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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Μετά από τις πολλαπλές διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

παρουσιάστηκαν μεγάλα χάσματα και ανισορροπίες σε γεωγραφικό επίπεδο ανάμεσα 

στα κράτη-μέλη της Ένωσης. Ο περιορισμός και η διαχείριση αυτού του ζητήματος 

καταβάλλεται μέσω της πολιτικής για τη συνοχή. Η πολιτική αυτή χαρακτηρίζεται 

από την παροχή χρηματικών ενισχύσεων υπό προϋποθέσεις, οι οποίες επιβάλλονται 

για τις μεταβιβάσεις πόρων από πλουσιότερες σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, 

τόσο στο επίπεδο των ενισχύσεων όσο και στο επίπεδο του συστήματος εφαρμογής. 

 Πιο συγκεκριμένα, τα κράτη-μέλη πρέπει να καταρτίζουν μια μεσοπρόθεσμη 

στρατηγική για τη χρήση των πόρων, να συμπληρώνουν με εθνικά κονδύλια τις 

ευρωπαϊκές ενισχύσεις, να συνεργάζονται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο και να σέβονται τη νομοθεσία και τις πολιτικές της Ε.Ε. Αυτοί οι όροι έχουν 

οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός κοινού συστήματος διαχείρισης μεταξύ ευρωπαϊκού, 

εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου, εν ολίγοις σε ένα πολυεπίπεδο 

σύστημα διακυβέρνησης. 

 Το συνηθέστερο επιχείρημα υπέρ μιας Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής 

αφορά στην επούλωση και την αντιμετώπιση των περιφερειακών εισοδηματικών 

ανισοτήτων μεταξύ των κρατών-μελών της Ένωσης και στη παραδοχή, ότι η 

ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία της 

οικονομικής ενοποίησης και στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ωστόσο, ο βασικός λόγος 

δημιουργίας της είναι πολιτικός, καθώς στο άρθρο 2 της Συνθήκης της Ε.Ε. 

αναφέρεται ότι «η Ε.Ε θέτει ως στόχο να προωθήσει την οικονομική και κοινωνική 

πρόοδο και ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης και να επιτύχει ισόρροπη και αειφόρο 

ανάπτυξη...». Παράλληλα, η Ε.Ε. αρέσκεται να παρουσιάζεται ως ένα διεθνές 

οικοδόμημα, το οποίο στηρίζεται στην αλληλεγγύη των μελών του, έκφανση της 

οποίας αποτελεί η Περιφερειακή της πολιτική. Αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή 

πραγματικότητα φαίνεται να συνηγορεί υπέρ μιας Περιφερειακής Πολιτικής. 

 Στην παρούσα εργασία λοιπόν, θα γίνει αρχικά μία εκτενής αναφορά σχετικά 

με τη γενική σκοπιμότητα της περιφερειακής πολιτικής ως μέσον άσκησης πολιτικής, 

όπου θα παρουσιαστούν τα μέσα, οι στόχοι και οι τρόποι άσκησης της εν λόγω 

πολιτικής στην Ελλάδα. Στη συνέχεια θα αναφερθεί το γενικότερο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής, δηλαδή τι είναι και πως λειτουργεί, καθώς 
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και η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας τέτοιας πολιτικής σε επίπεδο Ε.Ε. Σε αυτό το 

σημείο περιγράφεται επίσης η οικονομική και κοινωνική συνοχή της Ένωσης και πως 

αυτή διαμορφώθηκε, ο συντονισμός των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών και 

τέλος το χρηματοδοτικό πλαίσιο και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ένωσης. Στο τρίτο 

και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας αναλύεται η διάρθρωση και η πορεία 

της Πολιτικής Συνοχής, από την αρχική αναφορά αυτής στη Συνθήκη της Ρώμης 

μέχρι και σήμερα που διανύουμε την τελευταία μέχρι στιγμής προγραμματική 

περίοδο 2014-2020. Με λίγα λόγια, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει 

τη σημασία μιας Κοινής Διαρθρωτικής Πολιτικής που μέσα από την κοινωνική 

αλληλεγγύη, η Ε.Ε. οδηγείται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στην ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση. 

 

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΩΣ 

ΜΕΣΟΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

1.1. Ορισμός της περιφερειακής πολίτικης 

 Αν και δεν υπάρχει ένας σαφής ορισμός της περιφερειακής πολιτικής εξαιτίας 

της πολυπλοκότητας της φύσης της, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάθε πολιτική που 

έχει χωρική διάσταση ή χωρικές συνέπειες έγκειται στην άσκηση της περιφερειακής 

πολιτικής της εκάστοτε χώρας. Ως περιφερειακές πολιτικές εννοούμε αυτές που 

στοχεύουν με συστηματικό τρόπο και με μια σειρά από μέτρα και μεταρρυθμίσεις να 

προωθήσουν την ποιότητα και την επάρκεια των παραγωγικών και κοινωνικών 

υποδομών μιας περιοχής, του κεφαλαίου και των ανθρώπινων πόρων, καθώς και των 

δομών και μηχανισμών διοίκησης περιφερειών με αναπτυξιακή έλλειψη, ώστε να 

ενισχύσουν τις παραγωγικές τους εξειδικεύσεις και να αυξήσουν τα ανταγωνιστικά 

τους πλεονεκτήματα. Υπό αυτό το πρίσμα, οι πολιτικές που έχουν να κάνουν με τις 

υλικές και άυλες υποδομές, τις δημόσιες δαπάνες, τα επενδυτικά κίνητρα, τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα, την κατάρτιση και τη δια βίου 

μάθηση των κατοίκων μιας περιφέρειας, την περιφερειακή συγκρότηση και την 

αποκέντρωση του δημόσιου τομέα, την εγκατάσταση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
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και τη διασυνοριακή συνεργασία ενσωματώνονται στην άσκηση της περιφερειακής 

πολιτικής (Κόνσολας,1997:211-213). 

 Με λίγα λόγια, η περιφερειακή πολιτική και δη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 

μία πολιτική στρατηγικών επενδύσεων σε όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις της Ε.Ε. 

ενισχύοντας και βελτιώνοντας την οικονομική τους ανάπτυξη με απώτερο σκοπό την 

καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων τους. Αποτελεί επίσης μια ουσιαστική πράξη 

αλληλεγγύης, καθώς η παρεχόμενη στήριξη επικεντρώνεται κυρίως στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες.  

 Πιο αναλυτικά, η περιφερειακή πολιτική ερμηνεύεται ως το σύνολο των 

δράσεων της κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής διοίκησης που σκοπό έχουν να 

επηρεάσουν την οικονομική κατάσταση μίας περιφέρειας. Επιπλέον, η άσκηση της 

πολιτικής αυτής βελτιώνει τη γεωγραφική κατανομή των περιφερειακών ανισοτήτων 

και ουσιαστικά επιδιώκει να διορθώσει ορισμένες χωρικές συνέπειες της ελεύθερης 

οικονομίας, που προκαλούνται από την απουσία της τέλειας αγοράς. Επομένως, ο 

κύριος σκοπός της περιφερειακής πολιτικής είναι να επιτύχει τη σύγκλιση μεταξύ των 

περιφερειών που έχουν αναπτυχθεί με άνισο τρόπο και να βοηθήσει στην οικονομική 

εξέλιξη, περιορίζοντας τις ανισότητες . 

 Μερικά από τα προβλήματα που οφείλει να αντιμετωπίσει η εν λόγω πολιτική 

είναι η έλλειψη ανάπτυξης, η άνιση κατανομή των παραγωγικών πόρων, η έλλειψη 

επαρκών κεφαλαίων, το υποαπασχολούμενο εργατικό δυναμικό, η έλλειψη 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και η αποδυνάμωση της εκάστοτε προβληματικής 

περιοχής από τον πληθυσμό της με τη συγκέντρωσή του σε μεγαλύτερα βιομηχανικά 

κέντρα που προσφέρουν σαφώς περισσότερες δυνατότητες οικονομικής και 

κοινωνικής δραστηριότητας. 

 Οι πιο σημαντικοί λόγοι που καθιστούν απαραίτητη την άσκηση της 

περιφερειακής πολιτικής διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (Κόνσολας,1997:85-96): 

1) Οικονομικοί 

→ για τη διόρθωση της ανεπάρκειας των δυνάμεων της αγοράς 

→ για την πλήρη απασχόληση των συντελεστών παραγωγής 

→ για την οικονομική μεγέθυνση και ανακατανομή των πόρων 
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→ για την πρόληψη πληθωριστικών πιέσεων 

→ για τη χωροθέτηση επιχειρήσεων 

→ για το κόστος συμφόρησης των αστικών κέντρων 

→ για την ενίσχυση της συνοχής των ευρωπαϊκών περιφερειών 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω, η οικονομική αποδοτικότητα αποτελεί τον πυρήνα 

για την ανάπτυξη της περιφερειακής πολιτικής, διότι μία βιώσιμη οικονομία 

συνεπάγεται με ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο για τους κατοίκους της περιοχής που 

δραστηριοποιούνται μέσα σε αυτήν. 

2) Κοινωνικοπολιτικοί 

→ για την περιφερειακή ανεργία 

→ για τη δίκαιη διανομή του εισοδήματος 

→ για την ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτιστικών περιφερειακών 

προτύπων 

→ για την πολιτική οργάνωση και κινητοποίηση των κατοίκων 

 Σύμφωνα με την κοινωνική διάσταση των επιχειρημάτων που καθιστούν 

απαραίτητη την άσκηση της περιφερειακής πολιτικής, αυτή εκδηλώνεται ως ένα 

μέσον διασφάλισης της ευημερίας και της ισότιμης κατανομής των πόρων προς τους 

πολίτες. Επίσης, κάθε περιφέρεια διαθέτει δική της πολιτιστική κουλτούρα που 

οφείλει να διατηρεί και να προστατεύει. Σε πολιτικό επίπεδο δε, η περιφερειακή 

πολιτική οφείλει να ενεργοποιεί την πολιτική συνείδηση των πολιτών και να 

αντιδρούν στις αιτίες καθυστέρησης ανάπτυξης της περιφέρειάς τους. 

3) Περιβαλλοντικοί 

→ για την προστασία και απορρύπανση του περιβάλλοντος 

→ για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

 Ένας ακόμα λόγος καθιέρωσης της περιφερειακής πολιτικής είναι το 

περιβάλλον και η προστασία του ως βασική και κυρίαρχη ευθύνη του κράτους. 

Ιδιαίτερα οι περιφέρειες που πάσχουν από μεγάλο ποσοστό συγκέντρωσης του 

πληθυσμού έχουν άμεση ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων κατοικίας, ύδρευσης 
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και αποχέτευσης, ρύπανσης, εγκληματικότητας, νέκρωσης της λειτουργικότητας του 

οδικού δικτύου λόγω κυκλοφοριακού φόρτου κτλ., που λειτουργούν ανασταλτικά 

στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και στη βιώσιμη ανάπτυξη αυτών των 

περιφερειών. 

 

1.2. Τα μέσα της περιφερειακής πολιτικής 

 Η Περιφερειακή Πολιτική θέτει και ασκεί μέτρα που σε μία συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο έχουν στόχο την πραγματοποίηση κάποιων σκοπών. Επίσης, 

παρεμβαίνει κατά περίπτωση με τη λήψη μέτρων σε περιόδους αιχμής κάποιου 

περιφερειακού προβλήματος για να περιορίσει τις επιπτώσεις από τη διεύρυνση του 

εκάστοτε ζητήματος. Για την υλοποίηση ορθολογικών μέτρων περιφερειακής 

ανάπτυξης απαιτείται πρώτα από όλα προσεκτική ανάλυση των προβλημάτων κάθε 

περιφέρειας, καταγραφή των χαρακτηριστικών και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

της, τους λόγους καθυστέρησης της ανάπτυξης, αλλά και τον προσδιορισμό 

αντικειμενικών σκοπών (Κόνσολας,1997:219). 

 Έτσι λοιπόν, τα μέσα που διαθέτει η περιφερειακή πολιτική χωρίζονται σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες, τα κύρια παραδοσιακά και τα δευτερεύοντα. Όσον αφορά τα 

κύρια παραδοσιακά μέσα, αυτά είναι η οικονομική και κοινωνική υποδομή, οι 

επιδοτήσεις, τα φορολογικά και τα πιστωτικά κίνητρα, τα θεσμικά μέτρα, οι έλεγχοι 

και τα αντικίνητρα, καθώς και μέτρα περιφερειακής πολιτικής που έχουν εφαρμοσθεί 

ή εφαρμόζονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα τα μέτρα 

αποθάρρυνσης ή η αποκέντρωση δημόσιων υπηρεσιών (Κόνσολας,1997:221). 

 Πιο αναλυτικά, όταν αναφερόμαστε στην οικονομική και κοινωνική υποδομή 

εννοούμε ότι το κράτος επενδύει στη δημιουργία οικονομικών έργων που αυτά με τη 

σειρά τους καλλιεργούν το έδαφος για την ανάληψη επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. Η οικονομική υποδομή χτίζει εξωτερικές οικονομίες, ενισχύει την 

παραγωγικότητα, μεγαλώνει το ποσοστό κέρδους των επιχειρηματιών, αυξάνει την 

ενεργό ζήτηση, αυξάνει τα εισοδήματα και την απασχόληση. Επίσης, διακρίνεται σε 

περιφερειακή υποδομή (περιλαμβάνει τα δίκτυα μεταφορών, επικοινωνιών, ύδρευσης 

κλπ) και βιομηχανική υποδομή (περιλαμβάνει βιομηχανικές και επιχειρηματικές 

περιοχές, συγκροτήματα τυποποιημένων βιοτεχνικών κτιρίων). Η κοινωνική υποδομή 

εμπερικλείει την οικιστική ή αστική υποδομή, την υγειονομική, την πολιτιστική και 
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την επιστημονική και την τεχνολογική. Στην υποδομή αυτή εντάσσονται τα 

Πανεπιστήμια, τα Κέντρα Ερευνών, τα Νοσοκομεία κλπ. Οι δαπάνες αυξάνουν την 

παραγωγικότητα και τις οικονομίες κλίμακας, βελτιώνουν την ποιότητα του 

εργατικού δυναμικού, μορφώνει και εξειδικεύει το ανθρώπινο δυναμικό και ενισχύει 

την επαγγελματική του κατάρτιση (Κόνσολας,1997:221). 

 Οι επιδοτήσεις έχουν να κάνουν με την τόνωση των επενδύσεων στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιοχές. Δηλαδή τη διάχυση του κεφαλαίου προς τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, ώστε να τους δώσει το κίνητρο ίδρυσής τους, να μείωση το ρίσκο 

επιχειρηματικού κινδύνου νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, να αυξήσει τη  

ρευστότητα του κεφαλαίου για την κάλυψη δαπανών στην αρχική περίοδο 

εγκατάστασης και οργάνωσης της επιχείρησης και, τέλος, να εξασφαλίσει τη 

χρηματοδότηση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν χαμηλή πιστοληπτική 

ικανότητα. Το μέτρο αυτό αρχικά δέχτηκε μεγάλη κριτική εναντίον του, γιατί οι 

επιχορηγήσεις επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό με άμεσες εκταμιεύσεις, 

ενισχύουν τις επιχειρήσεις έντασης κεφαλαίου, ενώ για την προώθηση της 

περιφερειακής ανάπτυξης απαιτούνται επενδύσεις εντάσεως εργασίας και 

δημιουργούν αμφισβητήσεις για τον τρόπο που αξιολογούνται οι επιδοτούμενες 

επενδύσεις (Κόνσολας,1997:223). 

 Για τα φορολογικά κίνητρα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα αξιόλογο μέτρο 

άσκησης περιφερειακής ανάπτυξης, δεδομένου ότι οι φορολογικές απαλλαγές 

περιορίζουν ή μηδενίζουν την επιβάρυνση που προέρχεται από το φόρο εισοδήματος 

που επιβάλλεται στις αποταμιεύσεις ή τις επενδύσεις που προωθούν την περιφερειακή 

ανάπτυξη. Τα πιο σημαντικά φορολογικά κίνητρα είναι η περιφερειακή 

διαφοροποίηση της φορολογίας των κερδών των επιχειρήσεων, τα αυξημένα ποσοστά 

αποσβέσεων, η μείωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων και οι μειώσεις δασμών. Σε 

αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί, ότι τα φορολογικά κίνητρα δεν προσελκύουν τις 

ηγετικές επιχειρήσεις διότι τα κέρδη τους σε μετρητά είναι πολύ μεγαλύτερα από 

εκείνα που μπορεί η κυβέρνηση να προσφέρει (Κόνσολας,1997:223-224). 

 Επίσης, αναφορικά με τα πιστωτικά κίνητρα πρέπει να επισημανθεί ότι η 

χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μιας 

λιγότερο ανεπτυγμένης περιοχής συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των επενδύσεων 

και στην ανάπτυξη μίας φτωχότερης περιφέρειας συνολικά. Η πιο γνωστή μορφή 
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πιστωτικών κινήτρων είναι η επιχορήγηση του επιτοκίου των τραπεζικών δανείων 

που έλαβαν οι επιχειρήσεις για επενδύσεις στις περιφέρειες (Κόνσολας,1997:224). 

Επιπλέον, οι θεσμικές αλλαγές είναι υψίστης σημασίας για την ενίσχυση της 

περιφερειακής ανάπτυξης. Τα σημαντικότερα θεσμικά μέτρα είναι η αποκέντρωση 

των δημοσίων υπηρεσιών (ώστε να μειωθεί η συμφόρηση των μεγάλων αστικών 

κέντρων), η ενίσχυση των περιφερειακών υπηρεσιών ανάπτυξης και 

προγραμματισμού (με ευρύτατες εξουσίες στον προγραμματισμό, στις μελέτες, στο 

συντονισμό των προγραμμάτων κτλ), η ίδρυση και χωροθέτηση δημοσίων 

επιχειρήσεων με περιφερειακά κριτήρια (όπως Εταιρίες Περιφερειακής Ανάπτυξης), 

η αύξηση των δημοσίων επενδύσεων για την προώθηση της ανάπτυξης στις 

καθυστερημένες περιφέρειες, η προτίμηση προϊόντων των επαρχιακών επιχειρήσεων 

στους δημοσίους διαγωνισμούς για τις προμήθειες του Δημοσίου, καθώς και η 

επιλογή τοπικών ή περιφερειακών επιχειρήσεων για την εκπόνηση μελετών και 

εκτέλεση έργων (Κόνσολας,1997:224-225). 

 Τέλος, οι έλεγχοι και τα αντικίνητρα αποτελούν στην ουσία άμεση κρατική 

παρέμβαση στη διαδικασία της χωροθέτησης. Η εφαρμογή αντικινήτρων 

αποθαρρύνουν τη χωροθέτηση επιχειρήσεων στις κορεσμένες περιφέρειες. Τέτοια 

αντικίνητρα μπορούν να είναι οι ειδικοί φόροι εγκατάστασης ή η επιβολή δυσμενών 

όρων δόμησης (Κόνσολας,1997:225). 

 Όσον αφορά τα δευτερεύοντα παραδοσιακά μέσα της περιφερειακής 

πολιτικής, αυτά είναι οι περιφερειακές επιδοτήσεις απασχόλησης που ενθαρρύνουν 

ειδικά τις βιομηχανίες έντασης εργασίας, οι ενισχύσεις για τη μετεγκατάσταση 

βιομηχανιών από κορεσμένα μητροπολιτικά κέντρα προς τις περιφέρειες, οι 

επιδοτήσεις του κόστους μεταφοράς για την ενίσχυση του εμπορίου των 

καθυστερημένων περιφερειών, οι επιχορηγήσεις για εισαγωγή νέων τεχνολογιών 

στην παραγωγή διαδικασία, οι επιδοτήσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του 

εργατικού δυναμικού, οι κρατικές εγγυήσεις για χορηγούμενα δάνεια στις επαρχιακές 

επιχειρήσεις και οι επιδοτήσεις για την κατασκευή εγκαταστάσεων καθαρισμού 

βιομηχανικών αποβλήτων. Εκτός από τα παραπάνω μέτρα έχει γίνει αποδεκτό στη 

θεωρία και στην πράξη, ότι η ανάπτυξη μιας περιφέρειας μπορεί επίσης να 

καθοδηγηθεί σε περισσότερο αποτελεσματικές κατευθύνσεις με την παροχή 

στοιχείων και πληροφοριών για τη γενική ανάλυση της οικονομικής κατάστασης της 
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περιφέρειας και των αναπτυξιακών της δυνατοτήτων και με την εκπόνηση 

ολοκληρωμένων αναπτυξιακών σχεδίων. Τα νέα μέσα της περιφερειακής πολιτικής 

είναι η τοπική ανάπτυξη, η Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) που δημιουργεί νέες 

θέσεις εργασίας, η νέα τεχνολογία και οι τεχνοπόλεις (Κόνσολας,1997:229-233). 

 Η τοπική ανάπτυξη εξαρτάται από το βαθμό εξειδίκευσης της οικονομίας, το 

μέγεθος των τοπικών επιχειρήσεων, τη διάχυση καινοτομιών και τους τοπικούς 

θεσμούς. Κύρια χαρακτηριστικά αυτού του μέσου περιφερειακής πολιτικής είναι ο 

υψηλός βαθμός αυτονομίας των οικονομικών δραστηριοτήτων και η τάση 

δημιουργίας των προϋποθέσεων αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο 

(Κόνσολας,1997:229). 

 Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εντάσσονται στα μέσα περιφερειακής πολιτικής 

για δύο λόγους. Αφενός δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης και παράγουν 

καινούρια προϊόντα και αφετέρου βελτιώνει το επιχειρηματικό περιβάλλον και 

προωθεί την τοπική ανάπτυξη. Επίσης, είναι σε θέσει να διαχειριστεί το 

επιχειρηματικό ρίσκο, προβάλλει την τοπική επιχειρηματικότητα και περιορίζει σε 

σημαντικό βαθμό το ποσοστό μετανάστευσης του εργατικού δυναμικού μιας περιοχής 

(Κόνσολας,1997:230). 

 Σχετικά με την νέα τεχνολογία, πρέπει να σημειωθεί ότι αποτελεί βασικό 

συστατικό της αναπτυξιακής διαδικασίας και χωρίζεται σε δύο τομείς, δηλαδή στις 

καινοτόμες ιδέες και στην εφαρμογή αυτών των καινοτομιών. Η εκάστοτε καινοτομία 

εφαρμόζεται στο προϊόν και είτε έχουμε σαν αποτέλεσμα την εισαγωγή νέου 

προϊόντος είτε τη βελτίωση του υπάρχοντος προϊόντος. Συμβάλει επίσης και στην 

παραγωγική διαδικασία, είτε με την παραγωγή ίδιας ποσότητας με λιγότερες εισροές 

είτε βελτιώνοντας τις υπάρχουσες συνθήκες εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, η 

ενίσχυση της τεχνολογικής προόδου με μέσα προσέλκυσης επιχειρήσεων υψηλής 

τεχνολογίας προωθεί την περιφερειακή ανάπτυξη με γρηγορότερους ρυθμούς 

(Κόνσολας,1997:231). 

 Ακόμα, η Τεχνόπολις είναι ένας θεσμός που δημιουργήθηκε από το 

συνδυασμό κλαδικών και χωρικών διαστάσεων των πυρήνων βιομηχανικής δράσης 

με στόχο τη διάχυση της νέας τεχνολογίας και την προώθηση της αναπτυξιακής 

διαδικασίας. Συμβάλλει στην αναδιάρθρωση της οικονομίας των καθυστερημένων 

περιφερειών, αλλά και στην ανάκαμψη των φθινουσών περιφερειών γιατί 
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αντικαθιστά τους παραδοσιακούς κλάδους με νέους δυναμικούς κλάδους της υψηλής 

τεχνολογίας (Κόνσολας,1997:233). 

 Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθούν συνοπτικά και τα μέτρα της 

περιφερειακής πολιτικής που έχουν εφαρμοσθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αυτά διακρίνονται σε εφτά κατηγορίες και συγκεκριμένα είναι τα έργα υποδομής 

(που σχετίζονται με έργα για τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια, την 

υδροδότηση, την εγκατάσταση επιχειρήσεων, την εκπαίδευση, την υγεία, τον 

αθλητισμό, το τουρισμό και τις κοινωνικο-πολιτιστικές υπηρεσίες), τα οικονομικά 

κίνητρα (που σχετίζονται με τις επιχορηγήσεις, την επιδότηση επιτοκίου, τις 

φορολογικές απαλλαγές και τις επιδοτήσεις για την αύξηση της απασχόλησης), τα 

μέτρα αποθάρρυνσης (που ο κύριος σκοπός τους είναι ο περιορισμός των επενδύσεων 

σε κορεσμένες περιοχές), η αποκέντρωση των δημοσίων υπηρεσιών (διότι με αυτόν 

τον τρόπο δημιουργούνται εξωτερικές οικονομίες), η περιφερειακή διαφοροποίηση 

εσόδων και δαπανών του Δημοσίου (κάνοντας αναδιανομή των δημοσίων εσόδων και 

κατανομή των δημοσίων επενδύσεων ώστε να επιτυγχάνονται οι περιφερειακοί 

στόχοι), η δημιουργία υπηρεσιών περιφερειακής ανάπτυξης (που θα έχουν 

αποφασιστικές αρμοδιότητες σε ολόκληρο το φάσμα μελέτης και εφαρμογής 

αναπτυξιακών προγραμμάτων για περισσότερη αποτελεσματικότητα) και τέλος η 

περιφερειακή διαφοροποίηση μέτρων μακροοικονομικής πολιτικής (που σε αυτήν την 

κατηγορία υπάγονται μέτρα φορολογικής πολιτικής, μεταβιβάσεις εισοδημάτων, 

πιστωτικών διευκολύνσεων καθώς και μέτρα πρόσκαιρης αντιμετώπισης δυσμενών 

επιπτώσεων μακροοικονομικών ρυθμίσεων της εθνικής οικονομικής πολιτικής) 

(Κόνσολας,1997:226). 

