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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το παρόν συνοπτικό τεύχος προέκυψε από την επεξεργασία των διαθέσιµων κειµένων για το ΕΣΠΑ 2007-

2013. Περιλαµβάνει όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα και τους άξονες του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς και αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προτάσεις στο 

πλαίσιο αυτό. 

Το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) 2007-2013 αποτελεί τη συνέχεια του Γ’Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης (Γ’ΚΠΣ 2000-2006) για την περίοδο 2007-2013, δηλαδή το βασικό πλαίσιο που θα 

ορίσει και θα χρηµατοδοτήσει τις κυριότερες αναπτυξιακές προτεραιότητες τις χώρας. Αυτό θα γίνει µέσα 

απο προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, προσκλήσεις συµµετοχής 

σε διαγωνισµούς κλπ, οι οποίες θα ανακοινώνονται καθ’όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. Κάθε 

πρόσκληση εµπίπτει σε ένα από τα Τοµεακά ή περιφερειακά προγράµµατα. Οσοι ενδιαφέρονται να 

χρηµατοδοτηθούν από το συγκεκριµένο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους 

ανταποκρινόµενοι στις προσκλήσεις που τους ενδιαφέρουν. Στο κείµενο της πρόσκλησης αναφέρονται 

αναφέρονται οι δικαιούχοι που µπορούν να υποβάλλουν πρόταση για τη συγκεκριµένη πρόσκληση 

υποβολής. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρίσκουν τις προκηρύξεις αυτές  

Τα Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα τα οποία πρόκειται να χρηµατοδοτήσουν έργα που µπορούν να 

υλοποιήσουν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας είναι το ΕΠ Εκπαίδευση & ∆ια βίου Μάθηση, 

το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα. Ενα σηµαντικό µέσο χρηµατοδότησης για τα ΑΕΙ 

είναι και τα περιφερειακά προγράµµατα τα οποία πρόκειται να χρηµατοδοτήσουν έργα υποδοµής των ΑΕΙ. 

Για  το ΕΜΠ, ενδιαφέρον παρουσιάζει το ΕΠ Αττικής. Τα παραπάνω προγράµµατα αναφέρονται ενδεικτικά 

χωρίς αυτό να σηµαίνει οτι αποκλειστικά αυτά τα προγράµµατα προβλέπεται να χρηµατοδοτήσουν δράσεις 

των ΑΕΙ. Σχεδόν όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα προκηρύσσουν έργα τα οποία χρηµατοδοτούν 

δράσεις που υλοποιούνται από ΑΕΙ. 

Το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) 2007 - 2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον 

προγραµµατισµό των Ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013. 

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 του ΕΣΠΑ 2007-2013 ως εγγράφου προγραµµατισµού, αξιοποιήθηκαν εισροές από ένα 

σηµαντικό αριθµό προτάσεων που υπεβλήθησαν στο Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών, κατευθύνσεων 

- πολιτικών επιλογών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και ποσοτικών δεδοµένων και µελετών. 

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 και να καταρτίσουν το ΕΣΠΑ. 

Επιπλέον, τα κυριότερα έγγραφα της ΕΕ που αναφέρονται στην αναθεωρηµένη Στρατηγική της Λισσαβώνας 

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 Ευρωπαϊκή Ένωση, στις οποίες κλήθηκε να συµβάλει και η 

αναπτυξιακή πολιτική του νέου ΕΣΠΑ. 
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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  

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 Στρατηγική της Λισσαβώνας. Βασική επιλογή ήταν η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της 

νέας προγραµµατικής περιόδου προς όφελος της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας. 

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», Εθνική Λιµενική Πολιτική, το Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 κλπ 

Οι βασικές αρχές που διέπουν το πλαίσιο διαχείρισης, παρακολούθησης & ελέγχου των ΕΠ της περιόδου 

2007-2013 αποτέλεσαν αντικείµενο ευρείας διαβούλευσης και αποτυπώθηκαν σε κείµενα θέσεων των 

συµµετεχόντων φορέων. 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». 
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Η διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε επιχειρησιακά προγράµµατα 

 

O στρατηγικός σχεδιασµός της χώρας για την περίοδο 2007-2013 θα υλοποιηθεί µέσα από οκτώ (8) 

Τοµεακά ΕΠ, πέντε (5) Περιφερειακά ΕΠ και δώδεκα (12) Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας. Την 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. 

