
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
    2007 – 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 
 
 

 



 

 

1

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

 

1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
Ε.Π. 3 

1.1 Η διαβούλευση για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ και των ΕΠ σε εθνικό 
επίπεδο 3 

1.2 Κυριότερες εισροές και µεθοδολογία κατάρτισης του ΕΣΠΑ 5 
2. ΣΥΝΟΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 9 

2.1 Μακροοικονοµικές εξελίξεις και προοπτικές 9 
2.2 Κανονιστικό πλαίσιο και συνθήκες ανταγωνισµού 10 
2.3 Αποτίµηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας 10 
2.4 Αγορά εργασίας και απασχόληση 12 
2.5 ∆ιάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας - τάσεις 15 
2.6 Εκπαίδευση, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 21 
2.7 Κοινωνική συνοχή 24 
2.8 Περιβαλλοντική διάσταση 26 
2.9 Περιφερειακή ανάλυση 27 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 31 
4. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007-2013 40 

4.1 Η συνολική στρατηγική προσέγγιση 40 
4.2 Θεµατικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής 43 

4.2.1 Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας 43 
4.2.2 Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία 45 
4.2.3 Απασχόληση και κοινωνική συνοχή 47 
4.2.4 Θεσµικό περιβάλλον 56 
4.2.5 Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπο επενδύσεων, 

εργασίας και διαβίωσης. 58 
4.3 Η περιφερειακή διάσταση των θεµατικών προτεραιοτήτων 62 

4.3.1 Η διαµόρφωση πέντε χωρικών ενοτήτων στη νέα περίοδο 2007-2013 62 
4.3.2 Οι αναπτυξιακοί στόχοι των πέντε χωρικών ενοτήτων στη νέα προγραµµατική 

περίοδο. 64 
4.3.3 Περιφερειακή στρατηγική για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού 70 

4.4 Χωρικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής 78 
4.4.1 Βιώσιµη αστική ανάπτυξη 78 
4.4.2 Ανάπτυξη της υπαίθρου 86 
4.4.3 ∆ιασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία (Στόχος 3) 91 

5. ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ 
ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 94 

5.1 Συνέπεια της στρατηγικής του ΕΣΠΑ µε τις στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραµµές για την πολιτική συνοχής 2007-2013 94 

5.2 Συνέπεια των προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ µε τους στόχους του Εθνικού 
Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων και τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για 
την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 95 

5.2.1 Ποιοτική ανάλυση : H συνέπεια της στρατηγικής του ΕΣΠΑ µε το ΕΠΜ και τη 
ΣτΛ σε όρους περιεχοµένου των πολιτικών, των προτεραιοτήτων και των 
µέτρων πολιτικής 96 



 

 

2

5.2.2 Ο συντονισµός στο επίπεδο των ρυθµίσεων για τη διαχείριση, 
παρακολούθηση, αξιολόγηση και εφαρµογή των πολιτικών του ΕΣΠΑ και του 
ΕΠΜ 106 

5.2.3 Η συµβολή του ΕΣΠΑ στις προτεραιότητες της ΕΕ για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση σε όρους χρηµατοδοτικής προσπάθειας  / Earmarking 108 

6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 112 
6.1 Η διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε Επιχειρησιακά Προγράµµατα 112 

6.1.1 Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 112 
6.1.2 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 115 
6.1.3 Προγράµµατα Εδαφικής Συνεργασίας 116 
6.1.4 Κατάλογος ΕΠ ανά Στόχο και Ταµείο 116 

6.2 Συνάφεια των ΕΠ µε ΕΣΠΑ 117 
6.3 Συµπληρωµατικότητα µεταξύ ΕΣΠΑ και ΕΣΣΑΑ – ΕΣΣΑΑΛ και κύριες 

αρχές διαχωρισµού. 120 
6.4 Ενδεικτική ετήσια χρηµατοδοτική κατανοµή ανά ΕΠ (Κοινοτική 

Συνδροµή) 124 
6.5 Περιφερειακή κατανοµή κονδυλίων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων 129 

7. ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 131 
7.1 Η εκ των προτέρων εκτίµηση της προσθετικότητας 131 
7.2 Η ενδιάµεση επαλήθευση της προσθετικότητας 131 
7.3 Η  επαλήθευση της προσθετικότητας στο τέλος της περιόδου 131 

8. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 134 
8.1 Συστήµατα επιτελικής εποπτείας 134 

8.1.1 Όργανα εποπτείας, παρακολούθησης και συντονισµού 134 
8.1.2 Συντονισµός ΕΠ του ΕΣΠΑ µε ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ 135 
8.1.3 Συντονισµός δράσεων ΕΚΤ 135 
8.1.4 Συντονισµός δράσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος 136 
8.1.5 Συντονισµός δράσεων στον τοµέα της υγείας 136 
8.1.6 Μηχανισµοί συντονισµού και προώθησης της Έρευνας και Καινοτοµίας 136 
8.1.7 Εισαγωγή και συντονισµός µέσων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής 137 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Κοινωνικοοικονοµική ανάλυση 138 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - Πίνακες κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης 229 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ∆ιαρθρωτικοί δείκτες και ποσοτικοποιηµένοι στόχοι σε 
επίπεδο θεµατικών προτεραιοτήτων 257 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - SWOT ανάλυση ανά Περιφέρεια και Χωρική Ενότητα 273 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Πίνακας Earmarking 333 

 



 

 

3

1.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ Ε.Π.  

1.1 Η διαβούλευση για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ και των ΕΠ σε 
εθνικό επίπεδο 

Ο εθνικός αναπτυξιακός σχεδιασµός είναι αποτέλεσµα µίας απαιτητικής προσπάθειας 
σύνθεσης προτάσεων και συγκερασµού προτεραιοτήτων και καλύπτει µια πολυεπίπεδη 
προσέγγιση που αγγίζει τις συνολικές αναπτυξιακές επιλογές της οικονοµίας και της 
κοινωνίας της χώρας, τις κατευθύνσεις της Ε.Ε., την οικονοµική συγκυρία και τις 
αντικειµενικές δυνατότητες αποτελεσµατικής και αποδοτικής υλοποίησης των έργων. Στο 
πλαίσιο των διαδικασιών σχεδιασµού πραγµατοποιήθηκε µια ευρύτατη διαβούλευση, 
επιδιώκοντας τη µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή και συναίνεση στη διαµόρφωση των 
στρατηγικών επιλογών                                                             που θα οδηγήσουν στην 
επίτευξη ενός µακροπρόθεσµου αναπτυξιακού οράµατος για τη χώρα.  

Η διατύπωση της πρότασης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την 
περίοδο 2007-2013 και ο συντονισµός των διαδικασιών εµπίπτει στην αρµοδιότητα του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΥΠΟΙΟ). Το ΕΣΠΑ διαµορφώθηκε σε συνεργασία 
µε τα καθ΄ ύλην αρµόδια Υπουργεία, τις Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και σε  
διαβούλευση µε την ΕΕ, στο πλαίσιο µιας ενδυναµωµένης σε σχέση µε την προηγούµενη 
περίοδο εταιρικής σχέσης, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Γενικού Κανονισµού των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων.  

Η αρχή της εταιρικής σχέσης1 εφαρµόσθηκε πλήρως στις διαδικασίες κατάρτισης του ΕΣΠΑ 
και βασίστηκε στην αρχή της διαφάνειας. Η συµµετοχή των εταίρων στη διαδικασία 
προέκυψε µε βάση την αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση τοµέων πολιτικής και κοινωνικών 
οµάδων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, την πλήρη κάλυψη του εύρους των πολιτικών 
και ειδικών οριζόντιων θεµάτων που αναπτύσσονται στο ΕΣΠΑ, κατά τις απαιτήσεις του 
Γενικού Κανονισµού. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαβούλευσης δηµοσιοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΟ και 
κοινοποιήθηκαν σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς τα βασικά υποστηρικτικά έγγραφα 
του σχεδιασµού. Οι προτάσεις των φορέων αναρτήθηκαν σε ειδική ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΟ 
για την 4η Προγραµµατική Περίοδο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ευρύτερου διαλόγου και 
ενηµέρωσης των πολιτών. 

Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε ώστε οι αρµοδιότητες και η συµµετοχή των εταίρων να 
διευρυνθούν κατά το µέγιστο, σε όλες τις φάσεις του σχεδιασµού (υποβολή και επεξεργασία 
προτάσεων, συστηµατική ενηµέρωση, διοργάνωση ειδικών συσκέψεων, εισροές στα 
προσχέδια του ΕΣΠΑ κλπ). Η οργάνωση των διαδικασιών αποσκοπούσε στην ενεργή και 
ευρύτερη δυνατή συµµετοχή τους και στην αξιοποίηση των προτάσεων που διαµόρφωσαν. 
Ο προτάσεις αυτές αποτέλεσαν αντικείµενο συστηµατικής επεξεργασίας από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες του ΥΠΟΙΟ και βασική εισροή στα προσχέδια του ΕΣΠΑ. 

Τα κυριότερα ορόσηµα στο πλαίσιο της µέχρι σήµερα διαβούλευσης και του αναπτυξιακού 
προγραµµατισµού ήταν τα εξής: 

Με την αποστολή της 1ης Εγκυκλίου στους φορείς ευθύνης τοµεακών και περιφερειακών 
πολιτικών Εκκίνηση τον Ιούνιο 2004 ξεκίνησαν και επίσηµα οι διαδικασίες σχεδιασµού 
του ΕΣΠΑ.  

Στη συνέχεια προσδιορίστηκαν τα όργανα και τα επίπεδα κατάρτισης του ΕΣΠΑ ως 
εξής: 

• «∆ιυπουργική Επιτροπή Συντονισµού και Χάραξης Πολιτικής Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού 2007-2013», ως ο κεντρικός συντονιστικός µηχανισµός που θέτει το 
βασικό πλαίσιο πολιτικής του ΕΣΠΑ, στην οποία προΐσταται ο Υπουργός Οικονοµίας και 
Οικονοµικών. 

                                               

 
1 όπως αποτυπώνεται στα Άρθρα 11 και 28.1 του Γενικού Κανονισµού των Ταµείων 
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• «Οµάδα Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-
2013» και «Επιστηµονική-Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ» του 
ΥΠΟΙΟ, οι οποίες υποστηρίζουν την παραπάνω Επιτροπή σε συνεχή βάση. 

•  «Οµάδες Σχεδιασµού Προγραµµάτων Υπουργείων και Περιφερειών» (ΟΣΠ). 
Αποτελούν το σύνδεσµο του Υπουργείου / Περιφέρειας µε την Οµάδα Κατάρτισης και 
υποστηρίζουν την Περιφέρεια /Υπουργείο για τη συµµετοχή της /του στο σχεδιασµό του 
ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ). Στελεχώνονται από προσωπικό των 
υφιστάµενων ∆ιαχειριστικών Αρχών, των Υπουργείων και των Περιφερειών και 
υποστηρίζονται από εξωτερικούς εµπειρογνώµονες. 

Η 2η Εγκύκλιος του ΥΠΟΙΟ, που απεστάλη τον Οκτώβριο 2004 σε πάνω από 60 φορείς 
(κοινωνικοί και οικονοµικοί εταίροι, Υπουργεία, Περιφέρειες κλπ), περιλάµβανε το 
προγραµµατικό πλαίσιο της περιόδου 2007-2013, τα προς διαµόρφωση έγγραφα καθώς και 
το χρονικό προγραµµατισµό εκπόνησής τους, τη µεθοδολογία και τις διαδικασίες για την 
κατάρτιση των κατευθύνσεων της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης και των Τοµεακών και 
Περιφερειακών προτεραιοτήτων ανάπτυξης. 

Στη βάση ερωτηµατολογίου της 2ης Εγκυκλίου, το Φεβρουάριο του 2005 υπεβλήθησαν 
34 αναλυτικές προτάσεις Υπουργείων και Περιφερειών µε τις βασικές αναπτυξιακές επιλογές 
τους. 

Στο διάστηµα Ιουνίου-Ιουλίου 2005 διοργανώθηκαν από τις 13 Περιφέρειες αντίστοιχα 
Περιφερειακά Αναπτυξιακά Συνέδρια, µε σκοπό την επεξεργασία των αρχικών 
αναπτυξιακών κατευθύνσεων από όλους τους εµπλεκόµενους, σε περιφερειακό επίπεδο, 
φορείς ενώ σε αρκετές περιπτώσεις προηγήθηκε αντίστοιχη διαβούλευση σε νοµαρχιακό 
επίπεδο.  

Στο πλαίσιο του 1ου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου (Ιούλιος 2005) διαµορφώθηκαν 
και υπεβλήθησαν στο ΥΠΟΙΟ 42 επικαιροποιηµένες συνοπτικές προτάσεις από Υπουργεία / 
Περιφέρειες / άλλους φορείς, µε κωδικοποίηση των προτεραιοτήτων τους. 

Τον Οκτώβριο του 2005 υποβλήθηκε στην Ε.Ε. και παρουσιάστηκε στις Επιτροπές 
Οικονοµικών και Ευρωπαϊκών Κοινοτικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου το 
Ελληνικό Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 2005-2008 (ΕΠΜ), σύµφωνα µε τις 
κατευθύνσεις που δόθηκαν µετά την αναθεώρηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας (ΣτΛ).  
Σε όλη τη διαδικασία κατάρτισης του Ελληνικού ΕΠΜ, εκφράσθηκε η προσπάθεια για 
στενότερη σύνδεση των παρεµβάσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Συνοχής µε τη ΣτΛ, και αντιµετωπίστηκε ως διαδραστική διαδικασία σε σχέση µε 
την κατάρτιση του ΕΣΠΑ. 

Παράλληλα,  προωθούνται οι διαδικασίες αναµόρφωσης του Εθνικού Σκέλους του Π∆Ε σε 
ένα µακροπρόθεσµο αναπτυξιακό πρόγραµµα µε εξειδίκευσή του σε ετήσια βάση και µε 
συγκεκριµένες δοµές και διαδικασίες διαχείρισης. 

Η διαβούλευση υποστηρίχθηκε, επίσης, από τις ακόλουθες ειδικές θεµατικές συναντήσεις:  

• Το Νοέµβριο του 2005 και τον Ιούνιο του 2006 µε τους οικονοµικούς και 
κοινωνικούς εταίρους, αποσκοπώντας στην προώθηση της αποτελεσµατικότερης 
ενσωµάτωσης, στην εθνική αναπτυξιακή στρατηγική, των επιµέρους οριζόντιων και 
ειδικών θεµάτων (π.χ. ισότητα ευκαιριών, ρόλος και συµβολή επιµέρους τοµέων, 
κοινωνικών οµάδων, φορέων κλπ).  

• Το ∆εκέµβριο του 2005 µε τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες, µε στόχο την επίτευξη 
της µέγιστης συνέργειας µεταξύ περιφερειακών και τοµεακών στρατηγικών. 

Στο 2ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο (∆εκέµβριος 2005), παρουσιάστηκε από το 
ΥΠΟΙΟ έγγραφο εργασίας - προσχέδιο του στρατηγικού µέρους του ΕΣΠΑ προς σχολιασµό 
του από τους αρµόδιους φορείς.  

Το διάστηµα ∆εκεµβρίου 2005-Μαΐου 2006 ακολούθησε µία περίοδος συνεργασίας µε τους 
εµπλεκόµενους, στο σχεδιασµό, φορείς και εταίρους και επεξεργασίας των σχολίων που 
ελήφθησαν από αυτούς,  µε στόχο την ενσωµάτωση των προτάσεών τους στο υπό 
διαµόρφωση ΕΣΠΑ. 

Στην πλειονότητα των ανωτέρω ενεργειών συµµετείχαν ως παρατηρητές ή εισηγητές 
εκπρόσωποι των Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), µε τους οποίους 
περιοδικά οργανώνονταν και επιµέρους άτυπες συναντήσεις εργασίας. 
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Μετά την ολοκλήρωση του νέου κανονιστικού πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ και της 
αποκωδικοποίησης των απαιτήσεών του, το ΥΠΟΙΟ κατάρτισε και απέστειλε στις 
31/5/2006 την 3η Εγκύκλιο, µε την οποία εξειδικεύονταν οι αρχές που διέπουν τη δοµή 
και το περιεχόµενο των ΕΠ, προκειµένου οι Οµάδες Σχεδιασµού Προγράµµατος (ΟΣΠ) των 
Υπουργείων και των Περιφερειών και κατ’ επέκταση οι αρµόδιες αρχές προγραµµατισµού, να 
έχουν την κατάλληλη υποστήριξη και καθοδήγηση κατά τη διαδικασία εκπόνησης των ΕΠ. 
Υποστηρικτικά απεστάλη ειδική Τεχνική Οδηγία µε τη δοµή, το περιεχόµενο και τη 
µεθοδολογία κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 2007-2013.   

Στο 3ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο (Ιούνιος 2006) παρουσιάστηκε επικαιροποιηµένο 
έγγραφο εργασίας - προσχέδιο του στρατηγικού µέρους του ΕΣΠΑ προς σχολιασµό από τους 
φορείς, η πρόοδος στο σχεδιασµό των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων στη βάση της 3ης 
Εγκυκλίου καθώς και το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του σχεδιασµού. Επίσης, υπήρξε 
ενηµέρωση για τα συµπεράσµατα από τη διαδικασία της διαβούλευσης µε τους κοινωνικούς 
και οικονοµικούς εταίρους. 

Τον Οκτώβριο του 2006 διεξήχθη το 4ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο όπου 
παρουσιάστηκαν προτάσεις σχετικά µε τους µηχανισµούς εφαρµογής των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων 2007-2013, το ενδεικτικό πλαίσιο κριτηρίων διαχειριστικής επάρκειας των 
δυνητικών δικαιούχων της περιόδου 2007-2013 και το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του 
Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδιασµού της νέας προγραµµατικής περιόδου. Επίσης υπήρξε 
ενηµέρωση σχετικά µε την πρόοδο του νέου κύκλου διαβούλευσης µε τους εµπλεκόµενους 
φορείς χάραξης πολιτικής και τους κοινωνικούς και οικονοµικούς εταίρους, µε αντικείµενο 
το σχεδιασµό του Πλαισίου ∆ιαχείρισης, Παρακολούθησης & Ελέγχου των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων και τα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 
2007-2013.  

Η εποικοδοµητική συνεργασία και ευρεία συναίνεση που διασφαλίστηκε κατά την κατάρτιση  
του ΕΣΠΑ µε την ευρεία συµµετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών σε όλα τα 
στάδια στρατηγικού σχεδιασµού και επιχειρησιακής εξειδίκευσης των ΕΠ, επεκτείνεται και 
στην ενεργοποίηση, εφαρµογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεµβάσεων. Αυτό 
αντανακλάται από τα µέτρα που έχουν ληφθεί και τα µέτρα που σχεδιάζονται να 
υλοποιηθούν, όπως η εκπροσώπηση οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, 
αντιπροσωπευτικών ΜΚΟ, εκπροσώπων των ΟΤΑ α’ και β΄ βαθµού στη σύνθεση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του κάθε ΕΠ, µε παράλληλη ενίσχυση του ρόλου της κα. 

Όλα τα κείµενα της διαβούλευσης καθώς και οι προτάσεις των φορέων που απεστάλησαν 
στο ΥΠΟΙΟ και λήφθηκαν υπόψη κατά το σχεδιασµό είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα 
http://www.hellaskps.gr/programper4/. 

1.2 Κυριότερες εισροές και µεθοδολογία κατάρτισης του ΕΣΠΑ 

Το ΕΣΠΑ αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραµµατισµό των Ταµείων της ΕΕ σε 
εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013. Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας 
Στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύµφωνα µε την οποία το ΕΣΠΑ «..εξασφαλίζει ότι η συνδροµή από τα Ταµεία συµβαδίζει µε 
τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή και προσδιορίζει το 
σύνδεσµο µεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράµµατος 
µεταρρυθµίσεων αφετέρου».  

Για τη διαµόρφωση των διαδοχικών σχεδίων του ΕΣΠΑ 2007-2013 ως εγγράφου 
προγραµµατισµού, αξιοποιήθηκαν εισροές από ένα σηµαντικό αριθµό προτάσεων που 
υπεβλήθησαν στο ΥΠΟΙΟ, κατευθύνσεων - πολιτικών επιλογών σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ποσοτικών δεδοµένων και µελετών, που τυποποιούνται σε 3 επίπεδα: 

• Στο επίπεδο του κοινωνικού διαλόγου και της διαβούλευσης που αναλύθηκε στο 
προηγούµενο κεφάλαιο. 

• Στο επίπεδο των εισροών και της συνεργασίας µε τις υπηρεσίες της ΕΕ. 
• Στο επίπεδο των τεχνικών αναλύσεων και µελετών (εσωτερικά στις υπηρεσίες του 

ΥΠΟΙΟ, εξωτερικά από λοιπούς φορείς κλπ). 
 
Η υφιστάµενη διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε επιµέρους ενότητες ακολουθεί τις σχετικές 
προδιαγραφές του Γενικού Κανονισµού, αναλυτικότερες κατευθύνσεις των Γενικών 
∆ιευθύνσεων (Γ∆) Περιφερειακής Πολιτικής και Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
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της ΕΕ καθώς και κείµενα τεχνικών κατευθύνσεων (Fiches) που εκδόθηκαν από την ΕΕ για 
ειδικά θέµατα. 

Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του ∆εκεµβρίου του 2005, µε τις οποίες 
διασφαλίσθηκαν έως το 2013 οι πόροι της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής για τη χώρα, οι 
νέοι Κανονισµοί των Ταµείων της ΕΕ, καθώς και οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες 
Γραµµές για την Πολιτική Συνοχής, αποτέλεσαν το πλαίσιο στο οποίο βασίστηκαν, 
µεταξύ των άλλων, οι εθνικές αρχές προκειµένου να προσεγγίσουν τις βασικές παραµέτρους 
του αναπτυξιακού προγραµµατισµού (ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και 
προοπτικές, διαµόρφωση εναλλακτικών επιλογών, αναπτυξιακή στρατηγική, εξειδίκευση σε 
βασικές θεµατικές και χωρικές προτεραιότητες, χρηµατοδότηση, νέο πλαίσιο διαχείρισης και 
εφαρµογής, «αρχιτεκτονική» των ΕΠ) και να καταρτίσουν το ΕΣΠΑ. 

Επιπλέον, τα κυριότερα έγγραφα της ΕΕ που αναφέρονται στην αναθεωρηµένη Στρατηγική 
της Λισσαβώνας2 και το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για την Ανάπτυξη και 
την Απασχόληση 2005-2008, ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαµόρφωση των βασικών 
στρατηγικών επιλογών - προτεραιοτήτων, καθώς συνιστούν κεντρικές µακροπρόθεσµες 
επιλογές για την Ε. Ένωση, στις οποίες κλήθηκε να συµβάλει και η αναπτυξιακή πολιτική 
του νέου ΕΣΠΑ.  

Οι κατευθύνσεις της «∆ιυπουργικής Επιτροπής Συντονισµού και Χάραξης Πολιτικής 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013», αποτέλεσαν καθοριστικές εισροές τόσο στο 
Στρατηγικό όσο και στο Επιχειρησιακό Μέρος του ΕΣΠΑ, µε βασικές κατευθύνσεις και 
στρατηγικές επιλογές σε εθνικό επίπεδο.   

Το Επικαιροποιηµένο Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2005-2008 καθώς 
και δεδοµένα που αφορούν στις µακροοικονοµικές εξελίξεις και προοπτικές (ΥΠΟΙΟ, ΕΣΥΕ, 
διεθνείς οργανισµοί κλπ) αξιοποιήθηκαν για την ανάλυση του κεφαλαίου για την 
υφιστάµενη κατάσταση. 

Στατιστικά δεδοµένα των υπηρεσιών της ΕΕ που αφορούν στη χωρική επιλεξιµότητα των 
Περιφερειών (Eligibility statistics), στοιχεία της Eurostat και πρόσφατες εκθέσεις της Ε. 
Επιτροπής και διεθνών οργανισµών µε δεδοµένα ανά τοµέα πολιτικής3 αξιοποιήθηκαν για 
την αποτύπωση και δυναµική ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης. Η ανάλυση αυτή 
εµπλουτίσθηκε επίσης από τα πορίσµατα εκθέσεων αποτίµησης των συγχρηµατοδοτούµενων 
παρεµβάσεων σε προηγούµενες περιόδους προγραµµατισµού4 καθώς και από τη χωρική 
ανάλυση.  

Η σε βάθος ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης καθώς και η διαµόρφωση εναλλακτικών 
στρατηγικών επιλογών αποτέλεσαν µία από τις πρώτες επεξεργασίες στο πλαίσιο του 
προγραµµατισµού, που τροφοδοτήθηκαν επίσης από τα συµπεράσµατα της Έκθεσης 
Γενικής Μελέτης Προοπτικών Ανάπτυξης της Ελλάδας (Σεπτέµβριος 2005), καθώς και 
από τα παραδοτέα 5 Θεµατικών Μελετών5 που εκπονήθηκαν για λογαριασµό της ∆Α 
ΚΠΣ/ΕΥΣΣΑΑΠ του ΥΠΟΙΟ και λειτούργησαν ως προσχέδιο των θεµατικών προτεραιοτήτων 
της αναπτυξιακής στρατηγικής και υποστήριξαν τη διαβούλευση. 

Στην εξειδίκευση των θεµατικών και χωρικών προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ συνέβαλαν και 
εισροές από προτάσεις των αρµοδίων Υπουργείων, των Περιφερειών και 
κοινωνικοοικονοµικών εταίρων που κατατέθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαβούλευσης 

                                               

 
2 Communication from the Commission to the spring European Council: Time to move up a gear, Brussels, 

25.1.2006,  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουλίου 2005 σχετικά µε τις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για τις 
οικονοµικές πολιτικές των κρατών µελών και της Κοινότητας (2005-2008) (2005/601/ΕΚ), 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουλίου 2005 για τις κατευθυντήριες γραµµές των πολιτικών απασχόλησης των 
κρατών µελών (2005/600/ΕΚ). 

3 Ενδεικτικά αναφέρονται: Communication from the Commission to the spring European Council: Time to move up a 
gear (Brussels, 25.1.2006), Ετήσια Έκθεση Παγκόσµιας Ανταγωνιστικότητας -World Competitiveness Yearbook του 
Ιδρύµατος IMD,  GEM - London Business School, World Economic Forum, ’’Indicators for monitoring the 2004 
Employment Guidelines - 2005 compendium’’ DG Employment Social Affairs and Equal Opportunities, στοιχεία της 
ΕΣΥΕ, Τράπεζα της Ελλάδος, Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα 2005/Υπουργείο Ανάπτυξης/ΕΣΑΑ, Έκθεση 
Στρατηγικής για τις Συντάξεις 2005.  

4 Πχ. «Επιπτώσεις των ∆ιαρθρωτικών Πολιτικών της ΕΕ στην Ελλάδα 1989 – 2006» ΚΕΠΕ Οκτώβριος 2005, Εκθέσεις 
Ενηµέρωσης Ενδιάµεσης Αξιολόγησης ΕΠ του Γ ΚΠΣ του 2005, «Εξέλιξη και προσδιοριστικοί παράγοντες της 
ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονοµίας: Βασικοί ∆είκτες», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών- 
Εργαστήρι Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής, ∆εκέµβριος 2005. 

5 Ανθρώπινο ∆υναµικό, Ανταγωνιστικότητα, Περιβάλλον, Μεταφορές, Περιφερειακή Ανάπτυξη. 
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καθώς και από τα υποβληθέντα στο ΥΠΟΙΟ Προσχέδια Αναπτυξιακών και Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων.  

Βάσει των ανωτέρω, η στοχοθεσία του ΕΣΠΑ διατυπώθηκε σε 4 επίπεδα: 

• στο επίπεδο των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ,  

• στο επίπεδο των θεµατικών (5) και χωρικών (3) προτεραιοτήτων, όπως απαιτείται από το 
Γενικό Κανονισµό των Ταµείων, 

• στο επίπεδο των Γενικών Στόχων (17), στους οποίους αναλύεται κάθε θεµατική 
προτεραιότητα,  

• στο επίπεδο των ειδικών στόχων και των κύριων µέσων επίτευξης. 
Παράλληλα, η αναπτυξιακή στρατηγική διαµορφώθηκε και µε γνώµονα εθνικές πολιτικές 
που διατυπώνονται σε στρατηγικά έγγραφα όπως η Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την 
Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2006-2008, η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-
2013, το ‘Σχέδιο Ανάπτυξης Μεταφορών 2007-2013 και εικοσαετίας’ (ΥΜΕ), Εθνική Λιµενική 
Πολιτική (ΥΕΝ), το Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-
2013 κλπ. 

Σηµαντική προσπάθεια καταβλήθηκε για µία συστηµατική συνεκτίµηση και ενσωµάτωση των 
επιµέρους Κοινοτικών πολιτικών και προτεραιοτήτων στην αναπτυξιακή στρατηγική του 
ΕΣΠΑ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τη διαµόρφωση των θεµατικών και χωρικών 
προτεραιοτήτων ελήφθησαν υπόψιν : 

• Βασικές αποφάσεις και δεσµεύσεις της χώρας που αποτυπώνονται σε συµπεράσµατα 
Ευρωπαϊκών Συµβουλίων, 

• Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και οι Στρατηγικοί στόχοι της ΕΕ για τα 
ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η στρατηγική για την ισότητα των 
φύλων, 

• Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη ∆ιακυβέρνηση (πχ Report on European Governance, 
European Governance: Better lawmaking, Impact Assessment Guidelines), 

• Οι πολιτικές που συνδέονται µε την Ανοικτή µέθοδο συντονισµού για την Κοινωνική 
Προστασία και την Κοινωνική ενσωµάτωση καθώς και η πολιτική Υγείας και προστασίας 
του καταναλωτή, 

• Το ευρωπαϊκό πλαίσιο που αφορά τις ∆ηµοσιονοµικές και µακροοικονοµικές πολιτικές, 

• Η Κοινοτική 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 : 
ανανεωµένη στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη, το 6ο Πρόγραµµα δράσης για το 
Περιβάλλον, η Λευκή Βίβλος για την ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το 
2010, η νέα ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης, 

• Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την Έρευνα και Τεχνολογία, τις νέες τεχνολογίες, την 
καινοτοµία, 

• H ευρωπαϊκή πολιτική για τις νέες τεχνολογίες και συγκεκριµένα, η Κοινοτική 
Πρωτοβουλία «i2010 A European Information Society for Growth and Employment» 
(COM(2005) 229 final). 

• Ο σχεδιασµός για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. 

Η ενότητα µε τον κατάλογο – σύνοψη των ΕΠ και την αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ 
διαµορφώθηκε στη βάση του πλαισίου / περιορισµών των νέων Κανονισµών της ΕΕ και της 
εθνικής επιλογής για µικρότερο αριθµό συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων και λιγότερων αλλά αποτελεσµατικότερών ∆ιαχειριστικών Αρχών σε σχέση 
µε την περίοδο 2000-2006, καθώς και µε στοιχεία από τα προσχέδια των ΕΠ.  
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Η εκ των προτέρων επαλήθευση της αρχής της προσθετικότητας διενεργήθηκε στη βάση 
των µεθοδολογικών κατευθύνσεων της ΕΕ6, µε στοιχεία δηµοσίων δαπανών του Π∆Ε, του 
Κρατικού Προϋπολογισµού, των ∆ΕΚΟ και της εθνικής συµµετοχής στην περίοδο 
προγραµµατισµού 2000-2006. 

Το πλαίσιο χρηµατοδότησης διαµορφώθηκε στη βάση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2005 και των προδιαγραφών - περιορισµών των νέων 
Κανονισµών και προέκυψε µε βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες ανά τοµέα και Περιφέρεια 
στην επόµενη περίοδο, συνεκτιµώντας τις ανάγκες ολοκλήρωσης των συνεχιζόµενων έργων 
της προηγούµενης περιόδου και τις απαιτήσεις για δράσεις που εξυπηρετούν τη ΣτΛ. Βασική 
επιλογή ήταν η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της νέας προγραµµατικής περιόδου προς 
όφελος της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας. 

Οι βασικές αρχές που διέπουν τους µηχανισµούς εφαρµογής αποτέλεσαν αντικείµενο 
ευρείας διαβούλευσης (4ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο, Οκτώβριος 2006) και 
αποτυπώθηκαν σε κείµενα θέσεων των συµµετεχόντων φορέων: α) για το σχεδιασµό του 
Πλαισίου ∆ιαχείρισης, Παρακολούθησης & Ελέγχου των ΕΠ της περιόδου 2007-2013, και β) 
για τα Κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας δυνητικών ∆ικαιούχων των ΕΠ. Συµπληρώθηκαν 
από τα πορίσµατα συστηµατικής ανάλυσης των απαιτήσεων των νέων Κανονισµών της ΕΕ 
(Γραµµατεία σχεδιασµού του ΕΣΠΑ, ΜΟ∆ ΑΕ, ∆Α ΚΠΣ/ΕΥΣ) και σχετικής µελέτης που 
εκπονήθηκε για το ΥΠΟΙΟ µε θέµα τη «Βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου 
των ΕΠ του ΚΠΣ 2000 – 2006, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταµείου Συνοχής και 
στην προσαρµογή αυτών για την περίοδο 2007 – 2013». 

Η ποσοτικοποίηση των στόχων στο επίπεδο του ΕΣΠΑ ακολούθησε το µεθοδολογικό 
πλαίσιο που προτείνει η ΕΕ7 και βασίσθηκε σε µία προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω», 
κατά την οποία συνεκτιµήθηκε η συµβολή των ποσοτικοποιηµένων στόχων (δεικτών) που 
περιλαµβάνονται στο επίπεδο των επιµέρους σχεδίων ΕΠ. Το πλέγµα ποσοτικοποιηµένων 
στόχων του ΕΣΠΑ διαµορφώθηκε µε βάση την αρχή της αναλογικότητας σε ένα 
περιορισµένο αριθµό δεικτών εκροών, αποτελεσµάτων και, όπου ήταν δυνατό, επιπτώσεων 
ανά θεµατική προτεραιότητα. 

Σχόλια, παρατηρήσεις και κατευθύνσεις των υπηρεσιών της ΕΕ που διατυπώθηκαν επί 
των ανωτέρω τροφοδότησαν όλες τις επιµέρους Ενότητες του ΕΣΠΑ. 

 

 

 

                                               

 
6 The new programming period 2007-2013. Methodological working documents. Working Document No.3. The 

verification of additionality for the Convergence objective. 
7 The New Programming Period, 2007-2013: Methodological Working Papers. Working Paper no. 2. INDICATORS FOR 

MONITORING AND EVALUATION: A PRACTICAL GUIDE. 
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2.  ΣΥΝΟΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  

2.1 Μακροοικονοµικές εξελίξεις και προοπτικές 

Η Ελληνική οικονοµία κατά τα διάρκεια της δεκαετίας του 1980 παρουσίασε ανάπτυξη µε 
µέσο ρυθµό 0,7% έναντι 2,4% της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 (ΕΕ-15), µε αποτέλεσµα να 
υπάρξει απόκλιση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος από το µέσο εισόδηµα των υπολοίπων 
χωρών της ΕΕ-15 (σε Μονάδες Σταθερής Αγοραστικής ∆ύναµης). Από τη δεκαετία του 
1990, όµως, η κατάσταση διαφοροποιείται µε το ρυθµό ανάπτυξης να επιταχύνεται. Μια 
σειρά παραγόντων συνετέλεσαν στην ανάκαµψη αυτή, οδηγώντας σε υψηλούς ρυθµούς 
οικονοµικής ανάπτυξης, κατά µέσον όρο υψηλότερους από τον αντίστοιχο ρυθµό της ΕΕ-15 
(3% για την περίοδο 1991 – 2004 έναντι 2% για την ΕΕ-15). O ρυθµός ανάπτυξης για το 
2005 διαµορφώθηκε στο 3,7%, ενώ για το 2007 και 2008 προβλέπονται ρυθµοί 3,9% και 
4% αντίστοιχα (για το έτος 2006 εκτιµάται ότι ο ρυθµός ανάπτυξης θα ανέρχεται στο 4%). 
Παρά την ταχεία ανάπτυξη των πρόσφατων ετών, όµως, το επίπεδο του κατά κεφαλήν 
προϊόντος της Ελλάδας σε Μονάδες Σταθερής Αγοραστικής ∆ύναµης εξακολουθεί να 
υπολείπεται των προηγµένων χωρών της ΕΕ. 

Παράλληλα, χαρακτηριστικό της ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας είναι το γεγονός ότι 
το 2005, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε µονάδες αγοραστικής δύναµης βελτιώθηκε σηµαντικά 
στο 77,3% του µέσου όρου της ΕΕ-15, από 75,5% το 2004. Η πραγµατική αύξηση των 1,8 
ποσοστιαίων µονάδων είναι περίπου τριπλάσια της µέσης ετήσιας αύξησης που παρουσίασε 
ο σχετικός δείκτης την περίοδο 1994-2001. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την πορεία του ρυθµού ανάπτυξης στη χώρα για τη διετία 2006-2007, το 
κατά κεφαλή ΑΕΠ σε µονάδες σταθερής αγοραστικής δύναµης στο τέλος της περιόδου αυτής 
θα προσεγγίσει το 84% του κοινοτικού µέσου.   

Ωστόσο, παρά τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, η αύξηση της απασχόλησης από τα µέσα 
της προηγούµενης δεκαετίας ήταν σχετικά περιορισµένη: ο µέσος ετήσιος ρυθµός ήταν 
0,8% έναντι 1,2% της ΕΕ-15 και έναντι 0,9% της περιόδου 1981 – 1995, όπου επίσης η 
εγχώρια ανάπτυξη ήταν πολύ χαµηλότερη. Η ανεργία αυξήθηκε από 7,1% τη δεκαετία 1981 
– 1990 σε 10% τη δεκαετία 1991 – 2000 για να φθάσει το 11% το 2004. To 2005 
παρουσιάστηκε µείωση στο 10,4%, ενώ οι προβλέψεις του προϋπολογισµού για το 2006 και 
το 2007 είναι ότι θα µειωθεί περαιτέρω στο 9,2% και το 8,2% αντίστοιχα (σε 
εθνικολογιστική βάση). Οι προβλέψεις αυτές για την τάση µείωσης του ποσοστού ανεργίας 
επιβεβαιώνονται και από τις προβλέψεις τόσο του ΟΟΣΑ όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

O πληθωρισµός από 19,1% τη δεκαετία του 1980 να µειώθηκε σε 9,4% την δεκαετία που 
ακολούθησε, παραµένει όµως ταυτόχρονα σηµαντικά υψηλότερος από το µέσο της 
ευρωζώνης και της ΕΕ-15. Το 1999 ο πληθωρισµός άγγιξε το 2,6% για να ακολουθήσει στη 
συνέχεια και πάλι ανοδική πορεία. Το 2004 διαµορφώθηκε στο 2,9%, για να φθάσει το 
3,5% το 2005, κυρίως λόγω συγκυριακών παραγόντων, και να επιβραδυνθεί στο 3,2% το 
2006,. Αντίστοιχα, ο ρυθµός µεταβολής του εναρµονισµένου δείκτη τιµών καταναλωτή 
(Ε∆Κ) παραµένει σταθερά υψηλότερος στην Ελλάδα από το µέσο όρο των χωρών στη ζώνη 
του ευρώ, παρά το γεγονός ότι η διαφορά αυτή έχει µειωθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. 

Πάντως, κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σταδιακή µείωση του ελλείµµατος της 
γενικής κυβέρνησης, αντικατοπτρίζοντας σηµάδια ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας και 
σύγκλισης µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικότερα, το έλλειµµα της γενικής 
κυβέρνησης παρέµεινε σε πολύ υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και 
ξεπέρασε για αρκετά χρόνια το 10%, µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990 που ξεκίνησε η 
προσπάθεια της ονοµαστικής σύγκλισης ώστε να εξασφαλισθεί η συµµετοχή της Ελλάδας 
στην ευρωζώνη. Μετά την επίτευξη του στόχου αυτού, όµως, το έλλειµµα ακολούθησε και 
πάλι αυξητική τάση για να φθάσει το 7,8% το 2004. Η πολιτική της ήπιας δηµοσιονοµικής 
προσαρµογής που ακολουθήθηκε έκτοτε έχει ήδη αποφέρει σηµαντικά αποτελέσµατα, µε το 
έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης να µειώνεται κατά 5,2 ποσοστιαίες µονάδες ως ποσοστό 
του ΑΕΠ την περίοδο 2004 - 2006 (από 7,8% σε 2,6%). Το έλλειµµα της γενικής 
κυβέρνησης µειώνεται για πρώτη φορά µετά την είσοδο στην ΟΝΕ κάτω από το όριο του 3% 
το 2006 (2,6%), για να φθάσει το 2,4% το 2007 και να ακολουθήσει πτωτική πορεία προς 
τον µεσοπρόθεσµο στόχο του ισοσκελισµένου ή ελαφρά πλεονασµατικού προϋπολογισµού 
στη συνέχεια. Στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, το πρωτογενές αποτέλεσµα της 
γενικής κυβέρνησης από έλλειµµα µετατρέπεται σε πλεόνασµα, υποβοηθώντας έτσι την 
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ταχύτερη αποκλιµάκωση του δηµοσίου χρέους, το οποίο το 2008 µειώνεται κάτω από το 
100% του ΑΕΠ για πρώτη φορά µετά από το 1992. 

Τέλος, ένα από τα διαρθρωτικά προβλήµατα της Ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο χρόνια 
ελλειµµατικός εξωτερικός τοµέας, ως αποτέλεσµα της φθίνουσας ανταγωνιστικότητας. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό 
του ΑΕΠ αυξήθηκε από 1,1% κατά τη δεκαετία του 1980 σε 2,5% τη δεκαετία του 1990, για 
να φθάσει το 10% το 2003. Στόχος της Ελληνικής κυβέρνησης είναι να αντιστραφεί η τάση 
αυτή και µετά από συντονισµένες προσπάθειες τα πρώτα αποτελέσµατα είναι ήδη ορατά, µε 
το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών να µειώνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ το 
2005 (9,2% έναντι 9,5% το 2004) και τον εξωτερικό τοµέα να έχει θετική συµβολή στην 
αύξηση του ΑΕΠ. 

2.2 Κανονιστικό πλαίσιο και συνθήκες ανταγωνισµού 

Λόγω της θέσης σε ισχύ του Κανονισµού 1/2003 από την 1η Μαΐου 2004, κατέστη 
επιτακτική η ανάγκη τροποποίησης της εθνικής νοµοθεσίας για την προστασία του 
ελεύθερου ανταγωνισµού και δη του N.703/1977, όπως ίσχυε, προκειµένου το αρµόδιο για 
την εφαρµογή του όργανο, η Επιτροπή Ανταγωνισµού, να αποκτήσει τα κατάλληλα εργαλεία 
που θα της επιτρέψουν να ανταποκριθεί στα νέα δεδοµένα και απαιτήσεις που θέτει η 
κοινοτική έννοµη τάξη. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισµού 
θα συµµετέχει ισότιµα και θα συνεισφέρει στο Κοινοτικό γίγνεσθαι, τόσο µε την ενιαία και 
οµοιόµορφη εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων περί ανταγωνισµού, όσο και µε τη συµβολή 
της στη διαµόρφωση της νοµολογίας σε θέµατα ανταγωνισµού. 

Συγκεκριµένα, οι σηµαντικότερες εξελίξεις αφορούν στην τροποποίηση του N.703/1977 
κυρίως από τον N.3373/2005 αλλά και από τους N.3419/2005, άρθρο 26 παρ. 4 και παρ. 5 
και Ν.3438/2006 (προσθήκη της παρ. 20 στο άρθρο 8 του N.703/77), στην έκδοση του 
νέου Προεδρικού ∆ιατάγµατος 31/2006 σχετικά µε τον Οργανισµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Ανταγωνισµού, καθώς και στην έκδοση αποφάσεων – ανακοινώσεων για την εφαρµογή του 
δικαίου του ανταγωνισµού. 

Ο N.3373/2005 ευθυγράµµισε σε µεγάλο βαθµό την ελληνική νοµοθεσία µε τον Κανονισµό 
(ΕΚ) 1/2003 του Συµβουλίου και εισήγαγε σηµαντικές τροποποιήσεις στην ελληνική 
νοµοθεσία κατά των περιορισµών του ελεύθερου ανταγωνισµού. Συγκεκριµένα, περιέχει τη 
νοµική βάση και τη νοµοθετική εξουσιοδότηση για το πρόγραµµα επιείκειας, ενισχύει τις 
αρµοδιότητες της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού αναφορικά µε τη διεξαγωγή ερευνών, 
καθώς επίσης και τις εξουσίες της τελευταίας σε περίπτωση παράβασης του N.703/1977. 
Επιπλέον, επανεισήγαγε την απαγόρευση καταχρηστικής εκµετάλλευσης της σχέσης 
οικονοµικής εξάρτησης, επιτρέπει στην Επιτροπή Ανταγωνισµού να προχωρεί σε 
κανονιστικές παρεµβάσεις στους τοµείς της οικονοµίας, επιφέρει µεταβολές στο πλαίσιο για 
τις συγκεντρώσεις και ενδυναµώνει την εσωτερική δοµή της Επιτροπής Ανταγωνισµού, η 
οποία αποκτά διακριτή νοµική προσωπικότητα, ενώ αυξάνεται ο αριθµός των µελών της και 
των στελεχών της.  

Τέλος, προς την κατεύθυνση ευθυγράµµισης της ελληνικής µε την κοινοτική νοµοθεσία, η 
Επιτροπή Ανταγωνισµού εξέδωσε την υπ’αρ. 299/V/2006 Απόφαση, θεσπίζοντας το 
Ελληνικό Πρόγραµµα Επιείκειας καθώς και δύο ανακοινώσεις (Ανακοίνωση de minimis και 
Ανακοίνωση για τον Υπολογισµό των Προστίµων), προκειµένου να εξασφαλίσει συνθήκες 
ασφάλειας δικαίου για τις επιχειρήσεις και να δώσει τις αναγκαίες κατευθύνσεις προς αυτές 
για όλα τα ανωτέρω θέµατα.   

2.3 Αποτίµηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας  

Σύµφωνα µε διεθνείς συγκρίσεις και δείκτες, το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής οικονοµίας στις µέρες µας παραµένει (συγκριτικά) χαµηλό, γεγονός που 
υπονοµεύει την εξασφάλιση συνθηκών αυτοτροφοδοτούµενης ανάπτυξης. Με βάση 
εκτιµήσεις για την ανταγωνιστικότητα, οι οποίες καλύπτουν πολλές χώρες και ένα πολύ 
ευρύτερο φάσµα παραγόντων, η χώρα µας καταλαµβάνει την προτελευταία θέση µεταξύ 
των χωρών µελών της ΕΕ. Το 2005, πάντως, υπάρχει µία σηµαντική βελτίωση κατά τέσσερις 
θέσεις της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας στην κατάταξη των χωρών του IMD 
(International Institute for Management Development). 
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Η θέση της χώρας στις διεθνείς αγορές 

Εξωτερικό εµπόριο 

Ο βαθµός κάλυψης των εισαγωγών από χώρες της ΕΕ-15 από εξαγωγές προς αυτές 
επιδεινώθηκε από 48% σε 30% µεταξύ 1989 και 2003. Με βάση στοιχεία της Eurostat, οι 
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών στην Ελλάδα αποτελούν το 20% του ΑΕΠ σε αντίθεση µε 
άλλες χώρες, όπου το ποσοστό αυτό κυµαίνεται από 27% έως και 84%. Ο περιορισµένος 
όγκος των εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων οφείλεται µεταξύ άλλων στο µικρό µέγεθος 
της συντριπτικής πλειοψηφίας των ελληνικών επιχειρήσεων, στην περιορισµένη καινοτοµική 
τους δραστηριότητα, στη µεγάλη απόσταση της Ελλάδας από τις άλλες χώρες της ΕΕ και στο 
γεγονός ότι τα τελευταία δέκα χρόνια οι εξαγωγές της Ελλάδας προς γειτονικές βαλκανικές 
χώρες υποκαταστάθηκαν σε µεγάλο βαθµό από άµεσες επενδύσεις ελληνικών επιχειρήσεων 
σε αυτές.  

Σηµαντικό στοιχείο, πάντως, αποτελεί το γεγονός ότι, παρά την αρνητική εικόνα που 
παρουσιάζει η χώρα µας ως προς το εµπόριο αγαθών, εµφανίζει και ορισµένα συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα στις εξαγωγές προϊόντων «έντασης τεχνολογίας» και έντασης 
«εξειδικευµένης εργασίας», στις οποίες η Ελλάδα παρουσιάζει τη µεγαλύτερη αύξηση ως 
ποσοστό του συνόλου των εξαγωγών, στο σύνολο της ΕΕ-15. Θετική εξέλιξη αποτελεί, 
επίσης, η σηµαντική αύξηση του όγκου των εξαγωγών αγαθών (8,2%) το 2005.  Αυτό είχε 
ως αποτέλεσµα τη βελτίωση του εµπορικού ισοζυγίου ως ποσοστού του ΑΕΠ και τη θετική, 
για πρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια, συµβολή του κατά 1,07 ποσοστιαίες µονάδες στο 
ρυθµό ανάπτυξης της χώρας.  

Τέλος, διαφορετική εικόνα, σε σχέση µε το γενικά αρνητικό κλίµα, παρουσιάζουν οι 
εξαγωγές υπηρεσιών, όπου η χώρα µας, σε αντίθεση µε το εµπόριο αγαθών, έχει καλύτερες 
επιδόσεις. Η Ελλάδα κατέχει σηµαντική θέση στο παγκόσµιο εµπόριο ορισµένων τοµέων 
υπηρεσιών, γεγονός που οφείλεται στη δραστηριότητα της ελληνικής ναυτιλίας και την 
ανάπτυξη του τουρισµού, όπου το µερίδιο της χώρας στην παγκόσµια αγορά αυξάνεται. Η 
θέση αυτή ενισχύθηκε κατά τη δεκαετία του 1990 ενώ η υπεροχή της Ελλάδας διευρύνεται 
και κατά την τρέχουσα δεκαετία.  

Ξένες Άµεσες Επενδύσεις 

Εδώ και αρκετά χρόνια, οι επιδόσεις της Ελλάδας στην προσέλκυση Ξένων Άµεσων 
Επενδύσεων παραµένουν ιδιαίτερα χαµηλές. Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της ∆ιάσκεψης 
των Ηνωµένων Εθνών για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη για το 2005, η οποία εξετάζει 
συνολικά 140 χώρες, η Ελλάδα δεν κατέχει σηµαντική θέση από άποψη ελκυστικότητας 
Ξένων Άµεσων Επενδύσεων, γεγονός που παραπέµπει ευθέως σε διαρθρωτικές αδυναµίες 
της ελληνικής οικονοµίας. 

Από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 η συµµετοχή της Ελλάδας στις παγκόσµιες ροές 
σταδιακά µειώνεται. Αξιοσηµείωτο είναι ότι η αρνητική πορεία διατηρείται αναλλοίωτη και 
µετά την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, µε αποτέλεσµα οι εισροές κεφαλαίων το 2002 να 
υποχωρήσουν έναντι του 2001, ενώ η µείωση των αποθεµάτων εισροών του 2002 σε σχέση 
µε το 2001 ήταν της τάξης του 11%. Το δε 2002 οι εισροές Ξένων Άµεσων Επενδύσεων 
περιορίστηκαν στο χαµηλότερο επίπεδο της τελευταίας τριακονταπενταετίας µε την τάση 
αυτή, να αντιστρέφεται τα επόµενα χρόνια (στο δεκάµηνο του 2006 οι εισροές ΞΑΕ είναι 
υπερδεκαπλάσιες σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2005).  

Όσον αφορά τις αγορές του εξωτερικού στις οποίες υλοποιούνται ελληνικές επενδύσεις, από 
τα στοιχεία του αποθέµατος εξερχόµενων επενδύσεων προκύπτει ότι η Ελλάδα έχει 
συγκριτικά περιορισµένη παρουσία στις διεθνείς αγορές, και έχει επιδόσεις περιφερειακού, 
κυρίως, χαρακτήρα (ΝΑ Ευρώπη). Ειδικότερα, οι ελληνικές επενδύσεις καταλαµβάνουν το 
25% του συνόλου των άµεσων ξένων επενδύσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη µε αυξητική 
τάση για τα προσεχή χρόνια. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η δυναµική δραστηριοποίηση των 
ελληνικών τραπεζών, µε µερίδιο περίπου 16% της αγοράς. Αυτή η τάση αναµένεται να 
συνεχιστεί και στο µέλλον, δεδοµένου του περιθωρίου ανάπτυξης και εκσυγχρονισµού των 
χρηµατοοικονοµικών µας συστηµάτων στις γειτονικές µας χώρες. Επιπλέον, η Ελλάδα 
εξελίσσεται σε ενεργειακό κόµβο στην περιοχή, µε την ενέργεια να αποτελεί προνοµιακό 
πεδίο για επενδύσεις στο µέλλον.   

Η ελληνική παρουσία στις χώρες των Βαλκανίων 

Το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών προς τις βαλκανικές χώρες κατά την πενταετία 1999-
2003 κατέγραψε µέση ετήσια αύξηση 9,6%. Η µεγαλύτερη ετήσια αύξηση (2003) 
καταγράφηκε στις εξαγωγές προς την Κροατία (57,4%) και ακολούθως προς τη Βουλγαρία, 
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την Τουρκία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, µε µικρές µεταξύ τους διαφοροποιήσεις. 
Αποτέλεσµα της ελληνικής δραστηριοποίησης στις βαλκανικές χώρες ήταν ότι στο τέλος του 
2003, το εµπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας µε τις χώρες των Βαλκανίων εµφανίστηκε θετικό 
µε τέσσερις από αυτές (Αλβανία, Βουλγαρία, Π.Γ.∆.Μ., Σερβία και Μαυροβούνιο), ενώ ήταν 
αρνητικό για τις υπόλοιπες τέσσερις (Τουρκία, Ρουµανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία).  

Χαρακτηριστικό, ωστόσο είναι το γεγονός ότι οι εξαγωγές της Ελλάδος προς γειτονικές 
βαλκανικές χώρες υποκαταστάθηκαν σε µεγάλο βαθµό τα τελευταία δέκα χρόνια µε άµεσες 
επενδύσεις ελληνικών επιχειρήσεων σε αυτές. Οι κύριες αιτίες των ελληνικών άµεσων 
επενδύσεων στα Βαλκάνια είναι η γεωγραφική εγγύτητα, το χαµηλό κόστος εργασίας και η 
ύπαρξη ελληνικής κοινότητας στις χώρες αυτές. 

Συµπερασµατικά, το πρόβληµα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας εντοπίζεται µε 
ιδιαίτερη οξύτητα στο ενδο-ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου έχουν συντελεστεί επί εικοσαετία οι 
µεγαλύτερες απώλειες, προς την εξωτερική ή προς την εσωτερική αγορά. Η δυσµενής θέση 
της χώρας εξηγείται από την ύπαρξη συγκεκριµένων πλεονεκτηµάτων στις νέες χώρες – 
µέλη (ΝΧΜ). Συνεπώς, σηµαντικό ζήτηµα για την ελληνική ανταγωνιστικότητα συνιστά και η 
τελευταία διεύρυνση της ΕΕ προς τις (ΝΧΜ) της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς 
πρόκειται για οικονοµίες που προσελκύουν ξένες άµεσες επενδύσεις σε όγκο εικοσαπλάσιο 
από ότι η ελληνική, είναι πολλαπλάσια πιο εξωστρεφείς και έχουν είτε πλεονασµατικό 
εµπορικό ισοζύγιο είτε πολύ µικρότερο έλλειµµα. 

2.4 Αγορά εργασίας και απασχόληση 

2.4.1 Πρόσφατες εξελίξεις στην απασχόληση 

Το ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1994-2005 παρουσίασε αύξηση 
από 54,2% σε 60,1%, υπολειπόµενο όµως συστηµατικά του Ευρωπαϊκού µέσου όρου, ο 
οποίος κατά την ίδια περίοδο αυξήθηκε από 59,8% σε 65,2% και παραµένει σηµαντικά κάτω 
από το στόχο του 70% της συνολικής απασχόλησης για το 2010 που τίθεται στο πλαίσιο της 
Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Το ποσοστό µερικής απασχόλησης παραµένει, επίσης, 
ιδιαίτερα χαµηλό και για το έτος 2005, ανερχόµενο σε 4,8% έναντι 18,5% στην ΕΕ-25 για 
την ίδια περίοδο.  

Η σηµαντική απόκλιση του επιπέδου απασχόλησης στην Ελλάδα από τον ευρωπαϊκό µέσο 
όρο οφείλεται κυρίως στο χαµηλό ποσοστό απασχόλησης των γυναικών, το οποίο 
παρουσιάζει, µεν, αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια (45,2% το 2004, από 41,7% το 
2001), υπολείπεται, δε, κατά πολύ του ευρωπαϊκού µέσου όρου (55,7% ΕΕ-25). 

2.4.2 Απασχόληση κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας 

Αναφορικά µε την κατανοµή της απασχόλησης ανά τοµέα δραστηριότητας, από 
δηµοσιευµένα στοιχεία της ΕΣΥΕ για το 2005 προκύπτει ότι οι απασχολούµενοι στον 
πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας αποτελούν πλέον µόλις το 13% του συνόλου, ενώ η 
Βιοµηχανία - Βιοτεχνία διατηρεί σε γενικές γραµµές σταθερό το µερίδιό της στη συνολική 
απασχόληση (23%). Ο τοµέας των Υπηρεσιών αύξησε εντυπωσιακά το µερίδιό του στη 
συνολική απασχόληση (65% του συνόλου). 

Σε επίπεδο κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας, η πλειονότητα των κλάδων παρουσιάζει 
δυνατότητες «παραγωγής» νέων θέσεων εργασίας µε κυρίαρχους τους κλάδους της 
διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, του εµπορίου, αλλά και των κλάδων που συνδέονται 
άµεσα µε το δηµόσιο όπως είναι η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Εκπαίδευση, και Υγεία και Κοινωνική 
Μέριµνα.  Από την άλλη µεριά, οι κλάδοι που συνδέονται µε τον πρωτογενή τοµέα, τις 
µεταποιητικές βιοµηχανίες και την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος φαίνεται να 
συρρικνώνονται σε όρους απασχόλησης µε αποτέλεσµα να χάνουν θέσεις εργασίας 
διαχρονικά.    

2.4.3 Παραγωγικότητα της εργασίας 

Η παραγωγικότητα της εργασίας βρίσκεται σε χαµηλότερο επίπεδο απ’ ότι στην ΕΕ-15 και 
αποτελεί, µαζί µε το συγκριτικά χαµηλότερο ποσοστό απασχόλησης, τη βασική αιτία 
υστέρησης του κατά κεφαλήν εισοδήµατος.  

Σύµφωνα µε την πρόσφατη Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, ως πιθανές αιτίες 
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αναφέρονται τα προβλήµατα στο επιχειρηµατικό περιβάλλον (γραφειοκρατία, ρυθµιστικές 
παρεµβάσεις), την έλλειψη ανταγωνισµού, το µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων, την 
υστέρηση στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και τις αδυναµίες του εκπαιδευτικού 
συστήµατος. 

Στην κατάταξη των χωρών της ΕΕ µε βάση το δείκτη παραγωγικότητα της εργασίας ανά ώρα 
εργασίας (ΑΕΠ σε ΜΑ∆ ανά ώρα εργασίας σε σχέση µε EE-15=100), η τιµή του δείκτη για 
την Ελλάδα παραµένει χαµηλή σε σχέση µε τον Κοινοτικό µέσο όρο (74,5 το 2003). Επίσης, 
η ωριαία παραγωγικότητα της εργασίας, είναι η δεύτερη πιο χαµηλή στην ΕΕ-15.  

Ωστόσο, η παραγωγικότητα, εκφρασµένη ως ΑΕΠ σε ΜΑ∆ ανά απασχολούµενο σε σχέση µε 
την EE-15=100, παρουσιάζει εντυπωσιακή βελτίωση, καθώς στη διάρκεια της τελευταίας 
δεκαετίας η τιµή του σχετικού δείκτη αυξήθηκε και αναµένεται να φτάσει το 99,7 το έτος 
2007.  

2.4.4 Απασχόληση γυναικών, ηλικιωµένων και νέων 

Κατά τα τελευταία χρόνια (1999-2004) παρατηρήθηκε αύξηση των θέσεων εργασίας, οι 
οποίες κυρίως καλύφθηκαν από γυναίκες. Ειδικότερα, η αύξηση της απασχόλησης των 
γυναικών ανήλθε στις 4,2 ποσοστιαίες µονάδες, ενώ των ανδρών στις 2,6 µονάδες. 
Παρακολουθώντας τη διαχρονική εξέλιξη της διαφοράς των ποσοστών απασχόλησης 
ανάµεσα στους άντρες και τις γυναίκες στην Ελλάδα, συνάγεται ότι η διαφορά στα ποσοστά 
απασχόλησης βαίνει διαχρονικά µειούµενη (από 30,1 το 1999 σε 28,5 το 2004). Παρόλα 
αυτά, η διαφορά ως προς τα ποσοστά απασχόλησης ανάµεσα στα δύο φύλα εξακολουθεί να 
είναι σηµαντική, µε τα ποσοστά απασχόλησης των ανδρών στην Ελλάδα να βρίσκονται σε 
υψηλά επίπεδα σε σχέση µε τα υπόλοιπα κράτη µέλη.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η αύξηση των ποσοστών απασχόλησης των γυναικών είναι η δέουσα 
λύση για την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της 
χώρας. 

Από την άλλη πλευρά, η απασχόληση των ηλικιωµένων (55-64 ετών) παραµένει σχεδόν 
σταθερή τα τελευταία χρόνια και βρίσκεται στο 39,4% για το 2004, λίγο χαµηλότερα από 
τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (41% ΕΕ-25). Η µέση ηλικία εξόδου από την εργασία 
διαµορφώνεται στα 59,5 χρόνια έναντι των 60,7 της ΕΕ-25 το 2004. Υπογραµµίζεται ότι η 
απασχόληση των ατόµων 55-64 ετών απέχει πλέον των 10 ποσοστιαίων µονάδων από το 
στόχο του 50% για το 2010 (ΣτΛ).  Τα έτη δε 1999-2004 σηµειώνεται µείωση του ποσοστού 
απασχόλησης των ηλικιωµένων γυναικών κατά -0,4 ποσοστιαίες µονάδες.  

Τέλος, σύµφωνα µε στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ, το 2005, το 
ποσοστό απασχόλησης των νέων στην Ελλάδα (15-24 ετών) διαµορφώθηκε στο 25%, 
υπολειπόµενο κατά 12, περίπου, ποσοστιαίες µονάδες του µέσου όρου της ΕΕ-25 (36,8%). 
Το δε ποσοστό ανεργίας των νέων 15-24 ετών για το 2005 ανήλθε σε 25,5% 
παρουσιάζοντας µείωση κατά σχεδόν µία ποσοστιαία µονάδα σε σχέση µε το 2004 (26,9%), 
υπολειπόµενο όµως σηµαντικά έναντι του αντίστοιχου ποσοστού της ΕΕ-25 (18,7%). Η 
δυσκολία εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας αντικατοπτρίζει τόσο τη δυσαρµονία του 
εκπαιδευτικού συστήµατος µε τις ανάγκες της οικονοµίας, όσο και την αδυναµία της 
οικονοµίας να δηµιουργήσει επαρκείς θέσεις εργασίας.  

2.4.5 Πρόσφατες εξελίξεις στην ανεργία 

Η ανεργία αναδεικνύεται σε ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα των οικονοµιών της ΕΕ. 
Για την Ελλάδα, η ανεργία παραµένει υψηλή, ξεπερνώντας ήδη από το 1998 το µέσο όρο 
της ΕΕ-15. Συγκεκριµένα, το ποσοστό ανεργίας µε βάση την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 
της ΕΣΥΕ διαµορφώθηκε για το έτος 2005 στα επίπεδα του 9,9%, παρουσιάζοντας µείωση 
κατά 0,6 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 2004 (10,5%), αλλά βρίσκεται πάντοτε άνω 
του ευρωπαϊκού µέσου όρου (8,7% ΕΕ-25).  

Επιπροσθέτως, η Ελλάδα έχει πολύ υψηλό ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας. Κατά την 
τελευταία πενταετία, ενώ οι περισσότερες χώρες περιόρισαν τους µακροχρόνια άνεργους, η 
Ελλάδα παρουσίασε αυξητική τάση, ύστερα από διετία στασιµότητας, παραµένοντας ωστόσο 
σε χαµηλότερα επίπεδα από το 2000.   

Αναφορικά µε την κατά φύλο κατανοµή της ανεργίας, παρατηρείται ότι αυτή πλήττει 
αναλογικά περισσότερο τις γυναίκες από ότι τους άνδρες. Πιο αναλυτικά, στη χώρα µας οι 
γυναίκες παρουσιάζουν µονίµως υπερδιπλάσια ποσοστά ανεργίας από ότι οι άνδρες. 
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∆ιαχρονικά όµως, η µείωση της ανεργίας των γυναικών είναι εντονότερη σε σύγκριση µε το 
ρυθµό µείωσης της ανεργίας των ανδρών µε αποτέλεσµα την τάση µείωσης του χάσµατος 
ανεργίας ανάµεσα στα δύο φύλα.  

2.4.6 Ειδικές οµάδες πληθυσµού 

Το πρόβληµα της ανεργίας αντιµετωπίζεται ιδιαίτερα έντονα από άτοµα µε αναπηρία και 
άτοµα άλλων ευάλωτων κοινωνικά οµάδων, κυρίως λόγω των ιδιαιτεροτήτων που τα 
χαρακτηρίζουν. Συγκεκριµένα, τα άτοµα µε αναπηρία βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας 
σε ποσοστά κατά πολύ υψηλότερα από εκείνα του γενικού πληθυσµού της χώρας (σύµφωνα 
µε στοιχεία της ΕΣΥΕ του 2003, το 84% των ατόµων µε αναπηρία βρίσκεται εκτός εργατικού 
δυναµικού).  Τα άτοµα µε αναπηρία εντός της αγοράς εργασίας καλύπτουν σε µεγάλο βαθµό 
θέσεις εργασίας χαµηλών δεξιοτήτων και αµοιβών.  

Όσον αφορά τα άτοµα µε εθνικότητα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στη χώρα µας, µε 
βάση στοιχεία Ερευνών του Εργατικού ∆υναµικού, εµφανίζουν υψηλότερα ποσοστά 
απασχόλησης από τα άτοµα µε εθνικότητα της ΕΕ, ενώ αντίθετα τα ποσοστά ανεργίας τους 
είναι µικρότερα. Αναφορικά µε τις µεταβολές της απασχόλησης στην Ελλάδα, κατά την 
τελευταία 5ετία, περίπου οι µισές νέες θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν οφείλονται 
στην απασχόληση αλλοδαπών. 

2.4.7  Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και ∆ια βίου µάθηση 

Στο πλαίσιο των πολιτικών που αναπτύσσονται για την αύξηση της απασχόλησης και τη 
µείωση της ανεργίας, η Ελλάδα υστερεί σε δαπάνες για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. 
Συγκεκριµένα, το 2003 στη χώρα µας δαπανήθηκε το 0,11% του ΑΕΠ για στήριξη µέτρων 
ενεργητικής απασχόλησης, ποσοστό πολύ µικρότερο του ευρωπαϊκού µέσου όρου (0,70% 
ΕΕ-15). 

Θετικό είναι το γεγονός ότι στο χώρο των ενεργητικών πολιτικών ολοκληρώνεται το δίκτυο 
∆ηµοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης, στελεχωµένων µε εκπαιδευµένους Εργασιακούς 
Συµβούλους, εξοπλισµένων µε κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή και δικτυωµένων µε ένα 
εξειδικευµένο πληροφοριακό σύστηµα. 

2.4.8 ∆ια βίου µάθηση 

Η διεθνοποίηση των αγορών και των νέων τεχνολογιών καθιστούν αναγκαία τη συνεχή 
ανανέωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού. Ωστόσο, στην Ελλάδα 
η δια βίου µάθηση δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη. Η χώρα µας µοιράζεται την τελευταία 
θέση µε την Πορτογαλία µεταξύ των ΕΕ-25 ως προς τη συµµετοχή των πολιτών ηλικίας 25-
64 ετών σε προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης (2% το 2004 έναντι 9,9% της ΕΕ-25). Παρά 
το γεγονός ότι κατά τα τελευταία χρόνια το ποσοστό αυτό είναι οριακά βελτιωµένο έναντι 
των προηγούµενων ετών (2000-2002), η Ελλάδα απέχει ακόµη σηµαντικά από τα 
αντίστοιχα ποσοστά των υπολοίπων κρατών µελών της ΕΕ. 

Κατά τις προηγούµενες περιόδους προγραµµατισµού δεν υπήρξε συνολική στρατηγική παρά 
µεµονωµένες δράσεις. Καταγράφηκαν ωστόσο, θετικές ενέργειες, όπως η θεσµοθέτηση του 
Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την 
Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ), η καθιέρωση θεσµικού πλαισίου για τη ∆ια Βίου Μάθηση, ο 
σχεδιασµός και εφαρµογή διαδικασιών πιστοποίησης δοµών, εκπαιδευτών, συστηµάτων 
συνεχούς ελέγχου, παρακολούθησης πιστοποιηµένων φορέων, προγραµµάτων δια βίου 
επαγγελµατικής κατάρτισης και διαδικασιών πιστοποίησης γνώσεων - δεξιοτήτων – 
ικανοτήτων, η ανάπτυξη συστήµατος ∆ιάγνωσης των Αναγκών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
από το Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε.  

Χαρακτηριστική ήταν, όµως, αφενός η έλλειψη συντονισµού των φορέων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και η καταγραφή αλληλοεπικάλυψης των δράσεων και ενεργειών τους, 
αφετέρου η καθυστέρηση που διαπιστώθηκε τόσο ως προς την ολοκλήρωση του θεσµικού 
πλαισίου της πιστοποίησης των δοµών συνεχιζόµενης κατάρτισης µε την πιστοποίηση 
προγραµµάτων, εκπαιδευτών, γνώσεων και δεξιοτήτων, όσο και ως προς την ενεργοποίηση 
του ΕΣΣΕΕΚΑ. 



 

 

15

2.4.9 Επιχειρηµατικότητα και απασχόληση 

Κατά το χρονικό διάστηµα 1999-2005 ο αριθµός των επιχειρηµατιών (αυτοαπασχολούµενων 
µε προσωπικό ή χωρίς προσωπικό) στην Ελλάδα παρουσίασε αύξηση της τάξης του 1,7%. 
Όµως, ο ρυθµός αύξησης του αριθµού και των δύο κατηγοριών αυτοαπασχολούµενων είναι 
κατά πολύ µικρότερος του ρυθµού αύξησης του συνόλου των απασχολουµένων (8,5%), 
κατά το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται µια σταθερή 
διαχρονική µείωση της παρουσίας των αυτοαπασχολούµενων στο σύνολο της απασχόλησης. 

Όσον αφορά τη συνολική απασχόληση στις επιχειρήσεις της χώρας, κατά το 2003 
απασχολούνταν 1.785.000 άτοµα, εκ των οποίων οι 1.545.000 εργάζονταν στις ΜΜΕ και οι 
239.000 στις µεγάλες επιχειρήσεις. Είναι φανερή, εποµένως, η συµβολή των ΜΜΕ στην 
απασχόληση καθώς προσφέρουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας (87%). 

2.5 ∆ιάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας - τάσεις  

Η Ελλάδα έχει το µεγαλύτερο γεωργικό κλάδο (7% του ΑΕΠ) σε σχέση µε τις άλλες χώρες 
της ΕΕ, πράγµα που δηλώνει τη σηµασία της γεωργίας για τη χώρα. Η χώρα µε το 
χαµηλότερο ποσοστό είναι το Λουξεµβούργο, όπου η γεωργία καλύπτει µόνο το 0,5% του 
ΑΕΠ.  

Στην Ελλάδα η µεταποίηση φτάνει το 22% του συνολικού ΑΕΠ, ποσοστό σχετικά χαµηλό σε 
σύγκριση µε τα ποσοστά των άλλων µελών της ΕΕ. Οι µόνες χώρες στην ΕΕ µε λιγότερο 
κυρίαρχη βιοµηχανία είναι η Κύπρος και το Λουξεµβούργο. Η χώρα µε το υψηλότερο 
ποσοστό είναι η Τσεχία, όπου το 39,3% του ΑΕΠ της προέρχεται από βιοµηχανικές 
δραστηριότητες.  

Όσον αφορά στον κλάδο των υπηρεσιών, η Ελλάδα κατέχει την έβδοµη θέση, πράγµα που 
υποδεικνύει ότι οι υπηρεσίες στην Ελλάδα είναι πολύ πιο σηµαντικές απ’ ότι η βιοµηχανία, 
φτάνοντας το 71% του συνολικού ΑΕΠ. Η χώρα µε το υψηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ στις 
υπηρεσίες είναι το Λουξεµβούργο µε 83,1% ενώ το χαµηλότερο ποσοστό το έχει η Τσεχία 
(57,3%). 

2.5.1 Μεταποίηση 

Ο συνολικός δείκτης παραγωγής της µεταποίησης, εµφανίζει µία στασιµότητα µετά το έτος 
2000, στο τέλος µιας περιόδου αύξησης (1995-2000). Οι περισσότεροι κλαδικοί δείκτες 
παρουσιάζουν µικρές αλλαγές το 2004, ως ένδειξη διατήρησης είτε σταθερής είτε ελαφρά 
καθοδικής πορείας.  Συγκεκριµένα: 

• υποχωρούν οι κλάδοι Κλωστοϋφαντουργικών υλών, Ειδών ενδυµασίας, ∆έρµατος - 
ειδών υποδήσεως, Ξύλου και φελλού, Λοιπού εξοπλισµού µεταφορών, Χαρτιού και 
προϊόντων από χαρτί, Μηχανών γραφείου - Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Επίπλων - 
λοιπών βιοµηχανιών, Μεταφορικών µέσων, Συσκευών ραδιοτηλεόρασης & επικοινωνιών,  

• είναι στάσιµοι οι κλάδοι Τροφίµων - ποτών, Μη µεταλλικών ορυκτών, Μηχανηµάτων και 
ειδών εξοπλισµού, Ηλεκτρικών µηχανών, συσκευών κλπ., Παραγώγων πετρελαίου και 
άνθρακα, και,  

• αναπτύσσονται οι κλάδοι Καπνού, Εκτυπώσεων - εκδόσεων, Χηµικών προϊόντων, 
Προϊόντων από ελαστική και πλαστική ύλη, Βασικών µετάλλων, Κατασκευή τελικών 
προϊόντων εκ µετάλλου. 

Παράλληλα, η µεταποίηση εµφανίζει σηµαντική υστέρηση σε ότι αφορά τη συγκέντρωσή της 
σε κλάδους υψηλής προστιθέµενης αξίας, καθώς βρίσκεται στο 75% του ευρωπαϊκού µέσου 
όρου όσον αφορά τη συγκέντρωση στους κλάδους υψηλής προστιθέµενης αξίας και στο 
154% όσον αφορά τη συγκέντρωση στους κλάδους χαµηλής προστιθέµενης αξίας.  Από 
άποψη σύνθεσης, προσοµοιάζει σχεδόν απολύτως µε την ισπανική µεταποίηση, η οποία 
όµως διαθέτει το εγγενές πλεονέκτηµα της µεγαλύτερης εσωτερικής αγοράς. 

Συνολικό αποτέλεσµα είναι η εµφάνιση τάσης «αποβιοµηχάνισης», µε µείωση µονάδων και, 
φυσικά, απασχόλησης. Η ως άνω "αποβιοµηχάνιση" αντανακλά καταρχήν την επενέργεια 
ευρύτερων διεθνών παραµέτρων. Η αρνητική επίδραση των διεθνών παραγόντων ασκείται 
στο πρόσφορο έδαφος των ελληνικών διαρθρωτικών αδυναµιών.  Τα προβλήµατα της 
ελληνικής µεταποίησης έχουν τις ρίζες τους στις συνθήκες ανάπτυξης της ελληνικής 
βιοµηχανίας διαχρονικά: ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας υπό καθεστώς 
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δασµολογικής προστασίας, τραπεζική χρηµατοδότηση µε «αρνητικά» επιτόκια, υψηλή 
δηµόσια συµµετοχή στο κόστος της επένδυσης (επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις επιτοκίου), 
εξαιρετικά µικρό µέσο µέγεθος µονάδων, «οικογενειακή» διοίκηση ακόµη και των 
«µεγάλων» επιχειρήσεων, εγγενής ισχυρή «ανακύκλωση» των ΜΜΕ, απόπειρες για 
«κατευθυνόµενη» ανάπτυξη κινητήριων κλάδων. 

Σχεδόν µόνιµα χαρακτηριστικά της ελληνικής βιοµηχανίας αποτελούν η µακροπρόθεσµη 
στασιµότητα, η συρρίκνωση του µεριδίου της βιοµηχανίας στο ΑΕΠ, η µείωση / στασιµότητα 
της βιοµηχανικής απασχόλησης, η χαµηλή προστιθέµενη αξία, ο χαµηλός βαθµός 
εξωστρέφειας, η ένταση της εισαγωγικής διείσδυσης, η εξάρτηση από «παραδοσιακούς» 
κλάδους, η αδυναµία παραγωγής καινοτοµίας και η ανεπαρκής υιοθέτηση / προσαρµογή 
εισαγόµενης, οι «σωστικού» χαρακτήρα παρεµβάσεις του δηµοσίου που είχαν ως µόνο 
αποτέλεσµα την ανάληψη από το δηµόσιο των ζηµιών και την αύξηση της συνολικής 
δανειακής επιβάρυνσης. 

Τέλος, σηµαντικότατο χαρακτηριστικό της ελληνικής µεταποίησης είναι η χωρική της 
συγκέντρωση: 48% των µονάδων της, 46% της απασχόλησης και 53% της ακαθάριστης 
αξίας παραγωγής συγκεντρώνονται στους νοµούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας και Κορινθίας, 
ενώ οι τέσσερις αυτοί νοµοί µαζί µε το νοµό Θεσσαλονίκης συγκεντρώνουν 63% των 
µονάδων, 57% της απασχόλησης και 65% της ακαθάριστης αξίας παραγωγής όλης της 
ελληνικής µεταποίησης. Η χωρική συγκέντρωση είναι προφανής ένδειξη της εξάρτησης της 
ελληνικής µεταποίησης αφενός από τις υποδοµές και τις οικονοµίες περιβάλλοντος που 
εξασφαλίζουν οι δύο µεγαλύτερες αστικές συγκεντρώσεις της χώρας (Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη), αφετέρου από την αγορά τους.   

2.5.2 Τουρισµός και Ναυτιλία 

Παρά το µικρό της µέγεθος, η Ελλάδα κατέχει σηµαντική θέση στο παγκόσµιο εµπόριο 
υπηρεσιών, γεγονός που οφείλεται κατά βάση στη δραστηριότητα της ελληνικής ναυτιλίας 
και του τουρισµού. Με βάση τα οριστικά στοιχεία του World Trade Organization για το 2003, 
η Ελλάδα είναι ο 9ος εξαγωγέας στις ταξιδιωτικές υπηρεσίες και ο 15ος στις µεταφορικές. 

Ο τουρισµός αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες τον ταχύτερα αναπτυσσόµενο οικονοµικό 
τοµέα σε παγκόσµιο επίπεδο. Για την Ελλάδα αυτό αντιστοιχεί σε δεκατρία εκατοµµύρια 
αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ετησίως (15η χώρα παγκοσµίως στις τουριστικές αφίξεις), 
στοιχείο που την κατατάσσει στην τέταρτη θέση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
καθαρά έσοδα από τον τουρισµό. Ο τουρισµός συµβάλλει, επίσης, στο 17% του ΑΕΠ ενώ 
παράλληλα εξασφαλίζει 800.000 θέσεις άµεσης ή έµµεσης απασχόλησης (18% της 
συνολικής απασχόλησης).  

Ενδεικτικό της συµβολής του τουριστικού κλάδου στην ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας 
αποτελεί ότι το µέγεθος της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας του κλάδου των ξενοδοχείων 
και εστιατορίων στην Ελλάδα το έτος 2004 ανήλθε σε 8.821,9 εκατ. € και αντιστοιχούσε 
στο 7,57% της εθνικής ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας. Σε σχέση µε το παρελθόν, το 
µέγεθος της συµµετοχής του κλάδου στη συνολική ακαθάριστη προστιθέµενη αξία είναι 
αυξανόµενο.  

Κατά την περίοδο 1990-2000 διατηρήθηκαν θετικοί ρυθµοί µεταβολής της τουριστικής 
κίνησης. Ωστόσο, στην περίοδο 2000-04 σηµειώθηκε συρρίκνωση της τουριστικής κίνησης. 
Συγκεκριµένα, οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών στα ξενοδοχειακά και συναφή 
καταλύµατα το 2004 έφτασαν τις 6.313.228 σηµειώνοντας µείωση σε σχέση µε το 2000 της 
τάξης του 18,72%. Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, παρατηρούνται οι ίδιες τάσεις και στην 
εσωτερική τουριστική κίνηση, µε µικρότερη ωστόσο ένταση. Συγκεκριµένα, οι αφίξεις 
ηµεδαπών στα ξενοδοχειακά και συναφή καταλύµατα το 2004 έφτασαν τις 5.567.107, 
καταγράφοντας µείωση 4,62% σε σχέση µε το 2000. Έτσι, ο συνολικός αριθµός αφίξεων το 
2004 ανήλθε σε 11.880.335 παρουσιάζοντας πτώση 12,67% σε σχέση µε το 2000. 

Η υποχώρηση του επιπέδου της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας 
οφείλεται σε πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι και η είσοδος της Ελλάδας στην 
Ευρωζώνη, που, λόγω της ισχυρής ισοτιµίας του ευρώ, κατέστησε την χώρα λιγότερο 
ελκυστική, από ανταγωνίστριες χώρες της Μεσογείου.  Ωστόσο, η υιοθέτηση του ευρώ δεν 
αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την απώλεια της ανταγωνιστικής ισχύος της χώρας 
στην τουριστική αγορά. Η Ελλάδα κατέχει τη 16η θέση στη λίστα των πιο δηµοφιλών 
τουριστικών προορισµών, µε µερίδιο αγοράς για το 2003 ίσο µε 2,03%. Τις 5 πρώτες θέσεις 
ως προς τις αφίξεις αλλοδαπών τουριστών το 2004 κατέχουν η Γαλλία (9,8%), η Ισπανία 
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(7,0%), οι Η.Π.Α. (6,0%), η Κίνα (5,5%) και η Ιταλία (4,9%). Γενικότερα, κατά την 
περίοδο 2000-2004 παρατηρούνται ιδιαίτερα καλές επιδόσεις για τις άµεσα ανταγωνίστριες 
προς την Ελλάδα χώρες, µε εξαίρεση ίσως την Ιταλία. 

Κυρίαρχα χαρακτηριστικά της τουριστικής ανάπτυξης µέχρι σήµερα αποτέλεσαν η έλλειψη 
στρατηγικού προγραµµατισµού, ο αυτοσχεδιασµός και η απορρύθµιση. Το κυρίαρχο 
τουριστικό προϊόν της χώρας τις τελευταίες δεκαετίες είναι ο αδιαφοροποίητος 
παραθεριστικός τουρισµός («ήλιος και θάλασσα»), ενώ διαφοροποιηµένα συµπληρωµατικά 
τουριστικά προϊόντα έχουν κάνει την εµφάνισή τους τα τελευταία χρόνια, χωρίς όµως να 
επηρεάσουν σηµαντικά το συνολικό τουριστικό προϊόν.  

Ο εντεινόµενος ανταγωνισµός της παγκοσµιοποιηµένης πλέον τουριστικής οικονοµίας, τόσο 
από την πλευρά της προσφοράς µε την εµφάνιση νέων τουριστικών προορισµών χαµηλού 
κόστους και παραπλήσιου προϊόντος, όσο και από την πλευρά της ζήτησης λόγω της 
µετεξέλιξης των καταναλωτικών προτύπων και της παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης, έχουν 
µεταβάλει καθοριστικά τα συστατικά στοιχεία της τουριστικής οικονοµίας. Η διεθνής 
εµπειρία δείχνει ότι ο ανταγωνισµός εντείνεται και εστιάζεται όλο και περισσότερο µεταξύ 
προορισµών, ενώ η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι το κλειδί για την ευηµερία (των 
τουριστικών προορισµών).  

Η Ελλάδα κατέχει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα και στον τοµέα της ναυτιλίας, όπου 
διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής αλλά και της διεθνούς 
ναυτιλιακής κοινότητας και αποτελεί κόµβο για τα συγκοινωνιακά και µεταφορικά δίκτυα 
που συνδέουν την Ε.Ε. µε χώρες της Ασίας και της Αφρικής. O υπό ελληνική σηµαία στόλος 
καταλαµβάνει την τέταρτη θέση στον κόσµο µε βάση τη χωρητικότητά του, ενώ ο 
ελληνόκτητος στόλος κατατάσσεται ως η σηµαντικότερη πλοιοκτητική κοινότητα του 
κόσµου και ελέγχει το 14,1% της παγκόσµιας χωρητικότητας και 16,5% της µεταφορικής 
ικανότητας. Στην ΕΕ ο υπό Ελληνική σηµαία στόλος καταλαµβάνει την πρώτη θέση και 
απασχολεί περισσότερους από 25.000 Έλληνες ναυτικούς. Επιπλέον, η Ελλάδα κατέχει την 
πρώτη θέση στην ΕΕ ως προς τη θαλάσσια κίνηση επιβατών, µε ποσοστό 25% του 
κοινοτικού συνόλου.  

Ωστόσο, η ναυπηγική δραστηριότητα στην Ελλάδα έχει συρρικνωθεί, ενώ στην ίδια σχεδόν 
κατάσταση βρίσκεται και η ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα.  

2.5.3 Αγορά κεφαλαίων 

Κύρια χαρακτηριστικά της πορείας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς τα τελευταία χρόνια είναι η 
αύξηση της χρηµατιστηριακής αξίας των µετοχών ως ποσοστό του Α.Ε.Π. και η διαµόρφωσή 
της σε επίπεδα που πλησιάζουν το µέσο όρο των χρηµατιστηριακών αγορών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σηµαντική αύξηση της συµµετοχής ξένων θεσµικών επενδυτών στην 
ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά, η µείωση του κόστους διενέργειας χρηµατιστηριακών 
συναλλαγών και των εισφορών των µελών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, η βελτίωση της 
κερδοφορίας των περισσότερων εισηγµένων εταιρειών, και, η αύξηση των µερισµατικών 
τους αποδόσεων.  

Από την άλλη πλευρά, παρατηρούνται ορισµένες αδυναµίες στην ελληνική κεφαλαιαγορά οι 
οποίες χρήζουν αντιµετώπισης και λήψης µέτρων για βελτίωση. Συγκεκριµένα, ο δείκτης 
ρευστότητας της ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς διαµορφώνεται σε επίπεδο 
χαµηλότερο από εκείνο του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ηµερήσιες συναλλαγές 
παρουσιάζουν υψηλό δείκτη συγκέντρωσης σε µικρό αριθµό µετοχών, ενώ καταγράφεται 
περιορισµένη διασπορά µετοχικής ιδιοκτησίας σε πολλές εισηγµένες εταιρείες του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

Η ελληνική κεφαλαιαγορά διαθέτει, πλέον, ένα ολοκληρωµένο και σύγχρονο θεσµικό και 
εποπτικό πλαίσιο λειτουργίας το οποίο διασφαλίζει την αποτελεσµατική λειτουργία και 
διαφάνεια της αγοράς. Ειδικότερα, το θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της 
ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς έχει πλήρως εκσυγχρονιστεί καθώς έχει  
πραγµατοποιηθεί σηµαντική ενίσχυση του νοµοθετικού πλαισίου και των υποδοµών 
εποπτείας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί την προληπτική και 
κατασταλτική της εποπτεία για τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς 
µε µεγαλύτερη ευχέρεια και αυτοτέλεια  καθώς οι (επιµέρους) εποπτικές αρµοδιότητες του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Χρηµατιστηρίου Αθηνών έχουν µεταφερθεί 
πλήρως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ούτως ώστε αυτή να λειτουργεί µε βάση τις 
προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων και πρακτικών. Τέλος, όσον αφορά το 
µελλοντικό σχεδιασµό δράσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής 
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χρηµατιστηριακής αγοράς από πλευράς των ελληνικών αρχών, βρίσκεται σε εξέλιξη 
σχετικός σχεδιασµός ο οποίος προβλέπει, τη δηµιουργία και εισαγωγή στην αγορά νέων 
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και  επενδυτικών εργαλείων, η δηµιουργία κατάλληλου 
θεσµικού πλαισίου για είσοδο και δραστηριοποίηση στην εγχώρια αγορά των ραγδαία 
αναπτυσσόµενων παγκοσµίως αντισταθµιστικών επενδυτικών κεφαλαίων, η επανεξέταση 
του φορολογικού πλαισίου των αµοιβαίων κεφαλαίων, η αναθεώρηση του υφιστάµενου 
θεσµικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγµένων εταιρειών προκειµένου 
αυτό να εναρµονισθεί µε τις αναθεωρηµένες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ, η 
διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ούτως ώστε αυτό να 
συγκλίνει πλήρως µε τα αντίστοιχα των ευρωπαϊκών χρηµατιστηριακών αγορών, η 
δηµιουργία µικρής χρηµατιστηριακής αγοράς µε περιορισµένες προϋποθέσεις εισαγωγής 
εταιρειών σε αυτήν προκειµένου να προσελκύονται µικρές εταιρείες στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών και κερδοσκοπικά επενδυτικά κεφάλαια, κ.α.  

2.5.4 Υποδοµές και υπηρεσίες µεταφορών 

Τα στοιχεία για τις µεταφορές στην Ελλάδα σε σχέση µε αυτά της ΕΕ-15, υποδεικνύουν ότι 
η συµµετοχή του τοµέα στην ανάπτυξη της χώρας είναι ισχυρότερη απ' ό,τι στην 
υπόλοιπη Ευρώπη. Με την άρση των εγγενών εµποδίων προσβασιµότητας, εξασφαλίζεται η 
ευρύτερη διάχυση της οικονοµικής ανάπτυξης και των συνεργειών της οικονοµικής 
δραστηριότητας τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα, οφείλεται και 
σε εξωγενείς γεωπολιτικούς παράγοντες, όπως η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 
δηµιουργία της Ζώνης Ελεύθερου Εµπορίου µε τους Μεσογειακούς Εταίρους της Ε.Ε, που 
συντελεί στη διεύρυνση του ζωτικού οικονοµικού χώρου της Ελλάδας διαµέσου και του 
συστήµατος µεταφορών. Οι παράγοντες αυτοί σε συνδυασµό µε την προς τα ανατολικά 
µετατόπιση του «γεωπολιτικού» κέντρου βάρους της ΕΕ-25, µεγεθύνουν τη σηµασία της 
χώρας και του ρόλου της στην περιοχή των Βαλκανίων και της ανατολικής Μεσογείου. Η 
προοπτική αυτή αναµένεται να ενισχύσει το ρόλο του συστήµατος  µεταφορών της χώρας σε 
διεθνές και εθνικό επίπεδο.  

Οδικές Μεταφορές – οδικό δίκτυο 

Η κατάσταση του βασικού διαπεριφερειακού οδικού δικτύου της χώρας παραµένει στο 
σύνολό της µέτρια, παρά τις σηµαντικές τµηµατικές βελτιώσεις των τελευταίων ετών. 
Βασική αιτία αποτελούν η εξάρτηση από µη αναβαθµισµένα σε ένα οµοιογενές επίπεδο 
σύγχρονων λειτουργικών προδιαγραφών οδικά τµήµατα, καθώς και οι ελλείπουσες συνδέσεις. 
Ανεπάρκειες εντοπίζονται και στις συνδέσεις του βασικού οδικού δικτύου µε τα αστικά κέντρα 
και τις παραγωγικές περιοχές της χώρας, καθώς επίσης και µε σηµαντικούς συγκοινωνιακούς 
κόµβους των λοιπών δικτύων µεταφορών (λιµένων, αεροδροµίων, εµπορευµατικών κέντρων 
κ.λ.π.) µε αποτέλεσµα να καθυστερεί η ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών στη χώρα. 
Επιπλέον, σηµαντικές ελλείψεις παραµένουν στη βασική οδική υποδοµή των µεγάλων 
αστικών κέντρων της χώρας. 

Κύριος στόχος της χώρας είναι η ανάπτυξη του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου (∆Ο∆) µε 
σύγχρονες προδιαγραφές και µε προτεραιότητα στο σύστηµα αξόνων ΠΑΘΕ και ΕΓΝΑΤΙΑΣ 
Ο∆ΟΥ, που εντάσσεται στα 30 έργα προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε 
την αποφ. Αριθ. 884/2004/ΕΚ «περί των κοινοτικών προσανατολισµών για την ανάπτυξη 
του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών».  

Παράλληλη επιδίωξη αποτελεί η συµπλήρωση/αναβάθµιση της αστικής οδικής υποδοµής των 
µητροπολιτικών περιοχών και η βελτίωση της σύνδεσης των αστικών κέντρων, των 
παραγωγικών περιοχών της χώρας και των κύριων αρχαιολογικών και τουριστικών 
προορισµών µε το ∆Ο∆, καθώς και η βελτίωση της σύνδεσης µε τα υπόλοιπα µεταφορικά 
δίκτυα  της χώρας. 

Παρά τις συνεχείς σηµαντικές αυξήσεις, ο αριθµός των µικρών επιβατικών οχηµάτων που 
κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα το 2003 ήταν περιορισµένος, σε σχέση µε τον πληθυσµό της 
χώρας. Ο δείκτης οχηµάτων ανά 1.000 κατοίκους, παρότι στην Αττική δεν παρουσιάζει 
σηµαντική υστέρηση, στην Ελλάδα συνολικά ήταν κατά το έτος αυτό 348, στο επίπεδο του 
70% του αντίστοιχου δείκτη της Ε.Ε. των 15 και του 75% της Ε.Ε. των 25, µε αποτέλεσµα 
η χώρα να κατατάσσεται στην 15η  θέση στην Ε.Ε. των 15 και στην 20ή θέση στην Ε.Ε. των 
25.  

Η θέση της χώρας ήταν πολύ υψηλότερη ως προς τον αριθµό λεωφορείων-πούλµαν και 
φορτηγών αυτοκινήτων ανά 1.000 κατοίκους – µε τους ελληνικούς δείκτες σηµαντικά 
υψηλότερους από τους αντίστοιχους µέσους της Ε.Ε. 
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Σιδηροδροµικές Μεταφορές 

Η συµµετοχή του σιδηρόδροµου στις χερσαίες µεταφορές στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά 
περιορισµένη. Το 2000 ο σιδηρόδροµος µετείχε στις χερσαίες επιβατικές µεταφορές της 
Ελλάδας µε ποσοστό 1,8%, µε τη χώρα να καταλαµβάνει την τελευταία θέση στην Ε.Ε. των 
15 και την προτελευταία στην Ε.Ε. των 25. Η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί τα πιο 
πρόσφατα χρόνια, δεδοµένης της στασιµότητας στο επιβατικό έργο του σιδηροδρόµου στην 
Ελλάδα, σε αντίθεση µε τις σχετικές αυξήσεις που εµφανίσθηκαν σε άλλες χώρες της Ε.Ε.  

Το ποσοστό του σιδηροδρόµου στις χερσαίες εµπορευµατικές µεταφορές στην Ελλάδα είναι 
επίσης περιορισµένο, λίγο άνω του 2%, έναντι 8% στην Ε.Ε. το 2002. Οι προοπτικές 
πάντως στον τοµέα αυτό αρχίζουν να διαφαίνονται θετικές, δεδοµένης της αύξησης στο 
εµπορευµατικό έργο του σιδηροδρόµου τα τελευταία χρόνια. 

Στα διευρωπαϊκά σιδηροδροµικά δίκτυα εντάσσεται ο βασικός σιδηροδροµικός άξονας της 
χώρας, ο άξονας Πατρών - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ειδοµένης / Προµαχώνα (Π.Α.Θ.Ε./Π.). 
Παρά τον εκσυγχρονισµό του βασικού αυτού άξονα, εάν εξαιρεθούν τα τµήµατα που 
αναµένεται να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος της προγραµµατικής περιόδου 2000-2006, 
(περίπου 74% του µήκους του δικτύου), η γραµµή στο υπόλοιπο δίκτυο έχει πολύ 
φτωχά γεωµετρικά χαρακτηριστικά, πεπαλαιωµένη υποδοµή, ενώ χαρακτηρίζεται από 
ανυπαρξία σύγχρονων τηλεπικοινωνιών και σηµατοδότησης. 

Συνδυασµένες Μεταφορές 

Μέχρι σήµερα σηµειώνονται σοβαρές καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων που 
εξυπηρετούν τις συνδυασµένες µεταφορές, µε συνέπεια η Ελλάδα να µην διαθέτει ακόµα 
οργανωµένο και διαλειτουργικό δίκτυο εµπορευµατικών κέντρων. Η δηµιουργία 
Εµπορευµατικών Κέντρων δεν υλοποιήθηκε, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης σχετικού νοµικού 
πλαισίου, το οποίο ψηφίστηκε µόλις πρόσφατα. 

Ταυτόχρονα, η διασύνδεση των οδικών, σιδηροδροµικών, θαλασσίων και άλλων µεταφορικών 
δικτύων δεν παρουσίασε σηµαντική βελτίωση κατά την προγραµµατική περίοδο 2000-2006 
και, έτσι το ελληνικό σύστηµα εµπορευµατικών µεταφορών παρουσιάζει προβλήµατα και 
ελλείψεις στην οργάνωση και λειτουργία του, στις υποδοµές και αδυναµία 
εξυπηρέτησης των συνδυασµένων µεταφορών, µε αρνητικές επιπτώσεις στη δυνατότητα 
προσέλκυσης διερχόµενων εµπορευµατικών ροών. 

Αστικές συγκοινωνίες και σχετικές υποδοµές 

Το βασικότερο πρόβληµα των αστικών συγκοινωνιών, που χρησιµοποιούν το οδικό δίκτυο 
στα µεγάλα αστικά κέντρα άπτεται του κυκλοφοριακού προβλήµατος. Το πρόβληµα αυτό 
παρουσιάζει τάση επιδείνωσης, τόσο λόγω της συνεχούς αύξησης που παρατηρείται στη 
ζήτηση του σχετικού µεταφορικού έργου, όσο και του περιορισµένου ρυθµού αύξησης της 
κυκλοφοριακής ικανότητας του αστικού οδικού δικτύου σε σχέση µε την αντίστοιχη αύξηση 
της κυκλοφοριακής ζήτησης. 

Kατά το στάδιο της κατάρτισης της πολιτικής µεταφορών, oι ανισότητες που είχαν 
διαπιστωθεί στην πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες αστικών συγκοινωνιών, µεταξύ 
της Ελλάδας και των άλλων χωρών της Ε.Ε. εξακολουθούν να υφίστανται, παρά την 
ουσιαστική βελτίωση του συστήµατος (κυρίως στην Αθήνα) µε σηµαντικές παρεµβάσεις που 
ολοκληρώθηκαν και αποδόθηκαν σε λειτουργία.  Η ζήτηση και οι απαιτήσεις για ποιοτική 
αναβάθµιση της εξυπηρέτησης, εξακολουθούν να αυξάνουν µε γρήγορους ρυθµούς, 
καθιστώντας απαραίτητη την σηµαντική αύξηση των βελτιωτικών παρεµβάσεων. Οι 
ανισότητες στο σύστηµα αστικών συγκοινωνιών είναι επίσης έντονες µεταξύ των κύριων 
αστικών κέντρων της χώρας.  

Το 2003 η Ελλάδα εξακολουθούσε να υστερεί των µέσων δεικτών ανά κάτοικο της Ε.Ε., 
αλλά η σχετική διαφορά µειώνεται, ιδιαίτερα από το 2000 και µετά, λόγω της ταχύτερης 
αύξησης του σχετικού µεταφορικού έργου στην Ελλάδα. 

Αεροπορικές Μεταφορές 

Το ελληνικό δίκτυο αεροδροµίων είναι πολύ εκτεταµένο σε σχέση µε την έκταση και 
τον πληθυσµό της χώρας, λόγω της ιδιαίτερης γεωµορφολογίας και του ανάγλυφου της, 
που καθιστά την αεροπορική σύνδεση απαραίτητη για την αποτελεσµατική  διασύνδεση του 
νησιωτικού χώρου και της Περιφέρειας µε τα µεγάλα αστικά κέντρα. Τα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά της χώρας και η περιφερειακή της θέση σε σχέση µε τα δυναµικά ευρωπαϊκά 
κέντρα, σε συνδυασµό µε την µείωση του κόστους µετακίνησης που οφείλεται στην 
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απελευθέρωση των αεροµεταφορών, οδηγεί σε µία σχεδόν απόλυτη εξάρτηση των διεθνών 
επιβατικών µετακινήσεων της χώρας από τις αεροπορικές µεταφορές.  

Οι αεροπορικές µεταφορές της χώρας αναµένεται να αποκτήσουν ακόµη µεγαλύτερο ρόλο 
µε την διεύρυνση της Ε.Ε. και την επέκταση του ζωτικού οικονοµικού χώρου της Ελλάδας 
προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη.  

Στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία παρατηρείται σηµαντική αύξηση της συνολικής 
αεροπορικής επιβατικής κίνησης – 5% και 11% αύξηση στις πτήσεις εσωτερικού και 
εξωτερικού αντίστοιχα. Επίσης, υπολογίζεται ότι το 2004 τα αεροδρόµια της Ελλάδας 
εξυπηρετούσαν περίπου το 4% της επιβατικής κίνησης µεταξύ των 25 Κρατών-Μελών της 
Ε.Ε. Η Ελλάδα, σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2004, κατατάσσεται στην 6η θέση µεταξύ των 
25 Χωρών της Ε.Ε. ως προς το απόλυτο µέγεθος της επιβατικής κίνησης αεροµεταφορών 
και στην 7η θέση ως προς το µέγεθος αυτό κατ’ αναλογία µε το µόνιµο πληθυσµό (ανά 
1.000 κατοίκους)  µε ένα µεγάλο µέρος της κίνησης να δηµιουργείται από πτήσεις charter 
που διακινούν τουρίστες προς και από τους διάφορους τουριστικούς προορισµούς της 
χώρας. 

Θαλάσσιες Μεταφορές 

Λόγω του έντονου νησιωτικού της χαρακτήρα η Ελλάδα έχει σηµαντική εξάρτηση από τις 
θαλάσσιες µεταφορές, που έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη  µεγάλου αριθµού νησιωτικών 
λιµένων. Κατά τη διάρκεια των προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων έχουν υλοποιηθεί 
σηµαντικές παρεµβάσεις βελτίωσης / εκσυγχρονισµού στους κύριους εµπορευµατικούς και 
σε επιλεγµένους ακτοπλοϊκούς λιµένες. Οι παρεµβάσεις αυτές, συµβάλλουν συνολικά στην 
ανάπτυξη των πανευρωπαϊκών θαλάσσιων εµπορευµατικών διαδρόµων και ενισχύουν την 
ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.  

Παρά τη σχετική πρόοδο, η διασύνδεση των οδικών, θαλασσίων και άλλων µεταφορικών 
δικτύων της Ε.Ε. δεν έχει πλήρως επιτευχθεί, καθώς θα πρέπει να υλοποιηθούν 
συµπληρωµατικές υποδοµές, των οποίων η ολοκλήρωση θα επιτρέψει την κεφαλαιοποίηση 
των ωφελειών των προηγηθεισών επενδύσεων. 

Στην Ελλάδα, η αύξηση του αριθµού των κατάπλων πλοίων, της διακίνησης επιβατών 
ακτοπλοΐας και της διακίνησης εµπορευµάτων εσωτερικού και εξωτερικού είναι σηµαντική. 
Αντίθετα, περιορισµένη και φθίνουσα είναι η διακίνηση επιβατών τακτικών γραµµών 
εξωτερικού, ενώ στασιµότητα παρουσιάζει η κίνηση των τοπικών πορθµείων. 

2.5.5 Ενέργεια 

Στην Ελλάδα, στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας η ενεργειακή κατανάλωση αυξάνεται 
µε υψηλούς ρυθµούς ιδιαίτερα στον κτιριακό τοµέα και στις µεταφορές. Οι παραγωγικές 
διαδικασίες εξακολουθούν να είναι ενεργειακά σπάταλες, δηλαδή δεν έχουν υιοθετηθεί 
επαρκείς πρακτικές εξοικονόµησης ενέργειας. Παράλληλα, εµφανίζεται σε πολύ χαµηλές 
θέσεις και κάτω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο όσον αφορά τις εκποµπές ρύπων του 
«φαινοµένου του θερµοκηπίου» και κυρίως του διοξειδίου του άνθρακα, ως αποτέλεσµα της 
χρήσης ορυκτών καυσίµων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  

Ο τοµέας των κτιρίων, ο οποίος ευθύνεται για το 40% περίπου της ενεργειακής 
κατανάλωσης, άρα και της έµµεσης εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα µαζί µε τις ρυπογόνες 
βιοµηχανίες, απαιτούν την λήψη πρόσθετων µέτρων περιβαλλοντικής πολιτικής. 

Ως προς την ενεργειακή ένταση της οικονοµίας, η Ελλάδα εµφανίζεται σε υψηλότερα 
επίπεδα (250 kgr ανά µονάδα ΑΕΠ) από το µέσο ευρωπαϊκό όρο (ΕΕ-25 210 kgr), 
παρουσιάζοντας όµως µικρή κάµψη. 

Η τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα κατά το 2005 έφθασε συνολικά τις 
51074 GWh εκ των οποίων: η βιοµηχανία κατανάλωσε 15156 GWh, ο τοµέας µεταφορών 
199 GWh, ο εµπορικός τοµέας και οι δηµόσιες υπηρεσίες 16479 GWh, ο οικιακός 16875 
GWh και ο αγροτικός 2932 GWh. Η  συνολική  εγκατεστηµένη ισχύς  των µονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής της χώρας κατά το 2005 ήταν 14023 MW εκ  των οποίων, οι παραγωγοί 
ηλεκτρικής ενέργειας  είχαν 13763,71 MW και οι συµπαραγωγοί 259,785 MW. Ο λιγνίτης 
αποτελεί την κύρια πηγή της πρωτογενούς εγχώριας παραγωγής ενέργειας, 
αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 82,95% του συνόλου.  

Η συνολική ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2005 στη χώρα ανήλθε στις 
60020 GWh  οι οποίες προήλθαν κατά  59,2% από στερεά καύσιµα, 15,3% από υγρά, 
13,6% από φυσικό αέριο, 9,35% από υδροηλεκτρικά, 2,1% από αιολικά και 0,37% από 
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βιοµάζα και απόβλητα. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις εκτιµάται ότι το 2010 η ζήτηση 
ηλεκτρικής ενέργειας θα ανέλθει στις  71546 GWh. 

Η Ελλάδα, αν και προικισµένη µε φυσικούς πόρους, παρουσιάζει χαµηλό µερίδιο παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και συγκεκριµένα 9,6% για το 
2003 (σε σχέση µε το µέσο όρο ΕΕ25 12,7%). Η Οδηγία 2001/77/EΕ προβλέπει για την 
Ελλάδα ενδεικτικό στόχο κάλυψης από ανανεώσιµες ενεργειακές πηγές, περιλαµβανοµένων 
των µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, σε ποσοστό της ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας 
κατά το έτος 2010 ίσο µε 20,1%, στόχος συµβατός µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
το Πρωτόκολλο του Κιότο. 

Το ενεργειακό σύστηµα της χώρας µας βρίσκεται σε στάδιο µετεξέλιξης στο πλαίσιο της 
πορείας  για την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και 
παράλληλα της πολιτικής προώθησης των ΑΠΕ και ΣΗΘ. Η απελευθέρωση της ελληνικής 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εξελίχθηκε σταδιακά και όχι πάντα µε τους απαιτούµενους 
ρυθµούς σύµφωνα µε τα χρονοδιαγράµµατα της κοινοτικής οδηγίας. Το τελευταίο διάστηµα, 
ωστόσο, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει επιταχύνει σηµαντικά τις σχετικές νοµοθετικές 
ρυθµίσεις. Ειδικότερα: 

• Στον τοµέα του φυσικού αερίου ολοκληρώνεται το νοµοθετικό πλαίσιο, που θα οδηγήσει 
στην απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς. Τον ∆εκέµβριο του 2005, ψηφίστηκε στην 
Ελληνική Βουλή, ο Ν. 3428/2005, µε τον οποίο τίθενται οι κανόνες λειτουργίας µίας 
απελευθερωµένης αγοράς. Τον Μάρτιο του 2006, εκδόθηκε η Υ.Α. που καθορίζει το 
µηχανισµό υπολογισµού των τιµολογίων µεταφοράς και αναµένεται να εκδοθεί Υ.Α. για 
την Πρότυπη Σύµβαση Μεταφοράς µεταξύ των Χρηστών του Συστήµατος και του 
∆ιαχειριστή του ΕΣΜΦΑ. Με αυτές τις νοµοθετικές παρεµβάσεις, δίδεται η δυνατότητα σε 
οποιονδήποτε νέο προµηθευτή να δραστηριοποιηθεί στην Ελληνική αγορά. 

• Με την ψήφιση του Ν. 3426/2005 περί επιτάχυνσης της διαδικασίας για την 
απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας δηµιουργείται ένα σύγχρονο πλαίσιο, 
ελκυστικό για επενδύσεις µεγάλης κλίµακας στην ηλεκτροπαραγωγή, µε προφανή οφέλη 
για την απασχόληση και τους καταναλωτές. Ταυτόχρονα ενισχύεται ο ανταγωνισµός και, 
σταδιακά, µέχρι τον Ιούλιο του 2007, όλοι οι καταναλωτές, συµπεριλαµβανοµένων των 
οικιακών, αποκτούν τη δυνατότητα επιλογής του προµηθευτή τους.  

• Με το Ν. 3468/2006 θεσπίστηκε νέο πλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και 
ολοκληρώθηκε η εναρµόνιση του εθνικού δικαίου µε την Οδηγία 2001/77/ΕΚ. Ο νόµος 
αυτός αποτελεί µια µείζονος σηµασίας παρέµβαση για την προώθηση  της χρήσης των 
ΑΠΕ, δεδοµένου ότι απλοποιείται η αδειοδοτική διαδικασία και παρέχονται σηµαντικά 
οικονοµικά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις.  

Οι εθνικές δράσεις στον τοµέα ενέργειας και φυσικών πόρων στην προγραµµατική περίοδο 
2000-2006 υλοποιήθηκαν µέσω του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και ειδικότερα του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ).   

Η ολοκλήρωση της απελευθέρωσης των αγορών ενέργειας, σε συνδυασµό µε τις µεγάλες 
διεθνείς ενεργειακές πρωτοβουλίες δηµιουργούν ένα νέο τοπίο στην ενέργεια. Η χώρα µας, 
στο σταυροδρόµι των µεγάλων διεθνών ενεργειακών δρόµων ηλεκτρισµού, φυσικού αερίου 
και πετρελαίου, διαθέτει πλέον ένα πλαίσιο ελκυστικό για την προσέλκυση επενδύσεων 
µεγάλης κλίµακας µε στόχο τον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασµό, τη δηµιουργία νέων θέσεων 
εργασίας και την αναβάθµιση της γεωστρατηγικής της θέσης. 

2.6 Εκπαίδευση, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 

2.6.1 Εκπαίδευση 

Η θέση της Ελλάδας ως προς την επίτευξη των στόχων της ΣτΛ είναι η εξής: 

Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης και 
επαγγελµατικής κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

• ∆απάνες για την εκπαίδευση 

Στην Ελλάδα οι δηµόσιες δαπάνες αποτελούν το 3,94% του ΑΕΠ, µε το µεγαλύτερο µερίδιο 
των δηµοσίων δαπανών να κατευθύνεται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (περίπου 1,28% του 
ΑΕΠ για το 2003, ποσοστό µεγαλύτερο του µέσου ευρωπαϊκού ποσοστού την ίδια περίοδο). 
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Παρόλα αυτά, η Ελλάδα ανήκει στις χώρες µε συγκριτικά χαµηλά επίπεδα δαπανών για την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση.  

Στον τοµέα των ιδιωτικών επενδύσεων εκπαίδευσης, το σύνολο των κρατών µελών της 
Ευρώπης δεν έχουν ξεπεράσει το φράγµα του 1% των ιδιωτικών επενδύσεων εκπαίδευσης 
ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ το µέσο ποσοστό είναι 0,63% του ΑΕΠ. Στην Ελλάδα οι ιδιωτικές 
δαπάνες αποτελούν το 0,22% του ΑΕΠ και είναι χαµηλότερες ακόµα και από ορισµένες 
νεοεισερχόµενες στην ΕΕ-25 χώρες.  

Από την σκοπιά των επιχειρήσεων και του κόστους που δαπανούν για τη συνεχιζόµενη 
επαγγελµατική κατάρτιση των εργαζοµένων, στην ΕΕ-25 το µέσο ποσοστό του εργατικού 
κόστους που δαπανάται στη συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση είναι 2,3%, ενώ στην 
Ελλάδα το ποσοστό δεν ξεπερνά το 1% (0,9%) του εργατικού κόστους των επιχειρήσεων. 

• Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού στην εκπαίδευση 

Στην Ελλάδα παρατηρείται µια συνεχής µείωση του ρυθµού των γεννήσεων διαχρονικά, η 
οποία αντανακλάται αντίστοιχα στη σηµαντική µείωση του ποσοστού συµµετοχής των δύο 
παραγωγικών για το εκπαιδευτικό σύστηµα ηλικιακών κατηγοριών (0 έως 14 ετών και 15 
έως 19 ετών) στο σύνολο του πληθυσµού. Καταγράφεται, εποµένως, ένα διαρκώς 
αυξανόµενο δηµογραφικό έλλειµµα στην ελληνική εκπαίδευση λόγω της δραµατικής 
µείωσης των γεννήσεων. Το έλλειµµα αυτό αποτυπώνεται στη µείωση των ατόµων σχολικής 
ηλικίας και συνακόλουθα στη µείωση των µαθητών  στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση.   

Από την άλλη πλευρά, επισηµαίνεται ότι λόγω της αύξησης του αριθµού των παιδιών των 
µεταναστών, καταγράφεται µια σταδιακή µεταβολή όσον αφορά στη σύνθεση του µαθητικού 
δυναµικού στην Ελλάδα, µε αποτέλεσµα το ελληνικό σχολείο να προσλαµβάνει όλο και 
περισσότερο ένα πολυ-πολιτισµικό χαρακτήρα. 

Είναι προφανές ότι τόσο το δηµογραφικό έλλειµµα και η συνακόλουθη συρρίκνωση του 
πληθυσµού σχολικής ηλικίας, όσο και η αυξανόµενη διαφοροποίηση της σύνθεσης του 
µαθητικού δυναµικού προστίθενται στις νέες προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει 
άµεσα το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Σε σχέση µε την αναλογία µαθητών ανά διδακτικό προσωπικό, προκύπτει ότι ενώ η µέση 
ευρωπαϊκή (ΕΕ-25) αναλογία µαθητών ανά εκπαιδευτικό για την πρωτοβάθµια και την 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι 13,7:1, η µέση αναλογία στην Ελλάδα είναι στο 10:1 
(2003) µειωµένη σε σχέση µε το 2000, όπου αντιστοιχούσαν 11,2 µαθητές ανά 
εκπαιδευτικό. Η µείωση της αναλογίας είναι αποτέλεσµα τόσο της µείωσης των µαθητών, 
όσο και της αύξησης των εκπαιδευτικών. 

• Ολοκλήρωση δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

Το 77,3% των νέων (ηλικίας 18-24 ετών) της ΕΕ-25 ολοκληρώνουν το δεύτερο κύκλο της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά το εν λόγω ποσοστό απέχει ακόµα πολύ από το ποσοστό 
στόχο ύψους 85% της ΕΕ, παρά την πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε ορισµένες χώρες. 

Η Ελλάδα και σε αυτό το συγκριτικό δείκτη βρίσκεται εγγύτερα σε σχέση µε το ποσοστό 
αναφοράς, έχοντας µεγάλο ποσοστό (84,0% το 2005) του πληθυσµού της µε 
ολοκληρωµένη τουλάχιστον την δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Στην Ελλάδα δε, όπως και 
σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, το ποσοστό ολοκλήρωσης της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης είναι µεγαλύτερο για τις γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρες. 

• Σπουδαστές θετικών και τεχνικών επιστηµών 

Στην Ελλάδα φοιτά το 4,2% των σπουδαστών µαθηµατικών, θετικών και επιστηµών 
τεχνολογίας (MST) της ΕΕ-25 (Eurostat, 2002), ενώ οι σπουδαστές αυτοί αποτελούν το 
29,7% των συνολικών σπουδαστών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Eurostat, 2002). Στην 
Ευρώπη, οι ευρωπαίοι σπουδαστές (ΕΕ-25) στις αντίστοιχες επιστήµες αποτελούν το 25,9% 
των συνολικών σπουδαστών της ΕΕ-25 (Eurostat, 2003). 

Επίσης, οι απόφοιτοι σε MST, ως ποσοστό όλων των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα αποτελούν το 27,3% (Eurostat, 2004), όταν το αντίστοιχο ποσοστό είναι 23,6% 
στην ΕΕ-25. 

• ∆ιασφάλιση προσβασιµότητας σε ΤΠΕ  

Η µετά το 2000 εποχή χαρακτηρίζεται από γρήγορη µείωση της αναλογίας των µαθητών ανά 
Η/Υ. Μάλιστα, η Ελλάδα ανήκει στις χώρες µε την µεγαλύτερη πρόοδο της αναλογίας αυτής. 
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Συγκεκριµένα, η αναλογία ήταν 57,9 µαθητές ανά Η/Υ το 2000, ενώ το 2003 περιορίστηκε 
στους 21,2 µαθητές ανά Η/Υ (OECD, PISA 2000 and 2003). Παρόλα αυτά, η διαφορά µε τις 
περισσότερες χώρες της Ευρώπης παραµένει σηµαντική.  

Η αναλογία των µαθητών ανά υπολογιστή εµφανίζει συσχέτιση µε το µέσο ποσοστό 
διείσδυσης µαθητών στο διαδίκτυο. Συγκεκριµένα, οι χώρες µε τη µικρότερη αναλογία 
µαθητών ανά Η/Υ τείνουν να έχουν υψηλότερα ποσοστό διείσδυσης στο Internet. Στην 
Ελλάδα το ποσοστό διείσδυσης έχει αυξηθεί (OECD, PISA 2000 and 2003) καθώς το 2000 
βρισκόταν στο 26,4%, ενώ το 2003 έφτασε στο 69,2% και τοποθετεί, συγκριτικά, την 
Ελλάδα σε ικανοποιητικό επίπεδο σε σχέση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. 

∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στα συστήµατα εκπαίδευσης 

• Σχολική και ανώτερη εκπαίδευση 

Στην Ελλάδα, ένα στα δύο παιδιά ηλικίας τεσσάρων ετών συµµετέχει στην προσχολική 
αγωγή, όταν η αντίστοιχη αναλογία για την ΕΕ-25 είναι 8 στους 10 (Eurostat, 2004). Το 
αντίστοιχο ποσοστό συµµετοχής στο ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης για παιδιά ηλικίας 5 ετών 
είναι 83,5%, καταδεικνύοντας τη µέση ηλικία πρόσβασης στην προσχολική αγωγή στην 
Ελλάδα.  

Επιπλέον, το ποσοστό συµµετοχής στην εκπαίδευση ατόµων ηλικίας 15-24 ετών αυξάνεται 
διαρκώς από το 2001 (52,3%) φτάνοντας το 2004 στο 61,6% του συνολικού πληθυσµού 
της συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας. Κατά συνέπεια, στην Ελλάδα σε σχέση µε την 
υπόλοιπη Ευρώπη, έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος στην ενίσχυση της συµµετοχής στην 
ανώτερη εκπαίδευση.  

• Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου 

Σχεδόν το 15% των νέων (18 έως 24 ετών) στην ΕΕ-25 εξακολουθεί να εγκαταλείπει 
πρόωρα το σχολείο, ποσοστό που αντικατοπτρίζει πολύ µικρή πρόοδο προς το ποσοστό 
στόχο ύψους 10% της ΕΕ για το 2010.  

Στην Ελλάδα η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στον περιορισµό της πρόωρης εγκατάλειψης 
(18,2% το 2000) είναι σηµαντική. Η Ελλάδα βρίσκεται πλησιέστερα στο ποσοστό αναφοράς 
της ΕΕ για το 2010, µε το ποσοστό των ατόµων (18 έως 24 ετών), που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο να φτάνει το 13,3 (2005).  

Άνοιγµα των συστηµάτων στον έξω κόσµο 

Το ποσοστό των Ελλήνων µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που µαθαίνουν έστω και 
µία γλώσσα είναι 99,2%, ενώ παραπάνω από τους µισούς (59,4%) µαθαίνουν δύο γλώσσες. 
Αντίστοιχα, στην Ευρώπη ο µέσος αριθµός ξένων γλωσσών ανά µαθητή είναι περίπου 1,5.  

2.6.2 Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη 

Επενδύσεις σε ΕΤΑ 

Η Ελλάδα εµφανίζει υστέρηση στους δείκτες έρευνας και τεχνολογίας, διαθέτοντας το 
χαµηλότερο ποσοστό επενδύσεων σε έρευνα και καινοτοµία και εξάγοντας τα λιγότερα 
προϊόντα τεχνολογικής αξίας από τις χώρες της ΕΕ-15. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στην 
Ακαθάριστη Εγχώρια ∆απάνη για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΑΕ∆ΕΤΑ), η οποία 
βρίσκεται στο επίπεδο του 0,61% του ΑΕΠ για το 2004 όταν ο µέσος όρος της ΕΕ πλησιάζει 
το 2%, και στο πλήθος των ερευνητών ανά 1.000 εργαζόµενους οι οποίοι ανέρχονται σε 3,3 
όταν ο µέσος όρος της ΕΕ είναι 5,7.  

Από στοιχεία της ΓΓΕΤ, το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρηµατικών δαπανών σε ΕΤΑ 
προέρχεται από µεγάλες και µεσαίες επιχειρήσεις παρότι αποτελούν χαµηλό ποσοστό του 
συνόλου των επιχειρήσεων. Όσον αφορά στους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας 
περίπου 70% της δαπάνης των επιχειρήσεων παράγεται στους τοµείς των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), των χηµικών προϊόντων και των τροφίµων - ποτών. 
Τέλος, περίπου 40% των επιχειρήσεων που έχουν διεξάγει έρευνα είναι σχετικά νέες.    

Επενδύσεις στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Η θέση της Ελλάδας στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, συγκρινόµενη τόσο 
µε τις χώρες της ΕΕ-25 όσο και παγκοσµίως, δεν είναι ικανοποιητική. Το Μάρτιο του 2004, 
σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη µέτρηση του WEF, η Ελλάδα βρέθηκε στην 42η θέση επί 
συνόλου 104 χωρών στο δείκτη τεχνολογικής ετοιµότητας.  
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Παρά το γεγονός ότι η αγορά των ΤΠΕ συνεχίζει να αυξάνεται µε ικανοποιητικούς ρυθµούς 
(αύξηση 3,2% το 2004 σε σχέση µε το 2003) η Ελλάδα παραµένει στις τελευταίες θέσεις 
όσον αφορά στη συµµετοχή των ΤΠΕ στο ΑΕΠ συγκριτικά µε τις υπόλοιπες χώρες. Το 
ποσοστό διείσδυσης της ευρυζωνικότητας είναι ακόµα πολύ χαµηλό (µόλις 0,1% το 2003, 
0,3% το 2004 και 0,8% το 2005) σε σχέση µε τα αντίστοιχα ποσοστά στην ΕΕ-15 (5,1% το 
2003, 8,4% το 2004 και 12% το 2005) και ΕΕ-25 (7,4% το 2004 και 10,6% το 2005). 
Παρόλα αυτά, διαφαίνεται µια σηµαντική αυξητική τάση στο ποσοστό διείσδυσης της 
ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, η οποία ξεπερνά την αντίστοιχη ποσοστιαία αύξηση που 
παρατηρείται στις ΕΕ-15 και ΕΕ-25 για τα έτη 2004 και 2005.  

Παραγωγικότητα Έρευνας και Τεχνολογίας 

Τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας Έρευνας και Τεχνολογίας µπορούν να διακριθούν από 
το «προϊόν» που παράγουν σε σχέση µε τον πληθυσµό σε: α) επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, 
β) αναφορές στις δηµοσιεύσεις αυτές, γ) πατέντες καταχωρηµένες στα διεθνή γραφεία. 

Ως προς τον πρώτο δείκτη (επιστηµονικές δηµοσιεύσεις ανά εκατοµµύριο πληθυσµού) το 
ποσοστό της Ελλάδας αντιστοιχεί στο 82% του µέσου ευρωπαϊκού επιπέδου. Στον δεύτερο 
όµως (αριθµός αναφορών ανά επιστηµονική δηµοσίευση) η εικόνα είναι δυσµενέστερη 
καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στο ήµισυ περίπου των χωρών που ηγούνται στην Ευρώπη (2,76 
έναντι 5,64 της Ολλανδίας). 

Αναφορικά µε τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, η Ελλάδα εµφανίζει πολύ µεγάλη απόκλιση σε 
σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (8,1 αιτήσεις ανά εκατοµµύριο πληθυσµού έναντι 133 
ΕΕ-25 για το 2002). Ο χαµηλός αριθµός πατεντών εκφράζει τον προσανατολισµό της 
Ελλάδας σε εφαρµογές και υιοθέτηση τεχνολογίας παρά στη δηµιουργία τεχνολογίας. 

Τα παραπάνω δείχνουν ότι η Ελλάδα κατατάσσεται πολύ χαµηλά στην παραγωγή έρευνας 
και τεχνολογίας. Τα θετικά όµως στοιχεία, όπως το επιστηµονικό δυναµικό και οι δαπάνες 
για Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, θα µπορούσαν να ενισχυθούν και να 
βελτιωθούν ώστε να δηµιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και σύγκλιση. 

2.7 Κοινωνική συνοχή 

2.7.1 Εισοδηµατικές Ανισότητες και ∆απάνες Κοινωνικής Προστασίας  

Οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας ανήλθαν στο 26% του ΑΕΠ το 2004, πλησιάζοντας το 
µέσο ευρωπαϊκό όρο του 27,3%. Ο κίνδυνος φτώχειας, επίσης, εµφανίζει µια µικρή αλλά 
σταθερή πτωτική τάση. Ειδικότερα, το ποσοστό των ατόµων που βρίσκονται κάτω από το 
όριο της φτώχειας µετά τις κοινωνικές µεταβιβάσεις ανερχόταν το 2004 σε 19,6% έναντι 
19,9% το 2003, εµφανίζοντας µικρή µείωση. 

Το ποσοστό των ατόµων που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας είναι σηµαντικά 
υψηλότερο στις κατηγορίες των ανέργων (32,8%) και των συνταξιούχων (27,9%), ενώ 
είναι σηµαντικά χαµηλότερο για τους απασχολούµενους (12,9%). Επίσης υψηλό κίνδυνο 
φτώχειας παρουσιάζουν τα µοναχικά νοικοκυριά ηλικιωµένων (37%), τα µονογονεϊκά 
νοικοκυριά µε αρχηγό γυναίκα (35,1%), οι πολύτεκνες οικογένειες (30,5%), καθώς και τα 
νοικοκυριά όπου τουλάχιστον ο ένας είναι άνω των 65 (29%). Η σηµασία της απασχόλησης 
διαφαίνεται επίσης από το γεγονός ότι το 68% των ατόµων που βρίσκονται κάτω από το 
όριο της φτώχειας δεν εργάζονται.  

Αξίζει να σηµειωθεί η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας, αναφορικά µε την ιδιοκατοίκηση. Έτσι, 
λόγω των υψηλών ποσοστών ιδιοκατοίκησης, ο κίνδυνος φτώχειας περιορίζεται σε 17% 
όταν στο εισόδηµα περιληφθεί η ιδιοκατοίκηση, τα ιδιοπαραγόµενα αγαθά και τα αγαθά και 
υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν στα νοικοκυριά από τρίτους.  

Υπογραµµίζεται ότι η αυξηµένη βαρύτητα της φτώχειας στην ύπαιθρο δεν συνεπάγεται και 
κοινωνικό αποκλεισµό λόγω της κάλυψης που παρέχουν η οικογένεια και τα άτυπα δίκτυα 
κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο καθώς και η ιδιο-παραγωγή και κατανάλωση. 
Ωστόσο, µια από τις σηµαντικότερες προκλήσεις αποτελεί η βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος κοινωνικής προστασίας: ενώ οι δαπάνες για 
κοινωνικά επιδόµατα και παροχές στην ΕΕ-15 µειώνουν τη φτώχεια κατά 9 ποσοστιαίες 
µονάδες, στην Ελλάδα µια σχεδόν ισοδύναµη δαπάνη (ως ποσοστό του ΑΕΠ) µειώνει τη 
φτώχεια κατά 3 µόνο ποσοστιαίες µονάδες. 
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2.7.2 Υγεία  

Στην Ελλάδα οι γενικοί δείκτες υγείας του πληθυσµού αν και σε καλό επίπεδο, δεν 
βελτιώνονται µε το ρυθµό άλλων µεσογειακών χωρών, παρουσιάζοντας υστέρηση στην 
πρόληψη, την οργάνωση της δηµόσιας υγείας και της πρωτοβάθµιας φροντίδας, καθώς και 
στη στελέχωσή τους µε το κατάλληλο προσωπικό.  

Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat, η συνολική δαπάνη για την υγεία παρουσιάζει τα 
τελευταία χρόνια αυξητική τάση. Το 2002 η Ελλάδα δαπάνησε περισσότερο από το 9,5% 
του ΑΕΠ της στην υγεία, γεγονός που την κατατάσσει στις υψηλότερες θέσεις µεταξύ των 
κρατών-µελών της ΕΕ. Καταγράφονται, ωστόσο, και υψηλά ποσοστά ιδιωτικής δαπάνης 
(47% της συνολικής δαπάνης υγείας), η οποία µάλιστα αποτελεί ένδειξη ανισότητας στην 
πρόσβαση και στην κατανάλωση υπηρεσιών υγείας. 

Παρά, όµως, τις συνολικά υψηλές δαπάνες για την υγεία, µεγάλης σηµασίας στοιχείο είναι η 
δυσαρέσκεια των Ελλήνων πολιτών από το σύστηµα υγείας και ειδικά σε ότι αφορά την 
περιφερειακή διάσταση των παρεχοµένων υπηρεσιών.  

Επίσης, παρά τα βήµατα που έχουν γίνει προς το λειτουργικό και οργανωτικό 
εκσυγχρονισµό των µονάδων υγείας, υπάρχουν ακόµα σηµαντικά προβλήµατα, όπως:  

- ελλιπείς, κατακερµατισµένες και ασυντόνιστες υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας 
υγείας, κυρίως στα µεγάλα αστικά κέντρα. 

- απαξιωµένα τµήµατα της κτιριακής υποδοµής και του εξοπλισµού των νοσηλευτικών 
µονάδων. 

- έλλειµµα αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας στη διοικητική και οργανωτική 
διάρθρωση των µονάδων υγείας. 

- Μειωµένη διείσδυση των τεχνολογιών διαχείρισης και διάχυσης της πληροφορίας 

- έλλειψη Επιδηµιολογικού Χάρτη µε αξιόπιστα στοιχεία σχετικά µε την νοσηρότητα  

2.7.3  Κοινωνική Ενσωµάτωση 

Στην εθνική πολιτική µακροχρόνιας φροντίδας επιχειρήθηκε µία σταδιακή µεταστροφή των 
παραδοσιακών προνοµιακών υπηρεσιών κλειστού τύπου σε σύγχρονες, ανοικτού τύπου 
υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, καθώς και η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών µε στόχευση σε 
ευπαθείς οµάδες πληθυσµού. Ωστόσο, παρατηρείται µειωµένη προσβασιµότητα, 
συγκέντρωση των φορέων παροχής φροντίδας στα αστικά κέντρα, ελλείψεις στις ηµι-
αστικές και αγροτικές περιοχές, ελλείψεις εξειδικευµένων φορέων καθώς και περιορισµένη 
λειτουργικότητα των προγραµµάτων πρόληψης και ανοικτής φροντίδας µε βάση τις 
δυσµενείς δηµογραφικές εξελίξεις. 

Παράλληλα, εντοπίζονται αδυναµίες ως προς τη λειτουργία του ∆ικτύου Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθµιας Κοινωνικής Φροντίδας, τη χρηµατοδότηση των υπηρεσιών που παρέχονται 
από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς φροντίδας, την εξασφάλιση υπηρεσιών πληροφόρησης 
και ενηµέρωσης, την ανάπτυξη Ειδικών Προγραµµάτων για την κοινωνική ένταξη οµάδων – 
στόχων που µέχρι σήµερα δεν αντιµετωπίζονταν ενιαία από τις υπηρεσίες πρόνοιας, την 
εφαρµογή τεχνικών διαχείρισης και αξιολόγησης των κοινωνικών υπηρεσιών, την 
απασχόληση εξειδικευµένου προσωπικού και τη συµπληρωµατικότητα και συνέργια των 
δράσεων του δηµόσιου, ιδιωτικού και εθελοντικού τοµέα. 

Ταυτόχρονα, οι δηµογραφικές αλλαγές θέτουν νέες προκλήσεις για τα συστήµατα υγείας και 
µακροχρόνιας φροντίδας. Το ποσοστό δηµογραφικής εξάρτησης των ηλικιωµένων 
αναµένεται να αυξηθεί στην Ελλάδα από 26% το 2003 σε 60% το 2050, ενώ ο πληθυσµός 
εργάσιµης ηλικίας αναµένεται να µειωθεί στο 56,41%, µε συνέπεια την επιβάρυνση του 
συνταξιοδοτικού συστήµατος και του συστήµατος υγείας και την ένταση των πιέσεων 
αναφορικά µε τη βιωσιµότητά του. 

Για την αντιµετώπιση των προκλήσεων αυτών, η Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την 
Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2006-2008, ανέδειξε τις στρατηγικές 
κατευθύνσεις που θα πρέπει να διατρέχουν το σύνολο της προσπάθειας για τον 
εκσυγχρονισµό του ελληνικού συστήµατος κοινωνικής προστασίας και συναρθρώνονται  µε 
τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί τόσο από την αναθεωρηµένη ΣτΛ όσο και από το Εθνικό 
Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 2005-2008. 
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2.8 Περιβαλλοντική διάσταση 

2.8.1 Αστικά Στερεά Απόβλητα 

Κατά την τελευταία δεκαετία δόθηκε έµφαση στην κατασκευή υποδοµών µεταφοράς και 
τελικής διάθεσης αστικών στερεών αποβλήτων και ειδικότερα στην κατασκευή Χώρων 
Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων. ∆εν έχει επιτευχθεί, ωστόσο, η ολοκληρωµένη διαχείριση 
των αστικών στερεών αποβλήτων, ενώ σοβαρά κενά υπάρχουν στην επεξεργασία και 
διάθεση των βιοµηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός 
ότι το 85% των παραγόµενων αποβλήτων συλλέγεται κανονικά, ενώ το υπόλοιπο 15% που 
αντιστοιχεί σε αποµονωµένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές, συλλέγεται και διατίθεται 
πληµµελώς. 

Τα σχετικά ποσοστά ανακύκλωσης των αστικών στερεών αποβλήτων κυµαίνονται στο 
επίπεδο του 8% µε σηµαντικές, ωστόσο, προοπτικές ανόδου στα αµέσως επόµενα χρόνια.  

2.8.2 Υδατικοί Πόροι 
Όσον αφορά τον τοµέα των υδατικών πόρων, η ποιότητά τους βρίσκεται γενικά σε αρκετά 
καλά επίπεδα. Ο δείκτης συνολικής κατανάλωσης ως προς τα διαθέσιµα αποθέµατα κινείται 
γενικά σε ικανοποιητικά επίπεδα, όµως σηµαντικές αποκλίσεις σηµειώνονται σε ορισµένες 
περιοχές της χώρας (τουριστικές περιοχές, αστικά κέντρα).  

Προβλήµατα διαχείρισης των υδάτινων πόρων εκδηλώνονται κυρίως στις πιο ευάλωτες 
περιοχές από πλευράς υδατικού ισοζυγίου και περιβαλλοντικών πιέσεων (νησιά, παράκτιες 
περιοχές, περιοχές έντονης γεωργικής ανάπτυξης).  

Πρόσφατα ξεκίνησαν οι προσπάθειες ουσιαστικής ενσωµάτωσης και εφαρµογής της Οδηγίας 
2000/60 µε στόχο την ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων. 

2.8.3 Αστικά Λύµατα 

Στον τοµέα της διαχείρισης των αστικών λυµάτων, παρουσιάζονται ελλείψεις σε 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας αλλά, κυρίως, σε δίκτυα αποχέτευσης. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει 
να τονισθεί η µεγάλη πρόοδος που έχει σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια.   

Το συνολικό σχέδιο δράσης βασίζεται στις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271 µε κεντρικό στόχο 
την ολοκλήρωση των απαιτούµενων υποδοµών για τη συλλογή, µεταφορά και επεξεργασία 
των λυµάτων. Σηµειώνεται κάλυψη του εξυπηρετούµενου πληθυσµού σε ποσοστό της τάξης 
του 90% από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων των οικισµών που υπάγονται σε Α΄ και 
Β΄ προτεραιότητα, όµως ο βαθµός επεξεργασίας δεν είναι πάντα ο επιβεβληµένος και συχνά 
η συντήρηση είναι πληµµελής µε αποτέλεσµα την εµφάνιση προβληµάτων κατά τη 
λειτουργία. Όσον αφορά στους οικισµούς προτεραιότητας Γ’ της Οδηγίας 91/271 υπάρχουν 
204 (σε σύνολο 335) οικισµοί που δεν εξυπηρετούνται ακόµη από κατάλληλα συστήµατα 
επεξεργασίας.  

2.8.4 Ατµοσφαιρική Ρύπανση – Ακουστικό Περιβάλλον – Προβλήµατα 
Υποβάθµισης  

Τα µεγαλύτερα προβλήµατα ατµοσφαιρικής ρύπανσης εντοπίζονται στα µεγάλα αστικά 
κέντρα της χώρας καθώς και στις περιοχές παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη. Επίσης, 
προβλήµατα ατµοσφαιρικής ρύπανσης εµφανίζονται και σε ορισµένες βιοµηχανικές 
περιοχές.  

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται επιδείνωση της ποιότητας του ακουστικού 
περιβάλλοντος στη χώρα µας, µε τα σηµαντικότερα προβλήµατα να εντοπίζονται στα µεγάλα 
αστικά κέντρα αλλά και σχεδόν σε όλες τις τουριστικές περιοχές.  

Προβλήµατα υποβάθµισης έχουν παρουσιαστεί, επίσης, και λόγω της διαρκώς αυξανόµενης 
έκθεσης του πληθυσµού σε ακτινοβολίες κυρίως λόγω των γραµµών µεταφοράς ενέργειας 
και των κεραιών κινητής τηλεφωνίας.  
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2.8.5 Βιοποικιλότητα 

Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από υψηλή βιοποικιλότητα µε το σύνολο των χερσαίων τµηµάτων 
των περιοχών Natura να καλύπτει το 19,1% της επιφάνειας της χώρας. Έχουν εκπονηθεί 
περίπου 100 ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες για τέτοιες περιοχές και κάποια επιµέρους 
σχέδια διαχείρισης, όµως το καθεστώς προστασίας και διαχείρισης των περισσότερων από 
τις περιοχές αυτές παρουσιάζει σοβαρές αδυναµίες και καθυστερήσεις. 

2.8.6 Πολιτική Προστασία 

Στον τοµέα της πολιτικής προστασίας, δηλαδή της ανάπτυξης και υλοποίησης σχεδιών για 
την πρόληψη, αντιµετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών που µπορούν να προέλθουν 
από φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους, οι ελλείψεις σε υποδοµές είναι 
χαρακτηριστικές. Στον τοµέα αυτό χαρακτηριστικές είναι οι ελλείψεις σε υποδοµές κυρίως 
αντιπληµµυρικής αλλά και αντιπυρικής προστασίας.  Επιπλέον, βασική έλλειψη αποτελεί και 
η καθυστέρηση στην ανάπτυξη και ολοκληρωµένη ενεργοποίηση ενός ενιαίου συστήµατος 
διαχείρισης πληροφορίας και συντονισµού, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για έγκαιρη 
προειδοποίηση και επέµβαση.  

2.9 Περιφερειακή ανάλυση 

Η αναπτυξιακή κατάσταση των δεκατριών Περιφερειών της χώρας σε µεγάλο βαθµό 
συνδέεται µε µια σειρά παραγόντων όπως το πληθυσµιακό τους µέγεθος, την αστικοποίησή 
τους και το ρόλο των αστικών κέντρων, την ιεραρχηµένη δοµή του αστικού συστήµατος της 
χώρας, τη δοµή του παραγωγικού προτύπου, τη θέση (κάθε Περιφέρειας), την περιορισµένη 
δυνατότητα κάθε Περιφέρειας να προχωρήσει στη συγκρότηση ενός δυναµικά 
εξελισσόµενου παραγωγικού προτύπου στο ευρύτερο αναπτυξιακό πλαίσιο.  

Με εξαίρεση τα δύο µητροπολιτικού χαρακτήρα κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ίσως και 
τις περιοχές εγγύτερα σε αυτά, αλλά ειδικά σε σχέση µε την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα των 
Περιφερειών, είναι φανερό ότι οι υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας δεν διαθέτουν την 
ελάχιστη κρίσιµη µάζα σε επίπεδο χωρικού, πληθυσµιακού, παραγωγικού και τεχνολογικού 
δυναµικού, που είναι αναγκαία, µε βάση τις συγκριτικές επιδόσεις στο επίπεδο ευηµερίας και 
απασχόλησης, για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων και 
προβληµάτων που είτε συνδέονται µε τα διαρθρωτικά προβλήµατα της οικονοµίας στο 
σύνολό της είτε αποτελούν χαρακτηριστικά προβλήµατα κάθε Περιφέρειας ή οµάδας 
Περιφερειών είτε αναδύονται λόγω του αυξανόµενου ανταγωνισµού. 

Η γενική εικόνα που προκύπτει συνίσταται στο ότι, συνολικά, οι περιφέρειες της χώρας 
συγκλίνουν προς το σύνολο των Περιφερειών της ΕΕ-25 αλλά η σύγκλιση αυτή 
πραγµατοποιείται αργά, καθώς, κατά την πορεία αυτή, οι περιφέρειες της χώρας 
αντιµετωπίζουν κατά περιόδους διαφορετικά προβλήµατα, µε αποτέλεσµα οι περιφερειακές 
ανισότητες να επιµένουν, παρά τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης της χώρας. 

Με κριτήριο τη µεταβολή του κατά κεφαλή ΑΕΠ της περιόδου 1995-2003, οι επιδόσεις των 
δεκατριών Περιφερειών της χώρας εµφανίζουν την εξής εικόνα:  

(α) Η χώρα στο σύνολό της αναπτύσσεται µε ρυθµούς υψηλότερους από το µέσο όρο της 
ΕΕ. 

(β) Οι περιφέρειες της χώρας συµµετέχουν στη διαδικασία αυτή κατά διαφοροποιηµένο 
τρόπο. 

(γ) Με ρυθµό που υπερβαίνει το µέσο όρο της χώρας αναπτύσσονται οι Περιφέρειες Β. 
Αιγαίου, Θεσσαλίας, Ν. Αιγαίου, Κρήτης. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η 
Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια ∆. Μακεδονίας βρίσκονται πολύ κοντά στο µέσο 
ρυθµό της χώρας. Σχετική καθυστέρηση παρουσιάζουν οι Περιφέρειες Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, Στερεάς Ελλάδας και ∆υτικής Ελλάδας.  

Η θεώρηση των ίδιων στοιχείων σε επίπεδο χωρικών ενοτήτων, οδηγεί σε άµβλυνση της 
εικόνας που παρουσιάζουν οι περιφερειακές ανισότητες. Το ΑΕΠ κατά κεφαλή σε τρέχουσες 
τιµές την περίοδο που εξετάζεται 1995-2003, αυξάνεται πάνω από το µέσο όρο της χώρας 
στις χωρικές ενότητες της Αττικής, και Βορείου Αιγαίου Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, και 
Θεσσαλίας, Ηπείρου και  Στερεάς Ελλάδας, ενώ υπολείπεται αντίστοιχα στις άλλες δύο 
χωρικές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και 
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∆υτικής Μακεδονίας, και ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας και Ιονίων 
Νησιών.  

2.9.1 Ανισότητες στον πληθυσµό 

Η Ελλάδα διακρίνεται για την έντονη ανισότητα κατανοµής του πληθυσµού στο χώρο.  

Το γεγονός αυτό οφείλεται στην πολύ µεγάλη συγκέντρωση οικονοµικών δραστηριοτήτων 
στην Αττική, αλλά και στην ιδιοµορφία του ανάγλυφου της χώρας (ορεινές, νησιωτικές 
περιοχές).  

Οι διαφορές στην αστικότητα και στο γεωγραφικό ανάγλυφο των Περιφερειών της χώρας 
αποτυπώνονται και στους δείκτες πυκνότητας ανά Περιφέρεια. Έτσι οι Περιφέρεις χωρίς 
ιδιαίτερα µεγάλα αστικά κέντρα και µε σηµαντικούς ορεινούς όγκους, όπως οι Περιφέρειες 
∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, ∆υτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, παρουσιάζουν 
πυκνότητες κάτω των 40,0 κατοίκων ανά τετρ. χιλ.  σε αντίθεση µε την Αττική όπου η τιµή 
του δείκτη ανέρχεται σε 1025,1 κατ. ανά τετρ. χιλ. 

2.9.2 Ανισότητες ως προς τις αναπτυξιακές επιδόσεις 
Αν και η χώρα παρουσιάζει κατά τα τελευταία χρόνια ρυθµούς ανάπτυξης του κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ σε ΜΑ∆ σηµαντικά υψηλότερους του κοινοτικού µέσου όρου, η τάση αυτή διαχέεται 
στις περιφέρειες κατά ανόµοιο τρόπο.  

Σε ότι αφορά στις περιφερειακές ανισότητες στη χώρα, οι οποίες παραµένουν από τις πιο 
χαµηλές στο σύνολο της ΕΕ-15, πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτές ύστερα από µια περίοδο 
σχετικής στασιµότητας από το 1983 µέχρι το 1993, που συνδέονταν µε ιδιαίτερα χαµηλούς 
ρυθµούς ανάπτυξης, υψηλό πληθωρισµό και τάσεις αύξησης της ανεργίας, στη συνέχεια 
παρουσίασαν αύξηση για να κινηθούν πτωτικά από το 1998 µέχρι το 2001.  

Σε σχέση µε τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, οι αναπτυξιακές επιδόσεις στις 
Περιφέρειες εξελίσσονται σε µεγάλο βαθµό οµόρροπα, ενώ οι διαφορές σε κάθε Περιφέρεια 
συνδέονται άµεσα µε παράγοντες όπως η αστικότητα, η θέση, η ασκηθείς πολιτική ως προς 
τις υποδοµές, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η γενική τάση συνίσταται στη µείωση της 
συµβολής του πρωτογενή τοµέα, σε µια σχετικά περιορισµένη µείωση της συµβολής του 
δευτερογενή και σε µια περιορισµένη τάση αύξησης της σχετικής συµβολής του τριτογενή 
τοµέα, σύµφωνα µε στοιχεία της περιόδου 2000 – 2003. 

2.9.3 Απασχόληση και ανεργία 

Στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας παρατηρούνται κοινά φαινόµενα σε ότι αφορά το 
σχετικό υψηλό ποσοστό της ανεργίας, της ανεργίας των νέων και στις δυσκολίες πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας εκείνων που αναζητούν για πρώτη φορά εργασία. Επίσης, σε όλες τις 
περιφέρειες το ποσοστό συµµετοχής στην απασχόληση είναι σχετικά χαµηλό σε σχέση µε 
τον κοινοτικό µέσο όρο. Τέλος, αναφορικά µε τις γυναίκες, αυτές παρουσιάζουν χειρότερες 
– συγκριτικά - τιµές σε όλους τους σχετικούς δείκτες. 

Η διαρθρωτική αυτή εικόνα ολοκληρώνεται µε την εγκατάσταση και απασχόληση στη χώρα, 
από το 1989 και στο εξής, σηµαντικού αριθµού οικονοµικών µεταναστών, πολλοί εκ των 
οποίων τείνουν να εγκατασταθούν µε τις οικογένειές τους µόνιµα στην Ελλάδα. 

∆ιάρθρωση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια 

Οι περισσότεροι απασχολούµενοι, σε σχετικές τιµές, στον τριτογενή τοµέα είναι 
συγκεντρωµένοι, όπως είναι αναµενόµενο, στην, µακράν των υπολοίπων, πολυπληθέστερη 
Περιφέρεια της Αττικής. Στο δευτερογενή τοµέα, αντίστοιχα, είναι συγκεντρωµένοι στη 
∆υτική Μακεδονία, ενώ στον πρωτογενή τοµέα οι περισσότεροι σε ποσοστό απασχολούµενοι 
δραστηριοποιούνται στην Πελοπόννησο. 

Όσον αφορά την κατανοµή της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ανά τοµέα, ο τριτογενής 
τοµέας καταλαµβάνει τις πρώτες θέσεις ως προς το ειδικό βάρος τους στην απασχόληση, 
τόσο στο σύνολο της χώρας όσο και σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Ο δευτερογενής 
τοµέας καταλαµβάνει τη δεύτερη θέση στο σύνολο της χώρας, καθώς και στις Περιφέρειες 
της Αττικής, του Βορείου Αιγαίου, της ∆υτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Κεντρικής 
Μακεδονίας, της Στερεάς Ελλάδας και του Νοτίου Αιγαίου ισχύει το ίδιο. Ο πρωτογενής 



 

 

29

τοµέας παρουσιάζει ιδιαίτερες διακυµάνσεις από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, συνιστώντας 
µόλις το 0,67% της απασχόλησης στην Αττική έως το 29,05% στην Πελοπόννησο. 

Ανισότητες ως προς την απασχόληση 

Κατά το έτος 2004, το ποσοστό απασχόλησης διαµορφώθηκε σε επίπεδα άνω του 60% σε 
έξι Περιφέρειες, ενώ κυµάνθηκε σε ιδιαίτερα χαµηλά ποσοστά (53,3%) σε µόνο µία (∆υτική 
Μακεδονία), µε τις λοιπές Περιφέρειες να κυµαίνονται σε επίπεδα λίγο κατώτερα (έως –4%) 
του εθνικού µέσου όρου (59,4%), έναντι του στόχου της ΣτΛ για αύξηση του δείκτη στο 
67% το 2005 και στο 70% το 2010.  

Αναφορικά µε τη µερική απασχόληση, η διάχυσή της στο σύνολο της χώρας είναι, σε σχέση 
µε άλλες χώρες της Ευρώπης, ιδιαίτερα περιορισµένη. Σε απόλυτα µεγέθη, οι µισοί περίπου 
µερικά απασχολούµενοι είναι συγκεντρωµένοι στις µεγάλες Περιφέρειες της Αττικής και της 
Κεντρικής Μακεδονίας. Όµως, η µερική απασχόληση είναι αναλογικά περισσότερο 
διαδεδοµένη στη ∆υτική Μακεδονία και στην Κρήτη και λιγότερο διαδεδοµένη στην 
Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Βασική αιτία για τη χαµηλή επίδοση της Ελλάδας στο ποσοστό απασχόλησης αποτελεί ο 
πολύ χαµηλός βαθµός συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, σε επίπεδα κάτω 
του 50%, σε όλες τις Περιφέρειες πλην της Κρήτης. 

Χαρακτηριστική, τέλος, είναι η διαφοροποίηση των Περιφερειών ως προς την 
αυτοαπασχόληση: η Περιφέρεια µε την υψηλότερη αναλογία αυτοαπασχολούµενων είναι η 
Πελοπόννησος (44,6%), ενώ η Αττική αποτελεί την Περιφέρεια µε τη χαµηλότερη αναλογία. 

Ανισότητες ως προς την ανεργία 

Σηµαντική διαφοροποίηση υφίσταται µεταξύ ελληνικών Περιφερειών ως προς το ποσοστό 
ανεργίας. Οι δια-περιφερειακές διαφορές των ποσοστών ανεργίας εµφανίζονται αρκετά 
υψηλές και το 2005 κυµαίνονται µεταξύ του 18,1% που παρουσιάζεται στη ∆υτική 
Μακεδονία και του 7,1% που παρουσιάζεται στην Κρήτη.  

Οι Περιφέρειες που χαρακτηρίζονται από υψηλότερο του εθνικού µέσου όρου ποσοστό 
ανεργίας τα έτη 2003-2005 είναι οι Περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας (17,1%), Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης (11,8%), Ηπείρου (11,5%), Κεντρικής Μακεδονίας (11,2%), 
Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας (11,1%), ∆υτικής Ελλάδος (10,8%) και  Ιονίων Νήσων 
(10,6%). Οι Περιφέρειες που χαρακτηρίζονται από χαµηλότερο του µέσου όρου ποσοστό 
ανεργίας είναι οι Περιφέρειες Αττικής (8,9%), Πελοποννήσου (8,7%), και Κρήτης (7,4%), 
ενώ στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου (9,9%), Θεσσαλίας (9,9%) και Βορείου Αιγαίου (9,2%) 
το ποσοστό ανεργίας είναι περίπου ίσο µε το ποσοστό ανεργίας για το σύνολο της χώρας. 

Η ανεργία φαίνεται να πλήττει ιδιαίτερα συγκεκριµένες περιοχές, ιδιαίτερα εκείνες που δεν 
προχώρησαν σε αγροτική ή µεταποιητική αναδιάρθρωση.  

∆υσκολία πρόσβασης στην εργασία για τους νέους 

Ιδιαίτερο πρόβληµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας φαίνεται ότι έχουν οι νέοι στην 
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, όπου τα ποσοστά ανεργίας πλησιάζουν το 44%, ενώ 
υψηλότερα του εθνικού µέσου όρου εµφανίζονται και τα ποσοστά ανεργίας των νέων στις 
Περιφέρειες Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου. 
Αντίθετα, χαµηλότερα του εθνικού µέσου όρου ποσοστά παρατηρούνται στις Περιφέρειες, 
Αττικής, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Νοτίου Αιγαίου, ενώ τα χαµηλότερα ποσοστά 
νεανικής ανεργίας εµφανίζονται στην Κρήτη (20,4%). 

2.9.4 Ανισότητες ως προς την παραγωγικότητα της εργασίας 

Η απόκλιση της παραγωγικότητας της µεγάλης πλειονότητας των Περιφερειών (και της 
χώρας συνολικά) από το µέσο όρο της ΕΕ-25 είναι µεγαλύτερη από την απόκλιση του κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι διαρθρωτικές αδυναµίες της οικονοµίας 
επιδρούν ανασχετικά στην παραγωγικότητα των εργαζοµένων στη Ελλάδα. Ειδικότερα, µε 
βάση και τις δύο προσεγγίσεις µέτρησης της παραγωγικότητας της εργασίας σε 
περιφερειακό επίπεδο, ικανοποιητικές επιδόσεις σηµειώνονται µόνο στην Στερεά Ελλάδα 
(περίπου 115% του µέσου όρου της ΕΕ-25) και σε µικρότερο βαθµό στο Νότιο και το Βόρειο 
Αιγαίο και την ∆υτική Μακεδονία (µεταξύ 80-90%).  
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Η παραγωγική εξειδίκευση σε τοµείς και κλάδους της οικονοµίας κάθε Περιφέρειας, σε 
συνάρτηση µε άλλες παραµέτρους όπως το µορφωτικό επίπεδο, θεωρούνται καθοριστικής 
σηµασίας για τη βελτίωση του επιπέδου της παραγωγικότητας. 

2.9.5 Ανισότητες ως προς το µορφωτικό επίπεδο 

Με βάση στοιχεία που αναφέρονται στην αναλογία των κατοίκων των Περιφερειών (ηλικίες 
25-64 ετών) που κατέχουν τίτλους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, προκύπτει ότι η Αττική 
κατέχει την υψηλότερη αναλογία κατοίκων – τίτλων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (23,0%) 
τριπλάσια περίπου από την Περιφέρεια µε τη µικρότερη αναλογία (Στερεά Ελλάδα 7,8%). 
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3.   ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT  

Η χρήση της τεχνικής ανάλυσης SWOT κατά την διαδικασία στρατηγικού σχεδιασµού 
συνίσταται στην συστηµατική, εµπεριστατωµένη και, κατά το δυνατόν, κωδικοποιηµένη 
καταγραφή της υφιστάµενης αναπτυξιακής κατάστασης και των σχετικών τάσεων. Το 
αποτέλεσµα της ανάλυσης SWOT είναι δοµηµένη πληροφόρηση, διαµόρφωση συναντίληψης 
περί της αναπτυξιακής πραγµατικότητας και ένα σύνολο από στρατηγικές επιλογές. 

Η ανάλυση SWOT διαιρείται σε δύο επιµέρους βασικές ενότητες: 

1. Στοιχεία του εσωτερικού περιβάλλοντος (εντός της χώρας, περιφέρειας) που 
αφορούν τα υφιστάµενα ισχυρά σηµεία και αδυναµίες. Ειδικότερα: 

a. Ισχυρά σηµεία είναι κάθε ενδογενής αναπτυξιακός συντελεστής που 
συµβάλλει στην αξιοποίηση των ευκαιριών και στην αντιµετώπιση των 
απειλών. 

b. Αδυναµίες είναι κάθε ενδογενής αναπτυξιακή συνθήκη ή έλλειµµα που 
υπονοµεύει την ανταγωνιστική θέση της χώρας ή παρεµποδίζει την 
αξιοποίηση των ευκαιριών. 

2. Στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος (εκτός της χώρας, περιφέρειας) που 
αφορούν τις υφιστάµενες απειλές και τις µη διερευνηµένες ευκαιρίες. Ειδικότερα: 

a. Ευκαιρίες είναι κάθε εξωγενής συνθήκη ή χαρακτηριστικό που ευνοεί την 
τόνωση της ζήτησης στη χώρα (ή Περιφέρεια), ή που συντελεί στη 
διαµόρφωση συγκριτικού πλεονεκτήµατος. 

b. Απειλές είναι η πρόκληση που δηµιουργείται εξαιτίας µη ευνοϊκών τάσεων ή 
κάθε εξωγενούς συνθήκης που ασκεί µη ευνοϊκή επίδραση στην 
αναπτυξιακή θέση της χώρας.  

Η συνδυασµένη ανάλυση - όπως θα επεξηγηθεί παρακάτω - των ισχυρών σηµείων και των 
αδυναµιών της χώρας από κοινού µε τις ευκαιρίες και τις απειλές που συνδέονται µε το 
εξωτερικό περιβάλλον της Ελλάδας έχει ως αποτέλεσµα την προκαταρκτική διαµόρφωση 
των στόχων, της αναπτυξιακής στρατηγικής, καθώς και την ιεράρχηση των στρατηγικών 
προτεραιοτήτων, µε βάση το χρονικό ορίζοντα (βραχύ-, µέσο-, µακροπρόθεσµο) 
υλοποίησης που απαιτείται για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων. 

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση SWOT που βασίζεται στην 
κοινωνικοοικονοµική ανάλυση που αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο 2. Ο Πίνακας επιµερίζεται, 
οριζοντίως, σε τρία βασικά πεδία ανάλυσης σύµφωνα µε το θεµατικό χαρακτήρα του 
αντικειµένου. Ειδικότερα,  τα πεδία ανάλυσης αφορούν σε: 

1. ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΊΌΝΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Θεώρηση της ενδογενούς κατάστασης και των 
εξωγενών συνθηκών του παραγωγικού περιβάλλοντος, περιλαµβανοµένης της 
επιχειρηµατικότητας, της κοινωνίας της γνώσης και της καινοτοµίας. 

2. ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Θεώρηση της 
ενδογενούς κατάστασης και των εξωγενών συνθηκών του εργασιακού χώρου, της 
κοινωνικής συνοχής και της δηµόσιας διοίκησης. 

3. ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ, ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ. Θεώρηση της ενδογενούς κατάστασης και των 
εξωγενών συνθηκών της περιφερειακής και χωρικής ανάπτυξης, καθώς και των 
τεχνικών υποδοµών. 

Η ανωτέρω προσέγγιση κρίνεται σκόπιµη ώστε να τεκµηριωθεί µε σαφήνεια η συνεκτικότητα 
της κοινωνικο-οικονοµικής ανάλυσης µε την προτεινόµενη αναπτυξιακή στρατηγική στα 
πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-13. ∆ιευκρινίζεται, επίσης, ότι οι αναφορές της ανάλυσης SWOT της 
Χώρας στην περιφερειακή διάσταση είναι ιδιαίτερα σύντοµες και περιεκτικές δεδοµένου ότι 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του ΕΣΠΑ παρατίθενται πλήρεις αναλύσεις SWOT (13) για κάθε µια 
∆ιοικητική Περιφέρεια. Τέλος, σε κάθε περίπτωση οι αναφορές της ανάλυσης SWOT 
προκύπτουν και επικεντρώνονται στις πλέον σηµαντικές επισηµάνσεις και ευρήµατα της 
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κοινωνικο-οικονοµικής ανάλυσης χωρίς να υποκαθιστούν την εκτενή και διεξοδική 
τεκµηρίωση που παρέχεται στο κείµενο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Ανάλυση SWOT 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΑ 
ΠΕ∆ΙΑ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Ισχυρά σηµεία Αδυναµίες Ευκαιρίες Απειλές 

ΑΓΟΡΕΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

− Υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης 
της οικονοµίας.  

− Σταθεροποιηµένο 
µακροοικονοµικό 
περιβάλλον. 

− Πρωταγωνιστικός ρόλος 
στους τοµείς της ναυτιλίας 
και του τουρισµού.  

− Άνω του µέσου όρου της 
ΕΕ ροπή προς 
επιχειρηµατικότητα. 

− Υψηλές επιδόσεις στις 
εξαγωγές υπηρεσιών. 

− Αυξανόµενος αριθµός 
ιδρυµάτων & φορέων 
γνώσης που συµβάλουν 
στην έρευνα & καινοτοµία. 

 

 

− Χαµηλότερο του µέσου όρου της ΕΕ κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ. 

− Χαµηλή διεθνή ανταγωνιστικότητα αγορών, προϊόντων. 

− Χαµηλή ωριαία παραγωγικότητα εργασίας. 

− Χαµηλό ποσοστό εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών ως 
% του ΑΕΠ: Χαµηλός βαθµός εξωστρέφειας της 
οικονοµίας. 

− Χαµηλές επιδόσεις στην προσέλκυση ξένων άµεσων 
επενδύσεων (ΞΑΕ). 

− ∆ιογκωµένος δηµόσιος και αγροτικός τοµέας. 

− Τάσεις αποβιοµηχάνισης. 

− Μικρό µέγεθος των επιχειρήσεων. 

− Μικρό µερίδιο προϊόντων τεχνολογικής έντασης / 
αδυναµία δηµιουργίας παραγωγικών δικτύων. 

− Χαµηλό επίπεδο ποιότητας της επιχειρηµατικότητας. 

− Ανεπαρκής σύνδεση των επιχειρήσεων µε την έρευνα. 

− Χαµηλή ιδιωτική δαπάνη Ε&ΤΑ και αριθµός 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. 

− Χαµηλός αριθµός πατεντών που εκφράζει τον 
προσανατολισµό της Ελλάδας σε εφαρµογές και 
υιοθέτηση τεχνολογίας παρά στη δηµιουργία 
τεχνολογίας. 

− Συγκριτικά χαµηλές δαπάνες για τεχνολογίες 
πληροφοριών ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

− Χαµηλό ποσοστό διείσδυσης της ευρυζωνικότητας. 

− Χαµηλή ανάπτυξη εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου 
από τις ελληνικές µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 

− Προώθηση θεσµικών 
µεταρρυθµίσεων µε στόχο την 
απελευθέρωση αγορών. 

− Αναβάθµιση των αγορών στη 
Βαλκανική ενδοχώρα µετά 
την διεύρυνση του 2007.  

− Άνοδος βιοτικού επιπέδου και 
αυξανόµενη ζήτηση διεθνώς 
για ποιοτικότερα προϊόντα και 
υπηρεσίες. 

− Αυξανόµενη ζήτηση 
εναλλακτικών / θεµατικών 
µορφών τουρισµού. 

− ∆ιαρκής τεχνολογική εξέλιξη 
σε ψηφιακά µέσα. 

− Συµµετοχή στον ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. 

− Περαιτέρω πρόσβαση των 
Ελληνικών εξαγωγών σε νέες 
αναπτυσσόµενες περιοχές (Μ. 
Ανατολή, Β. Αφρική). 

− Ανταγωνισµός από 
γειτονικές χώρες που 
προσφέρουν χαµηλό 
κόστος εργασίας.  

− ∆ιαφυγή εγχώριων 
κεφαλαίων σε άλλες 
χώρες λόγω 
δυσκολιών στην 
ανάπτυξη επενδύσεων 
στην Ελλάδα. 

− ∆υναµική είσοδος 
νέων ανταγωνιστών 
στο χώρο του 
τουρισµού. 

− ∆ιεύρυνση ψηφιακού 
χάσµατος µε χώρες 
που παρουσιάζουν 
ραγδαία ανάπτυξη του 
τοµέα. 
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(ΜΜΕ). 

− Μικρή αποτελεσµατικότητα στη διαφοροποίηση του 
τουριστικού προϊόντος. 

ΑΓΟΡΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝΟΧΗ & 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

− Αξιόλογο απόθεµα 
εξειδικευµένου εργατικού 
δυναµικού. 

− Υψηλού επιπέδου 
ανθρώπινο δυναµικό στην 
έρευνα µε διεθνή παρουσία 
και δικτύωση µε την 
ερευνητική κοινότητα της 
διασποράς. 

− Ύπαρξη άτυπων δικτύων 
κοινωνικής συνοχής που 
αµβλύνουν το κίνδυνο της 
φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισµού. 

− Υψηλές δαπάνες για την 
υγεία. 

− Υψηλό ποσοστό του 
πληθυσµού µε 
ολοκληρωµένη 
τουλάχιστον την 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση  

− Υψηλά ποσοστά νέων 20-
24 ετών που λαµβάνουν 
ανώτερη εκπαίδευση. 