 

1.3. Στόχοι της περιφερειακής πολιτικής 

 Ο κύριος σκοπός της περιφερειακής πολιτικής είναι η αναγνώριση και η 

αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μιας περιοχής, ώστε να μπορέσουν να 

περιοριστούν οι περιφερειακές ανισότητες και να υπάρξει σύγκλιση μεταξύ τους. 

Αυτή είναι και η βασική αρχή της περιφερειακής πολιτικής, να μην υπάρχουν δηλαδή 

περιφέρειες δύο ταχυτήτων για να μπορέσει να υπάρξει μία συνολική και βιώσιμη 

αναπτυξιακή πολιτική μιας χώρας (Κόνσολας,1997:191-196). 
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 Αναλυτικότερα, μετά το μεγάλο οικονομικό κραχ (1929-33) και τους δύο 

παγκόσμιους πολέμους το φαινόμενο της αστικοποίησης και η απομόνωση των 

περιφερειών τέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στις περισσότερες χώρες του 

κόσμου. Έτσι, αρχίζει να διαμορφώνεται σταδιακά ένα νέο πεδίο της Οικονομικής 

Επιστήμης, η Οικονομική του Χώρου, που συνοδεύεται και από τον εφαρμοσμένο 

της κλάδο, την Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική (Κόνσολας,1997:191). Οι 

οικονομικές επιπτώσεις του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, αλλά κυρίως η κρίση του 

1929 έθεσαν πιο επιτακτικά το θέμα της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού της 

αγοράς και των τιμών στην αυτόματη ρύθμιση των οικονομικών σχέσεων, καθώς και 

στην επίτευξη της ισορροπίας των οικονομικών συστημάτων. Το οικονομικό «δόγμα» 

που αναπτύχθηκε την εποχή εκείνη, υπό την επιρροή των θεωρητικών απόψεων του 

Keynes (1936), ο οποίος πίστευε ότι όταν η οικονομία ευημερεί το Κράτος οφείλει να 

αποταμιεύει και όταν η οικονομία έχει πρόβλημα το Κράτος πρέπει να δαπανά, έθεσε 

τις βάσεις για την ενίσχυση και επέκταση των παρεμβατικών κρατικών πολιτικών.  

 Έτσι, τόσο στη Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική, όσο και στην τότε 

Σοβιετική Ένωση, έλαβαν χώρα διάφορες μορφές κρατικών παρεμβάσεων για την 

ανάπτυξη φτωχότερων περιφερειών και την οργάνωση των πόλεων, που αδυνατούσαν 

να συνέλθουν από τις δυσάρεστες συνέπειες της κρίσης. Η συστηματική καθιέρωση 

της Περιφερειακής Πολιτικής ως εργαλείου ανάπτυξης των καθυστερημένων 

περιοχών γίνεται μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Κατά τη διάρκεια της 

μεταπολεμικής περιόδου η μεγέθυνση βασικών βιομηχανικών κλάδων (π.χ. 

μεταλλουργίες, υφαντουργίες, χημικές βιομηχανίες, βιομηχανίες παραγωγής 

μηχανών) και κατ' επέκταση περιοχών ή πόλεων που τους φιλοξενούσαν, σε 

συνδυασμό με την αύξηση του πληθυσμού και τη μετακίνησή του από την ύπαιθρο 

στα μεγάλα αυτά αστικοβιομηχανικά συγκροτήματα, άρχισε να προκαλεί ενδιαφέρον 

για τον απρογραμμάτιστο τρόπο που οι εν λόγω πόλεις αναπτύσσονταν. Από τη μία 

πλευρά ο μεταπολεμικός επαναπατρισμός και η μετανάστευση στα βιομηχανικά 

εργατικά κέντρα της Μεγάλης Βρετανίας, της Δυτικής Γερμανίας, της Γαλλίας, του 

Βελγίου και της Βόρειας Ιταλίας, δημιούργησαν αυξημένες ανάγκες για την 

οργάνωση των περιοχών κατοικίας, την ενίσχυση των τεχνικών και κοινωνικών 

υποδομών, τη ρύθμιση των χρήσεων γης κ.λπ., και από την άλλη πλευρά η γιγάντωση 

των βιομηχανικών πόλεων και τα προβλήματα μέσα σε αυτές, σε συνδυασμό με την 

ερήμωση της υπαίθρου, δημιούργησαν έντονες περιφερειακές ανισότητες που έπρεπε 
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να αντιμετωπισθούν με προγραμματισμένο τρόπο (Κόνσολας,1997:191-196). Εκτός 

όμως από την Ευρώπη, και στις Η.Π.Α. την ίδια περίοδο εφαρμόσθηκαν 

προγράμματα ρύθμισης του χώρου. Ειδικότερα, η περιφερειακή πολιτική στηρίχθηκε 

αρχικά σε προγράμματα οργάνωσης και ενίσχυσης των μεγάλων πόλεων, ενώ 

αργότερα η ένταση των περιφερειακών ανισοτήτων έστρεψε το ενδιαφέρον του 

προγραμματισμού στην κοινωνική και χωροταξική αναδιοργάνωση των πόλεων, 

καθώς και στην υποβοήθηση των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών. Διάφοροι 

οργανισμοί (όπως π.χ. οι Tennessee Valley Authority και Economic Development 

Administration) ανέλαβαν δράσεις διαμόρφωσης μέσω περιφερειακών ή τοπικών 

προγραμμάτων για την ενίσχυση των λιγότερο αναπτυγμένων και απομονωμένων 

αγροτικών περιοχών. Τα δεδομένα αυτά δημιούργησαν την ανάγκη καθιέρωσης της 

Περιφερειακής Πολιτικής ως αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής αναπτυξιακής 

πολιτικής μιας χώρας. Τα ζητήματα των επιπτώσεων των περιφερειακών ανισοτήτων 

στη λειτουργία του ενοποιημένου οικονομικού χώρου, αλλά και των επιπτώσεων της 

ίδιας της διαδικασίας της οικονομικής ολοκλήρωσης στην περιφερειακή ανάπτυξη 

ήταν από τα πρώτα θέματα που τέθηκαν από τα κράτη – μέλη, αμέσως μετά τη 

δημιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) (Κόνσολας,1997:191-

196).  

 Από τις αναφορές στις ιδρυτικές συνθήκες, η ΕΟΚ χρειάστηκε αρκετά χρόνια 

για να αναλάβει δράση, με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) το 1975, και αρκετά ακόμα για τη θεσμοθέτησή της, με την 

Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη το 1986. Έτσι, εντάχθηκε η Περιφερειακή Πολιτική ως 

βασική Κοινοτική πολιτική, με τον τίτλο πολιτική «Οικονομικής και Κοινωνικής 

Συνοχής», μαζί με την καθιέρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς στη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ. Στο άρθρο 130α της Συνθήκης προβλέπεται ότι η Κοινότητα, 

προκειμένου να επιτύχει την αρμονική ανάπτυξη του συνόλου της, πρέπει να 

προωθήσει την οικονομική και κοινωνική συνοχή της μέσα από δράσεις που θα 

στοχεύουν στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και στην υποβοήθηση των 

λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών (Παπαδασκαλόπουλος,Χριστοφάκης,2002:64) 

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο κύριος σκοπός της Περιφερειακής 

Πολιτικής είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η ανάπτυξη στο 

χώρο. Σύμφωνα με τον Κόνσολα (1997) η πολιτική αυτή αποτελεί ένα σύστημα 
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σκοπών, μέσων και φορέων που συνεργάζονται μέσα από προγράμματα, για να 

επιτύχουν την ισόρροπη μεταβολή της διαπεριφερειακής διάρθρωσης της οικονομίας. 

 

1.4 Τρόποι άσκησης περιφερειακής πολιτικής στην Ελλάδα 

Δημόσιες δαπάνες 

 Οι δημόσιες δαπάνες όταν αναλύονται σε περιφερειακό επίπεδο 

περιλαμβάνουν κυρίως τις δαπάνες λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών (Δήμων και 

Νομαρχιών, νοσοκομείων, στρατοπέδων ή σχολείων), τις δαπάνες λειτουργίας 

κρατικών επιχειρήσεων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ) που είναι εγκατεστημένες σε μια 

περιοχή, τις δαπάνες αγοράς και προμήθειας εξοπλισμού και τις δαπάνες εκτέλεσης 

δημοσίων έργων. Οι λειτουργικές δαπάνες αποτελούνται κυρίως από μισθούς, 

αμοιβές υπηρεσιών και προμήθειες υλικών που αυξάνουν τη ζήτηση αγαθών και 

συνεπώς το εισόδημα και την απασχόληση σε μια περιφέρεια. Η εκτέλεση έργων 

δημιουργεί επίσης εισοδήματα και θέσεις εργασίας, αλλά επιπροσθέτως βελτιώνει και 

την υποδομή της περιφέρειας. Συνεπώς, έχουν θετικό αντίκτυπο και στην τοπική 

ζήτηση (αύξηση εισοδημάτων) αλλά και στην τοπική προσφορά (βελτίωση 

παραγωγικότητας) (Παπαδασκαλόπουλος, 1995:63). 

Υποδομές 

 Η δημιουργία υποδομών θεωρείται ως μια από τις σημαντικότερες πολιτικές 

που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη περιοχών που χαρακτηρίζονται από 

υστέρηση. Οι υποδομές, με την ευρεία έννοια, συμπεριλαμβάνουν 

(Παπαδασκαλόπουλος, 2008:66): 

1) Τις παραγωγικές υποδομές, δηλαδή τα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, τα 

αεροδρόμια και γενικά τις υποδομές μεταφορών, τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια, 

τις Βιομηχανικές Περιοχές, τα Βιομηχανικά Πάρκα, κ.λπ. 

2) Τις κοινωνικές υποδομές, δηλαδή τις υποδομές εκπαίδευσης, υγείας, πρόνοιας, 

άθλησης, πολιτισμού, ελεύθερου χρόνου, κ.λπ. 

3) Τις αστικές υποδομές, δηλαδή τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, τους ελεύθερους 

χώρους, τα πολεοδομικά σχέδια, τα αστικά οδικά δίκτυα, κ.λπ. 
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 Σύμφωνα με τη γενική αντίληψη, οι υποδομές βελτιώνουν την 

παραγωγικότητα μιας περιοχής και αυξάνουν την έλξη που μπορεί να ασκήσει σε 

επενδυτικά κεφάλαια και υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό. Μια περιφέρεια με 

σύγχρονες υποδομές, αφενός εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του παραγωγικού της 

δυναμικού και αφετέρου μπορεί να προσελκύσει νέα κεφάλαια και νέες επενδυτικές 

δραστηριότητες, στο βαθμό που οι παραγωγικές υποδομές συνδυάζονται με ένα 

ευχάριστο αστικό περιβάλλον διαβίωσης. 

Αναπτυξιακά κίνητρα 

 Τα αναπτυξιακά κίνητρα ή τα κίνητρα που παρέχονται μέσω των 

αναπτυξιακών νόμων επιδιώκουν να κατευθύνουν επενδυτικά κεφάλαια προς τις 

λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές μιας χώρας. Συνήθως αποτελούνται από δωρεάν 

επιχορήγηση μέρους του αρχικού κεφαλαίου της επένδυσης και από επιδότηση του 

επιτοκίου δανεισμού. Συχνά παρέχονται επίσης απαλλαγές στη φορολογία των 

κερδών των επιχειρήσεων, αυξημένες αποσβέσεις κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και 

εξαγωγικές επιδοτήσεις (Παπαδασκαλόπουλος, 2008:71). 

Έλεγχοι και περιορισμοί 

 Οι έλεγχοι και περιορισμοί αναφέρονται κυρίως στην επέκταση των 

δραστηριοτήτων στις ήδη ανεπτυγμένες περιοχές. Συνίστανται στην υιοθέτηση 

αυστηρών περιβαλλοντικών κριτηρίων για την έκδοση αδειών λειτουργίας και 

εγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων και σε ορισμένες περιπτώσεις στην 

απαγόρευση εγκατάστασης επιχειρήσεων σε συγκεκριμένες περιοχές. Αντίστοιχες 

διαδικασίες ελέγχου ενεργοποιούνται και μέσω των ρυθμίσεων για τις χρήσεις γης. 

Βέβαια, οι ρυθμίσεις και οι περιορισμοί στις χρήσεις γης έχουν ως γενικότερο στόχο 

την αποφυγή δυσλειτουργιών από τη συνύπαρξη δραστηριοτήτων που επηρεάζουν 

αρνητικά η μία την άλλη, όπως, για παράδειγμα, η κατοικία και η ρυπογόνος 

βιομηχανία, ή ο τουρισμός και η εξορυκτική βιομηχανία (Παπαδασκαλόπουλος, 

1995:67). 

Ενίσχυση της κινητικότητας εργασίας και κεφαλαίου, και ενίσχυση της ευελιξίας 

 Οι πολιτικές αυτές επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τις ατέλειες της αγοράς που 

εμποδίζουν την κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής. Σε μια ήπια εκδοχή τους, 

αποσκοπούν στην καλύτερη πληροφόρηση για ευκαιρίες απασχόλησης σε περιοχές 
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με επάρκεια κεφαλαίου και καλύτερη πληροφόρηση για ευκαιρίες επενδύσεων σε 

περιοχές με επάρκεια εργασίας. Για παράδειγμα, οι κατά τόπους υπηρεσίες εύρεσης 

εργασίας μπορούν να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται σε άλλες περιοχές. Αντίστοιχα, διάφοροι τοπικοί ή εθνικοί φορείς 

μπορούν να ενημερώνουν ενδιαφερόμενους επενδυτές για τις ευκαιρίες και τα 

πλεονεκτήματα (π.χ. υψηλά επενδυτικά κίνητρα) κάθε περιοχής 

(Παπαδασκαλόπουλος, 2008:66). 

Πολιτικές ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

 Έχει παρατηρηθεί από καιρό ότι ενώ οι ανεπτυγμένες περιφέρειες, όπως οι 

μητροπόλεις και τα βιομηχανικά κέντρα, διαθέτουν μια μεγάλη ποικιλία μεγεθών 

επιχειρήσεων (πολύ μεγάλες, μεγάλες, μεσαίες και μικρές), οι λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιοχές στηρίζουν σχεδόν αποκλειστικά την παραγωγική τους βάση στις μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Συνεπώς, η ανάπτυξη των περιφερειών της δεύτερης 

κατηγορίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα των ΜΜΕ να επιβιώσουν 

στον ανταγωνισμό, να επενδύσουν, να εκσυγχρονιστούν και να δημιουργήσουν νέες 

θέσεις εργασίας. Στις περισσότερες περιφέρειες, η εξάρτηση των προοπτικών 

ανάπτυξης από τις δυνατότητες και το μέλλον των ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα έντονη, 

καθώς στην Ελλάδα, για παράδειγμα, πάνω από το 90% ή 95% των επιχειρήσεων 

είναι μικρού μεγέθους, με κάτω από 10 εργαζόμενους (Παπαδασκαλόπουλος, 

2008:66). 

Αποκέντρωση δημόσιου τομέα 

 Οι πολιτικές αποκέντρωσης του δημόσιου τομέα συνίστανται στη μεταφορά 

αρμοδιοτήτων από το κεντρικό επίπεδο διοίκησης σε χαμηλότερα επίπεδα, όπως αυτό 

της Περιφέρειας, της Νομαρχίας ή του Δήμου. Επιδιώκει τη μείωση της εξάρτησης 

της περιφέρειας από το κέντρο και συμβάλλει στην απεξάρτηση και ενεργοποίηση 

του τοπικού δυναμικού της κάθε περιοχής. Η πολιτική αυτή, για να είναι επιτυχής, θα 

πρέπει να συνοδεύεται και από ανάλογη μεταφορά πόρων που να επιτρέπει την 

αποτελεσματική αξιοποίηση των αρμοδιοτήτων σε τοπικό επίπεδο. Μια προωθημένη 

πολιτική αποκέντρωσης αποτελεί η μεταφορά και μετεγκατάσταση υπηρεσιών από το 

κέντρο προς την περιφέρεια (π.χ. μετεγκατάσταση του Οργανισμού Καπνού, του 

Οργανισμού Βάμβακος, του ΕΘΙΑΓΕ, κ.λπ.), ή η δημιουργία νέων υπηρεσιών (π.χ. 

Υπουργείο Βορείου Ελλάδος και Υπουργείο Αιγαίου). Η πολιτική αυτή, στο βαθμό 
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που είναι λειτουργικά εφικτή, είναι δυνατόν να αλλάξει τη χωρική κατανομή των 

δημοσίων δαπανών προς όφελος των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών 

(Παπαδασκαλόπουλος, 2008:66). 

Πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού 

 Οι πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού επιδιώκουν να ενισχύσουν την ποιότητα 

των ανθρώπινων πόρων μιας περιφέρειας, με την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε 

τομείς αιχμής και τη βελτίωση και διεύρυνση των προσόντων και ειδικοτήτων του 

εργατικού δυναμικού. Οι πολιτικές αυτές στηρίζονται στην πεποίθηση ότι οι 

προοπτικές ανάπτυξης μιας περιφέρειας είναι άμεσα συνδεδεμένες με την ποιότητα 

(και όχι μόνο την ποσότητα) της εργασίας. Σε μια εποχή όπου η γνώση αναδεικνύεται 

ως ο σημαντικότερος παράγοντας της προόδου και της ανάπτυξης, οι περιοχές που 

διαθέτουν εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να 

προσελκύσουν επενδυτικά κεφάλαια και να αναδείξουν ενδογενείς επιχειρηματικές 

δραστηριότητες από τις περιοχές στις οποίες κυριαρχεί το ανειδίκευτο εργατικό 

δυναμικό. Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν τρεις τύποι πολιτικών 

(Παπαδασκαλόπουλος, 2008) 

1) αυτές που επιδιώκουν την κατάρτιση νέων οι οποίοι μπαίνουν για πρώτη φορά 

στην αγορά εργασίας, 

2) αυτές που επιχειρούν την επανακατάρτιση ανέργων οι οποίοι διαθέτουν μεν κάποια 

εξειδίκευση, αλλά αυτή δεν τους εξασφαλίζει πλέον προοπτικές απασχόλησης και 

3) οι πολιτικές διά βίου κατάρτισης. Οι πολιτικές κατάρτισης νέων στην αγορά 

εργασίας επιδιώκουν την εξειδίκευση σε τομείς της παραγωγής οι οποίοι προσφέρουν 

προοπτικές απασχόλησης. Αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων 

και στον εμπλουτισμό του εργατικού δυναμικού με νέες ειδικότητες. 

Πολιτικές άυλων υποδομών 

 Από τη δεκαετία του 1970 άρχισε να γίνεται γνωστό στη βιβλιογραφία της 

ανάπτυξης ότι μια σειρά περιοχών της Ευρώπης, που δεν ανήκαν στα ανεπτυγμένα 

βιομηχανικά ή μητροπολιτικά κέντρα, κατάφεραν να αναπτυχθούν με ταχείς ρυθμούς 

και να συγκλίνουν με τα ανεπτυγμένα κέντρα της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Η 

παραγωγική δομή αυτών των περιοχών δεν στηριζόταν ούτε στη βαριά και 

καθετοποιημένη βιομηχανία, ούτε στο σύγχρονο τριτογενή τομέα των τραπεζικών και 
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χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Στηριζόταν μάλλον σε συχνά παραδοσιακούς 

κλάδους και σε μικρές επιχειρήσεις, χαρακτηριστικά που μάλλον συναντούσε κανείς 

στην περιφέρεια παρά στα κέντρα ανάπτυξης (Παπαδασκαλόπουλος, 2008). 

Εγκατάσταση επιστημονικών ιδρυμάτων 

 Η ίδρυση και εγκατάσταση επιστημονικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, 

Ερευνητικά Κέντρα, κ.λπ.) σε λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες της χώρας θεωρείται 

και έχει χρησιμοποιηθεί συχνά ως αναπτυξιακή πολιτική. Το επιχείρημα είναι σχετικά 

απλό και έχει να κάνει με τη διάδοση της γνώσης στο τοπικό επίπεδο. Η ύπαρξη 

Πανεπιστημίων θα συμβάλει αφενός στην κατάρτιση του επιστημονικού δυναμικού 

της περιοχής και αφετέρου θα διευκολύνει τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού της 

δυναμικού μέσω της συνεργασίας επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων με τα 

εργαστήρια, τους καθηγητές και τους ερευνητές των διαφόρων Τμημάτων και 

Σχολών (Παπαδασκαλόπουλος, 2008). 

Πολιτικές διασυνοριακής συνεργασίας 

 Οι περιμετρικές περιοχές των περισσότερων χωρών χαρακτηρίζονται συνήθως 

από επίπεδα ανάπτυξης τα οποία είναι χαμηλότερα από το μέσο όρο της χώρας. Οι 

πολιτικές διασυνοριακής συνεργασίας επιδιώκουν την αντιμετώπιση της απομόνωσης 

αυτών των περιοχών και τη μετατροπή των διασυνοριακών ζωνών σε περιοχές 

έντονων ανταλλαγών και σχέσεων. Σε όλες τις χώρες του κόσμου, τα σύνορα 

λειτουργούν ή λειτουργούσαν για μεγάλες χρονικές περιόδους ως πραγματικοί 

φραγμοί στην επικοινωνία, τη μετακίνηση και τις κάθε είδους σχέσεις μεταξύ των 

κατοίκων που βρίσκονταν εκατέρωθεν της συνοριακής γραμμής. Επιπλέον, κάθε 

πλευρά των συνόρων είχε και έχει συνήθως διαφορετικά νομίσματα, διαφορετικούς 

νόμους, και διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας και των επιχειρήσεων. 

Αν σε αυτό προστεθεί ότι κάθε χώρα συχνά χρησιμοποιεί δασμολογική προστασία 

για τα προϊόντα της, γίνεται σαφές ότι η συνεργασία και οι οικονομικές ανταλλαγές 

μεταξύ πόλεων και περιφερειών που βρίσκονται πολύ κοντά η μια στην άλλη, αλλά 

εκατέρωθεν των συνόρων, είναι από δύσκολη. Πολιτικές διασυνοριακής συνεργασίας 

έχουν εφαρμοστεί τόσο στα εσωτερικά, όσο και στα εξωτερικά σύνορα της EE, και 

θεωρούνται από αυτές οι οποίες έχουν αποδώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα 

(Παπαδασκαλόπουλος, 2008). 
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Επιλεκτικές πολιτικές αντιμετώπισης της βιομηχανικής παρακμής 

 Η εμπειρία δείχνει ότι η αποβιομηχάνιση πλήττει κυρίως περιοχές που 

φιλοξενούν μεγάλες μονάδες, για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή οι μονάδες αυτές 

λειτουργούν σε τοπικές αγορές και συνεπώς ανταγωνίζονται όχι τόσο με άλλες 

μικρής κλίμακας τοπικές μονάδες, αλλά με αντίστοιχου ή συχνά μεγαλύτερου 

μεγέθους ελληνικές ή ξένες επιχειρήσεις. Δεύτερον, επειδή οι μονάδες αυτές κατά 

κανόνα υπέστησαν πιο έντονα, λόγω της μείωσης του προστατευτισμού, τις συνέπειες 

της διεθνοποίησης της οικονομίας μετά το 1981, με την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ. 

Συνεπώς, η διαδικασία της οικονομικής ολοκλήρωσης φαίνεται να επηρεάζει συχνά 

με αρνητικό τρόπο τις περιοχές εκείνες που διαθέτουν μια σοβαρή συγκέντρωση 

βιομηχανικού κεφαλαίου κάποιας κλίμακας. Στο επόμενο κεφάλαιο της εργασίας μας 

θα πραγματοποιήσουμε μια ιστορική αναδρομή της περιφερειακής ανάπτυξης αλλά 

και των πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί στην χώρα μας (Παπαδασκαλόπουλος, 

2008). 

 

2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

2.1 Η αναγκαιότητα μιας ενιαίας ευρωπαϊκής περιφερειακής 

πολιτικής 

 Η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικεντρώνεται στις 

περιφέρειες και τις πόλεις της Ένωσης, τονώνοντας την οικονομική τους ανάπτυξη 

και βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής των κατοίκων τους, χάρη σε επενδύσεις 

στρατηγικού χαρακτήρα. Αποτελεί επίσης μια ουσιαστική ένδειξη αλληλεγγύης, 

καθώς εστιάζει την παρεχόμενη στήριξη στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Η 

εν λόγω πολιτική υλοποιείται μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής. Οι εθνικές και περιφερειακές αρχές από 

κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι υπεύθυνες για την καθημερινή διαχείριση 

των πόρων. Αυτές οι Διαχειριστικές Αρχές επιλέγουν, χρηματοδοτούν και 

παρακολουθούν προγράμματα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις τοπικές ανάγκες. 

Παρέχουν επίσης πληροφορίες για χρηματοδοτικές δυνατότητες σε δυνητικούς 

δικαιούχους, όπως δημόσιους φορείς, τον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις), 
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πανεπιστήμια, ενώσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2014). 