 

Βασικό στοιχείο της νέας αρχιτεκτονικής, σε αντίθεση µε την προγραµµατική περίοδο 2000 – 2006, όπου το 

σύνολο των ελληνικών Περιφερειών ήταν επιλέξιµες στον αµιγή στόχο 1, αποτελεί ότι στη νέα 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013 οι πέντε ελληνικές 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 απορρέούν από τη 

Στρατηγική της Λισαβόνας, προβλέπεται να ενισχυθούν µε πρόσθετους εθνικούς πόρους. 
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Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 

Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασµού της χώρας κατά την προγραµµατική περίοδο 2007-2013, 

σε εθνικό επίπεδο σχεδιάζονται (8) τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα. Ακολουθεί µια σύντοµη 

περιγραφή των ΕΠ. Οι παρεµβάσεις κάθε ΕΠ είναι ενδεικτικές. 

 

1. ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» 

Το ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» έχει ώς 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 να συµβάλει στη 

βελτίωση 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 διαχείριση αστικών 

λυµάτων, η εφαρµογή σχεδίων δράσης για τον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ακτών. Στοχεύει επίσης στην ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση 

των βιότοπων, στις υποδοµές αντιπληµµυρικής προστασίας µεγάλης κλίµακας, στην πρόληψη και στην 

αποτελεσµατική αντιµετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. 

 

2. ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» 

Το ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» έχει ώς κύρια αναπτυξιακή επιδίωξη την ανάπτυξη και τον 

εκσυγχρονισµό των υποδοµών µεταφορών της χώρας, την ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθµισης 

των οδικών αξόνων, του σιδηροδροµικού δικτύου, των λιµενικών υποδοµών και των αεροδροµίων, την 

ολοκλήρωση της κατασκευής των εργασιών του Μετρό Αθηνών και οδικά αστικά έργα στην Περιφέρεια της 

Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στον τοµέα της ασφάλειας 

των µεταφορών. 

 

3. ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» 

Το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» έχει ώς 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 αποσκοπούν στην προώθηση του συστήµατος Έρευνας, Ανάπτυξης και 

Καινοτοµίας (ΕΑΚ) της χώρας και στη δια σύνδεσή του µε τον παραγωγικό ιστό, στην ποιοτική αναβάθµιση 

των προϊόντων, στην προώθηση της επιχειρηµατικής δικτύωσης καθώς , στη βελτίωση των µηχανισµών 

εποπτείας της αγοράς. καθώς και στην εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας της χώρας και µέσω των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

4. ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

Το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» έχει ως κύρια επιδίωξη την προώθηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών σε επιχειρήσεις, τον ανασχεδιασµό των διαδικασιών του ∆ηµόσιου Τοµέα, την προώθηση της 

επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ, την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών της 

δηµόσιας διοίκησης για τον πολίτη και την βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω των ΤΠΕ. 
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5. ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 

Το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», στοχεύει µέσω των παρεµβάσεών του στην ενίσχυση της 

προσαρµοστικότητας του ανθρώπινου δυναµικού και των επιχειρήσεων, στην διευκόλυνση πρόσβασης στην 

απασχόληση, στην εδραίωση της µεταρρύθµισης στον τοµέα της Ψυχικής Υγείας,, στην ανάπτυξη της 

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και στην προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού. Στοχεύει 

επίσης στην ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, των νέων, των εργαζόµενων 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. 

 

6. ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 

Το ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» στοχεύει µέσω των παρεµβάσεών του στην αναβάθµιση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης και στην προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης. Από τις βασικές επιδιώξεις 

του είναι η αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης,  η σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας καθώς και η ενίσχυση του ανθρώπινου 

κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας. 

Προτεινόµενες παρεµβάσεις είναι η αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών, η επιτάχυνση των ρυθµών 

ένταξης των νέων τεχνολογιών, η αναδόµηση της επαγγελµατικής κατάρτισης σε διάφοριυς τοµείς, 

συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα των ναυτικών επαγγελµάτων κ.τ.λ. η επέκταση των Σχολείων ∆εύτερης 

Ευκαιρίας, των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του Ανοικτού Πανεπιστηµίου και η ενίσχυση των 

Ινστιτούτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και ενισχυµένη διδασκαλία των 

µειονοτήτων. 