− Χαµηλός ρυθµός δηµιουργίας θέσεων εργασίας. 

− Ελλιπής αξιοποίηση δυνατοτήτων νέων, περισσότερο 
ευέλικτων, µορφών εργασίας. 

− Υψηλό ποσοστό µακροχρόνια ανέργων. 

− Μεγάλο χάσµα απασχόλησης ανάµεσα σε άνδρες και 
γυναίκες 15-64 ετών . Χαµηλό ποσοστό απασχόλησης 
των γυναικών και των νέων. 

− Υψηλά ποσοστά αδήλωτης απασχόλησης. 

− Περιορισµένη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά 
εργασίας – πρόβληµα «αρχικής ενσωµάτωσης». 

− Υψηλά ποσοστά σχολικής διαρροής σε συγκεκριµένες 
οµάδες πληθυσµού. 

− Ελλείψεις σε υποδοµές εκπαίδευσης. 

− Χαµηλή συµµετοχή σε προγράµµατα δια βίου 
εκπαίδευσης. 

− Μη επαρκής αποτελεσµατικότητας του συστήµατος και 
υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας. 

− Έλλειψη σε νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό. 

− Έλλειψη µηχανισµών ελέγχου κόστους / απόδοσης. Μη 
ανταποδοτικό σύστηµα υγείας. 

− Προβλήµατα καθολικής κάλυψης και προσβασιµότητας 
σε υπηρεσίες υγείας λόγω της γεωµορφολογίας της 
χώρας. 

− Ανυπαρξία πλαισίου που να ελέγχει την ποιότητα και 
αποτελεσµατικότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

− Πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 
που συνδέεται µε το θεσµικό πλαίσιο. 

− Χαµηλή ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

− Αναθεωρηµένη στρατηγική 
της Λισσαβώνας για ανάπτυξη 
και απασχόληση. 

− Αξιοποίηση & ενσωµάτωση 
µη-Ελλήνων εργαζόµενων και 
οικονοµικών µεταναστών στο 
παραγωγικό ιστό της χώρας. 

− Ύπαρξη σηµαντικού 
επιστηµονικού αποθέµατος 
της ελληνικής οµογένειας. 

− Υλοποίηση της εκπαιδευτικής 
µεταρρύθµισης που έχει 
συνάφεια µε το στόχο 
βελτίωσης του ανθρώπινου 
δυναµικού. 

− Αξιοποίηση των καλών 
πρακτικών και µεθοδολογιών 
που αναπτύχθηκαν σε άλλα 
Κράτη Μέλη της ΕΕ για την 
µεταρρύθµιση της λειτουργίας 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

 

 

− ∆ηµιουργία θυλάκων 
ανεργίας από τη 
ραγδαία συρρίκνωση 
του αγροτικού τοµέα, 
λόγω των ρυθµίσεων 
της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής. 

− Αύξηση της διαρροής 
επιστηµονικού 
δυναµικού υψηλού 
επιπέδου στο 
εξωτερικό. 

− Παράνοµη 
µετανάστευση &  
trafficking ανθρώπων 
που απειλεί τις 
αντοχές του 
συστήµατος 
κοινωνικής πρόνοιας, 
ιδιαίτερα σε ακριτικές 
περιοχές. 

− Εµφάνιση κινδύνων 
υγείας που δε 
γνωρίζουν σύνορα 
(π.χ. SARS).  

− ∆ηµογραφική 
γήρανση που επιφέρει 
αυξηµένη ζήτηση για 
παροχή µακροχρόνιας 
φροντίδας και 
επιβάρυνση του 
ασφαλιστικού 
συστήµατος. 
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διακυβέρνησης.  

ΧΩΡΙΚΗ 
ΣΥΝΟΧΗ, 
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

− Μείωση των 
διαπεριφερειακών 
ανισοτήτων (διαχρονικά). 

− Επίπεδο ποιότητας των 
υδατικών πόρων που 
καλύπτει σε µεγάλο βαθµό 
τα όρια που τίθενται σε 
σχετικές κοινοτικές 
Οδηγίες. 

− Ύπαρξη υψηλής 
βιοποικιλότητας. 

− Υψηλό απόθεµα περιοχών 
φυσικού κάλλους, 
πλούσιας πολιτιστικής – 
περιβαλλοντικής 
κληρονοµιάς. 

− Εκτενής χωρική διασπορά 
των πολιτιστικών πόρων σε 
όλη την έκταση της 
ελληνικής επικράτειας. 

− Σηµαντικές επενδύσεις 
στον τοµέα των 
µεταφορών κατά τις 
προηγούµενες 
προγραµµατικές περιόδους 

− Σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ ελληνικών 
Περιφερειών στο επίπεδο και την εξέλιξη των 
αναπτυξιακών επιδόσεων τους. Υπερβολική 
συγκέντρωση δραστηριοτήτων σε µια Περιφέρεια. 

− Περιφερειακοί θύλακες µε υψηλά ποσοστά πληθυσµού 
που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας. 

− Υψηλή ενεργειακή ένταση. Υψηλή εξάρτηση από 
εισαγωγές ενέργειας. 

− Μη ολοκληρωµένη εναρµόνιση µε το Κοινοτικό δίκαιο 
σε θέµατα περιβάλλοντος και ενέργειας. 

− Χαµηλό µερίδιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Ανανεώσιµες Πηγές. 

− Ελλείψεις σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών και 
στερεών αποβλήτων. 

− Πρόβληµα ερηµοποίησης για το 1/3 της χώρας. 

− Υψηλά επίπεδα ατµοσφαιρικής ρύπανσης και ποιότητας 
του ακουστικού περιβάλλοντος, κυρίως στα µεγάλα 
αστικά κέντρα. 

− Ελλείψεις στο καθεστώς προστασίας και διαχείρισης για 
τις περιοχές Natura. 

− Σηµαντικές ελλείψεις παραµένουν στη βασική οδική 
υποδοµή των µεγάλων αστικών κέντρων αλλά και του 
βασικού διαπεριφερειακού οδικού δικτύου της χώρας. 

− Ανεπαρκής διασύνδεση µέσων και δικτύων και ελλιπείς 
προσβάσεις σε κέντρα διακίνησης φορτίων (λιµάνια, 
βιοµηχανικές περιοχές). 

− Μικρό σε έκταση και ανεπαρκές σε τεχνολογία 
σιδηροδροµικό δίκτυο. 

− Ανεπαρκείς λιµενικές υποδοµές και µη ορθολογική 
λειτουργία του συστήµατος θαλάσσιων µεταφορών. 

− Ανεπάρκεια του συστήµατος αστικών συγκοινωνιών και 
έντονα προβλήµατα κυκλοφοριακής συµφόρησης 

− Ανάπτυξη της χώρας έξω από 
τα αθηνοκεντρικά όρια. 

− Εγγύτητα σε Βαλκάνια, 
Παρευξείνια ζώνη και ΝΑ 
λεκάνη της Μεσογείου – ζώνη 
µεγάλων αλλαγών και 
προοπτικών. 

− Βελτιωµένα επίπεδα 
διασυνοριακών και 
διακρατικών σχέσεων στη ΝΑ 
Ευρώπη.  

− Ολοκλήρωση και εξειδίκευση 
θεσµικού πλαισίου για τον 
χωροταξικό σχεδιασµό της 
χώρας. 

− Αυξανόµενη χρήση 
οικονοµικών εργαλείων για 
την εφαρµογή της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει». 

− Ολοκλήρωση των νέων 
ενεργειακών δικτύων 
(εθνικών και διεθνών). 

− Ολοκλήρωση των υποδοµών 
µεταφορών (µε έµφαση στα 
∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα 
Μεταφορών) και βελτίωση 
των αντίστοιχων υπηρεσιών 

− Τεχνολογίες φιλικές στο 
περιβάλλον και άλλες 
εξελίξεις στον ψηφιακό τοµέα 
(intelligent transport), στον 
εκσυγχρονισµό του 
συστήµατος αστικών 
συγκοινωνιών στα αστικά 
κέντρα και στις περιοχές της 

− Περαιτέρω εξάρτηση 
της τοπικής 
οικονοµίας από τον 
τουρισµό, που είναι 
ως δραστηριότητα 
ιδιαίτερα ευάλωτη σε 
εξωγενείς και 
αστάθµητους 
παράγοντες. 

− Καθυστέρηση στην 
υλοποίηση 
ενεργειακών 
συµφωνιών και 
υιοθέτηση πολιτικής 
(σε παγκόσµιο 
επίπεδο). 

− Πολύπλοκο σύστηµα 
έγκρισης, 
χρηµατοδότησης, 
ωρίµανσης δηµοσίων 
έργων (π.χ. πολλές 
αδειοδοτήσεις) 
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σχεδόν σε όλα τα αστικά κέντρα της χώρας. 

− Χαµηλός βαθµός ανάπτυξης των υπηρεσιών 
προσέλκυσης και εξυπηρέτησης επισκεπτών στους 
πολιτιστικούς πόρους της χώρας. 

υπαίθρου µε στόχο την 
αναβάθµιση της ποιότητας 
ζωής. 
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Το αποτέλεσµα της ανάλυσης SWOT συνθέτει το πλαίσιο διαµόρφωσης του αναπτυξιακού 
οράµατος της χώρας και της επιλογής δηµόσιων πολιτικών που προσανατολίζονται στην 
κάλυψη των ενδογενών αναγκών λαµβάνοντας υπόψη το υφιστάµενο εξωγενές δυναµικό.  

Πρακτικά, η διαδικασία παραγωγής πολιτικής διενεργείται µέσω της οµαδοποίησης των 
τεταρτηµορίων της ανάλυσης SWOT όπως εµφανίζεται στο παρακάτω διάγραµµα. 
Ειδικότερα, στο διάγραµµα παρουσιάζεται σχηµατικά ο τρόπος αξιοποίησης της ανάλυσης 
SWOT για την διαµόρφωση κοµβικών επιλογών πολιτικής για την χώρα, ανάλογα µε την 
συνδυασµένη ανάγνωση των τεταρτηµορίων ανά ζεύγος (ισχυρά σηµεία µε ευκαιρίες, 
αδυναµίες µε ευκαιρίες, ισχυρά σηµεία µε απειλές, αδυναµίες µε απειλές). Στα τεταρτηµόρια 
συνδυασµού που προκύπτουν περιέχονται εναλλακτικές αλλά ρεαλιστικές, µε βάση τον 
συνδυασµό των ενδογενών µε τα εξωγενή χαρακτηριστικά, κατευθύνσεις πολιτικής, οι 
οποίες κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες σύµφωνα µε τον χαρακτήρα τους. 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 -Χρήση µεθόδου SWOT για την παραγωγή επιλογών πολιτικής 
(policy choices) 

 Ισχυρά Σηµεία Αδυναµίες 

Ευκαιρίες  Επιταχυντικές πολιτικές ∆ιαρθρωτικές πολιτικές 

Απειλές Σταθεροποιητικές πολιτικές Προληπτικές πολιτικές 

 

Οι κατηγορίες των κατευθύνσεων πολιτικής είναι οι εξής: 

1. Επιταχυντικές πολιτικές (growth-accelerating/expansionary policies). Αποβλέπουν 
στην διαστολή του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης και στη διατήρηση – διεύρυνση 
του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

2. ∆ιαρθρωτικές πολιτικές (structural policies). Αντιµετωπίζουν διαχρονικές 
στρεβλώσεις και αναπτυξιακές στερήσεις και συµβάλουν στη διατηρησιµότητα - 
βιωσιµότητα του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης. 

3. Σταθεροποιητικές πολιτικές (stabilisation policies). Στοχευµένες πολιτικές που 
εξουδετερώνουν ή αντισταθµίζουν συγκεκριµένες αρνητικές εξελίξεις ή τάσεις στο 
αναπτυξιακό περιβάλλον.   

4. Προληπτικές πολιτικές (preventive/discretionary policies). Επιλεκτικές πολιτικές που 
προλαµβάνουν και αµβλύνουν αρνητικές επιδράσεις στο ρυθµό οικονοµικής 
ανάπτυξης. 

 

Βάσει της ανάλυσης αυτής προκύπτει µια ολοκληρωµένη προσέγγιση του αναπτυξιακού 
οράµατος της χώρας και, ειδικότερα, προτείνεται στο ∆ιάγραµµα 2 µε ποιο τρόπο είναι 
σκόπιµο να εξελιχθεί η χώρα στο βραχυ-µεσοπρόθεσµο µέλλον, ποιες είναι οι βασικές 
προτεραιότητες στρατηγικής και ποιοι οι κατευθυντήριοι άξονες για την ανάπτυξή της. Το 
∆ιάγραµµα 2 τροφοδοτεί την ανάπτυξη της στρατηγικής που παρουσιάζεται στο επόµενο 
κεφάλαιο.  
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 -Κατευθύνσεις στρατηγικής 

 Ισχυρά σηµεία Αδυναµίες 

 ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Ευκαιρίες  

• Υποστήριξη επιχειρηµατικής 
εξωστρέφειας – Προώθηση 
ελληνικών επενδύσεων σε 
γειτονικές χώρες. 

• Προώθηση εξαγωγών 
υπηρεσιών σε αναπτυσσόµενες 
χώρες. 

• Ανάπτυξη παραγωγικών 
συνεργιών και 
συµπληρωµατικότητας µε τοµείς 
µε υψηλές επιδόσεις. 

• Ολοκληρωµένη - αειφορική 
προσέγγιση της 
επιχειρηµατικότητας. 

• ∆ικτύωση φορέων Έρευνα & 
Τεχνολογική Ανάπτυξη σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.  

• Ανάδειξη της Ελλάδας ως 
συνδετικού κρίκου ανάµεσα σε 
Ε.Ε. και τρίτες περιοχές: 
Βαλκάνια, Μαύρη Θάλασσα και 
Μεσόγειος (π.χ. εφοδιασµός µε 
φυσικό αέριο της ΕΕ). 

• Προσέλκυση ιδιωτικών 
επενδύσεων και ΞΑΕ στον τοµέα 
της ενέργειας. 

• Επενδύσεις σε υλικό κεφάλαιο – 
Ολοκλήρωση δικτύου µεταφορικών 
υποδοµών. 

• Αναδιάρθρωση / Απελευθέρωση 
αγορών. 

• ∆ιοικητική µεταρρύθµιση – 
εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης 
µε οργανωτικές και ενισχυτικές 
παρεµβάσεις και µε έµφαση σε κύριες 
υπηρεσίες. 

• Ενίσχυση τεχνολογικής και 
επιχειρηµατικής καινοτοµίας µε την 
παροχή κρατικών ενισχύσεων, 
κινήτρων και επενδυτικών κεφαλαίων 
για την άµβλυνση της ιδιωτικής υπο-
επένδυσης στην Έρευνα & Τεχνολογική 
Ανάπτυξη. 

• Αναθεώρηση και εκσυγχρονισµό του 
θεσµικού πλαισίου, των µέσων και των 
πολιτικών που σχετίζονται µε την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού 
(παιδεία και κατάρτιση). 

• Προώθηση απόκτησης νέων δεξιοτήτων 
και προσαρµοστικότητας εργαζοµένων 
και επιχειρήσεων. 

• Ευαισθητοποίηση / κινητοποίηση του 
κοινωνικού συνόλου και της 
επιχειρηµατικής βάσης για αποδοχή και 
ενσωµάτωση ατόµων ευάλωτων 
οµάδων πληθυσµού. 

• Ενίσχυση ψηφιακής οικονοµίας. 

• ∆ιεύρυνση των δηµόσιων υπηρεσιών 
που προσφέρονται µέσω του διαδικτύου 
και τη βελτίωση της ασφάλειας χρήσης 
τους. 

• Ανάπτυξη διακρατικής εδαφικής 
συνεργασίας για την επίλυση κοινών 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

• Αειφορική ενεργειακή πολιτική. 

• Αναβάθµιση προς υψηλότερη 
προστιθέµενη αξία στους 
«παραδοσιακούς» κλάδους της 
µεταποίησης, συµβατής και µε το νέο 
χωροταξικό σχεδιασµό της χώρας. 

• ∆ιαφοροποίηση αναπτυξιακής 
στρατηγικής σε επίπεδο Περιφέρειας. 
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 Ισχυρά σηµεία Αδυναµίες 

 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Απειλές  

• Προώθηση επιχειρηµατικών 
συνεργασιών εντός και εκτός 
συνόρων σε αποδοτικούς για τη 
χώρα τοµείς παραγωγής. 

• Ενίσχυση της δηµιουργίας 
διεθνοποιηµένων επιχειρήσεων 
µε υψηλό επίπεδο 
επιχειρηµατικής δοµής. 

• Περαιτέρω ενίσχυση των 
δικτύων µεταξύ των 
συστηµάτων παραγωγής και 
διάχυσης καινοτοµίας της 
χώρας. 

• ∆ηµιουργία εσωτερικής αγοράς 
και ενθάρρυνση της υιοθέτησης 
καινοτοµιών για τη δηµιουργία 
οικονοµιών κλίµακας και τη 
βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του 
εγχώριου συστήµατος 
καινοτοµίας 

• Ολοκλήρωση της 
απελευθέρωσης της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας µέσω των 
απαιτούµενων παρεµβάσεων σε 
συστήµατα και συνοδευτικές 
επενδύσεις. 

• Βελτίωση της απόδοσης των αγορών 
προϊόντων και κεφαλαίου µε την 
ενίσχυση των δοµών και διαδικασιών 
διαφάνειας. 

• Μείωση των εµποδίων εισόδου των 
επιχειρήσεων γενικά στην αγορά. 

• Εφαρµογή κατάλληλης ρυθµιστικής 
πολιτικής σε ορισµένους βασικούς 
κλάδους δικτύων που έχουν ρόλο 
υποδοµών. 

• Ενθάρρυνση της παραγωγής νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών, κυρίως µέσω 
της αξιοποίησης των νέων (ψηφιακών) 
τεχνολογιών. 

• ∆ιαµόρφωση ελκυστικότερων 
συνθηκών δραστηριοποίησης για 
επιχειρήσεις και προσωπικό υψηλής 
εξειδίκευσης. 

• ∆ηµιουργία Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών 
Συµµετοχών για την ενθάρρυνση της 
καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας. 

• Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων. 
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4.  Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007-
2013 

4.1 Η συνολική στρατηγική προσέγγιση  

Η πορεία της Ελληνικής οικονοµίας καθορίζεται σε σηµαντικό βαθµό από την ικανότητα 
προσαρµογής της στο διεθνές περιβάλλον µέσω µιας ισχυρής και διαρκούς ώθησης της 
ανταγωνιστικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται σύνθετη και ολοκληρωµένη δράση σε 
ευρύ πεδίο της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής. 

Η στρατηγική εστιάζει στην ανάγκη άσκησης πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 
µε τρόπο, που θα καταστήσει τις Περιφέρειες αλλά και τις πόλεις της χώρας τόπους έλξης 
και εγκατάστασης επιχειρήσεων, βελτιώνοντας ταυτόχρονα το βιοτικό επίπεδο των 
πολιτών της και αµβλύνοντας τις διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Η νέα 
αυτή προσέγγιση εδράζεται στην αποτελεσµατικότητα των πολιτικών µέσω απλοποιηµένων 
µηχανισµών σχεδιασµού και εφαρµογής.  

Στόχος 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 ανάδειξή της σε µια εξωστρεφή  
χώρα µε ισχυρή διεθνή παρουσία µε ανταγωνιστική και παραγωγική οικονοµία. Μία Ελλάδα 
µε έµφαση στην εκπαίδευση και τους νέους, στην ποιότητα, στην τεχνολογία και την 
καινοτοµία, στο σεβασµό του περιβάλλοντος. 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η αναπτυξιακή προσπάθεια επικεντρώνεται :   

• στην προώθηση της καινοτοµίας, της έρευνας και της επιχειρηµατικότητας 
καθώς και στη διασύνδεσή τους. Η υποστήριξη της οικονοµίας της γνώσης θα 
αναζητηθεί στη διαρκή βελτίωση της παραγωγής γνώσης από το σύνολο του 
παραγωγικού ιστού της χώρας. ∆εδοµένης και της σχετικής υστέρησης της χώρας στον 
τοµέα αυτό, η στρατηγική θα εστιάσει στην κάλυψη του ελλείµµατος στην έρευνα, την 
καινοτοµία και την τεχνολογία, µε έµφαση στη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα και στον 
προσανατολισµό στην αριστεία και στην Κοινωνία της Γνώσης.   

Μέσω της στρατηγικής θα προωθηθεί η επιχειρηµατικότητα υψηλών δυνατοτήτων και η 
υποστήριξη των MME που αντιµετωπίζουν πρόβληµα επέκτασης καθώς και η διεύρυνση 
της αναπτυξιακής προσπάθειας προς συσσωµατώσεις (clusters) ή κατηγορίες 
επιχειρήσεων, που εµφανίζουν θετικές προοπτικές και παρουσιάζουν σηµαντικές 
δυνατότητες. Έµφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη των τοµέων, όπου κατά κύριο λόγο η 
καινοτοµία µετατρέπεται κατά την παραγωγή σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

• στην επένδυση σε βιώσιµες υποδοµές, απαραίτητη προϋπόθεση βελτίωσης της 
ελκυστικότητας της χώρας για την προσέλκυση επενδύσεων και την ποιότητα ζωής. 
Σηµαντική θέση κατέχουν η ολοκλήρωση έργων, οι λειτουργικές διασυνδέσεις των 
µεταφορών (δίκτυα), η βέλτιστη αξιοποίηση των ήδη υλοποιηθέντων έργων, καθώς και η 
ανάπτυξη και παροχή συναφών υπηρεσιών. Στον τοµέα της ενέργειας θα δοθεί έµφαση 
και στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον µορφών ενέργειας και στη βελτίωση του 
ενεργειακού εφοδιασµού, που συµβάλλουν στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικής θέσης της χώρας µεσο-µακροπρόθεσµα. 

• στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, που κατέχει κυρίαρχη θέση στη 
στρατηγική της χώρας και αποσκοπεί στη δηµιουργία περισσότερων αλλά και καλύτερων 
θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραµµίζεται η σηµασία της Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ) σε αναφορά τόσο µε τον καθορισµό των 
πολιτικών για την αγορά εργασίας, όσο και µε τα µέτρα κοινωνικής πολιτικής σχετικής µε 
την ενσωµάτωση οµάδων, που απειλούνται µε αποκλεισµό.  

Η Ελλάδα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ποιοτικού ανθρώπινου δυναµικού, που 
συµβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προάγει τη βιώσιµη ανάπτυξη. Η 
προεξάρχουσα σηµασία του ανθρώπινου δυναµικού συναρτάται ευθέως µε την εισαγωγή 
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νέων µορφών οργάνωσης της εργασίας, όπου το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτιµάται πλέον 
κυρίως σε γνώση (παραγωγή νέας και διάχυση της διαθέσιµης), δεξιότητες και στη 
δυνατότητα ευέλικτης προσαρµογής και ενσωµάτωσης καλών πρακτικών. Η προαγωγή 
της δια βίου µάθησης, η βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης και η 
προσαρµοστικότητα εργαζοµένων, εργοδοτών και επιχειρήσεων αποτελούν στο πλαίσιο 
αυτό κοµβικές στρατηγικές επιλογές για την αντιµετώπιση των διαρθρωτικών 
προβληµάτων της αγοράς εργασίας. 

Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην εργασία συναρτάται άµεσα µε τη συνολική ανάπτυξη 
της χώρας, την επίτευξη και διατήρηση υψηλών επιπέδων ανταγωνιστικότητας και τη 
δηµιουργία νέων ευκαιριών για εργασία. Η σχετική υστέρηση της χώρας σε δαπάνες για 
ενεργητικά µέτρα απασχόλησης και η ανάγκη για τη διεύρυνση των µέτρων αυτών είναι 
γνωστή. Για την αντιµετώπιση του συγκεκριµένου ζητήµατος λαµβάνονται υπόψη τόσο οι 
συστάσεις του Συµβουλίου 2004 για την απασχόληση όσο και η αποτίµηση των 
αδύνατων σηµείων του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων.  

•    στην αναβάθµιση του θεσµικού περιβάλλοντος, µε την απλούστευση του κανονιστικού 
πλαισίου (µείωση της γραφειοκρατίας) και τον ουσιαστικό εκσυγχρονισµό του 
δηµόσιου τοµέα σε όλα τα επίπεδα διοίκησης για τη µετατροπή του σε σύγχρονο 
και αποτελεσµατικό εργαλείο σχεδιασµού και εφαρµογής των δηµόσιων πολιτικών. Η 
ενδυνάµωση της διοικητικής ικανότητας των δηµόσιων υπηρεσιών θα συµβάλλει στην 
αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας της εργασίας, την προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας, την προσέλκυση επενδύσεων και τη δηµιουργία απασχόλησης. Στο 
πλαίσιο της αναβάθµισης του θεσµικού περιβάλλοντος, κυρίαρχο ρόλο έχει η 
αναµόρφωση του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και η 
ενσωµάτωση των κοινοτικών οδηγιών. 

Από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, την ευρύτατη διαβούλευση και τους 
ανωτέρω στρατηγικούς στόχους, προσδιορίζονται οι παρακάτω πέντε (5) θεµατικές 
προτεραιότητες, οι οποίες εξειδικεύουν τη στρατηγική στόχευση της χώρας για τη νέα 
προγραµµατική περίοδο και προωθούν την επίτευξη του αναπτυξιακού οράµατος: 

• Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας 

• Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία 

• Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή 

• Θεσµικό Περιβάλλον 

• Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπο επενδύσεων, εργασίας και 
διαβίωσης. 

Η αναπτυξιακή στρατηγική του ΕΣΠΑ διαµορφώνεται σε συνέργεια µε πολυετείς εθνικές 
τοµεακές πολιτικές, που περιλαµβάνουν (εκτός των συγχρηµατοδοτούµενων 
προγραµµάτων) παρεµβάσεις αµιγούς εθνικής χρηµατοδότησης ή και τη συµβολή του 
ιδιωτικού τοµέα. Λαµβάνοντας υπόψη τη Στρατηγική Προσέγγιση για την Πολιτική Συνοχής 
της περιόδου 2007-2013, το παρόν έγγραφο περιλαµβάνει είτε σχετικές παραποµπές στα 
εθνικά αυτά έγγραφα είτε ονοµαστική αναφορά των κυριοτέρων προτεραιοτήτων, ενώ 
αναλυτικότερες αναφορές περιλαµβάνονται κατά περίπτωση στα τοµεακά Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα. Ενδεικτικά αναφέρεται η κάλυψη των κυριοτέρων εθνικών θεµατικών 
πολιτικών από έγγραφα προγραµµατισµού: 

 

Θεµατικές πολιτικές Έγγραφα Προγραµµατισµού 

Εκπαίδευση και δια βίου 
µάθηση 

• Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 2005-2008 
• ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια βίου Μάθηση 2007-2013, ΕΠ 
Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013 

• [Συνοπτική αναφορά στο Γενικό Στόχο 4 του ΕΣΠΑ] 
Προσαρµοστικότητα 
εργαζοµένων και 
επιχειρήσεων, Πρόσβαση 
στην απασχόληση 

• Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 2005-2008 
• ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013 
• [Συνοπτική αναφορά στους Γενικούς Στόχους 7 και 8 
του ΕΣΠΑ] 

Κοινωνική Ενσωµάτωση • Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική 
Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2006-2008/ 
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Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική Ένταξη 
• ΕΠ Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013 
• [Συνοπτική αναφορά στο Γενικό Στόχο 9 του ΕΣΠΑ] 

Υγεία και Κοινωνική 
Αλληλεγγύη 

• Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική 
Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2006-2008/ 
Έκθεση Στρατηγικής για την Υγεία και την Μακροχρόνια 
Φροντίδα 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση 

• Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 2005-2008 
• ΕΠ Βελτίωση της ∆ιοικητικής Ικανότητας της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης 2007-2013 

• «ΠΟΛΙΤΕΙΑ: Επανίδρυση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 2005-
2007» 

• «ΘΗΣΕΑΣ 2005-2009» 
• [Συνοπτική αναφορά στο Γενικό Στόχο 12 του ΕΣΠΑ] 

Μεταφορές 

• Σχέδιο Ανάπτυξης Μεταφορών 2007-2013 και 
εικοσαετίας (ΥΜΕ) 

• Εθνική Λιµενική Πολιτική (ΥΕΝ) 
• ΕΠ Προσπελασιµότητα 2007-2013 
• [Συνοπτική αναφορά στο Γενικό Στόχο 13 του ΕΣΠΑ] 

Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη  

• Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης – Τοµέας 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη περιόδου 2007 – 
2013 Αθήνα, Οκτώβριος 2006 

Ισότητα Φύλων 

• Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 2005-2008 
• Πρόγραµµα ∆ράσης της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας 

«Εθνικές Προτεραιότητες πολιτικής και άξονες δράσης 
για την ισότητα των φύλων (2004-2008)» 

• [Συνοπτική αναφορά στο Γενικό Στόχο 11 του ΕΣΠΑ] 
Τεχνολογίες Πληροφορίας 
και Επικοινωνιών 

• Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 
• ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013 

Αγροτική Ανάπτυξη • Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2007-2013 

 

Κεντρικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής αποτελεί η περιφερειακή διάσταση και 
εξειδίκευση των αναπτυξιακών παρεµβάσεων. Η ενδυνάµωση της ανταγωνιστικότητας των 
ελληνικών Περιφερειών είναι εξέχουσας σηµασίας για τη χώρα, για την επίτευξη της οποίας 
απαιτούνται σηµαντικές διαρθρωτικές παρεµβάσεις στην οικονοµία κάθε Περιφέρειας. Το 
µέλλον κάθε ελληνικής Περιφέρειας εξαρτάται από την ανταγωνιστικότητα του 
παραγωγικού ιστού της, η οποία συνδέεται άµεσα µε τις επενδύσεις σε κλάδους 
παραγωγής, που είναι εκτεθειµένοι στον εθνικό και διεθνή ανταγωνισµό. 

Η προσαρµογή των αγορών εργασίας και προϊόντων και η βελτίωση του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος και της δηµόσιας διοίκησης θα συνεισφέρουν στη διεύρυνση της 
παραγωγικής βάσης, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονοµίας των Περιφερειών της χώρας. 
Ειδικότερα, η αύξηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε προϊόντα και υπηρεσίες, που 
ανταγωνίζονται στη διεθνή αγορά ή διαθέτουν βάσιµες µελλοντικές προοπτικές, συντελεί 
στην ισχυροποίηση της βάσης ανάπτυξης κάθε Περιφέρειας µε πολλαπλασιαστικές 
επιδράσεις στο παραγόµενο προϊόν, το εισόδηµα και την απασχόληση.  

Η στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης εστιάζει στη διαµόρφωση ευρύτερων και 
ανταγωνιστικότερων χωρικών ενοτήτων µε την εφαρµογή προσαρµοσµένης  
αναπτυξιακής στρατηγικής και τη δηµιουργία ενός µικρού αριθµού ανταγωνιστικών 
πόλων ανάπτυξης σε αυτές. 

Η στρατηγική ανάπτυξης της χώρας ολοκληρώνεται µε τη χωρική της διάσταση και µε την 
εισαγωγή στον προβληµατισµό συγκεκριµένων στοιχείων, που προκύπτουν από τη θεώρηση 
της γεωγραφικής - φυσικής διάστασης του χώρου. Η εξισορροπηµένη και αειφόρος χωρική 
ανάπτυξη φιλοδοξεί να ικανοποιήσει ταυτόχρονα στόχους, που συνδέονται άρρηκτα µε την 
οικονοµία, την κοινωνία και το περιβάλλον.  

Η χωρική ανάπτυξη επιπλέον αποσκοπεί στον εµπλουτισµό του προβληµατισµού που 
συνάγεται από τη περιφερειακή και θεµατική θεώρηση µε πρόσθετα στοιχεία, τα οποία θα 
συµβάλλουν στη διαµόρφωση προτεραιοτήτων, στην ιεραρχήσή τους καθώς και στην 
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εξειδίκευση δράσεων συγκεκριµένων πολιτικών, που µε τον τρόπο αυτό θα καταστούν 
αποτελεσµατικότερες. Επίσης, µέσα από τον εξειδικευµένο προβληµατισµό της χωρικής 
διάστασης µπορούν να συναχθούν συµπεράσµατα ιδιαίτερα χρήσιµα για την αντιµετώπιση 
µε ολοκληρωµένο τρόπο των προβληµάτων, που αντιµετωπίζουν συγκεκριµένα χωρικά 
σύνολα.  

Επισηµαίνονται τρεις στόχοι άµεσα συνδεδεµένοι µε το χώρο, οι οποίοι και 
προσδιορίζουν το περιεχόµενο της χωρικής ανάπτυξης: η ανάπτυξη ενός ισόρροπου και 
πολυκεντρικού αστικού συστήµατος και µιας νέας σχέσης πόλης – υπαίθρου, η εξασφάλιση 
της ισότητας πρόσβασης στις υποδοµές και στη γνώση, καθώς και η αειφόρος ανάπτυξη, 
ορθολογική διαχείριση και η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

Έτσι αναδεικνύονται τρεις χωρικές προτεραιότητες:  

• η βιώσιµη αστική ανάπτυξη 

• η ανάπτυξη της υπαίθρου  

• η διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία 

4.2 Θεµατικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής 

4.2.1 Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας  

Γενικός στόχος 1: Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων 
Επενδύσεων 

Ο γενικός στόχος επιδιώκει : 

• τη στοχευµένη προσέλκυση επενδυτών  

• τη βελτίωση της εξωστρέφειας του ελληνικού παραγωγικού συστήµατος 

• την αξιοποίηση του πλεονεκτήµατος της χώρας ως πύλης πρόσβασης στην ευρύτερη 
περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

• την εδραίωση της χώρας ως διεθνές επιχειρηµατικό και οικονοµικό κέντρο.  

Η «στοχευµένη προσέλκυση επενδυτών» εστιάζει στη βελτίωση του θεσµικού περιβάλλοντος 
και των υποστηρικτικών δοµών, των υποδοµών, των µηχανισµών και των εργαλείων για 
την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, στη διασύνδεση µε διεθνή ολοκληρωµένα 
συστήµατα παραγωγής και στην εγκατάσταση µόνιµων συνεργασιών ελληνικών και διεθνών 
επιχειρήσεων. Επιπλέον, ο στόχος επιδιώκει την ανάπτυξη και προσέλκυση δραστηριοτήτων 
υψηλότερης προστιθέµενης αξίας και δραστηριοτήτων σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας µε 
αυξηµένες απαιτήσεις σε επιστηµονικό δυναµικό.  

Η «βελτίωση της εξωστρέφειας του ελληνικού παραγωγικού συστήµατος» εστιάζει στην 
υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων για τη µείωση της εισαγωγικής διείσδυσης και την 
ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές. 

Η «αξιοποίηση του πλεονεκτήµατος της χώρας ως πύλης πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή 
της νοτιοανατολικής Ευρώπης» στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας εστιάζει στην ενίσχυση 
του ρόλου του εµπορίου, του τουρισµού και των λοιπών συνοδευτικών υπηρεσιών στο 
παραγωγικό σύστηµα προκειµένου, να προωθηθεί η παρουσία και η προβολή των ελληνικών 
επιχειρήσεων και προϊόντων στις διεθνείς αγορές.  

Η «εδραίωση της χώρας ως διεθνές επιχειρηµατικό και οικονοµικό κέντρο» εστιάζει στην 
ανάπτυξη συστήµατος στοχευµένης προβολής ευκαιριών επενδύσεων µέσω διεθνών και 
περιφερειακών διαύλων επικοινωνίας προς ξένους δυνητικούς επενδυτές για την 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων.  
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Οι παρεµβάσεις αυτές συµβάλλουν (έµµεσα) στην ΟΚΓ 12 «Επέκταση και εµβάθυνση της 
Εσωτερικής Αγοράς».  8 

 

 

Γενικός στόχος 2: Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της 
παραγωγικότητας 

Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω: 

• στην τόνωση της προδιάθεσης για επιχειρηµατικότητα 

• στη µετατόπιση από την επιχειρηµατικότητα ανάγκης στην εταιρική επιχειρηµατικότητα 
υψηλών δυνατοτήτων  

• στη στήριξη της καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας σε τοµείς µε ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα 

• στην προώθηση της επιχειρηµατικής διάστασης στην προστασία και διαχείριση του 
περιβάλλοντος 

Οι 3 πρώτοι στόχοι εστιάζουν στην υποστήριξη συστάδων (clusters) επιχειρήσεων σε 
περιφερειακό επίπεδο, στη διεύρυνση της υποστήριξης των επενδυτικών δραστηριοτήτων 
στο σύνολο των άυλων επενδύσεων και των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναµικό.  Επίσης, 
εστιάζουν στην ανάπτυξη ενός ορθολογικού συστήµατος δοµών στήριξης της 
επιχειρηµατικότητας, στην αναβάθµιση και απλούστευση του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος, στην  άρση εµποδίων στην ανάπτυξη µικρών επιχειρήσεων και στη 
δηµιουργία «φιλικού» διοικητικού – ρυθµιστικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, µέσω των 
ειδικών αυτών στόχων προωθείται ο αναπροσανατολισµός των κρατικών ενισχύσεων υπέρ 
της ποιοτικής και εξειδικευµένης επιχειρηµατικότητας, η ανάπτυξη των επικοινωνιακών 
εκστρατειών και η εκπαίδευση στην επιχειρηµατικότητα. 

Τέλος, προωθείται η λήψη µέτρων για την ενίσχυση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων κυρίως 
για κοινωνικούς λόγους, η προώθηση της βιώσιµης και ασφαλούς κινητικότητας, καθώς και 
η βελτίωση των υπηρεσιών, που παρέχονται στους λιµένες της χώρας προκειµένου να 
αποτελέσουν παράγοντες προσέλκυσης δραστηριοτήτων και επενδύσεων.  

Η «προώθηση της επιχειρηµατικής διάστασης στην προστασία και διαχείριση του 
περιβάλλοντος» εστιάζει στην ενίσχυση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων, 
στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας για την παραγωγή περιβαλλοντικών προϊόντων και 
υπηρεσιών, στην προώθηση της καινοτοµίας για την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον 
τεχνολογιών καθώς και στην ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος στις βιοµηχανικές 
συγκεντρώσεις. 

Οι παρεµβάσεις αυτές συµβάλλουν στις ΚΣΚΓ 1.2.2 «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και 
προώθηση της επιχειρηµατικότητας», 1.2.4 «Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση» 
καθώς και στις ΟΚΓ 8, 10, 13, 14 και 15. 

 

Γενικός στόχος 3 : Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας.  

Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω: 

• στον εµπλουτισµό και  

• στην προβολή του τουριστικού προϊόντος της χώρας  

                                               

 
8 Για την κωδικοποίηση των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών για την Συνοχή (ΚΣΚΓ) και των 
Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ) βλ. κεφάλαιο 5 του ΕΣΠΑ. 
Η επισήµανση των ΟΚΓ γίνεται σε σχέση µε τις Μικροοικονοµικές (7-16) και τις Κατευθυντήριες Γραµµές για την 
Απασχόληση (17-24). Σηµειώνεται ότι η επισήµανση των σχετικών ΟΚΓ και ΚΣΚΓ στο παρόν κεφάλαιο γίνεται µε 
κριτήριο τη σηµαντική και άµεση συνέργεια-συµβολή των γενικών στόχων του ΕΣΠΑ σε αυτές. ∆εν περιλαµβάνεται 
ειδική επισήµανση όπου ενδεχοµένως εντοπίζεται συµβολή του ΕΣΠΑ σε επιµέρους – ειδικά σηµεία των ΟΚΓ-ΚΣΚΓ ή 
έµµεση συµβολή του σε αυτά. 
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Ο «εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος» εστιάζει στην αξιοποίηση φυσικού και 
πολιτιστικού αποθέµατος για την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου. Αυτό θα επιτευχθεί 
µε τη δυναµική ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού µέσω 
ολοκληρωµένων και καινοτόµων παρεµβάσεων εκσυγχρονισµού του τουριστικού τοµέα, 
καθώς και συµπλήρωσης και αναβάθµισης των υποδοµών για την ανάπτυξη παραδοσιακών, 
ειδικών και  εναλλακτικών µορφών τουρισµού.  

Η «προβολή του τουριστικού προϊόντος της χώρας» θα επιτευχθεί µέσω της αξιοποίησης 
των επιτευγµάτων και των εργαλείων της κοινωνίας της γνώσης και των σύγχρονων 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.   

Οι παρεµβάσεις αυτές συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ 1.2.2 «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και 
προώθηση της επιχειρηµατικότητας» καθώς και στην ΟΚΓ 15. 

4.2.2 Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία  

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

Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω : 

• Επένδυση στο µέλλον, προώθηση των µεταρρυθµίσεων στο εκπαιδευτικό σύστηµα και 
βελτίωση της πρόσβασης και του επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων όλων. Στο πλαίσιο 
του ειδικού στόχου θα προωθηθούν η αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών, η 
επιτάχυνση του ρυθµού ένταξης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, η συστηµατική 
µέτρηση της προόδου που επιτελείται µε την α) ανάπτυξη ενός συστήµατος αξιολόγησης 
στην πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια εκπαίδευση και στην αρχική επαγγελµατική 
κατάρτιση και β) την ανάπτυξη ενός εθνικού συστήµατος αξιολόγησης, διασφάλισης της 
ποιότητας και τεκµηρίωσης των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επίσης προβλέπεται 
η βελτίωση των συνθηκών και του επιπέδου εκπαίδευσης των ατόµων µε αναπηρία, 
καθώς και η ενίσχυση της αποκέντρωσης στη διοικητική οργάνωση και λειτουργία του 
εκπαιδευτικού συστήµατος. 

• Ενίσχυση της δια βίου µάθησης. Θα προωθηθούν η διεύρυνση της δια βίου µάθησης, µε 
την ανάπτυξη συστήµατος παροχής κατάλληλων κινήτρων (ιδιαίτερα των ατόµων µε 
χαµηλά προσόντα ή µεγαλύτερης ηλικίας, των ατόµων που εγκατέλειψαν πρόωρα το 
τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα). 

• Αντιµετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου µε την καταπολέµηση της 
σχολικής αποτυχίας και διαρροής και την ανάπτυξη της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και 
της ενισχυτικής διδασκαλίας.  

• Βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης µέσω της αναθεώρησης του τρόπου δόµησης και συνάρθρωσης των 
ειδικοτήτων και των προγραµµάτων σπουδών στον τοµέα της αρχικής επαγγελµατικής 
κατάρτισης, του καθορισµού επαγγελµατικών δικαιωµάτων και της θέσπισης συστήµατος 
αναγνώρισης της τυπικής πιστοποίησης της µάθησης, σε επίπεδο ενός ευρωπαϊκού 
πλαισίου επαγγελµατικών προσόντων. Έµφαση θα δοθεί στην αποτελεσµατικότερη 
σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας. 

 

Στο πλαίσιο του ανωτέρω Γενικού Στόχου, επισηµαίνεται ότι εντάσσεται η µάθηση των νέων 
τεχνολογιών σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, συµβαδίζοντας µε τις απαιτήσεις της 
κοινωνίας της πληροφορίας. Συστηµατοποιείται συνολικά, σε θεσµικό και ουσιαστικό 
επίπεδο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η δια βίου µάθηση. Υλοποιείται η σύνδεση της 
αρχικής µε τη συνεχιζόµενη επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, δηµιουργώντας ένα 
ενιαίο, ολοκληρωµένο σύστηµα παροχής επαγγελµατικών προσόντων. Τέλος, η αξιολόγηση 
των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευοµένων σε όλα τα επίπεδα και τις βαθµίδες είναι 
αποφασιστικός παράγοντας για την ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του 
εκπαιδευτικού µας συστήµατος, η συνεχής καταγραφή των οποίων θα καθιστά δυνατή και 
αποτελεσµατική την διορθωτική παρέµβαση. 

Ειδικό βάρος θα δοθεί στην ενσωµάτωση δράσεων υπέρ της ισότητας των φύλων και 
εξάλειψης των στερεοτύπων στα συστήµατα εκπαίδευσης και στη στρατηγική δια βίου 
µάθησης. 
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Οι παρεµβάσεις αυτές συµβάλλουν στην ΚΣKΓ 1.3.3 «Αύξηση των επενδύσεων στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων», καθώς και 
στις ΟΚΓ 7, 20, 23, και 24.  

 

Γενικός στόχος 5 :  Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της 
Καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους ως βασικό παράγοντα 
αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας και µετάβασης 
στην οικονοµία της γνώσης. 

Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω : 

• στην παραγωγή νέας γνώσης σε τοµείς προτεραιότητας, που ενδιαφέρουν τον 
παραγωγικό ιστό της χώρας και υπηρετούν ασκούµενες πολιτικές σε διάφορους τοµείς  

• στη µετατροπή της γνώσης σε καινοτοµικά προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες και στην  
υποβοήθηση της µεταφοράς τεχνολογίας - τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις και 
ειδικότερα τις ΜΜΕ 

• στην προώθηση της εξωστρέφειας µέσω της ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας στον 
τοµέα της ΕΤΑ 

• στην οριζόντια δράση για το ανθρώπινο δυναµικό στον τοµέα της έρευνας, της 
τεχνολογίας και της καινοτοµίας 

Η «παραγωγή νέας γνώσης σε τοµείς προτεραιότητας, που ενδιαφέρουν τον παραγωγικό 
ιστό της χώρας και υπηρετούν ασκούµενες πολιτικές σε διάφορους τοµείς» όπως την υγεία, 
την ενεργειακή πολιτική, τη γεωργική πολιτική κ.λ.π., εστιάζει στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων  καθώς και στη  αναδιάρθρωση 
της ελληνικής οικονοµίας µέσω της στροφής στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών 
υψηλής τεχνολογίας και προστιθέµενης αξίας. Αυτό θα επιδιωχθεί  µέσω της συνεργασίας 
µεταξύ επιχειρήσεων ή/και επιχειρήσεων µε φορείς ΕΤΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 
της  δηµιουργίας  εθνικών τοµεακών πόλων ΕΤΑ  σε τοµείς υψηλής προτεραιότητας για την 
εθνική οικονοµία, καθώς  και της δηµιουργίας φυσικών ή δικτυακών  κέντρων αριστείας και 
της διασύνδεσής τους µε αντίστοιχα κέντρα στο εξωτερικό. 

Η «µετατροπή της γνώσης σε καινοτοµικά προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες και η 
υποβοήθηση της µεταφοράς τεχνολογίας - τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις και 
ειδικότερα τις ΜΜΕ» εστιάζει σε ειδικά σε προγράµµατα καινοτοµίας, στις δράσεις 
ολοκληρωµένης στρατηγικής για την καινοτοµία σε περιφερειακό επίπεδο, στην υποστήριξη 
ενδιάµεσων φορέων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, στη δηµιουργία spin-off, στην 
υποστήριξη νέων καινοτοµικών ή/και υψηλής τεχνολογίας επιχειρήσεων και στην 
υποστήριξη ΜΜΕ και οµάδων ΜΜΕ (clusters). 

 Η «προώθηση της εξωστρέφειας µέσω της Ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας στην 
ΕΤΑ» εστιάζει στην υποστήριξη της Ελληνικής συµµετοχής στα αντίστοιχα Κοινοτικά 
Προγράµµατα και προγράµµατα διακυβερνητικών οργανισµών, στην υποστήριξη 
συµπληρωµατικών δράσεων και συνέργιας µε το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο ΕΤΑ και το 
Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτοµία και στην υποστήριξη κοινών δράσεων και 
δράσεων συντονισµού δραστηριοτήτων ΕΤΑ, προγραµµάτων και υποδοµών µε ευρωπαϊκές 
και άλλες χώρες στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων µε τρίτες χώρες, οµάδες χωρών 
όπως τα ∆. Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα και µε ευρωπαϊκούς διακυβερνητικούς 
οργανισµούς στο πλαίσιο δηµιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας ανοικτού στον 
κόσµο.  

Στο πλαίσιο του στόχου «οριζόντια δράση για το ανθρώπινο δυναµικό στον τοµέα της 
έρευνας, τεχνολογίας, καινοτοµίας» προωθείται η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού σε 
όλα τα επίπεδα και όλους τους φορείς, περιλαµβανοµένης της κινητικότητας µεταξύ ΕΤΑ και 
παραγωγικών φορέων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η ένταξη προσωπικού υψηλού 
επιπέδου στις επιχειρήσεις. Επιπλέον, προβλέπεται η ανάληψη ερευνητικών δράσεων και 
ενεργειών για την ανάπτυξη ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού και την υποστήριξη της 
βασικής έρευνας στο πλαίσιο της αναθεώρησης και ενοποίησης του θεσµικού πλαισίου, που 
διέπει την οργάνωση και διεξαγωγή Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας.  
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Για την υλοποίηση των στόχων αυτών προωθείται ένα σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο για την 
ΕΤΑ. 

Οι παρεµβάσεις αυτές συµβάλλουν στις ΚΣΚΓ 1.2.1  «Αύξηση και βελτίωση των 
επενδύσεων στην ΕΤΑ» καθώς και στην ΟΚΓ 7 «Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι 
επενδύσεις στον τοµέα της Έρευνας & Ανάπτυξης, ιδίως στον ιδιωτικό τοµέα, µε σκοπό τη 
δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου της Γνώσης».  

 

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

Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω : 

• στη βελτίωση της  παραγωγικότητας µέσω της χρήσης των ΤΠΕ  

• στη βελτίωση της ποιότητας ζωής µε τη χρήση των ΤΠΕ.  

Η «βελτίωση της  παραγωγικότητας µέσω της χρήσης των ΤΠΕ» εστιάζει στη χρήση ΤΠΕ και 
στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, στην ενίσχυση της συµβολής του 
κλάδου ΤΠΕ στην ελληνική οικονοµία, στην προώθηση της επιχειρηµατικότητας σε τοµείς, 
που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, στην περαιτέρω προώθηση ενός σύγχρονου 
περιβάλλοντος ηλεκτρονικών και ευρυζωνικών υποδοµών, που θα βελτιώσει σηµαντικά τη 
«δικτυακή ετοιµότητα» της χώρας, αλλά και σε θεσµικές παρεµβάσεις, που θα επιταχύνουν 
τη µετάβαση στην ψηφιακή ευρυεκποµπή. 

Η «βελτίωση της ποιότητας ζωής αξιοποιώντας ΤΠΕ» εστιάζει στην αξιοποίηση των νέων  
τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τοµείς, που βελτιώνουν την 
καθηµερινή ζωή των πολιτών ενισχύοντας παράλληλα την ισότιµη πρόσβαση στις νέες 
τεχνολογίες. Επίσης, εστιάζει στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης των 
πολιτών και  στην προώθηση της πρόσβασης των πολιτών σε ευρυζωνικές και καινοτόµες 
υπηρεσίες. 

Η Ελλάδα έχει σχεδιάσει µια ολοκληρωµένη και συνεκτική «Ψηφιακή Στρατηγική» για την 
περίοδο έως το 2013, που αντιµετωπίζει µε ολοκληρωµένο τρόπο τις παρεµβάσεις για την 
πληροφορική και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε όλο το εύρος της οικονοµίας και της 
κοινωνίας. Η νέα στρατηγική αποσκοπεί στο να πραγµατοποιηθεί ένα «Ψηφιακό Άλµα στην 
Παραγωγικότητα, ένα Ψηφιακό Άλµα στην Ποιότητα Ζωής» και είναι συµβατή τόσο µε το 
σχέδιο δράσης «Jobs & Growth» της Ε.Ε., όσο και µε τη νέα Ευρωπαϊκή πολιτική για τις νέες 
τεχνολογίες µε τον τίτλο «i2010». (http://www.infosoc.gr/infosoc/el-
GR/sthnellada/committee/default1/. 

Σηµαντική παράµετρος για την πορεία προς µια «Ψηφιακή Ελλάδα» αποτελεί η δυνατότητα 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης να βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και των 
πολιτών, αξιοποιώντας τα νέα τεχνολογικά µέσα παράλληλα µε τις απαιτούµενες 
διαρθρωτικές αλλαγές. Η αποτελεσµατικότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µέσω της 
αναδιοργάνωσης και ηλεκτρονικοποίησης των διαδικασιών της, αποτελεί τη βάση για την 
δηµιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος δράσης για τον Ιδιωτικό τοµέα αλλά και τη µείωση 
του κόστους για το ∆ηµόσιο τοµέα. Η βελτίωση της καθηµερινότητας του πολίτη αλλά και η 
αποδοτική χρήση των πόρων, που διαθέτει το κράτος, συνδέονται άµεσα µε την 
αναδιοργάνωση των διαδικασιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  

Οι παρεµβάσεις αυτές συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ 1.2.3 Προώθηση της κοινωνίας των 
πληροφοριών για όλους», καθώς και στην ΟΚΓ 9 (και συµπληρωµατικά στις 16,23 και 24). 

4.2.3 Απασχόληση και κοινωνική συνοχή   

Γενικός στόχος 7 : Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των 
επιχειρήσεων  

Αφορά στη σταδιακή αύξηση της συµµετοχής σε ενέργειες εκπαίδευσης και κατάρτισης, από 
τα σηµερινά χαµηλά επίπεδα σε αυτά του Κοινοτικού µέσου όρου, έτσι ώστε τα άτοµα να 
εφοδιάζονται µε τις δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να ανταπεξέρχονται στις 
συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς εργασίας και παράλληλα, να βελτιώνεται η 
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ποιότητα και η παραγωγικότητα της εργασίας.  Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται στους εξής 
ειδικούς: 

• Εφαρµογή του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης µε την Απασχόληση (συµπεριλαµβανοµένων παρεµβάσεων σε συστηµικό 
επίπεδο, καθώς και παρεµβάσεων που αφορούν στους σηµαντικότερους φορείς όπως το 
ΕΚΕΠΙΣ και τα Ινστιτούτα δια βίου µάθησης). Θα προωθηθεί ο εκ των προτέρων 
εντοπισµός των αναγκών και των αλλαγών στην αγορά εργασίας και η ανάπτυξη 
Ολοκληρωµένου Συστήµατος Έρευνας Αναγκών Εργασίας, η καθιέρωση κοινού 
συστήµατος πιστοποίησης της προσφερόµενης αρχικής και συνεχιζόµενης 
επαγγελµατικής κατάρτισης, ο καθορισµός προτύπων (standards) για την αναγνώριση 
της πρότερης µάθησης των ατόµων, η ολοκλήρωση και εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου 
παροχής προγραµµάτων συνεχιζόµενης κατάρτισης.  

Επίσης, προτεραιότητα αποτελούν η αναµόρφωση του συστήµατος κατάρτισης 
εργαζοµένων, µε σταδιακή µετατόπιση του βάρους από την προσφορά και τη 
διαθεσιµότητα πόρων στη ζήτηση και τις πρωτοβουλίες των εργοδοτών, καθώς και η 
ανάπτυξη συστήµατος παροχής κατάλληλων κινήτρων για τη συµµετοχή των ατόµων σε 
ενέργειες δια βίου µάθησης, µε έµφαση στους ανέργους και µακροχρόνια ανέργους, 
στους ανειδίκευτους εργαζοµένους  και στους εργαζοµένους µε επισφαλή θέση εργασίας. 
Τέλος, θα ενισχυθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών δια βίου συµβουλευτικής και επαγγελµατικού 
προσανατολισµού και η ενίσχυση της συµµετοχής των αυτοαπασχολουµένων σε 
προγράµµατα αναβάθµισης δεξιοτήτων. 

• Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας. Προωθείται η εισαγωγή 
νέων και καινοτόµων µεθόδων και µορφών απασχόλησης, µε έµφαση σε πολιτικές που 
θα αναζητούν την ευελιξία µε συνθήκες ασφάλειας για τους εργαζοµένους. Βαρύτητα θα 
δοθεί στην ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων, στην προώθηση 
ικανοποιητικών συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας, στην ενθάρρυνση 
της ενεργού συµµετοχής του εργατικού δυναµικού µεγαλύτερης ηλικίας, στην 
αντιµετώπιση οµαδικών απωλειών θέσεων εργασίας. 

• Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ). 
Περιλαµβάνονται κίνητρα για επενδύσεις στη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζοµένων 
και την ανάπτυξη µαθησιακής κουλτούρας, κατάρτιση εργαζοµένων και προώθηση 
σύγχρονων τεχνικών δια βίου µάθησης στις επιχειρήσεις (συµπεριλαµβανοµένης και της 
κατάρτισης και διάχυσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, της 
συνεχιζόµενης κατάρτισης εργαζοµένων µε χαµηλές δεξιότητες και εργαζοµένων 
υψηλής/τεχνικής ειδίκευσης,  κατάρτισης γυναικών και µεγαλύτερων σε ηλικία µελών 
του εργατικού δυναµικού και ενίσχυσης σχετικών πρωτοβουλιών των κοινωνικών 
εταίρων). Επίσης στον ειδικό στόχο περιλαµβάνεται η ανάπτυξη και διάχυση της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις επιχειρήσεις, η προώθηση και επιβράβευση νέων 
δοµών / µεθόδων οργάνωσης των επιχειρήσεων και της εργασίας σε σχέση µε την 
ενσωµάτωση καινοτοµίας, εξατοµικευµένες δράσεις για τη δια βίου µάθηση των 
αυτοαπασχολουµένων.  

Επισηµαίνεται ότι η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της προσαρµοστικότητας9 των 
επιχειρήσεων προϋποθέτει µια διττή προσέγγιση: η µια διάσταση συνδέεται άµεσα µε τα 
ζητήµατα της ενίσχυσης της απασχόλησης, διευκολύνοντας την αυτο-απασχόληση και το 
ξεκίνηµα των µικρών επιχειρήσεων. Η άλλη διάσταση συνδέεται µε την ενίσχυση των 
επιχειρήσεων και θα στηρίζει την ανάπτυξη και τη µεγέθυνση των ΜΜΕ. 

Στο πλαίσιο του ανωτέρω Γενικού στόχου, θα ληφθεί µέριµνα ώστε οι σχεδιαζόµενες 
δράσεις σε επίπεδο των Τοµεακών ΕΠ να συνδυάζονται µε τις δράσεις ενίσχυσης των 
επιχειρήσεων και της επιχειρηµατικότητας στις Περιφέρειες που υλοποιούνται µέσω των 
ΠΕΠ, ενώ θα προωθηθεί η ανάπτυξη στοχευµένων παρεµβάσεων, σύµφωνα µε 
διαπιστωµένες ανάγκες ανά περιοχή.   
                                               

 
9 Επισηµαίνεται ότι η προτεραιότητα του Καν. ΕΚΤ ‘αύξηση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων, των 
επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών’ θα εξυπηρετηθεί κατά κύριο λόγο από το Τοµεακό ΕΠ ’Ανάπτυξη του 
Ανθρώπινου ∆υναµικού’ (µε συγχρηµατοδότηση ΕΚΤ και κάλυψη των 13 Περιφερειών, βλ αναλυτικότερα κεφ. 6 
κατωτέρω). Συµπληρωµατικά, η προτεραιότητα αυτή δύναται να εξυπηρετηθεί από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα (στις 8 περιφέρειες Στόχου 1) και τα 5 ΠΕΠ (στις 5 περιφέρειες µεταβατικής στήριξης).  Οι 
επιλεγµένες κατηγορίες δράσεων στα πλαίσια του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα και των 5 ΠΕΠ θα 
προσδιοριστούν σε επιχειρησιακό επίπεδο. 
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Τέλος, στο τοπικό επίπεδο θα ενισχυθούν πρωτοβουλίες µε τη συµµετοχή φορέων της 
τοπικής κοινωνίας, όπου το ανθρώπινο δυναµικό καθίσταται η βάση της αναπτυξιακής 
διαδικασίας, και δηµιουργία εταιρικών σχέσεων που συντείνουν στη διαµόρφωση τοπικών 
ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων.  

Οι παρεµβάσεις αυτές συµβάλλουν στις ΚΣΚΓ 1.3.1 «Προσέλκυση και διατήρηση 
περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων 
κοινωνικής προστασίας» και 1.3.2 «Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων 
και των επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας», καθώς και στις ΟΚΓ 
17, 20, 23 και 24. 

 

Γενικός στόχος 8 : ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση. 

Αφορά στη δηµιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων θέσεων απασχόλησης προσβάσιµων  
σε όλους. Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω : 

• ∆ιεύρυνση, αναδιοργάνωση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των ενεργητικών 
πολιτικών στην αγορά εργασίας, καθώς και αύξηση της χρηµατοδοτικής προσπάθειας έως 
το 2013, λαµβανοµένου υπόψιν του χαµηλού ποσοστού δαπανών του ΑΕΠ που 
κατευθύνεται σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στη χώρα, συγκριτικά µε το µέσο 
όρο της ΕΕ.  

• Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών και προώθηση της ισότιµης πρόσβασης και 
εξέλιξής τους στην αγορά εργασίας, µε τη συνέχιση των επενδύσεων που αποσκοπούν 
στην απρόσκοπτη διαθεσιµότητα των γυναικών για απασχόληση και στη συµφιλίωση 
επαγγελµατικών και οικογενειακών υποχρεώσεων, τη λήψη µέτρων για την περαιτέρω 
µείωση της απόκλισης των αποδοχών, της συγκέντρωσης και της κατάτµησης της αγοράς 
εργασίας σε επαγγέλµατα ανάλογα µε το φύλο, καθώς και την ανάπτυξη µέτρων 
στήριξης των µονογονεϊκών οικογενειών. 

• Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, (και µε βάση τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου του Μαρτίου 2006), µε την προσφορά ευκαιριών για εργασία, µαθητεία, 
συµπληρωµατική επιµόρφωση, απόκτηση εργασιακής εµπειρίας ή απασχόληση σε κάθε 
νέο που εγκαταλείπει το σχολείο και είναι άνεργος. Μείωση της διάρκειας µετάβασης από 
το εκπαιδευτικό σύστηµα στην ενεργό επαγγελµατική ζωή. 

• Ενεργοποίηση τουλάχιστον 25% των µακροπρόθεσµα ανέργων και µείωση των εισροών 
στην µακροχρόνια ανεργία, µε την προσφορά ευκαιριών συµµετοχής σε ενεργητικές 
πολιτικές απασχόλησης, πριν τη συµπλήρωση 12 µηνών ανεργίας. 

• Αύξηση των δηµιουργούµενων βιώσιµων επιχειρήσεων από αυτοαπασχολούµενους, 
ιδιαίτερα νέους ανέργους. 

• Εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση των δοµών και των συστηµάτων της αγοράς εργασίας 
για την εξυπηρέτηση του πολίτη (συµπεριλαµβανοµένων παρεµβάσεων συστηµικού 
χαρακτήρα), µε τη διαρκή βελτίωση, αναβάθµιση και µετατροπή των Κέντρων 
Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕ∆ σε κέντρα ολοκληρωµένων συναλλαγών 
(one-stop-shops) που παρέχουν εξατοµικευµένες υπηρεσίες και ενσωµατώνουν τρεις 
βασικές λειτουργίες: πληροφόρηση, επαγγελµατικό προσανατολισµό και τοποθέτηση σε 
απασχόληση, µε το συντονισµό της δράσης του δικτύου από το Υπ. Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας. 

Βαρύτητα θα δοθεί στην ανάπτυξη του πλαισίου σύζευξης προσφοράς και ζήτησης 
εργασίας, µε τη συµµετοχή φορέων του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, της 
αυτοδιοίκησης, της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και των κοινωνικών εταίρων, καθώς και 
στην ανάπτυξη ολοκληρωµένου δικτύου παροχής υπηρεσιών απασχόλησης µε 
πιστοποιηµένες δοµές του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. Προτεραιότητα αποτελεί ο 
επαναπροσδιορισµός του συστήµατος κατάρτισης ανέργων, µε έµφαση στην πιστοποίηση 
και διασφάλιση ποιότητας, τη βελτίωση των επιδόσεων και της ελκυστικότητάς του και τη 
µετατόπιση του βάρους στη σύνδεση µε την απασχόληση και τις πραγµατικές ανάγκες 
των ανέργων.  

Στον ειδικό στόχο εντάσσεται επίσης ο επαναπροσδιορισµός και η αναβάθµιση του ρόλου 
και της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε. 
(συµπεριλαµβανοµένων παρεµβάσεων συστηµικού χαρακτήρα), µε εστίαση στην 
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προετοιµασία του τµήµατος «Απασχόληση» του Εθνικού Προγράµµατος 
Μεταρρυθµίσεων, στην παρακολούθηση της υλοποίησης των πολιτικών απασχόλησης, 
στη συστηµατική ανταλλαγή δεδοµένων στο πλαίσιο του ΕΠΜ και του ΕΣΠΑ, καθώς και 
στην υποστήριξη υπουργείων και φορέων σε θέµατα συντονισµού πολιτικής 
απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό θα επανεξετασθεί το θεσµικό καθεστώς που διέπει τη 
λειτουργία του φορέα.  

• Καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας και τη µη καταγεγραµµένης ανεργίας, µε την 
αναβάθµιση των µηχανισµών επιτήρησης της αγοράς εργασίας, την ευαισθητοποίηση 
εργοδοτών σε τοπική κλίµακα, την ενίσχυση των παρεµβάσεων του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας, την εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων για την αδήλωτη 
εργασία και τη ρύθµιση των νέων (µελλοντικών) µεταναστευτικών ροών. 

• Εφαρµογή ολοκληρωµένης πολιτικής για την ενεργό γήρανση του εργατικού δυναµικού, 
µε την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης και κατάρτισης για τα µεγαλύτερα σε ηλικία 
µέλη του εργατικού δυναµικού, την καταπολέµηση της διακριτικής µεταχείρισης λόγω 
ηλικίας, τη βελτίωση της πρόβλεψης από την πλευρά της ζήτησης στην αγορά εργασίας 
και την άρση των κινήτρων για πρόωρη έξοδο από την ενεργό εργασιακή ζωή. 

• Συστηµατική καταγραφή και πρόβλεψη των αλλαγών που επέρχονται στις τοπικές 
αγορές εργασίας εξαιτίας της παραγωγικής αναδιάρθρωσης της οικονοµικής 
δραστηριότητας, µε την αναβάθµιση της δυνατότητας των υφιστάµενων δοµών (ΣΕΠΕ, 
ΟΑΕ∆, ΠΑΕΠ, ΕΚΕΠΙΣ) για την έγκαιρη διάγνωση των προβληµάτων και την ανάπτυξη 
ικανότητας ταχείας αντίδρασης στις µεταβολές.  

• Ενσωµάτωση των αρχών της Κ.Π. EQUAL στην αναπτυξιακή 
πολιτική(συµπεριλαµβανοµένων παρεµβάσεων συστηµικού χαρακτήρα), τόσο σε 
προγραµµατικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εφαρµογής, καθώς αποτελεί οριζόντια 
προτεραιότητα του σχεδιασµού και απορρέει ως υποχρέωση από τους νέους κανονισµούς 
των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων.  

Οι παρεµβάσεις αυτές συµβάλλουν στις ΚΣΚΓ 1.3.1 «Προσέλκυση και διατήρηση 
περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων 
κοινωνικής προστασίας» καθώς και στις ΟΚΓ 17, 18, 19, 20, 21 και 22. 

 

Γενικός στόχος 9 : Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης.  

Στόχος είναι η διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και 
η πρόληψη των φαινοµένων περιθωριοποίησης και αποκλεισµού. 

Η εθνική στρατηγική για τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος κοινωνικής προστασίας και 
για τη διασφάλιση υψηλότερων επιπέδων κοινωνικής συνοχής βασίζεται σε στρατηγικές 
κατευθύνσεις που διαπνέουν τις πολιτικές και των τριών τοµέων του (κοινωνική ένταξη, 
σύστηµα κοινωνικών ασφαλίσεων, υγεία και µακροχρόνια φροντίδα). Στο πλαίσιο αυτό, το 
Εθνικό Σχέδιο για την Κοινωνική Ένταξη 2006-2008, στοχεύει στην οριζόντια 
ενσωµάτωση των δράσεων για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού στον αναπτυξιακό σχεδιασµό της χώρας, θέτοντας τέσσερις προτεραιότητες:  

Α) Ενίσχυση της απασχόλησης, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, τους νέους, τους 
µακροχρόνια ανέργους και τις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού. 
Β) Αντιµετώπιση της µειονεκτικής θέσης προσώπων και οµάδων όσον αφορά στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση.  
Γ)  Ενίσχυση της οικογένειας και στήριξη των ηλικιωµένων.  
∆)Κοινωνική ένταξη των ΑµΕΑ, των µεταναστών και των ατόµων µε 
πολιτισµικές/θρησκευτικές ιδιαιτερότητες. 

 
Το µέρος των πολιτικών κοινωνικής ένταξης που συγχρηµατοδοτούνται από τα ταµεία της 
ΕΕ (ιδιαίτερα από το ΕΚΤ) υποστηρίζει και τις τέσσερις ανωτέρω προτεραιότητες του Εθνικού 
Σχεδίου για την Κοινωνική Ένταξη και θα εστιάσει στις αναδυόµενες εκφάνσεις – απειλές 
του κοινωνικού αποκλεισµού, που επενεργούν είτε στην εµφάνιση νέων (για τη χώρα µας 
τουλάχιστον) ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού που απειλούνται ή βιώνουν κοινωνικό 
αποκλεισµό, είτε στην περαιτέρω επιβάρυνση οµάδων του πληθυσµού που παραδοσιακά 
απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό (πχ ηλικιωµένοι µε επιβαρηµένη υγεία, νοικοκυριά µε 
περισσότερους του ενός ανέργους). Έµφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη συστηµικών 
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παρεµβάσεων, προληπτικών δράσεων, στην αποτελεσµατική θεραπεία και στην ενίσχυση 
µέτρων τόνωσης της προσφοράς εργασίας για ευπαθείς οµάδες. Λαµβάνοντας υπόψη το 
πλαίσιο αυτό, καθώς και τα κύρια συµπεράσµατα της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης (κεφ. 
2.5.3) που προσδιορίζουν ουσιαστικά τη λογική (rationale) πίσω από την επιλογή της 
στοχοθεσίας, οι ειδικοί στόχοι του ΕΣΠΑ για την κοινωνική ενσωµάτωση 
αναπτύσσονται ως εξής: 

• Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων  
(‘ΕΚΟ’, π.χ. Άτοµα µε Αναπηρίες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο, θύµατα 
trafficking, οµάδες µε πολιτισµικές ή/και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, χρήστες και πρώην 
χρήστες ουσιών, άστεγοι, φυλακισµένοι/αποφυλακισµένοι, µονογονεϊκές/πολύτεκνες 
οικογένειες) µε στοχευµένες και ολοκληρωµένου χαρακτήρα παρεµβάσεις για την ένταξή 
τους στην αγορά εργασίας. Έµφαση θα δοθεί επίσης στην  ενίσχυση επιχειρήσεων για 
την καταπολέµηση διακρίσεων στην απασχόληση για άτοµα προερχόµενα από ΕΚΟ.  

• ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης και ενσωµάτωσης στο εκπαιδευτικό σύστηµα ευπαθών 
οµάδων του πληθυσµού, σε συνέργεια µε τη στρατηγική του Γενικού Στόχου 5 ανωτέρω. 

• Προώθηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων κοινωνικής και επαγγελµατικής ένταξης σε 
τοπικό επίπεδο, µε τη συµµετοχή των τοπικών κοινοτήτων, των επιχειρήσεων, ΜΚΟ, 
κοινωνικών και οικονοµικών φορέων. Ενίσχυση του υφιστάµενου δικτύου υποστήριξης 
Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων και προώθηση της αποκέντρωσης στην παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών.  

• Ανάπτυξη της  Κοινωνικής Οικονοµίας και της επιχειρηµατικής δραστηριότητας ευάλωτων 
κοινωνικά οµάδων, µε τη διαµόρφωση ενός ευνοϊκού πλαισίου (θεσµικού, κανονιστικού, 
φορολογικού, διοικητικού) για την ανάπτυξη του τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας, µε το 
σχεδιασµό και υλοποίηση ολοκληρωµένων σχεδίων σε τοπικό επίπεδο (ειδικά στα πεδία 
ποιότητας ζωής, περιβάλλοντος και πολιτισµού) για τη δηµιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης. Έµφαση θα δοθεί σε σύγχρονα εργαλεία χρηµατοδότησης κοινωνικών 
επιχειρήσεων, στη δικτύωση µε τον δηµόσιο/ιδιωτικό τοµέα και τους ΟΤΑ, καθώς και 
στην υποστήριξη, δραστηριοποίηση και συµµετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 

• Στοχευµένες παρεµβάσεις για τη στήριξη ατόµων που χρήζουν βοήθειας (πχ ηλικιωµένα 
άτοµα άνω των 65 ετών µε ή χωρίς δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης, ΑµεΑ που 
δεσµεύουν άτοµα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος για την απαιτούµενη φροντίδα) 
µε κοινωνική – ψυχολογική στήριξη υπηρεσίες πρωτοβάθµιας κοινωνικής φροντίδας, για 
την πρόληψη εµφάνισης φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού σε τοπικό επίπεδο.  

• Ενίσχυση των µηχανισµών για το συντονισµό, παρακολούθηση, αξιολόγηση των 
πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας και διασφάλιση της 
συµπληρωµατικότητας µε τις αµιγώς εθνικές πολιτικές, µέσω του Εθνικού Συµβουλίου 
Κοινωνικής Προστασίας και προώθηση του κοινωνικού διαλόγου. 

• Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κοινωνικών µεταβιβάσεων και της σύνδεσής 
τους µε την απασχόληση, µε προσανατολισµό τους στην ανάληψη εργασίας ή 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

• Οριζόντια εφαρµογή της διάστασης της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης και της ισότητας 
ευκαιριών (Social Inclusion Mainstreaming) σε όλες τις πτυχές της αναπτυξιακής 
πολιτικής, µε την ενεργό συµµετοχή δηµοσίων φορέων, κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ. 

Σε όρους στόχευσης επιµέρους κοινωνικών οµάδων, λαµβάνοντας υπόψιν και τις αρχές της 
µη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας, βαρύτητα δίδεται:  

Α)  Στην προώθηση της οµαλής εργασιακής και κοινωνικής ενσωµάτωσης των µεταναστών, 
µε εξειδικευµένες υπηρεσίες υποδοχής και πληροφόρησης / συνοδευτικά µέτρα, 
καθιέρωση προγραµµάτων εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας, κατάρτισης και 
πιστοποίησης σε βασικές δεξιότητες. 

Β) Στον αποϊδρυµατισµό και την ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης των Ατόµων µε 
Αναπηρία. Θα προωθηθεί η κοινωνική ένταξη των ΑµεΑ που βρίσκονται σε 
προστατευτικό περιβάλλον φροντίδας και η προετοιµασία για την εργασιακή, µέσω 
υλοποίησης προγραµµάτων αυτόνοµης διαβίωσης, η ανάπτυξη υπηρεσιών πρόληψης 
ιδρυµατισµού και αξιολόγησης της λειτουργικότητας ατόµων µε αναπηρία, η υλοποίηση 
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της κάρτας αναπηρίας, η αναβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών και των µηχανισµών 
εφαρµογής πολιτικών κοινωνικής αλληλεγγύης.  

Στο στόχο αυτό περιλαµβάνεται η ενίσχυση των εναλλακτικών µορφών απασχόλησης, η 
ενηµέρωση και στήριξη των οικογενειών των ΑµεΑ για την καταπολέµηση ανισοτήτων 
και διακρίσεων, η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΑµεΑ στην επαγγελµατική κατάρτιση, 
αναβάθµιση του Εθνικού Παρατηρητηρίου για ΑµεΑ, η ενίσχυση των ∆ηµοσίων 
Υπηρεσιών Απασχόλησης για την επαγγελµατική ένταξη των ΑµεΑ και η ανάπτυξη 
δικτύου εξειδικευµένων συµβούλων κοινωνικο-επαγγελµατικής ένταξης. 

Γ) Στην υποστήριξη ατόµων µε θρησκευτικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, µε 
παρεµβάσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, προώθησης της απασχόλησης και της 
αυτοαπασχόλησης, συµβουλευτικής υποστήριξης. 

∆)  Στην καταπολέµηση των διακρίσεων και προκαταλήψεων που βιώνουν οι µακροχρόνια 
άνεργοι στο κοινωνικό και εργασιακό πεδίο, µε ενέργειες προκατάρτισης, 
συµβουλευτικής και υποστήριξης άµεσα ωφελουµένων και των οικογενειών τους. 

 
Οι παρεµβάσεις αυτές συµβάλλουν στις ΚΣΚΓ 1.3.1 «Προσέλκυση και διατήρηση 
περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων 
κοινωνικής προστασίας» και 2.1 «Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην 
απασχόληση» καθώς και στις ΟΚΓ 17, 18, 19 και 21. 

 

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

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία10, οι ειδικοί στόχοι του ΕΣΠΑ για τον 
τοµέα της υγείας αναπτύσσονται ως εξής: 

• Ανάπτυξη του δικτύου της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και της ∆ηµόσιας Υγείας.  
Οι παρεµβάσεις για την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας θα εστιάσουν στην ανάπτυξη 
κέντρων υγείας πόλης στα µεγάλα πολεοδοµικά συγκροτήµατα (σε συνέργεια µε την 
υλοποίηση του θεσµού του οικογενειακού ιατρού) καθώς και στη βελτίωση εξοπλισµού και 
συνθηκών φροντίδας των αγροτικών κέντρων υγείας. Περιλαµβάνουν επίσης την ανάπτυξη 
δικτύου κινητών µονάδων κυρίως για τις νησιωτικές περιοχές και την εκπαίδευση του 
ανθρώπινου δυναµικού στις νέες τεχνολογίες και συνθήκες. Για την υλοποίηση της 
µεταρρύθµισης στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας αναπτύσσεται συγκεκριµένο 
επιχειρησιακό πλάνο ενώ καταρτίζεται συγκεκριµένο νοµοθετικό πλαίσιο.  

Η αναδιάρθρωση στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας θα βασισθεί στην ενδυνάµωση της 
σχέσης δηµοσίου/ιδιωτικού τοµέα και του ρόλου της αυτοδιοίκησης, στην αναθεώρηση του 
ρόλου των ασφαλιστικών ταµείων, στην αξιολόγηση και στον επαναπροσδιορισµό του ρόλου 
των εξωτερικών ιατρείων στα δηµόσια νοσοκοµεία, στην καθιέρωση του θεσµού του 
οικογενειακού ιατρού και της ηλεκτρονικής κάρτας παρακολούθησης του ιατρικού ιστορικού 
του πληθυσµού, µε πιλοτική εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων σε νοµαρχιακό ή περιφερειακό 
επίπεδο. 
                                               

 

 
10 Η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία αναλύεται σε δέκα βασικούς στόχους:  

• Οικονοµική εξυγίανση του ΕΣΥ και εξασφάλιση της βιωσιµότητας µέσω διοικητικής αναδιοργάνωσης και 
νέου πλαισίου προµηθειών (που υποστηρίζεται από σχετικό νοµοσχέδιο). 

• Ανάπτυξη του δικτύου πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, προώθηση της προληπτικής ιατρικής και της 
δηµόσιας υγείας. 

• Βελτίωση των υπηρεσιών στη δευτεροβάθµια  φροντίδα υγείας.  
• Ανάπτυξη και εφαρµογή εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας και e-υπηρεσιών υγείας. 
• Νέες πολιτικές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού. 
• Αξιολόγηση και εδραίωση της µεταρρύθµισης της ψυχικής υγείας. 
• Ενίσχυση της Εκπαίδευσης. Προώθηση της έρευνας και της καινοτοµίας.  
• Ανάπτυξη και προώθηση του εθελοντισµού και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.  
• Συµπράξεις µε τον ιδιωτικό τοµέα (Σ∆ΙΤ). 
• Προώθηση της Ελλάδας στην παγκόσµια αγορά της υγείας. 
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Στη δηµόσια υγεία αναπτύσσεται το δίκτυο δηµόσιας υγείας µέσω της ενεργοποίησης των 
υφιστάµενων δοµών (στελέχωση ΠΕ∆Υ, άµεση λειτουργία του συντονιστικού κεντρικού 
εργαστηρίου ΚΕ∆Υ, ενεργοποίηση του Εθνικού Συµβουλίου ∆ηµόσιας Υγείας – ΕΣΥ∆Υ, 
ανάπτυξη του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας – ΕΚΕΠΥ, ενεργοποίηση του Εθνικού 
Κέντρου Αιµοδοσίας-ΕΚΕΑ), καθώς και της εκπαίδευσης των επαγγελµατιών δηµόσιας 
υγείας. Περιλαµβάνεται η ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης των προσδιοριστικών 
παραγόντων της υγείας (Health monitoring), η ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών για τον έλεγχο 
των πυλών εισόδου και η προώθηση προγραµµάτων υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζοµένων. Τµήµα του σχεδιασµού αποτελεί η ανάπτυξη συντονιστικού κέντρου για τον 
Εθελοντισµό για την ενδυνάµωση της συνέργιας του ∆ηµόσιου και Εθελοντικού τοµέα µε 
στοχεύµενες δράσεις κατάρτισης και επικοινωνίας στο ΕΣΥ (πρόληψη και προαγωγή, 
προσφορά υπηρεσιών κα). 

• Βελτίωση της ανταποκρισιµότητας της ∆ευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας και της 
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.  

Περιλαµβάνονται στοχευµένες παρεµβάσεις στις συνθήκες νοσηλείας των µονάδων, στην 
εισαγωγή µηχανηµάτων υψηλής τεχνολογίας, στη διαχείριση µολυσµατικών αποβλήτων, 
στη διαχείριση ενέργειας, στην συνεχιζόµενη κατάρτιση και εκπαίδευση, στη στοχευµένη 
κάλυψη αναγκών υγείας των τουριστικών περιοχών, στην ανάπτυξη 
συστήµατος/µηχανισµού για την ενσωµάτωση της έρευνας και της καινοτοµίας, στην 
ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας. Επίσης, σχεδιάζεται η κατασκευή-ενίσχυση 
νοσοκοµειακών υποδοµών για την άρση περιφερειακών ανισοτήτων και ανάπτυξη ειδικών 
υπηρεσιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη του νέου συστήµατος προµηθειών,  
όπου απαιτούνται στοχευµένες δράσεις για την εισαγωγή νέας τεχνολογίας (διοίκησης και 
υποδοµών) ενώ άµεσα  προωθείται νοµοθετικό πλαίσιο. 

Αξιοποιείται το επαρκές ανθρώπινο δυναµικό επαγγελµατιών υγείας και οι ιδιωτικές 
επενδύσεις στον τουρισµό, σχεδιάζονται δράσεις ενίσχυσης και υποστήριξης του ιατρικού 
τουρισµού και η ανάπτυξη κέντρων τουρισµού υγείας.   

Ιδιαίτερη έµφαση αποδίδεται στην αξιολόγηση της υφιστάµενης νοσοκοµειακής υποδοµής 
της χώρας σύµφωνα µε τα πληθυσµιακά δεδοµένα και το επιδηµιολογικό προφίλ σε επίπεδο 
νοµού/περιφέρειας, προκειµένου να υλοποιηθούν οι αναγκαίες µεταρρυθµίσεις (πχ 
ανάπτυξη νοσοκοµείων σε αυστηρά επιλεγµένες περιοχές υψηλής προτεραιότητας,  
ανάπτυξη νέων τµηµάτων και εκσυγχρονισµός υφιστάµενων, µετασχηµατισµός µη 
αναγκαίων παλαιών τµηµάτων κλπ).  Στο πλαίσιο αυτό προωθούνται επίσης προγράµµατα 
πιστοποίησης και διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, στρατηγικής και  
επιχειρησιακής διοίκησης (σχεδιασµός, υλοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση), 
εξοικονόµησης ενέργειας στα νοσοκοµεία και η ανάπτυξη συστηµάτων παραγωγής ενέργειας 
από ήπιες πηγές, καθώς και προγράµµατα προστασίας του περιβάλλοντος (µέτρα για την 
διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων και προστασία από τους αέριους ρύπους). Ειδικό 
στόχο αποτελεί επίσης η κατάρτιση, εξειδίκευση και µετεκπαίδευση του ανθρώπινου 
δυναµικού στον τοµέα της υγείας. 

• Προώθηση της Πληροφορικής Τεχνολογίας και των e-υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης  - Ολοκλήρωση της πολιτικής εισαγωγής ψηφιακής τεχνολογίας.   

Περιλαµβάνεται η εισαγωγή e–υπηρεσιών υγείας καθώς και η διαµόρφωση της 
απαιτούµενης εργασιακής κουλτούρας για την υιοθέτησή τους (κατ’ οίκον νοσηλεία, έξυπνες 
ηλεκτρονικές κάρτες, e-learning, e-procurement, υποδοµές, συσκευές υψηλής τεχνολογίας, 
τηλεϊατρική  κα.), η διασύνδεση των ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων µε την 
κεντρική δικτύωση (µηχανισµός και υποδοµές), η υλοποίηση της κάρτας υγείας των πολιτών 
και ειδικά των µαθητών (µε αρχικά πιλοτική εφαρµογή), µε προϋπόθεση την εφαρµογή 
αριθµού µητρώου υγείας.    

• Μεταρρύθµιση στην ψυχική υγεία και ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης. 
Στόχος είναι η κάλυψη της χώρας µε υπηρεσίες στην κοινότητα για πρόληψη και 
αποασυλοποίηση, µέσω της ανάπτυξης κέντρων ψυχικής υγείας, ιατροπαιδαγωγικών 
κέντρων, κέντρων ηµέρας και κινητών µονάδων σε Πρωτοβάθµιο επίπεδο, ψυχιατρικών 
τµηµάτων (παίδων, εφήβων, ενηλίκων) σε δευτεροβάθµιο επίπεδο καθώς και της 
εκπαίδευσης προσωπικού. Περιλαµβάνεται επίσης η υποστήριξη της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας των κοινωνικών συνεταιρισµών των πρώην χρονίων ασθενών. 

Ο στρατηγικός σχεδιασµός στον τοµέα αυτό περιλαµβάνει την πλήρη εφαρµογή του Νόµου 
για την ψυχική υγεία (Ν.2716/99), την κατάλληλη χρησιµοποίηση και πλήρη λειτουργία 
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όλων των δοµών που δηµιουργήθηκαν σε προηγούµενες περιόδους προγραµµατισµού, τη 
συνέχιση της λειτουργίας των δοµών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της περιόδου 2007-
2013, των δοµών που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της συνεχούς φροντίδας και όλων 
όσων οδηγούν τελικά στην κατάργηση των Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων και την κάλυψη των 
αναγκών περίθαλψης σε κοινοτικές υπηρεσίες. 

Ειδικό στόχο αποτελεί επίσης το κλείσιµο όλων των Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων έως το 2015 
και η θέσπιση σχετικών νοµικών διατάξεων για την κατάργηση της νοµικής τους υπόστασης, 
η διατήρηση του προσωπικού στο πλαίσιο της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης, η κατοχύρωση 
των δικαιωµάτων ασθενών που παραµένουν στα ψυχιατρεία ή που σταδιακά 
αποασυλοποιούνται, η ενίσχυση πολιτικών ενηµέρωσης/ευαισθητοποίησης και η αύξηση των 
επενδύσεων σε υλικούς και άυλους πόρους. 

Οι ανωτέρω στόχοι υλοποιούνται σε συνέργεια µε τις προτεραιότητες που διατυπώνονται 
στην Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Υγεία και τη Μακροχρόνια Φροντίδα (Εθνική 
Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2006-2008). 
Υπογραµµίζεται επίσης η απαίτηση για διασφάλιση των συνεργειών µεταξύ των 
παρεµβάσεων που θα υποστηριχθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και αφετέρου 
εκείνων µε συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.Στο 
πλαίσιο αυτό θα προωθηθούν και δράσεις συστηµικού χαρακτήρα οι οποίες θα εξειδικευθούν 
στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

 

Οι παρεµβάσεις αυτές θα συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ 1.3.5 «Προστασία της υγείας των 
εργαζοµένων», καθώς και στις ΟΚΓ 7 (έµµεση συµβολή) και 18. 

 

Γενικός στόχος 11 : Η ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού 
χαρακτήρα των θεµάτων ισότητας των φύλων, µε την άµεση 
σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές 
προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση - κοινωνική 
συνοχή).  

Η πολιτική ισότητας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 βασίζεται στη «διπλή» προσέγγιση:11 

Α)  Προώθησης εξειδικευµένων - στοχευµένων µέτρων υποστήριξης των γυναικών 
(«θετικές δράσεις») και  

B) Αποτελεσµατικότερης προσαρµογής της διάστασης του φύλου στις τοµεακές και 
περιφερειακές πολιτικές όλων των προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ (gender 
mainstreaming).  

Κεντρική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ αλλά και του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων 
αποτελεί η ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών και η προώθηση της ισότιµης 
πρόσβασης και εξέλιξής τους στην αγορά εργασίας, µε παρεµβάσεις στο εκπαιδευτικό 
σύστηµα, εξάλειψη στερεοτυπικών αντιλήψεων για το ρόλο των φύλων και τον 
επαγγελµατικό διαχωρισµό, µε την προώθηση φιλικού προς την οικογένεια περιβάλλοντος 
εργασίας για την συµφιλίωση της επαγγελµατικής µε την ιδιωτική ζωή, µε τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στις υπηρεσίες φύλαξης παιδιών και φροντίδας εξαρτηµένων προσώπων, µε 
την ενθάρρυνση της συµµετοχής τους σε επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες της κοινωνικής 
οικονοµίας.  

Κρίσιµο στοιχείο αποτελεί επίσης η ενσωµάτωση στοχευµένων παρεµβάσεων στις ανάγκες 
των γυναικών, οι οποίες θα διευκολύνουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας µετά από µακρά απουσία. 

Στο πλαίσιο της θεµατικής προτεραιότητας «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της 
Οικονοµίας», όπως αναπτύσσεται ανωτέρω, έµφαση δίδεται στην ενίσχυση της γυναικείας 

                                               

 
11 Η εφαρµογή της προσέγγισης αυτής θα προωθηθεί στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης πολιτικής ισότητας και της 
κατάλληλης χρηµατοδοτικής προσπάθειας, σε συνάφεια µε τις σχετικές πολιτικές του Εθνικού Προγράµµατος 
Μεταρρυθµίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005-2008, των Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Κοινωνική 
Ενσωµάτωση, του Προγράµµατος ∆ράσης της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας «Εθνικές Προτεραιότητες πολιτικής και 
άξονες δράσης για την ισότητα των φύλων (2004-2008)» αλλά και σε συνέργεια µε τις δράσεις του Εθνικού Σχεδίου 
Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ). 
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επιχειρηµατικότητας, µε την απλοποίηση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και την 
παροχή εξειδικευµένης συµβουλευτικής στήριξης σε γυναίκες επενδύτριες, µε τη 
διασφάλιση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση και την ανάπτυξη επιχειρηµατικών δικτύων, 
µε την ενθάρρυνση πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για την ισότητα των 
φύλων. Θα ενισχυθούν επίσης πρωτοβουλίες γυναικών σε τοπικό επίπεδο και ειδικά στους 
κλάδους τουρισµού και της παραγωγής πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και η 
προώθηση ίσων ευκαιριών για την αξιοποίηση του γυναικείου ανθρώπινου δυναµικού στην 
E&TA.  

Σε συνέργεια µε τη στοχοθεσία του Γενικού Στόχου 9 ανωτέρω εντάσσεται και η 
στοχευµένη προσέγγιση για τη στήριξη της γυναικείας απασχολησιµότητας και η διασφάλιση 
προσβάσιµων µονάδων φροντίδας παιδιών και εξαρτώµενων ατόµων. Θα αναληφθούν 
συνοδευτικές δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για την εξάλειψη στερεοτύπων για 
το ρόλο των δύο φύλων στην οικογένεια, αξιοποίηση καλών πρακτικών της ΚΠ EQUAL, 
ενίσχυση σχεδίων εφαρµογής νέων ευέλικτων µορφών εργασίας για τη διευκόλυνση των 
εργαζοµένων µε υποχρεώσεις φροντίδας εξαρτηµένων προσώπων, θέσπιση σχετικών 
κινήτρων στις επιχειρήσεις. 

Στο πλαίσιο των πολιτικών κοινωνικής ένταξης έµφαση δίδεται στην καταπολέµηση των 
πολλαπλών διακρίσεων, ειδικότερα εις βάρος των µεταναστριών, των ατόµων µε αναπηρία, 
των γυναικών που ανήκουν σε πολιτισµικές, θρησκευτικές ή εθνικές µειονότητες, καθώς και 
των γυναικών θυµάτων trafficking Παράλληλα, οι υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής 
φροντίδας πρέπει να εκσυγχρονιστούν µε κατεύθυνση τη βελτίωση της δυνατότητας 
πρόσβασης, της ποιότητας και της ανταπόκρισής τους στις νέες και συγκεκριµένες ανάγκες 
των γυναικών. Στους ειδικούς στόχους των πολιτικών ισότητας του ΕΣΠΑ εντάσσεται επίσης 
και η συµβολή στην αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών, µε την αναβάθµιση των 
δοµών της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας για την πρόληψη της βίας και την υποστήριξη των 
γυναικών θυµάτων βίας και διακίνησης, την ανάπτυξη δικτύων, κέντρων υποδοχής και 
πληροφόρησης µεταναστριών, προσφύγων και ειδικών ευπαθών οµάδων γυναικών, ειδικά 
σε περιφερειακό επίπεδο. 

Οι παρεµβάσεις αυτές συµβάλλουν στις ΚΣΚΓ 1.3.1 «Προσέλκυση και διατήρηση 
περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων 
κοινωνικής προστασίας», και 1.3.2 «Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων 
και των επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας» και στις ΟΚΓ 17, 18, 
19 και 21. 

 

Επισηµαίνεται ότι οι Γενικοί Στόχοι του ΕΣΠΑ που αφορούν τις θεµατικές προτεραιότητες 
4.2.2 και 4.2.3: 

• Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των επιχειρήσεων,  
• ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, 
• Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης, 

• Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο,  
που θα προωθηθούν κυρίως µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΚΤ, έχουν διατυπωθεί 
κατ’ αντιστοιχία µε τις τέσσερις πρώτες προτεραιότητες του νέου Κανονισµού ΕΚΤ 
(αύξηση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων, των επιχειρήσεων και των 
επιχειρηµατιών, τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση, ενίσχυση της κοινωνικής 
ένταξης µειονεκτούντων ατόµων, επέκταση και βελτίωση της επένδυσης σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο).  

Επιπλέον, κατ΄αντιστοιχία µε την 5η προτεραιότητα του Κανονισµού του ΕΚΤ, θα 
προωθηθούν εταιρικές σχέσεις, συµφωνίες και πρωτοβουλίες µέσω της δικτύωσης των 
σχετικών ενδιαφερόµενων φορέων, όπως οι κοινωνικοί εταίροι και οι ΜΚΟ, σε εθνικό, 
περιφερειακό, τοπικό και διακρατικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην ενίσχυση του 
ρόλου των κοινωνικών εταίρων, στην ενίσχυση των ικανοτήτων και κοινών δράσεων 
(σύµφωνα µε το Άρθρο 5.3 Καν ΕΚΤ) µε στόχο την αποτελεσµατικότερη συνεισφορά τους 
στους τοµείς ευθύνης τους ιδίως, όσον αφορά στη διαχείριση των αλλαγών και την 
προσαρµοστικότητα (positive management of change), ώστε να επιλύονται αποτελεσµατικά 
τα προβλήµατα που διαπιστώνονται σε περιφερειακές ή τοπικές αγορές. 

Ολοκληρωµένα σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα σε τοπικές αγορές 
εργασίας 
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Η παρέµβαση στοχεύει στην υποστήριξη για το σχεδιασµό και την υλοποίηση τοπικών 
σχεδίων δράσης για την απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα, καθώς και στη δηµιουργία 
τοπικών και περιφερειακών δικτύων-συµπράξεων µεταξύ των κατά τόπους ΚΠΑ-∆ΥΑ, των 
κοινωνικο-οικονοµικών φορέων, των φορέων της εκπαίδευσης κλπ, µε στόχο τη δηµιουργία 
νέων θέσεων απασχόλησης µε βάση τις τοπικές ανάγκες της αγοράς εργασίας ή συνθηκών 
πλήρους απασχόλησης (πολυαπασχόληση, συµπληρωµατική απασχόληση κλπ), ιδιαίτερα σε 
περιοχές µε φθίνοντες κλάδους που αντιµετωπίζουν προβλήµατα αναδιάρθρωσης.  

Η αναβάθµιση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ανέργων σε περιφερειακές και τοπικές 
αγορές εργασίας θα προωθηθεί µε κατάλληλα προσαρµοσµένα προγράµµατα σε 
επαγγέλµατα ή περιοχές που απειλούνται, λόγω των αλλαγών που επέρχονται στην αγορά 
εργασίας.  

Στο σκεπτικό αυτό, θα υπάρξει πρόβλεψη και θετική διαχείριση των µελλοντικών συνεπειών 
των παραγωγικών αναδιαρθρώσεων για να διευκολυνθεί η προσαρµογή τους στις νέες 
απαιτήσεις. (Κατευθυντήρια γραµµή 21). Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρέµβασης θα 
αναληφθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες ενέργειες: 

• Υποστήριξη για το σχεδιασµό και την υλοποίηση τοπικών σχεδίων δράσης για την 
απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα (τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης και 
τοπικά σύµφωνα απασχόλησης). 

• Περιφερειακά ∆ίκτυα Απασχόλησης και αξιοποίηση των ολοκληρωµένων παρεµβάσεων 
στο πλαίσιο ενιαίου συστήµατος εφαρµογής. 

• ∆ράσεις απόκτησης εργασιακής εµπειρίας, επιχορήγησης επιχειρήσεων για την 
απασχόληση ανέργων κλαδικά, ΤΠΕ και νέες ειδικότητες (περιφερειακά-τοπικά), όπως 
προβλέπεται από τον Κανονισµό ΕΚΤ. 

• Εφαρµογή και αξιολόγηση των επιµέρους συνιστωσών της δια βίου µάθησης µε 
ολοκληρωµένο-εστιασµένο τρόπο σε περιφερειακές και τοπικές αγορές εργασίας. 

• Προώθηση στην αγορά εργασίας ειδικών οµάδων σε τοπικό επιπεδο, όπως αναφέρεται 
στο γενικό στόχο 9.     

Η εξυπηρέτηση των παραπάνω Γενικών Στόχων θα στηριχθεί σε βασικές αρχές και 
οριζόντιες πολιτικές όπως η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου (gender 
mainstreaming) και οι ίσες ευκαιρίες εκκίνησης για όλους, η αρχή της προσβασιµότητας των 
ατόµων µε αναπηρία και της µη διακριτικής µεταχείρισης, η αποσυγκέντρωση και 
αποκέντρωση αρµοδιοτήτων καθώς και η ενδυνάµωση των εταιρικών σχέσεων µε 
κοινωνικούς εταίρους, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ και φορείς του ιδιωτικού τοµέα 
για το σχεδιασµό, εφαρµογή και αποτίµηση των παρεµβάσεων. Θα επιζητηθεί επίσης η 
συστηµατική αξιολόγηση νέων και τρεχουσών παρεµβάσεων µε σκοπό τη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητάς τους, η αύξηση της εξωστρέφειας των παρεµβάσεων (πειραµατισµός 
και µεταφορά ορθών πρακτικών) και η προώθηση λύσεων στο χώρο της µη τεχνολογικής 
(κοινωνικής) καινοτοµίας.  

4.2.4 Θεσµικό περιβάλλον  

Γενικός στόχος 12 : Η βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και η 
αποτελεσµατική εφαρµογή τους για την αναβάθµιση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών και τη διευκόλυνση της 
επιχειρηµατικής δράσης. 

Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω: 

• στη βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και την ενίσχυση της ανοιχτής 
διοίκησης 

• στον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου ρύθµισης της δηµόσιας δράσης και των 
δοµών και διαδικασιών λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών 

• στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και  

• στη δηµιουργία µηχανισµών υποστήριξης της εφαρµογής. 
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Η «βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και ενίσχυση της ανοιχτής διοίκησης» 
εστιάζει: 

• στη βελτίωση της ποιότητας και των µηχανισµών σχεδιασµού και εφαρµογής των 
δηµόσιων πολιτικών µε προτεραιότητα τις πολιτικές σε συγκεκριµένους τοµείς δηµόσιας 
δράσης, ιδιαίτερα τις πολιτικές οριζόντιου χαρακτήρα, σε συνδυασµό µε τον 
εκσυγχρονισµό των δοµών και διαδικασιών λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών στους 
αντίστοιχους τοµείς, και την εκπαίδευση του προσωπικού  

• στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη δράση των δηµόσιων αρχών, στην 
προώθηση της ενεργού συµµετοχής του πολίτη και της κοινωνικής συναίνεσης και στη 
διασφάλιση της δίκαιης και ισότιµης µεταχείρισης του πολίτη και της επιχείρησης.  

Ο «εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου ρύθµισης της δηµόσιας δράσης και των δοµών 
και διαδικασιών λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών» εστιάζει στη βελτίωση της ποιότητας 
των νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων, στην προσαρµογή του θεσµικού πλαισίου 
και των διαδικασιών εφαρµογής του µε βάση τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων 
και στη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης από τις δηµόσιες υπηρεσίες. Βασικές 
επιδιώξεις αποτελούν: 

• η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µε την άρση των γραφειοκρατικών εµποδίων, που 
τίθενται από το κανονιστικό πλαίσιο και τις πρακτικές οργάνωσης και λειτουργίας των 
δηµοσίων υπηρεσιών, την ελαχιστοποίηση του διοικητικού κόστους συµµόρφωσης των 
επιχειρήσεων προς τις ισχύουσες ρυθµίσεις, τον εκσυγχρονισµό των διαδικασιών 
προµηθειών αγαθών και υπηρεσιών από τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση,  

• η ενίσχυση της οικονοµικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και η βελτίωση της ποιότητας του παραγόµενου έργου και υπηρεσιών σε 
συγκεκριµένους κρίσιµους τοµείς της δηµόσιας δράσης, 

• ο προσανατολισµός της οργάνωσης της εργασίας και των πρακτικών των δηµόσιων 
υπηρεσιών προς τις ανάγκες των χρηστών των δηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών και η 
ανάπτυξη λιτών και ευέλικτων δοµών δηµόσιας δράσης,  

• η ενοποίηση αρµοδιοτήτων και λειτουργιών, που κατανέµονται σε πολλές υπηρεσίες ή 
φορείς, η αποκέντρωση κεντρικών αρµοδιοτήτων και λειτουργιών προς φορείς δηµοσίου 
και ιδιωτικού δικαίου σε συνδυασµό µε την ενίσχυση του επιτελικού και ρυθµιστικού 
ρόλου της κεντρικής διοίκησης, 

• η χρήση των νέων τεχνολογιών να συµβάλει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
των δηµοσίων φορέων, στο πλαίσιο µιας γενικότερης επιχειρησιακής ανασυγκρότησης 
και ενδυνάµωσής τους. Για το σκοπό αυτό θα δηµιουργηθούν ειδικοί µηχανισµοί 
(∆ιυπουργική Επιτροπή, σύστηµα και διαδικασίες συντονισµού των EΠ «Βελτίωση 
διοικητικής ικανότητας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» και «Ψηφιακή σύγκλιση»), ώστε να υπάρξει 
χρονοπρογραµµατισµός των αντίστοιχων δράσεων και συνέργια των 
αλληλοσυµπληρούµενων παρεµβάσεων, που θα εξασφαλίσει  την επιτυχή ενσωµάτωση 
των ΤΠΕ στις δηµόσιες υπηρεσίες. 

Η «ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» εστιάζει: 

• στον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου διοίκησης του προσωπικού, δίνοντας  
ιδιαίτερη έµφαση στην ορθολογική αξιοποίηση του, µέσα από την κινητικότητα, την 
ανάπτυξη σύγχρονων δοµών διοίκησης του προσωπικού στους φορείς της δηµόσιας 
διοίκησης, την ενδυνάµωση των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας, σε συνδυασµό µε 
κίνητρα συµµετοχής του στην εκπαίδευση και την πιστοποίηση τους, 

• στην ενίσχυση της υπευθυνότητας του προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, στην 
καλλιέργεια στάσεων και συµπεριφορών προσανατολισµένων προς τις αξίες της 
αποδοτικής, αποτελεσµατικής, ανοιχτής, και δίκαιης ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και στη 
βελτίωση της ποιότητας της εργασιακής ζωής του προσωπικού. 

Η «δηµιουργία µηχανισµών υποστήριξης της εφαρµογής» εστιάζει στη διασφάλιση της 
απαραίτητης πολιτικής και τεχνικής υποστήριξης για την επιτυχή υλοποίηση των δράσεων 
και τη συστηµατική τεκµηρίωση, ανάλυση και αξιολόγηση της κατάστασης της χώρας σε 
συνδυασµό µε την αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής και διεθνούς εµπειρίας. 

Στο πλαίσιο των στόχων «Βελτίωση της ποιότητας των δηµοσίων πολιτικών και ενίσχυση 
της Ανοικτής ∆ιοίκησης» και «Εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου ρύθµισης της 
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δηµόσιας δράσης και των δοµών και διαδικασιών λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών», οι 
παρεµβάσεις θα εστιάσουν σε επιλεγµένους  τοµείς δηµόσιων  πολιτικών (π.χ. υποστήριξη 
επιχειρηµατικότητας, ενίσχυση της απασχόλησης κ.α.) µε κρίσιµη σηµασία για την  
αναπτυξιακή διαδικασία, στην εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, µε παράλληλη 
ενίσχυση των δοµών εφαρµογής τους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Για τη 
διασφάλιση της επιτυχούς εφαρµογής του ΕΠ και την επίτευξη συγκεκριµένων 
επιχειρησιακών αποτελεσµάτων, από τα πρώτα στάδια της περιόδου 2007-2013 θα 
υλοποιηθούν κατά προτεραιότητα συγκεκριµένες παρεµβάσεις κοµβικού χαρακτήρα, µε 
βάση αντίστοιχο Οδικό Χάρτη Εφαρµογής του ΕΠ. 

Οι παρεµβάσεις αυτές αναµένεται ότι θα αποτελέσουν ουσιαστικές καινοτοµίες στο 
περιβάλλον της δηµόσιας διοίκησης και σε συνδυασµό µε συµπληρωµατικές δράσεις που θα 
υλοποιηθούν από το ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής» (όπως υποστήριξη φορέων 
υλοποίησης µε στόχο την αναβάθµιση της διαχειριστικής τους ικανότητας στο σχεδιασµό και 
υλοποίηση έργων κλπ) θα συµβάλουν σηµαντικά στην αποτελεσµατική διαχείριση των 
πόρων των Ταµείων. 

Σηµαντικό οριζόντιο στόχο αποτελεί η αποτελεσµατική ένταξη της εθνικής πολιτικής 
Ισότητας σε όλο το πεδίο της δηµόσιας δράσης (κεντρική διοίκηση και αυτοδιοίκηση), στην 
ενίσχυση της αποτελεσµατικής εφαρµογής των πολιτικών ισότητας µε στοχευµένες 
παρεµβάσεις αντιµετώπισης των ανισοτήτων στη δηµόσια ζωή και του αποκλεισµού 
ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων από αυτή. Επίσης, θα προωθηθεί ο εκσυγχρονισµός των 
δοµών και των µηχανισµών παραγωγής και εφαρµογής πολιτικής και µέτρων ισότητας, η 
συστηµατική και ουσιαστική συµµετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και η 
συνεχής διαβούλευση µε τις γυναικείες οργανώσεις και ευρύτερα µε την κοινωνία των 
πολιτών. 

Οι παρεµβάσεις αυτές συµβάλλουν στις ΚΣΚΓ 1.3.4 «∆ιοικητικές ικανότητες», 1.2.3 
Προώθηση της κοινωνίας των πληροφοριών για όλους», καθώς και στις ΟΚΓ 9, 12, 13, 14, 
και 21. 

4.2.5 Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπο 
επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης. 

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

Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω: 

• στην αντιµετώπιση των ασυνεχειών στα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών 

• στην ανάπτυξη συνδυασµένων µεταφορών και την ενίσχυση της διατροπικότητας του 
συστήµατος µεταφορών  

• στη σύνδεση των περιοχών της χώρας µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα  µεταφορών  

• στην ανάπτυξη και επέκταση των αστικών µεταφορών   

• στην αναβάθµιση υποδοµών  

• στην προώθηση θεσµικών και οργανωτικών παρεµβάσεων 
Η «αντιµετώπιση των ασυνεχειών στα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών» εστιάζει στη 
συµπλήρωση του οδικού και σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας. Προτεραιότητα δίνεται 
στην συµπλήρωση του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου της χώρας µε έµφαση στο δίκτυο 
αυτοκινητοδρόµων και κύριων διασυνδέσεων µε τις όµορες χώρες καθώς και στη 
συµπλήρωση του βασικού σιδηροδροµικού  άξονα της χώρας (ΠΑΘΕ/Π).  

Η «ανάπτυξη συνδυασµένων µεταφορών και η ενίσχυση της  διατροπικότητας του 
συστήµατος µεταφορών» εστιάζει στη διασύνδεση των υποδοµών µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
µεταφορών.  

Η «σύνδεση των περιοχών της χώρας µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών» εστιάζει στη 
σύνδεση των αστικών κέντρων, των παραγωγικών περιοχών και των κύριων τουριστικών 
προορισµών της χώρας µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα.  
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Η «ανάπτυξη και επέκταση των αστικών µεταφορών» εστιάζει στην ενίσχυση των υποδοµών 
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στα αστικά κέντρα για την αντιµετώπιση των κυκλοφοριακών 
προβληµάτων.  

Η «αναβάθµιση υποδοµών» εστιάζει στον εκσυγχρονισµό των οδικών και σιδηροδροµικών 
υποδοµών, των λιµανιών και των αεροδροµίων µε στόχο τη βελτίωση του επιπέδου 
εξυπηρέτησης και ασφάλειας των χρηστών.   

Η «προώθηση θεσµικών και οργανωτικών παρεµβάσεων» εστιάζει στη βελτίωση της 
αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας του συστήµατος παραγωγής έργων και 
υπηρεσιών. 

Ο Γενικός Στόχος 13 είναι σε συνάφεια µε την πολιτική της Ε.Ε για τον τοµέα των 
Μεταφορών, καθώς οι βασικές ανάγκες της Ε.Ε. για τις µεταφορές, όπως διατυπώνονται στη 
Λευκή Βίβλο,  συνοψίζονται σε τέσσερις άξονες πολιτικής: 

• Απελευθέρωση των αγορών των µεταφορών 

• Εξισορρόπηση της ανάπτυξης ανάµεσα στα µέσα µεταφοράς 

• Αντιµετώπιση της κυκλοφοριακής συµφόρησης στις οδικές, αστικές και αεροπορικές 
µεταφορές 

• Αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των µεταφορών 

Η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, σε συνδυασµό µε τους διαθέσιµους εθνικούς και 
κοινοτικούς πόρους, θα χρησιµοποιηθεί στην ανάπτυξη και λειτουργία των δικτύων και των 
υπηρεσιών µεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται οι συµβάσεις παραχώρησης για την 
υλοποίηση έργων µεταφορικών υποδοµών, όπου έχουν ήδη υλοποιηθεί και τεθεί σε 
λειτουργία µείζονος κλίµακας συγκοινωνιακά έργα και έχει εποµένως αποκτηθεί πολύτιµη 
σχετική εµπειρία στον τοµέα των συγκοινωνιακών έργων. 

Στον τοµέα των οδικών µεταφορών, προβλέπεται κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο 
2007-2013 η ολοκλήρωση µέσω συµβάσεων παραχώρησης σηµαντικών οδικών αξόνων, οι 
διαδικασίες των οποίων έχουν ξεκινήσει και προωθηθεί κατά την περίοδο 2000-2006. 

 

Οι παρεµβάσεις αυτές θα συµβάλλουν στις ΚΣΚΓ 1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των 
υποδοµών µεταφορών», 2. «∆ιασυνοριακή, ∆ιεθνική, ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία», καθώς 
και στην ΟΚΓ 16 «Επέκταση, βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών και 
ολοκλήρωση των διασυνοριακών έργων προτεραιότητας». 

 

Γενικός στόχος 14 : Ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την  
αειφορία  

Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω : 

• στην ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισµό του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας  

• στη µείωση της εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο µε τρόπο φιλικό προς το 
περιβάλλον 

Η «ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος της χώρας» εστιάζει στη διεθνή διασύνδεση 
της χώρας, λαµβανοµένων υπόψη και των προτεραιοτήτων των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων 
Ενέργειας (ΤΕΝ-E), καθώς και την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισµό του εθνικού 
διασυνδεδεµένου συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της 
διασύνδεσης των νησιών µε το ηπειρωτικό διασυνδεδεµένο σύστηµα της χώρας, το οποίο 
αφενός εξασφαλίζει την κάλυψη των αναγκών τους και αφετέρου συµβάλλει στην  αύξηση 
της ικανότητας εγκατάστασης µονάδων ΑΠΕ. 

Η «µείωση της εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο, µε τρόπο φιλικό προς το 
περιβάλλον» εστιάζει στην προώθηση της διείσδυσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
(ΑΠΕ) και του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, τη βελτίωση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας, την έρευνα και ανάπτυξη καινοτόµων ενεργειακών 
τεχνολογιών καθώς και την ορθολογική διαχείριση των Ορυκτών Φυσικών Πόρων.  
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Ο Γενικός Στόχος 14 αντικατοπτρίζει τους στρατηγικούς τοµείς καίριας σηµασίας της 
ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι :  

• Αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής  

• Αντιµετώπιση της εξωτερικής εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές φυσικού αερίου και 
πετρελαίου  

• Προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης  

Η ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της αγοράς µέσω των απαιτούµενων παρεµβάσεων σε 
συστήµατα και συνοδευτικές επενδύσεις θα δηµιουργήσει ελκυστικό περιβάλλον για την 
περαιτέρω ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας  
υπηρεσιών για τους καταναλωτές.  

Οι παρεµβάσεις αυτές θα συµβάλλουν στις ΚΣΚΓ 1.1.3 «Αντιµετώπιση του θέµατος της 
εντατικής χρησιµοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας στην Ευρώπη», 2.3 - 2.6 
«∆ιασυνοριακή, ∆ιακρατική, ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία», καθώς και στις ΟΚΓ 11 και 16. 

 

Γενικός στόχος 15 : Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος  

Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω : 

• στην ορθολογική διαχείριση των εδαφικών συστηµάτων  

• στην διαχείριση των Υδατικών Πόρων και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος  

• στην εξασφάλιση και διατήρηση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού και του ακουστικού 
περιβάλλοντος  

• στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής 

• στη διαχείριση κινδύνου  

• στην αειφόρο διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος.  
Η «ορθολογική διαχείριση των εδαφικών συστηµάτων» εστιάζει στην ολοκληρωµένη 
διαχείριση των στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων και την προστασία των εδαφών από τη 
διάβρωση, την υποβάθµιση, την ερηµοποίηση και τη ρύπανση. Βασικό παράγοντα αποτελεί 
η ολοκλήρωση της υλοποίησης των έργων υποδοµής για τη διαχείριση των στερεών και 
επικίνδυνων αποβλήτων, ώστε να καταστεί εφικτή η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί 
από την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία.  

Η «διαχείριση των Υδατικών Πόρων και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος» εστιάζει 
στην επίτευξη και διατήρηση της καλής κατάστασης σε όλα τα υδατικά συστήµατα, στην 
ανάσχεση της υποβάθµισης επιφανειακών, υπόγειων και θαλάσσιων υδατικών συστηµάτων, 
καθώς και στη βιώσιµη διαχείριση των υδατικών πόρων. Αυτό θα επιτευχθεί µε τη διαχείριση 
των αστικών λυµάτων µε προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών µε βάση την 
κατηγοριοποίηση της Οδηγίας 91/271 και την ανάγκη συµµόρφωσης της χώρας στις 
απαιτήσεις της Εθνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας, την εξασφάλιση πόσιµου νερού σε 
επαρκείς ποσότητες και καλή ποιότητα και τη διατήρηση και αποκατάσταση καλής ποιότητας 
νερών κολύµβησης. Επιπλέον, δίνεται έµφαση στην εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60 για την 
επίτευξη καλής κατάστασης των επιφανειακών & υπόγειων υδάτων και τη διασυνοριακή 
συνεργασία για την κοινή διαχείριση των διασυνοριακών λεκανών απορροής και την 
εφαρµογή διατάξεων διεθνών συµβάσεων, που αφορούν την προστασία του θαλασσίου 
περιβάλλοντος. 

Η «εξασφάλιση και διατήρηση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού και του ακουστικού 
περιβάλλοντος» εστιάζει στην επίτευξη και διατήρηση των επιπέδων ποιότητας του 
ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος. Αυτό θα επιτευχθεί µε τη στρατηγική µείωση των αέριων 
εκποµπών και σωµατιδίων από τη βιοµηχανία, τη µείωση των επιπέδων θορύβου στα αστικά 
κέντρα και στις ευαίσθητες σε θόρυβο περιοχές ή σε περιοχές ειδικών χρήσεων και τη 
διαχείριση των πηγών εκποµπής ακτινοβολίας. 

Η «αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής» εστιάζει στην  επίτευξη του στόχου σύµφωνα µε 
το Πρωτόκολλο του Κιότο,  στη µείωση των εκποµπών αερίων, που συµβάλλουν στο 
φαινόµενο του θερµοκηπίου και  στην προστασία της στοιβάδας του όζοντος. Αυτό θα 
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επιτευχθεί µε τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, του συστήµατος εµπορίας 
ρύπων και του ειδικού χωροταξικού σχεδιασµού για τις ΑΠΕ. 

Η «διαχείριση κινδύνου» εστιάζει στη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου εθνικού δικτύου 
πολιτικής προστασίας. Αυτό θα επιτευχθεί µε τη συντονισµένη οργανωτική και επιχειρησιακή 
αναβάθµιση όλων των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση των φυσικών 
και τεχνολογικών καταστροφών, το συντονισµό αποκατάστασης, τις υποδοµές πολιτικής 
προστασίας, την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό των µηχανισµών, των εργαλείων και του 
εξοπλισµού µε ταυτόχρονη αξιοποίηση των συνεργειών σε διακρατικό και διασυνοριακό 
επίπεδο.  

Η «αειφόρος διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος» εστιάζει στη δηµιουργία ενός 
συνεκτικού, οργανωµένου και λειτουργικού δικτύου προστατευόµενων περιοχών. Αυτό θα 
επιτευχθεί µε την προστασία της βιοποικιλότητας, τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης 
των οικοτόπων και των πληθυσµών των απειλούµενων και κινδυνευόντων ειδών και 
περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος, τη διατήρηση και ανάδειξη φυσικών τοπίων υψηλής 
αισθητικής αξίας, τον ολοκληρωµένο αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό σχεδιασµό στις 
προστατευόµενες περιοχές και την ενσωµάτωση της συµµετοχικής διαδικασίας στο 
σχεδιασµό και τη διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών. 

 

Γενικός στόχος 16 : Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής  

Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω : 

• στη βελτίωση του σχεδιασµού και της εφαρµογής της περιβαλλοντικής πολιτικής  

• στην ενεργοποίηση της κοινωνίας των  πολιτών στα θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας  
Η «βελτίωση του σχεδιασµού και της εφαρµογής της περιβαλλοντικής πολιτικής» εστιάζει 
στη δηµιουργία µηχανισµών και µέσων καθώς και στην ενίσχυση των φορέων και θεσµών 
ελέγχου & άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής µε την ανάπτυξη οικονοµικών εργαλείων, 
την  προώθηση οικονοµικών µέσων εφαρµογής περιβαλλοντικής πολιτικής, την αξιόπιστη 
περιβαλλοντική πληροφορία και την εκτίµηση των επιπτώσεων των προγραµµάτων και των 
έργων. 

Η «ενεργοποίηση της κοινωνίας των  πολιτών στα θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας» 
εστιάζει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, στην καθιέρωση δηµοκρατικών και 
συµµετοχικών µορφών δηµόσιας διαβούλευσης µεταξύ της Πολιτείας και της Κοινωνίας των 
Πολιτών στο σχεδιασµό περιβαλλοντικών πολιτικών και προγραµµάτων, στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων όλων των εργαζοµένων στην προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος και 
στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.  

Οι παρεµβάσεις αυτές συµβάλλουν στις ΚΣΚΓ 1.1.2 «Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα 
στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη», 1.1.3 «Αντιµετώπιση του θέµατος 
της εντατικής χρησιµοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας στην Ευρώπη», 2.3 – 2.6 
«∆ιασυνοριακή, ∆ιακρατική, ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία», καθώς και στις ΟΚΓ 11 και 14. 

 

Γενικός στόχος 17 : Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της 
οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας. 

Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω : 

• στην ενίσχυση των πολιτιστικών υποδοµών της χώρας και  

• στην τόνωση της ζήτησης στον τοµέα του Πολιτισµού  
Η «ενίσχυση των πολιτιστικών υποδοµών» αφορά όλες τις περιόδους, 
συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης υποδοµών Σύγχρονου Πολιτισµού στα αστικά κέντρα 
και στον αγροτικό χώρο. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη πολιτιστικών υποδοµών και 
υπηρεσιών στο νησιωτικό χώρο, στους ορεινούς όγκους και κατά µήκος των σηµαντικών 
οδικών αξόνων και των υδάτινων δρόµων. 

Η «τόνωση της ζήτησης στον τοµέα του Πολιτισµού» εστιάζει στην ανάπτυξη ποιοτικών 
υπηρεσιών και πολιτιστικών θεσµών ευρωπαϊκής ή και παγκόσµιας εµβέλειας.  
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Για την επίτευξη των στόχων, ειδικό µέσο αποτελεί η κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων 
για την ενίσχυση του θεσµού των χορηγιών, την ενίσχυση του τοµέα του σύγχρονου 
πολιτισµού και τη συνεργασία του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα σε δραστηριότητες 
όπως οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, η παραγωγή και εµπορία πιστών αντιγράφων κ.λ.π.  

Τέλος, σηµαντικό µέσο για την προώθηση των στόχων, αποτελεί η συνεργασία σε 
διασυνοριακό, διακρατικό και διαπεριφερειακό επίπεδο.   

Οι παρεµβάσεις αυτές συµβάλλουν στις ΚΣΚΓ 2.3 – 2.6 «∆ιασυνοριακή, ∆ιακρατική, 
∆ιαπεριφερειακή συνεργασία». 

 

Στο Παράρτηµα III παρουσιάζονται διαρθρωτικοί δείκτες καθώς και ποσοτικοποιηµένοι 
στόχοι σε επίπεδο κάθε µίας από τις παραπάνω θεµατικές προτεραιότητες. 

Στον παρακάτω Πίνακα δίνεται µια ενδεικτική κατανοµή των πόρων, µε όρους κοινοτικής 
συνδροµής, που θα διατεθούν µέσω των ΕΠ Στόχου 1 & 2 για την εξυπηρέτηση των 
θεµατικών προτεραιοτήτων που αναλύθηκαν προηγουµένως. ∆εδοµένου ότι, η συνάφεια 
των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007–2013 µε τις θεµατικές προτεραιότητες 
της αναπτυξιακής στρατηγικής είναι εκτεταµένη καθώς και ότι οι θεµατικές προτεραιότητες 
και οι επιµέρους στόχοι δεν είναι ανεξάρτητοι µεταξύ τους, είναι προφανές ότι τα στοιχεία 
του πίνακα αποτελούν µια κατά προσέγγιση εκτίµηση.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - Ενδεικτική κατανοµή κοινοτικής συνδροµής ανά θεµατική 
προτεραιότητα. 

Π/Υ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΕΠ    
Στ.1 & 2 (εκ. €) 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΓΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

1.432 7% Επιχειρηµατικό περιβάλλον 1,2,3 

4.488 22% 
Κοινωνία της γνώσης & 

καινοτοµία 
4,5,6 

2.975 15% Απασχόληση & κοινωνική συνοχή 7,8,9,10,11 

505 3% Θεσµικό περιβάλλον 12 

9.844 49% 

Ελκυστικότητα της Ελλάδας και 
των περιφερειών ως τόπο 
επενδύσεων, εργασίας και 

διαβίωσης 

13,14,15,16,17 

806 4% Οριζόντιες προτεραιότητες  

20.050 100% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

4.3 Η περιφερειακή διάσταση των θεµατικών προτεραιοτήτων 

4.3.1 Η διαµόρφωση πέντε χωρικών ενοτήτων στη νέα περίοδο 2007-2013 

Η διαµόρφωση πέντε προγραµµατικών/αναπτυξιακών χωρικών ενοτήτων, όπως παρατέθηκε 
στο κεφάλαιο της συνολικής στρατηγικής, υπακούει σε αναπτυξιακά κριτήρια, συνδέεται 
άµεσα µε σειρά παραγόντων, που συνοψίζουν την εµπειρία των τελευταίων 20 ετών σε ό,τι 
αφορά στο σχεδιασµό και την άσκηση περιφερειακής πολιτικής και αναµένεται να ενισχύσει 
άµεσα την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα της χώρας.  
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Α. Η λειτουργικότερη οργάνωση 

Τα αποτελέσµατα της µέχρι σήµερα ασκηθείσας περιφερειακής πολιτικής εγείρουν 
ερωτήµατα ως προς το κατά πόσον σήµερα, µε δεδοµένο το µέγεθός τους, οι Περιφέρειες 
προσφέρονται για την άσκηση αποτελεσµατικής περιφερειακής πολιτικής. Μπορεί µάλιστα 
να υποστηριχθεί ότι, παρά τη σταθερή διαδικασία σύγκλισης των Περιφερειών της χώρας, η 
οποία έχει µέχρι σήµερα επιτευχθεί, εξακολουθεί να αναπαράγει, σε περιφερειακό επίπεδο, 
τη διάρθρωση των ανισοτήτων της αρχής της περιόδου σε ένα πλαίσιο περισσότερο 
αναπτυγµένων υποδοµών αλλά και µε σηµαντική βελτίωση όχι µόνο των µακροοικονοµικών 
δεικτών αλλά και της ποιότητας ζωής στο σύνολο της χώρας.  

Η συγκέντρωση των αναπτυξιακών παρεµβάσεων των Περιφερειών της χώρας στις πέντε 
χωρικές ενότητες αναµένεται να συµβάλει σηµαντικά στην ενδυνάµωση της 
οικονοµικής λειτουργικότητας κάθε µιας από αυτές και στην τόνωση της εξωστρέφειας 
τους. Το µεγαλύτερο µέγεθός τους ανταποκρίνεται καλύτερα στις νέες συνθήκες ανάπτυξης 
της χώρας, αλλά και στον επιδιωκόµενο διεθνή της ρόλο. 

Β. Κρίσιµα πληθυσµιακά, οικονοµικά και χωροταξικά δεδοµένα.  

Η διαµόρφωση των χωρικών ενοτήτων συνδέεται άµεσα µε την αντιµετώπιση µιας σειράς 
ζητηµάτων που είναι χαρακτηριστικά για κάθε Περιφέρεια και η οποία µε βεβαιότητα θα 
καταστήσει την περιφερειακή πολιτική αποτελεσµατικότερη:  

• Το µέγεθος του πληθυσµού. Με τη νέα διάρθρωση αυξάνει το µέσο µέγεθος πληθυσµού. 
Συνολικά η κατανοµή του πληθυσµού εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από την 
βαρύνουσα σηµασία της Αττικής, µε εξαίρεση, όµως, τη χωρική ενότητα αυτή ο 
πληθυσµός των λοιπών εξισορροπείται. 

• Σχέση χωρικών ενοτήτων µε τους άξονες ανάπτυξης της χώρας. Με τη νέα προσέγγιση 
εξισορροπείται σε µεγάλο βαθµό και η σχέση των χωρικών ενοτήτων µε τους 
(υφιστάµενους αλλά και αναδυόµενους) άξονες ανάπτυξης της χώρας. Ο 
ιστορικός άξονας ανάπτυξης της χώρας, ο ΠΑΘΕ, (Πάτρα- Αθήνα- Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι) 
αποτυπώνεται στην εγκατάσταση ενός δυισµού σε ότι αφορά την ανάπτυξη ανατολικής 
και δυτικής χώρας, διαµορφώνοντας ένα συγκεκριµένο πρότυπο. Η νέα προσέγγιση  
δηµιουργεί προϋποθέσεις ενδυνάµωσης του συγκεκριµένου άξονα και εξισορρόπηση 
σταδιακά της αναπτυξιακής εικόνας της χώρας µε την ανάδυση νέων αξόνων και την 
επέκταση του υφισταµένου.  

• Γεωγραφικά στοιχεία. Κύριο στοιχείο που θα πρέπει να αντιµετωπισθεί είναι η υπέρβαση 
των φραγµών που συνιστούν οι ορεινοί όγκοι της χώρας, οι οποίοι τη διατρέχουν από 
βορρά προς νότο, προσδιορίζουν τα βόρεια σύνορα της, αλλά εκτείνονται στο εσωτερικό 
της και προς τα ανατολικά, χωρίζοντας ουσιαστικά σε τµήµατα, τις ιστορικές 
γεωγραφικές ενότητες. ∆εύτερο, αντίστοιχης σηµασίας, στοιχείο αποτελούν τα µεγάλα 
και µεσαίου µεγέθους νησιά της χώρας και τα νησιώτικα συµπλέγµατά της. Παρά το 
διαφορετικό µέγεθος που τα χαρακτηρίζει, τα νησιά αντιµετωπίζουν κοινά προβλήµατα, 
όπως ο προσανατολισµός προς τον τουρισµό και την οικιστική ανάπτυξη, η υποχώρηση 
µε λίγες εξαιρέσεις των λοιπών παραγωγικών δραστηριοτήτων, κυρίως, του πρωτογενή 
τοµέα, η µεγάλη εποχικότητα των δραστηριοτήτων, η ευαισθησία του περιβάλλοντος, το 
ζήτηµα των συνδέσεων µε τον ηπειρωτικό κορµό της χώρας και µεταξύ τους. 
∆ιαµορφώνοντας ευρύτερα λειτουργικά σύνολα δηµιουργεί τις προϋποθέσεις 
περιορισµού των προβληµάτων που προκαλούνται από το ανάγλυφο και τη 
γεωγραφική δοµή της χώρας. 

• Αστικότητα και ιεραρχία αστικών κέντρων. Με τη διαµόρφωση των νέες χωρικών 
ενοτήτων συνδέεται περισσότερο η επιδιωκόµενη πολυκεντρική αστική ανάπτυξη των 
κύριων αστικών κέντρων µε την ενδοχώρα τους και δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις 
ενδυνάµωσης των δικτυώσεων που αναδύονται σε πολλές περιπτώσεις, στο πλαίσιο 
του ιεραρχηµένου αστικού συστήµατος της χώρας. ∆ιαµορφώνονται έτσι, καλύτερες 
προϋποθέσεις συγκρότησης ενός πολυκεντρικού αστικού συστήµατος 
διαρθρωµένου σε τρεις βαθµίδες µε βασικά του στοιχεία, στο ανώτερο επίπεδο, την 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Τα κύρια αστικά κέντρα κάθε χωρικής ενότητας µπορούν να 
λειτουργήσουν ως πόλοι ανάπτυξης σε κάθε χωρικό σύνολο, ενώ η αναπτυξιακή 
δυναµική µπορεί να περιλάβει σταδιακά και τα λοιπά αστικά κέντρα καθώς και την 
ύπαιθρο που τα περιβάλλει συµβάλλοντας στη διαµόρφωση ενός δυναµικού 
αναπτυξιακού προτύπου που θα µπορεί να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της αγοράς. 
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Γ. Καλύτερη αντιµετώπιση προκλήσεων µεσοπρόθεσµα  

Με τη νέα οργάνωση των χωρικών ενοτήτων επιδιώκεται η διάχυση των θετικών 
αποτελεσµάτων των δυναµικότερων Περιφερειών στις γειτονικές Περιφέρειες, η 
ανάπτυξη των οποίων παρουσιάζει καθυστέρηση και αποφεύγεται η δηµιουργία Περιφερειών 
δύο ή τριών ταχυτήτων, χωρίς οι διαρθρώσεις που συµβάλλουν στη διαµόρφωση των 
αναπτυξιακών διαφορών να έχουν ακόµη παγιωθεί. Επίσης, δίνεται η ευκαιρία άσκησης 
στα νέα χωρικά σύνολα µιας ευέλικτης πολιτικής, η οποία µπορεί ταυτόχρονα να 
στηρίζει και να ενδυναµώνει την αναπτυξιακή διαδικασία στις δυναµικές περιοχές αλλά και 
να συµβάλλει στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας στις Περιφέρειες που 
παρουσιάζουν καθυστέρηση και απαιτούν συνεχείς και έντονες προσπάθειες. Με τον τρόπο 
αυτό δίδεται η δυνατότητα να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικότερα όχι µόνο τα 
διαπεριφερειακά προβλήµατα και οι ανισότητες, αλλά και οι ενδοπεριφερειακές 
ανισότητες.  

Οι ευρύτερες χωρικές ενότητες θα είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικότερα τα 
προβλήµατα περιφερειακής ανάπτυξης, τονώνοντας την εξωστρέφεια τους και 
καθιστάµενες ικανές να ανταποκριθούν στις µεσοπρόθεσµες προκλήσεις 
ανταγωνισµού καθώς και στη συνεργασία µε τις γειτονικές προς αυτές περιοχές, αλλά και 
µε τα γειτονικά κράτη, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται σε ευρωπαϊκή τροχιά. 

4.3.2 Οι αναπτυξιακοί στόχοι των πέντε χωρικών ενοτήτων στη νέα 
προγραµµατική περίοδο. 

Οι αναπτυξιακοί στόχοι θα εξυπηρετηθούν από το σύνολο των παρεµβάσεων που θα 
υλοποιηθούν στο πλαίσιο όλων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ (Τοµεακά και 
Περιφερειακά ΕΠ). 

Χωρική ενότητα Μακεδονίας-Θράκης (Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας) 

Το αναπτυξιακό όραµα της Μακεδονίας - Θράκης για την περίοδο 2007 – 2013 
συµπυκνώνεται στη δηµιουργία µιας βιώσιµης ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονοµίας µε 
έντονο εξωστρεφή προσανατολισµό και εσωτερική οικονοµική, κοινωνική, χωρική και 
διοικητική συνοχή. 

Ο προσανατολισµός αυτός στηρίζεται στην ανάδειξη του ρόλου της χωρικής ενότητας ως 
κόµβου ενέργειας και µεταφορών διεθνούς ακτινοβολίας, στην ενίσχυση του πολυκεντρικού 
αστικού συστήµατός της µε τις αναδυόµενες δικτυώσεις µεταξύ συγκεκριµένων αστικών 
κέντρων και στην αναβάθµιση του ρόλου του µητροπολιτικού κέντρου της Θεσσαλονίκης σε 
κέντρο υπηρεσιών και καινοτοµίας. 

Ο στόχος είναι πολυλειτουργικός και δίνει έµφαση στην: 

• αξιοποίηση της θέσης της χωρικής ενότητας στο χώρο της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και ειδικότερα των Βαλκανίων, καθώς και της εγγύτητας στις αναδυόµενες 
αγορές της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου. 

• υποστήριξη της καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας, ώστε να αναπτυχθούν 
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και να δοθεί µια σηµαντική ώθηση στην αύξηση της 
απασχόλησης. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναµικού και η συγκρότηση της περιφερειακής αγοράς εργασίας σύµφωνα µε τις 
ανάγκες µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής αναβάθµισης των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων των εργαζοµένων και της παραγωγικότητας της εργασίας. 

• ισόρροπη και βιώσιµη οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη µε στόχο τη µείωση 
των ανισοτήτων και µεγαλύτερη συµµετοχή όλων στα αποτελέσµατα της ανάπτυξης. Η 
άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων θα συµβάλει στη συνοχή του 
βορειοελλαδικού χώρου, στη δηµιουργία περιφερειακής συνείδησης, στην αύξηση της 
αποτελεσµατικότητας των περιφερειακών πολιτικών και δράσεων, στη δηµιουργία 
λειτουργικών δικτυώσεων, σε κοινές δράσεις και στη δηµιουργία µιας συµπαγούς 
χωρικής ενότητας. 

Κύρια αναπτυξιακή επιλογή για την Κεντρική Μακεδονία, τόσο για την αντιµετώπιση των 
προκλήσεων όσο και για την εκµετάλλευση ευκαιριών στο πλαίσιο της οικονοµίας της 
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γνώσης, είναι η ανάπτυξη µιας περιφερειακής στρατηγικής για την καινοτοµία και την 
ανταγωνιστικότητα, µε στόχο το µετασχηµατισµό της σε περιοχή καινοτοµίας, ισόρροπης και 
αειφόρου ανάπτυξης. Παράλληλα, η γεωγραφία της περιοχής διαµορφώνει ένα εξαιρετικά 
ευνοϊκό υπόβαθρο για την ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης και τη 
διαµόρφωσή της σε µητροπολιτικό βαλκανικό Κέντρο, αλλά και πόλο διακρατικής 
συνεργασίας και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης.  

Σηµαντικές προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η ανάπτυξη 
ολοκληρωµένων συστηµάτων µεταφορών και η βελτίωση της προσπελασιµότητας της 
Περιφέρειας, τόσο στο επίπεδο του ΠΣΘ (µε παρεµβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των 
µεταφορικών υποδοµών εντός της µητροπολιτικής περιοχής) όσο και στην ευρύτερη 
περιφέρεια. Παράλληλα, ο ρόλος της Περιφέρειας στη ΝΑ Ευρώπη και ιδιαίτερα στα 
Βαλκάνια αναµένεται να ενισχυθεί µέσω της ολοκλήρωσης ένταξής της στα διευρωπαϊκά 
δίκτυα, της αύξησης των διασυνοριακών διευκολύνσεων και της ανάπτυξης των 
συνδυασµένων µεταφορών. 

Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας θα επιτευχθεί µέσω της τόνωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
στους κλάδους του δευτερογενή και του τριτογενή τοµέα που συµβάλλουν στην 
περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, την παροχή υπηρεσιών στήριξης προς τις 
επιχειρήσεις µε στόχο την αναβάθµιση της παραγόµενης προστιθέµενης αξίας ιδιαίτερα σε 
κλάδους που πλήττονται από το διεθνή ανταγωνισµό, την ενδυνάµωση του 
περιφερειακού ιστού ερευνητικών, επιχειρηµατικών και καινοτοµικών δοµών 
(Ζώνη Καινοτοµίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Πόλος Καινοτοµίας Κεντρικής Μακεδονίας, 
σύστηµα Θερµοκοιτίδων, spin-off εταιρειών, clusters τεχνολογικών εταιρειών), της 
προώθησης της χρήσης ΤΠΕ και της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις της 
Περιφέρειας αλλά και της προώθησης της τοπικής επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που 
αξιοποιούν ΤΠE.  

Τέλος, σηµαντική θέση στη στρατηγική κατέχουν δράσεις προστασίας και ανάδειξης του 
φυσικού –δοµηµένου περιβάλλοντος, ολοκληρωµένης διαχείρισης προστατευόµενων 
περιοχών και σηµαντικών φυσικών οικοσυστηµάτων καθώς και βελτίωσης και ορθολογικής 
διαχείρισης των υποδοµών περιβάλλοντος.  

Στη ∆υτική Μακεδονία έµφαση θα δοθεί στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας του τοµέα 
της ενέργειας βελτιώνοντας τη διασύνδεσή της µε το τοπικό παραγωγικό σύστηµα, ενώ 
εξαιρετικής σηµασίας είναι και η δηµιουργία µόνιµης δοµής Περιφερειακού Πόλου 
Καινοτοµίας για την Ενέργεια. Επιπλέον, η στρατηγική θα εστιάσει στη διαφοροποίηση και 
τον εµπλουτισµό της παραγωγικής δοµής µε την υιοθέτηση της καινοτοµίας και τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, έµφαση 
θα δοθεί στο σχεδιασµό και την υλοποίηση Περιφερειακού Σχεδίου Έρευνας και Καινοτοµίας 
µε έµφαση στη διαµόρφωση και την υλοποίηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων σε 
επιλεγµένα clusters της Περιφέρειας.  

Τέλος, θα επιδιωχθούν η ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων της Περιφέρειας 
∆υτικής Μακεδονίας µε την παράλληλη υιοθέτηση καινοτόµων τεχνολογιών αξιοποίησης και 
επανάχρησής τους, η διαχείριση των στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και η 
αποκατάσταση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος. 

Στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη που παρουσιάζει µεγαλύτερο αναπτυξιακό έλλειµµα, 
η στρατηγική θα εστιάσει σε επιλογές που θα διασφαλίσουν υψηλό ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ 
για την επίτευξη της σύγκλισης. Ετσι, προτεραιότητα θα δοθεί στην ολοκλήρωση των 
υποδοµών µεταφορών, συµπεριλαµβανοµένων των κάθετων οδικών αξόνων και 
πολύτροπων µεταφορών (µεθοριακοί σταθµοί αλλα και στην προσαρµογή του σχεδιασµού 
των τµηµάτων σύνδεσης της Εγνατίας µε χώρους οικονοµικών δραστηριοτήτων. Ακόµη, 
ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην προσέλκυση νέων επενδύσεων µε στόχο τις νέες γειτονικές 
αγορές, έτσι ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, η ανάπτυξη ηλεκτρονικών συναλλαγών και 
υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη για την ενδυνάµωση της επιχειρηµατικότητας. 
Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η ολοκλήρωση των αστικών ευρυζωνικών υποδοµών, η 
δηµιουργία ευρυζωνικών ή ασύρµατων δικτύων στους τουριστικούς πόλους και η 
ενσωµάτωσή τους στην Περιφερειακή οικονοµία Εµφαση τέλος θα δοθεί στην αειφορική 
διαχείριση του περιβάλλοντος (π.χ. προστασία της ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων 
υδάτων) και την ορθολογική διαχείριση ενεργειακών πόρων, αξιοποιώντας τα γεωθερµικά 
αποθέµατα (εναλλακτικές µορφές ενέργειας). 
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Χωρική ενότητα ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, και Ιονίων Νήσων   

∆ιεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χωρικής ενότητας, η επιτάχυνση του 
ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης και η αύξηση της 
παραγωγικότητας για την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών της περιοχής προγραµµατισµού  

Τρείς αναπτυξιακές προτεραιότητες εξειδικεύουν τη στρατηγική στόχευση της χωρικής 
ενότητας: 1) Ελκυστικότητα της περιοχής προγραµµατισµού ως τόπου επενδύσεων, 
εργασίας και διαβίωσης, 2) Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας στην περιοχή 
προγραµµατισµού και 3) Άµβλυνση ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών ανισοτήτων. 
Ετσι:  

Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας θα εστιάσει στην ανάπτυξη αλλά και την επιτάχυνση 
ολοκλήρωσης των υποδοµών και των υπηρεσιών (π.χ. ολοκλήρωση µεγάλων έργων 
µεταφορικών υποδοµών) και συγκεκριµένα η δηµιουργία και λειτουργία του ∆υτικού Αξονα 
της ΠΑΘΕ Κόρινθος-Πάτρα) που θα συµβάλουν στη βελτίωση του επιπέδου µεταφορών και 
θα δράσουν ως αναπτυξιακό εργαλείο οικονοµικής αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισµού για 
το σύνολο της χωρικής ενότητας. Σηµαντική θέση επίσης κατέχουν παρεµβάσεις στο πλαίσιο 
συνδυασµένων µεταφορών (ανάπτυξη εµπορευµατικών σταθµών).  

Έµφαση θα δοθεί επίσης στην αύξηση των επενδύσεων σε τοµείς έντασης γνώσης και τον 
αναπροσανατολισµό του παραγωγικού δυναµικού σε υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής 
προστιθέµενης αξίας. Ειδικότερα, θα επιδιωχθεί η προώθηση και ενίσχυση της συνεργασίας 
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικών ινστιτούτων και επιχειρήσεων, η ίδρυση νέων και ο εκσυγχρονισµός 
υφιστάµενων επιχειρήσεων µε έµφαση στην καινοτοµία και νέες τεχνολογίες αλλά και η 
δηµιουργία καινοτόµων προϊόντων µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της 
Περιφέρειας.  

∆εδοµένων των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων από πλευράς κλίµατος, γεωγραφικής θέσης, 
φυσικών και αρχαιολογικών-πολιτιστικών πόρων σηµαντικό στοιχείο της στρατηγικής θα 
αποτελέσει η ολοκληρωµένη τουριστική ανάπτυξη µε έµφαση στις ειδικές -εναλλακτικές  
µορφές τουρισµού. Έµφαση, τέλος, θα δοθεί σε παρεµβάσεις προστασίας και βελτίωσης του 
αστικού και δοµηµένου περιβάλλοντος (π.χ. ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδοµών 
επεξεργασίας διαχείρισης και αξιοποίησης στερεών και υγρών αποβλήτων) αλλά και στην 
αξιοποίηση των εναλλακτικών µορφών ενέργειας. 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα στοχεύσει στη βελτίωση της ελκυστικότητάς της µε την 
ολοκλήρωση των υποδοµών για τη λειτουργική διασύνδεση των περιοχών της ενδοχώρας 
µεταξύ τους αλλά και µε τα αστικά και ηµιαστικά κέντρα της Περιφέρειας που 
συγκεντρώνουν σηµαντικές υπηρεσίες περιφερειακής και τοπικής κλίµακας. Ειδικότερα, θα 
δοθεί έµφαση στην ολοκλήρωση των βασικών οδικών αξόνων αλλά σε συµπληρωµατικές 
παρεµβάσεις σε δευτερεύουσες συνδέσεις (π.χ.ηµιαστικές ή ορεινές περιοχές).   

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί επίσης στην ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών και στην 
παραγωγική διαδικασία και την εφαρµογή καινοτοµιών. Στο πλαίσιο αυτό, θα επιδιωχθεί 
ειδικότερα η συνεργασία φορέων µε ερευνητικά κέντρα για την ανάπτυξη καινοτοµικών 
µεθόδων παραγωγής π.χ. στον αγροτικό τοµέα. Επιπλέον, έµφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη 
και την προώθηση της χρήσης ΤΠΕ από τις υπηρεσίες δηµοσίου για την εξυπηρέτηση των 
πολιτών (και ειδικότερα στις αποµακρυσµένες περιοχές), αλλά και στο πλαίσιο των 
εµπορικών συναλλαγών. (π.χ. ηλεκτρονικό εµπόριο). Εµφαση τέλος θα δοθεί στην 
αξιοποίηση .των αξιόλογων φυσικών και αρχαιολογικών/πολιτιστικών χώρων µε τη 
συντήρηση και την ανάδειξη ιστορικών τόπων και µνηµείων  αλλά και την ανάπτυξη 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα εστιάσει στην αναβάθµιση της ποιότητας και τη 
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος µε νέες και εναλλακτικές δυνατότητες 
προσαρµοσµένες στην τοπική ταυτότητα, σε συνδυασµό µε τη διαφοροποίηση και τον 
αναπροσανατολισµό της οικονοµίας του αγροτικού χώρου και τη διεύρυνση της 
παραγωγικής βάσης του δευτερογενή τοµέα.  

Εµφαση θα δοθεί και στη βελτίωση των συνεργασιών των δηµόσιων ερευνητικών φορέων 
(αξιοποίηση του Ιονίου Πανεπιστηµίου) µε επιχειρήσεις και παραγωγικούς φορείς, για την 
ενίσχυση της παραγωγής εφαρµοσµένης έρευνας και τεχνολογίας, τη σύνδεση 
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επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας και τον προσανατολισµό των τοπικών παραδοσιακών 
κλάδων και των νέων επιχειρήσεων σε κλάδους υψηλότερης προστιθέµενης αξίας. Επίσης, 
θα επιδιωχθεί η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε περιοχές µε ειδικά χαρακτηριστικά 
και αναπτυξιακή τοπολογία, όπως σε αστικές, αποµονωµένες, µειονεκτικές, παράκτιες 
περιοχές, µε σκοπό την συµβολή στην επίτευξη της χωρικής συνοχής. 

Με δεδοµένο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των νησιών θα δοθεί έµφαση τόσο στις µεταξύ τους 
συνδέσεις (θαλάσσιες συνδέσεις και υποδοµές λιµένων) όσο και στις συνδέσεις των νησιών 
µε τον ηπειρωτικό κορµό της χωρικής ενότητας. Τέλος, έµφαση θα δοθεί στον εµπλουτισµό 
και τη βελτίωση υδάτων για ύδρευση, ολοκλήρωση και εκσυγχρονισµό των δικτύων 
άντλησης και διανοµής πόσιµου νερού, µε προτεραιότητα στις περιοχές που αντιµετωπίζουν 
αυξηµένα προβλήµατα. Ειδική µέριµνα θα ληφθεί για την υλοποίηση σχεδιασµού διαχείρισης 
αποβλήτων σε συνδυασµό µε περιβαλλοντική αποκατάσταση περιοχών. 

Χωρική ενότητα Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου 

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.  

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µε τη δυναµική αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων 
της χωρικής ενότητας σε ένα νέο περιβάλλον όπου κύριο ρόλο διαδραµατίζει η επένδυση 
στην γνώση, την ποιότητα, την καινοτοµία και τα δίκτυα.Τα αστικά κέντρα αποτελούν τα 
δυναµικά σηµεία στα οποία θα στηριχθεί η συνολική αναπτυξιακή προσπάθεια.  

Η στρατηγική εστιάζει στην ολοκλήρωση του µεταφορικού ιστού και τη λειτουργική 
διασύνδεση των µεταφορικών υποδοµών, που θα συµβάλουν στη µείωση της ενδο-
περιφερειακής ανισορροπίας, θα ενθαρρύνουν τη διαπεριφερειακή συνεργασία και θα 
συµβάλουν στην ενδυνάµωση των περιφερειακών πόλων ανάπτυξης. Κοινή συνιστώσα 
αποτελεί και η έµφαση στην επένδυση στη γνώση και την καινοτοµία για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της χωρικής ενότητας. Ετσι: 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα εστιάσει στη διαµόρφωση καινοτοµικού περιβάλλοντος, που 
θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια µε την 
προώθηση συνεργασιών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και παραγωγικών φορέων. Επίσης θα 
δώσει έµφαση στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων 
πιστοποιηµένης ποιότητας και υπηρεσιών µε την ενίσχυση συλλογικών µορφών δράσης των 
επιχειρήσεων.  

Παράλληλα έµφαση θα δοθεί στη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας µε την 
οργάνωση της τουριστικής ανάπτυξης των θεσσαλικών περιοχών µε γνώµονα τη διαφύλαξη 
του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος. Ειδικότερα, θα επιδιωχθεί η προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος από τουριστική δραστηριότητα, γεωργική ρύπανση, υπερ-αλίευση 
αλλά και η ορθολογική διαχείριση των υδάτων.  

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα προωθήσει την ανασυγκρότηση του παραγωγικού της 
ιστού προς τοµείς, κλάδους και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέµενης αξίας, οι οποίοι 
ενσωµατώνουν τις εξελίξεις στην τεχνολογική πρόοδο και στην καινοτοµία µε τρόπο που να 
εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο συνεργιών µεταξύ των τριών τοµέων παραγωγής, του 
πρωτογενή τοµέα στις πεδινές περιοχές και των ήπιων και των εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού στην ορεινή της ενδοχώρα και την Εύβοια. Επιπλέον, η στρατηγική θα εστιάσει 
στην ενίσχυση του τοπικού ερευνητικού δυναµικού και την προσέλκυση ερευνητών από το 
εξωτερικό και την προώθηση της συµµετοχής ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων σε 
κοινές δράσεις µε άλλες χώρες της ΕΕ. 

Σηµαντικό στόχο αποτελεί η ολοκλήρωση του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου καθώς και των 
τροφοδοτικών αξόνων του και των συνδέσεων µε τις κύριες πύλες της χώρας. Ιδιαίτερη 
σηµασία θα δοθεί στη διασφάλιση της προστασίας και της αποκατάστασης του φυσικού 
περιβάλλοντος από την αυθαίρετη οικιστική δραστηριότητα αλλά και στην προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος καιτην ανάπτυξη αειφορικών µεθόδων αλιείας και 
ιχθυοκαλλιέργειας. Τέλος, έµφαση θα δοθεί στην αποδοτικότερη και περιβαλλοντικά 
αναβαθµισµένη αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων και την προώθηση των ΑΠΕ. 

Στην Περιφέρεια Ηπείρου θα επιδιωχθεί η ολοκλήρωση των υποδοµών µεταφορών 
(Εγνατία οδός και ανάπτυξη συνδέσεων) αλλά και υποδοµών διαµεταφορικού εµπορίου, η 
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οποία και θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην εκπλήρωση του στόχου για ανάδειξη της 
Ηπείρου σε ∆υτική Πύλη της Χώρας προς την ΕΕ και τα Βαλκάνια, θα συµβάλει στην 
ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, στην βελτίωση της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες που 
προσδιορίζουν την ποιότητα ζωής. Παράλληλα, έµφαση θα δοθεί στην ενίσχυση των 
τηλεπικοινωνιών µε την ταυτόχρονη πρόσβαση σε ευρυζωνικές γραµµές αλλά και την 
ανάπτυξη ασύρµατων δικτύων και ψηφιακών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και ιδίως σε 
αποµακρυσµένες περιοχές. 

Επίσης, θα προωθηθεί η καινοτοµική ικανότητα και επιχειρηµατική ανταγωνιστικότητα µε 
την ενίσχυση της έρευνας για τη δηµιουργία νέων προϊόντων, την περαιτέρω αξιοποίηση 
των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, την. Ετσι, θα προωθηθεί ιδίως η 
δηµιουργία – ανάπτυξη  περιφερειακών πόλων καινοτοµίας σε τοµείς προτεραιότητας για 
την Ήπειρο και η ανάπτυξη δικτύων για τη µεταφορά τεχνογνωσίας και τη διερεύνηση των 
τεχνολογικών προοπτικών σε επιλεγµένους κλάδους. Για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος θα  προωθηθεί η δηµιουργία οργανωµένων χώρων επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων και η ενίσχυση µηχανισµών ή κέντρων παροχής ολοκληρωµένων 
υπηρεσιών υποστήριξης στις ΜΜΕ. 

∆εδοµένου ότι το φυσικό περιβάλλον αποτελεί για την Ήπειρο ένα από τα σηµαντικότερα 
αναπτυξιακά της πλεονεκτήµατα, όπως η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία και οι ήπιες 
µορφές τουρισµού σε συνδυασµό µε το κυρίαρχο τουριστικό πρότυπο στις παραθαλάσσιες 
περιοχές, η Περιφέρεια θα επιδιώξει την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 
Εµφαση θα δοθεί και σε δράσεις ανάδειξης και συντήρησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
της υπαίθρου. Τέλος, έµφαση θα δοθεί και στην κατάρτιση και εφαρµογή σχεδίων 
ολοκληρωµένης διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών και οικοσυστηµάτων- Περιοχές 
NATURA 2000. 

Χωρική ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, 
Βορείου Αιγαίου) 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάδειξη της ελκυστικότητας της αναπτυξιακής 
χωρικής ενότητας Κρήτης και νήσων Αιγαίου, σε συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης. 

Ο στόχος θα επιτευχθεί µε έµφαση στη λειτουργική ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή 
διασύνδεση των περιοχών της χωρικής ενότητας, µε την ανάπτυξη υποδοµών µεταφορών 
και τη χρήση ΤΠΕ. Επίσης, θα ενισχυθεί η καινοτόµος επιχειρηµατικότητα, µε την 
παράλληλη ενδυνάµωση των εξωστρεφών συνεργασιών, την αξιοποίηση των τουριστικών 
και πολιτισµικών πόρων ως συγκριτικό πλεονέκτηµα και την προσέλκυση επενδύσεων 
υψηλής προστιθέµενης αξίας. Τέλος, ο στόχος της διασφάλισης της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων θα επιδιωχθεί σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση και προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος. 

Στην Περιφέρεια Κρήτης, για την αναβάθµιση του ρόλου της στην ευρύτερη περιοχή της 
Ν.Α. Μεσογείου στη βάση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας της, θα προωθηθεί 
ανάδειξη του Ηρακλείου σε εµπορευµατικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή, µε δεδοµένη την 
ύπαρξη άλλων ισχυρών και ήδη ανεπτυγµένων λιµανιών, τόσο στην ανατολική όσο και στην 
κεντρική Μεσόγειο. Μέσα από την αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, δηλ. της θέσης 
και υφιστάµενης τεχνολογικής υποστήριξης και εµπειρίας, θα προωθηθεί η ανάδειξή της σε 
κέντρο τηλεπικοινωνιακό, διασυνδέοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση µε την ΝΑ Μεσόγειο, ενώ η 
σηµαντική συγκέντρωση ακαδηµαϊκών, ερευνητικών και τεχνολογικών ιδρυµάτων 
δηµιουργούν θετικές προϋποθέσεις για την ανάδειξη της Κρήτης σαν Κέντρο Τηλεµατικών 
Εφαρµογών και Υπηρεσιών. 

Παράλληλα, καίριας σηµασίας είναι η ολοκλήρωση και η αναβάθµιση του οδικού δικτύου και 
των λιµένων της Περιφέρειας, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου, µε απώτερο σκοπό την 
ουσιαστική βελτίωση του επιπέδου προσβασιµότητας, βασικής παραµέτρου βελτίωσης της 
ελκυστικότητας της Περιφέρειας και συνακόλουθα της αναβάθµισης της συνολικής 
ανταγωνιστικότητάς της. 

Μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων για ΑΠΕ σε συνδυασµό µε δράσεις εξοικονόµησης 
ενέργειας, σε συνεργασία και µε τον ιδιωτικό τοµέα, θα χρησιµεύσει ως πιλοτική Περιφέρεια 
- κέντρο ανταλλαγής εµπειριών και µεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για 
εφαρµογές ΑΠΕ στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Επιπλέον, θα δοθεί έµφαση στην ενίσχυση 
των υποδοµών των Ερευνητικών Ιδρυµάτων της Κρήτης µε στόχο την παραγωγή νέας 
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γνώσης και την εν συνεχεία µετατροπή της σε καινοτοµικά προϊόντα, σε τοµείς που 
ενδιαφέρουν τον παραγωγικά ιστό της Κρήτης, αλλά και της χώρας γενικότερα. Στο πλαίσιο 
αυτό, θα επιδιωχθεί η υποστήριξη των επιχειρήσεων προκειµένου να παραγάγουν υπηρεσίες 
και προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας και υψηλής τεχνολογίας. Τέλος, θα δοθεί έµφαση 
στην ευρύτερη διάδοση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ, για την βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων της Περιφέρειας. 

Τέλος, έµφαση θα δοθεί και στον επαναπροσδιορισµό του τουριστικού προϊόντος και τη 
διασύνδεσή του µε την πολιτιστική κληρονοµιά. 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, θα εστιάσει στη βελτίωση της προσπελασιµότητας και της 
διασύνδεσης των νησιών της Περιφέρειας µε τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, καθώς και µε 
τον ηπειρωτικό κορµό της χώρας. Ετσι, θα δώσει έµφαση στην ανάπτυξη λιµένων και τη 
βελτίωση των θαλάσσιων συνδέσεων.  

Παράλληλα, θα δώσει έµφαση στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της 
καινοτοµίας µε έµφαση στην ενσωµάτωσή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως 
παράγοντα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, θα επιδίωξει τη 
συµµετοχή στα προγράµµατα και δράσεις της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτοµίας 
των υπόλοιπων περιφερειών. Η επιλογή αυτή, ως προτεραιότητα ανάπτυξης κατά την νέα 
προγραµµατική περίοδο, θα γίνει αφορµή να προωθήσει άµεσα την διαπεριφερειακή και 
διακρατική συνεργασία.  

Εµφαση θα δοθεί και στη βελτίωση υπηρεσιών και εφαρµογών για τον πολίτη (ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, διοικητική κάλυψη µε καινοτόµες εφαρµογές) ιδίως στις αποµακρυσµένες 
περιοχές αλλά και στην προώθηση της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) από επιχειρήσεις της Περιφέρειας. 

Τέλος, η Περιφέρεια θα εστιάσει σε παρεµβάσεις ποιοτικής αναβάθµισης του τουριστικού και 
πολιτιστικού προϊόντος και τη διασύνδεση µε την πολιτιστική κληρονοµιά και τα τοπικά 
προϊόντα, ενώ παράλληλα θα προωθηθούν δράσεις προστασίας του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος από φαινόµενα εξάντλησης πανίδας και ρύπανσης αλλά και δράσεις 
επεξεργασίας υδάτων (λύµατα). 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα εστιάσει στη βελτίωση της διασύνδεσης των νησιών 
της µε τον ηπειρωτικό κορµό της χώρας, αλλά και τη λειτουργική και χωρική διασύνδεση 
των νησιών µεταξύ τους, µε παράλληλη ενδυνάµωση της προσπελασιµότητας από και προς 
τις εσωτερικές ζώνες των νησιών µε τα διοικητικά, οικονοµικά / παραγωγικά κέντρα των 
νησιών, καθώς και µε τις πύλες εισόδου / εξόδου της Περιφέρειας (αεροδρόµια, λιµάνια). 

Έµφαση θα δοθεί και στην ενίσχυση της βιώσιµης επιχειρηµατικότητας σε δραστηριότητες 
συµπληρωµατικές στον τουρισµό και τον αγροτικό τοµέα, ενώ θα επιδιωχθεί και η 
εγκατάσταση και η χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (πχ 
ευρυζωνικά δίκτυα) για τη βελτίωση της καθηµερινής ζωής των πολιτών, ιδίως σε 
αποµακρυσµένες περιοχές.    

Παράλληλα, µεγάλη σηµασία στη στρατηγική θα δοθεί στη βελτίωση των συνθηκών 
προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, µε δεδοµένο ότι το φυσικό 
περιβάλλον ανάγεται πλέον στον κυρίαρχο πλουτοπαραγωγικό της πόρο, για την προώθηση 
και επίτευξη του στόχου της, για αειφόρο / βιώσιµη ανάπτυξη. Ετσι, θα προωθηθούν 
παρεµβάσεις όπως αποτελεσµατική διαχείριση απορριµµάτων, ορθολογική και 
αποτελεσµατική διαχείριση και διανοµή του πόσιµου νερού, για µείωση των απωλειών και 
κάλυψη των αναγκών, κάλυψη κατά το µεγαλύτερο δυνατό µέρος των αναγκών επέκτασης 
και αντικατάστασης δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων ΕΕΛ για την επεξεργασία των 
υγρών αποβλήτων. 

Χωρική ενότητα Αττικής 

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

Η επίτευξη του οράµατος θα εστιάσει στην προσπάθεια καθιέρωσης της Περιφέρειας ως 
∆ιεθνούς Επιχειρηµατικού Κέντρου, τη βελτίωση της εξωστρέφειας του τοπικού 
παραγωγικού συστήµατος και τη διευκόλυνση της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων µέσω 
της ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας 
και της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. 
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Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Αττικής συναρτάται άµεσα µε την ποιότητα των 
υποδοµών της. Έτσι, κρίσιµης σηµασίας για την Αττική θα είναι οι παρεµβάσεις 
αναβάθµισης-επέκτασης του τοµέα αστικών µεταφορών αλλά και βελτίωσης 
συγκοινωνιακών υποδοµών, για τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών 
αλλά και την αύξηση του µεριδίου των µέσων µαζικής µεταφοράς στη µετακίνηση θα 
ενισχύσουν τις κοινωνικές και οικονοµικές τάσεις που ήδη διαφαίνονται και θα επιτρέψουν 
την προσέγγιση στο µέσο ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, µείζονος σηµασίας ενίσχυση του 
ρόλου της Αττικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν κέντρο διαµετακοµιστικού εµπορίου 
και βασική πύλη εισόδου στην Ε.Ε είναι και η ολοκλήρωση του συστήµατος συνδυασµένων 
µεταφορών για την καλύτερη διασύνδεση µε τα λιµάνια και τους µεγάλους οδικούς 
διαπεριφερειακούς άξονες (π.χ. συντονισµένη ανάπτυξη των Εµπορευµατικών Κέντρων της 
Περιφέρειας στην Ανατολική Αττική: Λαύριο –Μενίδι).  

Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας της Περιφέρειας και την ανάδειξη 
της Αττικής Μητρόπολης ως πόλου ανταγωνιστικότητας, επιχειρηµατικών ευκαιριών και 
καινοτοµίας, η στρατηγική θα εστιάσει στην προώθηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων ΕΤΑ, 
εστιασµένων σε κλάδους υψηλής προτεραιότητας που θα συµβάλουν στην αναδιάρθρωση 
των παραγωγικών τοµέων προς τοµείς, νέα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης 
προστιθέµενης αξίας και πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Ακόµη, προτεραιότητα θα δοθεί 
στην εφαρµογή δράσεων που συµβάλλουν στη µετατροπή της γνώσης σε καινοτοµικά 
προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες από υπάρχουσες ή νέες επιχειρήσεις (spin-offs), στη 
δηµιουργία νέων καινοτόµων επιχειρήσεων (start-ups), στην υποβοήθηση µεταφοράς 
τεχνολογίας και τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις αλλά και στην ενίσχυση άϋλων (soft) 
υποδοµών που προάγουν ευθέως την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, όπως η προώθηση 
της δηµιουργίας τεχνολογικών πάρκων και της δικτύωσής τους µέσω συσπειρώσεων 
(clustering) µε Πανεπιστήµια και άλλους ερευνητικούς φορείς, η δηµιουργία δικτύων 
επίδειξης για την ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των ΜΜΕ, δίκτυα καινοτοµίας, 
διαχείρισης γνώσης, προσαρµοστικότητας κ.λπ.). 

Έµφαση θα δοθεί σε υποδοµές διαχείρισης των υγρών και στερεών αποβλήτων, στην 
εναρµόνιση µε τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τη µείωση του κινδύνου από φυσικές 
καταστροφές, τοµέα που η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει υψηλή επικινδυνότητα 
(πυρκαγιές, πληµµύρες). 

