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1.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α-
ΝΑΛΥΣΗΣ 

1.1.1 Στοιχεία και µεθοδολογία της κοινωνικο-οικνοµικής ανάλυσης 
του ΠΕΠ 

Η κοινωνικοοικονοµική ανάλυση (ενότητα 1) του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (ΧΕ ΘΣΗ) διαρθρώνεται σε τµήµατα, που κατά βάση αντανακλούν 
τη διάρθρωση του αντίστοιχου κεφαλαίου (κεφ. 2) του ΕΣΠΑ. Η επιλογή αυτή είναι χρήσιµη, 
γιατί διευκολύνει τις συγκρίσεις µε την κατάσταση ανά τοµέα σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, έχει 
ως συνέπεια τη θεµατική πληρότητα της ανάλυσης του ΠΕΠ. Τα βασικά τµήµατα στα οποία 
διαρθρώνεται η ανάλυση του ΠΕΠ είναι τα εξής: 

• Βασικά γεωγραφικά στοιχεία 

• Αναπτυξιακές εξελίξεις της Χωρικής Ενότητας Ηπείρου-Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας ως 
προς το διεθνή και εθνικό χώρο 

• ∆ηµογραφικά δεδοµένα 

• Η δοµή της οικονοµίας (Συνολική διάρθρωση της οικονοµικής βάσης, ∆ιαρθρωτικά χαρα-
κτηριστικά και προοπτικές ανά κύριο τοµέα και κλάδο της οικονοµίας) 

• Επιχειρηµατικότητα, έρευνα, καινοτοµία, ψηφιακή σύγκλιση, κοινωνία της γνώσης 

• Υποδοµές και υπηρεσίες µεταφορών 

• Ενέργεια 

• Περιβάλλον (Φυσικό περιβάλλον, Αέρια ρύπανση, Υδρευση και υδατικοί πόροι, ∆ιαχείριση 
υγρών αποβλήτων, ∆ιαχείριση απορριµµάτων) 

• Πολιτισµός 

• Κοινωνικές υποδοµές και υπηρεσίες, Κοινωνική συνοχή, Ισότητα των δύο φύλων 

• ∆ιοικητική ικανότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

• Χωρική συνεργασία 

• Περιφερειακή ανάλυση-ανισότητες 

• Χωρική διάρθρωση της Χωρικής Ενότητας και των επιµέρους Περιφερειών (Αστικές περι-
οχές, Ορεινές περιοχές, Νησιώτικες περιοχές, Παράκτιος χώρος, Αγροτικές περιοχές) 

• Συνοπτική αποτίµηση των επιτευγµάτων των ΕΠ και ΠΕΠ του ΚΠΣ 2000-2008 και άλλων 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων στην Χωρική Ενότητα) 

• Αποτελέσµατα διαβούλευσης 

• Κατάταξη-ιεράρχηση των βασικών ανισοτήτων, προβληµάτων και αναπτυξιακών κενών 

• Ανάλυση ισχυρών σηµείων-αδυναµιών-ευκαιρειών-απειλών 
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Στην ενότητα 1 χρησιµοποιείται ένας µεγάλος όγκος στοιχείων, ενώ επίσης γίνεται συστηµατι-
κή χρήση χαρτογραφικού υλικού. Οσον αφορά τα στοιχεία, οι κυριότερες πηγές είναι η ΕΣΥΕ 
(διάφορες επιµέρους απογραφές, καταγραφές και δηµοσιεύµατα) και η Eurostat, αλλά επίσης 
χρησιµοποιούνται και διάφορες άλλες πηγές πρωτογενών ή δευτερογενών στοιχείων, ανάλογα 
µε το θέµα που αναλύεται. Μεταξύ των πηγών αυτών συµπεριλαµβάνονται το ΕΣΠΑ, ορισµένα 
σχέδια ΕΠ της νέας προγραµµατικής περιόδου, και το κοινοτικό πρόγραµµα ESPON (Euro-
pean Spatial Planning Observatory). Οι πηγές που χρησιµοποιούνται είναι γενικά έγκυρες, κα-
τά κανόνα δηµόσιου χαρακτήρα, και προσπελάσιµες (δηµοσιευµένα κείµενα ή sites του ∆ιαδι-
κτύου) ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός τους. Σε όλους τους πίνακες και τους χάρτες, και όπου 
είναι αναγκαίο και στο κείµενο, γίνεται αναφορά/παραποµπή στην πηγή. 