 Όλες οι περιφέρειες λοιπόν, και εντός αλλά και εκτός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, αντιμετωπίζουν σοβαρά αναπτυξιακά χάσματα μεταξύ τους, ιδιαίτερα μετά 

τις τελευταίες διευρύνσεις και την προσχώρηση νέων κρατών στην Ένωση. Για αυτόν 

το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιέρωσε την ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική ως 

μέσον που θα εξομαλύνει αυτές τις ανισότητες και θα βοηθούσε στην ισόρροπη και 

βιώσιμη ανάπτυξη των προβληματικών περιφερειών της. Η ύπαρξη κονδυλίων μέσα 

από τα επικουρικά ταμεία και η ορθολογική κατανομή τους βελτιώνει σημαντικά την 

εικόνα της Ένωσης και την οδηγεί προς την οικονομική ολοκλήρωση. Κρίθηκε 

δηλαδή αναγκαία η θεμελίωση μιας πολιτικής που δεν αντικαθιστά αλλά λειτουργεί 

συμπληρωματικά προς τις εθνικές πολιτικές, συντονίζοντας τες. Πιο συγκεκριμένα, ο 

βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής, όπως ορίζεται στα άρθρα 2 

και 4, καθώς και στον τίτλο XVII της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, αφορά στην «προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής προόδου, 

καθώς και στην επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης, ισόρροπης και αειφόρου 

ανάπτυξης» με την Κοινότητα να επιδιώκει, σύμφωνα με το άρθρο 158, «στη μείωση 

των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη 

μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιοχών ή νήσων, 

συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών» (Μαραβέγιας & Τσινισιζέλης, 

2007, σελ.589). Επομένως, οι κύριοι λόγοι θεμελίωσης της Πολιτικής Συνοχής 

μπορούν να αποτυπωθούν στα επιχειρήματα του «έννομου συμφέροντος» (the 

“vested interest” argument), της «οικονομικής στόχευσης» (the “financial targeting” 

argument), «των συνεπειών της ολοκλήρωσης» (the “effects of integration” 

argument), του «συντονισμού» (the “co-ordination” argument), των «συνεπειών των 

άλλων πολιτικών της Ε.Ε.» (the “effects of other EU policies”) και  της «περαιτέρω 

ολοκλήρωσης» (the “further integration” argument) (Κόνσολας, 1997:325-328). 

 Πιο αναλυτικά, στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά η ευημερία των πολιτών ενός 

κράτους-μέλους έχει να κάνει και με την ευημερία των υπόλοιπων οικονομιών των 

κρατών-μελών της Ένωσης. Οι πολίτες δηλαδή μιας περιοχής έχουν «έννομο 

συμφέρον» να προσπαθήσουν να περιορίσουν τα περιφερειακά προβλήματα άλλων 

κρατών-μελών, γιατί με αυτόν τον τρόπο η ευρωπαϊκή αγορά γίνεται όλο και πιο 

ενιαία και ανταγωνιστική και τα δευτερογενή αποτελέσματα (π.χ. ισότητα και 
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αποτελεσματικότητα) πιο σημαντικά. Αυτό μάλιστα οδηγεί ταχύτερα στην πολιτική 

και κοινωνική ολοκλήρωση της Κοινότητας. Όσον αφορά το επιχείρημα της 

«οικονομικής στόχευσης», πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες χώρες (π.χ. Ελλάδα) 

παρόλο που ακολουθούν τη δική τους εθνική περιφερειακή πολιτική δε διαθέτουν τα 

κεφάλαια να αντιμετωπίσουν από μόνες τους τα περιφερειακά τους προβλήματα και 

να χρηματοδοτήσουν μια «ενεργή» περιφερειακή πολιτική. Συνεπώς χρειάζονται τη 

στήριξη της Ένωσης για την εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση είναι η μόνη που μπορεί να μεταφέρει πόρους από πιο πλούσιες περιφέρειες 

σε φτωχότερες, ώστε να τις κάνει πιο ανταγωνιστικές και βιώσιμες. Το επιχείρημα 

των «συνεπειών της ολοκλήρωσης» έγκειται στο γεγονός ότι η Κοινότητα είναι η 

αρμόδια στην επίλυση ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες κατά τη 

διαδικασία της ολοκλήρωσης. Ακόμα, το επιχείρημα του «συντονισμού» έχει να 

κάνει με την ανάγκη συντονισμού των περιφερειακών πολιτικών που ασκούν τα 

κράτη-μέλη της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί ως «υπερεθνικός 

συντονιστικός φορέας» και συνεισφέρει σημαντικά στην αποτελεσματικότητα της 

περιφερειακής πολιτικής. Τα ο επιχείρημα των «συνεπειών των άλλων πολιτικών της 

Ε.Ε.» συνίσταται στην προσπάθεια μετριασμού των περιφερειακών επιπτώσεων από 

τις άλλες πολιτικές που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. Κοινή Αγροτική Πολιτική, 

Εμπορική Πολιτική, Πολιτική Ανταγωνισμού). Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζοντας 

την πολυδιάστατη φύση των περιφερειακών προβλημάτων παρακολουθεί και 

αξιολογεί το σύνολο των πολιτικών της σε χωρικές μονάδες που αποτελούν τους 

στόχους της περιφερειακής πολιτικής. Τέλος, το επιχείρημα της «περαιτέρω 

ολοκλήρωσης» αφορά την επίτευξη της δίκαιης διανομής των ωφελειών της 

ολοκλήρωσης από την ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική. Η μείωση των 

διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων αποτελεί τον κύριο σκοπό της 

πολιτικής αυτής. 

2.2 Η οικονομική και κοινωνική συνοχή της Ένωσης  

 Η μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά έχει την τάση να ενισχύει τους προϋπάρχοντες 

πόλους έλξης των οικονομικών δραστηριοτήτων και επομένως να επιταχύνει τη 

διαδικασία της συγκέντρωσης. Εάν δεν παίρνονταν μέτρα σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς θα έτεινε να επεκτείνει τις υφιστάμενες 

ανισότητες στην κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης. Για αυτό το λόγο ο στόχος της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, δηλαδή 

η μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων περιοχών της Κοινότητας, εισήχθη 

στη Συνθήκη με την υπογραφή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης. Η πραγματοποίηση 

της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ONE) διευρύνει τις προοπτικές τόσο των 

αναπτυγμένων όσο και των υπανάπτυκτων περιοχών. H μείωση του κόστους των 

διασυνοριακών συναλλαγών και η εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου ευνοούν 

τις περιφερειακές συναλλαγές και τις ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των 

κρατών-μελών. Η αυξημένη κινητικότητα του κεφαλαίου μέσα στην ΟΝΕ τείνει να 

εξισώσει τα επιτόκια μειώνοντας τον συναλλαγματικό κίνδυνο, πράγμα που ευνοεί τις 

πιο φτωχές περιοχές όπου τα κεφάλαια είναι σχετικά περιορισμένα και οι δαπάνες 

των επενδύσεων σχετικά υψηλές (Jacques Lecarte α, 11/2017). 

 Συγχρόνως όμως, τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ χάνουν 

ορισμένες δυνατότητες στο δημοσιονομικό και νομισματικό πεδίο. Η ευελιξία των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι θεωρητικά σημαντική, γιατί επιτρέπει σε μια χώρα, 

μέσω της υποτίμησης του νομίσματός της, να καλύψει με ανώδυνο τρόπο μια 

απώλεια ή ένα κενό της ανταγωνιστικότητάς της σε διεθνές επίπεδο. Έτσι, 

διευκολύνει τη βραχυπρόθεσμη προσαρμογή στους διεθνείς ή εθνικούς οικονομικούς 

κλυδωνισμούς. Το να μην μπορούν να προσαρμόσουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 

είναι επομένως πιο σημαντικό για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες της ευρωζώνης, 

οι οποίες πρέπει να κάνουν τις σημαντικότερες αναδιαρθρώσεις. Αυτές οι χώρες 

πρέπει να κάνουν επενδύσεις για να αναπτυχθούν, αλλά συγχρόνως να κάνουν και 

λιγότερες δαπάνες για να ικανοποιήσουν τα κριτήρια του Mάαστριχτ και 

του Συμφώνου σταθερότητας (Jacques Lecarte α, 11/2017).  

 Επιπλέον, αυτές οι χώρες μπορεί να χάσουν το πλεονέκτημα της φθηνότερης 

εργασίας. Όσο καιρό οι αγορές ήταν χωρισμένες με τελωνειακούς και άλλους 

φραγμούς, οι μισθοί ήταν πολύ χαμηλότεροι σε ορισμένα κράτη-μέλη και αυτό 

αντιστάθμιζε για τις επιχειρήσεις τους το μειονέκτημα της χαμηλότερης 

παραγωγικότητας της εργασίας. Μέσα σε μια ενιαία αγορά όμως και ακόμη 

περισσότερο μέσα σε μια οικονομική και νομισματική ένωση, η ελεύθερη 

κυκλοφορία των εργαζομένων, η καλύτερη πληροφόρηση ως προς τις προσφερόμενες 

θέσεις απασχόλησης και οι κοινές διεκδικήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

τείνουν προς μια εξίσωση των μισθών σε σχέση με τα επίπεδα τα οποία ισχύουν στις 
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πλουσιότερες περιοχές. Αυτό είναι πολύ θετικό από κοινωνική άποψη, αλλά μπορεί 

να φέρει σε δύσκολη θέση τις επιχειρήσεις που είναι εγκαταστημένες στις περιοχές 

όπου η παραγωγικότητα είναι χαμηλή. Εάν όμως αυτές οι επιχειρήσεις αναγκαστούν 

να κλείσουν, οι εργαζόμενοι θα χάσουν την εργασία τους και η αύξηση των 

αποδοχών τους δε θα είναι εφικτή (Jacques Lecarte α, 11/2017). 

 Τόσο από οικονομική όσο και από κοινωνική λοιπόν άποψη, ούτε τα 

ασθενέστερα κράτη-μέλη ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να δεχθούν την 

προοδευτική εγκατάλειψη ενός σημαντικού τμήματος της παραγωγικής μηχανής τους, 

λόγω της οικονομικής ολοκλήρωσης που έχει τεθεί ως στόχος. Οι 

μεγάλες αναπτυξιακές διαφορές είναι ανεπίτρεπτες σε μια «κοινότητα», αν ο όρος 

αυτός έχει κάποιο νόημα. Όχι μόνο δεν είναι δυνατόν να αντισταθμιστεί η ευμάρεια 

ορισμένων περιοχών με τον μαρασμό άλλων, αλλά η υπανάπτυξη ορισμένων 

περιφερειών σημαίνει εγκατάλειψη οικονομικών ευκαιριών, που μπορούν να είναι 

επωφελείς για όλη την Ένωση. 

 Για αυτούς τους λόγους, η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι 

ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Κοινότητας είναι η προώθηση 

της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της αλληλεγγύης μεταξύ των 

κρατών-μελών (άρθρο 3 ΣΕΕ). Η Ένωση, προκειμένου να προαχθεί η αρμονική 

ανάπτυξη του συνόλου της, αναπτύσσει τη δράση της με σκοπό την ενίσχυση της 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής, αποσκοπώντας ιδιαίτερα στη 

μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των κρατών-μελών καθώς και 

στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών (άρθρο 174 ΣΛΕΕ) 

(Jacques Lecarte, 11/2017). Η διαμόρφωση και η υλοποίηση των πολιτικών και 

δράσεων της Ένωσης καθώς και η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς, λαμβάνουν 

υπόψη τους παραπάνω στόχους και συμβάλλουν στην πραγματοποίησή τους. Επίσης, 

η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει το στόχο αυτό με τη δράση της μέσω των 

των διαρθρωτικών ταμείων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) και των 

άλλων υφισταμένων χρηματοδοτικών μέσων (άρθρο 175 ΣΛΕΕ) (Jacques Lecarte β, 

11/2017). 

 Στο πρωτόκολλο σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, 

προσαρτημένο στη Συνθήκη της Λισαβόνας, τα κράτη-μέλη συμφωνούν  ότι το 

Ταμείο Συνοχής, προβλέπει χρηματοδοτική συμβολή σε προγράμματα για το 
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περιβάλλον και τα διευρωπαϊκά δίκτυα στα κράτη-μέλη που το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

είναι χαμηλότερο από το 90 % του μέσου όρου της Κοινότητας, τα οποία διαθέτουν 

προγράμματα με στόχο την εκπλήρωση των όρων της οικονομικής σύγκλισης, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 126 (ΣΛΕΕ). Τα κράτη-μέλη δηλώνουν ότι είναι διατεθειμένα 

να διαφοροποιούν τα επίπεδα συμμετοχής στα προγράμματα και στρατηγικά σχέδια 

των διαρθρωτικών ταμείων, ούτως ώστε να αποφεύγονται οι υπερβολικές αυξήσεις 

των δημοσιονομικών δαπανών των λιγότερο ευημερούντων κρατών-μελών. 

Δηλώνουν επίσης την πρόθεσή τους να λάβουν περισσότερο υπόψη την ικανότητα 

συνεισφοράς κάθε κράτους-μέλους στο σύστημα των ιδίων πόρων και να εξετάσουν 

τρόπους διόρθωσης για τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη-μέλη, των φθινόντων 

στοιχείων που υφίστανται στο σύστημα ιδίων πόρων (Πρωτόκολλο αριθ. 28) (Jacques 

Lecarte β, 11/2017). 

 Αρχικά, τα «διαρθρωτικά ταμεία» περιλάμβαναν το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό (ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και το Χρηματοδοτικό Μέσο 

Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑ). Μετά τις μεταρρυθμίσεις της κοινής 

γεωργικής πολιτικής και της κοινής αλιευτικής πολιτικής, το 2005, το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας 

(ΕΤΑ) ενσωματώθηκαν στους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της γεωργικής και 

αλιευτικής πολιτικής. Αυτά πρέπει να συντονίζονται με τους χρηματοδοτικούς 

μηχανισμούς της πολιτικής για τη συνοχή, αλλά δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς τους 

μηχανισμούς. Τα Ταμεία της συνοχής έχουν συμπληρωματική δράση πέραν της 

δράσης του ΕΓΤΑΑ και του ΕΑΤ για την προαγωγή της οικονομικής προόδου των 

αγροτικών περιοχών, καθώς και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία. Όλα 

αυτά τα Ταμεία μεταρρυθμίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2013, για να υλοποιήσουν τη 

νέα πολιτική συνοχής της Ένωσης για την περίοδο 2014 έως 2020 (Jacques Lecarte β, 

11/2017). 

 Αξίζει να σημειωθεί, ότι για να επιτύχει ο στόχος της οικονομικής και 

κοινωνικής συνοχής, η κοινή περιφερειακή πολιτική δεν αρκείται σε απλή 

ανακατανομή των πόρων προς τα φτωχότερα κράτη-μέλη. Επιδιώκει να συντονίσει 

τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές από κοινού. Έτσι η κοινή περιφερειακή πολιτική 

έχει δύο πτυχές. Από την μια πλευρά επιδιώκει τον συντονισμό των εθνικών 
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περιφερειακών πολιτικών, διατυπώνοντας κατευθυντήριες γραμμές και θεσπίζοντας 

ορισμένες αρχές, ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση του ανταγωνισμού μέσω των 

εθνικών συστημάτων περιφερειακών ενισχύσεων και από την άλλη πλευρά επιδιώκει 

τον συντονισμό των πολιτικών και των χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης για να 

τους δώσει μια «περιφερειακή διάσταση» και επομένως περισσότερη επίδραση επί 

των περιφερειών που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας (Jacques Lecarte β, 

11/2017). 

 

2.3 Συντονισμός των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών 

 Το πρώτο σκέλος της κοινής περιφερειακής πολιτικής είναι ο συντονισμός και 

η επιτήρηση των εθνικών περιφερειακών πολιτικών των κρατών-μελών της Ένωσης. 

Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε. (πρώην άρθρο 87 ΣΕΚ) 

δηλώνει ότι είναι ασυμβίβαστες οι ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε 

μορφή από τα κράτη, γιατί νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό της 

ευνοϊκής μεταχείρισης ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής. 

Ωστόσο το ίδιο το άρθρο 107 στην παράγραφο 3 (α και γ) διευκρινίζει ότι μπορούν 

να θεωρηθούν συμβιβάσιμες οι ενισχύσεις με την κοινή αγορά για την προώθηση της 

οικονομικής ανάπτυξης περιοχών, στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθιστα 

χαμηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση. Κατά τον έλεγχο των 

περιφερειακών ενισχύσεων η Επιτροπή οφείλει να προσδιορίζει βάσει οικονομικών 

κριτηρίων, ποιες είναι οι λιγότερο ευνοημένες περιοχές της Ε.Ε. και να καθορίζει για 

κάθε μία από αυτές το επίπεδο των ενισχύσεων έτσι ώστε οι υψηλότερες ενισχύσεις 

να πηγαίνουν στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Με 

αυτόν τον τρόπο ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων συμβάλλει σημαντικά στην 

οικονομική και κοινωνική συνοχή της Ένωσης. 

(http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/12/01/02/index.tkl?lang=gr&s=1&e=10

). 
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2.4 Το χρηματοδοτικό πλαίσιο και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της 

Ένωσης 

 Τα χρηματοδοτικά εργαλεία της περιφερειακής πολιτικής είναι τα 

διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το 

Ταμείο συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο αγροτικής ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό ταμείο θάλασσας και αλιείας (ΕΤΘΑ). Αξίζει να 

σημειωθεί, ότι κάθε περιφέρεια έχει τη δυνατότητα να επωφεληθεί από τη βοήθεια 

του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ, αλλά όσον αφορά το Ταμείο συνοχής συνήθως στηρίζονται 

από αυτό οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Επίσης, υπάρχει και το Ταμείο 

αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμβάλλει μόνο στην περίπτωση 

αντιμετώπισης μεγάλων φυσικών καταστροφών, καθώς και ο Μηχανισμός 

προενταξιακής βοήθειας που στηρίζει οικονομικά τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. 

Οι πόροι των παραπάνω ταμείων αξιοποιούνται στη χρηματοδότηση στρατηγικών 

υποδομών που καθορίζονται κάθε φορά από τους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή 

Ένωση για οικονομική και κοινωνική ολοκλήρωση. Υπεύθυνοι για τη διαχείριση των 

πόρων αυτών είναι οι εθνικές και οι περιφερειακές Αρχές, καθώς και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, οι οποίοι από κοινού αποφασίζουν, χρηματοδοτούν και παρακολουθούν 

προγράμματα που ανταποκρίνονται καλύτερα στα ζητήματα της εκάστοτε περιοχής 

και ενισχύουν την οικονομική τους ανάπτυξη. Τέλος, οι Αρχές αυτές παρέχουν 

πληροφόρηση για χρηματοδοτικές δυνατότητες σε δυνητικούς δικαιούχους όπως 

δημόσιοι φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ενώσεις και μη κυβερνητικοί 

οργανισμοί (Παπαδασκαλόπουλος & Χριστοφάκης, 2002: 71). 

 Η χρηματοδότηση λοιπόν στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής της Ε.Ε. 

για την τρέχουσα περίοδο, 2014-2020, επικεντρώνεται σε τέσσερις προτεραιότητες. 

Αυτές είναι η έρευνα και η καινοτομία, οι τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνιών, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

και, τέλος, η μετάβαση προς μία οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Στα 

παρακάτω κεφάλαια αναλύονται συνολικά οι στρατηγικές που ακολούθησε η 

Ευρωπαϊκή Ένωση για την περιφερειακή πολιτική (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014). 

 Όσον αφορά τον πρώτο τομέα (έρευνα και καινοτομία), πρέπει να 

επισημανθεί ότι η βιώσιμη ανάπτυξη όλο και περισσότερο συνδέεται με την επάρκεια 
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των περιφερειακών οικονομιών, σαν αποτέλεσμα οι περιφέρειες να πρέπει να 

μετασχηματίζονται, να προσαρμόζονται και να ελίσσονται διαρκώς στις 

ανταγωνιστικές απαιτήσεις της εποχής. Αυτό συνεπάγεται με τη δημιουργία 

οικοσυστημάτων που θα προωθούν την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, 

καθώς και την επιχειρηματικότητα. Τα τελευταία τονίζονται στην στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» και τη σημαντική πρωτοβουλία της «Ένωση Καινοτομίας» 

(EUROPEAN COMMISSION, 2016). 

 Σχετικά με το δεύτερο τομέα (τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών), 

αξίζει να σημειωθεί ότι είναι υψίστης σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της 

Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία. Συγκεκριμένα, πάνω από 20 δισεκατομμύρια 

ευρώ θα επενδυθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

και το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο της «Στρατηγικής 2020» προκειμένου να 

στηρίξουν τη δράση της Επιτροπής για τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς, 

που θα τη δυναμική να παράγει μέχρι και 250 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετης 

ανάπτυξης (EUROPEAN COMMISSION, 2016). 

 Στον τρίτο τομέα γίνεται λόγος για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι τελευταίες είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές για την οικονομία της Ε. Ε. διότι αντιστοιχούν σε περισσότερο από 99% 

των επιχειρήσεων στην Ευρώπη και στα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας στον 

ιδιωτικό τομέα. Τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά Ταμεία θα επενδύσουν πάνω 450 

δισεκατομμύρια ευρώ στα κράτη-μέλη της Ένωσης την χρονική περίοδο 2014-2020 

ώστε να ενισχύσουν τις θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη (EUROPEAN 

COMMISSION, 2016). 

 Τέλος, ο τέταρτος τομέας έχει να κάνει με τη μετάβαση προς μία οικονομία 

χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και η πολιτική συνοχής διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στην υποστήριξη αυτή, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική «Ενεργειακή 

Ένωση». Έτσι, για το διάστημα 2014-2020, οι κανόνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ζητούσαν για πρώτη φορά από τα μέλη της Ε. Ε. 

να εξασφαλίσουν ένα υποχρεωτικό ελάχιστο ποσοστό της διαθέσιμης 

χρηματοδότησης στην οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα. Πιο αναλυτικά, 20 % 

των εθνικών πόρων ΕΤΠΑ στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, 15 % στις 

περιφέρειες μετάβασης και 12 % στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Με αυτόν 
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τον τρόπο τα κράτη-μέλη, οι περιφέρειες, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι πόλεις θα 

βοηθηθούν σημαντικά για την υλοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων στην 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα έξυπνα 

δίκτυα διανομής ή στις βιώσιμες αστικές μεταφορές και φυσικά σε έρευνα και 

καινοτομία στους τομείς αυτούς. Κατά συνέπεια, οι επενδύσεις θα συνεισφέρουν στη 

μείωση των δαπανηρών εισαγωγών ενέργειας, στην αντιμετώπιση της ενεργειακής 

φτώχειας, στον περιορισμό των εκπομπών αερίων, στη δημιουργία θέσεων εργασίας 

και στη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (EUROPEAN 

COMMISSION, 2016). 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν, η περιφερειακή πολιτική λειτουργεί 

καταλυτικά στην προσέλκυση περεταίρω χρηματοδότησης είτε από το δημόσιο είτε 

από τον ιδιωτικό τομέα αφενός γιατί υποχρεώνει τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να 

συγχρηματοδοτούν έργα από τον εθνικό προϋπολογισμό τους και αφετέρου γιατί 

ενισχύει το αίσθημα εμπιστοσύνης των επενδυτών. Συνυπολογίζοντας τις εθνικές 

συνεισφορές και τη μόχλευση των χρηματοδοτικών μέσων, ο συνολικός αντίκτυπος 

των επενδύσεων της Ε. Ε. το διάστημα 2014-2020 αναμένεται να ξεπεράσει τα 500 

δισ. Ευρώ (European Commission, June 2014). 

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) είναι το βασικό 

χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της οικονομικής και 

της κοινωνικής συνοχής μειώνοντας τις περιφερειακές διαφορές. Η συμβολή αυτή 

πραγματοποιείται μέσω της στήριξης της ανάπτυξης και των διαρθρωτικών 

προσαρμογών των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης και της 

ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών που παρακμάζουν. 

 

 Ιδρύθηκε το 1975 με κύρια αποστολή τη μείωση των περιφερειακών 

ανισοτήτων. Πρόκειται για το μεγαλύτερο από πλευράς πόρων, διαρθρωτικό όργανο 

της Ε.Ε. Η παρέμβαση του ΕΤΠΑ επικεντρώνεται σε ορισμένες θεματικές 

προτεραιότητες που αντικατοπτρίζουν τη φύση των στόχων «Σύγκλιση», 

«Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» και «Ευρωπαϊκή εδαφική 

συνεργασία» (Παπαδασκαλόπουλος & Χριστοφάκης, 2002: 72). 
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Πρόκειται, ιδίως, για χρηματοδοτήσεις που αφορούν: 

• τις επενδύσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης 

• τις επενδύσεις σε υποδομές 

• τα μέτρα στήριξης της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, που περιλαμβάνουν 

την παροχή βοήθειας και υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, ιδίως στις μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

• την τεχνική βοήθεια 

 

 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) επενδύει σε τομείς 

που ενισχύουν την ανάπτυξη με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας σε όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ. Οι 

δράσεις του ΕΤΠΑ αποσκοπούν στην αντιμετώπιση οικονομικών, περιβαλλοντικών 

και κοινωνικών προκλήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.  