Έµφαση τέλος θα δοθεί στη µείωση των ανισοτήτων ανάµεσα στα διάφορα γεωγραφικά 
τµήµατα της µε παρεµβάσεις προώθησης της κοινωνικής ενσωµάτωσης και των ίσων 
ευκαιριών, ιδιαίτερα σε θύλακες µε υποβαθµισµένη ποιότητα ζωής και λειτουργία της πόλης 
που υστερούν ως προς την οικονοµική ανάπτυξη, αφού υπάρχει σηµαντική συγκέντρωση  
ευαίσθητων για τον κοινωνικό αποκλεισµό οµάδων πληθυσµού όπως είναι οι εθνικές 
µειονότητες, οι µετανάστες, οι νέοι και οι γυναίκες.  

Τέλος, έµφαση θα δοθεί σε παρεµβάσεις που θα στοχεύουν στο µετασχηµατισµό του 
αστικού τοπίου µέσω της αναζωογόνησης συγκεκριµένων περιοχών, την εφαρµογή 
εκτεταµένων αναπλάσεων και την ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, 
π.χ.ευρείας κλίµακας παρεµβάσεις που αφορούν είτε στην αξιοποίηση µητροπολιτικών 
πάρκων, είτε στην αξιοποίηση ζωνών µε οµοιογενή χαρακτηριστικά και σηµαντικές 
προοπτικές προσέλκυσης δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέµενης αξίας (βιοµηχανία, 
εµπόριο, logistics, έρευνα και ανάπτυξη-διάχυση τεχνολογίας, υπηρεσίες, αναψυχή, 
τουρισµός-πολιτισµός, ναυτιλία κ.λπ.). Μπορεί π.χ. να περιληφθεί η πιλοτική αξιοποίηση 
περιοχών, µε έµφαση στη συνδυαστική αναζωογόνηση υποβαθµισµένης περιοχής (όπως 
π.χ. Βοτανικός), µε αποσυµφόρηση και µεταφορά δραστηριοτήτων από κορεσµένη περιοχή 
(όπως π.χ. Λ. Αλεξάνδρας,), η αξιοποίηση τµήµατος του παραλιακού µετώπου της Αττικής 
αλλά και η αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων και η ανάδειξη εγκαταστάσεων και 
λειτουργιών µητροπολιτικού χαρακτήρα. 

4.3.3 Περιφερειακή στρατηγική για την ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναµικού 

Μέσα από την Περιφερειακή Στρατηγική αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα κατά Περιφέρεια 
που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. 

Από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης έχει ήδη διαπιστωθεί ότι παρά τις 
διαφορετικές αναπτυξιακές επιδόσεις κάθε Περιφέρειας, και κατά συνέπεια τη 
διαφοροποίηση της επιλεξιµότητάς τους κατά την επόµενη περίοδο προγραµµατισµού, όσα 
έχουν επιτευχθεί είναι εκτεθειµένα στις πιέσεις της αγοράς κεφαλαίων και προϊόντων που 
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προέρχονται από τον εγχώριο και διεθνή ανταγωνισµό, ενώ οι διαρθρωτικές αδυναµίες της 
χώρας καθιστούν τις εξελίξεις στον τοµέα της αγοράς εργασίας και της απασχόλησης 
ιδιαίτερα ευαίσθητες. 

Αντίστοιχα σηµαντική ευαισθησία παρουσιάζουν και οι τοµείς της φτώχειας και της 
κοινωνικής πολιτικής σε συνδυασµό µε το σύνολο των εξελισσόµενων µετασχηµατισµών της 
ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας. 

Έτσι, παράλληλα µε την διαφοροποίηση των Περιφερειών της χώρας µε κριτήριο τις 
αναπτυξιακές τους επιδόσεις, καταγράφονται και σηµαντικές διαφοροποιήσεις των 
Περιφερειών της χώρας µε κριτήριο τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, στην ανεργία, στην 
φτώχεια, καθώς και στους τοµείς αρµοδιότητας της κοινωνικής πολιτικής. 

Η σύγκριση των δύο αυτών στοιχείων οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι δύο αυτές τάσεις, 
δηλαδή οι αναπτυξιακές επιδόσεις και τα στοιχεία που σχετίζονται µε τον τοµέα δράσης του 
ΕΚΤ, δεν εξελίσσονται κατά τρόπο ευθέως ανάλογο µεταξύ τους. 

Το κύριο στοιχείο αυτής της διαφοροποίησης προκύπτει από την ιδιαίτερη ευαισθησία των 
ζητηµάτων που συνδέονται µε την επιτυχή σύζευξη της ζήτησης µε την προσφορά εργασίας, 
το ρυθµό µεταβολής του εργατικού δυναµικού (εξαιτίας της ύπαρξης περισσότερων 
γυναικών και νέων ή και µεταναστών στην εργασία), την εξέλιξη της ανεργίας, της 
φτώχειας και της κοινωνικής πολιτικής, καθώς και της άνισης επιπτώσεως στο χώρο 
(διοικητικό και γεωγραφικό), αλλά και στις διάφορες κοινωνικές οµάδες - οι οποίες 
βρίσκονται κατά διαφορετικό τρόπο εκτεθειµένες στις ασκούµενες πιέσεις –σε σχέση 
ουσιαστικά µε τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε Περιφέρειας. 

Η συγκεκριµένη εποµένως στρατηγική σε περιφερειακό επίπεδο, στο πλαίσιο πάντα των 
θεσµικών πλαισίων που ισχύουν, πρέπει να αναπτυχθεί σε δύο επίπεδα, ένα γενικό για το 
σύνολο των Περιφερειών της χώρας το οποίο στοχεύει στην αντιµετώπιση των 
διαρθρωτικών προβληµάτων, και ένα εξειδικευµένο κατά Περιφέρεια το οποίο στοχεύει στην 
αντιµετώπιση των προβληµάτων που παρουσιάζουν ιδιαίτερη έξαρση σε συγκεκριµένες 
Περιφέρειες και συνδέεται µε την προώθηση των στόχων της συγκεκριµένης πολιτικής. Η 
στρατηγική θα υλοποιηθεί από το ΕΠ «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού».  

Η επαγγελµατική κατάρτιση και η δια βίου µάθηση των απασχολούµενων, η ενίσχυση της 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας των οµάδων που αντιµετωπίζουν τα µεγαλύτερα 
προβλήµατα (γυναίκες, νέοι, ειδικές πληθυσµιακές οµάδες) µέσω της αποτελεσµατικότερης 
σύζευξης της ζήτησης µε την προσφορά εργασίας και η προώθηση της «ευελιξίας µε 
ασφάλεια» στην αγορά εργασίας, αποτελούν τους κύριους άξονες της στρατηγικής µέσα από 
τους οποίους οι ενέργειες θα εστιάσουν στη µείωση του αριθµού των ανέργων και των 
κινδύνων έκθεσης στη φτώχεια. Επιπλέον, έµφαση θα δοθεί στις πολιτικές βιώσιµης αστικής 
ανάπτυξης αλλά και σε πολιτικές που θα λαµβάνουν υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα της 
Περιφέρειας δηλ. τον ορεινό, µειονεκτικό, νησιωτικό της χαρακτήρα. 

 

A. Χωρική ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και 
∆υτικής Μακεδονίας 

Οι τρεις περιφέρειες απαρτίζουν την χωρική ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας. 

Προφανώς η στρατηγική αποτελείται από ένα κοινό στοιχείο και µια σειρά 
διαφοροποιηµένων παρεµβάσεων κυρίως ως προς την έντασή τους. Άλλωστε η 
διαφοροποίηση της κατάταξης των τριών Περιφερειών συνδέονται µε την ιδιαιτερότητα της 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας η οποία αποτελεί την πλέον προβληµατική περιφερειακή 
αγορά εργασίας της χώρας παρά τις σχετικά υψηλές αναπτυξιακές της επιδόσεις. 

Σε ότι αφορά τα προβλήµατα κοινωνικής ενσωµάτωσης δεν υπάρχει αµφιβολία ότι σε πρώτη 
θέση βρίσκονται οι ανάγκες παρέµβασης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης.  Το πρόβληµα καθίσταται ιδιαίτερα έντονο αν συνδυαστούν τα προβλήµατα 
φτώχειας, απασχόλησης και αγοράς εργασίας και κοινωνικής ενσωµάτωσης. Στην περίπτωση 
αυτή η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι η πλέον προβληµατική. 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Με κριτήριο το σύνολο των δεδοµένων της αγοράς εργασίας και της ανεργίας η Περιφέρεια 
κατατάσσεται στην ενδιάµεση κατηγορία στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας. Σε ότι 
αφορά την ανεργία η Περιφέρεια κατατάσσεται στην κατηγορία που παρουσιάζει τα πλέον 
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έντονα προβλήµατα, ενώ µε τα κριτήρια της απασχόλησης κατατάσσεται στην κατηγορία 
των περιφερειών µε σχετικά περιορισµένα προβλήµατα. Τέλος µε κριτήριο την έκθεση στη 
διακινδύνευση φτώχειας η Περιφέρεια αποτελεί µετά την Ήπειρο την πλέον απειλούµενη 
Περιφέρεια της χώρας. Η κατάσταση αυτή συνδέεται µε τον ακριτικό της και συνοριακό της 
χαρακτήρα, κάτι που από µειονέκτηµα µπορεί να µεταβληθεί σε πλεονέκτηµα λόγω της 
διεύρυνσης της Ε.Ε., µε την σηµαντική σηµασία του πρωτογενή τοµέα τόσο στη 
διαµόρφωση του ΑΕΠ όσο και στην απασχόληση, µε την αποβιοµηχάνιση των τελευταίων 
ετών καθώς και µε την βραδύτητα προσαρµογής του παραγωγικού προτύπου και του 
προτύπου απασχόλησης της Περιφέρειας στις απαιτήσεις της αγοράς. 

Η πολιτική αύξησης των νέων και αναπλήρωσης των απωλεσθέντων θέσεων εργασίας, 
ιδιαίτερα στο πρωτογενή τοµέα, πρέπει να στηρίζεται στην ενδυνάµωση των τάσεων 
προσαρµογής του προτύπου απασχόλησης σε µια σύγχρονη οικονοµία µέσα από την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και κλάδων που πλήττονται (επιπτώσεις 
αποβιοµηχάνισης), τη προσέλκυση βιώσιµων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια και 
κινητοποίηση της ενδογενούς επιχειρηµατικότητας.  

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Η συγκεκριµένη Περιφέρεια αποτελεί το γεωγραφικό κέντρο της Βόρειας Ελλάδος, είναι και 
αυτή µια συνοριακή Περιφέρεια και εµφανίζει αντίστοιχα προβλήµατα αναδιάρθρωσης της 
παραγωγικής βάσης όπως και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αν και 
µικρότερης έντασης λόγω της αυξηµένης αστικότητας της. Παρά το γεγονός ότι στη 
συγκεκριµένη Περιφέρεια βρίσκονται σηµαντικά αστικά κέντρα, η απασχόληση στον 
πρωτογενή τοµέα εξακολουθεί να είναι υψηλή. Η Περιφέρεια παρουσιάζει σηµαντικά 
προβλήµατα στην ανεργία και στην απασχόληση προφανώς εξ αιτίας της µετεγκατάστασης 
βιοµηχανιών εκτός των συνόρων και της αδυναµίας προσέλκυσης επενδύσεων. Αντίθετα ο 
κίνδυνος έκθεσης σε φτώχεια, εµφανίζεται σχετικά περιορισµένος εξ αιτίας, προφανώς, των 
µεγάλων αστικών συγκεντρώσεων. 

Οι σχετικές µε την αγορά εργασίας δράσεις θα πρέπει να εστιάσουν στην ενδυνάµωση 
των δραστηριοτήτων που συνδέονται µε την πρωτογενή παραγωγή των δυτικών 
περιοχών της Περιφέρειας, µε τον εκσυγχρονισµό του παραγωγικού προτύπου και 
άλλων περιοχών της Περιφέρειας και µε τη στήριξη παραδοσιακών ευγενών προϊόντων. Οι 
παρεµβάσεις στη µεταποίηση, εξαιτίας του σηµαντικού αστικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, 
πρέπει να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα της αποβιοµηχάνισης στηρίζοντας ταυτόχρονα την 
ανταγωνιστικότητα των κλάδων της µεταποίησης. Ο τοµέας των υπηρεσιών και του 
τουρισµού µπορεί να αποτελέσει πρόσθετο δυναµικό παράγοντα ανάπτυξης σε συνδυασµό 
µε την ανάπτυξη των υπηρεσιών της πόλης καθώς και των δραστηριοτήτων που συνδέονται 
µε την θάλασσα (δεύτερη κατοικία, διαφοροποιηµένη τουριστική δραστηριότητα). 

Επιπλέον, η διοίκηση των αστικών κέντρων της Περιφέρειας στο ηµερήσιο σύστηµα της 
Θεσσαλονίκης µέσα από την ανάπτυξη συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων και 
προσαρµογών µπορεί να συµβάλει στην αντιµετώπιση των προβληµάτων της αγοράς 
εργασίας. 

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 

Η ∆υτική Μακεδονία αποτελεί εφόσον συντµηθούν οι δείκτες της ανεργίας και της 
απασχόλησης, την Περιφέρεια µε τα πλέον έντονα προβλήµατα στην αγορά εργασίας  σε 
επίπεδο χώρας. Συγκεκριµένα η Περιφέρεια παρουσιάζει τα µεγαλύτερα προβλήµατα  
ανεργίας, και σε ότι αφορά την απασχόληση υπολείπεται σε έκταση προβληµάτων µόνο της 
Περιφέρειες του Β. Αιγαίου. ∆εν ισχύει ωστόσο το ίδιο στον τοµέα της φτώχειας καθώς η 
∆υτική Μακεδονία κατατάσσεται στην τέταρτη θέση στο σύνολο των δεκατριών Περιφερειών 
της χώρας µε βάση το συγκεκριµένο κριτήριο. 

Οι λόγοι αυτού του φαινοµένου συνδέονται µε τις δυσκολίες µετασχηµατισµού του 
παραγωγικού προτύπου της Περιφέρειας από παραδοσιακό σε σύγχρονο, µε την 
συρρίκνωση του πρωτογενή, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές, την αποβιοµηχανοποίηση λόγω 
µείωσης της ανταγωνιστικότητας παραδοσιακών δραστηριοτήτων (π.χ.: γουνοποιία) και µε 
την καθοριστική σηµασία του κλάδου παραγωγής ενέργειας στην Περιφέρεια, παράγοντες οι 
οποίοι συντείνουν στη µείωση του αριθµού των απασχολουµένων και στην αύξηση των 
ανέργων. Επισηµαίνεται δε ότι ο κλάδος της παραγωγής ενέργειας προφανώς αµβλύνει και 
την ένταση των κινδύνων έκθεσης σε φτώχεια. 

Προτεραιότητα αποκτά η διαφοροποίηση της εξάρτησης από την παραγωγή ενέργειας και η 
σύνδεση του παραγωγικού προτύπου µε δραστηριότητες που συνδέονται µε την 
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ενέργεια και τη χρήση τους, η αντιµετώπιση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι 
παραδοσιακοί κλάδοι της περιοχής, ο εκσυγχρονισµός του πρωτογενή τοµέα µε την 
παραγωγή ευγενών προϊόντων και η ανάπτυξη των υπηρεσιών (εκπαίδευση, ορεινός 
,πολιτιστικός τουρισµός κ.τ.λ). Καθοριστικό ρόλο προς την συγκεκριµένη κατεύθυνση 
µπορούν να αναλάβουν τα αστικά κέντρα της Περιφέρειας. Η αναδυόµενη δικτύωση 
Κοζάνης- Πτολεµαίδας και Γρεβενών περί την Εγνατία, αλλά και οι συνδέσεις Κοζάνης- 
Πτολεµαίδας προς βορρά, δηλ. Φλώρινα και ΠΓ∆Μ και µε την Αλβανία. 

 

B. Χωρική ενότητα Θεσσαλίας, Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας 

Οι τρεις Περιφέρειες αποτελούν µια χωρική ενότητα. Η ενότητα αυτή χαρακτηρίζεται από 
ένα κεντρικό ορεινό όγκο και τις ανατολικές απολήξεις του και από ένα παραγωγικό 
πρότυπο µε σηµαντικά κοινά στοιχεία, αλλά και µε το ρόλο και τη δυναµική των αστικών 
κέντρων του συγκεκριµένου χωρικού συνόλου . 

Στην κατάταξη η Θεσσαλία παρουσιάζεται ως µια Περιφέρεια σε γενικά ενδιάµεση 
κατάσταση, ενώ οι άλλες δύο Περιφέρειες κατατάσσονται προ το τέλος της κλίµακας και 
αυτό γιατί στην µεν Ήπειρο καθυστερεί ο εκσυγχρονισµός του παραγωγικού προτύπου και 
µόλις τώρα ολοκληρώνονται τα µεγάλα έργα υποδοµής, ενώ στην Στερεά Ελλάδα 
αποτυπώνεται ο δυισµός παραδοσιακή αγροτική οικονοµία- βιοµηχανική ανάπτυξη, ως 
συνέπεια της γειτνίασης µε την Αθήνα – Αττική. Τέλος και οι τρείς Περιφέρειες 
παρουσιάζουν στοιχεία τουριστικής ανάπτυξης µε διαφορετική ένταση και κατά διαφορετικό 
τρόπο (Πήλιο, Όλυµπος, Σποράδες, Ορεινός τουρισµός). 

Η διαφοροποίηση αυτή αποτυπώνεται και στο δείκτη έκθεσης στον κίνδυνο της φτώχειας. Η 
Ήπειρος είναι η Περιφέρεια µε τα περισσότερα προβλήµατα, η Στερεά Ελλάδα βρίσκεται 
στην τέταρτη θέση από το τέλος και η Θεσσαλία σε ενδιάµεση θέση. 

Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Η Θεσσαλία βρίσκεται σε ότι αφορά τα κριτήρια απασχόλησης, αγοράς εργασίας, φτώχειας 
και κοινωνικής ενσωµάτωσης σε ενδιάµεση κατάσταση στο σύνολο των Περιφερειών της 
χώρας. Ειδικότερα, η Περιφέρεια κατατάσσεται σύµφωνα µε τα κριτήρια της απασχόλησης, 
της ανεργίας και της φτώχειας στην έκτη, έκτη και όγδοη θέση στο σύνολο των 13 
Περιφερειών της χώρας. Η κατάσταση αυτή συνδέεται µε την µεγάλη σηµασία του 
πρωτογενή τοµέα στην διαµόρφωση του τοπικού εισοδήµατος και της απασχόλησης, µε τις 
περιορισµένες σχετικά συνέπειες της αποβιοµηχανοποίησης (εκτός από το Βόλο και εκτός 
από ορισµένους βιοµηχανικούς κλάδους στο σύνολο της Περιφέρειας που συνδέονται µε την 
µεταποίηση αγροτικών προϊόντων) καθώς και µε την αυξανόµενη σηµασία των υπηρεσιών. 

Κύριος στόχος της στρατηγικής το ΕΚΤ είναι ο µετασχηµατισµός του προτύπου 
απασχόλησης από την σηµερινή του µορφή σε µια πλέον σύγχρονη, το οποίο 
σταδιακά θα αποσυνδεθεί από τον τρόπο οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας του 
παρελθόντος, προσανατολιζόµενο στην ανταγωνιστική αγορά καθώς και στον δυναµισµό και 
τη δικτύωση των αστικών της κέντρων. 

Η στρατηγική του ΕΚΤ στοχεύει στην διευκόλυνση της απασχόλησης και στην αύξηση της 
απασχολησιµότητας του διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού, στην ενίσχυση της γυναικείας 
επιχειρηµατικότητας, στην δια βίου µάθηση µε έµφαση στην προώθηση του αγροτικού 
µετασχηµατισµού και της απασχόλησης στους λοιπούς τοµείς της τοπικής οικονοµίας, στην 
αξιοποίηση των προγραµµάτων κατάρτισης για την κατάρτιση των αγροτών στην διαχείριση 
σύγχρονων αγροτικών εκµεταλλεύσεων και την αντιµετώπιση της µακροχρόνιας ανεργίας, 
στην προώθηση της αυτοαπασχόλησης µέσω κινήτρων, στην κατάρτιση τοπικών συµφωνιών 
απασχόλησης σε περιοχές – θύλακες ανεργίας, καθώς και στην κατάρτιση και κοινωνική 
ενσωµάτωση µεταναστών και ειδικών οµάδων πληθυσµού. 

Περιφέρεια Ηπείρου  

Η Περιφέρεια Ηπείρου αποτελεί µαζί µε την γειτονική της Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 
την πλέον προβληµατική Περιφέρεια σε θέµατα απασχόλησης, ανεργίας και φτώχειας. Σε 
αυτό συντείνει η συνοριακή και αποµακρυσµένη θέση της ως προς τους άξονες ανάπτυξης 
και τις µεγάλες πληθυσµιακές συγκεντρώσεις της χώρας, ο αγροτικός της χαρακτήρας και το 
παραδοσιακό και αργά µετασχηµατιζόµενο παραγωγικό της πρότυπο και στις ανύπαρκτες 
µεχρι σχετικά πρόσφατα σχέσεις της µε την άλλη πλευρά των εξωτερικών συνόρων της 
χώρας. 
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Ειδικότερα, το πρότυπο της Περιφέρειας χαρακτηρίζεται από ένα διπλό δυισµό, µεταξύ των 
αστικών περιοχών και των αγροτικών περιοχών και µεταξύ των παραλίων και της 
ενδοχώρας. Η συγκεκριµένη κατάσταση σε συνδυασµό µε τον παραδοσιακό χαρακτήρα του 
πρωτογενή τοµέα της Περιφέρειας διαµορφώνουν το πρότυπο, αλλά και τα προβλήµατα της 
απασχόλησης και της αγοράς εργασίας. 

Η Ήπειρος βρίσκεται στην τέταρτη από το τέλος θέση σε ότι αφορά την απασχόληση, 
γεγονός που συνδυάζεται µε τον αγροτικό της χαρακτήρα και την ηλικιακή σύνθεση του 
πληθυσµού της, στην δεύτερη από το τέλος θέση σε ότι αφορά την ανεργία, ενώ αποτελεί 
την πιο φτωχή Περιφέρεια της χώρας. 

Κύριο στόχο της στρατηγικής αποτελεί η συγκρότηση ενός παραγωγικού προτύπου το 
οποίο να στηρίζεται στον δυναµισµό των αστικών της κέντρων και κυρίως των 
Ιωαννίνων, στον εκσυγχρονισµό του πρωτογενή τοµέα και στην ενδυνάµωση της 
κτηνοτροφίας, στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και στην αξιοποίηση και την 
ενδυνάµωση των υπηρεσιών του τουρισµού οι διάφορες µορφές του οποίου αποτελούν 
δυναµικό αναπτυξιακό παράγοντα στην Περιφέρεια.  

Η οικονοµία τέλος της Περιφέρειας σταδιακά θα προσαρµοστεί στο νέο περιβάλλον που 
διαµορφώνουν οι σχέσεις µε την άλλη πλευρά των συνόρων και του Ιονίου καθώς και µε τη 
δυναµική που διαµορφώνεται από την αύξηση της προσβασιµότητας της Περιφέρειας από τις 
µεγάλες πληθυσµιακές συγκεντρώσεις της χώρας.. 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Η Στερεά Ελλάδα αποτελεί ως προς το αναπτυξιακό της πρότυπο και την απασχόληση µια 
ιδιαίτερη Περιφέρεια της χώρας. Η ιδιαιτερότητά αυτή προκύπτει από τη στενή της σχέση µε 
την Αθήνα – Αττική και την εγκατάσταση σε αυτή σηµαντικών µεταποιητικών µονάδων, από 
το γεωγραφικό της ανάγλυφο και την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων στις ορεινές 
της περιοχές, από την έκαστη των περισσότερων αστικών της κέντρων στο ηµερήσιο 
σύστηµα της Αθήνας, από τον περιορισµό της κατοίκησης στα ορεινά, από τη δυναµική 
αγροτική περιοχή της Βοιωτίας, η οποία όµως είναι ακόµα προσανατολισµένη σε 
παραδοσιακά παραγωγικά σχήµατα και από τις νησιωτικές περιοχές της Βόρειας και Νότιας 
Εύβοιας. 

Η κατάσταση αυτή διαµορφώνει την εικόνα µιας εισοδηµατικά εύρωστης Περιφέρειας η 
οποία, όµως, αντιµετωπίζει σηµαντικά προβλήµατα σε ότι αφορά την ανεργία και την 
απασχόληση. Ως προς την πρώτη οµάδα κριτηρίων η Περιφέρεια βρίσκεται στην τρίτη θέση 
από το τέλος στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας, ενώ ως προς την απασχόληση 
βρίσκεται στην ενδιάµεση οµάδα Περιφερειών αντίστοιχα. 

Ο κίνδυνος έκθεσης στη φτώχεια, κατά συνέπεια, παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονος στην 
Περιφέρεια µε αποτέλεσµα αυτή να κατατάσσεται στην δέκατη θέση κατά αύξουσα έκταση 
του προβλήµατος. 

Η πολιτική στην Περιφέρεια στοχεύει ταυτόχρονα στην πληρέστερη ενσωµάτωση της στο 
ηµερήσιο σύστηµα της Αττικής, στην ανάπτυξη συµπληρωµατικοτήτων µεταξύ των αστικών 
κέντρων της, στον σταδιακό εκσυγχρονισµό και την ανασυγκρότηση της 
µεταποίησης σε ανταγωνιστική βάση αλλά και των δραστηριοτήτων στην ορεινή ενδοχώρα 
και τα νησιά της Περιφέρειας (Εύβοια). 

 

Γ. Χωρική ενότητα ∆υτικής Ελλάδος , Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων. 

Παρά το γεωγραφικό της δυισµό η συγκεκριµένη χωρική ενότητα χαρακτηρίζεται από µια 
σειρά κοινών προβληµάτων που συνδέονται µε την εµµονή του παραδοσιακού προτύπου  
του αγροτικού τοµέα, µε τις επιπτώσεις της αποβιοµηχάνισης στα αστικά της κέντρα αλλά 
και µε το δυναµικό κλάδο της τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης ο οποίος, όµως, όπως 
είναι αναµενόµενο διαφοροποιείται κατά περιοχές. Συνολικά τα προβλήµατα παρουσιάζουν 
ιδιαίτερη ένταση στην Περιφέρεια ∆υτ. Ελλάδας. 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

Η ∆υτική Ελλάδα αποτελεί σύµφωνα µε τα κριτήρια της απασχόλησης και της ανεργίας µια 
από τις Περιφέρειες της χώρας που κατατάσσεται στο τελευταίο ένα τρίτο σε ότι αφορά την 
έκταση των προβληµάτων. Το ίδιο ισχύει και για την έκθεση στον κίνδυνο της φτώχειας.  
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Οι λόγοι που οδηγούν στην συγκεκριµένη κατάσταση συνδέονται µε την καθυστέρηση του 
µετασχηµατισµού του παραγωγικού προτύπου κυριαρχίας του πρωτογενή τοµέα και µε τα 
προβλήµατα αποβιοµηχάνισης που αντιµετωπίζουν τα αστικά της κέντρα. Καθοριστική για 
την κατάσταση αυτή είναι και η σχετικά αποµακρυσµένη χωρικά θέση της σε σχέση µε τον 
υφιστάµενο άξονα ανάπτυξης, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τα µεγάλα έργα στην 
Περιφέρεια άρχισαν να πραγµατοποιούνται µε σχετική καθυστέρηση.  Πρέπει πάντως να 
σηµειωθεί ότι στην Περιφέρεια προγραµµατίζονται σηµαντικά έργα έτσι ώστε να µπορεί να 
υποστηριχθεί ότι αυτή σχετικά σύντοµα θα αποτελέσει κεντρικό τµήµα του αναδυόµενου 
δυτικού άξονα ανάπτυξης της χώρας.  

Έµφαση θα δοθεί στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού των αστικών 
κέντρων της Περιφέρειας στον εκσυγχρονισµό του πρωτογενή τοµέα της 
Περιφέρειας µε νέες ανταγωνιστικές καλλιέργειες και στην καθετοποίηση των προϊόντων 
του πρωτογενή τοµέα καθώς και στην τουριστική ανάπτυξη στις παραθαλάσσιες περιοχές και 
στις περιοχές της ορεινής ενδοχώρας. 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Η διοικητική Περιφέρεια Πελοποννήσου, που αποτελεί τµήµα µόνο της οµώνυµης 
γεωγραφικής ενότητας, παρουσιάζει έναν δυϊσµό εξ αιτίας της γειτνίασης της µε την Αθήνα 
–Αττική. ∆ύο από τους πέντε νοµούς της, η Κορινθία και η Αργολίδα, ουσιαστικά 
εντάσσονται στο ηµερήσιο σύστηµα του µητροπολιτικού κέντρου, ο νοµός Αρκαδίας τείνει 
να ενταχθεί και αυτός, καθώς ολοκληρώνεται ο οδικός άξονας στο σύνολο του νοµού, στο 
ίδιο σύστηµα, ενώ οι υπόλοιποι νοµοί λόγω της θέσης τους και της µορφής του παραµένουν 
αποµακρυσµένοι. 

Η σχέση αυτή µε την Αθήνα –Αττική σε συνδυασµό µε τις ιδιαίτερες συνθήκες στους νοµούς 
της Περιφέρειας αλλά και µε την πληθυσµιακή εξέλιξη της, διαµορφώνουν ένα πλαίσιο 
σύµφωνα µε το οποίο οι εξελίξεις στην απασχόληση και στην ανεργία δεν µπορούν να 
θεωρηθούν δυσµενείς. Σύµφωνα µε τα σχετικά κριτήρια η Πελοπόννησος κατατάσσεται στο 
πρώτο ένα τρίτο των Περιφερειών της χώρας. Σε ότι αφορά την έκθεση στον κίνδυνο της 
φτώχειας, όµως, η Περιφέρεια κατατάσσεται - εξ αιτίας του µη σταθεροποιηµένου 
παραγωγικού της προτύπου, στο µεταίχµιο µεταξύ των ενδιαµέσων και των ιδιαίτερα 
προβληµατικών Περιφερειών της χώρας. 

Η στρατηγική θα εστιάσει στην περισσότερο ολοκληρωµένη ενσωµάτωση της Περιφέρειας 
στο σύστηµα της Αθήνας –Αττικής, στην διάχυση των επιπτώσεων από την συγκεκριµένη 
ένταξη στο σύνολο της Περιφέρειας, στον εκσυγχρονισµό του πρωτογενή τοµέα, και 
στην καθετοποίηση της παραγωγής καθώς και στην ανάπτυξη των υπηρεσιών 
(εκπαίδευση, υγεία , τουρισµός, αναψυχή, πολιτισµός). 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

Η Περιφέρεια αποτελεί ένα νησιωτικό σύνολο, τα νησιά του οποίου χαρακτηρίζονται από 
κοινά στοιχεία σε ότι αφορά το παραγωγικό της και το πολιτιστικό της πρότυπο, ενώ η 
συνολική τους οικονοµία συνδέεται άµεσα µε τις συνδέσεις και τις επικοινωνίες τους µε την 
ηπειρωτική πλευρά της χώρας. Ταυτόχρονα η Περιφέρεια, λόγω της συνοριακής της θέσης 
αποτελεί και γέφυρα µε την απέναντι πλευρά του Ιονίου και της Αδριατικής. 

Το παραγωγικό της πρότυπο το οποία παραδοσιακά στηρίζονται στην παραγωγή 
εµπορευµατικών αγροτικών προϊόντων (ελιά, λάδι, σταφίδα) και τη µεταποίησή τους έχει 
εµπλουτιστεί µε την τουριστική και οικιστική ανάπτυξη. Ο συνδυασµός αυτός οδηγεί σε µια 
κατάσταση η οποία αποτυπώνεται στους σχετικούς δείκτες της απασχόλησης και της 
ανεργίας κατά τρόπο που δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι παραπέµπει σε ιδιαίτερα προβλήµατα. 
Έτσι, σε ότι αφορά την πρώτη οµάδα, την απασχόληση,  η Περιφέρεια κατατάσσεται στην 
πρώτη ενότητα, ενώ σε ότι αφορά την δεύτερη οµάδα, την ανεργία, η Περιφέρεια 
κατατάσσεται στο µεταίχµιο µεταξύ πρώτης και µεσαίας κατηγορίας.  

Σε ότι αφορά την έκθεση στον κίνδυνο της φτώχειας η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
κατατάσσεται στην ενδιάµεση κατηγορία σε γειτονική θέση µε το Ν. Αιγαίο, αλλά 
υπολειπόµενης των επίσης νησιωτικών Περιφερειών Κρήτη και Β. Αιγαίο. 

Η στρατηγική θα εστιάσει στον εκσυγχρονισµό του πρωτογενή τοµέα µε τον 
εµπλουτισµό ανταγωνιστικών προϊόντων, καθετοποίηση της παραγωγής και την 
ανάπτυξη υπηρεσιών τουρισµού, εκπαίδευσης και πολιτισµού και η ενδυνάµωση των 
σχέσεων των νησιών µε τον ηπειρωτικό κορµό της χώρας. 

 



 

 

76

∆. Η χωρική ενότητα Αττικής 

Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί την µεγαλύτερη µε σηµαντική απόσταση και µε κριτήριο τον 
πληθυσµό περιφερειακής χώρας. Εδώ συγκεντρώνεται το 40% περίπου του πληθυσµού και 
των απασχολούµενων και µεγάλο µέρος των επιχειρήσεων της χώρας και της διοίκησης. 
Πολύ περισσότερο εδώ διαµορφώνονται τα πρότυπα που καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την 
εξέλιξη στον τοµέα στο σύνολο της χώρας. 

Λόγω του µεγάλου µεγέθους του πληθυσµού και των απασχολούµενων, του αστικού 
χαρακτήρα της Περιφέρειας και του καθοριστικού της ρόλου στην οικονοµία της χώρας, 
όπως είναι αναµενόµενο οι σχετικοί µε την απασχόληση και την ανεργία δείκτες 
παρουσιάζουν χαµηλές τιµές. Έτσι, η Αττική κατατάσσεται στο πρώτο τρίτο των 
Περιφερειών της χώρας σε όλους τους δείκτες. Το ίδιο ισχύει και για την έκθεση στον 
κίνδυνο της φτώχειας όπου η Περιφέρεια κατατάσσεται στην πρώτη θέση. 

Οι τιµές των δεικτών, όµως, αποκρύπτουν τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες και τα υπαρκτά 
ακραία φαινόµενα που προφανώς ισχύουν σε µια τόσο µεγάλη συγκέντρωση και τα οποία 
είναι και σε απολύτους αριθµούς των εµπλεκοµένων σηµαντικά και συνεπάγονται 
σηµαντικές ανισότητες και µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων της  Αττικής συνολικά, αλλά και 
εντός του Λεκανοπεδίου. 

Καθώς, λοιπόν, στην Περιφέρεια αναπαράγονται- εξαιτίας του µεγέθους των 
απασχολούµενων, του πληθυσµού και των επιχειρήσεων- µε διαφοροποιούµενη ένταση στις 
διάφορες ενότητές της όλα τα καθοριστικά προβλήµατα της αγοράς εργασίας και της 
απασχόλησης, έστω και σε συνολικά περιορισµένη έκταση, θα δοθεί έµφαση στη 
δυνατότητα επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, στην αύξηση των 
απασχολούµενων µε προσανατολισµό σε ανταγωνιστικούς και καινοτόµους κλάδους της 
µεταποίησης καθώς και των υπηρεσιών. Οι διαφοροποιήσεις κατά κλάδους πρέπει να 
ανταποκρίνονται στον δυναµισµό τους. Αντίστοιχα ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί και στη 
διαφοροποίηση και κατά χωρικές ενότητες της Περιφέρειας, ώστε να αντιµετωπιστούν τα 
κατά περιοχές έντονα προβλήµατα. 

 

Ε. Η χωρική ενότητα Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. 

Η συγκεκριµένη χωρική ενότητα αποτελείται από τρείς Περιφέρειες, στις οποίες παρά τις 
διαφορές λόγω µεγέθους των νησιών από τα οποία αποτελείται κάθε µια, της θέσεως των 
νησιών και του παραγωγικού τους προτύπου, επικρατούν τα κοινά στοιχεία της 
νησιωτικότητας. 

Σε ότι αφορά τους συγκεκριµένους δείκτες η Κρήτη παρουσιάζει τα λιγότερα προβλήµατα σε 
ότι αφορά απασχόληση, την ανεργία και την φτώχεια. Το Νότιο Αιγαίο παρουσιάζει 
περιορισµένα προβλήµατα ανεργίας και εντονότερα απασχόληση και φτώχειας, ενώ το 
Βόρειο Αιγαίο παρουσιάζει ιδιαίτερα έντονα προβλήµατα ανεργίας, αλλά περιορισµένα 
προβλήµατα φτώχειας. 

Περιφέρεια Κρήτης 

Η Κρήτη αποτελεί τη µεγαλύτερη ενιαία νησιωτική Περιφέρεια της χώρας και είναι από τα 
µεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου, παρουσιάζοντας έντονο οικονοµικό και πληθυσµιακό 
δυναµισµό. Το παραγωγικό πρότυπο συνδυάζει παραδοσιακές δραστηριότητες οι οποίες 
εκσυγχρονίζονται, αλλά και σύγχρονες όπως ο τουρισµός, οι υπηρεσίες, η έρευνα και η 
τεχνολογία, καθώς και η οικιστική ανάπτυξη. 

Σύµφωνα µε τους σχετικούς δείκτες η Κρήτη βρίσκεται στη πρώτη θέση σε ότι αφορά στην 
απασχόληση και στην ανεργία, ενώ ως προς το κίνδυνο έκθεσης σε φτώχεια βρίσκεται σε 
ευνοϊκή θέση καθώς ακολουθεί την Περιφέρεια Αττικής. 

Έµφαση θα δοθεί στη στήριξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων που αποτελούν τον 
εκσυγχρονιστικό κλάδο ως οικονοµία του νησιού (διαφοροποιηµένος τουρισµός, 
έρευνα, υπηρεσίες εκπαίδευσης και πολιτισµού και υγείας, διαφοροποίηση και καθετοποίηση 
της αγροτικής παραγωγής) σε συνδυασµό µε την προώθηση της παραγωγής ποιοτικών και 
ανταγωνιστικών προϊόντων ώστε να ενδυναµωθούν, ταυτόχρονα, και οι δυναµικοί κλάδοι 
του νησιού και οι παραδοσιακοί που συµβάλλουν ιδιαίτερα στην διατήρηση του 
περιβάλλοντός του. 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  
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Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αποτελεί µια νησιωτική Περιφέρεια µε νησιά µεσαίου και 
µεγάλου µεγέθους, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της χώρας, η οποία κατά το παρελθόν είχε 
αναπτύξει, παράλληλα µε το παραδοσιακό πρότυπο παραγωγής στον πρωτογενή τοµέα, και 
ένα σχετικό διαφοροποιηµένο πρότυπο µεταποίησης αγροτικών προϊόντων. 

Η Περιφέρεια παρουσιάζει ιστορικά σηµαντικές αναλογίες µε τα Ιόνια Νησιά ιδιαίτερα σε ότι 
αφορά τις σχέσεις της και την επικοινωνία τηςµε την γειτονική ηπειρωτική ακτή. Η συνέχεια 
της εξέλιξης είναι προφανής για µια Περιφέρεια στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και 
συναρτάται άµεσα και µε τις σχέσεις µε την άλλη πλευρά των συνόρων Έτσι, κατά τα 
τελευταία χρόνια η Περιφέρεια υπέστη τις συνέπειες των αρνητικών σχέσεων µεταξύ 
Ελλάδας και Τουρκίας οι οποίες αποτυπώθηκαν και στο παραγωγικό της πρότυπο, ενώ 
σχετικά πρόσφατα η Περιφέρεια γνωρίζει τις θετικές συνέπειες της τουριστικής ανάπτυξης 
και της αναθέρµανσης των σχέσεων µε την άλλη πλευρά των συνόρων. 

Σε ότι αφορά την απασχόληση το Βόρειο Αιγαίο βρίσκεται στην τελευταία θέση στο σύνολο 
των Περιφερειών της χώρας, ενώ σε ότι αφορά την ανεργία στην ενδιάµεση κατηγορία. 
Αντίθετα η Περιφέρεια βρίσκεται σε προνοµιακή θέση σε ότι αφορά την σχετική έκθεση στον 
κίνδυνο της φτώχειας. 

Η στρατηγική θα εστιάσει στον εκσυγχρονισµό του πρωτογενή τοµέα µε τον 
εµπλουτισµό προϊόντων, καθετοποίηση της παραγωγής ανταγωνιστικών και 
ποιοτικών προϊόντων, και µε την ανάπτυξη των υπηρεσιών εκπαίδευσης πολιτισµού και 
τουρισµού σε στενή σχέση µε τον λοιπό νησιωτικό και ηπειρωτικό κορµό της χώρας, αλλά 
και µε την άλλη πλευρά των συνόρων. 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποτελείται από τα νησιωτικά συµπλέγµατα των Κυκλάδων και 
της ∆ωδεκανήσου και εκτείνεται από τις παρυφές της Αττικής µέχρι τα µικρασιατικά 
παράλια. Κύριο χαρακτηριστικό της αποτελεί η µεγάλη ποικιλία των νησιών σε µέγεθος και 
οι ποικίλες συστάδες νησιών που συγκροτούνται κατά περιοχές που εµφανίζουν ακόµα 
περισσότερο εξειδικευµένα κοινά χαρακτηριστικά. Σε ότι αφορά το παραγωγικό της πρότυπο 
εκτός από τον πρωτογενή τοµέα που βρίσκεται σε υποχώρηση, καθοριστική είναι η σχέση µε 
την θάλασσα αλλά και µε τον τουρισµό και την οικιστική ανάπτυξη. Αυτές οι δραστηριότητες 
όµως, δεν αναπτύσσονται οµοιόµορφα σε όλα τα νησιά. Σε ορισµένα έχουν εξελιχθεί σε 
µονοκαλλιέργεια ενώ σε άλλα αναπτύσσονται µε σχετικά αργούς ρυθµούς µε συνέπεια 
σηµαντικές ενδοπεριφερειακές ανισότητες (από νησί σε νησί).  

Σύµφωνα µε τους δείκτες απασχόλησης και ανεργίας το Ν. Αιγαίο κατατάσσεται σε 
ενδιάµεση θέση σε ότι αφορά την απασχόληση και σε προνοµιακή θέση σε ότι αφορά την 
ανεργία. Ως προς την έκθεση στον κίνδυνο της φτώχειας η Περιφέρεια βρίσκεται σε 
ενδιάµεση θέση. 

Η Περιφέρεια χαρακτηρίζεται από την ολοένα και αυξανόµενη σηµασία του τουρισµού στην 
οικονοµία της, από πιέσεις αστικής και οικιστικής ανάπτυξης σε συνάρτηση µε την θέση των 
νησιών ως προς το µητροπολιτικό συγκρότηµα της Αθήνας- Αττικής και τους 
ενδοπεριφερειακούς τουριστικούς πόλους και από τάσεις σύνδεσης των δραστηριοτήτων του 
πρωτογενή τοµέα µε τις τουριστικές δραστηριότητες µε την παραγωγή ποιοτικών τοπικών 
προϊόντων. Στόχο της πολιτικής αποτελεί η αναβάθµιση των δεξιοτήτων του εργατικού 
δυναµικού στο πλαίσιο ενός παραγωγικού προτύπου που συνδυάζει την πολυαπασχόληση 
και πολυλειτουργικότητα (σε τοµείς και στον χρόνο), µε την δηµιουργία προϋποθέσεων 
βιώσιµων επιχειρηµατικών µονάδων και βελτίωση των υπηρεσιών.  
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4.4 Χωρικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής 

Τα στοιχεία που συνάγονται από τη χωρική θεώρηση, σε συνδυασµό µε τη διαπίστωση, ότι 
στη χώρα µας έχει ουσιαστικά γενικευθεί ένα αστικό πρότυπο συµπεριφοράς σε ό,τι αφορά 
κατοίκηση, αναψυχή και πολιτισµό αλλά και τις παραγωγικές διαδικασίες, αναδεικνύουν τη 
χωρική διάσταση, όπως αυτή συνοψίζεται ως στόχος της χωρικής συνοχής, ως ιδιαίτερα 
κρίσιµη για τη χώρα µας. Και αυτό όχι µόνο γιατί επιτρέπει τον εµπλουτισµό, τη 
συµπλήρωση και την εξειδίκευση των θεµατικών πολιτικών σε συγκεκριµένα χωρικά 
σύνολα, αλλά και γιατί οδηγεί στην ιδιαίτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων, που 
χαρακτηρίζουν τη χώρα στο σύνολο της.  

Οι συνιστώσες της χωρικής διάστασης του αναπτυξιακού προγραµµατισµού αφορούν σε 
συγκεκριµένα χωρικά σύνολα: τις πόλεις, τις ορεινές περιοχές, τις νησιωτικές περιοχές, 
καθώς και τις αγροτικές περιοχές και τις περιοχές, που συνδέονται µε την αλιεία. Για κάθε 
χωρικό σύνολο ακολουθεί η περιγραφή των προτεραιοτήτων ανάπτυξης στη βάση της 
αποτίµησης της υφιστάµενης κατάστασης, που προηγήθηκε. 

Οι παρεµβάσεις αυτές θα συµβάλλουν στις τρεις ΚΣΚΓ που αφορούν στην Περιφερειακή 
∆ιάσταση της Πολιτικής Συνοχής:  2.1. Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην 
απασχόληση, 2.2. Υποστήριξη για την οικονοµική διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών , 
των περιοχών αλιείας και των περιοχών µε φυσικά πλεονεκτήµατα, και 2.3 – 2.6. 
∆ιασυνοριακή, ∆ιαπεριφερειακή, ∆ιεθνική συνεργασία 

4.4.1 Βιώσιµη αστική ανάπτυξη 

Γενικά 

Η βιώσιµη αστική ανάπτυξη επικεντρώνεται στο σύνολο των αστικών κέντρων της χώρας 
και στους οικισµούς µε αστικές λειτουργίες, όπως οι πρωτεύουσες των νοµών και τα αστικά 
κέντρα της υπαίθρου. Η βιωσιµότητα των συγκεκριµένων κέντρων αναφέρεται τόσο στην 
λειτουργικότητα τους µε την έννοια της αντιµετώπισης των ελλείψεων, που πολλά από αυτά 
παρουσιάζουν ως προς τις υποδοµές τους, όσο και στην οικονοµική τους βιωσιµότητα µε την 
έννοια ενός ανταγωνιστικού παραγωγικού προτύπου σε συνδυασµό µε την αποτελεσµατική 
διοίκηση τους. 

Η συνοχή του χώρου και η βιώσιµη κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη, που δε στερεί από 
τις µελλοντικές γενιές το δικαίωµα της επιλογής, ορίζεται ως ο µακροπρόθεσµος 
αναπτυξιακός στόχος των ελληνικών πόλεων: Η πόλη που αποτελεί ταυτόχρονα τόπο 
εγκατάστασης οικονοµικών δραστηριοτήτων και φιλοξενεί την κοινωνία των πολιτών της. 

Χαρακτηριστικά στοιχεία της αστικής πολιτικής στη νέα περίοδο είναι η πρόσβαση 
των πολιτών στην εργασία, στην εκπαίδευση, στις υπηρεσίες και στην ψυχαγωγία, το 
αναβαθµισµένο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, η δυναµική και ανταγωνιστική 
οικονοµική ανάπτυξη, οι καινοτόµες επιχειρηµατικές δραστηριότητες και η παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών µέσω µιας εκσυγχρονισµένης δηµόσιας διοίκησης. 

Η στρατηγική ανάπτυξης των αστικών κέντρων αναπτύσσεται ως συνδυασµός των 
παρακάτω στοιχείων. 

• Πολυκεντρικότητα 

• Ενίσχυση των τάσεων δικτύωσης µεταξύ αστικών κέντρων  

• Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδοµών και περιορισµός της αστικής διάχυσης  

• Αειφόρος ανάπτυξη των πόλεων (αύξηση πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων, 
ολοκληρωµένες υποδοµές αστικών εξυπηρετήσεων, αστικές αναπλάσεις, δίκτυα 
πεζοδρόµων και ποδηλατοδρόµων, µείωση των οικιακών αποβλήτων) 

• Αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων στα αστικά κέντρα 

• Βελτίωση των πληροφοριών σχετικά µε τις εξελίξεις στα αστικά κέντρα (παρατηρητήριο) 
Η αστική ανάπτυξη εποµένως εκτείνεται στο σύνολο των αστικών κέντρων της χώρας όπου 
αντιµετωπίζονται τόσο τα συνολικά ζητήµατα βελτίωσης της λειτουργίας και επέκτασης των 
αστικών κέντρων της χώρας όσο και τα ιδιαίτερα ζητήµατα που παρουσιάζουν ένταση και 
επικεντρώνονται σε συγκεκριµένες περιοχές µέσα στα αστικά κέντρα (περιοχές σε κρίση, 
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περιοχές αλλαγής χρήσεων και αποβιοµηχάνισης, περιοχές µε έντονα κοινωνικά 
προβλήµατα) αξιοποιώντας την εµπειρία που έχει µέχρι σήµερα αποκτηθεί (π.χ. 
Πρωτοβουλία Urban, καλές πρακτικές). Ταυτόχρονα, ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην 
ενδυνάµωση της δυναµικής συγκεκριµένων αστικών κέντρων, που µπορούν να 
λειτουργήσουν ως πόλοι ανάπτυξης της χώρας. 

Με βάση τα προηγούµενα, η βιώσιµη αστική ανάπτυξη συγκεντρώνεται γύρω από 
συγκεκριµένα αστικά κέντρα της χώρας µητροπολιτικού και περιφερειακού επιπέδου. Η 
ανάπτυξη των κέντρων αυτών θα κινητοποιήσει, µέσα από τις αναδυόµενες δικτυώσεις, και 
την ανάπτυξη των περιοχών αµέσου επιρροής και συγκεκριµένων αστικών κέντρων, δηλ. 
την ύπαιθρο που τα περιβάλλει, αλλά και την ανάπτυξη µικρότερων αστικών κέντρων, που 
βρίσκονται στην ακτίνα επιρροής τους:  

Οι πόλοι ανάπτυξης της χώρας. 

Καθοριστικό στοιχείο στην αναπτυξιακή πολιτική της επόµενης προγραµµατικής περιόδου 
αποτελούν οι πόλοι ανάπτυξης της χώρας. Πρόκειται για συγκεκριµένα αστικά κέντρα της 
χώρας και για περιοχές δυναµικής περιαστικής ανάπτυξης και αστικής διάχυσης. Οι εν λόγω 
πόλοι κρίνεται σκόπιµο να ενδυναµωθούν ώστε να βελτιωθεί η λειτουργικότητα τους, να 
αντιµετωπισθούν περιοχές στο εσωτερικό τους, που βρίσκονται σε κρίση, και να 
σχεδιαστούν έγκαιρα και σωστά οι περιοχές που δέχονται τις πιέσεις της αστικής ανάπτυξης. 

Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται η νέα Κοινοτική Πρωτοβουλία “Regions for Economic 
Change”. Ετσι, ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην ευρύτερη εφαρµογή και ένταξη στο πλαίσιο 
του αναπτυξιακού προγραµµατισµού (mainstream programming process) καινοτόµων 
δράσεων που συνδέονται µε τα αποτελέσµατα των δικτύων στα οποία συµµετέχουν οι 
περιφέρειες.  

Στόχο της συγκεκριµένης προσπάθειας αποτελεί η προσέλκυση επενδύσεων, η δηµιουργία 
δηλ. συνθηκών ώστε οι συγκεκριµένες περιοχές να αποτελέσουν τόπους εγκατάστασης 
επιχειρήσεων, η βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των αστικών περιοχών, η βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων και η αντιµετώπιση προβληµάτων, που συνδέονται µε την 
ποιότητα του περιβάλλοντος των περιοχών αυτών και των πιέσεων, που αυτό δέχεται από 
τις αστικές λειτουργίες και την αστική ανάπτυξη.  

Οι πόλοι ανάπτυξης προκύπτουν από την αξιολόγηση του ιεραρχηµένου αστικού 
συστήµατος της χώρας µε τη βοήθεια µιας σειράς κριτηρίων, τα οποία αναπτύσσονται στη 
συνέχεια.  

Οι πόλοι ανάπτυξης αποτελούνται από τρεις κατηγορίες αστικών κέντρων.  

Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται τα µητροπολιτικά κέντρα, τα οποία αντιστοιχούν 
στις µεγάλες πληθυσµιακές συγκεντρώσεις της Αθήνας – Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Οι 
συγκεκριµένες περιοχές θα πρέπει να θεωρούνται σε επίπεδο ηµερησίων  συστηµάτων των 
συγκεκριµένων κέντρων τα οποία, καθώς ολοκληρώνονται τα βασικά µεγάλα έργα 
υποδοµών (οδικοί άξονες, σιδηρόδροµος), τείνουν και αυτά να διευρύνονται σηµαντικά. 
Έτσι το ηµερήσιο σύστηµα της Αθήνας – Αττικής µπορεί να θεωρηθεί, ότι επεκτείνεται µέχρι 
την Χαλκίδα, Λειβαδιά, και Θήβα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, µέχρι την Κόρινθο, 
Κιάτο, Άργος και Ναύπλιο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς και µέχρι τα νησιά του 
Αργοσαρωνικού (ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής) αλλά και µέχρι τα βορειότερα νησιά 
των Κυκλάδων. 

Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται συγκεκριµένα αστικά κέντρα, τα οποία είναι ή 
δευτερεύοντα κέντρα διαπεριφερειακής σηµασίας, ή αποτελούν στοιχεία αναδυοµένων 
δικτυώσεων γειτονικών αστικών κέντρων ή προκύπτουν από αστικά κέντρα, τα οποία 
συγκεντρώνουν ειδικές χρήσεις, που κρίνονται σηµαντικές για τη συνολική αναπτυξιακή 
διαδικασία (π.χ πύλες, κόµβοι κτλ). 

Σε µια τρίτη κατηγορία κατατάσσονται τα µεγάλα αστικά κέντρα της Κρήτης καθώς και 
τα αστικά κέντρα του Αιγαίου και των Ιονίων Νησιών, τα οποία ανεξάρτητα από το 
µεγεθός τους ιστορικά αποτελούν ένα «ενιαίο αστικό χώρο» µε κοινά χαρακτηριστικά στο 
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σύνολό τους. Τα κέντρα αυτά αντιστοιχούν στην ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η αστική 
ανάπτυξη στις νησιωτικές περιοχές της χώρας12. 

Η επιλογή των πόλων ανάπτυξης που προτείνονται στη συνέχεια γίνεται στη βάση των 
τριών κατηγοριών αστικών κέντρων που αναφέρονται παραπάνω µε τη βοήθεια 
συγκεκριµένων κριτηρίων από ένα σύνολο, το οποίο αποτελείται από τα αστικά κέντρα 
της χώρας και όσες από τις πρωτεύουσες των νοµών δεν εµπίπτουν στη συγκεκριµένη 
κατηγορία.  

Πρόκειται για :  

• το πληθυσµιακό µέγεθος των πόλεων (ή πολεοδοµικών συγκροτηµάτων (ΠΣ),  

• την πληθυσµιακή δυναµική,  

• τη θέση των πόλεων σε σχέση µε τους υφισταµένους και τους επιδιωκόµενους άξονες 
ανάπτυξης,  

• τη διοικητική σηµασία,  

• τη διαθεσιµότητα υποδοµών έρευνας και υγείας, 

• την δοµή και τη δυναµική του παραγωγικού προτύπου, 

• την ύπαρξη στοιχείων δικτυώσεων µε γειτονικά αστικά κέντρα. 

Η αξιολόγηση των αστικών κέντρων της χώρας µε τη βοήθεια των συγκεκριµένων 
κριτηρίων, οδηγεί στην επιλογή 26 από αυτά ως πιθανούς πόλους ανάπτυξης (βλ. παρακάτω 
πίνακα). Από τα 26 αυτά κέντρα εξαιρούνται ορισµένα ως εντασσόµενα στο ηµερήσιο αστικό 
σύστηµα των µητροπολιτικών κέντρων της Αθήνας – Αττικής και της Θεσσαλονίκης. 

Οι πόλοι ανάπτυξης προσδιορίζονται συνεκτιµώντας την ιεραρχηµένη διάρθρωση του 
αστικού συστήµατος της χώρας µε τη βοήθεια συγκεκριµένων κριτηρίων, τα οποία 
αναπτύσσονται στη συνέχεια. 

Οι συγκεκριµένοι πόλοι ανάπτυξης προκύπτουν από την αυστηρή εφαρµογή των κριτηρίων, 
που έχουν επιλεγεί στο συγκεκριµένο σύνολο αστικών κέντρων και αποτελούν επιλεγµένα 
στοιχεία της αναπτυξιακής πολιτικής, χωρίς όµως, να αποκλείονται αναδιαρθρώσεις της 
συγκεκριµένης κατάταξης µέσα από την ίδια την αναπτυξιακή δυναµική (δυναµική 
διαδικασία), τις δραστηριότητες των αρµόδιων µε την αστική ανάπτυξη φορέων και τη 
λειτουργία της αγοράς κατά την περίοδο εφαρµογής. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 -Κριτήρια επιλογής αστικών κέντρων ανάπτυξης 

                                               

 
12 Πρβλ. Υπουργείο Πολιτισµού, Το Αιγαίο: Μια ∆ιάσπαρτη Πόλη, 10η Έκθεση Αρχιτεκτονικής Μπιενάλε Βενετίας, 
Ελληνική Συµµετοχή, , Αθήνα, 2006.  
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ανάπτυξης

Στοιχεία 
δικτυώσεων

Ειδικά 
χαρακτηριστικά 
νησιωτρικού 

χώρου 

1 ΑΘΗΝΑ (Π.Σ.) xxxxxxxxx ΚΜ ΚΜΜ αµετ. xxxx xxx Κ Κ ΚΗΣΑ
2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Π.Σ.) xxxxx ΑΜ ΚΜΜ xx xxxx xxx Κ Κ ΚΗΣΑ
3 ΠΑΤΡΑ (Π.Σ.) xxx ΑΜ ΚΜΜ x xx xx Κ Κ Π-ΑΙΓ
4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Π.Σ.) xxx ΑΜ ΑΚΜ x xx xx Κ ΒΑΚ xx
5 ΛΑΡΙΣΑ xxx ΑΜ ΑΜΜ αµετ. xx xx Κ ΒΘΕΣ
6 ΒΟΛΟΣ (Π.Σ.) xxx ΚΜ ΑΜΜ x x x Κ ΛΘΕΣ
7 ΧΑΝΙΑ (Π.Σ.) xx ΑΜ ΑΜΜ xx x x Ε ΒΑΚ xx
8 ΑΧΑΡΝΑΙ xx — — — — — — — — —
9 ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Π.Σ.) xx ΚΜ ΜΚΜ x xx xx Κ Κ
10 ΧΑΛΚΙ∆Α (Π.Σ.) xx — — — — — — — ΗΣΑ xx
11 ΚΑΒΑΛΑ xx ΑΜ ΜΜΜ x x Ε Κ∆Ξ
12 ΑΓΡΙΝΙΟ (Π.Σ.) xx ΚΜ ΑΜΜ x x Ε Ε
13 ΚΑΤΕΡΙΝΗ (Π.Σ.) xx — — — — — Ε Ε ΗΣΘ —
14 ΣΕΡΡΕΣ xx — — — — — Γ — ΗΣΘ —
15 ΡΟ∆ΟΣ xx ΑΜ ΚΚΜ x x x
16 ΤΡΙΚΑΛΑ xx — — — — — — Ε ΘΕΣ —
17 ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Π.Σ.) xx ΑΜ ΑΜΜ αµετ. x Ε Ε
18 ΛΑΜΙΑ x ΑΜ ΑΜΜ αµετ. xx Κ Ε
19 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ x ΑΑΜ ΑΜΜ x x x Κ Ε ΑΛΚ
20 ΞΑΝΘΗ x ΑΑΜ ΑΜΜ αµετ. x x Γ Ε Κ∆Ξ
21 ΚΟΜΟΤΗΝΗ x AM AMM x xx — Γ Ε ΑΛΚ —
22 ΒΕΡΟΙΑ x — — — x — Ε — ΗΣΘ —
23 ∆ΡΑΜΑ x ΑΑΜ ΑΜΜ x x Ε Κ∆Ξ
24 ΚΕΡΚΥΡΑ (Π.Σ.) x Μείωση ΚΚΜ x xx x
25 ΚΟΖΑΝΗ x ΑΜ ΚΑΜ x xx x Κ Κ ΚΠτ/ΗΣΘ
26 ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Π.Σ.) x — ΗΣΑ

Κριτήρια επιλογής αστικών κέντρων πόλων ανάπτυξης

 

 

 

Κριτήρια επιλογής αστικών κέντρων – πόλων ανάπτυξης.  

Τα αστικά κέντρα της χώρας που προσδιορίζονται ως πόλοι ανάπτυξης επιλέγονται από το 
σύνολο των αστικών κέντρων της χώρας, όπως αυτά ορίζονται από την ΕΣΥΕ (πληθυσµός 
κύριου οικισµού άνω των 10000 κατοίκων) στα οποία προστίθενται και τα κέντρα µε 
µικρότερο πληθυσµιακό µέγεθος που είναι πρωτεύουσες νοµών.  

Κρ.1   Μέγεθος Πληθυσµού: 

Εξετάζονται οι εξής κατηγορίες: 

 Άνω του 1000000 κατ. 

 100000 – 200.000 κατ. 

 50000 – 99999 κατ. 

 35000 – 49999 κατ. 

Κρ.2   Πληθυσµιακή ∆υναµική: 

Η πληθυσµιακή δυναµική προσδιορίζεται µε κριτήριο το µέσο ρυθµό µεταβολής του 
πληθυσµού των αστικών κέντρων. 

Προσδιορίζονται οι εξής κατηγορίες: 

 Αύξηση σηµαντική άνω του µέσου όρου: ΑΑΜ 

 Αύξηση ανω του µέσου όρου: ΑΜ 

 Αύξηση κάτω του µέσου ρυθµού ΚΜ 

 Μείωση 

Κρ.3   Κατάσταση Παραγωγικού Προτύπου: 
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Η κατάσταση του παραγωγικού προτύπου προσδιορίζεται µε κριτήριο την ποσοστιαία 
σύνθεση της απασχόλησης στους τρείς τοµείς πρωτογενή, δευτερογενή, και τριτογενή σε 
σχέση το µέσο όρο του συγκεκριµένου χωρικού συνόλου για το έτος 2001. 

∆ιαµορφώνονται τρείς κατηγορίες: 

 Άνω του µέσου όρου. Α  

 Περί το µέσο όρο. Μ 

 Κάτω του µέσου όρου. Κ 

Η σειρά αναγραφής στον δείκτη αντιστοιχεί στον πρωτογενή, δευτερογενή, και τριτογενή 
τοµέα αντίστοιχα. 

Κρ. 4 Μεταβολή Παραγωγικού Προτύπου: 

Η µεταβολή προσδιορίζεται από τη σύγκριση των τιµών του ίδιου δείκτη µεταξύ των ετών 
1981, 1991 και 2001. Εξετάζονται τρείς κατηγορίες : αµετάβλητος(αµετ), περιορισµένη 
µεταβολή (χ), σηµαντική µεταβολή (χχ).  

Κρ. 5 ∆ιοικητικά στοιχεία:  

Κριτήριο αποτελεί η έδρα Περιφέρειας και άλλων βαθµίδων της διοίκησης. 

Κρ. 6 Υποδοµή ανώτατης εκπαίδευσης και υγείας:  

Το κριτήριο συνδέεται µε την ύπαρξη ΑΕΙ και πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων. 

Κρ7 Θέση αστικού κέντρου σε σχέση µε τους υφιστάµενους άξονες ανάπτυξης: 

Κεντρική θέση ή κόµβος (Κ), Εντός του άξονα (Ε), Σε γειτονική θέση (Γ). 

Κρ 8 Θέση αστικού κέντρου σε σχέση µε τους αναδυόµενους άξονες ανάπτυξης: 

Κεντρική θέση ή κόµβος (Κ), Εντός του άξονα (Ε), Σε γειτονική θέση (Γ). 

Κρ.9 Ειδικά χαρακτηριστικά νησιωτικού χώρου: 

Η νησιωτικότητα ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό 

Κρ.10 Στοιχεία δικτυώσεων:  

Υφιστάµενη δικτύωση (ηµερήσιο σύστηµα µητροπολιτικών κέντρων), 

Αναδυόµενη δικτύωση (εξετάζονται κατά κανόνα οι δικτυώσεις που παραπέµπουν σε 
γεωµετρικά σχήµατα). 

 

Σύµφωνα µε την ανωτέρω µεθοδολογία αξιολόγησης των αστικών κέντρων της 
χώρας,  προκύπτουν ως πόλοι ανάπτυξης: 

 

•Αθήνα (ΠΣ)- Αττική  

• Θεσσαλονίκη (ΠΣ)13 

• Πάτρα  

• Ηράκλειο –Χανιά 

• Λάρισα – Βόλος 

• Γιάννενα14 

• Καβάλα – ∆ράµα – Ξάνθη 

• Καλαµάτα  

•Αλεξανδρούπολη-Κοµοτηνή 

                                               

 
13 Η πόλη αυτή συµµετέχει στην κοινοτική πρωτοβουλία «Περιφέρειες για την οικονοµική αλλαγή» 
14 Η πόλη αυτή συµµετέχει στην κοινοτική πρωτοβουλία «Περιφέρειες για την οικονοµική αλλαγή». 



 

 

83

• Ρόδος  

•Κοζάνη-Πτολεµαϊδα. 

 

1. Η Αθήνα –Αττική. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη πληθυσµιακή συγκέντρωση της 
χώρας και για τόπο εγκατάστασης πολλών επιχειρήσεων όλων των τοµέων και 
κλάδων. Αποτελεί αστική συγκέντρωση διεθνούς ακτινοβολίας και ένα από τα 
σηµαντικότερα κέντρα της Μεσογείου, ενώ οι εξελίξεις σε αυτή, σε ότι αφορά τα 
πρότυπα κατοίκησης και παραγωγής λειτουργούν καθοριστικά στο σύνολο της 
χώρας. 

Η Αθήνα τείνει να επεκτείνεται στο σύνολο της Αττικής και στα γειτονικά µε αυτή 
νησιά, ενώ αποτελεί το κέντρο ενός σηµαντικού, µε κριτήριο τα αστικά κέντρα που 
εντάσσονται σε αυτό, ηµερησίου συστήµατος το οποίο συµπεριλαµβάνει και περιοχές 
των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, και Ν. Αιγαίου (Κυκλάδες). 
Χωρίς αµφιβολία η Αθήνα αποτελεί το κεντρικό σηµείο σύνδεσης των περισσοτέρων 
νησιών του Αιγαίου µε τον κύριο κορµό της χώρας και ταυτόχρονα την κύρια πύλη 
εισόδου στη χώρα, εµπορευµάτων και ανθρώπων. Όλοι οι δείκτες εµφανίζουν στην 
Αθήνα τις µεγαλύτερες τιµές τους (είτε ποιοτικά είτε ποσοτικά). 

Τέλος, η Αθήνα – Αττική αποτελεί καθοριστικό κόµβο στον υφιστάµενο άξονα 
ανάπτυξης της χώρας, ενώ οι εξελίξεις σε αυτή, κυρίως στην οικονοµία της θα 
επηρεάσουν καθοριστικά όχι µόνο τον υφιστάµενο αλλά και τους αναδυόµενους 
άξονες της χώρας. 

2. Θεσσαλονίκη (πολεοδοµικό συγκρότηµα και ηµερήσιο σύστηµα). Ο ρόλος 
της πόλης αντιστοιχεί µε το ρόλο της Αθήνας – Αττικής αν και µε µικρότερη έκταση. 
Και η Θεσσαλονίκη αποτελεί το κέντρο ενός ηµερησίου συστήµατος στο οποίο 
εντάσσονται όλα τα σηµαντικά αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί και αυτή κόµβο του υφιστάµενου 
αναπτυξιακού άξονα της χώρας, αλλά και κεντρικό σηµείο του αναδυόµενου άξονα 
Ανατολής – ∆ύσης περί την Εγνατία Οδό. Όλες οι τιµές των σχετικών δεικτών 
τεκµηριώνουν την επιλογή της Θεσσαλονίκης ως πόλο ανάπτυξης, ενώ η επιλογή 
αυτή ανταποκρίνεται στον αναµενόµενο µελλοντικό δυναµισµό της πόλης σε σχέση 
µε τις αναµενόµενες θετικές εξελίξεις των γειτονικών χωρών Αλβανία και π ΠΓ∆Μ, 
αλλά και των κρατών µελών της ΕΕ Βουλγαρία και Ρουµανία. Πρόσθετο εποµένως 
στοιχείο επιλογής, αποτελεί και η εδαφική συνέχεια της ενδοχώρας της πόλης µε τις 
χώρες των Βαλκανίων. 

3. Πάτρα. Η Πάτρα αποτελεί την τρίτη σε πληθυσµό πόλη της χώρας, παρουσιάζει 
τάσεις αύξησης του πληθυσµού, ενώ το παραγωγικό της πρότυπο αντιστοιχεί σε 
εκείνο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (ΠΣ), παρουσιάζοντας τάσεις υποχώρησης 
της σηµασίας του πρωτογενή τοµέα. Επίσης,  αποτελεί έδρα Περιφέρειας, ενός 
µεγάλου πανεπιστηµίου και την πλέον σηµαντική δυτική πύλη της χώρας, 
αναπτύσσοντας σταδιακά δικτυώσεις µε το Αίγιο στην Πελοπόννησο και τη 
Ναύπακτο στην άλλη µεριά του Κορινθιακού κόλπου. Η Πάτρα αποτελεί 
ακρογωνιαίο σηµείο του υφιστάµενου άξονα ανάπτυξης της χώρας αλλά και 
κεντρικό σηµείο του αναδυόµενου δυτικού άξονα ανάπτυξης της χώρας (Γιάννενα, 
Άρτα, Πρέβεζα, Αγρίνιο-Μεσολόγγι, Πάτρα,  Πύργος - µικρά αστικά κέντρα ∆υτικής 
Πελοποννήσου, Καλαµάτα). 

4. Λάρισα –Βόλος Ο συγκεκριµένος πόλος αποτελείται από δύο σηµαντικά 
πληθυσµιακού µεγέθους αστικά κέντρα της χώρας, που βρίσκονται σε µικρή 
απόσταση µεταξύ τους και παρουσιάζουν αυξανόµενα στοιχεία δικτύωσης, καθώς 
και συµπληρωµατικές υποδοµές (λιµάνι, αεροδρόµιο, σιδηροδροµικό δίκτυο). Και τα 
δύο αυτά κέντρα αποτελούν καθοριστικά στοιχεία του αστικού συστήµατος της 
Θεσσαλίας και βρίσκονται στο κέντρο του ηπειρωτικού κορµού της χώρας, το οποίο 
περιλαµβάνει και τα αστικά κέντρα της ∆υτικής Θεσσαλίας, καθώς και ορισµένα 
µικρότερα αστικά κέντρα και αναπτύσσεται περιµετρικά του συγκεκριµένου πόλου. 
Και τα δύο αστικά κέντρα παρουσιάζουν σηµαντικό για την χώρα πληθυσµιακό 
µέγεθος. Ο πληθυσµός τους αυξάνεται κατά την περίοδο 1991-2001 µε ρυθµούς 
πάνω από το µέσο όρο της χώρας στη Λάρισα και κάτω από το αντίστοιχο µέγεθος 
στο Βόλο.  
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Το παραγωγικό τους πρότυπο παρουσιάζει συγγενική εικόνα αλλά και τάσεις 
εκσυγχρονισµού. Η Λάρισα αποτελεί κέντρο των κλάδων αγροδιατροφής και 
µεταποίησης βιοµηχανικών φυτών, ενώ ο Βόλος παραδοσιακά συνδέεται µε την 
µεταλλουργία και την τσιµεντοβιοµηχανία. Το παραγωγικό πρότυπο της Λάρισας 
εµφανίζεται σταθεροποιηµένο, ενώ το αντίστοιχο του Βόλου παρουσιάζει µικρές 
αλλαγές οι οποίες συνίστανται στον περιορισµό της σηµασίας της µεταποίησης. Η 
Λάρισα αποτελεί έδρα Περιφέρειας, ενώ και στις δύο πόλεις έχουν την έδρα τους 
σηµαντικά τµήµατα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Στη Λάρισα εδρεύει η Ιατρική 
Σχολή µε το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο. Και οι δύο πόλεις αποτελούν κεντρικά 
στοιχεία του κύριου αναπτυξιακού άξονα της χώρας ενώ µπορεί να θεωρηθεί, ότι 
αυτές αποτελούν τµήµατα του αναδυόµενου άξονα ανάπτυξης Βόλος-Λάρισα-
Τύρναβος-Κοζάνη-Εγνατία–Πτολεµαίδα-Φλώρινα-σύνορα (π ΠΓ∆Μ). Επίσης, ο 
συγκεκριµένος πόλος ανάπτυξης βρίσκεται σε άµεση επαφή µε το σχεδιαζόµενο 
οδικό άξονα Ε65 Λαµία –Γρεβενά (Εγνατία), που θα αναπτυχθεί δυτικότερα. Τέλος, 
και τα δύο αστικά κέντρα αποτελούν κέντρα ηµερησίων συστηµάτων τα οποία 
ανατολικά της Λάρισας και δυτικά του Βόλου τείνουν να διαµορφώσουν µια ενότητα 
(τάση δικτύωσης). Ο πόλος αυτός µπορεί να αποτελέσει τον κεντρικό (γεωγραφικά) 
αναπτυξιακό πόλο της χώρας ασκώντας ακτινωτά επιρροή στην ∆υτική Μακεδονία, 
την Ήπειρο, την ∆υτική Ελλάδα και την Στερεά Ελλάδα και να λειτουργήσει ως ένα 
σηµείο, εξισορροπητικά στην Αθήνα – Αττική και την Θεσσαλονίκη. 

5. Γιάννενα. Τα Γιάννενα αποτελούν το κύριο αστικό κέντρο της ∆υτικής Ελλάδας 
µετά την Πάτρα, το παραδοσιακό δυναµικό κέντρο της Ηπείρου και είναι πόλη µε 
διεθνή ακτινοβολία. ∆ιαθέτουν πληθυσµιακό µέγεθος που τα κατατάσσει στις πόλεις 
µεσαίου µεγέθους και ενσωµατώνουν στις αστικές τους λειτουργίες το σύνολο των 
∆ήµων του υψιπέδου στο οποίο βρίσκονται. Ο πληθυσµός της πόλης αυξάνεται µε 
ρυθµό κάτω του µέσου όρου της χώρας. Το παραγωγικό πρότυπο της πόλης κινείται 
περί το µέσο όρο στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα, ενώ υπολείπεται του 
αντίστοιχου µεγέθους στον δευτερογενή τοµέα, παρά την παράδοση της πόλης στην 
καλλιτεχνική, κυρίως, επεξεργασία  ευγενών µετάλλων. Το συγκεκριµένο 
παραγωγικό πρότυπο παρουσιάζει σταθεροποιητική εικόνα. Τα Γιάννενα αποτελούν 
έδρα Περιφέρειας και Νοµού και διαθέτουν ολοκληρωµένο Πανεπιστήµιο µε 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο µε ακτινοβολία και επιρροή στο σύνολο της χώρας και 
στις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων. Τα Γιάννενα αποτελούν κύριο στοιχείο του 
αναδυόµενου βόρειου άξονα ανάπτυξης της χώρας περί την Εγνατία Οδό, αλλά και 
το ακρογωνιαίο κόµβο του αναδυόµενου άξονα ανάπτυξης από βορρά προς νότο 
κατά µήκος της Ιόνιας Οδού (δυτικός οδικός άξονας). 

6. Καβάλα- Ξάνθη- ∆ράµα. Ο συγκριµένος πόλος αποτελείται από τρία αστικά 
κέντρα της Περιφέρειας, που συνιστούν πόλεις µεσαίου πληθυσµιακού µεγέθους 
ενώ συνολικά συγκεντρώνουν περίπου 170.000 κάτοικοι.  

Τα τρία αυτά κέντρα αναπτύσσουν ηµερήσια συστήµατα στα οποία εντάσσονται οι 
γειτονικοί προς αυτά ∆ήµοι ενώ αναπτύσσουν και σηµαντικές τάσεις δικτύωσης 
µεταξύ τους. Οι τάσεις αυτές ενισχύονται από τις µικρές µεταξύ τους αποστάσεις και 
τον αυξανόµενο περιορισµό των χρονοαποστάσεων στις µεταξύ τους συνδέσεις 
λόγω των αναπτυσσοµένων και βελτιωµένων έργων υποδοµής.  

Ο πληθυσµός της Καβάλας αναπτύσσεται µε ρυθµό άνω του µέσου όρου της χώρας, 
ενώ ο πληθυσµός των λοιπών δύο κέντρων αναπτύσσεται σηµαντικά άνω του 
αντίστοιχου µεγέθους. Το παραγωγικό πρότυπο της Καβάλας παρουσιάζει τάσεις 
κίνησης περί το µέσο της χώρας και στους τρείς τοµείς, ενώ στα δύο άλλα αστικά 
κέντρα η απασχόληση στον πρωτογενή κινείται πάνω από το µέσο όρο της χώρας 
και στους λοιπούς τοµείς περί τον εθνικό µέσο. Το συγκεκριµένο παραγωγικό 
πρότυπο παραµένει σταθερό στην Ξάνθη, ενώ παρουσιάζει µικρή µεταβολή στην 
Καβάλα (αύξηση της σηµασίας του πρωτογενή τοµέα) και στην ∆ράµα (µείωση της 
σηµασίας του δευτερογενή την περίοδο 1991-2001). 

Και οι τρείς πόλεις αποτελούν έδρα νοµού, ενώ στην Καβάλα ∆ράµα λειτουργούν 
τµήµατα ΤΕΙ. Στην Ξάνθη λειτουργεί µέρος του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου 
Θράκης (Πολυτεχνική Σχολή). Και οι τρείς πόλεις αποτελούν τµήµατα του 
παραδοσιακού αναπτυξιακού άξονα της χώρας. Μάλιστα, µια και αυτός θεωρείται, 
ότι έχει στην Καβάλα το ανατολικό του άκρο, οι δύο άλλες πόλεις µπορεί να 
θεωρηθεί, ότι αποτελούν στοιχεία επέκτασης του άξονα. Άλλωστε το τµήµα 
Θεσσαλονίκης –Καβάλας του συγκεκριµένου άξονα εντάσσεται στον αναδυόµενο 
(Εγνατία Οδό) άξονα ανάπτυξης του βορρά µε τάσεις επέκτασης προς Κοµοτηνή και 
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Αλεξανδρούπολη αλλά και πέρα των συνόρων και προς βορρά και προς ανατολάς 
(κάθετοι άξονες Εγνατίας Οδού).  

7. Καλαµάτα. Η Καλαµάτα αποτελεί ένα δυναµικό αστικό κέντρο στην νοτιοδυτική 
Πελοπόννησο και βρίσκεται στο κέντρο ενός αναπτυσσόµενου ηµερησίου 
συστήµατος, το οποίο εκτός από το σύνολο της λεκάνης επιρροής του Παµίσου 
καταλαµβάνει και τµήµατα της δυτικής και κεντρικής χερσονήσου της 
Πελοποννήσου. Έχει µεσαίο πληθυσµιακό µέγεθος, ενώ πληθυσµιακά αναπτύσσεται 
µε ρυθµό πάνω από το µέσο όρο της χώρας. Το πρότυπο απασχόλησης της πόλης 
παρουσιάζεται πάνω από το µέσο όρο στον πρωτογενή τοµέα και κινείται περί το 
µέσο όρο στους λοιπούς τοµείς παραµένοντας αµετάβλητο.  

Η Καλαµάτα είναι έδρα ΤΕΙ και τµηµάτων του σχετικά νέου Πανεπιστηµίου της 
Πελοποννήσου. Σε σχέση µε τους άξονες ανάπτυξης, µπορεί να θεωρηθεί ότι µε την 
προϋπόθεση ολοκλήρωσης του σχετικού άξονα (Αθήνα –Κόρινθος- Τρίπολη –
Καλαµάτα), η πόλη ουσιαστικά µπορεί να ενταχθεί στον εξωτερικό δακτύλιο του 
ηµερήσιου συστήµατος της Αθήνας –Αττικής. Αντίστοιχα µπορούν να 
υποστηριχθούν για την σχέση της πόλης µε τον αναδυόµενο δυτικό άξονα της 
χώρας η ολοκλήρωση του οποίου συνδέεται και µε τοη οµώνυµο οδικό άξονα (Ιονία 
οδός) Επίσης, η επιλογή της πόλης ως πόλο ανάπτυξης συµβάλλει και στην 
ενδυνάµωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του νοτίου τµήµατος της χώρας. 

8. Αλεξανδρούπολη-Κοµοτηνή. Πρόκειται για δύο µεσαίου µεγέθους αστικά κέντρα 
της χώρας, τα οποία αντιµετωπίζονται από κοινού ως αναπτυξιακός πόλος εξαιτίας 
της συνοριακής τους θέσης και των αναµενόµενων αλλαγών λόγω της πρόσφατης 
και της επικείµενης διεύρυνσης της ΕΕ προς ανατολάς. Αποτελούν και οι δύο πόλεις 
µεσαίου µεγέθους αστικά κέντρα µε αυξανόµενο πληθυσµό, µε ιδιαίτερη ένταση, 
µάλιστα, στην Αλεξανδρούπολη.  

Το παραγωγικό τους πρότυπο κινείται περί το µέσο όρο της χώρας στη µεταποίηση 
και τις υπηρεσίες και άνω του µέσου όρου στον πρωτογενή τοµέα, παρουσιάζοντας 
µικρές τάσεις µετασχηµατισµού. Η Κοµοτηνή αποτελεί έδρα νοµού και περιφέρειας 
και είναι έδρα πανεπιστηµιακών σχολών. Στην Αλεξανδρούπολη εδρεύει και το 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο. Βρίσκονται και οι δύο στο αναδυόµενο τµήµα του 
βόρειου άξονα ανάπτυξης της χώρας. Οι δύο πόλεις βρίσκονται σε µια διαδικασία 
προσέγγισης, που µπορεί να αποδοθεί στην ανάπτυξη των µεταξύ τους συνδέσεων 
(Εγνατία Οδός), ενώ η Αλεξανδρούπολη σύµφωνα µε τους ευρύτερους σχεδιασµούς 
εξελίσσεται σε ενεργειακό κόµβο διεθνούς σηµασίας. 

9. Κοζάνη-Πτολεµαΐδα. Η Κοζάνη και η Πτολεµαΐδα αποτελούν το ενεργειακό κέντρο 
της χώρας και βρίσκονται σε φάση µετασχηµατισµού και διαφοροποίησης του 
παραγωγικού τους προτύπου. Ειδικά στο ζήτηµα της ενέργειας προσανατολίζονται 
προς τη διαφοροποίηση των πηγών παραγωγής της, ενώ σε ό,τι αφορά το συνολικό 
παραγωγικό πρότυπο των αστικών κέντρων αναπτύσσεται η καινοτοµία και οι 
κλάδοι που συνδέονται µε την ενεργειακή οικονοµία. Υπέρ της επιλογής των 
αστικών αυτών κέντρων ως πόλο ανάπτυξης, συνηγορεί η τάση ανάδυσης ενός 
αναπτυξιακού άξονα στην ανατολική πλευρά του κύριου ορεινού όγκου της χώρας 
από Γρεβενά προς Κοζάνη – Πτολεµαΐδα, και προς βορρά προς Αµύνταιο και 
Φλώρινα, µε τάσεις επέκτασης και προς βορρά αλλά και προς την δύση πέραν των 
συνόρων. Ο άξονας αυτός θα ενισχυθεί και την κατασκευή του E-65 (Λαµία –
Γρεβενά). Η Κοζάνη, παράλληλα, µέσα από την ολοκλήρωση της Εγνατίας 
συνδέεται στενότερα (µείωση των χρονοαποστάσεων) µε τα Γιάννενα δυτικά και 
κυρίως µε την Θεσσαλονίκη και το ηµερήσιο σύστηµά της ανατολικά. Τέλος, η 
Κοζάνη διαθέτει και σηµαντικές υποδοµές ανώτατης εκπαίδευσης. 

10. Ηράκλειο –Χανιά. Τα δύο αστικά κέντρα αν και βρίσκονται σε σχετικά σηµαντική 
απόσταση µεταξύ τους, θεωρούνται ως ένας αναπτυξιακός πόλος εξ αιτίας του 
νησιωτικού χαρακτήρα της Κρήτης. Η επιλογή αυτή συνδέεται µε το νησιωτικό 
χαρακτήρα της Κρήτης, µε την αναπτυξιακή κατάσταση των νοµών της Κρήτης και 
κυρίως µε την αστικότητα και την αστική συγκέντρωση κάθε νοµού. Έτσι οι νοµοί 
Χανίων και Ηρακλείου διαθέτουν περιφερειακού και µεσαίου µεγέθους αστικά 
κέντρα το Ηράκλειο και τα Χανιά αντίστοιχα, ενώ οι δύο άλλοι νοµοί Ρεθύµνου και 
Λασιθίου το Ρέθυµνο και το σύστηµα αστικών κέντρων του νοµού Λασιθίου. Τα 
Χανιά και Ηράκλειο σηµατοδοτούν το δυτικό άκρο και το κέντρο του βόρειου άξονα 
της Κρήτης. Και τα δύο αστικά κέντρα παρουσιάζουν αύξηση του πληθυσµού τους 
άνω του µέσου όρου της χώρας και ένα παραγωγικό πρότυπο, το οποίοι βρίσκεται 
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άνω του µέσου όρου της χώρας στον πρωτογενή τοµέα, περί το µέσο όρο στον 
τριτογενή τοµέα ενώ διαφοροποιούνται στο δευτερογενή όπου το Ηράκλειο 
βρίσκεται κάτω του µέσου όρου και τα Χανιά περί του µέσου όρου. Το παραγωγικό 
πρότυπο και των δύο αστικών κέντρων µεταβάλλεται. Στο µεν Ηράκλειο 
περιορισµένα, χωρίς ιδιαίτερη έκταση, καθώς µειώνεται η σηµασία του δευτερογενή 
τοµέα, ενώ στα Χανιά η µεταβολή αυτή είναι σηµαντική. Στα Χανιά παρατηρείται 
στο σύνολο της χρονικής περιόδου θεώρησης αύξηση της σηµασίας του πρωτογενή 
και αύξηση της σηµασίας του δευτερογενή.  

Το Ηράκλειο αποτελεί έδρα Περιφέρειας και νοµού, ενώ τα Χανιά είναι έδρα νοµού 
φιλοξενώντας επίσης και σηµαντικές λειτουργίες δικαιοσύνης και άµυνας. Το 
Ηράκλειο φιλοξενεί τµήµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης και το Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο ενώ στα Χανιά βρίσκεται το Πολυτεχνείο Κρήτης. 

11. Ρόδος. Η Ρόδος αποτελεί το µεγαλύτερο νησιωτικό κέντρο της χώρας, εκτός από το 
Ηράκλειο και τα Χανιά, που βρίσκονται στην Κρήτη. Είναι η πρωτεύουσα του νοµού 
∆ωδεκανήσου και συνιστά ένα από τα κύρια (η πόλη, το νησί της Ρόδου αλλά 
ορισµένα από τα νησιά του νοµού) είναι από τους πιο σηµαντικούς τουριστικούς 
τόπους της χώρας και σηµαντικό κέντρο εκπαίδευσης και πολιτισµού. Το 
πληθυσµιακό της µέγεθος την κατατάσσει στην µεσαία κατηγορία αστικών κέντρων, 
ενώ η θέση της αυτή ενδυναµώνεται εξαιτίας του νησιωτικού της χαρακτήρα. Ο 
πληθυσµός της πόλης αυξάνεται µε ρυθµό άνω του µέσου όρου της χώρας. Το 
παραγωγικό της πρότυπο παρουσιάζει τιµές κάτω του εθνικού µέσου όρου της 
χώρας στον πρωτογενή και το δευτερογενή τοµέα και άνω του µέσου όρου στον 
πρωτογενή. Με τον τρόπο αυτό αποτυπώνεται η σηµασία του τουρισµού και των 
υπηρεσιών (εκπαίδευση, εµπόριο, διοίκηση, πολιτισµός) στην απασχόληση των 
κατοίκων της πόλης. Το πρότυπο αυτό εµφανίζει περιορισµένες τάσεις 
µετασχηµατισµού κυρίως στην περίοδο 1981-1991 οι οποίες συνίστανται στη 
σχετική µείωση της σηµασίας των υπηρεσιών στην απασχόληση υποδηλώνοντας µια 
τάση εξισορρόπησης η οποία έκτοτε διατηρείται. Η Ρόδος είναι διοικητικό κέντρο 
νοµαρχιακού επιπέδου και αποτελώντας δυναµικό µεσαίου µεγέθους της χώρας στα 
νοτιοανατολικά σύνορα, και εξωτερικά της ΕΕ, µπορεί να αποτελέσει σηµείο 
σύνδεσης µε την άλλη πλευρά των συνόρων. Αν και σε νησί η Ρόδος αποτελεί 
αστικό κέντρο µε έντονα φαινόµενα επέκτασης µε αποτέλεσµα πολλοί γειτονικοί της 
∆ήµοι να έχουν αποκτήσει αστικό χαρακτήρα π.χ η Ιαλυσός. Η δυναµική αυτή 
ουσιαστικά συµπεριλαµβάνει σηµαντικό µέρος του βόρειου τµήµατος του νησιού 
όπως και του ανατολικού.  

Αναδυόµενοι πόλοι ανάπτυξης. Η κατηγορία αυτή αστικών κέντρων περιλαµβάνει πόλεις 
οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν στο άµεσο µέλλον, δηλ. ουσιαστικά κατά την 
διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού 2007-2013, δυναµικούς πόλους ανάπτυξης, 
συµπληρώνοντας τους πόλους που αναφέρονται προηγουµένως. Στην κατηγορία αυτή 
εντάσσεται η Μυτιλήνη, η οποία αποτελεί αναδυόµενο πόλο λόγω της συνοριακής της 
θέσης και του νησιωτικού της χαρακτήρα. 

Για την τεκµηρίωση του ανωτέρω πίνακα βλ. πίνακες 47, 57, 58, 59, 60, 61 και 62  στο 
Παράρτηµα ΙΙ.  

Οι παρεµβάσεις αυτές θα συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ 2.1. Η συµβολή των πόλεων στην 
ανάπτυξη και στην απασχόληση. 

4.4.2 Ανάπτυξη της υπαίθρου15 

4.4.2.1 Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών 

Για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών δε θα υιοθετηθεί σε επίπεδο Περιφερειών 
διαφοροποιηµένη πολιτική αλλά οριζόντια και σε επίπεδο χώρας θα υλοποιηθεί ένα πλέγµα 

                                               

 
15 Η επιλεχθείσα στρατηγική για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου γίνεται στη βάση της ανάλυσης των αναγκών των 
αγροτικών περιοχών/περιοχών υπαίθρου, όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι Κοινωνικοοικονοµική Ανάλυση, 
1.7.2 Περιοχές της Υπαίθρου, στη σελ. 223. 
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παρεµβάσεων από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και ιδιαίτερα το ΕΤΠΑ και κατά περίπτωση το 
Ταµείο Συνοχής αλλά και από το ΕΓΤΑΑ.  

Η στρατηγική ανάπτυξης του ορεινού χώρου πρέπει να είναι κοινή για τη χώρα αφού τα 
προβλήµατα του ορεινού χώρου είναι κοινά σε όλες τις Περιφέρειες, παρά την επιλεξιµότητα 
των Περιφερειών αυτών σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Άλλωστε στον ορεινό χώρο µε 
ελάχιστες σηµειακές εξαιρέσεις διαµορφώνονται και οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες των 
περισσοτέρων Περιφερειών. 

Η στρατηγική ανάπτυξης του ορεινού χώρου αποσκοπεί στην ανασυγκρότηση των 
δραστηριοτήτων παραγωγής και κατοίκησης, οι οποίες παρουσιάζουν σηµαντική 
εποχικότητα και υποχώρηση, µε αποτέλεσµα πολλές ορεινές περιοχές να είναι 
αραιοκατοικηµένες και να διακυβεύεται η οικονοµική και περιβαλλοντική βιωσιµότητά τους 
και στην αντιµετώπιση των πιέσεων, που εµφανίζεται σε ορισµένες ορεινές περιοχές εξαιτίας 
της τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης. 

Η ανάπτυξη του ορεινού χώρου θα επιδιωχθεί κατά τρόπο συνετό ώστε να µη διακυβεύεται 
η ευρύτερη οικολογική και πολιτιστική του σηµασία, αλλά να διασφαλίζεται η βιώσιµη 
οικονοµική ανάπτυξη, συνδυάζοντας παραδοσιακές µε σύγχρονες επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες σε συµβατά µε το περιβάλλον και το τοπίο όρια, αλλά και µε τους κανόνες 
της αγοράς. Στο ανωτέρω  πλαίσιο, η ανάπτυξη του τουρισµού και ιδιαίτερα του τουρισµού 
µικρής κλίµακας, η διατήρηση της άσκησης της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, η ανάδειξη  
της οικολογικής και κοινωνικής σηµασίας των δασών και η δηµιουργία/διατήρηση της 
µικρής βιοτεχνίας αποτελούν διακριτές ενότητες παρεµβάσεων    

Η ανασυγκρότηση   αυτή µπορεί να αναπτυχθεί µέσα από την στήριξη στη παραγωγή 
επώνυµων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, βιολογικά) γεωργικών προιόντων σε µακροχρόνια προοπτική,  και σε 
συνδυασµό µε την ήπια τουριστική ανάπτυξη, οι οποίες µπορούν να αναπτύσσονται κατά 
µεγάλα χρονικά διαστήµατα ενός ηµερολογιακού έτους και µέσα από µία ελεγχόµενη µέσα 
από το σχεδιασµό οικιστική ανάπτυξη. Άρα είναι επιθυµητή η συγκρότηση ενός 
πολυλειτουργικού προτύπου ανάπτυξης. 

Η προοπτική αυτή σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση και τις πιέσεις, που ασκούνται 
στο ορεινό χώρο παραπέµπει στην ανάγκη άσκησης πολιτικής, η οποία θα περιορίζει τις 
επιπτώσεις από: 

• τις χωρίς µακροχρόνιο ορίζοντα οικονοµικές και παραγωγικές δραστηριότητες οι οποίες 
τελικά, επιδρούν αρνητικά στους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους  

• τις πιέσεις της τουριστικής ανάπτυξης σε συγκεκριµένες περιοχές του ορεινού χώρου, 
όπου αυτές έχουν εγκατασταθεί (περιοχές χειµερινού τουρισµού, περιοχές µε γνωστά 
ονόµατα ως περιοχές προορισµού ενταγµένες στο κυρίαρχο τουριστικό πρότυπο της 
χώρας, αναδυόµενες τουριστικές περιοχές, περιοχές στις οποίες βρίσκονται σηµαντικά 
µνηµεία της φύσης και του πολιτισµού). 

• τα µεγάλα έργα υποδοµής και ενέργειας, που είναι στρατηγικής σηµασίας για την 
ανάπτυξη της χώρας όπως π.χ η ολοκλήρωση της Εγνατίας και των κάθετων αξόνων, 
που οδηγούν στα σύνορα της χώρας, τα ενεργειακά δίκτυα και τα κέντρα παραγωγής 
ενέργειας της χώρας, αλλά και από τις επιπτώσεις των αντιστοίχων υποδοµών 
περιφερειακή και αστικής σηµασίας. 

• πιέσεις της οικιστικής ανάπτυξης οι οποίες ασκούνται στο σύνολο του ορεινού χώρου 
αλλά εµφανίζονται µε ιδιαίτερη ένταση σε συγκεκριµένες περιοχές σε στενή συνάρτηση 
µε την προσβασιµότητα τους από τις µεγάλες πληθυσµιακές συγκεντρώσεις της χώρας. 

Σηµαντικό στοιχείο της ανάπτυξης του ορεινού χώρου αποτελεί η συγκρότηση λειτουργικών 
διασυνδέσεων µε τα γειτονικά αστικά κέντρα σε µια λογική ηµερησίων µετακινήσεων. Τα 
κέντρα αυτά µπορούν να αποτελέσουν ολοκληρωµένα σηµεία υποστήριξης της 
αναπτυξιακής δραστηριότητας στον ορεινό χώρο. 

Σε ό,τι αφορά τις ορεινές περιοχές στο νησιωτικό χώρο πρέπει να επισηµανθεί, ότι 
καθώς αυτές αντιµετωπίζουν τα ίδια προβλήµατα µε τις ορεινές περιοχές του ηπειρωτικού 
τµήµατος της χώρας, αλλά λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα τους µε µεγαλύτερη ένταση, 
είναι αναγκαία η καταβολή ιδιαίτερων περισσότερο έντονων και αποτελεσµατικότερων 
προσπαθειών, ώστε η στρατηγική αυτή να επεκταθεί και στις ορεινές περιοχές των 
µεγαλύτερων νησιών της χώρας, προσαρµοζόµενης κατάλληλα. 
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4.4.2.2 Ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών 

Η αναπτυξιακή στρατηγική για το νησιωτικό χώρο αποτελεί ένα δυσεπίλυτο πρόβληµα 
καθώς ο συγκεκριµένος χώρος χαρακτηρίζεται από πολλές οµοιότητες αλλά και από 
σηµαντικές διαφορές. 

Όπως και στην περίπτωση του ορεινού χώρου, έτσι και στο νησιωτικό, είναι αναγκαία µια 
ενιαία ως προς τις αρχές της στρατηγική µε διαφοροποιήσεις οι οποίες θα λαµβάνουν υπόψη 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε νησιού ή κάθε κατηγορίας νησιών. 

Κύρια στοιχεία αυτής της στρατηγικής αποτελούν η ανασυγκρότηση ενός βιώσιµου και 
διαφοροποιηµένου παραγωγικού προτύπου στηριζόµενη στην ιδιωτική επιχειρηµατική 
πρωτοβουλία, η επίλυση των κρίσιµων ζητηµάτων προσπελασιµότητας και υποδοµών των 
νησιών, και η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού τους περιβάλλοντος. Απαραίτητη 
είναι η λήψη µέτρων για την οικονοµική διαφοροποίηση των νησιών, που εξακολουθούν να 
έχουν µεγάλο αλιευτικό στόλο και απασχόληση στον τοµέα της αλιείας. Η µείωση της 
αλιευτικής προσπάθειας όπως απορρέει από τις προτεραιότητες της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής (ΚΑΛ) δε θα πρέπει να δηµιουργήσει προβλήµατα στην κοινωνική και οικονοµική 
συνοχή των συγκεκριµένων νησιωτικών περιοχών. Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιηθούν οι 
δυνατότητες που παρέχονται από την ΚΑΛ για την υδατοκαλλιέργεια, τη διαφοροποίηση της 
τοπικής οικονοµίας των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία κτλ. 

Ειδικότερα, οι παρεµβάσεις στο πλαίσιο της συγκεκριµένης στρατηγικής θα κατευθύνονται 
κυρίως:  

• στη µείωση των ενδο- και διαπεριφερειακών ανισοτήτων, που πηγάζουν από τη 
νησιωτικότητα: η ολοκλήρωση των υποδοµών πρόσβασης (δίκτυα µεταφορών, 
υπηρεσίες και ενέργεια). Το θέµα αυτό είναι ιδιαίτερης σηµασίας για τα µικρότερα νησιά. 
Η συνοχή έχει διπλή διάσταση: εσωτερική συνοχή, δηλαδή οι συνδέσεις εντός των ορίων 
της Περιφέρειας, και εξωτερική, µέσω της σύνδεσης µε τα αστικά και διοικητικά κέντρα. 
Οι δράσεις θα έχουν ως στόχο τη συγκράτηση και την ευηµερία του πληθυσµού. 

• στην ανάπτυξη του επιχειρείν και την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων και συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων του νησιωτικού χώρου: οργάνωση εµπορίας, διακίνησης και προβολής 
τοπικών προϊόντων, δηµιουργία υποδοµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας και 
διαφοροποίησης της οικονοµικής δραστηριότητας. Μέσω της ενεργοποίησης τοπικών 
πόρων και δυνάµεων, η ανάπτυξη θα αποκτήσει ενδογενή και όχι επίκτητο χαρακτήρα. 

• στην αξιοποίηση των φυσικών προϋποθέσεων των νησιών, ως τόπων εγκατάστασης 
µονάδων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ χωρίς να έρχονται σε σύγκρουση µε τις άλλες 
δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε αυτά.  

• στην περιβαλλοντική µέριµνα, για τη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και του 
δοµηµένου περιβάλλοντος. Οι περιβαλλοντικές υποδοµές αποτελούν προϋπόθεση της 
οµαλής ανάπτυξης των νησιών, και περιλαµβάνουν δοµές διαχείρισης λυµάτων, 
απορριµµάτων, και προστασίας και χρηστής διαχείρισης υδάτων, ακτών και φυσικών 
πόρων. 

• στη διοικητική ενίσχυση και εξασφάλιση υποδοµών υγείας, µέσω προσέλκυσης 
ανθρώπινου δυναµικού, αλλά και εξειδικευµένων ενεργειών όπως ανάπτυξη και χρήση 
τηλεϊατρικής. 

•  στην αξιοποίηση του γεγονότος ότι σε ευρύτερο πλαίσιο, ο νησιωτικός χώρος αποτελεί 
κατεξοχήν έδαφος για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της πληροφορίας, όπου θα υπάρξουν 
εφαρµογές σε πολλούς τοµείς, όπως ο τουρισµός, οι µεταφορές, η παιδεία, η διοίκηση, 
και η υγεία. 

• στην ανάδειξη και προστασία του ιστορικού και πολιτισµικού πλούτου, ως προϋπόθεση 
για την ευρύτερη τουριστική και επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

• στην επιδίωξη των απαραίτητων διαπεριφερειακών και διασυνοριακών συνεργασιών για 
την από κοινού αντιµετώπιση προβληµάτων που ξεπερνούν το πλαίσιο εθνικού και 
περιφερειακού σχεδιασµού. 

• στην ενδυνάµωση των σχέσεων των αστικών κέντρων, των νησιών, τόσο µε την 
ενδοχώρα τους όσο και µεταξύ τους αλλά και µε τις ηπειρωτικές ακτές. 
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• στο γεγονός ότι οι τέσσερις νησιωτικές Περιφέρειες είναι όλες παραµεθόριες. Έτσι 
τίθενται θέµατα ασφάλειας και φύλαξης των συνόρων, µε την προφανή µεγαλύτερη 
δυσκολία έναντι των ηπειρωτικών περιοχών. Επίσης, υπάρχει η ανάγκη συνεργασιών µε 
τρίτες χώρες, σε διάφορους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας πέραν της 
αστυνόµευσης 

4.4.2.3 Ανάπτυξη των λοιπών αγροτικών περιοχών και των περιοχών που 
συνδέονται µε την αλιεία. 

Η νέα προγραµµατική περίοδος συµπίπτει χρονικά µε την έναρξη εφαρµογής της 
αναθεωρηµένης Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και το γεγονός αυτό σηµατοδοτεί 
ευρύτατες αλλαγές και µετασχηµατισµούς στις αγροτικές περιοχές, δηµιουργώντας γι’ αυτές 
σηµαντικές ευκαιρίες αλλά και κινδύνους. 

Η αναπτυξιακή στρατηγική για τις αγροτικές περιοχές σε επίπεδο χώρας εστιάζει στην 
ενίσχυση και των τριών πυλώνων, που συνθέτουν την αειφόρο ανάπτυξη, δηλαδή την 
οικονοµική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική. 

Η µείωση των πιέσεων, που επιφέρει η νέα ΚΓΠ στις αγροτικές περιοχές της χώρας  και 
ιδιαίτερα στις περιοχές παραγωγής προϊόντων, που απολάµβαναν υψηλή στήριξη από τον 
πρώτο πυλώνα (όπως βαµβάκι, καπνός, κλπ) θα αντιµετωπισθεί κυρίαρχα µέσω της 
βελτίωσης της προσβασιµότητας των  περιοχών αυτών µε την αναβάθµιση των µεταφορικών 
υποδοµών και ιδιαίτερα των µεγάλων οδικών αξόνων. Η Ιόνια οδός,  ο  εγκάρσιος οδικός 
άξονας της Κεντρικής  Ελλάδος (Ε-65), η ολοκλήρωση του οδικού άξονα Τρίπολη   
Καλαµάτα Σπάρτη και η Εγνατία οδός  διέρχονται από κυρίαρχα αγροτικές περιφέρειες, η 
ολοκλήρωση τους θα δώσει τη δυνατότητα διάχυσης της ανάπτυξης αλλά και µείωση της 
εξάρτησης από τον πρωτογενή τοµέα. 

Παράλληλα, µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και του ΕΠΑΛ 
2007–2013 έµφαση δίνεται στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας  του πρωτογενή τοµέα  
µε σηµαντική συµβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου στα θέµατα, που σχετίζονται  
µε το ανθρώπινο κεφάλαιο και ιδιαίτερα την κάλυψη των αναγκών σε κατάρτιση τόσο των 
απασχολούµενων στον πρωτογενή  τοµέα  αλλά και γενικότερα των κατοίκων των 
αγροτικών περιοχών . 

Σε ότι αφορά την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών 
περιοχών αλλά και διαφοροποίησης της οικονοµικής βάσης παρεµβάσεις θα υλοποιηθούν 
τόσο από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία όσο και από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ. 

Ο σχεδιασµός βασίζεται σε ένα µικτό σχήµα «εκ των άνω προς τα κάτω» µε ευρεία 
συµµετοχή στη φάση της κατάρτισης των κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων σε επίπεδο 
Τοµεακών Προγραµµάτων, ΠΕΠ, Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και Ε.Π Αλιείας 
2007-2013. 

Παράλληλα, υιοθετείται και η  «εκ κάτω προς τα άνω» προσέγγιση  στη βάση 
ολοκληρωµένων στρατηγικών για τις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές (µικροπεριφέρειες 
προγραµµατισµού) που αποτελούν διακριτές γεωγραφικές ενότητες για την υλοποίηση του 
Άξονα 3 «Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και ∆ιαφοροποίηση της Αγροτικής 
Οικονοµίας» του ΠΑΑ και µε την προσέγγιση LEADER εκτός των προαναφερθέντων 
περιοχών  και στις πεδινές περιοχές(ΠΑΑ) και   σε  παράκτιες και νησιωτικές περιοχές. 
(ΕΠΑΛ). 

Μέσω ΕΤΠΑ και ΕΚΤ µε την κινητοποίηση του ενδογενούς τοπικού αναπτυξιακού δυναµικού 
και την προώθηση Πρότυπων Καινοτόµων Σχεδίων Ανάπτυξης  θα ενισχυθούν  παρεµβάσεις 
για την ενίσχυση  της συνεργασίας µεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών . 

Η στρατηγική για την ανάπτυξη των  περιοχών της υπαίθρου (ορεινές, νησιωτικές  και  
λοιπές αγροτικές  περιοχές  και τις περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία από τα 
διαρθρωτικά Ταµεία και το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ στοχεύει: 

• Βραχυπρόθεσµα στη διασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες γενικού οικονοµικού 
συµφέροντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών 
περιοχών.  (ΕΤΠΑ – Ταµείο Συνοχής)  

• Στη διασφάλιση της ευρύτερης οικολογικής και πολιτιστικής σηµασίας των περιοχών της 
υπαίθρου  καθώς και µιας βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης, που συνδυάζει παραδοσιακές 



 

 

90

µε σύγχρονες επιχειρηµατικές δραστηριότητες σε συµβατά µε το περιβάλλον και το τοπίο 
όρια. (ΕΤΠΑ  - ΕΓΤΑΑ – ΕΤΑ) 

• Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τοµέα µέσω της οργάνωσής του 
σε σύγχρονα επιχειρηµατικά πρότυπα, µε περαιτέρω ενδυνάµωση της εξωστρέφειας του, 
αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχει σε µια σειρά προϊόντων αλλά και 
µεθόδων παραγωγής ( ΕΓΤΑΑ – ΕΤΑ) 

• Στη δηµιουργία υποδοµών που σχετίζονται µε την αλιευτική δραστηριότητα (ΕΤΠΑ). 

• Στην ανάδειξη του πολυλειτουργικού χαρακτήρα της γεωργίας και του ρόλου της σαν 
σηµαντικού «διαχειριστή» των φυσικών πόρων αλλά και διατήρησης του αγροτικού 
τοπίου, φυσικού και ανθρωπογενούς (ΕΤΠΑ – ΕΓΤΑΑ) 

• Στη βελτίωση του περιβάλλοντος µέσω  της µείωσης των πιέσεων και προστασίας 
εδάφους επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, προστασίας της βιοποικιλότητας αλλά και  
επίτευξης των στόχων της χώρας σε σχέση µε το πρωτόκολλο του Κιότο (ΕΤΠΑ – ΕΓΤΑΑ)    

• Στη διαφοροποίηση της οικονοµίας των αγροτικών περιοχών, µέσω της περαιτέρω 
ενίσχυσης των εναλλακτικών µορφών τουρισµού και της συµβολής τους στη 
διαφοροποίηση /εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος. (ΕΤΠΑ ΕΓΤΑΑ) 

• Στη διάδοση της χρήσης των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις αλλά και στη βελτίωση των 
προσφεροµένων υπηρεσιών στον πολίτη (ΕΤΠΑ)   

• Στην αναβάθµιση του µορφωτικού επιπέδου των κατοίκων των αγροτικών περιοχών 
(ΕΤΠΑ – ΕΚΤ). 

• Στην αύξηση της ελκυστικότητας τους σαν περιοχών κατοικίας αλλά και επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας ιδιαίτερα στο τοµέα του τουρισµού (ΕΤΠΑ – ΕΓΤΑΑ  -ΕΤΑ) 

• Στη δηµιουργία δικτύων µε τα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα µε τα επιλεγµένα ηµιαστικά 
και αστικά κέντρα που θα αποτελέσουν τους πόλους ανάπτυξης των ευρύτερων 
γεωγραφικών ενοτήτων και αποτυπώνονται στον εθνικό χωροταξικό σχεδιασµό. (ΕΤΠΑ –
ΕΚΤ) 

• Στην αειφόρο ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών, µέσω της δηµιουργίας ενός 
προτύπου πολυαπασχόλησης και διασύνδεσης των διαφόρων τοµέων µεταξύ τους (π.χ 
τουρισµός – πρωτογενής τοµέας, τουρισµός - πολιτισµός, κλπ) που συνδυάζεται µε 
εξειδικεύσεις στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας και της επιχειρηµατικότητας. 

• Στη διατήρηση της κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας των επιλεγµένων αλιευτικών 
περιοχών, στη διατήρηση και δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, µέσω της στήριξης που 
παρέχεται για τη διαφοροποίηση ή την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση των 
περιοχών αυτών και στη διατήρηση και προαγωγή της ποιότητας του παράκτιου 
περιβάλλοντος. 

Στην επίτευξη των στόχων αυτών θα συµβάλλουν από κοινού: 

• Οι θεσµικές µεταρρυθµίσεις για την ενίσχυση του Α’ και Β’ βαθµού αυτοδιοίκησης και η 
περαιτέρω αποκέντρωση πόρων και αρµοδιοτήτων στην Περιφέρεια, όπως 
αποτυπώνονται στο Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθµίσεων. 

• Οι πόροι των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, του Ταµείου Συνοχής, του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ. 

• Οι εθνικοί πόροι που θα διατεθούν από το αναµορφωµένο, σε όρους σχεδιασµού και 
διαχείρισης, Π∆Ε. 

• Σύγχρονα χρηµατοδοτικά µέσα. 
Η ανάπτυξη συνεργειών µεταξύ των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων για τη δηµιουργία 
πολλαπλασιαστικού αποτελέσµατος και τη µεγιστοποίηση της προστιθέµενης αξίας θα 
επιτευχθεί µέσω της διάκρισης «τοµέων και πεδίων παρέµβασης» ανά Ταµείο και της 
επιµέρους στοχοθέτησης σε όρους επιχειρησιακών στόχων, αλλά µε δεδοµένη την ταύτιση 
των στρατηγικών στόχων . 

Οι βασικές αρχές διαχωρισµού παρουσιάζονται στην ενότητα 6.3   
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Οι παρεµβάσεις αυτές θα συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ:  2.2. Υποστήριξη για την οικονοµική 
διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών , των περιοχών αλιείας και των περιοχών µε 
φυσικά πλεονεκτήµατα. 

4.4.3 ∆ιασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία (Στόχος 3) 

Η πολυκεντρικότητα, η πρόσβαση στη γνώση, η διατήρηση και ανάδειξη του περιβάλλοντος, 
η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η προώθηση του επιχειρηµατικού κλίµατος 
αποτελούν για τον στόχο της Ευρωπαϊκής Χωρικής Συνεργασίας βασικές επιλογές, µε 
δεδοµένη και την αύξηση των  χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της Κοινότητας και την 
επέκταση του εδάφους της.  

Για το σχεδιασµό των επιµέρους προγραµµάτων του Στόχου 3, λαµβάνονται υπόψη: 

• Το είδος της συνεργασίας (διαπεριφερειακή, διακρατική ή διασυνοριακή). Στο πλαίσιο 
της διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας θα επιδιωχθεί η καλύτερη αξιοποίηση 
του ενδογενούς δυναµικού των περιοχών, η επίτευξη καλύτερης συνοχής και συνέχειας 
του χώρου και η συνέργεια µε τα άλλα Προγράµµατα του ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο της 
διαπεριφερειακής συνεργασίας θα επιδιωχθούν δράσεις περισσότερο άυλου 
περιεχοµένου, όπως ανταλλαγή εµπειριών και καλών πρακτικών.  

• Η ανάγκη βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων, µε δεδοµένη τη µείωσή τους σε σχέση µε 
την περίοδο 2000-2006, δίνοντας έµφαση στη σκοπιµότητα έναντι του χαρακτήρα 
εκάστου προγράµµατος, το βαθµό προώθησης των χωρικών συνεργασιών έως σήµερα 
και την ανάγκη ύπαρξης απτών αποτελεσµάτων στο τέλος της προγραµµατικής περιόδου. 

• Η νέα πιο συνεκτική γεωγραφική προσέγγιση των προγραµµατικών περιοχών της ΝΑ 
Ευρώπης και της Μεσογείου, στις ανάγκες των οποίων θα πρέπει να προσαρµοσθούν οι 
δράσεις της νέας περιόδου. 

• Ο βαθµός επιτυχίας και η ανάγκη συνέχισης ή συµπληρωµατικότητας µε δράσεις της  
προγραµµατικής περιόδου 2000-2006.  

Οι τοµείς προτεραιότητας, ανάλογα µε την κατηγορία χωρικής συνεργασίας, έχουν ως 
ακολούθως:  

 

∆ιασυνοριακή συνεργασία 

Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η Ελλάδα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διασυνοριακή 
συνεργασία, τόσο στη διµερή µε τα εσωτερικά και εξωτερικά της σύνορα, όσο και στην 
πολυµερή.  Στο πλαίσιο της διµερούς συνεργασίας, η Ελλάδα αναπτύσσει συνεργασίες µε 
παλαιά και νέα κράτη µέλη όπως η Ιταλία, η Κύπρος, καθώς και η Βουλγαρία (κράτος µέλος 
από 01.01.2007), µε υποψήφια κράτη µέλη όπως η Τουρκία και µε πιθανά υποψήφια µέλη 
όπως η Αλβανία και η πΓ∆Μ. Στο πλαίσιο της πολυµερούς συνεργασίας η Ελλάδα θα έχει 
τη δυνατότητα συνεργασίας µε χώρες της Μεσογειακής Λεκάνης, της Μαύρης Θάλασσας και 
της Αδριατικής.  

Πιο συγκεκριµένα, οι προτεραιότητες που τίθενται σε επίπεδο διασυνοριακής συνεργασίας 
είναι οι εξής:  

• Επιχειρηµατικότητα,  τουρισµός και πολιτισµός,  

• προστασία και κοινή διαχείριση του περιβάλλοντος, συστήµατα διαχείρισης υδάτων, 
αποβλήτων και ενέργειας 

• προαγωγή της Έρευνας, ανάπτυξη δικτύων πληροφόρησης και επικοινωνίας,  

• κοινή χρήση υποδοµών υγείας - εκπαίδευσης, και συνεργασία στους τοµείς του 
ανθρώπινου δυναµικού και της διοικητικής και δικαστικής συνεργασίας, 

• υπηρεσίες προσπελασιµότητας µέσω της συνεργασίας σε θέµατα ελέγχου, τόσο στα 
χερσαία όσο και στα θαλάσσια σύνορα, 

Οι επιµέρους προτεραιότητες ιεραρχούνται ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε 
περιοχής, το βαθµό προώθησης των συνεργασιών και το βαθµό επιτυχίας και 
αποτελεσµατικότητας των δράσεων κατά την περίοδο 2000-2006. Ενδεικτικά αναφέρεται, 
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ότι στη συνεργασία µε την Ιταλία τίθεται ως προτεραιότητα η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης, µε τη Βουλγαρία το περιβάλλον και η κοινή 
διαχείριση υδάτινων πόρων και µε την Κύπρο οι δράσεις στον τοµέα του τουρισµού και του 
πολιτισµού. 

Στα εξωτερικά σύνορα, (Ελλάδα/ Αλβανία/ πΓ∆Μ, Τουρκία), θα γίνει µια περισσότερο 
επιλεκτική εφαρµογή προτεραιοτήτων, δίνοντας έµφαση σε δράσεις οικονοµικής και 
κοινωνικής ενσωµάτωσης και λιγότερο σε δράσεις ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας, σε 
συνάρτηση µε τον εντοπισµό κοινών προβληµάτων προς επίλυση µε την άλλη πλευρά, 
καθώς και όπου απαιτείται στην ενίσχυση δοµών συναίνεσης και συνεργασίας.  

Τα πολυµερή διασυνοριακά προγράµµατα διαφοροποιούνται εν µέρει αλλά και 
συµπληρώνουν τα διµερή, επικεντρώνοντας στις ιδιαίτερες ανάγκες της Μεσογειακής 
Λεκάνης, της Μαύρης Θάλασσας και της Αδριατικής, µέσω της ανάπτυξης κοινής 
στρατηγικής για την επίτευξη προστιθέµενης αξίας σε σχέση µε άλλα προγράµµατα που 
υλοποιούνται στις περιοχές αυτές.  

 

∆ιακρατική συνεργασία (Νοτιοανατολικός Ευρωπαϊκός Χώρος και Μεσογειακή ζώνη) 

Θα επιδιωχθεί η επιλογή έργων στρατηγικής σηµασίας µε στόχο την ανάδειξη κοινών 
αναπτυξιακών προοπτικών των δύο αυτών χωρικών ενοτήτων. Οι θεµατικές προτεραιότητες 
που τίθενται σε επίπεδο διακρατικής συνεργασίας είναι οι εξής: 

• ο συνδυασµός της περιβαλλοντικής προστασίας µε την ενδυνάµωση της ανάπτυξης των 
παράκτιων περιοχών και των νησιών της Μεσογείου  

• βελτίωση της προσβασιµότητας και της διαλειτουργικότητας µέσω των µεταφορικών 
συστηµάτων και των προηγµένων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, 

• διαχείριση υδάτων και προστασία από κινδύνους (πρόληψη περιβαλλοντικών και 
τεχνολογικών κινδύνων), 

• έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και µεταφορά τεχνολογίας. 
Τέλος, θα επιδειχθεί ειδικότερο ενδιαφέρον και στις δυο περιοχές σε θέµατα διαχείρισης 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, στις χωρικές πτυχές της µετανάστευσης, την κοινωνική 
συµµετοχή και κινητικότητα. 

 

∆ιαπεριφερειακή συνεργασία και ∆ίκτυα 

Η διαπεριφερειακή συνεργασία, η οποία στη νέα προγραµµατική περίοδο και σύµφωνα µε 
την ως τώρα προετοιµασία αντιµετωπίζεται ως ένα Ενιαίο Πρόγραµµα που θα καλύπτει όλη 
την Ε.Ε., στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών και µέσων για την 
περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και στην εξοµάλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων, 
αξιοποιώντας την εµπειρία του διαπεριφερειακού προγράµµατος της προηγούµενης 
περιόδου.  

Οι προτεραιότητες, που τίθενται από τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις, σε επίπεδο 
διαπεριφερειακής συνεργασίας είναι η καινοτοµία, η κοινωνία της γνώσης, θέµατα 
προστασίας και ανάδειξης περιβάλλοντος και η πρόληψη κινδύνων. 

Οι παραπάνω προτεραιότητες µπορούν να προωθηθούν µέσω της ανταλλαγής εµπειριών και 
της διάδοσης των καλύτερων πρακτικών και στο στάδιο της εφαρµογής τους µπορούν να 
συνδεθούν µε τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα, ιδιαίτερα του Στόχου της 
«Σύγκλισης». Για παράδειγµα,  η ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των λεγόµενων 
“µειονεκτικών” περιοχών (εξαιτίας της γεωγραφικής τους αποµόνωσης ή του αραιού 
πληθυσµού τους) της Ε.Ε., είναι δυνατόν να επηρεάσει µε θετικό τρόπο την 
αποτελεσµατικότερη εφαρµογή και διαχείριση συγκεκριµένων παρεµβάσεων στα νησιά, τις 
παράκτιες ή τις ορεινές περιοχές της χώρας. 

Τα δίκτυα ESPON, URBACT και INTERACT, προγράµµατα που προάγουν την ισότιµη 
πρόσβαση στην κοινωνία της γνώσης, την παρατήρηση και ανάλυση των αναπτυξιακών 
τάσεων της Ε.Ε., αλλά και την προώθηση συνεργασιών µεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων, θα 
συνεχισθούν µε την χρηµατοδότησή τους από το Στόχο 3 και στην επόµενη προγραµµατική 
περίοδο. Η Ελλάδα, µετά και από την ικανοποιητική συµµετοχή της στην περίοδο 2000-
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2006, στηρίζει τη συνέχιση και ενίσχυσή τους, όπως και την αναζήτηση πιθανών 
συνεργειών µεταξύ τους.  

Οι προτεραιότητες, που αναφέρονται παραπάνω για κάθε είδος συνεργασίας, εξειδικεύονται 
και ιεραρχούνται από πολυµελείς διακρατικές οµάδες εργασίας που έχουν διαµορφωθεί µε 
σκοπό την κατάρτιση των επί µέρους προγραµµατικών εγγράφων.  Στην αρµοδιότητα των 
οµάδων αυτών εµπίπτει και ο σχεδιασµός και η περιγραφή των συστηµάτων διαχείρισης και 
ελέγχου, που θα αποτυπώνονται µέσα σε κάθε πρόγραµµα. 

 

Οι παρεµβάσεις αυτές θα συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ 2.3 – 2.6. ∆ιασυνοριακή, 
∆ιαπεριφερειακή, ∆ιεθνική συνεργασία καθώς και στην ΟΚΓ 16 «Επέκταση, βελτίωση και 
διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση των διασυνοριακών έργων 
προτεραιότητας». 
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5.  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ  

5.1 Συνέπεια της στρατηγικής του ΕΣΠΑ µε τις στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραµµές για την πολιτική συνοχής 2007-
2013 

Οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της ΕΕ για τη Συνοχή 2007-2013 (ΚΣΚΓ) παρέχουν 
στα κράτη-µέλη και τις περιφέρειες ενδεικτικές κοινοτικές προτεραιότητες, υπογραµµίζουν 
την ανάγκη ενίσχυσης των συνεργιών µεταξύ της Πολιτικής συνοχής, των εθνικών και 
περιφερειακών προτεραιοτήτων και της στρατηγικής της Λισσαβόνας, και ενισχύουν την 
οικειοποίηση της πολιτικής συνοχής από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τους 
κοινωνικούς εταίρους και άλλους εµπλεκόµενους παράγοντες.   

∆ιαρθρώνονται σε τρεις πρωταρχικούς στόχους: I - Να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερος 
τόπος επενδύσεων και εργασίας, II - Γνώση και καινοτοµία για την ανάπτυξη, III -  
Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Οι κατευθυντήριες γραµµές δίδουν επίσης 
ιδιαίτερη έµφαση στην εδαφική συνοχή και συνεργασία. Αναγνωρίζουν τη συνεισφορά των 
πόλεων στην ανάπτυξη και την απασχόληση, στηρίζουν την οικονοµική διαφοροποίηση των 
αγροτικών περιοχών και προωθούν τη διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή 
συνεργασία. 

Η συνάφεια των ΚΣΚΓ ελέγχεται τόσο µε βάση τις θεµατικές προτεραιότητας του ΕΣΠΑ όσο 
και µε την αρχιτεκτονική των ΕΠ, η οποία περιγράφεται και αναλύεται στο Κεφάλαιο 6.  

Η αποτύπωση της συνάφειας των ΚΣΚΓ µε τις προτεραιότητες του ΕΣΠΑ (και για 
λόγους οικονοµίας του εγγράφου) έχει ενσωµατωθεί στην περιγραφή των επιµέρους 
θεµατικών και χωρικών προτεραιοτήτων (βλ. κεφάλαια 4.2 και 4.4 ανωτέρω), όπου σε 
κάθε µία αντιστοιχίζονται σε πλαίσιο οι σχετικές Ευρωπαϊκές ΣΚΓ για τη Συνοχή και οι 
Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ). 
Εκτενέστερη σχετική ανάλυση προβλέπεται και σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα.  

Η αποτύπωση της συνάφειας των ΚΣΚΓ µε τα ΕΠ παρατίθεται στον κάτωθι Πίνακα: 

ΕΠ  2007-2013 

ΠΕΠ 

ΕΠ Ανταγωνι-
στικότητα & 
Επιχειρι-

µατηκότητα 

ΕΠ Ενίσχυση 
της 

Προσπελασι-
µότητας 

ΕΠ 
Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

ΕΠ 
Περιβάλ-
λον / 

Αειφόρος 
Ανάπτυξη 

ΕΠ 
Ανάπτυξη 
Ανθρώπι-
νου 

∆υναµι-
κού 

ΕΠ 
Εκπαίδευ-
ση και ∆ια 
βίου 

µάθηση 

ΕΠ  Βελτίωση  
∆ιοικητικής 
Ικανότητας  
∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης 

ΕΠ 

 Στόχου 3 
Εξυπηρέτηση των Κοινοτικών 
Στρατηγικών Κατευθυντήριων 
Γραµµών για τη Συνοχή 2007-

2013 από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 

ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ 
ΕΤΠΑ/ 
ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΕΤΠΑ 

ΕΤΠΑ/ 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΕΚΤ ΕΚΤ ΕΚΤ ΕΤΠΑ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση 
1.1.1 Επέκταση και βελτίωση των 
υποδοµών µεταφορών 

•  •      • 

1.1.2 Ενίσχυση των συνεργειών ανάµεσα 
στην προστασία του περιβάλλοντος και την 
ανάπτυξη 

• • (•)  •    • 

1.1.3 Αντιµετώπιση του θέµατος της 
εντατικής χρησιµοποίησης παραδοσιακών 
πηγών ενέργειας 

• •   •     

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

• •     •   

1.2.2 ∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και 
προώθηση της επιχειρηµατικότητας 

• •  (•)  (•) •   

1.2.3. Προώθηση της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας για όλους 

•   •    •  

1.2.4. Βελτίωση της πρόσβασης στην 
χρηµατοδότηση 

 •      •  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ : Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας 
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ΕΠ  2007-2013 

ΠΕΠ 

ΕΠ Ανταγωνι-
στικότητα & 
Επιχειρι-

µατηκότητα 

ΕΠ Ενίσχυση 
της 

Προσπελασι-
µότητας 

ΕΠ 
Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

ΕΠ 
Περιβάλ-
λον / 

Αειφόρος 
Ανάπτυξη 

ΕΠ 
Ανάπτυξη 
Ανθρώπι-
νου 

∆υναµι-
κού 

ΕΠ 
Εκπαίδευ-
ση και ∆ια 
βίου 

µάθηση 

ΕΠ  Βελτίωση  
∆ιοικητικής 
Ικανότητας  
∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης 

ΕΠ 

 Στόχου 3 
Εξυπηρέτηση των Κοινοτικών 
Στρατηγικών Κατευθυντήριων 
Γραµµών για τη Συνοχή 2007-

2013 από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 

ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ 
ΕΤΠΑ/ 
ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΕΤΠΑ 

ΕΤΠΑ/ 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΕΚΤ ΕΚΤ ΕΚΤ ΕΤΠΑ 

1.3.1 Προσέλκυση και διατήρηση 
περισσότερων ανθρώπων στην αγορά 
εργασίας και εκσυγχρονισµός των 
συστηµάτων κοινωνικής προστασίας 

     •    

1.3.2. Βελτίωση της προσαρµοστικότητας 
των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και 
αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας 

 (•)    •    

1.3.3. Αύξηση των επενδύσεων στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης 
της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων 

(•)     • • (•)  

1.3.4. ∆ιοικητικές ικανότητες      (•)  •  

1.3.5. Προστασία της υγείας των 
εργαζοµένων 

•    (•) •    

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

•     •    

2.2. Υποστήριξη για την οικονοµική 
διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών , 
των περιοχών αλιείας και των περιοχών µε 
φυσικά πλεονεκτήµατα 

• (•)        

2.3 – 2.6. ∆ιασυνοριακή, ∆ιαπεριφερειακή, 
∆ιακρατική συνεργασία 

(•)  (•)      • 

•    : Εκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργεια  

(•)   : Εκτιµώµενη έµµεση συµβολή 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση αυτή, καθώς και από τα κεφ. 4.2 και 4.3 ανωτέρω, η 
αναπτυξιακή στρατηγική του ΕΣΠΑ βρίσκεται σε πλήρη εναρµόνιση µε τις ΚΣΚΓ, το 
σύνολο των οποίων εξυπηρετούνται µέσα από τις θεµατικές και χωρικές του 
προτεραιότητες και εξειδικεύονται στα επιµέρους ΕΠ. 

5.2 Συνέπεια των προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ µε τους στόχους του 
Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων και τις ευρωπαϊκές 
προτεραιότητες για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση  

To ΕΠΜ συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο κείµενο τις µεταρρυθµίσεις στους τοµείς των δηµοσίων 
οικονοµικών, των διαρθρωτικών (µικροοικονοµικών) αλλαγών και στην απασχόληση, 
θέτοντας 4 βασικές προτεραιότητες (αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και 
εξασφάλιση της µακροχρόνιας βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών, αύξηση της 
παραγωγικότητας, βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, αύξηση της 
απασχόλησης). 

Η κατεύθυνση για διασφάλιση ισχυρής συνέργειας και συµπληρωµατικότητας µεταξύ του 
ΕΠΜ και του ΕΣΠΑ έχει αποτυπωθεί στη στρατηγική των δύο εγγράφων, µε την εστίαση σε 
κοινά πεδία / προτεραιότητες, όπως η ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής 
συνοχής, η εκπαίδευση και οι επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, η αναβάθµιση του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, η έρευνα και ανάπτυξη, οι ΤΠΕ, η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, το 
περιβάλλον. Συνολικά, εντοπίζεται ευθυγράµµιση ή/και συµπληρωµατικότητα της 
στοχοθεσίας ΕΠΜ-ΕΣΠΑ στο επίπεδο των Μικροοικονοµικών πολιτικών και των 
πολιτικών Απασχόλησης. Επισηµαίνεται ότι οι διαφορές σε επιµέρους προτεραιότητες 
των δύο εγγράφων προγραµµατισµού εξηγούνται κυρίως: 

• Από την έµφαση που αποδίδεται στο Μακροοικονοµικό επίπεδο στο πλαίσιο του ΕΠΜ 
(η αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και η εξασφάλιση της µακροχρόνιας 
βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών αποτελούν κεντρική επιλογή για τη χώρα µέσω 
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του ΕΠΜ και του Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης), πεδίο που δεν εµπίπτει 
στις παρεµβάσεις της Πολιτικής Συνοχής και των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. 

• Από την ισχυρότερη εδαφική και χωρική διάσταση της στρατηγικής του ΕΣΠΑ (µε 
ανάλυση της στοχοθεσίας σε χωρικές προτεραιότητες, όπως απαιτείται από τον Γενικό 
Κανονισµό, και διαφοροποίηση-προσαρµογή της αναπτυξιακής στρατηγικής του σε 5 
χωρικές ενότητες).  

• Από την bottom-up και αποκεντρωµένη προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην 
εξειδίκευση των στόχων του ΕΣΠΑ σε επιµέρους ΕΠ και ΠΕΠ. 

• Από τη συνεχιζόµενη έµφαση που αποδίδεται στο ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη φυσικών 
υποδοµών ως παράγοντα ελκυστικότητας της χώρας και των περιφερειών της, η οποία 
δεν αποτελεί κεντρική προτεραιότητα στο πλαίσιο του ΕΠΜ. 

Στο κείµενο του ΕΣΠΑ, η συνέπεια (και η συµβολή) της στρατηγικής του ΕΣΠΑ µε τις 
προτεραιότητες του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση 2005-2008 (ΕΠΜ) και την ατζέντα της Λισσαβώνας (ΣτΛ) προσεγγίζεται και 
αποτυπώνεται σε τρία επίπεδα: 

• Σε όρους περιεχοµένου των πολιτικών, των προτεραιοτήτων και των µέτρων 
πολιτικής, εξετάζοντας δηλαδή στη βάση ποιοτικής περισσότερο ανάλυσης, ποιες  
προτεραιότητες προτείνονται στο ΕΣΠΑ προκειµένου να εξυπηρετήσουν του βασικούς 
άξονες της ΣτΛ, όπως αυτές αποτυπώνονται στο ΕΠΜ και τις ΟΚΓ (βλ. και κεφ. 5.2.1, 
4.2 και 4.3), και συµπληρωµατικά: 

• Στο επίπεδο των ρυθµίσεων για τη διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και 
εφαρµογή των πολιτικών, όπου στόχος είναι η ανάδειξη της ΣτΛ σε σταθερή 
συνιστώσα τους και ο στενός συντονισµός διαδικασιών, δοµών και συστηµάτων του 
ΕΣΠΑ και του ΕΠΜ (βλ. κεφ. 5.2.2).  

• Σε όρους χρηµατοδοτικής προσπάθειας, εξετάζοντας δηλαδή τους πόρους του ΕΣΠΑ 
που κατευθύνονται σε προτεραιότητες που σχετίζονται µε την ατζέντα της Λισσαβώνας 
(earmarking, βλ. κεφ 5.2.3). 

Αναλυτικότερα: 

5.2.1 Ποιοτική ανάλυση : H συνέπεια της στρατηγικής του ΕΣΠΑ µε το ΕΠΜ 
και τη ΣτΛ σε όρους περιεχοµένου των πολιτικών, των προτεραιοτήτων 
και των µέτρων πολιτικής 

Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 

Το Ελληνικό ΕΠΜ 2005-2008 καλύπτει τα αρχικά έτη εφαρµογής της προγραµµατικής 
περιόδου 2007-2013 των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του ΕΣΠΑ. Ένας σηµαντικός αριθµός 
πολιτικών, αναπτυξιακών µέσων και παρεµβάσεων που έχουν περιληφθεί στο ΕΠΜ 
εξυπηρετούνται από το ΚΠΣ 2000 - 2006 και σηµαντικό µέρος τους θα συγχρηµατοδοτηθεί 
από το ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Οι παρεµβάσεις του ΕΣΠΑ θα έχουν άµεση και σηµαντική συµβολή στην 2η , 3η και 
4η προτεραιότητα του ΕΠΜ (αύξηση της παραγωγικότητας, βελτίωση του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος, αύξηση της απασχόλησης). Η 1η προτεραιότητα  του ΕΠΜ (αποκατάσταση 
της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και εξασφάλιση της µακροχρόνιας βιωσιµότητας των 
δηµόσιων οικονοµικών) αποτελεί προϋπόθεση για την εξασφάλιση ενός αξιόλογου 
αναπτυξιακού αποτελέσµατος µέσω του ΕΣΠΑ.  

Ειδικότερα: 

• Οι παρεµβάσεις του ΕΣΠΑ για την αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στην Έρευνα & 
Ανάπτυξη, στην γνώση και καινοτοµία συνιστούν την 2η θεµατική προτεραιότητά του  
(Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία) και θα αποτελέσουν σηµαντικό εργαλείο για την 
επίτευξη του εθνικού στόχου του ΕΠΜ για αύξηση των δαπανών για την έρευνα και την 
προώθηση της στρατηγικής του.  

• Η στρατηγική του ΕΠΜ για το Επιχειρηµατικό Περιβάλλον (κεφ. 3 του ΕΠΜ) 
εξυπηρετείται κυρίως από 1η θεµατική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ (Επένδυση στον 
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παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας), µε χρηµατοδότηση από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα & 
Επιχειρηµατικότητα και τα 5 ΠΕΠ,  

• Η στοχοθεσία του ΕΠΜ για την Κοινωνία της Γνώσης (κεφ. 4 του ΕΠΜ) προωθείται µε 
αντίστοιχη θεµατική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ (Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία) και 
βασικότερα εργαλεία το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα και το ΕΠ 
Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση. 

• Η στοχοθεσία του ΕΠΜ για την Περιφερειακή και Κοινωνική συνοχή (κεφ. 7 ΕΠΜ) 
εξυπηρετείται οριζόντια από όλες τις χωρικές και θεµατικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ, 
και κυρίως µέσα από τα ΠΕΠ (ΕΤΠΑ) και τα ΕΠ µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΚΤ. 

• Η προτεραιότητα του ΕΠΜ για την Επανίδρυση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (κεφ. 8 του 
ΕΠΜ) αναδεικνύεται και στο ΕΣΠΑ ως διακριτή θεµατική προτεραιότητα (Θεσµικό 
περιβάλλον) και τυγχάνει αυξηµένης χρηµατοδοτικής προσπάθειας σε σχέση µε την 
περίοδο 2000-2006, µέσω του ΕΠ Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και έµµεσα από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. Η στρατηγική αυτή δεν περιορίζεται στη 
βελτίωση της διοικητικής ικανότητας στο πλαίσιο των υπηρεσιών για τα ∆ιαρθρωτικά 
Ταµεία αλλά διευρύνει τη στοχοθεσία προκειµένου να προσεγγίσει τις προκλήσεις για τη 
δηµόσια διοίκηση σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και να συµβάλλει στην 
Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη ∆ιακυβέρνηση. 

• Οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Απασχόλησης και οι αντίστοιχες του 
ΕΠΜ (κεφ. 9 του ΕΠΜ) προωθούνται µέσα από διακριτά τοµεακά ΕΠ του ΕΣΠΑ.  
Σχετικά µε την Απασχόληση και το Ανθρώπινο Κεφάλαιο: 

Το ΕΠΜ (κεφ. 9) προσδιορίζει 3 προτεραιότητες πολιτικής: α) τη βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας και συνακόλουθα της παραγωγικότητας της εργασίας, β) την 
ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και του εργατικού δυναµικού στις 
µεταβαλλόµενες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισµού και των τεχνολογικών και 
παραγωγικών εξελίξεων, γ) τη µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού και βελτίωση της 
κοινωνικής συνοχής.  

Οι υιοθετούµενες στο ΕΣΠΑ προτεραιότητες για το ανθρώπινο κεφάλαιο 
ευρίσκονται σε αρµονία µε τις προτεραιότητες του ΕΠΜ, µια και έχουν κοινή 
επικέντρωση την αύξηση της παραγωγικής απασχόλησης, µέσω βελτίωσης του 
ανθρώπινου κεφαλαίου και της προσαρµογής στις νέες συνθήκες.  

Αναγνωρίζοντας το ΕΣΠΑ, όπως εξάλλου και το ΕΠΜ, το χαµηλό ποσοστό απασχόλησης, 
την υψηλή και επίµονη ανεργία, ιδιαίτερα των γυναικών, την χαµηλή συµµετοχή στη 
δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και τις σχετικά χαµηλές δηµόσιες δαπάνες για 
πολιτικές απασχόλησης αλλά και την παιδεία σε σχέση µε το µ.ο. ΕΕ, προτείνει ένα 
συνεπές πλέγµα πολιτικών για την υλοποίηση των υιοθετηµένων προτεραιοτήτων.  

Σχετικά µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση, που αποδίδουν κεντρικό βάρος στη δηµοσιονοµική ισορροπία και στην 
ενίσχυση της απασχόλησης, µέσω φιλικών προς αυτή θεσµικών αλλαγών, ενίσχυσης της 
ευελιξίας και προσαρµοστικότητας και της απόκτησης προσόντων και δεξιοτήτων, οι 
προτεινόµενες παρεµβάσεις της θεµατικής προτεραιότητας ‘Απασχόληση και Κοινωνική 
Συνοχή’ του ΕΣΠΑ βρίσκονται επίσης σε πλήρη εναρµόνιση. 

Οι επενδύσεις του ΕΣΠΑ στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την ενίσχυση της απασχόλησης 
θα συµβάλουν στην επίτευξη του στόχου του ΕΠΜ να αυξηθεί η δηµόσια δαπάνη 
για την εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ εκτιµάται ότι θα έχουν και αξιόλογη 
συµβολή στους στόχους του ΕΠΜ για αύξηση της απασχόλησης έως το 2010. 

• Η περιβαλλοντική διάσταση και οι προτεραιότητες του Γκέτεµποργκ 
ενσωµατώνονται επαρκώς σε όλες τις θεµατικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ αλλά ως 
Στρατηγική αντικατοπτρίζονται στο ΕΠ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη και στα ΠΕΠ και 
συµβάλλουν στην προώθηση των συναφών στόχων του ΕΠΜ όπως αυτοί αποτυπώνονται 
στο 6ο κεφάλαιό του (Περιβάλλον και βιώσιµη ανάπτυξη).  

Η προσέγγιση που γίνεται για τα θέµατα περιβάλλοντος και οι στόχοι που επιλέγονται (σε 
οριζόντια και κάθετη διάσταση) είναι σε απόλυτη αρµονία µε το γενικό πλαίσιο για τις 
πολιτικές περιβάλλοντος που έχει τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδιαίτερα µε το άρθρο 6 
της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη διατοµεακή διάσταση του περιβάλλοντος, 
µε τα Συµπεράσµατα του Γκέτεµποργκ για τη Στρατηγική για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη 
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της Ε.Ε. και µε το 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον και τις θεµατικές 
στρατηγικές.  

Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, το περιβάλλον αντιµετωπίζεται στο πλαίσιο µια 
ολοκληρωµένης  και βιώσιµης στρατηγικής που αφενός προωθεί την ουσιαστική 
ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις τοµεακές πολιτικές και αφετέρου 
διασφαλίζει την περαιτέρω ανάπτυξη των αναγκαίων περιβαλλοντικών υποδοµών στην 
κατεύθυνση της πλήρους εφαρµογής της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 -Σύνδεση των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 µε τις προτεραιότητες του ΕΠΜ 

 ΕΠ  2007-2013 

 

ΠΕΠ 

ΕΠ 
Ανταγωνι-
στικότητα & 
Επιχειρη-

µατικότητα 

ΕΠ 
Ενίσχυσ
η της 
Προσπε
λασιµότ
ητας 

ΕΠ 
Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

ΕΠ 
Περιβάλ-
λον / 

Αειφόρος 
Ανάπτυξη 

ΕΠ  
Ανάπτυξη 
Ανθρώπι-
νου 

∆υναµι-
κού 

ΕΠ 
Εκπαίδευ-
ση και ∆ια 
βίου 

µάθηση 

ΕΠ Βελτίωση 
∆ιοικητικής 
Ικανότητας 
∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης 

ΕΠ  
Στόχου 3 

 
ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ 

ΕΤΠΑ/ 
ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧ
ΗΣ 

ΕΤΠΑ 
ΕΤΠΑ/ 
ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΕΚΤ ΕΚΤ ΕΚΤ ΕΤΠΑ 

Προτεραιότητες του ΕΠΜ 2005-2008 
Αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής 
ισορροπίας και  εξασφάλιση της 
µακροχρόνιας βιωσιµότητας των 
δηµόσιων οικονοµικών. 

(•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) 

Αύξηση της παραγωγικότητας, 
µέσα από την αντιµετώπιση των 
διαρθρωτικών προβληµάτων στη 
λειτουργία των αγορών, τις 
επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
και την προώθηση της Κοινωνίας 
της Γνώσης. 

• •  •  • • • • 

Βελτίωση του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος, ενίσχυση του 
ανταγωνισµού, άνοιγµα των 
αγορών, αύξηση της εξωστρέφειας 
και αξιοποίηση της γεωπολιτικής 
θέσης της χώρας ως πόλου έλξης 
επενδυτικών δραστηριοτήτων µε 
προοπτικές επέκτασης στην 
ευρύτερη περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

• • • • (•) • (•) (•) (•) 

Αύξηση της απασχόλησης,  µείωση 
της ανεργίας, καθώς και  
αποτελεσµατικότερη λειτουργία 
των συστηµάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης µε µια σειρά από 
στοχευµένες δράσεις που 
περιορίζουν παράλληλα τον 
κίνδυνο του κοινωνικού 
αποκλεισµού. 

(•) (•)    • • 

 

 

 

Αναµφισβήτητα, οι απαιτούµενες διαρθρωτικές πολιτικές για την επίτευξη του αναπτυξιακού 
οράµατος και των στρατηγικών στόχων που διατυπώνονται στα προηγούµενα κεφάλαια στο 
πλαίσιο συγχρηµατοδότησης από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία θα συνοδεύονται από 
µεταρρυθµίσεις στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβώνας και του ΕΠΜ. Ήδη, η 
προσπάθεια για στενότερη σύνδεση των παρεµβάσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής στη χώρα µε τη Στρατηγική της Λισσαβώνας εκφράσθηκε 
κατά την κατάρτιση του Ελληνικού ΕΠΜ, όπου αυτή αντιµετωπίσθηκε ως διαδραστική 
διαδικασία σε σχέση µε την κατάρτιση του ΕΣΠΑ (και αποτυπώνεται σε διακριτό κεφάλαιο 
του ΕΠΜ). 

Με τις νέες στρατηγικές επιλογές που αναλύθηκαν στο κεφ. 4 καθίσταται σαφές ότι οι 
παρεµβάσεις των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2007-2013 θα 
συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας µέσω: 

• Εστίασης των επενδύσεων στους µοχλούς της ανάπτυξης (drivers of growth) : στο 
ανθρώπινο (ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού), γνωστικό (ΕΠ Εκπαίδευση και δια 
βίου µάθηση, ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, ΕΠ Ανταγωνιστικότητα & 
Επιχειρηµατικότητα) και φυσικό κεφάλαιο (ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας, ΠΕΠ). 
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• Παρεµβάσεων που συµβάλλουν στη µετάβαση στην Οικονοµία της Γνώσης, µε την 
επένδυση στις ΤΠΕ, στην Ε&ΤΑ (ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα, ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση) και στο ανθρώπινο 
δυναµικό (ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση). 

• Επένδυσης σε τοµείς µε ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα για τη χώρα και 
επικέντρωσης των προσπαθειών σε τοµείς που είναι ή µπορούν να γίνουν 
διεθνώς ανταγωνιστικοί (π.χ. τουρισµός, πολιτισµός, ναυτιλία, αθλητικές υποδοµές). 

• Κινητοποίησης πρόσθετων πόρων, ιδιωτικών, εθνικών και διεθνών τραπεζικών 
ιδρυµάτων (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων). 

• Βελτίωσης της ∆ιακυβέρνησης (µέσω των ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, ΕΠ Βελτίωση 
∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής). 

• Ενίσχυσης της περιφερειακής και τοπικής διάστασης της ΣτΛ, µε την ενίσχυση της 
συµµετοχής των περιφερειών σε όλες τις πτυχές του προγραµµατισµού και εφαρµογής, 
την αυξηµένη χρηµατοδοτική προσπάθεια προς αυτές, την ενδυνάµωση της 
περιφερειακής και χωρικής διάστασης των πολιτικών του ΕΣΠΑ. 

• Ενίσχυσης της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και βελτιώνοντας την 
ελκυστικότητα των περιφερειών της χώρας ως τόπου επενδύσεων και εργασίας 
(βασικό στόχο της αναπτυξιακής στρατηγικής και στο Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων), 
µέσω της βελτίωσης των µεταφορικών, ενεργειακών, τηλεπικοινωνιακών υποδοµών 
καθώς και υποδοµών ΤΠΕ, της απλοποίησης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, της 
αξιοποίησης επιχορηγήσεων και των νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων και της 
αναβάθµισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού. 

• Συµβολής στη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης, 
τόσο µέσω των παρεµβάσεων του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού (αναδιοργάνωση 
των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, ενίσχυση της προσαρµοστικότητας 
εργαζοµένων – εργοδοτών - επιχειρήσεων, σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε 
την αγορά εργασίας) αλλά και µέσω της δηµιουργίας απασχόλησης κατά τη διάρκεια και 
µετά την ολοκλήρωση των έργων στο πλαίσιο όλων των ΕΠ του ΕΣΠΑ. 

Βασικός στόχος για την εξειδίκευση της αναπτυξιακής αυτής στρατηγικής στα επιµέρους 
ΕΠ/ΠΕΠ και την περιφερειακή προσαρµογή και εφαρµογή της είναι να αποφευχθεί µία 
ονοµαστική µόνο ευθυγράµµισή της µε τους στόχους της Λισσαβόνας, αλλά σε επίπεδο 
περιφερειακό να λαµβάνονται υπόψη οι τοπικές ιδιαιτερότητες, ανάγκες και αναπτυξιακά 
κενά.  

Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση 

Όπως καταδεικνύεται από τα κεφ. 4.2 και 4.3 ανωτέρω καθώς και από τον πίνακα που 
ακολουθεί, συνολικά τόσο το σκέλος των Μικροοικονοµικών (microeconomic 
guidelines) όσο και το σκέλος των κατευθύνσεων για την Απασχόληση 
(employment guidelines) από τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές της ΕΕ 
(ΟΚΓ) εξυπηρετούνται µέσα από τις θεµατικές και χωρικές προτεραιότητες του 
ΕΣΠΑ, στους τοµείς : 

• έρευνας και καινοτοµίας (ΟΚΓ 7-9),  

• φυσικού περιβάλλοντος (ΟΚΓ 11),  

• επιχειρηµατικού περιβάλλοντος (ΟΚΓ 10, 12-15),  

• υποδοµών (ΟΚΓ 16) , 

• και απασχόλησης (ΟΚΓ 17-24). 

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

Ως εκ τούτου, οι ΟΚΓ για το µακροοικονοµικό περιβάλλον (ΟΚΓ 1-6) καθώς και οι 
ΟΚΓ 12, 13, 22 εξυπηρετούνται κυρίως µέσω του ΕΠΜ και ουσιαστικά αποτελούν 
προϋπόθεση για την εξασφάλιση ενός πραγµατικού αναπτυξιακού αποτελέσµατος 
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µέσω του ΕΣΠΑ, δεδοµένου ότι συµβάλλουν στην άρση των παραγόντων που αποτελούν 
εµπόδια στην ανάπτυξη (πχ δηµοσιονοµικό έλλειµµα, συρρίκνωση παραγωγικής βάσης, 
τεχνολογική υστέρηση και χαµηλές επιδόσεις στην καινοτοµία). Ειδικά η συνεχιζόµενη 
αποφασιστική δηµοσιονοµική εξυγίανση θα ενισχύσει περαιτέρω τις συνθήκες δηµιουργίας 
απασχόλησης και ανάπτυξης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 - Σύνδεση των ΕΠ του ΕΣΠΑ µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες 
Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 

 ΕΠ  2007-2013 
 

ΠΕΠ 

ΕΠ 
Ανταγωνι-
στικότητα 

& 
Επιχειρη-
µατικότητ

α 

ΕΠ 
Ενίσχυση 
της 

Προσπελα
σιµότητας 

ΕΠ 
Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

ΕΠ 
Περιβάλ-
λον / 

Αειφόρος 
Ανάπτυξη 

ΕΠ  
Ανάπτυξη 
Ανθρώπι-
νου 

∆υναµι-
κού 

ΕΠ 
Εκπαίδευ-
ση και ∆ια 
βίου 

µάθηση 

ΕΠ 
Βελτίωση 
∆ιοικητική

ς 
Ικανότητα

ς 
∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης 

ΕΠ  
Στόχου 3 

 ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ 
ΕΤΠΑ/ 
ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΕΤΠΑ 
ΕΤΠΑ/ 
ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΕΚΤ ΕΚΤ ΕΚΤ ΕΤΠΑ 

Μικροοικονοµικές Κατευθυντήριες Γραµµές (Microeconomic guidelines) 
 (7) Να αυξηθούν και να 
βελτιωθούν οι επενδύσεις στον 
τοµέα της Έρευνας & 
Ανάπτυξης, ιδίως στον ιδιωτικό 
τοµέα, µε σκοπό τη δηµιουργία 
του Ευρωπαϊκού Χώρου της 
Γνώσης   

• •  (•)   •   

(8) Να διευκολυνθεί η 
καινοτοµία  

• •  •   (•)   

(9) Να διευκολυνθεί η διάδοση 
και η πραγµατική χρήση των 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και  να 
οικοδοµηθεί µια Κοινωνία της 
Πληροφορίας χωρίς 
αποκλεισµούς  

• •  •  (•) (•) (•)  

(10) Να ενισχυθούν τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα 
της Ευρωπαϊκής βιοµηχανικής 
βάσης    

(•) •        

(11) Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη 
χρήση των πόρων και να 
ενισχυθούν οι  συνέργειες 
µεταξύ της προστασίας του 
περιβάλλοντος και ανάπτυξης       

(•) •   •   (•) (•) 

(12) Να επεκταθεί σε έκταση και 
σε βάθος η Εσωτερική Αγορά  

 (•)      •  

(13)  Να εξασφαλισθούν 
ανοιχτές και ανταγωνιστικές 
αγορές εντός και εκτός της 
Ευρώπης και να προσκοµισθούν 
οφέλη από την παγκοσµιοποίηση  

 •      • (•) 

(14)  Να δηµιουργηθεί 
ελκυστικότερο  επιχειρηµατικό 
περιβάλλον και να ενθαρρυνθεί 
η ιδιωτική πρωτοβουλία µέσω 
της βελτίωσης των κανονιστικών 
ρυθµίσεων     

 •      •  

(15) Να προωθηθεί µία 
περισσότερο επιχειρηµατική 
νοοτροπία και να δηµιουργηθεί 
περιβάλλον που να στηρίζει τις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

(•) •  (•)  (•)  (•)  

(16) Να επεκταθούν και να 
βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές 
υποδοµές και να ολοκληρωθούν 
τα συµφωνηθέντα   
διασυνοριακά έργά 
προτεραιότητας    

•  •      • 

Κατευθυντήριες Γραµµές των πολιτικών Απασχόλησης (Employment guidelines) 
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 ΕΠ  2007-2013 
 

ΠΕΠ 

ΕΠ 
Ανταγωνι-
στικότητα 

& 
Επιχειρη-
µατικότητ

α 

ΕΠ 
Ενίσχυση 
της 

Προσπελα
σιµότητας 

ΕΠ 
Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

ΕΠ 
Περιβάλ-
λον / 

Αειφόρος 
Ανάπτυξη 

ΕΠ  
Ανάπτυξη 
Ανθρώπι-
νου 

∆υναµι-
κού 

ΕΠ 
Εκπαίδευ-
ση και ∆ια 
βίου 

µάθηση 

ΕΠ 
Βελτίωση 
∆ιοικητική

ς 
Ικανότητα

ς 
∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης 

ΕΠ  
Στόχου 3 

 ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ 
ΕΤΠΑ/ 
ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΕΤΠΑ 
ΕΤΠΑ/ 
ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΕΚΤ ΕΚΤ ΕΚΤ ΕΤΠΑ 

(17) Να εφαρµοσθούν πολιτικές 
απασχόλησης που θα στοχεύουν 
στην πλήρη απασχόληση, στη 
βελτίωση της ποιότητας και της 
παραγωγικότητας στην εργασία 
και στην ενίσχυση της 
κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής   

(•) (•)    •    

(18) Να προωθηθεί προσέγγιση 
της εργασίας βασιζόµενη στον 
κύκλο ζωής 

(•) (•)    •    

(19) Να δηµιουργηθούν αγορές 
εργασίας χωρίς αποκλεισµούς, 
να ενισχυθεί η ελκυστικότητα 
της εργασίας και να καταστεί 
αποδοτική για όσους αναζητούν 
εργασία, συµπεριλαµβανοµένων 
µειονεκτούντων ατόµων και των 
αέργων     

 (•)    •    

(20)  Να βελτιωθεί η κάλυψη 
των αναγκών της αγοράς 
εργασίας    

     •    

(21) Να προωθηθεί η ευελιξία σε 
συνδυασµό µε την εργασιακή 
ασφάλεια και να µειωθεί ο 
κατακερµατισµός της αγοράς 
εργασίας, λαµβανοµένου 
δεόντως υπόψη του ρόλου των 
κοινωνικών εταίρων   

     •    

(22) Να εξασφαλισθεί ευνοϊκή  
προς την απασχόληση εξέλιξη 
των µισθών και άλλων στοιχείων 
κόστους που συνδέονται µε την 
εργασία    

 (•)    (•)    

(23) Να αυξηθούν και να 
βελτιωθούν οι επενδύσεις σε 
ανθρώπινο κεφάλαιο   

(•) (•)    • •   

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

 (•)    • •   

•    : Εκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργεια  

(•)   : Εκτιµώµενη έµµεση συµβολή 

 

Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Μαρτίου 2006 για τη ΣτΛ 

Η συνέπεια της αναπτυξιακής στρατηγικής του ΕΣΠΑ επιβεβαιώνεται και σε σχέση µε στις 
προτεραιότητες για την αναθεωρηµένη στρατηγική της Λισσαβώνας, όπως αυτές 
αποτυπώθηκαν στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Μαρτίου 2006:  

οι «…µεγαλύτερες επενδύσεις στην γνώση και καινοτοµία, την εκπαίδευση και κατάρτιση, 
στις ΜΜΕ και την ενίσχυση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, την ευρωπαϊκή πολιτική 
απασχόλησης, την πολιτική ενέργειας, το περιβάλλον, την ενδυνάµωση της κοινωνικής 
συνοχής, την ισότητα των φύλων…», όπως φαίνεται και από την ανάλυση των θεµατικών 
προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ, συνιστούν κεντρικές επιλογές για την περίοδο 2007-2013.  

Η «…απελευθέρωση του επιχειρηµατικού δυναµικού, ιδίως των ΜΜΕ…» αποτελεί στρατηγικό 
στόχο της εθνικής πολιτικής για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, και κεντρική επιλογή τόσο 
στο ΕΣΠΑ όσο και στο ΕΠΜ. 
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Ετήσια Έκθεση Προόδου της ΕΕ για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση του 
2006 

Ισχυρή συνάφεια εντοπίζεται και σε σχέση µε τις συστάσεις της ΕΕ για την Ελλάδα που 
περιλαµβάνονται στην Ετήσια Έκθεση Προόδου για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση του 200616: Οι προτεραιότητες του ΕΣΠΑ, λαµβάνουν υπόψη τις 
προκλήσεις που περιλαµβάνει η γενική αποτίµηση του Ελληνικού ΕΠΜ από την ΕΕ, και 
ειδικότερα στη βιωσιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών, στη χαµηλή απασχόληση, στη 
διαρθρωτική ανεργία, στην εκπαίδευση και δια βίου µάθηση, στο επιχειρηµατικό περιβάλλον 
και στον ανταγωνισµό, στην Ε&Α και καινοτοµία. 

Επιπλέον, καλύπτουν συστηµατικά τις συστάσεις 17 της ΕΕ (βλ. TIME TO MOVE UP A 
GEAR Country chapters,  PART 2, Greece / PART III: CONCLUSIONS, σηµείο 22) : 

• Στις πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης (π.χ. µε την ενίσχυση των ενεργητικών 
πολιτικών στην αγορά εργασίας, καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας, σύνδεση της 
εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας, εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών απασχόλησης, 
εξατοµικευµένη υποστήριξη των ανέργων, ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και των 
γυναικών κλπ), µέσω του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού και του ΕΠ Εκπαίδευση 
και ∆ια βίου Μάθηση. 

• Στις µεταρρυθµίσεις στην εκπαίδευση και δια βίου µάθηση (µέσω του ΕΚΤ).  

• Στις συστάσεις που αφορούν στο επιχειρηµατικό περιβάλλον και στον 
ανταγωνισµό, στην Ε&Α και καινοτοµία, µέσω των ΕΠ Ανταγωνιστικότητα & 
Επιχειρηµατικότητα, ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, ΕΠ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη. 

• Στην αναβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης, µε τις παρεµβάσεις που θα 
συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΠ Βελτίωση ∆ιοικητικής ικανότητας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

Επισηµαίνεται ότι οι προκλήσεις και συστάσεις της ανωτέρω έκθεσης που αφορούν στη 
‘∆ηµοσιονοµική προσαρµογή’ αντιµετωπίζονται στο πλαίσιο του ΕΠΜ. 

 

Ετήσια Έκθεση Προόδου της Ε. Επιτροπής για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση (‘Εργαζόµαστε µε στόχο την οικονοµική µεγέθυνση και την 
απασχόληση – Ένα επιτυχηµένο έτος’) 18 

Η ανωτέρω ετήσια έκθεση προόδου της Ε. Επιτροπής βασίζεται στις εκθέσεις εφαρµογής των 
κρατών-µελών που υποβλήθηκαν το φθινόπωρο του 200619 καθώς και στην επισκόπηση 
σχετικά µε την πρόοδο των µεταρρυθµίσεων για την ανάπτυξη και την απασχόληση σε 
επίπεδο ΕΕ. Η έκθεση της Επιτροπής περιλαµβάνει 4 συστάσεις (recommendations) για την 
Ελλάδα και 6 σηµεία όπου θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή (watch list issues).   

Οι προτάσεις πολιτικής του ΕΣΠΑ που αναπτύσσονται σε αντιστοίχιση µε τα εν λόγω θέµατα 
εντοπίζονται στον κατωτέρω πίνακα µε παραποµπές στους Γενικούς Στόχους και τα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα που εξειδικεύονται (για την αποφυγή επαναλήψεων στο 
κείµενο του ΕΣΠΑ) καθώς και µε συνοπτική αναφορά στα κυριότερα µέτρα που 
λαµβάνονται: 

 

                                               

 
16 Communication from the Commission to the spring European Council: Time to move up a gear, Brussels, 

25.1.2006, Country chapters Part II to COM (2006) 30. 
17 Ως σηµεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή προσδιορίζονται : ∆ηµοσιονοµική προσαρµογή, Ε&Α, εκσυγχρονισµός 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ενίσχυση των ενεργητικών µέτρων στην αγορά εργασίας, µεταρρυθµίσεις στην εκπαίδευση 
και δια βίου µάθηση. 

18 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE SPRING EUROPEAN COUNCIL. IMPLEMENTING THE RENEWED 
LISBON STRATEGY FOR GROWTH AND JOBS "A year of delivery", ∆εκέµβριος 2006. 

19 Η Έκθεση Εφαρµογής του Ελληνικού Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων για το 2006 είναι διαθέσιµη στην 
ιστοσελίδα: http://www.mnec.gr/downloads/2006-10-18/factsheet-08_2006.pdf  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 - Προτάσεις πολιτικής του ΕΣΠΑ για την κάλυψη των συστάσεων της 
Ετήσιας Έκθεσης Προόδου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 

Συστάσεις Ε. Επιτροπής για την 
Ελλάδα 

Σχετικές προτάσεις πολιτικής του ΕΣΠΑ / Παρατηρήσεις  

1. να συνεχίσει τη δηµοσιονοµική 
εξυγίανση και τη µείωση του 
χρέους και να καταρτίσει ένα 
χρονοδιάγραµµα για την 
εφαρµογή της µεταρρύθµισης 
του συνταξιοδοτικού 
συστήµατος µε σκοπό τη 
µακροπρόθεσµη βελτίωση της 
διατηρησιµότητας των 
δηµόσιων οικονοµικών 

Η σύσταση αντιµετωπίζεται κυρίως στο πλαίσιο της ανοικτής µεθόδου συντονισµού και των 
διαδικασιών του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων και του Επικαιροποιηµένου Προγράµµατος 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (αναφορικά µε τη ∆ηµοσιονοµική εξυγίανση) και της Εθνικής Έκθεσης 
Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη/Μέρος 3ο  (σε ότι αφορά στην 
εφαρµογή της µεταρρύθµισης του συνταξιοδοτικού συστήµατος). 

2. να εκσυγχρονίσει τη δηµόσια 
διοίκησή της, δηµιουργώντας 
ένα κατάλληλο κανονιστικό, 
ελεγκτικό και εκτελεστικό 
πλαίσιο, ιδίως µε τη βελτίωση 
των σχετικών δεξιοτήτων, για 
την αποτελεσµατική αξιοποίηση 
των διαρθρωτικών ταµείων 

Στην εφαρµογή της σύστασης για τον εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης θα συµβάλλουν οι 
παρεµβάσεις που συνοψίζονται στο Γενικό Στόχο 12 του ΕΣΠΑ ανωτέρω (κεφ. 4.2.4) και 
εξειδικεύονται στο ΕΠ Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 2007-2013. Η 
αποτελεσµατική αξιοποίηση των διαρθρωτικών πόρων εξασφαλίζεται µέσω των ειδικών ρυθµίσεων 
που αναπτύσσονται στο Κεφ.8 «∆ιατάξεις Εφαρµογής» ΕΣΠΑ. 

3. να εκσυγχρονίσει την 
προστασία της απασχόλησης, 
περιλαµβανοµένης της 
νοµοθεσίας, να περιορίσει τη 
φορολογική επιβάρυνση της 
εργασίας, και να ενισχύσει τις 
ενεργητικές πολιτικές 
απασχόλησης για την 
προώθηση της ευελιξίας και της 
ασφάλειας στην αγορά 
εργασίας και τη µετατροπή της 
αδήλωτης εργασίας σε επίσηµη 
απασχόληση  

Στην προώθηση της 3ης σύστασης της Ε.Ε. συµβάλλουν τα µέτρα πολιτικής που 
περιλαµβάνονται στους Γενικούς Στόχους 7 και 8 του ΕΣΠΑ όπως εξειδικεύονται στο ΕΠ 
Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013, ιδιαίτερα αναφορικά µε την ενίσχυση των 
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, την προώθηση της ευελιξίας και της ασφάλειας στην αγορά 
εργασίας και τη µετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε επίσηµη απασχόληση (που έχουν προσδιορισθεί 
και ως διακριτοί Ειδικοί Στόχοι του ΕΣΠΑ).  
Επισηµαίνεται ότι οι πολιτικές αυτές υλοποιούνται σε συνέργεια µε τις σχετικές µεταρρυθµίσεις για την 
αγορά εργασίας που προβλέπει το ΕΠΜ (κεφ. 9). 