Οσον αφορά ειδικότερα το χαρτογραφικό υλικό (η χρησιµότητα του οποίου ενισχύεται από το 
αυξηµένο µέγεθος της Χωρικής Ενότητας, ως µονάδας προγραµµατισµού, σε σχέση µε τις µε-
µονωµένες περιφέρειες, αλλά και από την αυξηµένη εσωτερική χωρική διαφοροποίησή της), 
κύρια δευτερογενής πηγή είναι το πρόγραµµα ESPON, ενώ ορισµένοι χάρτες παρήχθησαν 
πρωτογενών από την οµάδα σύνταξης του ΠΕΠ (σε συνεργασία µε το Σύµβουλο Αξιολόγησης) 
για τις ανάγκες του προγράµµατος. 

Η µέθοδος που ακολουθήθηκε κατά τη σύνταξη της ενότητας 1 του ΠΕΠ ακολουθεί τις σχετικές 
κατευθύνσεις, και ειδικότερα την 3η και 4η εγκύκλιο του ΥΠΟΙΟ. Η προσέγγιση είναι σαφώς 
συνθετική, δηλ. η έµφαση είναι στην ενιαία Χωρική Ενότητα ΘΣΗ και στην ανάδειξη των κοινών 
χαρακτηριστικών, θετικών και αρνητικών, των τριών περιφερειών που τη συγκροτούν. Σηµειώ-
νεται ότι ορισµένοι αναλυτικοί χάρτες (σε επίπεδο υποπεριφερειακό, δηλ. νοµού ή ΟΤΑ) συµ-
βάλλουν σηµαντικά στη σύλληψη της ΧΕ ως ενός χώρου που δεν αποτελεί απλή επικόλληση 
τριών επιµέρους τµηµάτων αλλά που διαθέτει µια πιο πολύπλοκη εσωτερική οργάνωση, µε 
διαπεριφερειακές ζώνες που τέµνουν τα όρια περιφερειών και νοµών. 

Ωστόσο, όπου απαιτείται, δηλ. σε περιπτώσεις ιδιαζόντων χαρακτηριστικών κάθε περιφέρειας 
που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τη στρατηγική, γίνεται σαφής αναφορά, που επιτρέπει την 
κατανόηση των ειδικών χαρακτηριστικών κάθε επιµέρους περιφέρειας. Η διάρθρωση των πι-
νάκων, περιλαµβάνει πάντα αναφορά στις επιµέρους περιφέρειες, στη Χωρική Ενότητα συνο-
λικά

1, καθώς και στην Ελλάδα, ούτως ώστε να διευκολύνεται η συγκριτική τοποθέτηση της ΧΕ 
και των τριών περιφερειών στον εθνικό χώρο (κατά περίπτωση περιλαµβάνονται και άλλα επί-
πεδα, συναρτήσει ειδικών απαιτήσεων που υπάρχουν για ορισµένα θέµατα και / ή της διαθεσι-
µότητας στοιχείων. Τέτοια επίπεδα είναι το τµήµα της ΧΕ που εντάσσεται σε καθεστώς αµι-
γούς σύγκλισης2 σε αντιδιαστολή προς την περιφέρεια phasing in. Η διάκριση αυτή επιτρέπει 
την κατανόηση του πραγµατικού βαθµού διαφοροποίησης µεταξύ των δύο αυτών υποσυνόλων 
της ΧΕ. Συχνά, επίσης, (ιδίως για τις βασικές αναπτυξιακές παραµέτρους) παρατίθενται και 
στοιχεία για την ΕΕ25, και ενίοτε και για την ΕΕ15, ώστε να µπορεί να τοποθετηθεί από ανα-
πτυξιακή άποψη στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.  