 Ποσοστό άνω του 50 % των επενδύσεων του ΕΤΠΑ μεταξύ των ετών 2014 

και 2020 αναμένεται να διοχετευθεί σε αστικές περιοχές. Το ΕΤΠΑ λαμβάνει σοβαρά 

υπόψη τις εδαφικές ιδιαιτερότητες, π.χ. εκ φύσεως μειονεκτούσες περιοχές λόγω 

γεωγραφικής θέσης (ακριτικές, ορεινές ή αραιοκατοικημένες περιφέρειες). Εξάλλου, 

και οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (π.χ. Κανάριοι Νήσοι, Ρεϊνιόν και 

Γουαδελούπη) λαμβάνουν ειδική βοήθεια από το ΕΤΠΑ ώστε να αντιμετωπίσουν 

πιθανά μειονεκτήματα λόγω της απόστασης. Το ΕΤΠΑ επίσης προωθεί και 

χρηματοδοτεί τη διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία (τη 

λεγόμενη «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία»), η οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 

θεμάτων, όπως τις κοινές υποδομές μεταφορών, τα δίκτυα καινοτομίας και 

επικοινωνίας, το διασυνοριακό εμπόριο, την κοινή διαχείριση φυσικών πόρων και τη 

ζεύξη αστικών και αγροτικών περιοχών. Αυτές οι μορφές συνεργασίας δημιουργούν 

σαφώς προστιθέμενη αξία, όχι μόνο για την ΕΕ αλλά και για τις γειτονικές της 

περιοχές (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Νοέμβριος 2014). 

 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δημιουργήθηκε από την ιδρυτική Συνθήκη 

της Ρώμης το 1957. Είναι το αρχαιότερο από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. Παρότι 
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το ΕΚΤ πάντοτε είχε την ενίσχυση της απασχόλησης ως στόχο, έχει προσαρμόσει το 

όραμά του ώστε να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των καιρών. Τα πρώτα 

μεταπολεμικά χρόνια, επικεντρώθηκε στη διαχείριση της μετανάστευσης 

εργαζομένων εντός της Ευρώπης. Αργότερα εστίασε στην καταπολέμηση της 

ανεργίας των νέων και των ανειδίκευτων. Επίσης, το ΕΚΤ είναι το βασικό μέσο που 

χρησιμοποιεί η Ευρώπη για την υποστήριξη της απασχόλησης, τη στήριξη των 

πολιτών για την εξεύρεση καλύτερων θέσεων εργασίας και τη διασφάλιση πιο 

δίκαιων ευκαιριών απασχόλησης για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Λειτουργεί 

επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο της Ευρώπης, δηλαδή στους εργαζόμενους, 

τους νέους και όλους όσους αναζητούν εργασία. Η χρηματοδότηση από το ΕΚΤ – 

ύψους 10 δις ευρώ το χρόνο – βελτιώνει τις προοπτικές απασχόλησης εκατομμυρίων 

Ευρωπαίων, και ιδιαίτερα αυτών που δυσκολεύονται στην εξεύρεση εργασίας 

(Παπαδασκαλόπουλος & Χριστοφάκης, 2002: 71).   

 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται για τη δημιουργία περισσότερων και 

καλύτερων θέσεων εργασίας και μιας κοινωνίας χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. Οι 

στόχοι αυτοί βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την 

εξασφάλιση ευφυούς, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην ΕΕ. Η 

πρόκληση αυτή εμφανίζεται ακόμη πιο δύσκολη στα πλαίσια της τρέχουσας 

οικονομικής κρίσης. Το ΕΚΤ παίζει σημαντικό ρόλο στην εκπλήρωση των στόχων 

της Ευρώπης και στο μετριασμό των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και 

ειδικότερα της ανόδου των ποσοστών ανεργίας και φτώχειας (Παπαδασκαλόπουλος 

& Χριστοφάκης, 2002: 71). 

 

Ταμείο Συνοχής 

 Το Ταμείο Συνοχής είναι ένα διαρθρωτικό μέσο που βοηθά από το 1994 τα 

κράτη μέλη να μειώσουν τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και να 

σταθεροποιήσουν τις οικονομίες τους. Το Ταμείο Συνοχής χρηματοδοτεί ως και το 

85% των επιλέξιμων δαπανών για σημαντικά έργα που αφορούν τις υποδομές για το 

περιβάλλον και τις μεταφορές. Έτσι, ενισχύει τη συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ 

της ΕΕ. Επιλέξιμα είναι τα λιγότερο εύπορα κράτη μέλη της Ένωσης των οποίων το 

κατά κεφαλή ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) είναι μικρότερο από το 90% του 

κοινοτικού μέσου όρου (Παπαδασκαλόπουλος & Χριστοφάκης, 2002: 73).  
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 Για την περίοδο 2014-2020, το ταμείο συνοχής αφορά τη Βουλγαρία, 

Κροατία, Κύπρο, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, 

Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σεπτέμβριος 2015).  

 Το ταμείο συνοχής διαθέτει το σύνολο των 63.4 δις EUR για δραστηριότητες 

των εξής κατηγοριών: 

• διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, ιδίως έργα προτεραιότητας ευρωπαϊκών 

ενδιαφερόντων ως καθορίζονται από την ΕΕ. Το ταμείο συνοχής θα στηρίξει έργα 

υποδομών κάτω από τη διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη. 

• περιβάλλον: εδώ, το ταμείο συνοχής μπορεί επίσης να στηρίξει έργα σχετικά με 

ενέργεια ή μεταφορές, εφόσον ωφελούν σαφώς το περιβάλλον σε όρους 

ενεργειακής απόδοσης, χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανάπτυξης 

σιδηροδρομικών μεταφορών, στήριξης των συνδυασμένων μεταφορών, ενίσχυσης 

των δημοσίων μεταφορικών μέσων κ.λπ. 

 Η οικονομική βοήθεια του ταμείου συνοχής μπορεί να ανασταλεί με απόφαση 

του Συμβουλίου (λαμβανομένης με ειδική πλειοψηφία) εάν το Κράτος Μέλος 

παρουσιάσει υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα και δεν έχει επιλύσει την 

κατάσταση ή δεν έχει λάβει την κατάλληλη ενέργεια να το κάνει. 

Ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο αγροτικής ανάπτυξης 

 Το ΕΓΤΑΑ συστάθηκε την 1η Ιανουαρίου 2007 με τον Κανονισμό (ΕΚ) 

1698/2005 και πρόκειται για ένα ενιαίο μέσο χρηματοδότησης της πολιτικής για την 

αγροτική ανάπτυξη με τη χρήση του οποίου θα βελτιωθούν η ανταγωνιστικότητα της 

γεωργίας και της δασοκομίας, το περιβάλλον και η διαχείριση της υπαίθρου, η 

ποιότητα της ζωής, αλλά και η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στις αγροτικές 

περιοχές. Το ΕΓΤΑΑ χρηματοδοτεί επίσης τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης και 

τις δράσεις παροχής τεχνικής υποστήριξης (έργα τύπου Leader) 

(Παπαδασκαλόπουλος & Χριστοφάκης, 2002: 73).  

 Πιο αναλυτικά, το Ταμείο θα συμβάλει στην επίτευξη των τριών στόχων που 

συμβαδίζουν με τους τρεις άξονες της αγροτικής πολιτικής, οι οποίοι καθορίζονται σε 

κοινοτικό επίπεδο, ήτοι: 
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• στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκομίας, 

στηρίζοντας την αναδιάρθρωσή τους 

• στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου, στηρίζοντας τη 

χωροταξική διαχείριση 

• στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και στην 

ενθάρρυνση της διαφοροποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων 

 

 Το Ταμείο παρεμβαίνει συμπληρώνοντας τις εθνικές, περιφερειακές και 

τοπικές δράσεις και συμβάλλει στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Κοινότητας. 

Η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη οφείλουν επίσης να μεριμνούν για την τήρηση της 

αρχής της συνοχής των ενισχύσεων που παρέχει το Ταμείο και των αντίστοιχων 

ενισχύσεων που παρέχουν τα κράτη-μέλη με τις δράσεις, τις πολιτικές και τις 

προτεραιότητες της Επιτροπής όπως και με τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων 

(https://www.espa.gr/el/pages/DictionaryFS.aspx?item=224).  

 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 

καταρτίζουν τα δικά τους προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης με βάση τις ανάγκες 

των εδαφών τους και τουλάχιστον τέσσερις από τις ακόλουθες έξι κοινές 

προτεραιότητες της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δεκέμβριος 2016) : 

• προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, στη 

δασοκομία και στις αγροτικές περιοχές 

• βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων 

γεωργίας και προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και της 

βιώσιμης διαχείρισης των δασών 

• προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, της καλής 

μεταχείρισης των ζώων και της διαχείρισης των κινδύνων στον τομέα της 

γεωργίας 

• αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 

συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοκομία 

• αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της μετάβασης προς 

μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα που θα είναι ανθεκτική στην 

κλιματική αλλαγή, όσον αφορά τους τομείς της γεωργίας, της παραγωγής 

τροφίμων και της δασοκομίας, 
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• προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της 

οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές. 

 

 Οι προτεραιότητες αγροτικής ανάπτυξης κατανέμονται σε «τομείς εστίασης». 

Για παράδειγμα, η προτεραιότητα για την αποτελεσματική χρήση των πόρων 

περιλαμβάνει τους τομείς εστίασης «μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και 

αμμωνίας από τη γεωργία» και «προώθηση της διατήρησης και δέσμευσης του 

διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία». Στο πλαίσιο των 

προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, τα κράτη μέλη ή οι περιφέρειες θέτουν 

ποσοτικούς στόχους για κάθε τομέα εστίασης. Στη συνέχεια, προσδιορίζουν τα μέτρα 

που θα λάβουν για την επίτευξη των στόχων αυτών καθώς και το ύψος της 

χρηματοδότησης που θα χορηγήσουν για κάθε μέτρο. Τουλάχιστον το 30% της 

χρηματοδότησης κάθε προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να διατίθεται για 

μέτρα που αφορούν το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και τουλάχιστον 5% για 

το πρόγραμμα LEADER ( Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δεκέμβριος 2016l).  

 

Ευρωπαϊκό ταμείο θάλασσας και αλιείας 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία ενός νέου ταμείου για την 

περίοδο 2014-2020 που θα συμβάλει στην υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων της 

μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 

και Αλιείας (ΕΤΘΑ) λοιπόν, είναι ένα από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία της Ένωσης και έχει συνολικό προϋπολογισμό άνω των 6 δισ. 

ευρώ για την προγραμματική περίοδο 2014- 2020. Η στήριξη αυτή παρέχεται στους 

τομείς της αλιείας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων και ελέγχου), της 

υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης, καθώς και στην αειφόρο ανάπτυξη των 

περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 

Πολιτικής. Η στήριξη μέσω του ΕΤΘΑ παρέχεται μέσω επιχορηγήσεων και όλο και 

περισσότερο μέσω μηχανισμών χρηματοοικονομικής τεχνικής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2015). 

 Πιο συγκεκριμένα, το ταμείο βοηθά τους αλιείς στη μετάβασή τους προς μια 

βιώσιμη αλιεία, στηρίζει τις παράκτιες κοινότητες στη διαφοροποίηση των 

οικονομιών τους, χρηματοδοτεί έργα που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και 
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βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές παράκτιες περιοχές και τέλος 

διευκολύνει την πρόσβαση των αιτούντων στη χρηματοδότηση (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2015). 

 

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.  

3.1 Η δημιουργία της Πολιτικής Συνοχής 
 Πριν από εξήντα χρόνια περίπου, το Μάρτιο του 1957, τα έξι ιδρυτικά μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το 

Λουξεμβούργο και η Ολλανδία) είχαν ένα κοινό και αρκετά φιλόδοξο όραμα για 

ευρωπαϊκή ενοποίηση που οδήγησε στην υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης 

(Μαραβέγιας & Τσινισιζέλης, 2007, σελ.584). Η οδυνηρή εμπειρία του παρελθόντος 

της Ευρώπης έκανε τα κράτη-μέλη της Ένωσης να θέσουν τις βάσεις για μία ειρηνική 

περίοδο που οι πολίτες της θα απολαμβάνουν ελευθερίες, ίσα δικαιώματα και 

ευκαιρίες σε μία από τις πιο ευημερούσες οικονομίες του κόσμου, αυτής της 

Ευρωπαϊκής οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, η Συνθήκη της Ρώμης αποτέλεσε 

την απαρχή για μία Διαρθρωτική Πολιτική των ευάλωτων χωρών-περιφερειών που θα 

ακολουθούσε μέσω της σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία θα χρηματοδοτούσε έργα για την 

περιφερειακή ανάπτυξη, την ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς ανθρώπων και 

εμπορευμάτων, την ανάπτυξη των δικτύων επικοινωνίας, τηλεπικοινωνίας και 

ενέργειας, την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων που σχετίζονται με την 

ανάπτυξη μεθόδων προστασίας του περιβάλλοντος, την έρευνα και την ανάπτυξη της 

σύγχρονης τεχνολογίας και τέλος τη χρηματοδότηση εκπαιδευτικών και κοινωνικών 

προγραμμάτων (Μαραβέγιας, Τσινισιζέλης, 2007:585). 

 Η Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε. είναι αδιαμφισβήτητα μία από τις 

σημαντικότερες πρωτοβουλίες της Ένωσης για τα ασθενέστερα κυρίως οικονομικά 

κράτη-μέλη και αποτελεί  ένα πλαίσιο παρεμβάσεων για την ενίσχυση και βελτίωση 

των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η 

προσπάθεια για την περιφερειακή πολιτική ξεκίνησε με τη Συνθήκη της Ρώμης αλλά 

άρχιζε να εφαρμόζεται από το 1987 όταν τέθηκε σε ισχύ η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, 
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η οποία αποτέλεσε και την πρώτη αναθεώρηση της Συνθήκης της Ρώμης 

(Μαραβέγιας, Τσινισιζέλης, 2007:588). Φυσικά και άλλοι παράγοντες συνετέλεσαν 

στην ανάγκη της περιφερειακής πολιτικής, όπως πολιτικοί, οικονομικοί, ιδεολογικοί 

που με το χρόνο οδήγησαν στη διαμόρφωση της σημερινής πραγματικότητας. Δε 

μπορούμε επίσης να παραλείψουμε και τις διαδοχικές διευρύνσεις της ΕΟΚ/Ε.Ε. με 

την ένταξη χωρών που αντιμετώπιζαν σοβαρά περιφερειακά προβλήματα, όπως το 

Ηνωμένο Βασίλειο το 1973, η Ελλάδα το 1981, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η 

Σουηδία το 1995 και βεβαίως οι δώδεκα (12) νέες χώρες με τις δύο τελευταίες 

διευρύνσεις το 2004 και το 2007 (Μαραβέγιας & Τσινισιζέλης, 2007:587).  

Μέχρι την θέσπιση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης (ΕΕΠ) η αντιμετώπιση 

του προβλήματος των περιφερειακών ανισοτήτων στον κοινοτικό χώρο, ήταν 

αποσπασματική και η περιφερειακή πολιτική δεν περιλαμβανόταν ρητά ως πολιτική 

στην Ιδρυτική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ). Μάλιστα, 

η οικονομική και κοινωνική συνοχή δεν αποτέλεσαν αρχικά σημαντικό ζήτημα στις 

διαπραγματεύσεις, που είχαν ως αποτέλεσμα την Ιδρυτική Συνθήκη της ΕΟΚ τον 

Μάρτιο του 1957 και αυτό για δύο λόγους. Αφενός τα έξι ιδρυτικά μέλη της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας αποτελούσαν ένα σχετικά ομοιογενές σύνολο από 

οικονομικής πλευράς, με εξαίρεση τον νότο της Ιταλίας (που το πρόβλημα του 

Μezzogiorno αναγνωριζόταν από ειδικό πρωτόκολλο που είχε προσαρτηθεί στην 

Συνθήκη της Ρώμης), και αφετέρου οι διασυνοριακές μεταβιβάσεις χρηματικών 

ποσών θεωρούνταν αδύνατες από πολιτική άποψη και δεν κρίθηκε αναγκαίο να 

μεταβιβασθούν αρμοδιότητες περιφερειακής πολιτικής σε κοινοτικό επίπεδο 

(Μαραβέγιας & Τσινισιζέλης, 2007:585). Παρά την απουσία ρητής αναφοράς λοιπόν 

στην περιφερειακή πολιτική, παρά μόνο με την μορφή εξαιρέσεων από τις γενικές 

ρυθμίσεις της Συνθήκης της Ρώμης, στο προοίμιο της Συνθήκης αποτυπωνόταν ο 

έντονος προβληματισμός με τα κράτη-μέλη να θέλουν να ενισχύσουν την ενότητα 

των οικονομιών τους και να προωθήσουν την αρμονική τους ανάπτυξη, μειώνοντας 

τις υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των διαφόρων περιοχών και την καθυστέρηση 

των λιγότερο ευνοημένων. Η προαγωγή της αρμονικής ανάπτυξης των οικονομικών 

δραστηριοτήτων στο σύνολο της Κοινότητος περιλαμβάνονταν και στο άρθρο 2 της 

Συνθήκη ΕΟΚ. Η μόνη ειδικότερη αναφορά στο ζήτημα της περιφερειακής 

ανάπτυξης καταγραφόταν στο κεφάλαιο των κανόνων του ανταγωνισμού, όπου στο 

σημείο που αναφερόταν στις κρατικές ενισχύσεις, σημειωνόταν ότι δίνεται η 

δυνατότητα σε αυτές να θεωρηθούν συμβιβάσιμες με την γενική αρχή της μη 
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κρατικής βοήθειας ή παρέμβασης (που υπακούει στους κανόνες του ανταγωνισμού) 

όταν πρόκειται αφενός για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης περιοχών στις 

οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι χαμηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή 

υποαπασχόληση και αφετέρου στις ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως 

ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή οικονομικών περιοχών, εφόσον δεν 

αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τέτοιο τρόπο που θα αντίκειται προς 

το κοινό συμφέρον. Έτσι η ρύθμιση αυτή ήταν περισσότερο προσανατολισμένη στον 

έλεγχο των εθνικών ενισχύσεων στην περιφερειακή ανάπτυξη, ώστε να μην 

αποβαίνουν σε βάρος του ανταγωνισμού. Ακόμα, στο κείμενο της Συνθήκης της ΕΟΚ 

τα ιδρυτικά μέλη υποδηλώνουν ότι η ουσιαστική σύγκλιση των περιφερειακών 

ανισοτήτων αναμενόταν ότι θα προέκυπτε μάλλον μέσα από τις διατάξεις της εν λόγω 

Συνθήκης, παρά μέσα από μια περιφερειακή πολιτική ανακατανομής και μεταβίβασης 

πόρων προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, οι οποίες στην πρώτη αυτή φάση 

των έξι κρατών-μελών ήταν πολύ μικρότερες από ότι στις μέρες μας. Διατάξεις 

πάντως αυτής της μορφής, όπως αναφέρονται στο κείμενο της ιδρυτικής Συνθήκης 

ΕΟΚ και υπέχουν περιφερειακής διάστασης ή που συμβάλλουν έμμεσα στον στόχο 

της «αρμονικής ανάπτυξης», υπάρχουν και στις διατάξεις της Πολιτικής μεταφορών, 

της  Πολιτικής ανταγωνισμού και φυσικά της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), η 

οποία είχε από τότε σημαντικές περιφερειακές διαστάσεις. Όλες αυτές οι διατάξεις 

και εξαιρέσεις υποδεικνύουν ότι ενώ οι συντάκτες της Συνθήκης αναγνώριζαν το 

πρόβλημα των περιφερειακών ανισοτήτων είχαν αποφασίσει να αφήσουν την κύρια 

ευθύνη στις εθνικές κυβερνήσεις. Η μόνη θετική αναφορά στο κείμενο της Συνθήκης 

περιέχονταν στο άρθρο 130 Συνθήκη ΕΟΚ για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων (ΕΤΕ) και τη δράση της με την χρηματοδότηση σχεδίων, δανείων και 

εγγυήσεων που απέβλεπαν στην αξιοποίηση των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών 

(Μαραβέγιας, Τσινισιζέλης,2007:585). Ως εκ τούτου οι δανειοδοτικές 

δραστηριότητες της ΕΤΕ κατευθύνθηκαν κυρίως προς το νότο της Ιταλίας 

(Mezzogiorno), που όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, είχε αναγνωριστεί από 

ειδικό πρωτόκολλο που είχε ενσωματωθεί στη Συνθήκη. 

 Κατά την περίοδο από το 1958 έως το 1970, η Κοινότητα εφάρμοζε πιστά το 

πρόγραμμα δράσης που είχε τεθεί από τη Συνθήκη της Ρώμης. Μάλιστα λέγεται ότι 

ήταν η «χρυσή εποχή» των δυτικοευρωπαϊκών οικονομιών και εθνικών 

περιφερειακών πολιτικών, διότι το διάστημα αυτό χαρακτηρίζεται από την 

ταχύρρυθμη οικονομική αύξηση και ανάπτυξη, τα υψηλά επίπεδα απασχόλησης και 
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τη σχετική νομισματική σταθερότητα. Οπότε το ζήτημα για μία ευρωπαϊκή 

περιφερειακή πολιτική συνεχώς υποβαθμιζόταν και η επιθυμία για μία ενιαία 

ευρωπαϊκή πολιτική ήταν εξαιρετικά χαμηλή (Μαραβέγιας,Τσινισιζέλης, 2007:585). 

 Τα τέλη της δεκαετίας του ’60 έφερε πάλι στο προσκήνιο το ευρωπαϊκό 

περιφερειακό πρόβλημα εξαιτίας μιας σειράς οικονομικών και πολιτικών αλλαγών, 

που είχαν να κάνουν με την ίδρυση μιας Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, την 

έναρξη των προενταξιακών διαπραγματεύσεων της Δανίας, της Νορβηγίας, της 

Ιρλανδίας και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και την αναβάθμιση του 

Προϋπολογισμού της Κοινότητας. Σε αυτό το θεωρητικό επίπεδο λοιπόν, το 

Συμβούλιο αναγνώρισε ότι η επιτυχία της ΟΝΕ θα εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από 

τη σύσταση ενός «Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης», που με τους 

κοινοτικούς πόρους του θα αντιμετώπιζε τις διαρθρωτικές και περιφερειακές 

ανισορροπίες (Μαραβέγιας & Τσινισιζέλης, 2007, σελ.585). Επίσης εκτιμήθηκε ότι 

μία τέτοια διαρθρωτική πολιτική θα ικανοποιούσε και τα ζητήματα της Ιρλανδίας και 

του Ηνωμένου Βασιλείου, διότι αντιμετώπιζαν σοβαρά περιφερειακά προβλήματα. 

Έτσι, το Δεκέμβριο του 1974 ιδρύθηκε το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης», που σαν αποστολή είχε να εξομαλύνει τις περιφερειακές ανισορροπίες 

εντός της Κοινότητας.  

 Παρόλα αυτά όμως και πάλι προέκυψε μία σειρά από προβλήματα, καθώς τα 

έσοδα αρχικά του ταμείου ήταν αρκετά περιορισμένα σχετικά με τις ανάγκες που 

έπρεπε να καλύψει, η διασπορά των δράσεων ήταν μεγάλη (οι επιλέξιμες περιφέρειες 

ήταν το 55% της έκτασης και το 40% του πληθυσμού), τα κράτη-μέλη δεν έδειξαν 

σεβασμό στην αρχή της προσθετικότητας, δεν υπήρχε επίσης ανάληψη καινοτόμων 

ενεργειών και τέλος η διαδικασία λήψης αποφάσεων ήταν αποκλειστικά υπό τον 

έλεγχο των κρατών-μελών, με αποτέλεσμα η Επιτροπή και οι περιφερειακές και 

τοπικές αρχές να μην έχουν καμία συμμετοχή. Αποτέλεσε δηλαδή μία περισσότερο 

δημοσιονομική διευθέτηση ανάμεσα στα κράτη-μέλη παρά ως μία πολιτική ή ένας 

μηχανισμός εξομάλυνσης των περιφερειακών ανισοτήτων και ζητημάτων 

(Μαραβέγιας & Τσινισιζέλης, 2007:586).  

 Η δεκαετία του’80 έθεσε εκ νέου τις βάσεις για μία καινούρια περίοδο 

ανακατατάξεων στον κοινοτικό χώρο όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική. Οι 

αδυναμίες στη δημοσιονομική πολιτική των κρατών-μελών, η ανεπάρκεια του 

συστήματος των ιδίων πόρων, η δυσκολία ελέγχου των δαπανών της ΚΑΠ και η 

παράταση του «βρετανικού προβλήματος» στη σύνθεση του Κοινοτικού 

37 
 



Προϋπολογισμού, παράλληλα με την ένταξη της Ελλάδας, όπως και η προοπτική της 

ένταξης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (χώρες με έντονα περιφερειακά 

προβλήματα) έστρεψαν την Ένωση στη συζήτηση για μία αποφασιστική κοινοτική 

στρατηγική που θα αντιμετώπιζε ουσιαστικά το ευρωπαϊκό περιφερειακό πρόβλημα 

της Κοινότητας (Μαραβέγιας,Τσινισιζέλης, 2007:587). Η νέα αυτή στρατηγική ήταν 

απόρροια μιας σειράς ιδεών και σχεδίων που είχαν γίνει ήδη αντικείμενο 

επεξεργασίας από τα τέλη της δεκαετίας του ’70. Τα σημαντικότερα στοιχεία της 

ήταν η «οριζόντια προσέγγιση» του ζητήματος (όπου ο καθορισμός των 

προβλημάτων και των στόχων γίνεται με βάση τις περιοχές και όχι τους τομείς 

οικονομικής δράσης), οι αρχές του πολυετούς προγραμματισμού και του συντονισμού 

μεταξύ των κοινοτικών και εθνικών εργαλείων (ώστε να μεγιστοποιηθεί η οικονομική 

αποτελεσματικότητα των σχετικών παρεμβάσεων), καθώς και το θεωρητικό 

υπόδειγμα της ενδογενούς ανάπτυξης (που προσανατολίζεται στην αξιοποίηση των 

τοπικών δυνατοτήτων της εκάστοτε περιοχής) (Μαραβέγιας, Τσινισιζέλης:2007:587). 