4. να αυξήσει τις επενδύσεις στην 
υποχρεωτική και την ανώτατη 
εκπαίδευση, να εφαρµοστεί η 
µεταρρύθµιση της δια βίου 
µάθησης και να βελτιωθεί η 
ποιότητά τους και η ικανότητα 
ανταπόκρισης στις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας, να 
περιοριστεί η πρόωρη 
εγκατάλειψη του σχολείου, και 
να αυξηθεί η συµµετοχή 
ενηλίκων   

Όλες οι συστάσεις του σηµείου υπ’αριθµ. 4 λαµβάνονται υπόψιν κατά τη διαµόρφωση και 
εφαρµογή των Γενικών Στόχων 4 και 7 του ΕΣΠΑ, µε βασικό εργαλείο το ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια 
βίου Μάθηση 2007-2013. 
Οι επενδύσεις για την εκπαίδευση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ανέρχονται σε 3,3 δις. ευρώ δηµόσιας 
δαπάνης (µέσω του ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια βίου Μάθηση και των ΠΕΠ της περιόδου 2007-2013).  
Επιπλέον χρηµατοδοτική προσπάθεια µε εθνικούς πόρους θα καταβληθεί έτσι ώστε σταδιακά µέχρι το  
2013, οι δαπάνες για την εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ να προσεγγίσουν τον ευρωπαϊκό µέσο όρο 
λαµβάνοντας υπόψη το ΕΠΜ και τις αντίστοιχες συστάσεις.  

Θέµατα ιδιαίτερης προσοχής 
(watch list issues) 

Σχετικές προτάσεις πολιτικής του ΕΣΠΑ / Παρατηρήσεις 

5. Επιτάχυνση των προσπαθειών 
για χάραξη στρατηγικής για την 
έρευνα και την καινοτοµία και 
για αύξηση των επενδύσεων σε 
Ε&Α 

Στη σύσταση για επιτάχυνση των προσπαθειών για χάραξη στρατηγικής για την έρευνα και την 
καινοτοµία και για αύξηση των επενδύσεων σε Ε&Α ανταποκρίνεται κυρίως το περιεχόµενο του 
Γενικού Στόχου 5 του ΕΣΠΑ, όπως εξειδικεύεται σε επιχειρησιακό επίπεδο στα ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013 και στα 5 ΠΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται σε 
δηµόσια διαβούλευση Σχέδιο νόµου για την ανάπτυξη της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας 
(Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπ. Ανάπτυξης) στοχεύοντας στο συντονισµό των 
δραστηριοτήτων ΕΤΑ σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 
Οι δαπάνες για Ε&Α από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ αυξάνονται σε πάνω από 1 δις 
ευρώ δηµόσιας δαπάνης. 

6. Βελτίωση της ενσωµάτωσης 
των οδηγιών στον τοµέα της 
εσωτερικής αγοράς 

Η σύσταση αντιµετωπίζεται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ µε συγκεκριµένες προβλέψεις στο Κεφ. 8. 
Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο των µεταρρυθµίσεων του ΕΠΜ συντονιστικό ρόλο για τη βελτίωση των 
επιδόσεων της χώρας έχει αναλάβει η Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης σε συνεργασία µε την 
Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία, για την επιτάχυνση της ενσωµάτωσης των κοινοτικών οδηγιών στο 
εθνικό δίκαιο και την αντιµετώπιση υποθέσεων που εκκρεµούν ως καταγγελίες από την Επιτροπή ΕΚ, 
µε την υποστήριξη πληροφοριακού συστήµατος και τη δικτύωση µε όλα τα αρµόδια υπουργεία. 

7. Εξασφάλιση της 
αποτελεσµατικής αξιοποίησης 
των διαρθρωτικών ταµείων για 
τη στήριξη των 
µεταρρυθµιστικών πολιτικών 
της Ελλάδας, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων 
για την προστασία του 
περιβάλλοντος 

Η υπ’ αριθµ. 7 σύσταση αποτελεί κεντρική επιλογή στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και, όπως άλλωστε 
φαίνεται από την ανάλυση που προηγήθηκε στα κεφάλαια 5.1 και 5.2 και την προσέγγιση για το 
Πλαίσιο ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής της περιόδου 2007-2013 (κεφ. 8 κατωτέρω), τα ∆ιαρθρωτικά 
Ταµεία θα αποτελέσουν σηµαντικό εργαλείο για την προώθηση των στόχων ανάπτυξης και 
απασχόλησης, παράλληλα µε τις πολιτικές του ΕΠΜ. 
Στο πλαίσιο της θεµατικής προτεραιότητας «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως 
τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης», έχουν διατυπωθεί 3 Γενικοί Στόχοι, που σχετίζονται 
άµεσα µε την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτοί είναι: Ο ΓΣ 14 «Ο ασφαλής ενεργειακός 
εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την αειφορία», ο ΓΣ 15 «η αειφόρος διαχείριση του 
περιβάλλοντος» και ο ΓΣ 16 «Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής». Οι Γενικοί 
αυτοί στόχοι στη συνέχεια εξειδικεύονται σε όλα τα Περιφερειακά ΕΠ και στα τοµεακά «ΕΠ 
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Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», «ΕΠ Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα» και «Βελτίωση 
∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης». Επίσης, εξειδικεύονται στα Προγράµµατα του Στόχου 
«Χωρική Συνεργασία». 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για τον τοµέα του 
Περιβάλλοντος και της αειφόρου Ανάπτυξης της περιόδου 2007 – 2013 του ΥΠΕΧΩ∆Ε έµφαση θα 
δοθεί : 
• στο σχεδιασµό και την εφαρµογή αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής µε τη δηµιουργία 
µηχανισµών και µέσων άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής, την ενίσχυση των Φορέων και των 
θεσµών ελέγχου της εφαρµογής περιβαλλοντικής πολιτικής.   
• στην προώθηση των υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων µε κατάλληλες θεσµικές και 
οργανωτικές ρυθµίσεις (φορείς διαχείρισης κλπ), ώστε να καταστεί εφικτή η επίτευξη των στόχων που 
έχουν τεθεί από τη Νοµοθεσία. 
• στη δηµιουργία ενός συνεκτικού, οργανωµένου και λειτουργικού δικτύου προστατευόµενων 
περιοχών µε τους αντίστοιχους φορείς διαχείρισης. 

8. Ταχύτερη εκπλήρωση των 
στόχων της πολιτικής για τις 
ΜΜΕ που έθεσε το εαρινό 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το 2006 

Στη σύσταση που αφορά την πολιτική για τις ΜΜΕ βάσει των στόχων του Εαρινού Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου του 2006 (αναφορικά µε την ‘Απελευθέρωση του επιχειρηµατικού δυναµικού, ιδίως των 
ΜΜΕ’) ανταποκρίνεται κατά κύριο λόγο η στοχοθεσία του Γενικού Στόχου 2 του ΕΣΠΑ, η οποία θα 
υλοποιηθεί µέσω µέτρων πολιτικής που περιλαµβάνονται στο ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα 2007-2013 και στα ΠΕΠ. 
Ήδη, η επιτάχυνση της εφαρµογής των µεταρρυθµίσεων για τις ΜΜΕ προς την κατεύθυνση 
εκπλήρωσης των στόχων του Εαρινού Συµβουλίου του Μαρτίου 2006 αποτυπώνεται αναλυτικά µε τα 
µέτρα που έχουν ληφθεί στην Έκθεση εφαρµογής του ΕΠΜ για το 2006 (κυρίως στο κεφ. 3.1.1)  

9. Εφαρµογή πολιτικών για την 
ενθάρρυνση της απασχόλησης 
των γυναικών 

Στη σύσταση της Επιτροπής για εφαρµογή πολιτικών ενθάρρυνσης της απασχόλησης των γυναικών 
ευθυγραµµίζεται πλήρως το περιεχόµενο των Γενικών Στόχων 8 και 11 του ΕΣΠΑ, αναγνωρίζοντας 
τα σηµαντικά περιθώρια αύξησης του γυναικείου εργατικού δυναµικού και της σηµαντικής συµβολής 
του στο στόχο για περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης. 
Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στη στοχευµένη πλέον προσέγγιση για τη στήριξη της γυναικείας 
απασχολησιµότητας, στη συνέχιση των επενδύσεων που αποσκοπούν στην απρόσκοπτη διαθεσιµότητα 
των γυναικών για απασχόληση και στη συµφιλίωση επαγγελµατικών και οικογενειακών υποχρεώσεων, 
στη διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες φύλαξης παιδιών και φροντίδας εξαρτηµένων 
προσώπων, στη λήψη µέτρων για την περαιτέρω µείωση της απόκλισης των αποδοχών, της 
συγκέντρωσης και της κατάτµησης της αγοράς εργασίας σε επαγγέλµατα ανάλογα µε το φύλο, σε 
στοχευµένες παρεµβάσεις οι οποίες θα διευκολύνουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων γυναικών και την 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας µετά από µακρά απουσία. 

10. Χάραξη µιας συνεπούς 
στρατηγικής ενεργού γήρανσης 

Η εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης πολιτικής ενεργού γήρανσης αποτελεί συνιστώσα των µέτρων που 
προβλέπονται στο ΕΠΜ, στην Εθνική Έκθεση Στρατηγική για την Κοινωνική Προστασία και την 
Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη και στο ΕΣΠΑ, στο οποίο αποτυπώνεται και ως 
διακριτός Ειδικός Στόχος (στο πλαίσιο του Γενικού Στόχου 8), αντιστοιχώντας κυρίως σε 
παρεµβάσεις που προβλέπονται στο ΕΠ Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013. 
Λαµβάνοντας υπόψιν και τα σχετικά συµπεράσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 
Μαρτίου 2006, έµφαση θα δοθεί µε τις παρεµβάσεις του ΕΣΠΑ στην αύξηση των ευκαιριών 
απασχόλησης και κατάρτισης για τα µεγαλύτερα σε ηλικία µέλη του εργατικού δυναµικού, στην 
επιτάχυνση του ρυθµού συµµετοχής εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας σε ενέργειες δια βίου 
µάθησης,  στην καταπολέµηση της διακριτικής µεταχείρισης λόγω ηλικίας, στη βελτίωση της 
πρόβλεψης από την πλευρά της ζήτησης στην αγορά εργασίας και στην άρση των κινήτρων για 
πρόωρη έξοδο από την ενεργό εργασιακή ζωή, ώστε να καταστεί ελκυστικότερη η περαιτέρω 
παραµονή των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας στην αγορά εργασίας. 

 

Επιπλέον, θα επιδιωχθεί η µεγιστοποίηση της συµβολής των παρεµβάσεων του ΕΣΠΑ σε 
επιµέρους  συνιστώσες της Στρατηγικής της Λισσαβώνας, όπως αποτυπώνονται 
ακολούθως:  

 

Στρατηγικοί στόχοι για τα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης 20 

Η στοχοθεσία της ΕΕ (EU benchmarks for education and training 2010) για : 

α. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης και 
επαγγελµατικής κατάρτισης στην Ένωση,  

β.  ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα συστήµατα αυτά, 

γ.  Άνοιγµα των συστηµάτων αυτών στον έξω κόσµο, 

καθώς και οι πέντε βασικοί ευρωπαϊκοί συγκριτικοί δείκτες (benchmarks), που τέθηκαν στη 
Λισσαβώνα για την εξέταση της πορείας της εκπαιδευτικής πολιτικής, θα εξυπηρετηθούν στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ κυρίως από τη θεµατικές προτεραιότητες ‘Κοινωνία της Γνώσης και 

                                               

 
20 Πχ «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010», SEC (2005)419 , SEC(2006) 639. 



 

 

105

Καινοτοµία’ και ‘Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή’, µε βασικά εργαλεία το ΕΠ Εκπαίδευση 
και ∆ια βίου µάθηση και το ΕΠ Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού. 

Ανοικτή µέθοδος συντονισµού για την Κοινωνική Προστασία και την 
Κοινωνική ενσωµάτωση 

Ένα µέρος των πολιτικών κοινωνικής ένταξης στη χώρα συγχρηµατοδοτούνται από τα 
Ταµεία της ΕΕ (ιδιαίτερα από το ΕΚΤ) στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής και του ΕΣΠΑ 
2007-2013. Οι πολιτικές αυτές ενσωµατώνονται στο Γενικό Στόχο «Προώθηση της 
Κοινωνικής Ενσωµάτωσης» και στη θεµατική προτεραιότητα «Απασχόληση και Κοινωνική 
Συνοχή» (βλ. κεφ. 4.2). ∆εδοµένου ότι οι παρεµβάσεις αυτές εµφανίζουν ισχυρή συνάφεια 
µε τις πολιτικές που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισµού της 
ΕΕ για την κοινωνική προστασία, θα επιδιωχθεί και στο επίπεδο της εφαρµογής ο 
συντονισµός µε τις πολιτικές του Εθνικού Σχεδίου για την Κοινωνική Ένταξη (βλ. και 
Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη 2006-
2008, Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας). Βασικό εργαλείο για το στόχο 
αυτό θα αποτελέσει το ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού (και συµπληρωµατικά τα 5 
ΠΕΠ). Στο πλαίσιο αυτό επισηµαίνονται τα εξής: 

Η νέα πολιτική που υλοποιείται, όπως αναφέρεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Κοινωνική 
Ένταξη 2006-2008, στοχεύει στην οριζόντια ένταξη των δράσεων για την 
καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού στον αναπτυξιακό 
σχεδιασµό της χώρας, θέτοντας 4 προτεραιότητες: 

• Ενίσχυση της απασχόλησης, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, τους νέους, τους µακροχρόνια 
ανέργους και τις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού. Ο σχεδιασµός για την επόµενη 
περίοδο προβλέπει, αφενός τη διατήρηση και ποιοτική αναβάθµιση όσων µέτρων 
πολιτικής έχουν αποδώσει ικανοποιητικά µέχρι σήµερα και αφετέρου τον 
επανασχεδιασµό αυτών που δεν έχουν αποδώσει τα αναµενόµενα, έτσι ώστε να 
βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα των ενεργητικών πολιτικών στην απασχόληση των 
‘ευάλωτων’ πληθυσµιακών οµάδων. 

• Αντιµετώπιση της µειονεκτικής θέσης προσώπων και οµάδων όσον αφορά στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ο κεντρικός στόχος για την επόµενη περίοδο είναι µια 
εκπαίδευση και κατάρτιση που θα δίνει εφόδια για την ενεργό συµµετοχή στην κοινωνία, 
την απρόσκοπτη ένταξη στην αγορά εργασίας και θα καταπολεµά τη σχολική διαρροή, 
ιδιαίτερα για τις ευπαθείς οµάδες. 

• Ενίσχυση της οικογένειας και στήριξη των ηλικιωµένων. Οι πολιτικές που αφορούν 
τη συγκεκριµένη πολιτική προτεραιότητα εστιάζουν σε δράσεις για τη συµφιλίωση της 
οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής µε σκοπό την ισόρροπη συµµετοχή των 
γυναικών και των ανδρών τόσο στις υποχρεώσεις της οικογενειακής ζωής όσο και στην 
αγορά εργασίας. Επιπλέον, οι πολιτικές αυτές αποτελούν το κύριο µέσο πρόληψης της 
παιδικής φτώχειας. Παράλληλα, η ικανοποίηση των αυξηµένων αναγκών των 
ηλικιωµένων σε επαρκείς και ποιοτικές υπηρεσίες, όπως και η προσφορά των συνθηκών 
για αξιοπρεπή διαβίωση και ενεργό συµµετοχή στην κοινωνία, περιλαµβάνονται στις 
κύριες στοχεύσεις των πολιτικών στον τοµέα της κοινωνικής ένταξης. 

• Κοινωνική ένταξη των ΑµΕΑ, των µεταναστών και των ατόµων µε 
πολιτισµικές/θρησκευτικές ιδιαιτερότητες. 

Oι παρεµβάσεις κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι ανάγκη να 
εστιάσουν στις νέες αναδυόµενες εκφάνσεις – απειλές του κοινωνικού αποκλεισµού, που 
επενεργούν είτε στην εµφάνιση νέων (για τη χώρα µας, τουλάχιστον) ευάλωτων οµάδων 
του πληθυσµού που απειλούνται ή βιώνουν κοινωνικό αποκλεισµό, είτε στην περαιτέρω 
επιβάρυνση οµάδων του πληθυσµού που παραδοσιακά απειλούνται µε κοινωνικό 
αποκλεισµό (π.χ. ηλικιωµένοι µε επιβαρηµένη υγεία, νοικοκυριά µε περισσότερους του ενός 
ανέργους). Για το λόγο αυτό απαιτείται η εξασφάλιση της διαχρονικής προσέγγισης του 
φαινοµένου του κοινωνικού αποκλεισµού µε µέσα και µηχανισµούς που επιτρέπουν την 
εστίαση, τόσο στην ανάπτυξη προληπτικών παρεµβάσεων, όσο και στην αποτελεσµατική 
θεραπεία. 

Το σύνολο των προτεραιοτήτων αυτών (τόσο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ όσο του Εθνικού 
Σχεδίου για την Κοινωνική Ένταξη) θα διατρέχεται από µια στρατηγική που θα 
αντιµετωπίζει τη διαφορετικότητα, και θα αναλαµβάνει δράσεις στην κατεύθυνση της 
κάλυψης εξειδικευµένων αναγκών που υπάρχουν για τις οµάδες αυτές. Στο πλαίσιο του 
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ΕΣΠΑ θα επιδιωχθεί και η οριζόντια εφαρµογή της διάστασης της Κοινωνικής 
Ενσωµάτωσης και της ισότητας ευκαιριών (Social Inclusion Mainstreaming) σε 
όλες τις πτυχές της αναπτυξιακής πολιτικής, µε την ενεργό συµµετοχή δηµοσίων φορέων, 
κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ. 

 

Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη ∆ιακυβέρνηση  

Η στρατηγική του ΕΣΠΑ που σχετίζεται µε την Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη ∆ιακυβέρνηση, 
όπως αυτή αποτυπώνεται σε σχετικά έγγραφα της ΕΕ (π.χ. Report on European 
Governance, European Governance: Better lawmaking, Impact Assessment Guidelines), 
περιλαµβάνεται στη θεµατική προτεραιότητα ‘Θεσµικό Περιβάλλον’. Βασικό εργαλείο για την 
εξυπηρέτηση των στόχων της θα αποτελέσει το ΕΠ Βελτίωση ∆ιοικητικής ικανότητας 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΚΤ. 

5.2.2 Ο συντονισµός στο επίπεδο των ρυθµίσεων για τη διαχείριση, 
παρακολούθηση, αξιολόγηση και εφαρµογή των πολιτικών του ΕΣΠΑ 
και του ΕΠΜ 

Ήδη κατά την περίοδο 2005-2006, στο επίπεδο του στρατηγικού σχεδιασµού, ο 
συντονισµός  ΕΣΠΑ-ΕΠΜ διασφαλίσθηκε στο πλαίσιο των δύο αρµοδίων οργάνων, των 
οποίων προΐσταται ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών και περιλαµβάνουν 
εκπροσώπους και των δύο Προγραµµάτων: 

• Για το ΕΣΠΑ, στη ∆ιυπουργική Επιτροπή για το συντονισµό και τη χάραξη 
πολιτικής αναπτυξιακού προγραµµατισµού για την περίοδο 2007-2013, όπου 
συµµετέχουν µεταξύ άλλων και οι αρµόδιοι εκπρόσωποι για το ΕΠΜ (Οικονοµικό Γραφείο 
του Πρωθυπουργού, Συµβούλιο Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων/ΥΠΟΙΟ). 

• Για το ΕΠΜ, στην Επιτροπή Παρακολούθησής του (λειτουργώντας ως Standing 
Committee), που αποτελείται από εκπροσώπους υπουργείων, περιφερειών, οικονοµικών 
και κοινωνικών εταίρων, και στην οποία συµµετέχουν και οι εκπρόσωποι της ∆Α ΚΠΣ 
(αρµόδιας για το ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ). Ο συντονισµός στην επιτροπή αυτή γίνεται από τον 
Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών µε αναπληρωτή την ∆ιευθύντρια του Οικονοµικού 
Γραφείου του Πρωθυπουργού και µε τη συνεργασία του Συµβουλίου Οικονοµικών 
Εµπειρογνωµόνων.  

Σε επίπεδο επιχειρησιακού σχεδιασµού, ο συντονισµός προωθήθηκε στο πλαίσιο των 31 
Οµάδων Σχεδιασµού Προγράµµατος που συστάθηκαν στις Περιφέρειες και τα Υπουργεία µε 
ευθύνη κατάρτισης των νέων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, και στις οποίες επιδιώχθηκε 
(στην περίπτωση υπουργείων και περιφερειών) η ταυτόχρονη εκπροσώπησή τους στην 
ανωτέρω Επιτροπή του ΕΠΜ. 

Στο επίπεδο της παρακολούθησης και εφαρµογής, ο συντονισµός θα επιδιωχθεί 
αντίστοιχα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων : 

• Της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Κοινοτικών Προγραµµάτων  

• Της ανωτέρω Επιτροπής του ΕΠΜ, η οποία έχει την αρµοδιότητα παρακολούθησης των 
παρεµβάσεων για τη ΣτΛ στη χώρα.   

Η υποχρέωση για τη διασφάλιση της συνέπειας των προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ και των ΕΠ 
µε τις κατευθύνσεις της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής, το Εθνικό Πρόγραµµα 
Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ), τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την ανάπτυξη και 
την απασχόληση και τη ΣτΛ αποτυπώνεται ρητά στο κανονιστικό πλαίσιο για τα ∆ιαρθρωτικά 
Ταµεία της Ε.Ε., αποκτά αµφίδροµο χαρακτήρα µεταξύ των ευρωπαϊκών και εθνικών 
εγγράφων προγραµµατισµού της Λισσαβώνας και της Συνοχής και αφορά τόσο στο επίπεδο 
του σχεδιασµού όσο και στην στρατηγική παρακολούθηση και αξιολόγηση.  
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Ειδικότερα, οι παράλληλες διαδικασίες εφαρµογής και παρακολούθησης της Λισσαβόνας 
και της Πολιτικής Συνοχής περιλαµβάνουν την κατάρτιση περιοδικών εκθέσεων (reporting) 
από τα κράτη-µέλη που θα αναφέρονται και στις µεταξύ τους συνέργειες21.  

Λαµβάνοντας υπόψη : 

• το πλαίσιο της Στρατηγικής Παρακολούθησης της Πολιτικής Συνοχής (άρθρο 29 
του Γενικού Κανονισµού/ Cohesion Policy Reporting Framework) καθώς και  

• το αντίστοιχο στο πλαίσιο της Ανοικτής µεθόδου συντονισµού και της Στρατηγικής 
της Λισσαβώνας22  (Lisbon reporting framework),   

ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στο συντονισµό και προσαρµογή των συστηµάτων και των 
εργαλείων παρακολούθησης (monitoring and reporting systems) του ΕΣΠΑ, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ανωτέρω πλαισίου.  

Απαραίτητη κρίνεται τέλος η ενεργός συµµετοχή των Περιφερειών, των οικονοµικών 
και κοινωνικών εταίρων στην προώθηση των στόχων του ΕΣΠΑ που συµβάλλουν στο 
ΕΠΜ, η  συστηµατική ενηµέρωσή τους για τη ΣτΛ και το ΕΠΜ σε περιφερειακό επίπεδο και η 
διάδοση των καλών πρακτικών και αποτελεσµάτων.  

Επιπλέον, στόχος είναι να βελτιωθεί η σχετική θέση της χώρας (όπως µετράται περιοδικά 
στους διαρθρωτικούς δείκτες ή στους επιµέρους στόχους που έχουν τεθεί ανά τοµέα 
πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ) τόσο σε ονοµαστικούς όσο και σε πραγµατικούς όρους. Στο 
πλαίσιο αυτό βασική επιδίωξη θα αποτελέσει η συνεχής παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της συµβολής των παρεµβάσεων του ΕΣΠΑ (σε εθνικό, τοµεακό και 
περιφερειακό επίπεδο) στους εθνικούς (ΕΠΜ) και Ευρωπαϊκούς στόχους της 
Λισσαβώνας.  

Το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων περιλαµβάνει ποσοτικοποιηµένους στόχους στους 
τοµείς  Έρευνας και Ανάπτυξης – Καινοτοµίας, Εκπαίδευσης και Απασχόλησης. 

Επισηµαίνεται ότι στην φάση του προγραµµατισµού η εκ των προτέρων εκτίµηση της 
καθαρής συµβολής των παρεµβάσεων του ΕΣΠΑ στους εθνικούς αυτούς ποσοτικούς 
στόχους του ΕΠΜ δεν είναι εφικτή ή είναι ιδιαίτερα επισφαλής. Αυτό αφορά στις 
περιπτώσεις των διαρθρωτικών δεικτών (όπως και οι 14 δείκτες που χρησιµοποιούνται για 
την παρακολούθηση της ΣτΛ σε επίπεδο ΕΕ), όπου πρόκειται για µεγέθη η εξέλιξη των 
οποίων εξαρτάται κυρίως από παράγοντες εκτός των παρεµβάσεων του ΕΣΠΑ. 

Ωστόσο, η µακροοικονοµική ανάλυση που διενεργήθηκε για τις ανάγκες του αναπτυξιακού 
προγραµµατισµού 2007-2013 (ΚΕΠΕ, 2006) παρέχει µία αρχική ποσοτικοποιηµένη 
ένδειξη23 της συµβολής του ΕΣΠΑ στο στόχο του ΕΠΜ για την αύξηση της απασχόλησης.  

• Σε όρους θέσεων εργασίας, το ΕΣΠΑ θα δηµιουργήσει περισσότερες από 60.000 θέσεις 
εργασίας για την περίοδο 2007-2013, συµβάλλοντας έτσι στο αντίστοιχο στόχο του ΕΠΜ 
για αύξηση του ποσοστού απασχόλησης. 

• Επιπλέον, ένα µέρος των επενδύσεων του ΕΣΠΑ για το ανθρώπινο κεφάλαιο από τα 
τοµεακά και περιφερειακά ΕΠ θα συµβάλει στην επίτευξη του στόχου του ΕΠΜ για 
αύξηση της δηµόσιας δαπάνης στην εκπαίδευση ως ποσοστού του ΑΕΠ, µε περίπου 3,3 
δις €24. 

• Παράλληλα, το ΕΣΠΑ θα συµβάλλει στον στόχο του ΕΠΜ για αύξηση των δαπανών ΕΤΑ 
ως ποσοστού του ΑΕΠ, µε δηµόσια δαπάνη που εκτιµάται25 ότι θα ανέλθει σε πάνω από 1 
δις € περίπου. 

                                               

 
21 Για παράδειγµα, κατά την εκπόνηση της Ετήσιας Έκθεσης Προόδου του ΕΠΜ από κάθε Κ-Μ προβλέπεται η 
διαµόρφωση διακριτής ενότητας για τη συµβολή του ΕΣΠΑ και των ΕΠ στην επίτευξη των στόχων του. Ήδη, η πρώτη 
Έκθεση Προόδου του Ελληνικού ΕΠΜ (Οκτώβριος 2006) περιλαµβάνει σχετική συνοπτική αναφορά για τη συµβολή 
των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων στους στόχους της ΣτΛ. 

22 Commission staff working paper “Working together for growth and jobs: next steps in implementing the revised 
Lisbon strategy”, SEC (2005) 622, 2 May 2005. 

23 Τα ποσοτικά αυτά δεδοµένα αποτελούν αρχικές εκτιµήσεις της ∆Α ΚΠΣ και θα επιβεβαιωθούν- επικαιροποιηθούν µε 
την ολοκλήρωση του αναπτυξιακού προγραµµατισµού και την έγκριση των ΕΠ . 

24 Στο ποσό συνεκτιµάται η συµβολή του Π/Υ (∆∆) των ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση και των 5 ΠΕΠ. 
25 Η εκτίµηση βασίζεται στην ανάλυση του ‘earmarking’ και περιλαµβάνει τη συµβολή τοµεακών ΕΠ και ΠΕΠ. 
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5.2.3 Η συµβολή του ΕΣΠΑ στις προτεραιότητες της ΕΕ για την ανάπτυξη και 
την απασχόληση σε όρους χρηµατοδοτικής προσπάθειας  / 
Earmarking 

Με πρωτοβουλία του Προέδρου της Ε. Επιτροπής και σχετική απόφαση της Συνόδου 
Κορυφής του Ε. Συµβουλίου το 2005 προωθείται η κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Συνοχής για την επίτευξη των στόχων της αναθεωρηµένης στρατηγικής της Λισαβόνας. Η 
επιλογή αυτή περιλαµβάνεται στο Γενικό Κανονισµό των Ταµείων (άρθρο 9, παρ. 3) : 

«…Στόχος της συγχρηµατοδοτούµενης από τα Ταµεία συνδροµής θα είναι οι προτεραιότητες 
της ΕΕ για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, 
καθώς και η επίτευξη των στόχων των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την 
Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005-2008. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή και τα κράτη 
µέλη εξασφαλίζουν, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες αρµοδιότητές τους, ότι το 60% των 
δαπανών για το στόχο «Σύγκλιση» και 75% των δαπανών για το στόχο «Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» διατίθενται για τις προαναφερθείσες προτεραιότητες». 

Σχετικές µελέτες26 κατέδειξαν ότι το Γ’ ΚΠΣ (2000-2006) αποτελεί ένα σηµαντικό µέσο για 
την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας στην Ελλάδα. Στο επίπεδο της 
χρηµατοδότησης, το ποσοστό των πόρων του Γ΄ ΚΠΣ που κατανεµήθηκε σε παρεµβάσεις µε 
άµεση συσχέτιση µε τη Στρατηγική της Λισσαβώνας στην Ελλάδα εκτιµήθηκε σε 55% από 
τις υπηρεσίες της Ε. Επιτροπής 27, ήτοι 5 ποσοστιαίες µονάδες πλέον του µέσου όρου της 
ΕΕ. Με πιο πρόσφατες εκτιµήσεις της ∆Α ΚΠΣ (Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, Μάρτιος 2006) που 
λαµβάνουν υπόψιν δεδοµένα και των τελευταίων αναθεωρήσεων του ΚΠΣ, το ποσοστό αυτό 
ανέρχεται σε 52,3%. Τα µεγέθη αυτά προσδιορίζουν και την ‘κατάσταση εκκίνησης’ για 
τη χώρα (baseline situation) αναφορικά µε τις περιφέρειες του Στόχου 1.  

Αντίστοιχη κατάσταση εκκίνησης δεν υπάρχει για το Στόχο 2. Πάντως, από την ίδια ανάλυση 
προέκυψε ότι, κατά την περίοδο 2000-2006, το ποσοστό των πόρων που κατανεµήθηκε για 
δράσεις που εξυπηρετούν τη ΣτΛ, στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, 
ήταν της τάξης του 30% κατά µέσο όρο. Είναι, λοιπόν, εύλογο για τις περιφέρειες αυτές, οι 
οποίες κατά την νέα περίοδο υπάγονται πλέον στο Στόχο 2, να µην αποτελεί ρεαλιστικό 
στόχο το 75%, που αφορά το σύνολο του Στόχου 2 στην ΕΕ15. 

Οι πόροι από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της ΕΕ στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής συνεχίζουν 
να αποτελούν σηµαντική εισροή για την Ελληνική οικονοµία και για την περίοδο 
προγραµµατισµού 2007-2013. ∆εδοµένης της σπουδαιότητας των µεταβιβάσεων αυτών στο 
πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής, το ΕΣΠΑ θα αποτελέσει (όπως και το Γ’ ΚΠΣ) ένα σηµαντικό 
µέσο για την προώθηση των προτεραιοτήτων της ατζέντας της Λισσαβώνας στην Ελλάδα. 

Η ανάλυση που περιλαµβάνεται κατωτέρω, σύµφωνα µε την απαίτηση του άρθρου 9.3 του 
Γενικού Κανονισµού, καταδεικνύει την αύξηση της χρηµατοδοτικής προσπάθειας της χώρας 
προς τις προτεραιότητες της ΕΕ για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση σε σχέση µε την 
περίοδο 2000-2006.  

Ειδικότερα, εκτιµάται ότι : 

• 61,9 % της Κοινοτικής Συνδροµής του ΕΣΠΑ στο Στόχο Σύγκλισης (12 σε σύνολο 19,4 
δις €) και  

• 67 % της Κοινοτικής Συνδροµής του ΕΣΠΑ στο Στόχο Περιφερειακής 
Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης (0,43 σε σύνολο 0,63 δις €),  

θα κατευθυνθούν για την εξυπηρέτηση του στόχου αυτού. 

Στον πίνακα 81 του Παραρτήµατος V δίνεται σε εποπτική µορφή και ανά στόχο η 
εκτιµώµενη ενδεικτική κατανοµή της κοινοτικής συνδροµής στις κατηγορίες 
παρέµβασης που συµβάλλουν στην ΣτΛ, σύµφωνα µε το Παράρτηµα IV του Κανονισµού 
1083/2006. Επισηµαίνεται ότι ο πίνακας ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα µε την 
εξέλιξη της διαπραγµάτευσης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

                                               

 
26 Thematic Evaluation of the Structural Funds’ Contributions to the Lisbon Strategy. Danish Technological Institute, 

February 2005. 
27 Με βάση προκαταρκτική ανάλυση για την υποστήριξη της διαδικασίας του ’earmarking’, δηλ. της κατεύθυνσης 
πόρων του ΕΣΠΑ σε παρεµβάσεις που συµβάλλουν στη Στρατηγική της Λισσαβόνας και τον υπολογισµό των τιµών 
βάσης.  
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Επιπλέον, η συµβολή του ΕΣΠΑ στις προτεραιότητες της ΕΕ για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση δύναται να αποτυπωθεί ανάγλυφα µέσω της σχετικής χρηµατοδοτικής 
βαρύτητας που καταλαµβάνουν στο ΕΣΠΑ οι πόροι για την εξυπηρετηση των 
Ολοκληρωµένων Κατευθυντηρίων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, 
σύµφωνα µε το παρακάτω διάγραµµα: 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 -Ποσοστιαία κατανοµή της Κοινοτικής Συνδροµής του ΕΣΠΑ στις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη 
και την Απασχόληση (ΟΚΓ) 

(Η κατανοµή βασίζεται στην κωδικοποίηση των κατηγοριών παρέµβασης , µε τη χρήση των κωδικών του Παραρτήµατος IV του Καν. ΕΚ 1083/2006) 
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Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9.3 του Γενικού Κανονισµού, σύµφωνα µε το οποίο: 

 ‘….Με σκοπό να διασφαλισθεί ότι λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες, 
καθώς και οι προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο εθνικό πρόγραµµα µεταρρύθµισης, 
η Επιτροπή και έκαστο των ενδιαφεροµένων κρατών µελών δύνανται να αποφασίζει τη 
συµπλήρωση, µε ενδεδειγµένο τρόπο, τον κατάλογο των κατηγοριών του παραρτήµατος 
IV’,  

προτείνεται στις κατηγορίες δαπανών του Παραρτήµατος IV του Γενικού Κανονισµού να 
συνυπολογισθεί για την περίπτωση της Ελλάδος (στους Στόχους 1 και 2) και η ακόλουθη : 

Κωδικός 75 «Υποδοµές εκπαίδευσης (συµπεριλαµβανοµένων των κτιρίων, των 
εξοπλισµών εργαστηρίων-βιβλιοθηκών και του λοιπού εξοπλισµού)» 

Σηµειώνεται ότι, ο κωδικός 75 έχει ληφθεί υπόψη για την «άσκηση earmarking», η οποία κατέληξε 
στα ποσοστά 61,9% και 67% για τον Στόχο 1 και 2 αντίστοιχα.  

Τεκµηρίωση πρότασης 

Η ανάπτυξη των υποδοµών εκπαίδευσης συµβάλλει άµεσα στην επίτευξη των στόχων της 
Στρατηγικής της Λισαβώνας, καθόσον αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ποιοτική 
αναβάθµιση των συστηµάτων εκπαίδευσης, αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και δια βίου 
µάθησης και συντελεί στην αύξηση της αποτελεσµατικότητάς τους και στη δηµιουργία ελκυστικού 
περιβάλλοντος για την παροχή γνώσης και δεξιοτήτων. 

Η επιλογή για την κάλυψη των ελλείψεων στη φυσική υποδοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος 
συνιστά ειδικό στόχο της Θεµατικής Προτεραιότητας ‘Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία του 
ΕΣΠΑ’ και αναπόσπαστο κοµµάτι της στρατηγικής για το ανθρώπινο κεφάλαιο, όπως αυτή 
εξειδικεύεται στο ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια βίου µάθηση». Για το λόγο αυτό, εξάλλου, ο συντονισµός 
των δράσεων αυτών θα γίνεται από την ΕΥ∆ του αντίστοιχου ΕΠ.  

Ειδικότερα, ένα από τα σοβαρά προβλήµατα που παρατηρούνται σε ορισµένες περιοχές της χώρας 
είναι ο αριθµός των φοιτούντων µαθητών ανά τµήµα. Οι προϋποθέσεις για στενή συνεργασία 
διδασκόντων και διδασκοµένων, η καλύτερη αφοµοίωση της ύλης, η αντιµετώπιση των αυξηµένων 
µαθησιακών προβληµάτων αρκετών µαθητών, η στήριξη των παλιννοστούντων και αλλοδαπών 
µαθητών, δεν πληρούνται σε τάξεις µε πολλούς µαθητές, όπως αυτές που συναντώνται σήµερα σε 
αρκετές σχολικές µονάδες κυρίως αστικών κέντρων. Η µείωση του ανώτατου κατά τµήµα 
αριθµού φοιτώντων µαθητών βοηθάει ουσιαστικά την παιδαγωγική και εκπαιδευτική 
διαδικασία στα σχολεία, ενώ αποτελεί και εθνική προτεραιότητα. 

Εποµένως, οι ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες που συνδέονται µε την κάλυψη των αυξηµένων 
αναγκών σε υλικοτεχνική υποδοµή σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, όπως : 

• το  χρόνιο πρόβληµα της σχολικής στέγης (η διπλοβάρδια στις σχολικές µονάδες εξακολουθεί 
να υφίσταται και να είναι έντονη κυρίως στα  αστικά κέντρα της χώρας),  

• οι ανάγκες για κάλυψη  των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων όλων των βαθµίδων µε τον αναγκαίο  
τεχνολογικό εξοπλισµό και λογισµικό για την ενσωµάτωση των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. 

• οι ανάγκες για επέκταση των εργαστηριακών υποδοµών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση καθώς 
και την επέκταση και βελτίωση των βιβλιοθηκών στα Ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης,  

υποστηρίζουν την ανωτέρω προσθήκη, ως αναπόσπαστο µέρος των πολιτικών για την εφαρµογή 
της Στρατηγικής της Λισαβώνας στη χώρα. 



 

 

112

6.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

6.1 Η διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε Επιχειρησιακά Προγράµµατα 

Η αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007–2013 διαµορφώθηκε 
έτσι ώστε να υλοποιηθούν µε το βέλτιστο τρόπο οι στρατηγικές επιλογές της χώρας, όπως 
αποτυπώθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια, ενώ λήφθηκαν υπόψη και τα νέα δεδοµένα της 
προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 (63% του πληθυσµού της χώρας σε καθεστώς 
µεταβατικής στήριξης). Παράλληλα, η επιλογή αυτή στοχεύει στην αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση των δυσχερειών σχεδιασµού και υλοποίησης που εντοπίστηκαν στην 
προγραµµατική περίοδο 2000-2006.  

Έτσι, το νέο σχήµα χαρακτηρίζεται κατ’ αρχάς από το µικρότερο, σε σχέση µε την 
προηγούµενη περίοδο, πλήθος Επιχειρησιακών Προγραµµάτων: ο στρατηγικός 
σχεδιασµός της χώρας για την περίοδο 2007-2013 θα υλοποιηθεί µέσα από οκτώ (8) 
Τοµεακά ΕΠ, πέντε (5) Περιφερειακά ΕΠ και δώδεκα (12) ΕΠ Εδαφικής Συνεργασίας. Έτσι, 
στην περίοδο 2007-2013 το σύνολο των υποδοµών προσπελασιµότητας θα υλοποιηθεί 
πλέον στο πλαίσιο ενός τοµεακού ΕΠ, ενώ για τους τοµείς της υγείας και του πολιτισµού 
δεν θα υπάρχει πλέον διακριτό ΕΠ και οι σχετικές δράσεις θα υλοποιηθούν από  
Περιφερειακά και Τοµεακά ΕΠ. 

Επιπλέον, βασικό στοιχείο της νέας αρχιτεκτονικής αποτελεί ο διαφορετικός ρόλος των 
πέντε Περιφερειών µεταβατικής στήριξης, και ιδιαίτερα των δύο Περιφερειών σταδιακής 
εισόδου στο στόχο 2, σε σχέση µε τις οκτώ Περιφέρειες του αµιγούς στόχου 1. Οι πέντε 
Περιφέρειες που ξεπέρασαν προκαθορισµένα επίπεδα ανάπτυξης εισέρχονται σε καθεστώς 
σταδιακής «απεξάρτησης» από τους κοινοτικούς πόρους: η ενίσχυσή τους από τα 
διαρθρωτικά ταµεία µειώνεται βαθµιαία, ώστε προοπτικά να µπορούν να σταθούν 
αυτοδύναµα µεταξύ των ανεπτυγµένων ευρωπαϊκών Περιφερειών. Ωστόσο, προκειµένου οι 
Περιφέρειες σταδιακής εισόδου, ειδικότερα, να αντιµετωπίσουν τις αυξηµένες απαιτήσεις 
που απορρέουν από τη Στρατηγική της Λισαβόνας, προβλέπεται να ενισχυθούν µε 
πρόσθετους εθνικούς πόρους (αυξηµένα ποσοστά εθνικής συµµετοχής στη δηµόσια 
δαπάνη). 

∆εδοµένου ότι η ΕΕ επιβάλλει υποχρεωτικές πιστώσεις για αυτές τις Περιφέρειες και µάλιστα 
την ξεχωριστή παρακολούθησή τους στα ΕΠ, το σύνολο του αναπτυξιακού σχεδιασµού στις 
Περιφέρειες αυτές θα υλοποιηθεί µέσα από τα οικεία ΠΕΠ, µε την επιφύλαξη του Κοινωνικού 
Ταµείου λόγω του µονοταµειακού χαρακτήρα των νέων ΕΠ. Αντίθετα, οι ανάγκες των 
Περιφερειών αµιγούς Στόχου 1 θα καλυφθούν τόσο µέσα από τα Τοµεακά όσο και από τα 
Περιφερειακά ΕΠ µε απόλυτα διακριτές πιστώσεις.     

Η επιλογή αυτή αντανακλά τον πρωτεύοντα λόγο που καλούνται να έχουν οι πέντε 
Περιφέρειες  µεταβατικής στήριξης ως προς τη αξιοποίηση των περιορισµένων και σταδιακά 
µειούµενων πόρων που τους αναλογούν. Ταυτόχρονα, µε τον τρόπο αυτό καθίσταται εφικτή 
η ξεχωριστή παρακολούθηση των µεταβατικών πιστώσεων, που αποτελούν περίπου το 43% 
των συνολικών περιφερειακών πιστώσεων για την Ελλάδα.  

Έτσι, στα νέα ΕΠ υπάρχει διαφορετική αντιµετώπιση για τις δύο κατηγορίες Περιφερειών, τις 
Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης και τις Περιφέρειες αµιγούς στόχου 1. Η διαφοροποίηση 
αυτή αποτυπώνεται τόσο στη χρηµατοδοτική κατανοµή των πόρων µεταξύ των ΕΠ όσο και 
στο είδος των δράσεων που θα υλοποιηθούν από τα ΠΕΠ.  

Ακολουθεί σύντοµη παρουσίαση των νέων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

6.1.1 Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 

Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασµού της χώρας, κατά την προγραµµατική 
περίοδο 2007–2013, σε εθνικό επίπεδο σχεδιάζονται οκτώ (8) τοµεακά Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα.  

Παρακάτω γίνεται µία σύντοµη περιγραφή των ΕΠ. Οι παρεµβάσεις κάθε ΕΠ είναι 
ενδεικτικές:  
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1. ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη»  

Το ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» έχει ως κύρια αναπτυξιακή επιδίωξη την 
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 παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της Οικονοµίας. 

Μερικές από τις κυριότερες παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΠ είναι η 
ολοκληρωµένη διαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων και η προστασία των 
εδαφών, η ολοκληρωµένη εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60 και η διαχείριση αστικών 
λυµάτων, η διαµόρφωση συστηµάτων µέτρησης και ελέγχου στο σύνολο των πηγών 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης και η εφαρµογή σχεδίων δράσης για τον περιορισµό της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ακτών.  

Επίσης θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις που αφορούν στη διαµόρφωση εργαλείων για το 
σχεδιασµό και την εφαρµογή χωροταξικών ρυθµίσεων για τη διάδοση των ΑΠΕ, στην 
ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση βιοτόπων, στις υποδοµές αντιπληµµυρικής 
προστασίας µεγάλης κλίµακας, στην πρόληψη και την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των 
φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών µέσω µηχανισµών και ορθών πρακτικών και στην 
ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

2. ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας»  

Το ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» έχει ως κύρια αναπτυξιακή επιδίωξη την 
ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του 
συστήµατος µεταφορών της χώρας. 

Το ΕΠ θα εστιάσει στην υλοποίηση παρεµβάσεων ως εξής : 

Στον τοµέα των οδικών µεταφορών έµφαση θα δοθεί στην ολοκλήρωση της κατασκευής και 
αναβάθµισης οδικών αξόνων και τµηµάτων της προηγούµενης περιόδου, στην κατασκευή 
ή/και αναβάθµιση οδικών αξόνων και τµηµάτων του διευρωπαϊκού και του βασικού 
διαπεριφερειακού οδικού δικτύου καθώς και του περιφερειακού οδικού δικτύου. 

Στον τοµέα των σιδηροδροµικών µεταφορών έµφαση θα δοθεί στην ολοκλήρωση & 
αναβάθµιση επιδοµής & υποδοµής του υφιστάµενου σιδηροδροµικού δικτύου µε 
προτεραιότητα στα τµήµατα ΤΕΝ-Τ, σε παρεµβάσεις σηµατοδότησης, τηλεδιοίκησης, 
τηλεπικοινωνιών καθώς και στη σιδηροδροµική σύνδεση των κοµβικών λιµανιών της χώρας 
και των ΒΙ.ΠΕ. 

Στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών έµφαση θα δοθεί στην προώθηση της ολοκλήρωσης 
του δικτύου των κυρίων λιµένων και λιµενικών υποδοµών και στη διασύνδεσή τους µε τα 
λοιπά ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα. Επίσης στη βελτίωση υπαρχόντων και δηµιουργία νέων 
λιµενικών υποδοµών, µε σκοπό την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των παρεχόµενων 
υπηρεσιών και την προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών. 

Στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών έµφαση θα δοθεί στην επέκταση, βελτίωση και 
εκσυγχρονισµό εγκαταστάσεων υφιστάµενων αεροδροµίων, στην κατασκευή νέων 
αεροδροµίων, στην εγκατάσταση Ειδικών Συστηµάτων στο δίκτυο των αεροδροµίων και 
στην αεροναυτιλία. 

Στον τοµέα των αστικών µεταφορών έµφαση θα δοθεί στην ολοκλήρωση της κατασκευής 
των εργασιών του Μετρό Αθηνών και σε οδικά αστικά έργα στην Περιφέρεια της Αττικής και 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

Στον τοµέα των αστικών συγκοινωνιών έµφαση θα δοθεί στην ολοκλήρωση  ή/και επέκταση 
υφιστάµενου δικτύου Μέσων Σταθερής Τροχιάς, στον εκσυγχρονισµό παλαιών 
αµαξοστασίων / κατασκευή νέων, στην προµήθεια τροχαίου υλικού και λεωφορείων και 
στην οργάνωση συστήµατος ΜΜΜ. 

Στον τοµέα της ασφάλειας των µεταφορών έµφαση θα δοθεί στην εφαρµογή συστηµάτων 
τηλεµατικής, στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την ηλεκτρονική διαχείριση της οδικής 
κυκλοφορίας καθώς και στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Επίσης έµφαση θα δοθεί στη 
βελτίωση της διαχείρισης της σιδηροδροµικής κυκλοφορίας, στη βελτίωση της διαχείρισης 
της εναέριας κυκλοφορίας µε την εγκατάσταση σε επιλεγµένα αεροδρόµια ειδικών 
συστηµάτων ελέγχου της αεροναυτιλίας, στη βελτίωση της ασφάλειας του συστήµατος 
µαζικών µεταφορών και στην εφαρµογή συστηµάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
για την αναδιοργάνωση και το διοικητικό εκσυγχρονισµό του ΟΣΕ. 
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3. ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»  

Το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» έχει ως κύρια αναπτυξιακή επιδίωξη τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του 
παραγωγικού συστήµατος της χώρας, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στη διάσταση της 
καινοτοµίας.  

Οι παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν από το ΕΠ αποσκοπούν στην προώθηση του 
συστήµατος Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτοµίας (ΕΑΚ) της χώρας και στη διασύνδεση του 
συστήµατος µε τον παραγωγικό ιστό, καθώς και στην ενίσχυση του επιχειρηµατικού ιστού 
και την ποιοτική αναβάθµιση των προϊόντων,  συµπεριλαµβανοµένης της επιχειρηµατικής 
δικτύωσης. Επίσης αποσκοπούν στην ενίσχυση των δοµών στήριξης της 
επιχειρηµατικότητας, στη βελτίωση των µηχανισµών εποπτείας της αγοράς, στην 
υποστήριξη δοµών υποδοχής επιχειρηµατικών και καινοτόµων δράσεων κ.λπ. καθώς και 
στην εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας και µέσω των ΑΠΕ. 

4. ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»  

Το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» επικεντρώνεται στο στρατηγικό στόχο «Ψηφιακό Άλµα στην 
παραγωγικότητα, Ψηφιακό Άλµα στην ποιότητα ζωής».  

Οι παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν µέσω του ΕΠ στοχεύουν στην προώθηση των ΤΠΕ σε 
επιχειρήσεις, στον ανασχεδιασµό διαδικασιών του ∆ηµόσιου Τοµέα, στην προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ, στην ανάπτυξη ψηφιακών 
υπηρεσιών της δηµόσιας διοίκησης για τον πολίτη και στη βελτίωση της καθηµερινής ζωής 
µέσω των ΤΠΕ. 

5. ΕΠ «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» 

Το ΕΠ «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» στοχεύει στη δηµιουργία 
µιας πολιτο-κεντρικής, αποτελεσµατικής, ανοιχτής και ευέλικτης διακυβέρνησης για τη 
µετάβαση από τη διαχείριση αρµοδιοτήτων και διαδικασιών στη διοίκηση πολιτικών, 
αποτελεσµάτων και υπηρεσιών. 

Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες καλύπτουν τα δύο βασικά πεδία της δηµόσιας δράσης, που 
είναι το πεδίο διαµόρφωσης δηµόσιων πολιτικών και προγραµµάτων και το πεδίο εφαρµογής 
των πολιτικών και προγραµµάτων.  

Μερικές από τις κυριότερες παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του 
προγράµµατος είναι η αξιολόγηση και παρακολούθηση της εφαρµογής των δηµόσιων 
πολιτικών, η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, ο οργανωτικός και λειτουργικός 
ανασχεδιασµός και η διοικητική ανασυγκρότηση, η κάλυψη των αναγκών της δηµόσιας 
διοίκησης σε εκπαίδευση, και η αναβάθµιση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης 
στην πράξη. 

6. ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»  

Το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» θέτει ως στρατηγικούς στόχους τη δηµιουργία 
συνθηκών πλήρους απασχόλησης, τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και της 
παραγωγικότητας, καθώς και την ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και 
του ανθρώπινου δυναµικού στις µεταβαλλόµενες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισµού και 
των τεχνολογικών και παραγωγικών εξελίξεων. Στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της 
απασχόλησης των γυναικών, των νέων, των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας και των 
ευάλωτων οµάδων και στην προώθηση της ισότιµης πρόσβασης στην αγορά εργασίας, 
καθώς και στη µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού και την ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής.  

Μερικές από τις κυριότερες παρεµβάσεις του ΕΠ περιλαµβάνουν την εφαρµογή του Εθνικού 
Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την 
Απασχόληση, τον εκσυγχρονισµό των δοµών και συστηµάτων της αγοράς εργασίας, 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, µέτρα καταπολέµησης της αδήλωτης εργασίας, την 
εξατοµικευµένη υποστήριξη των ανέργων καθώς και την ενίσχυση της απασχόλησης των 
νέων και των γυναικών. Το ΕΠ χρηµατοδοτεί επίσης την προώθηση σύγχρονων τεχνικών 
δια βίου µάθησης στις επιχειρήσεις, µέτρα για την ενεργό γήρανση του εργατικού 
δυναµικού, στοχευµένες και ολοκληρωµένου χαρακτήρα παρεµβάσεις για την εργασιακή και 
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κοινωνική ένταξη ευπαθών οµάδων, την ανάπτυξη  της  Κοινωνικής Οικονοµίας, το 
Πρόγραµµα Ψυχαργώς, τον αποϊδρυµατισµό και την ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης των 
Ατόµων µε Αναπηρία. 

7. ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση»  

Το ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» επικεντρώνεται σε τρεις στρατηγικούς στόχους: 
επένδυση στο µέλλον – βελτίωση του επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων όλων, 
µεταρρυθµίσεις στο εκπαιδευτικό σύστηµα ώστε η δια βίου µάθηση να καταστεί 
πραγµατικότητα για όλους και αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Ενδεικτικές προτεινόµενες παρεµβάσεις είναι η αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών, 
η επιτάχυνση των ρυθµών ένταξης των νέων τεχνολογιών, η αναδόµηση της 
επαγγελµατικής κατάρτισης σε διάφορους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα των 
ναυτικών επαγγελµάτων κτλ, η επέκταση των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας, των Κέντρων 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του Ανοικτού Πανεπιστηµίου και η ενίσχυση των Ινστιτούτων ∆ια 
Βίου Εκπαίδευσης, η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και η ενισχυµένη διδασκαλία των 
µειονοτήτων. 

8. ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Eφαρµογής» 

Το ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής»  αποσκοπεί στην κάλυψη της χρηµατοδότησης 
δραστηριοτήτων προπαρασκευής, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, 
πληροφόρησης-δηµοσιότητας και ελέγχου των ΕΠ, καθώς και δραστηριότητες για την 
ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των δράσεων των Ταµείων. 

Το ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής» συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ και περιλαµβάνει 
κατηγορίες πράξεων που εµπίπτουν στα δύο πεδία παρέµβασης της τεχνικής βοήθειας: 

1ο πεδίο παρέµβασης:  Υποστήριξη των επιτελικών φορέων του συστήµατος διοίκησης και 
συντονισµού των ΕΠ για την προπαρασκευή, την εφαρµογή, την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο. 

2ο πεδίο παρέµβασης:  Υποστήριξη των επιτελικών φορέων του συστήµατος διοίκησης και 
συντονισµού των ΕΠ για παρεµβάσεις εκπόνησης µελετών και αξιολογήσεων, καθώς και για 
παρεµβάσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας. 

6.1.2 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 

Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασµού της χώρας κατά την προγραµµατική 
περίοδο 2007 – 2013, στο επίπεδο των πέντε χωρικών ενοτήτων που περιγράφηκαν στο 
κεφάλαιο 4.3, σχεδιάζονται πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ), ως 
εξής: 

1. ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης  

2. ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων  

3. ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 

4. ΠΕΠ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου  

5. ΠΕΠ Αττικής  

Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα θα συµβάλλουν στην κάλυψη των εθνικών 
στρατηγικών στόχων, όπως παρατέθηκαν στο Κεφάλαιο 4, συµπληρωµατικά µε τα τοµεακά 
προγράµµατα και µε έµφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε χωρικής 
ενότητας / περιφέρειας, όπως αυτά εξειδικεύονται στο σχετικό τµήµα της περιφερειακής 
στρατηγικής (Ενότητα 4.3). 

Λόγω του ότι τα 5 ΠΕΠ καλύπτουν Περιφέρειες που ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία 
(αµιγής στόχος σύγκλισης, phasing out, phasing in), θα υπάρξει διαφοροποίηση του εύρους 
των παρεµβάσεων που θα υλοποιηθούν σε κάθε τέτοια κατηγορία.  

Σε κάθε περίπτωση, τα ΠΕΠ για όλες τις Περιφέρειες θα καλύψουν έναν 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. 

6.1.3 Προγράµµατα Εδαφικής Συνεργασίας 

Στο πλαίσιο του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», η Ελλάδα συµµετέχει στην 
υλοποίηση των κάτωθι 12 ΕΠ.28  

1. Προγράµµατα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας 
1.1 Εξωτερικά σύνορα 

∆ιµερής ∆ιασυνοριακή Συνεργασία  (ΕΤΠΑ - ΙΡΑ) 
1. Ελλάδα-Αλβανία 
2. Ελλάδα-ΠΓ∆Μ 
3. Ελλάδα–Τουρκία 

Πολυµερής ∆ιασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ - ΙΡΑ) 
4. Αδριατική  

Πολυµερής ∆ιασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ - ΕΝΡΙ) 
5. MEDITERRANEAN SEA BASIN  
6. BLACK SEA BASIN 

1.2 Εσωτερικά σύνορα 
∆ιµερής ∆ιασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ) 
7. Ελλάδα-Ιταλία 
8. Ελλάδα–Κύπρος 
9. Ελλάδα–Βουλγαρία 

2. Προγράµµατα ∆ιακρατικής Συνεργασίας 
10. MEDITERRANEAN SEA BASIN 
11. SOUTH EAST EUROPEAN SPACE  

3. Πρόγραµµα ∆ιαπεριφερειακής Συνεργασίας   (INTER-REGIONAL 
COOPERATION PROGRAMME- INTERREG IV C) 

 
Επιπλέον, µέσω του µηχανισµού διαπεριφερειακής συνεργασίας και των δικτύων αστικής 
ανάπτυξης, η Ελλάδα θα συµµετάσχει στην Κοινοτική Πρωτοβουλία «Περιφέρειες 
για την Οικονοµική Αλλαγή».29  

6.1.4 Κατάλογος ΕΠ ανά Στόχο και Ταµείο 

Τα όσα αναλύθηκαν παραπάνω συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα, ο οποίος παρέχει 
εποπτικά την ανάλυση του συνόλου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ανά Στόχο και ανά 
Ταµείο.  

Λαµβάνοντας υπόψη: 

α) τη στρατηγική επιλογή διαµόρφωσης πέντε χωρικών ενοτήτων και συνακόλουθα πέντε 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ) που περιλαµβάνουν Περιφέρειες 
επιπέδου NUTS II διαφορετικού Στόχου,  

                                               

 
28 Το περιεχόµενο και οι πόροι των ΕΠ θα οριστικοποιηθούν στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων µε τους εταίρους που 
συµµετέχουν στα Προγράµµατα. 

29 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Περιφέρειες για την Οικονοµική Αλλαγή, Ανακοίνωση 675 (2006), της 8.11.2006 
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β) τη στρατηγική  επιλογή µείωσης του πλήθους των ΕΠ και τις αυστηρές απαιτήσεις του 
κανονιστικού πλαισίου ως προς τον µονοταµειακό χαρακτήρα των προγραµµάτων, που 
οδήγησαν στην αποκλειστική χρηµατοδότηση των ΠΕΠ από το ΕΤΠΑ και κατ’ επέκταση 
στην παρέµβαση του ΕΚΤ σε όλες τις Περιφέρειες,  

γ) το γεγονός ότι οι παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν µέσω του ΕΚΤ συνιστούν µία 
συνεκτική εθνική στρατηγική, όπως για παράδειγµα οι δράσεις για την ενίσχυση της 
διοικητικής αποτελεσµατικότητας και για τη µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού 
συστήµατος, 

δ) το γεγονός ότι η ενδεχόµενη δηµιουργία δύο ΕΠ συγχρηµατοδοτούµενων από ΕΤΠΑ και 
άλλων δύο από ΕΚΤ για τις δύο Περιφέρειες του Στόχου 2 θα συντελούσε στη διαιώνιση 
της διαχειριστικής πολυπλοκότητας του συστήµατος, 

σχεδιάστηκαν 3 Τοµεακά και 2 Περιφερειακά ΕΠ Στόχου «Σύγκλισης» και Στόχου 
«Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας & Απασχόλησης» (multi-objective programmes) 
κάνοντας χρήση της σχετικής πρόβλεψης του Γενικού Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006. Σε αυτά 
τα ΕΠ, οι παρεµβάσεις στις Περιφέρειες Στόχου «Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας & 
Απασχόλησης» αποτυπώνονται σε διακριτούς Άξονες Προτεραιότητας.  

Σε κάθε περίπτωση, οι βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής που παρατέθηκαν στο κεφ. 6.1, 
αλλά και το Σύστηµα ∆ιαχείρισης & Ελέγχου της περιόδου 2007-2013 διασφαλίζουν την 
αποτελεσµατική παρακολούθηση της τήρησης των χρηµατοδοτικών περιορισµών για τις 
Περιφέρειες Στόχου «Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας & Απασχόλησης» και τη χρηστή 
διαχείριση των αντίστοιχων δράσεων.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 - Επιχειρησιακά Προγράµµατα ανά Στόχο και ανά Ταµείο 

Α/Α Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ταµείο Στόχος 
1 Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΤΠΑ / Ταµείο 

Συνοχής 
Σύγκλιση 

2 Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας ΕΤΠΑ / Ταµείο 
Συνοχής 

Σύγκλιση 

3 Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα  ΕΤΠΑ Σύγκλιση 
4 Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΤΠΑ Σύγκλιση 
5 Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού ΕΚΤ Σύγκλιση / Ανταγωνιστικότητα 
6 Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση ΕΚΤ Σύγκλιση / Ανταγωνιστικότητα 
7 Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας  

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
ΕΚΤ Σύγκλιση / Ανταγωνιστικότητα 

8 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής ΕΤΠΑ Σύγκλιση 
9 Μακεδονίας - Θράκης ΕΤΠΑ Σύγκλιση 
10 ∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου - 

Ιονίων Νήσων 
ΕΤΠΑ Σύγκλιση 

11 Κρήτης και Νήσων Αιγαίου ΕΤΠΑ Σύγκλιση / Ανταγωνιστικότητα 
12 Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου ΕΤΠΑ Σύγκλιση / Ανταγωνιστικότητα 
13 Αττικής ΕΤΠΑ Σύγκλιση 
14–25 12 Επιχειρησιακά Προγράµµατα ΕΤΠΑ Εδαφική Συνεργασία 

 

Τέλος, η Ελλάδα προτίθεται να χρησιµοποιήσει Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων 
(ΕΑΑ). Το ΕΑΑ θα χρηµατοδοτηθεί µε πόρους που αντιστοιχούν στο 1% των πιστώσεων για 
την περιφερειακή σύγκλιση και θα αποτελέσει ειδικό εθνικό Πρόγραµµα. Το Πρόγραµµα 
θέτει ως στρατηγικό στόχο την κάλυψη απροβλέπτων τοπικών ή τοµεακών κρίσεων της 
αγοράς εργασίας που συνδέονται µε την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση ή µε τις 
συνέπειες της απελευθέρωσης του εµπορίου.  

Εάν ο τελικός σχεδιασµός της παρέµβασης οδηγήσει σε αλλαγή του κοινοτικού 
χρηµατοδοτικού µέσου, αυτό θα αποφασιστεί από κοινού µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

6.2 Συνάφεια των ΕΠ µε ΕΣΠΑ 
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Η συνάφεια της αρχιτεκτονικής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007–2013 
µε τις θεµατικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής είναι εκτεταµένη και οι 
διασυνδέσεις µεταξύ των ΕΠ και των γενικών στόχων που εξειδικεύουν κάθε προτεραιότητα 
είναι εµφανείς. Σε πρώτο επίπεδο, η συνάφεια αυτή απορρέει ήδη από τη σύντοµη 
περιγραφή των ΕΠ στην παράγραφο 6.1. 

Ειδικότερα, η συµβολή -µε βάση τις στρατηγικές κατευθύνσεις και τη στοχοθεσία- έκαστου 
ΕΠ (πλην του ΕΠ «Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής» που έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα) 
στην υλοποίηση των γενικών στόχων του ΕΣΠΑ αποτυπώνεται, εποπτικά, στην ακόλουθη 
ποιοτική Μήτρα Συνάφειας (Πίνακας 8). 

Σύµφωνα µε την παραπάνω προσέγγιση, προκύπτουν συνοπτικά τα εξής: 

• Στη θεµατική προτεραιότητα Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας 
(Γ.Σ. 1-3) συµβάλλουν κατά κύριο λόγο το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα» και το σύνολο των ΠΕΠ, ενώ έµµεση είναι η συµβολή των 
υπολοίπων ΕΠ. 

• Στη θεµατική προτεραιότητα Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία (Γ.Σ. 4-6) 
συµβάλλουν τα ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης» και το σύνολο των ΠΕΠ. 

• Στη θεµατική προτεραιότητα Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή (Γ.Σ. 7-11) 
συµβάλει κατά κύριο λόγο το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», αλλά και τα ΕΠ  
«Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» και «Ψηφιακή Σύγκλιση», ενώ 
µε έµµεσο τρόπο συµβάλλουν τα ΕΠ της Εκπαίδευσης της Ανταγωνιστικότητας και της 
Προσπελασιµότητας. Τα ΠΕΠ συµβάλουν πρωτίστως στην προώθηση της Υγείας -η οποία 
αποτελεί βασική συνιστώσα της θεµατικής προτεραιότητας- και στο Γ.Σ. 11, ενώ έµµεση 
είναι η συµβολή τους στο Γ.Σ. 7. 

• Στη θεµατική προτεραιότητα Θεσµικό Περιβάλλον (Γ.Σ. 12) κατά άµεσο τρόπο 
συµβάλλουν τα ΕΠ «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» και 
«Ψηφιακή Σύγκλιση».  

• Στη θεµατική προτεραιότητα Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των περιφερειών ως 
τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης (Γ.Σ. 13-17) συµβάλλουν κατά άµεσο 
τρόπο το σύνολο των Τοµεακών ΕΠ, µε την εξαίρεση των ΕΠ για την Εκπαίδευση και για 
την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού, καθώς και το σύνολο των ΠΕΠ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 -Μήτρα συνάφειας γενικών στόχων ΕΣΠΑ & Επιχειρησιακών Προγραµµάτων   

  ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 
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1 Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων   (•) • (•) (•) (•)  • • • • • 

2 Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας (•)  • (•) • (•) (•) • • • • • 

3 Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας (•) (•) •   (•)  • • • • • 

4 
Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος       • • • • • • 

5 
Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτοµίας σε όλους 
τους κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας 
και µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης 

  • (•)   • • • • • • 

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

  (•) • •   • • • • • 

7 Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των επιχειρήσεων      •  (•) (•)  (•) (•) 

8 ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση      • (•)      

9 Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης  (•)    •  • • • • • 

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

   • (•) •  • • • • • 

11 
Η ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των 
θεµάτων ισότητας των φύλων, µε την άµεση σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες 
εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση - κοινωνική συνοχή) 

  (•)  • •  • • • • • 

12 
Η βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και η αποτελεσµατική 
εφαρµογή τους για τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δράσης και την 
αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών 

   • •        

13 Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών 
υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας  •   (•)   • • • • • 

14 Ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την  αειφορία •  •  (•)   • • • • • 

15 Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος •  •  (•)   • • • • • 

16 Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής •    •  (•) • • • • • 

17 
Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης της 
χώρας •  • •  (•)  • • • • • 

•    : Εκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργια ,  (•)   : Εκτιµώµενη έµµεση συµβολή 
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6.3 Συµπληρωµατικότητα µεταξύ ΕΣΠΑ και ΕΣΣΑΑ – ΕΣΣΑΑΛ και 
κύριες αρχές διαχωρισµού. 

Το Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) και το Εθνικό Στρατηγικό 
Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ) αποτελούν τα δύο  προγραµµατικά κείµενα, όπου 
περιγράφεται η στρατηγική της χώρας για την ανάπτυξη του τοµέα γεωργίας και των 
αγροτικών περιοχών /περιοχών της υπαίθρου  όπως επίσης και του τοµέα της αλιείας και 
των αλιευτικών περιοχών. 

Η επιλεχθείσα στρατηγική θα υλοποιηθεί µέσω δύο Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, που 
είναι το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ), το οποίο συγχρηµατοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ) και το ΕΠ Αλιείας 
2007-2013 (ΕΠΑΛ), που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ). 

Τα δύο προγραµµατικά έγγραφα και τα αντίστοιχα ΕΠ σε επίπεδο στρατηγικής και στόχων 
είναι απόλυτα συνεκτικά και συµπληρωµατικά µε το ΕΣΠΑ και τα ΕΠ που θα 
χρηµατοδοτηθούν από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία κατά τη ∆΄ Προγραµµατική περίοδο. 

Τα δύο Προγράµµατα (ΠΑΑ και ΕΠΑΛ) περιλαµβάνουν τρεις κοινές βασικές ενότητες 
παρεµβάσεων που στοχεύουν: 

• στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τοµέα (γεωργία – αλιεία) 

• στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο διαχείριση των πόρων  

• στη διαφοροποίηση της οικονοµίας των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που 
εξαρτώνται από την αλιεία. 

Κατά τη ∆΄ Προγραµµατική περίοδο, τόσο µέσω των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων όσο και µέσω 
κυρίως του ΕΓΤΑΑ, επιχειρείται να διασφαλισθούν οι οµαλές συνθήκες µετάβασης των 
αγροτικών περιοχών στα νέα δεδοµένα που διαµορφώνει η αναθεώρηση της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και η αναγκαιότητα µείωσης της αλιευτικής προσπάθειας στα 
κράτη µέλη για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.  Η προσαρµογή στα νέα 
δεδοµένα και η µείωση της εξάρτησης σε όρους απασχόλησης και εισοδήµατος των 
περιοχών της υπαίθρου δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί µόνο από τους πόρους των δύο 
Ταµείων (ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ) και προϋποθέτει  τη διαθεση σηµαντικών πόρων από τα 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής.  

Η βελτίωση των φυσικών και τεχνολογικών δοµών προσπελασιµότητας αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη µείωση του κόστους µεταφοράς των γεωργικών προϊόντων από τις 
περιοχές παραγωγής στους τόπους κατανάλωσης, στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο 
εξωτερικό. Κατά συνέπεια, το σύνολο των παρεµβάσεων που σχετίζονται µε την αναβάθµιση 
και τη δηµιουργία υποδοµών στον τοµέα των µεταφορών στις  περιοχές της υπαίθρου θα 
καλυφθεί από το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής.  

Παράλληλα, οι παρεµβάσεις του ΕΣΠΑ για την επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων στο 
σύνολο της χώρας θα συµβάλλουν στη µείωση του χάσµατος ως προς τη χρήση των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) µεταξύ αστικών και αγροτικών 
περιοχών. 

Σηµαντική είναι η συµβολή των παρεµβάσεων του ΕΓΤΑΑ για την επίτευξη των 
προτεραιοτήτων της εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής για την προστασία των εδαφών, 
των υδάτων και των ευαίσθητων οικολογικά περιοχών, µέσω των αγροπεριβαλλοντικών 
δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΠΑΑ «Βελτίωση του περιβάλλοντος και της 
Υπαίθρου», αλλά και της επίτευξης των στόχων του Κιότο (δασοπεριβαλλοντικά µέτρα) στο 
πλαίσιο του ίδιου Άξονα Προτεραιότητας. 

Οι παρεµβάσεις για την δηµιουργία/επέκταση/αναβάθµιση των υποδοµών που σχετίζονται 
µε την διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων και την προµήθεια πόσιµου ύδατος 
στις αγροτικές περιοχές θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής 

Η διαφοροποίηση της οικονοµίας των αγροτικών περιοχών/περιοχών της υπάιθρου καθώς 
και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων τους, θα εξυπηρετηθεί από το σύνολο των Ταµείων. Η θέσπιση κριτηρίων 
διαχωρισµού µεταξύ των οµοειδών αυτών κατηγοριών πράξεων πρέπει, κατά βάση, να 
αντανακλά τις προτεραιότητες των επιµέρους πολιτικών των ταµείων (περιφερειακή 
πολιτική, πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, αλιευτική πολιτική), το σύνολο των οποίων, όµως, 
επηρεάζεται από τη διάσταση του χώρου. Ωστόσο, η µεγάλη έκταση των αγροτικών 
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περιοχών, το µήκος της ακτογραµµής και το πλήθος των νησιών καθιστούν απαγορευτική 
την υιοθέτηση του «χωρικού – γεωγραφικού» κριτηρίου ως µόνου κριτηρίου διαχωρισµού 
των πράξεων των Ταµείων, διότι είναι δεδοµένο ότι οι πόροι του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ δεν 
επαρκούν για να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των περιοχών, όπου τα εν λόγω ταµεία 
παρεµβαίνουν µε δράσεις οµοειδείς.  

Ως εκ τούτου τα κριτήρια διαχωρισµού των οµοειδών πράξεων που θα ενισχυθούν από τα 
διάφορα ταµεία στις αγροτικές και τις αλιευτικές περιοχές αποτελούν ένα συγκερασµό 
χωρικών – γεωγραφικών, οικονοµικών και διοικητικών κριτηρίων, που, ειδικότερα,  
σχετίζονται µε: 

• Την κλίµακα και το ύψος του προϋπολογισµού των έργων  

•  Το είδος του τελικού δικαιούχου.για τα µικρά δηµόσια έργα    

• Την επαγγελµατική ιδιότητα του εν δυνάµει δικαιούχου (π.χ. γεωργοί και αλιείς), το 
είδος της επένδυσης (π.χ. ίδρυση ή εκσυγχρονισµός), τον κλάδο της οικονοµικής 
δραστηριότητας, αλλά και την περιοχή παρέµβασης του Άξονα 3 «Ποιότητα Ζωής  στις 
αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονοµίας», του Άξονα 
Προτεραιότητας 4 «Προσέγγιση LEADER» για το ΠΑΑ και του Άξονα Προτεραιότητας 4 
«Προσέγγιση LEADER» του το Ε.Π Αλιείας 2007 -2013, για τα καθεστώτα ενίσχυσης  

• Τη φύση και τους ειδικότερους στόχους των έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα 
ακόλουθα θεµατικά πεδία διαχωρισµού: 

- οι παρεµβάσεις για την προστασία και ανάδειξη της αγροτικής/αλιευτικής  
πολιτιστικής κληρονοµιάς ενισχύονται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ ή ΕΤΑ 
αντίστοιχα. 

- οι  παρεµβάσεις για τη βελτίωση των υποδοµών στους τοµείς της υγείας-πρόνοιας 
και της εκπαίδευσης  δύνανται ενισχύονται αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ  

- οι παρεµβάσεις  στον τοµέα του πολιτισµού µε σκοπό την προστασία και ανάδειξη 
των µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων, η πλειονότητα των οποίων βρίσκεται σε 
αγροτικές περιοχές, δύνανται να ενισχυθούν από το ΕΤΠΑ  

- Οι παρεµβάσεις στον τοµέα του περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά στις περιοχές 
Natura 2000 θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα από το ΕΤΠΑ, πλην των 
εισοδηµατικών ενισχύσεων προς παραγωγούς, οι οποίες θα καλυφθούν από το 
ΕΓΤΑΑ, σύµφωνα µε τα οριζόµενο στο τεχνικό εγχειρίδιο της DG Environment. Σε 
ότι αφορά τους υδάτινους πόρους, οτιδήποτε αφορά έγγειες βελτιώσεις και 
άρδευση (υποδοµές, διαχείριση υδάτων) θα χρηµατοδοτηθεί από το ΕΓΤΑΑ, ενώ οι 
υπόλοιπες παρεµβάσεις θα καλυφθούν από το ΕΤΠΑ. 

Τα ανωτέρω αποτελούν ενδεικτικές κατηγορίες κριτηρίων διαχωρισµού και θα εξειδικευτούν 
αναλυτικότερα σε επίπεδο Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

Η ενίσχυση του αποκεντρωµένου δικτύου Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στις 
αγροτικές περιοχές µέσω των δράσεων του ΕΚΤ συµβάλει στην ενίσχυση της απασχόλησης 
και την ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής. 

Σε ό,τι αφορά στις αµιγώς τοµεακές προτεραιότητες των δύο Προγραµµάτων για τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τοµέα, αυτές στοχεύουν στην 
εξυπηρέτηση του κεντρικού στρατηγικού στόχου του ΕΣΠΑ «Η Ελλάδα της νέας περιόδου 
2007-2013 στοχεύει στην ανάδειξή της ως µιας εξωστρεφούς χώρας µε ισχυρή διεθνή 
παρουσία: Μια Ελλάδα παραγωγική, ανταγωνιστική και µε έµφαση στην ποιότητα και την 
καινοτοµία» και την Θεµατική Προτεραιότητα «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της 
οικονοµίας», µε δεδοµένο ότι σηµαντικό τµήµα των ελληνικών εξαγωγών προέρχεται από 
τον πρωτογενή τοµέα. 

Η συνέργεια, συµπληρωµατικότητα και συνοχή µεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας  του  
ΕΣΣΑΑ και ΕΣΣΑΑΛ, αφενός, και των θεµατικών και χωρικών προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ, 
αφετέρου, παρουσιάζεται στον πίνακα  που ακολουθεί, λαµβάνοντας υπόψη ότι υποδοµές 
που σχετίζονται µε υδατοκαλλιέργειες συγχρηµατοδοτούνται µόνο από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Αλιείας (ETA). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 - Συσχέτιση αξόνων προτεραιότητας αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας µε τις θεµατικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ 
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα, η Θεµατική Προτεραιότητα «Επένδυση στον 
παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας» παρουσιάζει άµεση και σηµαντική συνάφεια και 
συνέργεια: 

• µε τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της 
γεωργίας και της δασοκοµίας» του ΠΑΑ, που αποτελεί ταυτόχρονα και Γενικό του Στόχο, 
και 

• µε τους Άξονες Προτεραιότητας 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και 
διαφοροποίηση τη αγροτικής οικονοµίας» και 4 «Προσέγγιση Leader» του ΠΑΑ, κυρίως 
λόγω των δράσεων που περιλαµβάνουν και σχετίζονται µε την αναβάθµιση του 
τουριστικού προϊόντος της χώρας. 

Κατ’ αντιστοιχία, η Θεµατική Προτεραιότητα «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της 
οικονοµίας» παρουσιάζει άµεση συνάφεια και συνέργεια µε τους Άξονες Προτεραιότητας 2 
«Υδατοκαλλιέργειες – µεταποίηση και εµπορία αλιευτικών προϊόντων» και 4 «Αειφόρος 
ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ. 

Στη Θεµατική Προτεραιότητα «Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία» υπάρχει έµµεση 
συνέργεια µε τον Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΠΑΑ «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
τοµέα της γεωργίας», κυρίως λόγω των µέτρων που περιλαµβάνει και αφορά στην εισαγωγή 
της καινοτοµίας στην αγροτική παραγωγή, όπως επίσης έµµεση και µε τον Άξονα 
Προτεραιότητας 3 του ΕΠΑΛ «∆ιάρθρωση του κλάδου & οικονοµικό περιβάλλον - µέτρα 
συλλογικού ενδιαφέροντος», που περιλαµβάνει την ενίσχυση καινοτοµικών δράσεων. 

Στη Θεµατική Προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» εντοπίζεται έµµεση 
συνέργεια µε τους Άξονες Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα 
της γεωργίας και της δασοκοµίας», και 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και 
διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας» του ΠΑΑ καθώς και τον Άξονα Προτεραιότητας 5 
«Ανθρώπινο κεφάλαιο & κοινοτικές πολιτικές» του ΕΠΑΛ, καθώς στους Άξονες αυτούς 
περιλαµβάνονται δράσεις κατάρτισης γεωργών και αλιέων. 

Στη Θεµατική Προτεραιότητα «Ελκυστικότητα της Ελλάδος και των περιφερειών ως τόπου 
επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης» παρουσιάζεται άµεση συνέργεια µε τους Άξονες 
Προτεραιότητας 1«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της 
δασοκοµίας» και 2 «Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου» του ΠΑΑ καθώς και 
τους Άξονες Προτεραιότητας 2 «Υδατοκαλλιέργειες – µεταποίηση και εµπορία αλιευτικών 
προϊόντων», 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών», 5 «Ανθρώπινο κεφάλαιο & 
κοινοτικές πολιτικές» και 6 «Χρηστή διαχείριση της κοινής αλιευτικής πολιτικής Κ.Α.Π.» του 
ΕΠΑΛ, καθώς το σύνολο των δράσεων αφορά στην ενσωµάτωση της προστασίας του 
περιβάλλοντος στη γεωργική και αλιευτική δραστηριότητα. 

Τέλος, έντονη χωρική διάσταση παρουσιάζουν οι Άξονες Προτεραιότητας 3 «Ποιότητα ζωής 
στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση τη αγροτικής οικονοµίας» και 4 «Προσέγγιση 
Leader» του ΠΑΑ καθώς και ο Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών 
περιοχών» του ΕΠΑΛ. 
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6.4 Ενδεικτική ετήσια χρηµατοδοτική κατανοµή ανά ΕΠ (Κοινοτική Συνδροµή) 

Οι πίνακες που ακολουθούν δίνουν την ενδεικτική ετήσια κατανοµή πόρων των ΕΠ στο σύνολο ΕΣΠΑ, στο στόχο «Σύγκλιση» και στο στόχο «Περιφερειακή 
Ανταγωνιστικότητα & Απασχόληση». 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 -Ενδεικτική ετήσια χρηµατοδοτική κατανοµή στα ΕΠ στο σύνολο του ΕΣΠΑ 

Όλα τα ποσά είναι σε €, τρέχουσες τιµές 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΠΑ TAMEIO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ 
1 ΕΠ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΤΠΑ 29.592.630 30.184.482 30.788.172 31.403.936 32.032.014 32.672.655 33.326.111 220.000.000 

1 ΕΠ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΤΣ 212.528.891 216.779.468 221.115.057 225.537.358 230.048.107 234.649.069 239.342.050 1.580.000.000 

1 ΕΠ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΣΥΝΟΛΟ 242.121.521 246.963.950 251.903.229 256.941.294 262.080.121 267.321.724 272.668.161 1.800.000.000 

2 ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας ΕΤΠΑ 225.609.683 230.121.881 221.534.894 222.124.385 225.363.294 228.692.588 229.553.275 1.583.000.000 

2 ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας ΤΣ 284.783.449 290.479.119 296.288.701 302.214.475 308.258.763 314.423.939 320.712.418 2.117.160.864 

2 ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας ΣΥΝΟΛΟ 510.393.132 520.601.000 517.823.595 524.338.860 533.622.057 543.116.527 550.265.693 3.700.160.864 

3 ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα  

ΕΤΠΑ 173.654.935 177.128.034 180.670.594 184.284.008 187.969.686 191.729.080 195.563.663 1.291.000.000 

4 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΤΠΑ 115.680.282 117.993.887 120.353.765 122.760.840 125.216.060 127.720.380 130.274.786 860.000.000 

5 ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού ΕΚΤ 348.650.828 340.015.809 330.895.935 321.275.253 311.137.390 306.490.830 301.533.955 2.260.000.000 

6 ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση ΕΚΤ 222.149.202 216.647.243 210.836.346 204.706.354 198.246.830 195.286.194 192.127.831 1.440.000.000 

7 ΕΠ Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

ΕΚΤ 77.906.490 75.976.984 73.939.135 71.789.380 69.524.064 68.485.786 67.378.161 505.000.000 

8 ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής ΕΤΠΑ 25.826.295 26.342.821 26.869.677 27.407.075 27.955.212 28.514.317 29.084.603 192.000.000 

9 ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης ΕΤΠΑ 430.161.700 415.463.615 400.005.543 383.762.961 366.710.676 348.822.792 330.072.713 2.675.000.000 

10 ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας – 
Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 

ΕΤΠΑ 122.943.932 125.402.806 127.910.860 130.469.081 133.078.461 135.740.029 138.454.831 914.000.000 

11 ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου ΕΤΠΑ 146.446.064 138.022.627 129.203.671 119.976.747 110.329.064 112.535.646 114.786.359 871.300.178 

12 ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - ΕΤΠΑ 225.137.389 199.944.406 173.653.649 146.231.279 117.642.556 119.995.406 122.395.315 1.105.000.000 



 

 

125

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΠΑ TAMEIO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ 
Ηπείρου  

13 ΠΕΠ Αττικής ΕΤΠΑ 416.821.712 398.591.947 365.471.061 345.938.110 325.475.971 304.055.293 281.645.906 2.438.000.000 

14 ΕΠ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΠΑ 27.574.653 28.224.118 28.988.463 29.874.024 30.783.410 31.611.174 32.459.737 209.515.579 

                   

15 ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 

ΕΚΤ 0 0 27.184.623 30.772.421 31.780.082 32.767.748 36.295.529 158.800.403 

       

  ΣΥΝΟΛΑ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΤΠΑ 1.939.449.275 1.887.420.624 1.805.450.349 1.744.232.446 1.682.556.404 1.662.089.360 1.637.617.299 12.358.815.757 

    ΕΚΤ 648.706.520 632.640.036 642.856.039 628.543.408 610.688.366 603.030.558 597.335.476 4.363.800.403 

   ΤΣ 497.312.340 507.258.587 517.403.758 527.751.833 538.306.870 549.073.008 560.054.468 3.697.160.864 

      

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΠΑ 2007 - 2013  3.085.468.135 3.027.319.247 2.965.710.146 2.900.527.687 2.831.551.640 2.814.192.926 2.795.007.243 20.419.777.024 

           

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΣΑ 2007 - 2013 ΕΤΑΑ 461.376.206 463.470.078 453.393.090 452.018.509 631.768.186 626.030.398 619.247.957 3.707.304.424 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΑ 2007 - 2013 ETA 30.260.710 30.102.447 29.925.751 29.729.945 29.514.336 29.278.211 29.020.837 207.832.237 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11 -Ενδεικτική ετήσια χρηµατοδοτική κατανοµή στα ΕΠ στο στόχο «Σύγκλιση» 

 

Όλα τα ποσά είναι σε €, τρέχουσες τιµές  

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΤΟΧΟΣ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ TAMEIO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΕΠ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΤΠΑ 29.592.630 30.184.482 30.788.172 31.403.936 32.032.014 32.672.655 33.326.111 220.000.000 

1 ΕΠ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΤΣ 212.528.891 216.779.468 221.115.057 225.537.358 230.048.107 234.649.069 239.342.050 1.580.000.000 

1 ΕΠ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΣΥΝΟΛΟ 242.121.521 246.963.950 251.903.229 256.941.294 262.080.121 267.321.724 272.668.161 1.800.000.000 

2 ΕΠ Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας 

ΕΤΠΑ 225.609.683 230.121.881 221.534.894 222.124.385 225.363.294 228.692.588 229.553.275 1.583.000.000 

2 ΕΠ Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας 

ΤΣ 284.783.449 290.479.119 296.288.701 302.214.475 308.258.763 314.423.939 320.712.418 2.117.160.864 

2 ΕΠ Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας 

ΣΥΝΟΛΟ 510.393.132 520.601.000 517.823.595 524.338.860 533.622.057 543.116.527 550.265.693 3.700.160.864 

3 ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα  

ΕΤΠΑ 173.654.935 177.128.034 180.670.594 184.284.008 187.969.686 191.729.080 195.563.663 1.291.000.000 

4 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΤΠΑ 115.680.282 117.993.887 120.353.765 122.760.840 125.216.060 127.720.380 130.274.786 860.000.000 

5 ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού 

ΕΚΤ 325.056.903 321.516.483 317.704.428 313.611.279 309.227.326 304.542.564 299.546.724 2.191.205.707 

6 ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση ΕΚΤ 207.115.905 204.860.061 202.431.138 199.823.114 197.029.798 194.044.821 190.861.631 1.396.166.468 

7 ΕΠ Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

ΕΚΤ 72.634.396 71.843.285 70.991.475 70.076.855 69.097.258 68.050.443 66.934.112 489.627.824 

8 ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής ΕΤΠΑ 25.826.295 26.342.821 26.869.677 27.407.075 27.955.212 28.514.317 29.084.603 192.000.000 

9 ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης ΕΤΠΑ 430.161.700 415.463.615 400.005.543 383.762.961 366.710.676 348.822.792 330.072.713 2.675.000.000 

10 ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας – 
Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 

ΕΤΠΑ 122.943.932 125.402.806 127.910.860 130.469.081 133.078.461 135.740.029 138.454.831 914.000.000 

11 ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου ΕΤΠΑ 98.328.239 100.294.806 102.300.703 104.346.714 106.433.648 108.562.322 110.733.568 731.000.000 

12 ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας -
Ηπείρου  

ΕΤΠΑ 99.269.823 101.255.221 103.280.327 105.345.930 107.452.849 109.601.906 111.793.944 738.000.000 

13 ΠΕΠ Αττικής ΕΤΠΑ 416.821.712 398.591.947 365.471.061 345.938.110 325.475.971 304.055.293 281.645.906 2.438.000.000 
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  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΤΟΧΟΣ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ TAMEIO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ 

15 ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 

ΕΚΤ 0 0 27.184.623 30.772.421 31.780.082 32.767.748 36.295.529 158.800.403 

            

  ΣΥΝΟΛΑ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΤΠΑ 1.737.889.231 1.722.779.500 1.679.185.596 1.657.843.040 1.637.687.871 1.616.111.362 1.590.503.400 11.642.000.000 

    ΕΚΤ 604.807.204 598.219.829 618.311.664 614.283.669 607.134.464 599.405.576 593.637.996 4.235.800.402 

    ΤΣ 497.312.340 507.258.587 517.403.758 527.751.833 538.306.870 549.073.008 560.054.468 3.697.160.864 

      

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.840.008.775 2.828.257.916 2.814.901.018 2.799.878.542 2.783.129.205 2.764.589.946 2.744.195.864 19.574.961.266 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12 - Ενδεικτική ετήσια χρηµατοδοτική κατανοµή στα ΕΠ στο Στόχο «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα & Απασχόληση» 

Όλα τα ποσά είναι σε €, τρέχουσες τιµές  

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΤΟΧΟΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ TAMEIO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ 

5 ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού ΕΚΤ 23.593.925 18.499.326 13.191.507 7.663.974 1.910.064 1.948.266 1.987.231 68.794.293 

6 ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση ΕΚΤ 15.033.297 11.787.182 8.405.208 4.883.240 1.217.032 1.241.373 1.266.200 43.833.532 

7 ΕΠ Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης ΕΚΤ 5.272.094 4.133.699 2.947.660 1.712.525 426.806 435.343 444.049 15.372.176 

11 ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου ΕΤΠΑ 48.117.825 37.727.821 26.902.968 15.630.033 3.895.416 3.973.324 4.052.791 140.300.178 

12 ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας -Ηπείρου  ΕΤΠΑ 125.867.566 98.689.185 70.373.322 40.885.349 10.189.707 10.393.500 10.601.371 367.000.000 

             
  ΣΥΝΟΛΑ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΤΠΑ 173.985.391 136.417.006 97.276.290 56.515.382 14.085.123 14.366.824 14.654.162 507.300.178 

    ΕΚΤ 43.899.316 34.420.207 24.544.375 14.259.739 3.553.902 3.624.982 3.697.480 128.000.001 

    ΤΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 

             
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  217.884.707 170.837.213 121.820.665 70.775.121 17.639.025 17.991.806 18.351.642 635.300.179 
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6.5 Περιφερειακή κατανοµή κονδυλίων των ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων  

Σηµαντική παράµετρο για το σχεδιασµό των ΕΠ του ΕΣΠΑ αποτέλεσε η µέριµνα του ΥΠΟΙΟ 
για ισόρροπη περιφερειακή κατανοµή των πόρων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, στο πνεύµα 
των Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του ∆εκεµβρίου 2005, όπως ανακοινώθηκαν 
επίσηµα στην Ελλάδα µε επιστολή της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ, D. 
Huebner, τον Αύγουστο 2006. 

Έτσι, οι επιλογές που έγιναν για την διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε ΕΠ (βλ. κεφ. 6.1) 
εξασφαλίζουν, κατ’αρχήν, την απόλυτη τήρηση των συνολικών πιστώσεων για κάθε µία από 
τις τρεις κατηγορίες Περιφερειών.  

Επιπλέον, για κάθε µία από τις Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης το σκέλος ΕΤΠΑ είναι 
διασφαλισµένο, στο πλαίσιο διακριτών Αξόνων Προτεραιότητας στα οικεία ΠΕΠ, ενώ για το 
σκέλος ΕΚΤ υπάρχουν κατευθύνσεις προς τα τρία ΕΠ, ως προς τις πιστώσεις για κάθε µια 
από τις πέντε αυτές Περιφέρειες.  

Τέλος, υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της διαδικασίας σχεδιασµού και κατάρτισης των ΕΠ 
και µέριµνα ώστε ο επιµερισµός των πόρων µεταξύ των Περιφερειών του αµιγούς στόχου 1, 
που θα προκύψει συνολικά µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και 
διαπραγµάτευσης των ΕΠ, να ανταποκρίνεται στο πνεύµα των ενδεικτικών κατανοµών ανά 
Περιφέρεια της επιστολής της Επιτρόπου Huebner. 

Στον παρακάτω Πίνακα δίνεται εποπτικά η κατανοµή ανά ΕΠ και Ταµείο των κονδυλίων που 
αντιστοιχούν στις τρεις διακριτές κατηγορίες Περιφερειών (αµιγής στόχος 1, phasing out και 
phasing in). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13 - Κατανοµή των πόρων ΕΤΠΑ/ΕΚΤ των ΕΠ στις τρεις κατηγορίες 
περιφερειών 

€, τρέχουσες τιµές 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TAMEIO ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΜΙΓΗΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 1 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

(PHASING OUT) 

ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ 
ΕΙΣΟ∆ΟΣ 

(PHASING IN) 

1 ΕΠ Περιβάλλον - 
Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΤΠΑ 220.000.000 220.000.000     

2 ΕΠ Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας ΕΤΠΑ 1.583.000.000 1.583.000.000     

3 ΕΠ Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηµατικότητα  ΕΤΠΑ 1.291.000.000 1.291.000.000     

4 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΤΠΑ 860.000.000 860.000.000     

5 ΕΠ Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού ΕΚΤ 2.260.000.000 1.245.284.185 945.921.522 68.794.293 

6 ΕΠ Εκπαίδευση και δια 
βίου µάθηση ΕΚΤ 1.440.000.000 793.455.410 602.711.058 43.833.532 

7 
ΕΠ Βελτίωση διοικητικής 
ικανότητας ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης 

ΕΚΤ 505.000.000 278.260.404 211.367.420 15.372.176 

8 ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη 
της Εφαρµογής ΕΤΠΑ 192.000.000 192.000.000     

9 ΠΕΠ Μακεδονίας - 
Θράκης ΕΤΠΑ 2.675.000.000 480.000.000 2.195.000.000   

10 
ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας - 
Πελοποννήσου - Ιονίων 
Νήσων 

ΕΤΠΑ 914.000.000 914.000.000     

11 ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων 
Αιγαίου ΕΤΠΑ 871.300.178 731.000.000   140.300.178 

12 ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας - Ηπείρου ΕΤΠΑ 1.105.000.000 738.000.000   367.000.000 

13 ΠΕΠ Αττικής ΕΤΠΑ 2.438.000.000   2.438.000.000   

       

15 ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΚΤ 158.800.403 94.246.328 64.554.075   

       

  ΣΥΝΟΛΑ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΤΠΑ 12.149.300.178 7.009.000.000 4.633.000.000 507.300.178 

    ΕΚΤ 4.363.800.403 2.411.246.327 1.824.554.075 128.000.001 

   ΣΥΝΟΛΟ 16.513.100.581 9.420.246.327 6.457.554.075 635.300.179 

        

  
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (12/2005) 

 16.513.100.581 9.420.246.327 6.457.554.075 635.300.179 
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7.  ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

7.1 Η εκ των προτέρων εκτίµηση της προσθετικότητας  

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται ο ετήσιος µέσος όρος των εθνικών δηµοσίων 
επιλέξιµων δαπανών της περιόδου 2000-2005 σε τιµές 2006, για το σύνολο των 
περιφερειών του Στόχου της Σύγκλισης (Στόχος 1) και ο αντίστοιχος µέσος όρος των 
δαπανών που  εκτιµάται ότι θα πραγµατοποιηθούν στη διάρκεια της περιόδου 2007-2013.   

Ο πραγµατοποιηθείς ετήσιος µέσος όρος των εθνικών δηµοσίων επιλέξιµων δαπανών για 
την περίοδο  2000-2005 ανέρχεται, σε τιµές 2006, στο ποσό των 8.338.895.113 Ευρώ. 

Η εκ των προτέρων (ex ante) πρόβλεψη του αντίστοιχου ετήσιου µέσου όρου για την 
περίοδο 2007-2013 ανέρχεται, σε τιµές 2006, στο ποσό των 8.660.610.907 Ευρώ. Με το 
ποσό αυτό καλύπτεται το τιθέµενο, από τον Κανονισµό 1083/2006, όριο της  Αρχής της 
Προσθετικότητας. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 4 % σε σχέση µε το µέσο επίπεδο 
των εθνικών δηµόσιων δαπανών για την περίοδο 2000-2005. 

Τόσο τα πραγµατικά αποτελέσµατα της περιόδου 2000-2006 -που έχουν επισήµως 
επιβεβαιωθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή-, όσο και οι εκ των προτέρων εκτιµήσεις  για 
την περίοδο 2007-2013, εξήχθησαν µε τη χρησιµοποίηση της συµφωνηθείσας 
µεθοδολογίας, η οποία µεταξύ των άλλων λαµβάνει υπόψη τον εξαιρετικό χαρακτήρα των 
δαπανών για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004, καθώς επίσης και τις αναγκαίες, µε βάση 
τους Κανονισµούς, αφαιρέσεις δαπανών για τις περιοχές του Στόχου 2 και τους Τοµείς 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας. Οι παραπάνω εκτιµήσεις βασίζονται σε προβλέψεις για 
µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης των δαπανών που λαµβάνουν απολύτως υπόψη το Σύµφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 

7.2 Η ενδιάµεση επαλήθευση της προσθετικότητας 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία µε το Κράτος Μέλος θα επαληθεύσει την αρχή της 
προσθετικότητας  το 2011. Θεωρείται ότι η αρχή της προσθετικότητας επαληθεύεται αν ο 
ετήσιος µέσος όρος των εθνικών δηµοσίων επιλέξιµων δαπανών κατά την περίοδο 2007-
2010 ανέρχεται τουλάχιστον στο εκ των προτέρων συµφωνηθέν επίπεδο δαπανών.  

Με βάση το έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προσθετικότητα, οι 
Ελληνικές Αρχές πρέπει να παράσχουν τη σχετική πληροφόρηση σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα που ακολουθεί : 

• Το αργότερο µέχρι 31 Ιουλίου 2011 : υποβολή συνολικών και ετήσιων πινάκων µε τα 
τελικά στοιχεία για τα έτη 2007-2009, καθώς και τα προσωρινά στοιχεία για το έτος 
2010 

• Το αργότερο µέχρι 31 Οκτωβρίου 2011 : αν απαιτείται, µεθοδολογικές βελτιώσεις επί τη 
βάσει σχολίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

• Το αργότερο µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2011 : λήξη της προθεσµίας για την υποβολή τυχόν 
επιπρόσθετων πληροφοριών. 

Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται η κάλυψη της αρχής της προσθετικότητας ή εφόσον 
έχει τροποποιηθεί η οικονοµική κατάσταση στο ενδιαφερόµενο Κράτος Μέλος, η Επιτροπή 
µπορεί να αποφασίσει µετά από διαβουλεύσεις µε το Κράτος Μέλος την αναθεώρηση του 
απαιτούµενου ύψους  δαπάνης για την κάλυψη της αρχής της προσθετικότητας. Η 
ενδιάµεση επαλήθευση δίνει τη δυνατότητα στις Ελληνικές Αρχές, σε συνεννόηση µε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναθεώρησης του επιπέδου των δαπανών που έχει τεθεί ως στόχος 
για το υπόλοιπο της περιόδου, εφόσον η υπάρχουσα, τη στιγµή εκείνη, οικονοµική 
κατάσταση και οι προβλέψεις για το µέλλον καθιστούν κάτι τέτοιο απαραίτητο.  

Οι Ελληνικές Αρχές  θα ενηµερώσουν την Ετήσια ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών 
Παρακολούθησης των Ε.Π. σχετικά µε τα αποτελέσµατα της επαλήθευσης. 

7.3 Η  επαλήθευση της προσθετικότητας στο τέλος της περιόδου  
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Η επαλήθευση αυτή θα γίνει πριν την 30η Ιουλίου 2016. Θεωρείται ότι επαληθεύεται η αρχή 
της προσθετικότητας εάν ο ετήσιος µέσος όρος των εθνικών δηµοσίων επιλέξιµων δαπανών 
κατά την περίοδο 2007-2013 έχει φτάσει τουλάχιστον στο επίπεδο των δαπανών που έχει 
συµφωνηθεί εκ των προτέρων ή που έχει αναθεωρηθεί ενδιάµεσα.  

Οι Ελληνικές Αρχές θα πρέπει να παράσχουν τη σχετική πληροφόρηση σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα που ακολουθεί : 

• Το αργότερο µέχρι 31 Ιανουαρίου 2016 : υποβολή συνολικών και ετήσιων πινάκων µε τα 
τελικά στοιχεία για τα έτη 2007-2013 

• Το αργότερο µέχρι 31 Μαρτίου 2016 : αν απαιτείται, µεθοδολογικές βελτιώσεις επί τη 
βάσει σχολίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

• Το αργότερο µέχρι 30 Ιουλίου  2016 : λήξη της προθεσµίας για την υποβολή τυχόν 
επιπρόσθετων πληροφοριών. 

Αν οι Ελληνικές Αρχές δεν καταφέρουν να υποστηρίξουν ικανοποιητικά  την επαλήθευση 
της προσθετικότητας έως την 30η Ιουλίου 2016, θα θεωρηθεί ότι δεν έχει γίνει σεβαστή η 
αρχή της προσθετικότητας. Η µη επαλήθευση της αρχής της προσθετικότητας επισύρει 
δηµοσιονοµικές διορθώσεις που µπορεί να φτάσουν µέχρι το 5% της κοινοτικής συνδροµής 
για τον στόχο της Σύγκλισης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14 - Εκ των προτέρων εκτίµηση της Προσθετικότητας 
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8.  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

Στο ΕΣΠΑ που εξελίσσεται παράλληλα µε το ΚΠΣ, πέραν του στόχου της πλήρους 
απορρόφησης, προτάσσεται η πολιτική µεγιστοποίησης της αναπτυξιακής απόδοσης 
των παρεµβάσεων, σε πλήρη συνάφεια µε τη µακροοικονοµική πολιτική και σε συναρµογή 
του εθνικού σχεδιασµού µε τον συγχρηµατοδοτούµενο. ∆οµικά στοιχεία της πολιτικής αυτής 
αποτελούν η επιτελική εποπτεία του αναπτυξιακού προγραµµατισµού30 και της εφαρµογής 
των πολιτικών, η ενίσχυση των ικανοτήτων των φορέων προγραµµατισµού, διαχείρισης, 
ελέγχου και υλοποίησης, η προώθηση νέων και βιώσιµων χρηµατοδοτικών εργαλείων και η 
ενδυνάµωση της εταιρικής σχέσης και της συνυπευθυνότητας των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών. Κρίσιµη θεωρείται η περίοδος προσαρµογής για την αφοµοίωση των µέσων 
που θα επιτρέψουν το σταδιακό µετασχηµατισµό φορέων και διαδικασιών ώστε και η 
µετάβαση στο νέο σύστηµα να συντελεστεί οµαλά και να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικά 
τυχόν εκκρεµότητες κατά τη λήξη του Γ΄ΚΠΣ.   

8.1 Συστήµατα επιτελικής εποπτείας   

8.1.1 Όργανα εποπτείας, παρακολούθησης και συντονισµού   

8.1.1.1 ∆ιυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραµµάτων (∆ΕΠ) 

Με το άρθρο 20 του Ν. 3483/2006 συστάθηκε ∆ιυπουργική Επιτροπή (∆ΕΠ) µε Πρόεδρο 
τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, η οποία εποπτεύει την πρόοδο των αναπτυξιακών 
προγραµµάτων και λαµβάνει πολιτικές αποφάσεις σε στρατηγικό, διαχειριστικό και 
επιχειρησιακό επίπεδο, σε συνέργια µε τις πολιτικές του Εθνικού Προγράµµατος 
Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ). Η ∆ΕΠ εκφράζει γνώµη επί των εκθέσεων στρατηγικής 
παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάµει του Καν. 
(ΕΚ) 1083/2006 και δίνει κατευθύνσεις στην Ετήσια ∆ιάσκεψη των Προέδρων των 
Επιτροπών Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Ε∆ΙΠ). 

8.1.1.2 Ετήσια ∆ιάσκεψη Προέδρων Επιτροπών Παρακολούθησης (Ε∆ΙΠ) 

Η ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της εφαρµογής των ΕΠ 
συνολικά αλλά και σε σχέση µε τη θεµατική, περιφερειακή και χωρική προσέγγιση του ΕΣΠΑ 
και τη συµπληρωµατικότητα µε το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ. Στο πλαίσιο αυτό η Ε∆ΙΠ υποβάλλει 
σχετική ετήσια έκθεση στη ∆ΕΠ και δίνει κατευθύνσεις στις Επιτροπές Παρακολούθησης των 
ΕΠ. Στην Ε∆ΙΠ συµµετέχουν οι Πρόεδροι των Επιτροπών Παρακολούθησης των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, 
της Εθνικής Αρχής Συντονισµού, της Αρχής Πιστοποίησης, εκπρόσωποι των αρµόδιων 
Υπουργείων και αντιπρόσωποι των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, των ΟΤΑ α΄και 
β΄βαθµού, της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας και αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών 
οργανώσεων. Πρόεδρος της Ε∆ΙΠ είναι ο Υφυπουργός Οικονοµίας & Οικονοµικών, αρµόδιος 
για θέµατα Κοινοτικών Προγραµµάτων. 

8.1.1.3 Εθνική Αρχή Συντονισµού Αναπτυξιακών Προγραµµάτων 

Η Εθνική Αρχή Συντονισµού εδρεύει στο Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών, 
παρακολουθεί την ορθή εφαρµογή των ΕΠ και την αποτελεσµατική λειτουργία των 
Συστηµάτων ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε), διασφαλίζει τον ορθολογικό προγραµµατισµό 
ενεργειών και πόρων και την τήρηση του Κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου, εξασφαλίζει το 

                                               

 
30 Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ, Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 

(ΕΠΑ). 
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συντονισµό µεταξύ των ΕΠ και των ΕΓΤΑΑ και EΤΑ, συντονίζει τη χρηµατοδοτική στήριξη 
άλλων µέσων (ΕΤΕπ, Ταµείο Αλληλεγγύης, ΕΟΧ κλπ) και παρακολουθεί το σχεδιασµό και 
την εφαρµογή συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων για τις οποίες οι 
∆ιαχειριστικές Αρχές των ΕΠ διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι κανόνες που βρίσκονται σε ισχύ 
τη χρονική στιγµή που λαµβάνει χώρα η έγκριση της κάθε ενίσχυσης. 

Η Εθνική Αρχή Συντονισµού ενεργεί υποστηρικτικά της ∆ΕΠ και της Ε∆ΙΠ και αποτελεί το 
σύνδεσµο µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ΕΣΠΑ.  

8.1.2 Συντονισµός ΕΠ του ΕΣΠΑ µε ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ 

Για το συντονισµό των ΕΠ του ΕΣΠΑ µε τα ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ, θεσπίζεται, στο πλαίσιο της 
Εθνικής Αρχής Συντονισµού, µηχανισµός προώθησης της συµπληρωµατικότητας των 
δράσεων σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς χάραξης πολιτικής, χωρικά (περιοχή 
παρέµβασης) και θεµατικά (τοµέας παρέµβασης), που λειτουργεί σε επίπεδο α) 
Προγραµµατισµού, β) Παρακολούθησης υλοποίησης (∆ιαχειριστικές Αρχές), και γ) 
Επανεξέτασης Στρατηγικής (Εθνική Αρχή Συντονισµού και ∆ιαχειριστικές Αρχές του ΠΑΑ και 
του ΕΠΑ). 

Στο πρώτο επίπεδο, ο µηχανισµός αυτός εξειδικεύει κατευθύνσεις για τη διασφάλιση της 
συµπληρωµατικότητας και του διαχωρισµού των δράσεων και συντονίζει το πλαίσιο 
εφαρµογής τους, θεµατικά και γεωγραφικά. 

Στο δεύτερο επίπεδο, οι ∆ιαχειριστικές Αρχές (∆Α) των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και του ΕΠΑ 
τηρούν τις κατευθύνσεις κατά τη διαδικασία επιλογής των συγχρηµατοδοτούµενων 
πράξεων. Σε ετήσια βάση, συντάσσουν ειδική αναφορά για την πρόοδο και 
αποτελεσµατικότητα των δράσεων µε χρήση των κωδικών θεµατικής και χωρικής διάστασης 
και τις γνωστοποιούν στον µηχανισµό αυτό. 

Στο τρίτο επίπεδο και στο πλαίσιο της ανωτέρω ειδικής αναφοράς, ο µηχανισµός, εξετάζει 
την πρόοδο και αποτελεσµατικότητα των δράσεων, προσδιορίζει την ανάγκη αναθεώρησης 
των κατευθύνσεων και της κατανοµής των Κοινοτικών πόρων, συνεπεία αλλαγών στις 
προτεραιότητες (κοινοτικές, εθνικές, περιφερειακές) ή στις συνθήκες υλοποίησής τους και 
εισηγείται µέτρα στην Ε∆ΙΠ. 

8.1.3 Συντονισµός δράσεων ΕΚΤ 

Ο συντονισµός των δράσεων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ ασκείται από την Ειδική 
Υπηρεσία Συντονισµού της παρακολούθησης δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουργείου 
Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας σε συνεργασία µε την Εθνική Αρχή Συντονισµού 
και τις αρµόδιες εθνικές αρχές. Η  ΕΥΣΕΚΤ είναι επίσης αρµόδια για το συντονισµό και την 
παρακολούθηση δράσεων που συγχρηµατοδοτούνται µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας 
του 10% σε όλα τα εµπλεκόµενα ΕΠ µε στόχο την αποφυγή επικαλύψεων και την επίτευξη 
συνεργιών. Παράλληλα παρακολουθεί την υλοποίηση στόχων του ΕΣΠΑ που αφορούν 
θέµατα όπως η κοινωνική ένταξη, η προώθηση στην απασχόληση, η ισότητα των φύλων, η 
τοπική διάσταση της ανάπτυξης, οι κοινωνικές υπηρεσίες και το ανθρώπινο κεφάλαιο κλπ. 
Σε συνεργασία µε την Εθνική Αρχή Συντονισµού διασφαλίζει τη συνέργια και 
συµπληρωµατικότητα των δράσεων µεταξύ των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων.  

Για τον αποτελεσµατικότερο συντονισµό των δράσεων του ΕΚΤ και προκειµένου να 
διασφαλίζεται η συνέργια και συµπληρωµατικότητα των συγχρηµατοδοτούµενων ενεργειών, 
θα προσδιοριστούν και θα περιγραφούν λεπτοµερείς διαδικασίες συντονισµού κατά την 
εξειδίκευση των ΕΠ. Επιπλέον, κατά το στάδιο εφαρµογής των πράξεων θα συντονίζονται οι 
κανονιστικές πράξεις που θα καθορίζουν ειδικότερες λεπτοµέρειες εφαρµογής επί µέρους 
κατηγοριών πράξεων. 

Η ενσωµάτωση των αρχών της Equal κάθετα και οριζόντια (horizontal and vertical 
mainstreaming) θα διασφαλιστεί µέσω εξειδικευµένης δοµής. Η δοµή αυτή αφενός θα 
προσδιορίζει ευκαιρίες για την ενσωµάτωση των αρχών της Equal στις δράσεις των ΕΠ που 
συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, αφετέρου θα παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία προς 
την κατεύθυνση αυτή. 

Οι υφιστάµενες Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρµογής που λειτουργούν στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ στα 
Υπουργεία Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων 
συνεχίζουν τη λειτουργία τους και την προγραµµατική περίοδο 2007-2013.  
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Για την υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής του ΕΠ «Βελτίωση ∆ιοικητικής 
Ικανότητας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης», προωθείται η σύσταση ανώνυµης µη κερδοσκοπικής 
εταιρίας του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα («∆ιοικητική Αναδιοργάνωση Α.Ε.»), µε κύριο 
αντικείµενο τον περιορισµό της πολυνοµίας, την αξιολόγηση και αναβάθµιση της διοικητικής 
ικανότητας των δηµόσιων οργανισµών, τον οργανωτικό και λειτουργικό ανασχεδιασµό και 
την ανασυγκρότησή τους.  

Επίσης στο πλαίσιο της παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των ΕΠ και στις 
συνεδριάσεις των οικείων Επιτροπών Παρακολούθησης παρουσιάζεται µε ειδική αναφορά η 
πορεία υλοποίησης των δράσεων αυτών και όταν απαιτείται λαµβάνονται οι αναγκαίες 
αποφάσεις προσαρµογής. Η σύνθεση των πληροφοριών αυτών και η αποτίµηση της πορείας 
τους παρουσιάζεται στην Ε∆ΙΠ. 

8.1.4 Συντονισµός δράσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος  

Το σύνολο των έργων και των δράσεων περιβάλλοντος που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο 
των ΕΠ (συµπεριλαµβανοµένων και των δράσεων των ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ) θα πρέπει να 
συντονίζονται στο επίπεδο του σχεδιασµού και να παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησής τους, ως προς τη σκοπιµότητα και τη συνδροµή τους στην υλοποίηση της 
στρατηγικής και των στόχων της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της χώρας, καθώς και ως προς 
την τήρηση των υποχρεώσεων και δεσµεύσεων έναντι της ΕΕ. 

Για το σκοπό αυτό δηµιουργείται στο ΥΠΕΧΩ∆Ε ευέλικτος µηχανισµός σε επίπεδο Ειδικής 
Υπηρεσίας, ο οποίος µε λειτουργία σχετικού δικτύου θα συντονίζει και θα παρακολουθεί το 
σύνολο των περιβαλλοντικών έργων και δράσεων ανεξάρτητα από την πηγή 
χρηµατοδότησής τους, ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία συνέργια και συµπληρωµατικότητα 
των παρεµβάσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος. Η υπηρεσία αυτή θα υποστηρίζει και θα 
συντονίζει τη λειτουργία περιβαλλοντικού ∆ικτύου (Environmental Network) σε συνεργασία 
µε το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) και τις λοιπές 
Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε και των συναρµόδιων Κεντρικών & Περιφερειακών Αρχών, θα 
συντάσσει ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις για την πρόοδο των έργων και δράσεων 
περιβάλλοντος τις οποίες θα αποστέλλει προς την Εθνική Αρχή Συντονισµού και τις αρµόδιες 
υπηρεσίες της ΕΕ, θα υποστηρίζει µε επεξεργασµένα στοιχεία και αναφορές την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» και την Ε∆ΙΠ, θα συµµετέχει 
στις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ και θα υποστηρίζει το ΥΠΕΧΩ∆Ε και τις λοιπές 
δηµόσιες αρχές στην αναγκαία διαρκή δηµόσια διαβούλευση µε τους Κοινωνικούς Εταίρους 
και τις Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) για συναφή ζητήµατα.   

8.1.5 Συντονισµός δράσεων στον τοµέα της υγείας  

Ο συντονισµός των δράσεων του τοµέα της υγείας θα διασφαλιστεί (α) σε στρατηγικό, 
επιτελικό επίπεδο, από ένα διυπουργικό όργανο υπό την προεδρία του Γενικού Γραµµατέα 
του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και (β) σε επιχειρησιακό επίπεδο, από  
ειδική υπηρεσία η οποία θα υποστηρίζει το διυπουργικό όργανο για θέµατα κατάρτισης της 
στρατηγικής και θα αναλάβει αρµοδιότητες συντονισµού των δράσεων του τοµέα υγείας-
πρόνοιας που υλοποιούνται από διαφορετικά ΕΠ του ΕΣΠΑ. 

8.1.6 Μηχανισµοί συντονισµού και προώθησης της Έρευνας και Καινοτοµίας 

H προώθηση της έρευνας και της καινοτοµίας και η αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα 
και ανάπτυξη αποτελεί βασική εθνική προτεραιότητα στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. Σηµαντικά µέτρα θεσµικού κυρίως 
χαρακτήρα έχουν αναληφθεί, των οποίων η επίπτωση αναµένεται να είναι σηµαντική µε 
καθοριστικές συνέπειες σε όλους τους υπόλοιπους τοµείς. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 
π.χ. η έκπτωση των δαπανών επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα καθαρά 
κέρδη των επιχειρήσεων (άρθρο 9 του Ν.3296/2004), τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόµου 
για ενίσχυση επενδύσεων στους τοµείς της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτοµίας 
κλπ. Στο πλαίσιο του σχεδιασµού του νέου πλαισίου που προετοιµάζεται, έχει δηµοσιευτεί 
και βρίσκεται υπό διαβούλευση το νοµοσχέδιο ‘Θεσµικό πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας’ 
στο οποίο προβλέπεται συντονισµός και εποπτεία των δράσεων και παρεµβάσεων  Ε&Τ στον 
ανώτατο δυνατό βαθµό, καθώς για το σκοπό αυτό θα ιδρυθούν  ο Εθνικός Οργανισµός  
Έρευνας, η ∆ιυπουργική  Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας και το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας 
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και Τεχνολογίας -ανεξάρτητο Συµβουλευτικό όργανο- το οποίο θα υπάγεται απ’ ευθείας στον 
Πρωθυπουργό. 

Στην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας εκτός από τη χάραξη και 
άσκηση πολιτικής στους τοµείς της επιστηµονικής έρευνας και τεχνολογίας, ανήκει και ο 
συντονισµός της υλοποίησης της πολιτικής αυτής από εµπλεκόµενα όργανα ή φορείς . 

Η ∆ιυπουργική Επιτροπή χαράζει και συντονίζει την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα καθώς και 
την κατανοµή των πόρων στα Υπουργεία και τους αρµόδιους φορείς. 

Ο Εθνικός Οργανισµός Έρευνας και Τεχνολογίας προβλέπεται να επιλαµβάνεται της προώθησης, 
υλοποίησης και διαχείρισης του αντίστοιχου Προγράµµατος Ε&Τ.  

8.1.7 Εισαγωγή και συντονισµός µέσων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής  

Στην προγραµµατική περίοδο 2000-2006, η ΕΤΕπ χορήγησε δάνεια για την αναβάθµιση και 
επέκταση των υποδοµών της χώρας, την υποστήριξη ιδιωτικών επενδύσεων σε διάφορους 
τοµείς της οικονοµίας, τη βελτίωση των υποδοµών στον τοµέα της παιδείας, την ενίσχυση 
του ενεργειακού εφοδιασµού και την προώθηση της συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις στον 
τοµέα του περιβάλλοντος, καθώς και για τη χρηµατοδότηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων 
µέσω εµπορικών τραπεζών. Η ΕΤΕπ εµπλέκεται επίσης σε νέες χρηµατοδοτικές δυνατότητες 
σε τοµείς προτεραιότητας, και ιδίως στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Η προσφυγή σε πόρους της ΕΤΕπ αναµένεται να συνεχισθεί και στην προγραµµατική 
περίοδο 2007-2013 για τη χρηµατοδότηση µεγάλων έργων που εντάσσονται στα ΕΠ 
(συµπεριλαµβανοµένων και των µεγάλων έργων που προωθούνται µε συγχρηµατοδότηση 
του ιδιωτικού τοµέα) ή σειρά επενδύσεων µικρότερου µεγέθους που εντάσσονται στο ίδιο ή 
περισσότερα µέτρα κοινού στόχου, τόσο στο πλαίσιο των τοµεακών όσο και των 
περιφερειακών ΕΠ, συµπεριλαµβανοµένων και δράσεων που προωθούνται από την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση (ο νέος Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων παρέχει νέες δυνατότητες).  

Πλέον των ανωτέρω τρόπων προσφυγής στην ΕΤΕπ, στο πλαίσιο του άρθρου 44, Καν. 
1083/2006, προωθούνται από το Υπ.Οι.Ο. εργαλεία χρηµατοοικονοµικής τεχνικής για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την αστική ανάπτυξη και 
διασφαλίζεται η συµπληρωµατικότητά τους µε τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, την ΕΤΕπ και άλλες 
πηγές χρηµατοδότησης.  

Ειδικότερα, στα πλαίσια των ΕΠ της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 δύναται να 
χρηµατοδοτηθούν πράξεις που αφορούν στην υποστήριξη µέσων χρηµατοοικονοµικής 
τεχνικής για επιχειρήσεις και ταµεία αστικής ανάπτυξης. Οι πράξεις αυτές δύναται να 
οργανώνονται και µέσω ταµείων χαρτοφυλακίου. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε 
αναγκαία λεπτοµέρεια για τη συνεισφορά από τα ΕΠ σε µέσα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής 
και ταµεία αστικής ανάπτυξης προσδιορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας 
και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού.  

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, τον Οκτώβριο του 2006, το Υπ.Οι.Ο. υπέγραψε Μνηµόνιο 
Συνεργασίας µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) στο οποίο προβλέπεται ότι το 
ΕΤαΕ θα αναλάβει διαχειριστής των πόρων της πρωτοβουλίας JEREMIE και στο οποίο 
εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες των δύο πλευρών και οι προβλεπόµενες περαιτέρω 
ενέργειες. Στο άµεσο µέλλον αναµένεται να υπογραφεί Συµφωνία Χρηµατοδότησης µεταξύ 
Υπ.Οι.Ο. και ΕΤαΕ, προκειµένου η πρωτοβουλία JEREMIE να τεθεί σε εφαρµογή.  

Επίσης, προβλέπεται να εξεταστεί η δυνατότητα εφαρµογής της πρωτοβουλίας JESSICA 
δεδοµένου ότι το συγκεκριµένο εργαλείο αναµένεται να συµβάλλει σηµαντικά στην 
υλοποίηση δράσεων αστικής ανάπτυξης. 

Η εποπτεία της οργάνωσης και διαχείρισης των ταµείων χαρτοφυλακίου καθώς και ο 
συντονισµός των πράξεων που θα οργανωθούν µέσω αυτών ασκείται από το Υπουργείο 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, την Εθνική Αρχή Συντονισµού, η οποία συνεργάζεται µε τις 
λοιπές αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου προκειµένου να επιτευχθεί η αποτελεσµατική 
παρακολούθηση των επιµέρους δράσεων που υλοποιούνται µε τη συµµετοχή της ΕΤΕπ ή του 
ΕΤαΕ στη χώρα.  

 

 

 



 

 

138

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Κοινωνικοοικονοµική ανάλυση 



 

 

139

1.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

1.1 Μακροοικονοµικές εξελίξεις και προοπτικές31  

Η Ελληνική οικονοµία κατά τα διάρκεια της δεκαετίας του 1980 αναπτύχθηκε µε µέσο ρυθµό 
0,7% έναντι 2,4% της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 (παρά την δηµοσιονοµική επέκταση και 
την ταχεία συσσώρευση δηµοσίου χρέους), µε αποτέλεσµα να υπάρξει απόκλιση του κατά 
κεφαλήν εισοδήµατος από το µέσο εισόδηµα των χωρών αυτών (σε Μονάδες Σταθερής 
Αγοραστικής ∆ύναµης). Από τη δεκαετία του 1990, όµως, ο ρυθµός ανάπτυξης 
επιταχύνεται. Μια σειρά παραγόντων συνετέλεσαν στην ανάκαµψη αυτή: η δηµοσιονοµική 
επέκταση κυρίως λόγω της προετοιµασίας για τους Ολυµπιακούς Αγώνες, οι εισροές 
κοινοτικών κονδυλίων (ΚΠΣ), η πιστωτική επέκταση ως αποτέλεσµα της πορείας 
ονοµαστικής σύγκλισης και, πιο πρόσφατα, η συνεισφορά τοµέων όπως η ναυτιλία και ο 
τουρισµός οδήγησαν σε υψηλούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης, κατά µέσον όρο 
υψηλότερους από τον αντίστοιχο ρυθµό της ΕΕ-15 (3% για την περίοδο 1991 – 2004 έναντι 
2% για την ΕΕ-15).  

Ο ρυθµός ανάπτυξης για το 2005 διαµορφώθηκε στο 3,7%, ενώ για τα έτη 2007 και 2008 
προβλέπεται επιτάχυνση στο 3,9% και 4% αντίστοιχα. Ήδη το 1ο εξάµηνο του 2006, ο 
ρυθµός ανάπτυξης έφθασε το 4,1%, µε ευνοϊκές ενδείξεις και προοπτικές για το υπόλοιπο 
του έτους, γεγονός που δείχνει ότι η ανάπτυξη της Ελληνικής οικονοµίας θα µπορούσε να 
ξεπεράσει το τις προβλέψεις του Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Οι 
προβλέψεις για διατήρηση της αναπτυξιακής δυναµικής και του διαφορικού ρυθµού 
µεγέθυνσης (κοντά στην 1,5 ποσοστιαία µονάδα) επιβεβαιώνονται και από διεθνείς 
οργανισµούς όπως ο ΟΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 -Ρυθµός ανάπτυξης της Ελλάδας και της ΕΕ-15 (ΕΕ15=100) 
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006. 

Παρά την ταχεία ανάπτυξη των πρόσφατων ετών, όµως, το επίπεδο του κατά κεφαλήν 
προϊόντος της Ελλάδας σε Μονάδες Σταθερής Αγοραστικής ∆ύναµης εξακολουθεί να 
υπολείπεται των προηγµένων χωρών της ΕΕ. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει το µέγεθος της 
πρόκλησης αλλά και των προσπαθειών που θα πρέπει να καταβληθούν προκειµένου να 
µειωθούν οι εισοδηµατικές ανισότητες σε σχέση µε την Ε.Ε. και να επιτευχθεί πραγµατική 
σύγκλιση στο ορατό µέλλον.  

                                               

 
31 Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία του ΑΕΠ που χρησιµοποιούνται στο ΕΣΠΑ είναι στοιχεία προ της αναθεώρησης που 
ανακοίνωσε η ΕΣΥΕ (Σεπτέµβριος 2006).   
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Το 2005, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε µονάδες αγοραστικής δύναµης βελτιώθηκε σηµαντικά 
στο 77,3% του µέσου όρου της ΕΕ 15, από 75,5% το 2004. Η πραγµατική αύξηση των 1,8 
ποσοστιαίων µονάδων είναι περίπου τριπλάσια της µέσης ετήσιας αύξησης που παρουσίασε 
ο σχετικός δείκτης την περίοδο 1994-2001. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την πορεία του ρυθµού ανάπτυξης στη χώρα για τη διετία 2006-2007, το 
κατά κεφαλή ΑΕΠ σε µονάδες σταθερής αγοραστικής δύναµης στο τέλος της περιόδου αυτής 
θα προσεγγίσει το 84% του κοινοτικού µέσου.   

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 -Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε Μονάδες Σταθερής Αγοραστικής ∆ύναµης) 
(ΕΕ15=100) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006. 

Παρά τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, η αύξηση της απασχόλησης από τα µέσα της 
προηγούµενης δεκαετίας ήταν σχετικά περιορισµένη: ο µέσος ετήσιος ρυθµός ήταν 0,8% 
έναντι 1,2% της ΕΕ-15 (που είχε όµως πολύ χαµηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης) και έναντι 
0,9% της περιόδου 1981 – 1995 όπου επίσης η εγχώρια ανάπτυξη ήταν πολύ χαµηλότερη. 
Η ανεργία αυξήθηκε από 7,1% τη δεκαετία 1981 – 1990 (σε εθνικολογιστική βάση) σε 10% 
τη δεκαετία 1991 – 2000 για να φθάσει το 11% το 2004. To 2005 µειώθηκε στο 10,4%, 
ενώ οι προβλέψεις του προϋπολογισµού για το 2006 και το 2007 είναι ότι θα µειωθεί 
περαιτέρω στο 9,2% και το 8,2% αντίστοιχα (σε εθνικολογιστική βάση). Οι προβλέψεις 
αυτές για την τάση µείωσης του ποσοστού ανεργίας επιβεβαιώνονται και από τις προβλέψεις 
τόσο του ΟΟΣΑ όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ανεργία, πάντως, έχει διαρθρωτικά 
χαρακτηριστικά, µε τη µακροχρόνια ανεργία και την ανεργία των νεοσειρχόµενων στην 
αγορά, των νέων και των γυναικών να αποτελούν σηµαντικές παραµέτρους του 
προβλήµατος. Το ποσοστό απασχόλησης, πάντως, βρίσκεται σε ανοδική τροχιά φθάνοντας 
το 60,1% το 2005 από 54,6% το 1990.  

Ο πληθωρισµός από 19,1% τη δεκαετία του 1980 µειώθηκε σε 9,4% την δεκαετία που 
ακολούθησε, στο πλαίσιο της ονοµαστικής σύγκλισης,  παραµένοντας όµως ταυτόχρονα 
σηµαντικά υψηλότερος από το µέσο της ευρωζώνης και της ΕΕ-15. Το 1999 (χρονιά κρίσης 
για την εκπλήρωση των κριτηρίων του Μάαστριχτ) ο πληθωρισµός έφθασε το 2,6% για να 
ακολουθήσει στη συνέχεια και πάλι ανοδική πορεία. Τα τελευταία χρόνια ο πληθωρισµός 
επηρεάζεται σηµαντικά από συγκυριακούς παράγοντες, όπως οι διεθνείς τιµές του 
πετρελαίου, εξέλιξη που απεικονίζεται στην πορεία του πυρήνα του πληθωρισµού. Το 2004 
ο πληθωρισµός διαµορφώθηκε στο 2,9%, για να φθάσει το 3,5% το 2005, κυρίως λόγω 
των συγκυριακών παραγόντων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο ρυθµός µεταβολής του 
εναρµονισµένου  δείκτη τιµών καταναλωτή (Ε∆Κ), πάντως, παραµένει σταθερά υψηλότερος 
στην Ελλάδα από το µέσο όρο των χωρών στη ζώνη του ευρώ παρά το γεγονός ότι η 
διαφορά αυτή έχει µειωθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. 

Το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης παρέµεινε σε πολύ υψηλά επίπεδα κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και ξεπέρασε για αρκετά χρόνια το 10%, µέχρι τις αρχές 
της δεκαετίας του 1990 που ξεκίνησε η προσπάθεια ονοµαστικής σύγκλισης ώστε να 
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εξασφαλισθεί η συµµετοχή της Ελλάδας στην ευρωζώνη. Μετά την επίτευξη του στόχου 
αυτού, όµως, το έλλειµµα ακολούθησε και πάλι αυξητική τάση για να φθάσει το 7,8% το 
2004. Η πολιτική της ήπιας δηµοσιονοµικής προσαρµογής που ακολουθήθηκε έκτοτε έχει 
ήδη αποφέρει σηµαντικά αποτελέσµατα, µε το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης να 
µειώνεται κατά 5,2 ποσοστιαίες µονάδες ως ποσοστό του ΑΕΠ την περίοδο 2004 - 2006 
(από 7,8% σε 2,6%). Το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης µειώνεται για πρώτη φορά µετά 
την είσοδο στην ΟΝΕ κάτω από το όριο του 3% το 2006 (2,6%), για να φθάσει το 2,4% το 
2007 και να ακολουθήσει πτωτική πορεία προς τον µεσοπρόθεσµο στόχο του 
ισοσκελισµένου ή ελαφρά πλεονασµατικού προϋπολογισµού στη συνέχεια. Η προσπάθεια 
δηµοσιονοµικής εξυγίανσης θα συνεχισθεί προς το στόχο αυτό, µε έµφαση τόσο στη 
βελτίωση της ποιότητας των δηµοσίων οικονοµικών όσο και την καταπολέµηση της 
φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. 

Στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, το πρωτογενές αποτέλεσµα της γενικής 
κυβέρνησης από έλλειµµα µετατρέπεται σε πλεόνασµα, υποβοηθώντας έτσι την ταχύτερη 
αποκλιµάκωση του δηµοσίου χρέους, το οποίο το 2008 µειώνεται κάτω από το 100% του 
ΑΕΠ για πρώτη φορά µετά από το 1992. Ας σηµειωθεί ότι το χρέος της γενικής κυβέρνησης 
ακολούθησε έντονα ανοδική πορεία από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, φθάνοντας από 
το 29,7% του ΑΕΠ το 1981 στο υψηλότερο σηµείο του το 1997 (114%). Ταυτόχρονα, οι 
τόκοι εξυπηρέτησής του είχαν φθάσει να απορροφούν ακόµη και το 13,9% του ΑΕΠ (1994). 
Η σταδιακή µείωση του λόγου χρέους/ΑΕΠ θα προέλθει από το συνδυασµό των 
αυξανόµενων πρωτογενών πλεονασµάτων, των µειωµένων προσαρµογών ελλείµµατος-
χρέους, των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις και του υψηλού ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ. 

Ένα από τα διαρθρωτικά προβλήµατα της Ελληνικής οικονοµίας είναι ο χρόνια ελλειµµατικός 
εξωτερικός τοµέας, ως αποτέλεσµα της φθίνουσας ανταγωνιστικότητας. Το έλλειµµα του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ (εθνικολογιστική βάση) 
αυξήθηκε από 1,1% κατά τη δεκαετία του 1980 σε 2,5% τη δεκαετία του 1990, για να 
φθάσει το 10% το 2003. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στο διαφορικό πληθωρισµό και 
την έλλειψη, µέχρι πρόσφατα, κάποιων σηµαντικών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Στόχος 
της Ελληνικής κυβέρνησης είναι να αντιστραφεί η τάση αυτή και τα πρώτα αποτελέσµατα 
είναι ήδη ορατά, µε το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών να µειώνεται ως 
ποσοστό του ΑΕΠ το 2005 (9,2% έναντι 9,5% το 2004) και τον εξωτερικό τοµέα να έχει 
θετική συµβολή στην αύξηση του ΑΕΠ. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι προβλέψεις και προβολές για τα µακροοικονοµικά 
µεγέθη για την περίοδο 2007-2013. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15 - Προβλέψεις / προβολές µακροοικονοµικών µεγεθών για την 
περίοδο 2007-2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ρυθµός ανάπτυξης (% 
µεταβολή πραγµατικού 
ΑΕΠ) 3,9% 4,0% 4,1% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 
Ρυθµός µεταβολής δαπανών 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 5,0% 5,0% 6,5% 
Έλλειµµα γενικής 
κυβέρνησης (% ΑΕΠ) -2,4% -1,8% -1,2% -0,7% -0,2% 0,0% 0,2% 
Χρέος γενικής κυβέρνησης 
(% ΑΕΠ) 100,1% 95,9% 91,3% 87,6% 83,0% 78,4% 73,8% 
Πηγή: ΥΠΟΙΟ, 2006 

1.2 Μακροχρόνια βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών  

1.2.1 Η δηµογραφική πρόκληση 

Στην Ελλάδα και κατά το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα ο δείκτης γονιµότητας µειώθηκε από 
2,57 παιδιά ανά γυναίκα, σε 1,28 παιδιά ανά γυναίκα το 2003, δηλαδή µειώθηκε κατά 50%. 
Από το 1970 παρατηρείται πτώση της γονιµότητας, µέχρι και το 2002. Από το 2002 και 
ύστερα φαίνεται µία ελαφριά ανάκαµψη στη γονιµότητα, που όπως προβλέπεται θα 
συνεχιστεί. Όµως αν και αναµένεται να ανέλθει στο 1,53 µέχρι το 2050, θα παραµείνει πολύ 
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πιο κάτω από το 2,1, το βαθµό δηλαδή αναπλήρωσης του πληθυσµού. Σε βάθος χρόνου το 
φαινόµενο αυτό οδηγεί σε συρρίκνωση του νεανικού πληθυσµού (0-14 ετών), σε 
διόγκωση του γεροντικού (65+ ετών) και σε συρρίκνωση του πληθυσµού των παραγωγικών 
ηλικιών (15-64 ετών). Αντίθετα η θνησιµότητα µειώνεται εντυπωσιακά από έτος σε 
έτος, µε το προσδόκιµο ζωής στη γέννηση να έχει φτάσει το 2005 σε 76,61 χρόνια για τον 
άνδρα και 81,42 χρόνια για τη γυναίκα. 

Σύµφωνα µε τις δηµογραφικές προβολές της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, από το 2005 
µέχρι το 2050, ο συνολικός πληθυσµός (µετά από µία ενδιάµεση αύξηση από 11,08 εκατ. σε 
11,3 εκατ.) από το 2019 αρχίζει να µειώνεται καταλήγοντας να είναι 10,7 εκατοµµύρια το 
2050. Σύµφωνα µε τις ίδιες προβολές, ο πληθυσµός άνω των 65 ετών (ως ποσοστό του 
πληθυσµού από 15-64 ετών) θα αυξηθεί από 26,75% το 2005 σε 55,76% το 2050 (βλέπε 
Πίνακα 2).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 -Προβολές Πληθυσµού για την Ελλάδα 2005 - 2050 

Ηλικίες/Έτος 2005 2010 2020 2030 2040 2050 
Κάτω των 15 ετών 1.596.737 1.580.078 1.529.492 1.370.566 1.320.561 1.307.097 
Από 15 έως 64 
ετών 7.482.321 7.581.210 7.505.246 7.253.058 6.674.492 6.080.902 
Άνω των 65 ετών 2.001.654 2.082.830 2.308.186 2.626.278 3.082.763 3.390.998 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 11.080.712 11.244.118 11.342.924 11.249.902 11.077.816 10.778.997 
∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΓΗΡΑΝΣΗΣ32 125,36 131,82 150,91 191,62 233,44 259,43 
∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ33 48,09 48,32 51,13 55,11 65,97 77,26 
∆ΕΙΚΤΗΣ  
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ34 26,75 27,47 30,75 36,21 46,19 55,76 
Πηγή:  ΕΣΥΕ και Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις, 2005. 

 

Οι συνέπειες του φαινόµενου της γήρανσης πάνω στην παραγωγικότητα δεν έχουν 
εξεταστεί διεξοδικά, αλλά µια ενδεχόµενη συνέπεια είναι η αδυναµία δηµιουργίας και 
αφοµοίωσης νέων τεχνολογιών από ένα ηλικιακά µεγαλύτερο εργατικό δυναµικό, κάτι το 
οποίο θα µπορούσε να επηρεάσει µακροχρόνια τα µεγέθη της παραγωγικότητας και της 
ανάπτυξης.  

Στο πλαίσιο αυτό αποκτούν ολοένα και µεγαλύτερη σπουδαιότητα για την οικονοµική 
ανάπτυξη οι πολιτικές για τη δια βίου µάθηση και για τη συµφιλίωση του 
επαγγελµατικού βίου µε την προσωπική ζωή, έτσι ώστε να συµβάλλουν σε υψηλότερα 
ποσοστά γεννητικότητας και συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, οι πολιτικές 
για την προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής ενσωµάτωσης των µεταναστών, ο 
εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, τα µέτρα ένταξης των νέων στην 
επαγγελµατική ζωή και οι παρεµβάσεις για την «ενεργό γήρανση».  

1.2.2 Μακροχρόνιες συνέπειες στα δηµόσια οικονοµικά 

Σύµφωνα µε τις υπάρχουσες προβολές για την επίδραση της γήρανσης του πληθυσµού στη 
µακροχρόνια βιωσιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών, οι δηµογραφικές εξελίξεις που 
περιγράφηκαν οδηγούν σε σηµαντική αύξηση του ποσοστού της δαπάνης για συντάξεις στο 
ΑΕΠ µέχρι το 2050. Μικρότερη είναι η επιβάρυνση για τις δαπάνες υγείας, ενώ δεν 
προκύπτει επιβάρυνση για τα συστήµατα µακροχρόνιας φροντίδας των ηλικιωµένων και 
εκπαίδευσης ή λόγω των επιδοµάτων ανεργίας. 

                                               

 
32 Ποσοστό πληθυσµού ηλικίας 65+ / Πληθυσµό ηλικίας 0-14 
33 Ποσοστό πληθυσµού  ηλικίας 65+ και 0-14 / Πληθυσµό ηλικίας 15-64 
34 Ποσοστό πληθυσµού ηλικίας 65+ / Πληθυσµό ηλικίας 15-64 
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Στο πλαίσιο της προηγηθείσας ανάλυσης και την επιλογή της κυβέρνησης για εξασφάλιση 
της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης για τη µεταρρύθµιση του συστήµατος κοινωνικής 
ασφάλισης έχει ξεκινήσει ήδη από την άνοιξη του 2006 ο εθνικός διάλογος για το 
ασφαλιστικό. Ταυτόχρονα, συστάθηκε «Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων για τη Μελέτη του 
Ασφαλιστικού Συστήµατος» στην οποία προΐσταται ο Πρόεδρος της Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ). Η επιτροπή αυτή έχει την ευθύνη και την εποπτεία για την 
αρτιότητα και την αντικειµενικότητα των µελετών για την αποτύπωση του µεγέθους των 
προβληµάτων που αντιµετωπίζει το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Το χρονοδιάγραµµα 
προβλέπει ότι οι εργασίες της Επιτροπής θα έχουν ολοκληρωθεί ως το 2008, έτσι ώστε όλες 
οι πληροφορίες, τα σενάρια και οι προτάσεις να δηµοσιοποιηθούν έγκαιρα σε όλους.  

Σηµαντική προτεραιότητα σε αυτό τον τοµέα αποτελεί επίσης και ο εξορθολογισµός των 
δαπανών διαχείρισης και λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας ώστε να 
αντιµετωπισθούν οι αυξανόµενες δαπάνες για την υγεία που προαναφέραµε. Τα σχετικά 
µέτρα και πολιτικές περιγράφονται διεξοδικά στη φετινή Έκθεση Προόδου για το Εθνικό 
Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 2005 – 2008.  

Για την καλύτερη αντίληψη της αναπτυξιακής πορείας της Ελλάδας, αµέσως παρακάτω  
αναλύεται η δοµή αλλά και η θέση της ελληνικής οικονοµίας ανά κλάδο και θεµατικό πεδίο 
συνοπτικά, προκειµένου να συναχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα για την αντιµετώπιση των 
βασικών προβληµάτων στους συγκεκριµένους κλάδους. 

1.3 Συνοπτική αποτίµηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονοµίας  

1.3.1 ∆ιεθνείς συγκρίσεις – κύριοι δείκτες 

Η εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονοµίας τις τελευταίες δεκαετίες 
επηρεάστηκε µεταξύ άλλων από: 

• Το µακροοικονοµικό περιβάλλον που επιδρά στην ανταγωνιστικότητα είτε άµεσα (πχ. 
πληθωρισµός) είτε έµµεσα (καθώς, για παράδειγµα, το δηµόσιο έλλειµµα και χρέος 
επηρεάζουν το κόστος χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων). 

• Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, όπως το κόστος 
εργασίας σε σχέση µε την εξέλιξη της παραγωγικότητας (η ταχύτερη αύξηση της οποίας 
εµποδίστηκε, µεταξύ άλλων, από την αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος 
αλλά και των συστηµάτων κατάρτισης, επανακατάρτισης, και δια βίου µάθησης), το 
φορολογικό σύστηµα, το διοικητικό βάρος στις επιχειρήσεις, η ποιότητα των δηµόσιων 
υποδοµών. 

• Θεσµικά χαρακτηριστικά της οικονοµίας, όπως η οργάνωση των αγορών προϊόντος και 
συντελεστών παραγωγής, το µέγεθος του δηµοσίου τοµέα και το εύρος της συµµετοχής 
του στην παραγωγική διαδικασία, η αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης, η 
αποτελεσµατική λειτουργία των αγορών χρήµατος και κεφαλαίου, η παραγωγική δοµή 
της οικονοµίας και η οργανωτική δοµή των επιχειρήσεων: για παράδειγµα, η κυριαρχία 
των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΠΜΕ) και των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
καθιστά δυσκολότερη τόσο την υιοθέτηση καινοτοµίας όσο και και την προσαρµογή στα 
δεδοµένα των ολοκληρωµένων παγκόσµιων αγορών.  

Για αρκετούς από αυτούς τους παράγοντες υπήρξε διαχρονικά σηµαντική πρόοδος (αλλά, 
και πάλι, όχι πάντα επαρκής, όπως στις δηµόσιες υποδοµές) ενώ σε άλλους παράγοντες, 
όπου ήταν επιβεβληµένες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις (πχ, άνοιγµα αγορών και αύξηση 
του ανταγωνισµού), αυτές µέχρι πρόσφατα καθυστερούσαν ή ήταν περιορισµένης κλίµακας 
(πχ, αγορά ενέργειας, εργασίας).  

Στα παρακάτω διαγράµµατα απεικονίζονται δύο από τους συνήθεις δείκτες που 
χρησιµοποιούνται για τη διαχρονική µέτρηση της ανταγωνιστικότητας: ο διαφορικός 
πληθωρισµός (όπου η µείωση είναι ιδιαίτερα σηµαντική αλλά παραµένει µία διαφορά που 
ξεπερνάει την µία ποσοστιαία µονάδα) και η πραγµατική σταθµισµένη ισοτιµία (όπου 
διαχρονικά παρατηρούµε µία τάση χειροτέρευσης). 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 -Μεταβολή εναρµονισµένου δείκτη τιµών καταναλωτή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΕ 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 -  Πραγµατική σταθµισµένη ισοτιµία στην Ελλάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006 

Σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις και δείκτες, το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής οικονοµίας εξακολουθεί να παραµένει συγκριτικά χαµηλό, πράγµα που 
υπονοµεύει την εξασφάλιση συνθηκών αυτοτροφοδοτούµενης ανάπτυξης. Με βάση τις 
εκτιµήσεις των οργανισµών WEF (World Economic Forum) και IMD (International Institute 
for Management Development) για την ανταγωνιστικότητα που καλύπτουν πολλές χώρες 
και ένα πολύ ευρύτερο φάσµα παραγόντων, άλλοτε µε ποσοτική και άλλοτε µε ποιοτική 
προσέγγιση, η Ελλάδα καταλαµβάνει την προτελευταία θέση µεταξύ των χωρών µελών της 
ΕΕ. Το 2005, πάντως, υπάρχει µία σηµαντική βελτίωση κατά τέσσερις θέσεις της 
ανταγωνιστικότητας στην κατάταξη των χωρών του IMD. 

Σε ό,τι αφορά στις επιδόσεις των χωρών µελών της ΕΕ σε σχέση µε τους στόχους της 
Στρατηγικής της Λισσαβώνας, οι τιµές αφετηρίας για την Ελλάδα ήταν αναλογικά χαµηλές 
για αρκετούς από τους διαρθρωτικούς δείκτες (όπως, για παράδειγµα στα ποσοστά 
απασχόλησης, ιδιαίτερα των γυναικών και των εργαζόµενων µεγαλύτερης ηλικίας, τις 
δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ, το ποσοστό ατόµων που 
απειλούνται από φτώχεια, και τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, την ενεργειακή ένταση της 
οικονοµίας). Τα προηγούµενα χρόνια σε κάποιους τοµείς σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος 
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και σε άλλους µικρότερη, αλλά ήδη µε την εφαρµογή του Προγράµµατος ∆ιαρθρωτικών 
Μεταρρυθµίσεων 2005 – 2008 η τάση βελτίωσης φαίνεται να παγιώνεται και να αποκτά 
σηµαντική δυναµική. 

1.3.2 Η θέση της χώρας στις διεθνείς αγορές 

Εξωτερικό εµπόριο  

Η δυνατότητα µεγαλύτερης διασύνδεσης και οικονοµικής ολοκλήρωσης της χώρας µε τις 
παγκόσµιες αγορές και τα διεθνή επιχειρηµατικά δίκτυα αποτελεί σηµαντική εν δυνάµει 
πηγή ανάπτυξης.   

Η ελληνική οικονοµία παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από χαµηλή κάλυψη των 
εισαγωγών λόγω διαρθρωτικών αδυναµιών, της σύνθεσης του παραγωγικού ιστού 
και λόγω των συνεχιζόµενων αυξηµένων επενδυτικών αναγκών, ο δείκτης όµως 
εµφάνισε µακροπρόθεσµη σταθερή επιδείνωση µε ιδιαίτερα αρνητικές τιµές στο εµπόριο µε 
τους εταίρους της ΕΕ-1535. Ο βαθµός κάλυψης εισαγωγών από χώρες της ΕΕ-15 από 
εξαγωγές προς αυτές επιδεινώθηκε από 48% σε 30% µεταξύ 1989 και 2003. 

Πιο αναλυτικά, ενώ µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η αύξηση των ελληνικών 
εξαγωγών ήταν υψηλότερη από την αύξηση των παγκόσµιων εξαγωγών διευρύνοντας έτσι 
το µερίδιό τους σε αυτές (π.χ. ανήλθαν στο 2,6% των παγκόσµιων εξαγωγών για το 1992), 
κατά την τελευταία δεκαετία η τάση αναστρέφεται και, οι ελληνικές εξαγωγές περιορίστηκαν 
σε 1,8%. Ανάλογη ήταν και η εξέλιξη του ποσοστού κάλυψης των εισαγωγών από τις 
εξαγωγές: το εν λόγω ποσοστό από 48,2% το 1981 περιορίστηκε σε 29,1% το 2004, 
παρουσιάζοντας, ωστόσο, βελτίωση το 2005 (31,8%).  

Επίσης, την τελευταία δεκαετία παρατηρείται υστέρηση του ρυθµού ανάπτυξης των 
εξαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ: η ελληνική οικονοµία είχε πάντοτε χαµηλό βαθµό 
εξωστρέφειας, το πρόβληµα όµως εµφανίστηκε να επιδεινώνεται, µε το ποσοστό των 
εξαγωγών αγαθών στο ΑΕΠ να µειώνεται από 10,4% το 1995 σε 7,6% το 2004 για να 
ακολουθήσει ανοδική πορεία στη συνέχεια. Αντίστοιχα, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
που καταγράφονται σε εθνικολογιστική βάση (στις οποίες δεν περιλαµβάνονται τα 
µεταναστευτικά εµβάσµατα, οι καθαρές εισροές από την ΕΕ και µεγάλο µέρος των εισροών 
από τη ναυτιλία) αποτελούσαν µόνο το 20% του ΑΕΠ το 2003. Επίσης, όπως αναφέρουµε 
σε άλλη ενότητα, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από συστηµατικά ελλείµµατα στο ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ), τα οποία αντισταθµίζονται από τα πλεονάσµατα στα ισοζύγια 
κίνησης κεφαλαίων και χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών. 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 -Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 

 
                                               

 
35  Στοιχεία Τράπεζας της Ελλάδος, σειρά Στατιστικών ∆ελτίων Οικονοµικής Συγκυρίας. 
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Σε σύγκριση µε επιλεγµένες Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και µε τους µέσους της ΕΕ-15 και ΕΕ-
25, το εξωτερικό εµπόριο έχει µικρή σχετικά συµµετοχή. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat 
οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αποτελούν το 20% του ΑΕΠ σε αντίθεση µε τις άλλες 
χώρες, όπου το ποσοστό αυτό κυµαίνεται από 27% (Τουρκία) έως και 84% (Ιρλανδία). 
Επίσης, η Ελλάδα παρουσιάζει από τα υψηλότερα εµπορικά ελλείµµατα αγαθών ενώ οι άλλες 
χώρες εµφανίζουν µικρότερο έλλειµµα ή και πλεόνασµα (π.χ. Φινλανδία, Ιρλανδία – βλέπε 
σχετικά διαγράµµατα).  

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 -Εµπορικό ισοζύγιο αγαθών 

 

 

Σηµαντικό στοιχείο, πάντως, αποτελεί το γεγονός ότι, παρά την αρνητική εικόνα που 
παρουσιάζει η χώρα µας ως προς το εµπόριο αγαθών, εµφανίζει και ορισµένα συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα στις εξαγωγές προϊόντων «έντασης τεχνολογίας» και έντασης 
«εξειδικευµένης εργασίας», στις οποίες η χώρα µας παρουσιάζει τη µεγαλύτερη αύξηση ως 
ποσοστό του συνόλου των εξαγωγών, στο σύνολο της ΕΕ15. 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10 - Εξαγωγές προϊόντων έντασης τεχνολογίας 

 

Πηγή: International Trade Centre UNCTAD/WTO: PC-TAS, SITC Revision 3, 1999-2003 
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Η επιδείνωση στο ήδη ελλειµµατικό εµπορικό ισοζύγιο αποδίδεται µεταξύ άλλων στους 
ακόλουθους παράγοντες: χαµηλή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων, µικρός 
βαθµός διείσδυσης σε ξένες αγορές, υψηλός ανταγωνισµός από οµοειδή προϊόντα της 
διεθνούς αγοράς, αδυναµίες των ελληνικών επιχειρήσεων για εξαγωγικές δραστηριότητες, 
περιορισµένη καινοτοµική δραστηριότητα και έλλειψη µέχρι πρόσφατα εθνικής στρατηγικής 
στόχευσης για επιχειρηµατική εξωστρέφεια.  

Στον τοµέα των εξαγωγών, ο περιορισµένος όγκος των εξαγωγών των ελληνικών 
προϊόντων οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό στο µικρό µέγεθος της συντριπτικής πλειοψηφίας 
των ελληνικών επιχειρήσεων που δεν τους επιτρέπει να εκµεταλλευθούν τις οικονοµίες 
κλίµακας και έτσι δυσχεραίνει την ικανότητά τους να ανταγωνιστούν αποτελεσµατικά στο 
διεθνές περιβάλλον. Επίσης, η µεγάλη απόσταση της Ελλάδας από τις άλλες χώρες της ΕΕ 
επιδρά αρνητικά στο κόστος των ελληνικών προϊόντων που διοχετεύονται στην ευρωπαϊκή 
αγορά. Σε ό,τι αφορά στις εξαγωγές, πάντως, πρέπει να σηµειωθεί ότι τα τελευταία δέκα 
χρόνια οι εξαγωγές της Ελλάδος προς γειτονικές βαλκανικές χώρες υποκαταστάθηκαν σε 
µεγάλο βαθµό από άµεσες επενδύσεις ελληνικών επιχειρήσεων σε αυτές. Αντί για παραγωγή 
στην Ελλάδα και εξαγωγή των προϊόντων στις βαλκανικές χώρες υπάρχει σήµερα σε µεγάλη 
έκταση και ιδιαίτερα, στους παραδοσιακούς κλάδους, παραγωγή (µε χαµηλό κόστος) στις 
βαλκανικές χώρες και πολλές φορές, εξαγωγή των προϊόντων αυτών στην Ελλάδα ή τις 
άλλες βαλκανικές χώρες ή τις χώρες της ΕΕ-15.  

Θετική, πάντως, εξέλιξη αποτελεί η σηµαντική αύξηση του όγκου των εξαγωγών αγαθών 
(8,2%) το 2005. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη βελτίωση του εµπορικού ισοζυγίου ως 
ποσοστού του ΑΕΠ και τη θετική, για πρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια, συµβολή του 
κατά 1,07 ποσοστιαίες µονάδες στο ρυθµό ανάπτυξης της χώρας. 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 11 -Ελληνικό εξαγωγικό εµπόριο αγαθών και Α.Ε.Π. 

 

∆ιαφορετική εικόνα παρουσιάζουν οι εξαγωγές υπηρεσιών, όπου η χώρα µας, σε 
αντίθεση µε το εµπόριο αγαθών, έχει καλύτερες επιδόσεις: Η Ελλάδα κατέχει 
σηµαντική θέση στο παγκόσµιο εµπόριο ορισµένων τοµέων υπηρεσιών, γεγονός που 
οφείλεται στη δραστηριότητα της ελληνικής ναυτιλίας και την ανάπτυξη του τουρισµού, 
όπου το µερίδιο της χώρας στην παγκόσµια αγορά αυξάνεται. Η θέση αυτή ενισχύθηκε κατά 
τη δεκαετία του 1990 ενώ η υπεροχή της Ελλάδας διευρύνεται και κατά την τρέχουσα 
δεκαετία. Ειδικότερα, για το 2004 οι εισπράξεις από τις εξαγωγές υπηρεσιών ξεπέρασαν 
αισθητά το διπλάσιο των εξαγωγών αγαθών. Όπως προκύπτει και από το παρακάτω 
διάγραµµα, το πλεόνασµα του ισοζυγίου υπηρεσιών είναι από τα υψηλότερα µεταξύ 
επιλεγµένων Ευρωπαϊκών χωρών 



 

 

148

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 12 - Ελληνικό εξωτερικό εµπόριο υπηρεσιών και Α.Ε.Π. 

 

 

  

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 - Εµπορικό ισοζύγιο υπηρεσιών 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται επίσης ουσιώδεις µεταβολές στη γεωγραφική 
κατανοµή των ελληνικών εξαγωγών. Κατά τη δεκαετία 1990 υπάρχει σηµαντική 
παρουσία των ελληνικών εξαγωγών σε όλες τις µεγάλες γεωγραφικές περιοχές. Το 1990, οι 
πέντε κύριες αγορές απορροφούσαν το 61% των ελληνικών εξαγωγών, ενώ έκτοτε το 
ποσοστό αυτό αρχίζει να µειώνεται σταδιακά και το 2004 περιορίζεται σε 43%. Σηµαντική 
µείωση εµφανίζει το ποσοστό των εξαγωγών που απευθύνεται προς τις χώρες µέλη της ΕΕ 
(48% της συνολικής αξίας εξαγωγών το 2004 από 60% το 1995). Κατά τα πρώτα χρόνια 
της µεταπολεµικής περιόδου, οι εξαγωγές κατευθύνονταν κυρίως προς τη ∆. Ευρώπη και τις 
ΗΠΑ πριν αρχίσουν να επεκτείνονται και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και τη 
Σ.Ενωση. Σηµαντική εξέλιξη αποτέλεσε η ανάδειξη της ζώνης των χωρών της Μ.Ανατολής 
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και της Β.Αφρικής στη δεύτερη σηµαντικότερη περιοχή, µετά την ΕΕ, για τις ελληνικές 
εξαγωγές. Από τη δεκαετία, όµως, του 1990 και έκτοτε οι πρώην σοσιαλιστικές χώρες 
αποτελούν και πάλι τη δεύτερη σηµαντικότερη περιοχή προορισµού των ελληνικών 
εξαγωγών, θέση που διατηρούν σταθερά, µε αυξανόµενο µάλιστα ποσοστό. Νεότερη εξέλιξη 
αποτελεί η βαθµιαία υποβάθµιση της σηµασίας της Β.Αµερικής, η θεαµατική ανάκαµψη του 
ρόλου των χωρών της Βαλκανικής και της Παρευξείνιας ζώνης για τις ελληνικές εξαγωγές. 

Με δεδοµένες τις νεότερες αυτές εξελίξεις,η χώρα µας αποκτά πρόσβαση σε νέες 
αναπτυσσόµενες περιοχές, δηλ. στις νέες χώρες µέλη της ΕΕ καθώς και στις χώρες της 
Μ. Ανατολής και της Β. Αφρικής, για τις οποίες θα µπορούσε να καταστεί βασικός εταίρος. 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 14 - Ελληνικές εξαγωγές αγαθών κατά γεωγραφικές περιοχές (εκ €) 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 15 - Ελληνικές εξαγωγές αγαθών κατά γεωγραφικές περιοχές 
(ποσοστιαία κατανοµή) 

 

 

 

Πρέπει ακόµη να γίνει αναφορά και στο πρότυπο του ανταγωνισµού που αντιµετωπίζει η 
Ελλάδα, δηλ. στο ποιες χώρες την ανταγωνίζονται στις αγορές όπου κατευθύνεται ο κύριος 
όγκος των εξαγωγών της. Σύµφωνα µε σχετική µελέτη του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών 
και Μελετών (ΚΕΕΜ), οι κυριότερες ανταγωνίστριες χώρες της Ελλάδας στις εξαγωγές προς 
τις χώρες της ΕΕ είναι: Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία, Γαλλία, Γερµανία, Ολλανδία, ΗΠΑ, Βέλγιο, 
Βρετανία και Κίνα. Όπως προκύπτει και από το παρακάτω διάγραµµα, οι χώρες αυτές 
καλύπτουν το 72% του συνολικού ανταγωνισµού που αντιµετωπίζουν οι ελληνικές 
εξαγωγές. Ενδιαφέρον, δε, προκαλεί και η ανακατάταξη τα τελευταία χρόνια των βασικών 
ανταγωνιστών και συγκεκριµένα η σηµαντική άνοδος της Ισπανίας, της Τουρκίας, της 
Ολλανδίας και της Κίνας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17 - Οι βασικές ανταγωνίστριες χώρες της Ελλάδας στις εξαγωγές 
(σύνολο προϊόντων) 

Α / Α Ανταγωνίστρια χώρα 
Ποσοστό (%) συνολικού 

ανταγωνισµού 
Προοδευτικό 
άθροισµα (%) 

1 ΙΣΠΑΝΙΑ 12,9% 12,9% 

2 ΙΤΑΛΙΑ 11,3% 24,2% 

3 ΤΟΥΡΚΙΑ 9,4% 33,6% 

4 ΓΑΛΛΙΑ 9,0% 42,5% 

5 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 7,6% 50,2% 

6 ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 7,0% 57,2% 

7 Η.Π.Α. 5,0% 62,2% 

8 ΒΕΛΓΙΟ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,9% 66,1% 

9 Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 2,9% 69,0% 

10 ΚΙΝΑ 2,8% 71,8% 

11 ΝΟΤΙΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 2,1% 73,9% 

12 ΤΥΝΗΣΙΑ 2,0% 75,9% 

13 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1,8% 77,7% 

14 ΕΛΒΕΤΙΑ 1,5% 79,2% 

15 ΧΟΝΓΚ - ΚΟΝΓΚ 1,4% 80,6% 

16 ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 1,1% 81,7% 

17 ΠΟΛΩΝΙΑ 1,1% 82,8% 

18 ΑΥΣΤΡΙΑ 1,1% 83,9% 

19 ΙΝ∆ΙΑ 1,1% 85,0% 

20 ΜΑΡΟΚΟ 0,9% 86,0% 

21 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 0,8% 86,6% 

22 ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 0,8% 87,6% 

23 ΚΑΝΑ∆ΑΣ 0,8% 88,4% 

24 ΣΟΥΗ∆ΙΑ 0,8% 89,2% 

25 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 0,7% 90,0% 

26 ΧΙΛΗ 0,7% 90,7% 

27 ∆ΑΝΙΑ 0,7% 91,4% 

28 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 0,6% 92,0% 

29 ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 0,6% 92,6% 

30 ΠΑΚΙΣΤΑΝ 0,4% 93,0% 

 ΣΥΝΟΛΟ (98 ΧΩΡΕΣ) 100,0% 100,0% 

 ΧΩΡΕΣ Ε.Ε. 61,0%  

 ΧΩΡΕΣ Ο.Ο.Σ.Α. 81,0%  

Πηγή:Κέντρο Εξαγωγικών Μελετών και Ερευνών, Κ.Ε.Ε.Μ.  

 

Ξένες Άµεσες Επενδύσεις 

∆υναµικό συστατικό στοιχείο του οικονοµικού περιβάλλοντος αποτελούν οι Ξένες Άµεσες 
Επενδύσεις (ΞΑΕ), δεδοµένου ότι συµβάλλουν ουσιαστικά στην αύξηση της 
παραγωγικότητας, αποτελώντας ένα από τα σηµαντικότερα κανάλια διάχυσης της 
τεχνολογίας και διευκολύνοντας τη διασύνδεση των εγχώριων επιχειρήσεων µε αγορές του 
εξωτερικού.  
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Εδώ και αρκετά έτη, οι επιδόσεις της Ελλάδας στην προσέλκυση ΞΑΕ παραµένουν 
ιδιαίτερα χαµηλές και αυτό παρά το γεγονός ότι την εποχή αυτή σηµειώνεται σε διεθνές 
επίπεδο έκρηξη του όγκου των ΞΑΕ. Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της ∆ιάσκεψης των 
Ηνωµένων Εθνών για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη για το 2005 (UNCTAD) η οποία εξετάζει 
συνολικά 140 χώρες, η Ελλάδα δεν κατέχει σηµαντική θέση από άποψη ελκυστικότητας 
ΞΑΕ, γεγονός που παραπέµπει ευθέως σε διαρθρωτικές αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας.  

Από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 η συµµετοχή της Ελλάδας στις παγκόσµιες ροές 
σταδιακά µειώνεται. Αξιοσηµείωτο είναι ότι η αρνητική πορεία διατηρείται αναλλοίωτη και 
µετά την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, παρά τη θετική δυναµική που δηµιούργησε αρχικά η 
επισηµοποίηση της εισόδου της χώρας στην ΟΝΕ, µε αποτέλεσµα οι εισροές κεφαλαίων το 
2002 να υποχωρήσουν έναντι του 2001, ενώ η µείωση των αποθεµάτων εισροών του 2002 
σε σχέση µε το 2001 ήταν της τάξης του 11%.36  Το δε 2002 οι εισροές ΞΑΕ περιορίστηκαν 
στο χαµηλότερο επίπεδο της τελευταίας τριακονταπενταετίας (50 εκατ.δολ.) µε την τάση 
αυτή να αντιστρέφεται σταδιακά τα επόµενα χρόνια (στο δεκάµηνο του 2006 οι εισροές ΞΑΕ 
είναι υπερδεκαπλάσιες σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2005).  

Από τα στοιχεία του αποθέµατος εξερχόµενων επενδύσεων προκύπτει ότι η Ελλάδα έχει 
συγκριτικά περιορισµένη παρουσία στις διεθνείς αγορές, και οι σχετικές επιδόσεις της έχουν  
κυρίως περιφερειακό χαρακτήρα (ΝΑ Ευρώπη).  