Οσον αφορά την επεξεργασία καθεαυτή των στοιχείων, πέραν από τη χρήση και χαρτογραφι-
κής απεικόνισης, συνήθως παρατίθενται τόσο τα απόλυτα µεγέθη όσο και ποσοστά˙ ανάλογα 
                                                      

1 Με εξαίρεση κάποιες περιπτώσεις όπου οι πίνακες καταγράφουν δευτερογενείς τελικούς δείκτες σε επί-
πεδο περιφέρειας, που δεν µπορούν να αναχθούν σε επίπεδο ΧΕ. 

2 Η δυνατότητα χρήσης του τελευταίου επιπέδου εξαρτάται από το είδος των στοιχείων. Στοιχεία µε µορ-
φή περιφερειακών δεικτών (τελική τιµή) δεν µπορούν να αναχθούν πάντα σε επίπεδο συνόλου των δύο 
περιφερειών αµιγούς σύγκλισης. 
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µε την περίπτωση, µε επίπεδα αναφοράς την ΕΕ, τη χώρα, τη ΧΕ ΘΣΗ, ή τις επιµέρους περι-
φέρειες.  Εχουν αποφευχθεί προχωρηµένες στατιστικές επεξεργασίες (πχ. παλινδρόµηση, τα-
ξινόµηση µε χρήση του συντελεστή µεταβλητότητας κλπ.), κυρίως επειδή η µικρή στατιστική 
βάση (3 περιφέρειες ή ενίοτε 9 νοµοί) δεν επιτρέπει τη χρήση τους σε επαρκή βαθµό αξιοπι-
στίας. Στις περιπτώσεις ευρύτερης βάσης όµως (ΟΤΑ) έχουν χρησιµοποιηθεί οι Λόγοι Χωρο-
θέτησης (Location Quotient) που αναδεικνύουν σαφέστερα από τα ποσοστά τη χωρική διαφο-
ροποίηση των φαινοµένων που εξετάζονται. 

Η διπλή (συνθετική και ανά περιφέρεια) και παράλληλα ιεραρχηµένη αυτή προσέγγιση επιτρέ-
πει τον εντοπισµό της φυσιογνωµίας κάθε επιµέρους περιφέρειας, και ταυτόχρονα δίνει µια 
συνολική εικόνα της φυσιογνωµίας της ΧΕ, παρέχοντας κατάλληλη βάση για µια αντίστοιχη 
διάρθρωση της στρατηγικής. 

1.1.2 Η ανάλυση των χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας  

Η γενική αναπτυξιακή εικόνα 

Η κοινωνικοοικονοµική ανάλυση του ΠΕΠ της ΧΕ ΘΣΗ έχει ως αφετηρία την ανάλυση της θέ-
σης της τελευταίας καθώς και των τριών περιφερειών που τη συγκροτούν στο διεθνή χώρο, 
υπό γεωγραφικό και υπό συγκριτικό πρίσµα. Η προσέγγιση αυτή είναι εύστοχη, αφενός γιατί 
θέτει την υπόλοιπη κοινωνικο-οικονοµική ανάλυση σε ένα πλαίσιο που επιτρέπει να αξιολο-
γούνται καλύτερα τα απόλυτα χαρακτηριστικά και µεγέθη, και αφετέρου γιατί δίνει µια ταυτό-
χρονη εικόνα και της ΧΕ και των τριών περιφερειών της. Αφετηρία είναι η εσωτερική διαφορο-
ποίηση της ΧΕ σε δύο περιφέρειες «αµιγούς σύγκλισης» (Ηπειρος και Θεσσαλία) και σε µια 
περιφέρεια phasing in (Στερεά Ελλάδα), µείζον χαρακτηριστικό που επηρεάζει καθοριστικά τη 
στρατηγική. 