 

7. ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» 

Το ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» 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. 

Προτεινόµενες παρεµβάσεις είναι η διαµόρφωση, εφαρµογή και αξιολόγηση δηµόσιων πολιτικών και 

προγραµµάτων, 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 ποιότητας στην πράξη. 

 

8. ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής» 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής " σχεδιάστηκε µε σκοπό την ενίσχυση των 

επιτελικών φορέων και των υποστηρικτικών δοµών του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού των ΕΠ, 

καθώς και των δικαιούχων φορέων, µέσω της χρηµατοδότησης των δράσεων προπαρασκευής, διαχείρισης, 

παρακολούθησης, αξιολόγησης, πληροφόρησης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραµµάτων, καθώς και 

δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των δράσεων των Ταµείων. 
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Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 

Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασµού της χώρας κατά την προγραµµατική περίοδο 2007-2013, 

η Ελλάδα χωρίσθηκε σε πέντε χωρικές ενότητες, στις οποίες αντιστοιχούν πέντε Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά (ΠΕΠ), ως εξής: 

1. Ε.Π. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  

2. Ε.Π. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

3. Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ  

4. Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ  

5. Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ  

Τα ΠΕΠ θα συµβάλουν στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων συµπληρωµατικά µε τα τοµεακά 

προγράµµατα, µε έµφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες κάθε χωρικής ενότητας / 

Περιφέρειας. 

Σε κάθε περίπτωση, τα ΠΕΠ για όλες τις Περιφέρειες θα καλύψουν ένα κοινό κορµό παρεµβάσεων ως εξής:  

• 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  

 

Προγράµµατα Εδαφικής Συνεργασίας 

Στο πλαίσιο του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» η Ελλάδα συµµετέχει στην υλοποίηση 12 ΕΠ. 

Αναλυτικότερη παρουσίαση γίνεται στο αντίστοιχο υποκεφάλαιο. 



  9

   

 

Χρηµατοδοτικό Πλαίσιο – Ευρωπαϊκά Ταµεία για τη Χρηµατοδότηση της 
Πολιτικής Συνοχής 
Το συνολικό ύψος των πιστώσεων αλλά και η ετήσια κατανοµή τους ορίζονται µε διακριτό τρόπο για κάθε 

τύπο Περιφερειών. 

 Έτσι, στις 8 Περιφέρειες του αµιγούς Στόχου 1 κατανέµονται συνολικά 9,4 δισ. ευρώ. Στις 3 Περιφέρειες 

Στατιστικής Σύγκλισης (Αττική, Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία) κατανέµονται 6,5 δισ. ευρώ ενώ στις 2 

Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) αντιστοιχούν 0,63 δισ. ευρώ. Επίσης, για 

τα προγράµµατα του Στόχου 3 διατίθενται κοινοτικά κονδύλια ύψους 0,21 δισ. ευρώ. Όπως ορίστηκε στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το σύνολο των επιµέρους ανωτέρω ποσών (16,7 δισ. ευρώ) 12,36 δισ. ευρώ θα 

κατευθυνθούν στα νέα Επιχειρησιακά Προγράµµατα µέσω του ΕΤΠΑ ενώ 4,36 µέσω του ΕΚΤ. 

Επιπλέον, µέσω του Ταµείου Συνοχής θα διατεθούν στη χώρα κοινοτικά κονδύλια ύψους 3,7 δισ. ευρώ. 

Τέλος, πόροι του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού 

Ταµείου Αλιείας (ΕΤΑ) -τα οποία είναι πλέον εκτός ∆ιαρθρωτικών Ταµείων- συνολικού ύψους 3,9 δισ. 

ευρώ θα κατευθυνθούν στις ελληνικές περιφέρειες, µέσω των Προγραµµάτων του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης 
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Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 

 

ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

1. ∆ιατύπωση των στρατηγικών, γενικών στόχων και αξόνων προτεραιότητας του ΕΠ 

Ο Στρατηγικός Στόχος για τον Τοµέα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης κατά την Περίοδο 

2007 - 2013 είναι: 

Η Προστασία, Αναβάθµιση και Αειφόρος ∆ιαχείριση του Περιβάλλοντος ώστε να αποτελέσει το 

υπόβαθρο για την προστασία της δηµόσιας υγείας, την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών 

καθώς και βασικό παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. 