Οι ελληνικές επενδύσεις στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης υπερβαίνουν τα 8 δισ. ευρώ την 
τελευταία δεκαετία. Περισσότερες από 3.500 ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται 
στις Βαλκανικές χώρες. Οι ελληνικές επενδύσεις καταλαµβάνουν το 25% του συνόλου των 
άµεσων ξένων επενδύσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη µε αυξητική τάση για τα προσεχή 
χρόνια, ενώ η διείσδυση των επιχειρήσεων υλοποιείται είτε µε εξαγορές εταιρειών (πολλές 
από τις οποίες είναι κρατικές) είτε µε ίδρυση νέων κλάδων στη µεταποίηση, τις 
τηλεπικοινωνίες, τις κατασκευές, το χρηµατοπιστωτικό τοµέα, την ενέργεια. Ιδιαίτερα 
σηµαντική είναι η δυναµική δραστηριοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Οι 5 µεγαλύτερες 
εµπορικές τράπεζες της Ελλάδας διατηρούν στην ευρύτερη περιοχή ένα δίκτυο 950 
υποκαταστηµάτων, µε µερίδιο περίπου 16% της αγοράς και απασχολούν περίπου 16.000 
άτοµα. Οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στην περιοχή είναι εξαιρετικά υψηλές και ο 
κύκλος εργασιών τους διευρύνεται µε διψήφιους ρυθµούς. Αυτή η τάση αναµένεται να 
συνεχιστεί και στο µέλλον, δεδοµένου του περιθωρίου ανάπτυξης και εκσυγχρονισµού των 
χρηµατοοικονοµικών συστηµάτων στις γειτονικές µας χώρες. Επιπλέον, η Ελλάδα 
εξελίσσεται σε ενεργειακό κόµβο στην περιοχή, µε την ενέργεια να αποτελεί προνοµιακό 
πεδίο για επενδύσεις στο µέλλον. 

Η ελληνική παρουσία στις χώρες των Βαλκανίων  

Το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών προς τις χώρες αυτές στην πενταετία 1999-2003 
κατέγραψε µέση ετήσια αύξηση 9,6%. Η µεγαλύτερη ετήσια αύξηση (2003) 
καταγράφηκε στις εξαγωγές προς την Κροατία (57,4%) και ακολούθως προς τη Βουλγαρία, 
την Τουρκία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, µε µικρές µεταξύ τους διαφορές. Με βάση την αξία 
των εξαγωγών, στην πρώτη θέση µε µεγάλη διαφορά και µερίδιο 30,5% βρίσκεται η 
Βουλγαρία, ενώ ακολουθεί η Τουρκία µε µερίδιο 19,6%. 

Στο τέλος του 2003, το εµπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας µε τις χώρες των Βαλκανίων είναι 
θετικό µε τέσσερις από αυτές (Αλβανία, Βουλγαρία, Π.Γ.∆.Μ., Σερβία και Μαυροβούνιο), 
ενώ είναι αρνητικό για τις υπόλοιπες τέσσερις (Τουρκία, Ρουµανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 
Κροατία). Το 2003 οι εισαγωγές από την Τουρκία εµφανίζονται διπλάσιες από τις εξαγωγές, 
ενώ από το 2001 και µετά αρνητικό γίνεται το εµπορικό µας ισοζύγιο και µε τη Ρουµανία, 
όπως οι εισαγωγές µας από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Θεαµατική αλλαγή υπάρχει σε σχέση 
µε την Κροατία, χώρα µε την οποία το εµπορικό µας ισοζύγιο ήταν, οριακά, θετικό για 
τέσσερα έτη (1999 – 2002), ενώ άλλαξε θεαµατικά το 2003, οπότε οι εισαγωγές µας 
τριπλασιάστηκαν σε σχέση µε το 2002, οδηγώντας το ισοζύγιο σε έλλειµµα περίπου 30 εκατ. 
Ευρώ. 

                                               

 
36 Υπουργείο Ανάπτυξης, Εθνικό Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, Ετήσια Έκθεση για την 
Ανταγωνιστικότητα, 2005. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18 -Οι Ελληνικές εξαγωγές προς τις χώρες των Βαλκανίων, 1999 – 2003 
(χιλ. Ευρώ) 

Χώρα 1999 2000 2001 2002 2003 
ΜΕΡΙ∆ΙΟ

2003 
ΜΕΡΙ∆ΙΟ

2002 

ΜΕΣΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 
ΤΑΣΗ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 391.330 487.997 650.200 586.354 726.609 30,5% 27,0% 16,7% 

Χώρα 1999 2000 2001 2002 2003 
ΜΕΡΙ∆ΙΟ

2003 
ΜΕΡΙ∆ΙΟ

2002 

ΜΕΣΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 
ΤΑΣΗ 

ΤΟΥΡΚΙΑ 316.055 631.463 393.876 369.071 466.935 19,6% 17,0% 10,2% 

Π.Γ.∆.Μ.  401.133 509.765 461.064 346.962 313.532 13,1% 16,0% -6,0% 

ΑΛΒΑΝΙΑ 210.599 269.339 376.615 340.972 310.771 13,0% 15,7% 10,2% 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 200.529 415.490 397.013 297.638 304.844 12,8% 13,7% 11,0% 

ΣΕΡΒΙΑ 104.259 142.287 202.876 190.143 205.027 8,6% 8,8% 18,4% 

ΚΡΟΑΤΙΑ 19.467 25.622 27.487 26.663 41.967 1,8% 1,2% 21,2% 

ΒΟΣΝΙΑ 12.508 22.565 13.291 13.079 16.155 0,7% 0,6% 6,6 

ΣΥΝΟΛΟ 1.655.8802.504.5282.522.4222.170.882 2.385.840 100,00% 100,00% 9,60% 

Πηγή: EUROSTAT, Επεξεργασία στοιχείων: Τµήµα Τεκµηρίωσης και Μελετών, Σ.Β.Β.Ε. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19 - Οι Ελληνικές εισαγωγές από τα Βαλκάνια,1999 – 2003 (χιλ. Ευρώ) 

Χώρα 1999 2000 2001 2002 2003 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 336.369 432.106 546.444 328.935 368.896 

ΤΟΥΡΚΙΑ 352.397 429.172 623.666 630.511 768.296 

ΣΚΟΠΙΑ 56.950 75.201 97.601 56.912 91.477 

ΑΛΒΑΝΙΑ 37.662 45.987 71.391 10.212 16.916 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 198.513 326.450 450.140 341.556 391.779 

ΣΕΡΒΙΑ 56.610 93.291 117.460 110.518 98.182 

ΚΡΟΑΤΙΑ 28.852 25.709 28.184 16.667 73.314 

ΒΟΣΝΙΑ 3.353 9.344 20.562 41.099 24.443 

ΣΥΝΟΛΟ 1.070.706 1.437.260 1.955.448 1.536.410 1.833.303 

Πηγή: EUROSTAT Επεξεργασία Στοιχείων:Τµήµα Τεκµηρίωσης και Μελετών, Σ.Β.Β.Ε. 

 

Όπως επισηµάνθηκε πιο πάνω, οι εξαγωγές της Ελλάδος προς γειτονικές βαλκανικές χώρες 
υποκαταστάθηκαν σε µεγάλο βαθµό τα τελευταία δέκα χρόνια µε άµεσες επενδύσεις 
ελληνικών επιχειρήσεων σε αυτές. Οι κύριες αιτίες των ελληνικών άµεσων επενδύσεων στα 
Βαλκάνια είναι η γεωγραφική εγγύτητα και το χαµηλό κόστος εργασίας. 

Επιπλέον, η ύπαρξη ελληνικής κοινότητας σ’ αυτές τις χώρες αποτέλεσε κίνητρο για τις 
επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στα Βαλκάνια. Σε αυτό το πλαίσιο, δηµιουργήθηκαν 
τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κτλ. Ειδικότερα, οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν 
πλεονεκτήµατα για επέκταση των δραστηριοτήτων τους στις Βαλκανικές χώρες 
ακολουθώντας τις ελληνικές επιχειρήσεις, που επιτυγχάνουν ικανοποιητικούς ρυθµούς 
ανάπτυξης, καθώς η Βουλγαρία και η Ρουµανία εντάχθηκαν στην ΕΕ από τις αρχές του 
2007. Μπορούν, έτσι, να υποστηρίξουν την επέκταση της ελληνικής επιχειρηµατικότητας 
στα Βαλκάνια και σε άλλες χώρες. 
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Όπως συµπεραίνεται εύκολα από τα παραπάνω, το πρόβληµα ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής οικονοµίας εντοπίζεται µε ιδιαίτερη οξύτητα στο ενδο-ευρωπαϊκό 
επίπεδο, όπου έχουν συντελεστεί επί εικοσαετία οι µεγαλύτερες απώλειες, προς την 
εξωτερική ή προς την εσωτερική αγορά. Κατά συνέπεια, σηµαντικό ζήτηµα για την ελληνική 
ανταγωνιστικότητα συνιστά και η τελευταία διεύρυνση της ΕΕ προς τις νέες χώρες - µέλη 
(ΝΧΜ) της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης: πρόκειται για οικονοµίες που προσελκύουν 
ξένες άµεσες επενδύσεις σε όγκο εικοσαπλάσιο από ό,τι η ελληνική, είναι πολλαπλάσια πιο 
εξωστρεφείς και έχουν είτε πλεονασµατικό εµπορικό ισοζύγιο είτε µε πολύ µικρότερο 
έλλειµµα. 

Η δυσµενής θέση της χώρας εξηγείται από την ύπαρξη συγκεκριµένων 
πλεονεκτηµάτων στις Νέες Χώρες Μέλη (ΝΧΜ): χαµηλότερο κόστος παραγωγής σε 
κλάδους έντασης εργασίας ή «παραδοσιακούς» (όπως είναι και οι ελληνικοί κλάδοι), 
εγγύτητα µεγάλων αγορών στις ΝΧΜ ώστε αυτές να λειτουργούν ως "εξαγωγικές βάσεις", 
ειδικές στρατηγικές επέκτασης που ακολουθούν οι µεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις37, 
περισσότερο υποστηρικτικές δηµόσιες πολιτικές, διαθεσιµότητα σχετικώς υψηλά 
εκπαιδευµένου προσωπικού µε χαµηλό κόστος.   

Στον τουριστικό τοµέα, η χώρα είναι σε πλεονεκτικότερη θέση ως προς τις ΝΧΜ και 
τις υποψήφιες χώρες, αλλά προφανώς δεν είναι δυνατόν να στηριχθεί µακροπρόθεσµα 
στην εκµετάλλευση των συγκυριακών ευνοϊκών περιθωρίων που εκάστοτε παρουσιάζονται 
στη διεθνή ζήτηση δεδοµένου ότι λόγω της ανεπαρκούς ακόµη θεµατικής και ποιοτικής 
διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, ο παράγων κόστος είναι κυρίαρχος στον τοµέα, 
όπως είναι επίσης κυρίαρχη η θέση των διεθνών tour operators λόγω της δυνατότητας τους 
για χειραγώγηση της ζήτησης. 

1.4 ∆οµή της ελληνικής οικονοµίας ανά κλάδο 

1. Σύνθεση του ΑΕΠ ανά κλάδο  

Η Ελλάδα έχει το µεγαλύτερο γεωργικό κλάδο (7% του ΑΕΠ) σε σχέση µε τις άλλες 
χώρες της ΕΕ, πράγµα που δηλώνει τη σηµασία της γεωργίας για τη χώρα. Η χώρα µε το 
χαµηλότερο ποσοστό είναι το Λουξεµβούργο, όπου η γεωργία καλύπτει µόνο το 0,5% του 
ΑΕΠ.  

Στην Ελλάδα η µεταποίηση φτάνει το 22% του συνολικού ΑΕΠ, ποσοστό σχετικά χαµηλό 
σε σύγκριση µε τα ποσοστά των άλλων µελών της ΕΕ. Οι µόνες χώρες στην ΕΕ µε λιγότερο 
κυρίαρχη βιοµηχανία είναι η Κύπρος και το Λουξεµβούργο. Η χώρα µε το υψηλότερο 
ποσοστό είναι η Τσεχία, όπου το 39,3% του ΑΕΠ της προέρχεται από βιοµηχανικές 
δραστηριότητες.  

Όσον αφορά στον κλάδο των υπηρεσιών, η Ελλάδα κατέχει την έβδοµη θέση, πράγµα που 
υποδεικνύει ότι οι υπηρεσίες στην Ελλάδα είναι πολύ πιο σηµαντικές απ’ ότι η 
βιοµηχανία, φτάνοντας το 71% του συνολικού ΑΕΠ. Η χώρα µε το υψηλότερο ποσοστό 
του ΑΕΠ στις υπηρεσίες είναι το Λουξεµβούργο µε 83,1% ενώ το χαµηλότερο ποσοστό το 
έχει η Τσεχία (57,3%). 

2. Εξελίξεις στην προστιθέµενη αξία, την απασχόληση και την 
παραγωγικότητα την τελευταία δεκαετία 

Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι εξελίξεις στο προϊόν, την απασχόληση και την 
παραγωγικότητα κατά τοµέα και κλάδο την τελευταία δεκαετία (1995-2004). 

                                               

 
37 Π.χ., αµυντική επέκταση σε άµεση "γειτονιά" για µείωση του κόστους ενόψει επερχόµενης όξυνσης του 
ανταγωνισµού µε περιοχές ακόµη χαµηλότερου κόστους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20 -Εξελίξεις βασικών µεγεθών ανά τοµέα (µεταβολή %) 

 

Πηγή: Εθνικοί Λογαριασµοί, Σεπτέµβριος 2005 

 

Από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ προκύπτει ότι είναι συνεχής και έντονη η µείωση της 
απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα, και βαθµιαία περιορίζεται στο δευτερογενή τοµέα, 
ενώ σηµαντική αύξηση της απασχόλησης παρατηρείται στον τριτογενή τοµέα.  Στο σύνολο 
της απασχόλησης το 2005, η απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα διαµορφώνεται στο 
12,4%, στο δευτερογενή τοµέα στο 22,4%, ενώ στον τριτογενή τοµέα ανέρχεται στο 65% 
περίπου των εργαζοµένων. 

1995-1999 2000-2004 1995-2004 1995-1999 2000-2004 1995-2004 1995-1999 2000-2004 1995-2004
Γεωργία,Θήρα,Αλιεία 0,70 -2,29 -1,19 -1,27 -3,42 -2,55 1,99 1,16 1,39
∆ευτερογενής τοµέας 2,00 2,23 2,46 -0,44 -1,82 -1,21 2,45 4,13 3,71
- Εξορυκτικές δραστηριότητες -3,41 1,47 1,42 -3,35 -5,24 -3,02 -0,06 7,08 4,58
- Μεταποίηση 1,67 1,95 2,11 -0,44 -1,77 -1,19 2,12 3,78 3,35
- Ηλεκτρική ενέργεια,αέριο, 
συλλογή-διανοµή νερού

5,01 3,73 4,42 0,54 -1,38 -0,80 4,44 5,18 5,25

Κατασκευές 4,03 7,13 5,58 1,81 3,76 2,83 2,18 3,25 2,67
Εµπόριο, ΞΕνοδοχεία, 
Μεταφορές

5,05 7,20 6,27 1,14 1,37 1,26 3,87 5,76 4,95

- Εµπόριο,χονδρικό-
λιανικό,επισκευές αυτοκινήτων 3,37 6,35 4,65 1,31 1,34 1,34 2,04 4,94 3,27

- Ξενοδοχεία και εστιατόρια 3,90 7,29 5,56 1,77 1,38 1,71 2,08 5,83 3,79
- Υπηρεσίες µεταφορών, 
αποθήκευσης και επικοινωνιών 9,20 8,33 9,57 0,21 1,42 0,71 8,97 6,82 8,80

Χρηµατοπιστωτικές και 
συναφείς υπηρεσίες

2,12 3,65 3,13 3,75 4,39 3,92 -1,57 -0,71 -0,76

- Υπηρεσίες χρηµατοπιστωτικής 
διαµεσολάβησης 8,72 6,95 8,06 1,55 1,57 2,12 7,06 5,30 5,82

- ∆ιαχείρηση ακινήτων, 
ενοκιάσεις,επιχειρηµατικές 
δραστ/τες

0,27 2,36 1,55 4,69 5,50 4,65 -4,22 -2,98 -2,96

Λοιπές υπηρεσίες 1,50 5,69 3,32 1,80 3,42 2,35 -0,29 2,19 0,94
- ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα 1,57 4,56 2,39 -0,10 2,57 1,39 1,67 1,94 0,98
- Εκπαίδευση -0,32 6,04 2,67 2,01 4,41 2,99 -2,29 1,55 -0,31
- Υγεία και κοινωνική µέριµνα 0,69 3,53 2,21 3,50 3,15 2,64 -2,71 0,37 -0,42
- Λοιπά 5,40 10,28 7,79 2,76 3,62 2,71 2,56 6,43 4,95
Σύνολο 2,79 4,76 3,84 0,78 0,99 0,77 2,00 3,73 3,05

Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία Απασχόληση Παραγωγικότητα της εργασίας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21 - Σύνθεση της Απασχόλησης κατά Κλάδο Οικονοµικής 
∆ραστηριότητας (% συµµετοχής κάθε κλάδου στο σύνολο) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 18,0 17,9 17,3 16,1 15,6 15,4 12,6 12,4 

Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα, 
∆ασοκοµία 

17,7 17,6 17,0 15,8 15,2 15,1 12,3 12,1 

Αλιεία 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 23,3 22,9 22,8 23,0 22,8 22,6 22,4 22,4 

Ορυχεία και Λατοµεία 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 

Μεταποιητικές Βιοµηχανίες 14,5 14,3 14,0 14,1 13,8 13,3 13,1 12,8 

Παροχή Ηλεκτρικού ρεύµατος 
φυσικού αερίου & νερού 

0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Κατασκευές 7,4 7,1 7,3 7,5 7,6 8,1 8,1 8,3 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 58,7 59,2 60,0 60,9 61,6 62,0 65,0 65,2 

Χονδρικό & Λιανικό Εµπόριο 
επισκευή οχηµάτων & οικιακών 
συσκευών 

16,8 17,0 17,2 17,2 17,3 17,3 17,5 17,8 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 6,2 6,3 6,5 6,6 6,7 6,7 6,4 6,8 

Μεταφορές αποθήκευση και 
επικοινωνίες 

6,1 6,2 6,2 6,3 5,9 6,1 6,2 6,2 

Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικού 
οργανισµοί 

2,3 2,4 2,6 2,6 2,5 2,6 2,6 2,6 

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας 
εκµισθώσεις & επιχειρ. ∆ραστηρ. 

4,8 4,9 4,9 5,4 5,8 5,8 6,5 6,6 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση & άµυνα 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

7,0 7,1 7,5 7,5 7,5 7,6 8,2 8,0 

Εκπαίδευση 6,0 6,0 6,1 6,4 6,4 6,6 7,2 7,1 

Υγεία και κοινωνική µέριµνα 4,6 4,7 4,6 4,5 4,5 4,3 5,1 5,0 

Άλλες δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών 

3,5 3,4 3,2 3,3 3,7 3,6 3,6 3,5 

Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν 
οικιακό προσωπικό 

1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,6 1,6 

Πηγή: Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε., 2006 

 

Από τα ως άνω προκύπτει ότι ως προς τις αναπτυξιακές επιδόσεις, οι κλάδοι οικονοµικής 
δραστηριότητας µπορεί να καταταγούν σε τέσσερις κατηγορίες: 

1. Σ’εκείνους όπου σηµειώθηκε συγκριτικά ταχεία αύξηση της παραγωγής µαζί µε 
αντίστοιχη γρήγορη αύξηση της παραγωγικότητας (µεταφορές-επικοινωνίες, 
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, ξενοδοχεία-εστιατόρια, εµπόριο) και για τους οποίους 
µπορεί να λεχθεί ότι λειτούργησαν ως «ατµοµηχανή» της ανόδου τα τελευταία χρόνια.  

2. Σ’εκείνους όπου η αύξηση του προϊόντος δεν παρουσίασε δυναµισµό, ενώ η 
παραγωγικότητα αυξανόταν µε ταχείς ρυθµούς, υποδηλώνοντας ουσιαστικές 
διαρθρωτικές αλλαγές και συγκριτικά υψηλό βαθµό προσαρµοστικότητας στις 
µεταβαλλόµενες συνθήκες ( κυρίως µεταποίηση και ο δευτερογενής τοµέας γενικότερα).  

3. Σ’εκείνους όπου η το επίπεδο µεταβολής της ΑΠΑ, σε συνδυασµό µε χαµηλές αυξήσεις ή 
και µείωση στην παραγωγικότητα, υποδηλώνουν χαµηλό επίπεδο αναπτυξιακού 
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δυναµισµού και σοβαρά διαρθρωτικά προβλήµατα (πρωτογενής τοµέας και τοµείς 
δηµόσιων κυρίως υπηρεσιών)  

4. Σ’εκείνους µε ικανοποιητικές αποδόσεις αν ληφθεί υπόψη η αύξηση του προϊόντος σε 
συνδυασµό και µε την αύξηση της παραγωγικότητας (κυρίως κατασκευές). 

Οι κλάδοι των τηλεπικοινωνιών και των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών παλαιότερα 
τελούσαν υπό τον έλεγχο του κράτους. Η απελευθέρωση τους, που άρχισε από τα τέλη της 
δεκαετίας του 1980 εξελίχθηκε σταδιακά και οδήγησε (µε υστέρηση χρόνου που είναι 
συνήθης στις περιπτώσεις αυτές) στα πρόσφατα χρόνια σε έντονο αναπτυξιακό δυναµισµό. 
Πρόκειται για µια εµπειρική επιβεβαίωση του καταλυτικού ρόλου που µπορεί να 
διαδραµατίσουν στην ανάπτυξη οι διαρθρωτικές αλλαγές και η µετάβαση από καθεστώτα 
κρατικού ελέγχου σε µορφές λειτουργίας που στηρίζονται όλο και περισσότερο στις 
δυνάµεις της αγοράς και στον ανταγωνισµό.  

1.5 Συνοπτική θέση της Ελλάδας ανά κλάδο της οικονοµίας 

1.5.1 Αγορές προϊόντων 

1.5.1.1 Το ανταγωνιστικό και ρυθµιστικό περιβάλλον 

Στην Ελλάδα, παρά τις προσπάθειες ενίσχυσης του ανταγωνισµού σε συγκεκριµένους 
τοµείς, διαπιστώνεται υστέρηση και ύπαρξη διοικητικών εµποδίων σε πολλούς τοµείς 
οικονοµικής δραστηριότητας καθώς και σχετική υστέρηση στην πλήρη ανάπτυξη 
µηχανισµών ρύθµισης και εποπτείας, µε αποτέλεσµα να επιτείνεται ο περιορισµός του 
ελεύθερου ανταγωνισµού και να επικρατούν φαινόµενα νόθευσής του.  

Οι κρατικές ρυθµίσεις σε µια αγορά έχουν γενικά αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµία, 
καθόσον θεωρούνται ως εµπόδια της ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας. 
Σύµφωνα µε έρευνα του ΟΟΣΑ που περιγράφει τις τάσεις στην περίοδο 1998-200338 η 
Ελλάδα έχει κάνει µικρά βήµατα προς την κατεύθυνση της άρσης των εµποδίων της 
ανταγωνιστικότητας. Με βάση ένα γενικό δείκτη ρύθµισης της αγοράς (Product Market 
Regulation Indicator), που λαµβάνει υπόψη όλες τις κατηγορίες των ρυθµίσεων (διοικητικές 
και οικονοµικές), η Ελλάδα κατατάσσεται στην οµάδα των χωρών µε τις πιο περιοριστικές 
για τον ανταγωνισµό ρυθµίσεις. Στην οµάδα αυτή συγκαταλέγονται η Πολωνία, η Τουρκία, 
το Μεξικό, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Τσεχία και η Γαλλία, µε την Ελλάδα να καταλαµβάνει την 
πέµπτη χειρότερη θέση το 2003.  

Η εξέταση της πορείας του δείκτη των εµποδίων στην επιχειρηµατικότητα, όπως φαίνεται 
και στο ακόλουθο διάγραµµα, δείχνει ότι στο διάστηµα 1998-2003 υπήρξε µείωση των 
εµποδίων στην Ελλάδα όπως και στο µέσο όρο της ΕΕ 15 και του ΟΟΣΑ. Το επίπεδο του 
δείκτη όµως εξακολουθεί να είναι δύο µονάδες υψηλότερα του µέσου ευρωπαϊκού, πράγµα 
που δηλώνει την ανάγκη της χώρας για περαιτέρω λήψη µέτρων µείωσης των περιοριστικών 
ρυθµίσεων της αγοράς προς ενίσχυση του ανταγωνισµού και σύγκλιση µε τις άλλες χώρες 
µέλη της ΕΕ. 

 

                                               

 
38 ΟΕCD (2005), Economic Policy Reforms: Going for growth, Ch. 8, pp. 123-145. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 16 - ∆είκτης Ρύθµισης Αγοράς: ∆ιοικητικά εµπόδια σε νέες 
επιχειρήσεις 

 

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

 

Η ένταση του ανταγωνισµού είναι ένα µέγεθος που δεν µπορεί να µετρηθεί άµεσα και µε 
ακρίβεια, καθώς ο τρόπος µε τον οποίο ανταγωνίζονται οι επιχειρήσεις διαφέρει από αγορά 
σε αγορά. Υπάρχουν όµως ισχυρές ενδείξεις ότι η ένταση του ανταγωνισµού στην 
Ελληνική αγορά δεν είναι επαρκής. Ειδικότερα, παρατηρείται γενικά µια σχετικά υψηλή 
(και αυξανόµενη) συγκέντρωση σε ορισµένους κλάδους, µε ένα µικρό αριθµό επιχειρήσεων 
να κατέχουν ένα υψηλό µερίδιο στην αγορά. Επιπλέον, υπάρχει γενικά σταθερότητα στα 
µερίδια αυτών των επιχειρήσεων και στην ταυτότητα των επιχειρήσεων που ηγούνται σε 
τέτοιους κλάδους. 

Οι µεταρρυθµίσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά στο ανταγωνιστικό και 
ρυθµιστικό περιβάλλον έχουν οδηγήσει σε σηµαντική βελτίωση χωρίς όµως να είναι ακόµη 
αρκετές για να θεραπεύσουν τα βασικά διαρθρωτικά προβλήµατα και τις δυσλειτουργίες των 
αγορών που χαρακτηρίζουν σε ορισµένες περιπτώσεις την ελληνική οικονοµία39. Ειδικότερα: 

Η απελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών έχει προχωρήσει σε βασικούς τοµείς, όπως 
ο χρηµατοοικονοµικός τοµέας, οι τηλεπικοινωνίες (και ιδιαίτερα οι υπηρεσίες κινητής 
τηλεφωνίας) και οι ταχυδροµικές υπηρεσίες. Στους τοµείς αυτούς έχουν σηµειωθεί 
αξιοσηµείωτες βελτιώσεις στην αποδοτικότητα των επιχειρηµατικών µονάδων, στην 
ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών, στη διαµόρφωση χαµηλών τιµών για τους 
καταναλωτές και στη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.  

Σε άλλους όµως τοµείς, η πρόοδος για την ενίσχυση του ανταγωνισµού µέχρι 
σήµερα ήταν περιορισµένη. Υπάρχουν τοµείς που χαρακτηρίζονται από υψηλά διοικητικά 
εµπόδια στην είσοδο νέων επιχειρηµατικών µονάδων ή και τοµείς στους οποίους κυριαρχούν 
επιχειρήσεις που βρίσκονται ακόµα υπό κρατικό έλεγχο.  

Υπογραµµίζεται ότι τα τελευταία έτη προωθούνται σηµαντικές παρεµβάσεις σε µεγάλο 
εύρος πεδίων: 

• Με το νέο Νόµο 3373/2005 αναβαθµίζεται ο ρόλος της Επιτροπής Ανταγωνισµού και 
ενισχύεται η ανεξαρτησία της και η συνεργασία της µε διεθνείς φορείς και την Ε.Ε., 

• Θεσµοθέτηση Αρχής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης,  

• Ο Νόµος 3377/2005 για τη λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων προάγει την 
εξυγίανση του εµπορίου καταπολεµώντας τα φαινόµενα παραεµπορίου και τις 
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού, 

• Ιδρύεται Εθνικό Συµβούλιο Ηλεκτρονικού Εµπορίου,  

                                               

 
39 Βλέπε, επίσης, τη µελέτη του ΟΟΣΑ (2001), Regulatory Reform in Greece και Τράπεζα της Ελλάδος (Φεβρουάριος 

2005), Νοµισµατική Πολιτική 2004-2005, σελ. 95-102 
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• Παράλληλα, βρίσκεται υπό αναθεώρηση όλο το σύστηµα διαχείρισης των Κρατικών 
Προµηθειών, µε κύριους στόχους την απλούστευση και τη διαφάνεια  

• Επίσης, ο νέος νόµος για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων της µεταποίησης (N. 
3325/2005), όπως και το προετοιµαζόµενο νοµοσχέδιο για την αδειοδότηση των 
επιχειρήσεων του Εµπορίου και των Υπηρεσιών ενισχύουν την επιχειρηµατικότητα και 
βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, 

• Αναµόρφωση θεσµικού πλαισίου σύστασης Ανωνύµων Εταιριών, των κινήτρων του 
νόµου 89/1967, ο οποίος θα ενθαρρύνει την εγκατάσταση στην Ελλάδα ξένων και 
εγχώριων επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά εκτός χώρας και 
υφιστάµενου πτωχευτικού δικαίου,  

• Επιπλέον, έχει δοθεί προς διαβούλευση το νοµοσχέδιο για την «Ευρωπαϊκή Εταιρία», 
σκοπός του οποίου είναι η δηµιουργία µιας νέας εταιρικής µορφής που θα επιτρέψει σε 
επιχειρήσεις από διάφορα κράτη µέλη να ενοποιήσουν το δυναµικό τους, στο πλαίσιο της 
αναδιάρθρωσης των παραγωγικών δοµών σε κοινοτικό επίπεδο, 

• Τέλος, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αναπτύξει δράσεις ενίσχυσης της καταναλωτικής 
συνείδησης και προστασίας του καταναλωτή (τιµοληψίες καυσίµων, δηµοσίευση 
στοιχείων τιµών κτλ), οι οποίες αναµένεται να ενισχυθούν. 

1.5.1.2 Ο ∆ηµόσιος Τοµέας και η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 

Ο τρόπος λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και οι ρυθµίσεις και διαδικασίες που διέπουν 
τις συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων µε τις δηµόσιες υπηρεσίες ασκούν 
καθοριστικό ρόλο για την ποιότητα ζωής και για την επιχειρηµατικότητα και τις επενδύσεις. 
Η διαφανής, αποτελεσµατική και υπεύθυνη λειτουργία του δηµόσιου τοµέα αποτελεί, ολοένα 
και περισσότερο στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης, καθοριστική προϋπόθεση για την 
ανάπτυξη της οικονοµίας. 

Η σηµαντικότερη ίσως επίδραση του δηµόσιου τοµέα στην ανάπτυξη οικονοµικής 
δραστηριότητας συνδέεται µε την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών του 
∆ηµοσίου, το πρόβληµα της γραφειοκρατίας.40.  

Στην Ελλάδα, όσον αφορά στην ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, διαπιστώνεται ότι η οργανωτική δοµή και η λειτουργία του δηµόσιου 
τοµέα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από µειωµένη αποτελεσµατικότητα. Έτσι:  

Α) παρά τις όποιες µεταρρυθµιστικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν, δεν έγινε δυνατός 
ακόµα ο πλήρης εκσυγχρονισµός του. Η διάρθρωσή του χαρακτηρίζεται, σε πολλές 
περιπτώσεις, από πολύπλοκο κανονιστικό πλαίσιο και πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων µεταξύ 
µεγάλου αριθµού υπηρεσιών και επιπέδων διοίκησης. 

Β) η διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού εξακολουθεί, παρά τις επιµέρους παρεµβάσεις, να 
χαρακτηρίζεται από εγγενείς αδυναµίες (µειωµένη υποκίνηση, ανεπαρκή κινητικότητα, 
τυπολατρία κλπ.) που πρέπει να αντιµετωπισθούν περαιτέρω προκειµένου να συµβάλει στην 
προσφορά υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών. 

Γ) Οι µέθοδοι και οι διαδικασίες διαχείρισης του δηµοσίου τοµέα εξακολουθούν να µην είναι 
αποτελεσµατικές αφού δεν αξιοποιούν πλήρως σύγχρονα και αποδοτικά συστήµατα 
διοίκησης και συνεπώς δεν µπορούν να συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην ανάπτυξη της 
οικονοµίας και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
συντελέστηκε µε αρκετή επιτυχία σε συγκεκριµένους τοµείς, αλλά προσκρούει στην 
αδυναµία κάποιων φορέων της δηµόσιας διοίκησης να διαχειρισθούν αποτελεσµατικά τα 
συστήµατα αυτά και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ για 
τη βελτίωση των υπηρεσιών του δηµοσίου. 

 

 

                                               

 
40 Σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ η γραφειοκρατία στην Ελλάδα προκαλεί απώλεια στο ΑΕΠ κατά µία µονάδα ετησίως. 
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Γραφειοκρατία 

Το µέγεθος της γραφειοκρατίας είναι το πιο συνηθισµένο πρόβληµα που διαπιστώνουν οι 
επιχειρήσεις. Ενώ το επιχειρηµατικό περιβάλλον εξελίσσεται, οι απαραίτητες προσαρµογές 
της σχετικής νοµοθεσίας παρουσιάζουν καθυστέρηση και όλες αυτές οι διαδικασίες 
µεταφράζονται σε σηµαντικά κόστη, µείωση της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας 
για τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, δυνητικό εµπόδιο για την είσοδο στην αγορά νέων 
επιχειρήσεων είναι η λήψη σχετικών αδειών από τις κανονιστικές αρχές.  

Πρόσφατη έκθεση της ΕΕ κατατάσσει την Ελλάδα στην δυσµενέστερη θέση σε ότι αφορά το 
κόστος της διοικητικής επιβάρυνσης για τη συµµόρφωση των επιχειρήσεων προς τις 
ισχύουσες ρυθµίσεις, το οποίο υπολογιζόµενο ως ποσοστό του ΑΕΠ ανέρχεται στο 4,4%. 
Περαιτέρω εκτιµάται ότι, εάν το κόστος της διοικητικής επιβάρυνσης µειωθεί κατά 
25%, το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,3%41. 

Ο περιττός φόρτος εργασίας, το κόστος και η συντήρηση της γραφειοκρατίας συνιστούν 
µεγάλο διαχειριστικό βάρος και οικονοµικό κόστος για τους συναλλασσόµενους µε τη 
δηµόσια διοίκηση, πολίτες και επιχειρήσεις. Σε συνδυασµό δε µε τις χρονικές καθυστερήσεις 
που οι αδυναµίες αυτές συνεπάγονται στη διεκπεραίωση των διαδικασιών και στη λήψη 
αποφάσεων, αποτελούν αντικίνητρο στην επιχειρηµατική δράση και τις επενδύσεις. 

Για την αντιµετώπιση των αδυναµιών αυτών της δηµόσιας διοίκησης έχουν γίνει σηµαντικά 
βήµατα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των σχέσεων πολίτη – κράτους. Στο ίδιο 
πλαίσιο, βήµατα έχουν γίνει προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της εσωτερικής 
λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης, τα οποία όµως περιορίζονται σε µεγάλο βαθµό σε 
θεσµικές παρεµβάσεις (κυρίως στα θέµατα του ανθρώπινου δυναµικού –πρόσληψη, 
αξιολόγηση, εξέλιξη προσωπικού, κλπ.) οι οποίες, ωστόσο, δεν έχουν πάντοτε ορατό 
αποτέλεσµα στην επιχειρησιακή λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης και στην ποιότητα των 
υπηρεσιών που παράγει, και δεν εξασφαλίζουν την εξωστρέφεια της δηµόσιας διοίκησης. 

1.5.1.3 Επιχειρηµατικότητα – Καινοτοµία 

1. Χαρακτηριστικά και τάσεις της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα 

Από τη γενική παρατήρηση των τάσεων εξέλιξης της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα 
παρατηρείται αυξηµένη ροπή προς την επιχειρηµατικότητα, µε τους αυτοαπασχολούµενους 
ως ποσοστό των εργαζοµένων, να αποτελούν στην Ελλάδα πολύ υψηλό ποσοστό µεταξύ 
των χωρών µελών ΕΕ. Στο σύνολο των αυτοαπασχολούµενων, οι γυναίκες αποτελούν 
σχετικά χαµηλό ποσοστό και η θέση της Ελλάδας βρίσκεται χαµηλά στις σχετικές κατατάξεις. 
Ο δείκτης συνολικής επιχειρηµατικότητας εµφανίζει την Ελλάδα να τοποθετείται σε 
επίπεδο ελαφρά ανώτερο του µέσου όρου της ΕΕ (ποσοστό 5,8% έναντι 5,5%)42 

Ωστόσο, η Ελλάδα φαίνεται να µειονεκτεί στην ποιοτική διάσταση της 
επιχειρηµατικότητας, όπου οι αδυναµίες εντοπίζονται κυρίως στα ακόλουθα: χαµηλός 
αριθµός επιχειρήσεων ευκαιρίας, µεγάλος αριθµός ύπαρξης επιχειρήσεων που απευθύνονται 
(µέσω υπηρεσιών και προϊόντων) σε καταναλωτές, χαµηλός βαθµός εξωστρέφειας των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και χαµηλές προοπτικές δηµιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας. Ειδικότερα: 

                                               

 
41 EC, G.M.M. Gelauf and A.M. Lejour,  2006, The new Lisbon Strategy, an estimation of the economic impact of 

reaching five Lisbon targets, Industrial Policy and Economic Reforms Papers No 1 
42 Η επιχειρηµατική δραστηριότητα φθάνει στο 5,8% του ενεργού πληθυσµού και συγκεκριµένα 390.000 άτοµα 
ηλικίας 18-64 (λίγο κάτω από το σταθµισµένο µέσο όρο των χωρών του Ευρωπαϊκού δείγµατος) και ο ρυθµός 
δηµιουργίας ΜΜΕ είναι υψηλότερος του µέσου όρου της ΕΕ-25 (11% έναντι 8,5%). Global Entrepreneurship Monitor 
2004, Executive Summary, σελ.1 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 17 -Τάσεις επιχειρηµατικότητας 2003-2004 

 

Πηγή: Global Entrepreneurship Monitor, 2004 

 

Η επιχειρηµατικότητα "ανάγκης" παραµένει σε υψηλό ποσοστό, τόσο σε σχέση µε το 
επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας όσο και µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες 
υπερτερεί η επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας, πράγµα που αντικατοπτρίζει την έλλειψη 
καλύτερων ευκαιριών απασχόλησης. Εκτιµάται ότι το 28% της συνολικής επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας συνιστά επιχειρηµατικότητα ανάγκης, σε σύγκριση µε ποσοστό 18% σε 
επίπεδο ΕΕ. 

Όσον αφορά στο είδος και την ποιότητα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, η Ελλάδα 
παρουσιάζει σχετικά χαµηλό ∆είκτη Επιχειρηµατικότητας Υψηλών ∆υνατοτήτων, 
γεγονός που την κατατάσσει στις τελευταίες θέσεις σε επίπεδο ΕΕ 2543. Πιο συγκεκριµένα, 
από τα επιχειρηµατικά εγχειρήµατα στην Ελλάδα το 16,14% µπορεί να χαρακτηριστεί ως 
υψηλών δυνατοτήτων (που συµβάλλουν στην επέκταση των αγορών, στη δηµιουργία 
απασχόλησης, στην αύξηση του εξαγωγικού προσανατολισµού της χώρας κτλ.). Η χαµηλή 
αυτή κατάταξη αντανακλά το γεγονός ότι πολύ λίγες δραστηριότητες αναµένεται να έχουν 
σηµαντική συνεισφορά στη δηµιουργία περισσότερων από 20 νέες θέσεις εργασίας (ανά 
δραστηριότητα) τα επόµενα πέντε έτη. Παράλληλα, το 56-57% των επιχειρηµατικών 
εγχειρηµάτων αφορά σε προϊόντα και υπηρεσίες προς καταναλωτές, πράγµα που 
αξιολογείται ως αρνητικό, δεδοµένου ότι το είδος αυτό της επιχειρηµατικότητας έχει 
περιορισµένο  δυναµικό µεγέθυνσης. 

 

2. Πρόσβαση στη χρηµατοδότηση  

Η κυριαρχία της επιχειρηµατικότητας ανάγκης στην Ελλάδα δεν µειώνει τη σηµασία της 
ανάγκης για ενίσχυση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηµατοδοτικά µέσα και 
εργαλεία. Η αξιοποίηση καινοτοµικών θεσµών µε σηµαντική και πολύχρονη παρουσία σε 
άλλες χώρες, όπως τα Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (Venture Capital), 
αναπτύχθηκε στην Ελλάδα πρόσφατα. Σηµαντικό µέρος των χρηµατοδοτικών εργαλείων 
που είναι διαθέσιµα στις επιχειρήσεις, προέρχονται από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του 
ΚΠΣ (Τοµεακά και Περιφερειακά).  

                                               

 
43 Ο ∆είκτης αυτός προσπαθεί να εκτιµήσει κατά πόσο η επιχειρηµατική δραστηριότητα επιδρά στην ανάπτυξη. Η 
επιχειρηµατική δραστηριότητα που εκδηλώνεται σε µια χώρα έχει µεγαλύτερη επίπτωση στην ανάπτυξη, όσο 
περισσότερο (α) συµβάλλει στην επέκταση των αγορών, (β) δηµιουργεί νέα απασχόληση, και (γ) εντείνει τον 
εξαγωγικό προσανατολισµό της οικονοµίας. 
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Η ευκολία ή δυσκολία πρόσβασης σε κεφάλαια επηρεάζει την ποιότητα και το είδος της 
αυτοαπασχόλησης. Η εικόνα στη Ελλάδα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δεν ακολουθεί το 
µοντέλο της υπόλοιπης ΕΕ. Στην Ελλάδα υπάρχει περιορισµένος αριθµός Επιχειρηµατικών 
Κεφαλαίων, τα οποία αποτελούν σηµαντικό µοχλό στην ανάπτυξη νέων υψηλού κινδύνου 
εταιρειών και δεν έχουν προϊστορία, γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα στη 18η θέση σε 
επίπεδο ΕΕ 25, όπως φαίνεται στο διάγραµµα που ακολουθεί.  

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 18 -Επιχειρηµατικό Κεφάλαιο (Venture Capital) ως ποσοστό ΑΕΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Commission Staff Working Document, Benchmarking Enterprise Policy: results from the 2003 
Scoreboard. 

Σηµείωση: Τα ποσοστά δεν συγκρίνονται διαχρονικά, επειδή άλλαξε ο τρόπος µέτρησης µεταξύ των 
διαφορετικών ετών. 

Πρόσφατες έρευνες της GEM (Global Entrepreneurship Monitor) δείχνουν µία ισχυρή τάση, 
τόσο για οικονοµική συνεισφορά από φίλους και οικογένεια, όσο και την ενασχόλησή τους 
µε την επιχείρηση. Ο µέσος όρος επένδυσης από αυτές τις πηγές είναι περίπου 40.000 
Ευρώ. Η υποστήριξη από τραπεζικά δάνεια αφορά υψηλότερες επενδύσεις (π.χ. της τάξεως 
των 90.000 Ευρώ). Το πρόβληµα χρηµατοδότησης φαίνεται ότι είναι µεγαλύτερο για 
επιχειρηµατίες που αναζητούν χρηµατοδότηση για ποσά άνω των 150.000 Ευρώ. 

 

3. Επιχειρηµατικότητα και ΜΜΕ  

Στα προβλήµατα της Ελλάδας στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας εντάσσεται και η σχετική 
αδυναµία που παρατηρείται στον τοµέα της διαχρονικής ανάπτυξης της ελληνικής 
επιχείρησης και της µετάβασης της από τη µικρή ή µικροµεσαία «οικογενειακή επιχείρηση» 
στην επιχείρηση µε «επαγγελµατικό management». Συνολικά εκτιµάται ότι στη χώρα µας 
λειτουργούν 770.000 περίπου ΜΜΕ µε µέση απασχόληση 2 ατόµων περίπου ανά επιχείρηση, 
ενώ στην ΕΕ-15 λειτουργούν 18,7 εκατ. επιχειρήσεις µε µέση απασχόληση 7 ατόµων44. Άνω 
του 40% του εργατικού δυναµικού της χώρας εξακολουθεί να είναι αυτοαπασχολούµενοι σε 
πολύ µικρές ατοµικές - οικογενειακές επιχειρηµατικές µονάδες. Όπως προκύπτει από 
πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαροµέτρου, ο αριθµός των Ελλήνων πολιτών που έχει ιδρύσει 
µια επιχείρηση την τελευταία τριετία πλησιάζει το 12%, ενώ στην ΕΕ-15 το ποσοστό αυτό 
δεν ξεπερνάει το 4%. Συνολικά, oι µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), µε προσωπικό µέχρι 
50 άτοµα αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των µεταποιητικών επιχειρήσεων στην 

                                               

 
44 Observatory of European SMEs,  SMEs in Europe 2003, vol. 7, 2003. 
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Ελλάδα, απασχολούν το 63,6% των εργαζοµένων στη µεταποίηση και παράγουν το 27,7% 
του ακαθάριστου προϊόντος του τοµέα αυτού.  

Συγκριτικά ως προς τις λοιπές χώρες – µέλη της ΕΕ, η Ελλάδα εµφανίζεται να έχει, σε ό,τι 
αφορά τις ΜΜΕ της, σαν βασικά πεδία αδυναµίας τη διοίκηση / φορολόγηση, την καινοτοµία 
και τη διατηρησιµότητα.45. Οι τιµές στους εν λόγω δείκτες θα πρέπει να συσχετιστούν µε 
τους περιοριστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων όπως αυτοί 
δηλώνονται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, όπως η έλλειψη ειδικευµένου προσωπικού, η 
πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, το κανονιστικό περιβάλλον και οι υποδοµές, η υιοθέτηση 
νέας τεχνολογίας, ή νέων µορφών οργάνωσης.46  

Το µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων (αυτοαπασχόληση, παραδοσιακή οργανωτική δοµή, 
µικρός αριθµός απασχολουµένων και χαµηλό αρχικό κεφάλαιο) συνεπάγεται:47: 

• Σχετικά χαµηλή παραγωγική δυναµικότητα και δυσχέρεια λειτουργίας στη διευρυµένη 
«εσωτερική αγορά» της ΕΕ-25 και της Ν.Α. Ευρώπης. Περιορισµένη εκµετάλλευση των 
οικονοµιών κλίµακας στην παραγωγή και στην εµπορία των προϊόντων.  

• Περιορισµένη δυνατότητα διενέργειας ενός υψηλού όγκου επενδύσεων σε νέο 
τεχνολογικό εξοπλισµό, που θα επέτρεπε την εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που 
προσφέρει η τεχνολογία.  

• Αδυναµία παρακολούθησης των εξελίξεων στις εγχώριες και ξένες αγορές, µε συνέπεια 
την ελλιπή αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν.  

• ∆ιαδικασίες προώθησης των προϊόντων στις αγορές που δεν ανταποκρίνονται στα 
σηµερινά ανταγωνιστικά δεδοµένα. 

• Ελλείψεις στον τοµέα της πληροφόρησης, καθώς και σε πολλές κατηγορίες 
εξειδικευµένου προσωπικού. 

• ∆υσκολία πρόσβασης στο τραπεζικό σύστηµα.  
Το ζητούµενο είναι η δηµιουργία δυναµικών, ευέλικτων και καινοτόµων ΜΜΕ, αλλά ο 
ρυθµός της δηµιουργίας τέτοιων επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι ακόµα χαµηλός, παρά τις 
αλλεπάλληλες πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί προς την κατεύθυνση αυτή µε παροχή 
σηµαντικών επενδυτικών κινήτρων µέσω των αναπτυξιακών νόµων και των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων. 

Η επιχειρηµατική διάσταση στην προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος διατρέχει 
οριζόντια όλους τους τοµείς του περιβάλλοντος και συνδέεται άµεσα µε την οικονοµία και 
την απασχόληση. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η περιβαλλοντική αγορά στην 
Ελλάδα κατά το έτος 1998, ανέρχονταν στο 0,3% του ΑΕΠ. Οι σηµαντικότεροι τοµείς της 
οικολογικής βιοµηχανίας στην Ελλάδα περιλαµβάνουν τη διαχείριση αποβλήτων (40%), τη 
διαχείριση αστικών λυµάτων (39%), την καταπολέµηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης (7%), 
τις συµβουλευτικές υπηρεσίες στον τοµέα του περιβάλλοντος (7%), την αποκατάσταση 
ρυπασµένων εδαφών (3%), την περιβαλλοντική παρακολούθηση (2%) και την διαχείριση 
ενέργειας (1%). 

 

4. Καινοτοµική επιχειρηµατικότητα  

Η Ελλάδα µειονεκτεί επίσης σε σχέση µε το ∆είκτη Εταιρικής Επιχειρηµατικότητας, που 
αντικατοπτρίζει το βαθµό καινοτοµικότητας των υφιστάµενων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε 
ό,τι αφορά στις ΜΜΕ, δηλαδή το βαθµό, στον οποίο οι υφιστάµενες, παλαιότερες 
επιχειρήσεις προωθούν καινοτοµίες κατατασσόµενη στις τελευταίες θέσεις µεταξύ των ΕΕ25.  

Πράγµατι, παρά τα σηµαντικά βήµατα που έχουν γίνει στον τοµέα της Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης, υπάρχει σοβαρή υστέρηση στη σύνδεση 
επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας και στην υιοθέτηση των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τις επιχειρήσεις, µε αποτέλεσµα η αυξανόµενη 

                                               

 
45 EC, A pocketbook of enterprise policy indicators, 2004 
46 Έρευνα ENSR, στο: EC, Observatory of European SMEs, Highlights 2003 
47 Εθνικό Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας & Ανάπτυξης, «Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα 2004» 
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παραγωγικότητα της εργασίας να µη συµβάλλει επαρκώς σε άνοδο του ΑΕΠ. Ενώ δε η χώρα 
διακρίνεται για τις αξιόλογες επιδόσεις των Ελλήνων ερευνητών στα διεθνή 
ανταγωνιστικά προγράµµατα, εν τούτοις δεν έχει αναπτύξει ή/και αξιοποιήσει 
επιχειρηµατικά την καινοτοµία.   

Η Ακαθάριστη Εγχώρια ∆απάνη για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΑΕ∆ΕΤΑ) ως % του 
ΑΕΠ ήταν µόλις 0,62 (2003) και 0,61 (2004) και παρουσιάζει µικρή σταθερή κάµψη από το 
1999, αν και όχι σε όρους απόλυτης δαπάνης.  Η συµµετοχή του παραγωγικού τοµέα είναι 
πολύ χαµηλή (σταθεροποιείται στο 30% τα τελευταία χρόνια), µε το ήµισυ της ερευνητικής 
δραστηριότητας να εκτελείται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και τη βιοµηχανία να 
χρηµατοδοτεί  µόλις το 28% της επένδυσης για έρευνα και ανάπτυξη και το δηµόσιο τοµέα 
το 70,5%..48 

Η µη ικανοποιητική κινητοποίηση των επιχειρήσεων αποτελεί το ασθενέστερο σηµείο 
του συστήµατος καινοτοµίας – έρευνας και τεχνολογίας και αντανακλά γενικότερες 
διαρθρωτικές αδυναµίες της παραγωγικής βάσης π.χ. µικρές επιχειρήσεις, 
παραδοσιακοί κλάδοι, πολύ µικρό δυναµικό σε τοµείς που παράγουν τεχνολογική 
καινοτοµία, µεταφορά έτοιµης και ώριµης τεχνολογίας και όχι ανάπτυξή της 
ενδοεπιχειρησιακά (in house), προσωπικό επιχειρήσεων χωρίς υψηλό επιστηµονικό επίπεδο, 
αποφυγή κινδύνων.  

Συνολικά, η θέση της Ελλάδας αναφορικά µε την αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις 
καινοτοµικών δραστηριοτήτων στις εσωτερικές τους διεργασίες, εµφανίζεται να υστερεί 
σηµαντικά σε σχέση µε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (ΕΕ 15). Σε σχέση δε µε την ένταση 
χρήσης του διαδικτύου για εµπορικούς σκοπούς (e-commerce), και εδώ η Ελλάδα φαίνεται 
να υστερεί σηµαντικά αναφορικά µε τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες (1% του συνολικού 
κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων από ηλεκτρονικό εµπόριο σε σχέση µε 2,2% ΕΕ 15 για 
το 2004). 

Πρόσφατες µετρήσεις ωστόσο δείχνουν ευνοϊκότερες τάσεις: αύξηση των ∆απανών 
των Επιχειρήσεων για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (∆ΕΠΕΤΑ), σταθερή ελαφρά 
αυξητική συµµετοχή τους στη συνολική. Αν και το 73% των επιχειρήσεων που δήλωσαν 
δαπάνες για έρευνα είναι µικρές, το µεγαλύτερο ποσοστό των ενδο-επιχειρηµατικών 
δαπανών προέρχεται από τις µεγάλες και µεσαίες επιχειρήσεις.49 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 19 -Εξέλιξη δαπάνης ΕΤΑ ελληνικών επιχειρήσεων (1999 – 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν και οι δείκτες ΕΤΑ παρουσιάζουν ελαφρά πτωτικές τάσεις κατά τα έτη 1999 – 2003 (ως 
ποσοστά του ΑΕΠ), η συµµετοχή των επιχειρήσεων εµφανίζεται σταθερή και ελαφρά 
αυξητική. 

 

                                               

 
48 Όλα τα ποσοτικά στοιχεία από το: ΓΓΕΤ, 2006, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 - 13 

49 Οι δαπάνες για ΕΤΑ εκ µέρους των επιχειρήσεων αυξήθηκαν µε αποτέλεσµα από 216,54 εκ. € το 1999 και 278,10 
εκ. € το 2001 (αύξηση 28,4%) να ανέλθουν σε 313,49 εκ. € το 2003 (αύξηση 16,3%). Η συνολική αύξηση µεταξύ 
1999 και 2003 ανήλθε σε 44,8% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22 - ∆είκτες ΕΤΑ 

  ΑΕ∆ΕΤΑ/ΑΕΠ ∆ΕΠΕΤΑ/ΑΕΠ ∆ΕΠΕΤΑ/ΑΕ∆ΕΤΑ 

1999 0,67% 0,18% 27,23% 

2001 0,63% 0,21% 33,05% 

2003 0,63% 0,20% 32,16% 

 

Η υστέρηση έχει κυρίαρχα περιφερειακή διάσταση. ∆ύο  από τις 13 Περιφέρειες 
(Αττική και Κεντρική Μακεδονία) εµφανίζουν συντριπτική υπεροχή σε όλους τους τοµείς, 
συγκεντρώνοντας η µεν Αττική 58% της συνολικής ΑΕ∆ΕΤΑ (76% της δαπάνης των 
επιχειρήσεων, 62% των δηµόσιων ερευνητικών κέντρων και 44% των ΑΕΙ) και η δε 
Κεντρική Μακεδονία 14,5% του συνόλου της ΑΕ∆ΕΤΑ (10,5% των επιχειρήσεων, 11% των 
δηµόσιων ερευνητικών κέντρων και 19% των ΑΕΙ). 

5. Ανθρώπινοι πόροι και καινοτοµική επιχειρηµατικότητα 

Σηµαντικότερο εµφανίζεται το πρόβληµα σε ό,τι αφορά τη σύνδεση ανθρώπινων 
πόρων - καινοτοµίας - επιχειρηµατικότητας: Τόσο η στόχευση και το γνωστικό 
περιεχόµενο του βασικού εκπαιδευτικού συστήµατος, ακόµα και στα ανώτερα επίπεδα, όσο 
και το τρέχον θεσµικό πλαίσιο και τα µέσα εφαρµογής των συστηµάτων αρχικής και 
συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης δεν µπορούν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά 
στη σύζευξη της ζήτησης και της προσφοράς στην αγορά εργασίας, µέσω της προσαρµογής 
των προσόντων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού στις απαιτήσεις των 
επιχειρήσεων, πολλώ δε µάλλον σε απαιτήσεις που σχετίζονται µε ζητήµατα, όπως η 
ανάπτυξη τεχνολογιών αιχµής, η διαχείριση της έρευνας και της καινοτοµίας κλπ.  

Ακόµα και εκεί όπου το σύστηµα λειτουργεί ορθά, η διοικητική αποσύνδεση και έλλειψη 
θεσµοθετηµένης συνεργασίας µεταξύ των αρχών των αρµόδιων για την εκπαίδευση και την 
επαγγελµατική κατάρτιση και των αρµόδιων για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας, έχει σαν αποτέλεσµα οι ενέργειες του ενός τοµέα 
να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται ξεχωριστά από, και µε ελλιπή αναφορά σε, αυτές του 
άλλου τοµέα, µε αναπόφευκτη συνέπεια τη δραστική µείωση της αποτελεσµατικότητας και 
των δύο. 

1.5.1.4 Μεταποίηση 

Ο συνολικός δείκτης παραγωγής της µεταποίησης, εµφανίζει µία στασιµότητα µετά το 2000, 
στο τέλος µιας περιόδου αύξησης 1995-2000. Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται η 
διαχρονική εξέλιξη του αναθεωρηµένου δείκτη παραγωγής. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 20 -Γενικός δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής και δείκτης 
µεταποίησης (1995 - 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλά και οι περισσότεροι κλαδικοί δείκτες εµφανίζουν µικρές αλλαγές το 2004, ως ένδειξη 
διατήρησης είτε σταθερής είτε ελαφρά καθοδικής πορείας.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής µεταποίησης είναι τα εξής: 

• υποχωρεί στους κλάδους Κλωστοϋφαντουργικών υλών, Ειδών ενδυµασίας, ∆έρµατος - 
ειδών υποδήσεως, Ξύλου και φελλού, Λοιπού εξοπλισµού µεταφορών, Χαρτιού και 
προϊόντων από χαρτί, Μηχανών γραφείου - Ηλ. Υπολογιστών, Επίπλων - λοιπών 
βιοµηχανιών, Μεταφορικών µέσων, Συσκευών ραδιοτηλεόρασης & επικοινωνιών (10 
κλάδοι) 

• παραµένει σταθερή (όχι όµως ιδιαίτερα αναπτυσσόµενη ως προς το µέσο όρο) στους 
κλάδους Τροφίµων - ποτών, Μη µεταλλικών ορυκτών, Μηχανηµάτων και ειδών 
εξοπλισµού, Ηλεκτρικών µηχανών, συσκευών κ.λ.π., Παραγώγων πετρελαίου και 
άνθρακα (5 κλάδοι) 

• αναπτύσσεται στους κλάδους Καπνού, Εκτυπώσεων - εκδόσεων, Χηµικών προϊόντων, 
Προϊόντων από ελαστική και πλαστική ύλη, Βασικών µετάλλων, Κατασκευή τελικών 
προϊόντων εκ µετάλλου (4 κλάδοι). 

 

Παράλληλα, η µεταποίηση εµφανίζει σηµαντική υστέρηση σε ό,τι αφορά τη 
συγκέντρωσή της σε κλάδους υψηλής προστιθέµενης αξίας καθώς50: 

• βρίσκεται στο 75% του ευρωπαϊκού µ.ο. όσον αφορά τη συγκέντρωση στους κλάδους 
υψηλής προστιθέµενης αξίας και στο 154% όσον αφορά τη συγκέντρωση στους κλάδους 
χαµηλής προστιθέµενης αξίας. 

• από άποψη σύνθεσης, προσοµοιάζει σχεδόν απολύτως µε την ισπανική µεταποίηση, η 
οποία όµως διαθέτει το εγγενές πλεονέκτηµα της µεγαλύτερης εσωτερικής αγοράς. 

Το συνολικό αποτέλεσµα είναι η εµφάνιση τάσης "αποβιοµηχάνισης", µε µείωση µονάδων 
και, φυσικά, απασχόλησης: 

 

 

                                               

 
50 ΕC, DG Enterprise, EU Productivity and Competitiveness: an Industry Perspective, 2003 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23 - Εξέλιξη Μονάδων και Απασχόλησης Βιοµηχανίας 

περίοδος πλήθος µονάδων απασχολούµενοι 

1995-2000 -13,7% -8,4% 

2000-2002 -23,8% -1,4% 

1995-2002 -34,2% -9,7% 

Πηγή: ΕΣΥΕ, στοιχεία ΕΒΕ,2003 

 

Η ως άνω "αποβιοµηχάνιση" αντανακλά καταρχήν την επενέργεια ευρύτερων διεθνών 
παραµέτρων.51  

Η αρνητική επίδραση των διεθνών παραγόντων ασκείται στο πρόσφορο έδαφος 
των ελληνικών διαρθρωτικών αδυναµιών. Τα προβλήµατα της ελληνικής µεταποίησης 
έχουν τις ρίζες τους στις συνθήκες ανάπτυξης της ελληνικής βιοµηχανίας διαχρονικά: 
ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας υπό καθεστώς δασµολογικής προστασίας, 
τραπεζική χρηµατοδότηση µε «αρνητικά» επιτόκια, υψηλή δηµόσια συµµετοχή στο κόστος 
της επένδυσης (επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις επιτοκίου), εξαιρετικά µικρό µέσο µέγεθος 
µονάδων, «οικογενειακή» διοίκηση ακόµη και των «µεγάλων» επιχειρήσεων, εγγενής 
ισχυρή «ανακύκλωση» των ΜΜΕ, απόπειρες για «κατευθυνόµενη» (dirigiste) ανάπτυξη 
κινητήριων κλάδων. 

Σχεδόν µόνιµα χαρακτηριστικά της ελληνικής βιοµηχανίας αποτελούν η 
µακροπρόθεσµη στασιµότητα, η συρρίκνωση του µεριδίου της βιοµηχανίας στο ΑΕΠ, η 
µείωση η ή στασιµότητα της βιοµηχανικής απασχόλησης, η χαµηλή προστιθέµενη αξία, ο 
χαµηλός βαθµός εξωστρέφειας, η ένταση της εισαγωγικής διείσδυσης, η εξάρτηση από 
«παραδοσιακούς» κλάδους, η αδυναµία παραγωγής καινοτοµίας και η ανεπαρκής υιοθέτηση 
/ προσαρµογή εισαγόµενης, οι «σωστικού» χαρακτήρα παρεµβάσεις του δηµοσίου που είχαν 
ως µόνο αποτέλεσµα την ανάληψη από το δηµόσιο των ζηµιών και την αύξηση της 
συνολικής δανειακής επιβάρυνσης52. 

Η περιφερειακή διάσταση των προβληµάτων της ελληνικής µεταποίησης είναι πολύ 
σηµαντική και απεικονίζεται στον Πίνακα 49 (βλ. Παράρτηµα ΙΙ). Στην Περιφέρεια Αττικής 
παράγεται το 19,6% της ΑΠΑ (τιµή 2003) ενώ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το 
21,1%. Αντίστοιχα, στις τρεις περιφέρειες της νησιωτικής Ελλάδας παράγεται µόλις το 
14,4% της ΑΠΑ. Η συγκέντρωση των µονάδων και των αναγκών οδηγεί σε συγκέντρωση 
των παρεµβάσεων και των δηµοσίων ενισχύσεων, εποµένως σε συγκέντρωση επενδύσεων 
και άρα απασχόλησης, και εποµένως και νέων πιθανών προβληµάτων αποβιοµηχάνισης και 
άρα και νέων αναγκών για ενισχύσεις. 

Τέλος, σηµαντικότατο χαρακτηριστικό της ελληνικής µεταποίησης είναι η χωρική 
της συγκέντρωση: 48% των µονάδων της, 46% της απασχόλησης και 53% της 
ακαθάριστης αξίας παραγωγής συγκεντρώνονται στους νοµούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας 
και Κορινθίας, ενώ οι τέσσερις αυτοί νοµοί µαζί µε το νοµό Θεσσαλονίκης συγκεντρώνουν 
63% των µονάδων, 57% της απασχόλησης και 65% της ακαθάριστης αξίας παραγωγής 
όλης της ελληνικής µεταποίησης53. Η χωρική συγκέντρωση είναι προφανής ένδειξη της 
εξάρτησης της ελληνικής µεταποίησης αφενός από τις υποδοµές και τις οικονοµίες 
περιβάλλοντος που εξασφαλίζουν οι δύο µεγαλύτερες αστικές συγκεντρώσεις της χώρας 
(Αθήνα και Θεσσαλονίκη), αφετέρου από την αγορά τους.  Φυσιολογικά επίσης, αναδεικνύει 
και την κλαδική της σύνθεση µε την κυριαρχία των κλάδων παραγωγής καταναλωτικών 
αγαθών.  Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, παρά την επί εικοσιπενταετία εξαιρετικά 
ευνοϊκή µεταχείριση της Θράκης µέσω των αναπτυξιακών νόµων, οι τρεις νοµοί της (Έβρου, 

                                               

 
51 Το µερίδιο των ενδο-ευρωπαϊκών εισαγωγών βιοµηχανικών προϊόντων στις χώρες της ΕΕ-15 µειώνεται συνεχώς 

(από περίπου 65-85% κατά χώρα το 1967 στο 55-70% το 2002), στους κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας - 
ένδυσης, σιδηρουργίας, οχηµάτων, ηλεκτρικών προϊόντων. Συνολικά η ΕΕ έχει χάσει 1,4% του µεριδίου αγοράς της 
στην περίοδο 1995-2002, ενώ η Κίνα κέρδισε 63%, η Τουρκία 32% και το Μεξικό 76%, ακριβώς λόγω της βαθµιαίας 
νέας παγκόσµιας εξειδίκευσης κατά κλάδο. 

52Βλ. αναλύσεις στα: Τ. Γιαννίτσης: Η ελληνική βιοµηχανία: ανάπτυξη και κρίση, 1985, Κ. Βαϊτσος, Τ. Γιαννίτσης: 
Τεχνολογικός µετασχηµατισµός και οικονοµική ανάπτυξη, 1987. 

53 ΕΣΥΕ, ΕΒΕ 2002. 
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Ροδόπης και Ξάνθης) συγκεντρώνουν µόλις 2,7% των µονάδων, 3,1% της απασχόλησης και 
2,6% της ακαθάριστης αξίας παραγωγής, γεγονός που υποδηλώνει: 

• είτε ότι το βάρος των ελλείψεων σε επιχειρηµατικές και γενικές υποδοµές δρα 
καθοριστικά εις βάρος των αποµακρυσµένων ή µειονεκτικών περιοχών, 

• είτε ότι η δηµόσια κεφαλαιακή ενίσχυση δεν προσανατολίστηκε σωστά (σε κλάδους, 
τµήµατα της παραγωγικής διαδικασίας, externalities κ.λπ.). 

1.5.1.5 Τουρισµός – Ναυτιλία 

Παρά το µικρό της µέγεθος, η χώρα κατέχει σηµαντική θέση στο παγκόσµιο εµπόριο 
υπηρεσιών, που οφείλεται κατά βάση στη δραστηριότητα της ελληνικής ναυτιλίας και του 
τουρισµού. Με βάση τα οριστικά στοιχεία του World Trade Organisation για το 2003, η 
Ελλάδα είναι ο 9ος εξαγωγέας στις ταξιδιωτικές υπηρεσίες και ο 15ος στις µεταφορικές. 

Ο τουρισµός αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες τον ταχύτερα αναπτυσσόµενο οικονοµικό 
τοµέα σε παγκόσµιο επίπεδο. Για την Ελλάδα αυτό αντιστοιχεί σε 13 εκατοµµύρια αφίξεις 
αλλοδαπών τουριστών ετησίως (15η χώρα παγκοσµίως στις τουριστικές αφίξεις), 
στοιχείο που την κατατάσσει στην τέταρτη θέση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε καθαρά έσοδα από τον τουρισµό. Ο τουρισµός συµβάλλει στο 17% του ΑΕΠ ενώ 
παράλληλα εξασφαλίζει 800.000 θέσεις άµεσης ή έµµεσης απασχόλησης (18% της 
συνολικής απασχόλησης).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 24 - Συγκριτική θέση του τουρισµού 

 

 Πηγή: WTTC, 2003 στο ΣΕΤΕ, Τουρισµός και Απασχόληση, 2003. 

Το µέγεθος της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας του κλάδου των ξενοδοχείων και 
εστιατορίων στην Ελλάδα το 2004 ήταν 8.821,9 εκατ. € και αντιστοιχούσε στο 7,57% της 
εθνικής ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας. Σε σχέση µε το παρελθόν, το µέγεθος της 
συµµετοχής του κλάδου στη συνολική ακαθάριστη προστιθέµενη αξία είναι αυξανόµενο. Το 
1995 η συµµετοχή του κλάδου ήταν 6,53%, ενώ το 2000 είχε φτάσει στο 6,87%. 
Αντίστοιχα, στην Ε.Ε. η συµµετοχή του κλάδου στη διαµόρφωση της συνολικής 
ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας παρουσίασε µείωση κατά την περίοδο 1995-2004 και από 
2,64% το 1995 µειώθηκε σε 2,42% το 2004. 

 

∆υναµικότητα Τουριστικού Τοµέα 

Σύµφωνα µε τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΣΥΕ (Στατιστική Τουρισµού, 2005) στην Ελλάδα 
λειτούργησαν το 2005 9.036 ξενοδοχεία και οµοειδή καταλύµατα και 341 οργανωµένες 
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κατασκηνώσεις (campings). Τα περισσότερα από τα τουριστικά καταλύµατα έχουν 
ανακαινιστεί και εκσυγχρονιστεί πρόσφατα και διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις υψηλών 
προδιαγραφών.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 25 - Βασικά µεγέθη ξενοδοχειακής υποδοµής, Ελλάδα και Ε.Ε. (εκ. €) 

  Ελλάδα ΕΕ15 ΕΕ25 

Μονάδες 6.713 191.469  

Κλίνες 438.355 7.833.987  1990 

Μέσο Μέγεθος 65 41  

Μονάδες 7.754 189.980 195.922 

Κλίνες 557.188 8.615.733 9.163.551 1995 

Μέσο Μέγεθος 72 45 47 

Μονάδες 8.342 192.867 202.806 

Κλίνες 607.614 9.635.271 10.356.059 2000 

Μέσο Μέγεθος 73 50 51 

Μονάδες 8.899 189.582 201.066 

Κλίνες 668.271 9.952.275 10.783.463 2004 

Μέσο Μέγεθος 75 52 54 
Πηγή: Βάση ∆εδοµένων Eurostat, 2006. 

Μεταξύ 2000-2005 παρατηρείται αύξηση του αριθµού των ξενοδοχειακών και συναφών 
µονάδων κατά 8,4%, ενώ η συνολική µεταβολή για την περίοδο 1990-2005 είναι της τάξης 
του 25,8%. Αντίθετα, ο αριθµός των οργανωµένων κατασκηνώσεων εµφανίζεται ελαφρά 
µειωµένος κατά 2,6% την περίοδο 2000-2005, ενώ η συνολική µεταβολή για την 15ετία 
είναι θετική και ανέρχεται στο 7,9%. Σε επίπεδο ΕΕ 25 το µερίδιο της χώρας στο συνολικό 
αριθµό ξενοδοχειακών µονάδων και συναφών καταλυµάτων το 2004 ανήλθε στο 4,4% από 
4,1% που ήταν το 2000. 

Εξέλιξη αριθµού τουριστικών κλινών  

Κατά την περίοδο 1990-2005 στην Ελλάδα αυξάνονταν συνεχώς οι υποδοµές υποδοχής 
τουριστών. Ο αριθµός των κλινών που λειτούργησαν κατά το έτος 2005 στα πάσης φύσεως 
ξενοδοχειακά καταλύµατα (πλην campings) ανήλθε σε 682.05054. Το µέγεθος αυτό είναι 
αυξηµένο κατά 12,36% σε σχέση µε το 2000, ενώ ο καταγραφόµενος µέσος ετήσιος ρυθµός 
µεταβολής της περιόδου 1990-2005 είναι της τάξης του 3%. Η διοργάνωση των 
Ολυµπιακών Αγώνων από τη χώρα συνέβαλε σηµαντικά στην αύξηση του αριθµού των 
τουριστικών κλινών κατά την προαναφερόµενη περίοδο. Όσον αφορά στο µερίδιο της 
χώρας στο συνολικό ξενοδοχειακό δυναµικό των χωρών της Ε.Ε. ως προς τις τουριστικές 
κλίνες, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat για το πιο πρόσφατο διαθέσιµο έτος (2004) 
παρατηρείται ελαφρά αύξηση της εθνικής συµµετοχής από 6,08% το 1995 σε 6,20% το 
2004.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των αφίξεων αλλοδαπών τουριστών και της 
ξενοδοχειακής υποδοµής (σε κλίνες) στην Ελλάδα και σε βασικές ανταγωνίστριες χώρες 
κατά την περίοδο 1990-2000. Από την εξέτασή του ξεχωρίζει η εντυπωσιακή αύξηση των 
υποδοµών φιλοξενίας τουριστών στην Τουρκία και στην Αίγυπτο. Ιδιαίτερα η Τουρκία 
πλησιάζει σε δυναµικότητα την Ελλάδα, ενώ αποτυπώνεται και η δυναµική της στον αριθµό 
των αφίξεων τουριστών, που ήδη από το 2004 έχουν ξεπεράσει τις αντίστοιχες στην 
Ελλάδα55. 

 

                                               

 
54  ΕΣΥΕ, Στατιστική Τουρισµού, 2005. 
55 Στις Εκθέσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού εκτιµάται πως στην Ελλάδα οι αφίξεις τουριστών το 2004 
ήταν περίπου 14 εκατ., ενώ για την Τουρκία ανήλθαν σε 16,8 εκατ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 26 - Αφίξεις - Κλίνες 

ΙΣΠΑΝΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΕΛΛΑ∆Α 
ΕΤΟΣ 

Αφίξεις Κλίνες Αφίξεις Κλίνες Αφίξεις Κλίνες Αφίξεις Κλίνες Αφίξεις Κλίνες Αφίξεις Κλίνες 

1990 37.441 929.533 4.799 164.980 1.561 51.774 8.020 179.337 2.411 101.469 8.873 438.355 

1991 38.539 972.808 5.158 192.386 1.385 56.859 8.657 188.501 2.112 105.690 8.036 459.297 

1992 39.638 998.816 6.549 212.902 1.991 62.986 8.884 190.892 2.944 109.820 9.331 475.799 

1993 40.085 1.009.241 5.904 228.641 1.841 67.494 8.434 198.862 2.291 116.531 9.413 486.439 

1994 43.232 1.132.350 6.033 258.580 2.069 74.846 9.169 202.442 2.356 120.854 10.642 508.505 

1995 34.920 1.074.017 7.083 280.463 2.100 77.259 9.511 204.051 2.871 128.957 10.130 533.812 

1996 36.221 1.087.529 7.966 301.524 1.950 83.537 9.730 208.205 3.528 140.741 9.233 548.785 

1997 39.553 1.102.424 9.040 313.298 2.088 83.288 10.172 211.315 3.656 150.986 10.070 561.068 

1998 43.396 1.121.217 8.960 314.215 2.223 85.161 11.295 215.572 3.213 166.817 10.916 576.876 

1999 46.776 1.282.013 6.893 319.313 2.434 84.173 11.632 216.828 4.490 187.284 12.164 584.973 

2000 48.201 1.215.290 10.428 404.300 2.686 85.303 12.096 222.958 5.506 213.898 13.096 593.990 

∆ 
00/90 

28,74% 30,74% 117,30% 145,06% 72,07% 64,76% 50,82% 24,32% 128,37% 110,80% 47,59% 35,50% 

ΜΕΡΜ 
00/90 

2,56% 2,72% 8,07% 9,38% 5,58% 5,12% 4,19% 2,20% 8,61% 7,74% 3,97% 3,08% 

Πηγές: Andersen (2002), ΕΣΥΕ/ΕΟΤ (2003), WTO (2002), Ένωση Ξενοδόχων Ισπανίας (2002), TYD 
(2002), ΚOΤ (2002), Γενική ∆ιεύθυνση Τουρισµού Πορτογαλίας (2002), Ένωση Ξενοδόχων Αιγύπτου 
(2002), ΞΕΕ (2002).   
 
Σηµείωση:Οι Αφίξεις (σε .000ς) αναφέρονται στον συνολικό αριθµό αφίξεων αλλοδαπών στην χώρα. 
 
Μέσο µέγεθος ξενοδοχειακών µονάδων 

Σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα στοιχεία (ΕΣΥΕ, Στατιστική Τουρισµού, 2005) το µέσο 
µέγεθος των ξενοδοχειακών µονάδων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 75 κλίνες, έναντι 54 στο 
σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, στην ΕΕ, το µέσο µέγεθος των µονάδων 5 
αστέρων ανέρχεται σε 367 κλίνες, των 4 αστέρων σε 183 κλίνες, των 3 αστέρων σε 93 
κλίνες και των 2 αστέρων σε 52 κλίνες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27 - Μέσο µέγεθος µονάδων 

Μέσο µέγεθος ξενοδοχειακών µονάδων (σε αριθµό κλινών) 
Κατηγορία 

ΙΣΠΑΝΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΕΛΛΑ∆Α56 

5* 355 607 456 482 347 435 

4* 318 283 239 277 301 189 

3* 218 170 116 155 187 97 

2* 77 86 66 108 102 52 

1* 49 88 47 78 73 6257 

ΣΥΝΟΛΟ 156 185 146 204 217 74 

Πηγές: Ένωση Ξενοδόχων Ισπανίας (2002), TYD (2002), ΚΟΤ (2002), Γενική ∆ιεύθυνση Τουρισµού 
Πορτογαλίας (2002), Ένωση Ξενοδόχων Αιγύπτου (2002), ΞΕΕ (2002). 

Παρατηρείται ότι στις άµεσα ανταγωνίστριες χώρες το µέσο µέγεθος των ξενοδοχειακών 
µονάδων που λειτουργούν είναι πολύ µεγαλύτερο από αυτό που παρουσιάζεται στον 
ελληνικό χώρο σε όλες τις κατηγορίες ξενοδοχείων.  

 

                                               

 
56  Η αντιστοίχηση των ξενοδοχειακών τάξεων στην Ελλάδα έγινε βάσει της αντιστοιχίας που έχει πρόσφατα υιοθετηθεί 
για την κατάταξη των ξενοδοχειακών µονάδων µε το σύστηµα των αστέρων. 

57  Περιλαµβάνονται τα ξενοδοχεία ∆΄ και Ε΄ τάξεως. 
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Απασχόληση 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat (Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 2005) στην Ελλάδα 
απασχολούνται ετησίως περί τις 304.000 άτοµα στον κλάδο των ξενοδοχείων και των 
εστιατορίων (6,9% της συνολικής απασχόλησης της χώρας). Ο αριθµός των 
απασχολουµένων στον κλάδο αντιπροσωπεύει το 3,7% της συνολικής απασχόλησης του 
κλάδου στην ΕΕ 24 (δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για το Λουξεµβούργο), όταν το 
µερίδιο του συνόλου του εργατικού δυναµικού της χώρας είναι 2,2%.  Η απασχόληση στον 
κλάδο κατανέµεται ανάλογα µε τη σχέση εργασίας ως εξής: το 58,6% εργάζονται ως 
µισθωτοί, το 31,2% ως αυτοαπασχολούµενοι και το υπόλοιπο 10,2% είναι µέλη της 
οικογένειας. Επιπλέον, το 92,8% στον κλάδο έχουν πλήρη απασχόληση και το υπόλοιπο 
7,2% εργάζονται µε καθεστώς µερικής απασχόλησης.  

Σε συνδυασµό µε τα στοιχεία της Eurostat για το 2005, µπορεί να εκτιµηθεί ότι το εργατικό 
δυναµικό που σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε τον τουριστικό κλάδο ανέρχεται σε 850.000 
περίπου. Επειδή όµως αρκετές από αυτές τις θέσεις απασχόλησης είναι εποχικές, µπορεί να 
ειπωθεί πως το συνολικό µέγεθος θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης που σχετίζεται µε 
τον τουρισµό στην Ελλάδα φτάνει τις 700.000.  Σε σχέση µε το 2000, ο αριθµός των 
απασχολουµένων του κλάδου εµφανίζεται αυξηµένος κατά 11,36%, χωρίς όµως το ποσοστό 
που αντιστοιχεί στο σύνολο του εργατικού δυναµικού να διαφοροποιείται ουσιωδώς. 
Αντίθετα, σηµαντική διαφορά εντοπίζεται σε σχέση µε το 1993, µιας και τότε το ποσοστό 
που αντιστοιχούσε στην απασχόληση του κλάδου στο σύνολο του οικονοµικά ενεργού 
πληθυσµού ήταν 5,46%. Έκτοτε παρατηρείται στροφή της απασχόλησης προς τον κλάδο, ο 
οποίος για τη περίοδο 1993-2005 εµφανίζει µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής ύψους 3,42%. 
Από την εξέταση των χαρακτηριστικών του µορφωτικού και εκπαιδευτικού επιπέδου των 
απασχολουµένων του κλάδου προκύπτει ότι κυριαρχούν οι απόφοιτοι της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σε ποσοστά που υπερβαίνουν σηµαντικά τα αντίστοιχα 
ποσοστά για το σύνολο της οικονοµίας, ενώ αντίστοιχα το ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης ανέρχενται µόλις στο ένα τρίτο αυτού που παρατηρείται στο σύνολο της 
οικονοµίας. 

Είναι φανερό ότι στον τουριστικό κλάδο απασχολούνται άτοµα µε µέσο ή χαµηλό επίπεδο 
µόρφωσης και σαφώς όχι τόσο εξειδικευµένα, όσο στο σύνολο των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων. Το εργατικό δυναµικό του τουρισµού µε επίπεδο εκπαίδευσης ανώτερες ή 
ανώτατες σπουδές αντιστοιχεί µόλις στο 6,91% του συνόλου των απασχολουµένων στον 
κλάδο, όταν το αντίστοιχο µερίδιο στο σύνολο του εργατικού δυναµικού στην οικονοµία 
είναι 23,57% 

Τουριστική κίνηση (αφίξεις – διανυκτερεύσεις) 

Κατά την περίοδο 1990-2000 διατηρήθηκαν θετικοί ρυθµοί µεταβολής της τουριστικής 
κίνησης. Ωστόσο, στην περίοδο 2000-04 σηµειώθηκε συρρίκνωση της τουριστικής κίνησης. 
Συγκεκριµένα, οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών στα ξενοδοχειακά και συναφή 
καταλύµατα το 2004 έφτασαν τις 6.313.228 σηµειώνοντας µείωση σε σχέση µε το 2000 της 
τάξης του 18,72%. Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, παρατηρούνται οι ίδιες τάσεις και στην 
εσωτερική τουριστική κίνηση, µε µικρότερη ωστόσο ένταση. Συγκεκριµένα, οι αφίξεις 
ηµεδαπών στα ξενοδοχειακά και συναφή καταλύµατα το 2004 έφτασαν τις 5.567.107, 
καταγράφοντας µείωση 4,62% σε σχέση µε το 2000. Έτσι, ο συνολικός αριθµός 
αφίξεων το 2004 ανήλθε σε 11.880.335 παρουσιάζοντας πτώση 12,67% σε σχέση 
µε το 2000. Κατά το ίδιο διάστηµα στην Ε.Ε. ο συνολικός αριθµός των αφίξεων παρουσίασε 
αύξηση κατά 3,37%58. Το µερίδιο που κατέχει η χώρα στις αφίξεις αλλοδαπών σε σχέση µε 
το συνολικό µέγεθος της ΕΕ-24 ανέρχεται στο 3,39% των συνολικών αφίξεων αλλοδαπών 
τουριστών σε ξενοδοχειακά και οµοειδή καταλύµατα.  

 

 

                                               

 
58  Η επίδοση αυτή αφορά 23 κράτη µέλη και δεν περιλαµβάνει τις χώρες Ιρλανδία και Μάλτα, καθότι τα στοιχεία τους 
δεν ήταν διαθέσιµα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 28 - Συγκρίσεις Ελλάδας – ΕΕ-24, 2004 

  Ελλάδα ΕΕ-2459 

Αφίξεις 6.313.228 186.320.608 

∆ιανυκτερεύσεις 38.309.783 612.847.491 

Μέση διάρκεια παραµονής 6 3 

Πηγή: Βάση ∆εδοµένων Eurostat, 2006.  

Μια σηµαντική διαπίστωση που προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση είναι ότι ακόµα και 
τη χρονιά διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων, στην Ελλάδα ο αριθµός των αφίξεων 
από το εξωτερικό µειώθηκε, παρά το ότι το 2004 ήταν συνολικά, σύµφωνα µε τον 
Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού (ΠΟΤ), το καλύτερο τουριστικό έτος (µε αύξηση της τάξης 
του 10% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά). Λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων 
σηµειώθηκαν υψηλά ποσοστά πληρότητας των ξενοδοχειακών κλινών στην περιοχή της 
Πρωτεύουσας, και σε µικρότερο βαθµό στην Θεσσαλονίκη. Αντίθετα, στην υπόλοιπη χώρα η 
κατάσταση δεν ήταν ανάλογη, καθότι παρατηρήθηκε µείωση των διανυκτερεύσεων σε 
ποσοστό υψηλότερο του 5%, παρά το ότι οι προσφερόµενες τιµές στα καταλύµατα όχι µόνο 
δεν αναπροσαρµόστηκαν στα µεγέθη του πληθωρισµού, αλλά παρατηρήθηκαν και µειώσεις, 
όπως σηµειώνει το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων στην Έκθεση του 
Μαΐου 2005. Παρόλα αυτά, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Τουρισµού (ΠΟΤ), το 2004 οι συνολικές συναλλαγµατικές εισπράξεις για την Ελλάδα από 
τον τουρισµό ανήλθαν σε 10.347,8 εκατ. Ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 9,0% σε σχέση µε 
το προηγούµενο έτος. Αυτού του είδους η αντίθεση τονίζει την ευκαιριακή προσέγγιση 
του τουριστικού κλάδου στη χώρα.  

Η υποχώρηση του επιπέδου της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής τουριστικής 
βιοµηχανίας οφείλεται σε πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι και η είσοδος της 
Ελλάδας στην Ευρωζώνη, που, λόγω της ισχυρής ισοτιµίας του Ευρώ, κατέστησε την χώρα 
λιγότερο ελκυστική, από ανταγωνίστριες χώρες της Μεσογείου που σχετίζονται πιο πολύ µε 
το δολάριο (Τουρκία, χώρες της Βόρειας Αφρικής, Μάλτα).  Ωστόσο, η υιοθέτηση του Ευρώ 
δεν αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την απώλεια της ανταγωνιστικής ισχύος της 
χώρας στην τουριστική αγορά. Η Ελλάδα κατέχει τη 16η θέση στη λίστα των πιο δηµοφιλών 
τουριστικών προορισµών, µε µερίδιο αγοράς για το 2003 ίσο µε 2,03%60. Τις 5 πρώτες 
θέσεις ως προς τις αφίξεις αλλοδαπών τουριστών το 2004 κατέχουν η Γαλλία (9,8%), η 
Ισπανία (7,0%), οι Η.Π.Α. (6,0%), η Κίνα (5,5%) και η Ιταλία (4,9%). Γενικότερα, κατά 
την περίοδο 2000-2004 παρατηρούνται ιδιαίτερα καλές επιδόσεις για τις άµεσα 
ανταγωνίστριες προς την Ελλάδα χώρες, µε εξαίρεση ίσως την Ιταλία. 

Κυρίαρχα χαρακτηριστικά της τουριστικής ανάπτυξης µέχρι σήµερα αποτέλεσαν η έλλειψη 
στρατηγικού προγραµµατισµού, ο αυτοσχεδιασµός και η απορρύθµιση. Το κυρίαρχο 
τουριστικό προϊόν της χώρας τις τελευταίες δεκαετίες είναι ο αδιαφοροποίητος 
παραθεριστικός τουρισµός («ήλιος και θάλασσα»), ενώ διαφοροποιηµένα συµπληρωµατικά 
τουριστικά προϊόντα έχουν κάνει την εµφάνισή τους τα τελευταία χρόνια, χωρίς όµως να 
επηρεάσουν σηµαντικά το συνολικό τουριστικό προϊόν.  

Ο εντεινόµενος ανταγωνισµός της παγκοσµιοποιηµένης πλέον τουριστικής οικονοµίας, τόσο 
από την πλευρά της προσφοράς µε την εµφάνιση νέων τουριστικών προορισµών χαµηλού 
κόστους και παραπλήσιου προϊόντος, όσο και από την πλευρά της ζήτησης λόγω της 
µετεξέλιξης των καταναλωτικών προτύπων και της παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης, έχουν 
µεταβάλει καθοριστικά τα συστατικά στοιχεία της τουριστικής οικονοµίας. Η διεθνής 
εµπειρία δείχνει ότι ο ανταγωνισµός εντείνεται και εστιάζεται όλο και περισσότερο µεταξύ 
προορισµών, ενώ η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι το κλειδί για την ευηµερία (των 
τουριστικών προορισµών).  

Η Ελλάδα κατέχει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα και στον τοµέα της ναυτιλίας, 
όπου διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής αλλά και της 
διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας και αποτελεί κόµβο για τα συγκοινωνιακά και µεταφορικά 

                                               

 
59  ∆εν περιλαµβάνεται η Ιρλανδία. 
60  Πηγή: Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού, 2005. 
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δίκτυα που συνδέουν την Ε.Ε. µε χώρες της Ασίας και της Αφρικής. O υπό ελληνική 
σηµαία στόλος καταλαµβάνει την τέταρτη θέση στον κόσµο µε βάση τη χωρητικότητά 
του, ενώ ο ελληνόκτητος στόλος κατατάσσεται ως η σηµαντικότερη πλοιοκτητική κοινότητα 
του κόσµου και ελέγχει το 14,1% της παγκόσµιας χωρητικότητας (gt) και 16,5% της 
µεταφορικής ικανότητας (dwt). Στην ΕΕ ο υπό Ελληνική σηµαία στόλος καταλαµβάνει 
την πρώτη θέση και απασχολεί περισσότερους από 25.000 Έλληνες ναυτικούς. 

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην ΕΕ ως 
προς τη θαλάσσια κίνηση επιβατών, µε ποσοστό 25% του κοινοτικού συνόλου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 29 -Αποβιβάσεις και Επιβιβάσεις Επιβατών 2002-2003 

 
  2002 2003 
  Αποβιβ. Επιβιβ. Σύνολο Αποβιβ. Επιβιβ. Σύνολο 
Ανά Κράτος-Μέλος 
Βέλγιο 0,6 0,6 1,1 0,4 0,4 0,7 
Τσεχία - - - - - - 
∆ανία 24,1 24,1 48,2 24,5 24,3 48,8 
Γερµανία 16,7 16,5 33,2 16,0 16,1 32,2 
Εσθονία 2,6 2,5 5,1 2,6 2,6 5,2 
Ελλάδα 50,6 50,5 101,2 51,5 51,3 102,8 
Ισπανία 10,1 8,8 18,9 10,8 9,3 20,0 
Γαλλία 14,6 14,5 29,1 13,7 13,7 27,4 
Ιρλανδία 1,9 2,0 3,9 1,9 1,9 3,7 
Ιταλία 41,4 41,3 82,7 41,3 41,3 82,6 
Κύπρος 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 
Λετονία 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
Λιθουανία 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Λουξεµβούργο - - - - - - 
Ουγγαρία - - - - - - 
Μάλτα       0,1 0,1   
Ολλανδία 1,1 1,1 2,2 1,0 1,0 2,0 
Αυστρία - - - - - - 
Πολωνία 1,7 1,6 3,3 1,6 1,6 3,2 
Πορτογαλία 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,6 
Σλοβενία 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Σλοβακία - - - - - - 
Φιλανδία 8,3 8,2 16,6 8,2 8,1 16,3 
Σουηδία 16,2 15,9 32,1 16,5 16,2 32,7 
Ην. Βασίλειο 17,8 17,8 35,6 16,8 16,9 33,7 
ΕΕ 25 208,3 206,0 414,3 207,5 205,2 412,8 
ΕΕ 15 203,7 201,6 405,4 203,0 200,7 403,7 
Ποσοστό Ελλάδας 
Στην ΕΕ 25 24,3% 24,5% 24,4% 24,8% 25,0% 24,9% 
Στην ΕΕ 15 24,9% 25,1% 25,0% 25,4% 25,6% 25,5% 

 
Πηγή: ENERGY AND TRANSPORT IN FIGURES 2005, European Commission, Directorate General for 
Energy and Transport in Co-operation with EUROSTAT. 

Ορισµένα βασικά στοιχεία της σύνθεσης της κίνησης του συνόλου των ελληνικών λιµένων 
κατά την περίοδο 2001-2004 παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα (µη περιλαµβανοµένης 
της κίνησης κρουαζιέρας, σκαφών αναψυχής κ.α). Ως προς την επιβατική κίνηση, οι 
εσωτερικές µετακινήσεις (ακτοπλοΐα και τοπικά πορθµεία) αναλογούν στη µεγάλη 
πλειοψηφία του συνόλου, µε την κίνηση εξωτερικού περιορισµένη (ως επί το πλείστον σε 
συνοδούς οχηµάτων), λόγω έντονου ανταγωνισµού από τις αεροπορικές µεταφορές. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 30 - Βασικά Στοιχεία Σύνθεσης της Κίνησης Ελληνικών Λιµένων 2001-
2004 

 
        2001 2002 2003 2004 
Κατάπλοι Πλοίων         
  Αριθµός 278.568 484.915 513.599 546.643 
  ΚΚΧ (000) 333.873 453.264 512.634 575.238 
Κίνηση Ακτοπλοΐας         
  Επιβάτες (000)         
   Αποβιβάσεις 13.852 13.124 14.905 17.306 
   Επιβιβάσεις 13.852 13.124 14.905 17.306 
   Σύνολο 27.704 26.248 29.810 34.612 

  
Εµπορεύµατα (000 
τόννοι)         

   Εκφορτώσεις 34.578 37.596 41.820 40.174 
   Φορτώσεις 34.578 37.596 41.820 40.174 
   Σύνολο 69.156 75.192 83.640 80.348 
Κίνηση Εξωτερικού         
  Επιβάτες (000)         
   Αποβιβάσεις 1.514 1.505 1.471 1.236 
   Επιβιβάσεις 1.375 1.363 1.311 1.111 
   Σύνολο 2.889 2.868 2.782 2.347 

  
Εµπορεύµατα (000 
τόννοι)         

   Εκφορτώσεις 46.902 50.861 52.350 51.938 
   Φορτώσεις 22.977 21.806 26.025 24.448 
   Σύνολο 69.879 72.667 78.375 76.386 
Τοπικά Πορθµεία         
  Επιβάτες (000) 35.852 36.022 34.883 31.233 
  Τροχοφόρα (000) 10.387 10.346 10.400 9.879 
Σύνολο         
  Επιβάτες (000) 66.445 65.138 67.475 68.192 

  
Εµπορεύµατα (000 
τόννοι) 139.035 147.859 162.015 156.734 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2005. 

Αντίθετα, σηµαντική είναι η διεθνής διακίνηση εµπορευµάτων που το 2004 έφθασε 
τους 76,4 εκατοµµύρια τόννους (σύνολο φορτώσεων και εκφορτώσεων). Ακόµη 
µεγαλύτερη είναι η εµπορευµατική κίνηση της ακτοπλοΐας που έφθασε τους 80,4 
εκατοµµύρια τόννους το 2004. Επισηµαίνεται ότι µε φορτηγά αυτοκίνητα, διακινούµενα µε 
πλοία ακτοπλοΐας, καθώς και µε φορτηγά πλοία, εξασφαλίζεται η τροφοδοσία µε βασικά 
προϊόντα, απαραίτητα για την επιβίωση των µονίµων κατοίκων και την εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών / τουριστών, όλων των νησιών της χώρας. 

Συνολικά, θαλάσσιο µεταφορικό έργο καταγράφεται (από την ΕΣΥΕ) σε 155 µεγάλους και 
µικρούς λιµένες της χώρας. Ο λιµένας Πειραιά είναι µακράν ο σηµαντικότερος της 
χώρας, παρά τη µηδαµινή κίνηση τακτικών επιβατικών γραµµών εξωτερικού. ∆εδοµένου ότι 
αποτελεί το κύριο επίνειο της Αθήνας, είναι ο βασικός κόµβος σύνδεσης σχεδόν όλων των 
νησιών του Αιγαίου και αναλογεί (2004) στο 30% της συνολικής κίνησης ακτοπλοΐας της 
χώρας. Οι περισσότερες ακτοπλοϊκές γραµµές έχουν σηµείο εκκίνησης-τερµατισµού στο 
λιµένα Πειραιά, µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη του γραµµικού συστήµατος ακτοπλοϊκών 
συγκοινωνιών της χώρας που σχετίζεται µε έντονες πιέσεις στους λιµένες κατά τις 
περιόδους αιχµής, πολλές στάσεις και καθυστερήσεις κ.α. Ο λιµένας Πειραιά είναι επίσης 
µακράν κυρίαρχος στη διακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων (1,6 εκατοµµύρια TEU το 2003, 
ένας από τους σηµαντικότερους λιµένες της Μεσογείου στον τοµέα) και οχηµάτων εµπορίου 
(346.000 οχήµατα το 2003), µε σηµαντική σχετική δυναµική. Αντίθετα, η διακίνηση 
συµβατικού φορτίου (µη επικίνδυνου ή µοναδοποιηµένου) στο λιµένα έχει περιορισθεί 
σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. Ο λιµένας είναι πρώτος στη χώρα και στην κίνηση 
κρουαζιέρας, µε περίπου 780.000 επιβάτες το 2003, και στην 5η θέση µεταξύ όλων των 
Μεσογειακών λιµένων. 
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Οι λιµένες Ηγουµενίτσας και Πάτρας είναι οι κύριες πύλες σύνδεσης της χώρας µε τη λοιπή 
Ευρώπη, µε 86% περίπου της σχετικής συνολικής θαλάσσιας διακίνησης επιβατών και 
τροχοφόρων, περιλαµβανοµένων των φορτηγών που διακινούν εξαγωγές-εισαγωγές 
εµπορευµάτων. 

Η µεγάλη σηµασία των θαλάσσιων µεταφορών για την Ελλάδα φαίνεται και από το 
ότι ο ελληνικός εµπορικός στόλος την 1η Ιανουαρίου 2004 αριθµούσε 3.089 πλοία (76% µε 
ξένη σηµαία) χωρητικότητας 156 εκατοµµυρίων DWT (69% µε ξένη σηµαία)61, µε τη χώρα 
στην 1η θέση στην Ε.Ε. των 25, µε µερίδια 33% των πλοίων και 54% της χωρητικότητας. Η 
ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να είναι – µαζί µε τον τουρισµό – η πλέον εξωστρεφής και 
ανταγωνιστική δραστηριότητα της χώρας, σηµαντική πηγή εισροής πόρων και δηµιουργίας 
θέσεων απασχόλησης. 

Ωστόσο η ναυπηγική δραστηριότητα στην Ελλάδα έχει συρρικνωθεί, ενώ στην ίδια σχεδόν 
κατάσταση βρίσκεται και η ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα. Οι δύο αυτές 
δραστηριότητες εξαρτώνται ισχυρότατα από το κόστος, την ποιότητα και τη χρονική 
συνέπεια των παρεχόµενων υπηρεσιών. Στο χώρο αυτό τα τελευταία χρόνια ενισχύεται 
συνεχώς ο ρόλος των ασιατικών χωρών.  

1.5.2 Αγορά κεφαλαίων 

Κύρια χαρακτηριστικά της πορείας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς τα τελευταία χρόνια είναι η 
αύξηση της χρηµατιστηριακής αξίας των µετοχών ως ποσοστό του Α.Ε.Π. και η διαµόρφωσή 
της σε επίπεδα που πλησιάζουν το µέσο όρο των χρηµατιστηριακών αγορών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σηµαντική αύξηση της συµµετοχής ξένων θεσµικών επενδυτών στην 
ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά, η µείωση του κόστους διενέργειας χρηµατιστηριακών 
συναλλαγών και των εισφορών των µελών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, η βελτίωση της 
κερδοφορίας των περισσότερων εισηγµένων εταιρειών και η αύξηση των µερισµατικών τους 
αποδόσεων.  

Από την άλλη πλευρά, παρατηρούνται ορισµένες αδυναµίες στην ελληνική κεφαλαιαγορά οι 
οποίες χρήζουν αντιµετώπισης και λήψης µέτρων για βελτίωση. Συγκεκριµένα, ο δείκτης 
ρευστότητας της ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς διαµορφώνεται σε επίπεδο 
χαµηλότερο από εκείνο του µέσου όρου της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ηµερήσιες συναλλαγές 
παρουσιάζουν υψηλό δείκτη συγκέντρωσης σε µικρό αριθµό µετοχών ενώ καταγράφεται 
περιορισµένη διασπορά µετοχικής ιδιοκτησίας σε πολλές εισηγµένες εταιρείες του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών.  

Η ελληνική κεφαλαιαγορά διαθέτει, πλέον, ένα ολοκληρωµένο και σύγχρονο θεσµικό και 
εποπτικό πλαίσιο λειτουργίας το οποίο διασφαλίζει την αποτελεσµατική λειτουργία και 
διαφάνεια της αγοράς. Ειδικότερα, το θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της 
ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς έχει πλήρως εκσυγχρονιστεί καθώς έχει  
πραγµατοποιηθεί σηµαντική ενίσχυση του νοµοθετικού πλαισίου και των υποδοµών 
εποπτείας. Λήφθηκαν νέα µέτρα που προστάτευσαν την αγορά έναντι συστηµικών κινδύνων 
και φαινοµένων κερδοσκοπικής συµπεριφοράς, ενώ παράλληλα έχει ήδη προσαρµοστεί – 
και προσαρµόζεται άµεσα σε νέα κοινοτικά νοµοθετήµατα – σε όλες τις σχετικές Ευρωπαϊκές 
Οδηγίες που συνεπάγεται το «Σχέδιο ∆ράσης για τις Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες» που 
υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάιο του 1999 µε στόχο τη δηµιουργία ενιαίας 
και ολοκληρωµένης αγοράς κεφαλαίου εντός της Ένωσης. Το σύνολο των παραπάνω 
ρυθµίσεων αποτελεί ουσιαστική προσπάθεια υιοθέτησης αποτελεσµατικού, ολοκληρωµένου 
και εναρµονισµένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο κανονιστικού και εποπτικού πλαισίου λειτουργίας 
της εγχώριας κεφαλαιαγοράς. 

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί την προληπτική και κατασταλτική της 
εποπτεία για τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς µε µεγαλύτερη 
ευχέρεια και αυτοτέλεια  καθώς µε τον Ν. 3152/2003 οι (επιµέρους) εποπτικές αρµοδιότητες 
του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Χρηµατιστηρίου Αθηνών έχουν 
µεταφερθεί πλήρως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ούτως ώστε αυτή να λειτουργεί µε βάση 
τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων και πρακτικών. Επιπλέον µε τον ίδιο νόµο, 
ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν οι κανονισµοί λειτουργίας του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, του 
Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και της Εταιρίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών σε παράγωγα 
                                               

 
61 Πηγή: ENERGY AND TRANSPORT IN FIGURES 2005, European Commission, Directorate General for Energy and 

Transport in Co-operation with EUROSTAT, Πίνακας 3.6.13. 
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προϊόντα, γεγονός που ενίσχυσε τον τρόπο λειτουργίας και εποπτείας των 
χρηµατιστηριακών αγορών και των συστηµάτων εκκαθάρισης.  

Τέλος, όσον αφορά το µελλοντικό σχεδιασµό δράσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη της 
ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς από πλευράς των ελληνικών αρχών, βρίσκεται σε 
εξέλιξη σχετικός σχεδιασµός ο οποίος προβλέπει, τη δηµιουργία και εισαγωγή στην αγορά 
νέων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και  επενδυτικών εργαλείων (όπως π.χ. τα 
χρηµατιστηριακώς διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια), η δηµιουργία κατάλληλου 
θεσµικού πλαισίου για είσοδο και δραστηριοποίηση στην εγχώρια αγορά των ραγδαία 
αναπτυσσόµενων παγκοσµίως αντισταθµιστικών επενδυτικών κεφαλαίων (Hedge Funds), η 
επανεξέταση του φορολογικού πλαισίου των αµοιβαίων κεφαλαίων, η αναθεώρηση του 
υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγµένων εταιρειών 
προκειµένου αυτό να εναρµονισθεί µε τις αναθεωρηµένες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης 
του Ο.Ο.Σ.Α. (2004), η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 
ούτως ώστε αυτό να συγκλίνει πλήρως µε τα αντίστοιχα των ευρωπαϊκών χρηµατιστηριακών 
αγορών, η δηµιουργία µικρής χρηµατιστηριακής αγοράς µε περιορισµένες προϋποθέσεις 
εισαγωγής εταιρειών σε αυτήν προκειµένου να προσελκύονται µικρές εταιρείες στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών και κερδοσκοπικά επενδυτικά κεφάλαια, κ.α.  

1.5.3 Κοινωνική συνοχή και υγεία 

• Εισοδηµατικές ανισότητες και δαπάνες κοινωνικής προστασίας  

Η διανοµή του παραγόµενου εισοδήµατος επηρεάζει άµεσα το εύρος των κοινωνικών 
ανισοτήτων και κατά συνέπεια την κοινωνική συνοχή. 

Η τάση διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων στην Ελλάδα, όπως παρατηρείται και σε 
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, εκφράζεται µε τον δείκτη ανισοκατανοµής του εισοδήµατος (6,6 
το 200362). 

Οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας ανήλθαν στο 26% του ΑΕΠ το 2004 (26,3% του ΑΕΠ το 
2003), πλησιάζοντας το µέσο ευρωπαϊκό όρο του 27,3%. Ο κίνδυνος φτώχειας, σύµφωνα 
µε τα διαθέσιµα στοιχεία63, εµφανίζει µια µικρή αλλά σταθερή πτωτική τάση. Το ποσοστό 
των ατόµων που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας µετά τις κοινωνικές 
µεταβιβάσεις ανερχόταν το 2004 σε 20% έναντι 20,7% το 200364, εµφανίζοντας µια µικρή 
µείωση.65 

Η ποσοστιαία διαφορά του κινδύνου φτώχειας µεταξύ ανδρών-γυναικών είναι 2,4 µονάδες. 
Το ποσοστό των ατόµων που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας είναι σηµαντικά 
υψηλότερο στις κατηγορίες των ανέργων (31,2%) και των συνταξιούχων (25,7%), ενώ 
είναι σηµαντικά χαµηλότερο για τους απασχολούµενους (13,2%). Επίσης υψηλό κίνδυνο 
φτώχειας παρουσιάζουν τα µοναχικά νοικοκυριά ηλικιωµένων (37%), τα µονογονεϊκά 
νοικοκυριά µε αρχηγό γυναίκα (35,1%), οι πολύτεκνες οικογένειες (30,5%), καθώς και τα 
νοικοκυριά όπου τουλάχιστον ο ένας είναι άνω των 65 (29%). Χαρακτηριστική είναι η 
εµµονή της φτώχειας σε νοικοκυριά όπου δεν εργάζεται κανένας: ο κίνδυνος φτώχειας σε 
αυτή την περίπτωση φθάνει το 52%, όταν υπάρχουν εξαρτώµενα παιδιά. 

Η σηµασία της απασχόλησης διαφαίνεται επίσης από το γεγονός ότι το 68% των ατόµων 
που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας δεν εργάζονται. Αξίζει ωστόσο να σηµειωθεί 
η ιδιαιτερότητα της χώρας µας, αναφορικά µε την ιδιοκατοίκηση. Έτσι, λόγω των υψηλών 
ποσοστών ιδιοκατοίκησης, ο κίνδυνος φτώχειας περιορίζεται σε 17% όταν στο εισόδηµα 
περιληφθεί η ιδιοκατοίκηση, τα ιδιοπαραγόµενα αγαθά και τα αγαθά και υπηρεσίες που 
παρέχονται δωρεάν στα νοικοκυριά από τρίτους. 

Υπογραµµίζεται ότι η αυξηµένη βαρύτητα της φτώχειας στην ύπαιθρο δεν συνεπάγεται και 
κοινωνικό αποκλεισµό λόγω της κάλυψης που παρέχουν η οικογένεια και τα άτυπα δίκτυα 
κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο καθώς και η ιδιο-παραγωγή και κατανάλωση. 
                                               

 
62 Ο δείκτης ανισοκατανοµής του εισοδήµατος µετράται µε το λόγο του συνολικού εισοδήµατος που λαµβάνει το 20% 
του πληθυσµού µε το υψηλότερο εισόδηµα προς εκείνο που λαµβάνει το 20% µε το χαµηλότερο εισόδηµα. 

63 Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2006-2008. 
64 Eurostat, EU-SILC 2004.  
65 Σύµφωνα µε πλέον πρόσφατη έρευνα της ΕΣΥΕ (Ερευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών, 
έτους 2005), το ποσοστό των ατόµων που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας µετά τις κοινωνικές 
µεταβιβάσεις ανερχόταν το 2004 σε 19,6% έναντι 19,9% το 2003. Βλ. ΕΣΥΕ, ∆ελτίο Τύπου, 18.1.2007. 



 

 

177

Ωστόσο, µια από τις σηµαντικότερες προκλήσεις αποτελεί η βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος κοινωνικής προστασίας: ενώ οι δαπάνες για 
κοινωνικά επιδόµατα και παροχές στην ΕΕ-15 µειώνουν τη φτώχεια κατά 9 ποσοστιαίες 
µονάδες, στην Ελλάδα µια σχεδόν ισοδύναµη δαπάνη (ως ποσοστό του ΑΕΠ) µειώνει τη 
φτώχεια κατά 3 µόνο ποσοστιαίες µονάδες66. 

• Υγεία  

Η υγεία του πληθυσµού µιας χώρας αποτελεί βασικό δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης και 
ευηµερίας αλλά και ουσιαστική προϋπόθεση για την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξή της. 
Η βελτίωση των δεικτών υγείας και ευεξίας αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας και 
επεκτείνει την περίοδο οικονοµικής παραγωγικότητας του ατόµου και συνεπώς την 
απασχολησιµότητά του. Στην Ελλάδα οι γενικοί δείκτες υγείας του πληθυσµού αν και σε 
καλό επίπεδο, δεν βελτιώνονται µε το ρυθµό άλλων µεσογειακών χωρών, παρουσιάζοντας 
υστέρηση στην πρόληψη, την οργάνωση της δηµόσιας υγείας και της πρωτοβάθµιας 
φροντίδας καθώς και στη στελέχωσή τους µε το κατάλληλο προσωπικό. 

Το σύστηµα υγείας της χώρας διαθέτει σχετική επάρκεια υποδοµών και εξειδικευµένου 
ιατρικού προσωπικού, αλλά χαρακτηρίζεται ως νοσοκοµειοκεντρικό, µε αδυναµίες στην 
ορθολογική κατανοµή υποδοµών, δοµών και προσωπικού, καθώς και στην αποτελεσµατική 
και αποδοτική λειτουργία του. Στον τοµέα της ψυχικής υγείας γίνονται βελτιώσεις, ιδιαίτερα 
στην κατεύθυνση της αποασυλοποίησης, µε παραµένουσες αδυναµίες στην πρόληψη και την 
πρωτοβάθµια περίθαλψη. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, η συνολική δαπάνη για την υγεία παρουσιάζει τα 
τελευταία χρόνια αυξητική τάση. Το 2002 η Ελλάδα δαπάνησε περισσότερο από το 
9,5% του ΑΕΠ της στην υγεία, γεγονός που την κατατάσσει στις υψηλότερες θέσεις 
µεταξύ των κρατών-µελών της ΕΕ.  Καταγράφονται υψηλά ποσοστά ιδιωτικής δαπάνης 
(47% της συνολικής δαπάνης υγείας), η οποία µάλιστα αποτελεί ένδειξη ανισότητας στην 
πρόσβαση και στην κατανάλωση υπηρεσιών υγείας. 

Παρά, όµως, τις συνολικά υψηλές δαπάνες για την υγεία µεγάλης σηµασίας στοιχείο είναι η 
δυσαρέσκεια των Ελλήνων πολιτών από το σύστηµα υγείας67 και ειδικά σε ό,τι αφορά την 
περιφερειακή διάσταση των παρεχοµένων υπηρεσιών. Οι ανισότητες στην υγεία σε 
περιφερειακό επίπεδο αποτυπώνονται και κατά τη µελέτη των διαπεριφερειακών ροών, απ’ 
όπου προκύπτει ότι οι αυτοδύναµες υγειονοµικά Περιφέρειες της χώρας είναι αυτές της 
Πρωτεύουσας, της Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), της Ηπείρου και οριακά της 
Κρήτης. Η Περιφέρεια της Ηπείρου έγινε αυτοδύναµη µετά την ίδρυση του Πανεπιστηµιακού 
Νοσοκοµείου Ιωαννίνων στο οποίο καταφεύγουν για νοσηλεία και ασθενείς από τις γύρω 
περιοχές και χώρες.  

Η χώρα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη γεωγραφική πολυµορφία µε πλήθος κατοικηµένων 
νησιών αλλά και ορεινών δυσπρόσιτων περιοχών µε ιδιαίτερες ανάγκες στην παροχή 
υγειονοµικής περίθαλψης. Παράλληλα, η ανάπτυξη ενός ιδιαίτερα έντονου τουριστικού 
ρεύµατος δηµιουργεί την ανάγκη µεταφοράς του «κέντρου βάρους» της παροχής 
υπηρεσιών από τη δευτεροβάθµια στην πρωτοβάθµια φραντίδα και από το αστικά κέντρα 
στην περιφέρεια.  

Παρά τα βήµατα που έχουν γίνει προς το λειτουργικό και οργανωτικό εκσυγχρονισµό 
των µονάδων υγείας, υπάρχουν ακόµα σηµαντικά προβλήµατα:  

• ελλιπείς, κατακερµατισµένες και ασυντόνιστες υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας 
υγείας, κυρίως στα µεγάλα αστικά κέντρα. 

• απαξιωµένα τµήµατα της κτιριακής υποδοµής και του εξοπλισµού των νοσηλευτικών 
µονάδων. 

• έλλειµµα αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας στη διοικητική και οργανωτική 
διάρθρωση των µονάδων υγείας. 

• Μειωµένη διείσδυση των τεχνολογιών διαχείρισης και διάχυσης της πληροφορίας. 

• έλλειψη Επιδηµιολογικού Χάρτη µε αξιόπιστα στοιχεία σχετικά µε την νοσηρότητα.  
                                               

 
66 Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2006-2008. 
67 Βλ. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα, ΕΣΑΑ, 2005, σελ.74. 
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Το σύστηµα σήµερα δεν διαθέτει ουσιαστικούς µηχανισµούς ελέγχου του κόστους, καθώς 
δεν έχει µηχανογραφηθεί σε ικανοποιητικό βαθµό, απαιτεί µεγαλύτερο συντονισµό µε το 
σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης για τον περιορισµό της προκλητής ζήτησης, ενώ η απουσία 
µηχανισµών τυποποίησης δεν υποστηρίζει την κοστολόγηση.  

Τα περιθώρια εξοικονόµησης πόρων και διασφάλισης της βιωσιµότητας του 
συστήµατος µπορούν να εντοπισθούν στον εξορθολογισµό, στη συνταγογράφηση και 
κατανάλωση φαρµάκων, στον καλύτερο έλεγχο διαχείρισης του συστήµατος και χρήσης της 
ακριβής βιοϊατρικής τεχνολογίας, στη διαφάνεια των προµηθειών, στον εκσυγχρονισµό της 
λειτουργίας του σε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε διοικητικό και θεσµικό 
εκσυγχρονισµό, στον περιορισµό της προκλητής ζήτησης. 

• Κοινωνική ενσωµάτωση και κοινωνική προστασία 

Στην εθνική πολιτική µακροχρόνιας φροντίδας επιχειρήθηκε µία σταδιακή µεταστροφή 
των παραδοσιακών προνοιακών υπηρεσιών κλειστού τύπου σε σύγχρονες, ανοικτού τύπου 
υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, καθώς και η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών µε στόχευση σε 
ευπαθείς οµάδες πληθυσµού. Ωστόσο, παρατηρείται µειωµένη προσβασιµότητα, 
συγκέντρωση των φορέων παροχής φροντίδας στα αστικά κέντρα, ελλείψεις στις ηµι-
αστικές και αγροτικές περιοχές, ελλείψεις εξειδικευµένων φορέων καθώς και περιορισµένη 
λειτουργικότητα των προγραµµάτων πρόληψης και ανοικτής φροντίδας µε βάση τις 
δυσµενείς δηµογραφικές εξελίξεις. 

Παράλληλα, εντοπίζονται αδυναµίες ως προς τη λειτουργία του ∆ικτύου Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθµιας Κοινωνικής Φροντίδας, τη χρηµατοδότηση των υπηρεσιών που 
παρέχονται από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς φροντίδας, την εξασφάλιση υπηρεσιών 
πληροφόρησης και ενηµέρωσης, την ανάπτυξη Ειδικών Προγραµµάτων για την κοινωνική 
ένταξη οµάδων – στόχων (τσιγγάνοι, πρόσφυγες, άστεγοι) που µέχρι σήµερα δεν 
αντιµετωπίζονταν ενιαία από τις υπηρεσίες πρόνοιας, την εφαρµογή τεχνικών διαχείρισης 
και αξιολόγησης των κοινωνικών υπηρεσιών,  την απασχόληση εξειδικευµένου προσωπικού 
και τη συµπληρωµατικότητα και συνέργια των δράσεων του δηµόσιου, ιδιωτικού και 
εθελοντικού τοµέα. 

Για την αντιµετώπιση των προκλήσεων αυτών το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης,  προσανατολίζεται  στη συγκρότηση ενός Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, το οποίο βασίζεται στις αρχές της Λευκής Βίβλου για τη ∆ιακυβέρνηση, µε  
τον εκσυγχρονισµό των δοµών δηµοσίων και ιδιωτικών προνοιακών φορέων, το σχεδιασµό 
και εφαρµογή προγραµµάτων κοινωνικής παρέµβασης σε πλουραλιστική βάση, τη 
δηµιουργία ευέλικτων δικτύων κοινωνικής φροντίδας, την αξιοποίηση ανθρώπινων και 
υλικών πόρων του ιδιωτικού τοµέα, την επικέντρωση στις ιδιαίτερες ανάγκες των 
κοινωνικών οµάδων που βιώνουν ή απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισµό. 

Τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο αντιµετωπίζουν 
προκλήσεις που αφορούν στη διεθνοποίηση των οικονοµιών και στην αύξηση του 
παγκόσµιου ανταγωνισµού, στη δηµοσιονοµική πρόκληση, στις δηµογραφικές αλλαγές και 
στις αλλαγές στον κόσµο της εργασίας. Οι προκλήσεις αυτές δηµιουργούν µια σειρά από 
νέους κινδύνους που σχετίζονται µε την επέκταση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται συνεχώς η ζήτηση των πολιτών για κοινωνικές 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συνεπώς η ανάγκη για υψηλά επίπεδα κοινωνικής 
προστασίας68.  

Η Ελλάδα, πέρα των προκλήσεων αυτών αντιµετωπίζει επιπλέον: 

• την ανάγκη διατήρησης της δηµοσιονοµικής σταθερότητας και της µακροχρόνιας 
οικονοµικής βιωσιµότητας του συστήµατος κοινωνικής προστασίας, 

• τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και κατά συνέπεια τον εκσυγχρονισµό του 
συστήµατος κοινωνικής προστασίας, καθώς και  

• την εξάλειψη των περιφερειακών κοινωνικών ανισοτήτων. 
Η άσκηση πολιτικής στον τοµέα της κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα παρουσιάζει αρκετές 
αδυναµίες, που εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στην ύπαρξη παραοικονοµίας καθώς και 
υψηλών ποσοστών αυταπασχόλησης που δυσκολεύουν τον εντοπισµό των φτωχών που 

                                               

 
68 Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2006-2008, Υπουργείο 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
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χρήζουν βοηθείας καθώς και της εκτεταµένης γυναικείας απλήρωτης εργασίας. Παράλληλα, 
διαπιστώνονται οργανωτικά και διοικητικά προβλήµατα στους τοµείς της κοινωνικής 
ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και τάσεις αποθάρρυνσης της απασχόλησης ατόµων από τις 
κοινωνικά ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού.  

Οι δηµογραφικές αλλαγές θέτουν νέες προκλήσεις για τα συστήµατα υγείας και 
µακροχρόνιας φροντίδας. Το ποσοστό δηµογραφικής εξάρτησης των ηλικιωµένων (old 
age dependency ratio) αναµένεται να αυξηθεί στην Ελλάδα από 26% το 2003 σε 60% το 
2050, ενώ ο πληθυσµός εργάσιµης ηλικίας αναµένεται να µειωθεί στο 56,41%, µε συνέπεια 
την επιβάρυνση του συνταξιοδοτικού συστήµατος και του συστήµατος υγείας και 
την ένταση των πιέσεων αναφορικά µε τη βιωσιµότητά του. Παράλληλα, η αύξηση 
του γηράσκοντος πληθυσµού δηµιουργεί νέα ζήτηση για παροχή µακροχρόνιας 
φροντίδας και αυξάνει το κόστος της.  

Σε πολλές χώρες της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας, οι χαµηλοί ή αρνητικοί 
ρυθµοί της φυσικής µεταβολής του πληθυσµού αλλά και η γήρανση αντισταθµίζονται µε τη 
µετανάστευση. Γι’ αυτό και η αποτελεσµατικότερη εργασιακή και κοινωνική 
ενσωµάτωση των µεταναστών αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα και καίρια 
κοινωνικοοικονοµικά ζητήµατα. Τα τελευταία χρόνια, η εισροή στην Ελλάδα µεγάλου 
αριθµού µεταναστών οδήγησε σε υψηλά επίπεδα το ποσοστό αλλοδαπών στο συνολικό 
πληθυσµό (6,9% µε στοιχεία της απογραφής 2001). 

Για την αντιµετώπιση των προκλήσεων αυτών, ήδη από την ανάλυση της Εθνικής 
Έκθεσης Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 
2006-2008 προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

• Η προώθηση στην απασχόληση αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για τον περιορισµό 
του κινδύνου του κοινωνικού αποκλεισµού, ενω η εργασία και των δύο γονέων αποτελεί 
την καλύτερη ασπίδα απέναντι στον κίνδυνο της παιδικής φτώχειας. Γι’ αυτό θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις δράσεις για την προώθηση στην απασχόληση 
των οµάδων του πληθυσµού µε επισφαλή θέση στην απασχόληση. Οι 
προσπάθειες για την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, µέσω των δράσεων για τη 
στήριξη της οικογένειας και των γυναικών, της εναρµόνισης επαγγελµατικής και 
προσωπικής ζωής, της βελτίωσης της στόχευσης των ενεργητικών πολιτικών 
απασχόλησης και κατάρτισης προς τις ευάλωτες οµάδες, θα συνεισφέρει αποφασιστικά 
στους στόχους της Λισσαβώνας, όσο και στη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς 
εισοδηµατικού επιπέδου για τα άτοµα σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισµού. Η αύξηση 
των ποσοστών απασχόλησης θα αυξήσει τις εισροές προς το σύστηµα κοινωνικής 
ασφάλισης, θα διασφαλίσει µακροπρόθεσµα υψηλότερες συντάξεις λόγω της 
µεγαλύτερης συµµετοχής στην αγορά εργασίας ατόµων που σήµερα δεν ανήκουν στο 
εργατικό δυναµικό και συνεπώς θα συµβάλει στη µείωση του κινδύνου φτώχειας για την 
τρίτη ηλικία και για τις γυναίκες. 

• Η βελτίωση των δράσεων επαγγελµατικής κατάρτισης και δια βίου µάθησης, µε 
την καλύτερη στόχευση προς τις ευάλωτες οµάδες και σε συµφωνία µε τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας θα διευκολύνει αποφασιστικά την πρόσβαση αυτών των 
οµάδων στην απασχόληση και την κοινωνική τους ενσωµάτωση. 

• Η διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου διαβίωσης για τις 
οµάδες σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισµού θα πρέπει να συµπληρώνεται από πολιτικές 
για την ενίσχυση του εισοδήµατος αλλά και διευκόλυνσης της πρόσβασης σε 
ποιοτικές υπηρεσίες. 

• Οι δράσεις για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των Ατόµων µε Αναπηρία και 
την κοινωνική ένταξη των µεταναστών θα συνεισφέρουν αποφασιστικά τόσο στην 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής όσο και στην επίτευξη των στόχων της οικονοµικής 
µεγέθυνσης και της απασχόλησης. 

• Ο εκσυγχρονισµός του ασφαλιστικού συστήµατος αποτελεί αποφασιστικής 
σηµασίας δράση, τόσο για τη βιωσιµότητα του ελληνικού συστήµατος κοινωνικής 
προστασίας και τη διασφάλιση της επάρκειας της κάλυψης που προσφέρει 
µακροπρόθεσµα, όσο και για τη µακροχρόνια δηµοσιονοµική σταθερότητα. 

• Η επέκταση της κάλυψης του συστήµατος κοινωνικής προστασίας και η ενίσχυση της 
ποιότητάς του θα επιτευχθεί και µέσω δράσεων εκσυγχρονισµού των συστηµάτων 
και εξορθολογισµού των δαπανών (όπως η εισαγωγή ενιαίου πληροφοριακού 
συστήµατος για το ΕΣΥ, η εισαγωγή σύγχρονων µεθόδων διαχείρισης στον τοµέα της 
υγείας, η εφαρµογή προτύπων ποιότητας, η καταπολέµηση του κατακερµατισµού στο 
ασφαλιστικό σύστηµα, η µηχανοργάνωση των ταµείων κλπ).  
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• Οι δράσεις διασφάλισης ενός αξιοπρεπούς κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου διαβίωσης για 
όλους συµπληρώνονται µε την επέκταση των κοινωνικών υπηρεσιών. Η επέκταση των 
δοµών κοινωνικής φροντίδας, η προσπάθεια για υγειονοµική κάλυψη των πιο 
ευπαθών οµάδων και δράσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε µια 
σειρά από κοινωνικά αγαθά δρουν συµπληρωµατικά ως προς τον παραπάνω στόχο. 
Σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής προστασίας καταβάλλεται προσπάθεια για ένα 
ποιοτικό άλµα, µε δράσεις εκσυγχρονισµού των υφιστάµενων δοµών, τον εξορθολογισµό 
της λειτουργίας των επιµέρους συστηµάτων, και τη διοικητική τους αναδιάρθρωση. 
Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στις προσπάθειες για τον εκσυγχρονισµό του 
συστήµατος κοινωνικής προστασίας και στην ανάγκη συντονισµού των εµπλεκόµενων 
φορέων, στη διαµόρφωση µηχανισµών παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
υλοποιούµενων δράσεων, στην αποκέντρωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, 
καθώς και στη διεύρυνση της συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων και των 
ενδιαφεροµένων µερών στις διαδικασίες. 

Οι παραπάνω στρατηγικές κατευθύνσεις που θα πρέπει να διατρέχουν το σύνολο της 
προσπάθειας για τον εκσυγχρονισµό του ελληνικού συστήµατος κοινωνικής προστασίας 
συναρθρώνονται µε τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί τόσο από την αναθεωρηµένη 
Στρατηγική της Λισσαβώνας όσο και από το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 2005-
2008. 

1.5.4 Αγορά εργασίας -Απασχόληση – Kατάρτιση 

1.5.4.1 Πρόσφατες εξελίξεις στην Απασχόληση 

Το ποσοστό απασχόλησης κατά την περίοδο (1994-2005) αυξήθηκε στην Ελλάδα από 54,2% 
σε 60,1%, υπολειπόµενο συστηµατικά του Ευρωπαϊκού µέσου όρου, ο οποίος κατά την 
ίδια περίοδο αυξήθηκε από 59,8% σε 65,2% και παραµένει σηµαντικά κάτω από το στόχο του 
70% της συνολικής απασχόλησης για το 2010 που τίθεται στο πλαίσιο της ΣτΛ. Παράλληλα 
διαπιστώνεται ότι η παραγωγή νέων θέσεων εργασίας στη χώρα µας είναι χαµηλή σε 
σύγκριση µε τις υπόλοιπες χώρες µέλη της ΕΕ-25. Το ποσοστό µερικής απασχόλησης 
παραµένει ακόµη ιδιαίτερα χαµηλό και για το έτος 2005, ανήλθε σε 4,8%  έναντι 18,5% 
στην ΕΕ-25 για την ίδια περίοδο.  

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 21 -Ποσοστό απασχόλησης ανά ηλικιακή οµάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Eurostat, 2005 

Η σηµαντική απόκλιση του επιπέδου απασχόλησης στην Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό µέσο όρο 
οφείλεται κυρίως στο χαµηλό ποσοστό απασχόλησης των γυναικών. Τα ποσοστά 
απασχόλησης των γυναικών παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια και από 41,7% 
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το 2001 διαµορφώνονται στο 45,2% το 2004, υπολειπόµενα όµως κατά πολύ του 
ευρωπαϊκού µέσου όρου  55,7% (ΕΕ25).69 

Πιο αναλυτικά: 

Α. Τάσεις στην απασχόληση κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας 

Από την ποσοστιαία κατανοµή της απασχόλησης στους ευρείς τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας στη χώρα µας κατά το χρονικό διάστηµα 1999- 2003, προκύπτει ότι: 

• Ο τοµέας των υπηρεσιών απασχολεί την πλειονότητα του συνόλου των εργαζοµένων. Ο 
τοµέας της Βιοµηχανίας – Βιοτεχνίας προσφέρει εργασία στο ένα τέταρτο περίπου των 
εργαζοµένων της Ελλάδας. Τέλος, ο Αγροτικός τοµέας απασχολεί ένα σηµαντικό µερίδιο 
των εργαζοµένων στην Ελλάδα 16% το 2003. 

• ∆ιαχρονικά, µειώνεται η απασχόληση στην Βιοµηχανία – Βιοτεχνία και τον 
Αγροτικό τοµέα, ενώ αντίθετα αυξάνεται στον τοµέα των υπηρεσιών. Στην Ελλάδα οι 
µεταβολές αυτές είναι περισσότερο έντονες και φαίνεται να συµβάλουν προς την 
κατεύθυνση του Ευρωπαϊκού µοντέλου ζήτησης εργασίας το οποίο κυριαρχείται από 
επαγγελµατικές ειδικότητες του τοµέα των υπηρεσιών  και την περιορισµένη ζήτηση για 
ειδικότητες του αγροτικού τοµέα.  

• Η κατά φύλο κατανοµή της απασχόλησης στους ευρείς τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας δείχνει ότι οι γυναίκες υπερτερούν στις Υπηρεσίες και τον 
Αγροτικό τοµέα, ενώ οι άνδρες υπερτερούν στον τοµέα της Βιοµηχανίας –
Βιοτεχνίας. 

• ∆ιαχρονικά παρατηρείται αύξηση της απασχόλησης στον τοµέα των Υπηρεσιών κατά 2,6 
ποσοστιαίες µονάδες, η οποία προέρχεται κυρίως από την αύξηση των απασχολουµένων 
γυναικών κατά 4,4 ποσοστιαίες µονάδες ενώ θετικές τάσεις παρουσιάζει η απασχόληση 
των ανδρών στο συγκεκριµένο τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας.  

Εξετάζοντας αναλυτικότερα τις απώλειες και τα κέρδη σε θέσεις εργασίας των κλάδων 
οικονοµικής δραστηριότητας κατά το χρονικό διάστηµα 1999-2005 µε βάσει τα στοιχεία της 
ΕΣΥΕ προκύπτει ότι οι απώλειες σε θέσεις εργασίας για το σύνολο των κλάδων ανήλθαν σε 
186.000 θέσεις. Οι νέες θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα 
1999-2005 ανήλθαν σε 527.500 θέσεις. Το καθαρό αποτέλεσµα αυτών των εξελίξεων είναι 
η αύξηση της απασχόλησης κατά 341.500 νέες θέσεις εργασίας. 

Στο µέτρο που οι τάσεις δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας στους ευρείς τοµείς, ή τους 
κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας της χώρας µας δεν µεταβληθούν δραµατικά κατά τα 
επόµενα χρόνια, τότε εκτιµάται ότι η συρρίκνωση της απασχόλησης στον αγροτικό τοµέα θα 
συνεχιστεί. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η αποχώρηση των ηλικιωµένων αγροτών από το 
εργατικό δυναµικό θα σηµαίνει και απώλεια θέσεων εργασίας λόγω της µη αναπλήρωσης 
τους από νεαρής ηλικίας εργαζόµενους για τους οποίους σπανίως ο αγροτικός τοµέας 
αποτελεί χώρο επαγγελµατικής αποκατάστασης. Παροµοίως, η διαπιστούµενη τάση 
απώλειας θέσεων εργασίας για τις γυναίκες στην Βιοµηχανία – Βιοτεχνία δεν φαίνεται να 
αντιστρέφεται λόγω της συνεχιζόµενης συρρίκνωσης του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας.  

Σε επίπεδο κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας η πλειονότητα των κλάδων παρουσιάζει 
δυνατότητες «παραγωγής» νέων θέσεων εργασίας  µε κυρίαρχους τους κλάδους της 
διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, εµπορίου, αλλά και των κλάδων που συνδέονται άµεσα µε 
το δηµόσιο όπως είναι η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Εκπαίδευση, και Υγεία και Κοινωνική Μέριµνα.  
Από την άλλη µεριά , οι κλάδοι που συνδέονται µε τον πρωτογενή τοµέα, τις µεταποιητικές 
βιοµηχανίες και την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος φαίνεται να συρρικνώνονται σε όρους 
απασχόλησης µε αποτέλεσµα να χάνουν θέσεις εργασίας διαχρονικά.    

Από τα δηµοσιευµένα στοιχεία της ΕΣΥΕ70 για το 2005 προκύπτει ότι οι απασχολούµενοι 
στον πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας αποτελούν πλέον µόλις το 13% του συνόλου, ενώ η 
Βιοµηχανία- Βιοτεχνία διατηρεί σε γενικές γραµµές σταθερό το µερίδιό της στη συνολική 
απασχόληση (23%). Ο τοµέας των Υπηρεσιών αύξησε εντυπωσιακά το µερίδιό του στη 
συνολική απασχόληση (65 % του συνόλου). Εξετάζοντας τις µεταβολές της απασχόλησης 

                                               

 
69 Eurostat. 
70 ΕΣΥΕ , 2005 
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κατά θέση στο επάγγελµα  προκύπτει ότι κατά το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα έχουν 
σηµειωθεί σηµαντικές µεταβολές στη θέση στο επάγγελµα των απασχολουµένων µε 
προεξάρχουσα την αύξηση του αριθµού των µισθωτών και τη σηµαντική µείωση του 
αριθµού των απασχολουµένων υπό το καθεστώς του βοηθού.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 31 - Απασχολούµενοι κατά θέση στο επάγγελµα 1999-2005 (σε χιλιάδες 
άτοµα) 

Θέση στο 
επάγγελµα 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 +/- 
2005/1999* 

Αυτοαπ/µενος 
µε προσωπικό 

305,8 326,7 336,3 315,0 310,2 346,8 352,2 46,4 

Αυτοαπ/µενος 
χωρίς 
προσωπικό 

991,6 998,4 954,3 996,5 1.018,5 962,5 967,5 -24,4 

Μισθωτός 2.337,4 2.378,7 2.466,3 2.545,3 2.616,0 2.746,2 2.784,8 447,4 

Βοηθός 405,6 394,1 346,3 333,3 341,9 274,9 277,5 -128,1 

Σύνολο 4.040,4 4.097,9 4.103,2 4.190,2 4.286,6 4.330,5 4.381,9 341,5 
* Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας  

 

Β. Εξελίξεις στην παραγωγικότητα της εργασίας  

Η παραγωγικότητα είναι ίσως ο σηµαντικότερος παράγοντας ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας και βελτίωσης της ευηµερίας µακροπρόθεσµα. Η ανταγωνιστικότητα 
προσδιορίζεται από την παραγωγικότητα µε την οποία η χώρα χρησιµοποιεί το ανθρώπινο 
δυναµικό της, το κεφάλαιο και τους φυσικούς της πόρους. 

Το επίπεδο της παραγωγικότητας της εργασίας µετράται µε δύο τρόπους: παραγόµενο 
προϊόν (ΑΕΠ σε ΜΑ∆) ανά απασχολούµενο, και παραγόµενο προϊόν (ΑΕΠ σε ΜΑ∆) ανά 
σύνολο εργατοωρών έτους.  

Η παραγωγικότητα της εργασίας, βρίσκεται σε χαµηλότερο επίπεδο απ’ ότι στην 
ΕΕ15 και αποτελεί, µαζί µε το συγκριτικά χαµηλότερο ποσοστό απασχόλησης, τη βασική 
αιτία υστέρησης του κατά κεφαλήν εισοδήµατος. Σύµφωνα µε την πρόσφατη Έκθεση της 
Τράπεζας της Ελλάδος, ως πιθανές αιτίες αναφέρονται τα προβλήµατα στο επιχειρηµατικό 
περιβάλλον (γραφειοκρατία, ρυθµιστικές παρεµβάσεις), την έλλειψη ανταγωνισµού, το 
µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων, την υστέρηση στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και 
τις αδυναµίες του εκπαιδευτικού συστήµατος. 

Πάντως, η παραγωγικότητα, εκφρασµένη ως ΑΕΠ σε ΜΑ∆ ανά απασχολούµενο σε 
σχέση µε EE-15=100, παρουσιάζει εντυπωσιακή βελτίωση στη χώρα. Στη διάρκεια της 
τελευταίας δεκαετίας η τιµή του σχετικού δείκτη αυξήθηκε και αναµένεται να φτάσει το 99,7 
το 2007.  
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 22 -Παραγωγικότητα ανά εργαζόµενο (ΑΕΠ σε ΜΑ∆), πηγή: Eurostat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην κατάταξη των χωρών της ΕΕ µε βάση τον δείκτη παραγωγικότητα της εργασίας 
ανά ώρα εργασίας (ΑΕΠ σε ΜΑ∆ ανά ώρα εργασίας σε σχέση µε EE-15=100), η τιµή του 
δείκτη για την Ελλάδα παραµένει χαµηλή σε σχέση µε τον Κοινοτικό µέσο όρο (74,5 το 
2003). Η ωριαία παραγωγικότητα της εργασίας, όπως παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 6, είναι 
η δεύτερη πιο χαµηλή στην ΕΕ-1571.  

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 23 -Ωριαία παραγωγικότητα εργασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. Μεταβολές στα χαρακτηριστικά των απασχολουµένων, 1999-2004. 

Από τα στοιχεία που εµφανίζονται στους παρακάτω πίνακες για τη  διαχρονική εξέλιξη των 
ποσοστών απασχόλησης του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού κατά φύλο προκύπτει ότι: 

Κατά το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα αυξήθηκε το σχετικό µέγεθος της απασχόλησης των 
δύο φύλων κατά 3,5 ποσοστιαίες µονάδες. Η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών 

                                               

 
71 Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ωριαία παραγωγικότητα απέχει από τη µέση της ΕΕ, λόγω του σχετικά υψηλότερου 
επιπέδου της µερικής απασχόλησης στις άλλες χώρες της ΕΕ.  
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υπερτερεί έναντι των ανδρών (4,2 ποσοστιαίες µονάδες έναντι 2,6 µονάδες για τους 
άνδρες). 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 24 -Ποσοστό απασχόλησης ατόµων ηλικίας 15-64 ετών κατά φύλο, 
1999-2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση των θέσεων εργασίας, οι οποίες κυρίως 
καλύφθηκαν από γυναίκες.  

Εξετάζοντας τη διαχρονική εξέλιξη της διαφοράς των ποσοστών απασχόλησης ανάµεσα 
στους άνδρες και τις γυναίκες συνάγεται ότι στην Ελλάδα η διαφορά στα ποσοστά 
απασχόλησης ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες βαίνει  διαχρονικά µειούµενη.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 32 -Χάσµα απασχόλησης ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες 15-64 ετών,  
1999-2004 

Χώρα 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004/1999 

Ελλάδα 30,1 29,8 29,9 29,3 29,1 28,5 -1,6 
Πηγή: EC, 2005, Indicators for monitoring the 2004 Employment Guidelines 2005 compendium, DG 
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Brussels, σ. 48.  

 

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι κατά το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα οι γυναίκες 
που καταλαµβάνουν θέσεις εργασίας είναι αναλογικά περισσότερες από τους άνδρες µε 
αποτέλεσµα να αυξάνονται ταχύτερα τα ποσοστά απασχόλησής τους. Παρόλα αυτά, η 
διαφορά στα ποσοστά απασχόλησης ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες εξακολουθεί να είναι 
σηµαντική και αυτό σηµαίνει ότι η προσέλκυση περισσότερων γυναικών στην απασχόληση 
θα πρέπει να αποτελεί συνεχή στόχο των πολιτικών της αγοράς εργασίας µε στόχο τη 
µείωση της διαφοράς των ποσοστών απασχόλησης ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες. 

Πάντως, η µικρή και αργά αυξανόµενη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας και ειδικότερα στην απασχόληση αφενός σηµαίνει µεγάλα περιθώρια 
ανάπτυξης της γυναικείας απασχόλησης στη χώρα µας αφετέρου υπονοεί ότι για να 
αυξηθεί η γυναικεία απασχόληση επιβάλλεται η λήψη ολοκληρωµένων ενεργητικών µέτρων 
για την άρση των εµποδίων, προκαταλήψεων, διακρίσεων και αλλαγής ατοµικών 
συµπεριφορών έτσι ώστε οι γυναίκες να µπορέσουν να προωθηθούν στην απασχόληση. Σε 
αυτό το σηµείο θα πρέπει να επισηµανθεί ότι τα ποσοστά απασχόλησης των ανδρών 
βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα σε σχέση µε τα άλλα κράτη µέλη και µάλιστα σε ορισµένες 
περιπτώσεις είναι υψηλότερα των αντιστοίχων ποσοστών απασχόλησης των ανδρών στην 
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ΕΕ 25, µε αποτέλεσµα τα περιθώρια αύξησής τους να είναι πολύ µικρά. Σε αυτό το πλαίσιο, 
η αύξηση των ποσοστών απασχόλησης των γυναικών είναι η δέουσα λύση για την αύξηση 
των ποσοστών απασχόλησης του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της χώρας.  

∆. Απασχόληση των ηλικιωµένων  

Η απασχόληση των ηλικιωµένων (55-64 ετών) παραµένει σχεδόν σταθερή τα τελευταία 
χρόνια και βρίσκεται στο 39,4% για το 2004, λίγο χαµηλότερα από τον Ευρωπαϊκό µέσο 
όρο (41% ΕΕ-25). Αντίστοιχα, η µέση ηλικία εξόδου από την εργασία διαµορφώνεται στα 
59,5 χρόνια έναντι των 60,7 της ΕΕ-25 το 2004.Υπογραµµίζεται ότι η απασχόληση των 
ατόµων 55-64 ετών απέχει πλέον των 10 ποσοστιαίων µονάδων από το στόχο του 
50% για το 2010 (ΣτΛ).  

Από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα, κατά το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα προκύπτει ότι 
το ποσοστά απασχόλησης των ηλικιωµένων ανδρών είναι υψηλότερα από το αντίστοιχο των 
γυναικών και ότι η αύξηση των ποσοστών απασχόλησης των ανδρών ήταν 0,7 ποσοστιαίες 
µονάδες, ενώ το ποσοστό απασχόλησης των ηλικιωµένων γυναικών µειώθηκε κατά -0,4 
ποσοστιαίες µονάδες.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 33 -Ποσοστό απασχόλησης ατόµων ηλικίας 55-64 ετών κατά φύλο,  
1999-2004 

Χώρα Κατηγορία 1999 2000 2001 2002 2003 2004 +/- 
2004/ 
1999 

Σύνολο 39,3 39,0 38,2 39,2 41,3 39,4 0,1 
Άνδρες 55,7 55,2 55,3 55,9 58,7 56,4 0,7 
Γυναίκες 24,4 24,3 22,9 24,0 25,5 24,0 -0,4 

Ελλάδα 

Χάσµα 
απασχόλησης 
ανάµεσα σε 
άνδρες και 
γυναίκες 55-
64 ετών 

31,3 30,9 31,3 31,9 33,2 32,4 1,1 

Πηγή: EC 2005, Indicators for monitoring the 2004 Employment Guidelines 2005 compendium, DG 
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Brussels, σ. 11.  

 

Από τα ως άνω προκύπτει και η διεύρυνση του χάσµατος απασχόλησης των ηλικιωµένων 
γυναικών έναντι των ανδρών στη χώρα µας. 

Ανεξαρτήτως των λόγων που οδηγούν τις ηλικιωµένες γυναίκες εκτός της απασχόλησης 
(π.χ. ανεργία, πρόωρη συνταξιοδότηση, διάσταση ανάµεσα στην οικογενειακή και 
επαγγελµατική ζωή, κλπ.) το συµπέρασµα είναι ότι οι ηλικιωµένες γυναίκες στη χώρα µας 
δεν ωφελήθηκαν από την αύξηση της απασχόλησης ή αλλιώς οι δηµιουργηθείσες νέες 
θέσεις εργασίας κατά το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα δεν φαίνεται να προσέλκυσαν αυτή 
την κατηγορία των εργαζοµένων.  

Ε. Πρόσβαση στην εργασία για τους νέους  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ, το 2005, το ποσοστό 
απασχόλησης των νέων 15-24 ετών διαµορφώθηκε στο 25%, υπολειπόµενο κατά 12, 
περίπου, ποσοστιαίες µονάδες του µέσου όρου της ΕΕ-25 (36,8%).  

Το ποσοστό ανεργίας των νέων 15-24 ετών ήταν, το 2005 25,5% παρουσιάζοντας µείωση 
κατά σχεδόν µία ποσοστιαία µονάδα σε σχέση µε το 2004 (26,9%) αλλά υπολείπονται 
σηµαντικά έναντι του αντίστοιχου ποσοστού της ΕΕ-25 (18,7%)72  

Η δυσκολία εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας αντικατοπτρίζει τόσο τη δυσαρµονία 
του εκπαιδευτικού συστήµατος µε τις ανάγκες της οικονοµίας, όσο και την αδυναµία  της 
οικονοµίας να δηµιουργήσει επαρκείς θέσεις εργασίας.  

                                               

 
72 Eurostat 
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Από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα, όπου παρουσιάζονται οι εξελίξεις στα ποσοστά 
απασχόλησης των νέων ανδρών και νέων γυναικών για το χρονικό διάστηµα 1999-2004, 
προκύπτει ότι υπάρχει µια ελαφρά τάση µείωσης της απασχόλησης των νέων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 34 -Ποσοστό απασχόλησης ατόµων ηλικίας 15-24 ετών κατά φύλο, 
1999-2004 

Χώρα Κατηγορία 1999 2000 2001 2002 2003 2004 +/-
2004/ 
1999 

Σύνολο 27,2 27,6 26,2 26,5 25,3 26,8 -0,4 
Άνδρες 32,4 32,7 30,7 31,5 30,9 32,3 -0,1 

Ελλάδα 

Γυναίκες 21,9 22,4 21,7 21,4 19,8 21,3 -0,6 
Πηγή: EC 2005, Indicators for monitoring the 2004 Employment Guidelines 2005 compendium, DG 
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Brussels, σ. 65.  

 

Η τάση καθυστέρησης ένταξης στην απασχόληση ενδέχεται να είναι αποτέλεσµα της 
επιλογής των νεαρών ατόµων για επιµήκυνση των σπουδών τους αλλά σίγουρα οφείλεται 
και στο ότι οι νέοι αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες ανεύρεσης πρώτης εργασίας µε 
αποτέλεσµα να εντάσσονται στους ανέργους.  

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι οι νέοι αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα εµπόδια στην προσπάθειά τους 
για να βρουν εργασία και τα εµπόδια αυτά συνήθως συνδέονται µε την διαφορά που 
υπάρχει ανάµεσα στα προσόντα και δεξιότητες που διαθέτουν οι νέοι και τις 
ζητούµενες ειδικότητες από την παραγωγή. Η σύζευξη προσφοράς και ζήτησης 
ειδικοτήτων δεν µπορεί παρά να είναι µία µακροχρόνια και συνεχής συνεργασία ανάµεσα 
στο εκπαιδευτικό σύστηµα και τα συστήµατα κατάρτισης επανακατάρτισης και τον 
παραγωγικό µηχανισµό έτσι ώστε να προσαρµόζονται τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι 
υποψήφιοι εργαζόµενοι στις εκάστοτε συνθήκες.  

Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας που θεωρείται ως εµπόδιο στην είσοδο των νέων στην 
εργασία είναι η εκτεταµένη αδήλωτη εργασία που λειτουργεί ως τροχοπέδη για την 
είσοδο των νέων στην απασχόληση µε την έννοια ότι οι εργοδότες προτιµούν το «φτηνό» 
εργατικό δυναµικό έναντι της κανονικής πρόσληψης των νεοεισερχοµένων στην αγορά 
εργασίας.  

1.5.4.2 Πρόσφατες εξελίξεις στην ανεργία  

Η ανεργία αναδεικνύεται σε ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα των οικονοµιών της ΕΕ. 
Για την Ελλάδα, η ανεργία εξακολουθεί να παραµένει υψηλή, ξεπερνώντας ήδη από το 1998 
το µέσο όρο της ΕΕ 15. Συγκεκριµένα, το ποσοστό ανεργίας, µε βάση την Ερευνα 
Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ, διαµορφώθηκε για το έτος 2005 στα επίπεδα του 9,9%, 
παρουσιάζοντας µείωση 0,6 ποσοστιαίας µονάδας σε σχέση µε το 2004 (10,5%) αλλά 
πάντοτε άνω του ευρωπαϊκού µέσου όρου (8,7% ΕΕ 25).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 35 -Βασικοί δείκτες ανεργίας Ελλάδας, ΕΕ-15 και ΕΕ-25 

Βασικοί 
∆είκτες 

Απασχόλησης 
∆ιαχρονικοί ∆είκτες Ελλάδας 

Συγκριτικοί ∆είκτες 
2004 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 ΕΛΛΑ∆Α ΕΕ15 ΕΕ25 
Ποσοστό 
ανεργίας 12,0 11,3 10,8 10,3 9,7 10,5 10,5 8,1 9,0 
Άνδρες 7,9 7,5 7,3 6,8 6,2 6,6 6,6 7,1 8,1 
Γυναίκες 18,1 17,2 16,2 15,6 15,0 16,2 16,2 9,3 10,2 
Ποσοστό 
µακροχρόνιας 
ανεργίας 6,5 6,2 5,5 5,3 5,3 5,6 5,6 3,4 4,1 
Άνδρες 3,8 3,6 3,3 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,6 
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Βασικοί 
∆είκτες 

Απασχόλησης 
∆ιαχρονικοί ∆είκτες Ελλάδας 

Συγκριτικοί ∆είκτες 
2004 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 ΕΛΛΑ∆Α ΕΕ15 ΕΕ25 

Γυναίκες 10,7 10,2 9,1 8,6 8,9 9,4 9,4 4,0 4,7 
Ποσοστό 
ανεργίας των 
νέων (15-24) 12,6 11,4 10,3 9,7 9,3 9,9 9,9 7,6 8,3 
Άνδρες 9,7 9,0 8,5 7,8 7,2 7,6 7,6 8,0 8,8 
Γυναίκες 15,6 13,8 12,1 11,7 11,4 12,1 12,1 7,3 7,8 
Ποσοστιαίο 
χάσµα 
ανεργίας 
µεταξύ 
ανδρών και 
γυναικών 10,2 9,7 8,9 8,8 8,8 9,6 9,6 2,2 2,1 
Πηγή: Εurostat, Compendium 2005 

Πολύ υψηλή θέση καταλαµβάνει η Ελλάδα και στους µακροχρόνια ανέργους. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά την τελευταία πενταετία, ενώ οι περισσότερες χώρες 
περιόρισαν τους µακροχρόνια άνεργους, η Ελλάδα παρουσίασε αυξητική τάση, ύστερα από 
διετία στασιµότητας, παραµένοντας ωστόσο σε χαµηλότερα επίπεδα από το 2000 (6,2%). 
Έτσι, το ποσοστό των µακροχρόνια ανέργων στον συνολικό ενεργό πληθυσµό ανερχόταν το 
έτος 2004 στο 5,6%, κατά 70% ανώτερο του ευρωπαϊκού µέσου όρου (3,3% ΕΕ 15).  

Εξετάζοντας την κατά φύλο κατανοµή της ανεργίας φαίνεται ότι αυτή πλήττει αναλογικά 
περισσότερο τις γυναίκες από ότι τους άνδρες. Πιο αναλυτικά, στη χώρα µας οι γυναίκες 
παρουσιάζουν µονίµως υπερδιπλάσια ποσοστά ανεργίας από ότι οι άνδρες. ∆ιαχρονικά όµως, 
η µείωση της ανεργίας των γυναικών είναι εντονότερη σε σύγκριση µε το ρυθµό  µείωσης της 
ανεργίας των ανδρών µε αποτέλεσµα την τάση µείωσης του χάσµατος ανεργίας ανάµεσα στα 
δύο φύλα. Τα ποσοστά ανεργίας των γυναικών αν και µειώθηκαν την περίοδο 2004-2005 από 
16,8% σε 14,9%, εµφανίζονται κατά πολύ υψηλότερα του ευρωπαϊκού µέσου όρου 9,8% 
(ΕΕ-25). Σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι το παραπάνω ποσοστό είναι υπερδιπλάσιο του 
ποσοστού ανεργίας των αντρών (6,1% για το 2005 έναντι 7,3% για το 2005)73. 

1.5.4.3 Ειδικές οµάδες πληθυσµού 

Τα άτοµα µε αναπηρία και τα άτοµα άλλων ευάλωτων κοινωνικά οµάδων αντιµετωπίζουν 
έντονα προβλήµατα που αφορούν στην πρόσβαση τόσο σε υποδοµές όσο και σε αγαθά και 
υπηρεσίες λόγω των ιδιαιτεροτήτων που τα χαρακτηρίζουν.  Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
Εθνικής Έκθεσης για τις Στρατηγικές για την Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη 
2006-2008, τα άτοµα µε αναπηρία βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας σε ποσοστά κατά 
πολύ υψηλότερα από αυτά του γενικού πληθυσµού της χώρας, καλύπτουν σε µεγάλο βαθµό 
θέσεις εργασίας χαµηλών δεξιοτήτων και αµοιβών, ενώ το µέσο οικογενειακό εισόδηµα των 
νοικοκυριών µε µέλος Άτοµο µε Αναπηρία είναι αρκετά χαµηλότερο του γενικού µέσου όρου. 
Σύµφωνα µε σχετική έρευνα της ΕΣΥΕ (2003), το 84% των Ατόµων µε Αναπηρία 
βρίσκεται εκτός εργατικού δυναµικού. Επιπλέον, οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα 
καθιστούν πολλές φορές, τόσο τα άτοµα µε αναπηρία όσο και άτοµα άλλων κοινωνικά 
µειονεκτουσών οµάδων, θύµατα διακρίσεων και ακραίου κοινωνικού αποκλεισµού. Το 
ποσοστό ανεργίας των ατόµων µε αναπηρία (8,9%) είναι µικρότερο του αντίστοιχου για το 
σύνολο του πληθυσµού της χώρας (9,6%).  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Απογραφής του 2001, οι διαβιούντες στην Ελλάδα µε µη 
Ελληνική εθνικότητα ανέρχονταν σε περίπου 800 χιλιάδες άτοµα, τα οποία 
αντιστοιχούσαν στο 7,3 % του συνολικού πληθυσµού. Με βάση τα στοιχεία από τις 
Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού τα άτοµα µε εθνικότητα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στη 
χώρα µας παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης από τα άτοµα µε εθνικότητα ΕΕ, 
ενώ αντίθετα τα ποσοστά ανεργίας τους είναι µικρότερα.  Αναφορικά µε τις µεταβολές της 

                                               

 
73 Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, Γ.Γ. Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, Μάρτιος 2006. 
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απασχόλησης στην Ελλάδα, κατά την τελευταία 5ετία, περίπου οι µισές νέες θέσεις εργασίας 
που δηµιουργήθηκαν οφείλονται στην απασχόληση αλλοδαπών. Την ίδια περίοδο η 
απασχόληση ατόµων ελληνικής υπηκοότητας αυξήθηκε κατά 3,8% ενώ των αλλοδαπών 
διπλασιάσθηκε.  

1.5.4.4 Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης  

Η Ελλάδα υστερεί σε δαπάνες για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. 
Συγκεκριµένα, το 2003 στη χώρα µας δαπανήθηκε το 0,11% του ΑΕΠ για στήριξη µέτρων 
ενεργητικής απασχόλησης, ποσοστό πολύ µικρότερο του ευρωπαϊκού µέσου όρου (0,70% 
ΕΕ15). 

Θετικό είναι το γεγονός ότι στο χώρο των ενεργητικών πολιτικών ολοκληρώνεται το 
δίκτυο ∆ηµοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης (119 Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης 
και Τοπικές Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆), στελεχωµένων µε εκπαιδευµένους Εργασιακούς 
Συµβούλους, εξοπλισµένων µε κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή και δικτυωµένων µε ένα 
εξειδικευµένο πληροφοριακό σύστηµα. ∆ιευρύνθηκε επίσης το εύρος και βελτιώθηκε η 
στόχευση σε ότι αφορά τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ενώ προωθήθηκε και η 
καταγραφή των τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας. Τέλος, ελήφθησαν µέτρα υπέρ 
της ισότητας των δύο φύλων και αντιµετώπισης των διακρίσεων στην αγορά εργασίας.  

1.5.4.5 ∆ια βίου µάθηση  

Η διεθνοποίηση των αγορών και των νέων τεχνολογιών καθιστούν αναγκαία τη συνεχή 
ανανέωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού. Στην Ελλάδα η δια 
βίου µάθηση δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα 
µοιράζεται την τελευταία θέση µε την Πορτογαλία µεταξύ των ΕΕ 25 ως προς τη συµµετοχή 
των πολιτών ηλικίας 25-64 ετών σε προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης (2% το 2004 έναντι 
9,9% της ΕΕ-25), αντανακλώντας την ύπαρξη περιορισµένων ευκαιριών εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ενηλίκων καθώς και την ασύµµετρη κατανοµή αντίστοιχων ευκαιριών για τις 
κοινωνικά ευάλωτες οµάδες. Παρά το γεγονός ότι κατά τα τελευταία χρόνια το ποσοστό 
αυτό είναι οριακά βελτιωµένο έναντι των προηγούµενων ετών (2000-2002), η Ελλάδα 
απέχει ακόµη σηµαντικά από τα αντίστοιχα ποσοστά των υπολοίπων κρατών µελών της ΕΕ. 

Κατά τις προηγούµενες περιόδους προγραµµατισµού δεν υπήρξε συνολική στρατηγική παρά 
µεµονωµένες δράσεις οι οποίες στηρίχθηκαν κυρίως στις δυνατότητες χρηµατοδότησης 
µέσω των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του ΛΑΕΚ. Οι αδυναµίες στο πεδίο αυτό οφείλονταν 
κατά κύριο λόγο στην έλλειψη συστηµατικής αποτύπωσης των χαρακτηριστικών της 
ζήτησης εργασίας και συνακόλουθα στην αδυναµία αναγνώρισης των αναγκών κατάρτισης.  

Καταγράφηκαν, ωστόσο, θετικές ενέργειες, όπως:  

• Η θεσµοθέτηση του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (ΕΣΣΕΕΚΑ) µε την Απασχόληση καθώς και η καθιέρωση θεσµικού πλαισίου 
για τη ∆ια Βίου Μάθηση (Ν.3369/2005), µε στόχο τη συστηµατοποίηση της παροχής 
υπηρεσιών δια βίου µάθησης στο σύνολο του φάσµατος των εµπλεκοµένων φορέων. 

• Ο σχεδιασµός και εφαρµογή διαδικασιών πιστοποίησης δοµών, εκπαιδευτών, 
συστηµάτων συνεχούς ελέγχου, παρακολούθησης πιστοποιηµένων φορέων, 
προγραµµάτων δια βίου επαγγελµατικής κατάρτισης και διαδικασιών πιστοποίησης 
γνώσεων - δεξιοτήτων – ικανοτήτων (µέσω του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης). 

• Αναπτύχθηκε από το Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε 
(θυγατρική εταιρεία του ΟΑΕ∆) σύστηµα ∆ιάγνωσης των Αναγκών Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης, το οποίο στηρίζεται στην πλήρη ανάλυση στοιχείων για την προσφορά, αλλά 
και για τη ζήτηση εργασίας και πρόσφατα την αποτίµηση των ενεργητικών πολιτικών 
απασχόλησης, µε τη ποσοτικοποίηση δεικτών για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητάς 
τους σε τοπικό επίπεδο.  

Χαρακτηριστική ήταν, όµως, αφενός η έλλειψη συντονισµού των φορέων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και η καταγραφή αλληλοεπικάλυψης των δράσεων και ενεργειών τους, 
αφετέρου η καθυστέρηση που διαπιστώθηκε τόσο ως προς την ολοκλήρωση του θεσµικού 
πλαισίου της πιστοποίησης των δοµών συνεχιζόµενης µε την πιστοποίηση προγραµµάτων, 
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εκπαιδευτών, γνώσεων και δεξιοτήτων, όσο και ως προς την ενεργοποίηση του Εθνικού 
Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Κατάρτισης µε την Απασχόληση. 

1.5.4.6 Επιχειρηµατικότητα και απασχόληση 

Κατά το χρονικό διάστηµα 1999-2005, ο αριθµός των επιχειρηµατιών 
(αυτοαπασχολουµένων µε προσωπικό ή χωρίς προσωπικό) παρουσίασε αύξηση της τάξης 
των 22 χιλιάδων ατόµων ή 1,7 %. Η αύξηση αυτή προήλθε αποκλειστικά από τη διεύρυνση 
του αριθµού των αυτοαπασχολουµένων µε προσωπικό κατά 46,4 χιλιάδες άτοµα, δεδοµένου 
ότι η κατηγορία των αυτοαπασχολουµένων χωρίς προσωπικό συρρικνώθηκε κατά 24.000 
άτοµα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 36 -Απασχολούµενοι (15 ετών και άνω) κατά θέση στο επάγγελµα 1999-
2005 (χιλιάδες άτοµα) 

 Αυτοαπασχο-
λούµενοι µε 
προσωπικό 

Αυτοαπασχο-
λούµενοι 
χωρίς 

προσωπικό 

Σύνολο 
αυτοαπασχο-
λουµένων 

Σύνολο 
απασχολου- 

µένων 

% 
αυτοαπασχολούµενοι 
στο σύνολο των 
απασχολουµένων 

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

+ 46,4 - 24,1 + 22,3 + 341,5 - 

% +/- 
2005-
1999 

+15,1 - 2.4 + 1,7 + 8, 5 - 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

Ο ρυθµός αύξησης του αριθµού και των δύο κατηγοριών αυτοαπασχολουµένων (1,7 %) 
είναι κατά πολύ µικρότερος του ρυθµού αύξησης του συνόλου των απασχολουµένων (8,5 
%) κατά το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται µια σταθερή 
διαχρονική µείωση της παρουσίας των αυτοαπασχολουµένων στο σύνολο της απασχόλησης. 
Έτσι, ενώ το 1999 το 32,1 % του συνόλου των απασχολουµένων ήταν 
αυτοαπασχολούµενοι (µε προσωπικό και χωρίς προσωπικό), το αντίστοιχο ποσοστό το 2005 
διαµορφώνεται στο 30,1 %. 

∆ιερευνώντας την έκταση της συµµετοχής των γυναικών στο σύνολο των δύο διακριτών 
οµάδων  επιχειρηµατιών (εργοδότες και εργαζόµενοι για ίδιο λογαριασµό)  στη χώρα, 
προκύπτει ότι οι γυναίκες αποτελούν το 1/4 περίπου του συνόλου. Είναι φανερό ότι η 
επιχειρηµατικότητα των γυναικών υπολείπεται κατά πολύ σε σύγκριση µε την 
επιχειρηµατικότητα των ανδρών, ενώ παρουσιάζει µεγάλες διαπεριφερειακές 
διαφοροποιήσει. Η αύξηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας των γυναικών απαιτεί 
πολιτικές και µέτρα σχεδιασµένα µε τρόπο που να συνεισφέρουν στην άρση των 
αντικειµενικών και υποκειµενικών εµποδίων που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες στη 
προσπάθειά τους, αφενός να αναπτύξουν επιχειρηµατικό προσανατολισµό, και αφετέρου να 
δηµιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό επιχειρήσεων κατά 
τάξη µεγέθους απασχόλησης. Σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας µας (96 %) 
απασχολούν 0-4 άτοµα, το 2 % των επιχειρήσεων απασχολεί 5-9 άτοµα, ενώ το υπόλοιπο 
2% απασχολεί περισσότερα από 10 άτοµα. Έχει υπολογισθεί ότι το µέσο µέγεθος 
απασχόλησης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι δύο εργαζόµενοι, το οποίο είναι το 
µικρότερο σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ74. Σηµειωτέον ότι το µέσο µέγεθος 

                                               

 
74 EC, 2004, Highlights from the 2003 Observatory of European SMEs 2003, No. 8, Enterprise Publications, Brussels, 

Figure 1.2, σ.11 και Table 1.2, σ. 38. 
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απασχόλησης των επιχειρήσεων στην ΕΕ είναι έξι άτοµα (το οποίο είναι µικρότερο από αυτό 
των επιχειρήσεων των ΗΠΑ)75. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 37 -Αριθµός επιχειρήσεων κατά τάξη µεγέθους απασχόλησης  

Μέγεθος 
απασχόλησης 

2002 % 

0-4 844.917 96 

5-9 17.713 2,0 

10-19 8.588 1,0 

20-29 2.908 0,3 

30-49 2.335 0,3 

50-99 1.534 0,2 

100+ 1.323 0,2 

Σύνολο επιχ. 879.318 100,00 

 

Η συνολική απασχόληση στις επιχειρήσεις της χώρας το 2003 ανήλθε σε 1.785.000 άτοµα, 
εκ των οποίων οι 1.545.000 απασχολούνταν στις ΜΜΕ, οι 239.000 στις µεγάλες 
επιχειρήσεις76. Είναι φανερό ότι οι ΜΜΕ προσφέρουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας 
(87%). Λόγω της σπουδαιότητας των ΜΜΕ στη διατήρηση των υπαρχόντων και τη 
δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, δεν είναι τυχαίο που η ανάπτυξη αυτού του είδους 
των  επιχειρήσεων αποτελεί στόχο πρώτης προτεραιότητας τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και στη 
χώρα µας.  

1.5.5 Κοινωνία της γνώσης 

1.5.5.1 Εκπαίδευση  

Σύµφωνα µε τη ΣτΛ, οι στρατηγικοί στόχοι για τα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης οµαδοποιήθηκαν σε τρεις µεγάλες κατηγορίες, που αφορούν: 

• Τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης 
και επαγγελµατικής κατάρτισης στην Ένωση.  

• Τη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα συστήµατα αυτά. 