Θέση του ΠΕΠ είναι ότι η διαφοροποίηση αυτή δεν αντανακλά µε ακρίβεια την αναπτυξιακή 
πραγµατικότητα όσον αφορά τ 
Στερεά Ελλάδα, το ΑΕΠ κατά κε-
φαλήν (ΑΕΠκκ) της οποίας εµφανί-
ζεται σήµερα κατά περίπου το 1/3 
ανώτερο του µέσου όρου των δύο 
άλλων περιφερειών. Η διαφορά 
αυτή παρουσιάζει διαχρονική στα-
θερότητα, όσον αφορά την απόλυ-
τη διαφορά (σε ΜΑ∆) που φαίνεται 
ότι παραµένει στάσιµη τουλάχιστον 
από τα µέσα της δεκαετίας του ’90 
(βλ. το διάγραµµα, που προέρχεται 
από το ΠΕΠ). ∆εν υπάρχει, συνε-

πώς, ένδειξη ότι η Στερεά Ελλάδα έχει επιδείξει µια διαφορετική δυναµική σε σύγκριση µε την 
Ηπειρο και τη Θεσσαλία, όπως θα ήταν πιθανόν αν πραγµατική υπήρχε τέτοια απόκλιση των 
µεταξύ τους επιπέδων ανάπτυξης. Σύµφωνα µε το ΠΕΠ, το υψηλό ΑΕΠ κκ της Στερεάς Ελλά-
δας είναι προϊόν µιας  διπλής, στατιστικής και µεθοδολογικής στρέβλωσης, που οφείλεται σε 
δύο παράγοντες: στην αποµάκρυνση της βιοµηχανίας από τα διοικητικά όρια της Αττικής και 
την εγκατάσταση της στις όµορες περιοχές της Βοιωτίας και της Εύβοιας (ως συνέπεια µακρο-
χρόνιων επιλογών του ελληνικού αναπτυξιακού νόµου), και στον τρόπο οργάνωσης των στα-
τιστικών στοιχείων της ΕΣΥΕ, η οποία καταµετρά την παραγωγή του δευτερογενή τοµέα στον 
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τόπο εγκατάστασης της µονάδας και όχι στην έδρα της επιχείρησης.  Με αυτό τον τρόπο δεν 
καταµετρούνται διαπεριφερειακές µεταβιβάσεις συντελεστών εργασίας και εισοδηµάτων µεταξύ 
Στερεάς Ελλάδας και Αττικής, δεν λογίζεται στο εργατικό δυναµικό το τµήµα των εργαζοµένων 
που µετακινείται καθηµερινά από Αθήνα προς τις βιοµηχανικές περιοχές Οινοφύτων, Θήβας 
και Αυλίδας, δεν υπολογίζεται το εισόδηµα (µισθωτή εργασία, επιχειρηµατικό κέρδος) που αν 
και παράγεται στην περιφέρεια, µεταφέρεται στην Αττική. 