 Αξίζει να σημειωθεί, ότι η νέα στρατηγική δεν έφερε τα επιθυμητά 

αποτελέσματα, διότι είχε περιορισμένη επιτυχία. Έτσι το Συμβούλιο το 1984 

αποφάσισε την αναθεώρηση του ΕΤΠΑ, έχοντας σαν αποτέλεσμα αρκετές αλλαγές 

ως προς τη λειτουργία του. Έναν χρόνο μετά, το 1985, το Συμβούλιο ενέκρινε τη 

δημιουργία των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων (ΜΟΠ), ενός 

επταετούς προγράμματος δράσης που στόχευε στην ενίσχυση της ανάπτυξης των 

μεσογειακών περιφερειών της Κοινότητας. Για πρώτη φορά έχουμε δηλαδή μία 

καινοτόμο και συλλογική δράση όπου διαφορετικά δημοσιονομικά εργαλεία της 

Κοινότητας διαθέτουν πόρους για τη χρηματοδότηση πολυετών και πολυτομεακών 

προγραμμάτων αντιμετωπίζοντας έτσι το περιφερειακό πρόβλημα και 

προετοιμάζοντας τις νέες συνθήκες που θα δημιουργούσε η ένταξη της Ισπανίας και 

της Πορτογαλίας. Συγκεκριμένα, η Κοινότητα διέθεσε 4,1 δις ECU από τα οποία 2,5 

δις θα εξασφαλίζονταν από τα τρία Διαρθρωτικά Ταμεία (το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Τμήμα 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων). Το υπόλοιπο 1,6 δις θα προερχόταν από δάνεια 

της ΕΤΕ και από τους πόρους του Νέου Κοινοτικού Μέσου (New Community 

Instrument). Η παραπάνω πρωτοβουλία αποτέλεσε μία εξαιρετικά πρωτότυπη δράση, 

δεδομένου ότι για πρώτη φορά διαφορετικά δημοσιονομικά εργαλεία της Κοινότητας 

συγκέντρωσαν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για την αξιοποίηση πολυετών και 

πολυτομεακών προγραμμάτων ανάπτυξης (Μαραβέγιας & Τσινισιζέλης, 2007, 
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σελ.588). Τα ΜΟΠ αποτέλεσαν ένα πρώτο βήμα στη συνεργασία της διαρθρωτικής 

πολιτικής μεταξύ των κρατών-μελών και ενεργοποίησαν τη μεταρρυθμιστική 

διαδικασία για την αναθεώρηση των Συνθηκών που οδήγησε στην υπογραφή της 

Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης το 1985. 

 Η σταδιακή διαμόρφωση της κοινοτικής διαρθρωτικής πολιτικής από το 

ξεκίνημα της που συχνά τοποθετείται το 1975 με την δημιουργία του ΕΤΠΑ, 

περιλαμβάνει μέχρι το 1985 τα εξής βασικά σημεία-σταθμούς: 

• 1975 → ίδρυση του ΕΤΠΑ (Κανονισμός 724/75)  

• 1979 → πρώτη τροποποίηση της λειτουργίας του ΕΤΠΑ (Κανονισμός 214/79)  

• 1984 → συνολική αναμόρφωση της λειτουργίας του ΕΤΠΑ (Κανονισμός 

1787/84)  

• 1985 →  Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (Κανονισμός 2088/85) 

 

3.2 Η Πολιτική Συνοχής για την περίοδο 1989-1993 
 Παρόλο που οι πρώτες προσπάθειες των κοινοτικών πολιτικών για την 

αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισορροπιών ανάγονται ήδη στη Συνθήκη της 

Ρώμης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύθηκε μόλις το 1975. Τα 

πρώτα χρόνια λειτουργίας του ήταν αμιγώς εθνική αφού χρηματοδοτούσε 

προκαθορισμένα σχέδια στα κράτη-μέλη της Ένωσης με μικρή ευρωπαϊκή ή 

υποεθνική επιρροή. Ένα ετήσιο σύστημα επιλογής και αναχρηματοδότησης 

υπαρχόντων σχεδίων εφαρμόστηκε με παρόμοιο τρόπο και από άλλα κοινοτικά 

Ταμεία με αντίκτυπο στις περιφέρειες, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. Επομένως, στις 

αρχές της δεκαετίας του 1980 τέθηκε το ζήτημα της «αποτελεσματικότητας» των 

κοινοτικών μέσων και επιδιώχθηκε η ενσωμάτωσή τους σε ορισμένα πιλοτικά 

προγράμματα (Παπαδασκαλόπουλος & Χριστοφάκης, 2002:51). Το 1986 σημαντικά 

γεγονότα είχαν ως συνέπεια την ώθηση μιας πιο αυθεντικής «ευρωπαϊκής» πολιτικής 

συνοχής, ειδικά μετά την υπογραφή της Ενιαία Ευρωπαϊκής Πράξης, την 

προσχώρηση της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στην Ε.Ε., καθώς και 

την έγκριση του προγράμματος για την ενιαία αγορά (European Union, 2008:8).   

 Τον Μάρτιο του 1988 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών αποφάσισε 

τη χορήγηση 64 δισ. ECU στα Διαρθρωτικά Ταμεία, δηλαδή το διπλάσιο των ετήσιων 

πόρων για την περίοδο 1989-93. Στις 24 Ιουνίου 1988 το Συμβούλιο ενέκρινε τον 

39 
 



πρώτο κανονισμό που ενέτασσε τα Διαρθρωτικά Ταμεία στα πλαίσια της πολιτικής 

συνοχής. Αυτή η μεταρρύθμιση-ορόσημο εισήγαγε βασικές αρχές στη διαμόρφωση 

της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής όπως την επικέντρωση στις φτωχότερες και 

πιο καθυστερημένες περιφέρειες, τον πολυετή προγραμματισμό, το στρατηγικό 

προσανατολισμό των επενδύσεων και τη συμμετοχή περιφερειακών και τοπικών 

εταίρων (European Union, 2008:8). 

 Πιο συγκεκριμένα, μετά την προσχώρηση της Ελλάδας το 1981 και της 

Πορτογαλίας και της Ισπανίας το 1986, οι περιφερειακές ανισότητες μεταξύ των τότε 

12 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας διογκώθηκαν σημαντικά, καθώς οι 

χώρες αυτές υπέφεραν από έντονα περιφερειακά προβλήματα. Πριν από την 

προσχώρηση, ένας στους οκτώ Ευρωπαίους είχε ετήσιο εισόδημα κατά 30% 

χαμηλότερο από τον κοινοτικό μέσο όρο, αναλογία που ανήλθε αργότερα σε έναν 

στους πέντε μετά τις προσχωρήσεις του 1986. Ως αποτέλεσμα της δημοσιονομικής 

κρίσης, καθώς και της επιθυμίας να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά και να 

ενισχυθεί η οικονομική και κοινωνική συνοχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε 

προτάσεις στο Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη μεταρρύθμιση του 

κοινοτικού δημοσιονομικού συστήματος. Στην ανακοίνωσή της 15ης Φεβρουαρίου 

1987 με τίτλο «Προϋποθέσεις της επιτυχίας της Ενιαίας Πράξης: Νέοι ορίζοντες για 

την Ευρώπη», που αργότερα ονομάστηκε «Πακέτο Ντελόρ Ι», η Επιτροπή πρότεινε 

κανόνες για τη βελτίωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της διαδικασίας του 

προϋπολογισμού. Η πρόταση αφορούσε μια νέα διοργανική συμφωνία με την οποία 

το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα συμφωνούσαν για τις πολυετείς 

δημοσιονομικές προοπτικές και προτεραιότητες. Υπό το φως των συμπερασμάτων 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 11ης και 12ης Φεβρουαρίου 1988, 

τα τρία θεσμικά όργανα κατέληξαν στη διοργανική συμφωνία στις 29 Ιουνίου 1988, η 

οποία καθιέρωσε για πρώτη φορά μια πενταετή δημοσιονομική προοπτική, για το 

διάστημα 1988-1992 (European Union, 2008:8-10).  

 Ήδη από το 1985 η Επιτροπή παρουσίασε στο Συμβούλιο τη «Λευκή Βίβλο» 

με θέμα την ολοκλήρωση της κοινής αγοράς μέχρι το 1992. Στη συνέχεια, δύο 

εκθέσεις των Ιταλών οικονομολόγων Tommaso Padoa-Schioppa και Paolo Cecchini 

συνέβαλαν στο διάλογο με θέμα την περαιτέρω ενοποίηση της αγοράς. Ενώ η έκθεση 

Cecchini υπολόγισε το «κόστος της μη- Ευρώπης», δηλαδή τις οικονομικές ζημίες 

από τη μη ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, μεταξύ 4,25% και 6,5% του ΑΕγχΠ, η 

έκθεση Padoa-Schioppa υπέδειξε «σοβαρούς κινδύνους έντονων ανισορροπιών κατά 
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την απελευθέρωση της αγοράς» και πρότεινε «επαρκή συνοδευτικά μέτρα για την 

επιτάχυνση των προσαρμογών σε διαρθρωτικά ασθενείς περιφέρειες και χώρες». Το 

«Πακέτο Ντελόρ Ι», που εγκρίθηκε τελικά από το Συμβούλιο τον Μάρτιο του 1988, 

έδωσε το έναυσμα για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα «1992» που περιλάμβανε τη 

μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής, την ενίσχυση της κοινοτικής δράσης 

στους τομείς της πολιτικής συνοχής, της επιστήμης, της τεχνολογίας, της 

περιβαλλοντικής πολιτικής και της πολιτικής μεταφορών. 

 Η πιο σημαντική δημοσιονομική αλλαγή ευνόησε τα τρία Διαρθρωτικά 

Ταμεία και οδήγησε σε αξιοσημείωτη αύξηση των πόρων. Ενώ οι ετήσιες πληρωμές 

αυξήθηκαν από περίπου 6,4 δισ. ECU το 1988 σε 20,5 δισ. ECU το 1993, το σχετικό 

τους μερίδιο στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. εκτινάχθηκε από 16 σε σχεδόν 31%. Αυτό 

συνοδεύτηκε από τη ριζική μεταβολή του τρόπου διαχείρισης των κονδυλίων. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) από το 1958, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) από το 1962 και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) από το 1975, σε συμφωνία με την ετήσια 

διαδικασία του προϋπολογισμού και τις εθνικές ποσοστώσεις που είχαν συμφωνηθεί 

στους σχετικούς κανονισμούς, είχαν αναπτύξει ένα σύστημα αναχρηματοδότησης 

σχεδίων που είχαν επιλεγεί και υποβληθεί από τα κράτη-μέλη (European Union, 

2008:8-10).  

Για να αντιπαρέλθει αυτό το σύστημα «juste retour», η Επιτροπή άρχισε να 

αναπτύσσει και να χρηματοδοτεί περιφερειακά σχέδια σε πιο αυτόνομη και 

πειραματική βάση, πράγμα που αποτέλεσε το πρότυπο για τη μέθοδο εφαρμογής της 

πολιτικής συνοχής. Οι εξαιρέσεις αυτές περιλάμβαναν το συντονισμό των δαπανών 

από τα ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και ΕΓΤΠΕ όπου ξεκίνησαν το 1979 με μικρά πιλοτικά 

προγράμματα στη Νάπολη και στο Μπέλφαστ, καθώς και στο νομό Lozer της νότιας 

Γαλλίας μερικά χρόνια αργότερα (European Union, 2008:10).   

 Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 πιο εκτενή πειραματικά σχέδια που 

επικεντρώνονταν σε μια ενοποιημένη προσέγγιση του περιφερειακού σχεδιασμού 

αναλήφθηκαν σε άλλα μέρη της Κοινότητας μέσω των ολοκληρωμένων 

αναπτυξιακών ενεργειών (ΟΑΕ). Μεγαλύτερα πειραματικά προγράμματα που 

χρηματοδοτήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν τα ολοκληρωμένα μεσογειακά 

προγράμματα (ΟΜΠ) που εφαρμόστηκαν το 1986 στην Ελλάδα, την Ιταλία και τη 

Γαλλία. Η εξέλιξη αυτή ενισχύθηκε από την αλλαγή προτύπου προς πολιτικές 

αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης και μελέτες που υποδείκνυαν πιο 
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ολοκληρωμένες προσεγγίσεις από κάτω προς την κορυφή, οι οποίες ευνοούσαν 

«μαλακά» μέτρα αντί να επικεντρώνονται αποκλειστικά στις υλικές επενδύσεις, για 

παράδειγμα στις επιχειρήσεις και τις υποδομές (European Union, 2008).  

 Η μεταρρύθμιση του 1988 εισήγαγε ορισμένες αρχές για την πολιτική 

συνοχής και τα μέσα της που παραμένουν έκτοτε οι «οδηγίες χρήσης» της πολιτικής. 

Οι αρχές αυτές είναι οι εξής (European Union, 2008:10):  

• επικέντρωση σε περιορισμένο αριθμό στόχων με έμφαση στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες  

• πολυετής προγραμματισμός βασισμένος στην ανάλυση, στον στρατηγικό 

προγραμματισμό και στην αξιολόγηση 

• προσθετικότητα που εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη δεν υποκαθιστούν τις 

εθνικές δαπάνες με τις κοινοτικές 

• εταιρική σχέση στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή προγραμμάτων στα οποία 

εμπλέκονται εθνικοί, υποεθνικοί και κοινοτικοί φορείς, 

συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων και μη κυβερνητικών 

οργανώσεων, εξασφαλίζοντας την κυριότητα και τη διαφάνεια των 

παρεμβάσεων.  

 

 Οι πέντε στόχοι προτεραιότητας που συμφωνήθηκαν το 1988 ήταν (European 

Union, 2008:10) :  

• Στόχος 1: προώθηση της ανάπτυξης και της διαρθρωτικής προσαρμογής των 

περιφερειών που υστερούν από πλευράς ανάπτυξης  

• Στόχος 2: ανασυγκρότηση περιφερειών που πλήττονται σοβαρά από τη 

βιομηχανική παρακμή  

• Στόχος 3: καταπολέμηση της μακρόχρονης ανεργίας 

• Στόχος 4: διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης των νέων 

• Στόχος 5: (α) επιτάχυνση της προσαρμογής των αγροτικών δομών και (β) 

προώθηση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών  

 

 Καλύπτοντας το 25% ή περίπου 86,2 εκατ. Κατοίκους της Ε.Ε., η 

χρηματοδότηση που παρείχαν τα ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και ΕΓΤΠΕ για το Στόχο 1 ανήλθε 

συνολικά σε ύψος 43,8 δισ. ECU (64% του συνόλου). Κυριότερες χώρες δικαιούχοι 

ήταν η Ισπανία για την οποία εκταμιεύτηκαν 10,2 δισ. ECU με το 57,7% του 
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πληθυσμού της να ζει σε περιφέρειες του Στόχου 1, η Ιταλία (8,5 δισ. ECU· 36,4% 

του πληθυσμού), η Πορτογαλία (8,45 δισ. ECU· 100%), η Ελλάδα (7,5 δισ. ECU· 

100%) και η Ιρλανδία (4,46 δισ. ECU· 100%). Μικρότερα ποσά διατέθηκαν στη 

Γερμανία για τα ανατολικά Länder που καλύπτονταν από το Στόχο 1 από το 1990, τη 

Γαλλία για την Κορσική και τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα και το Ηνωμένο 

Βασίλειο για τη Βόρεια Ιρλανδία. Το 35,2% των πόρων υπό το Στόχο 1 δαπανήθηκε 

για τις υποδομές και συγκεκριμένα στους τομείς των μεταφορών και του 

περιβάλλοντος, το 33,6% σε παραγωγικές επενδύσεις όπως οι άμεσες και έμμεσες 

ενισχύσεις στις επιχειρήσεις και το 29,6% στους ανθρώπινους πόρους (European 

Union, 2008:11). 

 Το 16,6% ή περίπου 57,3 εκατ. κάτοικοι ζούσαν σε περιφέρειες του Στόχου 2 

και έλαβαν 6,1 δισ. ECU (9% του συνόλου) που κατέβαλαν το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ. 

Κυριότερες χώρες δικαιούχοι ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο (2 δισ. ECU· 35,5% του 

πληθυσμού), η Ισπανία (1,5 δισ. ECU· 22,2%) και η Γαλλία (1,2 δισ. ECU· 18,3%). 

Εκτός από την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, όλα τα κράτη-μέλη 

επωφελήθηκαν σε μικρότερο βαθμό από τα κονδύλια του Στόχου 2. Από τη συνολική 

επένδυση, το 55,1% δαπανήθηκε στο παραγωγικό περιβάλλον και κυρίως για την 

υποστήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, το 23,9% στη φυσική αποκατάσταση 

και στο περιβάλλον, συχνά πρώην βιομηχανικών χώρων, και το 20,9% στους 

ανθρώπινους πόρους (European Union, 2008:11).  

 Τα προγράμματα των Στόχων 3 και 4, που επικεντρώθηκαν σε ομάδες-

στόχους για ενεργές πολιτικές αγοράς εργασίας, δεν διέθεταν γεωγραφική εστίαση 

και συμφωνήθηκαν σε εθνικό επίπεδο. Το συνολικό κονδύλιο και για τους δύο 

στόχους ήταν περίπου 6,67 δισ. ECU (10% του συνόλου) και χορηγήθηκε μόνο από 

το ΕΚΤ. Κυριότερες χώρες δικαιούχοι ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο (1,5 δισ. ECU), η 

Γαλλία (1,44 δισ. ECU) και η Γερμανία (1,05 δισ. ECU). Όλες οι υπόλοιπες χώρες 

έλαβαν μικρότερα ποσά με εξαίρεση την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, 

για τις οποίες τα κονδύλια του ΕΚΤ ενσωματώθηκαν στο Στόχο 1 (European Union, 

2008:11). 

 Τέλος, τα κονδύλια του Στόχου 5 ανήλθαν σε 6,3 δισ. ECU (9,2% του 

συνόλου) με κυριότερες χώρες δικαιούχους τη Γαλλία (2,3 δισ. ECU), τη Γερμανία 

(1,4 δισ. ECU) και την Ιταλία (0,96 δισ. ECU). Ενώ οι παρεμβάσεις στα πλαίσια του 

Στόχου 5α δεν διέθεταν γεωγραφική εστίαση, οι παρεμβάσεις του Στόχου 5β 

συγκεντρώθηκαν σε αγροτικές περιοχές με πληθυσμό 17,6 εκατ. ή 5% του συνόλου. 
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Οι δαπάνες του Στόχου 5α αφορούσαν παραγωγικές επενδύσεις, ενώ η 

χρηματοδότηση στα πλαίσια του Στόχου 5β διατέθηκε για νέες οικονομικές 

δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές (47,2%), υποδομές και ανθρώπινους πόρους 

(20% για κάθε τομέα) και το περιβάλλον (12,1%). Εκτός από τα εθνικά και 

περιφερειακά προγράμματα που υπάγονταν στους στόχους, προωθήθηκαν επίσης από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνολικά 16 κοινοτικές πρωτοβουλίες με κονδύλιο 5,3 δισ. 

ECU (7,8% του συνόλου), ώστε να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα προβλήματα σε 

ορισμένες περιφέρειες ή τομείς. Με πόρους περίπου 1,1 δισ. ECU, η πρωτοβουλία 

«Interreg» υποστήριξε τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ γειτονικών περιφερειών, 

ενώ οι «Euroform», «Now» και «Horizon» (764 εκατ. ECU) χρηματοδότησαν σχέδια 

στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Το 

«Leader» (455 εκατ. ECU) επιδότησε σχέδια τοπικής και αγροτικής ανάπτυξης και 

άλλες πρωτοβουλίες είχαν ως στόχο την εκ νέου ανάπτυξη βιομηχανικών περιοχών 

(Resider, Rechar, Retex, Renaval, Konver, συνολικά 1,1 δισ. ECU), τις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές (Regis 181 εκατ. ECU) ή θέματα όπως η προστασία του 

περιβάλλοντος, η ενέργεια, οι τεχνολογίες πληροφορίας και η έρευνα (Envireg, 

Regen, Prisma, Telematique, Stride, συνολικά 1,6 δισ. ECU). Με τεχνική βοήθεια η 

Επιτροπή εγκαινίασε ακόμα πιλοτικά προγράμματα, δίκτυα και εκπόνησε μελέτες, 

καθώς και διάφορα εργαλεία για την υποστήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 

όπως τα «Κέντρα Επιχείρησης και Καινοτομίας» (European Union, 2008:12). 

 Η διαχείριση των Διαρθρωτικών Ταμείων μεταξύ 1989 και 1993 

πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με πέντε κανονισμούς του Συμβουλίου με αντικείμενο 

την αποτελεσματικότητα και το συντονισμό τους, την εφαρμογή τους και τις γενικές 

διατάξεις, καθώς και την συμμετοχή καθενός από τα τρία Ταμεία. Ο κανονισμός περί 

συντονισμού εγκρίθηκε στις 24 Ιουνίου 1988 και οι αποφάσεις του Συμβουλίου για 

τους άλλους τέσσερις ελήφθησαν στις 19 Δεκεμβρίου 1988. Όλοι τέθηκαν σε ισχύ 

την 1η Ιανουαρίου 1989. Ο κανονισμός περί συντονισμού όρισε τους στόχους και τις 

αρχές που αναφέρθηκαν παραπάνω, την αποστολή των Ταμείων, τις διάφορες μορφές 

βοήθειας (η πιο σημαντική ήταν τα «επιχειρησιακά προγράμματα»), την υποχρέωση 

των κρατών-μελών ώστε να καθορίσουν για καθέναν από τους στόχους συγκεκριμένα 

«σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης» (για τους Στόχους 1, 2 και 5β) ή «εθνικά σχέδια» 

(για τους Στόχους 3 και 4). Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα ενέκρινε κοινοτικά πλαίσια 

στήριξης (ΚΠΣ). Επιπροσθέτως, ο κανονισμός περί συντονισμού όριζε σαφώς τα 

ποσοστά συγχρηματοδότησης στο 75% κατ’ ανώτατο όριο για τις παρεμβάσεις στα 
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πλαίσια του Στόχου 1 και στο 50% για τους υπόλοιπους στόχους. Ο κανονισμός περί 

εφαρμογής όριζε το περιεχόμενο των σχεδίων και των ΚΠΣ, σημαντικά προγράμματα 

για τα οποία θα ήταν απαραίτητες αποφάσεις της Επιτροπής και καθόριζε το σύστημα 

αναλήψεων υποχρεώσεων, πληρωμών για τις παρεμβάσεις και τον δημοσιονομικό 

έλεγχο. Κοινοί κανόνες καθόριζαν την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την 

υποβολή εκθέσεων και τις ενέργειες προώθησης που θα συνόδευαν τις παρεμβάσεις 

(European Union, 2008:12).  

 Οι τρεις κανονισμοί περί εφαρμογής για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΕΓΤΠΕ, 

Τμήμα Προσανατολισμού, περιλάμβαναν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 

περιεχόμενο των σχεδίων και των προγραμμάτων, την επιλεξιμότητα και την τεχνική 

βοήθεια. Επρόκειτο για μια σημαντική αλλαγή πορείας, από την ετήσια επιλογή 

σχεδίων εκ μέρους των κρατών-μελών και την έγκριση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής προς έναν πιο στρατηγικό και πολυετή προγραμματισμό στη βάση μιας 

ευρείας εταιρικής σχέσης μεταξύ των περιφερειών, των κρατών-μελών και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η λήψη αποφάσεων για θέματα σχεδίων (ανάλυση), 

κοινοτικών πλαισίων στήριξης (συντονισμός των παρεμβάσεων) και επιχειρησιακών 

προγραμμάτων (εφαρμογή) αποτέλεσε νέα πρόκληση για όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς. Σε κάθε επίπεδο έπρεπε να οριστούν για πρώτη φορά διαδικασίες για τη 

διαχείριση των κονδυλίων, την παρακολούθηση και τον έλεγχο. Πέραν τούτου, σε 

όλα τα στάδια της διαδικασίας ήταν απαραίτητη η επικοινωνία μεταξύ πολιτικών και 

μέσων με διαφορετικές παραδόσεις. Όπως ήταν αναμενόμενο, η πρώτη γενιά 

επιχειρησιακών προγραμμάτων εγκρίθηκε μόλις το 1990 και αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα να καθυστερήσει η εφαρμογή. Ωστόσο, ένα νέο είδος φορέων σε 

ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και εταίρων (εκτός των δημόσιων 

διοικήσεων) άρχισε να μαθαίνει, να δημιουργεί ικανότητες και να εξερευνά νέους 

τρόπους και εταιρικές σχέσεις για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη (European 

Union, 2008:13). 

 

Κύρια Σημεία: 

• Συνολικός προϋπολογισμός των Διαρθρωτικών Ταμείων ήταν 69 δισ. ECU 

που αντιπροσωπεύουν το 25% του προϋπολογισμού της Ε.Ε. και 0,3% του 

συνολικού ΑΕγχΠ της ΕΕ.  

• Για τις περιφέρειες του Στόχου 1 αντιστοιχούσε το 64%.  
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• Ο πληθυσμός στις περιφέρειες του Στόχου 1 ήταν 86,2 εκατ. (25% του 

συνόλου).  

• Κύριες χώρες δικαιούχοι ήταν η Ισπανία (14,2 δισ. ECU), η Ιταλία (11,4 δισ. 