• Το άνοιγµα των συστηµάτων αυτών στον έξω κόσµο. 

Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία (Γ∆ Εκπαίδευση, 2005) δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει επιτύχει 
τον στόχο της ολοκλήρωσης της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ βρίσκεται εγγύτερα από 
τον µέσο όρο της ΕΕ25 σε σχέση µε τον στόχο της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. 
Αντίθετα, υπολείπεται του ευρωπαϊκού µέσου όρου στα θέµατα των βασικών δεξιοτήτων και 
βρίσκεται εξαιρετικά χαµηλά σε ότι αφορά τη δια βίου µάθηση, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία 
εξέλιξης (ετήσιας µεταβολής) για την αποφοίτηση ανώτατης εκπαίδευσης σε µαθηµατικά, 
θετικές επιστήµες και τεχνολογία. 

Αµέσως παρακάτω, αναλύεται η θέση της Ελλάδας ως προς την επίτευξη των παραπάνω 
στρατηγικών στόχων:  

 

 

                                               

 
75 ο.π, σ.12. 
76 ο.π, πίνακας 1.3, σ. 38. 
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1. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων 
εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης στην Ένωση.  

Οι δαπάνες για την εκπαίδευση 

Στην Ελλάδα οι δηµόσιες δαπάνες αποτελούν το 3.9 % του ΑΕΠ (έτος 2003), µε το 
µεγαλύτερο µερίδιο των δηµοσίων δαπανών να κατευθύνεται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 
(περίπου 1,28% ΑΕΠ για το 2003, δηλ. ποσοστό µεγαλύτερο του µέσου ευρωπαϊκού 
ποσοστού την ίδια περίοδο). Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες µε συγκριτικά χαµηλά επίπεδα 
δαπανών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  

Στην Ευρώπη, το σύνολο των κρατών µελών (πλην της Κύπρου) δεν έχουν ξεπεράσει το 
φράγµα του 1% στις ιδιωτικές επενδύσεις εκπαίδευσης ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ το µέσο 
ποσοστό είναι 0,63% του ΑΕΠ. Στην Ελλάδα οι ιδιωτικές δαπάνες αποτελούν το 0,22% του 
ΑΕΠ. Οι ιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα είναι χαµηλότερες ακόµα και από ορισµένες 
νεοεισερχόµενες στην ΕΕ-25 χώρες.  

Στην ΕΕ25, το µέσο ποσοστό του εργατικού κόστους που δαπανάται στην συνεχιζόµενη 
επαγγελµατική κατάρτιση είναι 2,3% ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό δεν ξεπερνά το 1% 
(0,9%) του εργατικού κόστους των επιχειρήσεων. 

Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού στην εκπαίδευση   

Σε ολόκληρη την Ευρώπη παρατηρείται το φαινόµενο της υπογεννητικότητας, µε 
αποτέλεσµα να έχουµε όλο και λιγότερους νέους. Μόνο την τελευταία πενταετία (2000-
2005) στην ΕΕ15 µειώθηκε ο πληθυσµός ατόµων ηλικίας 0-19 ετών κατά 1,7 εκ. 

Για την Ελλάδα σηµειώνεται µια συνεχής µείωση του ρυθµού των γεννήσεων 
διαχρονικά, η οποία  αντανακλάται αντίστοιχα στη σηµαντική µείωση του ποσοστού 
συµµετοχής των δύο παραγωγικών για το εκπαιδευτικό σύστηµα ηλικιακών κατηγοριών (0 
έως 14 ετών και 15 έως 19 ετών) στο σύνολο του πληθυσµού. Μέσα στη δεκαετία 1991-
2001, ο πληθυσµός των ηλικιακών οµάδων έχει µειωθεί κατά 4,9% και 5,2% αντίστοιχα. 
Καταγράφεται εποµένως ένα διαρκώς αυξανόµενο δηµογραφικό έλλειµµα στην ελληνική 
εκπαίδευση λόγω της δραµατικής µείωσης των γεννήσεων. Το έλλειµµα αυτό αντανακλάται 
στη µείωση των ατόµων σχολικής ηλικίας και συνακόλουθα στη µείωση των µαθητών  στην 
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.   

ΠΙΝΑΚΑΣ 38 - Πραγµατικός Πληθυσµός της Ελλάδας κατά οµάδες ηλικιών 

Απογραφές  

  1971 1981 1991 2001 

Σύνολο Ελλάδος  8.768.372 9.739.589 10.259.900 10.964.020 

0 - 14 ετών  2.223.904 2.307.297 1.974.867 1.548.208 
15 - 64 ετών  5.587.352 6.192.751 6.880.681 7.385.227 

65 ετών και άνω  957.116 1.239.541 1.404.352 2.030.585 
          

Ποσοστιαία κατανοµή %         

0 - 14 ετών  25,36 23,69 19,25 14,12 
15 -64 ετών  63,72 63,58 67,06 67,36 

65 ετών και άνω  10,92 12,73 13,69 18,52 
 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές πληθυσµού και κατοικιών 1971, 1981, 1991, 2001. 

Από την άλλη πλευρά, επισηµαίνεται ότι λόγω της αύξησης του αριθµού των παιδιών των 
µεταναστών, καταγράφεται µια σταδιακή µεταβολή όσον αφορά στη σύνθεση του µαθητικού 
δυναµικού στην Ελλάδα, µε αποτέλεσµα το ελληνικό σχολείο να προσλαµβάνει όλο και 
περισσότερο ένα πολυ-πολιτισµικό χαρακτήρα. 

Είναι προφανές ότι τόσο το δηµογραφικό έλλειµµα και η συνακόλουθη συρρίκνωση του 
πληθυσµού σχολικής ηλικίας, όσο και η αυξανόµενη διαφοροποίηση της σύνθεσης του 
µαθητικού δυναµικού προστίθενται στις νέες προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει 
άµεσα το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. 
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Η αναλογία µαθητών ανά διδακτικό προσωπικό αποτελεί δείκτη διαµόρφωσης πολιτικής της 
εκπαίδευσης, ενώ συχνά αντιµετωπίζεται και ως µέτρο της ποιότητας του εκπαιδευτικού 
συστήµατος, στη λογική ότι µια µικρότερη αναλογία δείχνει ότι σε κάθε εκπαιδευτικό 
αντιστοιχούν παραπάνω µαθητές. Η µέση ευρωπαϊκή (ΕΕ-25) αναλογία µαθητών ανά 
εκπαιδευτικό για την πρωτοβάθµια και την δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι 13,7:1. 
Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα συγκριτικά στοιχεία της ΕΕ η µέση αναλογία στην Ελλάδα 
είναι στο 10:1 (2003) µειωµένη σε σχέση µε το 2000, όπου αντιστοιχούσαν 11,2 µαθητές 
ανά εκπαιδευτικό. Η µείωση της αναλογίας είναι αποτέλεσµα τόσο της µείωσης των 
µαθητών, όσο και της αύξησης των εκπαιδευτικών.  

Ολοκλήρωση δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

Το 77,3% των νέων (ηλικίας 18-24 ετών) της ΕΕ-25 ολοκληρώνουν το δεύτερο κύκλο της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά το εν λόγω ποσοστό απέχει ακόµα πολύ από το ποσοστό 
στόχο ύψους 85% της ΕΕ, παρά την καλή πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε ορισµένες χώρες. 

Η Ελλάδα και σε αυτό τον συγκριτικό δείκτη βρίσκεται εγγύτερα σε σχέση µε τον 
ποσοστό αναφοράς, έχοντας µεγάλο ποσοστό 84,0% (2005) του πληθυσµού της 
µε ολοκληρωµένη τουλάχιστον την δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Στην Ελλάδα δε, 
όπως και σχεδόν σε όλες τις χώρες (πλην Τσεχίας) της Ευρώπης, το ποσοστό ολοκλήρωσης 
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι µεγαλύτερο για τις γυναίκες σε σχέση µε τους 
άνδρες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 39 - Ποσοστό των ατόµων ηλικίας 22 ετών που έχουν ολοκληρώσει 
επιτυχώς τουλάχιστον τον δεύτερο (ανώτερο) κύκλο 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

2005 
 2000 

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

ΕΕ25 76,4 77,3 74,6 80,0 

ΕΛΛΑ∆Α 79,3 84,0 79,4 88,7 

Πηγή: Eurostat,Labour Force Survey,2006. 

 

Αύξηση σπουδαστών θετικών και τεχνικών επιστηµών 

Στην Ελλάδα φοιτά το 4,2% (157,2 χιλ) των σπουδαστών µαθηµατικών, θετικών και 
επιστηµών τεχνολογίας (MST) της ΕΕ-25 (Eurostat, 2002), ενώ οι σπουδαστές αυτοί 
αποτελούν το 29,7% των συνολικών σπουδαστών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Eurostat, 
2002). Συνολικά οι ευρωπαίοι σπουδαστές (ΕΕ-25) στις αντίστοιχες επιστήµες αποτελούν το 
25,9% των συνολικών σπουδαστών της ΕΕ-25 (Eurostat, 2003). 

Οι απόφοιτοι σε MST, ως ποσοστό όλων των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης αποτελούν 
το 27,3% (Eurostat, 2004), όταν το αντίστοιχο ποσοστό είναι 23,6% στην ΕΕ-25. 

∆ιασφάλιση προσβασιµότητας σε ΤΠΕ  

• Αριθµός µαθητών ανά Η/Υ. 

Η µετά το 2000 εποχή χαρακτηρίζεται από γρήγορη µείωση της αναλογίας των µαθητών ανά 
Η/Υ. Μάλιστα, η Ελλάδα ανήκει στις χώρες µε την µεγαλύτερη πρόοδο της αναλογίας αυτής 
(οι άλλες είναι η Πορτογαλία, η Πολωνία και η Λετονία). Συγκεκριµένα, η αναλογία ήταν 
57,9 µαθητές ανά Η/Υ το 2000, ενώ το 2003 περιορίστηκε στους 21,2 µαθητές ανά Η/Υ 
(OECD, PISA 2000 and 2003). Παρόλα ταύτα, η διαφορά µε τις περισσότερες χώρες της 
Ευρώπης (ειδικά των χωρών της ΕΕ των 15) παραµένει σηµαντική.  

• Μέσο ποσοστό Η/Υ στα σχολεία που συνδέονται µε το διαδίκτυο. 

Η αναλογία των µαθητών ανά υπολογιστή εµφανίζει συσχέτιση µε το µέσο ποσοστό 
διείσδυσης µαθητών στο διαδίκτυο. Συγκεκριµένα, οι χώρες µε τη µικρότερη αναλογία 
µαθητών ανά Η/Υ τείνουν να έχουν υψηλότερα ποσοστό διείσδυσης στο Internet. Στην 
Ελλάδα το ποσοστό διείσδυσης έχει αυξηθεί (OECD, PISA 2000 and 2003) καθώς το 2000 
ήταν στο 26,4%, ενώ το 2003 έφτασε στο 69,2% και τοποθετεί, συγκριτικά, την Ελλάδα σε 
ικανοποιητικό επίπεδο σε σχέση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. 
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2. ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στα συστήµατα εκπαίδευσης 

Σχολική και ανώτερη εκπαίδευση 

Στην Ελλάδα, ένα στα δύο παιδιά ηλικίας τεσσάρων ετών συµµετέχει στην προσχολική 
αγωγή, όταν η αντίστοιχη αναλογία για την ΕΕ-25 είναι 8 στους 10 (Eurostat, 2004). Το 
αντίστοιχο ποσοστό συµµετοχής στο ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης για παιδιά ηλικίας 5 ετών 
είναι 83,5%, καταδεικνύοντας την µέση ηλικία πρόσβασης στην προσχολική αγωγή στην 
Ελλάδα. 

Το ποσοστό συµµετοχής στην εκπαίδευση ατόµων ηλικίας 15-24 ετών αυξάνεται διαρκώς 
από το 2001 (52,3%) φτάνοντας το 2004 στο 61,6% του συνολικού πληθυσµού της 
συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας. Αν και από το δείκτη δεν φαίνεται το ποσοστό 
επιτυχηµένης ολοκλήρωσης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, εντούτοις αποτελεί µια σαφή 
ένδειξη της τάσης συµµετοχής στην εκπαίδευση.  

Στην Ελλάδα σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη, έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος 
στην ενίσχυση της συµµετοχής στην ανώτερη εκπαίδευση. Μάλιστα, όλες οι βασικές 
ηλικιακές οµάδες του πληθυσµού που σπουδάζουν στην Ελλάδα (< 20, 20 έως 24, >24) 
ενισχύονται. Εξαίρεση αποτελεί η ηλικιακή οµάδα άνω των 30 ετών όπου η συµµετοχή 
µειώθηκε κατά περίπου 2.000 άτοµα.  

Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου 

Σχεδόν το 15% των νέων (18 έως 24 ετών) στην ΕΕ-25 εξακολουθεί να εγκαταλείπει 
πρόωρα το σχολείο, ποσοστό που αντικατοπτρίζει πολύ µικρή πρόοδο προς το ποσοστό 
στόχο ύψους 10% της ΕΕ για το 2010. Στην Ελλάδα η πρόοδος που έχει επιτευχθεί 
στον περιορισµό της πρόωρης εγκατάλειψης (18,2% το 2000), είναι σηµαντική. Η 
Ελλάδα βρίσκεται πλησιέστερα στο ποσοστό αναφοράς της ΕΕ για το 2010, µε το ποσοστό 
των ατόµων (18 έως 24 ετών), που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο να φτάνει το 13,3 
(2005). Το ποσοστό αυτό επιβαρύνεται από την πρόωρη αποχώρηση των ανδρών (17,5%) 
και πολύ λιγότερο από την αποχώρηση των γυναικών (9,2%). Το υψηλό ποσοστό στους 
άνδρες φαίνεται να είναι αποτέλεσµα των κοινωνικών δοµών και του κυρίαρχου ρόλου που 
αναλαµβάνει, αναφορικά µε την επαγγελµατική καταξίωση και τη βιωσιµότητα της 
οικογένειας.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 40 -Ποσοστό πληθυσµού ηλικίας 18-24 ετών που έχει ολοκληρώσει µόνο 
τον κατώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και που δεν 
βρίσκεται σε σπουδές ή σε κατάρτιση 

2005  
2000 

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

ΕΕ25 17,7 14,9 17,1 12,7 

ΕΛΛΑ∆Α 18,2 13,3 17,5 9,2 

Πηγή: Eurostat 2006(Labour Force Survey) 

 

3. Το άνοιγµα των συστηµάτων στον έξω κόσµο  

Το ποσοστό των Ελλήνων µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που µαθαίνουν 
έστω και µία γλώσσα είναι 99,2%, ενώ παραπάνω από τους µισούς 59,4% µαθαίνουν 
δύο γλώσσες77.  

Ο µέσος αριθµός ξένων γλωσσών ανά µαθητή στην Ευρώπη είναι περίπου 1,5. Μαθητές του 
πρώτου κύκλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχουν µικρότερο µέσο αριθµό ξένων γλωσσών 
σε σχέση µε τον µέσο αριθµό µαθητών µεγαλύτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η 
Ελλάδα χαρακτηρίζεται από διαφορετικό µοντέλο αναφορικά µε τις ξένες γλώσσες των 

                                               

 
77 Eurostat, 2004 
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µαθητών, καθώς µαθητές του πρώτου κύκλου µαθαίνουν περισσότερες ξένες γλώσσες (1,9) 
από ό,τι οι µαθητές στο δεύτερο κύκλο β’ βάθµιας εκπαίδευσης (1,1).  

Η Ελλάδα, δέχεται µικρότερο αριθµό σπουδαστών που συµµετέχουν στο Erasmus σε σχέση 
µε τον αριθµό των σπουδαστών που εξάγει (1.658 έναντι 2.491) (2004/2005, Γ∆ 
Εκπαίδευση). Σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο οι συµµετοχές των φοιτητών στο 
πρόγραµµα ήταν αυξηµένες (η εισροή φοιτητών κατά 10,1% και η εκροή κατά 4,4%), 
κυρίως όσον αφορά τους φοιτητές που εισήχθησαν στα ελληνικά πανεπιστήµια µέσω του 
προγράµµατος.  

1.5.5.2 Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη 

Η επιστηµονική έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτοµία αποτελούν σηµαντικά 
στοιχεία της οικονοµίας της γνώσης, καθοριστικού παράγοντα για την οικονοµική ανάπτυξη, 
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την απασχόληση.  

Επενδύσεις σε ΕΤΑ 

Η Ελλάδα εµφανίζει υστέρηση στους δείκτες έρευνας και τεχνολογίας. Η Ελλάδα 
διαθέτει το χαµηλότερο ποσοστό επενδύσεων σε έρευνα και καινοτοµία και εξάγει τα 
λιγότερα προϊόντα τεχνολογικής αξίας από τις χώρες της ΕΕ-15 (3,44% των συνολικών 
εξαγωγών την τελευταία δεκαετία, έναντι 4,9% της Πορτογαλίας και 34,43% της 
Ιρλανδίας). Η Ακαθάριστη Εγχώρια ∆απάνη για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη 
(ΑΕ∆ΕΤΑ) βρίσκεται στο επίπεδο του  0,61 % του ΑΕΠ για το 2004 όταν ο µέσος όρος 
της ΕΕ πλησιάζει το 2% ενώ το πλήθος των ερευνητών ανά 1000 εργαζόµενους ανέρχεται 
σε 3,3  όταν ο µέσος όρος της ΕΕ είναι 5,7.  

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Innovation Scoreboard 2004, οι περισσότεροι  δείκτες 
που αφορούν σε δαπάνες έρευνας, τεχνολογίας, καινοτοµίας και απασχόλησης προσωπικού 
σε ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες βρίσκονται κάτω από αυτές της ΕΕ. 
Ιδιαίτερα χαµηλή εµφανίζεται η επίδοση στους δείκτες που αφορούν: Ιδιωτική δαπάνη ΕΤΑ, 
ευρυζωνική διείσδυση, απασχολούµενοι σε επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και 
κατοχύρωση µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.  

Πιο συγκεκριµένα, το µεγαλύτερο µέρος της δραστηριότητας ΕΤΑ χρηµατοδοτείται από 
δηµόσιες δαπάνες (0,30% ΑΕΠ για το 2003). Αναλύοντας τις επιµέρους δραστηριότητες 
διαπιστώνεται µια συγκριτικά καλή συµµετοχή πανεπιστηµίων και δηµόσιων ερευνητικών 
κέντρων στα ευρωπαϊκά προγράµµατα Ε&Α. Αντίθετα, όπως αναφέρθηκε ήδη παραπάνω, ο 
τοµέας των επιχειρήσεων υστερεί δραµατικά (0,20% ΑΕΠ για το 2003). Ενώ σε επίπεδο ΕΕ-
2578 η αναλογία ιδιωτικών προς δηµόσιες δαπάνες είναι περίπου 1 προς 1, στην Ελλάδα η 
αναλογία είναι 1 προς 2 και στις τεχνολογικά προηγµένες χώρες, η αναλογία αυτή 
αντιστρέφεται. 

Σχετικά ενθαρρυντικοί, πάντως, εµφανίζονται  οι δείκτες:  

• Ποσοστό των ΜΜΕ που αναπτύσσουν µη τεχνολογική καινοτοµία 79 

• Ποσοστό των ΜME που αναπτύσσουν καινοτοµία µέσω συνεργασιών. 

Η ανάλυση των επιδόσεων στην έρευνα, τεχνολογία και καινοτοµία αναδεικνύει το 
µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων σε συνδυασµό µε τον παραδοσιακό χαρακτήρα 
τους ως βασικό παράγοντα για την χαµηλή επένδυση του επιχειρηµατικού τοµέα στην 
έρευνα και την καινοτοµία (πολλές µικρές επιχειρήσεις, κυριαρχία των παραδοσιακών 
κλάδων, πολύ µικρό δυναµικό σε τοµείς που παράγουν τεχνολογική καινοτοµία κλπ).  

Από στοιχεία της ΓΓΕΤ το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρηµατικών δαπανών σε ΕΤΑ 
προέρχεται από µεγάλες και µεσαίες επιχειρήσεις παρότι αποτελούν χαµηλό  ποσοστό του 
συνόλου των επιχειρήσεων. Όσον αφορά στους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας 

                                               

 
78 Στο πλαίσιο του υπό διαµόρφωση  Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, (European Research Area) αλλά και του στόχου 
που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης (Μάρτιος 2002), για την αύξηση, µέχρι το 2010, των 
συνολικών ευρωπαϊκών επενδύσεων στην έρευνα στο 3% του ΑΕΠ της Ένωσης, σε αναλογία 2/3 από τον ιδιωτικό 
τοµέα και 1/3 από τον δηµόσιο τοµέα. 

79 Ο δείκτης µετρά καινοτοµικές δραστηριότητες όπως, µεταβολές σε οργανωτικές δοµές, τεχνικές διοίκησης και 
σχεδιασµό προϊόντος  
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περίπου 70% της δαπάνης των επιχειρήσεων παράγεται στους τοµείς των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), των χηµικών προϊόντων και των τροφίµων - ποτών. 
Τέλος, περίπου 40% των επιχειρήσεων  που έχουν διεξάγει έρευνα είναι σχετικά νέες.    

Επενδύσεις στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Η θέση της Ελλάδας στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, συγκρινόµενη τόσο 
µε τις χώρες της ΕΕ-25 όσο και παγκοσµίως, δεν είναι ικανοποιητική. Κατά την τελευταία 
δεκαετία, οι νέες τεχνολογίες δεν συνέβαλαν σηµαντικά στη βελτίωση της παραγωγικότητας 
της ελληνικής οικονοµίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

Το Μάρτιο του 2004, σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη µέτρηση του WEF, η Ελλάδα βρέθηκε 
στην 42η θέση επί συνόλου 104 χωρών στο δείκτη τεχνολογικής ετοιµότητας 
(επιµέρους δείκτης της ολικής ανταγωνιστικότητας).  

Συνεισφορά των ΤΠΕ στην αύξηση της παραγωγικότητας  

Παρά το γεγονός ότι η αγορά των ΤΠΕ συνεχίζει να αυξάνεται µε ικανοποιητικούς ρυθµούς 
(αύξηση 3,2% το 2004 σε σχέση µε το 2003) η Ελλάδα παραµένει στις τελευταίες θέσεις 
όσον αφορά στη συµµετοχή των ΤΠΕ στο ΑΕΠ συγκριτικά µε τις υπόλοιπες χώρες. Το 
ποσοστό διείσδυσης της ευρυζωνικότητας είναι ακόµα πολύ χαµηλό (µόλις 0,1% το 
2003, 0,3% το 2004 και 0,8% το 2005) σε σχέση µε τα αντίστοιχα ποσοστά στην ΕΕ-15 
(5,1%το 2003, 8,4% το 2004 και 12% το 2005) και ΕΕ-25 (7,4% το 2004 και 10,6% το 
2005). Παρόλα αυτά,  διαφαίνεται µια σηµαντική αυξητική τάση στο ποσοστό διείσδυσης της 
ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, η οποία ξεπερνά την αντίστοιχη ποσοστιαία αύξηση που 
παρατηρείται στις  ΕΕ-15 και ΕΕ-25 για τα έτη 2004 και 2005.  

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 25 -Ποσοστό ∆ιείσδυσης της Ευρυζωνικότητας 
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Πηγή: Eurostat,2006. 

Αναφορικά µε το κόστος πρόσβασης, όπως προκύπτει από το παρακάτω διάγραµµα, η 
Ελλάδα στην κατηγορία των 512 kbits/sec είναι φθηνότερη σε σχέση µε την Τουρκία, την 
Ισπανία και την Ουγγαρία αλλά ακριβότερη σε σχέση µε την Ιρλανδία και την Πορτογσλία. 
Στη δε υψηλή ταχύτητα των 1024 kbits/sec, η Ελλάδα είναι φθηνότερη σε σχέση µε την 
Ισπανία και την Τουρκία αλλά ακριβότερη σε σχέση µε τη Φιλανδία και την Ουγγαρία. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 26 -Κόστος ευρυζωνικών συνδέσεων 

 

 

Ωστόσο, από το Σεπτέµβριο του 2005 παρατηρήθηκε έντονη αύξηση του ανταγωνισµού 
και αντίστοιχη µείωση των λιανικών τιµών για την πρόσβαση στο ευρυζωνικό ∆ιαδίκτυο. 
Από την περίοδο αυτή και µετά, ο εντεινόµενος ανταγωνισµός οδηγεί τις αιτήσεις για νέες 
συνδέσεις ADSL σε αύξηση µε υψηλούς ρυθµούς. Ειδικότερα, το Μάρτιο του 2006 ο αριθµός 
των συνδέσεων ADSL ανήλθε σε 223.603 αντί 160.113 που ήταν στο τέλος του 200580 
(αύξηση 40%). Η διατήρηση της λιανικής ζήτησης στα επίπεδα αυτά θα συµβάλει σε 
απόλυτη αύξηση του βαθµού διείσδυσης κατά περίπου 2% µέχρι το τέλος του 2006, δηλαδή 
εκτιµάται ότι θα ανέλθει τουλάχιστον στο 4% του πληθυσµού.  

Οπως φαίνεται από το διάγραµµα που ακολουθεί, οι δαπάνες για τεχνολογίες 
πληροφοριών ως ποσοστό του ΑΕΠ σε επίπεδο ΕΕ-15 παρουσιάζουν µια ελαφριά φθίνουσα 
πορεία για τα έτη 2002 έως και 2004 (από 3,2% το 2002 σε 3% το 2004). Σε επίπεδο ΕΕ-
25, στοιχεία είναι διαθέσιµα µόνο για το 2004 όπου οι δαπάνες για τεχνολογίες 
πληροφοριών ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι 3%. Η ίδια φθίνουσα τάση παρατηρείται και στην 
Ελλάδα για τα ίδια έτη (από 1,4% το 2002 σε 1,3% το 2003 και 2004) ενώ επιπλέον στην 
Ελλάδα οι δαπάνες για τεχνολογίες πληροφοριών ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι κατά πολύ 
µικρότερες από τις αντίστοιχες σε επίπεδο ΕΕ-15 και ΕΕ-25. 

                                               

 
80 Στοιχεία ΕΕΤΤ,2006. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 27 - ∆απάνες για Τεχνολογίες Πληροφοριών ως % του ΑΕΠ 
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Πηγή: Eurostat,2006. 

∆ιαφορετική είναι η κατάσταση σχετικά µε τις δαπάνες για τεχνολογίες επικοινωνιών ως 
ποσοστό του ΑΕΠ, όπου η Ελλάδα ξεπερνά κατά πολύ το µέσο όρο τόσο σε επίπεδο ΕΕ-15 
όσο και ΕΕ-25 σε όλα τα έτη από το 2002 έως και το 2004 (στην Ελλάδα οι δαπάνες 
τεχνολογίας επικοινωνιών το 2002 έφτασαν το 4,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ ενώ σε επίπεδο 
ΕΕ-15 ήταν 3,4%). Οµοίως, το 2004 το ποσοστό των δαπανών σε τεχνολογίες επικοινωνιών  
σε επίπεδο ΕΕ-15 και ΕΕ-25 ήταν 3,3% και 3,4% αντίστοιχα ενώ στην Ελλάδα ήταν 3,8%. 
Γενικά, οι δαπάνες για τεχνολογίες επικοινωνιών ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα 
ακολούθησαν τη φθίνουσα πορεία που παρατηρείται και σε επίπεδο ΕΕ-15 και ΕΕ-25 κατά τα 
έτη 2002 έως και 2004. 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 28 - ∆απάνες για Τεχνολογίες Επικοινωνιών ως % του ΑΕΠ 
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Πηγή: Eurostat, 2005. 

Σύµφωνα µε τελευταία στοιχεία του OECD, παρατηρήθηκε αύξηση στη συνεισφορά των 
επενδύσεων ΤΠΕ στην αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδας, από 0,3% την πενταετία 1990-
1995 σε 0,4%  από το 1995 έως το 2003. Από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
Σουηδία και η ∆ανία παρουσίασαν τις υψηλότερες τιµές στη συνεισφορά των επενδύσεων 
ΤΠΕ στην αύξηση του ΑΕΠ. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην ίδια θέση µε την Ιταλία για τα έτη 
1995 - 2003, ενώ προηγείται της Γερµανίας και Γαλλίας για τα ίδια έτη. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 29 - Συνεισφορά των Επενδύσεων ΤΠΕ στην Αύξηση του ΑΕΠ 
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(1) 1995-2002 για Αυστραλία, Γαλλία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία και Ισπανία. 

 Πηγή: OECD, Key ICT Indicators 

 

Σχετικά µε τις ελληνικές επιχειρήσεις και τη χρήση των ΤΠΕ, το 93% των επιχειρήσεων 
µε προσωπικό περισσότερο από 10 άτοµα διαθέτει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, ενώ 56% της 
ίδιας κατηγορίας επιχειρήσεων διαθέτει ιστοσελίδα. Σε ό,τι αφορά όµως στο απασχολούµενο 
προσωπικό, µόνο 28% των υπαλλήλων χρησιµοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
συνδεδεµένους στο ∆ιαδίκτυο για τη διεκπεραίωση των καθηµερινών τους καθηκόντων81. 
Υπολογίζεται ότι 10% του συνολικού κύκλου εργασιών των εµπορικών επιχειρήσεων στα 
κράτη-µέλη της ΕΕ-15 προέρχεται από σχετικές δραστηριότητες. Το ποσοστό αυτό είναι 
σηµαντικά υψηλότερο στην περίπτωση των µεγάλων επιχειρήσεων (12%) από ότι στην 
περίπτωση των µικροµεσαίων (6%). Σε ό,τι αφορά στη δυνατότητα διεξαγωγής 
ηλεκτρονικών συναλλαγών, το 15% επί των συνολικών επιχειρήσεων πραγµατοποιούν 
ηλεκτρονικές πωλήσεις. Στην περίπτωση των µεγάλων επιχειρήσεων το προαναφερόµενο 
ποσοστό υπερδιπλασιάζεται (32%)82. 

Σε αντίθεση µε τις επιχειρήσεις στα κράτη-µέλη της ΕΕ-15 και παρά το γεγονός ότι οι 
ελληνικές µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) βελτιώνονται σταδιακά στη 
χρήση ΤΠΕ, εντούτοις δεν έχουν εντάξει στη λειτουργία τους σε µεγάλο βαθµό εφαρµογές 
ηλεκτρονικού εµπορίου. Κατά το 2005, µόνο 0,2% του συνολικού κύκλου εργασιών των 
επιχειρήσεων (µε προσωπικό περισσότερο από 10 άτοµα) προέρχεται από ηλεκτρονικό 
εµπόριο. Επίσης, 12% των επιχειρήσεων πραγµατοποίησε ηλεκτρονικές αγορές. Αντίθετα, 
έχει ήδη δηµιουργηθεί µια κρίσιµη µάζα καταναλωτών που αντιστοιχεί στο 5% του 
πληθυσµού, οι οποίοι δηλώνουν ότι πρόσφατα αξιοποίησαν το ∆ιαδίκτυο για την αγορά ή 
την παραγγελία αγαθών και υπηρεσιών83. 

 

Συνεισφορά των ΤΠΕ στην ποιότητα ζωής  

Στην Ελλάδα, όπως φαίνεται και στο διάγραµµα που ακολουθεί, το ποσοστό των ατόµων 
που χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο για αλληλεπίδραση µε δηµόσιες υπηρεσίες παραµένει 
χαµηλό σε σχέση µε την ΕΕ-15 και ΕΕ-25 (8% του πληθυσµού τους τελευταίους τρεις µήνες 
του 2004, ενώ τα ποσοστά ΕΕ-15 και ΕΕ-25 για το 2005 είναι 26% και 23% ενώ για το 
2006 είναι 26% και 24% αντίστοιχα). Αξιοσηµείωτη βελτίωση παρατηρείται στην χώρα για 
τα έτη 2005 και 2006 (7% και 9% αντίστοιχα).  

                                               

 
81 Information Society Benchmarking Report, 2005 
82 “Web Based Survey on Electronic Public Services” CapGemini, Μάρτιος 2005 
83 Έρευνα ∆εικτών e-Europe, Παρατηρητήριο για την «Κοινωνία της Πληροφορίας», Οκτώβριος 2005 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 30 - Ποσοστό Ατόµων που Χρησιµοποίησαν το ∆ιαδίκτυο τους 3 
Τελευταίους Μήνες για Αλληλεπίδραση µε ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 
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Πηγή: Eurostat, 2006. 

Σηµαντικός δείκτης για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πολίτη µέσω της χρήσης 
των ΤΠΕ είναι το ποσοστό ∆ηµόσιων υπηρεσιών µε διαθεσιµότητα ΤΠΕ. Η εξοικονόµηση 
χρόνου αποτελεί το βασικό λόγο για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών τόσο στην περίπτωση 
των επιχειρήσεων όσο και στην περίπτωση των πολιτών. Η ικανοποίηση από τη χρήση των 
ηλεκτρονικά παρεχόµενων ∆ηµοσίων υπηρεσιών κινείται σε αρκετά υψηλά επίπεδα, καθώς η 
συγκεκριµένη εµπειρία αξιολογείται ως πολύ ικανοποιητική σε ποσοστό 62% επί του 
συνολικού αριθµού των χρηστών (επιχειρήσεις και πολίτες)84. 

Γενικά, για τα έτη 2002 έως και 2005, η Ελλάδα παρουσιάζει τα µικρότερα ποσοστά 
δηµοσίων υπηρεσιών µε διαθεσιµότητα ΤΠΕ σε επίπεδο ΕΕ-15 και ΕΕ-25. Στην Ελλάδα το 
2005 ήταν διαθέσιµες πλήρως ηλεκτρονικά πέντε (5) βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες από 
σύνολο είκοσι (20) υπηρεσιών.  Σε επίπεδο ΕΕ-15 και ΕΕ-25 είναι εµφανής η σταθερή τάση 
βελτίωσης των ποσοστών αυτών. Το 2002 το ποσοστό στην  ΕΕ-15 ήταν 36% και έφτασε 
στο 56% το 2005. Αντίστοιχα, για την ΕΕ-25 το 2004 το ποσοστό ήταν 41% και αυξήθηκε  
στο 50% το 2005. 

Στην Ελλάδα µόνο το 8% του συνολικού πληθυσµού χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο για 
συναλλαγές µε το ∆ηµόσιο. Σηµαντικά υψηλότερο είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων 
(µε προσωπικό περισσότερο από 10 άτοµα) που χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο για συναλλαγές 
µε το ∆ηµόσιο (81%). Μέχρι το τέλος του 2008 εκτιµάται πως τουλάχιστον επτά επιπλέον 
βασικές ∆ηµόσιες υπηρεσίες (έκδοση ποινικού µητρώου, ληξιαρχείο, βασικές υπηρεσίες από 
τα κατά τόπους Αστυνοµικά Τµήµατα, στρατολογική εξυπηρέτηση πολιτών, Ο∆∆Υ, Εθνικό 
∆ηµοτολόγιο, ΑΣΕΠ) θα είναι διαθέσιµες ηλεκτρονικά, ενώ και άλλες βασικές ∆ηµόσιες 
υπηρεσίες θα προσεγγίσουν το σηµείο πλήρους ηλεκτρονικής διαθεσιµότητας (π.χ. δηλώσεις 
στα τελωνεία).85 

Παραγωγικότητα Έρευνας και Τεχνολογίας 

Τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας Έρευνας & Τεχνολογίας µπορούν να διακριθούν από 
το «προϊόν» που παράγουν σε σχέση µε τον πληθυσµό: α) επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, β) 
αναφορές στις δηµοσιεύσεις αυτές, γ) πατέντες καταχωρηµένες στα διεθνή γραφεία. 

Ως προς τον πρώτο δείκτη (επιστηµονικές δηµοσιεύσεις ανά εκατοµµύριο πληθυσµού) το 
ποσοστό της Ελλάδας αντιστοιχεί στο 82% του µέσου ευρωπαϊκού επιπέδου. Στον δεύτερο 
όµως (αριθµό αναφορών ανά επιστηµονική δηµοσίευση) η εικόνα είναι δυσµενέστερη: η 
Ελλάδα βρίσκεται στο ήµισυ περίπου των χωρών που ηγούνται στην Ευρώπη (2,76 έναντι 
5,64 της Ολλανδίας). 

                                               

 
84 “Web Based Survey on Electronic Public Services”, Capgemini, Μάρτιος 2005 
85Βάσει δεσµεύσεων υλοποίησης των έργων από τους επιµέρους φορείς του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» 
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Αναφορικά µε τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, η Ελλάδα εµφανίζει πολύ µεγάλη απόκλιση σε 
σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (8,1 αιτήσεις ανά εκατοµµύριο πληθυσµού έναντι 133 
ΕΕ-25 για το 2002). Ο χαµηλός αριθµός πατεντών εκφράζει τον προσανατολισµό της 
Ελλάδας σε εφαρµογές και υιοθέτηση τεχνολογίας παρά στη δηµιουργία τεχνολογίας. 
Αυτό προκύπτει και από άλλους δείκτες (εµπορικών σηµάτων, µη τεχνολογικών 
καινοτοµιών) του European Innovation Scoreboard 2005 και µπορεί να αποδοθεί και στον 
παραδοσιακά «εµπορικό» προσανατολισµό της χώρας.86 

Τα παραπάνω δείχνουν ότι η χώρα µας κατατάσσεται πολύ χαµηλά στην παραγωγή έρευνας 
και τεχνολογίας. Τα θετικά όµως στοιχεία, όπως το επιστηµονικό δυναµικό και οι δαπάνες 
για Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα µπορούσαν να ενισχυθούν και να 
βελτιωθούν ώστε να δηµιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και σύγκλιση. 

1.5.6 Υποδοµές και υπηρεσίες µεταφορών 

Τα στοιχεία για τις µεταφορές στην Ελλάδα σε σχέση µε αυτά της ΕΕ-15, υποδεικνύουν ότι 
η συµµετοχή του τοµέα στην ανάπτυξη της χώρας είναι ισχυρότερη απ' ό,τι στην 
υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό οφείλεται στην ουσιαστική συµβολή της ανάπτυξης του τοµέα των 
µεταφορών στη σταδιακή, κατά την τελευταία 15-ετία, άρση των σοβαρών εµποδίων 
προσβασιµότητας των περιοχών της χώρας, που οφείλονται στο δυσµενές γεωµορφολογικό 
της ανάγλυφο. Με την άρση αυτών των εγγενών εµποδίων προσβασιµότητας, εξασφαλίζεται 
η ευρύτερη διάχυση της οικονοµικής ανάπτυξης και των συνεργειών της οικονοµικής 
δραστηριότητας τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα, οφείλεται και 
σε εξωγενείς γεωπολιτικούς παράγοντες, όπως η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 
δηµιουργία της Ζώνης Ελεύθερου Εµπορίου µε τους Μεσογειακούς Εταίρους της Ε.Ε, που 
συντελεί στη διεύρυνση του ζωτικού οικονοµικού χώρου της Ελλάδας διαµέσου και του 
συστήµατος µεταφορών. Οι παράγοντες αυτοί σε συνδυασµό µε την προς τα ανατολικά 
µετατόπιση του «γεωπολιτικού» κέντρου βάρους της ΕΕ-25, µεγεθύνουν τη σηµασία της 
χώρας και του ρόλου της στην περιοχή των Βαλκανίων και της ανατολικής Μεσογείου. Η 
προοπτική αυτή αναµένεται να ενισχύσει το ρόλο του συστήµατος  µεταφορών της χώρας σε 
διεθνές και εθνικό επίπεδο.  

Η σκοπιµότητα και η ζήτηση, σε συνδυασµό µε τη στρατηγική σηµασία των συγκεκριµένων 
υποδοµών, έχουν µελετηθεί και οδηγήσει στο χαρακτηρισµό των κύριων κλάδων των 
µετακινήσεων στη χώρα ως ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών (οι κύριοι οδικοί άξονες, το 
κύριο σιδηροδροµικό δίκτυο, λιµένες και αερολιµένες). Η στρατηγική σηµασία των εν λόγω 
συνδέσεων για την ολοκλήρωση του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφορών (∆∆Μ) αποτέλεσε 
τη βασική παράµετρο για το χαρακτηρισµό του βασικού σιδηροδροµικού κορµού και των 
αυτοκινητοδρόµων που συνδέουν τα δυτικά λιµάνια της χώρας µε τα βόρεια σύνορά της, ως 
‘έργα προτεραιότητας’ των ∆∆Μ, γεγονός που συνάδει µε τη βαρύτητα των συνεχιζόµενων 
χρηµατοδοτικών επενδύσεων σε αυτά τα ∆ίκτυα µε σκοπό την ολοκλήρωσή τους. Επιπλέον, 
η ολοκλήρωση των απολήξεων του ∆∆Μ αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αύξηση της 
ζήτησης και των κυκλοφοριακών φόρτων, ως αποτέλεσµα της συνολικής απόδοσης του 
δικτύου. Η αναβάθµιση των υποδοµών και σχετικών υπηρεσιών που έχει επιτευχθεί σε 
σχέση µε τις προηγούµενες περιόδους (π.χ. νέα ολοκληρωµένα τµήµατα, νέες συνδέσεις, 
καλύτερες επιδόσεις στις χρονοαποστάσεις, βελτιωµένες υπηρεσίες στο χρήστη), συντελεί 
επίσης στην αύξηση της ζήτησης. Όσον αφορά στη συνεισφορά στην οικονοµική ανάπτυξη, 
αυτή αποτελεί στοιχείο των ωφελειών που προκαλούνται από το εκάστοτε έργο υποδοµής 
και έχει ληφθεί υπόψη στην αντίστοιχη µελέτη κόστους-ωφελειών.  

Για την περίοδο 2007-2013 και δεδοµένης της ολοκλήρωσης πλέον του βασικού 
σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας εντός της περιόδου αυτής, προγραµµατίζεται η 
εκπόνηση µίας συνολικής µελέτης κόστους–ωφελειών που θα αντιµετωπίσει το δίκτυο στο 
σύνολό του. Για το οδικό δίκτυο αυτό είναι λιγότερο εφικτό καθώς είναι πολυπλοκότερο και 
µε εύρος διαβαθµίσεων, αλλά και στον τοµέα αυτό µελετώνται αναλύσεις φόρτων και 
ζήτησης που αντιµετωπίζουν ευρύτερους κλάδους (π.χ. Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ 
ΑΕ). Τέλος, ειδικά για τις οδικές παρεµβάσεις, η επένδυση σε καλύτερες υποδοµές 
τεκµηριώνεται µε ιδιαίτερη έµφαση, εκτός από τη ζήτηση, από την εθνική κοινωνική και 
οικονοµική απαίτηση για βελτίωση της οδικής ασφάλειας και δραστική µείωση των 
θανατηφόρων ατυχηµάτων στην άσφαλτο. Η µείωση αυτού του δείκτη που αφορά τόσο 

                                               

 
86 Βλ. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα, ΕΣΑΑ, 2005, σελ.74. 
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άµεσα σε ανθρώπινες ζωές αποτελεί αδιαµφισβήτητα ένα πολύ σηµαντικό αποτέλεσµα 
αξιοποίησης των κοινοτικών και εθνικών χρηµατοδοτήσεων.  

Οδικές Μεταφορές - οδικά δίκτυα 

Η κατάσταση του βασικού διαπεριφερειακού οδικού δικτύου της χώρας παραµένει στο 
σύνολό της µέτρια, παρά τις σηµαντικές τµηµατικές βελτιώσεις των τελευταίων ετών. 
Βασική αιτία αποτελούν η εξάρτηση από µη αναβαθµισµένα σε ένα οµοιογενές επίπεδο 
σύγχρονων λειτουργικών προδιαγραφών οδικά τµήµατα, καθώς και οι ελλείπουσες συνδέσεις. 
Ανεπάρκειες εντοπίζονται και στις συνδέσεις του βασικού οδικού δικτύου µε τα αστικά κέντρα 
και τις παραγωγικές περιοχές της χώρας, καθώς επίσης και µε σηµαντικούς συγκοινωνιακούς 
κόµβους των λοιπών δικτύων µεταφορών (λιµένων, αεροδροµίων, εµπορευµατικών κέντρων 
κ.λ.π.) µε αποτέλεσµα να καθυστερεί η ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών στη χώρα. 
Επιπλέον, σηµαντικές ελλείψεις παραµένουν στη βασική οδική υποδοµή των µεγάλων 
αστικών κέντρων της χώρας. 

Κύριος στόχος της χώρας είναι η ανάπτυξη του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου (∆Ο∆) µε 
σύγχρονες προδιαγραφές και µε προτεραιότητα στο σύστηµα αξόνων ΠΑΘΕ και ΕΓΝΑΤΙΑΣ 
Ο∆ΟΥ, που εντάσσεται στα 30 έργα προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε 
την αποφ. Αριθ. 884/2004/ΕΚ «περί των κοινοτικών προσανατολισµών για την ανάπτυξη 
του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών».  

Παράλληλη επιδίωξη αποτελεί η συµπλήρωση/αναβάθµιση της αστικής οδικής υποδοµής των 
µητροπολιτικών περιοχών και η βελτίωση της σύνδεσης των αστικών κέντρων, των 
παραγωγικών περιοχών της χώρας και των κύριων αρχαιολογικών και τουριστικών 
προορισµών µε το ∆Ο∆, καθώς και η βελτίωση της σύνδεσης µε τα υπόλοιπα µεταφορικά 
δίκτυα  της χώρας. 

Στο πλαίσιο αυτό, κατά την προγραµµατική περίοδο 2000-2006:  

• Ολοκληρώνεται το µεγαλύτερο µέρος των έργων προτεραιοτήτων του ∆Ο∆ (ΠΑΘΕ-
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ), σηµαντικό µέρος των κύριων αξόνων του δικτύου, λειτουργικά 
τµήµατα σε άλλους άξονες του ∆Ο∆ (κάθετοι άξονες της Εγνατίας, ΒΟΑΚ κλπ), καθώς 
και τµήµατα του κύριου περιφερειακού οδικού δικτύου. 

• Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης σηµαντικών οδικών έργων µέσω Συµβάσεων 
Παραχώρησης (γέφυρα Ρίου – Αντίρριου, Αττική Οδός), βρίσκονται στα αρχικά στάδια 
υλοποίησης µε την ίδια µέθοδο τα υπολειπόµενα τµήµατα του ΠΑΘΕ, της Ιόνιας Οδού, 
του άξονα Τρίπολη – Καλαµάτα/Σπάρτη και ο Αυτ/µος Κεντρικής Ελλάδας, η υλοποίηση 
των οποίων θα ολοκληρωθεί στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013.   

• Έγιναν περιορισµένες παρεµβάσεις στους κύριους οδικούς άξονες µεγάλων νησιών. 

• Υλοποιούνται, συµπληρωµατικές παρεµβάσεις στο περιφερειακό και τοπικό οδικό δίκτυο, 
που συµβάλλουν στην ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής.  

Σηµειώνεται ότι παραµένει σηµαντικό αντικείµενο κατασκευής οδικών έργων προκειµένου 
να υλοποιηθούν οι προτεραιότητες που προαναφέρθηκαν. 

Οι παραπάνω παρεµβάσεις τόσο στο ∆Ο∆ όσο και στο λοιπό υπεραστικό οδικό δίκτυο, έχουν 
συµβάλλει στην αναστροφή των αυξητικών τάσεων των οδικών ατυχηµάτων και στη 
σταδιακή µείωσή τους, αλλά παραµένει η ανάγκη για σηµαντική βελτίωση του επιπέδου 
οδικής ασφάλειας της χώρας για να προσεγγισθεί ο Ευρωπαϊκός µέσος όρος. 

Παρά τις συνεχείς σηµαντικές αυξήσεις, ο αριθµός των µικρών επιβατικών οχηµάτων που 
κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα το 2003 ήταν περιορισµένος, σε σχέση µε τον πληθυσµό της 
χώρας. Ο δείκτης οχηµάτων ανά 1.000 κατοίκους, παρότι στην Αττική δεν παρουσιάζει 
σηµαντική υστέρηση, στην Ελλάδα συνολικά ήταν κατά το έτος αυτό 348, στο επίπεδο του 
70% του αντίστοιχου δείκτη της ΕΕ-15 και του 75% της ΕΕ-25, µε αποτέλεσµα η χώρα να 
κατατάσσεται στην 15η  θέση στην ΕΕ-15 και στην 20ή θέση στην ΕΕ-25.  

Η θέση της χώρας ήταν πολύ υψηλότερη ως προς τον αριθµό λεωφορείων-πούλµαν και 
φορτηγών αυτοκινήτων ανά 1.000 κατοίκους – µε τους ελληνικούς δείκτες σηµαντικά 
υψηλότερους από τους αντίστοιχους µέσους της Ε.Ε. 

Κατ’ αντιστοιχία µε τα ανωτέρω, η Ελλάδα υστερεί σηµαντικά των µέσων δεικτών της Ε.Ε. 
ως προς το µεταφορικό έργο µικρών επιβατικών οχηµάτων (επιβατοχιλιόµετρα ανά κάτοικο 
και ανά κυκλοφορούν όχηµα – 15-13η θέση στην Ε.Ε. των 15 και 18η θέση στην Ε.Ε. των 
25), αλλά υπερέχει σηµαντικά ως προς τους αντίστοιχους δείκτες για τα λεωφορεία-
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πούλµαν (2η και 7-8η θέση). Η Ελλάδα υστερεί των µέσων δεικτών της Ε.Ε. και ως προς το 
εµπορευµατικό µεταφορικό έργο (τοννοχιλιόµετρα ανά κάτοικο, όχηµα ή τετρ. χλµ. 
επιφανείας), κατατασσόµενη το 2003 στη 13-15η θέση µεταξύ των κρατών-µελών της Ε.Ε. 
των 15 και στην 20-23η θέση στην Ε.Ε. των 25. 

Σιδηροδροµικές Μεταφορές 

Η ιδιαίτερη γεωµορφολογία της χώρας και οι συνεχείς ορεινοί όγκοι δηµιουργούν 
σοβαρούς περιορισµούς στην λειτουργική ανάπτυξη και του σιδηροδροµικού δικτύου. 

Σε αυτό συντελεί και η χωροταξική, δηµογραφική και οικονοµική διάρθρωση της χώρας, 
καθώς και η γεωγραφική θέση της στην περιφέρεια της Ε.Ε., όπου η έλλειψη χερσαίων 
συνόρων οδήγησε στην υποκατάσταση των σιδηροδροµικών υποδοµών µε τις οδικές, αλλά 
και στην ανάπτυξη σηµαντικών θαλάσσιων και αεροπορικών υπηρεσιών µεταφορών87. 

Στα διευρωπαϊκά σιδηροδροµικά δίκτυα εντάσσεται ο βασικός σιδηροδροµικός άξονας της 
χώρας, ο άξονας Πατρών - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ειδοµένης / Προµαχώνα (Π.Α.Θ.Ε./Π.). 
Παρά τον εκσυγχρονισµό του βασικού αυτού άξονα, εάν εξαιρεθούν τα τµήµατα που 
αναµένεται να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος της προγραµµατικής περιόδου 2000-2006, 
(περίπου 74% του µήκους του δικτύου), η γραµµή στο υπόλοιπο δίκτυο έχει πολύ 
φτωχά γεωµετρικά χαρακτηριστικά, πεπαλαιωµένη επιδοµή και υποδοµή, ενώ 
χαρακτηρίζεται από ανυπαρξία σύγχρονων τηλεπικοινωνιών και σηµατοδότησης. 

Σχετικά µε τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις για την διασφάλιση της συµβατότητας  του 
κανονιστικού πλαισίου µε τις κοινοτικές οδηγίες (σιδηροδροµικά πακέτα) και την 
απελευθέρωση των σιδηροδροµικών µεταφορών, η Ελλάδα, παράλληλα µε τη βελτίωση των 
υποδοµών, έχει δροµολογήσει και την αναδιάρθρωση του τοµέα λειτουργίας των 
σιδηροδρόµων. Έχει ξεκινήσει ο διαχωρισµός της σιδηροδροµικής υποδοµής από την 
εκµετάλλευση και οργανώνονται οι αντίστοιχες εταιρείες µε στόχο την βελτίωση της 
επιχειρησιακής λειτουργίας και του επιπέδου των προσφερόµενων υπηρεσιών.  

Η συµµετοχή του σιδηρόδροµου στις χερσαίες µεταφορές στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά 
περιορισµένη. Το 2000 ο σιδηρόδροµος µετείχε στις χερσαίες επιβατικές µεταφορές της 
Ελλάδας µε ποσοστό 1,8%, µε τη χώρα να καταλαµβάνει την τελευταία θέση στην Ε.Ε. των 
15 και την προτελευταία στην Ε.Ε. των 25. Η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί τα πιο 
πρόσφατα χρόνια, δεδοµένης της στασιµότητας στο επιβατικό έργο του σιδηροδρόµου στην 
Ελλάδα, σε αντίθεση µε τις σχετικές αυξήσεις που εµφανίσθηκαν σε άλλες χώρες της Ε.Ε.  

Το ποσοστό του σιδηροδρόµου στις χερσαίες εµπορευµατικές µεταφορές στην Ελλάδα είναι 
επίσης περιορισµένο, λίγο άνω του 2%, έναντι 8% στην Ε.Ε. το 2002. Οι προοπτικές 
πάντως στον τοµέα αυτό αρχίζουν να διαφαίνονται θετικές, δεδοµένης της αύξησης στο 
εµπορευµατικό έργο του σιδηροδρόµου τα τελευταία χρόνια. 

Συνδυασµένες Μεταφορές 

Μέχρι σήµερα σηµειώνονται σοβαρές καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων που 
εξυπηρετούν τις συνδυασµένες µεταφορές, µε συνέπεια η Ελλάδα να µην διαθέτει ακόµα 
οργανωµένο και διαλειτουργικό δίκτυο εµπορευµατικών κέντρων. Η δηµιουργία 
Εµπορευµατικών Κέντρων δεν υλοποιήθηκε, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης σχετικού νοµικού 
πλαισίου, το οποίο ψηφίστηκε µόλις πρόσφατα. 

Ταυτόχρονα, η διασύνδεση των οδικών, σιδηροδροµικών, θαλασσίων και άλλων 
µεταφορικών δικτύων δεν παρουσίασε σηµαντική βελτίωση κατά την προγραµµατική 
περίοδο 2000-2006 και, έτσι το ελληνικό σύστηµα εµπορευµατικών µεταφορών παρουσιάζει 
προβλήµατα και ελλείψεις στην οργάνωση και λειτουργία του, στις υποδοµές και 
αδυναµία εξυπηρέτησης των συνδυασµένων µεταφορών, µε αρνητικές επιπτώσεις στη 
δυνατότητα προσέλκυσης διερχόµενων εµπορευµατικών ροών. 

Ορισµένες ζώνες δραστηριοτήτων επιτελούν στοιχειώδεις λειτουργίες της εφοδιαστικής 
αλυσίδας (logistics), ωστόσο, η συγκέντρωση σε ορισµένες ζώνες, εγκαταστάσεων µε 
δραστηριότητες σχετικές µε τις εµπορευµατικές µεταφορές, έχει γίνει µέχρι σήµερα µε 
τρόπο τυχαίο, χωρίς συγκεκριµένο σχεδιασµό και χωροθέτηση. 

                                               

 
87 Έτσι, ενώ στην Ευρώπη η µέση πυκνότητα του σιδηροδροµικού δικτύου είναι 6,7 χλµ. / 100 χλµ2 και 42 χλµ. / 

100.000 κατ., στην Ελλάδα είναι µόλις 1,9 χλµ. / 100 χλµ2 και 25 χλµ. / 100.000 κατ. (αφού περιλαµβάνεται στον υπολογισµό της 
επιφάνειας και αυτή των νησιών). Σήµερα στην Ελλάδα βρίσκονται σε εκµετάλλευση 2.517χλµ. σιδηροδροµικού δικτύου εκ των 
οποίων το 20% είναι διπλής γραµµής και µόλις 82 χλµ. µε ηλεκτροκίνητη έλξη, ενώ 678 χλµ. (26,9%) είναι µετρικού εύρους. 
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Ως συνολικό, πάντως, αποτέλεσµα, παρά τις ευκαιρίες που αναδεικνύονται, το ελληνικό 
σύστηµα συνδυασµένων µεταφορών παρουσιάζει σηµαντικές δυσλειτουργίες, µε 
επιπτώσεις στο λειτουργικό κόστος µεταφοράς και στην ποιότητα εξυπηρέτησης. 

Αστικές συγκοινωνίες και σχετικές υποδοµές 

Το βασικότερο πρόβληµα των αστικών συγκοινωνιών, που χρησιµοποιούν το οδικό δίκτυο 
στα µεγάλα αστικά κέντρα άπτεται του κυκλοφοριακού προβλήµατος. Το πρόβληµα αυτό 
παρουσιάζει τάση επιδείνωσης, τόσο λόγω της συνεχούς αύξησης που παρατηρείται στη 
ζήτηση του σχετικού µεταφορικού έργου, όσο και του περιορισµένου ρυθµού αύξησης της 
κυκλοφοριακής ικανότητας του αστικού οδικού δικτύου σε σχέση µε την αντίστοιχη αύξηση 
της κυκλοφοριακής ζήτησης. 

Οι ανισότητες που είχαν διαπιστωθεί κατά το στάδιο της κατάρτισης της πολιτικής 
µεταφορών, στην πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες αστικών συγκοινωνιών, µεταξύ 
της Ελλάδας και των άλλων χωρών της Ε.Ε. εξακολουθούν να υφίστανται, παρά την 
ουσιαστική βελτίωση του συστήµατος (κυρίως στην Αθήνα) µε σηµαντικές παρεµβάσεις που 
ολοκληρώθηκαν και αποδόθηκαν σε λειτουργία.  Η ζήτηση και οι απαιτήσεις για ποιοτική 
αναβάθµιση της εξυπηρέτησης, εξακολουθούν να αυξάνουν µε γρήγορους ρυθµούς, 
καθιστώντας απαραίτητη την σηµαντική αύξηση των βελτιωτικών παρεµβάσεων. Οι 
ανισότητες στο σύστηµα αστικών συγκοινωνιών είναι επίσης έντονες µεταξύ των κύριων 
αστικών κέντρων της χώρας.  

Η προτεραιότητα στην ενίσχυση των ΜΜΜ στα αστικά κέντρα της χώρας, πρέπει να 
στηρίζεται στον ολοκληρωµένο κυκλοφοριακό και συγκοινωνιακό σχεδιασµό σε επίπεδο 
αστικού κέντρου. Οι πρωτοβουλίες πρέπει να στοχεύουν στην υλοποίηση µεσοπρόθεσµων 
πολιτικών που θα αποθαρρύνουν την ανεξέλεγκτη χρήση του Ι.Χ., ιδιαίτερα για 
µετακινήσεις στο κέντρο και θα ενθαρρύνουν τη χρήση εναλλακτικών τρόπων µεταφοράς 
µε κατάλληλη πολιτική στάθµευσης και ενίσχυση της συµπληρωµατικότητας των δικτύων 
µεταφορών, καθώς και τη δηµιουργία φιλικού περιβάλλοντος για τους πεζούς. Στα µεγάλα 
αστικά κέντρα είναι απαραίτητη η συµπλήρωση της βασικής οδικής υποδοµής µε παράλληλη 
ενίσχυση του δικτύου µέσων σταθερής τροχιάς, ενώ για τα υπόλοιπα αστικά κέντρα είναι 
επιβεβληµένη η εφαρµογή κατάλληλων παρεµβάσεων για την ανάπτυξη της αστικής 
συγκοινωνίας µε οδικά ΜΜΜ. 

Στο πλαίσιο αυτό, κατά την προγραµµατική περίοδο 2000-2006 στην Αθήνα ενισχύθηκαν οι 
υποδοµές των µέσων σταθερής τροχιάς µε την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των 
γραµµών 2 και 3 του Μετρό, του προαστιακού σιδηρόδροµου, του συστήµατος 
τροχιόδροµου (τραµ) της Αθήνας, της λειτουργικής και αισθητικής αναβάθµισης της 
γραµµής του ΗΣΑΠ, τον εκσυγχρονισµό του λεωφορειακού στόλου κλπ.  

Αντίστοιχες παρεµβάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στην Θεσσαλονίκη, όπου έχει ξεκινήσει η 
υλοποίηση του Μετρό της πόλης και θα ολοκληρωθεί κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο 
2007-2013. 

Το 2003 η Ελλάδα εξακολουθούσε να υστερεί των µέσων δεικτών ανά κάτοικο της Ε.Ε., 
αλλά η σχετική διαφορά µειώνεται, ιδιαίτερα από το 2000 και µετά, λόγω της ταχύτερης 
αύξησης του σχετικού µεταφορικού έργου στην Ελλάδα 

Αεροπορικές Μεταφορές 

Το ελληνικό δίκτυο αεροδροµίων είναι πολύ εκτεταµένο σε σχέση µε την έκταση και 
τον πληθυσµό της χώρας, λόγω της ιδιαίτερης γεωµορφολογίας και του ανάγλυφου της, 
που καθιστά την αεροπορική σύνδεση απαραίτητη για την αποτελεσµατική  διασύνδεση του 
νησιωτικού χώρου και της Περιφέρειας µε τα µεγάλα αστικά κέντρα. Τα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά της χώρας και η περιφερειακή της θέση σε σχέση µε τα δυναµικά ευρωπαϊκά 
κέντρα, σε συνδυασµό µε την µείωση του κόστους µετακίνησης που οφείλεται στην 
απελευθέρωση των αεροµεταφορών, οδηγεί σε µία σχεδόν απόλυτη εξάρτηση των διεθνών 
επιβατικών µετακινήσεων της χώρας από τις αεροπορικές µεταφορές.  

Οι αεροπορικές µεταφορές της χώρας αναµένεται να αποκτήσουν ακόµη µεγαλύτερο ρόλο 
µε την διεύρυνση της Ε.Ε. και την επέκταση του ζωτικού οικονοµικού χώρου της Ελλάδας 
προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη.  

Στην παρούσα περίοδο, παρά τις βελτιωτικές παρεµβάσεις που έχουν µεσολαβήσει, 
παραµένουν ακόµη µεγάλα περιθώρια αναβάθµισης των υποδοµών των αεροδροµίων και 
της προσφερόµενης εξυπηρέτησης.  Σηµαντική, επίσης, είναι η ανάγκη εφαρµογής της 
τηλεµατικής και της εφαρµογής των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας 



 

 

204

(ΤΠΕ), που θα συµβάλει στην παροχή υψηλότερων επιπέδων ασφαλείας και διαχείρισης 
των επιχειρησιακών λειτουργιών του συστήµατος. 

Στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία παρατηρείται σηµαντική αύξηση της συνολικής 
αεροπορικής επιβατικής κίνησης – 5% και 11% αύξηση στις πτήσεις εσωτερικού και 
εξωτερικού αντίστοιχα. Επίσης, υπολογίζεται ότι το 2004 τα αεροδρόµια της Ελλάδας 
εξυπηρετούσαν περίπου το 4% της επιβατικής κίνησης µεταξύ των 25 Κρατών-Μελών της 
Ε.Ε. Η Ελλάδα, σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2004, κατατάσσεται 6η θέση µεταξύ των 25 
Χωρών της Ε.Ε. ως προς το απόλυτο µέγεθος της επιβατικής κίνησης αεροµεταφορών και 
στην 7η θέση ως προς το µέγεθος αυτό κατ’ αναλογία µε το µόνιµο πληθυσµό (ανά 1.000 
κατοίκους)  µε ένα µεγάλο µέρος της κίνησης να δηµιουργείται από πτήσεις charter που 
διακινούν τουρίστες προς και από τους διάφορους τουριστικούς προορισµούς της χώρας. 

Θαλάσσιες Μεταφορές 

Λόγω του έντονου νησιωτικού της χαρακτήρα η Ελλάδα έχει σηµαντική εξάρτηση από τις 
θαλάσσιες µεταφορές, που έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη  µεγάλου αριθµού νησιωτικών 
λιµένων. Κατά τη διάρκεια των προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων έχουν υλοποιηθεί 
σηµαντικές παρεµβάσεις βελτίωσης / εκσυγχρονισµού στους κύριους εµπορευµατικούς και 
σε επιλεγµένους ακτοπλοϊκούς λιµένες. Οι παρεµβάσεις αυτές, συµβάλλουν συνολικά στην 
ανάπτυξη των πανευρωπαϊκών θαλάσσιων εµπορευµατικών διαδρόµων και ενισχύουν την 
ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.  

Παρά τη σχετική πρόοδο, η διασύνδεση των οδικών, θαλασσίων και άλλων µεταφορικών 
δικτύων της Ε.Ε. δεν έχει πλήρως επιτευχθεί, καθώς θα πρέπει να υλοποιηθούν 
συµπληρωµατικές υποδοµές, των οποίων η ολοκλήρωση θα επιτρέψει την κεφαλαιοποίηση 
των ωφελειών των προηγηθεισών επενδύσεων. 

Με βάση τα παραπάνω, αποτελεί κύριο στόχο η περαιτέρω ανάπτυξη της λιµενικής 
υποδοµής διακίνησης εµπορευµάτων και εξυπηρέτησης της ακτοπλοΐας, καθώς επίσης  και η 
διασφάλιση επαρκών διασυνδέσεων µε τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα (οδών, σιδηροδρόµων και 
θαλάσσιων λεωφόρων). Επιπλέον, υπάρχουν ακόµη σηµαντικές ανάγκες για την ενίσχυση 
της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και των λιµένων (συστήµατα VTMIS-Vessel Traffic 
Management and Information System και ISPS-International Ship and Ports Security 
Code), µέσα έρευνας / διάσωσης, κλπ), καθώς και ανάγκες για τη βελτίωση των 
διαδικασιών συλλογής, επεξεργασίας και έγκαιρης διάθεσης υψηλής αξιοπιστίας 
πληροφοριών και στοιχείων (στατιστικές, έρευνες, κλπ.). 

Στην Ελλάδα, η αύξηση του αριθµού των κατάπλων πλοίων, της διακίνησης επιβατών 
ακτοπλοΐας και της διακίνησης εµπορευµάτων εσωτερικού και εξωτερικού είναι σηµαντική. 
Αντίθετα, περιορισµένη και φθίνουσα είναι η διακίνηση επιβατών τακτικών γραµµών 
εξωτερικού, ενώ στασιµότητα παρουσιάζει η κίνηση των τοπικών πορθµείων. 

1.5.7 Ενέργεια  

Η ενεργειακή πολιτική αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς άξονες πολιτικής της Ε.Ε. Η 
Ενέργεια χαρακτηρίζεται σαν ένας καθοριστικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας και 
οικονοµικής ανάπτυξης της ΕΕ, µε σηµαντική συµµετοχή στις αποφάσεις της Λισσαβώνας. 

Η έκκληση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβώνας, στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, για 
επιτάχυνση του ανοίγµατος των αγορών ενέργειας, έδωσε σηµαντική ώθηση στο 
συγκεκριµένο θέµα. Τον Μάρτιο 2001, η Επιτροπή ενέκρινε µια δέσµη µέτρων µε σκοπό το 
πλήρες άνοιγµα των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου από το 2005. Στο 
πνεύµα αυτό εκδόθηκαν νέες οδηγίες για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου. Παράλληλα υιοθετήθηκαν οδηγίες για την προαγωγή της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές, την ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων, τη ΣΗΘ (Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού-Θερµότητας), τα βιοκαύσιµα και 
προσδιορίστηκαν οι βασικές κατευθύνσεις για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας στα οποία 
περιλαµβάνονται τα κοινού ενδιαφέροντος έργα ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου.  

Στην Ελλάδα, στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας η ενεργειακή κατανάλωση αυξάνεται 
µε υψηλούς ρυθµούς ιδιαίτερα στον κτιριακό τοµέα και στις µεταφορές. Οι παραγωγικές 
διαδικασίες εξακολουθούν να είναι ενεργειακά σπάταλες, δηλαδή δεν έχουν υιοθετηθεί 
επαρκείς πρακτικές εξοικονόµησης ενέργειας. Παράλληλα, εµφανίζεται σε πολύ χαµηλές 
θέσεις και κάτω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο όσον αφορά τις εκποµπές ρύπων του 
«φαινοµένου του θερµοκηπίου» και κυρίως του διοξειδίου του άνθρακα, ως αποτέλεσµα της 
χρήσης ορυκτών καυσίµων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  
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Ο τοµέας των κτιρίων, ο οποίος ευθύνεται για το 40% περίπου της ενεργειακής 
κατανάλωσης, άρα και της έµµεσης εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα, µαζί µε τις 
ρυπογόνες βιοµηχανίες, απαιτούν την λήψη πρόσθετων µέτρων περιβαλλοντικής πολιτικής. 

Ως προς την ενεργειακή ένταση της οικονοµίας, η Ελλάδα εµφανίζεται σε υψηλότερα 
επίπεδα (250 kgr ανά µονάδα ΑΕΠ) από το µέσο ευρωπαϊκό όρο (ΕΕ-25 210 kgr), 
παρουσιάζοντας όµως µικρή κάµψη. 

Η τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα κατά το 2005 έφθασε συνολικά τις 
51074 GWh εκ των οποίων: η βιοµηχανία κατανάλωσε 15156 GWh, ο τοµέας µεταφορών 
199 GWh, ο εµπορικός τοµέας και οι δηµόσιες υπηρεσίες 16479 GWh, ο οικιακός 16875 
GWh και ο αγροτικός 2932 GWh. Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς των µονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής  της χώρας κατά το 2005 ήταν 14023 MW εκ των οποίων, οι παραγωγοί 
ηλεκτρικής ενέργειας  είχαν 13763,71 MW και οι συµπαραγωγοί 259,785 MW. Ο λιγνίτης 
αποτελεί την κύρια πηγή της πρωτογενούς εγχώριας παραγωγής ενέργειας, 
αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 82,95% του συνόλου. Η παραπάνω αναφορά δεν έχει κανένα 
νόηµα αν δεν συγκριθεί µε τη συνολική  κατανάλωση πετρελαίου και προϊόντων του 
διασυνδεδεµένου και κρίνεται σκόπιµο να τροποποιηθεί ως εξής: Κατά το 2005 
καταναλώθηκαν στους θερµικούς σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα 
2019 χιλ. τόνοι πετρελαίου εκ των οποίων στο µη διασυνδεδεµένο και στα αυτόνοµα νησιά 
η κατανάλωση ήταν 1144 χιλ. τόνοι (56,7%  της συνολικής κατανάλωσης υγρών καυσίµων 
για ηλεκτροπαραγωγή). Η συνολική ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2005 
στη χώρα ανήλθε στις 60020 GWh  οι οποίες προήλθαν κατά  59,2% από στερεά καύσιµα,  
15,3% από υγρά , 13,6% από φυσικό αέριο, 9,35% από υδροηλεκτρικά, 2,1% από αιολικά 
και 0,37% από βιοµάζα και απόβλητα. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις εκτιµάται ότι το 2010 η 
ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα ανέλθει στις 71546 GWh. 

Η Ελλάδα, αν και προικισµένη µε φυσικούς πόρους, παρουσιάζει χαµηλό µερίδιο παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και συγκεκριµένα 9,6% για το 
2003 (σε σχέση µε το µέσο όρο ΕΕ25 12,7%). Η Οδηγία 2001/77/EΕ προβλέπει για την 
Ελλάδα ενδεικτικό στόχο κάλυψης από ανανεώσιµες ενεργειακές πηγές, περιλαµβανοµένων 
των µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, σε ποσοστό της ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας 
κατά το έτος 2010 ίσο µε 20,1%, στόχος συµβατός µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
το Πρωτόκολλο του Κιότο. 

Το ενεργειακό σύστηµα της χώρας µας βρίσκεται σε στάδιο µετεξέλιξης στο πλαίσιο της 
πορείας  για την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και 
παράλληλα της πολιτικής προώθησης των ΑΠΕ και ΣΗΘ. Η απελευθέρωση της ελληνικής 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εξελίχθηκε σταδιακά και όχι πάντα µε τους απαιτούµενους 
ρυθµούς σύµφωνα µε τα χρονοδιαγράµµατα της κοινοτικής οδηγίας. Το τελευταίο διάστηµα, 
ωστόσο, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει επιταχύνει σηµαντικά τις σχετικές νοµοθετικές 
ρυθµίσεις. Ειδικότερα: 

• Στον τοµέα του φυσικού αερίου ολοκληρώνεται το νοµοθετικό πλαίσιο, που θα οδηγήσει 
στην απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς. Τον ∆εκέµβριο του 2005, ψηφίστηκε στην 
Ελληνική Βουλή, ο Ν.3428/2005, µε τον οποίο τίθενται οι κανόνες λειτουργίας µίας 
απελευθερωµένης αγοράς. Τον Μάρτιο του 2006, εκδόθηκε η Υ.Α. που καθορίζει το 
µηχανισµό υπολογισµού των τιµολογίων µεταφοράς και αναµένεται να εκδοθεί Υ.Α. για 
την Πρότυπη Σύµβαση Μεταφοράς µεταξύ των Χρηστών του Συστήµατος και του 
∆ιαχειριστή του ΕΣΜΦΑ. Με αυτές τις νοµοθετικές παρεµβάσεις, δίδεται η δυνατότητα σε 
οποιονδήποτε νέο προµηθευτή να δραστηριοποιηθεί στην Ελληνική αγορά. 

• Με την ψήφιση του Ν. 3426/2005 περί επιτάχυνσης της διαδικασίας για την 
απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας δηµιουργείται ένα σύγχρονο πλαίσιο, 
ελκυστικό για επενδύσεις µεγάλης κλίµακας στην ηλεκτροπαραγωγή, µε προφανή οφέλη 
για την απασχόληση και τους καταναλωτές. Ταυτόχρονα ενισχύεται ο ανταγωνισµός και, 
σταδιακά, µέχρι τον Ιούλιο του 2007, όλοι οι καταναλωτές, συµπεριλαµβανοµένων των 
οικιακών, αποκτούν τη δυνατότητα επιλογής του προµηθευτή τους.  

• Με το Ν. 3468/2006 θεσπίστηκε νέο πλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και 
ολοκληρώθηκε η εναρµόνιση του εθνικού δικαίου µε την Οδηγία 2001/77/ΕΚ. Ο νόµος 
αυτός αποτελεί µια µείζονος σηµασίας παρέµβαση για την προώθηση  της χρήσης των 
ΑΠΕ, δεδοµένου ότι απλοποιείται η αδειοδοτική διαδικασία και παρέχονται σηµαντικά 
οικονοµικά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις.  
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Οι εθνικές δράσεις στον τοµέα ενέργειας και φυσικών πόρων στην προγραµµατική περίοδο 
2000-2006 υλοποιήθηκαν µέσω του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και ειδικότερα του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ). Στην περίοδο 2000-
2006 παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις στην έναρξη υλοποίησης έργων, γεγονός που 
οφείλεται κυρίως στην ανάγκη προσαρµογής του ελληνικού ενεργειακού συστήµατος στις 
νέες συνθήκες της απελευθέρωσης των αγορών.   

Η ολοκλήρωση της απελευθέρωσης των αγορών ενέργειας, σε συνδυασµό µε τις µεγάλες 
διεθνείς ενεργειακές πρωτοβουλίες δηµιουργούν ένα νέο τοπίο στην ενέργεια. Η χώρα µας, 
στο σταυροδρόµι των µεγάλων διεθνών ενεργειακών δρόµων ηλεκτρισµού, φυσικού αερίου 
και πετρελαίου, διαθέτει πλέον ένα πλαίσιο ελκυστικό για την προσέλκυση επενδύσεων 
µεγάλης κλίµακας µε στόχο τον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασµό, τη δηµιουργία νέων θέσεων 
εργασίας και την αναβάθµιση της γεωστρατηγικής της θέσης. 

1.5.8 Περιβάλλον 
Στον τοµέα της ∆ιαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) χαρακτηριστικό είναι 
ότι το 85% των παραγόµενων αποβλήτων συλλέγεται κανονικά ενώ το υπόλοιπο 15%, που 
αντιστοιχεί σε αποµονωµένες ορεινές & νησιωτικές περιοχές, συλλέγεται και διατίθεται 
πληµµελώς. 

Κατά την τελευταία δεκαετία δόθηκε έµφαση στην κατασκευή υποδοµών µεταφοράς και 
τελικής διάθεσης αστικών στερεών αποβλήτων και ειδικότερα στην κατασκευή Χώρων 
Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, η ανά κάτοικο και έτος παραγόµενη 
ποσότητα στερεών αποβλήτων ανέρχεται σε 441kg, ποσότητα η οποιά είναι µικρότερη από 
τον κοινοτικό µέσο όρο των 580 kg, ωστόσο βαίνεi συνεχώς αυξανόµενη (+22% κατά την 
8ετία 1996 – 2003) ακολουθώντας την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και την αλλαγή του 
τρόπου διαβίωσης.    

Η ολοκληρωµένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων δεν έχει επιτευχθεί 
ενώ σοβαρά κενά υπάρχουν στην επεξεργασία και διάθεση των βιοµηχανικών και 
επικίνδυνων αποβλήτων. Το πρόβληµα γίνεται εντονότερο σε εγκαταλελειµένους χώρους 
παρελθούσας βιοµηχανικής δραστηριότητας.  Η καθυστέρηση στην υλοποίηση των 
περιφερειακών σχεδιασµών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων οφείλεται κυρίως στην 
έλλειψη κοινωνικής αποδοχής για τη χωροθέτηση των αναγκαίων υποδοµών. 

Η Χωριστή Συλλογή και Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασιών και άλλων ειδικών 
ρευµάτων υλικών (ηλεκτρικός & ηλεκτρονικός εξοπλισµός, αυτοκίνητα στο τέλος του 
χρόνου ζωής τους, ελαστικά αυτοκινήτων, συσσωρευτές, υλικά κατεδάφισης κλπ) βρίσκεται 
στα πρώτα στάδια της οργάνωσής της 

Τα σχετικά ποσοστά ανακύκλωσης αστικών στερεών αποβλήτων κυµαίνονται στο επίπεδο 
του 8% µε σηµαντικές όµως προοπτικές ανόδου στα αµέσως επόµενα χρόνια. 

Τα προβλήµατα σε ό,τι αφορά στους εδαφικούς πόρους επεκτείνονται στην προϊούσα 
υποβάθµιση των εδαφικών συστηµάτων λόγω διάβρωσης και υφαλµύρινσης, που έχει ως 
αποτέλεσµα µεταξύ άλλων τη µείωση της παραγωγικότητας των εδαφών και τον ορατό 
κίνδυνο υποβάθµισης της ποσότητας και ποιότητας των υδατικών πόρων. 

Η ποιότητα των υδατικών πόρων είναι γενικά σε αρκετά καλά επίπεδα. Ο δείκτης συνολικής 
κατανάλωσης ως προς τα διαθέσιµα αποθέµατα κινείται γενικά σε ικανοποιητικά επίπεδα, 
όµως σηµαντικές αποκλίσεις σηµειώνονται σε ορισµένες περιοχές της χώρας (τουριστικές 
περιοχές, αστικά κέντρα). Οι ετήσιες απολήψεις νερού στη χώρα έχουν αυξηθεί σηµαντικά 
στη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας. 

Πρόσφατα ξεκίνησαν οι προσπάθειες ουσιαστικής ενσωµάτωσης και εφαρµογής της Οδηγίας 
2000/60 µε στόχο την ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων. Το 23% των 
επιφανειακών υδάτων της χώρας πηγάζουν από γειτονικές χώρες καθιστώντας ιδιαίτερα 
σηµαντική την ανάγκη για προώθηση δράσεων κοινής αντιµετώπισης των προβληµάτων 
στην περίπτωση διασυνοριακών υδατικών πόρων. Παρατηρείται ελλιπής καταγραφή 
χρήσεων και χρηστών νερού και υπάρχει δυσχέρεια συντονισµού µεταξύ των αρµοδίων 
φορέων. Γίνονται ευκαιριακές εκµεταλλεύσεις µεµονωµένων υδατικών πόρων ενώ υπάρχει 
απουσία πλέγµατος κινήτρων - αντικινήτρων για την εξοικονόµηση νερού, ιδιαίτερα στον 
γεωργικό τοµέα, ο οποίος καταναλώνει άνω του 87% του πόσιµου νερού. Η υφιστάµενη 
χρήση των Υδατικών Πόρων κατανέµεται ως εξής: Γεωργία 87%, Ύδρευση 10%, Βιοµηχανία 
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– Ενέργεια κλπ χρήσεις 3%. Η απόδοση της χρήσης, ιδιαίτερα για τη Γεωργία, είναι χαµηλή. 
Στο 92% των αρδευόµενων εκτάσεων της χώρας η άρδευση γίνεται µε συστήµατα & 
τεχνικές υψηλών απωλειών (µεγαλύτερες του 50%) και χωρίς ορθολογική τιµολόγηση µε 
συνέπεια την υπερεκµετάλλευση των υδροφορέων. 

Τα προβλήµατα στη διαχείριση των υδατικών πόρων εκδηλώνονται κυρίως στις πιο 
ευάλωτες περιοχές από πλευράς υδατικού ισοζυγίου και περιβαλλοντικών πιέσεων δηλαδή 
στα νησιά, στις παράκτιες περιοχές και στις περιοχές έντονης γεωργικής ανάπτυξης.  

 Στον τοµέα της διαχείρισης των αστικών λυµάτων, παρουσιάζονται ελλείψεις σε 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας αλλά, κυρίως, σε δίκτυα αποχέτευσης. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει 
να τονιστεί η µεγάλη πρόοδος που έχει σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια. Το συνολικό σχέδιο 
δράσης βασίζεται στις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271 µε κεντρικό στόχο την ολοκλήρωση 
των απαιτούµενων υποδοµών για τη συλλογή, µεταφορά και επεξεργασία λυµάτων. 
Σηµειώνεται κάλυψη του εξυπηρετούµενου πληθυσµού σε ποσοστό της τάξης του 90% από 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων των οικισµών που υπάγονται σε Α΄ και Β΄ 
προτεραιότητα, όµως ο βαθµός επεξεργασίας δεν είναι πάντα ο επιβεβληµένος και συχνά η 
συντήρηση είναι πληµµελής µε αποτέλεσµα την εµφάνιση προβληµάτων κατά τη λειτουργία. 
Όσον αφορά στους οικισµούς προτεραιότητας Γ’ της Οδηγίας 91/271 υπάρχουν 204 (σε 
σύνολο 335) οικισµοί που δεν εξυπηρετούνται ακόµη από κατάλληλα συστήµατα 
επεξεργασίας.  

Τα µεγαλύτερα προβλήµατα ατµοσφαιρικής ρύπανσης εντοπίζονται στα µεγάλα αστικά 
κέντρα της χώρας καθώς και στις περιοχές παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη. Επίσης, 
προβλήµατα ατµοσφαιρικής ρύπανσης εµφανίζονται και σε ορισµένες βιοµηχανικές 
περιοχές. Σοβαρά προβλήµατα ατµοσφαιρικής ρύπανσης παρουσιάζονται αναφορικά µε τις 
συγκεντρώσεις του όζοντος, των αιωρούµενων σωµατιδίων PM10 και του βενζολίου 
κάνοντας επιτακτική την ένταση της προσπάθειας σε αυτούς τους ρύπους καθώς και την 
ένταση των ενεργειών για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής µέριµνας στην πολιτική 
µεταφορών κυρίως.   

Η ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος στη χώρα µας έχει επιδεινωθεί τα τελευταία 
χρόνια, µε τα σηµαντικότερα προβλήµατα να εντοπίζονται στα µεγάλα αστικά κέντρα αλλά 
και σχεδόν σε όλες τις τουριστικές περιοχές της χώρας. Επίπτωση αυτής της κατάστασης 
είναι η επιδείνωση της ποιότητας των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών και της ζωής 
του πληθυσµού. Προβλήµατα υποβάθµισης έχουν παρουσιαστεί επίσης και λόγω της 
διαρκώς αυξανόµενης έκθεσης του πληθυσµού σε ακτινοβολίες κυρίως λόγω των γραµµών 
µεταφοράς ενέργειας και των κεραιών κινητής τηλεφωνίας.  

Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από υψηλή βιοποικιλότητα. Το σύνολο των χερσαίων τµηµάτων 
των περιοχών Natura καλύπτει το 19,1% της επιφάνειας της χώρας. Έχουν εκπονηθεί 
περίπου 100 ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες για τέτοιες περιοχές και κάποια επιµέρους 
σχέδια διαχείρισης, όµως το καθεστώς προστασίας και διαχείρισης των περισσότερων από 
τις περιοχές αυτές παρουσιάζει σοβαρές αδυναµίες και καθυστερήσεις.  

Η πολιτική προστασία αναφέρεται στην ανάπτυξη και υλοποίηση σχεδίων για την πρόληψη, 
αντιµετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών που µπορούν να προέρθουν από φυσικούς 
και τεχνολογικούς κινδύνους. Στον τοµέα αυτό χαρακτηριστικές είναι οι ελλείψεις σε 
υποδοµές κυρίως αντιπληµµυρικής αλλά και αντιπυρικής προστασίας. Επιπλέον βασική 
έλλειψη αποτελεί η καθυστέρηση στην ανάπτυξη και ολοκληρωµένη ενεργοποίηση ενός 
ενιαίου συστήµατος διαχείρισης πληροφορίας και συντονισµού που αποτελεί την 
προϋπόθεση για έγκαιρη προειδοποίηση και επέµβαση.  

1.5.9 Πολιτισµός  

Για την Ελλάδα, ο Πολιτισµός αποτελεί ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα. Είναι ο τοµέας 
που την αναδεικνύει και την καθιερώνει διεθνώς και πρέπει να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη 
της ελληνικής κοινωνίας. Ταυτόχρονα, είναι το µέσο της µεγάλης προβολής της Ελλάδας 
στην Ευρώπη και στον κόσµο. Οι Ολυµπιακοί και Παραολυµπιακοί Αγώνες της Αθήνας 
απέδειξαν αυτές τις δυνατότητες και προοπτικές του τοµέα του Πολιτισµού, ως παράγοντα 
ανάπτυξης και δηµιουργίας απασχόλησης. 

Στον τοµέα των Μουσείων έχει σηµειωθεί πολύ σηµαντική πρόοδος, καθώς ένα 
πανελλαδικό δίκτυο Μουσείων καλύπτει πλέον το σύνολο της Επικράτειας. Οι 
σηµαντικότερες πόλεις της χώρας, και παράλληλα οι σηµαντικότεροι αρχαιολογικοί χώροι 
της, αποκτούν αξιόλογες και εκσυγχρονισµένες µουσειακές υποδοµές, τόσο από την άποψη 
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της κτηριακής υποδοµής, όσο και από την άποψη των νέων εκθέσεων. Τα αποτελέσµατα 
των παρεµβάσεων που ολοκληρώθηκαν είναι ήδη ορατά: το 2005 οι επισκέπτες των 
µουσείων ανήλθαν σε 2,7 εκατ. έναντι 2,5 εκατ. το 2004 (ποσοστό αύξησης 8%). Η τάση 
αυτή αναµένεται ότι θα ενισχυθεί ακόµη περισσότερο, δεδοµένου ότι µια σειρά  από 
σηµαντικές παρεµβάσεις δεν έχουν ακόµη παραδοθεί σε χρήση (µε σηµαντικότερο 
παράδειγµα αυτό του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως) είτε παραδόθηκαν πολύ πρόσφατα 
(όπως π.χ. το Αρχαιολογικό Θεσσαλονίκης). 

Στον τοµέα των µνηµείων αντιµετωπίστηκαν σε µεγάλο βαθµό ανάγκες στερέωσης, 
συντήρησης και αποκατάστασης των σηµαντικότερων µνηµείων της χώρας, ωστόσο οι 
επεµβάσεις που ολοκληρώνονται στους χώρους και τα µνηµεία κατά κανόνα δεν είναι 
οριστικές, και το συνολικό πρόγραµµα προστασίας και ανάδειξης των µνηµείων και 
αρχαιολογικών χώρων απαιτεί σηµαντική περαιτέρω προσπάθεια, η οποία θα πρέπει να 
στηριχθεί και να ενισχυθεί. Και στον τοµέα των µνηµείων τα αποτελέσµατα των 
παρεµβάσεων είναι ορατά: το 2005 οι επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων ανήλθαν σε 
6,9 εκατ. έναντι 5,8 το 2004 (αύξηση κατά 19%). 

Παράλληλα, έχουν ήδη καθιερωθεί νέοι πολιτιστικοί θεσµοί (π.χ. ∆ιεθνής Έκθεση Βιβλίου) 
και προωθούνται νέοι (π.χ. Biennale Εικαστικών) οι οποίοι ενισχύουν την τουριστική κίνηση 
και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Η δυναµική που έχει αναπτυχθεί αναδεικνύει τη στενή σχέση του Πολιτισµού µε τον 
τουρισµό και ιδιαίτερα µε τον τουρισµό υψηλής ποιότητας. Χαρακτηριστικά, πρόσφατη 
έρευνα απέδειξε ότι οι περισσότερο ελκυστικοί προορισµοί για τη διοργάνωση συνεδρίων ή 
ταξιδιών κινήτρων είναι η Αθήνα η Κρήτη και η Ρόδος, δηλαδή ακριβώς οι προορισµοί µε 
σηµαντική ιστορία και µνηµειακό πλούτο. Οι τρεις αυτές περιοχές συγκεντρώνουν το 56% 
των επισκεπτών των αρχαιολογικών χώρων και το 35% των επισκεπτών των µουσείων. 

Αρκετές περιοχές της χώρας εξαρτούν την οικονοµική τους ανάπτυξη σε µεγάλο 
βαθµό από τη λειτουργία αρχαιολογικών χώρων και µουσείων. Η συνέχιση των έργων 
ανάδειξης και προστασίας των µνηµείων στις περιοχές αυτές θα πρέπει να συνεχιστεί. 
Παράλληλα, µε την ανάδειξη και νέων χώρων, ή µε τη λειτουργία νέων µουσείων, ο 
κατάλογος αυτών των περιοχών θα πρέπει να διευρυνθεί. 

Σε ό,τι αφορά το σύγχρονο αστικό τοπίο, υπογραµµίζονται τα θετικά αποτελέσµατα που έχει 
η Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων στην Αθήνα και η ανάδειξη της µεσαιωνικής πόλης 
στη Ρόδο. Με το σύνολο των έργων της ενοποίησης αναδείχθηκαν αρχαιολογικοί χώροι και 
µνηµεία, ενώ παράλληλα αποκαταστάθηκαν κηρυγµένα κτήρια στον αστικό ιστό γύρω από 
αυτούς. Επίσης, δηµιουργήθηκαν ελεύθεροι και κοινόχρηστοι χώροι στην περίµετρο των 
αρχαιολογικών χώρων, δηµιουργώντας ένα περιβάλλον περιπάτου, δραστηριοτήτων 
σύγχρονου πολιτισµού και αναψυχής. 

Τα έργα του σύγχρονου πολιτισµού έχουν συµβάλει από πολεοδοµικής απόψεως είτε στην 
ανάπτυξη περιοχών τις οποίες η πολιτεία επιλέγει για την επέκταση των πόλεων, είτε στην 
ανάπλαση υποβαθµισµένων περιοχών στον υπάρχοντα αστικό ιστό, αποτελώντας εργαλεία 
για την ανάπλαση των πόλεων. 

Σε ό,τι αφορά το φυσικό περιβάλλον, οι εκτεταµένες περιοχές έχουν παραµείνει 
περιβαλλοντικά αλώβητες λόγω ακριβώς των ζωνών προστασίας γύρω από τα µνηµεία 
και τους αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίες έχουν κηρυχθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία. 
Το πρόγραµµα των κηρύξεων και οριοθετήσεων των ζωνών αρχαιολογικής προστασίας θα 
πρέπει να στηριχθεί και να ενισχυθεί (π.χ. αρχείο µνηµείων, αρχαιολογικό κτηµατολόγιο, 
κλπ). 

1.5.10   Στόχος 3 

Η Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία για την Ελλάδα που γειτνιάζει µε νεοεντασσόµενες ή 
δυνητικά προς ένταξη χώρες στην Ε.Ε., αλλά και µε τρίτες χώρες του ευρύτερου χώρου της 
Μεσογείου συνιστά πρόκληση και ταυτόχρονα ευκαιρία για την επόµενη προγραµµατική 
περίοδο 2007-13. 

Η περιφερειακή ενσωµάτωση και η προώθηση της πολυκεντρικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
αποτελούν ήδη µείζονες στόχους για την ισόρροπη και βιώσιµη ανάπτυξη, την οποία 
επαγγέλλεται το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ). 

Στην αφετηρία έναρξης της νέας περιόδου 2007-2013, υπογραµµίζονται: 
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• Η ενσωµάτωση του ρόλου της χωρικής συνεργασίας στο πλαίσιο του γενικότερου στόχου 
για την επίτευξη της Κοινωνικής και Οικονοµικής συνοχής της Ε.Ε.( νέος στόχος 3). 

• Η εµπεδωµένη, πολύπλευρη εµπειρία, που πρέπει να αξιοποιηθεί για τη συνέχιση και 
επέκταση της θεµατολογίας των χωρικών συνεργασιών και την προσαρµογή της στους 
στόχους της βιώσιµης ανάπτυξης και της κοινωνίας της γνώσης. 

• Το ενισχυµένο ενδιαφέρον της Ελλάδας για την επιτυχία των στόχων της χωρικής 
συνεργασίας, λόγω της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ν.Α. Ευρώπη, (που 
καταδεικνύεται µε τη µετεγκατάσταση των αρµόδιων υπηρεσιών στη Θεσσαλονίκη, 
πλησιέστερα προς τις χώρες συνεργασίας), όπως και της σηµασίας της γεωγραφικής της 
θέσης στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Ειδικότερα κατά την περίοδο 2000-2006: 

• Στη ∆ιασυνοριακή Συνεργασία: Η εµπειρία από τα έξι διµερή προγράµµατα µε 
Αλβανία, ΠΓ∆Μ, Βουλγαρία, Τουρκία, Ιταλία και Κύπρο έχει να επιδείξει αρκετά 
επιτυχηµένα παραδείγµατα όπως αυτό µε τη Βουλγαρία, αλλά και συγκεκριµένα θετικά 
αποτελέσµατα στα υπόλοιπα προγράµµατα, ιδιαίτερα στους τοµείς της απασχόλησης 
(κυρίως εποχικής), της βελτίωσης των υποδοµών (µεταφορών, υγείας) και της 
προστασίας του περιβάλλοντος. Απαιτείται όµως από τις ενδιαφερόµενες πλευρές, 
προκειµένου να επεκταθεί επιτυχώς η συνεργασία στην επόµενη προγραµµατική περίοδο, 
να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα των προγραµµάτων που παρουσίασαν υστέρηση λόγω 
οργανωτικών ή άλλων αιτιών. 

• Στη διακρατική συνεργασία διαπιστώνονται επίσης θετικά αν και άνισα αποτελέσµατα 
λόγω των εγγενών γεωγραφικών, οικονοµικών, πολιτικών δυσκολιών των περιοχών 
παρέµβασης (CADSES, ARCHIMED, MEDOCC). Οι επιλογές της νέας περιόδου θα πρέπει 
να στοχεύουν στη στήριξη, στη βελτίωση και στην επέκταση των επιτυχηµένων 
δράσεων, προσαρµόζοντας τες στη νέα πιο συνεκτική γεωγραφική κατανοµή των 
προγραµµατικών περιοχών της ΝΑ Ευρώπης και της Μεσογείου. 

• Στη διαπεριφερειακή συνεργασία, η Ελλάδα έχει ικανοποιητική συµµετοχή που 
µπορεί όµως να ενισχυθεί περαιτέρω. Η ανταλλαγή εµπειριών, καλών πρακτικών και η 
διάχυση της γνώσης, τα οποία προωθούν κυρίως οι δράσεις της διαπεριφερειακής 
συνεργασίας, µπορούν να συνεισφέρουν σηµαντικά στην καλύτερη εφαρµογή των 
Επιχειρησιακών προγραµµάτων (Στόχοι 1 και 2) της χώρας.  

1.6 Η περιφερειακή ανάλυση  

Η αναπτυξιακή κατάσταση των δεκατριών περιφερειών της χώρας σε µεγάλο βαθµό 
συνδέεται µε µια σειρά παραγόντων όπως: το πληθυσµιακό τους µέγεθος, εκτός από την 
Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η αστικοποίησή τους και ο 
ρόλος των αστικών κέντρων κάθε Περιφέρειας, η ιεραρχηµένη δοµή του αστικού 
συστήµατος της χώρας, στο οποίο µόνο κατά τα πρόσφατα χρόνια αναδύονται στοιχεία 
δικτυώσεων, µε τη δοµή του παραγωγικού προτύπου κάθε Περιφέρειας και της σηµασίας 
που σ’ αυτό καταλαµβάνει το παραγωγικό πρότυπο που συγκεντρώνεται στα αστικά της 
κέντρα και στις περιοχές αστικής διάχυσης, µε τη θέση κάθε Περιφέρειας σε σχέση µε τους 
υφιστάµενους και αναδυόµενους άξονες ανάπτυξης της χώρας, µε την περιορισµένη 
δυνατότητα κάθε Περιφέρειας -µε την εξαίρεση των δύο που αναφέρονται παραπάνω- να 
προχωρήσει στη συγκρότηση ενός δυναµικά εξελισσόµενου παραγωγικού προτύπου στο 
ευρύτερο αναπτυξιακό πλαίσιο. 

Σε µεγάλα τµήµατα του ελληνικού χώρου οι προϋποθέσεις για τη θεσµική, οργανωτική και 
παραγωγική υποστήριξη και ανάληψη οικονοµικών και εν γένει αναπτυξιακών 
πρωτοβουλιών σηµαντικής κλίµακας είναι ακόµη ασθενείς.  

Με εξαίρεση τα δύο µητροπολιτικού χαρακτήρα κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ίσως και 
τις περιοχές εγγύτερα σε αυτά αλλά ειδικά σε σχέση µε την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα των 
Περιφερειών, είναι φανερό ότι οι υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας δεν διαθέτουν την 
ελάχιστη κρίσιµη µάζα σε επίπεδο χωρικού, πληθυσµιακού, παραγωγικού και 
τεχνολογικού δυναµικού, που είναι αναγκαία, µε βάση τις συγκριτικές επιδόσεις στο επίπεδο 
ευηµερίας και απασχόλησης, για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των πολλαπλών 
προκλήσεων και προβληµάτων που είτε συνδέονται µε τα διαρθρωτικά προβλήµατα της 
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οικονοµίας στο σύνολό της είτε αποτελούν χαρακτηριστικά προβλήµατα κάθε Περιφέρειας ή 
οµάδας Περιφερειών είτε αναδύονται λόγω του αυξανόµενου ανταγωνισµού. 

Η γενική εικόνα που προκύπτει συνίσταται στο ότι, συνολικά, οι Περιφέρειες της χώρας 
συγκλίνουν προς το σύνολο των περιφερειών της Ένωσης των 25 αλλά η σύγκλιση αυτή 
πραγµατοποιείται αργά, καθώς, κατά την πορεία αυτή, οι Περιφέρειες της χώρας 
αντιµετωπίζουν κατά περιόδους διαφορετικά προβλήµατα, µε αποτέλεσµα οι 
περιφερειακές ανισότητες να επιµένουν, παρά τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης της 
χώρας.  

Οι περιφερειακές ανισότητες, όπως και οι αναπτυξιακές επιδόσεις κάθε Περιφέρειας της 
χώρας, συνδέονται και µε την περιφερειακή πολιτική που έχει ασκηθεί κατά τις 
προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους. Η πολιτική αυτή παρουσίασε σηµαντικό έλλειµµα 
σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση των ιδιωτικών και των αµέσων επενδύσεων που θα 
µπορούσαν να συµβάλουν στην άρση σηµαντικών από τις διαρθρωτικές αδυναµίες στο 
παραγωγικό πρότυπο της χώρας και των Περιφερειών της. Τέτοιες επενδύσεις θα 
µπορούσαν να οδηγήσουν στην αύξηση των προσφεροµένων θέσεων εργασίας, ώστε να 
αντισταθµίζονται αυτές που χάνονται εξ αιτίας των συνεπειών της περιορισµένης 
ανταγωνιστικότητας, και της µετεγκατάστασης σηµαντικού αριθµού επιχειρήσεων σε χώρες 
φθηνού εργατικού δυναµικού.  

Από την αξιολόγηση των διαχρονικών τάσεων εξέλιξης των περιφερειακών ανισοτήτων (βλ. 
πίνακα 41) προκύπτει ότι η η Ελλάδα είναι χώρα µε σχετικά περιορισµένες περιφερειακές 
ανισότητες οι οποίες σε σύγκριση µε τα µέσα της προηγούµενης δεκαετίας δεν µεγεθύνονται 
πλέον αλλά χαρακτηρίζονται από µια γραµµική τάση µείωσης, ενώ παράλληλα, 
εξακολουθούν να υφίστανται οι διαρθρωτικές αδυναµίες των Περιφερειών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 41 -Εξέλιξη των περιφερειακών ανισοτήτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ετος ΕΕ15 Χώρα Ετος Χώρα Χρονικό ∆ιάστηµα Χώρα Ετος Χώρα ΕΕ15 ΕΕ25 Χώρα ΕΕ15 ΕΕ25
1983 26,8 6,6 1986 59,2 1986-96 1,6 1997 3,6 2,6 2,7 5,4 1,7 2,6
1984 27,1 6,9 1987 57,4 1986-91 2,2 1998 3,4 2,9 2,9 4,5 1,3 2,1
1985 27,5 6,5 1988 58,3 1991-96 1 1999 3,4 3 3 2,1 1,2 1,6
1986 27,2 6,6 1989 59,1 1988-98 1,9 2000 4,5 3,9 3,9 2,9 1,9 2,4
1987 27 6,9 1990 57,4 1993-98 2,7 2001 5,1 1,9 2 3,7 2,2 2,5
1988 26,9 6,9 1991 60,1 1995-2002 3,6 2002 3,8 1,1 1,2 3,9 2,1 2,1
1989 26,7 6,3 1992 61,9 Πηγή: 2003 4,8 1,1 1,3 3,4 2,0 1,9
1990 26,9 6,2 1993 64,2 'Εκθεση για την κατάσταση 2004 4,7 2,3 2,4 3,0 2,0 2,1
1991 29,7 7 1994 65,2 Εκθέσεις Συνοχής 2001 2005 3,7 1,5 1,7 3,5 2,1 2,2
1992 28,8 7,3 1995 65,9 Ενδιάµεσες Εκθέσεις Συνοχής 2002 Πηγή:
1993 27,2 7,7 1996 66,6 Eurostat
1994 27,5 7,8 1997 65,9

1995 28,5 10,4 1998 66,9

1996 28,4 10,2 1999 68,2

1997 28,3 10,1 2000 67,7

1998 28,3 10,2 2001 64,7

1999 28,6 9,5 Πηγή:

2000 28,9 9,6 Εκθέσεις Συνοχής 1996, 2201

Πηγή: Ενδιάµεσες Εκθέσεις Συνοχής 2002

Εκθέσεις Συνοχής 1996, 2001
Ενδιάµεσες Εκθέσεις Συνοχής 2002

ΠληθωρισµόςΠεριφερειακές ανισότητες (τυπική απόκλιση)
ΑΕΠκκ σε ΙΑ∆ ως ποσοστό 
του αντιστοίχου µεγέθους 

της ΕΕ15
Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ Πραγµατικός Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ
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Μπορεί, εποµένως, να συναχθεί ένα γενικό συµπέρασµα σύµφωνα µε το οποίο, παρά το γεγονός 
ότι η χώρα αναπτύσσεται µε σχετικά υψηλότερους ρυθµούς από τον κοινοτικό µέσο όρο, 
ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια, οι περιφερειακές ανισότητες επιµένουν και οδηγούν σε 
σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των περιφερειών της χώρας (βλ. πίνακα 46, Παράρτηµα ΙΙ). 
Το συµπέρασµα αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον τρόπο προσδιορισµού των περιφερειών της 
χώρας, δηλ. στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, σε επίπεδο νοµού, δηλ. σε 
ενδοπεριφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο χωρικών ενοτήτων. Προφανώς όµως, η εικόνα που 
προκύπτει σε ό,τι αφορά τους συγκεκριµένους δείκτες είναι συνάρτηση του χωρικού επιπέδου 
θεώρησης, µε αποτέλεσµα οι διαφοροποιήσεις στις τιµές των δεικτών να αµβλύνονται καθώς 
µεγαλώνουν τα χωρικά σύνολα αναφοράς.  

Με κριτήριο τη µεταβολή του κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιµές) της ίδιας περιόδου 1995-
2003, οι επιδόσεις των 13 περιφερειών της χώρας εµφανίζουν την εξής εικόνα:  

• Η χώρα στο σύνολό της αναπτύσσεται µε ρυθµούς µεγαλύτερους από το µέσο όρο της 
ΕΕ. 

• Οι περιφέρειες της χώρας συµµετέχουν στη διαδικασία αυτή κατά διαφοροποιηµένο 
τρόπο. 

• Με ρυθµό που υπερβαίνει το µέσο όρο της χώρας αναπτύσσονται οι Περιφέρειες Β. 
Αιγαίου, Θεσσαλίας, Ν. Αιγαίου, Κρήτης. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η 
Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια ∆. Μακεδονίας βρίσκονται πολύ κοντά στο µέσο 
ρυθµό της χώρας. Σχετική καθυστέρηση παρουσιάζουν οι Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας – 
Θράκης, Στερεάς Ελλάδας, ∆υτικής Ελλάδας.  

Συνακόλουθα, σε συνδυασµό µε την επιλεξιµότητα κάθε περιφέρειας η εικόνα διαµορφώνεται ως 
εξής:  

   Ρυθµός µεταβολής 
του ΑΕΠ  

Επιλεξιµότητα 

κάτω του εθνικού 
µέσου όρου 

περί τον εθνικό µέσο 
όρο 

Άνω του εθνικού 
µέσου όρου 

 

Περιφέρειες 
Σύγκλισης 

 

• Ανατολική 
Μακεδονία – 
Θράκη 

• ∆υτική Ελλάδα 

 • Ήπειρος 

• Ιόνια Νησιά 

• Πελοπόννησος 

• Θεσσαλία 

• Β. Αιγαίο 

• Κρήτη 
Περιφέρειες phasing 
out 

 • ∆.Μακεδονία 

• Αττική 

• Κεντρική 
Μακεδονία 

 

Περιφέρειες phasing 
in 

• Στερεά Ελλάδα  • Ν. Αιγαίο  

 

Η συνολική εικόνα για τις 13 Περιφέρειες οδηγεί στο συµπέρασµα ότι:  

1) οι θετικές επιδόσεις της περιόδου που εξετάζεται συνδέονται µε µια σχετική επισφάλεια σε ό,τι 
αφορά στη διαµόρφωση εµπεδωµένων σχέσεων σε κάθε Περιφέρεια, οι οποίες να επιτρέπουν το 
συµπέρασµα ότι έχουν αντιµετωπιστεί ταυτόχρονα και το πρόβληµα των περιφερειακών 
ανισοτήτων της χώρας και οι διαρθρωτικές αδυναµίες των περιφερειών της. 

2) η αναπτυξιακή εικόνα συνδέεται στενά µε το παραγωγικό πρότυπο της κάθε περιφέρειας, τη 
σηµασία των αστικών της κέντρων και τη δυναµική των κέντρων αυτών αλλά και µε τις πολιτικές 
που έχουν ασκηθεί κατά τα προηγούµενα χρόνια.  

Συνεπώς απαιτείται η άσκηση µιας πολιτικής που θα οδηγεί στην αντιµετώπιση των διαρθρωτικών 
προβληµάτων της ελληνικής οικονοµίας,  στην κινητοποίηση και τη στήριξη των επενδύσεων και 
στον περιορισµό των περιφερεικών ανισοτήτων. Η πολιτική αυτή πρέπει να συντίθεται από δύο 
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στοιχεία: ένα κοινό για το σύνολο της χώρας (µεταρρυθµίσεις, αντιµετώπιση διαρθρωτικών 
προβληµάτων, κινητοποίηση και προώθηση επενδύσεων) και ένα διαφοροποιηµένο κατά 
περιφέρεια τόσο µε κριτήριο την επιλεξιµότητά τους (ασθενές κριτήριο) όσο και τις επιδόσεις τους 
(ισχυρό κριτήριο) και τη διάρθρωση του παραγωγικού τους προτύπου. 

Η θεώρηση των ίδιων στοιχείων σε επίπεδο χωρικών ενοτήτων, όπως είναι επόµενο, µια και τα 
υπό εξέταση χωρικά σύνολα µεγεθύνονται, οδηγεί σε άµβλυνση της εικόνας που παρουσιάζουν οι 
περιφερειακές ανισότητες. Το ΑΕΠ κατά κεφαλή σε τρέχουσες τιµές την περίοδο που εξετάζεται 
1995-2003, αυξάνεται πάνω από το µέσο όρο της χώρας στις χωρικές ενότητες της Αττικής, και 
Βορείου Αιγαίου Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, και Θεσσαλίας, Ηπείρου και  Στερεάς Ελλάδας, ενώ 
υπολείπεται αντίστοιχα στις υπόλοιπες δύο χωρικές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και ∆υτικής Μακεδονίας, και ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, 
Στερεάς Ελλάδας και Ιονίων Νησιών 

Ανισότητες στον πληθυσµό 

Η Ελλάδα διακρίνεται για την έντονη ανισότητα κατανοµής του πληθυσµού στο χώρο (σχέση 
συγκέντρωσης πληθυσµού µεταξύ της Περιφέρειας µε τη µικρότερη και τη µεγαλύτερη αναλογία 
πληθυσµού). Το γεγονός αυτό οφείλεται στην πολύ µεγάλη συγκέντρωση οικονοµικών 
δραστηριοτήτων στην Αττική, αλλά και την ιδιοµορφία του ανάγλυφου της χώρας (ορεινές, 
νησιωτικές περιοχές). O πληθυσµός των διαφόρων Περιφερειών κινείται από τα 4.000.000 
κατοίκους στην Περιφέρεια Αττικής µέχρι τις 200.000-250.000 στις νησιωτικές Περιφέρειες του 
Βορείου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων (στοιχεία απογραφής 2001). Οι διαφορές στην 
αστικότητα και στο γεωγραφικό ανάγλυφο των Περιφερειών της χώρας αποτυπώνονται και στους 
δείκτες πυκνότητας ανά Περιφέρεια. Έτσι οι Περιφέρεις χωρίς ιδιαίτερα µεγάλα αστικά κέντρα 
και µε σηµαντικούς ορεινούς όγκους, όπως οι Περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, ∆υτικής 
Ελλάδας και Πελοποννήσου, παρουσιάζουν πυκνότητες κάτω των 40,0 κατοίκων ανά τετρ. χιλ.  
σε αντίθεση µε την Αττική όπου η τιµή του δείκτη ανέρχεται σε 1025,1 κατ. ανά τετρ. χιλ. (βλ. 
Πίνακα 47 , Παράρτηµα ΙΙ). 

Ανισότητες ως προς τις αναπτυξιακές επιδόσεις 

Αν και η χώρα παρουσιάζει κατά τα τελευταία χρόνια ρυθµούς ανάπτυξης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
σε ΜΑ∆ σηµαντικά υψηλότερα του κοινοτικού µέσου όρου η τάση αυτή διαχέεται στις Περιφέρειες 
κατά ανόµοιο τρόπο, όπως είναι άλλωστε αναµενόµενο. (βλ. Πίνακα 46, Παράρτηµα ΙΙ). 

Σε ό,τι αφορά στις περιφερειακές ανισότητες στη χώρα, οι οποίες σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές 
παραµένουν από τις πιο χαµηλές στο σύνολο της ΕΕ-15, πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτές 
ύστερα από µια περίοδο σχετικής στασιµότητας από το 1983 µέχρι το 1993, που συνδέονταν µε 
ιδιαίτερα χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, υψηλό πληθωρισµό και τάσεις αύξησης της ανεργίας στη 
συνέχεια παρουσίασαν αύξηση για να κινηθούν πτωτικά από το 1998 και µέχρι το 2001.  

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία αυτά τεκµηριώνει την αναπτυξιακή δυναµική σε 
περιφερειακό επίπεδο, αλλά επίσης και το γεγονός ότι οι περιφερειακές ανισότητες συνιστούν, σε 
µια χώρα µε διαρθρωτικές αδυναµίες όπως η Ελλάδα, ένα πρόβληµα που πρέπει να 
αντιµετωπίζεται συνεχώς µια και έχει την τάση να αναπαράγεται, έστω και µε διαφοροποιηµένα 
χαρακτηριστικά, ώσπου οι διαρθρώσεις της χώρας καταφέρουν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά 
στο πρόβληµα των προκλήσεων της αγοράς και των αναπαραγόµενων περιφερειακών ανισοτήτων 
µέσα από µια διαδικασία µεταρρυθµίσεων, διαρθρωτικών αλλαγών, δηµιουργίας θεσµών, 
κινητοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων και προσέλκυσης ξένων αµέσων επενδύσεων.  

Η συµβολή των τριών τοµέων της οικονοµίας στην Ακαθάριστη Αξία της Παραγωγής επιβεβαιώνει 
την εικόνα που περιγράφεται προηγούµενα. Σύµφωνα µε την εικόνα αυτή οι αναπτυξιακές 
επιδόσεις στις Περιφέρειες εξελίσσονται σε µεγάλο βαθµό οµόρροπα, ενώ οι διαφορές σε 
κάθε Περιφέρεια συνδέονται άµεσα µε τους παράγοντες που αναφέρονται προηγούµενα 
(αστικότητα, θέση στη χώρα, ασκηθείσα πολιτική ως προς τις υποδοµές, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
κλπ). (βλ. Πίνακες 48 και 49, Παράρτηµα ΙΙ) 

Η γενική τάση συνίσταται στη µείωση της συµβολής του πρωτογενή τοµέα, σε µια 
σχετικά περιορισµένη µείωση της συµβολής του δευτερογενή και σε µια περιορισµένη 
τάση αύξηση της σχετικής συµβολής του τριτογενή τοµέα σύµφωνα µε στοιχεία της 
περιόδου 2000-2003. Σε ό,τι αφορά τον δευτερογενή τοµέα θα πρέπει να συνεκτιµηθεί η σε 
µεγάλο βαθµό αντιστάθµιση, σε ότι αφορά τον δείκτη, της µείωσης της συµβολής της 
µεταποίησης από την αυξηµένη οικοδοµική δραστηριότητα, από µια δραστηριότητα δηλαδή που 
συνδέεται µε την οικιστική και τουριστική ανάπτυξη. Τέλος, σε ότι αφορά τις υπηρεσίες πρέπει να 
σηµειωθεί ότι η αυξανόµενη συµβολή τους στο ΑΕΠ αφορά το σύνολο σχεδόν των κλάδων του 
τοµέα.  
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Με εξαίρεση την Αττική µπορεί να θεωρηθεί ότι ο πρωτογενής τοµέας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός 
για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, ∆υτικής 
Ελλάδας, Πελοποννήσου, και σχετικά σηµαντικός  στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Κρήτης 
(στοιχεία 2003). 

Σε ότι αφορά τον δευτερογενή τοµέα η συµβολή του στο ίδιο µέγεθος είναι ιδιαίτερα σηµαντική 
στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και ∆υτικής 
Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου. Οι τιµές του 
δείκτη στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να συνεκτιµώνται µε τη διάρθρωση του πρωτογενή τοµέα 
και την µεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, µε την οικιστική και την τουριστική ανάπτυξη και 
τις κατασκευές και µε ειδικά χαρακτηριστικά ορισµένων Περιφερειών. 

Η συµβολή του τριτογενή τοµέα στην Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής συνιστά ευθέως συνάρτηση 
της αστικότητας και της ανάπτυξης δραστηριοτήτων που συνδέονται µε τον τουρισµό. Έτσι, η 
τιµή του σχετικού δείκτη βρίσκεται πάνω από τον εθνικό µέσο όρο στις Περιφέρειες Κεντρικής 
Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Ο δείκτης της 
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας υπολείπεται ελαφρά του µέσου όρου, ενώ ο δείκτης όλων των 
λοιπών Περιφερειών, αν και είναι σχετικά υψηλός σε σχέση µε τη συµβολή των άλλων δύο 
κλάδων, υπολείπεται του εθνικού µέσου. 

Απασχόληση και ανεργία 

Γενικά 

Η διερεύνηση της εξέλιξης της απασχόλησης και της ανεργίας σε περιφερειακό επίπεδο, οδηγεί 
στο εξής συµπέρασµα: παρά τις διαφορές έντασης των σχετικών φαινοµένων σε επίπεδο 
περιφέρειας οι οποίες σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα σηµαντικές, αυτά χαρακτηρίζονται 
και από συγκεκριµένες κοινές τάσεις.   

Στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας παρατηρούνται κοινά φαινόµενα σε ότι αφορά το 
σχετικό υψηλό ποσοστό της ανεργίας, της ανεργίας των νέων, στις δυσκολίες 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας αυτών που ζητούν για πρώτη φορά εργασία. Επίσης το 
ποσοστό συµµετοχής στην κατηγορία είναι σχετικά χαµηλό σε σχέση µε τον κοινοτικό µέσο όρο. 
Τέλος σε ότι αφορά τις γυναίκες, αυτές παρουσιάζουν χειρότερες συγκρτικά τιµές σε όλους τους 
σχετικούς δείκτες. Προφανώς η µαζική είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας στη χώρα 
κατά τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια δεν συνοδεύτηκε µε τη δηµιουργία προϋποθέσεων 
ενσωµάτωσης των γυναικών, τουλάχιστον σε αντίστοιχους όρους µε αυτούς που ενσωµατώνονται 
οι άνδρες, αν και έχουν δηµιουργήσει σηµαντικό αριθµό θέσεων εργασίας που έχει καταληφθεί 
από γυναίκες. 

Η διαρθρωτική αυτή εικόνα ολοκληρώνεται µε την διαπίστωση ότι από το 1989 και στο εξής, στη 
χώρα έχει εγκατασταθεί ένας σηµαντικός αριθµός οικονοµικών µεταναστών, πολλοί από τους 
οποίους τείνουν να εγκατασταθούν µε τις οικογένειες του µόνιµα σε αυτή. 

Η διαρθρωτική αυτή εικόνα της απασχόλησης και της ανεργίας στην χώρα διαφοροποιείται κατά 
περιφέρεια. Η διαφοροποίηση αυτή προφανώς συνδέεται µε το συγκεκριµένο τρόπο µε τον οποίο 
αναπτύσσεται κάθε Περιφέρεια δηλ. τελικά, µε τους ίδιους παράγοντες, οικονοµικούς, φυσικούς, 
και γεωγραφικούς, που προσδιορίζουν την εξέλιξη του ΑΕΠ, καθώς επίσης και µε τους 
διαθέσιµους ανθρώπινους πόρους το επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης τους και του 
παραδοσιακού (σε στενή σχέση µε το πρότυπο απασχόλησης των ανιόντων) ή νεωτερικού 
(διαφοροποιηµένα ως προς το πρότυπο απασχόλησης των ανιόντων) τρόπου ένταξης τους στην 
αγορά εργασίας. 

∆ιάρθρωση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια 

Οι περισσότεροι απασχολούµενοι, σε σχετικές τιµές,  στον τριτογενή τοµέα είναι συγκεντρωµένοι, 
όπως είναι αναµενόµενο, στην, µακράν των άλλων, πολυπληθέστερη Περιφέρεια της Αττικής. 
Στο δευτερογενή τοµέα, αντίστοιχα, είναι συγκεντρωµένοι στη ∆υτική Μακεδονία, ενώ στον 
πρωτογενή τοµέα οι περισσότεροι σε ποσοστό απασχολούµενοι δραστηριοποιούνται στην 
Πελοπόννησο (βλ. πίνακες 50 και 51, Παράρτηµα ΙΙ). 

Ο τριτογενής τοµέας καταλαµβάνει τις πρώτες θέσεις ως προς το ειδικό βάρος τους στην 
απασχόληση, τόσο στο σύνολο της χώρας όσο και σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Ο 
δευτερογενής τοµέας καταλαµβάνει τη δεύτερη θέση στο σύνολο της χώρας, καθώς και στις 
Περιφέρειες της Αττικής, του Βορείου Αιγαίου, της ∆υτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της 
Κεντρικής Μακεδονίας, της Στερεάς Ελλάδας και του Νοτίου Αιγαίου ισχύει το ίδιο. Ο πρωτογενής 
τοµέας παρουσιάζει ιδιαίτερες διακυµάνσεις από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, συνιστώντας µόλις το 
0,67% της απασχόλησης στην Αττική έως το 29,05% στην Πελοπόννησο Πρέπει πάντως να 
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σηµειωθεί ότι οι αλλαγές που λαµβάνουν χώρα στην απασχόληση κατά τοµέα σε κάθε Περιφέρεια 
πραγµατοποιούνται κατά ενιαίο τρόπο χωρίς να οδηγούν σε σηµαντικές διαφοροποιήσεις του 
κυριάρχου προτύπου µεταξύ των Περιφερειών, έτσι ώστε να µεταβάλλονται οι µεταξύ τους 
σχέσεις.  

 

Ανισότητες ως προς την απασχόληση (βλ. Πίνακες 52 και 53, Παράρτηµα ΙΙ) 

Η επίδοση στην αξιοποίηση του διαθέσιµου σε εργάσιµη ηλικία ανθρώπινου δυναµικού αποτελεί 
ένα σηµαντικό δείκτη του αναπτυξιακού δυναµισµού σε περιφερειακό επίπεδο.  

Κατά το έτος 2004, το ποσοστό απασχόλησης διαµορφώθηκε σε επίπεδα άνω του 60% 
(έως +4.6%) σε έξι Περιφέρειες, ενώ κυµάνθηκε σε ιδιαίτερα χαµηλά ποσοστά 
(53,3%) σε µόνο µία (∆υτική Μακεδονία), µε τις λοιπές Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία – 
Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα, ∆υτική Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο) να 
κυµαίνονται σε επίπεδα λίγο κατώτερα (έως –4%) του εθνικού µέσου όρου (59,4%), έναντι 
στόχου της ΣτΛ για αύξηση του δείκτη στο 67% το 2005 και στο 70% το 2010.  

Όσον αφορά στη µερική απασχόληση, όπως είναι γνωστό, η διάχυσή της στο σύνολο της 
χώρας είναι, σε σχέση µε άλλες χώρες της Ευρώπης, ιδιαίτερα περιορισµένη. Σε απόλυτα 
µεγέθη, οι µισοί περίπου µερικά απασχολούµενοι της χώρας είναι συγκεντρωµένοι στις µεγάλες 
Περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Όµως, η µερική απασχόληση είναι 
αναλογικά περισσότερο διαδεδοµένη στη ∆υτική Μακεδονία και στην Κρήτη, όπου φτάνει το 
7,1% και 7,0% της συνολικής απασχόλησης, αντίστοιχα και λιγότερο διαδεδοµένη στην 
Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου δεν ξεπερνά το 3,5%. Στις µεγάλες 
Περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας η µερική απασχόληση είναι λίγο λιγότερο 
διαδεδοµένη από το σύνολο της χώρας. 

Βασική αιτία για τη χαµηλή επίδοση της Ελλάδας στο ποσοστό απασχόλησης αποτελεί ο 
πολύ χαµηλός βαθµός συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, σε επίπεδα 
κάτω του 50%, σε όλες τις Περιφέρειες πλην της Κρήτης. 

Το πρόβληµα της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας εµφανίζεται ιδιαίτερα στις 
Περιφέρειες: της ∆υτικής Μακεδονίας, του Βορείου Αιγαίου, της Ηπείρου, της ∆υτικής Ελλάδος, 
της Στερεάς Ελλάδος & Εύβοιας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Κεντρικής 
Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και του Νοτίου Αιγαίου, όπου τα ποσοστά της ανεργίας των γυναικών 
είναι υψηλότερα του εθνικού µέσου όρου. Αντίθετα, οι Περιφέρειες που αντιµετωπίζουν 
χαµηλότερα του µέσου όρου ποσοστά ανεργίας για τις γυναίκες είναι οι Περιφέρειες 
Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Αττικής και Κρήτης. 

Χαρακτηριστική επίσης είναι η διαφοροποίηση των Περιφερειών ως προς την αυτοαπασχόληση: η 
Περιφέρεια µε την υψηλότερη αναλογία αυτοαπασχολούµενων είναι η Πελοπόννησος (44,6%), 
ενώ η Αττική αποτελεί την Περιφέρεια µε τη χαµηλότερη αναλογία. 

Ανισότητες ως προς την ανεργία (βλ. Πίνακα 54, Παράρτηµα ΙΙ) 

Σηµαντική επίσης διαφοροποίηση υφίσταται µεταξύ ελληνικών Περιφερειών ως προς το 
ποσοστό ανεργίας, που συνιστά δείκτη δηλωτικό των δυσχερειών στην απορρόφηση της 
προσφοράς εργασίας εφόσον διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.  

Οι δια-περιφερειακές διαφορές των ποσοστών ανεργίας εµφανίζονται αρκετά υψηλές και το 2005 
κυµαίνονται µεταξύ του 18,1% που παρουσιάζεται στη ∆υτική Μακεδονία και του 7,1% που 
παρουσιάζεται στην Κρήτη.  

Οι Περιφέρειες που χαρακτηρίζονται από ποσοστό ανεργίας υψηλότερο του εθνικού µέσου όρου 
τα έτη 2003-2005 είναι: οι Περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας (17,1%), Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης (11,8%), Ηπείρου (11,5%), Κεντρικής Μακεδονίας (11,2%), Στερεάς Ελλάδος & Εύβοιας 
(11,1%) και ∆υτικής Ελλάδος (10,8%) και Ιονίων Νήσων (10,6%). Οι Περιφέρειες που 
χαρακτηρίζονται από ποσοστό ανεργίας χαµηλότερο του µέσου όρου είναι οι Περιφέρειες Αττικής 
(8,9%), Πελοποννήσου (8,7%) και Κρήτης (7,4%), ενώ στις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου, Βορείου 
Αιγαίου και Θεσσαλίας το ποσοστό ανεργίας είναι περίπου ίσο µε το ποσοστό ανεργίας για το 
σύνολο της χώρας, 9,9%, 9,2% και 9,9% αντίστοιχα. 

Οι Περιφέρειες που αντιµετωπίζουν χαµηλότερα ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας του εθνικού 
µέσου όρου είναι οι Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.  

Αντίθετα το πρόβληµα της µακροχρόνιας ανεργίας εµφανίζεται ιδιαίτερα οξύ στις Περιφέρειες 
∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Στερεάς Ελλάδας & Ευβοίας, 
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Βορείου Αιγαίου, ∆υτικής Ελλάδας και Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ οι Περιφέρειες Θεσσαλίας και 
Πελοποννήσου κινούνται στα επίπεδα του εθνικού µέσου όρου. 

Η ανεργία φαίνεται να πλήττει ιδιαίτερα συγκεκριµένες περιοχές, ιδιαίτερα εκείνες που δεν 
προχώρησαν σε αγροτική ή µεταποιητική αναδιάρθρωση.  

∆υσκολία πρόσβασης στην εργασία για τους νέους 

Ιδιαίτερο πρόβληµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας φαίνεται ότι έχουν οι νέοι στην Περιφέρεια 
∆υτικής Μακεδονίας, όπου τα ποσοστά ανεργίας πλησιάζουν το 44%, ενώ υψηλότερα του 
εθνικού µέσου όρου εµφανίζονται και τα ποσοστά ανεργίας των νέων στις Περιφέρειες Ηπείρου, 
Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής 
Μακεδονίας, ∆υτ. Ελλάδας και Πελοποννήσου. Αντίθετα, χαµηλότερα του εθνικού µέσου όρου 
ποσοστά παρατηρούνται στις Περιφέρειες Αττικής, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Νοτίου Αιγαίου, 
ενώ τα χαµηλότερα ποσοστά νεανικής ανεργίας εµφανίζονται στην Κρήτη (20,4%).. 

Η εικόνα της απασχόλησης και της ανεργίας για την περίοδο 2003-2005 (µέσος όρος) 
παρουσιάζεται στους πίνακες 43, 44 και 45. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 42 -Συγκριτικός πίνακας επιδόσεων Περιφερειών Ελλάδας 

Περιφέρειες 
Ποσοστό 

Απασχόλησης 
Ποσοστό ανεργίας 

Ποσοστό 
Μακροχρόνιας 
Ανεργίας 

Ποσοστό Ανεργίας 
Γυναικών 

Ποσοστό Ανεργίας 
Νέων 

Ανατολική Μακεδονία
Θράκη 

     

Κεντρική Μακεδονία      

∆υτική Μακεδονία      

Θεσσαλία      

Ήπειρος      

Ιόνια Νησιά      

∆υτική Ελλάδα      

Στερεά Ελλάδα      

Πελοπόννησος      

Αττική      

Βόρειο Αιγαίο      

Νότιο Αιγαίο      

Κρήτη      

 Επιδόσεις, οι οποίες είναι καλύτερες από το µέσο όρο του συνόλου της χώρας  

 Επιδόσεις, οι οποίες είναι δυσµενέστερες από το µέσο όρο του συνόλου της χώρας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 43 - ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (µέσος όρος 2003-2005) 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΑΕΠ κατά 
κεφαλήν 

(µέσος όρος 
2001-2003)

Βαθµός 
απασχόλησης 
(15-64 ετών)

Βαθµός 
απασχόλησης 
γυναικών (15-64 

ετών)

Βαθµός 
απασχόλησης 

ηλικιωµένων (55-64 
ετών)

% ΑΝΕΡΓΙΑΣ % ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
ΝΕΩΝ (15-24)

% ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ

% 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ 

ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

Ποσοστό 
πληθυσµού 

εκτεθηµένο στον 
κίδυνο φτώχειας *

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 59,9 59,7 46,9 44,9 11,8 28,6 18,2 54,4 32.2

Κεντρική Μακεδονία 76,2 57,5 43,1 38,6 11,2 28,7 17,7 53,6 22.7
∆υτική Μακεδονία 77,7 53,1 37,3 36,4 17,1 45 27,1 64,4 23.9
Θεσσαλία 69,1 59,8 44,3 46,2 9,9 25,1 16,9 59,7 26,00
Ήπειρος 62,7 56,8 41,6 44,8 11,5 35,1 18,5 62,6 36.2
Στερεά Ελλάς 109,7 58,9 41,6 40 11,1 29,8 18 58,7 29.3
∆υτική Ελλάς 59,5 56,5 40 42,3 10,8 28,2 18,3 62,4 30.3
Πελοπόννησος 73,4 62,7 47,9 50,5 8,9 28,2 14 57,7 29,0
Ιόνια Νησιά 70,9 62,2 48,5 48,6 10,6 32,1 14,9 23,7 24.5
Αττική 82,3 60,3 47,4 36,1 8,9 23,3 12,9 53,1 12.2
Βόρειο Αιγαίο 74,9 55,8 36,8 38,9 9,2 35,2 17,9 58,4 18.9
Νότιο Αιγαίο 87,2 60,4 41,7 44,4 9,9 22,1 16,2 21,5 25.7
Κρήτη 75,9 64,1 51,8 53,5 7,4 20,4 11,7 33,1 15.7
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 77,2 59,4 45,2 40,8 10 26,6 15,5 53,4 20.97

Πηγή: New Cronos.

*Πηγή: Kikilias El. and Gazon E. with the collaboration of  D. Ntontis  Regional Aspects of Poverty in Greece`EKKE social Cohesion Bulletin, 1/2005  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 44 - Κατάταξη των περιφερειών µε βάση τα µεγέθη της αγοράς εργασίας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 45 - Βαθµολόγηση των Περιφερειών µε βάση τα µεγέθη της αγοράς εργασίας 
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Η σύγκριση του πίνακα που παρουσιάζει τις αναπτυξιακές επιδόσεις της χώρας σε 
συνδυασµό µε την επιλεξιµότητά τους και αυτού που παρουσιάζει την κατάσταση στην 
αγορά εργασίας, που φαίνονται παραπάνω, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι αναπτυξιακές 
επιδόσεις των περιφερειών και η κατάσταση της αγοράς εργασίας και της απασχόλησης δεν 
συνδέονται κατά ευθέως ανάλογο τρόπο. Οι λόγοι έχουν αναφερθεί. Πρόκειται για τα 
διαρθρωτικά προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας, τα ίδια χαρακτηριστικά κάθε 
περιφέρειας, ενώ σηµαντικά στη διαµόρφωση της εικόνας κάθε περιφέρειας συµβάλλει και 
το µέγεθος και η δυναµική των αστικών της κέντρων. 

Από τους δύο αυτούς πίνακες προκύπτει η εξής εικόνα: 

 

Ανισότητες ως προς την παραγωγικότητα της εργασίας 

Η απόκλιση της παραγωγικότητας της µεγάλης πλειονότητας των Περιφερειών (και 
της χώρας συνολικά) από το µέσο όρο της ΕΕ-25 είναι µεγαλύτερη από την απόκλιση του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ, που σηµαίνει ότι οι διαρθρωτικές αδυναµίες της οικονοµίας επιδρούν 
ανασχετικά στην παραγωγικότητα των εργαζοµένων στη Ελλάδα.  

Με βάση και τις δύο προσεγγίσεις µέτρησης της παραγωγικότητας της εργασίας σε 
περιφερειακό επίπεδο, ικανοποιητικές επιδόσεις σηµειώνονται µόνο στην Στερεά 
Ελλάδα (περίπου 115% του µέσου όρου της ΕΕ-25) και σε µικρότερο βαθµό στο Νότιο και 
το Βόρειο Αιγαίο και την ∆υτική Μακεδονία (µεταξύ 80-90%).  

Η παραγωγική εξειδίκευση σε τοµείς και κλάδους της οικονοµίας κάθε Περιφέρειας, σε 
συνάρτηση µε άλλες παραµέτρους όπως το µορφωτικό επίπεδο και η ένταση και ποιότητα 
αξιοποίησης των παραγωγικών επενδύσεων, θεωρούνται καθοριστικής σηµασίας για την 
βελτίωση του επιπέδου της παραγωγικότητας.    

 

Ανισότητες ως προς το µορφωτικό επίπεδο του πληθυσµού   

Με βάση στοιχεία που αναφέρονται στην αναλογία των κατοίκων των Περιφερειών (ηλικίες 
25-64 ετών) που κατέχουν τίτλους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, η Αττική κατέχει την 
υψηλότερη αναλογία (23,0%),  τριπλάσια από την Περιφέρεια µε τη µικρότερη αναλογία 
(Στερεά Ελλάδα, 7,8%). 
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• ∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

• ΣΤ.ΕΛΛΑ∆Α 
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Από τα στοιχεία που παρατέθηκαν ανωτέρω προκύπτει σαφώς σηµαντική διαφοροποίηση 
στην αναπτυξιακή πορεία και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών Περιφερειών.  

Σε καλύτερη θέση βρίσκονται, µε κύριο προωθητικό παράγοντα τον τουρισµό, το Νότιο 
Αιγαίο, η Κρήτη, καθώς και η Αττική, η οικονοµία της οποίας λόγω της υψηλής 
συγκέντρωσης, κλίµακας και εµβέλειας των παραγωγικών και διοικητικών δραστηριοτήτων 
που παρουσιάζει, την καθιστά νευραλγικό κόµβο της Ανατολικής Μεσογείου. 

Σηµαντικά έχει επίσης βελτιωθεί η θέση της Πελοποννήσου, η οικονοµία της οποίας 
δείχνει να µεταβάλλει χωρίς κλυδωνισµούς τον παραδοσιακό της προσανατολισµό στον 
πρωτογενή τοµέα και να αντεπεξέρχεται στις προκλήσεις του παγκοσµιοποιηµένου 
ανταγωνισµού.  

Η εικόνα της Στερεάς Ελλάδας και, σε µικρότερο βαθµό, της ∆υτικής Μακεδονίας, 
δεν συνδέεται ευθέως µε τον ενδογενή αναπτυξιακό δυναµισµό τους αλλά είναι 
απόρροια ειδικών συνθηκών (εγγύτητα στην πρωτεύουσα και δραστηριότητες της ∆ΕΗ, 
αντίστοιχα) που εν µέρει στρεβλώνουν αυξητικά τις επιδόσεις τους στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 
χωρίς όµως αντίστοιχα θετικές επενέργειες στην αγορά εργασίας. 

Η Κεντρική Μακεδονία διαθέτει και αυτή τις προϋποθέσεις από πλευράς 
συγκέντρωσης και κλίµακας παραγωγικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων για να 
πρωταγωνιστήσει στις οικονοµικές εξελίξεις µε επίκεντρο ιδιαίτερα τη ΝΑ Ευρώπη, ωστόσο 
οι µέτριες αναπτυξιακές επιδόσεις που παρουσιάζει, ειδικά στην αγορά εργασίας, 
οφείλονται στις έντονες διαταράξεις του παραγωγικού ιστού της εξαιτίας του 
εντεινόµενου ανταγωνισµού, καθώς και στην υστέρηση σε σύγχρονες παραγωγικές 
και τεχνικές υποδοµές που να αναδεικνύουν τον µητροπολιτικό ρόλο της Θεσσαλονίκης.  

Οι υπόλοιπες Περιφέρειες δεν βρίσκονται όλες στο ίδιο επίπεδο αλλά εντάσσονται 
στην ίδια κατηγορία µε την έννοια ότι σε αυτές δεν διαπιστώνεται ικανοποιητικό 
ενδογενές αναπτυξιακό δυναµικό. Η ∆υτική Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Ανατολική 
Μακεδονία – Θράκη, τα Ιόνια Νησιά, το Βόρειο Αιγαίο και η Ήπειρος, παρότι η 
τελευταία σηµείωσε µεγάλα βήµατα προόδου, αποτελούν τις Περιφέρειες µε τη µεγαλύτερη 
αναπτυξιακή υστέρηση στην Ελλάδα. Πρέπει ακόµα να σηµειωθεί ότι σε ορισµένες από τις 
Περιφέρειες αυτές, όπως το Β. Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά γίνονται όλο και περισσότερο 
αισθητές οι επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης.  

Στις ανωτέρω Περιφέρειες δεν έχουν ακόµα προκύψει νέοι κλάδοι παραγωγής που θα 
υποκαταστήσουν όσους είναι πλέον στάσιµοι και φθίνουν εξαιτίας του ανταγωνισµού. Ακόµα 
και όσοι επιχειρηµατικοί πυρήνες και άλλες αναπτυξιακές νησίδες (π.χ. εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα) έχουν δηµιουργηθεί, δεν έχουν αποκαταστήσει τις διασυνδέσεις µε τον τοπικό 
παραγωγικό ιστό που απαιτούνται για να αξιοποιηθεί επαρκώς το ενδογενές δυναµικό και να 
προωθηθεί µε τους επιδιωκόµενους ρυθµούς η ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο. 

1.7 Χωρική διάσταση των περιφερειακών ανισοτήτων  

Η γεωγραφική χωροταξική θεώρηση λειτουργεί συµπληρωµατικά προς την περιφερειακή και 
επιτρέπει την εισαγωγή στο σχετικό µε τις περιφερειακές ανισότητες -και τους λόγους που 
οδηγούν σε αυτές- προβληµατισµό πρόσθετων σηµαντικών παραγόντων, όπως των ειδικών 
χωρικών συνόλων τα οποία είτε χαρακτηρίζονται από έντονο αναπτυξιακό δυναµισµό, είτε 
από ιδιαίτερη καθυστέρηση και σηµαντικά προβλήµατα και πρέπει να αντιµετωπίζονται 
συγκεκριµένα. Τυπικό παράδειγµα της πρώτης κατηγορίας χωρικών συνόλων αποτελούν οι 
πόλεις και οι περιοχές αστικής διάχυσης, τα αστικά κέντρα της χώρας. Αντίστοιχα, ο ορεινός 
χώρος αποτελεί παράδειγµα χωρικού συνόλου που αντιµετωπίζει ιδιαίτερα προβλήµατα 
ανάπτυξης. Τα νησιά, τέλος, συνιστούν µια ακόµα ιδιαίτερη κατηγορία χώρου παρά τις 
σηµαντικές διαφορές που παρουσιάζουν ως προς το µέγεθος τους και τις αναπτυξιακές τους 
επιδόσεις. Παρά τις διαφορές που παρουσιάζουν τα νησιά,  τελικά, κατατάσσονται σε µια 
χωρική ενότητα η οποία παρουσιάζει, ταυτόχρονα, σηµαντικές αναπτυξιακές επιδόσεις, αλλά 
και ειδικά προβλήµατα. Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται και οι αγροτικές περιοχές.  

Ο συνδυασµός της χωρικής θεώρησης µε την περιφερειακή εµπλουτίζει τη δεύτερη και την 
καθιστά περισσότερο αποτελεσµατική καθώς προσφέρει πρόσθετα στοιχεία τα οποία 
υπηρετούν την κατανόηση της αναπτυξιακής διαδικασίας στο χώρο, την διαµόρφωση των 
ανισοτήτων στις διάφορες Περιφέρειες της χώρας και επιτρέπει την άντληση 
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συµπερασµάτων από τις µέχρι σήµερα προσπάθειες  των προηγουµένων περιόδων που θα 
καταστήσουν αποτελεσµατικότερο το σχεδιασµό της περιφερειακής πολιτικής της περιόδου 
2007-2013. 

Οι συγκεκριµένες τρεις κατηγορίες χωρικών συνόλων (αστικές, ορεινές και νησιωτικές 
περιοχές) εξετάζονται ως προς την αναπτυξιακή τους δυναµική ιδιαίτερα. Επιπρόσθετα 
εξετάζονται και οι αγροτικές περιοχές. Με τον τρόπο αυτό και σε συνδυασµό µε την 
περιφερειακή θεώρηση της χώρας προκύπτει µια συγκεκριµένη εικόνα του χώρου και της 
δυναµικής του και καθίσταται δυνατή η αντιµετώπιση συγκεκριµένων προβληµάτων που 
συνδέονται στενά µε την αναπτυξιακή διαδικασία ειδικά σε περιοχές οι οποίες δεν 
αντιµετωπίζονται επαρκώς λόγω της ιδιαιτερότητας τους από τις λοές παρεµβάσεις που 
σχεδιάζονται µε ευρύτερη χωρική αναφορά (χώρα, περιφέρεια)  

1.7.1 Οι αστικές περιοχές 
Στα αστικά κέντρα, τις πόλεις, συγκεντρώνεται η δυναµική της ανάπτυξης µε την έννοια της 
εγκατάστασης και λειτουργίας σε αυτές του µεγαλύτερου µέρους των επιχειρήσεων, της 
διοίκησης, των παραγωγικών διαδικασιών, της αναψυχής και του πολιτισµού, καθώς και το 
µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού της χώρας. 

Το αστικό σύστηµα της χώρας καθορίζεται από µια ιεραρχηµένη δοµή σε τρία επίπεδα. Στην 
κορυφή της ιεραρχίας βρίσκονται τα µητροπολιτικά κέντρα, η Αθήνα και η 
Θεσσαλονίκη (ολόκληρο το πολεοδοµικό συγκρότηµα). Ακολουθούν τα δευτερεύοντα 
αστικά κέντρα της χώρας ουσιαστικά τα αστικά κέντρα άνω των 50.000 κατοίκων στα 
οποία συµπεριλαµβάνονται και οι έδρες των 13 Περιφερειών της χώρας, ενώ στη βάση της 
ιεραρχίας βρίσκονται τα επιπέδου νοµού αστικά κέντρα της χώρας. Η ιεραρχία αυτή 
είναι δυνατόν να επεκταθεί και στα µικρότερα αστικά κέντρα των νοµών. Στην κατηγορία 
αυτή κατατάσσονται τα αστικά κέντρα των νοµών που δεν αποτελούν τις έδρες των 
νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων µε την ενδοχώρα τους, δηλαδή την ύπαιθρο που τα 
περιβάλλει, καθώς και τα µεταξύ 5.000-10.000 κατοίκων κέντρα της υπαίθρου.  

Στον πίνακα 55, Παράρτηµα ΙΙ, παρουσιάζεται η πληθυσµιακή κατάσταση των αστικών 
κέντρων της χώρας δηλ. των πόλεων µε πληθυσµό 10000 κατοίκων και άνω και των 
πρωτευουσών νοµών. Ο συνολικός πληθυσµός των συγκεκριµένων διοικητικών συνόλων 
ανέρχεται στο 59,7% του συνολικού πληθυσµού της χώρας και αποτελεί το 81,75% του 
αστικού πληθυσµού της χώρας σε περίπτωση που αυτός προσδιορίζεται µε το κυρίαρχο 
πρότυπο παραγωγής, διαβίωσης και κατανάλωσης. Αν και δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία 
προσδιορισµού του µεγέθους αυτού, ο πληθυσµός της χώρας σε κέντρα άνω των 2000 
κατοίκων αποτελεί µια καλή προσέγγιση. Ο πληθυσµός αυτός ανέρχεται στο 73% του 
συνολικού πληθυσµού της χώρας.  

Με κριτήριο το πληθυσµιακό τους µέγεθος, τα αστικά κέντρα της χώρας που ξεπερνούν τους 
40000 κατοίκους (µητροπολιτικά και δευτερεύοντα αστικά κέντρα της χώρας) είναι τα εξής: 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλος, Αχαρναί, Ιωάννινα, Χαλκίδα, 
Καβάλα, Κατερίνη, Σέρρες, Ρόδος, Χανιά, Τρίκαλα, Καλαµάτα, Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, 
Κοµοτηνή, Ξάνθη, Βέροια, ∆ράµα, Κέρκυρα, Κοζάνη. 

∆ιεθνή ακτινοβολία, ασκούν η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και ορισµένα µεγάλα αστικά κέντρα 
λόγω συγκεκριµένων εξειδικεύσεων (αναπτυξιακοί πόλοι της χώρας, συνοριακά κέντρα, 
αλλά και συγκεκριµένοι τουριστικοί προορισµοί).  

Παρά τις µεγάλες αποκλίσεις που παρουσιάζουν ως προς το µέγεθος του πληθυσµού τους, 
τα αστικά κέντρα της χώρας παρουσιάζουν κοινά στοιχεία στην διαδικασία ανάπτυξής τους. 
Αυτά συνίστανται στο γεγονός της µαζικής κατά διαφορετικές περιόδους εισροής πληθυσµού 
και στην καθυστερηµένη ανάπτυξη των σύγχρονων υποδοµών.  

Το αποτέλεσµα είναι η διαφοροποίηση περιοχών (γειτονιών) µέσα στα αστικά κέντρα 
και η υποβάθµιση ορισµένων από αυτά στα οποία συγκεντρώνονται ειδικές οµάδες 
πληθυσµού (φτωχοί, οικονοµικοί µετανάστες, πληθυσµιακές οµάδες που απειλούνται από τη 
φτώχεια) µε αποτέλεσµα τον αυξανόµενο διαχωρισµό στο χώρο αλλά και την αύξηση του 
φαινοµένου του κοινωνικού διαχωρισµού.  

Συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι η δυσλειτουργία των πόλεων, η υποβάθµιση του 
αστικού περιβάλλοντος (ρύπανση, απόβλητα), και η αστική διάχυση που δηµιουργούν 
προβλήµατα τα οποία επιγραµµατικά συνοψίζονται ως ακολούθως: 
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• Ελλείψεις σε υποδοµές λόγω της γρήγορης ανάπτυξης των αστικών κέντρων και του 
τρόπου ανάπτυξης που οδηγεί στην υπεραξιοποίηση του ιδιωτικού χώρου σε βάρος του 
δηµοσίου. 

• ∆υσλειτουργίες στις µετακινήσεις και µεταφορές και έλλειψη βοηθητικών χώρων που 
οφείλονται στις ελλείψεις υποδοµών. 

• Αστική επέκταση και αστική διάχυση και «εκ των υστέρων», κατά κανόνα, σχεδιασµός. 

• Εσωτερικές αναδιαρθρώσεις, στις πόλεις και τα ιστορικά τους κέντρα, του προτύπου 
κατοίκηση-παραγωγή-αναψυχή, που οδηγούν σε ανακατατάξεις στη λειτουργικότητα και 
στις τιµές γης. 

• Συγκεκριµένες περιοχές σε αστικά κέντρα οι οποίες δέχονται τις επιπτώσεις της αλλαγής 
των καθοριστικών χρήσεων σε αυτές, υφίστανται τις συνέπειες των ενδοαστικών 
αλλαγών τόπου κατοικίας και την εγκατάσταση νέων οικονοµικά ασθενέστερων κατοίκων 
και είναι εκτεθειµένες σε ιδιαίτερους κινδύνους υποβάθµισης µε αποτέλεσµα να είναι 
αναγκαίες ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αναπλάσεων. 

Παρά το σχετικά µεγάλο αριθµό των απασχολουµένων στον πρωτογενή τοµέα, τα αστικά 
κέντρα της πρώτης κατηγορίας (πρωτεύουσες νοµών και πόλεις άνω των 10000 κατοίκων) 
συγκεντρώνουν ένα ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα που ανέρχεται (2001) 
στο 19,4%, ενώ οι αντίστοιχοι δείκτες στο δευτερογενή και τριτογενή τοµέα ανέρχονται στο 
19,7% και 81,2% του συνόλου των απασχολουµένων. 

Κατά περιφέρεια και χωρική ενότητα οι τιµές των συγκεκριµένων δεικτών διαφοροποιούνται 
σε σχέση µε την αναπτυξιακή δυναµική κάθε περιφέρειας και την αστικοποίησή της. Η 
εξέταση της κατάστασης (2001) και της δυναµικής της, των αστικών κέντρων της ίδιας 
κατηγορίας οδηγεί στο συµπέρασµα της περιορισµένης εξειδίκευσης των αστικών κέντρων 
της χώρας και της µεγάλης σηµασίας των απασχολουµένων στον πρωτογενή τοµέα σε 
πολλά αστικά κέντρα, ενώ η εικόνα της απασχόλησης στον δευτερογενή και τριτογενή 
τοµέα είναι η αναµενόµενη. Η ίδια κατάταξη για το 2001 επιτρέπει τη συναγωγή 
συµπερασµάτων στην κατεύθυνση δηµιουργίας δικτύων µεταξύ γειτονικών κέντρων άλλοτε 
κατά ιεραρχηµένο τρόπο και άλλοτε περισσότερο οριζόντια. (βλ. πίνακες 57, 58, 59,  
Παράρτηµα ΙΙ) 

Τα αστικά κέντρα σηµατοδοτούν και τους λεγόµενους άξονες ανάπτυξης της χώρας 
όπως του άξονα Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη–Καβάλα, που έχει διαπιστωθεί στην αρχή της 
περιόδου ένταξης της χώρας στην τότε ΕΟΚ. Από τότε και µέχρι σήµερα έχουν διαπιστωθεί 
σηµαντικές αλλαγές στο συγκεκριµένο πρότυπο προς τρεις κατευθύνσεις: 

• Στη σχετική διαφοροποίησή της σε τρεις βαθµίδες ιεραρχίας του αστικού συστήµατος 
προς την κατεύθυνση συγκρότησης τοπικών δικτύων. 

• Στην επέκταση του άξονα ανάπτυξης µε τη συµπλήρωση αναδυόµενων αξόνων 
ανάπτυξης σε συνδυασµό µε τα µεγάλα έργα υποδοµών. 

• Τη διασύνδεση των διαφόρων επιπέδων αστικών κέντρων της χώρας µε άλλα αντίστοιχα 
του εξωτερικού. 

Η τάση δικτύωσης του αστικού συστήµατος της χώρας, έστω και κατά περιοχές, αποτελεί 
σηµαντικό και κρίσιµο στοιχείο για την αναπτυξιακή διαδικασία στο σύνολό της. 
Ταυτόχρονα, υπογραµµίζει και το βαθµό ευαισθησίας της όλης αναπτυξιακής στρατηγικής 
προς τα αστικά κέντρα και τις εξελίξεις σε αυτά, µια και τα αστικά κέντρα ως τόποι 
συµπύκνωσης δραστηριοτήτων και κατοίκων αποτελούν ταυτόχρονα και αποδέκτες των 
αρνητικών επιπτώσεων του διεθνούς ανταγωνισµού.  

Είναι προφανές ότι ο παραδοσιακός άξονας ανάπτυξης της χώρας που κινείται από την 
Πάτρα κατά µήκος των βόρειων ακτών της Πελοποννήσου προς την Αθήνα-Αττική και στη 
συνέχεια προς βορρά, προς Θεσσαλονίκη και προς Καβάλα ανατολικά, τείνει να 
επεκτείνεται. Η επέκταση αυτή γίνεται σε συνδυασµό µε τα µεγάλα έργα υποδοµής. 

Σε συνδυασµό µε τα µεγάλα έργα υποδοµής ο παραδοσιακός αναπτυξιακός άξονας κινείται 
προς ανατολάς και δυτικά προς Αλεξανδρούπολη και Γιάννενα κατά µήκος της Εγνατίας 
οδού, προς βορρά και δυτικά κατά µήκος των κάθετων και συνοριακών συνδέσεων, ενώ στο 
νότο επεκτείνεται από Αθήνα προς Τρίπολη και Καλαµάτα.  ∆υτικά αναδύεται ένας 
γραµµικός άξονας ανάπτυξης: Γιάννενα, Αγρίνιο, Πάτρα, Καλαµάτα.Περιφερειακά, 
διαµορφώνονται στο βορρά ο δικτυακός κόµβος Καβάλα-∆ράµα-Ξάνθη, το ηµερήσιο 
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σύστηµα της Θεσσαλονίκης, η γραµµική ανάπτυξη της ∆.Μακεδονίας. Στο κέντρο της χώρας 
αναδύεται µε κέντρο τη Λάρισα και το Βόλο η δικτύωση της Θεσσαλίας. Στα νοτιότερα 
εξελίσσεται το ηµερήσιο σύστηµα της Αθήνας-Αττικής. Τέλος, στο κέντρο της χώρας 
αναδύεται ο αναπτυξιακός κορµός περί τον σχεδιαζόµενο οδικό άξονα Ε65. Στο νησιωτικό 
χώρο κόµβους αποτελούν το Ηράκλειο και τα Χανιά στην Κρήτη, η Ρόδος, η Μυτιλήνη και η 
Ερµούπολη στο Αιγαίο αλλά και η Κέρκυρα στο Ιόνιο.  

1.7.2 Περιοχές της υπαίθρου 

Ο ορισµός των περιοχών της υπαίθρου η αγροτικών περιοχών88 έχει αποτελέσει αντικείµενο 
ευρύτατων συζητήσεων για την υιοθέτηση του πλέον κατάλληλου κριτηρίου, τόσο στη χώρα 
όσο και διεθνώς, ενώ και στην Ε.Ε υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις µεταξύ των 
Γενικών ∆ιευθύνσεων. 

Για λόγους ενιαίας αντιµετώπισης για το σύνολο των προγραµµατικών εγγράφων (ΕΣΠΑ, 
ΕΣΣΑΑ) η Ελλάδα για τον ορισµό των αγροτικών περιοχών /περιοχών της υπαίθρου 
αποδέχεται τον ορισµό του ΟΟΣΑ, που χρησιµοποιεί ως κριτήριο προσδιορισµού του 
αγροτικού χαρακτήρα την πληθυσµιακή πυκνότητα89. 

Με βάση τον ορισµό αυτό το 73,9% του εδάφους της χώρας ανήκει στις κυρίαρχα αγροτικές 
περιοχές, το 23,2% στις σηµαντικά αγροτικές ενώ το 2,9% στις κυρίαρχα αστικές περιοχές. 

Κατ’ αντιστοιχία, το 37,2% του πληθυσµού της χώρας κατοικεί σε κυρίως αγροτικές 
περιοχές, το 27,2% σε σηµαντικά αγροτικές και το 35,6% σε κυρίαρχα αστικές περιοχές. 

Με βάση τη διοικητική ταξινόµηση της χώρας σε επίπεδο NUTS II µόνο η Περιφέρεια Αττικής 
κατατάσσεται στις  κυρίαρχα αστικές περιοχές, ενώ η πλειονότητα των υπόλοιπων 
περιφερειών µε εξαίρεση συγκεκριµένους νοµούς κατατάσσεται στις κυρίως αγροτικές 
Περιφέρειες. Συνολικά επτά νοµοί επίπεδο (NUTS III) κατατάσσονται στις σηµαντικά 
αγροτικές περιοχές και συγκεκριµένα ο Νοµός Ξάνθης στην Περιφέρεια Ανατολικής  
Μακεδονίας Θράκης, οι νοµοί Πιερίας και Θεσσαλονίκης στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, ο νοµός Ιωαννίνων στην Περιφέρεια Ηπείρου, οι νοµοί Λάρισας και Μαγνησίας  
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ο νοµός Αχαΐας στην Περιφέρεια  ∆υτικής Ελλάδος και οι νοµοί 
Ηρακλείου και Χανίων στην Περιφέρεια Κρήτης. 

Η ύπαρξη σηµαντικών αστικών κέντρων της χώρας αλλά και η χωροθέτηση της 
πλειονότητας των νοµών αυτών επί του αναπτυξιακού ελληνικού άξονα (αναπτυξιακό S 
Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη) αναδεικνύει σε µεγάλο βαθµό αλλά και εξηγεί γιατί οι 
υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας κατατάσσονται στις κυρίαρχα αγροτικές περιοχές µε την 
απουσία σηµαντικών αστικών κέντρων και µε προεξέχοντα το ρόλο του πρωτογενή τοµέα 
στην οικονοµία των περιφερειών αυτών. 

Οι αγροτικές περιοχές/περιοχές της υπαίθρου εντάσσονται στον παραπάνω προβληµατισµό 
σύµφωνα µε το κριτήριο της πληθυσµιακής πυκνότητας αλλά και µε τα αµιγή 
γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά (ορεινοί όγκοι, νησιά), που επιδρούν στην αναπτυξιακή 
δυναµική τους. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής (ορεινές-νησιωτικές, µε 
βάση γεωµορφολογικά κριτήρια και αγροτικές, µε βάση δηµογραφικά κριτήρια) 
παρουσιάζονται παρακάτω. 

1.7.2.1  Οι ορεινές περιοχές  

Οι ορεινές περιοχές αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος του ηπειρωτικού τµήµατος ενώ 
χαρακτηρίζουν σε µεγάλο βαθµό και το ανάγλυφο των περισσότερων νησιών της χώρας. Η 
διαπίστωση αυτή αποτελεί και ένα σηµαντικό στοιχείο οµοιότητας του ορεινού µε το 
νησιωτικό χώρο. Στον ορεινό χώρο ο οποίος συγκεντρώνει µια σειρά από πολύτιµα 

                                               

 
88 Στην Ελληνική γλώσα η έννοια του αγροτικού (agriculture ) είναι ταυτόσηµη µε την έννοια της υπαίθρου (rural)  
89 Με βάση τον ορισµό αυτό οι περιοχές οµαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες που είναι : Κυρίαρχα αγροτικές 

(predominantly  rural   άνω του 50% του πληθυσµού ζεί σε αγροτικές κοινότητες δηλαδή κοινότητες µε 
πληθυσµιακή πυκνότητα κάτω των 150 κατοίκων ανα τετρ. χλµ, σηµαντικά αγροτικές (significantly rural 15 % έως 
50ο% του πληθυσµού ζεί σε αγροτικές κοινότητες ) και σηµαντικά αστικές (predominantly urban λιγότερο από το 
15% του πληθυσµού ζεί σε αγροτικές κοινότητες). 
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περιβαλλοντικά στοιχεία, τα οποία συνδέονται άµεσα µε τους φυσικούς πόρους της χώρας 
και το δυναµισµό τους, συντελούνται δύο διαδικασίες αντιφατικές µεταξύ τους.  

Η πρώτη τάση συνίσταται στην εγκατάλειψη µεγάλων περιοχών και ως περιοχών 
βιώσιµης κατοίκησης και παραγωγής ή στην υποχώρηση των δραστηριοτήτων αυτών σε 
µεγάλο βαθµό µε συνέπεια, από τη µια, τη σχετική ανάκαµψη των οικοσυστηµάτων σε 
ορισµένες περιοχές και από την άλλη οδηγούν σε µη βιώσιµες πρακτικές αξιοποίησης σε 
άλλες περιοχές. 

Η δεύτερη τάση συνδέεται µε την ήπια τουριστική ανάπτυξη, το χειµερινό τουρισµό 
σε ορισµένες περιοχές, την αναδυόµενη βιολογική γεωργία, την αντοχή ορισµένων 
παραδοσιακών προτύπων, αλλά και µε την οικιστική ανάπτυξη καθώς και µε τις διαδικασίες 
κατασκευής µεγάλων έργων, που συνδέονται µε την παραγωγή και µεταφορά ενέργειας, 
αλλά και µε την κατασκευή µεγάλων οδικών αξόνων και υποδοµών σιδηροδροµικών 
µεταφορών στον ορεινό χώρο. 

Σε µια ολοκληρωµένη θεώρηση των ορεινών περιοχών της χώρας πρέπει να συνεκτιµηθούν 
επίσης δυο ακόµη στοιχεία. Το πρώτο συνδέεται µε τις δυνατότητες παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στον ορεινό χώρο, µε την κατάλληλη εκµετάλλευση των συστηµάτων απορροής 
και των ποταµών που πηγάζουν απ’ αυτούς. Το δεύτερο έχει άµεση σχέση µε το γεγονός ότι 
οι ορεινοί όγκοι της χώρας όπως η Πίνδος και η προέκτασή της στην Πελοπόννησο, τόσο 
συνολικά όσο και σε επίπεδο των περισσοτέρων Περιφερειών της χώρας, συνιστούν 
σηµαντικούς φραγµούς, η υπέρβαση των οποίων απαιτεί σηµαντικά έργα υποδοµών, η 
ένταξη των οποίων κατά συνετό τρόπο στο περιβάλλον οδηγεί σε σηµαντική αύξηση των 
απαιτούµενων δαπανών. 

Από τις δραστηριότητες αυτές προκύπτουν συνολικά πιέσεις οι οποίες θα πρέπει να 
ελεγχθούν, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει ο ορεινός χώρος και 
σταδιακά να ανασυγκροτηθούν σε αυτόν βιώσιµα πρότυπα παραγωγής και κατοίκηση, τα 
οποία θα περιορίσουν και τους κινδύνους που συνεπάγεται η µη ελεγχόµενη ανάπτυξη. Οι 
ευκαιρίες ανάπτυξης αλλά και οι κίνδυνοι βρίσκονται σε άµεση συνάρτηση µε την 
ευαισθησία των συγκεκριµένων περιοχών του ορεινού χώρου, µε την προσπελασιµότητά 
του σε σχέση µε το υφιστάµενο δίκτυο εθνικής περιφερειακής και τοπικής σηµασίας, και µε 
τις χρονοαποστάσεις των διαφόρων περιοχών από τις µεγάλες πληθυσµιακές συγκεντρώσεις 
της χώρας.  

Οι ορεινές περιοχές της χώρας µπορούν να ταξινοµηθούν: 

Α) Στις ορεινές περιοχές που βρίσκονται σε άµεση γειτνίαση µε τις µεγάλες πληθυσµιακές 
συγκεντρώσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 

Β) Στις συνοριακές ορεινές περιοχές. 

Γ) Στον ορεινό όγκο της Πίνδου και τις απολήξεις του στη Στερεά Ελλάδα. 

∆) Στους ορεινούς όγκους της Πελοποννήσου. 

Ε) Στα µεµονωµένα µεγάλα βουνά (π.χ. Ολυµπος). 

Στ) Στις ορεινές χερσονήσους (Μάνη, Πήλιο, ανατ. Πελοπόννησος, Αθως). 

Ζ) Στους ορεινούς όγκους των µεγάλων νησιών (Κρήτη, Εύβοια, µεσαίου µεγέθους νησιά). 

Τα κύρια προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι συγκεκριµένες ενότητες των ορεινών περιοχών 
είναι κοινά αλλά διαφοροποιούνται ως προς την έντασή τους, σε: 

• Περιοχές υποχώρησης παραγωγικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων κατοίκησης. 

• Περιοχές προστασίας (εθνικοί δρυµοί, περιοχές «natura 2000»). 

• Περιοχές που δέχονται σηµαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις από την ανάπτυξη µεγάλων 
έργων υποδοµών, από την υποχώρηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, από τις 
ασκούµενες παραγωγικές δραστηριότητες και τον τρόπο που ασκούνται, από την αστική 
και τουριστική ανάπτυξη. Περιοχές που αντιµετωπίζουν προβλήµατα διάβρωσης και 
απερήµωσης. 

• Περιοχές που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα προσπελασιµότητας. 

• Περιοχές που χρήζουν ειδικής προστασίας ως προς το πολιτιστικό περιβάλλον τους 
(µνηµεία, οικισµοί, σύνολα) και ως προς την πανίδα και τη χλωρίδα τους. 
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• Περιοχές µε έντονη εποχικότητα. 

1.7.2.2 Οι νησιωτικές περιοχές  

Καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης των νησιών αποτελεί η αστικότητά τους. Με 
εξαίρεση ορισµένα µεγάλα νησιά όπου απαντώνται περισσότερα του ενός αστικά κέντρα, σε 
κάθε νησί παρατηρείται ένα κέντρο αστικού τύπου το οποίο, ανεξάρτητα από το 
πληθυσµιακό του µέγεθος, συγκεντρώνει αστικές λειτουργίες. Το µέγεθος των νησιών 
αποτελεί καθοριστικό στοιχείο ως προς τη δυνατότητα συγκέντρωσης µιας αναπτυξιακής 
στρατηγικής για αυτά. Αυτή είναι αυτονόητη για τα νησιά – Περιφέρειες, όπως η Κρήτη, και 
για τα µεσαία µεγέθους νησιά, όπως ορισµένα από τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, τα 
οποία µπορούν να γίνουν αποδέκτες ολοκληρωµένων και βιώσιµων αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων ευρέως φάσµατος. 

Οι αναπτυξιακές δυνατότητες περιορίζονται καθώς περιορίζεται το µέγεθος των νησιών 
για να γίνουν εντελώς συγκεκριµένες στα µεσαίου µεγέθους νησιά, και οριακές στα µικρού 
µεγέθους. Αντίστροφα ανάλογη του µεγέθους των νησιών είναι και η ευαισθησία των 
οικοσυστηµάτων τους στις πιέσεις που αυτά δέχονται. Παρά την εποχικότητα των πιέσεων 
αυτών το περιβάλλον των περισσότερων νησιών που έχουν ενταχθεί στο κύκλωµα της 
τυπικής τουριστικής ανάπτυξης µε δυσκολία ανακάµπτει από τη µια περίοδο στην άλλη. 