Η εκτίµηση για το πλασµατικό του πολύ υψηλού ΑΕΠκκ της Στερεάς Ελλάδας τεκµηριώνεται 
και σε άλλα σηµεία του ΠΕΠ (δηµογραφικά χαρακτηριστικά, επιχειρηµατικότητα, ΕΤΑ, αγορά 
εργασίας, υποδοµές κλπ.), καθώς και από τις πρόσφατες αναλύσεις του προγράµµατος 
ESPON (πχ. όσον αφορά την επίδοση των περιφερειών ως προς του οικονοµικούς δείκτες της 
Λισσαβόνας, όπου και οι τρεις περιφέρειες της ΧΕ τοποθετούνται σε χαµηλές και συγκρίσιµες 
µεταξύ τους θέσεις). Γενικά, µε την εξαίρεση του ΑΕΠκκ και του τοµέα της µεταποίησης, η Στε-
ρεά Ελλάδα πράγµατι δεν διαθέτει φυσιογνωµία που να τη διακρίνει αισθητά από την υπόλοι-
πη ΧΕ. Θα συµπληρώσουµε ότι και σε άλλα κείµενα στρατηγικού χαρακτήρα υπάρχουν διαπι-
στώσεις ανάλογες µε αυτές του ΠΕΠ. Στο ΕΣΠΑ η χωρική συγκέντρωση της ελληνικής µετα-
ποίησης στους όµορους προς την Αττική (µεταξύ των οποίων η Βοιωτία και η Εύβοια) και τη 
Θεσσαλονίκη νοµούς αποδίδεται σαφώς στην εξάρτησή της από τις υποδοµές, τις εξωτερικές 
οικονοµίες και την αγορά των δύο µητροπόλεων. Το ΕΣΠΑ, επίσης θεωρεί ότι «Η εικόνα της 
Στερεάς Ελλάδας..., δεν συνδέεται ευθέως µε τον ενδογενή αναπτυξιακό δυναµισµό τους αλλά 
είναι απόρροια ειδικών συνθηκών (εγγύτητα στην πρωτεύουσα και δραστηριότητες της ∆ΕΗ, 
αντίστοιχα) που εν µέρει στρεβλώνουν αυξητικά τις επιδόσεις τους στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 
χωρίς όµως αντίστοιχα θετικές επενέργειες στην αγορά εργασίας.». Αντίστοιχη είναι και η θέση 
της µελέτης του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου (τ.1 , σ. 110). Θεωρεί ότι η χρήση του ΑΕΠκκ 
ως δείκτη περιφερειακών ανισοτήτων είναι παραπλανητική στην περίπτωση της Βοιωτίας, λό-
γω των Οινοφύτων, όπου το παραγόµενο προϊόν δηµιουργεί εισοδήµατα και σε κατοίκους της 
Αττικής που µετακινούνται καθηµερινά για εργασία στα Οινόφυτα, ενώ επίσης διαπιστώνει ότι 
διάφοροι άλλες δείκτες αναπτυξιακού χαρακτήρα παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα για τη σχε-
τική θέση της Στερεάς Ελλάδας. 

Οσον αφορά, εξάλλου, τις δύο άλλες περιφέρειες της ΧΕ, θέση του ΠΕΠ είναι ότι παρουσιά-
ζουν σηµαντική αναπτυξιακή υστέρηση, και η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται και από το ΕΣΠΑ, 
όπου η Θεσσαλία και η Ηπειρος κατατάσσονται στις περιφέρειες µε τη µεγαλύτερη αναπτυξια-
κή υστέρηση στην Ελλάδα (το ΕΣΠΑ σηµειώνεται, ωστόσο, ότι η Ηπειρος έχει παρουσιάσει 
σηµαντική βελτίωση κατά τα τελευταία χρόνια, κάτι που αναδεικνύεται και από το ΠΕΠ). Επι-
συνάπτουµε ένα χάρτη3 στον οποίο η διαχρονική βελτίωση της Ηπείρου αποτυπώνεται, όπως 
και η εξέλιξη των δύο άλλων  περιφερειών της ΧΕ, σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες περιφέρειες 
της χώρας. Όπως αναφέρεται στη σχετική µελέτη, η Ηπειρος κατατάσσεται στη (δεύτερη από 
τα πάνω) κατηγορία των «µεσαίας ταχύτητας ή µέσου ρυθµού ανάπτυξης, σε πραγµατικούς 
όρους» περιφερειών (από 1 έως 1,5% ετησίως πάνω από το µέσο όρο της ΕΕ-25), ενώ η 
Θεσσαλία και η Στερεά Ελλάδα κατατάσσονται στην τελευταία (τέταρτη) κατηγορία των περι-
φερειών «Στασιµότητας ή µέσου ρυθµού ανάπτυξης σε πραγµατικούς όρους» (λιγότερο από 
0,5% ετησίως πάνω από το µέσο όρο της ΕΕ-25) (ΕΣΠΑ). 