ECU), η Πορτογαλία (9,2 δισ. ECU) και η Ελλάδα (8,2 δισ. ECU). 

• Οι περιφέρειες του Στόχου 1 μείωσαν το χάσμα του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σε 

σύγκριση με τον μέσο όρο της Ε.Ε. κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. 

• Δημιουργήθηκαν 600.000 θέσεις εργασίας μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων 

στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, και το κατά 

κεφαλήν ΑΕγχΠ σ’ αυτές τις χώρες αυξήθηκε από 68,3% σε 74,5% του 

κοινοτικού μέσου όρου. 

• 917.000 άτομα καταρτίστηκαν μέσω του ΕΚΤ.  

• 470.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έλαβαν βοήθεια στις περιφέρειες του 

Στόχου2. 

 

3.3 Η Πολιτική Συνοχής για την περίοδο 1994-1999 
 Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η αναθεωρημένη Συνθήκη για τις 

Ευρωπαϊκές Κοινότητες (ΣΕΚ), που υπογράφηκαν στο Μάαστριχτ στις 7 

Φεβρουαρίου 1992, τέθηκαν σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1993. Σε ό,τι αφορά την 

πολιτική συνοχής και την περιφερειακή πολιτική, η ΣΕΚ δημιούργησε ένα νέο μέσο, 

το Ταμείο Συνοχής, και ένα νέο θεσμικό όργανο, την Επιτροπή των Περιφερειών. 

Επίσης εισήγαγε την αρχή της επικουρικότητας (Παπαδασκαλόπουλος & 

Χριστοφάκης, 2002:53). Τον Δεκέμβριο του 1992, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

κατέληξε σε συμφωνία για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές της περίοδο 1994-

1999 όπου αφιερώθηκε το ποσό των 168 δισ. ECU για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το 

Ταμείο Συνοχής. Έτσι διπλασιάστηκαν οι ετήσιοι πόροι των Ταμείων, που έφτασαν 

πλέον το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της Ε.Ε. Νέοι κανονισμοί για την πολιτική 

συνοχής εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 1993, στους οποίους 

περιλήφθηκαν το Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας και το Ταμείο 

Συνοχής. Οι νέοι κανονισμοί επιβεβαίωσαν τις βασικές αρχές της πολιτικής (εστίαση, 

προγραμματισμός, προσθετικότητα και εταιρική σχέση) και διατήρησαν χωρίς 

σημαντικές αλλαγές τους πέντε υπάρχοντες στόχους. Ορισμένοι όροι ενισχύθηκαν, 

όπως η συμμετοχή άλλων θεσμικών οργάνων της Ε.Ε., ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, και οι κανόνες σχετικά με την εταιρική σχέση, την αξιολόγηση και τις 
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ενέργειες προβολής. Με την προσχώρηση της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της 

Σουηδίας την 1η Ιανουαρίου 1995, ένας τροποποιητικός κανονισμός όρισε έναν έκτο 

Στόχο που ευνοούσε τις εξαιρετικά αραιοκατοικημένες περιφέρειες της Φινλανδίας 

και της Σουηδίας, καθώς και μια χρηματοδοτική ενίσχυση στα τρία νέα κράτη μέλη 

(European Union, 2008:14). 

 Στο λεγόμενο «Πακέτο Ντελόρ ΙΙ», που τέθηκε επί τάπητος τέσσερις ημέρες 

μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε 

ένα πρόγραμμα και έναν προϋπολογισμό ώστε να «κινηθούμε προς μια οικονομική 

και νομισματική ένωση που θα δώσει τη δυνατότητα στην Κοινότητα να 

εκμεταλλευθεί πλήρως έναν οργανωμένο οικονομικό χώρο και ένα ενιαίο νόμισμα». 

Η πρόταση περιλάμβανε λεπτομέρειες για το νέο Ταμείο Συνοχής, αύξηση του 

προϋπολογισμού των Διαρθρωτικών Ταμείων και την απλοποίηση των κανόνων 

εφαρμογής. Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 

Εδιμβούργου στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 1992 καθόρισε τελικά τους πόρους για την 

περίοδο 1994-1999. Περίπου 153 δισ. ECU κατανεμήθηκαν στα Διαρθρωτικά Ταμεία 

και 15 δισ. ECU στο Ταμείο Συνοχής, εκ των οποίων το 68% προοριζόταν για τις πιο 

φτωχές περιφέρειες και χώρες. Τον Απρίλιο του 1993, η Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις 

για τους κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων, οι οποίοι συμφωνήθηκαν από το 

Συμβούλιο τον Ιούλιο του 1993. Βασισμένη στην αρχή της εταιρικής σχέσης, η 

διαδικασία διαπραγμάτευσης των κανονισμών συνοδεύτηκε από σχόλια εκ μέρους 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και ενώσεις 

που αντιπροσώπευαν τα συμφέροντα των περιφερειών.  

 Ο κανονισμός του Ταμείου Συνοχής εγκρίθηκε τον Μάιο του 1994, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κονδυλίου 15,15 δισ. ECU. Εφαρμοζόταν σε χώρες με 

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν μικρότερο του 90% του κοινοτικού μέσου όρου με την 

προϋπόθεση να διαθέτουν πρόγραμμα που να οδηγεί στην οικονομική σύγκλιση το 

οποίο να πληρεί τα κριτήρια της οικονομικής και νομισματικής ένωσης όπως 

διατυπώνονται στη Συνθήκη ΕΚ. Το Ταμείο μπορούσε να καλύψει μέχρι και το 85% 

του κόστους προγραμμάτων με αντικείμενο τις υποδομές περιβάλλοντος και 

μεταφορών με αξία πάνω από 10 εκατ. ECU. Η διαχείρισή του γινόταν με βάση τις 

αποφάσεις που λάμβανε η Επιτροπή για μεμονωμένα προγράμματα. Η Ελλάδα, η 

Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία επωφελήθηκαν από το Ταμείο την περίοδο 

1994-1999 (European Union, 2008:14). 
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 Η μεταρρύθμιση του 1993 διατήρησε σχεδόν απαράλλαχτους τους στόχους 

της περιόδου 1994-1999 (European Union, 2008:15):  

• Στόχος 1: προώθηση της ανάπτυξης και της διαρθρωτικής προσαρμογής των 

περιφερειών με καθυστερημένη ανάπτυξη·  

• Στόχος 2: μετατροπή περιφερειών ή τμημάτων περιφερειών που πλήττονται 

σοβαρά από τη βιομηχανική παρακμή·  

• Στόχος 3: καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας και διευκόλυνση της 

ενσωμάτωσης στην εργασιακή ζωή των νέων και των ατόμων που αντιμετωπίζουν 

τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προαγωγή των ίσων ευκαιριών 

απασχόλησης για άνδρες και γυναίκες·  

• Στόχος 4: διευκόλυνση της προσαρμογής των εργαζομένων στις βιομηχανικές 

μεταβολές και στις αλλαγές στα συστήματα παραγωγής·  

• Στόχος 5: προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης μέσω (α) της επιτάχυνσης της 

προσαρμογής των αγροτικών διαρθρώσεων στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της 

κοινής γεωργικής πολιτικής και της προώθησης του εκσυγχρονισμού και της 

διαρθρωτικής προσαρμογής του τομέα της αλιείας (β) της διευκόλυνσης της 

ανάπτυξης και της διαρθρωτικής προσαρμογής των αγροτικών περιοχών·  

• Στόχος 6: ανάπτυξη και διαρθρωτική προσαρμογή των περιφερειών με εξαιρετικά 

μικρή πυκνότητα πληθυσμού (από την 1η Ιανουαρίου 1995). 

 

 Η χρηματοδότηση που παρείχαν τα ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και ΕΓΤΠΕ για το Στόχο 1 

έφτασε τα 94 δισ. ECU και τα 14,45 δισ. ECU για το Ταμείο Συνοχής (68% των 

συνολικών διαθέσιμων πόρων), καλύπτοντας το 24,6% ή περίπου 97,7 εκατ. 

κατοίκους. Το 41% των επενδύσεων στα πλαίσια του Στόχου 1 χρησιμοποιήθηκε για 

τη στήριξη προς επιχειρήσεις, το 29,8% για τις υποδομές, εκ του οποίου το μισό 

περίπου για τις μεταφορές, το ένα τέταρτο για το περιβάλλον και το 24,5% για τους 

ανθρώπινους πόρους. 60,6 εκατ. άνθρωποι (το 16,3% του συνόλου) σε περιοχές του 

Στόχου 2 επωφελήθηκαν από ένα πακέτο χρηματοδότησης 9,4 δισ. ECU (10,6% του 

συνόλου) που παρείχαν το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, εκ των οποίων το 55,1% δαπανήθηκε 

ειδικά για τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ένα επιπλέον 23,9% 

δαπανήθηκε για τη φυσική αποκατάσταση και το περιβάλλον, συχνά σε σχέση με 

πρώην βιομηχανικές περιοχές, ενώ για τους ανθρώπινους πόρους χρησιμοποιήθηκε το 

20,9%. Το συνολικό κονδύλιο στα πλαίσια των Στόχων 3 και 4 ήταν περίπου 15,2 

48 
 



δισ. ECU (9,1% του συνόλου). Η χρηματοδότηση αυτή προήλθε από το ΕΚΤ για 

δράσεις στην αγορά εργασίας και την κοινωνική συνοχή. Το κονδύλιο στα πλαίσια 

του Στόχου 5 ανήλθε σε 13 δισ. ECU (7,8% του συνόλου) και διατέθηκε για νέες 

οικονομικές δραστηριότητες στην αλιεία και σε αγροτικές περιοχές (47,2%), 

υποδομές και ανθρώπινους πόρους (20% για τον κάθε τομέα) και το περιβάλλον 

(12,1%). 32,7 εκατ. άνθρωποι ζούσαν σε αγροτικές περιοχές που υποστηρίχθηκαν 

από το Στόχο 5β, δηλαδή το 8,8% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Η Σουηδία και 

η Φινλανδία έλαβαν 697 εκατ. ECU (0,4% του συνόλου) στα πλαίσια του Στόχου 6. 

Για συνολικά 13 πρωτοβουλίες της Κοινότητας διατέθηκε ποσό 14 δισ. ECU (8% του 

συνόλου) για τη συγχρηματοδότηση διασυνοριακών, διεθνικών και καινοτόμων 

σχεδίων (European Union, 2008:16). 

 Μεταξύ 1994 και 1999, οι κανόνες σχετικά με τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το 

Ταμείο Συνοχής ορίστηκαν με ένα σύνολο επτά κανονισμών του Συμβουλίου που 

ρύθμιζαν την αποτελεσματικότητα και το συντονισμό τους, την εφαρμογή τους και 

τις γενικές διατάξεις, καθώς και την εφαρμογή καθενός από τα τέσσερα Διαρθρωτικά 

Ταμεία. Ένας ξεχωριστός κανονισμός εγκρίθηκε για το Ταμείο Συνοχής. Ο 

κανονισμός περί συντονισμού δεν επέφερε πολλές αλλαγές στο προηγούμενο 

σύστημα τριών σταδίων που εγκαινιάστηκε το 1989 και περιλάμβανε εθνικά σχέδια, 

Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) και επιχειρησιακά προγράμματα.  

 Ωστόσο, ζητούσε την κατάρτιση πιο λεπτομερών εθνικών σχεδίων, ιδιαίτερα 

σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Εισήγαγε επίσης την καινοτομία του ενιαίου εγγράφου 

προγραμματισμού, σύμφωνα με το οποίο τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες 

μπορούσαν να υποβάλλουν σχέδια και επιχειρησιακά προγράμματα σε ένα έγγραφο, 

ακολουθούμενο από μία μόνο απόφαση της Επιτροπής. Την περίοδο αυτή 

σημειώθηκαν ορισμένες σημαντικές εξελίξεις στην πολιτική. Τον Νοέμβριο του 1996 

εκδόθηκε η πρώτη Έκθεση για την Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή που 

παρουσίαζε τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες της Ένωσης σε περιφερειακό 

επίπεδο και αξιολογούσε τον αντίκτυπο των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών στην 

ανάπτυξη των περιφερειών. Παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 1997 στο πρώτο 

Φόρουμ για τη Συνοχή, εκδήλωση που έκτοτε συνοδεύει την έγκριση κάθε 

ακόλουθης έκθεσης και έχει καταστεί το φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων 

σχετικά με την πολιτική συνοχής για τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους 

ενδιαφερόμενους φορείς. 
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 Τον Μάιο του 1999 εγκρίθηκε η Προοπτική Ευρωπαϊκής Χωροταξικής 

Ανάπτυξης (ESDP) ως νομικά μη δεσμευτικό έγγραφο το οποίο παρέχει ένα πλαίσιο 

πολιτικής για τις πολιτικές με χωρικές επιπτώσεις που έχουν ως γνώμονα τους τομείς 

σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, η υπογραφή της 

Συνθήκης του Άμστερνταμ τον Οκτώβριο του 1997 καθιέρωσε την αρχή της 

ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση εγκαινιάζοντας τον στενότερο 

συντονισμό μεταξύ των εθνικών πολιτικών για την απασχόληση (European Union, 

2008:17). 

 

Κύρια σημεία: 

• Ο συνολικός προϋπολογισμός των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου 

Συνοχής ήταν 168 δισ. ECU, δηλαδή περίπου το ένα τρίτο του 

προϋπολογισμού της ΕΕ και 0,4% του συνολικού ΑΕγχΠ της ΕΕ.  

• Για περιφέρειες του Στόχου 1 αντιστοιχούσε το 68%  

• Ο πληθυσμός σε περιφέρειες του Στόχου 1 ήταν 91,7 εκατ. (24,6% του 

συνόλου).  

• Κύριες χώρες δικαιούχοι ήταν Ισπανία (42,4 δισ. ECU), η Γερμανία (21,8 δισ. 

ECU), η Ιταλία (21,7 δισ. ECU), η Πορτογαλία (18,2 δισ. ECU), η Ελλάδα 

(17,7 δισ. ECU) και η Γαλλία (14,9 δισ. ECU). 

• Ο αντίκτυπος των επεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων μεταξύ 1994 και 

1999 στο ΑΕγχΠ σε πραγματικούς όρους υπολογίζεται σε αύξηση κατά 4,7% 

στην Πορτογαλία, 3,9% στα Länder της Ανατολικής Γερμανίας, 2,8% στην 

Ιρλανδία, 2,2% στην Ελλά- δα, 1,4% στην Ισπανία και 1,3% στη Βόρεια 

Ιρλανδία.  

• Στις περιφέρειες του Στόχου 1 δημιουργήθηκαν 700.000 καθαρές θέσεις 

εργασίας, προσθέτοντας σχεδόν 4% στην απασχόληση στην Πορτογαλία, 

2,5% στην Ελλάδα και μεταξύ 1 και 2% στα νέα γερμανικά Länder, στον 

ιταλικό νότο και στην Ισπανία.  

• 800.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων 500.000 στις 

περιφέρειες του Στόχου 1, έλαβαν ενισχύσεις άμεσης επένδυσης.  

• Κατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν 4.104 χλμ αυτοκινητόδρομων και 

περίπου 31.844 χλμ άλλων δρόμων. Οι επενδύσεις στις σιδηροδρομικές 

υποδομές οδήγησαν στη μείωση της διάρκειας ταξιδίου σε βασικές διαδρομές 
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όπως Αθήνα-Θεσσαλονίκη- Ειδομένη (μείωση κατά 1 ώρα και 30 λεπτά), 

Λισσαβόνα-Faro (1 ώρα και 35 λεπτά), Λισσαβόνα-Vila Formoso (1 ώρα και 

20 λεπτά), Larne-Δουβλίνο (20 λεπτά) και Μπέλφαστ-Derry (25 λεπτά).  

• Στις περιφέρειες του Στόχου 2, υπολογίζεται ότι δημιουργήθηκαν 567.000 

επιπλέον ακαθάριστες θέσεις εργασίας, τα ποσοστά ανεργίας μειώθηκαν από 

11,3% σε 8,7% και συνολικά 3,2 δισ. ECU από τους πόρους του ΕΤΠΑ 

επενδύθηκαν για την ανάπτυξη 115,1 εκατ. τετραγωνικών μέτρων νέων 

χώρων και κτισμάτων. 

 

3.4 Η Πολιτική Συνοχής για την περίοδο 2000-2006 
 Οι πιο σημαντικές πτυχές για την περίοδο 2000-2006 ήταν η τάση προς την 

απλοποίηση του σχεδίου και των διαδικασιών της πολιτικής συνοχής παράλληλα με 

την προετοιμασία για τη διεύρυνση. Το «Πρόγραμμα Δράσης 2000» προετοιμαζόταν 

από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990 και λείανε το έδαφος για τη μεγαλύτερη 

διεύρυνση της Ε.Ε., με την προσχώρηση 10 νέων κρατών μελών τον Μάιο του 2004. 

Αυτή η ιστορική διεύρυνση σήμανε την αύξηση κατά 20% του πληθυσμού της Ε.Ε., 

αλλά την άνοδο του ΑΕγχΠ της Ένωσης κατά μόλις 5%. Η διεύρυνση συνοδεύτηκε 

από αυξημένες ανισότητες σε ό,τι αφορά το εισόδημα και την απασχόληση, καθώς το 

μέσο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σε αυτές τις νέες χώρες μέλη ήταν κάτω από το μισό του 

μέσου όρου της Ε.Ε. και μόνο το 56% του πληθυσμού τους βρισκόταν σε ενεργό 

απασχόληση σε σύγκριση με το 64% στην Ε.Ε. των 15. Οι επικράτειες των νέων 

κρατών-μελών υπάγονταν σχεδόν εξ ολοκλήρου στο Στόχο 1, ήταν δηλαδή επιλέξιμες 

για το υψηλότερο δυνατό επίπεδο στήριξης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το 

Ταμείο Συνοχής. Ωστόσο, οι εργασίες είχαν ξεκινήσει πριν από τη διεύρυνση, μεταξύ 

άλλων με τη διάθεση προενταξιακών μέσων που βοήθησαν τις τότε υποψήφιες χώρες 

να προετοιμαστούν για την πολιτική συνοχής (European Union, 2008:18).  

 Μετά την απόφαση που λήφθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Βερολίνου 

τον Μάρτιο του 1999, ο προϋπολογισμός της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 

2000-2006 έφτασε τα €213 δισ. για τα δεκαπέντε κράτη-μέλη. Ένα πρόσθετο 

κονδύλιο €22 δισ. προβλέφθηκε για τα νέα κράτη-μέλη για το διάστημα 2004-2006. 

Τον Μάρτιο του 2000 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας κατέληξε σε 

συμφωνία για τη «στρατηγική της Λισαβόνας», η οποία δίνει έμφαση στην ανάπτυξη, 

την απασχόληση και την καινοτομία. Αποτέλεσε βασική παράμετρο πολλών 
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πολιτικών της Ε.Ε. και ενθάρρυνε σημαντικά την αλλαγή πλεύσης στην πολιτική 

συνοχής (European Union, 2008:18). 

 Τον Ιούλιο του 1997 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε το «Πρόγραμμα 

Δράσης 2000», ένα έγγραφο που περιέγραφε τις συνολικές προοπτικές για την 

ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτικών της, τα οριζόντια προβλήματα 

που έθετε η διεύρυνση και τη μορφή του μελλοντικού δημοσιονομικού πλαισίου για 

την περίοδο 2000-2006. Μια προκύπτουσα δέσμη νομοθετικών προτάσεων 

υποβλήθηκε τον Μάρτιο 1998 και κάλυπτε τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής 

πολιτικής, τη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής, τα προενταξιακά μέσα και το νέο 

δημοσιονομικό πλαίσιο. Κατά τη σύνοδό του στο Βερολίνο στις 24 Μαρτίου 1999, το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με τις προτάσεις της 

Επιτροπής επιτρέποντας έτσι την εφαρμογή των επακόλουθων νομοθετικών και 

δημοσιονομικών μέτρων.  

 Τον Ιούνιο του 1998 η Επιτροπή υπέβαλε προς έγκριση τους κανονισμούς των 

Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, καθώς και τους κανονισμούς των 

προενταξιακών μέσων που είχαν συμφωνηθεί από το Συμβούλιο  (και κατά ένα μέρος 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 1999. Με βάση τις 

διατάξεις της αναθεωρημένης Συνθήκης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετείχε για 

πρώτη φορά στην έγκριση των κανονισμών του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ σύμφωνα με τη 

διαδικασία της συναπόφασης. Τη σημαντικότερη αλλαγή αποτέλεσε ένας «γενικός» 

κανονισμός που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο. Αντικατέστησε τον κανονισμό περί 

συντονισμού και τμήματα του κανονισμού περί εφαρμογής. Επίσης, εγκρίθηκαν 

πέντε νέοι κανονισμοί για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), το Χρηματοδοτικό Μέσο 

Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής. Μεταξύ Μαΐου 

2000 και Μαρτίου 2001 η Επιτροπή έλαβε αποφάσεις για άλλους πέντε κανονισμούς 

σχετικά με την εφαρμογή, οι οποίοι όρισαν λεπτομερείς κανόνες για τη χρήση του 

ευρώ, την πληροφόρηση και τις ενέργειες προβολής, τις επιλέξιμες δαπάνες, τα 

συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και τις δημοσιονομικές διορθώσεις. 

Τέλος, εγκρίθηκαν κανονισμοί του Συμβουλίου για το Προενταξιακό Διαρθρωτικό 

Μέσο (ISPA) και το Ειδικό Πρόγραμμα Ένταξης για τη Γεωργία και την Αγροτική 

Ανάπτυξη (SAPARD) τον Ιούνιο του 1999 (European Union, 2008:19). 

 Παράλληλα με τη συγχώνευση των Στόχων 2 και 5 καθώς και των Στόχων 3 

και 4, η μεταρρύθμιση του 1999 μείωσε τον αριθμό των στόχων των Διαρθρωτικών 
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Ταμείων από έξι σε τρεις και τον αριθμό των κοινοτικών πρωτοβουλιών από 13 σε 

τέσσερις. Οι τρεις εναπομείναντες στόχοι ήταν οι εξής (European Union, 2008:19):  

• Στόχος 1: προώθηση της ανάπτυξης και της διαρθρωτικής προσαρμογής των 

περιφερειών που παρουσιάζουν καθυστερημένη ανάπτυξη·  

• Στόχος 2: υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης των 

περιοχών που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές δυσκολίες εφεξής·  

• Στόχος 3: υποστήριξη της προσαρμογής και του εκσυγχρονισμού των 

πολιτικών και των συστημάτων παιδείας, κατάρτισης και απασχόλησης. 

 

 Η χρηματοδότηση που καταβλήθηκε συνολικά για το Στόχο 1 από τα ΕΤΠΑ, 

ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ και ΧΜΠΑ έφτασε τα €149,2 δισ. και κάλυψε το 37% ή περίπου 169,4 

εκατ. κατοίκους της ΕΕ των 25. Άλλα €25,4 δισ. καταβλήθηκαν στα πλαίσια του 

Ταμείου Συνοχής (71,6% των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής). Το 

41% των επενδύσεων στα πλαίσια του Στόχου 1 χρησιμοποιήθηκε για τις υποδομές, 

εκ του οποίου σχεδόν το μισό δόθηκε για τις μεταφορές και περίπου το ένα τρίτο για 

το περιβάλλον. Το 33,8% υποστήριξε τη δημιουργία παραγωγικού περιβάλλοντος για 

τις επιχειρήσεις και το 24,5% είχε ως στόχο τους ανθρώπινους πόρους. Το 15,2% ή 

περίπου 69,8 εκατ. κάτοικοι ζούσαν σε περιοχές του Στόχου 2 και επωφελήθηκαν από 

ένα πακέτο χρηματοδότησης ύψους €22,5 δισ. (9,6% του συνόλου) που δόθηκε από 

τα ΕΤΠΑ και ΕΚΤ. Από τη συνολική επένδυση το 55,1% χρησιμοποιήθηκε για τη 

δημιουργία παραγωγικού περιβάλλοντος ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις, το 23,9% για την ανάπλαση και το περιβάλλον, συχνά σε πρώην 

βιομηχανικές περιοχές, και το 20,9% για τους ανθρώπινους πόρους. Τα προγράμματα 

των Στόχων 3 και 4 είχαν ως επίκεντρο ομάδες-στόχους για ενεργές πολιτικές σχετικά 

με την αγορά εργασίας. Επίσης, δεν είχαν γεωγραφική εστίαση και συμφωνήθηκαν σε 

εθνικό επίπεδο. Το συνολικό κονδύλιο και για τους δύο στόχους ήταν περίπου €24,1 

δισ. (10,3% του συνόλου) και καταβλήθηκε αποκλειστικά από το ΕΚΤ. €11,5 δισ. 

καταβλήθηκαν σε τέσσερις κοινοτικές πρωτοβουλίες, τις «Interreg III», «Urban II», 

«Equal», «Leader+», καθώς και σε καινοτόμες δράσεις για την περίοδο 2000-2006 

(European Union, 2008:20). 

 Στο διάστημα 2000-2006 η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των 

κρατών-μελών ενισχύθηκε με διατάξεις δημοσιονομικού ελέγχου και πειθαρχίας. 

Αποσαφηνίστηκαν οι ευθύνες των εθνικών διαχειριστικών αρχών και των αρχών 
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πληρωμής και η διαχείριση των προγραμμάτων απλοποιήθηκε και επιταχύνθηκε 

μέσω της δημοσιονομικής πειθαρχίας και του κανόνα «ν+2». Σύμφωνα με τον κανόνα 

αυτό, αν δεν παρασχεθεί απόδειξη πληρωμής μέσα σε δύο χρόνια τότε το κονδύλιο 

χάνεται. Πέραν τούτου επιβλήθηκε η πιο ενεργή συμμετοχή των κρατών-μελών και 

των περιφερειών στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων μέσω 

ενός συστήματος εκ των προτέρων, ενδιάμεσων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων. 

 Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της πολιτικής, η δεύτερη και η τρίτη Έκθεση για 

την Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή σηματοδότησαν την έναρξη μιας περιόδου 

έντονου στοχασμού και διαλόγου μεταξύ Μαΐου 2001 και Φεβρουαρίου 2004 με 

αντικείμενο τον αντίκτυπο και τον μελλοντικό σχεδιασμό της πολιτικής συνοχής. 

Αυτό διευκόλυνε την έγκριση των νέων προτάσεων της Επιτροπής με θέμα τους 

κανονισμούς για το διάστημα 2007-2013. Από τον Οκτώβριο του 2003, οι «Ημερίδες 

Ελεύθερης Προσέλευσης – Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των 

Πόλεων» αποτελούν τη σημαντικότερη ετήσια συνάντηση φορέων χάραξης πολιτικής 

και εμπειρογνωμόνων από όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Η εκδήλωση αυτή, που 

οργανώνεται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών, μαζί με περιφέρειες και πόλεις από ολόκληρη την Ευρώπη, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιωτικούς ή χρηματοδοτικούς οργανισμούς καθώς και 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, παρέχει μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή 

εμπειριών και ιδεών σχετικά με την ανάπτυξη των περιφερειών. Ένα νέο μέσο, το 

Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν αποτελεί τμήμα του Ταμείου 

Συνοχής, ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2002 για την παροχή επείγουσας βοήθειας σε 

περιφέρειες που πλήττονται από μεγάλες καταστροφές (European Union, 2008:21). 

 

Κύρια σημεία: 

• Το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το 

Ταμείο Συνοχής ήταν €213 δισ. για την EΕ των 15 μεταξύ 2000 και 2006, και  

€21,7 δισ. για τα 10 νέα κράτη μέλη μεταξύ 2004 και 2006, που 

αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της ΕΕ και 0,4% 

του συνολικού ΑΕγχΠ της ΕΕ. 

• Για περιφέρειες του Στόχου 1 αντιστοιχούσε το 71,6%.  

• Ο πληθυσμός στις περιφέρειες του Στόχου 1 ήταν 169,4 εκατ. (37% του 

συνόλου).  Κύριες χώρες δικαιούχοι ήταν η Ισπανία (€56,3 δισ.), η Γερμανία 
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(€29,8 δισ.), η Ιταλία (€29,6 δισ.), η Ελλάδα (€24,9 δισ.), η Πορτογαλία 

(€22,8 δισ.), το Ηνωμένο Βασίλειο (€16,6 δισ.) και η Γαλλία (€15,7 δισ.).  

• Μεταξύ 2000 και 2006, υπολογίζεται ότι οι δαπάνες του Στόχου 1 

δημιούργησαν περίπου 570.000 καθαρές θέσεις εργασίας εκ των οποίων 

περίπου 160.000 στα νέα κράτη μέλη.  

• Στην Ισπανία, τα Διαρθρωτικά Ταμεία επένδυσαν περίπου €4 δισ. για την 

έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη, την καινοτομία και τις τεχνολογίες της 

πληροφορίας σε πάνω από 13.000 ερευνητικά προγράμματα με τη συμμετοχή 

σχεδόν 100.000 ερευνητών και παρείχαν συγχρηματοδότηση στα περισσότερα 

από τα 64 τεχνολογικά πάρκα της χώρας. 

• Στην Ελλάδα, οι συνεχείς επενδύσεις στο μετρό της Αθήνας μείωσαν την 

κυκλοφοριακή συμφόρηση και τη μόλυνση. Οκτώ νέοι σταθμοί, 

συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων σταθμών διαμετακόμισης, 

χρηματοδοτήθηκαν μαζί με 17 συρμούς. Μέχρι τα μέσα του 2005, 17.200 

επιβάτες τα χρησιμοποιούσαν τις ώρες αιχμής σε σύγκριση με τους 15.500 

που είχαν προβλεφθεί αρχικά. Στην Ισπανία οι επενδύσεις στο οδικό δίκτυο 

υπολογίζεται ότι εξοικονόμησαν 1,2 εκατ. ώρες σε χρόνο ταξιδίου κατ’ έτος.  

• Για τις περιφέρειες του Στόχου 2, έρευνες σε επίπεδο επιχείρησης δείχνουν ότι 

μέχρι το τέλος της περιόδου 2000-2006 είχαν δημιουργηθεί 730.000 

ακαθάριστες θέσεις εργασίας.  

• Στην Καταλονία το πρόγραμμα του Στόχου 2 περιλάμβανε πάνω από 6.000 

(21% περίπου) από τους ερευνητές της περιφέρειας και ανήλθε σε €1,4 δισ. 

(37%) των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα στην κοινωνία της πληροφορίας.  

• Στο Ηνωμένο Βασίλειο πάνω από 250.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

έλαβαν στήριξη σε περιφέρειες των Στόχων 1 και 2. Περίπου 16.000 έλαβαν 

άμεση χρηματοδοτική υποστήριξη. 

 

3.5 Η Πολιτική Συνοχής για την περίοδο 2007-2013 
 Υψηλότερη από ποτέ ήταν η συγκέντρωση πόρων για τα φτωχότερα κράτη-

μέλη και τις περιφέρειες της Ε.Ε. την περίοδο 2007-2013. Είχαμε ένταξη όλων των 

περιφερειών και αλλαγή προτεραιοτήτων με σκοπό την τόνωση της ανάπτυξης, της 

απασχόλησης και της καινοτομίας. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες αλλαγές στην 

πολιτική συνοχής της Ε.Ε. στη διάρκεια της περιόδου 2007-2013. Στην Ε.Ε. των 27 
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κρατών-μελών, ένας στους τρεις πολίτες της Ε.Ε. (συνολικά 170 εκατ. Άνθρωποι) 

ζούσαν στις φτωχότερες περιφέρειες που έλαβαν βοήθεια στα πλαίσια του στόχου 

«Σύγκλιση» (Μαραβέγιας & Τσινισιζέλης, 2007, σελ. 599). Οι οικονομικές και 

κοινωνικές ανισότητες είχαν βαθύνει εξαιρετικά με τις πρόσφατες διευρύνσεις. Σε 

ό,τι αφορά το κατά κεφαλήν εισόδημα, το Λουξεμβούργο ήταν εφτά φορές 

πλουσιότερο από τη Ρουμανία.  

 Σε επίπεδο περιφερειών η διαφορά ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Η πλουσιότερη 

περιφέρεια ήταν το Εσώτερο Λονδίνο με 290% του κατά κεφαλήν εισοδήματος της 

Ε.Ε. των 27, ενώ η φτωχότερη περιφέρεια ήταν η Nord-Est στη Ρουμανία με 23% του 

μέσου όρου της Ε.Ε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε τον Δεκέμβριο του 2005 

για τον προϋπολογισμό της περιόδου 2007-2013 και ενέκρινε κονδύλια ύψους €347 

δισ. για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, εκ των οποίων το 81,5% 

σχεδιάστηκε να χρησιμοποιηθεί στις περιφέρειες «Σύγκλισης». Με βάση τις 

απλοποιημένες διαδικασίες, επιτεύχθηκε συμφωνία πριν από το τέλος του 2007 για το 

σύνολο σχεδόν των 436 προγραμμάτων που κάλυπταν όλες τις περιφέρειες της Ε.Ε. 

και τα κράτη-μέλη. Η ριζική αλλαγή προτεραιοτήτων σήμανε ότι το ένα τέταρτο των 

πόρων προορίζεται πλέον για την έρευνα και την καινοτομία, ενώ το 30% περίπου για 

τις περιβαλλοντικές υποδομές και τα μέτρα για την καταπολέμηση της αλλαγής του 

κλίματος (European Union, 2008:22). 

 Τον Φεβρουάριο του 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ένα έγγραφο 

σχετικά με το μέλλον της διευρυμένης Ένωσης, το οποίο περιλάμβανε μια πρόταση 

προϋπολογισμού για την περίοδο 2007-2013. Από το συνολικό προϋπολογισμό των 

€1,025 δισ., τα €336 δισ. προορίζονταν για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο 

Συνοχής, ενώ άλλα €70 δισ. είχαν ως στόχο την ανάπτυξη της υπαίθρου με 

αντικείμενο διαφορετικό της συνοχής. 

  Ύστερα από δύσκολες διαπραγματεύσεις το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των 

Βρυξελλών κατέληξε σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό στις 11 και 12 

Δεκεμβρίου, η οποία μεταφράστηκε στη διοργανική συμφωνία μεταξύ του 

Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής τον Απρίλιο του 2006 για €864 

δισ., εκ των οποίων τα €308 δισ. προορίζονταν για την πολιτική συνοχής. 

Ταυτόχρονα προγραμματίστηκε αναθεώρηση του προϋπολογισμού για το 2008/09. 

 Από το 2001 η Επιτροπή έχει περιορίσει μια ζωηρή περίοδο στοχασμού 

σχετικά με το μέλλον της πολιτικής συνοχής της Ε.Ε. Τον Ιούνιο του 2004 η 

Επιτροπή υπέβαλε προς έγκριση μια νομοθετική δέσμη πέντε κανονισμών που 

56 
 



περιλάμβανε έναν κανονισμό με γενικές διατάξεις, τρεις για τα ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και 

Ταμείο Συνοχής, καθώς και έναν για τον «Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής 

Συνεργασίας». Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ενέκριναν τις προτάσεις τον Ιούλιο 

του 2006 αφού συμφώνησαν για τον προϋπολογισμό. Τον Δεκέμβριο του 2006 οι 

κανονισμοί αυτοί συμπληρώθηκαν από έναν κανονισμό περί εφαρμογής που 

αντικατέστησε τους πέντε προϋπάρχοντες, με διατάξεις σχετικά με την πληροφόρηση 

και τις ενέργειες προβολής, τη διαχείριση και τα συστήματα ελέγχου, τις παρατυπίες, 

τις δημοσιονομικές διορθώσεις και την επιλεξιμότητα (European Union, 2008:22). 

 Παράλληλα με τη συγχώνευση των Στόχων 2 και 3, η μεταρρύθμιση του 2006 

μεταμόρφωσε την πρωτοβουλία «Interreg» στα πλαίσια ενός τρίτου στόχου 

ενσωματώνοντας άλλες κοινοτικές πρωτοβουλίες στα βασικά προγράμματα. Οι 

στόχοι προτεραιότητας ορίζονται ως ακολούθως (European Union, 2008:23):  

• «Σύγκλιση»: στοχεύει στην επιτάχυνση της σύγκλισης των λιγότερο 

ανεπτυγμένων κρατών μελών και περιφερειών των οποίων το κατά κεφαλήν 

ΑΕγχΠ είναι μικρότερο από το 75% του μέσου όρου στην ΕΕ·  

• «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»: καλύπτει όλες τις 

υπόλοιπες περιφέρειες της ΕΕ με σκοπό να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα 

και η ελκυστικότητα των περιφερειών καθώς και η απασχόληση σε αυτές·   

• «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία»: βασίζεται στην πρωτοβουλία Interreg και 

παρέχει υποστήριξη για διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή 

συνεργασία καθώς και για δίκτυα.  

 

Ο αριθμός των χρηματοδοτικών μέσων για τη συνοχή μειώνεται από έξι σε τρία, 

τα δύο Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής. Η συγκεκριμένη 

βοήθεια των πρώην ΕΓΤΠΕ και ΧΜΠΑ εντάσσεται τώρα στα πλαίσια του νέου 

Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ). Ο στόχος «Σύγκλιση» αφορά 84 περιφέρειες σε 

17 κράτη-μέλη και πληθυσμό 170 εκατ. ανθρώπων, καθώς και άλλες 16 περιφέρειες 

με 16,4 εκατ. κατοίκους (σε φάση σταδιακής εξόδου) και ΑΕγχΠ ελάχιστα πάνω από 

το όριο λόγω του στατιστικού αντίκτυπου της διεύρυνσης. Το κονδύλιο που 

διατίθεται στα πλαίσια του στόχου «Σύγκλιση» είναι €282,8 δισ., δηλαδή 81,5% του 

συνόλου. Από το ποσό αυτό, τα €199,3 δισ. προορίζονται για τις περιφέρειες 
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«Σύγκλισης», τα €13,9 δισ. για τις περιφέρειες σταδιακής εξόδου και τα €69,6 δισ. 

για το Ταμείο Συνοχής που αφορά σε 15 κράτη-μέλη (European Union, 2008:24). 

 Συνολικά 168 περιφέρειες σε 19 κράτη-μέλη είναι επιλέξιμες στα πλαίσια του 

στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», δηλαδή 314 εκατ. 

κάτοικοι. Δεκατρείς από αυτές τις περιφέρειες, με πληθυσμό 19 εκατ. κατοίκων, 

ανήκουν στις λεγόμενες περιοχές σταδιακής εισόδου, οι οποίες υπόκεινται σε ειδική 

κατηγορία κονδυλίων λόγω του προηγούμενου καθεστώτος τους ως περιφερειών του 

Στόχου 1. €54,9 δισ. διατίθενται γι’ αυτόν το στόχο, δηλαδή λίγο κάτω από το 16% 

των συνολικών πόρων. €11,4 δισ. αφορούν τις περιφέρειες σταδιακής εισόδου. Στα 

πλαίσια του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», ο πληθυσμός των 

διασυνοριακών περιοχών φτάνει τα 181,7 εκατ. (37,5% του συνολικού πληθυσμού 

της ΕΕ), ενώ όλες οι περιφέρειες και οι πολίτες της Ε.Ε. καλύπτονται από 

τουλάχιστον ένα από τα 13 υπάρχοντα πεδία διασυνοριακής συνεργασίας. Τα €8,7 

δισ. (2,5% του συνόλου) που είναι διαθέσιμα για το στόχο αυτό κατανέμονται ως 

εξής: €6,44 δισ. για διασυνοριακή, €1,83 δισ. για διεθνική και €445 εκατ. για 

διαπεριφερειακή συνεργασία και δίκτυα. Ως τμήμα του στόχου, η Επιτροπή 

εγκαινίασε την πρωτοβουλία «Περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή», ώστε να 

προωθήσει δίκτυα αριστείας για τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών και των 

πόλεων (European Union, 2008:24). 

 Μια μείζων απλοποίηση παρατηρείται για την εκείνη την περίοδο που αφορά 

την εισαγωγή δύο φάσεων προγραμματισμού αντί για τρεις. Ο προγραμματισμός 

βασίστηκε στις «κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή» και 

πραγματοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο μέσω των εθνικών στρατηγικών πλαισίων 

αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), ενώ η εφαρμογή του έγινε με βάση τα επιχειρησιακά 

προγράμματα. Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις τόσο των κανονισμών όσο και των 

κατευθυντήριων γραμμών, η νέα γενιά προγραμμάτων έπρεπε να διαθέσει ένα 

ορισμένο ποσοστό των πόρων σε βασικές επενδύσεις που συνδέθηκαν με την 

ανανεωμένη στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Σε αυτές 

περιλήφθηκαν η έρευνα και η καινοτομία, οι υποδομές ευρωπαϊκής σημασίας, η 

βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενεργειακή 

αποδοτικότητα, οι καινοτομίες οικολογικού χαρακτήρα και οι ανθρώπινοι πόροι. 

 Στις περιφέρειες «Σύγκλισης» οι προτεραιότητες αυτές έλαβαν το 60% της 

συνολικής διαθέσιμης χρηματοδότησης και στις υπόλοιπες περιφέρειες το 75%. Στην 

Ε.Ε. των 27 το μέσο ποσοστό πόρων που προορίστηκε για σημαντικές επενδύσεις της 
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Λισαβόνας ήταν 61,2% στα πλαίσια του στόχου «Σύγκλιση» και 76,7% στα πλαίσια 

του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση». Συνολικά περίπου 

€200 δισ. δόθηκαν για τις επενδύσεις αυτές. Σε σύγκριση με την προηγούμενη 

περίοδο, σημειώθηκε αύξηση άνω των €50 δισ. Επήλθαν επίσης βελτιώσεις και σε 

άλλες διατάξεις, όπως οι κανόνες επιλεξιμότητας που καθορίστηκαν πλέον σε εθνικό 

αντί για το ευρωπαϊκό επίπεδο, και η εντονότερη έμφαση στην αρχή της 

αναλογικότητας που στόχευε στη μείωση της γραφειοκρατίας και των περιορισμών 

που επιβλήθηκαν σε μικρότερα προγράμματα.  

 Τρία νέα μέσα πολιτικής, τα Jaspers, Jeremie και Jessica, βελτίωσαν τη 

συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων και άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών με σκοπό να ενισχυθεί η 

δημιουργία υποδομών και να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες θα 

χρησιμοποιήσουν τους πόρους με άρτιο και αποτελεσματικό τρόπο. Ο Ευρωπαϊκός 

Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) έδωσε τη δυνατότητα στις περιφερειακές και 

τοπικές αρχές από διαφορετικές χώρες να ιδρύσουν ενώσεις συνεργασίας ως νομικά 

πρόσωπα για σχέδια, όπως οι διασυνοριακές μεταφορές ή οι υπηρεσίες υγείας. 

 Το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ) αντικατέστησε τα προηγούμενα 

προενταξιακά μέσα το 2007. Το IPA σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τις υποψήφιες 

χώρες και τις εν δυνάμει υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να 

προετοιμαστούν για την πιθανή ένταξή τους, μεταξύ άλλων, στους τομείς της 

περιφερειακής ανάπτυξης και της συνεργασίας. Τέλος, η τέταρτη Έκθεση για την 

Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή μαζί με το Φόρουμ για τη Συνοχή στις 27 και 28 

Σεπτεμβρίου 2007 σηματοδότησαν την αρχή του διαλόγου για το μέλλον της 

κοινοτικής πολιτικής για τη συνοχή μετά το 2013 (European Union, 2008:25). 

 

Κύρια σημεία: 

• Τα συνολικά διαθέσιμα κονδύλια από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο 

Συνοχής ήταν €347 δισ. που αντιπροσωπεύουν 35,7% του προϋπολογισμού 

της ΕΕ και 0,38% του συνολικού ΑΕγχΠ της Ε.Ε.  

• Για τις περιφέρειες του Στόχου 1: 81,5%  

• Ο πληθυσμός στις περιφέρειες του Στόχου 1 ήταν 170 εκατ. (35% του 

συνόλου, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών σταδιακής εξόδου)  
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• Κύριες χώρες δικαιούχοι ήταν η Πολωνία (€67,3 δισ.), η Ισπανία (€35,2 δισ.), 

η Ιταλία (€28,8 δισ.), η Τσεχική Δημοκρατία (€26,7 δισ.), η Γερμανία (€26,3 

δισ.), η Ουγγαρία (€25,3 δισ.), η Πορτογαλία (€21,5 δισ.) και η Ελλάδα (€20,4 

δισ.). 

• Το εισόδημα έχει αυξηθεί στις πιο φτωχές περιοχές της ΕΕ με το κατά κεφαλή 

ΑΕγχΠ να αναπτύσσεται σε αυτές τις περιοχές από 60,5 % του μέσου όρου 

της ΕΕ το 2007 σε 62,7 % το 2010. 

• Υπολογίζεται ότι δημιουργήθηκαν 1 000 0000 νέες θέσεις εργασίας από το 

2007 μέχρι το 2014. 

• 2,4 εκατομμύρια συμμετέχοντες σε δράσεις του ΕΚΤ που στήριζαν την 

πρόσβαση σε απασχόληση βρήκαν δουλειά μέσα σε 6 μήνες (2007-2010). 

• 400 000 έργα υλοποιήθηκαν από ΜΜΕ που λαμβάνουν άμεση επενδυτική 

βοήθεια 

• 121 400 νέες επιχειρήσεις έλαβαν στήριξη 

• 94 955 ερευνητικά προγράμματα έλαβαν στήριξη 

• 33 556 έργα συνεργασίας έλαβαν στήριξη 

• 41 600 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στον τομέα της έρευνας 

• 8.3 εκατομμύρια περισσότεροι πολίτες της ΕΕ καλύφθηκαν μέσω 

ευρυζωνικής συνδεσιμότητας 

• Εκσυγχρονίστηκαν συστήματα παροχής νερού, προς όφελος 6 εκατομμυρίων 

πολιτών 

• Πάνω από 6.8 εκατομμύρια πολίτες ωφελήθηκαν από έργα επεξεργασίας 

λυμάτων 

• 1 100 Km2 αποκατασταθείσες περιοχές 

• Οδοί: κατασκευάστηκαν 4 900 Km και ανακατασκευάστηκαν 28 500 Km 

• Σιδηρόδρομοι: κατασκευάστηκαν 1 100 Km και ανακατασκευάστηκαν 4 000 

Km (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016) 
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3.6 Η Πολιτική Συνοχής για την περίοδο 2014-2020 

 Η πιο πρόσφατη συνθήκη της Ε.Ε., η Συνθήκη της Λισαβόνας, προσθέτει μία 

ακόμα πτυχή στη συνοχή, αναφερόμενη στην «οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση «στις αγροτικές περιοχές, τις ζώνες που 

συντελείται βιομηχανική μετάβαση και τις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και 

μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι υπερβόρειες περιοχές που είναι 

ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές». 

Κάτω από αυτό το σκεπτικό, η πολιτική συνοχής πρέπει, πέραν της οικονομικής και 

κοινωνικής, να προωθεί μια πιο ισορροπημένη και βιώσιμη «χωρική ανάπτυξη» που 

συνιστά μια έννοια ευρύτερη από αυτήν της περιφερειακής πολιτικής (1η Εγκύκλιος 

σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 – 2020). 

 Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ο συντονισμός και η 

συνεκτικότητα μεταξύ της Πολιτικής Συνοχής και των άλλων πολιτικών της Ε.Ε. που 

συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη, όπως η Αγροτική Ανάπτυξη και η 

Αλιευτική και Θαλάσσια Πολιτική, έχουν ενισχυθεί με τον καθορισμό κοινών 

διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας (ΕΤΘΑ). 

 Οι Κανονισμοί που καθορίζουν τα διαθέσιμα ποσά της Πολιτικής Συνοχής για 

το 2014-2020 τέθηκαν σε ισχύ στις 21 Δεκεμβρίου 2013, ως μέρος των 

«δημοσιονομικών προοπτικών» του επταετούς ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Για την 

Πολιτική Συνοχή 2014-2020 διατέθηκαν 351,8 δισεκατομμύρια ευρώ στα 28 Κράτη-

Μέλη της Ε.Ε., ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο του προϋπολογισμού της 

ΕΕ. Ύστερα από διαπραγματεύσεις η κατανομή των κονδυλίων έγινε ως εξής (1η 

Εγκύκλιος σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 

2014 – 2020): 

• 182,2 δισεκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν για τις λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες, οι οποίες έχουν ΑΕΠ κάτω από το 75% του μέσου όρου της 

ΕΕ-27 (εκ των οποίων 6,8 δις ευρώ κατανεμήθηκαν σε αντίστοιχες 

ελληνικές περιφέρειες). 

• 35 δισεκατομμύρια ευρώ κατανεμήθηκαν σε περιφέρειες μετάβασης, που 

έχουν ΑΕΠ μεταξύ 75% και 90% του μέσου όρου της ΕΕ (εκ των οποίων 

2,6 δις ευρώ κατανεμήθηκαν σε αντίστοιχες ελληνικές περιφέρειες) και 
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• 54 δισεκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν σε πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες, που 

έχουν ΑΕΠ πάνω από το 90% του μέσου όρου της ΕΕ (εκ των οποίων 2,5 

δις ευρώ κατανεμήθηκαν σε αντίστοιχες ελληνικές περιφέρειες). 

  

 Τα κράτη-μέλη αξιοποιούν τα κονδύλια αυτά για τη χρηματοδότηση 

τομεακών προγραμμάτων που καλύπτουν όλη την επικράτεια της χώρας που 

εξυπηρετούν πολλαπλές ανάγκες συγκεκριμένων προβληματικών κυρίως 

περιφερειών. Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ο Κανονισμός Κοινών 

Διατάξεων (Κανονισμός (ΕΕ) Αριθ. 1303/2013) καθορίζει 11 Θεματικούς Στόχους οι 

οποίοι θα υποστηριχτούν από τα ΕΔΕΤ ως εξής (1η Εγκύκλιος σχεδιασμού και 

κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 – 2020): 

1. Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της 

Καινοτομίας 

2. Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των 

Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών 

3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 

του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ) 

4. Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 

5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και 

της διαχείρισης κινδύνων 

6. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

αποδοτικότητας των πόρων 

7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές 

υποδομές δικτύων 

8. Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της 

κινητικότητας των εργαζομένων 

9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας 

και των διακρίσεων 

10. Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική 

κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση 

11. Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των 

ενδιαφερόμενων φορέων και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης. 
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 Οι εθνικές και περιφερειακές αρχές διευκρινίζουν στα Επιχειρησιακά τους 

Προγράμματα πώς σκοπεύουν να κατανείμουν τα διαθέσιμα κονδύλια στους 

Θεματικούς Στόχους και οι εθνικές στρατηγικές καθορίζονται στα λεγόμενα 

Σύμφωνα Εταιρικής Σχέσεις (ΣΕΣ). Για την Ελλάδα αυτό αποτελεί το Εταιρικό 

Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

δεν παρεμβαίνει στην επιλογή των έργων επιτόπου, με εξαίρεση έναν περιορισμένο 

αριθμό έργων μεγάλης κλίμακας (μεγάλα έργα). Με βάση ένα σύστημα 

αποκεντρωμένης διαχείρισης, έχουν οριστεί εθνικές και περιφερειακές αρχές, οι 

λεγόμενες Διαχειριστικές Αρχές (Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης), οι οποίες 

διαχειρίζονται κάθε ένα από τα προγράμματα που υλοποιούν την πολιτική συνοχής με 

τη χρήση των ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020. Οι Αρχές αυτές, μεταξύ άλλων, 

διοργανώνουν συνεδριάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης (ΕπΠα) του ΕΣΠΑ 

2014-2020 και των Προγραμμάτων του και επιλέγουν τα έργα που εγκρίνουν οι ΕπΠα 

(με βάση συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής) τα οποία θα τύχουν χρηματοδότησης 

ύστερα από ανοικτές προσκλήσεις υποβολής σχεδίων (1η Εγκύκλιος σχεδιασμού και 

κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 – 2020). 