Η στρατηγική του Προγράµµατος, κυρίως, εστιάζει στην προσπάθεια ενσωµάτωσης των 

κοινοτικών οδηγιών σχετικά µε τα αστικά λύµατα και τα αστικά στερεά απόβλητα την εφαρµογή 

της οδηγίας 60/2000, την προώθηση των πράσινων µεταφορών και την κατασκευή 

αντιπληµµυρικών υποδοµών και υποδοµών ύδρευσης. 

Η στρατηγική του Προγράµµατος αναλύεται σε επτά βασικές στρατηγικές προτεραιότητες/ 

επιλογές: 

1) Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Ενίσχυση «Πράσινων» Μεταφορών - 

Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. (Άξονες 

Προτεραιότητας 1 και 6) 

2) Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων. (Άξονες Προτεραιότητας 2 και 7) 

3) Πρόληψη, αντιµετώπιση και διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων. (Άξονες 

Προτεραιότητας 3 και 8) 

4) Προστασία εδαφικών συστηµάτων και διαχείριση στερεών αποβλήτων. (Άξονας 

Προτεραιότητας 4) 

5) Προστασία Φύσης και Βιοποικιλότητας. (Άξονας Προτεραιότητας 9) 

6) Ανάπτυξη Θεσµών και Μηχανισµών για αποτελεσµατική άσκηση περιβαλλοντικής 

πολιτικής και ευαισθητοποίησης των πολιτών. (Άξονας Προτεραιότητας 10) 

7) Τεχνική Βοήθεια (Άξονες Προτεραιότητας 5 και 11) 

Αναλυτικά οι γενικοί στόχοι που διατυπώνονται είναι: 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 

�� Η Αειφορική ∆ιαχείριση των περιβαλλοντικών µέσων, του φυσικού αποθέµατος και των 

Αστικών Κέντρων (Έδαφος, Υδατικό Περιβάλλον, Ατµόσφαιρα, Φύση) 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2 

�� Η Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο σχεδιασµό και την 

εφαρµογή περιβαλλοντικής πολιτικής και η βελτίωση της απόκρισης της Κοινωνίας και 

των Πολιτών σε θέµατα Περιβαλλοντικής Προστασίας 
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ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΕΠ «Ενίσχυση της προσπελασιµότητας» 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» 2007 –2013 

(ΕΠΕΠ) περιλαµβάνει παρεµβάσεις που συµβάλλουν στον εκσυγχρονισµό των φυσικών 

υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών, µε στόχο την 

ουσιαστική βελτίωση του επιπέδου προσπελασιµότητας των περιοχών της χώρας και των 

διεθνών και διευρωπαϊκών διασυνδέσεών της. 

Το ΕΠΕΠ περιλαµβάνει παρεµβάσεις/δράσεις που υπάγονται στον τοµέα των Μεταφορών 

και αφορούν σε όλα τα µεταφορικά υποσυστήµατα του τοµέα: τις οδικές, τις 

σιδηροδροµικές και συνδυασµένες µεταφορές, τις θαλάσσιες, τις αεροπορικές και τις 

αστικές µεταφορές. Οι κύριες κατηγορίες των παρεµβάσεων αφορούν στην ανάπτυξη 

µεταφορικών υποδοµών, στη βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών και στη βελτίωση 

των µεταφορικών υπηρεσιών. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο Συνολικός Συγχρηµατοδοτούµενος Προϋπολογισµός από την Ε.Ε ανέρχεται σε 

4.976.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 3.700.000.000 Ευρώ Κοινοτική Συνδροµή 

και 1.276.000.000 Ευρώ Εθνική Συµµετοχή. 

Επιπλέον του ποσού αυτού εκτιµάται ότι θα διατεθούν Εθνικοί Πόροι ύψους 

2.424.000.000 Ευρώ, για την κάλυψη δαπανών των έργων που δεν 

συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε., όπως απαλλοτριώσεις (µεγαλύτερες από κάποιο 

ποσοστό του κόστους του έργου), προβλεπόµενα έσοδα κ.λ.π.. Για την υλοποίηση των 

έργων αναµένεται να διατεθεί και Ιδιωτική Συµµετοχή ύψους 3.626.000.000 

Ευρώ. 