Τα νησιά της χώρας λειτουργούν, άλλα αυτόνοµα και άλλα σε συστάδες ή χωρικές ενότητες, 
σε συνάρτηση µε το µέγεθός τους και τον πληθυσµό τους (πραγµατικό και εποχικό) µε 
αποτέλεσµα να διαφοροποιείται σηµαντικά η προσπελασιµότητα προς αυτά. Αυτή 
µπορεί να είναι δεδοµένη από ένα, ίσως και περισσότερα σηµεία της ηπειρωτικής χώρας 
ακτοπλοϊκά και αεροπορικά, αλλά µπορεί να διασφαλίζεται για µεγάλα χρονικά διαστήµατα 
µόνο έµµεσα, οπότε παρατηρούνται φαινόµενα της λεγόµενης «διπλής νησιωτικότητας». 

Το παραγωγικό, όπως και το πρότυπο κατοίκησης, των νησιών σε άµεση σχέση µε το 
µέγεθος τους και τις σχέσεις τους µε άλλα νησιά, αλλά και την ηπειρωτική χώρα, 
χαρακτηρίζεται ιστορικά από ένα περιορισµένο αγροτικό πρότυπο, τις µεταφορές και η 
ναυτιλία και από ορισµένες άλλες εξειδικεύσεις στην µεταποίηση ή στην σηµαντική 
παραγωγή συγκεκριµένων γεωργικών προϊόντων (ελιές, φρούτα), αλλά και από την 
εξωστρέφεια µετανάστευση που συνδέεται άµεσα µε τη ναυτιλία και τον ηπειρωτικό χώρο. 

Σε συνδυασµό µε τον εκσυγχρονισµό της οικονοµίας και την ευρύτερη οικονοµική και 
κοινωνική ανάπτυξη το πρότυπο διαφοροποιήθηκε µε περιορισµό της γεωργίας στα 
µεσαίου και µικρού µεγέθους νησιά, υπέρβαση από την πλευρά της ναυτιλίας των 
στενών ορίων που θέτουν τα ίδια τα νησιά σε ότι αφορά επιχειρηµατικότητα, διαχείριση, 
ανθρώπινο δυναµικό και µεταφερόµενα προϊόντα, σταδιακή αποδιάρθρωση των συστηµάτων 
κατοίκησης στο εσωτερικό των νησιών, και στην τάση τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης, 
η οποία σε ορισµένα από αυτά τείνει να αποκτήσει διαστάσεις «µονοκαλλιέργειας».  

Οι διαφορές που χαρακτηρίζουν τα νησιά µεταξύ τους οδήγησαν σε σηµαντικές 
διαφοροποιήσεις ακόµα και στα ίδια τα νησιά συγκεκριµένων διοικητικών συνόλων µε 
αποτέλεσµα τις έντονες διαπεριφερειακές ανισότητες ακόµα και γειτονικών νησιών.  

Τα νησιά µπορούν να οµαδοποιηθούν ως προς το µέγεθός τους (µεγάλα, µεσαίου και µικρού 
µεγέθους: 

• Ως προς τη διοικητική τους διάρθρωση µε κριτήριο αν ανήκουν σε αµιγή νησιωτικά 
διοικητικά σύνολα. 

• Ως προς την προσπελασιµότητα και σε σχέση µε το σύστηµα µεταφορών και 
τηλεπικοινωνιών της χώρας. 

Τα προβλήµατα των νησιών µπορούν να οµαδοποιηθούν στις ακόλουθες ενότητες: 

• Περιβαλλοντικές πιέσεις – ευαισθησία. 

• Πιέσεις από την αστική και τουριστική ανάπτυξη. 

• Αποδιάρθρωση παραγωγικού προτύπου. 

• Τουριστική µονοκαλλιέργεια και διαφοροποίηση παραγωγικού προτύπου. 

• Προσπελασιµότητα και εσωτερική προσπελασιµότητα. 
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• Συνοριακά νησιά. 

• Νησιά στην ηµερήσια επιρροή µεγάλων πληθυσµιακών συγκεντρώσεων. 

• Εποχικότητα. 

• ∆ιαχείριση υδατικών πόρων και αποβλήτων. 

• Προβλήµατα διάβρωσης και απερήµωσης. 

1.7.2.3 Οι λοιπές αγροτικές περιοχές και περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία 

Οι αγροτικές περιοχές της χώρας χαρακτηρίζονται από το χαµηλότερο εισόδηµα, (το 
κατά κεφαλήν εισόδηµα στις κυρίαρχα  αγροτικές περιφέρειες για την τριετία 1999 – 2001 
ήταν στο 68,1% της ΕΕ-25 όταν το αντίστοιχο µέγεθος στις κυρίαρχα αστικές περιοχές ήταν 
77% και στις σηµαντικά αγροτικές στο 72%) τη δυσµενέστερη δηµογραφική σύνθεση (το 
18,74% των κατοίκων στις κυρίαρχα αγροτικές περιοχές είναι άνω των 65 ετών, όταν το 
αντίστοιχο ποσοστό είναι 16,7% στις σηµαντικά αγροτικές και 15,9% στις κυρίαρχα 
αστικές). 

 Σηµαντικές διαφορές παρατηρούνται σε σχέση µε το µορφωτικό επίπεδο, την έλλειψη 
κοινωνικών και πολιτιστικών υποδοµών, τη χαµηλότερη χρήση νέων τεχνολογιών και την 
έλλειψη υποδοµών πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα (στις αγροτικές περιοχές σε σχέση µε 
τις αστικές το ποσοστό συνδέσεων σε γραµµές DSL είναι υποδιπλάσιο) τη χαµηλή 
προσπελασιµότητα. 

Οι σηµαντικές εισοδηµατικές µεταβιβάσεις από τον πρώτο πυλώνα της ΚΑΠ, η αθρόα 
εισαγωγή µεταναστών από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και η διαµόρφωση χαµηλών 
αµοιβών σε συνδυασµό µε την υλοποίηση σηµαντικών έργων υποδοµής στους τοµείς των 
µεταφορικών υποδοµών, τη παροχή κινήτρων κυρίως για επενδύσεις στις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις, τη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων και η κατασκευή 
εγγειοβελτιωτικών έργων αλλά και άλλων υποδοµών µικρότερης κλίµακας από το ΚΠΣ 
συνέβαλε στο να διατηρηθούν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τα λοιπά κράτη µέλη τόσο η 
απασχόληση όσο και η Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία (ΑΠΑ) του πρωτογενή τοµέα ενώ 
παράλληλα βοήθησαν στην αναστροφή της µεγάλης εξόδου από τις αγροτικές περιοχές προς 
τα αστικά κέντρα µετά το 1980. 

Στην Ελλάδα το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα ανέρχεται στο 12,6% έναντι 
5,04 % στην ΕΕ-25, ενώ η συµµετοχή του πρωτογενή τοµέα στην ΑΠΑ της Εθνικής 
οικονοµίας  ανέρχεται στο 7% έναντι 2,1% στην ΕΕ-25.  

Τα ποσοστά απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα είναι διαφοροποιηµένα µεταξύ των 
Περιφερειών της χώρας µε σηµαντικά υψηλότερα τα ποσοστά απασχόλησης στις 
Περιφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλισης 23,7%, στις Περιφέρειες στατιστικής σύγκλισης 
12,44% και στις περιφέρειες σταδιακής εισόδου 14,58%.  

Οι προαναφερθέντες παράγοντες διατήρησαν ένα επίπεδο εισοδηµάτων στις αγροτικές 
περιοχές ικανοποιητικό αλλά µη διατηρήσιµο, αφού τόσο τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά 
του πρωτογενή τοµέα όσο και οι αγροτικές περιοχές, µε εξαίρεση τις περιοχές που 
γειτονεύουν µε τα δύο µητροπολιτικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) δεν µετέβαλαν τη 
διάρθρωση της τοπικής οικονοµίας, ενώ το υφιστάµενο παραγωικό πρότυπο στο πρωτογενή 
τοµέα έχει εξαντλήσει τη δυναµική του. 

Η ελληνική γεωργία προσαρµόσθηκε στους προσανατολισµούς της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής (ΚΓΠ) και υιοθετήθηκε ένα παραγωγικό πρότυπο που έδινε έµφαση στον όγκο  
παραγωγής και σε προϊόντα που είχαν υψηλό ποσοστό ενίσχυσης. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα αποτελεί η στροφή προς την καλλιέργεια βαµβακιού και ο τριπλασιασµός των 
καλλιεργούµενων εκτάσεων µε βαµβάκι µετά το 1980. Υπογραµµίζεται ότι βαθµιαία και µετά 
το 1990 διαµορφώνεται µε διαφορετικό βαθµό ανά Περιφέρεια ένα νέο πρότυπο 
πολυαπασχόλησης στις αγροτικές περιοχές ενώ σηµαντικό ρόλο για το µέλλον των 
αγροτικών περιοχών αναµένεται να διαδραµατίσει ένα πολυλειτουργικό πρότυπο  
γεωργικής δραστηριότητας η διατήρηση του οποίου είναι σηµαντική για την ανάπτυξη της 
υπαίθρου αλλά και καθοριστική για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του 
τοπίου. 
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Συµπερασµατικά η ισόρροπη χωρική ανάπτυξη µεταξύ αστικών κέντρων και υπαίθρου και η 
µείωση των κοινωνικοοικονοµικών ανισοτήτων σε επιµέρους εδαφικές ενότητες της 
ελληνικής επικράτειας, όπως είναι οι ορεινές περιοχές, οι νησιωτικές περιοχές και οι 
παραµεθόριες περιοχές και η υιοθέτηση της κατάλληλης αναπτυξιακής στρατηγικής σε πολύ 
µεγάλο βαθµό είναι ταυτόσηµη µε την αναπτυξιακή στρατηγική για τις αγροτικές περιοχές 
και τις περιοχές που συνδέονται µε την αλιεία. Το 82,4% της  συνολικής έκτασης της χώρας 
και το 54% της χρησιµοποιούµενης γεωργικής γής (ΧΓΕ/UAA) µε βάση τα κριτήρια του 
κανονισµού Ε.Ε 75/268 ανήκει στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές που λόγω 
γεωµορφολογικών και κλιµατολογικών συνθηκών η άσκηση εντατικής µορφής και 
επιχειρηµατικής µορφής γεωργίας παρουσιάζει σηµαντικές δυσκολίες.  

Ο κυρίαρχος τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές είναι ο 
πρωτογενής (δασοκοµία κτηνοτροφία). Σε µεγάλο αριθµό νησιών, παρά τη σηµαντική 
ανάπτυξη του τουρισµού, εξακολουθεί να απασχολείται στη γεωργία και στην αλιεία ένα 
σηµαντικό τµήµα του τοπικού πληθυσµού, και να δηµιουργείται εισόδηµα, ενώ στο σύνολο 
των περιοχών της υπαίθρου η γεωργία αποτελεί το σηµαντικότερο τοµέα οικονοµικής 
δραστηριότητας.  

Επιπλέον, τόσο οι παράκτιες όσο και κυρίως οι νησιωτικές περιοχές της χώρας 
χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη σηµαντικού αριθµού αλιευτικών περιοχών, δηλαδή 
περιοχών των οποίων η κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό 
από την εξέλιξη της αλιευτικής δραστηριότητας. Η φθίνουσα πορεία της αλιείας κατά τα 
τελευταία χρόνια συµβάλλει στην αποδιοργάνωση του παραγωγικού ιστού των περιοχών 
αυτών. Όµως, το γεγονός ότι µια σειρά από τις περιοχές αυτές βρίσκονται σε ζώνες έντονης 
τουριστικής κίνησης, σε συνδυασµό µε την ύπαρξη φυσικών πόρων ιδιαίτερου κάλλους, 
παρέχει δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών οικονοµικών δραστηριοτήτων στις περιοχές 
αυτές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - Πίνακες κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 46 - Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 1995-2003 (τρέχουσες τιµές) 

 
Περιφέρειες και νοµοί 1995 1996 1997 1998 1999 2000* 2001* 2002* 2003* ΜΕΡΜ
Σύνολο  Ελλάδος 7516 8203 9023 9762 10355 11393 12148 13050 14100 9,146% 9,990% 8,195% 6,068% 10,032% 6,625% 7,421% 8,044% 8,181%
ΧΩΡ. ΕΝ.ΑΝ.ΜΑΚ-ΘΡ. Κ. ΜΑΚ. ∆.ΜΑΚ 7068 8000 8883 9531 10074 11005 11633 12307 13105 13,179% 11,039% 7,298% 5,694% 9,247% 5,702% 5,794% 6,492% 8,024%
Ανατ. Μακεδονία - Θράκη 6117 6618 7130 7682 8191 8859 9475 10160 10842 8,179% 7,745% 7,748% 6,625% 8,149% 6,958% 7,223% 6,713% 7,416%
Έβρος 5723 6178 7815 8462 8900 9929 10251 10982 11888 7,955% 26,494% 8,283% 5,176% 11,562% 3,241% 7,135% 8,255% 9,570%
Ξάνθη 6006 6536 7173 7945 8178 8317 9603 10141 10781 8,821% 9,750% 10,761% 2,930% 1,701% 15,467% 5,603% 6,312% 7,587%
Ροδόπη 4776 5093 5939 6328 6984 7799 8780 9504 10009 6,648% 16,608% 6,551% 10,352% 11,672% 12,580% 8,250% 5,313% 9,690%
∆ράµα 6422 6883 6301 6811 7115 7454 7794 8285 8686 7,179% -8,459% 8,096% 4,471% 4,763% 4,562% 6,290% 4,850% 3,848%
Καβάλα 7454 8149 7904 8357 9175 9969 10325 11177 11995 9,328% -3,006% 5,727% 9,782% 8,660% 3,573% 8,245% 7,320% 6,127%
Κεντρική Μακεδονία 7302 8420 9351 9995 10570 11592 12250 12828 13681 15,312% 11,049% 6,888% 5,757% 9,668% 5,676% 4,720% 6,646% 8,164%
Ηµαθία 5445 5981 5908 6353 6577 6989 7301 7601 8192 9,840% -1,223% 7,529% 3,535% 6,267% 4,456% 4,108% 7,781% 5,238%
Θεσσαλονίκη 58631 69945 78313 84767 90775 101081 107313 112897 121078 19,297% 11,963% 8,242% 7,088% 11,352% 6,165% 5,203% 7,247% 9,488%
Κιλκίς 520 570 671 714 768 831 902 966 1032 9,609% 17,575% 6,506% 7,470% 8,299% 8,512% 7,039% 6,867% 8,934%
Πέλλα 11373 12391 13272 13690 13935 14494 15678 15994 16527 8,952% 7,109% 3,147% 1,787% 4,018% 8,166% 2,013% 3,336% 4,783%
Πιερία 4949 5496 5985 6267 6701 7194 7509 7852 8241 11,039% 8,902% 4,715% 6,926% 7,357% 4,374% 4,570% 4,951% 6,581%
Σέρρες 8407 9053 10150 10736 11117 12073 12553 13004 13704 7,684% 12,113% 5,777% 3,546% 8,598% 3,981% 3,593% 5,378% 6,298%
Χαλκιδική 7276 8196 10341 10873 11328 12480 13121 14098 15556 12,645% 26,168% 5,153% 4,176% 10,172% 5,138% 7,446% 10,343% 9,964%
∆υτική Μακεδονία 7545 8189 9526 10393 10796 11693 12131 13368 14039 8,535% 16,329% 9,101% 3,874% 8,308% 3,751% 10,197% 5,014% 8,071%
Γρεβενά 5256 5825 8834 9467 10158 10697 10747 11486 12010 10,819% 51,662% 7,165% 7,295% 5,306% 0,473% 6,876% 4,565% 10,882%
Καστοριά 6680 7497 8450 9062 9407 10536 11210 12463 13426 12,226% 12,719% 7,239% 3,803% 12,005% 6,400% 11,177% 7,727% 9,118%
Κοζάνη 9031 9656 10601 11641 11900 12694 13094 14367 14995 6,919% 9,781% 9,815% 2,220% 6,678% 3,149% 9,724% 4,371% 6,543%
Φλώρινα 5582 6149 7964 8732 9425 10594 11138 12548 13129 10,170% 29,504% 9,648% 7,935% 12,404% 5,132% 12,663% 4,631% 11,284%
ΧΩΡ. ΕΝ. ΘΕΣ. ΗΠ. ΣΤ. ΕΛΛ. 7964 8821 9693 10504 10848 11741 12760 13805 15007 10,768% 9,879% 8,370% 3,271% 8,233% 8,685% 8,189% 8,707% 8,243%
Θεσσαλία 6630 7275 8069 8941 9336 9743 10757 11683 12722 9,735% 10,908% 10,805% 4,418% 4,359% 10,414% 8,606% 8,896% 8,488%
Καρδίτσα 6053 6567 7327 8128 8321 8768 9406 10139 10778 8,501% 11,565% 10,932% 2,382% 5,367% 7,284% 7,790% 6,300% 7,479%
Λάρισσα 6719 7386 8560 9272 9900 10211 11329 12184 13292 9,923% 15,907% 8,313% 6,778% 3,141% 10,944% 7,545% 9,099% 8,903%
Μαγνησία 7291 8025 8762 9570 9799 10247 11785 12968 14321 10,069% 9,191% 9,218% 2,391% 4,579% 15,003% 10,042% 10,434% 8,806%
Τρίκαλα 5987 6564 6669 8025 8355 8856 9175 10015 10763 9,635% 1,600% 20,325% 4,120% 5,991% 3,607% 9,147% 7,471% 7,606%
Ήπειρος 5459 5899 6976 7654 8322 9069 9729 10676 11545 8,077% 18,246% 9,718% 8,725% 8,982% 7,277% 9,733% 8,139% 9,815%
Άρτα 5069 5513 5721 6258 6940 7271 8024 8582 9427 8,756% 3,768% 9,394% 10,901% 4,763% 10,362% 6,953% 9,849% 8,064%
Θεσπρωτία 5196 5644 6387 6932 7617 8427 8981 10089 11063 8,619% 13,181% 8,526% 9,879% 10,639% 6,568% 12,338% 9,659% 9,908%
Ιωάννινα 5630 6055 7700 8512 9200 10055 10743 11796 12706 7,548% 27,173% 10,552% 8,080% 9,293% 6,844% 9,795% 7,723% 10,712%
Πρέβεζα 5692 6164 7039 7615 8183 9104 9617 10590 11218 8,297% 14,204% 8,171% 7,470% 11,252% 5,637% 10,110% 5,932% 8,852%
Στερεά Ελλάς 11232 12616 13466 14277 14362 15992 17236 18489 20116 12,326% 6,737% 6,023% 0,590% 11,355% 7,778% 7,271% 8,799% 7,557%
Βοιωτία 20918 25028 24517 25661 25774 29149 31670 33754 36639 19,647% -2,044% 4,670% 0,438% 13,094% 8,650% 6,580% 8,547% 7,257%
Εύβοια 8586 8768 9574 10378 10476 11721 12703 13673 15089 2,126% 9,182% 8,399% 0,944% 11,885% 8,383% 7,637% 10,350% 7,302%
Ευρυτανία 7994 9053 10627 11236 12064 13805 15057 15973 17280 13,245% 17,385% 5,731% 7,363% 14,431% 9,072% 6,087% 8,178% 10,114%
Φθιώτιδα 8228 9170 10856 11526 11452 12406 13086 14155 15261 11,441% 18,396% 6,168% -0,637% 8,329% 5,477% 8,169% 7,816% 8,028%
Φωκίδα 8306 9411 11092 11746 12160 13338 14324 15102 16023 13,308% 17,869% 5,896% 3,520% 9,691% 7,390% 5,434% 6,093% 8,560%

Ποσοσταία µεταβολή
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ΧΩΡ. ΕΝ. ∆ΥΤ. ΕΛΛ. ΠΕΛ. ΙΟΝ. Ν. 6459 7070 7910 8597 8965 9821 10461 11221 12184 9,464% 11,875% 8,690% 4,287% 9,539% 6,522% 7,265% 8,579% 8,257%
∆υτική Ελλάς 6235 6842 7276 7846 8028 8656 9360 10065 10896 9,727% 6,346% 7,835% 2,319% 7,827% 8,136% 7,532% 8,256% 7,227%
Αιτωλοακαρνανία 5951 6566 7040 7627 7801 8391 9171 9834 10398 10,328% 7,223% 8,333% 2,284% 7,554% 9,303% 7,220% 5,741% 7,224%
Αχαία 7147 7844 8254 8841 9037 9722 10556 11421 12430 9,752% 5,221% 7,111% 2,214% 7,584% 8,579% 8,190% 8,840% 7,162%
Ηλεία 5016 5455 5881 6399 6561 7129 7497 7945 8746 8,756% 7,805% 8,813% 2,535% 8,650% 5,173% 5,970% 10,079% 7,197%
Πελοπόννησος 6761 7371 8531 9427 9951 11120 11541 12344 13464 9,016% 15,744% 10,492% 5,564% 11,748% 3,784% 6,956% 9,076% 8,991%
Αργολίδα 7113 7681 8192 8881 9385 9660 10638 11100 12035 7,980% 6,659% 8,409% 5,676% 2,931% 10,127% 4,338% 8,423% 6,794%
Αρκαδία 7083 7875 9391 10904 11173 12001 12494 13413 14267 11,183% 19,249% 16,118% 2,463% 7,414% 4,107% 7,354% 6,368% 9,148%
Κορινθία 8087 8844 11134 12901 13759 16529 16809 17881 20077 9,356% 25,895% 15,870% 6,650% 20,128% 1,696% 6,379% 12,279% 12,037%
Λακωνία 5356 5811 7180 7471 8012 8887 9063 9603 10197 8,505% 23,552% 4,058% 7,234% 10,920% 1,985% 5,958% 6,182% 8,381%
Μεσσηνία 6014 6500 6766 7023 7406 8089 8379 9230 9955 8,078% 4,092% 3,801% 5,455% 9,224% 3,576% 10,160% 7,852% 6,502%
Ιόνια Νησιά 6368 7000 8328 8820 9385 10123 11169 11992 12967 9,920% 18,977% 5,910% 6,399% 7,868% 10,328% 7,372% 8,129% 9,296%
Ζάκυνθος 5909 6465 7044 7222 7931 8652 9252 9507 10136 9,400% 8,958% 2,532% 9,812% 9,097% 6,931% 2,760% 6,610% 6,977%
Κέρκυρα 21159 23102 26287 27674 28797 30225 34264 35875 39385 9,183% 13,788% 5,276% 4,058% 4,959% 13,361% 4,702% 9,785% 8,076%
Κεφαλληνία 1904 2107 2608 2820 3080 3477 3799 3979 4249 10,641% 23,771% 8,153% 9,195% 12,917% 9,254% 4,739% 6,769% 10,552%
Λευκάδα 5287 5822 9279 9991 10681 11822 12308 16410 18061 10,108% 59,385% 7,669% 6,907% 10,689% 4,107% 33,329% 10,063% 16,597%
ΧΩΡ. ΕΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 8109 8511 9218 10038 10797 12052 12864 13940 15063 4,956% 8,317% 8,891% 7,561% 11,627% 6,732% 8,364% 8,063% 8,049%

ΧΩΡ. ΕΝ. Β. ΑΙΓ. ΝΟΤ. ΑΙΓ. ΚΡΗΤΗΣ 7367 8293 9239 9888 10704 11716 12360 13215 14534 12,566% 11,405% 7,032% 8,245% 9,461% 5,495% 6,918% 9,981% 8,865%
Βόρειο Αιγαίο 6249 6939 7989 8667 9574 10994 11424 12622 14110 11,035% 15,124% 8,490% 10,466% 14,831% 3,914% 10,486% 11,788% 10,716%
Λέσβος 6999 7770 8642 9385 10631 12359 12596 14267 16031 11,005% 11,221% 8,603% 13,281% 16,247% 1,918% 13,266% 12,364% 10,914%
Σάµος 5753 6334 7517 8109 8618 9353 10103 10639 11507 10,094% 18,681% 7,879% 6,277% 8,521% 8,020% 5,310% 8,155% 9,052%
Χίος 5144 5759 7056 7672 8216 9571 10122 10886 12308 11,962% 22,520% 8,726% 7,097% 16,483% 5,762% 7,548% 13,061% 11,523%
Νότιο Αιγαίο 8121 9263 10634 11292 12289 13423 14148 14695 15560 14,059% 14,802% 6,190% 8,827% 9,235% 5,397% 3,867% 5,888% 8,468%
∆ωδεκάνησα 8366 9576 11061 11774 13038 14156 14747 14911 15720 14,471% 15,501% 6,448% 10,731% 8,580% 4,173% 1,110% 5,426% 8,204%
Κυκλάδες 7697 8721 9897 10462 11002 12166 13120 14324 15285 13,299% 13,491% 5,707% 5,159% 10,587% 7,836% 9,178% 6,708% 8,954%
Κρήτη 7395 8293 8985 9616 10304 11111 11784 12673 14162 12,137% 8,351% 7,018% 7,160% 7,829% 6,062% 7,544% 11,743% 8,460%
Ηράκλειο 7486 8364 8593 9157 9774 10550 11523 12421 13942 11,730% 2,735% 6,564% 6,740% 7,941% 9,221% 7,791% 12,245% 8,083%
Λασίθι 7837 8659 10342 11079 11813 12906 13725 14366 15955 10,495% 19,433% 7,125% 6,631% 9,251% 6,348% 4,668% 11,063% 9,294%
Ρέθυµνο 6653 7305 9134 9811 10453 11260 11772 12123 13529 9,810% 25,024% 7,419% 6,543% 7,723% 4,539% 2,986% 11,595% 9,278%
Χανιά 7375 8482 8983 9664 10494 11213 11315 12603 14025 15,006% 5,913% 7,581% 8,585% 6,854% 0,905% 11,386% 11,279% 8,365%  
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1995 1996 1997 1998 1999 2000* 2001* 2002* 2003* ΜΕΡΜ
Σύνολο  Ελλάδος 7516 8203 9023 9762 10355 11393 12148 13050 14100 9,146% 9,990% 8,195% 6,068% 10,032% 6,625% 7,421% 8,044% 8,181%
Ανατ. Μακεδονία - Θράκη 6117 6618 7130 7682 8191 8859 9475 10160 10842 8,179% 7,745% 7,748% 6,625% 8,149% 6,958% 7,223% 6,713% 7,416%
Κεντρική Μακεδονία 7302 8420 9351 9995 10570 11592 12250 12828 13681 15,312% 11,049% 6,888% 5,757% 9,668% 5,676% 4,720% 6,646% 8,164%
∆υτική Μακεδονία 7545 8189 9526 10393 10796 11693 12131 13368 14039 8,535% 16,329% 9,101% 3,874% 8,308% 3,751% 10,197% 5,014% 8,071%
Θεσσαλία 6630 7275 8069 8941 9336 9743 10757 11683 12722 9,735% 10,908% 10,805% 4,418% 4,359% 10,414% 8,606% 8,896% 8,488%
Ήπειρος 5459 5899 6976 7654 8322 9069 9729 10676 11545 8,077% 18,246% 9,718% 8,725% 8,982% 7,277% 9,733% 8,139% 9,815%
Στερεά Ελλάς 11232 12616 13466 14277 14362 15992 17236 18489 20116 12,326% 6,737% 6,023% 0,590% 11,355% 7,778% 7,271% 8,799% 7,557%
∆υτική Ελλάς 6235 6842 7276 7846 8028 8656 9360 10065 10896 9,727% 6,346% 7,835% 2,319% 7,827% 8,136% 7,532% 8,256% 7,227%
Πελοπόννησος 6761 7371 8531 9427 9951 11120 11541 12344 13464 9,016% 15,744% 10,492% 5,564% 11,748% 3,784% 6,956% 9,076% 8,991%
Ιόνια Νησιά 6368 7000 8328 8820 9385 10123 11169 11992 12967 9,920% 18,977% 5,910% 6,399% 7,868% 10,328% 7,372% 8,129% 9,296%
ΧΩΡ. ΕΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 8109 8511 9218 10038 10797 12052 12864 13940 15063 4,956% 8,317% 8,891% 7,561% 11,627% 6,732% 8,364% 8,063% 8,049%
Βόρειο Αιγαίο 6249 6939 7989 8667 9574 10994 11424 12622 14110 11,035% 15,124% 8,490% 10,466% 14,831% 3,914% 10,486% 11,788% 10,716%
Νότιο Αιγαίο 8121 9263 10634 11292 12289 13423 14148 14695 15560 14,059% 14,802% 6,190% 8,827% 9,235% 5,397% 3,867% 5,888% 8,468%
Κρήτη 7395 8293 8985 9616 10304 11111 11784 12673 14162 12,137% 8,351% 7,018% 7,160% 7,829% 6,062% 7,544% 11,743% 8,460%
ΧΩΡ. ΕΝ.ΑΝ.ΜΑΚ-ΘΡ. Κ. ΜΑΚ. ∆.ΜΑΚ 7068 8000 8883 9531 10074 11005 11633 12307 13105 13,179% 11,039% 7,298% 5,694% 9,247% 5,702% 5,794% 6,492% 8,024%
ΧΩΡ. ΕΝ. ΘΕΣ. ΗΠ. ΣΤ. ΕΛΛ. 7964 8821 9693 10504 10848 11741 12760 13805 15007 10,768% 9,879% 8,370% 3,271% 8,233% 8,685% 8,189% 8,707% 8,243%
ΧΩΡ. ΕΝ. ∆ΥΤ. ΕΛΛ. ΠΕΛ. ΙΟΝ. Ν. 6459 7070 7910 8597 8965 9821 10461 11221 12184 9,464% 11,875% 8,690% 4,287% 9,539% 6,522% 7,265% 8,579% 8,257%
ΧΩΡ. ΕΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 8109 8511 9218 10038 10797 12052 12864 13940 15063 4,956% 8,317% 8,891% 7,561% 11,627% 6,732% 8,364% 8,063% 8,049%
ΧΩΡ. ΕΝ. Β. ΑΙΓ. ΝΟΤ. ΑΙΓ. ΚΡΗΤΗΣ 7367 8293 9239 9888 10704 11716 12360 13215 14534 12,566% 11,405% 7,032% 8,245% 9,461% 5,495% 6,918% 9,981% 8,865%

Συντελεστής Θέσης 1995 1996 1997 1998 1999 2000* 2001* 2002* 2003* ΜΕΡΜ
Σύνολο  Ελλάδος 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Ανατ. Μακεδονία - Θράκη 0,81 0,81 0,79 0,79 0,79 0,78 0,78 0,78 0,77 0,89 0,78 0,95 1,09 0,81 1,05 0,97 0,83 0,91
Κεντρική Μακεδονία 0,97 1,03 1,04 1,02 1,02 1,02 1,01 0,98 0,97 1,67 1,11 0,84 0,95 0,96 0,86 0,64 0,83 1,00
∆υτική Μακεδονία 1,00 1,00 1,06 1,06 1,04 1,03 1,00 1,02 1,00 0,93 1,63 1,11 0,64 0,83 0,57 1,37 0,62 0,99
Θεσσαλία 0,88 0,89 0,89 0,92 0,90 0,86 0,89 0,90 0,90 1,06 1,09 1,32 0,73 0,43 1,57 1,16 1,11 1,04
Ήπειρος 0,73 0,72 0,77 0,78 0,80 0,80 0,80 0,82 0,82 0,88 1,83 1,19 1,44 0,90 1,10 1,31 1,01 1,20
Στερεά Ελλάς 1,49 1,54 1,49 1,46 1,39 1,40 1,42 1,42 1,43 1,35 0,67 0,73 0,10 1,13 1,17 0,98 1,09 0,92
∆υτική Ελλάς 0,83 0,83 0,81 0,80 0,78 0,76 0,77 0,77 0,77 1,06 0,64 0,96 0,38 0,78 1,23 1,01 1,03 0,88
Πελοπόννησος 0,90 0,90 0,95 0,97 0,96 0,98 0,95 0,95 0,95 0,99 1,58 1,28 0,92 1,17 0,57 0,94 1,13 1,10
Ιόνια Νησιά 0,85 0,85 0,92 0,90 0,91 0,89 0,92 0,92 0,92 1,08 1,90 0,72 1,05 0,78 1,56 0,99 1,01 1,14
ΧΩΡ. ΕΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1,08 1,04 1,02 1,03 1,04 1,06 1,06 1,07 1,07 0,54 0,83 1,08 1,25 1,16 1,02 1,13 1,00 0,98
Βόρειο Αιγαίο 0,83 0,85 0,89 0,89 0,92 0,96 0,94 0,97 1,00 1,21 1,51 1,04 1,72 1,48 0,59 1,41 1,47 1,31
Νότιο Αιγαίο 1,08 1,13 1,18 1,16 1,19 1,18 1,16 1,13 1,10 1,54 1,48 0,76 1,45 0,92 0,81 0,52 0,73 1,04
Κρήτη 0,98 1,01 1,00 0,98 1,00 0,98 0,97 0,97 1,00 1,33 0,84 0,86 1,18 0,78 0,91 1,02 1,46 1,03
ΧΩΡ. ΕΝ.ΑΝ.ΜΑΚ-ΘΡ. Κ. ΜΑΚ. ∆.ΜΑΚ 0,94 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,96 0,94 0,93 1,44 1,11 0,89 0,94 0,92 0,86 0,78 0,81 0,98
ΧΩΡ. ΕΝ. ΘΕΣ. ΗΠ. ΣΤ. ΕΛΛ. 1,06 1,08 1,07 1,08 1,05 1,03 1,05 1,06 1,06 1,18 0,99 1,02 0,54 0,82 1,31 1,10 1,08 1,01
ΧΩΡ. ΕΝ. ∆ΥΤ. ΕΛΛ. ΠΕΛ. ΙΟΝ. Ν. 0,86 0,86 0,88 0,88 0,87 0,86 0,86 0,86 0,86 1,03 1,19 1,06 0,71 0,95 0,98 0,98 1,07 1,01
ΧΩΡ. ΕΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1,08 1,04 1,02 1,03 1,04 1,06 1,06 1,07 1,07 0,54 0,83 1,08 1,25 1,16 1,02 1,13 1,00 0,98
ΧΩΡ. ΕΝ. Β. ΑΙΓ. ΝΟΤ. ΑΙΓ. ΚΡΗΤΗΣ 0,98 1,01 1,02 1,01 1,03 1,03 1,02 1,01 1,03 1,37 1,14 0,86 1,36 0,94 0,83 0,93 1,24 1,08

Πηγή: ΕΣΥΕ, Εθνικοί Λογαριασµοί, προσ.στοιχεία.

Ποσοσταία µεταβολή

Ποσοσταία µεταβολή
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ΠΙΝΑΚΑΣ 47 - Πληθυσµός ανά περιφέρεια 1995-2004 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 MEΡΜ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.634.391 10.709.150 10.776.531 10.834.910 10.882.607 10.917.457 10.949.953 10.987.559 11.023.532 11.061.735 0,44%
ΧΩΡ. ΕΝ.ΑΝ.ΜΑΚ-ΘΡ. Κ. ΜΑΚ. ∆.ΜΑΚ 2.691.757 2.711.245 2.729.025 2.744.976 2.759.045 2.771.135 2.783.218 2.796.470 2.806.196 2.811.621 0,49%
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟNΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 591.833 595.277 598.495 601.373 603.916 606.055 606.833 606.476 605.945 606.708 0,28%
ΕΒΡΟΣ 147.120 147.518 147.950 148.349 148.723 149.083 149.119 148.847 148.504 148.881 0,13%
ΞΑΝΘΗ 99.154 100.022 100.780 101.442 102.042 102.606 103.107 103.576 104.027 104.704 0,61%
ΡΟ∆ΟΠΗ 108.396 108.960 109.482 109.976 110.455 110.943 111.205 111.175 111.069 111.186 0,28%
∆ΡΑΜΑ 99.400 100.024 100.598 101.105 101.564 101.985 102.045 101.825 101.564 101.200 0,20%
ΚΑΒΑΛΑ 137.763 138.753 139.685 140.501 141.132 141.438 141.357 141.053 140.781 140.737 0,24%
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 1.807.495 1.822.944 1.837.050 1.849.776 1.861.023 1.870.783 1.881.933 1.895.281 1.905.612 1.910.418 0,62%
ΣΕΡΡΕΣ 191.220 192.064 192.834 193.487 194.007 194.377 194.297 193.820 193.095 191.894 0,04%
ΗΜΑΘΙΑ 141.135 141.547 141.867 142.109 142.288 142.424 142.774 143.382 143.738 143.793 0,21%
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.036.137 1.046.463 1.055.976 1.064.702 1.072.594 1.079.554 1.088.131 1.098.912 1.108.602 1.114.655 0,81%
ΚΙΛΚΙΣ 82.969 83.729 84.433 85.054 85.616 86.149 86.616 86.976 87.021 86.873 0,51%
ΠΕΛΛΑ 140.989 141.612 142.178 142.704 143.188 143.652 144.341 145.283 145.686 145.488 0,35%
ΠΙΕΡΙΑ 121.472 122.655 123.719 124.655 125.435 126.096 126.667 127.231 127.520 127.728 0,56%
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ* 93.573 94.874 96.043 97.065 97.895 98.531 99.107 99.677 99.950 99.987 0,74%
∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 292.429 293.024 293.480 293.827 294.106 294.297 294.452 294.713 294.639 294.495 0,08%
ΓΡΕΒΕΝΑ 32.861 32.834 32.796 32.746 32.686 32.613 32.506 32.353 32.152 31.972 -0,30%
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 53.658 53.713 53.729 53.749 53.766 53.736 53.675 53.662 53.624 53.695 0,01%
ΚΟΖΑΝΗ 152.450 152.829 153.153 153.406 153.639 153.855 154.061 154.280 154.342 154.365 0,14%
ΦΛΩΡΙΝΑ 53.460 53.648 53.802 53.926 54.015 54.093 54.210 54.418 54.521 54.463 0,21%
ΧΩΡ. ΕΝ. ΘΕΣ. ΗΠ. ΣΤ. ΕΛΛ. 1.631.956 1.635.820 1.638.523 1.639.801 1.639.497 1.637.303 1.635.870 1.636.601 1.637.301 1.637.746 0,04%
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 740.817 741.901 742.515 742.557 742.092 741.115 739.772 738.666 737.797 737.477 -0,05%
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 122.456 122.185 121.915 121.565 121.162 120.684 120.027 119.298 118.630 117.975 -0,41%
ΛΑΡΙΣΑ 280.238 281.031 281.543 281.863 282.026 282.117 282.251 282.522 282.874 283.604 0,13%
ΜΑΓΝΗΣΙΑ 201.792 202.910 203.845 204.557 204.992 205.089 204.886 204.745 204.694 204.409 0,14%
ΤΡΙΚΑΛΑ 136.331 135.775 135.212 134.572 133.912 133.225 132.608 132.101 131.599 131.489 -0,40%
ΗΠΕΙΡΟΣ 333.285 334.301 335.158 335.881 336.334 336.468 336.856 337.649 339.442 341.351 0,27%
ΑΡΤΑ 75.017 74.854 74.653 74.424 74.150 73.831 73.412 72.901 72.415 72.072 -0,44%
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 42.747 42.917 43.103 43.302 43.443 43.549 43.524 43.372 43.225 43.031 0,07%
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 157.725 158.613 159.397 160.063 160.589 160.927 161.882 163.526 166.143 168.669 0,75%
ΠΡΕΒΕΖΑ 57.796 57.917 58.005 58.092 58.152 58.161 58.038 57.850 57.659 57.579 -0,04%
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑ 557854 559.618 560.850 561.363 561.071 559.720 559.242 560.286 560.062 558.918 0,02%
ΒΟΙΩΤΙΑ 126.396 126.422 126.271 125.935 125.424 124.644 124.560 125.350 125.679 125.670 -0,06%
ΕΥΒΟΙΑ 205.400 206.226 206.952 207.450 207.698 207.600 207.478 207.618 207.555 207.260 0,10%
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 20.058 19.974 19.848 19.745 19.632 19.542 19.489 19.459 19.340 19.566 -0,28%  
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ΦΘΙΩΤΙ∆Α 168.448 169.297 169.964 170.325 170.365 170.021 169.648 169.449 169.073 168.208 -0,02%
ΦΩΚΙ∆Α 37.552 37.699 37.815 37.908 37.952 37.913 38.067 38.410 38.415 38.214 0,19%
ΧΩΡ. ΕΝ. ∆ΥΤ. ΕΛΛ. ΠΕΛ. ΙΟΝ. Ν. 1.507.153 1.514.600 1.520.623 1.525.102 1.528.063 1.529.186 1.533.313 1.541.514 1.546.853 1.549.440 0,31%
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 715.309 717.899 719.794 721.113 721.825 721.878 723.203 726.372 729.169 731.273 0,25%
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 223.249 222.764 222.174 221.497 220.732 219.815 219.577 220.226 220.383 219.453 -0,19%
ΑΧΑΪΑ 311.178 313.015 314.542 315.864 317.069 318.204 320.321 323.475 326.794 330.272 0,66%
ΗΛΕΙΑ 180.882 182.120 183.078 183.752 184.024 183.859 183.305 182.671 181.992 181.548 0,04%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 589.276 592.351 595.039 596.948 598.103 598.201 598.797 600.470 600.255 598.673 0,18%
ΑΡΓΟΛΙ∆Α 99.124 100.042 100.864 101.508 102.003 102.301 102.553 102.876 102.993 102.843 0,41%
ΑΡΚΑ∆ΙΑ 94.289 93.890 93.478 93.022 92.514 91.861 91.397 91.240 90.868 90.035 -0,51%
ΚΟΡΙΝΘΙΑ 140.233 141.582 142.678 143.541 144.135 144.442 144.942 145.726 145.989 146.097 0,46%
ΛΑΚΩΝΙΑ 91.237 91.623 92.064 92.412 92.688 92.839 93.156 93.681 93.698 93.643 0,29%
ΜΕΣΣΗΝΙΑ 164.393 165.214 165.955 166.465 166.763 166.758 166.749 166.947 166.707 166.055 0,11%
ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 202.568 204.350 205.790 207.041 208.135 209.107 211.313 214.672 217.429 219.494 0,90%
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 36.403 36.946 37.416 37.832 38.235 38.623 39.157 39.814 40.113 40.053 1,07%
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 35.607 36.126 36.585 36.990 37.355 37.653 37.943 38.288 38.372 38.187 0,78%
ΚΕΡΚΥΡΑ 109.024 109.634 110.065 110.407 110.682 110.939 112.134 114.139 116.412 118.802 0,96%
ΛΕΥΚΑ∆Α 21.534 21.644 21.724 21.812 21.863 21.892 22.079 22.431 22.532 22.452 0,46%
ΧΩΡ. ΕΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 3.752.583 3.785.957 3.817.009 3.844.701 3.867.884 3.885.366 3.898.400 3.910.096 3.928.006 3.956.707 0,59%
ΧΩΡ. ΕΝ. Β. ΑΙΓ. ΝΟΤ. ΑΙΓ. ΚΡΗΤΗΣ 1.050.942 1.061.528 1.071.351 1.080.330 1.088.118 1.094.467 1.099.152 1.102.878 1.105.176 1.106.221 0,57%
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 203.088 203.548 203.984 204.443 204.837 205.080 204.885 204.332 203.629 202.795 -0,02%
ΛΕΣΒΟΣ 106.787 107.034 107.294 107.573 107.845 108.098 108.168 108.086 107.859 107.355 0,06%
ΣΑΜΟΣ 43.288 43.441 43.571 43.690 43.788 43.831 43.699 43.454 43.248 43.079 -0,05%
ΧΙΟΣ 53.013 53.073 53.119 53.180 53.204 53.151 53.018 52.792 52.522 52.361 -0,14%
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 280.215 284.378 288.145 291.535 294.493 296.995 299.050 300.852 302.130 302.827 0,87%
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΣ 177.592 180.110 182.374 184.395 186.153 187.627 188.967 190.346 191.424 192.268 0,89%
ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ 102.623 104.268 105.771 107.140 108.340 109.368 110.083 110.506 110.706 110.559 0,83%
ΚΡΗΤΗ 567.639 573.602 579.222 584.352 588.788 592.392 595.217 597.694 599.417 600.599 0,63%
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 280.341 282.953 285.313 287.411 289.178 290.505 291.672 293.005 294.240 295.305 0,58%
ΛΑΣΙΘΙ 72.819 73.568 74.294 74.939 75.415 75.678 75.713 75.658 75.517 75.460 0,40%
ΡΕΘΥΜΝΟ 73.962 75.076 76.185 77.190 78.028 78.662 79.105 79.365 79.549 79.827 0,85%
ΧΑΝΙΑ 140.517 142.005 143.430 144.812 146.167 147.547 148.727 149.666 150.111 150.007 0,73%
Πηγή: ΕΣΥΕ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 48 - Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία κατά Κλάδο τρέχουσες τιµές, εκατ. Ευρώ 

 

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Σύνολο Χώρας 7924 8204 8864 9233 23180 25874 27251 29990 77429 82172 88889 97114 108533 116250 125004 136337
Ανατ. Μακεδονία και Θράκη 801 805 865 895 1130 1340 1412 1525 2754 2880 3094 3343 4685 5025 5371 5763
Κεντρική Μακεδονία 1460 1525 1649 1717 4042 4477 4468 4820 13420 14145 15079 16331 18922 20147 21196 22868
∆υτική Μακεδονία 450 434 468 485 766 799 899 925 1787 1888 2067 2218 3003 3121 3434 3628
Βόρ. Ελλάς 2711 2764 2982 3097 5938 6616 6779 7270 17961 18913 20240 21892 26610 28293 30001 32259
Θεσσαλία 1058 1093 1186 1234 1342 1611 1790 2045 3901 4249 4548 4954 6301 6953 7524 8233
Ήπειρος 257 266 287 299 396 472 527 528 2009 2126 2329 2610 2662 2864 3143 3437
Στερεά Ελλάς 788 805 863 893 3241 3622 3904 4356 3781 3996 4264 4634 7810 8423 9031 9883
Κενρική Ελλάς 2103 2164 2336 2426 4979 5705 6221 6929 9691 10371 11141 12198 16773 18240 19698 21553
Ιόνια Ν. 162 174 185 192 154 196 264 316 1531 1692 1795 1966 1847 2062 2244 2474
∆υτική Ελλάς 713 746 816 856 897 1017 1080 1164 3842 4154 4478 4949 5452 5917 6374 6969
Πελοπόννησος 858 887 959 998 1656 1705 1848 2130 3290 3447 3654 3961 5804 6039 6461 7089
∆υτική Ελλάς 1733 1807 1960 2046 2707 2918 3192 3610 8663 9293 9927 10876 13103 14018 15079 16532
Αττική 223 249 274 294 8285 9194 9395 10157 32348 34381 37849 41451 40856 43824 47518 51902
Αττική 223 249 274 294 8285 9194 9395 10157 32348 34381 37849 41451 40856 43824 47518 51902
Βόρειο Αιγαίο 256 259 271 277 413 427 537 664 1298 1360 1441 1580 1967 2046 2249 2521
Νότιο Αιγαίο 257 298 322 342 258 312 364 416 2964 3087 3169 3365 3479 3697 3855 4123
Κρήτη 637 662 719 751 602 703 763 943 4503 4766 5122 5752 5742 6131 6604 7446
Νησιωτική Ελλάς 1150 1219 1312 1370 1273 1442 1664 2023 8765 9213 9732 10697 11188 11874 12708 14090

Πηγή: Ιστοσελίδα ΕΣΥΕ, Εθνικοί Λογαριασµοί, προσωρινά στοιχεία

Σύνολο Πρωτογενής Τοµέας ∆ευτερογενής Τοµέας Τριτογενής Τοµέας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 49 - Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία κατά Κλάδο Ποσοστιαία Σύνθεση 

 

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Σύνολο Χώρας 7,3% 7,1% 7,1% 6,8% 21,4% 22,3% 21,8% 22,0% 71,3% 70,7% 71,1% 71,2%
Ανατ. Μακεδονία και Θράκη 17,1% 16,0% 16,1% 15,5% 24,1% 26,7% 26,3% 26,5% 58,8% 57,3% 57,6% 58,0%
Κεντρική Μακεδονία 7,7% 7,6% 7,8% 7,5% 21,4% 22,2% 21,1% 21,1% 70,9% 70,2% 71,1% 71,4%
∆υτική Μακεδονία 15,0% 13,9% 13,6% 13,4% 25,5% 25,6% 26,2% 25,5% 59,5% 60,5% 60,2% 61,1%
Βόρ. Ελλάς 10,2% 9,8% 9,9% 9,6% 22,3% 23,4% 22,6% 22,5% 67,5% 66,8% 67,5% 67,9%
Θεσσαλία 16,8% 15,7% 15,8% 15,0% 21,3% 23,2% 23,8% 24,8% 61,9% 61,1% 60,4% 60,2%
Ήπειρος 9,7% 9,3% 9,1% 8,7% 14,9% 16,5% 16,8% 15,4% 75,5% 74,2% 74,1% 75,9%
Στερεά Ελλάς 10,1% 9,6% 9,6% 9,0% 41,5% 43,0% 43,2% 44,1% 48,4% 47,4% 47,2% 46,9%
Κενρική Ελλάς 12,5% 11,9% 11,9% 11,3% 29,7% 31,3% 31,6% 32,1% 57,8% 56,9% 56,6% 56,6%
Ιόνια Ν. 8,8% 8,4% 8,2% 7,8% 8,3% 9,5% 11,8% 12,8% 82,9% 82,1% 80,0% 79,5%
∆υτική Ελλάς 13,1% 12,6% 12,8% 12,3% 16,5% 17,2% 16,9% 16,7% 70,5% 70,2% 70,3% 71,0%
Πελοπόννησος 14,8% 14,7% 14,8% 14,1% 28,5% 28,2% 28,6% 30,0% 56,7% 57,1% 56,6% 55,9%
∆υτική Ελλάς 13,2% 12,9% 13,0% 12,4% 20,7% 20,8% 21,2% 21,8% 66,1% 66,3% 65,8% 65,8%
Αττική 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 20,3% 21,0% 19,8% 19,6% 79,2% 78,5% 79,7% 79,9%
Αττική 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 20,3% 21,0% 19,8% 19,6% 79,2% 78,5% 79,7% 79,9%
Βόρειο Αιγαίο 13,0% 12,7% 12,0% 11,0% 21,0% 20,9% 23,9% 26,3% 66,0% 66,5% 64,1% 62,7%
Νότιο Αιγαίο 7,4% 8,1% 8,4% 8,3% 7,4% 8,4% 9,4% 10,1% 85,2% 83,5% 82,2% 81,6%
Κρήτη 11,1% 10,8% 10,9% 10,1% 10,5% 11,5% 11,6% 12,7% 78,4% 77,7% 77,6% 77,2%
Νησιωτική Ελλάς 10,3% 10,3% 10,3% 9,7% 11,4% 12,1% 13,1% 14,4% 78,3% 77,6% 76,6% 75,9%

Πρωτογενής Τοµέας ∆ευτερογενής Τοµέας Τριτογενής Τοµέας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 50 - Απασχολούµενοι κατά τοµέα, 2005 

 

Πρωτογενής 
Τοµέας

∆ευτερογενής 
Τοµέας

Τριτογενής 
Τοµέας

Πρωτογενής 
Τοµέας

∆ευτερογενής 
Τοµέας

Τριτογενής 
Τοµέας

Σύνολο  Ελλάδος 12,60% 22,50% 64,90% 100% 1 1 1
Ανατ. Μακεδονία - Θράκη 28,04% 20,52% 51,43% 100% 2,23 0,91 0,79
Κεντρική Μακεδονία 13,69% 24,21% 62,10% 100% 1,09 1,08 0,96
∆υτική Μακεδονία 17,68% 34,18% 48,15% 100% 1,40 1,52 0,74
Θεσσαλία 24,60% 21,29% 54,11% 100% 1,95 0,95 0,83
Ήπειρος 19,01% 21,50% 59,49% 100% 1,51 0,96 0,92
Στερεά Ελλάς 17,64% 29,76% 52,60% 100% 1,40 1,32 0,81
∆υτική Ελλάς 23,86% 18,09% 58,04% 100% 1,89 0,80 0,89
Πελοπόννησος 29,05% 19,09% 51,86% 100% 2,31 0,85 0,80
Ιόνια Νησιά 15,36% 14,07% 70,58% 100% 1,22 0,63 1,09
ΧΩΡ. ΕΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0,67% 23,81% 75,52% 100% 0,05 1,06 1,16
Βόρειο Αιγαίο 16,35% 16,57% 67,08% 100% 1,30 0,74 1,03
Νότιο Αιγαίο 9,43% 20,52% 70,05% 100% 0,75 0,91 1,08
Κρήτη 20,68% 15,73% 63,59% 100% 1,64 0,70 0,98
ΧΩΡ. ΕΝ.ΑΝ.ΜΑΚ-ΘΡ. Κ. ΜΑΚ. ∆.ΜΑΚ 17,20% 24,37% 58,42% 100% 1,37 1,08 0,90
ΧΩΡ. ΕΝ. ΘΕΣ. ΗΠ. ΣΤ. ΕΛΛ. 21,21% 24,09% 54,70% 100% 1,68 1,07 0,84
ΧΩΡ. ΕΝ. ∆ΥΤ. ΕΛΛ. ΠΕΛ. ΙΟΝ. Ν. 24,73% 17,91% 57,36% 100% 1,96 0,80 0,88
ΧΩΡ. ΕΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0,67% 23,81% 75,52% 100% 0,05 1,06 1,16
ΧΩΡ. ΕΝ. Β. ΑΙΓ. ΝΟΤ. ΑΙΓ. ΚΡΗΤΗΣ 16,96% 17,16% 65,88% 100% 1,35 0,76 1,02

Ποσοστό απασχολουµένων Συντελεστής Θέσης
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ΠΙΝΑΚΑΣ 51 - Απασχολούµενοι κατά τοµέα, 2002 

 

Πρωτογενής 
Τοµέας

∆ευτερογενής 
Τοµέας

Τριτογενής 
Τοµέας

Πρωτογενής 
Τοµέας

∆ευτερογενής 
Τοµέας

Τριτογενής 
Τοµέας

Σύνολο  Ελλάδος 16,1 22,5 61,5 100,1 1,00 1,00 1,00
Ανατ. Μακεδονία - Θράκη 35,5 20 44,5 100 2,20 0,89 0,72
Κεντρική Μακεδονία 16,2 24,9 58,9 100 1,01 1,11 0,96
∆υτική Μακεδονία 20,4 33,5 46,1 100 1,27 1,49 0,75
Θεσσαλία 29,7 16,8 51,6 98,1 1,84 0,75 0,84
Ήπειρος 25,8 21,1 53,1 100 1,60 0,94 0,86
Στερεά Ελλάς 24,8 29,9 45,3 100 1,54 1,33 0,74
∆υτική Ελλάς 32,8 17 50,2 100 2,04 0,76 0,82
Πελοπόννησος 36,5 15,7 47,8 100 2,27 0,70 0,78
Ιόνια Νησιά 23,2 12,5 64,4 100,1 1,44 0,56 1,05
ΧΩΡ. ΕΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1,2 24,5 74,3 100 0,07 1,09 1,21
Βόρειο Αιγαίο 22,4 18 59,6 100 1,39 0,80 0,97
Νότιο Αιγαίο 7,1 21,8 71,2 100,1 0,44 0,97 1,16
Κρήτη 34,9 14,7 50,4 100 2,17 0,65 0,82

Ποσοστό απασχολουµένων Συντελεστής Θέσης
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ΠΙΝΑΚΑΣ 52 - Ποσοστά συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό κατά περιφέρειες, β’ τρίµηνο: 1999-2005 

Περιφέρειες 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 +/_ 2005/1999* 
Α. Μακ. & Θράκη 54,7 53,9 52,5 53,1 52,7 53,5 52,1 -2,6 
Κ. Μακ. 51,0 51,4 51,1 50,5 52,1 51,8 52,0 1,0 
∆.  Μακ. 50,6 50,0 50,8 50,1 50,3 50,3 49,1 -1,5 
Ήπειρος 49,0 50,0 47,9 48,5 49,3 49,7 48,3 -0,7 
Θεσσαλία 51,7 51,9 50,9 50,2 51,0 54,2 53,4 1,7 
Ι. Νήσοι 56,1 54,7 54,6 53,3 54,3 52,8 54,5 -1,6 
∆. Ελλάδα 51,6 51,6 43,9 49,8 50,3 49,7 50,4 -1,2 
Στ. Ελλάδα 52,0 50,4 48,9 49,9 52,1 49,8 51,8 -0,2 
Αττική 51,9 52,1 51,9 52,9 53,1 55,3 55,0 3,1 
Πελοπ/σος 51,7 54,0 51,4 52,7 53,7 52,1 52,8 1,1 
Β. Αιγαίο 44,7 42,8 43,1 45,3 43,8 46,0 46,7 2,0 
Ν.Αιγαίο 55,4 55,5 54,7 56,5 56,4 56,2 56,7 1,3 
Κρήτη 59,7 59,3 58,0 57,2 56,7 56,9 57,4 -2,3 
Σύνολο 52,4 52,3 51,5 51,9 52,5 53,3 53,3 0,9 
* Ίδιοι Υπολογισµοί 

Πηγή: ΕΣΥΕ , www.statistics.gr 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 53 - Ποσοστό απασχολουµένων κατά περιφέρειες*, β’  τρίµηνο: 1999-2005. 

 

Περιφέρειες 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 +/- 

2005/1999 

Α. Μακ. & Θράκη 47,6 49,1 47,7 47,9 47,3 46,2 46,3 -1,3 

Κ. Μακ. 45,8 45,8 45,5 45,0 46,9 45,7 46,2 0,4 

∆.  Μακ. 43,3 42,5 42,5 43,1 42,2 42,0 40,1 -3,2 

Ήπειρος 42,0 44,6 41,8 42,8 43,7 43,9 42,8 0,8 

Θεσσαλία 44,9 45,2 44,7 44,6 45,5 48,9 48,5 3,6 

Ι. Νήσοι 52,8 51,7 50,6 49,7 48,7 47,3 49,9 -2,9 

∆. Ελλάδα 45,4 46,2 48,9 44,4 45,6 43,7 44,9 -0,5 

Στ. Ελλάδα 44,1 43,1 42,0 44,9 47,1 43,6 46,4 2,3 

Αττική 45,4 45,7 46,5 48,0 48,5 50,3 50,3 4,9 

Πελοπ/σος 47,6 48,7 46,9 48,6 49,1 47,7 48,3 0,7 

Β. Αιγαίο 39,4 39,5 40,4 40,8 40,5 41,7 41,9 2,5 

Ν.Αιγαίο 51,2 49,6 49,3 47,7 50,2 51,4 52,1 Ο,9 

Κρήτη 55,1 55,1 54,4 53,4 53,7 53,5 53,9 -1,2 

Σύνολο 46,1 46,4 46,1 46,8 47,6 47,8 48.1 2,0 
* Ίδιοι Υπολογισµοί  

Πηγή: ΕΣΥΕ , www.statistics.gr 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 54 - Ποσοστό ανεργίας κατά περιφέρειες, β’ τρίµηνο: 1999-2005 

 

Περιφέρειες 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 +/- 2005/1999* 

Α. Μακ. & Θράκη 13,0 8,8 9,3 9,7 10,2 13,1 11,0 -2,0 

Κ. Μακ. 11,8 10,9 10,9 10,9 10,0 11,6 11,1 -0,7 

∆.  Μακ. 14,4 15,0 16,3 13,9 16,0 16,4 18,4 4,0 

Ήπειρος 14,2 10,9 12,6 11,8 11,5 11,6 11,5 -2,7 

Θεσσαλία 13,1 13,0 12,2 11,1 10,6 9,8 9,3 -3,8 

Ι. Νήσοι 5,8 5,6 7,3 6,9 10,3 10,4 8,4 2,6 

∆. Ελλάδα 12,0 10,6 10,3 10,8 9,5 12,1 11,0 -1,0 

Στ. Ελλάδα 15,2 14,4 14,2 10,0 9,5 12,4 10,5 -4,7 

Αττική 12,6 12,3 10,4 9,3 8,7 9,1 8,6 -4,0 

Πελοπ/σος 7,9 9,7 8,7 7,8 8,5 8,5 8,6 0,7 

Β. Αιγαίο 11,7 7,7 6,3 9,8 7,6 7,3 10,4 -1,3 

Ν.Αιγαίο 7,6 10,5 9,8 15,7 10,9 8,5 8,1 0,5 

Κρήτη 7,6 7,2 6,3 6,7 5,2 5,9 6,1 -1,5 

Σύνολο 11,9 11,2 10,4 9,9 9,3 10,2 9,6 -2,3 
* Ίδιοι Υπολογισµοί 

Πηγή: ΕΣΥΕ , www.statistics.gr 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 55 - Πληθυσµιακή κατάσταση αστικών κέντρων της χώρας, 2001 

Σύνολο Απασχολούµενοι Άνεργοι Πρωτογενής 
Τοµέας

∆ευτερογενής 
Τοµέας

Τριτογενής 
Τοµέας

∆ε δήλωσαν 
κλαδο 

οικονοµικής 
δραστηριόττας

1 ΑΘΗΝΑ (Π.Σ.) 3.111.632 3.111.632 1.512.925 1.371.651 141.274 7.042 301.028 985.240 78.341
2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Π.Σ.) 816.364 816.364 361.975 319.869 42.106 3.237 83.912 215.347 17.373
3 ΠΑΤΡΑ (Π.Σ.) 185.009 185.009 79.340 66.582 12.758 1.232 13.944 47.358 4.048
4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Π.Σ.) 144.642 144.642 67.309 60.047 7.262 2.240 11.517 43.268 3.022
6 ΛΑΡΙΣΑ 124.786 124.786 54.983 49.102 5.881 2.369 11.352 34.181 1.200
5 ΒΟΛΟΣ (Π.Σ.) 119.280 119.280 50.720 44.292 6.428 1.534 11.060 28.682 3.016
10 ΑΧΑΡΝΑΙ 75.341 75.341 35.279 30.700 4.579 779 10.764 16.147 3.010
8 ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Π.Σ.) 70.315 70.315 34.325 29.969 4.356 638 5.644 22.222 1.465
9 ΧΑΛΚΙ∆Α (Π.Σ.) 67.091 67.091 28.824 25.786 3.038 1.233 7.996 15.057 1.500
11 ΚΑΒΑΛΑ 60.802 63.103 24.478 21.486 2.992 515 5.005 15.357 609
15 ΚΑΤΕΡΙΝΗ (Π.Σ.) 54.941 54.941 22.751 19.683 3.068 1.641 4.056 13.044 942
13 ΣΕΡΡΕΣ 54.666 54.666 22.604 19.459 3.145 833 3.734 13.967 925
18 ΡΟ∆ΟΣ 53.709 53.709 25.837 21.788 4.049 298 3.661 16.594 1.235
7 ΧΑΝΙΑ (Π.Σ.) 82.357 82.357 34.670 30.816 3.854 1.259 6.071 21.651 1.835
16 ΤΡΙΚΑΛΑ 51.862 51.862 23.542 20.925 2.617 1.486 4.417 14.599 423
14 ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Π.Σ.) 51.660 51.660 23.800 20.895 2.905 1.369 4.387 14.119 1.020
12 ΑΓΡΙΝΙΟ (Π.Σ.) 56.458 56.458 21.727 18.919 2.808 1.824 4.142 12.494 459
23 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 49.176 49.176 20.222 18.398 1.824 829 3.869 13.219 481
22 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 46.586 46.586 18.253 16.276 1.977 1.409 3.888 10.006 973
17 ΛΑΜΙΑ 46.406 51.128 20.120 17.727 2.393 662 3.736 11.920 1.409
24 ΞΑΝΘΗ 45.118 48.688 19.503 16.699 2.804 835 4.350 10.395 1.119
20 ΒΕΡΟΙΑ 43.683 43.683 18.516 16.092 2.424 1.409 3.539 10.747 397
21 ∆ΡΑΜΑ 43.485 48.887 18.063 14.890 3.173 575 3.382 10.039 894
19 ΚΕΡΚΥΡΑ (Π.Σ.) 39.048 39.048 17.819 15.355 2.464 317 2.281 11.656 1.101
26 ΚΟΖΑΝΗ 35.942 35.942 15.538 13.673 1.865 175 3.816 9.347 335
25 ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Π.Σ.) 35.676 35.676 11.062 9.609 1.453 525 2.187 6.448 449
27 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 32.252 34.511 14.545 12.588 1.957 698 2.221 9.393 276
31 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 29.787 29.787 13.256 11.961 1.295 647 3.732 7.321 261
36 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 29.364 29.364 12.123 10.509 1.614 1.820 2.376 5.846 467
32 ΡΕΘΥΜΝΟ (Π.Σ.) 28.987 28.987 14.060 12.329 1.731 412 2.653 8.669 595
33 ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α 28.942 28.942 11.153 9.788 1.365 155 4.054 5.321 258
34 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 28.879 28.879 12.148 10.888 1.260 498 1.672 7.856 862
28 ΧΙΟΣ (Π.Σ.) 30.477 30.477 11.633 10.460 1.173 545 2.067 7.278 570
40 ΜΕΓΑΡΑ 28.195 28.195 11.044 9.753 1.291 1.740 3.095 4.314 604
49 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 27.741 27.741 11.555 10.095 1.460 658 4.203 4.630 604
39 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 26.423 26.423 11.760 10.137 1.623 82 2.963 6.229 863
35 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 25.863 25.863 11.198 9.639 1.559 97 3.284 5.206 1.052
37 ΤΡΙΠΟΛΗ 25.570 25.570 12.165 10.888 1.277 413 2.466 7.497 512
53 ΚΟΡΩΠΙ 25.325 25.325 11.063 10.156 907 774 3.499 5.151 732
38 ΑΡΓΟΣ 24.700 24.700 11.236 9.964 1.272 1.298 2.175 5.736 755
29 ΠΥΡΓΟΣ 23.791 23.791 10.086 8.420 1.666 568 1.654 5.503 695
43 ΑΡΤΑ 21.642 21.642 9.593 8.397 1.196 605 1.682 5.636 474
30 ΑΙΓΙΟ (Π.Σ.) 29.080 29.080 11.090 9.594 1.496 1.291 2.547 5.395 361
42 ΘΗΒΑ 21.211 21.211 9.797 8.580 1.217 1.159 2.535 3.940 946
44 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 20.769 20.769 9.247 8.103 1.144 483 2.138 5.090 392
41 ΝΑΟΥΣΑ 20.176 20.176 8.292 6.918 1.374 901 2.115 3.649 253
48 ΑΜΑΛΙΑ∆Α 20.030 20.030 8.406 6.757 1.649 1.192 1.214 3.556 795
56 ΚΙΛΚΙΣ 18.958 18.958 8.420 7.278 1.142 282 2.076 4.438 482
45 Ε∆ΕΣΣΑ 18.832 18.832 7.528 6.511 1.017 551 1.494 4.184 282
51 ΚΩΣ 17.890 17.890 8.542 7.406 1.136 174 1.215 5.611 406
52 ΠΡΕΒΕΖΑ 17.724 17.724 7.876 7.049 827 892 1.222 4.667 268
54 ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α 17.194 17.194 7.295 6.469 826 794 1.140 4.189 346
63 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 16.441 16.441 5.841 4.681 1.160 716 1.049 2.630 286
50 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 16.218 16.218 7.448 5.899 1.549 278 1.921 3.569 131
47 ΣΠΑΡΤΗ (Π.Σ.) 15.828 15.828 7.820 7.360 460 1.065 1.302 4.832 161
57 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 14.809 14.809 5.532 4.942 590 190 1.123 3.360 269
55 ΦΛΩΡΙΝΑ 14.555 14.555 5.950 5.353 597 126 971 4.074 182
58 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ 14.370 14.370 6.034 4.967 1.067 917 1.268 2.620 162
60 ΝΑΥΠΛΙΟ 13.822 13.822 5.903 5.317 586 276 873 3.926 242
61 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 13.791 13.791 5.265 4.501 764 456 868 2.914 263
62 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 12.924 12.924 5.048 4.393 655 296 1.059 2.825 213
65 ΜΑΝ∆ΡΑ 12.792 12.792 5.228 4.666 562 84 1.938 2.416 228
59 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 12.451 12.451 5.156 4.576 580 1.532 871 2.078 95
46 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ (Π.Σ.) 15.353 15.353 6.124 5.509 615 106 1.604 3.580 219
64 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 11.254 11.254 5.047 4.111 936 199 978 2.601 333
67 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10.906 10.906 5.615 4.777 838 199 692 3.606 280
66 ΓΡΕΒΕΝΑ 10.447 10.447 5.072 4.370 702 348 932 2.935 155
69 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 9.522 9.522 4.013 3.531 482 151 805 2.429 146
70 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 9.104 9.104 4.176 3.661 515 212 607 2.734 108

Οικονοµικώς Ενεργοί 2001

ΟΝΟΜΑΣΙΑα/α
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΚΥΡΙΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ 2001

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
∆ΗΜΟΥ (ΝΕΟΥ) Η 

ΠΣ 2001
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ΠΙΝΑΚΑΣ 56 - Απασχόληση κατά κλάδο στα αστικά κέντρα 

 

Α ν ε ρ γ ο ι 

Σύνολο Πρωτογενής 
Τοµέας

∆ευτερορογ
ενής 

Τοµέας

Τριτογενής 
Τοµέας

∆ε 
δήλωσαν Σύνολο     

  ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ 4.614.499 4.102.089 591.669 892.187 2.401.168 217.065 512.410 5.245.094 11,10% 3.885.024 15,23% 22,96% 61,81%

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & 

ΘΡΑΚΗ       
243.578 214.998 62.962 45.265 98.417 8.354 28.580 301.569 11,73% 206.644 30,47% 21,90% 47,63%

87.074 75.821 6.682 18.565 46.596 3.978 11.253 106.035 12,92% 71.843 9,30% 25,84% 64,86%
0,3575 0,3527 0,1061 0,4101 0,4735 0,4762 0,3937 0,3516 0,3575 0,3527 0,1061 0,4101 0,4735

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ   788.516 696.065 114.100 167.053 381.425 33.487 92.451 896.103 11,72% 662.578 17,22% 25,21% 57,57%

484.255 425.585 17.171 107.709 278.952 21.753 58.670 529.515 12,12% 403.832 4,25% 26,67% 69,08%
0,6141 0,6114 0,1505 0,6448 0,7313 0,6496 0,6346 0,5909 61,41% 61,14% 15,05% 64,48% 73,13%

∆ΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ   112.232 93.981 18.059 27.808 45.181 2.933 18.251 151.336 16,26% 91.048 19,83% 30,54% 49,62%

53.562 46.246 2.565 14.290 28.182 1.209 7.316 67.639 13,66% 45.037 5,70% 31,73% 62,58%
0,4772 0,4921 0,1420 0,5139 0,6238 0,4122 0,4009 0,4469 0,4772 0,4921 0,1420 0,5139 0,6238

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡ. 
ΕΝΟΤ. 1.144.326 1.005.044 195.121 240.126 525.023 44.774 139.282 1.349.008 12,17% 960.270 20,32% 25,01% 54,67%

624.891 547.652 26.418 140.564 353.730 26.940 77.239 703.189 12,36% 520.712 5,07% 26,99% 67,93%
0,5461 0,5449 0,1354 0,5854 0,6737 0,6017 0,5546 0,5213 54,61% 54,49% 13,54% 58,54% 67,37%

ΘΕΣΣΑΛΙΑ     298.777 266.460 74.424 51.751 132.047 8.238 32.317 366.991 10,82% 258.222 28,82% 20,04% 51,14%
177.229 156.301 12.889 35.734 101.677 6.001 20.928 212.656 11,81% 150.300 8,58% 23,78% 67,65%
0,5932 0,5866 0,1732 0,6905 0,7700 0,7285 0,6476 0,5795 59,32% 58,66% 17,32% 69,05% 77,00%

ΗΠΕΙΡΟΣ      130.465 114.425 25.348 22.580 60.994 5.503 16.040 175.789 12,29% 108.922 23,27% 20,73% 56,00%
61.798 54.062 3.318 10.260 37.969 2.515 7.736 70.093 12,52% 51.547 6,44% 19,90% 73,66%
0,4737 0,4725 0,1309 0,4544 0,6225 0,4570 0,4823 0,3987 47,37% 47,25% 13,09% 45,44% 62,25%

ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑ∆Α      222.696 198.114 46.668 49.342 89.453 12.651 24.582 282.670 11,04% 185.463 25,16% 26,60% 48,23%

81.241 71.892 6.110 18.853 41.799 5.130 9.349 93.007 11,51% 66.762 9,15% 28,24% 62,61%
0,3648 0,3629 0,1309 0,3821 0,4673 0,4055 0,3803 0,3290 36,48% 36,29% 13,09% 38,21% 46,73%

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡ. 
ΕΝΟΤ. 651.938 578.999 146.440 123.673 282.494 26.392 72.939 825.450 11,19% 552.607 26,50% 22,38% 51,12%

320.268 282.255 22.317 64.847 181.445 13.646 38.013 375.756 11,87% 268.609 8,31% 24,14% 67,55%
0,4913 0,4875 0,1524 0,5243 0,6423 0,5171 0,5212 0,4552 49,13% 48,75% 15,24% 52,43% 64,23%

Απασχολούµενοι    Αστικές 
Περιοχές

Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ς   ε ν ε ρ γ ο ί

%  Ανέργων
Σύνολο 

Απασχολουµέ
νων

% 
Απαχολουµέν

ων στον 
πρωτογενή

% 
Απαχολουµέν

ων στον 
δευτερογενή

% 
Απαχολουµέν

ων στον 
τριτογενή

Οικονοµικώς 
µη ενεργοί     Σύνολο    

 



 

 

244
∆ΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑ∆Α      281.946 238.831 61.149 42.298 119.579 15.805 43.115 364.966 15,29% 223.026 27,42% 18,97% 53,62%

178.809 151.825 14.248 31.779 97.382 8.416 26.984 219.273 15,09% 143.409 9,94% 22,16% 67,91%
0,6342 0,6357 0,2330 0,7513 0,8144 0,5325 0,6259 0,6008 63,42% 63,57% 23,30% 75,13% 81,44%

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ   85.326 72.645 13.737 12.541 42.156 4.211 12.681 103.892 14,86% 68.434 20,07% 18,33% 61,60%
35.002 30.193 1.749 5.384 21.208 1.852 4.809 38.223 13,74% 28.341 6,17% 19,00% 74,83%
0,4102 0,4156 0,1273 0,4293 0,5031 0,4398 0,3792 0,3679 12,73% 42,93% 50,31%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΣ           246.603 223.405 76.208 38.383 98.028 10.786 23.198 294.865 9,41% 212.619 35,84% 18,05% 46,11%

139.106 124.524 22.203 25.345 70.108 6.868 14.582 151.483 10,48% 117.656 18,87% 21,54% 59,59%
0,5641 0,5574 0,2913 0,6603 0,7152 0,6368 0,6286 0,5137 56,41% 55,74% 29,13% 66,03% 71,52%

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡ. 
ΕΝΟΤ. 613.875 534.881 151.094 93.222 259.763 30.802 78.994 763.723 12,87% 504.079 29,97% 18,49% 51,53%

352.917 306.542 38.200 62.508 188.698 17.136 46.375 408.979 13,14% 289.406 13,20% 21,60% 65,20%
0,5749 0,5731 0,2528 0,6705 0,7264 0,5563 0,5871 0,5355 57,49% 57,31% 25,28% 67,05% 72,64%

ΑΤΤΙΚΗΣ          1.746.101 1.579.189 20.939 362.994 1.100.586 94.670 166.912 1.788.261 9,56% 1.484.519 1,41% 24,45% 74,14%
1.606.433 1.452.819 11.847 332.727 1.021.528 86.717 153.614 1.628.655 9,56% 1.366.102 0,87% 24,36% 74,78%

0,9200 0,9200 0,5658 0,9166 0,9282 0,9160 0,9203 0,9107 92,00% 92,00% 56,58% 91,66% 92,82%
ΒΟΡΕΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ        73.446 65.798 14.570 11.449 36.521 3.258 7.648 112.189 10,41% 62.540 23,30% 18,31% 58,40%

49.434 44.165 3.837 7.977 29.846 2.505 5.269 75.256 10,66% 41.660 9,21% 19,15% 71,64%
0,6731 0,6712 0,2633 0,6967 0,8172 0,7689 0,6889 0,6708 67,31% 67,12% 26,33% 69,67% 81,72%

ΒΟΡΕΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ        73.446 65.798 14.570 11.449 36.521 3.258 7.648 112.189 10,41% 62.540 23,30% 18,31% 58,40%

38.328 32.465 1.177 6.464 23.056 1.768 5.863 39.773 15,30% 30.697 3,83% 21,06% 75,11%
0,3047 0,3039 0,1261 0,2749 0,3379 0,3069 0,3098 0,2886 52,19% 49,34% 8,08% 56,46% 63,13%

ΚΡΗΤΗ       259.041 231.333 54.170 37.213 128.542 11.408 27.708 268.671 10,70% 219.925 24,63% 16,92% 58,45%
202.166 179.968 12.080 33.241 124.836 9.811 22.198 193.272 10,98% 170.157 7,10% 19,54% 73,37%
0,7804 0,7780 0,2230 0,8933 0,9712 0,8600 0,8011 0,7194 78,04% 77,80% 22,30% 89,33% 97,12%

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡ. 
ΕΝΟΤ. 405.933 362.929 83.310 60.111 201.584 17.924 43.004 493.049 10,59% 345.005 24,15% 17,42% 58,43%

289.928 256.598 17.094 47.682 177.738 14.084 33.330 308.301 11,50% 242.514 7,05% 19,66% 73,29%
0,7142 0,7070 0,2052 0,7932 0,8817 0,7858 0,7750 0,6253 71,42% 70,70% 20,52% 79,32% 88,17%

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΑΣ 4.562.173 4.061.042 596.904 880.126 2.369.450 214.562 501.131 5.219.491 10,98% 3.846.480 15,52% 22,88% 61,60%

3.194.437 2.845.866 115.876 648.328 1.923.139 158.523 348.571 3.424.880 10,91% 2.687.343 4,31% 24,13% 71,56%
0,7002 0,7008 0,1941 0,7366 0,8116 0,7388 0,6956 0,6562 70,02% 70,08% 19,41% 73,66% 81,16%

Πηγή: ΕΣΥΕ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 57 - Ταξινόµηση αστικών κέντρων σύµφωνα µε τους δείκτες απασχόλησης 2001 

 

Πηγή: Επεξεργασία Οµάδας Μελέτης

ΚΜΜ ΜΜΜ ΑΜΜ
Αθήνα, Θεσσαλονίκη Καβάλα,  Λάρισα, Βόλος, Κατερίνη, Χανιά

Πάτρα Ξάνθη, Τρίκαλα, Καλαµάτα
Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη

Σαλαµίνα, Ρέθυµνο, Χίος, Άργος
Τρίπολη, Πύργος, Άρτα, Μεσολόγγι

ΚΑΜ ΜΑΚ ΑΑΜ

Πολύγυρος, Καρπενήσι

Άνω Λιόσια, Χαλκίδα, Κόρινθος, Κιλκίς

ΚΑΚ ΑΜΚ ΑΑΚ

Αχαρναί
Κοζάνη, Ερµούπολη

Γιαννιτσά, Αίγιο Μέγαρα, Ασπρόπυργος
Κορωπί, Θήβα, Νάουσα

Πτολεµαϊδα, Ελευσίνα, Μάνδρα

ΜΚΑ

Κοµοτηνή, Λαµία, Βέροια, ∆ράµα

Καστοριά

Σπάρτη, Ναύπλιο, Ηγουµενίτσα

Άγιος Νικόλαος, Λευκάδα

Ηράκλειο, Καρδίτσα, Μυτιλήνη
Σέρρες, Πρέβεζα, Ορεστιάδα

Λιβαδειά, Έδεσσα, Νέα Μάκρη

Ιωάννινα, Κως, Φλώρινα
Σάµος, Ιαλυσός

Ζάκυνθος, Γρεβενά, Αργοστόλι
Άµφισσα, Λουτράκι,  Ναύπακτος

ΚΚΜ ΜΚΜ ΑΚΜ
Ρόδος, Κέρκυρα

Αλεξάνδρεια, Κάλυµνος
ΑΚΚ

Τύρναβος, Ιεράπετρα, Αµαλιάδα
ΚΚΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 58 - Ταξινόµηση αστικών κέντρων σύµφωνα µε τους δείκτες απασχόλησης 1991 

 

Πηγή: Επεξεργασία Οµάδας Μελέτης

Αργοστόλι

Τύρναβος, Ιεράπετρα, Ορεστιάδα Σάµος Φλώρινα, Άγιος Νικόλαος

Πτολεµαϊδα, Άνω Λιόσια Αλεξάνδρεια, Κάλυµνος Κορωπί, Θήβα, Νάουσα
ΑΚΚ ΚΚΑ ΜΚΑ

ΚΑΚ ΑΜΚ ΑΑΚ
Ελευσίνα Κατερίνη, Γιαννιτσά, Αίγιο, Άργος Αχαρναί, Μέγαρα, Ασπρόπυργος

Θεσσαλονίκη Καστοριά, Μάνδρα Χαλκίδα, ∆ράµα
Ερµούπολη Λιβαδειά

Λευκάδα, Μεσολόγγι, Αµαλιάδα, Γρεβενά
ΚΑΜ ΜΑΚ ΑΑΜ

Σπάρτη, Ναύπλιο, Ηγουµενίτσα, Αλεξανδρούπολη
Πολύγυρος, Ρέθυµνο

Ρόδος, Κέρκυρα Ιωάννινα Καρδίτσα, Μυτιλήνη, Κως, Ζάκυνθος
Ιαλυσός, Τρίπολη Ναύπακτος, Κοµοτηνή, Χανιά, Πρέβεζα

Άµφισσα, Λουτράκι
ΚΚΜ ΜΚΜ ΑΚΜ

Έδεσσα, Νέα Μάκρη
Πύργος

Σαλαµίνα, Χίος
Κιλκίς, Άρτα

Κοζάνη Ξάνθη, Αγρίνιο
Κόρινθος, Λαµία, Βέροια

Αθήνα Καβάλα Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλος
Πάτρα Καρπενήσι Σέρρες, Τρίκαλα, Καλαµάτα

ΚΜΜ ΜΜΜ ΑΜΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 59 - Ταξινόµηση αστικών κέντρων σύµφωνα µε τους δείκτες απασχόλησης 1981 

 

 

Πηγή: Επεξεργασία Οµάδας Μελέτης

Μυτιλήνη, Φλώρινα, Ναύπλιο, Σάµος
Αργοστόλι, Λευκάδα, Ηγουµενίτσα

Αχαρναί, Πτολεµαϊδα, Καστοριά Βόλος

Μεσολόγγι, Κιλκίς

Τύρναβος, Ιεράπετρα, Αµαλιάδα Ρόδος, Ιωάννινα Άγιος Νικόλαος, Κέρκυρα
Ορεστιάδα

Άνω Λιόσια Αγρίνιο, Αλεξάνδρεια, Πολύγυρος Κορωπί, Θήβα, Νάουσα, Μάνδρα
ΑΚΚ ΚΚΑ ΜΚΑ

ΚΑΚ ΑΜΚ ΑΑΚ
Χαλκίδα, Ελευσίνα Γιαννιτσά, Αίγιο, Άργος Μέγαρα, Ασπρόπυργος, Λιβαδειά

ΜΑΚ ΑΑΜ

Τρίπολη Κοµοτηνή, Ρέθυµνο, Σπάρτη
Πύργος, Καρπενήσι

ΑΚΑ

 Χίος, Γρεβενά
Ιαλυσός, Χανιά Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη

Άµφισσα, Λουτράκι,  Ναύπακτος
ΚΚΜ ΜΚΜ ΑΚΜ

Έδεσσα, Καρδίτσα
Ζάκυνθος

Σαλαµίνα, Κάλυµνος
Κως, Άρτα, Κόρινθος

Ξάνθη, Σέρρες, Βέροια
Λαµία, ∆ράµα, Ερµούπολη

Αθήνα, Καβάλα Πάτρα, Νέα Μάκρη  Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κατερίνη
Κοζάνη Ηράκλειο, Τρίκαλα, Καλαµάτα

ΚΜΜ ΜΜΜ ΑΜΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 60 - Πρότυπα απασχόλησης στα αστικά κέντρα 

2001 0,21 0,96 1,04 Κ Μ Μ
1991 0,17 0,94 1,06 Κ Μ Μ
1981 0,01 0,98 1,08 Κ Μ Μ
2001 0,41 1,15 0,97 Κ Μ Μ
1991 0,32 1,20 0,94 Κ Α Μ
1981 1,48 1,11 0,89 Α Μ Μ
2001 0,75 0,92 1,04 Κ Μ Μ
1991 0,81 1,08 0,97 Κ Μ Μ
1981 1,10 1,14 0,89 Μ Μ Μ
2001 1,49 0,83 1,04 Α Κ Μ
1991 1,20 0,85 1,05 Α Μ Μ
1981 1,65 0,94 1,00 Α Μ Μ
2001 1,88 0,98 0,98 Α Μ Μ
1991 1,68 1,05 0,95 Α Μ Μ
1981 1,52 1,02 0,95 Α Μ Μ
2001 1,41 1,11 0,95 Α Μ Μ
1991 1,51 1,14 0,92 Α Μ Μ
1981 1,33 1,18 0,85 Α Α Μ
2001 1,07 1,61 0,80 Μ Α Κ
1991 1,22 1,60 0,74 Α Α Κ
1981 0,95 1,41 0,71 Μ Α Κ
2001 0,85 0,82 1,07 Μ Κ Μ
1991 1,11 0,82 1,07 Μ Κ Μ
1981 0,56 0,77 1,20 Κ Κ Α
2001 1,93 1,36 0,85 Α Α Μ
1991 2,08 1,26 0,85 Α Α Μ
1981 0,60 1,32 0,80 Κ Α Κ
2001 0,94 0,99 1,01 Μ Μ Μ
1991 0,99 1,07 0,97 Μ Μ Μ
1981 0,65 1,08 0,97 Κ Μ Μ
2001 3,33 0,89 0,95 Α Μ Μ
1991 3,85 1,11 0,84 Α Μ Κ
1981 3,15 0,95 0,87 Α Μ Μ
2001 1,71 0,83 1,03 Α Κ Μ
1991 1,56 0,95 1,00 Α Μ Μ
1981 1,47 0,94 1,01 Α Μ Μ
2001 0,55 0,74 1,10 Κ Κ Μ
1991 0,38 0,75 1,13 Κ Κ Μ
1981 0,29 0,60 1,34 Κ Κ Α
2001 1,65 0,87 1,02 Α Μ Μ
1991 1,83 0,83 1,04 Α Κ Μ
1981 1,06 0,81 1,13 Μ Κ Μ
2001 2,75 0,89 0,97 Α Μ Μ
1991 3,10 0,90 0,96 Α Μ Μ
1981 2,84 0,88 0,94 Α Μ Μ
2001 2,62 0,91 0,97 Α Μ Μ
1991 2,43 1,13 0,89 Α Μ Μ
1981 2,32 1,02 0,88 Α Μ Μ
2001 3,75 0,93 0,93 Α Μ Μ
1991 5,64 0,91 0,85 Α Μ Μ
1981 5,31 0,90 0,75 Α Μ Κ
2001 1,76 0,89 1,01 Α Μ Μ
1991 2,28 0,73 1,06 Α Κ Μ
1981 2,50 0,70 1,10 Α Κ Μ

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆είκτης ∆1 ∆είκτης ∆2 ∆είκτης ∆3Χρονιά

ΑΘΗΝΑ (Π.Σ.)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Π.Σ.)

Γ΄ γενής

ΠΑΤΡΑ (Π.Σ.)

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Π.Σ.)

ΛΑΡΙΣΑ 

ΒΟΛΟΣ (Π.Σ.)

ΑΧΑΡΝΑΙ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Π.Σ.)

ΧΑΛΚΙ∆Α (Π.Σ.)

ΚΑΒΑΛΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ (Π.Σ.)

ΣΕΡΡΕΣ

ΡΟ∆ΟΣ

ΧΑΝΙΑ (Π.Σ.)

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Π.Σ.)

ΑΓΡΙΝΙΟ (Π.Σ.)

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ

1

2

3

4

6

5

10

8

9

11

15

13

18

7

16

14

12

23

Β΄ γενήςΑ΄ γενής
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2001 3,50 1,05 0,89 Α Μ Μ
1991 4,61 0,82 0,93 Α Κ Μ
1981 4,09 0,76 0,94 Α Κ Μ
2001 1,54 0,95 1,00 Α Μ Μ
1991 1,48 0,87 1,03 Α Μ Μ
1981 1,16 0,92 1,05 Α Μ Μ
2001 2,04 1,15 0,91 Α Μ Μ
1991 2,06 1,09 0,92 Α Μ Μ
1981 1,58 1,11 0,88 Α Μ Μ
2001 3,41 0,93 0,94 Α Μ Μ
1991 4,15 1,00 0,88 Α Μ Μ
1981 3,34 0,96 0,85 Α Μ Μ
2001 1,56 1,00 0,98 Α Μ Μ
1991 1,62 1,16 0,91 Α Α Μ
1981 1,77 0,93 0,99 Α Μ Μ
2001 0,84 0,66 1,12 Κ Κ Μ
1991 0,81 0,67 1,14 Κ Κ Μ
1981 0,90 0,57 1,31 Μ Κ Α
2001 0,50 1,18 0,96 Κ Α Μ
1991 0,42 1,14 0,96 Κ Μ Μ
1981 0,42 1,09 0,98 Κ Μ Μ
2001 2,18 0,99 0,96 Α Μ Μ
1991 1,58 0,92 1,01 Α Μ Μ
1981 2,08 1,01 0,91 Α Μ Μ
2001 2,15 0,75 1,04 Α Κ Μ
1991 1,78 0,73 1,08 Α Κ Μ
1981 2,60 0,85 0,99 Α Μ Μ
2001 2,10 1,32 0,86 Α Α Μ
1991 1,80 1,14 0,91 Α Μ Μ
1981 1,57 1,14 0,85 Α Μ Μ
2001 6,88 0,98 0,80 Α Μ Κ
1991 8,32 0,98 0,72 Α Μ Κ
1981 7,70 0,86 0,60 Α Μ Κ
2001 1,33 0,93 1,01 Α Μ Μ
1991 1,45 0,78 1,07 Α Κ Μ
1981 2,04 0,76 1,09 Α Κ Μ
2001 0,62 1,76 0,76 Κ Α Κ
1991 0,73 1,79 0,68 Κ Α Κ
1981 0,90 1,53 0,63 Μ Α Κ
2001 1,89 0,69 1,07 Α Κ Μ
1991 1,31 0,73 1,10 Α Κ Μ
1981 1,75 0,70 1,16 Α Κ Α
2001 2,09 0,86 1,01 Α Μ Μ
1991 1,99 0,92 0,99 Α Μ Μ
1981 2,43 0,73 1,08 Α Κ Μ
2001 7,22 1,40 0,64 Α Α Κ
1991 7,05 1,31 0,63 Α Α Κ
1981 4,57 1,32 0,51 Α Α Κ
2001 2,63 1,83 0,67 Α Α Κ
1991 6,59 1,40 0,61 Α Α Κ
1981 5,05 1,44 0,38 Α Α Κ
2001 0,34 1,32 0,92 Κ Α Μ
1991 0,31 1,48 0,83 Κ Α Κ
1981 0,41 1,57 0,64 Κ Α Κ
2001 0,43 1,58 0,83 Κ Α Κ
1991 0,51 1,66 0,75 Κ Α Κ
1981 0,59 1,78 0,47 Κ Α Κ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΛΑΜΙΑ

ΞΑΝΘΗ

ΒΕΡΟΙΑ

∆ΡΑΜΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ (Π.Σ.)

ΚΟΖΑΝΗ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Π.Σ.)

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΡΕΘΥΜΝΟ (Π.Σ.)

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΧΙΟΣ (Π.Σ.)

ΜΕΓΑΡΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

22

17

24

20

21

19

26

25

27

31

36

32

33

34

28

40

49

39

35
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2001 1,51 0,98 0,99 Α Μ Μ
1991 0,90 0,83 1,08 Μ Κ Μ
1981 0,90 0,83 1,13 Μ Κ Μ
2001 3,12 1,53 0,75 Α Α Κ
1991 4,78 1,27 0,74 Α Α Κ
1981 4,79 1,18 0,59 Α Α Κ
2001 5,35 0,98 0,85 Α Μ Μ
1991 5,65 1,00 0,82 Α Μ Κ
1981 3,71 1,05 0,76 Α Μ Κ
2001 2,79 0,88 0,97 Α Μ Μ
1991 3,02 0,85 0,98 Α Μ Μ
1981 3,07 0,71 1,05 Α Κ Μ
2001 2,90 0,88 0,97 Α Μ Μ
1991 2,26 0,87 1,00 Α Μ Μ
1981 2,57 0,88 0,97 Α Μ Μ
2001 5,31 1,14 0,80 Α Μ Κ
1991 6,11 0,97 0,81 Α Μ Κ
1981 5,76 0,95 0,68 Α Μ Κ
2001 5,77 1,37 0,71 Α Α Κ
1991 5,03 1,23 0,75 Α Α Κ
1981 3,07 1,21 0,70 Α Α Κ
2001 2,38 1,15 0,90 Α Μ Μ
1991 1,96 1,28 0,85 Α Α Μ
1981 1,95 1,23 0,77 Α Α Κ
2001 5,13 1,31 0,75 Α Α Κ
1991 4,94 1,52 0,63 Α Α Κ
1981 3,83 1,30 0,57 Α Α Κ
2001 7,59 0,84 0,82 Α Κ Κ
1991 7,47 0,70 0,87 Α Κ Μ
1981 7,06 0,66 0,78 Α Κ Κ
2001 1,58 1,26 0,89 Α Α Μ
1991 2,05 1,03 0,95 Α Μ Μ
1981 4,19 0,77 0,93 Α Κ Μ
2001 3,36 0,99 0,92 Α Μ Μ
1991 2,97 1,02 0,91 Α Μ Μ
1981 2,93 0,93 0,90 Α Μ Μ
2001 0,94 0,72 1,10 Μ Κ Μ
1991 1,51 0,78 1,07 Α Κ Μ
1981 2,06 0,88 1,01 Α Μ Μ
2001 5,00 0,74 0,94 Α Κ Μ
1991 6,50 0,70 0,91 Α Κ Μ
1981 4,52 0,66 0,98 Α Κ Μ
2001 4,92 0,77 0,94 Α Κ Μ
1991 8,19 0,80 0,80 Α Κ Κ
1981 8,09 0,80 0,61 Α Κ Κ
2001 6,19 0,99 0,82 Α Μ Κ
1991 5,21 1,11 0,79 Α Μ Κ
1981 3,57 0,93 0,86 Α Μ Μ
2001 1,83 1,38 0,85 Α Α Μ
1991 1,07 1,95 0,61 Μ Α Κ
1981 1,11 1,68 0,51 Μ Α Κ
2001 5,62 0,75 0,92 Α Κ Μ
1991 5,86 0,68 0,94 Α Κ Μ
1981 5,06 0,68 0,93 Α Κ Μ
2001 1,54 0,99 0,98 Α Μ Μ
1991 1,29 0,92 1,02 Α Μ Μ
1981 1,11 0,96 1,02 Μ Μ Μ

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΚΟΡΩΠΙ

ΑΡΓΟΣ

ΠΥΡΓΟΣ

ΑΡΤΑ

ΑΙΓΙΟ (Π.Σ.)

ΘΗΒΑ

ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ

ΝΑΟΥΣΑ

ΑΜΑΛΙΑ∆Α

ΚΙΛΚΙΣ

Ε∆ΕΣΣΑ

ΚΩΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΣΠΑΡΤΗ (Π.Σ.)

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

37

53

38

29

43

30

42

44

41

48

56

45

51

52

54

63

50

47

57
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2001 0,93 0,78 1,08 Μ Κ Μ
1991 1,03 0,61 1,16 Μ Κ Α
1981 2,04 0,53 1,26 Α Κ Α
2001 7,25 1,09 0,75 Α Μ Κ
1991 7,97 1,11 0,68 Α Μ Κ
1981 6,90 0,91 0,62 Α Μ Κ
2001 2,07 0,71 1,06 Α Κ Μ
1991 1,53 0,67 1,12 Α Κ Μ
1981 1,50 0,70 1,18 Α Κ Α
2001 4,09 0,85 0,94 Α Μ Μ
1991 4,49 0,70 0,99 Α Κ Μ
1981 3,77 0,65 1,04 Α Κ Μ
2001 2,69 1,05 0,92 Α Μ Μ
1991 3,38 0,81 0,98 Α Κ Μ
1981 2,97 0,90 0,92 Α Μ Μ
2001 0,72 1,80 0,74 Κ Α Κ
1991 1,09 1,90 0,63 Μ Α Κ
1981 1,25 1,53 0,60 Α Α Κ
2001 12,98 0,80 0,63 Α Κ Κ
1991 13,75 0,80 0,58 Α Κ Κ
1981 12,00 0,53 0,51 Α Κ Κ
2001 0,76 1,25 0,93 Κ Α Μ
1991 0,77 1,35 0,86 Κ Α Μ
1981 1,48 1,07 0,91 Α Μ Μ
2001 2,00 1,07 0,94 Α Μ Μ
1991 2,41 0,84 1,01 Α Κ Μ
1981 2,85 0,86 0,96 Α Μ Μ
2001 1,68 0,64 1,10 Α Κ Μ
1991 1,01 0,54 1,19 Μ Κ Α
1981 0,98 0,43 1,41 Μ Κ Α
2001 3,14 0,91 0,95 Α Μ Μ
1991 2,22 0,72 1,07 Α Κ Μ
1981 3,47 0,83 0,93 Α Κ Μ
2001 1,69 0,98 0,98 Α Μ Μ
1991 1,97 0,82 1,04 Α Κ Μ
1981 1,84 0,67 1,17 Α Κ Α
2001 2,27 0,71 1,05 Α Κ Μ
1991 2,28 0,64 1,10 Α Κ Μ
1981 1,25 0,66 1,22 Α Κ Α
2001 1,96 0,73 1,06 Α Κ Μ
1991 2,35 0,69 1,08 Α Κ Μ
1981 2,74 0,47 1,25 Α Κ Α
2001 2,65 0,91 0,97 Α Μ Μ
1991 2,00 1,06 0,94 Α Μ Μ
1981 3,62 0,88 0,89 Α Μ Μ
2001 2,12 0,81 1,02 Α Κ Μ
1991 1,12 1,03 0,98 Μ Μ Μ
1981 3,49 0,77 0,98 Α Κ Μ
2001 1,15 0,59 1,13 Μ Κ Μ
1991 0,72 0,60 1,18 Κ Κ Α
1981 1,28 0,66 1,22 Α Κ Α
2001 6,54 0,75 0,88 Α Κ Μ
1991 5,36 0,76 0,93 Α Κ Μ
1981 4,35 0,88 0,83 Α Μ Κ
2001 2,25 1,07 0,93 Α Μ Μ
1991
1981

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΜΑΝ∆ΡΑ

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ (Π.Σ.) 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΛΕΥΚΑ∆Α

ΑΜΦΙΣΣΑ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΣΑΜΟΣ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΠΕΡΑΧΩΡΑ)

55

58

60

71

46

64

67

66

61

62

65

59

75

68

72

73

74

69

70

 



 

 

252

2001 1,07 0,76 1,08 Μ Κ Μ
1991
1981
2001 15,24 0,53 0,64 Α Κ Κ
1991
1981

ΙΑΛΥΣΟΣ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

76

78
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ΠΙΝΑΚΑΣ 61 -Ταξινόµηση αστικών κέντρων βάση ΜΕΡΜ 91-01σε σχέση µε τον µ.ο της 
χώρας 

 

29 ΠΥΡΓΟΣ 28.660 23.791 -16,99 -1,84 -2,97
46 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ (Π.Σ.) 15.940 15.353 -3,68 -0,37 -0,60
19 ΚΕΡΚΥΡΑ (Π.Σ.) 40.502 39.048 -3,59 -0,36 -0,59
68 ΑΜΦΙΣΣΑ 7.189 6.946 -3,38 -0,34 -0,55
41 ΝΑΟΥΣΑ 20.279 20.176 -0,51 -0,05 -0,08

1 ΑΘΗΝΑ (Π.Σ.) 3.072.922 3.111.632 1,26 0,13 0,20
43 ΑΡΤΑ 21.286 21.642 1,67 0,17 0,27
47 ΣΠΑΡΤΗ (Π.Σ.) 15.531 15.828 1,91 0,19 0,31
59 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 12.197 12.451 2,08 0,21 0,33
5 ΒΟΛΟΣ (Π.Σ.) 116.031 119.280 2,80 0,28 0,45
30 ΑΙΓΙΟ (Π.Σ.) 28.212 29.080 3,08 0,30 0,49
50 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 15.710 16.218 3,23 0,32 0,51
8 ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Π.Σ.) 68.072 70.315 3,30 0,32 0,52
63 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 15.842 16.441 3,78 0,37 0,60
28 ΧΙΟΣ (Π.Σ.) 29.135 30.477 4,61 0,45 0,73
12 ΑΓΡΙΝΙΟ (Π.Σ.) 53.945 56.458 4,66 0,46 0,74
16 ΤΡΙΚΑΛΑ 48.962 51.862 5,92 0,58 0,93

ΜΕΡΜ/µ.ο 
της χώρας
∆ήµου

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ

5

Αρ. 
Αστικών 
Κέντρων

Κάτω του µ.ο της χώρας

Αρνητική τιµή

12

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
∆ΗΜΟΥ (ΝΕΟΥ) Η 

ΠΣ 2001

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
∆ΗΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΥ) 

Η ΠΣ 1991

Μεταβολή 
91-01
∆ήµου

ΜΕΡΜ
 91-01
∆ήµου
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45 Ε∆ΕΣΣΑ 17.659 18.832 6,64 0,65 1,04
9 ΧΑΛΚΙ∆Α (Π.Σ.) 62.837 67.091 6,77 0,66 1,06
44 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 19.295 20.769 7,64 0,74 1,19
58 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ 13.319 14.370 7,89 0,76 1,23
14 ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Π.Σ.) 47.641 51.660 8,44 0,81 1,31
13 ΣΕΡΡΕΣ 50.390 54.666 8,49 0,82 1,32
3 ΠΑΤΡΑ (Π.Σ.) 170.452 185.009 8,54 0,82 1,33
66 ΓΡΕΒΕΝΑ 9.619 10.447 8,61 0,83 1,34
31 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 27.412 29.787 8,66 0,83 1,35
42 ΘΗΒΑ 19.509 21.211 8,72 0,84 1,35
11 ΚΑΒΑΛΑ 58.025 63.103 8,75 0,84 1,36
2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Π.Σ.) 749.048 816.364 8,99 0,86 1,39
74 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 5.684 6.232 9,64 0,92 1,49
72 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 6.178 6.775 9,66 0,93 1,49
64 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 10.237 11.254 9,93 0,95 1,53
6 ΛΑΡΙΣΑ 113.090 124.786 10,34 0,99 1,59
38 ΑΡΓΟΣ 22.289 24.700 10,82 1,03 1,66
25 ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Π.Σ.) 31.899 35.676 11,84 1,13 1,81
26 ΚΟΖΑΝΗ 32.010 35.942 12,28 1,17 1,88
71 ΛΕΥΚΑ∆Α 6.721 7.548 12,30 1,17 1,88
40 ΜΕΓΑΡΑ 25.061 28.195 12,51 1,19 1,91
7 ΧΑΝΙΑ (Π.Σ.) 73.073 82.357 12,71 1,20 1,94
65 ΜΑΝ∆ΡΑ 11.343 12.792 12,77 1,21 1,95
20 ΒΕΡΟΙΑ 38.713 43.683 12,84 1,22 1,96
35 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 22.793 25.863 13,47 1,27 2,05
37 ΤΡΙΠΟΛΗ 22.463 25.570 13,83 1,30 2,10
57 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 13.009 14.809 13,84 1,30 2,10
27 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 30.289 34.511 13,94 1,31 2,12
61 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 12.103 13.791 13,95 1,31 2,12
4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Π.Σ.) 126.907 144.642 13,97 1,32 2,12
33 ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α 25.195 28.942 14,87 1,40 2,25
55 ΦΛΩΡΙΝΑ 12.622 14.555 15,31 1,44 2,31
32 ΡΕΘΥΜΝΟ (Π.Σ.) 25.135 28.987 15,33 1,44 2,32
36 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 25.392 29.364 15,64 1,46 2,36
34 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 24.953 28.879 15,73 1,47 2,37
17 ΛΑΜΙΑ 44.084 51.128 15,98 1,49 2,41
60 ΝΑΥΠΛΙΟ 11.897 13.822 16,18 1,51 2,44
54 ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α 14.783 17.194 16,31 1,52 2,45
22 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 39.927 46.586 16,68 1,55 2,51
15 ΚΑΤΕΡΙΝΗ (Π.Σ.) 47.011 54.941 16,87 1,57 2,53
52 ΠΡΕΒΕΖΑ 15.119 17.724 17,23 1,60 2,58
62 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 10.854 12.924 19,07 1,76 2,84
75 ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΠΕΡΑΧΩΡΑ) 11.068 13.239 19,62 1,81 2,91

43

Άνω του µ.ο της χώρας

 



 

 

255

 

 

 

51 ΚΩΣ 14.714 17.890 21,58 1,97 3,18
77 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 12.519 15.323 22,40 2,04 3,29
10 ΑΧΑΡΝΑΙ 61.352 75.341 22,80 2,08 3,35
18 ΡΟ∆ΟΣ 43.558 53.709 23,30 2,12 3,41
39 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 21.397 26.423 23,49 2,13 3,44
48 ΑΜΑΛΙΑ∆Α 15.857 20.030 26,32 2,36 3,81
21 ∆ΡΑΜΑ 38.546 48.887 26,83 2,41 3,88
67 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8.574 10.906 27,20 2,43 3,93
69 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 7.402 9.522 28,64 2,55 4,11
23 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 38.220 49.176 28,67 2,55 4,12
70 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 7.022 9.104 29,65 2,63 4,24
24 ΞΑΝΘΗ 37.463 48.688 29,96 2,66 4,28
76 ΙΑΛΥΣΟΣ 7.193 10.107 40,51 3,46 5,58
56 ΚΙΛΚΙΣ 13.128 18.958 44,41 3,74 6,03
53 ΚΟΡΩΠΙ 16.813 25.325 50,63 4,18 6,74
73 ΣΑΜΟΣ 5.824 9.150 57,11 4,62 7,45
49 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 15.715 27.741 76,53 5,85 9,43

ΣΥΝΟΛΟ 6.132.820 6.523.998 6,38 0,62 1,00 76

Πηγή: ΕΣΥΕ 1991-2001 Απογραφή πληθυσµού, Επεξεργασία Οµάδας Μελέτης

Ξεπερνάει κατά πολύ τον µ.ο της χώρας

17
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ΠΙΝΑΚΑΣ 62 - ∆απάνες R&D σε % του ΑΕΠ 2002 

 

 

 

Σύνολο  Ελλάδος 0.67
Περιφέρειες

Ανατ. Μακεδονία - Θράκη 0.54

Κεντρική Μακεδονία 0.61

∆υτική Μακεδονία 0.08
Θεσσαλία 0.3
Ήπειρος 0.89
Στερεά Ελλάς 0.2
∆υτική Ελλάς 0.94
Πελοπόννησος 0.44
Ιόνια Νησιά 0.12
ΧΩΡ. ΕΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0.96
Βόρειο Αιγαίο 0.22
Νότιο Αιγαίο 0.05
Κρήτη 1.02  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ∆ιαρθρωτικοί δείκτες και ποσοτικοποιηµένοι 
στόχοι σε επίπεδο θεµατικών προτεραιοτήτων 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ  

Το σύστηµα δεικτών που ακολουθεί διαµορφώθηκε µε βάση τις θεµατικές προτεραιότητες και τους 
γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ 2007-13 και µετά από διαβούλευση µε τους αρµόδιους φορείς χάραξης 
τοµεακής και περιφερειακής πολιτικής και διατύπωσης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Οι 
δείκτες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες,  διαρθρωτικούς δείκτες (Context Indicators) οι οποίοι 
επηρεάζονται από παράγοντες πέρα από το ΕΣΠΑ και ως εκ τούτου δεν στοχοθετούνται αλλά 
παρακολουθούνται και ποσοτικοποιηµένους στόχους που αναµένεται να επιτευχθούν από τις 
παρεµβάσεις των επιχειρησιακών προγραµµάτων.    

Ως επί το πλείστον, οι διαρθρωτικοί δείκτες (Context Indicators) συνάδουν µε τους στόχους που 
έχουν τεθεί στη Στρατηγική της Λισσαβώνας. Συγκριτικοί δείκτες (benchmarks) τίθενται ανά τοµέα 
εκείνοι που επηρεάζονται σηµαντικά από τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της 
Προγραµµατικής Περιόδου 2007-13.  

Η επιλογή των ποσοτικοποιηµένων στόχων έγινε µε γνώµονα τη διασφάλιση της ταυτόχρονης 
ικανοποίησης των ακόλουθων κριτηρίων :  

• να είναι κατά το δυνατό, αντιπροσωπευτικοί των κύριων στόχων και προτεραιοτήτων που έχουν 
τεθεί, τηρώντας και την αρχή της αναλογικότητας   

• να είναι µετρήσιµοι στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου αναφοράς τόσο ως τιµές βάσης 
όσο και ως τιµές στόχου  

• οι τιµές – στόχοι τους να είναι εφικτό να επιτευχθούν µε τους οικονοµικούς πόρους που 
διατίθενται στις διάφορες προτεραιότητες µέσω των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων  

• να µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
υλοποίησης του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

Ορισµένοι από τους ποσοτικοποιηµένους στόχους σηµαίνονται µε αστερίσκο, καθώς, παρά το ότι 
είναι ιδιαίτερα σηµαντική η επίτευξή τους στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη νέα προγραµµατική 
περίοδο 2007-13, αφορούν στη συνολική εθνική προσπάθεια και δεν αποτελούν αποτέλεσµα, µόνο 
της συµβολής των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Για την κατηγορία αυτή των στόχων, πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι επηρεάζονται και από την ευρύτερη οικονοµική και κοινωνική 
συγκυρία 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Αξία επιχειρηµατικών 
επενδύσεων ως % του ΑΕΠ 
(∆είκτης Λισσαβώνας) 

Eurostat/ 2005 20% 
Ο δείκτης µετράει τη συνολική αξία των ετήσιων επενδύσεων (από 
εγχώριες και ξένες επιχειρήσεις) ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

Παραγωγικότητα εργασίας ως 
ΑΕΠ (ΜΑ∆) / απασχολούµενο 
(ως % µέσου όρου της ΕΕ 25) 
(∆είκτης  Λισσαβώνας) 

Eurostat / Πρόβλεψη 
2007 

99,7% 

 

Ο δείκτης µετράει την παραγωγικότητα της εργασίας (σε ετήσια 
βάση) εκφρασµένη σε µονάδες αγοραστικής δύναµης (PPP) και την 
αναγάγει σε συγκριτικό µέγεθος ως προς το µέσο όρο της ΕΕ 25. 

Ετήσια αξία εξαγωγών / ετήσια 
αξία εισαγωγών 

ΕΣΥΕ /2005 71,99% 
Ο δείκτης µετράει το βαθµό κάλυψης των εισαγωγών από το 
εισόδηµα των εξαγωγών. 

Άµεσες Ξένες Επενδύσεις ως 
ποσοστό του ΑΕΠ 

Έκθεση 
Ανταγωνιστικότητας 

2005/ 2003 
0,70% 

Ο δείκτης µετράει τη συνολική αξία των ετήσιων άµεσων ξένων 
επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

Ποσοστό επιχειρηµατικότητας 
υψηλών δυνατοτήτων 

Έκθεση 
Ανταγωνιστικότητας 

2005/2004 
16,14% 

Ο δείκτης αναφέρεται στο ποσοστό της επιχειρηµατικότητας το οποίο 
αναµένεται να έχει σηµαντική επίδραση στην οικονοµική ανάπτυξη 
(θέσεις εργασίας και εξαγωγικές δυνατότητες της χώρας). 

 

∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΙ 

∆ΕΙΚΤΕΣ 

(CONTEXT 
INDICATORS) 

Μέσος χρόνος έναρξης 
επιχειρήσεων 

Έκθεση 
Ανταγωνιστικότητας 

2005/2003 
45 ηµέρες 

Ο δείκτης αναφέρεται στον αριθµό των ηµερών που απαιτούνται για 
την διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών στην Ελλάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΟ- 
ΠΟΙΗΜΕΝΟΙ  ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
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Αριθµός επιχειρήσεων που θα 
ενισχυθούν από τα προγράµµατα  

Μητρώο 
Επιχειρήσεων ΕΣΥΕ 

2003 
798.000 50.000 

Η τιµή βάσης αναφέρεται σε όλες τις υφιστάµενες 
επιχειρήσεις.  
Η τιµή στόχος περιλαµβάνει όλες τις προβλεπόµενες 
επιχειρήσεις που θα δηµιουργηθούν, εκσυγχρονιστούν / 
αναβαθµιστούν. Στη τιµή στόχος συµπεριλαµβάνονται οι 
στόχοι για αντίστοιχες δράσεις από τα ΠΕΠ, το ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»  και το ΕΠ 
«Ψηφιακή Σύγκλιση».   

Αριθµός νέων θέσεων εργασίας που 
δηµιουργούνται από την ενίσχυση των 
επιχειρήσεων  

- - 20.000 

Η τιµή στόχος συµπεριλαµβάνει τις θέσεις εργασίας που θα 
δηµιουργηθούν από την υλοποίηση των δράσεων 
επιχειρηµατικότητας από τα ΠΕΠ, το ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»  και το ΕΠ 
«Ψηφιακή Σύγκλιση».(Μεικτές θέσεις απασχόλησης) 

Αριθµός νέων / υποστηριζόµενων 
επιχειρήσεων έντασης γνώσης (spin- off 
και spin out)  

ΥΠΑΝ / ΓΓΕΤ 2006 14 30 

Η τιµή βάσης αναφέρεται στις επιχειρήσεις που 
συγχρηµατοδοτήθηκαν την προγραµµατική περίοδο ΚΠΣ 
2000-2006 ενώ στη τιµή στόχος   περιλαµβάνονται µόνο οι 
επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν την περίοδο 2007-13.  
Η τιµή στόχος προέρχεται από τις αντίστοιχες δράσεις του 
ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» και των 5 
Περιφερειών µεταβατικής στήριξης.  

Αριθµός υποστηριζόµενων επιχειρήσεων 
από ∆οµές Στήριξης  

ΥΠΑΝ / ΓΤΒ/2006 38.840 50.000 

Η τιµή βάσης αναφέρεται αποκλειστικά σε αποτελέσµατα 
του ΚΠΣ 2000-2006.  
Ο στόχος θα καλυφθεί από την αντίστοιχη δράση του ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» καθώς και τα 
ΠΕΠ των περιφερειών µεταβατικής στήριξης και αναφέρεται 
στις επιχειρήσεις που  θα υποστηριχθούν κατά την περίοδο 
2007-13.  

Ποσοστό τουριστικών κλινών που 
εκσυγχρονίζονται  

ΕΣΥΕ/2005 682.000 14% 

Η τιµή βάσης αναφέρεται στις κλίνες όπως προκύπτουν από 
την ΕΣΥΕ για το 2005 και στη τιµή στόχος προσµετρούνται 
οι στόχοι των ΠΕΠ και του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα».  

ΣΤΟΧΟΙ  

Αριθµός επενδυτικών σχεδίων 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού  

ΥΠΑΝ / 2006 43  30 

Ο δείκτης αναφέρεται σε µεγάλα επενδυτικά σχέδια που 
αφορούν στον εναλλακτικό τουρισµό (π.χ. συνεδριακά 
κέντρα, θαλασσοθεραπεία, χειµερινός τουρισµός κ.λ.π.)  
Στη τιµή βάσης περιλαµβάνεται ο αριθµός των επενδυτικών 
σχεδίων που χρηµατοδοτήθηκαν από το ΚΠΣ 2000-2006 
ενώ στη τιµή στόχος προβλέπονται τα νέα επενδυτικά 
σχέδια και προέρχονται από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα» και ΠΕΠ των Περιφερειών 
Μεταβατικής Στήριξης. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  

∆ΕΙΚΤΗΣ  ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ  
ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ακαθάριστη Εγχώρια ∆απάνη (∆ηµόσια και 
Ιδιωτική) για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη 
ως ποσοστό του ΑΕΠ  (∆είκτης  Λισσαβώνας)  

ΓΓΕΤ / 2004 
(προσωρινά 
στοιχεία) 

0,61% Από έκθεση ΓΓΕΤ (προσωρινά στοιχεία) 

Ποσοστό της συνολική ετήσιας δαπάνης  για 
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη που 
προέρχεται από επιχειρήσεις (∆είκτης 
Λισσαβώνας)  

Eurostat/2004 28,23%  

Συγκεντρωτικός ∆είκτης Καινοτοµίας (∆είκτης 
Λισσαβώνας)  

European 
Innovation 
Scoreboard 

/2005 

0.21 
Ο δείκτης είναι συγκεντρωτικός και απεικονίζει την αποδοτικότητα 
της καινοτοµίας στη χώρα. 

Ποσοστό επιχειρήσεων που ασκούν καινοτόµα 
δραστηριότητα στο σύνολο των επιχειρήσεων  

ΓΓΕΤ /2004 35,8% Από έκθεση ΓΓΕΤ (προσωρινά στοιχεία) 

Ποσοστό καινοτόµων επιχειρήσεων στη 
µεταποίηση  που αναφέρουν συνεργασίες µε 
άλλες επιχειρήσεις ή ερευνητικούς οργανισµούς 
µε σκοπό την καινοτοµία ως προς το σύνολο των 
καινοτόµων επιχειρήσεων  

ΓΓΕΤ /2004 21,4% Από έκθεση ΓΓΕΤ(προσωρινά στοιχεία) 

Ποσοστό καινοτόµων επιχειρήσεων  στις 
υπηρεσίες που αναφέρουν συνεργασίες µε άλλες 
επιχειρήσεις ή ερευνητικούς οργανισµούς µε 
σκοπό την καινοτοµία ως προς το σύνολο των 
καινοτόµων επιχειρήσεων  

ΓΓΕΤ /2004 30,1%  Από έκθεση ΓΓΕΤ(προσωρινά στοιχεία) 

Ποσοστό απασχολούµενων σε  κλάδους έντασης 
γνώσης  στο σύνολο του εργατικού δυναµικού  

Εurostat / 2003 22,16% 
 

Ποσοστό εργατικού δυναµικού που απασχολείται 
σε ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες  

ΓΓΕΤ 2003 1,17% Από έκθεση ΓΓΕΤ 

 ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΙ  

∆ΕΙΚΤΕΣ  

(CONTEXT 
INDICATORS) 

Ποσοστό ερευνητών που απασχολούνται στις 
επιχειρήσεις ως προς το σύνολο των ερευνητών  

ΓΓΕΤ 2003 26,40% Από έκθεση ΓΓΕΤ 
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∆ΕΙΚΤΗΣ  ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ  
ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

∆ηµόσιες ∆απάνες για την Παιδεία ως 
Ποσοστό του ΑΕΠ (∆είκτης 
Λισσαβώνας)*  

Προϋπολογισµός 
2006 

3,5% 5% 
Με βάση τον προϋπολογισµό που κατετέθη στη Βουλή το 
∆εκέµβριο του 2006.(ΑΕΠ προ αναθεώρησης) 

Ποσοστό του γενικού πληθυσµού 25-64 
ετών που συµµετέχει σε προγράµµατα 
δια-βίου µάθησης (τυπικής, µη τυπικής 
και άτυπης)(∆είκτης Λισσαβώνας)* 

Eurostat/2005/ 
Joint Review 

1,80% 6%  

Ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας 18-24 
που έχει ολοκληρώσει µόνο τον 
υποχρεωτικό κύκλο σπουδών και δεν 
βρίσκεται σε σπουδές ή κατάρτιση 
(∆είκτης Λισσαβώνας)* 

Eurostat/2005/ 
Joint Review 

13,30% 10%  

Ποσοστό πληθυσµού ηλικίας 20-24 
ετών απόφοιτοι του δεύτερου κύκλου 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
(Λύκεια,ΤΕΕ)(∆είκτης Λισσαβώνας)* 

Eurostat/2005/ 
Joint Review 

84% 86%  

Ποσοστό τµηµάτων ιδρυµάτων 
ανώτατης εκπαίδευσης που 
αξιολογούνται  

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ/ 
2006 

0% 100%  

Ο δείκτης θα υλοποιηθεί µόνο από το ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια 
– Βίου Μάθηση» και αναφέρεται στο σύνολο των τµηµάτων 
της ανώτατης εκπαίδευσης που θα αξιολογηθούν. Το σύνολο 
των τµηµάτων ανέρχονται στα 455 (ΑΕΙ και ΤΕΙ).  

Ποσοστό εκπαιδευτικού προσωπικού 
εκπαιδευµένο & πιστοποιηµένο σε ΤΠΕ 

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ/ 
2006 

36,6% 75% 

Η τιµή βάσης αναφέρεται στο ποσοστό του  εκπαιδευτικού 
προσωπικού α’ βάθµιας και β’ βάθµιας εκπαίδευσης που έχει 
πιστοποιηθεί κατά την περίοδο ΚΠΣ 2000-2006 και είναι το 
πηλίκο των 50.000 πιστοποιηµένων προς το σύνολο των 
εκπαιδευτικών. Η τιµή στόχος αναφέρεται στην πιστοποίηση 
επιπλέον 55.000 εκπαιδευτικών στο σύνολο των 
εκπαιδευτικών όπως είναι σήµερα (136.000). Ο δείκτης είναι 
αποτέλεσµα του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια – Βίου Μάθηση» 

ΠΟΣΟΤΙΚΟ-
ΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ  

 Αριθµός προγραµµάτων σπουδών (α’ 
βάθµιας. Β’ βάθµιας,) που  
αναµορφώνονται  

ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ / 
2006 

325 600 

Η τιµή βάσης περιλαµβάνει αυτά που έγιναν την περίοδο ΚΠΣ 
2000-2006 η δε τιµή στόχος τα προγράµµατα που θα 
αναµορφωθούν την περίοδο 2007-13. Ο δείκτης αντλείται 
από το ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια – Βίου Μάθηση».  

 

* Πρόκειται για πρόβλεψη / στόχο που αφορά στη συνολική εθνική προσπάθεια, δεν αποτελεί αποτέλεσµα µόνο της συνεισφοράς των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και επηρεάζεται σηµαντικά από την οικονοµική και κοινωνική συγκυρία.  
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Αριθµός Συµµετοχών σε δράσεις δια-
βίου µάθησης   

- 500.000 1.300.000 

Η τιµή βάσης και τιµή στόχος προέρχονται από τα ΕΠ «Εκπαίδευση 
και ∆ια – Βίου Μάθηση», «Βελτίωση της ∆ιοικητικής Ικανότητας 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 2007-13» και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού» (Στόχος κατά προσέγγιση 480.000, 370.000. 450.000 
αντίστοιχα).  

Αριθµός επιχειρήσεων που ωφελούνται 
από δράσεις Έρευνας & Ανάπτυξης / 
Καινοτοµίας   

ΓΓΕΤ/2006 136 700 

Η τιµή βάσης προέρχεται από τον αριθµό των επιχειρήσεων που 
ωφελήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου ΚΠΣ 2000-2006. Η 
τιµή στόχος αναφέρεται στο σύνολο των επιχειρήσεων που θα 
ωφεληθούν από υπηρεσίες/ενισχύσεις έρευνας και καινοτοµίας την 
περίοδο 2007-13.  

Αριθµός Περιφερειακών Πόλων 
Καινοτοµίας ΕΤΑ που δηµιουργούνται  

ΥΠΑΝ/ΓΓΕΤ 2006 
5 

 
4 

Η τιµή βάσης προέρχεται από τον αριθµό των πόλων που 
δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου ΚΠΣ 2000-2006, η 
δε τιµή στόχος αναφέρεται στον αριθµό των πόλων καινοτοµίας 
που θα δηµιουργηθούν την περίοδο 2007-13.  

Ποσοστό Επιχειρήσεων µε δυνατότητα 
αποδοχής ηλεκτρονικών παραγγελιών  

Παρατηρητήριο 
ΚτΠ/2006 

7,6% 10,0% 

Η τιµή βάσης αποτελεί το ποσοστό επιχειρήσεων που έγιναν 
αποδέκτες ηλεκτρονικών παραγγελιών σε εθνικό επίπεδο στο 
σύνολο των επιχειρήσεων. Η τιµή υπολογίσθηκε από έρευνα του 
Παρατηρητηρίου. Η τιµή στόχος θα καταγράφεται µέσω έρευνας 
που θα διενεργείται από το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, σε δείγµα 
των επιχειρήσεων που  χρηµατοδοτούνται και από το ΕΠ 
«Ψηφιακή Σύγκλιση» µέσα από τη δράση για την ενίσχυση 
επιχειρήσεων για ενσωµάτωση ΤΠΕ στην καθηµερινή τους 
λειτουργία. Για τον προσδιορισµό της τιµής στόχος λήφθηκε 
υπόψη ο µέσος Ευρωπαϊκός όρος (ΕΕ-25). 

Ποσοστό Επιχειρήσεων µε δυνατότητα 
πωλήσεων µέσω διαδικτύου  

Παρατηρητήριο 
ΚτΠ/2006 

0,70% 1,5% 

Η τιµή βάσης του δείκτη αποτελεί το ποσοστό επιχειρήσεων που 
έγιναν αποδέκτες ηλεκτρονικών πληρωµών για πωλήσεις µέσω 
διαδικτύου στο σύνολο των επιχειρήσεων.  

Η τιµή στόχος  θα καταγράφεται σε Περιφερειακό και Εθνικό 
επίπεδο µέσω έρευνας που θα διενεργείται από το Παρατηρητήριο 
για την ΚτΠ.  Για τον προσδιορισµό της τιµής στόχος συνεκτιµάται 
ο µέσος Ευρωπαϊκός όρος (ΕΕ-25). 

 

 

 

 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΟ-
ΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ  

Ποσοστό επιχειρήσεων που 
χρησιµοποιούν Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου 
που είναι πλήρως διαθέσιµες 
ηλεκτρονικά  

Παρατηρητήριο 
ΚτΠ/2006 

81,4% 90% 

Η τιµή βάσης του δείκτη ορίζεται στο 81,40% που αποτελεί το 
ποσοστό επιχειρήσεων, που χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο για 
συναλλαγές µε τις δηµόσιες αρχές στο σύνολο των επιχειρήσεων. 

Για τον προσδιορισµό της τιµής στόχος συνεκτιµάται ο µέσος 
Ευρωπαϊκός όρος (ΕΕ-25) και λαµβάνεται υπόψη ότι ο δείκτης 
επηρεάζεται σηµαντικά από την καθιέρωση υποχρεωτικής χρήσης 
σχεδιαζόµενων υπηρεσιών από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». 
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Ποσοστό πολιτών  που χρησιµοποιούν 
Υπηρεσίες της  ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που 
είναι πλήρως διαθέσιµες ηλεκτρονικά  

Παρατηρητήριο 
ΚτΠ/2006 

8% 15% 

Η τιµή βάσης του δείκτη το καταµετρηµένο ποσοστό πολιτών, 
που χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο για συναλλαγές µε τις 
δηµόσιες αρχές. Για τον προσδιορισµό της τιµής στόχος 
συνεκτιµάται ο µέσος Ευρωπαϊκός όρος (ΕΕ-25) και 
λαµβάνεται υπόψη ότι ο δείκτης επηρεάζεται σηµαντικά από 
την καθιέρωση υποχρεωτικής χρήσης σχεδιαζόµενων 
υπηρεσιών.  

Ο δείκτης θα καταγράφεται σε Περιφερειακό και Εθνικό 
επίπεδο µέσω έρευνας του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ.  

Ποσοστό «βασικών» δηµόσιων 
υπηρεσιών (services) που είναι πλήρως 
διαθέσιµες ηλεκτρονικά  

Παρατηρητήριο 
ΚτΠ/2006 

25% 60% 

Ο δείκτης καταγράφει το πλήθος των υπηρεσιών της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  που είναι πλήρως διαθέσιµες 
ηλεκτρονικά.  

Η τιµή βάσης αναφέρεται στις υπηρεσίες που είναι διαθέσιµες 
ηλεκτρονικά σήµερα (5 από το σύνολο των 20)**. Η τιµή 
στόχος έχει υπολογιστεί λαµβάνοντας υπόψη 12 βασικές 
δηµόσιες υπηρεσίες που θα είναι πλήρως διαθέσιµες 
ηλεκτρονικά.  

* *Αναφέρεται σε 20 βασικές δηµόσιες υπηρεσίες που ορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Φορολογία Εισοδήµατος, Αναζήτηση Εργασίας, Κοινωνική Πρόνοια (Επίδοµα Ανεργίας, Επίδοµα Τέκνων, 
Ιατροφαρµακευτικές ∆απάνες, Υποτροφίες Σπουδαστών), Προσωπικά Έγγραφα (∆ιαβατήριο, Άδεια Οδήγησης), Τέλη Κυκλοφορίας, Οικοδοµικές Άδειες, Αστυνοµικές ∆ηλώσεις, ∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες, Πιστοποιητικά 
(Γέννησης και Οικογενειακής Κατάστασης), Εγγραφές σε ΑΕΙ, Ανακοίνωση Αλλαγής ∆ιεύθυνσης Κατοικίας, Υπηρεσίες Υγείας, Ασφάλιση Εργαζοµένων, Φορολογία Επιχειρήσεων, ΦΠΑ, Έναρξη Επιχείρησης, Υποβολή 
∆εδοµένων σε ΕΣΥΕ, ∆ηλώσεις Τελωνείου, Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, Προµήθειες ∆ηµοσίου. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ  

 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ 
ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Γενικός ∆είκτης Απασχόλησης (∆είκτης  
Λισσαβώνας)*  

ΕΣΥΕ/B’ 3µηνο 
2006 

61,04% 65%  

Ποσοστό απασχόλησης  
γυναικών(∆είκτης  Λισσαβώνας)*  

ΕΣΥΕ/B’ 3µηνο 
2006 

47,60% 52%  

Γενικός ∆είκτης Ανεργίας (∆είκτης  
Λισσαβώνας)*  

ΕΣΥΕ/B’ 3µηνο 
2006 

8,8% 6,9%  

Ποσοστό ανεργίας γυναικών (∆είκτης  
Λισσαβώνας)*   

ΕΣΥΕ/B’ 3µηνο 
2006 

13,4% 12,4%  

Ποσοστό µακροχρόνια ανέργων 
ωφελουµένων από ενεργητικές πολιτικές 
απασχόλησης επί  των εγγεγραµµένων 
µακροχρόνια ανέργων που αναζητούν 
εργασία. 

  25% 
O δείκτης αναφέρεται στη ενεργοποίηση (activation rate) των 
εγγεγραµµένων µακροχρόνια ανέργων που αναζητούν 
εργασία. 

Ποσοστό εγγεγραµµένων ανέργων νέων  
15-24 που ωφελούνται από ενεργητικές 
πολιτικές απασχόλησης   

  100% 

Πρόκειται για τον δείκτη σύµφωνα µε την Απόφαση της 12ης 
Ιουλίου 2005 του Συµβουλίου για τις κατευθυντήριες γραµµές 
των πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών που 
ανταποκρίνεται στον εξής στόχο: σε κάθε εγγεγραµµένο νέο 
άνεργο που αναζητά εργασία προσφέρεται η δυνατότητα για 
νέο ξεκίνηµα πριν συµπληρώσει 6 µήνες ανεργίας, υπό τη 
µορφή κατάρτισης, επανακατάρτισης, πρακτικής άσκησης 
στην εργασίας, θέσης εργασίας ή άλλου µέτρου 
απασχολησιµότητας σε συνδυασµό εάν χρειαστεί µε συνεχή 
βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας.   

∆απάνες για ενεργητικές πολιτικές 
απασχόλησης ως ποσοστό του ΑΕΠ  

ΠΑΕΠ/2006 0,17% 0,5% 
Με βάση τον προϋπολογισµό που κατετέθη στη Βουλή το 
∆εκέµβριο του 2006 (ΑΕΠ προ αναθεώρησης). 

ΠΟΣΟΤΙΚΟ- 

ΠΟΙΗΜΕΝΟΙ   

ΣΤΟΧΟΙ  

Ποσοστό πληθυσµού που διατρέχει 
κίνδυνο φτώχειας µετά τις κοινωνικές 
µεταβιβάσεις * 

Eurostat /2004 20% 16%  
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Ποσοστό απασχολουµένων (εκτός 
δηµόσιας διοίκησης) που συµµετέχουν 
σε ενέργειες κατάρτισης (ενδο-
επιχειρησιακή κατάρτιση  

ΕΥ∆ 
ΕΠΑΕΚ/2006  

0,9% 7% 
Η τιµή βάσης περιλαµβάνει τα υλοποιηθέντα στο ΚΠΣ 2000-
2006 ενώ η τιµή στόχος περιλαµβάνει αυτά που θα 
υλοποιηθούν από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»  

Ποσοστό απασχολούµενων (εκτός 
δηµόσιας διοίκησης) που έλαβαν 
πιστοποίηση κατόπιν συµµετοχής τους 
σε ενέργειες κατάρτισης, επί του 
συνόλου των καταρτισθέντων 

ΕΥ∆ 
ΕΠΑΕΚ/2006 

- 20% 
Η τιµή στόχος θα είναι αποτέλεσµα του ΕΠ «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού»  

Ποσοστό των ανέργων που ωφελούνται 
από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης 
επί του ετήσιου µέσου όρου των 
εγγεγραµµένων ανέργων που αναζητούν 
εργασία (% κατ’ έτος)  

ΕΥ∆ 
ΕΠΑΕΚ/2006 

4-5% 10% 

Η τιµή βάσης και η τιµή στόχος αναφέρονται στο κατ’ έτος 
ποσοστό των ωφελούµενων ανέργων ως προς το κατ’ έτος 
σύνολο των ανέργων για το έτος αναφοράς. Η τιµή στόχος θα 
είναι αποτέλεσµα του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού».  

Ποσοστό  των ανέργων ευπαθών 
κοινωνικά  οµάδων που  ωφελούνται  
από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης 
στο σύνολο των ωφελουµένων από 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης 

ΕΥ∆ 
ΕΠΑΕΚ/2006 

9% 15% 

Η τιµή βάσης και η τιµή στόχος αναφέρονται στο ποσοστό των 
ωφελούµενων ανέργων των ευπαθών κοινωνικά οµάδων προς 
το σύνολο των ωφελουµένων ανέργων για τις  περιόδους  
2000-2006 και 2007-2013 αντίστοιχα. Η τιµή στόχος θα είναι 
αποτέλεσµα του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού».  

Αριθµός ωφελουµένων ευπαθών 
κοινωνικά οµάδων από ενέργειες / 
δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταµείου  

ΕΥ∆ 
ΕΠΑΕΚ/2006 

 175.000 

Ο Στόχος προσµετρά: 120.000 περίπου ωφελούµενους από το  
Ε.Π. Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση, 55.000 περίπου από το 
ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού (εκ των οποίων περίπου 
2.000 αφορούν σε δράσεις  ψυχικής υγείας) 

  

Αριθµός ωφελούµενων γυναικών από 
υποστηρικτικά µέτρα για τη συµφιλίωση 
της επαγγελµατικής και οικογενειακής 
ζωής 

ΕΥ∆ 
ΕΠΑΕΚ/2006 

 

8.300 

 

15.700 

Η τιµή βάσης προκύπτει από τα αποτελέσµατα µελέτης για τις 
∆οµές και αναφέρεται στο σύνολο των ωφελούµενων 
γυναικών από Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς και 
Κ∆ΑΠ από το ΚΠΣ 2000-2006. Η τιµή στόχος αναφέρεται στον 
προβλεπόµενο αριθµό γυναικών από δράσεις συµφιλίωσης της 
επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής την περίοδο 2007-13. 
Η τιµή στόχος θα είναι αποτέλεσµα του ΕΠ «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού» 

∆οµές Ψυχικής Υγείας 
ΥΠ. Υγείας 

/2006 
172 126 

Η τιµή βάσης αφορά δοµές που θα υπάρχουν  στο τέλος της 
προγραµµατικής περιόδου ΚΠΣ 2000-2006 και η τιµή στόχος 
αφορά νέες δοµές που θα δηµιουργηθούν την περίοδο 2007-
13. Η τιµή στόχος θα είναι αποτέλεσµα του ΕΠ «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού» 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ  ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ  ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 

Αποτελεσµατικότητα ∆ιακυβέρνησης  World Bank / 2005  78,5% 

  

∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΙ   

∆ΕΙΚΤΕΣ*  

(CONTEXT 
INDICATORS) 

Ποιότητα Ρυθµίσεων  World Bank / 2005 74,9% 
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∆ΕΙΚΤΗΣ  ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ  
ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Ποσοστιαία αύξηση ετήσιου µέσου 
όρου συµµετοχών δηµοσίων 
υπαλλήλων σε προγράµµατα 
συνεχιζόµενης επιµόρφωσης  

ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 23.571 126% 

Τιµή βάσης: Σύνολο συµµετοχών περιόδου ΚΠΣ 2000-
2006: 165.000 συµµετοχές. Ετήσιος µέσος όρος 
συµµετοχών περιόδου ΚΠΣ 2000-2006: 165000 / 7 = 
23.571 

Στόχος: Σύνολο συµµετοχών σε προγράµµατα 
συνεχιζόµενης: 373.000 Ετήσιος µέσος όρος συµµετοχών 
σε προγράµµατα συνεχιζόµενης 373.000/ 7 = 53.285 . 
Τιµή Στόχος = 53.285/ 23.571= 126% 

Ποσοστό δηµοσίων υπαλλήλων µε 
πιστοποιηµένη κατοχή βασικών 
δεξιοτήτων ΤΠΕ  

 ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 350.000 50% Στόχος = 180.000 / 350.000 περίπου δηµόσιοι υπάλληλοι  

Αριθµός δηµοσίων φορέων και 
οριζόντιων λειτουργιών όπου 
εφαρµόζεται οργανωτικός και 
λειτουργικός ανασχεδιασµός και 
διοικητική ανασυγκρότηση 

ΥΠΕΣ∆∆Α - 30 
Πρόκειται για νέου τύπου παρεµβάσεις και ως εκ τούτου 
δεν υπολογίζεται τιµή βάσης.  

Ποσοστό ενσωµάτωση των 
Κοινοτικών Οδηγιών στο  Εθνικό 
∆ίκαιο*   

Γενική 
Γραµµατεία 
Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής/2006 

97,9% 99,5% 
Η τιµή βάσης και στόχος αναφέρονται στο σύνολο των 
Κοινοτικών Οδηγιών που έπρεπε να έχουν ενσωµατωθεί 
έως το έτος αναφοράς.  

Ποσοστό γυναικών που 
καταλαµβάνουν υψηλές θέσεις 
(∆ιευθυντής, Γενικός ∆ιευθυντής) 
στο ∆ηµόσιο  

ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 43% 46% 
Ο στόχος αναφέρεται στο ποσοστό των γυναικών που θα 
καταλαµβάνουν υψηλές θέσεις στο ∆ηµόσιο στο τέλος της 
προγραµµατικής περιόδου.   

ΠΟΣΟΤΙΚΟ- 

ΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 

Ποσοστό µείωσης του διοικητικού 
κόστους επιβάρυνσης των 
επιχειρήσεων που προέρχεται από 
την υποχρέωση συµµόρφωσής τους 
µε το θεσµικό πλαίσιο  

ΥΠΕΣ∆∆Α - 25% 

Η τιµή βάσης θα υπολογιστεί µετά από µελέτη που θα 
γίνει από το ΕΠ «Βελτίωση της ∆ιοικητικής Ικανότητας 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 2007-13». Η τιµή στόχος θα 
παρακολουθείται από µεθοδολογία που θα προταθεί από 
την παραπάνω µελέτη.  
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΩΣ ΤΟΠΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 

Συνολική ετήσια διακίνηση επιβατών (αρ/έτος)  από τα 
λιµάνια της χώρας  

ΕΣΥΕ / 2004 17.306.000 επιβάτες  

Συνολική ετήσια διακίνηση ξηρού φορτίου (ktn/έτος) 
από τα λιµάνια της χώρας  

ΕΣΥΕ / 2004  40.174 χιλ. τόνοι 

Συνολική ετήσια διακίνηση επιβατών από τα αεροδρόµια 
της χώρας  

ΕΣΥΕ /2004 35.387.000 επιβάτες 

Μεταφορικό έργο Μετρό (αριθµός επιβατών που 
µεταφέρονται ετησίως) 

ΕΣΥΕ/2004 169.548.030 επιβάτες 

Εµπορεύµατα που διακινούνται σιδηροδροµικά ετησίως  ΕΣΥΕ/ 2004 2.968 χιλ. τον.  

Ετήσιος αριθµός θανάτων από αυτοκινητιστικά 
ατυχήµατα ανά 1.000.000 κατοίκους  

ΕΣΥΕ / 2005 146 

Ενεργειακή ένταση της οικονοµίας (ΕΕ-25=100) 
(∆είκτης Λισσαβώνας) 

Eurostat/2004 117,3 

∆ιείσδυση φυσικού αερίου  

 
ΥΠΑΝ Ενεργειακό ισοζύγιο χώρας/ 2005 7,56% 

% ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στη συνολική 
κατανάλωση ενέργειας  

ΥΠΑΝ/ 3η Εθνική Εκθεση 12,2% 

Ποσοστό ενέργειας που προέρχεται από ορυκτά καύσιµα 
(fossil fuel) στην Συνολική Ακαθάριστη Εγχώρια 
Κατανάλωση Ενέργειας  

ΥΠΑΝ Ενεργειακό ισοζύγιο χώρας/ 2005 86% 

Ποσοστό επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων που 
αξιοποιούνται / ανακυκλώνονται  

Μελέτη ΥΠΕΧΩ∆Ε/ 2006 20,06% 

Κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑ∆ Περιφέρειας Μακεδονίας – 
Θράκης (EU25=100) 

Eurostat/2003 62,4 

Κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑ∆ Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (EU25=100) 

Eurostat/2003 78,7 

 ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΙ  

∆ΕΙΚΤΕΣ  

(CONTEXT 
INDICATORS) 

Κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑ∆ Περιφέρειας ∆υτικής  
Μακεδονίας (EU25=100) 

Eurostat/2003 80,8 

 ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΙ  ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
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Κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑ∆ Περιφέρειας Θεσσαλίας 
(EU25=100) 

Eurostat/2003 
73,2 

Κατά κεφαλή ΑΕΠ  σε ΜΑ∆ Περιφέρειας Ηπείρου 
(EU25=100) 

Eurostat/2003 
66,4 

Κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑ∆ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
(EU25=100) 

Eurostat/2003 
115,7 

Κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑ∆ Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 
(EU25=100)  

Eurostat/2003 
62,7 

Κατά κεφαλή ΑΕΠ   σε ΜΑ∆ Περιφέρειας Πελοποννήσου 
(EU25=100) 

Eurostat/2003 
77,5 

Κατά κεφαλή ΑΕΠ  σε ΜΑ∆ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
(EU25=100) 

Eurostat/2003 
74,6 

Κατά κεφαλή ΑΕΠ  σε ΜΑ∆ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
(EU25=100) 

Eurostat/2003 
81,2 

Κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑ∆ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
(EU25=100) 

Eurostat/2003 
89,5 

Κατά κεφαλή ΑΕΠ  σε ΜΑ∆ Περιφέρειας Κρήτης 
(EU25=100) 

Eurostat/2003 
81,5 

∆ΕΙΚΤΕΣ  

(CONTEXT 
INDICATORS) 

Κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑ∆ Περιφέρειας Αττικής 
(EU25=100) 

Eurostat/2003 86,7 
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∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ 
ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Κατασκευή και αποπεράτωση γραµµής µαζικών 
µέσων µεταφοράς σταθερής τροχιάς (Μετρό) 

ΥΠΕΧΩ∆Ε/2006 39,28 χλµ  61 χλµ 

Η τιµή βάσης είναι η υπάρχουσα κατάσταση 
µετά την ολοκλήρωση του ΚΠΣ 2000-2006 
ενώ η τιµή στόχος αναφέρεται στα  χλµ που 
θα υπάρχουν µετά την ολοκλήρωση του 
ΕΣΠΑ 2007-2013  και αφορούν στο Μετρό 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης 
(συµπεριλαµβανοµένων αυτών της τιµής 
βάσης).    

Κατασκευή και αποπεράτωση γραµµής µαζικών 
µέσων µεταφοράς σταθερής τροχιάς (ΗΣΑΠ, 
Προαστιακός) 

 ΥΜΕ /2006 55 χλµ 125 χλµ 

Η τιµή βάσης είναι η υπάρχουσα κατάσταση 
µετά την ολοκλήρωση του ΚΠΣ 2000-2006 
ενώ η τιµή στόχος αναφέρεται  χλµ που θα 
υπάρχουν µετά την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 
2007-2013  και αφορούν στον Προαστιακό 
και ΗΣΑΠ (συµπεριλαµβανοµένων αυτών της 
τιµής βάσης).   

Κατασκευή και αποπεράτωση διπλής 
ηλεκτροκινούµενης Σιδηροδροµικής Γραµµής 
εντός ΤΕΝ-Τ. 

ΥΜΕ/ 2006 624χλµ 798 χλµ 

Η τιµή βάσης είναι τα χλµ σιδηροδροµικής 
γραµµής εντός ΤΕΝ-Τ στη χώρα ενώ η τιµή 
στόχος είναι τα χλµ διπλής 
ηλεκτροκινούµενης γραµµής στο τέλος της 
περιόδου 2007-13 (συµπεριλαµβανοµένων 
αυτών της τιµής βάσης).   

Χρόνος διαδροµής Πάτρα-Αθήνα – Θεσσαλονίκη 
(σιδηροδροµικά) 

 
ΥΜΕ/2006 7:35 5:50 

Η τιµή βάσης είναι ο χρόνος διαδροµής που 
θα απαιτείται µετά την ολοκλήρωση του ΚΠΣ 
2000-2006 . Τιµή στόχος είναι ο χρόνος 
διαδροµής µετά την ολοκλήρωση της 
περιόδου 2007-13. 

Νέα εµπορευµατικά κέντρα  ΥΜΕ / 2006 0 2 

Τιµή βάσης είναι τα υπάρχοντα 
ολοκληρωµένα στη χώρα στο τέλος του ΚΠΣ 
2000-6 και τιµή στόχος µετά το τέλος της 
περιόδου 2007-13. 

Κατασκευή και αποπεράτωση  αυτοκινητοδρόµων 
εντός ΤΕΝ-Τ.  

ΥΠΕΧΩ∆Ε 1573 χλµ 2385 χλµ 

Η τιµή βάσης είναι τα χλµ 
αυτοκινητοδρόµων εντός ΤΕΝ-Τ στη χώρα 
ενώ η τιµή στόχος είναι τα χλµ τα οποία θα 
έχουν ολοκληρωθεί και αποδοθεί στη 
κυκλοφορίας µετά το τέλος της περιόδου 
2007-13 (συµπεριλαµβανοµένων αυτών της 
τιµής βάσης).  

ΠΟΣΟΤΙΚΟ- 

ΠΟΙΗΜΕΝΟΙ  

ΣΤΟΧΟΙ  

 

  

Χρόνος διαδροµής Πάτρα-Αθήνα – Θεσσαλονίκη 
– Εύζωνοι  

 

ΥΠΕΧΩ∆Ε 

/2006 
7:25 6:27 

Η τιµή βάσης είναι ο χρόνος διαδροµής που 
θα απαιτείται µετά την ολοκλήρωση του ΚΠΣ 
2000-2006. Τιµή στόχος είναι ο χρόνος 
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διαδροµής µετά την ολοκλήρωση της 
περιόδου 2007-2013 

Χρόνος διαδροµής Εγνατίας Κήποι – Ηγουµενίτσα  
ΥΠΕΧΩ∆Ε 

/2006 
7:00 6:00 

Η τιµή βάσης είναι ο χρόνος διαδροµής που 
θα απαιτείται µετά την ολοκλήρωση του ΚΠΣ 
2000-2006. Τιµή στόχος είναι ο χρόνος 
διαδροµής µετά την ολοκλήρωση της 
περιόδου 2007-2013  

Ποσοστό ισοδύναµου πληθυσµού  εξυπηρετείται 
από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ)  

ΥΠΕΧΩ∆Ε 

/2006 
84,8% 100% 

Η τιµή βάσης είναι το ποσοστό του 
πληθυσµού που εξυπηρετείται από ΕΕΛ ως 
προς το συνολικό πληθυσµό που 
υποχρεούται βάση των κοινοτικών οδηγιών 
να συνδεθεί µε ΕΕΛ (Προτεραιότητες Α, Β 
και Γ) στο τέλος του ΚΠΣ 2000-6 και η τιµή 
στόχος είναι το ποσοστό του πληθυσµού που 
θα εξυπηρετείται στο τέλος του ΕΣΠΑ. 
(Επεξεργασία στοιχείων από τη Μονάδα 
Τεχνικής Υποστήριξης του ΥΠΕΧΩ∆Ε.) 

Ποσοστό του πληθυσµού που εξυπηρετείται από 
ΧΥΤΑ/ΣΜΑ 

ΥΠΕΧΩ∆Ε (MTY)/ 

2006 
83% 100% 

Η τιµή βάσης είναι το ποσοστό του 
πληθυσµού που εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ και 
ΣΜΑ στο τέλος του ΚΠΣ 2000-6 και η τιµή 
στόχος είναι το ποσοστό του πληθυσµού που 
θα εξυπηρετείται στο τέλος του ΕΣΠΑ  
(Επεξεργασία στοιχείων από τη Μονάδα 
Τεχνικής Υποστήριξης του ΥΠΕΧΩ∆Ε.).  

Ποσοστό έκτασης περιοχών NATURA 2000 σε 
καθεστώς προστασίας σύµφωνα µε το Άρθρο 6 
της Οδηγίας ΗΑBITAT  

ΥΠΕΧΩ∆Ε/2006 18% 50% 

Η τιµή βάσης και ο στόχος αναφέρονται στις 
περιοχές που είναι υπό καθεστώς 
προστασίας σύµφωνα µε το Αρθρο 6 της 
Οδηγίας (και ειδικότερα τις παραγράφους 
6.1 και 6.2 αυτής) 

Ποσοστό του πληθυσµού που καλύπτεται από 
φυσικό αέριο  

ΥΠΑΝ/2006 36% 43,3% 

Η τιµή βάσης είναι το ποσοστό του 
πληθυσµού που έχει τη δυνατότητα να 
συνδεθεί µε φυσικό αέριο στο τέλος του 
ΚΠΣ 2000-6 και η τιµή στόχος είναι το 
ποσοστό του πληθυσµού που θα έχει τη 
δυνατότητα σύνδεσης µε φυσικό αέριο στο 
τέλος του ΕΣΠΑ.  

ΠΟΣΟΤΙΚΟ- 

ΠΟΙΗΜΕΝΟΙ  

ΣΤΟΧΟΙ  

 

Συνολική εγκατεστηµένη ισχύς από ΑΠΕ και 
ΣΗΘΥΑ (ΜW) 

ΥΠΑΝ /2006 860 700 

Η τιµή βάσης είναι η συνολική 
εγκατεστηµένη ισχύς από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 
(ΜW) στο τέλος του ΚΠΣ 2000-2006 και η 
τιµή στόχος είναι η επιπλέον εγκατεστηµένη 
ισχύς που θα υπάρχει συνολικά µετά την 
ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV -SWOT ανάλυση ανά Περιφέρεια και Χωρική 
Ενότητα
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ΠΙΝΑΚΑΣ 63 - Ποσοτικά δεδοµένα 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
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ΑΕΠ κατά κεφαλήν (µέσος όρος 2001-2003) 59,9 69,1 62,7 70,9 59,5 73,4 74,9 75,9 68,3 76,2 77,7 82,3 78,7 73,5 109,7 87,2 98,5 77,2 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (µέσος όρος 2003-2005) 

Βαθµός απασχόλησης (15-64 ετών) 59,7 59,8 56,8 62,2 56,5 62,7 55,8 64,1 59,7 57,5 53,1 60,3 57,0 58,3 58,9 60,4 59,6 59,4 

Βαθµός απασχόλησης γυναικών (15-64 ετών) 46,9 44,3 41,6 48,5 40,0 47,9 36,8 51,8 44,7 43,1 37,3 47,4 42,6 43,7 41,6 41,7 41,6 45,2 

Βαθµός απασχόλησης ηλικιωµένων (55-64 ετών) 44,9 46,2 44,8 48,6 42,3 50,5 38,9 53,5 46,2 38,6 36,4 36,1 37,0 41,6 40,0 44,4 42,2 40,8 

% ΑΝΕΡΓΙΑΣ 11,8 9,9 11,5 10,6 10,8 8,9 9,2 7,4 10,0 11,2 17,1 8,9 12,4 11,2 11,1 9,9 10,5 10,0 

% ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ (15-24) 28,6 25,1 35,1 32,1 28,2 28,2 35,2 20,4 29,1 28,7 45,0 23,3 32,3 30,7 29,8 22,1 25,9 26,6 

% ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18,2 16,9 18,5 14,9 18,3 14,0 17,9 11,7 16,3 17,7 27,1 12,9 19,2 17,8 18,0 16,2 17,1 15,5 

% ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  54,4 59,7 62,6 23,7 62,4 57,7 58,4 33,1 51,5 53,6 64,4 53,1 57,0 54,3 58,7 21,5 40,1 53,4 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 64 - Ανάλυση SWOT της Χωρικής Ενότητας ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

• Κοµβική θέση της Περιοχής Προγραµµατισµού (∆υτική Πύλη, θέση στον 
άξονα Αδριατικής – Ιονίου, γειτνίαση µε Βαλκανικές χώρες). 

• Μεγάλα έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα  στην Περιοχή Προγραµµατισµού 
(Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου, ΠΑΘΕ) ή σε γειτνιάζουσες Περιφέρειες 
(Παραιόνια Οδός, Εγνατία). 

• Ύπαρξη Αστικών Κέντρων που µπορούν να αποτελέσουν σηµεία 
αναπτυξιακής στρατηγικής (Πάτρα, Τρίπολη, πρωτεύουσες νοµών ΠΙΝ). 

• ∆ιεθνής τουριστικός προορισµός. 

• Τουριστικοί και πολιτιστικοί πόροι, µε κύριο συντελεστή παγκόσµιας 
εµβέλειας την Ολυµπία. 

• Ο αναπτυγµένος τουριστικός τοµέας που συµβάλλει στη δηµιουργία-
συντήρηση θέσεων εργασίας. 

• Ύπαρξη µεγάλου αριθµού περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και 
αισθητικής αξίας. 

• Σηµαντική βιοποικιλότητα µε πλούσια τοπική χλωρίδα και πανίδα. 

• Περιβαλλοντικοί πόροι προστατευόµενοι από διεθνείς συµβάσεις 
(NATURA, RAMSAR). 

• Σηµαντική λαϊκή και πολιτιστική κληρονοµιά. 

• Ύπαρξη ικανού αριθµού τοπικών αγροτικών προϊόντων ποιότητας 
(ελαιόλαδο, οίνος, βρώσιµη ελιά, εσπεριδοειδή, κλπ). 

• Λειτουργία Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων και Ερευνητικών Ινστιτούτων 
∆ιεθνούς Εµβέλειας. 

• Πλούσιο υδατικό δυναµικό. 

• Σηµαντικές λιµενικές υποδοµές για τη διασύνδεση µε εµπορικά δίκτυα και 
την διακίνηση επιβατών. 

• Χαµηλό κ.κ.ΑΕΠ. 

• Τα γεωφυσικά χαρακτηριστικά της σηµαντικού τµήµατος της Περιοχής 
Προγραµµατισµού (Ορεινές και Ηµιορεινές Περιοχές, Νησιωτικότητα) µε 
αποτέλεσµα την δηµιουργία γεωγραφικής ασυνέχειας και τάσεις 
ερηµοποίησης. 

• Ενδοπεριφερειακές και διανοµαρχιακές ανισότητες, µε ύπαρξη θυλάκων 
χαµηλής ανάπτυξης. 

• Ελλιπής οργάνωση των οικιστικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων στα 
αστικά και ηµιαστικά κέντρα της Χ.Ε, µε αποτέλεσµα την δυσλειτουργία 
τους ως πόλων ανάπτυξης. 

• Χαµηλή ανταγωνιστικότητα προϊόντων και αγορών. 

• Σηµαντική εξάρτηση από τον τουρισµό (κυρίως της ΠΙΝ), χωρίς 
πρόβλεψη αντιµετώπισης συνακόλουθων προβληµάτων (ρύπανση, 
υπεράντληση ύδατος, αλλαγές στο περιβάλλον, κλπ). 

• Χαµηλός βαθµός διαφοροποίησης τουριστικού προϊόντος, µε την έλλειψη 
οργανωµένων χώρων και υποδοµών τουριστικών δραστηριοτήτων 
(υποδοµές αγροτουρισµού, τουριστικά αγκυροβόλια, µαρίνες, κλπ) 

• Έλλειψη υψηλής ποιότητας τουριστικών υποδοµών και οργάνωσης του 
τουριστικού επιχειρηµατικού ιστού. 

• Σταδιακή αποµάκρυνση από το µοντέλο του µαζικού τουρισµού. 

• Τάσεις αποβιοµηχάνισης. 

• Ελλιπής διάχυση των αποτελεσµάτων των ερευνητικών προγραµµάτων 
στην παραγωγική διαδικασία. 

• Χαµηλό επιχειρηµατικό πνεύµα στο σύνολο του κοινωνικο-οικονοµικού 
ιστού της Χ.Ε. 

• Μικρό µέγεθος «εσωτερικής» αγοράς για τις εκτός του τουρισµού 
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οικονοµικές δραστηριότητες. 

• Χαµηλού βαθµού διασύνδεση των παραγωγικών τοµέων µε αποτέλεσµα 
την αδυναµία απορρόφησης υπηρεσιών και προϊόντων (π.χ αγροτικών). 

• Χαµηλός βαθµός εξοικείωσης και χρήσης ΤΠΕ. 

• ∆ιαρθρωτικά προβλήµατα στην αγορά εργασίας (µακροχρόνια ανεργία, 
ανεργία γυναικών, κλπ). 

• Υψηλά ποσοστά απασχόλησης στον αγροτικό τοµέα (κυρίως στην 
Πελοπόννησο). 

• Εποχιακά αυξηµένη ανεργία, λόγω της ενασχόλησης µε τον τουρισµό. 

• Υψηλός δείκτης γήρανσης του πληθυσµού. 

• Χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης και εξειδίκευσης ανθρώπινου δυναµικού. 

• Έλλειψη οργανωµένων ΧΥΤΑ και υποδοµής διαχείρισης απορριµµάτων. 

• ∆ιάβρωση εδαφών / απώλεια εδαφικού καλύµµατος λόγω αποδάσωσης, 
υπερβόσκησης. 

• Μόλυνση και ρύπανση του εδάφους λόγω της χρήσης φυτοφαρµάκων 
και λιπασµάτων. 

• Υποβάθµιση του υδροφόρου ορίζοντα της Περιοχής Προγραµµατισµού, 
µε ανεπαρκείς υποδοµές συλλογής και διαχείρισης υδάτων. 

• Ποιοτικές ελλείψεις σε κοινωνικές υποδοµές (εκπαίδευση – υγεία). 

• Έλλειψη δικτύου φυσικού αερίου. 

• Ελλείψεις ποιοτικού χαρακτήρα στις υποδοµές µεταφορών (οδικό – 
σιδηροδροµικό – θαλάσσιο δίκτυο). 

• Ελλείψεις στον χωροταξικό σχεδιασµό (τοπικού επιπέδου) και στον 
πολεοδοµικό σχεδιασµό. 

• Αυξηµένα προβλήµατα κυκλοφορίας και προσπέλασης κύριων αστικών 
κέντρων. 
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

• ∆ηµιουργία και λειτουργία του ∆υτικού Άξονα, της ΠΑΘΕ (Κόρινθος - 
Πάτρα), και σύγχρονης σιδηροδροµικής γραµµής. 

• ∆ηµιουργία του Άξονα µεταφορών Αδριατικής – Ιονίου (έως την Κύπρο) 
στο πλαίσιο των ΤΕΝ-Τ. 

• Υλοποίηση σηµαντικής κλίµακας µεταφορικών έργων σε γειτονικές 
Περιφέρειες (π.χ. Εγνατία Οδός). 

• Αναβάθµιση του ρόλου της Πάτρας ως ∆υτική πύλη της Ελλάδας προς τις 
χώρες της Ε.Ε. 

• Αξιοποίηση των ερευνητικών δοµών της Περιοχής Προγραµµατισµού και 
διάχυση των αποτελεσµάτων στον παραγωγικό ιστό. 

• Αύξηση της παγκόσµιας ζήτησης  ποιοτικών υπηρεσιών στον τοµέα του 
ειδικού / θεµατικού ή εναλλακτικού Τουρισµού. 

• Ανάπτυξη αιολικής, υδροηλεκτρικής ενέργειας. (ενεργειακά δίκτυα). 

• Προσέλκυση επενδύσεων, λόγω της γειτνίασης µε την Αθήνα και της 
διευκόλυνσης της προσβασιµότητας µε την ύπαρξη επαρκούς δικτύου 
αυτοκινητόδροµων (∆υτική Ελλάδα – Πελοπόννησος). 

• Η δυνατότητα ουσιαστικών παρεµβάσεων για την αναβάθµιση της 
οργάνωσης και λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κατά τη ∆' 
Προγραµµατική περίοδο 

• Ο Χάρτης για τις ΜΜΕ στα πλαίσια των αποφάσεων του Ε.Σ. στη 
Λισσαβώνα. 

• Αξιοποίηση δυναµικών αστικών – τουριστικών κέντρων. 

• Η εµβάθυνση της ευρω-µεσογειακής συνεργασίας σε θέµατα  τουρισµού.  

• Αλλαγή διατροφικών προτύπων και γενικότερη στροφή των 
καταναλωτών προς προϊόντα αναγνωρισµένης ποιότητας και προέλευσης. 

• Η ευρωπαϊκή στρατηγική του Γκέτεµπουργκ για την «αειφόρο 
ανάπτυξη». 

• Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, ΚτΠ και αποτελεσµάτων έρευνας για την 
αντιµετώπιση διαρθρωτικών προβληµάτων (βελτίωση διοικητικής 

• Καθυστέρηση σύνδεσης µε Εγνατία και ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα. 

• Συνεχιζόµενες ελλείψεις σε βασικές υποδοµές µε αποτέλεσµα, αφ' ενός 
συγκέντρωση δηµοσίων πόρων σ' αυτές, αφ' ετέρου παρακώλυση των 
παραγωγικών / επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

• Έντονος ανταγωνισµός σε τοµείς της παραγωγής από χώρες της Ε.Ε. 
µετά τις διευρύνσεις του 2004 και του 2007. 

• Είσοδος νέων ανταγωνιστών (εκτός Ε.Ε) στην τουριστική αγορά. 

• Άσκηση σηµαντικών πιέσεων στις χρήσεις γης και στο φυσικό και 
οικιστικό περιβάλλον από την εποχική τουριστική δραστηριότητα. 

• Τάσεις κυριαρχίας διάσπαρτου µοντέλου ανάπτυξης οικονοµικών 
δραστηριοτήτων και διάχυτου προτύπου οικιστικής ανάπτυξης. 

• Άναρχη τουριστική ανάπτυξη µε κίνδυνο, σε περίοδο ύφεσης, σοβαρού 
κλονισµού της οικονοµίας πολλών επαγγελµατικών τάξεων.  

• Σηµαντική εξάρτηση τουρισµού (κυρίως των Ιονίων) από δύο 
ευρωπαϊκές χώρες.  

• Η διεθνής ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος στηρίζεται στις 
χαµηλές τιµές και στο µαζικό του χαρακτήρα.  

• ∆ιαρροή επιστηµονικού στελεχιακού δυναµικού, λόγω έλλειψης 
ευκαιριών. 

• Εξαρτήσεις της παραγωγικής / επιχειρηµατικής βάσης από τις κρατικές 
ενισχύσεις και τις δηµόσιες επενδύσεις εν γένει. 

• Η απερήµωση της υπαίθρου. 

• Περιβαλλοντικές πιέσεις από συγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων 
σε θύλακες θαλάσσιας και χερσαίας τουριστικής ανάπτυξης. 

• Περαιτέρω υποβάθµιση του υδροφόρου ορίζοντα της Περιοχής 
Προγραµµατισµού από υπεράντληση αρδευτικού ύδατος και έλλειψη 
έργων εµπλουτισµού µε τη χρήση / αξιοποίηση επιφανειακών υδάτων. 

• Η εφαρµογή της νέας ΚΓΠ. 
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λειτουργίας, άρση οικονοµικής και κοινωνικής αποµόνωσης, βελτίωση 
ανταγωνιστικότητας, κλπ). 

• ∆υνατότητες που προσφέρουν οι πολιτικές της Ε.Ε. για την αναβάθµιση 
του ανθρώπινου δυναµικού (κατάρτιση, δια βίου µάθηση). 

• Η διάρθρωση της τοπικής οικονοµίας δηµιουργεί υπό προϋποθέσεις ένα 
ευνοϊκό περιβάλλον για τη διατήρηση και αύξηση των θέσεων εργασίας. 

• ∆υνατότητα απορρόφησης τοπικών προϊόντων από τριτογενή τοµέα 
(ξενοδοχειακές µονάδες, µονάδες εστίασης). 

• Ενσωµάτωση οικονοµικών µεταναστών, στοιχείο που ενισχύει το 
εργατικό δυναµικό. 

 

• Υπερβολική εξειδίκευση της παραγωγικής βάσης στον πρωτογενή και 
τριτογενή τοµέα. 

• Υψηλός και αυξανόµενος δείκτης γήρανσης του πληθυσµού. 

• Ραγδαία µείωση των απασχολουµένων στον πρωτογενή τοµέα. 

• Αυξανόµενη εισροή οικονοµικών µεταναστών και κίνδυνος µεγέθυνσης 
του κοινωνικού αποκλεισµού, που δηµιουργούν ανάγκες ενσωµάτωσής 
τους στην τοπική οικονοµία και κοινωνία. 

• Αυξητικές τάσεις της ανεργίας κατά τα τελευταία 10-15 χρόνια, µε 
ιδιαίτερη έµφαση στους νέους, τις γυναίκες και τα άτοµα περιορισµένων 
προσόντων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 65 - SWOT Ανάλυση Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

• Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου. 

• Κοµβική θέση Πάτρας ως ∆υτική Πύλη της χώρας. 

• Λειτουργία Ερευνητικών Ινστιτούτων ∆ιεθνούς Εµβέλειας. 

• Τουριστικοί και πολιτιστικοί πόροι, µε κύριο συντελεστή παγκόσµιας 
εµβέλειας την Ολυµπία. 

• Περιβαλλοντικοί πόροι προστατευόµενοι από διεθνείς συµβάσεις 
(NATURA, RAMSAR). 

• Υψηλά ποσοστά απασχόλησης στον αγροτικό τοµέα. 
 

• Πληθυσµιακή αποδυνάµωση της υπαίθρου. 