 Μέσω των 11 Θεματικών Στόχων, η πολιτική συνοχής επιδιώκει να 

συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», της 

αναπτυξιακής στρατηγικής της Ε.Ε. για την υλοποίηση της έξυπνης, βιώσιμης και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Τα ΕΔΕΤ είναι το κύριο επενδυτικό εργαλείο για 

μέτρα που υποστηρίζουν την απασχόληση, την καινοτομία, την εκπαίδευση, την 

ένταξη και τη μετάβαση προς μια οικονομία με μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα. Πιο συγκεκριμένα, το ΕΤΠΑ θα στηρίξει και τους 11 στόχους, αλλά οι 

στόχοι 1-4 αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες για επένδυση. Οι κύριες 

προτεραιότητες του ΕΚΤ είναι οι στόχοι 8-11, μολονότι το ταμείο στηρίζει επίσης και 

τους στόχους 1-4. Τέλος, το Ταμείο Συνοχής στηρίζει τους στόχους 4-7 και 11 (1η 

Εγκύκλιος σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 

2014 – 2020). 

 Μέχρι το τέλος του 2020 η Ε.Ε. στοχεύει να υλοποιήσει πέντε 

συγκεκριμένους στόχους  στην απασχόληση, την καινοτομία, την εκπαίδευση, την 

κοινωνική ένταξη και το κλίμα/ενέργεια. Το κάθε Κράτος Μέλος έχει υιοθετήσει τους 

δικούς του εθνικούς στόχους σε αυτούς τους τομείς. Συνυπολογίζοντας τις εθνικές 

εισφορές και άλλες ιδιωτικές επενδύσεις, ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής για το 
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2014-2020 αναμένεται να φτάσει τα 450 δισεκατομμύρια EUR (1η Εγκύκλιος 

σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 – 2020). 

 

Τι νέο υπάρχει για την περίοδο 2014-2020;  

• Ενισχυμένη βαρύτητα στα αποτελέσματα: Σαφέστεροι και μετρήσιμοι στόχοι 

για βελτιωμένο επίπεδο λογοδοσίας.   

• Απλούστευση: Μια δέσμη κανόνων για πέντε ταμεία.  

• Συνθήκες: Θέσπιση συγκεκριμένων προϋποθέσεων πριν από τη διοχέτευση 

της χρηματοδότησης.  

• Ενισχυμένη αστική διάσταση και αγώνας υπέρ της κοινωνικής ένταξης: θα 

οριστεί το κατώτατο ποσό του ΕΤΠΑ που θα διατεθεί για ολοκληρωμένα έργα 

στις πόλεις, και του ΕΚΤ για τη στήριξη των περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων.  

• Σύνδεσμος με την οικονομική μεταρρύθμιση: η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα 

να αναστείλει τη χρηματοδότηση ενός Κράτους Μέλους το οποίο δεν 

συμμορφώνεται με τους οικονομικούς κανόνες της ΕΕ (European 

Commission, June 2014). 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

1957-1987: 

• 1957 → Εισαγωγή της περιφερειακής πολιτικής στη συνθήκη της Ρώμης με 

την οποία ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. 

• 1968 → Δημιουργία της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

• 1975 → Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

1957 

Στη Συνθήκη της Ρώμης για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), εκτός 

από τον στόχο της δημιουργίας μιας κοινής ευρωπαϊκής αγοράς, έγινε πρόβλεψη και 

για τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των κρατών-μελών. Για αυτόν το 

λόγο ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) που στόχος του ήταν να 

συμβάλλει στη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης στην Ευρώπη, μέσα από τη 

γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα των εργαζομένων και την ανάπτυξη των 

προσόντων τους. 

 

1971 

Το 1971 έγινε η πρώτη μεταρρύθμιση του ΕΚΤ, με αποτέλεσμα την επέκταση και την 

ενδυνάμωσή του ως όργανο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την απασχόληση. Το 

Ταμείο ενδυναμώθηκε με περισσότερους πόρους και οι παρεμβάσεις του 

επικεντρώθηκαν στην επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ της προσφοράς και της 

ζήτησης εργασίας στην Κοινότητα. Κύριος σκοπός του ήταν η απασχόληση και η 

ενίσχυση των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών. 

Επίσης, στο πλαίσιο αυτό εισάγονται και νέες παρεμβάσεις, όπως η ένταξη ατόμων 

με αναπηρίες στην αγορά εργασίας, «το άνοιγμα» των ενισχύσεων του ΕΚΤ προς τον 

ιδιωτικό τομέα και η καινοτομία στην κατάρτιση. 

 

1977 

Εμφανίζεται το φαινόμενο της ανεργίας στην Ευρώπη. Το ΕΚΤ αρχίζει να εστιάζει 

τις παρεμβάσεις και τους πόρους του στη δημιουργία θέσεων εργασίας κυρίως για 
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ανέργους νέους, άνεργες γυναίκες ή γυναίκες που επιθυμούν να επιστρέψουν στην 

εργασία, για μετανάστες και τις οικογένειές τους. 

Παράλληλα, εκείνο το διάστημα μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης που ιδρύθηκε το 1975, το ΕΚΤ φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα 

σημαντικότερα εργαλεία για την περιφερειακή ανάπτυξη της Ευρώπης στον 

κοινωνικό τομέα. 

 

1981 

Η Ελλάδα εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και αποτελεί το δέκατο μέλος της. 

Αρχίζει μία περίοδος σημαντικής προσπάθειας που κάνει η χώρα για να βελτιώσει 

την οικονομική και κοινωνική της ευημερία και να προσεγγίσει τις άλλες χώρες μέλη, 

κυρίως ως προς το ρυθμό ανάπτυξης και το βιοτικό επίπεδο. 

Καθοριστική προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας είναι η αξιοποίηση 

του ανθρώπινου παράγοντα και η αύξηση του παραγωγικού του ρόλου με την 

ανάπτυξη της γνώσης, των δεξιοτήτων του και της προσαρμοστικότητάς του στις 

αλλεπάλληλες εξελίξεις. 

 

1983 

Το φαινόμενο της ανεργίας των νέων απαιτεί πλέον μια δυναμική διαχείριση ώστε να 

δοθεί μία ουσιαστική λύση. Η φιλοσοφία του ΕΚΤ αναθεωρείται εκ νέου και οι 

δράσεις του επεκτείνονται στην ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης και 

συγκεκριμένα στην κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για νέους, την 

κατάρτιση των νέων με ανεπαρκή προσόντα (ιδιαίτερα σε σχέση με τις νέες 

τεχνολογίες) και στην εκπαίδευση εκπαιδευτών. Παράλληλα ενισχύεται η 

απασχόληση σε περιοχές απόλυτης προτεραιότητας, καθώς και ο εκσυγχρονισμός 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

Ειδικά στην Ελλάδα, το ΕΚΤ συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτή τη φάση δημιουργώντας  

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κέντρων για την επανένταξη ατόμων με 

νοητικές αναπηρίες. Επίσης, μεγάλη σημασία δίνεται και στην προώθηση της 

μεταρρύθμισης στο ψυχιατρικό σύστημα. 

 

1986 

Θεσπίζονται τα πρώτα «διαρθρωτικά» προγράμματα, τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα 

66 
 



Προγράμματα (ΜΟΠ), με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων οικονομικής ανάπτυξης 

μεταξύ των κρατών μελών. 

Στην Ελλάδα, η υλοποίηση των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων 

ξεκινά το 1986 και ολοκληρώνεται το 1993. Πραγματοποιούνται συνολικά επτά 

ΜΟΠ: στην Κρήτη, στη Μακεδονία και Θράκη, στη Δυτική Ελλάδα και 

Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου πελάγους, στην Κεντρική Ελλάδα, στην Αττική 

καθώς και ΜΟΠ στον τομέα της πληροφορικής. 

 

1988-1992: 

• 1988 → Στο πλαίσιο της διαδικασίας προσαρμογής μετά την προσχώρηση της 

Ελλάδας (1981), της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (1986), τα διαρθρωτικά 

ταμεία ενσωματώνονται σε μια ευρύτερη πολιτική συνοχής, η οποία θεσπίζει 

τις εξής βασικές αρχές: 

1. επικέντρωση στις φτωχότερες και λιγότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

2. πολυετής προγραμματισμός 

3. στρατηγικός προσανατολισμός των επενδύσεων 

4. συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών εταίρων 

Προϋπολογισμός: 64 δισ. ECU 

 

 

1988 

Το ΕΚΤ εισάγεται σε μια νέα εποχή που βασίζεται στην πρώτη μεγάλη αναθεώρηση 

της Συνθήκης της Ρώμης, η οποία πραγματοποιήθηκε με την Ενιαία Ευρωπαϊκή 

Πράξη το 1986. Η αναθεώρηση αυτή έχει ως στόχο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, 

καθώς τα κράτη μέλη αποφάσισαν να προχωρήσουν στη μέγιστη δυνατή οικονομική 

και κοινωνική συνοχή, συνθέτοντας μια ουσιαστική «Ευρωπαϊκή Ένωση». 

Η μεταρρύθμιση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη ριζική μεταβολή του ρόλου του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), διότι αποτελεί πια ένα από τα Διαρθρωτικά 

Ταμεία. Ταυτόχρονα, καθιερώνεται ο θεσμός των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης. Τα 

Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) είναι αναπτυξιακά προγράμματα 

συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, οι στόχοι και οι 
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παρεμβάσεις των οποίων καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κράτος 

μέλος. 

 

1989 - 1993 

Είναι η περίοδος που υλοποιείται το πρώτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Το ΕΚΤ 

εστιάζει τις δράσεις του στην κατάρτιση στο δημόσιο τομέα, την κατάρτιση των νέων 

ως μαθητευόμενων μετά από την υποχρεωτική εκπαίδευση και την απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας. Επίσης, προωθεί την αυτοαπασχόληση, και εισάγει υπηρεσίες 

συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. Παράλληλα, θέτει τις 

προϋποθέσεις για τη μεταφορά τεχνογνωσίας σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των 

συστημάτων παραγωγής μεταξύ των χωρών - μελών. 

Οι παρεμβάσεις του ΕΚΤ στην Ελλάδα συμβάλλουν ιδιαίτερα στην καταπολέμηση 

της μακροχρόνιας ανεργίας και στην επαγγελματική ένταξη των νέων κάτω των 25 

ετών στην αγορά εργασίας. Επίσης, συγχρηματοδοτούνται προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε εργαζόμενους ή ανέργους, καθώς 

και προγράμματα επιδότησης για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα 

στους τομείς τηλεπικοινωνιών, έρευνας, τουρισμού, μεταφορών, ενέργειας, 

τραπεζών– ασφαλίσεων, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υγείας. 

 

 

1994-1999: 
 

• 1993 → Η συνθήκη του Μάαστριχτ εισάγει τρεις καινοτομίες: 

1. το Ταμείο Συνοχής 

2. την Επιτροπή των Περιφερειών 

3. την αρχή της επικουρικότητας 

 

• 1993 → Δημιουργία του Χρηματοδοτικού Μέσου Προσανατολισμού της 

Αλιείας (ΧΜΠΑ). 

 

• 1994 -99 → Οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής 

διπλασιάζονται, αντιπροσωπεύοντας πλέον το ένα τρίτο του προϋπολογισμού 

της Ε.Ε. 

68 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/cohesion-fund/
http://www.cor.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/glossary/s/subsidiarity/


 

• 1995 → Προσθήκη ειδικού στόχου για την ενίσχυση των αραιοκατοικημένων 

περιφερειών της Φινλανδίας και της Σουηδίας. 

 

Προϋπολογισμός: 168 δισ. ECU 

 

1994 – 1999 

Η περίοδος αυτή σηματοδοτεί νέες αλλαγές για το ΕΚΤ, που έχουν να κάνουν με την 

ενσωμάτωση των κοινωνικών ομάδων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά 

εργασίας, καθώς και στην ευελιξία των εργαζομένων στις εξελίξεις της βιομηχανίας 

και τις αλλαγές των συστημάτων παραγωγής. Επιπλέον, πόροι του ΕΚΤ διαθέτονται 

σε δράσεις που ενισχύουν την έρευνα και την ανάπτυξη στον κοινωνικό τομέα. 

Στην Ελλάδα υλοποιείται το δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης στοχεύοντας στην 

προετοιμασία της χώρας για την ένταξη στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση 

που ακολουθεί. 

Οι δράσεις του ΕΚΤ αυξάνονται περισσότερο σε σχέση με την περίοδο 1989 – 1993 

και επιχειρούν την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας σε περισσότερους 

τομείς της οικονομίας. Συγχρηματοδοτούνται δράσεις στον τομέα της παιδείας, της 

υγείας, της δημόσιας διοίκησης, της έρευνας, των επικοινωνιών, του τουρισμού και 

της βιομηχανίας. 

 

2000-2006 
 

• 2000 → Η «στρατηγική της Λισαβόνας» μετατοπίζει τις προτεραιότητες της Ε.Ε. 

προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της καινοτομίας. Οι 

προτεραιότητες της πολιτικής για τη συνοχή προσαρμόζονται αναλόγως. 

 

• 2000-04 → Τα προενταξιακά μέσα παρέχουν χρηματοδότηση και τεχνογνωσία σε 

χώρες εν αναμονή της προσχώρησής τους στην Ε.Ε. 

 

• 2004 → Δέκα νέες χώρες προσχωρούν στην Ε.Ε. (με επακόλουθο την αύξηση του 

πληθυσμού της κατά 20% και του ΑΕΠ της κατά 5% μόνο) 
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Προϋπολογισμός: 213 δισ. ευρώ για τα 15 υφιστάμενα κράτη μέλη και 22 δισ. ευρώ 

για τα νέα κράτη μέλη (2004-06) 

 

2000 – 2006 

Η τεχνολογική ανάπτυξη και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, που χαρακτηρίζουν 

το τέλος του 20ου αιώνα, φέρνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμέτωπη με τις νέες 

δυναμικές επιλογές για την κοινωνική πολιτική του μέλλοντος. Το ΕΚΤ αποτελεί 

πλέον τον κύριο μηχανισμό για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 

ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, και την επίτευξη των στόχων 

που τέθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λισσαβόνα το Μάρτιο του 2000 

(Στρατηγική της Λισσαβόνας). 

Στην Ελλάδα πραγματοποιείται το τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, όπου οι 

δράσεις του ΕΚΤ εφαρμόζονται μέσα από 19 Επιχειρησιακά Προγράμματα και την 

κοινοτική πρωτοβουλία Equal (που αποτελεί εργαλείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 

για την Απασχόληση και χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ). 

Σε όλη την Ελλάδα σχεδιάζονται και υλοποιούνται προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης και δια βίου μάθησης, που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προσαρμογή 

του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες συνθήκες της αγοράς εργασίας, στην 

παραγωγικότητα και στην ποιότητα όσον αφορά την απασχόληση. Έμφαση δίνεται 

επίσης στην προώθηση της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, στην  

προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους και κυρίως για τα άτομα που απειλούνται με 

κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και στην ανάπτυξη της απασχόλησης σε τοπικό 

επίπεδο για περιοχές που παρουσιάζουν αρκετά κοινωνικά και οικονομικά 

προβλήματα. 

 

2007-2013 

• 2007 → Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• 2013 → Η Κροατία προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Απλουστευμένοι κανόνες και δομές. 
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• Η έμφαση που δίνεται στη διαφάνεια και την επικοινωνία και η ακόμη 

μεγαλύτερη εστίαση στην ανάπτυξη και την απασχόληση αποτελούν βασικά 

στοιχεία της μεταρρύθμισης. 

 

• Βασικοί τομείς επενδύσεων (το 25 % του προϋπολογισμού διατίθεται για την 

έρευνα και την καινοτομία και το 30 % για περιβαλλοντικές υποδομές, ενώ 

εφαρμόζονται μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής). 

 

Προϋπολογισμός: 347 δισεκατομμύρια ευρώ 

 

2007 - 2013 

Την περίοδο αυτή, το ΕΚΤ μαζί με τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία της ευρωπαϊκής 

διαρθρωτικής πολιτικής υποστηρίζουν από κοινού την επίτευξη των στόχων της 

Σύγκλισης και της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης, 

διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την 

ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας. 

Το ΕΚΤ επικεντρώνεται στη δημιουργία και την αύξηση της ευελιξίας των 

εργαζομένων και των επιχειρήσεων, την ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά 

εργασίας, την πρόληψη της ανεργίας και ιδίως της μακροχρόνιας ανεργίας των νέων 

ατόμων, τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων του 

εργατικού δυναμικού, την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης μειονεκτούντων ομάδων, 

την καταπολέμηση της κάθε μορφής διακρίσεων στην αγορά εργασίας και τη 

βελτίωση των υπηρεσιών του κράτους προς τον πολίτη. 

Στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο υλοποιούνται δράσεις του ΕΚΤ στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ 2007-2013. Ωστόσο, η οικονομική κρίση που ξεκινά να ξεσπάει στη χώρα στο 

μέσο περίπου της περιόδου, έχει εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες στην αγορά 

εργασίας, με την ανεργία να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 

δεκαετιών. Οι παρεμβάσεις του ΕΚΤ επαναπροσδιορίζονται για να βοηθήσουν τις 

κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, που απειλούνται περισσότερο ή βιώνουν πιο έντονα τις 

συνέπειες της κρίσης. 
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2014-2020 

• Πραγματοποίηση επενδύσεων για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Βασικές προτεραιότητες. 

 

• Εναρμονισμένοι κανόνες. 

 

• Μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της 

ανεργίας των νέων. 

 

• Στόχοι και αποτελέσματα. 

 

Προϋπολογισμός: 351 δισεκατομμύρια ευρώ 

 

2014  

Το έτος αυτό αρχίζει μία νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020 κατά την οποία ο 

ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην ενίσχυση της απασχόλησης, την  

προώθηση της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, την κοινωνική ένταξη, την 

καταπολέμηση της φτώχειας και την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, όχι μόνο 

παραμένει σημαντικός αλλά και ενισχύεται. 

Οι επενδύσεις του ΕΚΤ ευθυγραμμίζονται πλήρως με τους στόχους της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020», για την απασχόληση, την εκπαίδευση και τη μείωση 

της φτώχειας. 

Για πρώτη φορά, σε κάθε κατηγορία περιφερειών κατανέμεται ένα ελάχιστο ποσοστό 

του προϋπολογισμού για ενέργειες ΕΚΤ, ενώ ένα ελάχιστο ποσοστό 20% του ΕΚΤ 

κατανέμεται στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, προκειμένου να αποφευχθεί ή 

τουλάχιστον να περιοριστεί το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού, και την 

καταπολέμηση της φτώχειας. Επίσης, τεράστια σημασία δίνεται στην καταπολέμηση 

της ανεργίας των νέων και ιδιαίτερα των νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 
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απασχόλησης ή κατάρτισης, μέσω της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 

Νέων. 

 

2017  

Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης του ΕΚΤ, εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη 

κάθε χρόνο βελτιώνουν την ποιότητα της ζωή τους συμμετέχοντας σε δράσεις που 

τους προσφέρουν νέες δεξιότητες και περισσότερες ευκαιρίες για απασχόληση. 

Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο συνεχίζει να αποτελεί τον πυρήνα της 

ευρωπαϊκής πολιτικής και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καθώς και το μέσο για την 

κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη που κάθε κράτος και κάθε πολίτης επιθυμεί και 

επιδιώκει. 

 

 

Επίλογος-Συμπεράσματα 

 H σημασία της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής πήρε άλλη διάσταση από 

τότε που η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση την κατέστησε κύριο εργαλείο για 

την οικονομική και κοινωνική συνοχή της Κοινότητας, εν όψει της νομισματική 

ένωσης και της οικονομικής ολοκλήρωσης που απαιτούσε τη σύγκλιση των 

οικονομιών των κρατών-μελών. Πράγματι, η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προωθεί την προσπάθεια της ευρωπαϊκής κοινωνικής αλληλεγγύης 

συμπληρώνοντας τις ενέργειες των κρατών-μελών και προσανατολίζοντάς τις προς 

μια αρμονική ευρωπαϊκή ανάπτυξη και ολοκλήρωση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να 

εστιάζει κυρίως στις ευάλωτες περιοχές, αλλά επωφελούνται όλα τα κράτη-μέλη 

συνολικά, διότι δημιουργείται η λεγόμενη κυκλική οικονομία. 

 Ενόψει του νέου στόχου της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, τον οποίο 

έθεσε η Συνθήκη του Μάαστριχτ, πρόβλεψε ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς και 

ενδυνάμωσε την κοινή περιφερειακή πολιτική, κυρίως με την ανάδειξη της 

οικονομικής και κοινωνικής συνοχής σε θεμελιώδη στόχο της Ένωσης. Αυτό 

επιτεύχθηκε με τη δημιουργία του Ταμείου Συνοχής, με την ίδρυση της Επιτροπής 

των Περιφερειών και με την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων υποδομών. Με την 

υπογραφή και επικύρωση αυτής της Συνθήκης τα κράτη-μέλη αναγνώρισαν ότι οι 
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στόχοι της ΟΝΕ και της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής πρέπει να επιδιωχθούν 

κατά παράλληλο τρόπο. Για την οικονομική και νομισματική ένωση, η ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση δε θα μπορούσε να περιέλθει χωρίς μια δραστική περιφερειακή πολιτική 

στηριζόμενη στις μεταβιβάσεις αρκετών κεφαλαίων από τις πλούσιες περιφέρειες και 

περιοχές προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες. H προσπάθεια δημοσιονομικής 

σταθεροποίησης, η οποία απαιτείται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει 

να είναι συνεχής ώστε να επιφέρει τις απαραίτητες επενδύσεις για βασικές υποδομές, 

παιδεία και επαγγελματική κατάρτιση. 

Το πρόβλημα αυτό ωστόσο επιδεινώθηκε από το 2009, εξαιτίας της 

παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Η Ιρλανδία, η Ελλάδα και 

άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης έφτασαν στο χείλος της χρεοκοπίας και οι άλλες 

χώρες της Ευρωζώνης αναγκάστηκαν να τις υποστηρίξουν για να διατηρήσουν το 

ευρώ.  

 Οι αυστηροί δημοσιονομικοί όροι που επιβάλλονται σε αυτές χώρες και τις 

περιφέρειές τους, κυρίως από τη Γερμανία αλλά και άλλες κεντρικές χώρες, 

προκειμένου να τους δοθεί οικονομική βοήθεια, πνίγουν την ανάπτυξη των εν λόγω 

χωρών παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη. Έτσι, η κρίση ανέδειξε όχι μόνο τις 

αδυναμίες της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, αλλά και εκείνες της ενιαίας 

αγοράς και του ενιαίου νομίσματος. Κατέστη σαφές ότι η ενιαία αγορά και το ισχυρό 

ευρώ λειτουργούν υπέρ των πλουσιότερων χωρών και περιφερειών της Ευρωζώνης. 

Αυτές οι χώρες επλήγησαν λιγότερο από την παγκόσμια κρίση και μάλιστα αύξησαν 

τις εξαγωγές τους προς τους φτωχούς εταίρους τους. Αντιθέτως, τα χρέη και τα 

δημοσιονομικά ελλείμματα των τελευταίων ογκώθηκαν και οι χρηματοοικονομικές 

αγορές, υπό την επήρεια των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, 

έκλεισαν τις δυνατότητες χρηματοδότησης τους. Η οικονομική βοήθεια των 

πλουσίων εταίρων και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήρθε καθυστερημένα και 

με αυστηρούς όρους για μειώσεις των ελλειμμάτων, πράγμα που σημαίνει ότι η 

ανάπτυξη των αδύναμων κρίκων της Ευρωζώνης αναβλήθηκε για καλύτερους και 

μακρινούς χρόνους.  

 Τα διαρθρωτικά ταμεία και γενικά η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αποδείχθηκαν ανεπαρκή στο να αντισταθμίσουν τα οφέλη των πλούσιων 

περιοχών. Είναι πλέον σαφές ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας πρέπει να 
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συνοδευτεί με μια σημαντική αύξηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων, που να 

μπορεί να διασώσει τις φτωχότερες περιοχές της Ε.Ε. από τη χρεοκοπία, την ανεργία 

και την υπανάπτυξη. Δεν πρόκειται για ελεημοσύνη προς τις φτωχότερες περιοχές 

αλλά για μια μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη επένδυση των πλουσίων, 

δεδομένου ότι τουλάχιστον το 40% των χρηματοδοτήσεων που αφορούν τα 

φτωχότερα κράτη, επιστρέφουν στα πλουσιότερα υπό την μορφή αγορών προϊόντων 

και υπηρεσιών. 
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