Το σύνολο των ανωτέρω ποσών υπολογίζεται να ανέλθει στα 11.026.000.000 Ευρώ. 

3. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007 – 

2013 

3.1 Στρατηγικοί – Γενικοί Στόχοι 

∆ύο είναι οι στρατηγικοί στόχοι του τοµέα των µεταφορών, στο πλαίσιο των 

διαπιστωµένων αναγκών και κενών που προκύπτουν από την ανάλυση: 

1. Η βελτίωση της προσβασιµότητας και της προσπελασιµότητας των περιοχών 

της χώρας µε την ανάπτυξη των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών κατά 

προτεραιότητα, καθώς και µε την ανάπτυξη των µεταφορικών υποδοµών σε 

Εθνικό/Περιφερειακό επίπεδο (οδικών, σιδηροδροµικών, θαλάσσιων, 

αεροπορικών και αστικών µεταφορικών υποδοµών), µε γνώµονα τη βιώσιµη 

ανάπτυξη και την αειφορία του συστήµατος µεταφορών. 
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2. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας u964 του συστήµατος 

µεταφορών, µε τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 

µετακίνησης, µε έµφαση στη µείωση του χρόνου και του κόστους 

µετακινήσεων, µε τη βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών και µε την 

αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης και της συνολικής προστιθέµενης αξίας του 

συστήµατος. 

Το δίκτυο µεταφορών συµπληρώνεται, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας», µε προτάσεις και δράσεις που συµβάλλουν στην 

άρση των ασυνεχειών του οδικού και σιδηροδροµικού δικτύου και στην ολοκλήρωση 

των έως σήµερα παρεµβάσεων, στην υλοποίηση νέων οδικών και σιδηροδροµικών 

έργων, στην περαιτέρω ανάπτυξη των λιµενικών και αεροπορικών υποδοµών, καθώς και 

1 
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Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα» 

Εισαγωγή 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα» εξειδικεύει 

τη στρατηγική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρεφούς 

επιχειρηµατικότητας της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής 

αναπτυξιακής στρατηγικής για τη νέα περίοδο 2007-2013. 

Το ΕΠ παρεµβαίνει χρηµατοδοτικά στις 8 περιφέρειες αµιγούς Στόχου «Σύγκλισης» µε τη 

συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Ο Συνολικός Συγχρηµατοδοτούµενος Προϋπολογισµός από την Ε.Ε. ανέρχεται σε 

1.519.000.000 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων 1.291.000.000 ΕΥΡΩ Κοινοτική Συµµετοχή και 

228.000.000 ΕΥΡΩ Εθνική Συµµετοχή. Επιπλέον του ποσού αυτού εκτιµάται ότι θα 

διατεθούν Εθνικοί Πόροι ύψους 202.000.000 ΕΥΡΩ για την κάλυψη δαπανών των 

έργων που δεν συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. όπως απαλλοτριώσεις 

(µεγαλύτερες από κάποιο ποσοστό του κόστους του έργου), προβλεπόµενα έσοδα, κλπ. 

Για την υλοποίηση των έργων αναµένεται να διατεθεί και Ιδιωτική Συµµετοχή ύψους 

1.410.565.249 ΕΥΡΩ. Το σύνολο των ανωτέρω ποσών υπολογίζεται να ανέλθει στα 

3.131.565.249 ΕΥΡΩ. 

Οι παρεµβάσεις του ΕΠ υποστηρίζουν τους ακόλουθους τοµείς: 

�� την έρευνα, τεχνολογία και καινοτοµία, 

�� τη µεταποίηση – υπηρεσίες - εµπόριο, µε τη µορφή κυρίως κρατικών ενισχύσεων, 

�� την προστασία του καταναλωτή, 

�� την ενέργεια και την προώθηση των ανανεώσιµων µορφών της 

�� τον τουρισµό, τον πολιτισµό και τον τοµέα της υγείας. 

Στόχος και στρατηγική 

Ο κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του ΕΠΑΕ για την περίοδο 2007-2013 είναι «η 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του 

παραγωγικού συστήµατος της χώρας, µε έµφαση στη διάσταση της καινοτοµικότητας». 