• Πολύ χαµηλό επίπεδο οικονοµικής δραστηριότητας - χαµηλό κ.κ.ΑΕΠ 

• Χαµηλότερα σε σχέση µε τον εθνικό µ.ο. των ποσοστών απασχόλησης, 
πλην της κατηγορίας των ηλικιωµένων  

• Yψηλά ποσοστά ανεργίας (συνολικά, γυναίκες, νέοι, µακροχρόνια) 

• Χαµηλή παραγωγικότητα εργασίας 

• Σχετικά υψηλή συγκέντρωση κοινωνικά ευάλωτου πληθυσµού (ROM) 

• Ελλιπής διάχυση των αποτελεσµάτων των ερευνητικών προγραµµάτων 
στην παραγωγική διαδικασία. 

• Ενδοπεριφερειακές ανισότητες σε υποδοµές υψηλής τεχνολογίας, 
πληροφορικής και επικοινωνίας. 

• ∆ύσκολη προσπελασιµότητα ορεινών περιοχών. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

• ∆ηµιουργία και λειτουργία του ∆υτικού Άξονα, της ΠΑΘΕ (Κόρινθος - 
Πάτρα), και σύγχρονης σιδηροδροµικής γραµµής 

• Αύξηση της παγκόσµιας ζήτησης  ποιοτικών υπηρεσιών στον τοµέα του 
ειδικού ή εναλλακτικού Τουρισµού. 

• Ανάπτυξης αιολικής, υδροηλεκτρικής ενέργειας. 

• Ανάπτυξη τουρισµού και ιδιαίτερα των εναλλακτικών µορφών του. 

• Έντονος ανταγωνισµός σε τοµείς της παραγωγής από χώρες της Ε.Ε. 
µετά την διεύρυνση του 2005. 

• ∆υσµενείς ρυθµίσεις νέας ΚΑΠ. 

• Καθυστέρηση σύνδεσης µε Εγνατία και Πανευρωπαϊκούς Άξονες. 

• Ραγδαία µείωση των απασχολουµένων στον αγροτικό τοµέα. 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ∆υτικής Ελλάδας 

 Ισχυρά σηµεία Αδυναµίες 

 ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Ευκαιρίες  

• Επιτάχυνση ολοκλήρωσης συγκοινωνιακών υποδοµών  

• Αξιοποίηση των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της περιοχής 
για τη δηµιουργία καινοτόµων τοπικών προϊόντων  

• Ενίσχυση παραγωγικών και επιχειρηµατικών 
πρωτοβουλιών σε οργανωµένους χώρους 

• Επενδύσεις σε ΑΠΕ  

• Συνδυασµένες µεταφορές-εµπορευµατικά κέντρα 

• Ανάπτυξη δικτύου επιχειρήσεων – ερευνητικών κέντρων 

• ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ 
ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΤΡΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

• ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ & ΝΕΑΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ 
ΟΜΑ∆ΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 

 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Απειλές  

• Ανάπτυξη ποιοτικού ειδικού- εναλλακτικού τουρισµού 

• Εντοπισµό & προώθηση καινοτόµων αγροτικών προϊόντων  

• Παρεµβάσεις βελτίωσης και προστασίας δοµηµένου – 
αστικού περιβάλλοντος 

 

• ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ, ΤΗΣ Ε&Α & ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

• Ολοκληρωµένη διαχείριση-εµπλουτισµός βοσκοτόπων και 
δασών 

• Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος και ανάπτυξη 
αειφορικών µεθόδων αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 66 - SWOT Ανάλυση Περιφέρειας Πελοποννήσου 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

• Γεωγραφική θέση µε κυρίαρχο στοιχείο την άµεση γειτνίαση µε την 
Αθήνα 

• Ύπαρξη µεγάλων οδικών αξόνων από και προς την Αθήνα και σύνδεση 
µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα 

• Μέτρια ικανοποιητικό επίπεδο οικονοµικής δραστηριότητας και µε 
έντονη παρουσία του πρωτογενή τοµέα. 

• Επαρκές, σε µέγεθος, εργατικό δυναµικό. 

• Αξιόλογοι / περιώνυµοι φυσικοί και αρχαιολογικοί / πολιτιστικοί πόροι  

• Φυσικό περιβάλλον χωρίς ιδιαίτερες επιβαρύνσεις 

• Υψηλά ποσοστά απασχόλησης (συνολικά, γυναίκες, ηλικιωµένοι) 

• Σχετικά χαµηλά ποσοστά ανεργίας (συνολικά, γυναίκες) 
 

• Χαµηλό επιχειρηµατικό πνεύµα στο σύνολο του κοινωνικο-οικονοµικού 
ιστού της Περιφέρειας 

• Υψηλός δείκτης γήρανσης του πληθυσµού 

• Χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του αγροτικού εργατικού 
δυναµικού σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες  

• Έλλειψη στις υποδοµές προστασίας του περιβάλλοντος και βασικών 
τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών στον αγροτικό χώρο 

• Μόλυνση και ρύπανση του εδάφους λόγω της χρήσης φυτοφαρµάκων και 
λιπασµάτων 

• Έλλειψη υψηλής ποιότητας  τουριστικών υποδοµών και  οργάνωσης του 
τουριστικού επιχειρηµατικού ιστού 

• Ελλείψεις στις σιδηροδροµικές µεταφορές & στις λιµενικές υποδοµές της 
Περιφέρειας 

• Χαµηλό επίπεδο χρήσης και εξοικείωσης µε υπηρεσίες Τεχνολογιών 
Πληροφορικής 

• Ελλείψεις στον χωροταξικό σχεδιασµό (τοπικού επιπέδου) και στον 
πολεοδοµικό σχεδιασµό 

• Ειδικής φύσεως διαρθρωτικά προβλήµατα στην αγορά εργασίας 
(µακροχρόνια ανεργία, ανεργία νέων, υποαπασχόληση στο πρωτογενή 
τοµέα) 

• Έξοδος εργατικού δυναµικού από τον αγροτικό τοµέα χωρίς αντίστοιχες 
ευκαιρίες απασχόλησης στους άλλους τοµείς της οικονοµίας της 
Περιφέρειας 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Ανάπτυξη οδικών και θαλάσσιων συνδέσεων µε διευρωπαϊκά δίκτυα • Περιβαλλοντικές πιέσεις από συγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων 
σε θύλακες θαλάσσιας τουριστικής ανάπτυξης 
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• Αυξανόµενη ζήτηση εναλλακτικών / θεµατικών µορφών τουρισµού  

• Ύπαρξη κατάλληλου θεσµικού πλαισίου για ανάπτυξη οργανωµένων 
χώρων υποδοχής επιχειρήσεων 

• Υλοποιούµενα προγράµµατα πολυαπασχόλησης στον αγροτικό χώρο 

 

 

• Περαιτέρω υποβάθµιση του υδροφόρου ορίζοντα της Περιφέρειας από 
υπεράντληση αρδευτικού ύδατος και έλλειψη έργων εµπλουτισµού µε τη 
χρήση / αξιοποίηση επιφανειακών υδάτων 

• Υψηλός και αυξανόµενος δείκτης γήρανσης του πληθυσµού 

• Η εφαρµογή της νέας ΚΓΠ που οδηγεί σε συρρίκνωση του πρωτογενή 
τοµέα, στον οποίο απασχολείται ή υποαπασχολείται µεγάλο µέρος του 
εργατικού δυναµικού της Περιφέρειας 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Πελοποννήσου 

 Ισχυρά σηµεία Αδυναµίες 

 ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Ευκαιρίες  

• Ολοκλήρωση βασικών οδικών αξόνων 

• Ανάπτυξη οικοτεχνίας βιολογικών-παραδοσιακών 
αγροτικών προϊόντων, δηµιουργία δικτύων των 
παραγωγών και διασύνδεση µε τουριστικό προϊόν  

• Συντήρηση και ανάδειξη ιστορικών τόπων-µνηµείων – 
συµµετοχή σε θεµατικά διακρατικά δίκτυα (ιδιαίτερα 
µεσογειακά) 

• Ιδιωτικές υποδοµές ποιοτικού τουρισµού 

• Συνεργασία συλλογικών αγροτικών φορέων µε ερευνητικά 
κέντρα για ανάπτυξη καινοτόµων αγροτικών προϊόντων ή/ 
και καινοτοµικών µεθόδων παραγωγής-διάχυση στους 
αγρότες 

• Προώθηση χρήσης των ΤΠΕ από τους πολίτες, ιδιαίτερα σε 
αποµακρυσµένες περιοχές, για εµπορικές συναλλαγές, 
υπηρεσίες δηµοσίου και συµπληρωµατική εκπαίδευση 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

• ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑ & ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 

 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Απειλές  

• Βελτίωση ενδοπεριφερειακών οδικών υποδοµών ιδιαιτέρα 
των ορεινών περιοχών 

• Ενίσχυση και περαιτέρω εξάπλωση της περιβαλλοντικής 
φιλικά γεωργίας-αξιοποίηση ενισχύσεων ε.ε. – κοινές 
δοµές πληροφόρησης αγροτών (συλλογικοί αγροτικοί 
φορείς, ινστιτούτα, επιχειρήσεις µεταποίησης αγροτικών 
προϊόντων) 

• ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ – ∆ΟΜΕΣ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

• Αντιµετώπιση ρύπανσης από µεταποιητικές µονάδες 
αγροτικών προϊόντων µέσω µετεγκατάστασης σε 
οργανωµένους χώρους & εφαρµογή συγχρόνων τεχνολογιών 
επεξεργασίας αποβλήτων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 67 - SWOT Ανάλυση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

• Κεντρική γεωγραφική θέση της Περιφέρειας στον άξονα Αδριατικής – 
Ιονίου. 

• Ισχυρός, προωθητικός και διεθνώς αναγνωρίσιµος τοµέας του 
τουρισµού που συµβάλλει στη δηµιουργία-συντήρηση υψηλών 
ποσοστών απασχόλησης (συνολικά, γυναίκες, ηλικιωµένοι). 

• Σχετικά χαµηλά ποσοστά ανεργίας γυναικών και ιδιαίτερα στη 
κατηγορία των µακροχρόνια ανέργων. 

• Σηµαντικές λιµενικές υποδοµές για τη διασύνδεση των νησιών. 

• Σχετική ποσοτική επάρκεια σε σύγκριση µε τον εθνικό µέσο όρο, σε 
βασικές υποδοµές 

• Σηµαντικά περιβαλλοντικά και πολιτισµικά αποθέµατα –πόροι 
 

• Μικρό µέγεθος «εσωτερικής»  αγοράς για τις πέραν του τουρισµού 
οικονοµικές δραστηριότητες. 

• Εξάντληση ορίων µαζικού τουρισµού  

• Ποιοτικές κυρίως ελλείψεις σε βασικές τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές. 

• Προβληµατική από πλευράς χρόνου και κόστους ακτοπλοϊκή και χερσαία 
«εσωτερική» συγκοινωνιακή σύνδεση. 

• Τα Μικρά Νησιά της Π.Ι.Ν. αντιµετωπίζουν σε υπερθετικό βαθµό τα 
προβλήµατα από τη νησιωτικότητα . 

• Σχετικά υψηλά ποσοστά ανεργίας συνολικά και στη κατηγορία των 
ανέργων νέων. 

• Σηµαντική υστέρηση του επιπέδου εκπαίδευσης του τοπικού πληθυσµού σε 
σχέση µε το εθνικό πρότυπο. 

• Η εποχικότητα της αγοράς εργασίας δηµιουργεί εποχιακά αυξηµένη 
ανεργία. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Η εµβάθυνση της ευρω-µεσογειακής συνεργασίας σε θέµατα αειφόρου 
τουρισµού  

• ∆ιεθνώς αυξηµένη ζήτηση για τοπικά προϊόντα ποιότητας και 
εναλλακτικό τουρισµό,  

• Η υλοποίηση σηµαντικού µεγέθους µεταφορικών έργων σε γειτονικές 
περιφέρειες της ηπειρωτικής χώρας 

• Η δηµιουργία του άξονα θαλάσσιων µεταφορών Αδριατικής-Ιονίου (έως 
την Κύπρο) 

• Αξιοποίηση της πλήρους λειτουργίας του Ιόνιου Πανεπιστήµιου, των 
νέων τεχνολογιών και της καινοτοµίας. 

• Σηµαντική εξάρτηση τουρισµού από δύο ευρωπαϊκές χώρες.  

• Πληθυσµιακή εκροή, ιδιαίτερα στα Μικρά Νησιά και την ενδοχώρα της 
ΠΙΝ. 

• Άσκηση σηµαντικών πιέσεων  στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 

• Αυξανόµενη εισροή οικονοµικών µεταναστών και κίνδυνος µεγέθυνσης 
του κοινωνικού αποκλεισµού. 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Ιονίων Νήσων 

 Ισχυρά σηµεία Αδυναµίες 

 ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Ευκαιρίες  

• Επαναπροσδιορισµός του τουριστικού προϊόντος-
διασύνδεση µε πολιτιστική κληρονοµιά και τοπικά 
προϊόντα 

• ∆ικτύωση φορέων για κοινές δράσεις προβολής του τόπου 

• Προώθηση καινοτόµων µορφών συµπληρωµατικής 
«παραδοσιακής» - «βιολογικής» αγροτικής 
δραστηριότητας  

• Αξιοποίηση ΤΠΕ για την διατήρηση και ανάδειξη των 
πολιτιστικών πόρων 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

• ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ 
ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΤΡΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

• Θαλάσσιες συνδέσεις (ενδοπεριφερειακές και 
διαπεριφερειακές) και υποδοµές λιµένων 

• Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών χρήσιµες για την 
καθηµερινή ζωή των πολιτών σε αποµακρυσµένες περιοχές  

• ∆ιαχείριση & εµπλουτισµός υδατίνων πόρων - νέες 
τεχνολογίες (ΑΠΕ & αφαλάτωση) επεξεργασίας ύδατος 

 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Απειλές  

• Αναβάθµιση της ποιότητας και πιστοποίηση των 
παρερχοµένων τουριστικών και των συνοδευτικών 
υπηρεσιών 

• Προστασία των θαλασσών από φαινόµενα εξάντλησης της 
πανίδας και ρύπανσης 

• Παρεµβάσεις βελτίωσης και προστασίας φυσικού 
περιβάλλοντος 

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ 
ΟΜΑ∆ΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

• ∆ιαχείριση αποβλήτων – αποκατάσταση περιοχών  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 68 -  Ανάλυση SWOT της Χωρικής Ενότητας Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Ηπείρου 

 

Τοµέας Υποτοµέας ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ (ΙΣ) Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ (Α∆) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (ΕΥ) ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ (ΚΙ) 

Ερ
ευ
νη
τι
κέ
ς 

δο
µέ
ς-
ΑΕ
Ι-
ΤΕ
Ι   Υπάρχουν ορισµένες 

ερευνητικές υποδοµές, αλλά 
δεν επαρκούν για τη στήριξη 
µιας δυναµικής πολιτικής στην 
κατεύθυνση της Στρατηγικής 
της Λισσαβόνας 

    

Γε
ω
γρ
αφ
ικ
ή-

χω
ρο
τα
ξι
κή

 θ
έσ
η Η κεντρική θέση της Υπερπεριφέρειας 

στον ελληνικό χώρο την έχει ήδη 
καταστήσει κόµβο αναπτυξιακών 
αξόνων και δικτύων, κατάσταση που 
µπορεί να ενισχυθεί 

Η Υπερπεριφέρεια αντιµετωπίζει 
σηµαντικά προβλήµατα 
γεωγραφικής συνοχής, που 
δυσκολεύουν το 
µετασχηµατισµό της σε ενιαίο 
οικονοµικό και λειτουργικό 
χώρο 

Η γεωγραφική επαφή µε την Αττική αποτελεί, ταυτόχρονα, εστία 
υπαρκτών παρενεργειών αλλά και πηγή υπαρκτών και δυνητικών 
πλεονεκτηµάτων. Η µείωση των αρνητικών και η µεγιστοποίηση των 
θετικών απαιτεί µια συνειδητή στρατηγική, καθώς και διαπεριφερειακό 
συντονισµό 

Εν
δο
πε
ρι

-
φ
ερ
ει
ακ
ές

 
αν
ισ
ότ
ητ
ες

 Οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες δεν είναι πολύ έντονες, συνήθως, αλλά 
είναι υπαρκτές και πολλαπλού χαρακτήρα 

    

Tο
υρ
ισ

µό
ς 

Ο τουριστικός τοµέας, κατά τόπους αρκετά αναπτυγµένος, χαρακτηρίζεται 
από διαρθρωτικά προβλήµατα (χαµηλή ποιότητα υπηρεσιών, πιέσεις στο 
περιβάλλον, ανεπαρκή διαφοροποίηση) 

Υπάρχουν πόροι που επιτρέπουν 
την έντονη ανάπτυξη νέων 
µορφών τουρισµού, καθώς και την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων 
ποιότητας και περιβαλλοντικού 
προφίλ 

  

Εξ
ω
στ
ρέ
φ
ει
α-

δι
κτ
ύω
ση

 
επ
ιχ
ει
ρή
σε
ω
ν   Η εξωστρέφεια του 

επιχειρηµατικού τοµέα 
παραµένει ανεπαρκής, όπως και 
η ελκυστικότητα της 
Υπερπεριφέρειας ως προς τις 
εξωγενείς επενδύσεις 

    

Αν
άπ
τυ
ξη

-Α
ντ
αγ
ω
νι
στ
ικ
ότ
ητ
α-
Κα
ιν
οτ
οµ
ία

 (
ΑΑ
Κ)

 

Αν
άπ
τυ
ξη

 
Βα
λκ
αν
ίω
ν-

δι
εύ
ρυ
νσ
η 
ΕΕ

-
∆ι
εθ
νο
πο
ίη
ση

     Τα Βαλκάνια και της ΝΑ Ευρώπης 
µπορούν να λειτουργήσουν ως 
προνοµιακή ενδοχώρα για τις 
επιχειρήσεις της Υπερπεριφέρειας 
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Τοµέας Υποτοµέας ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ (ΙΣ) Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ (Α∆) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (ΕΥ) ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ (ΚΙ) 

Ψ
ηφ
ια
κή

 σ
ύγ
κλ
ισ
η 
κα
ι 

ΤΠ
Ε 

  Η ψηφιακή σύγκλιση παραµένει 
ανεπαρκής για µια σύγχρονη 
και καινοτοµική οικονοµία 

Υπάρχουν µεγάλα περιθώρια για 
ψηφιακή σύγκλιση και ανάπτυξη 
των ΤΠΕ (που έχουν πλέον 
ωριµάσει ως τεχνολογία)  και για 
την ενίσχυση µέσω αυτών της 
ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων 

  

Επ
ιχ
ει
ρη

µα
τι
κέ
ς 

υπ
οδ
οµ
ές

 

  Το έλλειµµα επιχειρηµατικών 
υποδοµών και οργανωµένων 
υποδοχέων δραστηριοτήτων 
παραµένει πολύ υψηλό, παρά 
ορισµένες εξαιρέσεις 

Σηµαντική ανάπτυξη των 
επιχειρηµατικών υποδοµών είναι 
εφικτή, από άποψη 
χρηµατοδοτικών πόρων αλλά και 
άρσης προϋφιστάµενων θεσµικών 
εµποδίων. Θα έχει θετικές 
επιπτώσεις και στην 
ανταγωνιστικότητα και στο 
περιβάλλον 

  

Γε
ω
ργ
ία

 

  Το βάρος της γεωργίας  
παραµένει µεγάλο, για µια 
σύγχρονη οικονοµία 

Υπάρχουν δυνατότητες 
διατήρησης/διαµόρφωσης µιας 
µικρότερης αλλά δυναµικής και 
βιώσιµης (οικονοµικά και 
περιβαλλοντικά) γεωργίας (φυσικοί 
πόροι, ρυθµίσεις ΚΑΠ, παράδοση) 

Ενδεχόµενη αδυναµία ενεργητικής 
προσαρµογής στα δεδοµένα της ΚΑΠ 
µπορεί να οδηγήσει, ιδίως µετά τις 
αρχές της επόµενης δεκαετίας, σε 
γρήγορη και ανεξέλεγκτη 
συρρίκνωση της γεωργίας, µε 
δυσµενείς επιπτώσεις κοινωνικού, 
χωροταξικού, περιβαλλοντικού και 
οικονοµικού χαρακτήρα 

M
ετ
απ
οί
ησ
η 

Η υπάρχουσα βιοµηχανική βάση 
διαθέτει ορισµένους ισχυρούς και 
βιώσιµους πόλους 

Συνολικά, η συµµετοχή της 
µεταποίησης στην οικονοµική 
βάση της Υπερπεριφέρειας είναι 
περιορισµένη, ενώ υπάρχουν 
προβλήµατα 
ανταγωνιστικότητας και 
κλίµακας 

  Υπάρχει ενδεχόµενο µιας νέας φάσης 
αποβιοµηχάνισης, αν δεν 
αντισταθµιστούν τα διαρθρωτικά 
προβλήµατα (ανάγκη καινοτοµίας και 
ποιότητας), κάτι που είναι υπό όρους 
εφικτό 

ΕΤ
Α 
κα
ι 

επ
ιχ
ει
ρή
σε
ις

   Τόσο οι υποδοµές ΕΤΑ όσο και 
η διείσδυσή της στις 
επιχειρήσεις παραµένουν 
σαφώς ανεπαρκείς 

Υπάρχουν προϋποθέσεις βελτιώσεων των υποδοµών ΕΤΑ και της σύνδεσης 
έρευνας-επιχειρηµατικού τοµέα, µε το δεύτερο σηµείο να παραµένει 
δυσκολότερο. Ενδεχόµενη µη αξιοποίησή τους θα έχει πολύ δυσµενείς 
µεσο- και µακρο- πρόθεσµες συνέπειες για την οικονοµία 
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Τοµέας Υποτοµέας ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ (ΙΣ) Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ (Α∆) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (ΕΥ) ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ (ΚΙ) 

Π
αρ
αγ
ω
γι
κό
τη
τα

   Παρά ορισµένες εξαιρέσεις 
(γεωγραφικά και κλαδικά) η 
παραγωγικότητα και η 
αξιοποίηση των περιθωρίων 
που παρέχει η καινοτοµία 
παραµένουν σαφώς χαµηλές, 
µε δυσµενείς συνέπειες στην 
ανταγωνιστικότητα 

  

Επ
ιχ
ει
ρη

µα
-

τι
κό
τη
τα

 Η επιχειρηµατικότητα, παρά κάποια βελτίωση, παραµένει χαµηλή, σε 
διάφορα επίπεδα (επίπεδο επενδύσεων, κατάλληλα χρηµατοδοτικά 
εργαλεία, νοοτροπίες) 

Υπάρχουν χρηµατοδοτικές 
προϋποθέσεις βελτίωσης των 
αδυναµιών παραγωγικότητας και 
επιχειρηµατικότητας, αλλά µια 
τέτοια στρατηγική αντιµετωπίζει 
πραγµατικές δυσκολίες 
(ανταγωνισµός παραδοσιακών 
τοµέων για πόρους, µειωµένη 
δεκτικότητα τόσο του ιδιωτικού 
όσο και του δηµόσιου τοµέα) και 
προϋποθέτει συστηµατική 
προσπάθεια 

  
υπ
ηρ
εσ
ίε
ς 

πρ
ος

 
επ
ιχ
ει
ρή
σε
ις

   Οι βασικές για µια σύγχρονη 
εξωστρεφή ανάπτυξη 
υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις 
έχουν µικρή παρουσία στην 
οικονοµική βάση 

    

Π
αρ
αδ
οσ
ια
κο
ί/κ

αι
νο
το

µι
κο
ί 

οι
κο
νο

µι
κο
ί 

το
µε
ίς

 

      Οι παραδοσιακοί τοµείς της 
οικονοµίας θα υποστούν σοβαρές 
µειώσεις, για διάφορους λόγους που 
σε τελική ανάλυση είναι 
συνδεδεµένη µε τη διεθνοποίηση της 
οικονοµίας 

Μ
εγ
άλ
ες

-υ
πε
ρτ
οπ
ικ
ές

 
υπ
οδ
οµ
ές

 µ
ετ
αφ
ορ
ώ
ν 

Η Υπερπεριφέρεια διαθέτει πλέον σηµαντικές υπερτοπικές υποδοµές 
µεταφορών. Ωστόσο, υπάρχουν ακόµα πολύ σηµαντικές ανάγκες: 
ολοκλήρωση του δικτύου µειζόνων διαπεριφερειακών δρόµων, ανεπαρκής 
σιδηροδροµική υποδοµή, ανεπαρκής (σε πολλές περιοχές) κάλυψη από 
τακτικές αεροµεταφορές 

  Τυχόν περαιτέρω καθυστέρηση στην 
ολοκλήρωση µεγάλων έργων 
µεταφορών, καθώς και ο 
ενδεχόµενος περιορισµός της 
χρηµατοδότησης τέτοιων έργων στη 
Στερεά Ελλάδα (phasing in), 
αποτελούν πραγµατικούς κινδύνους 
που πρέπει να αντιµετωπιστούν 
εγκαίρως 

Ψ
ηφ
ια
κή

 
σύ
γκ
λι
ση

 
κα
ι Τ
Π
Ε Η  βελτίωση της υποδοµής τηλεπικοινωνιών είναι υπαρκτή, αλλά όχι 

ακόµα επαρκής 
    

Εν
έρ
γε
ια

-
ΑΠ
Ε 

Οι βασικές ενεργειακές υποδοµές είναι σχετικά αναπτυγµένες αλλά 
υπάρχουν ακόµα ελλείψεις (δίκτυα µεταφοράς Η/Ε, δίκτυα φυσικού 
αερίου) σε διάφορες περιοχές, ενώ η ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι εξαιρετικά 
χαµηλή 

    

Υπ
οδ
οµ
ές

 Γ
εν
ικ
ού

 Ο
ικ
ον
οµ
ικ
ού

 Σ
κο
πο
ύ,

 
συ

µπ
ερ
ιλ
αµ
βα
νό

µε
νω
ν 
τω
ν 

µε
τα
φ
ορ
ώ
ν 

(Υ
ΓΣ

) 

ιφ
ε - ρε
ι

ακ
έ ς υπ οδ οµ
έ ς µε
τ Οι ενδοπεριφερειακές υποδοµές µεταφορών έχουν βελτιωθεί, αλλά οι     
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Τοµέας Υποτοµέας ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ (ΙΣ) Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ (Α∆) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (ΕΥ) ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ (ΚΙ) 

ελλείψεις δεν έχουν καλυφθεί πλήρως (σε διαφορετικό βαθµό ανά 
περιοχή) 

Μ
εγ
άλ
η/

µε
γά
λε
ς 

πό
λε
ις

-π
όλ
οι

 
αν
άπ
τυ
ξη
ς 

Το σύστηµα των µεγάλων πόλεων της Υπερπεριφέρειας δεν καλύπτει 
οµοιογενώς το χώρο της. Η έλλειψη µεγάλων πόλεων σε τµήµατά της 
αποτελεί συγκριτικό µειονέκτηµα για αυτά, δεδοµένου του κεντρικού 
ρόλου των µεγάλων αστικών κέντρων στη σύγχρονη διεθνοποιηµένη και 
καινοτοµική οικονοµία 

Στις περιοχές που διαθέτουν 
µεγάλες πόλεις είναι δυνατή η 
αξιοποίησή τους ως παραγόντων 
ανταγωνιστικότητας, ενώ 
υπάρχουν και δυνατότητες 
σοβαρής ενίσχυσης της δικτύωσης 
των αστικών κέντρων 

  

Π
ολ
ιτ
ισ
τι
κή

 
κλ
ηρ
ον
οµ
ιά

 Η Υπερπεριφέρεια διαθέτει σηµαντική πολιτιστική κληρονοµιά, που 
αποτελούν αυτοσκοπό αλλά και αξιοποιήσιµους πόρους 

    

Εν
σω

µά
τω
ση

 α
ει
φ
ορ
ία
ς 
στ
ο 

σχ
εδ
ια
σµ
ό/
αν
άπ
τυ
ξη

 

    Η ενσωµάτωση της αειφορίας τόσο στο µοντέλο ανάπτυξης όλων των 
τοµέων όσο και στις διάφορες κατηγορίες σχεδιασµού αποτελεί 
καθοριστική προϋπόθεση της µακροχρόνιας οικονοµικής και 
περιβαλλοντικής βιωσιµότητας. Βραχυπρόθεσµα, µπορεί να οδηγήσει σε 
νέες δραστηριότητες και θέσεις εργασίας, αλλά επίσης να προκαλέσει 
σηµαντικές πιέσεις σε δραστηριότητες που παραδοσιακά βασίστηκαν στην 
εξωτερίκευση του περιβαλλοντικού κόστους τους 

Φ
υσ
ικ
οί

 π
όρ
οι

 κ
αι

 
οι
κο
συ
στ
ήµ
ατ
α 

Η Υπερπεριφέρεια διαθέτει πολύ 
σηµαντικούς και διαφόρων ειδών 
φυσικούς πόρους και οικοσυστήµατα 

Το επίπεδο 
προστασίας/αξιοποίησης των 
φυσικών πόρων και των 
οικοσυστηµάτων είναι σαφώς 
χαµηλό 

  Η διαιώνιση των υφιστάµενων 
προβληµάτων προστασίας των 
φυσικών πόρων και οικοσυστηµάτων 
θα οδηγήσει σε περαιτέρω µη 
αντιστρεπτή υποβάθµισή τους, αλλά 
και σε δυσκολίες θεσµικού 
χαρακτήρα λόγω υφιστάµενων 
αντίστοιχων δεσµεύσεων 
(χρηµατοδοτήσεις, χωροθέτησης 
επενδύσεων) 

Π
ερ
ιβ
άλ
λο
ν 

(Π
ΕΡ

) 

Κο
ιν
ω
νι
κέ
ς 

υπ
οδ
οµ
ές

 Στο πεδίο των κοινωνικών υποδοµών (υγεία, πρόνοια, εκπαίδευση) έχουν 
υπάρξει σηµαντικές βελτιώσεις, αλλά υπάρχουν ακόµα ελλείψεις, 
κτηριακές αλλά και λειτουργικές 
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Τοµέας Υποτοµέας ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ (ΙΣ) Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ (Α∆) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (ΕΥ) ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ (ΚΙ) 

Χρ
ήσ
ει
ς 
γη
ς 

  Ο σχεδιασµός των χρήσεων γης 
παραµένει εξαιρετικά 
περιορισµένος, και µε χαµηλή 
αποτελεσµατικότητα (µε 
κεντρικό πρόβληµα την 
αυθαίρετη δόµηση), µε 
αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, το τοπίο, στη 
χωροθέτηση επενδύσεων, στην 
ανταγωνιστικότητα ορισµένων 
τοµέων, και στην οικιστική 
ανάτπυξη. 

  Υπάρχουν θεσµικές και, σε 
µικρότερο βαθµό, χρηµατοδοτικές 
δυνατότητες για το σχεδιασµό των 
χρήσεων γης και την ολοκλήρωση 
των αναγκαίων συναφών υποδοµών 
(όπως το Κτηµατολόγιο). 
Καθυστέρηση σε αυτά τα πεδία θα 
οξύνει τις υπάρχουσες αρνητικές 
συνέπειες 

Στ
ερ
εά

 
απ
ορ
ρί

µµ
ατ
α Παρά τις υπαρκτές βελτιώσεις, υπάρχουν ακόµα ελλείψεις βασικών 

υποδοµών απορριµµάτων (ΧΥΤΑ), και ακόµα µεγαλύτερη ανεπάρκεια 
ολοκληρωµένης προσέγγισης στη διαχείριση των απορριµµάτων 

    

Υγ
ρά

 
απ
όβ
λη

-
τα

 

Παρά τις υπαρκτές βελτιώσεις, υπάρχουν ακόµα ελλείψεις ΕΕΛ, ενώ 
παρατηρούνται και προβλήµατα λειτουργίες υφισταµένων 

    

Χω
ρο
τα
ξι
κό
ς 

σχ
εδ
ια
σµ
ός

 Η ύπαρξη, πλέον, περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασµού αποτελεί 
θετικό παράγοντα,  Είναι ωστόσο σαφής η ανάγκη επικαιροποίησης και 
βελτίωσης των υφιστάµενων Περιφερειακών Πλαισίων ΧΣΑΑ 

    

Ο
ικ
ισ
τι
κό
ς 
χώ
ρο
ς Τα προβλήµατα του οικιστικού χώρου είναι εξαιρετικά σηµαντικά: πολύ 

χαµηλό ποσοστό πρασίνου,  προβληµατική διαχείριση του δηµόσιου 
χώρου, στάθµευση, κυκλοφορία, ηχορύπανση, αέρια ρύπανση, αισθητικές 
αδυναµίες. Συναντώνται, αναλογικά, σε όλες τις βαθµίδες του οικιστικού 
δικτύου. Εχουν αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα ζωής αλλά και, 
αυξανόµενα, υπονοµεύουν την άσκηση από τις πόλεις του αναπτυξιακού 
τους ρόλου 

    

Π
ολ
εο
δο

µι
κό
ς 

σχ
εδ
ια
σµ
ός

   Ο πολεοδοµικός σχεδιασµός 
παραµένει βαρύς, δύσκαµπτος, 
αργός, και αναποτελεσµατικός. 
Ενµέρει, τα προβλήα του 
οικιστικού χώρου συνδέονται 
µε αυτές τις αδυναµίες 

    

∆ι
οί
κη
ση

 
(∆

) 

Αδ
υν
αµ
ίε
ς 

δι
οί
κη
ση
ς Παρά τις βελτιώσεις σε ορισµένες Υπηρεσίες, συνολικά η ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση (κεντρική, περιφερειακή, αυτοδιοικητική) παρουσιάζει 
σηµαντικές αδυναµίες υποδοµών και αποτελεσµατικότητας, µε δυσµενείς 
συνέπειες και στην ανάπτυξη και την καθηµερινότητα του πολίτη 
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Τοµέας Υποτοµέας ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ (ΙΣ) Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ (Α∆) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (ΕΥ) ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ (ΚΙ) 

Θ
εσ

µι
κό

 π
λα
ίσ
ιο

 γ
ια

 
επ
ιχ
ει
ρή
σε
ις

-Μ
Μ
Ε 

  Το θεσµικό πλαίσιο για τις 
επιχειρήσεις παραµένει 
δύσκαµπτο και πολύπλοκο, 
παρά ορισµένες 
µεταρρυθµίσεις. Οι ΜΜΕ έχουν 
πρόσθετες δυσκολίες 
προσαρµογής στις συνθήκες 
αυτές, αλλά και οι µεγάλες 
επενδύσεις αντιµετωπίζουν 
πολύ σοβαρές δυσκολίες 

    

Ψ
ηφ
ια
κή

 σ
ύγ
κλ
ισ
η 

κα
ι Τ
Π
Ε 

    Η αξιοποίηση των ΤΠΕ µπορεί να 
συµβάλλει στη γρήγορη βελτίωση 
µέρους των αδυναµιών της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (όχι όµως 
όλων, γιατί δεν έχουν µόνο 
τεχνική προέλευση) 

  
Π
ερ
ιφ
ερ
ει
ακ
ή 

δι
οί
κη
ση

-ρ
όλ
ος

 
Π
ερ
ιφ
ερ
ει
ώ
ν Ο ρόλος των Περιφερειών και η 

συσσωρευόµενη εµπειρία τους 
ενισχύονται διαχρονικά 

      

Αδ
υν
αµ
ίε
ς 

δι
οί
κη
ση
ς   Ο διαπεριφερειακός (και 

διατοµεακός) συντονισµός της 
διοίκησης και του σχεδιασµού 
παραµένει ανεπαρκής 

    

Χω
ρι
κή

 Σ
υν
ερ
γα
σί
α 

(Χ
Σ)

 

Γε
ω
γρ
αφ
ικ
ή-

χω
ρο
τα
ξι
κή

 θ
έσ
η     Υπάρχουν προϋποθέσεις 

(γεωγραφικές, χρηµατοδοτικές, 
θεσµικές, ενµέρει πολιτικές) για 
την ανάπτυξη της 
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Τοµέας Υποτοµέας ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ (ΙΣ) Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ (Α∆) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (ΕΥ) ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ (ΚΙ) 

Αν
άπ
τυ
ξη

 Β
αλ
κα
νί
ω
ν-

δι
εύ
ρυ
νσ
η 
ΕΕ

-∆
ιε
θν
οπ
οί
ησ
η     Υπάρχει  βελτίωση των πολιτικών 
συνθηκών, που διευκολύνει τις 
διακρατικές συνεργασίες 
(σηµαντικές για τη στήριξη µιας 
εξωστρεφούς αναπτυξιακής 
στρατηγικής), και επίσης την κοινή 
αντιµετώπιση περιβαλλοντικών 
προβληµάτων διασυνοριακού 
χαρακτήρα 

  

%
 ε
νε
ργ
ού

 π
λη
θυ
σµ
ού

-
Γή
ρα
νσ
η 

      Η γήρανση του πληθυσµού (µε 
ειδικότερο σύµπτωµα τη µείωση του 
ποσοστού του ενεργού πληθυσµού) 
αποτελεί ήδη αδυναµία, και κυρίως 
εξαιρετικά σηµαντική µεσο-
µακροπρόθεσµη απειλή 

%
 α
νε
ργ
ία
ς 

  Το υψηλό ποσοστό ανεργίας, 
παρά τις ενδο -
"υπερπεριφερειακές" 
διαφοροποιήσεις, αποτελεί 
σηµαντική αδυναµία που 
διαρκεί επί αρκετά χρόνια, µε 
συνήθως ακόµα µεγαλύτερες 
τιµές στις γυναίκες, τους νέους, 
και τους µακροχρόνια 
άνεργους. 

    

Εν
ερ
γη
τι
κέ
ς 

πα
ρε

µβ
άσ
ει
ς 

απ
ασ
χό
λη
ση
ς     Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης είναι αναγκαίες. Σηµειώνεται 

ωστόσο ότι έχουν παρουσιάσει µειωµένη αποτελεσµατικότητα, στο 
παρελθόν 

Αν
θρ
ώ
πι
νο

 ∆
υν
αµ
ικ
ό 

(Α
∆)

 

Κα
τά
ρτ
ισ
η 

    Η συνέχιση των παρεµβάσεων 
κατάρτισης είναι απαραίτητη, µε 
ταυτόχρονη βελτίωση ορισµένων 
αδυναµιών που παρατηρήθηκαν 
στο παρελθόν 
(αποτελεσµατικότητα, σύνδεση µε 
τις αναπτυξιακές 
προτεραιότητες…) 
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Τοµέας Υποτοµέας ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ (ΙΣ) Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ (Α∆) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (ΕΥ) ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ (ΚΙ) 

Π
όρ
οι

 
αν
απ
τυ
ξι
ακ
ώ
ν 

πρ
ογ
ρα

µµ
άτ
ω
ν         

Εκ
πα
ίδ
ευ
ση

-
εξ
ει
δί
κε
υσ
η 

αν
θρ
ώ
πι
νω
ν 

πό
ρω
ν 

Στο πεδίο της εκπαίδευσης, σε συνάρτηση µε την εξειδίκευση των 
ανθρώπινων πόρων, έχει υπάρξει βελτίωση αλλά παρατηρούνται ακόµα 
σηµαντικές αδυναµίες (υποδοµών, περιεχοµένου, ευελιξίας…) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 69 - SWOT Ανάλυση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

• Υψηλότερο επίπεδο οικονοµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. 

• Υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας της εργασίας. 

• Ύπαρξη µεγάλου µεγέθους επιχειρήσεων στον δευτερογενή τοµέα, υψηλή 
παραγωγικότητα 

• Πλούσιοι ορυκτοί πόροι 

• Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι, ικανοί να στηρίξουν το τουριστικό προϊόν. 

• Υπαρξη πόρων για παραγωγή ηλιακής και αιολικής ενέργειας. 

• Χαµηλότερα έναντι του εθνικου µ.ο. ποσοστά απασχόλησης (συνολικά, 
γυναίκες, ηλικιωµένοι). 

• Εγγύτητα στη µεγάλη αγορά της Αττικής και πρόσβαση στις σηµαντικές 
υποδοµές της. 

• Σχετικά καλή κάλυψη από πρωτογενείς υποδοµές για αστικά απόβλητα και 
απορρίµµατα, ύπαρξη τεχνογνωσίας από λειτουργία εγκαταστάσεων 
διαχείρισης. 

• Πολυµορφία περιβαλλοντικών πόρων ορεινά συµπλέγµατα, νησιωτικός 
χώρος, λίµνες  

• Ύπαρξη πολιτιστικών πόρων διεθνούς ενδιαφέροντος. 

• Στρεβλή εικόνα ευηµερίας λόγω εγκατάστασης στην Περιφέρεια 
παραγωγικών µονάδων που απασχολούν εργαζόµενους που κατοικούν 
εκτός Στερεάς Ελλάδας. 

• Απουσία δοµών Ε&Τ, περιορισµένη παρουσία της καινοτοµίας. 

• Έλλειψη εξειδίκευσης ανθρώπινων πόρων. 

• Υψηλά ποσοστά ανεργίας (συνολικά, γυναικών, νέων, µακροχρόνια). 

• Ποιότητα τουριστικού προϊόντος.  Αδυναµία στην παροχή υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας. 

• ∆υσκολία προσπέλασης σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές της 
Πειρφέρειας. 

• Οδικοί άξονες εντός της Περιφέρειας παρουσιάζουν συνθήκες 
κορεσµού. Υψηλή συχνότητα τροχαίων ατυχηµάτων.  

• Ελλιπής αξιοποίηση των ΑΠΕ στην Ελλάδα. 

• ∆υσµενής θέση της Περιφέρειας σε ορισµένες κατηγορίες γενικών και 
κοινωνικών υποδοµών σε σχέση µε το επίπεδο παροχών διαβίωσης 
στην Αθήνα. 

• ‘Άναρχη εξάπλωση οικονοµικών και οικιστικών δραστηριοτήτων στην 
παράκτια ζώνη. 

• Μη ύπαρξη υποδοµών για επαγγελµατική εξειδίκευση σε τεχνολογίες 
αιχµής. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Ολοκλήρωση του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου καθώς και των τροφοδοτικών 
αξόνων του και των συνδέσεων µε τις κύριες πύλες της χώρας 

• Αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών στην καινοτοµία  

• Προβλεπόµενη αύξηση της ζήτησης για εναλλακτικές µορφών τουρισµού 

• Σύζευξη αγροτικού τοµέα µε δευτερο-γενή και τριτογενή σε προϊόντα 
προστιθέµενης αξίας 

• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων που συνδέονται µε την διαχείριση, λειτουργία 
και συντήρηση των δικτύων. 

• Προτεραιότητα για την χρήση ΑΠΕ από ΕΕ – επενδυτικές ευκαιρίες  

• Απορρόφηση κατοίκων από την πρωτεύουσα, λόγω καλύτερων συνθηκών 
οίκησης, εισροή εισοδήµατος που παράγεται εκτός περιφέρειας. 

• Μείωση ανταγωνιστικότητας δευτερογενή τοµέα σε σχέση µε νέες και 
υπό ένταξη χώρες – Ασία. 

• Εξάρτηση από ενισχύσεις, µείωση ανταγωνιστικής θέσης χώρας στον 
πρωτογενή τοµέα. 

• Κίνδυνος η Στερεά να αποτελέσει "σήραγγα" του άξονα Αθήνα - 
Θεσσαλονίκη, κίνδυνος µεγαλύτερης συσσώρευσης δραστηριοτήτων 
στα όρια µε την Αττική. 

• Μείωση ανταγωνιστικότητας τοµέων όπως ο τουρισµός από την 
υποβάθµιση και ανταγωνιστική χρήση των περιβαλλοντικών πόρων. 

• Αυξανόµενη υποβάθµιση και εκµετάλλευση φυσικών πόρων για την 
κάλυψη αναγκών της Αττικής, χωρίς ουσιαστικά ανταλλάγµατα. 
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• Συσχέτιση των ζητηµάτων περιβαλλοντικής προστασίας µε την 
ανταγωνιστικότητα, κατά τρόπο τέτοιο ώστε να προκύψουν οικονοµικά 
βιώσιµα σχέδια διαχείρισης. 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Στερεάς Ελλάδας 

 Ισχυρά σηµεία Αδυναµίες 

 ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Ευκαιρίες  

• Συνδυασµένες µεταφορές – εµπορευµατικά κέντρα 

• Κοινές δοµές συλλογικών φορέων πρωτογενή και 
δευτερογενή τοµέα για την ανάπτυξη νέων βιοµηχανικών 
προϊόντων που θα αξιοποιούν την αγροτική παραγωγή. 
υποστήριξη αγροτών για αλλαγές καλλιεργειών 

• Ενσωµάτωση ΑΠΕ και µεθόδων εξοικονόµησης ενεργείας 
στην λειτουργία του δευτερογενή και τριτογενή τοµές 

• ∆ικτυώσεις εγκατεστηµένων επιχειρήσεων για την από 
κοινού διαχείριση των logistics  

• ∆ικτυώσεις αναπτυξιακών ή/και τουριστικών  φορέων 
ενδοπεριφερειακά για την δηµιουργία πολυποίκιλου 
τουριστικού «πακέτου» 

• Ολοκλήρωση του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου καθώς και των 
τροφοδοτικών αξόνων του και των συνδέσεων µε τις κύριες 
πύλες της χώρας. 

• ∆οµή προώθησης στις ΜΜΕ της διεθνικής τεχνολογικής 
συνεργασίας και αξιοποίησης της εθνικής και διεθνούς 
έρευνας  

• ∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΣΥΝ∆ΕΣΗ 
ΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ). 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ & ΝΕΑΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

• ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ 
ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΤΡΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

• Βελτίωση ενδοπεριφερειακών οδικών υποδοµών ιδιαίτερα 
των αποµακρυσµένων και ορεινών περιοχών  

• Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος και ανάπτυξη 
αειφορικών µεθόδων αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας 

 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Απειλές  

• ∆ηµιουργία δικτύων φορέων άσκησης κοινωνικής 
πολιτικής και συντονισµός της δράσης τους 

• Αειφόρος εκµετάλλευση ορυκτών πόρων – µεγιστοποίηση 
τοπικής παραγοµένης προστιθεµένης αξίας 

• Ίδρυση νέων µοναδων ΑΠΕ – ενσωµάτωση στο τουριστικό 
προϊόν. 

• ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΑΥΤΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ-ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

• Αντιµετώπιση βιοµηχανικής ρύπανσης-αποκατάσταση 
φυσικών πόρων 

• Προστασία – αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος από την 
αυθαίρετη οικιστική δραστηριότητα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 70 - SWOT Ανάλυση Περιφέρειας Θεσσαλίας 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

• Κεντροβαρική γεωγραφική θέση ως προς τον ελληνικό χώρο και 
διέλευση βασικού αναπτυξιακού άξονα της χώρας (Αθήνα-
Θεσσαλονίκη). 

• Θετικό πληθυσµιακό µέγεθος και ικανοποιητικό µορφωτικό επίπεδο 
ενισχύει τοπική ζήτηση και παραγωγή. 

• Σύνδεση µε µεγάλα εθνικά (διευρωπαϊκά) δίκτυα µεταφορικών 
υποδοµών (π.χ. ΠΑΘΕ, σιδηρόδροµος) 

• Ύπαρξη δυνατοτήτων για άµεσες διεθνείς συνδέσεις (π.χ. αεροδρόµια 
Ν. Αγχίαλου, Λάρισας και Σκιάθου, Λιµάνια περιοχής) και 
συνδυασµένες µεταφορές. 

• Η ποικιλοµορφία και σχετικά καλή κατάσταση του φυσικού και 
θαλάσσιου περιβάλλοντος και ειδικότερα στις ορεινές και νησιωτικές 
περιοχές. 

• Ικανοποιητικό δοµηµένο περιβάλλον σε πολλές αγροτικές, ηµιαστικές 
αλλά και αστικές περιοχές. 

• Η ύπαρξη πολλών θεσµοθετηµένων προστατευόµενων περιοχών (π.χ. 
ΦΥΣΗ 2000, Θαλάσσιο Πάρκο Αλόννησου, δάση ιδιαίτερου κάλλους, 
βιότοποι, τοπία κ.α.). 

• Μεγάλο µέρος της βιοµηχανίας χωροθετείται σε οργανωµένους 
υποδοχείς (περισσότερο στην ανατολική Θεσσαλία). 

• ∆υνατότητες ανάπτυξης φιλικότερων προς το περιβάλλον µορφών 
ενέργειας (π.χ. φυσικό αέριο, αιολικό δυναµικό, υδροηλεκτρικό 
δυναµικό, βιο-αέριο, βιο-καύσιµα). 

• Περίπου ίσο (συνολικά, γυναίκες) ή και µεγαλύτερο (ηλικιωµένοι) 
ποσοστό απασχόλησης συγκριτικά µε τον εθνικό µ.ό. 

• Ποσοστό ανεργίας (συνολικά, νέων) εφάµιλλο µε τον εθνικό µ.ο. 

• Ικανοποιητικές κοινωνικές υποδοµές και υποδοµές πρόνοιας (π.χ. 

• Σχετικά χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης σε σχέση µε το µέσο όρο της ΕΕ, µέτριο 
επίπεδο ανάπτυξης σε σχέση µε µέσο όρο της χώρας. 

• Σχετικά περιορισµένη πληθυσµιακή βάση περιφερειακής ενδοχώρας περιορίζει 
επενδύσεις µε προσανατολισµό στην τοπική αγορά. 

• Μη ύπαρξη αποδοτικών άµεσων οδικών και σιδηροδροµικών συνδέσεων µε 
δυτική Ελλάδα. 

• Η µη έγκαιρη ολοκλήρωση του ΠΑΘΕ και ειδικά τα προβλήµατα που προκαλεί 
το πέταλο του Μαλιακού και τα Τέµπη. 

• Πολύ περιορισµένες ακτοπλοϊκές συνδέσεις (σε περιφερειακό, εθνικό και 
διεθνές επίπεδο). 

• Έλλειψη σύγχρονων εµπορευµατικών κέντρων και διαµετακοµιστικών 
υπηρεσιών 

• Προβλήµατα προσπελασιµότητας ορεινών και νησιώτικων περιοχών 

• Ελλείψεις περιβαλλοντικών υποδοµών σε ορισµένες αστικές αλλά και σε 
ευαίσθητες περιοχές (π.χ. παράκτιες, δασικές) στη διαχείριση στερεών και 
υγρών αποβλήτων, καθώς και προβλήµατα στην αποκατάσταση των ΧΑ∆Α και 
στη διαχείριση ειδικών αποβλήτων. 

• Ρυπογόνος λειτουργία ορισµένων µεταποιητικών µονάδων και περιορισµένη 
εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης από επιχειρήσεις. 

• Περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις λόγω της εντατικής γεωργικής εκµετάλλευσης 
(π.χ. λιπάσµατα, φυτοφάρµακα). 

• Αυξανόµενες πιέσεις της γης και στο φυσικό περιβάλλον λόγω της διείσδυσης 
του αστικού στον ύπαιθρο χώρο, της άναρχης δόµησης και της άναρχης 
χωροθέτησης παραγωγικών εγκαταστάσεων, απειλές στα τοπία. 

• Προβλήµατα διαχείρισης του υδατικού δυναµικού της Περιφέρειας (π.χ. 
εξάντληση υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, ποιοτική υποβάθµιση υδάτων 
πεδινών και παράκτιων περιοχών, επιβάρυνση θαλάσσιων υδάτων από σκάφη, 
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εκπαίδευση, υγεία). 

• Ύπαρξη σηµαντικών υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. 
Σχολεία, Γυµνάσια και Λύκεια, Πανεπιστήµιο, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΚΕΚ). 

• Ύπαρξη Κέντρων υποστήριξης της απασχόλησης καθώς και η ύπαρξη 
του ΟΑΕ∆ και άλλων δοµών στήριξης της απασχόλησης. 

• Σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονοµίας που 
στηρίζεται στη συνεταιριστική κουλτούρα της Θεσσαλίας. 

• Πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά καθώς και σηµαντικές σύγχρονες 
πολιτιστικές υποδοµές. 

• Εγγύτητα των µεγάλων αστικών κέντρων (Λάρισας-Βόλου, Τρικάλων-
Καρδίτσας, Τρικάλων-Λάρισας) αφήνει περιθώρια ανάπτυξης 
συµπληρωµατικών δράσεων και οικονοµιών κλίµακας (διπόλων). 

• Νησιωτικές, παράκτιες και ορεινές περιοχές µε σηµαντικές 
δυνατότητες ανάπτυξης. 

• Ύπαρξη σηµαντικών παραγωγικών και ερευνητικών υποδοµών (π.χ. 
ΒΙΠΕ, Τεχνολογικό Πάρκο, Πόλος Καινοτοµίας, ΚΕΤΕΑΘ, 
Πανεπιστηµιακά εργαστήρια και εργαστήρια ΤΕΙ, ΕΒΕΤΑΜ, ερευνητικά 
ινστιτούτα, υπό δηµιουργία ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ). 

• Μεγάλος αριθµός βιοµηχανιών επεξεργασίας αγροτικών πρώτων 
υλών, τροφίµων, ποτών καθώς και µεγάλων βιοµηχανιών στην 
ανατολική Θεσσαλία. 

• Ύπαρξη επαρκούς επιστηµονικού δυναµικού καθώς και εξειδικευµένου 
µε σηµαντική βιοµηχανική και αγροτική παράδοση. 

• Ύπαρξη σηµαντικών τουριστικών πόρων και υποδοµών, δυνατότητα 
ανάπτυξης όλων των µορφών τουρισµού. 

• Παράδοση και ποικιλοµορφία στην αγροτική παραγωγή, µεγάλος 
αριθµός προϊόντων, ύπαρξη ορεινής, ηµιορεινής, πεδινής και 
παράκτιας γεωργίας, κτηνοτροφία, αλιεία. 

ελαιοτριβεία και αστικά λύµατα και έλλειψη ισχυρών φορέων διαχείρισης). 

• Σηµαντικό ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας και ανεργίας των γυναικών, 
συνεχής µείωση της βιοµηχανικής απασχόλησης, χαµηλό ποσοστό ενεργού 
πληθυσµού – ποσοστό ανεργίας µεγαλύτερο από τον µέσο εθνικό όρο. 

• Περιορισµένη τοµεακή και γεωγραφική κινητικότητα του ανθρώπινου 
δυναµικού. 

• Μη πλήρης αξιοποίηση των δοµών συνεχιζόµενης κατάρτισης και εκπαίδευσης, 
ελλιπής σύνδεση των προγραµµάτων µε ανάγκες τοπικής οικονοµίας. 

• Τάση συγκέντρωσης της απασχόλησης του πληθυσµού στα µεγάλα αστικά 
κέντρα και της κωµοπόλεις της Περιφέρειας µε παράλληλη γήρανση και µείωση 
του πληθυσµού των υπολοίπων περιοχών. 

• Ύπαρξη άτυπης εργασίας, της µερικής απασχόλησης και της ευκαιριακής 
αξιοποίησης των προγραµµάτων προώθησης της απασχόλησης. 

• Χαµηλό επίπεδο κατάρτισης του εργατικού δυναµικού στις νέες τεχνολογίες 

• Ύπαρξη φαινόµενων κοινωνικού αποκλεισµού ειδικών οµάδων (ΑΜΕΑ, 
Τσιγγάνοι κ.λπ.) 

• Μη ύπαρξη τοπικού παρατηρητηρίου απασχόλησης και µελετών για αγορά 
εργασίας 

• Σηµαντικές ενδο-περιφερειακές αναπτυξιακές ανισότητες (π.χ. µεταξύ ορεινών 
και πεδινών περιοχών, αστικών και αγροτικών). 

• Επιβάρυνση παράκτιων ζωνών µε άναρχη, διάσπαρτη δόµηση και ορισµένων 
περιαστικών ζωνών µε εκτός σχεδίου δόµηση / άναρχη αστική διάχυση. 

• ∆ιαρθρωτικά προβλήµατα στη γεωργία και στην µεταποίηση, προβλήµατα στη 
ανάπτυξη και λειτουργία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και έντονος 
προσανατολισµός της στην τοπική αγορά, ελλιπείς υπερτοπικές συνεργασίες, 
ευκαιριακές υπεργολαβίες. 

• Βραδύς ρυθµός εξέλιξης των ιδιωτικών επενδύσεων σε προϊόντα έντασης 
γνώσης και τεχνολογίας (νέα οικονοµία), καθώς και περιορισµένες καινοτόµες 
επενδύσεις στη µεταποίηση, στον τουρισµό και στη γεωργία. 

• Συγκριτικά χαµηλοί δείκτες καινοτοµίας, περιορισµένος βαθµός σύνδεσης 
έρευνας µε παραγωγή. 
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• ∆ιαρθρωτικές αδυναµίες στον τουριστικό κλάδο (π.χ. µικρές επιχειρήσεις, 
υψηλό κόστος και τιµές, µη αξιοποίηση εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού, 
έλλειψη συνεργασιών µε σηµαντικούς tour operators, εποχικότητα, µη 
εφαρµογή σχεδίων για ολοκληρωµένη αειφορική τουριστική ανάπτυξη.) 

• Ελλείψεις υποστηρικτικών επιχειρηµατικών υπηρεσιών (π.χ. συµβουλευτικών, 
χρηµατοπιστωτικών, τεχνολογικών) και πολύ περιορισµένη ανάπτυξη 
καινοτοµικών υπηρεσιών). 

• Περιορισµένη διάδοση των υποδοµών και τεχνολογιών ΤΠΕ. 

• Μειωµένη συµµετοχή σε εξειδικευµένα Ευρωπαϊκά δίκτυα καθώς και σε δίκτυα 
της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Η δηµιουργία πολλών µικρών λιµανιών για προσέγγιση τουριστικών 
και αλιευτικών σκαφών 

• Η δυνατότητα απευθείας σύνδεση του λιµανιού του Βόλου µε λιµάνια 
της Τουρκίας αλλά και της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής 
Μεσογείου.  

• Εφαρµογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και πολιτικής 
καθώς και των νέων περιβαλλοντικών ρυθµίσεων της νέας ΚΑΠ 

• Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων, των κατοίκων και 
µεγαλύτερη έµφαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση 

• Αύξηση ζήτησης για πολιτιστικό τουρισµό 

• Η ανάπτυξη νέων µορφών ζήτησης προς τοµείς προς γεωργίας (π.χ. 
πιστοποιηµένα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, παραδοσιακά και 
καινοτοµικά τρόφιµα), αλλά και του τουρισµού (π.χ. εναλλακτικές 
µορφές, βιωµατικός τουρισµός, συνδυασµένος τουρισµός) 

• Η συνεχής τεχνολογική πρόοδος και η µεταφορά τεχνολογίας και 
τεχνογνωσίας 

• Η διεύρυνση προς ΕΕ προς 10 νέες χώρες καθώς και προς νέες από 
την περιοχή των Βαλκανίων διευρύνει προς εξαγωγικές δυνατότητες 
καθώς και την δυνατότητα προσέλκυσης επισκεπτών 

• Η διεθνοποίηση της οικονοµίας και το άνοιγµα νέων αγορών διεθνώς, 

• Η µη βιώσιµη αξιοποίηση ορισµένων υποδοµών (π.χ. αεροδροµίων, λιµανιών) 
και ο αυξηµένος ανταγωνισµός στη χρήση υποδοµών από άλλες περιοχές της 
χώρας ή της αλλοδαπής 

• Κίνδυνοι για το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον από τουριστική 
δραστηριότητα, από υπερ-αλίευση, από σκάφη, ελαιοτριβεία κ.α. 

• Κίνδυνοι καταστροφών λόγω δασικών πυρκαγιών, πληµµυρών και 
βιοµηχανικών καταστροφών κ.α.  

• Περαιτέρω συγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων σε κορεσµένες περιοχές 

• Αύξηση οικιστικών πιέσεων σε περιαστικές και τουριστικές περιοχές 

• Ο ολοένα αυξανόµενος εξωτερικός εµπορικός και επενδυτικός ανταγωνισµός 
λόγω της διεύρυνσης προς ΕΕ, αλλά και της περαιτέρω διεθνοποίησης της 
οικονοµίας σε συνδυασµό µε την οριστική απώλεια των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων σε παραγωγές έντασης εργασίας 

• Ο αυξανόµενος ανταγωνισµός στον τουρισµό τόσο από άλλες περιοχές της 
χώρας όσο και από το εξωτερικό  

• Η περαιτέρω ενίσχυση της τάσης συγκέντρωσης των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων προς τους δύο πόλους ανάπτυξης της χώρας (Πόλος Αττικής, 
Πόλος Θεσσαλονίκης) 

• Μη προσαρµογή της τοπικής γεωργίας στο νέο περιβάλλον που διαµορφώνει η 
νέα ΚΑΠ και η διαφαινόµενη περαιτέρω ελευθεροποίηση του διεθνούς 
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καθώς και η συνεχής αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων και των 
επιχειρηµατικών συνεργασιών 

• Η διαφαινόµενη τάση για δηµιουργία ή εγκατάσταση µεγάλων 
επιχειρήσεων στη βιοµηχανία, στο εµπόριο και στον τουρισµό 

• Βελτίωση της εικόνας της περιοχής λόγω της διοργάνωσης µεγάλων 
γεγονότων (π.χ. Ολυµπιακών αγώνων) µε σκοπό την προσέλκυση 
επενδύσεων και επισκεπτών (µε προϋπόθεση την εφαρµογή σχεδίου 
αξιοποίησης). 

εµπορίου αγροτικών προϊόντων µετά το Γύρο της Ντόχα του ΠΟΕ, κίνδυνοι για 
χρηµατοδότηση ΚΑΠ µετά το 2013 

• Μη έγκαιρη αντιµετώπιση του διαδεδοµένου ψηφιακού και τεχνολογικού 
«αναλφαβητισµού». 

•  
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Θεσσαλίας 

 Ισχυρά σηµεία Αδυναµίες 

 ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Ευκαιρίες  

• Βελτίωση υποδοµών στο χώρο της γεωργίας, της 
κτηνοτροφίας και της µεταποίησης αγροτικών προϊόντων. 

• Ενίσχυση συλλογικών µορφών δράσης των αγροτών και 
επιχειρήσεων µε στόχο τις εξαγωγές – ανάπτυξη 
προϊόντων επωνυµίας προέλευσης 

• Οργάνωση τουριστικής ανάπτυξης αναπτυγµένων και 
αναπτυσσοµένων περιοχών µε γνώµονα την αειφορία και 
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

• Αναδιάρθρωση καλλιεργειών – εφαρµογή πιλοτικών 
προγραµµάτων – δηµιουργία πειραµατικών – επιδεικτικών 
αγρών 

• Προώθηση της καινοτοµίας µέσω συνεργασιών εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων και παραγωγικών φορέων  

• Ειδικά προγράµµατα εξειδίκευσης & στήριξης για 
νεοεισερχοµένους στην αγορά εργασίας & µακροχρόνια 
ανέργους 

• Πρόγραµµα ελέγχου της γεωργικής ρύπανσης 

• ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ 
ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΤΡΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 

• ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑ & ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ. 

• Αξιοποίηση γεωργικών αποβλήτων για την παραγωγή 
βιοκαυσιµων 

• Αποτελεσµατική αξιοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης, 
εκπαίδευσης και δια βίου µάθησης, αλλά και ενεργητικής 
απασχόλησης, επιχειρηµατικότητας και αυτό-απασχόλησης 
κ.α. 

 

 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Απειλές  

• Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς τους αγρότες µε 
σκοπό τη δηµιουργία ενός νέου τύπου γεωργίας 
βασισµένο στην ένταση γνώσης, εργασίας, τεχνολογίας 
και ποιότητας  

• Προστασία των θαλασσών από φαινόµενα εξάντλησης της 

• ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ – ∆ΟΜΕΣ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. 

• ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΑΥΤΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ 
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 Ισχυρά σηµεία Αδυναµίες 

πανίδας και ρύπανσης ΠΕΡΙΟΧΕΣ-ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. 

• ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

• Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις σε µειονεκτούσες περιοχές  

• Προγράµµατα ανάπτυξης ευελιξίας της αγροτικής παραγωγής 

• Έλεγχος γεωτρήσεων και ορθολογική διαχείριση 
επιφανειακών και υπογείων υδάτων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 71 - SWOT Ανάλυση Περιφέρειας Ηπείρου 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

• Η φυσική θέση της Ηπείρου (∆υτική Πύλη της Ελλάδας προς την Ε.Ε και 
τη Βαλκανική) και η κατασκευή των µεγάλων υπερτοπικών µεταφορικών 
υποδοµών (Εγνατία Οδός, ∆υτικός Άξονας, Λιµάνι Ηγουµενίτσας). 

• Η ύπαρξη βασικών προϋποθέσεων ανάπτυξης ενός πρωτογενούς τοµέα 
παραγωγής ποιοτικών – βιολογικών αγροτικών προϊόντων (ιδιαίτερα 
στον κλάδο της κτηνοτροφίας) και η ύπαρξη θετικών αλληλεξαρτήσεων 
µε το δευτερογενή τοµέα (µεταποίηση). 

• Η ανάπτυξη «εµβρυακών» πολιτικών στον τοµέα της καινοτοµίας 
(Regional Information Society, Entrepreneurship through innovation in 
Epirus). 

• Η ύπαρξη βασικών προϋποθέσεων ανάπτυξης του τουρισµού, µε 
δεδοµένο το απαράµιλλο φυσικό κάλλος, το πολιτιστικό και πολιτισµικό 
πλούτο που διαθέτει, την γεωγραφική της θέση και τις προοπτικές άρσης 
της αποµόνωσης τους µε τα µεγάλα έργα µεταφορικών υποδοµών που 
κατασκευάζονται.  

• Στις περιοχές που έχουν προϋποθέσεις ανάπτυξης του τουρισµού 
περιλαµβάνονται η παραλιακή ζώνη του Ιονίου, η ζώνη των ορεινών 
όγκων της ενδοχώρας που διαθέτουν οικολογικό και πολιτιστικό πλούτο 
και επιδέχονται την ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού. 

• Η ύπαρξη περιοχών γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας κυρίως 
στις πεδινές περιοχές του Νοµού Πρέβεζας και του Νοµού Άρτας. 

• Η δυναµική ανάπτυξη του Πανεπιστηµίου των Ιωαννίνων (ιδιαίτερα της 
τοµείς των νέων τεχνολογιών και της κοινωνίας της πληροφορίας και 
του τοµέα της ιατρικής) που δηµιουργεί τις προϋποθέσεις ανάδειξης της 
πόλης των Ιωαννίνων και ευρύτερα της Περιφέρειας σε κέντρο 
εκπαίδευσης, καινοτοµίας και υπηρεσιών µε διαπεριφερειακή και 
υπερεθνική εµβέλεια (σε σχέση µε την Αλβανία και την ∆υτική 
Βαλκανική). 

• Η σηµαντική ανάπτυξη δικτύου κοινωνικών υποδοµών (Νοσ/µεία, 
Κέντρα Υγείας, ∆οµές Κοινωνικής Μέριµνας, κλπ)  

• Η απουσία οργανωµένων υποδοµών εγκατάστασης επιχειρήσεων και 
διαµετακόµισης, σε συνδυασµό µε την απουσία σιδηροδροµικής σύνδεσης 
της Περιφέρειας µε το εθνικό σιδηροδροµικό δίκτυο και τις περιορισµένες 
δυνατότητες των αεροπορικών υποδοµών της Περιφέρειας. 

• Η µικρή µεταποιητική δραστηριότητα, το µικρό µέγεθος των 
επιχειρήσεων, η µειωµένη παραγωγικότητα σε σχέση µε τη µέση 
παραγωγικότητα της χώρας, ο εσωστρεφής προσανατολισµός των 
επιχειρήσεων.  

• Το χαµηλό επίπεδο υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις (Ε&Τ, 
χρηµατοπιστωτικών προϊόντων), ο µικρός βαθµός διασύνδεσης και 
συνεργασίας των επιχειρήσεων µε Παν/µιο, ΤΕΙ, Τεχνολογικό Πάρκο, 
Ινστιτούτα, κλπ. 

• Η έλλειψη διείσδυσης των ΤΠΕ (ΜΜΕ, φορείς του ∆ηµοσίου, φορείς 
υποστήριξης) και η απουσία σύνδεσης έρευνας και επιχειρηµατικής 
εφαρµογής. 

• Το χαµηλό σηµείο εκκίνησης για την σύγκλιση της Περιφέρειας µε το 
επίπεδο της χώρας. 

• Ο προσανατολισµός του πρωτογενή τοµέα προς µη ανταγωνιστικές 
καλλιέργειες, η ηλικιακή διάρθρωση των απασχολούµενων και η έλλειψη 
των αναγκαίων εγγειοβελτιωτικών υποδοµών, κυρίως στη πεδιάδα της 
Άρτας και της Πρέβεζας. 

• Η ύπαρξη σαφούς τάσεως αστικοποίησης µε επίκεντρο τις πρωτεύουσες 
των τεσσάρων νοµών, µε αντίστοιχη µείωση του πληθυσµού και  
συρρίκνωση της οικονοµικής δραστηριότητας στις ορεινές και 
µειονεκτικές περιοχές της Περιφέρειας.  

• Οι ελλείψεις σε τουριστική υποδοµή σε συγκεκριµένες τουριστικές 
περιοχές του ορεινού χώρου. 

• Η αύξηση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων (µε κριτήριο το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ). 
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• Η ύπαρξη αξιοποιήσιµου δυναµικού Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειες 

• Η ύπαρξη σηµαντικού σε µέγεθος και ποικιλία οικολογικού πλούτου 
καθώς και ιδιαίτερα αξιόλογων φυσικών οικοσυστηµάτων.  

• Η εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τέσσερις 
προστατευόµενες περιοχές της Περιφέρειας που είναι ενταγµένες στο 
Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Natura 2000 και η σύσταση αντίστοιχων φορέων 
διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης αυτών. 

• Η συνεχής τάση βελτίωσης του µορφωτικού-εκπαιδευτικού επιπέδου του 
εργατικού δυναµικού  στην Περιφέρεια. 

• Η συνεχής µεγέθυνση του διακρατικού εµπορίου µε τις Βαλκανικές 
χώρες. 

• Η αξιόλογη θαλάσσια σύνδεση µεταξύ της Ηπείρου και της Ιταλίας. 

• Η λειτουργία των 3 Μεθοριακών Σταθµών στη συνοριακή γραµµή 
Ηπείρου – Αλβανίας. 

• Σηµαντική παρουσία και επενδυτική δραστηριότητα ελληνικών 
επιχειρήσεων στη Νότια Αλβανία. 

• Η ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών για την κοινή αντιµετώπιση των 
προβληµάτων υποβάθµισης του περιβάλλοντος και την πρόληψη των 
κινδύνων από φυσικές καταστροφές ή ανθρώπινες δραστηριότητες  

• Οι πλούσιου πολιτιστικοί και φυσικοί πόροι. 

• Η έλλειψη από το Λιµάνι της Ηγουµενίτσας τεχνολογικής υποδοµής, 
εγκαταστάσεων φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης καθώς και 
τερµατικών εγκαταστάσεων για την ανάπτυξη συνδυασµένων µεταφορών.  

• Η ανεπάρκεια του τοπικού οδικού δικτύου και η υστέρηση στην 
προσπελασιµότητα των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών  

• Η περιορισµένη µέχρι σήµερα διάχυση της τεχνογνωσίας και των 
υποδοµών αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, της κοινωνίας της 
πληροφορίας και της γνώσης. 

• Η επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος από περιβαλλοντικά οχλούσες 
παραγωγικές δραστηριότητες του δευτερογενή και πρωτογενή τοµέα. 

• Χαµηλά ποσοστά απασχόλησης (συνολικά, γυναίκες), πλην των 
ηλικιωµένων. 

• Υψηλά ποσοστά ανεργίας (συνολικά, γυναίκες, νέοι, µαχροχρόνια), ως 
επίπτωση του «αδιεξόδου» στο οποίο σταδιακά εισέρχεται η περιφερειακή 
παραγωγική δοµή. 

• Το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα, έναντι της 
χώρας (~ 9 µονάδες) και η αφθονία µη κατάλληλου – εξειδικευµένου 
προσωπικού, ως επίπτωση της αποδέσµευσής του από τον µη 
ανταγωνιστικό αγροτικό τοµέα. 

• Το χαµηλότερο ποσοστό του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της 
Περιφέρειας, έναντι αυτού της χώρας (~4 µονάδες). 

• Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανεργίας (υψηλό ποσοστό µακροχρόνιων 
ανέργων, υψηλό ποσοστό ανέργων χαµηλής εκπαίδευσης). 

• Η αναποτελεσµατική σύνδεση της επαγγελµατικής κατάρτισης µε την 
αγορά εργασίας και η έλλειψη της συστήµατος διάγνωσης των αναγκών 
εκπαίδευσης και κατάρτισης για το σχεδιασµό κατάλληλων πολιτικών, που 
θα στοχεύουν αφενός στη µείωση των αναντιστοιχιών στην αγορά 
εργασίας και αφετέρου στη δια βίου µάθηση. 

• Ο παραδοσιακός τρόπος δραστηριοποίησης των αγροτών καθώς και οι 
δυσκολίες στην επανειδίκευση του εργατικού δυναµικού σε νέες 
τεχνολογίες και νέους κλάδους. 

• Οι σηµαντικές ελλείψεις στο οδικό δίκτυο και τα προβλήµατα πρόσβασης 
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στους ∆ιασυνοριακούς Σταθµούς ( Αλβανία). 

• Η έντονη πληθυσµιακή αποδυνάµωση των παραµεθόριων περιοχών και η 
συρρίκνωση της οικονοµικής και παραγωγικής βάσης. 

• Εκτεταµένη συνοριακή γραµµή µε την Αλβανία, που επιτρέπει την 
ανάπτυξη φαινοµένων λαθροµετανάστευσης. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Η διαρκώς αυξανόµενη τάση καταναλωτικής ζήτησης επώνυµων και 
ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, για την παραγωγή των οποίων η 
Ήπειρος διαθέτει τις βασικές προϋποθέσεις. 

• Η θέση της Περιφέρειας ως «∆υτική Πύλη» της Ελλάδας προς την Ε.Ε, 
αλλά και ως ενδιάµεσος κόµβος των µεταφορικών και άλλων 
∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων της τα Βαλκάνια, τις χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης και τη Μέση Ανατολή. 

• Η ένταξη του ∆υτικού Σιδηροδροµικού Άξονα στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα. 

• Η αυξανόµενη ευαισθητοποίηση πολιτών και οµάδων σε θέµατα 
προστασίας και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος  

• Η υιοθέτηση της αειφόρου ανάπτυξης, της αειφόρου διαχείρισης των 
φυσικών πόρων και της προστασίας του περιβάλλοντος ως πλαίσιο της 
περιφερειακής ανάπτυξης. 

• Η δηµιουργία Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιµόρφωσης του Εθνικού 
Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, στην Ήπειρο 

• Η ανάπτυξη διασυνοριακών δικτύων συνεργασίας µεταξύ φορέων 
(Πανεπιστήµια, Αναπτυξιακοί και Παραγωγικοί Φορείς) και 
Αυτοδιοικητικών Αρχών  

• Η διεύρυνση του ενιαίου οικονοµικού χώρου προς το χώρο των 
Βαλκανίων. 

• Η πολιτική και οικονοµική αστάθεια που συνεχίζεται σε διάφορες χώρες 
της Βαλκανικής. 

• Η ανάγκη προσαρµογής της γεωργίας στις νέες απαιτήσεις της ΚΑΠ και 
ιδιαίτερα εκείνου του τµήµατος που έχει µεγάλη εξάρτηση από τις 
επιδοτήσεις, µπορεί να οδηγήσει σε γρήγορη συρρίκνωση της γεωργίας 
χωρίς εναλλακτικές εξόδους.  

• Η αυξανόµενη δυναµικότητα των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων 
(γεωργία, τουρισµός, υποδοµές) αναµένεται να προκαλέσει 
περιβαλλοντικές πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον  

• Η απροθυµία αλλά και η δυσκολία προσαρµογής στις απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας (νέες δεξιότητες), ατόµων που αντιµετωπίζουν την 
ανεργία σε προχωρηµένη ηλικία. 

• Ο κίνδυνος περαιτέρω περιθωριοποίησης της Αλβανίας και η δυσκολία 
προσαρµογής της στα πλαίσια του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου, λόγω της 
κοινωνικοοικονοµικής κρίσης και της πολιτικής αστάθειας που 
αντιµετωπίζει  

• Η ερήµωση της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών στις παραµεθόριες 
περιοχές µε αντίστοιχη µετακίνηση προς τα µεγάλα αστικά κέντρα. 

• Η διεύρυνση της λαθραίας απασχόλησης και η σταδιακή εξάπλωση της 
οργανωµένης εγκληµατικότητας που σχετίζεται µε τη διεθνή 
λαθροµετανάστευση. 

 

 

 



 

 

306

 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Ηπείρου 

 Ισχυρά σηµεία Αδυναµίες 

 ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Ευκαιρίες 

• ολοκλήρωση Εγνατίας οδού και ανάπτυξη συνδέσεων 

• υποδοµές διαµεταφορικου εµπορίου 

• ανάπτυξη οικοτεχνίας βιολογικών-παραδοσιακών 
αγροτικών προϊόντων, δηµιουργία δικτύων των 
παραγωγών και διασύνδεση µε τουριστικό προϊόν  

• συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
της υπαίθρου 

• θεµατική και χωρική δικτυωση πολιτιστικών και 
οικολογικών πόρων / ενέργειες διεθνούς προβολής. 

• ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ 
ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

• ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗ-
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ & ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ. 

• ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ 
ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΤΡΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ & ΝΕΑΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

• οικονοµική ενίσχυση και δράσεις υποστήριξης-πληροφόρησης 
νέων αγροτών 

• αντιµετώπιση ψηφιακού αναλφαβητισµού 

• δηµιουργία υποδοµών οικοτουρισµού (πχ. δασικών χωριών) 

• ενεργοποίηση φορέων διαχείρισης των προστατευµένων 
περιοχών – εκπόνηση ειδικών περιβαλλοντικών και 
διαχειριστικών µελετών 

 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Απειλές 

• διακρατική & διαπεριφερειακή συνεργασίας σε θέµατα 
διαχείρισης φυσικών πόρων και πρόληψης καταστροφών 

• σχεδιασµός ανάπτυξης ανθωπογενων δραστηριοτήτων µε 
κριτήριο την διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος 

• ολοκληρωµένη διαχείριση βοσκοτόπων  

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 

• βελτίωση ενδοπεριφερειακών οδικών υποδοµών ιδιαιτέρα των 
παραµεθορίων και ορεινών περιοχών 

• ανάπτυξη ασυρµάτων δικτύων και υπηρεσιών σε 
αποµακρυσµένες περιοχές 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 72 - Ανάλυση SWOT της Χωρικής Ενότητας Αττικής 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ  Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ  

• Η στρατηγική γεωγραφική θέση της Περιφέρειας. 

• Ενδείξεις βελτίωσης των αναπτυξιακών και µακρο-οικονοµικών 
µεγεθών και τάση σύγκλισης της Περιφέρειας µε την Ε.Ε 

• Κυρίαρχη θέση του τριτογενή τοµέα της Αττικής στην εθνική οικονοµία 
και συνεχής ανάπτυξή του, λόγω της στρατηγικής θέσης της 
Περιφέρειας. 

• Υψηλή συγκέντρωση δραστηριοτήτων Ε&Α, ερευνητικών ιδρυµάτων 
και χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών 

• Υψηλή συγκέντρωση εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού. 

• Σχετικά υψηλά ποσοστά απασχόλησης (συνολικά, γυναίκες) 

• Σχετικά χαµηλά ποσοστά ανεργίας (συνολικά, γυναίκες, νέοι) 

• Πολιτιστική κληρονοµιά παγκόσµιας ακτινοβολίας. 

• Αναβαθµισµένη υποδοµή υπερτοπικών µεταφορών (αεροδρόµιο 
Ελευθέριος Βενιζέλος, λιµάνι Πειραιά, σιδηρόδροµοι)  

• Ύπαρξη σηµαντικής υποδοµής µέσων σταθερής τροχιάς εντός Αττικής, 
ως κορµού για αστικές µεταφορές. 

• Σηµαντική ανάπτυξη δικτύου κοινωνικών υποδοµών (Νοσ/µεία, 
Κέντρα Υγείας, ∆οµές Κοινωνικής Μέριµνας, κλπ) . 

 

 

• Μειωµένη ελκυστικότητα της Περιφέρειας σαν τόπος για την προσέλκυση 
επενδύσεων. 

• Οδικοί άξονες σε κατάσταση κυκλοφοριακής ασφυξίας. 

• Έλλειψη οργανωµένων χώρων υποδοχής – λειτουργίας των βιοµηχανικών 
µονάδων. 

• Ελλιπής ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως συνεδριακός, 
πολιτιστικός κ.α. λόγω των σοβαρών ελλείψεων σε αντίστοιχες ειδικές 
υποδοµές. 

• Σηµαντική υστέρηση στην αξιοποίηση των ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, µε ένα 
µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων µικρού και µέσου µεγέθους σε φθίνοντες 
βιοµηχανικούς κλάδους.  

• Υστέρηση στους δείκτες καινοτοµίας και ψηφιακής σύγκλισης σε σχέση µε 
την Ε.Ε. 

• Οικιστικό και φυσικό περιβάλλον που δέχεται σηµαντικές πιέσεις από την 
υψηλή συγκέντρωση πληθυσµού και οικονοµικών δραστηριοτήτων. 

• Συνεχιζόµενες ελλείψεις σχολικής στέγης και υποδοµών – εξοπλισµού στην 
εκπαίδευση. 

• Μικρή πρόοδος στην αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

• Σχετικά χαµηλά ποσοστά απασχόλησης ηλικιωµένων. 

• Ενδοαστικές (πολεοδοµικές) ανισότητες και εµφάνιση φαινοµένων αστικού 
κοινωνικού αποκλεισµού. 

• Υψηλή εισροή µεταναστών που δηµιουργεί πρόσθετες ανάγκες σε υποδοµές 
(εκπαίδευση, πρόνοια, υγεία κ.α.). 

• Σχετικά υψηλό ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας και ανεργίας αποφοίτων 
Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

•  
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Ισχυρός εθνικός ρόλος σε χωροταξικό επίπεδο και στο αστικό δίκτυο 
που θα µπορούσε να λειτουργήσει ως προωθητική δύναµη για την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την αναβάθµιση του συνόλου της 
χώρας, γεγονός που θα αποφορτίσει µεσοπρόθεσµα  τις πιέσεις 
περαιτέρω αστικοποίησης στην Περιφέρεια. 

• Αυξανόµενη ζήτηση εναλλακτικών / θεµατικών µορφών τουρισµού . 

• Η αυξανόµενη ευαισθητοποίηση πολιτών και οµάδων σε θέµατα 
προστασίας του περιβάλλοντος). 

• Αξιοποίηση των υποδοµών και εγκαταστάσεων των Ολυµπιακών 
Αγώνων ως πόλων υπερτοπικής κοινωνικής και πολιτιστικής 
υποδοµής. 

• ∆υσαναλογία του µεγέθους της Αθήνας σε σχέση µε την κλίµακα της 
χώρας, καθώς και διατηρούµενη πόλωση σε σχέση µε το λοιπό αστικό 
δίκτυο πλην Θεσσαλονίκης.  

• Η συνέχιση της άναρχης οικιστικής ανάπτυξης προς τις περιοχές της 
Ανατολικής και ∆υτικής Αττικής. 

• Επιδείνωση κοινωνικοοικονοµικών τάσεων της Περιφέρειας και 
συνακόλουθα επιδείνωση της ελκυστικότητάς της λόγω κυκλοφοριακών 
συνθηκών και οργάνωσης του τοµέα συγκοινωνιών. 

• Επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης στον αστικό χώρο, λόγω αυξηµένης 
πληθυσµιακής πυκνότητας. 

• Ατµοσφαιρική ρύπανση µε νέους ρύπους (όζον, αιωρούµενα σωµατίδια). 

• Ανακοπή των επενδύσεων σε τεχνική και κοινωνική υποδοµή µετά τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες. 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Αττικής 

 Ισχυρά σηµεία Αδυναµίες 

 ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Ευκαιρίες  

• αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων για την 
προσέλκυση αθλητικού , εκθεσιακού, και συνεδριακού 
τουρισµού 

• προώθηση τεχνολογικής και επιχειρηµατικής καινοτοµίας 

 

• εξειδίκευση τριτογενή κλάδου και ανάπτυξη  καινοτοµικών 
υπηρεσιών – προβολή ως κέντρο ανατολικής µεσογείου σε 
επιλεγµένους τοµείς 

• υποδοµές και προώθηση χρήσης των συνδυασµένων 
µεταφορών 

• παρεµβάσεις βελτίωσης και προστασίας δοµηµένου – αστικού 
περιβάλλοντος 

• ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ & ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΠΟ ΦΘΙΝΟΝΤΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

• ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΓΗΡΑΝΣΗ 

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ 
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΘΥΛΑΚΕΣ  

 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Απειλές  

• διαχείριση αποβλήτων –αποκατάσταση περιοχών  

• µέτρα µείωσης ατµοσφαιρικής ρύπανσης 

• αποκέντρωση δηµοσιών υπηρεσιών  

 

• Αναβάθµιση –επέκταση δικτύου αστικών µεταφορών. 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 

• ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 73 - Ανάλυση SWOT της Χωρικής Ενότητας Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου 

∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1: ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

• Ευνοϊκή θέση της χωρικής 
Ενότητας στο θαλάσσιο χώρο της 
Μεσογείου 

• Σηµαντικοί ρυθµοί ανάπτυξης της 
οικονοµίας 

• Επιχειρηµατική κουλτούρα και 
παράδοση εξωστρέφειας. 

• Σηµαντική συµµετοχή του 
τουριστικού τοµέα στην οικονοµία 
της χωρικής ενότητας και υψηλής 
σπουδαιότητας ύπαρξη 
τουριστικών πόρων. 

• Καλή ποιότητα, ευρεία ποικιλία και 
αναγνωρίσιµα προβεβληµένα 
τοπικά προϊόντα (Κρητική κουζίνα, 
επώνυµα τοπικά αγροτικά 
προϊόντα στην Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου). 

• Σηµαντική συγκέντρωση περιοχών 
µε αξιόλογα στοιχεία φυσικού 
περιβάλλοντος σε συνδυασµό µε 
σηµαντικά στοιχεία ιστορικού και 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

 

• Χωρική και χρονική 
υπερσυγκέντρωση της 
τουριστικής κίνησης και 
δραστηριότητας και εξάρτησής 
της από το µοντέλο «µαζικού 
τουρισµού». 

• Χαµηλό επίπεδο τυποποίησης και 
απόδοσης αγροτικής παραγωγής.  

• Αδύναµοι µηχανισµοί εµπορίας και 
προβολής. 

• Μικρός βαθµός ανάπτυξης 
διατοµεακών και ενδοτοµεακών 
συνεργιών (δικτυώσεις). 

• Απουσία εκσυγχρονισµού στις 
επιχειρήσεις και αδυναµία 
ανάπτυξης οικονοµιών κλίµακας. 

• Μικρός βαθµός ελκυστικότητας 
για ξένες επενδύσεις. 

• Υψηλό κόστος µεταφορών 
• ∆ιαπεριφερειακή ανισοκατανοµή 

πόρων και υποδοµών 
• Έλλειψη εξειδικευµένου 

προσωπικού στις επιχειρήσεις. 
• Μικρή έως µηδενική διάχυση της 

έρευνας και χρήσης ΤΠΕ από την 
επιχειρηµατική κοινότητα 

• Εµπλουτισµός, διαφοροποίηση και 
ανάπτυξη του τουριστικού 
προϊόντος, µέσω της ενίσχυσης 
πολιτικών προώθησης των 
εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού. 

• Αξιοποίηση του πολιτισµού και του 
φυσικού περιβάλλοντος ως 
συγκριτικό πλεονέκτηµα.  

• Ενσωµάτωση πρακτικών 
εξωστρέφειας, επιθετικού 
µάρκετινγκ και σύγχρονων 
µεθόδων παραγωγής. 

• ∆υνατότητες διασυνοριακής 
συνεργασίας στα συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα των τριών 
Περιφερειών. 

• Προώθηση προγραµµάτων / 
ενεργειών ενδυνάµωσης της 
επιχειρηµατικότητας.  

• Ενίσχυση χωρικής εξειδίκευσης και 
δυνατότητα επίτευξης 
συµπληρωµατικότητας 
παραγωγικών δραστηριοτήτων 
διαπεριφερειακά και 
ενδοπεριφερειακά. 

• Ενίσχυση διασυνδέσεων 
ανεπτυγµένων οικονοµικών 
κέντρων µε πύλες εισόδου και 
ζώνες υπαίθρου. 

• Συρρίκνωση ή και εξαφάνιση 
παραδοσιακών αγροτικών 
προϊόντων ή και κλάδων.  

• Αδυναµία διαφοροποίησης 
δραστηριοτήτων του 
πρωτογενή τοµέα. 

• Ανάδειξη νέων ανταγωνιστικών 
κέντρων µε πιθανά χαµηλότερο 
κόστος προϊόντων και 
υπηρεσιών στον ευρύτερο 
µεσογειακό χώρο. 

• Πιθανή όξυνση των 
ενδοπεριφερειακών και 
διαπεριφερειακών ανισοτήτων. 

• Έλλειψη διαθεσιµότητας 
κεφαλαίων. 

• ∆υσκολία προσαρµοστικότητας 
του εργατικού δυναµικού στα 
νέα δεδοµένα. 

• Αδυναµία διαφοροποίησης του 
τουριστικού προϊόντος σε 
συνδυασµό µε την παροχή 
χαµηλής ποιότητας υπηρεσιών. 

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

• Ύπαρξη υψηλού επιπέδου 
εκπαιδευτικού και ερευνητικού 
ιστού µε δυνατότητες ανάπτυξης 

• Μικρή έως µηδενική διάχυση της 
έρευνας & καινοτοµίας στην 
επιχειρηµατική κοινότητα 

• Αξιοποίηση των αποτελεσµάτων 
της έρευνας από την 
επιχειρηµατική κοινότητα. 

• Απαξίωση διασύνδεσης έρευνας 
και παραγωγής.  

• Έλλειψη διαθεσιµότητας 
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και διάχυσης καινοτοµιών. 
• Λειτουργία σηµαντικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
(Πανεπιστήµιο Κρήτης, 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 
Πολυτεχνείο Κρήτης, ΤΕΙ 
Ηρακλείου) καθώς και 
ερευνητικών ιδρυµάτων 
παραγωγής έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης (ΙΤΕ, 
ΜΑΙΧ). 

• Ενσωµάτωση στον κοινωνικό ιστό 
της πανεπιστηµιακής και 
σπουδαστικής κοινότητας. 

• Ικανοποιητική επάρκεια κτιριακών 
υποδοµών εκπαίδευσης. 

• Ύπαρξη πιστοποιηµένων φορέων 
για διεξαγωγή ενεργειών 
κατάρτισης. 

• Σχετικά χαµηλή παραγωγικότητα 
και µικρός βαθµός εξειδίκευσης 
των απασχολουµένων. 

• Έλλειψη θεσµικών κινήτρων 
στήριξης. 

• Μη ικανοποιητική εικόνα του 
εκπαιδευτικού επιπέδου του 
συνολικού πληθυσµού.  

• Σηµαντικές αποκλίσεις 
µορφωτικού επιπέδου 
διαπεριφερειακά. 

 

• Σταδιακή εξοικείωση στη χρήση 
τηλεκατάρτισης, τηλεκπαίδευσης 
και τηλεεργασίας. 

• Ανάπτυξη διασυνδέσεων µεταξύ 
της κοινωνίας της πληροφορίας 
και των καινοτοµιών σε 
εδραιωµένους τοµείς της 
οικονοµίας. 

• ∆υνατότητες ανάπτυξης 
συνεργιών µε νέα κράτη µέλη 
(Μάλτα, Κύπρος). 

• Ευρωµεσογειακή συνεργασία 
στους τοµείς της έρευνας και του 
περιβάλλοντος. 

• Αξιοποίηση των εκπαιδευτικών 
δοµών και πιστοποιηµένων 
δοµών κατάρτισης για την 
αναβάθµιση των γνώσεων και 
δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναµικού.  

κεφαλαίων. 
• Γραφειοκρατικά εµπόδια. 
• Έλλειψη σχεδίων αξιοποίησης 

συστήµατος Ε+Τ και εξαιρετικά 
µικρός αριθµός σχετικών 
επενδύσεων. 

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 
• Φυσική αύξηση πληθυσµού αλλά 

και προσέλκυση πληθυσµού από 
της περιοχές εντός και εκτός της 
χώρας. 

• Τα ποσοστά ανεργίας µειώνονται 
διαχρονικά και της τρεις 
Περιφέρειες µε πρωταθλήτρια την 
Περιφέρεια Κρήτης στην οποία 
σηµειώνονται τα χαµηλότερα 
ποσοστά ανεργίας και τα 
υψηλότερα ποσοστά συµµετοχής 
στην αγορά εργασίας στη χώρα.  

• Θετική τάση για την αύξηση της 
απασχόλησης µε διαφορετική της 
κατανοµή ανά τοµέα παραγωγής 
σε κάθε περιφέρεια. 

• Υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης 
από το συνολικό ποσοστό στη 
χώρα 

• Βαθµιαία αύξηση ποσοστών 
ανεργίας. 

• Άνιση διαπεριφερειακή και 
ενδοπεριφερειακή κατανοµή 
εισοδήµατος και απασχόλησης. 

• Σχετικά χαµηλότερο επίπεδο 
εκπαίδευσης και κατάρτισης των 
απασχολουµένων ως προς το 
µέσο όρο της χώρας. 

• Αυξηµένοι δείκτες γήρανσης. 
• Μειωµένη συµµετοχή των 

γυναικών στο εργατικό δυναµικό 
και δυσκολίες στην ένταξη 
άνεργων γυναικών στην αγορά 
εργασίας. 

• Έλλειψη εξειδικευµένου 
απασχολούµενου προσωπικού. 

• Βελτίωση δεξιοτήτων και 
αναβάθµιση των γνώσεων του 
ανθρώπινου δυναµικού, πολύ-
ειδίκευση, ενίσχυση για ανάπτυξη 
της πολυδραστηριότητας του 
τοπικού εργατικού δυναµικού. 

• Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για 
την εκπαίδευση και κατάρτιση 
προσαρµοσµένη της τοπικές 
ιδιαιτερότητες. 

• Σταδιακή και µεθοδευµένη 
κοινωνική, οικονοµική 
ενσωµάτωση οικονοµικών 
µεταναστών. 

• Ένταξη των γυναικών στην αγορά 
εργασίας αξιοποιώντας 
δραστηριότητες της κοινωνικής 
οικονοµίας. 

• Απαξίωση δεξιοτήτων των 
απασχολουµένων. 

• Ένταση φαινόµενων κοινωνικού 
αποκλεισµού. 

• Τάσεις αύξησης του µη ενεργού 
οικονοµικά πληθυσµού. 

• Τάσεις εγκατάλειψης των 
νησιών ή οικισµών από µη 
παραγωγικές ηλικίες. 

• Ενίσχυση φαινόµενων 
ανισότητας στην εργασία. 

•  
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ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 4: ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΩΣ ΤΟΠΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ 

• Υψηλή βιοποικιλότητα (γενετική, 
ειδών, οικοσυστηµάτων, τοπίου) 

• Υψηλός αριθµός προτεινόµενων 
Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας για 
ένταξη στο ∆ίκτυο NATURA 2000 
και σηµαντικός αριθµός Ζωνών 
Ειδικής Προστασίας. 

• Αυξηµένη κοινωνική 
πληροφόρηση ως προς τους 
κινδύνους που συνεπάγεται το 
φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

• Πλούσια διάσπαρτη πολιτιστική 
κληρονοµιά. 

• ∆ροµολογηµένες διαδικασίες 
ολοκληρωµένου σχεδιασµού 
ανάπτυξης και προστασίας του 
περιβάλλοντος µέσω της 
δηµιουργίας βασικών υποδοµών 
περιβάλλοντος. 

• ∆ηµιουργία βασικών υποδοµών 
υγείας και πρόνοιας 

• Έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις 
στις «αναπτυγµένες ζώνες» λόγω 
αστικής και τουριστικής 
ανάπτυξης – ανισοµερής 
κατανοµή ζήτησης από την 
κατανοµή της προσφοράς στο 
χρόνο και στο χώρο. 

• Μη συστηµατική προσέγγιση στη 
διΧΕίριση και εξασφάλιση 
υδάτινων πόρων – συστηµατική 
υποβάθµιση υπόγειων 
υδροφορέων – ύπαρξη πολλών 
άνυδρων ή µε ελάχιστους 
υδατικούς πόρους νησιά της ΧΕ. 

• Ελλιπής εξοπλισµός µετρήσεων 
εκποµπών αερίων του 
Θερµοκηπίου του γεωργικού 
τοµέα. 

• Υψηλός κίνδυνος µεγάλου 
ποσοστού διάβρωσης εδαφών. 

• Έλλειψη κοινωνικών υποδοµών 
σε συνδυασµό µε τους υψηλούς 
δείκτες γήρανσης του 
πληθυσµού. 

• Ολοκληρωµένα διΧΕιριστικά 
σχέδια για τα δάση, την ύδρευση, 
άρδευση και τα απορρίµµατα. 

• Ανάπτυξη πολιτικών προστασίας 
του περιβάλλοντος και πρόληψης 
κινδύνων. 

• Ολοκληρωµένες διχειριστικές 
παρεµβάσεις για προστασία-
ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς. 

• Ευρωµεσογειακή συνεργασία 
στους τοµείς της έρευνας και του 
περιβάλλοντος. 

• Ολοκλήρωση του πλέγµατος 
υποδοµών υγείας-πρόνοια  

 

• Περαιτέρω περιφεροποίηση 
των νησιών 

• Υποβάθµιση ορισµένων ζωνών 
και περιοχών µε ιδιαίτερα 
περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά. 

• Έλλειψη χωροταξικής 
οργάνωση και θεσµοθέτησή 
της. 

• Εξάντληση αποθεµάτων 
φυσικών πόρων 

• Φυσικές περιβαλλοντικές 
απειλές 

• Υψηλά ποσοστά απειλούµενων 
ειδών. 

• Ανθρωπογενείς 
περιβαλλοντικές απειλές 

• Μείωση της ελκυστικότητας της 
περιοχής.  

 

• Ύπαρξη ικανοποιητικών υποδοµών 
στις µεταφορές (αεροδρόµια, 
λιµένες, βασικό οδικό δίκτυο) και 
µερικά ικανοποιητικών υποδοµών 
τεχνολογικής υποστήριξης. 

 

• Μη καλυπτόµενες ενεργειακές 
ανάγκες κατά τους θερινούς 
µήνες, µικρή χρήση ΑΠΕ, 
εξάρτηση από το πετρέλαιο 

• Συνεχόµενες ελλείψεις σε 
υποδοµές µεταφορών µε υψηλό 
κόστος µεταφοράς και χαµηλό 
επίπεδο εξυπηρέτησης. 

• Ελλείψεις στις κοινωνικές 
υποδοµές. 

• Αυξηµένες απαιτήσεις σε 
υποδοµές λόγω διασποράς 
πληθυσµού. 

• ∆υσχέρεια στην ανάπτυξη 
σχέσεων συνεργασίας και 
επικοινωνιών λόγω του 

• ∆ιεύρυνση της χρήσης ΑΠΕ. 
• Θεσµικό πλαίσιο και 

απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών 
συγκοινωνιών 

• Προσδιορισµός - εξειδίκευση του 
ρόλου των λιµανιών και µέτρα 
για τον θεµατικό τουρισµό.  

• Ανάδειξη πρωταθλητών στον 
τοµέα των επικοινωνιών.  

• Ανάπτυξη νέας οικονοµίας - 
διάχυση τεχνογνωσίας στον 
τοµέα περιβάλλοντος και 
πολιτισµού. 

• Ενίσχυση της ελκυστικότητας 
ήδη ανεπτυγµένων περιοχών. 

• Αυξηµένες απαιτήσεις 
προστασίας φυσικού, ιστορικού 
περιβάλλοντος σε περιοχές 
όπου αλλάζουν οι όροι 
προσπελασιµότητας. 
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νησιωτικού και αποµονωµένου 
χαρακτήρα των περιφερειών. 

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 5: ΕΝ∆ΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ / ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

• Συγκέντρωση περιοχών µε 
αξιόλογα στοιχεία του φυσικού 
περιβάλλοντος. 

• Έντονη παρουσία και χωρική 
διασπορά περιοχών µε σηµαντικά 
στοιχεία ιστορικού πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος. 

• Ύπαρξη θεσµοθετηµένων 
Χωροταξικών Σχεδίων  

 

• ∆υσχέρειες στην ανάπτυξη 
σχέσεων συνεργασίας και 
επικοινωνιών λόγω του 
νησιωτικού χαρακτήρα των 
Περιφερειών. 

• Ύπαρξη σηµαντικών 
διαπεριφερειακών, 
ενδοπεριφερειακών και 
ενδονησιωτικών ανισοτήτων 
µεταξύ των οποίων και 
ανισοκατανοµή ανθρώπινων και 
φυσικών πόρων και υποδοµών. 

 

• Ενίσχυση χωρικής εξειδίκευσης. 
• Ενίσχυση διασυνδέσεων 

ανεπτυγµένων οικονοµικών 
κέντρων και πυλών εισόδου. 

• Ανάδειξη τοπικών αστικών 
κέντρων και διασφάλιση της 
εταιρικής τους σχέσης µε τις 
ζώνες υπαίθρου. 

• Ολοκληρωµένες διαχειριστικές 
παρεµβάσεις για τη φυσική και 
πολιτιστική κληρονοµιά. 

• Οργάνωση υπηρεσιών σε επίπεδο 
µεγάλων δήµων και µεταφορά 
κεντρικών αρµοδιοτήτων σε 
αυτούς. 

• Ανάπτυξη πολυδραστηριότητας 
του τοπικού εργατικού 
δυναµικού. 

• Έντονες πιέσεις στο περιβάλλον 
από την υπερσυγκέντρωση 
πληθυσµού και την τουριστική 
δραστηριότητα.  

• Ενίσχυση της 
περιφερειοποίησης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 74 - SWOT Ανάλυση Περιφέρεια Κρήτης 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

• Η δυναµική της οικονοµίας στηρίζεται 
σχεδόν ισόρροπα σε 2 σηµαντικές 
δραστηριότητες (τουρισµός και γεωργία). 

• Οικονοµία συνάθροισης στον τοµέα του 
τουρισµού. 

• Υψηλής ποιότητας ξενοδοχειακές 
υποδοµές. 

• Καλή ποιότητα, ευρεία ποικιλία και 
αναγνωρίσιµα προβεβληµένα τοπικά 
προϊόντα (κρητική κουζίνα). 

• Σηµαντική συγκέντρωση περιοχών µε 
αξιόλογα στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος 
σε συνδυασµό µε σηµαντικά στοιχεία 
ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.  

• Ύπαρξη υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού 
και ερευνητικού ιστού µε δυνατότητες 
ανάπτυξης και διάχυσης καινοτοµιών. 

• Σηµαντική υποδοµή ευρέος φάσµατος 
υψηλών τεχνολογιών διεθνώς 
ανταγωνιστικών, σχετικά αυτόνοµη 
λειτουργία (20% αιτούµενη κρατική 
χρηµατοδότηση), κινητικότητα και 
ανταλλαγή επιστηµονικού προσωπικού 
στην παραγωγή και προσφορά 
τεχνολογίας. 

•  Σηµαντική φυσική αύξηση πληθυσµού 
αλλά και προσέλκυση πληθυσµού από 
άλλες περιοχές εντός και εκτός της 
χώρας. 

• Υψηλά ποσοστά απασχόλησης (συνολικά, 
γυναίκες, ηλικιωµένοι) 

• Πολύ χαµηλά ποσοστά ανεργίας 
(συνολικά, γυναίκες, νέοι, µακροχρόνιοι).  

• Ικανοποιητικά επίπεδα κατάρτισης των 
ανέργων.  

• Ικανοποιητικοί δείκτες υγείας. 

• Εξάρτηση από τον τουριστικό τοµέα ενώ 
το µοντέλο ανάπτυξης του µαζικού 
τουρισµού διέρχεται κρίση τόσο διεθνώς 
όσο και σε εθνικό επίπεδο.  

• Χαµηλό επίπεδο τυποποίησης αγροτικής 
παραγωγής και αδύναµοι µηχανισµοί 
εµπορίας και προβολής. 

• Μικρός βαθµός ανάπτυξης διατοµεακών 
και ενδοτοµεακών συνεργιών 
(δικτυώσεις). 

• Σχετικά χαµηλή παραγωγικότητα και 
µικρός βαθµός εξειδίκευσης των 
απασχολουµένων. 

• Χαµηλού βαθµού εισαγωγή καινοτοµίας 
στον α’γενή τοµέα και τον τουρισµό.  

• Άνιση ενδοπεριφερειακή κατανοµή 
εισοδήµατος και απασχόλησης. 

• Σχετικά χαµηλότερο επίπεδο 
εκπαίδευσης και κατάρτισης των 
απασχολουµένων ως προς το µέσο όρο 
της χώρας. 

• Έντονη τάση συγκέντρωσης της 
γυναικείας απασχόλησης στον 
πρωτογενή τοµέα. 

• Αυξηµένες απαιτήσεις προστασίας 
φυσικού και ιστορικού πολιτιστικού 
περιβάλλοντος σε σηµαντικό τµήµα της 
Περιφέρειας και µε σηµαντική χωρική 
διασπορά. 

• Ελλείψεις στις κοινωνικές υποδοµές και 
υψηλός δείκτης γήρανσης στις ορεινές 
περιοχές. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Περαιτέρω ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητας του τριτογενούς 
τοµέα, και ειδικότερα του τουρισµού. 

• Σταθερότητα ποιότητας, τυποποίηση και 
ολοκληρωµένη πολιτική προώθησης 
επιλεγµένων τοπικών προϊόντων. 

• Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας και 
οργάνωσης των επιχειρήσεων σε 
σύγχρονη βάση. 

• Ανάδειξη ανταγωνιστικών κέντρων 
(Μάλτα, Κύπρος). 

• Επιπτώσεις από τη νέα ΚΑΠ. 

• Απαξίωση δεξιοτήτων των 
απασχολουµένων. 

• Ένταση φαινοµένων κοινωνικού 
αποκλεισµού 

• Αυξηµένες απαιτήσεις για προστασία 
περιβάλλοντος λόγω ενίσχυσης της 



 

 

315

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

• Ενίσχυση χωρικής εξειδίκευσης. 

• Ενίσχυση διασυνδέσεων ανεπτυγµένων 
οικονοµικών κέντρων µε πύλες εισόδου 
και ζώνες υπαίθρου.  

• Ενίσχυση της ελκυστικότητας ήδη 
ανεπτυγµένων περιοχών. 

ανταγωνιστικότητας / ελκυστικότητας 
των ήδη ανεπτυγµένων περιοχών. 

• Αυξηµένες απαιτήσεις προστασίας από 
την ανάδειξη νέων περιοχών ανάπτυξης. 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Κρήτης 

 Ισχυρά σηµεία Αδυναµίες 

 ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Ευκαιρίες 

• επαναπροσδιορισµός του 
τουριστικού προϊόντος-
διασύνδεση µε πολιτιστική 
κληρονοµιά και τοπικά προϊόντα 

• ανάπτυξη οικοτεχνίας 
βιολογικών-παραδοσιακών 
αγροτικών προϊόντων, 

• συντήρηση και ανάδειξη 
ιστορικών τόπων-µνηµείων – 
συµµετοχή σε θεµατικά 
διακρατικά δίκτυα (ιδιαίτερα 
µεσογειακά) 

• ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
∆ΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, 
ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ. 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 
ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

• ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ & ΑΝΕΡΓΟΥΣ 

• ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΟ ΜΗ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

• θαλάσσιες συνδέσεις 
(ενδοπεριφερειακές και 
διαπεριφερειακές) και υποδοµές 
λιµένων 

• ανάπτυξη ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών χρήσιµες για την 
καθηµερινή ζωή των πολιτών σε 
αποµακρυσµένες περιοχές. 

 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Απειλές 

• ενίσχυση και περαιτέρω 
εξάπλωση της περιβαλλοντικής 
φιλικά γεωργίας 

• ανάπτυξη δεσµών συνεργασίας 
µε τις χώρες της Κεντρικής και 
Νότιο-ανατολικής Μεσογείου 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ 
– ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 

• διαχείριση & εµπλουτισµός 
υδατίνων πόρων - νέες 
τεχνολογίες (ΑΠΕ & αφαλάτωση) 
επεξεργασίας ύδατος 

• βελτίωση ενδοπεριφερειακών 
οδικών υποδοµών ιδιαίτερα των 
ορεινών περιοχών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 75 - SWOT Ανάλυση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

• Υψηλό επίπεδο οικονοµικής 
δραστηριότητας 

• Ύπαρξη σηµαντικών πολιτιστικών πόρων 
εθνικής και διεθνούς εµβέλειας 

• Συνεχής ανάπτυξη του τουριστικού 
προϊόντος σε σηµαντικό αριθµό νησιών – 
τουριστικών πόλων 

• Συνεχής πληθυσµιακή αύξηση (φυσική 
αύξηση, προσέλκυση από άλλες περιοχές 
και οικονοµικοί µετανάστες) 

• Τάση επιχειρηµατικότητας του γηγενούς 
δυναµικού 

• Ευνοϊκή θέση της Περιφέρειας στον 
θαλάσσιο χώρο της Μεσογείου 

• Η ιστορική παράδοση στην εξωστρέφεια 

• Ικανοποιητική κάλυψη σε υποδοµές 
εκπαίδευσης στα σηµαντικότερα από 
πλευράς πληθυσµού νησιά. 

• Σχετικά υψηλά ποσοστά απασχόλησης 
(συνολικά, ηλικιωµένοι). 

• Χαµηλό ποσοστό ανεργίας (συνολικά, 
νέοι, µακροχρόνιοι). 

• Εξαιρετικό φυσικό και δοµηµένο 
περιβάλλον 

• Σχετικά µικρές αποστάσεις µεταξύ νησιών 
και ενδοχώρας και σχετικά µικρές 
διανησιωτικές αποστάσεις 

 

• Μεγάλες ενδοπεριφερειακές ανισότητες 
φυσικών πόρων και σηµαντική 
ενδοπεριφερειακή ανισοκατανοµή 
ανθρωπίνων πόρων και υποδοµών 

• Υψηλό κόστος µεταφορών και χαµηλό 
επίπεδο εξυπηρέτησης 

• Χρονική και χωρική υπερσυγκέντρωση 
της τουριστικής κίνησης και 
δραστηριότητας 

• Μικρή τοπική αγορά - Αδυναµία 
εκµετάλλευσης οικονοµιών κλίµακας 

• Χαµηλό ποσοστό απασχόλησης και 
υψηλό ποσοστό ανεργίας γυναικών. 

• Έλλειψη καταρτισµένου και 
εξειδικευµένου απασχολούµενου 
προσωπικού σε όλους τους τοµείς. 

• Σχετικά υψηλή συγκέντρωση κοινωνικά 
ευάλωτου πληθυσµού (οικονοµικοί 
µετανάστες). 

• Τάσεις εγκατάλειψης νησιών ή οικισµών 
από τις παραγωγικές ηλικίες. 

• Χαµηλή εκµετάλλευση των δυνατοτήτων 
της πληροφορικής και νέων τεχνολογιών 

• Ανεπάρκεια οργάνωσης των 
ακτοπλοϊκών και αεροπορικών 
συνδέσεων 

• Αδυναµία ανάπτυξης συνεκτικών 
οικιστικών δικτύων (πόλοι ανάπτυξης) 
και διάχυσης των θετικών αναπτυξιακών 
επιπτώσεων, εξ αιτίας της ασυνέχειας 
του χώρου 

• Αδυναµία ελέγχου εφαρµογής 
περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών 
στη δόµηση και στις διάφορες 
δραστηριότητες, εξ αιτίας της έλλειψης 
καθορισµού χρήσεων γης 

• Ελλιπής διαχείριση των περιορισµένων 
υδατικών πόρων 

• Ανεπάρκεια συστηµάτων διάθεσης 
απορριµµάτων 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Αξιοποίηση της διεθνούς ζήτησης και 
προοπτικές ανάπτυξης νέων και 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού 
(πολιτιστικού, θαλάσσιου, οικολογικού) 
και σηµαντικές προοπτικές για την 
ανάπτυξη τουριστικής υποδοµής µικρής 

• Ανάπτυξη ανταγωνιστικών περιοχών µε 
χαµηλότερο κόστος προϊόντων και 
υπηρεσιών στον ευρύτερο χώρο της 
Μεσογείου 

• Εξάντληση υδροφόρου ορίζοντα και 
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κλίµακας σε µη κορεσµένες περιοχές 

• Αξιοποίηση της ζήτησης προϊόντων µε 
ονοµασία προέλευσης και βιολογικής 
παραγωγής. 

• ∆υνατότητες διασυνοριακής συνεργασίας 
σε εµπόριο και τουρισµό µε ενταγµένες 
και υπό ένταξη χώρες 

• Αξιοποίηση των µέσων και ευκαιριών που 
παρέχονται από τις νέες τεχνολογίες της 
επικοινωνίας 

• Αναθεώρηση θεσµικού πλαισίου 
ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και 
απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών 
συγκοινωνιών 

 

υφαλµύρωση 

• Φυσικές περιβαλλοντικές απειλές 
(σεισµοί, κατολισθήσεις, πυρκαγιές, 
πληµµύρες, διάβρωση) 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Νοτίου Αιγαίου 

 Ισχυρά σηµεία Αδυναµίες 

 ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Ευκαιρίες  

• επαναπροσδιορισµός του 
τουριστικού προϊόντος-
διασύνδεση µε πολιτιστική 
κληρονοµιά και τοπικά προϊόντα 

• δικτυωση φορέων για κοινές 
δράσεις προβολής του τόπου 

• ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
∆ΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, 
ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ. 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 
ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

• φυσική και ηλεκτρονική 
διασύνδεση µικρών νησιών µε 
αστικά κέντρα 

• ανάπτυξη ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών χρήσιµες για την 
καθηµερινή ζωή των πολιτών σε 
αποµακρυσµένες περιοχές              

• ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΟ ΜΗ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

• ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

• θαλάσσιες συνδέσεις 
(ενδοπεριφερειακές και 
διαπεριφερειακές) και υποδοµές 
λιµένων 

• ανάπτυξη µονάδων ΑΠΕ και 
ενσωµάτωση ΑΠΕ και µεθόδων 
εξοικονόµησης ενεργείας στις 
τουριστικές µονάδες 

 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Απειλές  

• ανάπτυξη διαπεριφερειακών / 
διασυνοριακών σχέσεων µε 
όµορες νησιωτικές περιοχές, την 
εγγύς ηπειρωτική ενδοχώρα και 
περιοχές µε κοινά, παραγωγικά 
χαρακτηριστικά 

• ανάπτυξη δεσµών συνεργασίας 
µε τις χώρες της Κεντρικής και 
Νότιο-ανατολικής Μεσογείου 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ 
– ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 

• διαχείριση αποβλήτων – 
αποκατάσταση περιοχών  

• προστασία των θαλασσών από 
φαινόµενα εξάντλησης  της 
πανίδας και ρύπανσης 

• παρεµβάσεις βελτίωσης και 
προστασίας φυσικού 
περιβάλλοντος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 76 - SWOT Ανάλυση Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

• Σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο 
οικονοµικής δραστηριότητας που 
οφείλονται στη τουριστική ανάπτυξη. 

• Καλή ποιότητα και µεγάλη ποικιλία 
παραγόµενων τοπικών προϊόντων 
(πρωτογενών και µεταποιηµένων 
αγροτικών προϊόντων). 

• ∆υνατότητα επίτευξης 
συµπληρωµατικότητας παραγωγικών 
δραστηριοτήτων 

• Επώνυµα τοπικά αγροτικά προϊόντα 

• Ενσωµάτωση στον κοινωνικό ιστό της 
πανεπιστηµιακής και σπουδαστικής 
κοινότητας 

• Σχετικά χαµηλό ποσοστό ανεργίας 
(συνολικά) 

• Πλούσια διάσπαρτη πολιτιστική 
κληρονοµιά  

• Συγκέντρωση περιοχών µε αξιόλογα 
στοιχεία αναλλοίωτου φυσικού 
περιβάλλοντος 

 

• Πολύ χαµηλά ποσοστά απασχόλησης 
(συνολικά, γυναίκες, ηλικιωµένοι) 

• Πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας στις 
γυναίκες, νέους και µακροχρόνια 
ανέργους. 

• Περιορισµένο δίκτυο κοινωνικών 
υπηρεσιών 

• Χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο 

• Χαµηλή παραγωγικότητα του πρωτογενή 
τοµέα 

• Χαµηλό επίπεδο τεχνολογικού 
εξοπλισµού 

• Αδύναµες µεταποιητικές µονάδες 

• Χαµηλός βαθµός επιχειρηµατικότητας 
στην τουριστική δραστηριότητα 

• Χαµηλό επίπεδο βασικών υποδοµών 

• Έλλειψη / ανεπάρκεια ενεργειακού 
δυναµικού 

• Ενδοπεριφερειακές / ενδονησιωτικές 
ανισότητες 

• ∆υσκολία στην ανάπτυξη σχέσεων 
συνεργασίας και λειτουργικών / 
παραγωγικών διασυνδέσεων 

• Αυξηµένος δείκτης γήρανσης 

• ∆ιπλή περιφερειακότητα 

• Αποµόνωση / δυσκολίες πρόσβασης / 
επικοινωνίας από τα µητροπολιτικά 
κέντρα 

• Έλλειψη / ανεπάρκεια υδάτινων πόρων 

• Χωροταξικά άναρχα οργανωµένες 
περιοχές 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Εξωστρέφεια των επώνυµων αγροτικών 
προϊόντων 

• Προοπτική διεύρυνση της ΕΕ προς 
ανατολάς  

• Ανάπτυξη παραγωγικών / εµπορικών 
διασυνδέσεων µεταξύ των νησιών της 
Περιφέρειας 

• Πύλη εισόδου / εξόδου της Ε.Ε. σε τρίτες 
χώρες 

• Έντονα ανταγωνιστικό οικονοµικό 
περιβάλλον 

• Περαιτέρω περιφερειοποίηση των νησιών 
ως η πλέον αποµακρυσµένη Περιφέρεια 
της Ε.Ε. 

• Υποβάθµιση ορισµένων ζωνών και 
περιοχών µε ιδιαίτερα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Βορείου Αιγαίου 

 Ισχυρά σηµεία Αδυναµίες 

 ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Ευκαιρίες 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

• επαναπροσδιορισµός του 
τουριστικού προϊόντος-
διασύνδεση µε πολιτιστική 
κληρονοµιά και τοπικά προϊόντα 

• προώθηση καινοτόµων µορφών 
συµπληρωµατικής 
«παραδοσιακής» - «βιολογικής» 
αγροτικής δραστηριότητας  

 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

• ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΑ 
ΜΕΤΡΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

• ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ, 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ & ΝΕΑΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

• ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ 
ΓΗΡΑΝΣΗ 

• θαλάσσιες συνδέσεις 
(ενδοπεριφερειακές και 
διαπεριφερειακές) και υποδοµές 
λιµένων 

• ανάπτυξη ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών χρήσιµες για την 
καθηµερινή ζωή των πολιτών σε 
αποµακρυσµένες περιοχές              

• ανάπτυξη µονάδων ΑΠΕ και 
ενσωµάτωση ΑΠΕ και µεθόδων 
εξοικονόµησης ύδατος στις 
τουριστικές µονάδες 

 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Απειλές 

• προστασία των θαλασσών από 
φαινόµενα εξάντλησης ‘της 
πανίδας και ρύπανσης 

• παρεµβάσεις βελτίωσης και 
προστασίας φυσικού 
περιβάλλοντος 

• ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΧΥΣΗ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ, ΤΗΣ Ε&Α & 
ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

• δράσεις εξοικείωσης των πολιτών 
µε ΤΠΕ 

• διαχείριση αποβλήτων – 
αποκατάσταση περιοχών  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 77 - Ανάλυση SWOT της Χωρικής Ενότητας Κεντρικής Μακεδονίας, 
∆υτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

• Γεωπολιτική θέση στον ευρύτερο 
οικονοµικό χώρο της ΝΑ Ευρώπης 

• Συµµετοχή στα διευρωπαϊκά δίκτυα 
µεταφορών  

• Σηµαντικός κόµβος µεταφοράς ενέργειας 
• Σηµαντική παρουσία και επενδυτική 
δραστηριότητα ελληνικών επιχειρήσεων 
στα Βαλκάνια 

• Ισόρροπη παραγωγική διάρθρωση µε 
σηµαντική παρουσία όλων των τοµέων 
της οικονοµίας 

• Ποικιλοµορφία αγροτικής παραγωγής 
• Μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης 
δραστηριοτήτων του δευτερογενή και 
τριτογενή τοµέα, οι οποίοι λόγω της 
εντατικότερης χρήσης του κεφαλαίου και 
της τεχνολογίας συσχετίζονται µε υψηλό 
επίπεδο ανάπτυξης  

• Μεγάλες ενεργειακές και σχετικά µεγάλες 
βιοµηχανικές µονάδες µε σηµαντική 
παρουσία κεφαλαιουχικών και 
ενδιάµεσων κλάδων 

• Σηµαντικές ερευνητικές, εκπαιδευτικές 
και κοινωνικές υποδοµές σε εθνικό 
επίπεδο 

• Σηµαντικές καινοτοµικές και τεχνολογικές 
επιδόσεις 

• Αξιόλογοι τουριστικοί πόροι, σηµαντικά 
φυσικά οικοσυστήµατα και πλούσιο 
πολιτιστικό απόθεµα 

• Θεσσαλονίκη, δεύτερο σε µέγεθος 
µητροπολιτικό κέντρο της χώρας µε 
σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία της 
περιοχής 

 

• Γεωγραφική απόσταση από τα δυτικά 
ευρωπαϊκά κέντρα και ανεπαρκείς 
συνδέσεις. 

• Ανεπαρκές σε τεχνολογία σιδηροδροµικό 
δίκτυο 

• Ανεπαρκής διασύνδεση µέσων και 
δικτύων 

• Μικρή αξιοποίηση ΑΠΕ 
• Πληθυσµιακή αποδυνάµωση και γήρανση 
των παραµεθόριων και αγροτικών 
περιοχών µε επακόλουθο τη συρρίκνωση 
δραστηριοτήτων και τη µείωση της 
παραγωγικότητας 

• Χαµηλότερο του µέσου εθνικού και 
ευρωπαϊκού (ΕΕ-25) όρου κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ και διαθέσιµο εισόδηµα 

• Κυριαρχία παραδοσιακών κλάδων 
έντασης εργασίας και χαµηλής 
εξειδίκευσης. 

• Καθυστέρηση του πρωτογενούς τοµέα ως 
προς την τεχνολογία, το ανθρώπινο 
δυναµικό, την υποδοµή µεταποίησης, 
εµπορίας και διακίνησης των προϊόντων 
και τη διοικητική και τεχνική στήριξη. 

• Ύφεση βιοµηχανικής δραστηριότητας. 
• Μικρό µερίδιο µεταποιητικών 
δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας 

• Μικρή ανάπτυξη επιχειρηµατικών 
συνεργασιών, χαµηλή χρηµατοδότηση 
και ζήτηση έρευνας και καινοτοµίας από 
επιχειρήσεις  

• Χαµηλή συγκέντρωση δυναµικών κλάδων 
του τριτογενή τοµέα. 

• Υποβαθµισµένο τουριστικό προϊόν και 
µικρή αποτελεσµατικότητα στη 
διαφοροποίησή του 

• Χαµηλός βαθµός απασχόλησης και υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, που πλήττουν κυρίως 
τις γυναίκες, τους νέους και τους 
µακροχρόνια άνεργους 

• Χαµηλότερο του εθνικού µέσου όρου 
επίπεδο εκπαίδευσης του εργατικού 
δυναµικού 

• Σηµαντικές ελλείψεις σε υποδοµές 
περιβαλλοντικής προστασίας και 
µειωµένη δράση σε ενέργειες πρόληψης, 
παρακολούθησης και προστασίας 
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οικολογικών πόρων 
• Πολεοδοµικά και περιβαλλοντικά 
προβλήµατα στα αστικά κέντρα 

• Ανεξέλικτη αστική διάχυση 
 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Εγγύτητα σε Βαλκάνια και Παρευξείνια 
ζώνη– ζώνη µεγάλων αλλαγών και 
προοπτικών. 

• Αναβάθµιση των αγορών στη Βαλκανική 
ενδοχώρα µετά την διεύρυνση του 2007.  

• Βελτιωµένα επίπεδα διασυνοριακών και 
διακρατικών σχέσεων στη ΝΑ Ευρώπη - 
εφαρµογή πολιτικών ενίσχυσης της 
διακρατικής / διαπεριφερειακής 
συνεργασίας 

• Αύξηση διεθνούς ενδιαφέροντος για την 
ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων 

• Ολοκλήρωση των νέων ενεργειακών 
δικτύων (εθνικών και διεθνών). 

• Προώθηση θεσµικών µεταρρυθµίσεων µε 
στόχο την απελευθέρωση αγορών. 

• Αυξηµένα κίνητρα για επενδύσεις βάσει 
του νέου Αναπτυξιακού Νόµου και σε 
συνδυασµό µε τη δυνατότητα 
δηµιουργίας Σ∆ΙΤ 

• Ενίσχυση πολιτικών ένταξης της 
καινοτοµίας στην παραγωγική διαδικασία 

• ∆ιαρκής τεχνολογική εξέλιξη σε ψηφιακά 
µέσα. 

• Αύξηση ενδιαφέροντος για την πολιτική 
για την απασχόληση (Στρατηγική 
Λισσαβόνας) 

• Ενσωµάτωση των οικονοµικών 
µεταναστών 

•  Άνοδος βιοτικού επιπέδου και 
αυξανόµενη ζήτηση διεθνώς για 
ποιοτικότερα προϊόντα και υπηρεσίες. 

• Αυξανόµενη ζήτηση εναλλακτικών / 
θεµατικών µορφών τουρισµού. 

• Αυξανόµενη χρήση οικονοµικών 
εργαλείων για την εφαρµογή της αρχής 
«ο ρυπαίνων πληρώνει». 

• Ολοκλήρωση και εξειδίκευση θεσµικού 
πλαισίου για τον χωροταξικό σχεδιασµό. 

 

• Ανταγωνισµός στα πλαίσια της σταδιακής 
άµβλυνσης των περιορισµών στο διεθνές 
εµπόριο και της διεύρυνσης της Ε.Ε  

• Μετακίνηση παραγωγικών µονάδων 
έντασης εργασίας σε όµορες χώρες και 
περιφέρειες  

• Οι αλλαγές στο παραγωγικό περιβάλλον 
του πρωτογενούς τοµέα λόγω της νέας 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. 

• Συνεχιζόµενη µείωση της 
ανταγωνιστικότητας στον ευρύτερο 
γεωγραφικό χώρο της Β. Ελλάδας 

• Καθυστέρηση στην υλοποίηση 
ενεργειακών συµφωνιών και στην 
υιοθέτηση πολιτικής σε παγκόσµιο 
επίπεδο. 

• Αύξηση της διαρροής επιστηµονικού 
δυναµικού υψηλού επιπέδου στο 
εξωτερικό. 

• ∆ηµογραφική γήρανση και επιβάρυνση 
του ασφαλιστικού συστήµατος. 

• (Παράνοµη) εισροή µεταναστών που 
δηµιουργεί πιέσεις στην αγορά εργασίας 
ενώ ενέχει τον κίνδυνο περιθωριοποίησης 
της συγκεκριµένης οµάδας. 

• ∆υναµική είσοδος νέων ανταγωνιστών 
στο χώρο του τουρισµού. 

• Η συνέχιση µη περιβαλλοντικά βιώσιµων 
πρακτικών και η µη κάλυψη ανελαστικών 
περιβαλλοντικών υποχρεώσεων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 78 - SWOT Ανάλυση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

• Επίπεδο οικονοµικής δραστηριότητας 
περίπου εφάµιλλο µε το µ.ο. της χώρας. 

• Γεωπολιτική θέση της ΠΚΜ στον 
ευρύτερο οικονοµικό χώρο της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

• Θεσσαλονίκη, έδρα διεθνών οργανισµών 
περιφερειακής συνεργασίας. 

• Μεγέθυνση διακρατικών εµπορικών 
συναλλαγών µε Βαλκανικές χώρες. 

• Η σηµαντική παρουσία και επενδυτική 
δραστηριότητα ελληνικών επιχειρήσεων 
στα Βαλκάνια. 

• Σηµαντικός κόµβος µεταφοράς ενέργειας 
(ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο) σε 
ελληνικό και βαλκανικό επίπεδο. 

• ∆ιαθεσιµότητα αξιοποιήσιµου δυναµικού 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 

• Πληθυσµιακή ενίσχυση µικρότερων 
αστικών κέντρων 

• Συγκέντρωση σηµαντικών οικονοµικών 
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. 

• ∆υναµικός παραγωγικός πόλος και 
κέντρο παραγωγής βασικών αγροτικών 
προϊόντων µε ισχυρές τοπικές αγροτικές 
εξειδικεύσεις. 

• Ύπαρξη ισχυρής µεταποιητικής βάσης µε 
µεγάλη χωρική εξειδίκευση. 

• Αξιόλογοι τουριστικοί πόροι (πολιτισµός, 
ιστορία, φυσικοί πόροι, κλπ) 

• Σηµαντικές ερευνητικές και εκπαιδευτικές 
υποδοµές σε εθνικό επίπεδο. 

• Ύπαρξη εξειδικευµένου ανθρώπινου 
δυναµικού. 

• Σηµαντικοί φυσικοί, εδαφικοί και υδάτινοι 
πόροι. 

• Η ύπαρξη ενός συνεκτικού δικτύου 
αστικών κέντρων µεσαίου µεγέθους που 
µπορούν να δράσουν συµπληρωµατικά µε 
το µητροπολιτικό ρόλο (προϋποθέσεις 
πολυκεντρικής ανάπτυξης). 

 

• Γεωγραφική απόσταση από τα δυτικά 
ευρωπαϊκά κέντρα και ανεπαρκείς 
συνδέσεις. 

• Χαµηλή επιχειρηµατικότητα «υψηλών 
προσδοκιών» 

• Μικρή αξιοποίηση ενεργειακού 
δυναµικού. 

• Πληθυσµιακή αποδυνάµωση και γήρανση 
των παραµεθόριων και αγροτικών 
περιοχών 

• Κυριαρχία παραδοσιακών κλάδων 
έντασης εργασίας και χαµηλής 
εξειδίκευσης. 

• Καθυστέρηση του πρωτογενούς τοµέα ως 
προς την τεχνολογία, το ανθρώπινο 
δυναµικό, την υποδοµή µεταποίησης, 
εµπορίας και διακίνησης των προϊόντων 
και τη διοικητική και τεχνική στήριξη. 

• Ύφεση βιοµηχανικής δραστηριότητας. 

• Χαµηλή συγκέντρωση δυναµικών κλάδων 
του τριτογενή τοµέα. 

• Υποβαθµισµένο τουριστικό προϊόν, 
κυρίως λόγω χαµηλής ποιότητας 
υπηρεσιών και συγκρούσεων χρήσεων 
γης. 

• Μικρή ανάπτυξη επιχειρηµατικών 
συνεργασιών, χαµηλή χρηµατοδότηση 
και ζήτηση έρευνας και καινοτοµίας από 
επιχειρήσεις. 

• Χαµηλή αναλογία ερευνητικού 
προσωπικού ως προς το σύνολο των 
απασχολουµένων. 

• Χαµηλό ποσοστό απασχόλησης 
(συνολικά, γυναικών, ηλικιωµένων) 

• Υψηλά ποσοστά ανεργίας (συνολικά, 
γυναικών, νέων, µακροχρόνιας). 

• Παρουσία θυλάκων ιδιαίτερα υψηλής 
ανεργίας, µε χωρικά ή/και θεµατικά 
χαρακτηριστικά (π.χ.: Θεσσαλονίκη, 
Νάουσα).  

• Σηµαντικές ελλείψεις σε υποδοµές 
περιβαλλοντικής προστασίας (ΣτΕΛ, ΧΥΤΑ 
κ.ο.κ.) και µειωµένη δράση σε ενέργειες 
πρόληψης, παρακολούθησης και 
προστασίας οικολογικών πόρων 
(προστατευόµενες περιοχές και 
διαχείριση υδάτων). 
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• Ιδιαίτερα υψηλή ατµοσφαιρική ρύπανση 
στη Θεσσαλονίκη. 

• Σηµαντικές αδυναµίες στην εσωτερική 
πολεοδοµική οργάνωση και κυκλοφορία, 
στις αστικές υποδοµές και στο 
περιβάλλον της µητροπολιτικής περιοχής 
της Θεσσαλονίκης – αναπαραγωγή των 
πολεοδοµικών και περιβαλλοντικών 
προβληµάτων στα µεγάλα αστικά κέντρα 
της ΠΚΜ. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Η διεύρυνση της ΕΕ προς ανατολάς και η 
συνεπακόλουθη αναβάθµιση των αγορών 
στη βαλκανική ενδοχώρα. 

• Ανάδειξη Περιφέρειας σε κέντρο παροχής 
υπηρεσιών γνώσης και τεχνολογίας για 
την ΝΑ Ευρώπη. 

• Ανάπτυξη της δια-τροπικότητας µε την 
ολοκλήρωση του βασικού µεταφορικού 
δικτύου ως το 2008. 

• Άνοδος του βιοτικού επιπέδου και 
αυξανόµενη ζήτηση σε παγκόσµιο 
επίπεδο για ποιοτικότερα προϊόντα και 
υπηρεσίες. 

• Αυξανόµενη ζήτηση για εναλλακτικές 
µορφές τουρισµού (οικοτουρισµός, 
αγροτοτουρισµός, κλπ). 

• ∆ιαρκής τεχνολογική εξέλιξη σε ψηφιακά 
µέσα. 

• Ενσωµάτωση των µεταναστευτικών 
ρευµάτων για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. 

• Ολοκλήρωση των νέων ενεργειακών 
δικτύων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

• Αυξανόµενη χρήση οικονοµικών 
εργαλείων για την εφαρµογή της αρχής 
«ο ρυπαίνων πληρώνει». 

• Ανταγωνισµός στα πλαίσια της σταδιακής 
άµβλυνσης των περιορισµών στο διεθνές 
εµπόριο και της διεύρυνσης της Ε.Ε. 

• Μετακίνηση παραγωγικών µονάδων 
έντασης εργασίας σε όµορες χώρες και 
περιφέρειες και η πιθανή αδυναµία 
αναδιάρθρωσης της παραγωγικής βάσης 
του τοµέα προς κλάδους υψηλής 
προστιθέµενης αξίας. 

• ∆ηµογραφική γήρανση και επιβάρυνση 
του ασφαλιστικού συστήµατος. 

• (Παράνοµη) εισροή µεταναστών που 
δηµιουργεί πιέσεις στην αγορά εργασίας 
ενώ ενέχει τον κίνδυνο περιθωριοποίησης 
της συγκεκριµένης οµάδας. 

• Η συνέχιση µη περιβαλλοντικά βιώσιµων 
πρακτικών και η µη κάλυψη ανελαστικών 
περιβαλλοντικών υποχρεώσεων. 

• Η «ευµετάβλητη» τουριστική αγορά και ο 
«σκληρός» διεθνής ανταγωνισµός των 
περιοχών – προορισµών παραθαλάσσιου 
και παραθεριστικού τουρισµού. 

• Αύξηση της διαρροής επιστηµονικού 
δυναµικού υψηλού επιπέδου στο 
εξωτερικό 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας 

 Ισχυρά σηµεία Αδυναµίες 

 ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Ευκαιρίες  

• ανάπτυξη και βελτίωση του 
συστήµατος συνδυασµένων 
µεταφορών  

• προώθηση τεχνολογικής και 
επιχειρηµατικής καινοτοµίας 

• ενίσχυση παροχής υπηρεσιών 
υψηλής προστιθεµένης αξίας 
(πχ. logistics, 
χρηµατοπιστωτικά) 

• διάχυση του ερευνητικού 
προϊόντος στην παραγωγή – 
δικτύωση ερευνητικών 
υποδοµών µε επιχειρήσεις – 
φορολογικά µέτρα για την 
«παραγωγική» αξιοποίηση της 
έρευνας 

• ανάπτυξη δικτυού επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών µε 
προσανατολισµό την ΝΑ Ευρώπη 

• ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ 
ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

• ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ 

• Ολοκλήρωση έργων µεθοριακών 
σταθµών και βελτίωσης των 
διασυνοριακών διευκολύνσεων  

• παρεµβάσεις βελτίωσης και 
προστασίας δοµηµένου – αστικού 
περιβάλλοντος 

• διαχείριση αποβλήτων – 
αποκατάσταση περιοχών  

• παροχή συµβουλευτικών 
υπηρεσιών προς τους αγρότες µε 
σκοπό τη δηµιουργία ενός νέου 
τύπου γεωργίας βασισµένο στην 
ένταση γνώσης, εργασίας, 
τεχνολογίας και ποιότητας 

• ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΑ 
ΜΕΤΡΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

• ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ, 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ & ΝΕΑΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

• ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ 
ΓΗΡΑΝΣΗ 

• ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Απειλές  

• προώθηση µέτρων στήριξης της 
κοινωνικής ένταξης 

• ενίσχυση εξωστρέφειας και 
διεθνών συνεργασιών των 
επιχειρήσεων – δηµιουργία 
δικτύων επιχειρήσεων στην ΝΑ 
Ευρώπη 

• διακρατική συνεργασία για τη 
διαχείριση και προστασία 
ποταµών και λιµνών 

• εφαρµογή συστηµάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης από 
δηµοσίους και ιδιωτικούς φορείς  

• προώθηση ολοκληρωµένων 
προγραµµάτων ανάπτυξης στις 
µειονεκτικές περιοχές 

• δράσεις καθοδήγησης για µερική 
µετακίνηση των παραγωγικών 
µονάδων ευάλωτων σε διεθνή 
ανταγωνισµό-διατήρηση τµηµάτων 
υψηλής προστιθεµένης αξίας 

• ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ 
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ 
– ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 79 - SWOT Ανάλυση Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

• Συγκριτικά υψηλότερο επίπεδο 
οικονοµικής δραστηριότητας σε σχέση µε 
το µ.ο. της χώρας. 

• Η θέση της Περιφέρειας ως προς τους 
αναπτυξιακούς άξονες και τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα.  

• Ενεργειακό Κέντρο της χώρας λόγω της 
ύπαρξης σηµαντικών ορυκτών πόρων και 
πλούσιου υδάτινου δυναµικού. 

• Ύπαρξη αξιόλογων τουριστικών πόρων, 
σηµαντικών φυσικών οικοσυστηµάτων 
και πλούσιου πολιτιστικού αποθέµατος. 

• Ιστορική παράδοση στην εµπορική 
δραστηριότητα, ιδίως στο γειτονικό 
βαλκανικό χώρο. 

• Μέσος ρυθµός ανάπτυξης µεγαλύτερος 
του αντίστοιχου της ΕΕ-25. 

 

• Χαµηλότερα ποσοστά απασχόλησης στην 
Ελλάδα (συνολικά, γυναικών, 
ηλικιωµένων). 

• Υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην 
Ελλάδα (συνολικά, γυναικών, νέων, 
µακροχρόνια). 

• Το περιορισµένο εύρος κλαδικής 
εξειδίκευσης και το µικρό µερίδιο 
προϊόντων τεχνολογικής έντασης ή 
έντασης γνώσης και υψηλής 
προστιθέµενης αξίας. 

• Η υστέρηση (ή και αδυναµία) 
δηµιουργίας παραγωγικών δικτύων σε 
συνδυασµό µε την φθίνουσα πορεία της 
βιοµηχανικής δραστηριότητας. 

• Η υψηλή µακροχρόνια ανεργία που 
επιτείνει τις τάσεις φυγής του ενεργού 
πληθυσµού. 

• Η ελλιπής διασύνδεση µε την Κεντρική 
και νότια Ελλάδα και εποµένως µε το 
κέντρο του Ελληνικού Οικονοµικού 
χώρου. 

• Περιορισµένη δυνατότητα για ανάπτυξη 
συνδυασµένων µεταφορών λόγω του 
ελλιπούς σιδηροδροµικού δικτύου και της 
εξαιρετικά περιορισµένης δυνατότητας 
των αεροµεταφορών. 

• Επιβάρυνση του αέρα, των επιφανειακών 
και υπόγειων υδάτων και των εδαφών 
από την βιοµηχανική και δευτερευόντως 
από την γεωργική δραστηριότητα.  

• Χαµηλή εκπαίδευση και εξειδίκευση του 
ανθρώπινου δυναµικού µε εξαίρεση 
στους τοµείς της ενέργειας και της 
γούνας. 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Το ευνοϊκό περιβάλλον και η συστηµατική 
προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας 
της οικονοµίας σε συνδυασµό µε την 
σταδιακή πολιτική σταθεροποίηση και 
οικονοµική ανάπτυξη του βαλκανικού 
χώρου.  

• Η διαρκής αύξηση της διεθνούς ζήτησης 
τουριστικού προϊόντος ποιότητας µε βάση 
το φυσικό περιβάλλον και τον πολιτισµό. 

• Η ενίσχυση πολιτικών ένταξης της 

• Ο εντεινόµενος ανταγωνισµός λόγω της 
σταδιακής άρσης των περιορισµών στο 
διεθνές εµπόριο και οι αλλαγές στο 
παραγωγικό περιβάλλον του 
πρωτογενούς τοµέα λόγω της νέας 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. 

• Αλλαγές στο ευρύτερο διεθνές 
περιβάλλον και ιδιαίτερα στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη στον τοµέα της 
παραγωγής ενέργειας. 
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καινοτοµίας στην παραγωγική διαδικασία. 

• Οι προοπτικές στον τοµέα της ενέργειας 
και η δυνατότητα προσέλκυσης ιδιωτικών 
κεφαλαίων. 

• Η άρση της γεωγραφικής αποµόνωσης σε 
συνδυασµό µε την ενίσχυση του ρόλου 
των αστικών κέντρων. 

• Υπερβολική αξιοποίηση των φυσικών 
πόρων µε ενδεχόµενη υπέρβαση της 
φέρουσας ικανότητας του χώρου. 

• Οι εξαρτήσεις σε κρίσιµους τοµείς 
(οικονοµική δραστηριότητα, υγεία, 
παιδεία) από την µητροπολιτική περιοχή 
της Θεσσαλονίκης. 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ∆υτικής Μακεδονίας 

 Ισχυρά σηµεία Αδυναµίες 

 ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Ευκαιρίες  

• ανάπτυξη ισχυρών δεσµών 
συνεργασίας µε τις τοπικές 
«υποστηρικτές-δορυφορικές» 
προς τη ∆ΕΗ επιχειρήσεις 

• δοµές υποστήριξης και 
ανάπτυξης της ενιαίας αγοράς 
ηλεκτρισµού στην ΝΑ Ευρώπη  

• συµµετοχή σε διεθνή, ευρωπαϊκά 
και βαλκανικά θεµατικά δίκτυα  

• διεύρυνση και θεµατική 
διαφοροποίηση του τουριστικού 
προϊόντος µε κριτήριο την 
περιβαλλοντική προστασία 

• ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ 
ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

• ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ & 
ΑΝΕΡΓΩΝ. 

 

• αξιοποίηση των αναπτυξιακών 
κινήτρων για τη δηµιουργία νέων 
και βιώσιµων µικρών επιχειρήσεων  

• ενίσχυση επιχειρηµατικών 
συσπειρώσεων σε κλάδους 
τοπικής κλαδικής εξειδίκευσης 

• ανάπτυξη και αναβάθµιση των 
συστηµάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης σε συνεργασία µε τα 
τοπικά εκπαιδευτικά κέντρα και 
τους παραγωγικούς φορείς 

• ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΑ 
ΜΕΤΡΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

• ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ, 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ & ΝΕΑΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΠΟ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

• ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ 
ΓΗΡΑΝΣΗ 

• ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΝΕΩΝ 

 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Απειλές  

• σύνδεση της αγροτικής µε την 
µεταποιητική παραγωγή µε 
έµφαση στην παραγωγή 
ποιοτικών, πιστοποιηµένων 
προϊόντων κυρίως του αγρό-
διατροφικού τοµέα 

• τουριστική αξιοποίηση της 
ενεργειακής βιοµηχανίας 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ 
– ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 

• αντιµετώπιση ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης 

• αποκατάσταση των 
εγκαταλελειµµένων παλαιών 
ορυχείων  και αξιοποίηση από την 
τοπική κοινωνία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 80 - SWOT Ανάλυση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

• Παραγωγική βάση σε διαδικασία 
µετασχηµατισµού λόγω συρρίκνωσης του 
πρωτογενή τοµέα που είναι ιδιαίτερα 
χαµηλής παραγωγικότητας εργασίας και 
απελευθέρωσης παραγωγικών δυνάµεων 
προς άλλους, πλέον αποδοτικούς τοµείς. 

• Ποσοστά απασχόλησης εφάµιλλα µε τον 
µ.ο. της χώρας (συνολικά, γυναίκες, 
ηλικιωµένοι). 

• Σχετική οικονοµική εξωστρέφεια  

• Ικανοποιητικής στάθµης και ισόρροπα 
αναπτυσσόµενες εθνικές υποδοµές 
µεταφορών (οδικές, λιµενικές, 
αερολιµενικές)  

• Ταχύς εκσυγχρονισµός υποδοµών 
τηλεπικοινωνιών  

• Ικανοποιητικής στάθµης και ισόρροπα 
αναπτυγµένες υποδοµές βιοµηχανικής 
συγκέντρωσης (ΒΙΠΕ)  

• Επαρκώς αναπτυγµένες κεντροαστικές 
υποδοµές (ύδρευση – αποχέτευση – 
διαχείριση απορριµµάτων) και µονάδες  
υγείας νοµαρχιακού και περιφερειακού   
επιπέδου   

• ∆ιαπολιτισµικότητα   

• Ευρείας διαφοροποίησης και πλούσιοι 
αναπτυξιακοί πόροι. 

• Από τις φτωχότερες περιφέρειες της 
χώρας και µε χαµηλότερο ρυθµό 
ανάπτυξης από το µέσο εθνικό  

• Ιδιαίτερα υψηλή παραµένουσα  εξάρτηση 
από τον πρωτογενή τοµέα (απασχόληση, 
προϊόν)  

• Υψηλή και αυξανόµενη ανεργία 
(συνολικά, γυναίκες, νέοι, µακροχρόνια). 

• Χαµηλή  επιχειρηµατικότητα 

• Χαµηλότερη παραγωγικότητα εργασίας 
στη χώρα  

• Υψηλός ρυθµός αστικοποίησης- 
εγκατάλειψης της υπαίθρου 

• Υστέρηση στην κατάλληλη διασύνδεση 
των εθνικών υποδοµών µεταφορών, στη 
σύνδεσή τους µε τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα 
και στην περιφερειακή ολοκλήρωσή τους  

• Απουσία θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων και 
Τεχνολογικού Πάρκου  

• Ατελής ανάπτυξη αποκεντρωµένων 
περιβαλλοντικών υποδοµών 

• Ατελής ανάπτυξη πρωτοβάθµιων 
υγειονοµικών υποδοµών και υποδοµών 
φροντίδας παιδιών 

• Ανεπάρκεια σχολικής στέγης στις αστικές 
περιοχές και ανεπαρκής ένταση 
επενδύσεων στις υποδοµές της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

• Μορφωτική και πολιτισµική ανισότητα 
του πληθυσµού   

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

• ∆ηµιουργία νέου περιφερειακού πόλου 
ανάπτυξης µε πύλη την ΑΜΘ στο πλαίσιο 
της εισόδου Βουλγαρίας και Ρουµανίας 
στην Ε.Ε. και άνοιγµα των περιφερειακών 
– εθνικών εξωτερικών συνόρων σε 
Κοινοτική επικράτεια (Βουλγαρία). 

• Αναβάθµιση της γεωπολιτικής θέσης της 
περιφέρειας και προσέλκυσης διεθνούς 
επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος για 
επενδύσεις στο πλαίσιο αύξησης του 
διεθνούς ενδιαφέροντος για την 
εναλλακτική προς τη θαλάσσια, δια του 
Βοσπόρου, ηπειρωτική πετρελαϊκή 
διασύνδεση Μαύρης Θάλασσας και 
Αιγαίου (πετρελαιαγωγός Μπουργκάς – 

• Αύξηση της έντασης του ανταγωνισµού 
στην υφιστάµενη βιοµηχανική βάση 
Ελλάδος – Βουλγαρίας – Ρουµανίας ή εκ 
µέρους νέων πιθανών πόλων 
ενδιαφέροντος (στον τουρισµό, 
πολιτισµό, υγεία), 

• Ενδεχόµενη καθυστέρηση κατά την 
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της όµορης 
περιοχής (προστασία περιβάλλοντος, 
πρόσβαση σε και κινητοποίηση 
ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων, 
πρόσβαση σε καινοτόµους 
καταναλωτές/αγορές,  εργατικό κόστος 
κ.ά), 

• Απώλεια εισαγωγικών ερεισµάτων και 
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Αλεξανδρούπολης). 

• Ανάπτυξη συνολικής περιφερειακής αξίας 
µε συνδυασµό του συνολικού διαθέσιµου 
φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος, πλέον ως 
«ολοκληρωµένο προϊόν», στο πλαίσιο της 
αύξησης εθνικού / παγκόσµιου 
ενδιαφέροντος για εξασφάλιση συνθηκών 
αειφόρου ανάπτυξης και ποιότητας ζωής. 

ισχυρής θέσης εισόδου στον αναδυόµενο 
κάθετο αναπτυξιακό άξονα στο πλαίσιο 
της αύξησης του διεθνούς ενδιαφέροντος 
για την ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών 
δικτύων µεταφορών (διευρωπαϊκός 
οδικός και σιδηροδροµικός άξονας IV). 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

 Ισχυρά σηµεία Αδυναµίες 

 ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Ευκαιρίες  

• αειφόρος διαχείριση φυσικού 
περιβάλλοντος  

• ενίσχυση εξωστρέφειας 
επιχειρήσεων 

• προσέλκυση ξένων αµέσων 
επενδύσεων που στοχεύουν στις 
νέες γειτονικές αγορές 

• ολοκλήρωση καθέτων αξόνων - 
βελτίωση διαπεριφερειακών 
µεταφορικών υποδοµών 

• ανάπτυξη συµπληρωµατικών 
υπηρεσιών 

• αξιοποίηση εναλλακτικών 
µορφών ενεργείας 

• ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ 
ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

• ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ & 
ΑΝΕΡΓΩΝ. 

• σύνδεση τουρισµού µε την τοπική 
οικονοµία και τον τοπικό πολιτισµό 

• συµµετοχή των επιχειρήσεων στο 
ηλεκτρονικό επιχειρείς  

• ενεργοποίηση φορέων διαχείρισης 
των περιοχών του δικτυού «φύση 
2000» και των άλλων 
προστατευµένων περιοχών – 
εκπόνηση ειδικών 
περιβαλλοντικών και 
διαχειριστικών µελετών  

• συντήρηση και ανάδειξη της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς της 
υπαίθρου 

• ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΑ 
ΜΕΤΡΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ, 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ & ΝΕΑΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Απειλές  

• ενθάρρυνση ανάπτυξης 
εξωγεωργικων δραστηριοτήτων 
στον ύπαιθρο χώρο στους τοµείς 
της µεταποίησης και της 
παροχής υπηρεσιών. 

• διακρατική συνεργασία για τη 
διαχείριση και προστασία 
ποταµών και λιµνών 

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ 
– ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 

• ανάπτυξη ασυρµάτων δικτύων και 
υπηρεσιών σε αποµακρυσµένες 
περιοχές για την δραστική αύξηση 
των παρεχόµενων υπηρεσιών 
προς τους πολίτες και την 
άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών 
ανισοτήτων 

• επανακαθορισµός τοπικών 
αγροτικών προϊόντων 

• ενέργειες ταµίευσης επιφανειακών 
υδάτων και εµπλουτισµού 
υπογείων υδροφορέων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V -Πίνακας Earmarking 
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Στον παρακάτω πίνακα δίνεται σε εποπτική µορφή και ανά στόχο η εκτιµώµενη ενδεικτική 
κατανοµή της κοινοτικής συνδροµής στις κατηγορίες παρέµβασης που συµβάλλουν στην 
ΣτΛ, σύµφωνα µε το Παράρτηµα IV του Κανονισµού 1083/2006. Επισηµαίνεται ότι ο 
πίνακας θα προσαρµοστεί ανάλογα µε την εξέλιξη της διαπραγµάτευσης των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων. 

Στον ίδιο πίνακα απεικονίζεται και η ποσοστιαία συµβολή κάθε κωδικού στη διαµόρφωση 
του συνολικού ποσού που προσµετράται στο “earmarking”. Σηµειώνεται ότι, τα ποσά που 
εµφανίζονται στις ευρύτερες οµάδες κατηγοριών παρέµβασης (π.χ. «Κοινωνία της 
Πληροφορίας») αφορούν το άθροισµα µόνο των κωδικών «earmarking», οι οποίοι και 
εµφανίζονται στον πίνακα, δηλαδή δεν περιλαµβάνουν ποσά κωδικών που δεν συµβάλλουν 
στη ΣτΛ και δεν εµφανίζονται στον πίνακα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 81 -Πίνακας Earmarking 

ΕΣΠΑ 2007 - 2013 

ΣΤΟΧΟΣ 
«ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 

ΣΤΟΧΟΣ 
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 

(ΚΩ∆ΙΚΟΙ "EARMARKING") 

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚ. 
€ (ΚΟΙΝ. 

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ) 

ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΣΤΗΝ 

ΚΑΛΥΨΗ 
ΚΩ∆IKΩΝ 

EARMARKING 

ΠΟΣΑ ΣΕ 
ΕΚ. € 

(ΚΟΙΝ. 
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ) 

ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΣΤΗΝ 

ΚΑΛΥΨΗ 
ΚΩ∆IKΩΝ 

EARMARKING 

  
Έρευνα και τεχνολογική Ανάπτυξη 
(R&TD),καινοτοµία και επιχειρηµατικότητα.  

1751 14,6% 105,5 24,8% 

1 
∆ραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε 
Κέντρα ερευνών. 

41 0,3% 4 0,9% 

2 

Υποδοµή έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 
(συµπεριλαµβάνοντας υλικό εξοπλισµό, τεχνολογική 
εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών υψηλής ταχύτητας 
που συνδέουν κέντρα ερευνών) και κέντρα 
αναγνωρισµένου κύρους σε εξειδικευµένη τεχνολογία. 

95 0,8% 5 1,2% 

3 

Μεταφορά τεχνογνωσίας και βελτιώσεις στα δίκτυα 
συνεργασίας που συνδέουν µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 
µε πανεπιστήµια,  εγκαταστάσεις ανωτέρας/ ανωτάτης 
εκπαίδευσης όλων των ειδών, περιφερειακές αρχές, 
ερευνητικά κέντρα και επιστηµονικούς και τεχνολογικούς 
πόλους (επιστηµονικά και τεχνολογικά πάρκα, πόλοι 
τεχνολογίας κ.λ.π. )    

87 0,7% 9 2,1% 

4 

Συνδροµή στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ειδικά σε 
ΜΜΕ (συµπεριλαµβάνοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στα ερευνητικά 
κέντρα)  

87 0,7% 10 2,3% 

5 
Προηγµένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και 
οµάδες επιχειρήσεων 

156 1,3% 7 1,6% 

6 

Ενίσχυση στις ΜΜΕ για την προώθηση σχεδίων βιώσιµης 
παραγωγής (εισαγωγή αποτελεσµατικών συστηµάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση 
τεχνολογιών για την καταπολέµηση της ρύπανσης, 
ενσωµάτωση µη ρυπογόνων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις)  

34 0,3% 7 1,6% 

7 

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άµεσα µε 
έρευνα και καινοτοµία (καινοτόµες τεχνολογίες, ίδρυση 
νέων επιχειρήσεων από πανεπιστήµια, υπάρχοντα κέντρα 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και επιχειρήσεις 
κ.λ.π.) 

208 1,7% 12 2,8% 

8 Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις  
862 7,2% 42,5 10,0% 

9 
Άλλα µέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτοµίας και 
επιχειρηµατικότητας  

181 1,5% 9 2,1% 

  Κοινωνία της πληροφορίας 1506 12,5% 63 14,8% 

10 
Υποδοµή τηλεπικοινωνιών (συµπεριλαµβανοµένων των 
ευρυζωνικών δικτύων) 

207 1,7% 11 2,6% 

11 

Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών   
(πρόσβαση, ασφάλεια, δυνατότητα λειτουργικής  
εναλλαγής συστηµάτων, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, 
καινοτοµία, ηλεκτρονικό περιεχόµενο κ.λ.π.) 

100 0,8% 9 2,1% 

12 
Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών   (TEN-
ICT) 

57 0,5% 6 1,4% 
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ΕΣΠΑ 2007 - 2013 

ΣΤΟΧΟΣ 
«ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 

ΣΤΟΧΟΣ 
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 

(ΚΩ∆ΙΚΟΙ "EARMARKING") 

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚ. 
€ (ΚΟΙΝ. 

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ) 

ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΣΤΗΝ 

ΚΑΛΥΨΗ 
ΚΩ∆IKΩΝ 

EARMARKING 

ΠΟΣΑ ΣΕ 
ΕΚ. € 

(ΚΟΙΝ. 
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ) 

ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΣΤΗΝ 

ΚΑΛΥΨΗ 
ΚΩ∆IKΩΝ 

EARMARKING 

13 

Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική 
υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκµάθηση, 
ηλεκτρονική ενσωµάτωση , κ.λ.π.) 

696 5,8% 12 2,8% 

14 
Υπηρεσίες και εφαρµογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εµπόριο, 
εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λ.π.)  

197 1,6% 13 3,1% 

15 

Άλλα µέτρα για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε τεχνολογίες 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών  και στην 
αποτελεσµατική χρήση τους. 

250 2,1% 12 2,8% 

  Μεταφορές 
3608 30,0% 21 4,9% 

16 Σιδηρόδροµοι 
205 1,7% 0 0,0% 

17 Σιδηρόδροµοι (TEN-T) 
792 6,6% 0 0,0% 

20 Αυτοκινητόδροµοι 
329 2,7% 0 0,0% 

21 Αυτοκινητόδροµοι (TEN-T) 
1728 14,4% 0 0,0% 

26 Πολύτροπες µεταφορές. 
15 0,1% 2 0,5% 

27 Πολύτροπες µεταφορές (TEN-T) 
28 0,2% 0 0,0% 

28 Έξυπνα Μεταφορικά συστήµατα. 
41 0,3% 1 0,2% 

29 Aερολιµένες 
194 1,6% 2 0,5% 

30 Λιµένες 
277 2,3% 16 3,8% 

32 Επίγειες θαλάσσιες οδοί  (TEN-T) 
0 0,0% 0 0,0% 

  Ενέργεια 
408 3,4% 43 10,1% 

34 Ηλεκτρισµός (TEN-E) 
0 0,0% 2 0,5% 

36 Φυσικό αέριο (TEN-E) 
66 0,5% 2 0,5% 

38 Πετρελαϊκά προϊόντα (TEN-E) 
0 0,0% 1 0,2% 

39 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: άνεµος 
92 0,8% 12 2,8% 

40 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: ηλιακή  
21 0,2% 6 1,4% 

41 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: βιοµάζα 
35 0,3% 4 0,9% 

42 
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: υδροηλεκτρική, γεωθερµική 
και άλλες 

129 1,1% 14 3,3% 

43 
Ενεργειακή αποδοτικότητα, αναγέννηση, διαχείριση 
ενέργειας 

65 0,5% 2,1 0,5% 

  Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων 
91 0,8% 1 0,2% 

52 Προώθηση καθαρών αστικών µεταφορών 
91 0,8% 1 0,2% 

  
Προωθώντας την προσαρµοστικότητα 
εργαζοµένων,επιχειρήσεων και επιχειρηµατιών. 

659 5,5% 12 2,8% 

62 

Ανάπτυξη στρατηγικών και συστηµάτων δια βίου 
εκµάθησης στις επιχειρήσεις, εκπαίδευση και παροχή 
υπηρεσιών στους απασχολούµενους και τους 
προϊσταµένους, για την επιτάχυνση της 
προσαρµοστικότητας τους στις αλλαγές. Προώθηση 
επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας. 

333 2,8% 5 1,2% 

63 
Σχεδιασµός και προώθηση καινοτόµων και περισσότερο 
παραγωγικών τρόπων  οργάνωσης της εργασίας. 

249 2,1% 6,5 1,5% 

64 

Ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών για την απασχόληση, την 
εκπαίδευση και την παροχή υποστήριξης, σε συνάφεια µε 
την αναδιάρθρωση παραγωγικών τοµέων και επιχειρήσεων 
και την ανάπτυξη συστηµάτων αντιµετώπισης των 
οικονοµικών αλλαγών και των µελλοντικών απαιτήσεων 
σχετικά µε θέσεις εργασίας και δεξιότητες. 

77 0,6% 0,5 0,1% 
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ΕΣΠΑ 2007 - 2013 

ΣΤΟΧΟΣ 
«ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 

ΣΤΟΧΟΣ 
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 

(ΚΩ∆ΙΚΟΙ "EARMARKING") 

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚ. 
€ (ΚΟΙΝ. 

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ) 

ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΣΤΗΝ 

ΚΑΛΥΨΗ 
ΚΩ∆IKΩΝ 

EARMARKING 

ΠΟΣΑ ΣΕ 
ΕΚ. € 

(ΚΟΙΝ. 
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ) 

ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΣΤΗΝ 

ΚΑΛΥΨΗ 
ΚΩ∆IKΩΝ 

EARMARKING 

  
Βελτιώνοντας την πρόσβαση στην απασχόληση και 
την διατήρηση των θέσεων εργασίας. 

1271 10,6% 36,4 8,6% 

65 
Εκσυγχρονισµός και ενδυνάµωση των θεσµών της αγοράς 
εργασίας 

64 0,5% 1 0,2% 

66 
Εφαρµογή ενεργητικών και προληπτικών µέτρων στην 
αγορά εργασίας.  

983 8,2% 11 2,6% 

67 
Μέτρα ενθάρρυνσης της ενεργού γήρανσης και παράτασης 
εργασιακής ζωής. 

11 0,1% 0,5 0,1% 

68 
Ενίσχυση της  αυτοαπασχόλησης και της ίδρυσης νέων 
επιχειρήσεων. 

2 0,0% 11,4 2,7% 

69 

Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιµότητας  στην 
εργασία και την ενδυνάµωση της βιώσιµης εργασιακής 
συµµετοχής και εξέλιξης  της γυναίκας, ώστε  να µειωθούν 
οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να 
εναρµονισθεί η εργασιακή µε την ιδιωτική ζωή, όπως οι 
διευκολύνσεις παροχής  υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και 
φροντίδας εξαρτηµένων προσώπων. 

183 1,5% 11,5 2,7% 

70 

Ειδικές δράσεις για την αύξηση του µεριδίου συµµετοχής 
των µεταναστών στην απασχόληση και διαµέσου αυτών, 
την ενίσχυση της κοινωνικής ενσωµάτωσής τους   

28 0,2% 1 0,2% 

  
Βελτιώνοντας την κοινωνική ενσωµάτωση των 
µειονεκτούντων προσώπων.  

371 3,1% 21 4,9% 

71 

Παρεµβάσεις για την ενσωµάτωση και την είσοδο στην 
απασχόληση των µειονεκτούντων ατόµων, ώστε να 
αντιµετωπιστούν οι διακρίσεις που αντιµετωπίζουν στην 
εργασιακή συµµετοχή και εξέλιξη και να προωθηθεί η 
αποδοχή της διαφορετικότητας τους στον χώρο εργασίας. 

371 3,1% 21 4,9% 

  Βελτιώνοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο. 
1616 13,4% 53,6 12,6% 

72 

Σχεδιασµός, εισαγωγή και εφαρµογή µεταρρυθµίσεων στα 
συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης  προκειµένου να 
αυξηθεί η απασχολησιµότητα, να βελτιωθεί η συνάφεια της 
υποχρεωτικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης/ κατάρτισης 
προς την  αγορά εργασίας, και να προσαρµοστούν οι  
δεξιότητες του εκπαιδευµένου προσωπικού σε µία 
καινοτόµο αντίληψη και σε µια οικονοµία βασισµένη στην 
κοινωνία της γνώσης.   

684 5,7% 22,9 5,4% 

73 

Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συµµετοχής στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση συµπεριλαµβάνοντας δράσεις 
για µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης από το σχολείο, του 
διαχωρισµού στα γνωστικά αντικείµενα µε διακρίσεις 
φύλου, και για διεύρυνση της πρόσβασης  στα αντικείµενα 
και στην ποιότητα της υποχρεωτικής/ επαγγελµατικής και 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και κατάρτισης 

653 5,4% 20,8 4,9% 

74 

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού στο πεδίο έρευνας 
και καινοτοµίας, ιδιαίτερα µέσω µεταπτυχιακών σπουδών 
και  εκπαίδευσης ερευνητών και µέσω δικτύωσης των  
δραστηριοτήτων ανάµεσα στα πανεπιστήµια, τα ερευνητικά 
κέντρα και τις επιχειρήσεις. 

279 2,3% 9,9 2,3% 

  Επένδυση  σε κοινωνικές υποδοµές. 
741 6,2% 69 16,2% 

75 (*) Υποδοµές εκπαίδευσης. 
741 6,2% 69 16,2% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΣΕ ΚΩ∆ΙΚΟΥΣ 
"EARMARKING" 

12021 100% 426 100% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ 
19416  635  

      

 ΠΟΣΟΣΤΟ EARMARKING 61,9% 67,0% 

(*) Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9.3 του Γενικού Κανονισµού, σύµφωνα µε το οποίο: 



 

 

337

 ‘….Με σκοπό να διασφαλισθεί ότι λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες, καθώς και οι 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο εθνικό πρόγραµµα µεταρρύθµισης, η Επιτροπή και έκαστο 
των ενδιαφεροµένων κρατών µελών δύνανται να αποφασίζει τη συµπλήρωση, µε ενδεδειγµένο τρόπο, τον 
κατάλογο των κατηγοριών του παραρτήµατος IV’,  

προτείνεται στις κατηγορίες δαπανών του Παραρτήµατος IV του Γενικού Κανονισµού να συνυπολογισθεί για την 
περίπτωση της Ελλάδος (στους Στόχους 1 και 2) και η ακόλουθη : 

Κωδικός 75 «Υποδοµές εκπαίδευσης (συµπεριλαµβανοµένων των κτιρίων, των εξοπλισµών εργαστηρίων-
βιβλιοθηκών και του λοιπού εξοπλισµού)» 

 