Ο κεντρικός αναπτυξιακός στόχος αναλύεται σε 3 στρατηγικούς στόχους: 

�� Επιτάχυνση της µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης. 

�� Ανάπτυξη της υγιούς, αειφόρου και εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας και διασφάλιση 

των φυσικών, θεσµικών και οργανωτικών προϋποθέσεων που την εξυπηρετούν. 

�� Ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως τόπου ανάπτυξης επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας, µε σεβασµό στο περιβάλλον και την αειφορία. 
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Η λογική που διέπει τη στρατηγική δίνει έµφαση στη µετατόπιση της δηµόσιας ενίσχυσης 

προς παρεµβάσεις και τοµείς υψηλότερης προστιθέµενης αξίας, στη δυνατότητα 

ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και στην προσαρµογή των παραγόµενων καινοτοµιών 

στο ελληνικό παραγωγικό σύστηµα, καθώς και στη βελτίωση της εξωστρέφειας της χώρας 

µέσω της διασύνδεσης µε διεθνή ολοκληρωµένα συστήµατα παραγωγής προϊόντων και 

υπηρεσιών, της ενίσχυσης των διεθνών συνεργασιών φορέων και επιχειρήσεων, της 

αύξησης των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κλπ. 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

Ο Συνολικός Συγχρηµατοδοτούµενος Προϋπολογισµός από την Ε.Ε. ανέρχεται 

σε 1,07 δισεκατοµµύρια ΕΥΡΩ, εκ των οποίων τα 860 εκατοµµύρια είναι η 

Κοινοτική Συνδροµή και τα 215 εκατοµµύρια Εθνική Συµµετοχή. Επιπλέον του 

ποσού αυτού εκτιµάται ότι θα διατεθούν Εθνικοί Πόροι ύψους 72 

εκατοµµυρίων ΕΥΡΩ για την κάλυψη δαπανών των έργων που δεν 

συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. όπως απαλλοτριώσεις (µεγαλύτερες από 

κάποιο ποσοστό του κόστους του έργου), προβλεπόµενα έσοδα κλπ. Για την 

υλοποίηση των έργων αναµένεται να αξιοποιηθεί και Ιδιωτική Συµµετοχή 

ύψους 320 εκατοµµυρίων ΕΥΡΩ. 

Το σύνολο των ανωτέρω ποσών υπολογίζεται να ανέλθει στα 1,47 

δισεκατοµµύρια ΕΥΡΩ. 

Το Αναπτυξιακό Όραµα στη νέα προγραµµατική περίοδο του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος (ΕΠ) «Ψηφιακή Σύγκλιση» αποτελεί το «Ψηφιακό Άλµα στην 

Παραγωγικότητα – Ψηφιακό Άλµα στην Ποιότητα Ζωής». Ο στρατηγικός 

στόχος του προγράµµατος είναι η «Ψηφιακή Σύγκλιση της χώρας µε την 

ευρωπαϊκή ένωση αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ)». Η επίτευξη του στρατηγικού στόχου επιτυγχάνεται 

µέσω των δύο Αξόνων Προτεραιότητας που θέτει το επιχειρησιακό 

πρόγραµµα. 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση της Παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Η Βελτίωση της παραγωγικότητας εξειδικεύεται περαιτέρω µέσω τεσσάρων 

ειδικότερων στόχων : 

• Προώθηση της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) σε επιχειρήσεις 

• Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και βελτίωση 
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της παραγωγικότητας του ∆ηµόσιου τοµέα µε χρήση ΤΠΕ 

• Ενίσχυση του κλάδου των ΤΠΕ στην οικονοµία 

• Προώθηση της επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που αξιοποιούν 

ΤΠΕ. 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

Η Βελτίωση της Ποιότητας ζωής εξειδικεύεται περαιτέρω µέσω δύο 

ειδικότερων στόχων: 

• Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω της χρήσης ΤΠΕ µε Ισότιµη 

συµµετοχή των πολιτών στην ψηφιακή Ελλάδα. 

• Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για τον 

πολίτη. 

 

1 
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Επιτελική σύνοψη του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ‘Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013’ είναι ένα 

από τα τοµεακά προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007- 

2013 που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και αποτελεί πολυστοχικό 

πρόγραµµα, καλύπτει δηλαδή και τις 13 Περιφέρειες της χώρας. 

Χρηµατοδότηση 

Ο Συνολικός Συγχρηµατοδοτούµενος Προϋπολογισµός από την Ε.Ε. ανέρχεται σε 

2.825.333.333 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων 2.260.000.000 ΕΥΡΩ Κοινοτική Συµµετοχή (από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και 565.333.333 ΕΥΡΩ Εθνική Συµµετοχή. Επιπλέον του 

ποσού αυτού εκτιµάται ότι θα διατεθούν Εθνικοί Πόροι ύψους 188.000.000 ΕΥΡΩ για την 

κάλυψη δαπανών των έργων που δεν συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. (όπως 

προβλεπόµενα έσοδα κλπ). Για την υλοποίηση των έργων αναµένεται να διατεθεί και Ιδιωτική 

Συµµετοχή ύψους 50.000.000 ΕΥΡΩ. 

Το σύνολο των ανωτέρω ποσών υπολογίζεται να ανέλθει στα 3.013.333.333 ΕΥΡΩ 

Κεντρικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής του ΕΠ είναι η αξιοποίηση του 

συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού ως κινητήριας δύναµης για ανάπτυξη της 

χώρας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 

Οι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράµµατος είναι οι ακόλουθοι: 

Άξονας Προτεραιότητας 1 «Συστηµικές Παρεµβάσεις». 

Περιλαµβάνει το σύνολο των συστηµικών παρεµβάσεων οι οποίες συµβάλλουν στη 

µεταρρύθµιση και τη λειτουργική ολοκλήρωση των θεσµών, φορέων και 

µηχανισµών µέσω των οποίων γίνεται ο σχεδιασµός, η υλοποίηση, η παρακολούθηση και η 

αξιολόγηση των δράσεων των Θεµατικών Αξόνων Προτεραιότητας 2, 3 και 4. 

Θεµατικός Άξονας Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του 

Ανθρώπινου ∆υναµικού και των Επιχειρήσεων». 

Βασικοί Στόχοι του άξονα είναι: 

1. Ανάπτυξη ολοκληρωµένου πλαισίου Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) για 

τους εργαζόµενους, εργοδότες και αυτοαπασχολούµενους για τη βελτίωση της ποιότητας 

ΣΕΚ και την αύξηση της συµµετοχής σε ενέργειες κατάρτισης. 

2. Βελτίωση της ποιότητας Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης και αύξηση της 

συµµετοχής σε ενέργειες κατάρτισης για τους εργαζόµενους, ιδίως στις Μικροµεσαίες 

επιχειρήσεις. 

3. Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων στους u963 σχετικούς τοµείς του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταµείου από κοινωνικοοικονοµικούς φορείς, συµπεριλαµβανοµένων των 
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κοινωνικών εταίρων, των αντιπροσωπευτικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και των 

επαγγελµατικών οργανώσεων. 

4. Ανάπτυξη πολιτικών και υπηρεσιών για την πρόβλεψη και τη θετική διαχείριση των 

οικονοµικών αλλαγών. 

Θεµατικός Άξονας Προτεραιότητας 3 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην 

απασχόληση» . 

Ο 3ος Άξονας Προτεραιότητας του Προγράµµατος στοχεύει στην : 

1. Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, µέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. 

2. Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, µέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. 

3. Ενεργοποίηση των µακροχρόνια ανέργων και των ατόµων από ειδικές κοινωνικές οµάδες, 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», όπως όλα τα Ελληνικά 

ΕΠ της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, αφορά και 

στις 13 περιφέρειες της χώρας, καλύπτοντας έτσι και το στόχο «Σύγκλιση» και το στόχο 

«Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα & Απασχόληση». 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός συγχρηµατοδοτούµενος προϋπολογισµός από την Ε.Ε. ανέρχεται σε 

2.058.000.000 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων 1.440.000.000 ΕΥΡΩ Κοινοτική Συµµετοχή και 

618.000.000 Εθνική Συµµετοχή. Επιπλέον του ποσού αυτού εκτιµάται ότι θα διατεθούν 

Εθνικοί Πόροι ύψους 157.000.000 ΕΥΡΩ για την κάλυψη δαπανών των έργων που δεν 

συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. όπως προβλεπόµενα έσοδα κλπ. Το σύνολο των 

ανωτέρω ποσών υπολογίζεται να ανέλθει στα 2.215.000.000 ΕΥΡΩ. 

3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ – ΣΤΟΧΟΙ ΕΠ 

Στόχος της εθνικής στρατηγικής για την παιδεία είναι η αύξηση της ποσότητας, της 

ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, 

προκειµένου να αναβαθµιστεί το ελληνικό σύστηµα εκπαίδευσης και επαγγελµατικής 

κατάρτισης. 

Το Πρόγραµµα επικεντρώνεται σε τέσσερις Στρατηγικούς Στόχους, οι οποίοι αντιστοιχούν 

σε τέσσερις θεµατικούς Άξονες Προτεραιότητας του Προγράµµατος. Κάθε θεµατικός 

Άξονας Προτεραιότητας επαναλαµβάνεται τρεις φορές, µια για κάθε κατηγορία 

περιφερειών (αµιγούς σύγκλισης, σταδιακής εξόδου, σταδιακής εισόδου). Έτσι, σε κάθε 

Στρατηγικό Στόχο του Προγράµµατος αντιστοιχίζονται τρεις Άξονες Προτεραιότητας µε το 

ίδιο ακριβώς περιεχόµενο, ένας ανά κατηγορία περιφερειών. 

4. ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Η διάρθρωση του Προγράµµατος σε Άξονες Προτεραιότητας και Ειδικούς Στόχους ανά 

Άξονα έχει ως εξής: 

�� Άξονας Προτεραιότητας 1: Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 

προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 8 περιφέρειες σύγκλισης 

�� Αναµόρφωση, εκσυγχρονισµός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος– 

ενίσχυση της κινητικότητας του µαθητικού και φοιτητικού πληθυσµού 

�� Αποτίµηση της προόδου στην εκπαίδευση µέσω της εφαρµογής συστηµάτων 

διασφάλισης της ποιότητας - αξιολόγησης των συντελεστών του εκπαιδευτικού 

συστήµατος 
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�� Επιτάχυνση του ρυθµού ›�_(ένταξης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών στην εκπαίδευση 
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Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» 

Γενικά Χρηµατοδοτικά δεδοµένα. 

Ο Συνολικός Συγχρηµατοδοτούµενος Προϋπολογισµός από την Ε.Ε. ανέρχεται σε 

631.000.000 € (ΕΥΡΩ), εκ των οποίων 505.000.000 € (ΕΥΡΩ) Κοινοτική Συµµετοχή και 

126.000.000 € (ΕΥΡΩ) Εθνική Συµµετοχή. Επιπλέον του ποσού αυτού εκτιµάται ότι θα 

διατεθούν Εθνικοί Πόροι ύψους 44.000.000 € (ΕΥΡΩ) για την κάλυψη δαπανών των 

έργων που δεν συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. όπως προβλεπόµενα έσοδα κλπ. Το 

σύνολο των ανωτέρω ποσών υπολογίζεται να ανέλθει στα 675.000.000 € (ΕΥΡΩ). 

Στρατηγική – γενικοί στόχοι ΕΠ, Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες 

�� Στρατηγικός στόχος 

Βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης µέσα από την ενίσχυση της 

αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των δηµοσίων οργανώσεων, 

καθώς και ενίσχυση της λογοδοσίας και της επαγγελµατικής ηθικής µέσω της 

διεύρυνσης της κοινωνικής διαβούλευσης και συµµετοχής των κοινωνικών 

εταίρων. 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Γενικός Στόχος: Αναβάθµιση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών µέσω του 

εκσυγχρονισµού του ρυθµιστικού πλαισίου και του ανασχεδιασµού δοµών και 

διαδικασιών 

Ειδικοί Στόχοι 

Ε.Σ. 1.1: Μεταρρύθµιση των µηχανισµών σχεδιασµού, εφαρµογής και ελέγχου 

των δηµόσιων πολιτικών 

Ε.Σ. 1.2: Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας 

Ε.Σ. 1.3: Βελτίωση της ποιότητας των νοµοθετικών και κανονιστικών 

ρυθµίσεων 

Ε.Σ. 1.4: Βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόµενων µε 

τις δηµόσιες υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Γενικός Στόχος: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης 

Ειδικοί Στόχοι (ΕΣ) 
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