 

                                                      

3 Πηγή: ΥΠΟΙΟ, Μελέτη Χωρικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2005, Χάρτης 4. 
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Τέλος, οι θέσεις του ΠΕΠ ενισχύονται και από άλλα διαθέσιµα στοιχεία για την εισοδηµατική 
ικανότητα των κατοίκων (επόµενος πίνακας). 

Πίνακας 1 ∆εδοµένα εισοδηµατικής ικανότητας, 2003/2004 

 ΑΕΠ σε εκατ. ευρώ (τρέχου-
σες τιµές 2003) 

Μέση µηνιαία κατα-
ναλωτική δαπάνη 
ανά νοικοκυριό (α-
γορές 2004-05) 

Αποταµι-
ευτικές 
καταθέ-
σεις ανά 
κάτοικο 

Φόρος 
µεγάλης 
ακίνητης 
περιουσί-
ας ανά  
κάτοικο 

 ευρώ % σε 
ΑΕΠ. 
χώρας 

σειρά 
σε χώ-
ρα# 

ευρώ % σε µό. 
χώρας 

Ποσοστό 
πληθυ-

σµού που 
διατρέχει 
κίνδυνο 
φτώχειας* 

2003 % σε µό. 
χώρας 

% σε µό. 
χώρας 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Ελλάδα 153.472 100,0%   1.792,3 100,00% 21,10% 100% 100% 
Θεσσαλία 8.505 5,54% 4 1.635,3 91,24% 26,00% 83% 17% 

Ήπειρος 3.768 2,46% 11 1.252,6 69,89% 36,32% 53% 31% 
Στερεά Ελλάς 10.882 7,09% 3 1.436,2 80,13% 29,30% 70% 13% 

ΧΕ ΘΣΗ 23.155 15,09% 3      65% 22% 

* Πριν τις κοινωνικές παροχές   # Περιφέρειες: στις 13 περιφέρειες, ΧΕ ΘΣΗ: στις 5 ΧΕ 
Πηγή: ΕΣΥΕ (Περιφερειακοί Λογαριασµοί 2001-2003 Προσωρινά Στοιχεία, Μάρτιος 2005; Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 
2004/2005, Νοέµβριος 2005), ΕΚΚΕ-ΙΚΠ (Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδος: 2003-2004, Σεπτέµβριος 2005).. Στήλες 7 και 8: επεξερ-
γασία στοιχείων Allmedia Publications, ‘Νοµοί 2005’ 
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Οι τρεις πρώτες στήλες καθιστούν σαφές το «βάρος» κάθε περιφέρειας και της ΧΕ στην Ελλά-
δα ως προς το απόλυτο ΑΕΠ. Η ΧΕ αντιστοιχεί στο 1 / 6 της χώρας, όσον αφορά το αναπτυξια-
κό βάρος. Ως προς τους υπόλοιπους δείκτες, που καταγράφουν διάφορες πτυχές της πραγµα-
τικής εισοδηµατικής ικανότητας, είναι χαρακτηριστικό ότι η ΧΕ τοποθετείται συνολικά αρκετά 
χαµηλότερα του µέσου όρου της χώρας ως προς τις αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο, 
και πολύ χαµηλότερα όσον αφορά το ΦΜΑΠ. Προφανώς, τοποθετείται χαµηλότερα και όσον 
αφορά τη µέση καταναλωτική δαπάνη ανά νοικοκυριό και ως προς ποσοστό του πληθυσµού 
που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας (δεν υπάρχουν στοιχεία σε επίπεδο ΧΕ, αλλά και οι τρεις επι-
µέρους περιφέρειες της ΧΕ τοποθετούνται σε χαµηλότερο του µέσου εθνικού επίπεδο). Υπο-
γραµµίζεται, επίσης, ότι ως προς τους όλους τους δείκτες εισοδηµατικής ικανότητας (στήλες 4 
έως 8) και οι τρεις περιφέρειες της ΧΕ έχουν χαµηλότερες της µέσης εθνικής επιδόσεις. Σηµει-
ωτέον ότι αυτό αφορά και τη Στερεά Ελλάδα (που ενίοτε υστερεί και ως προς τις υπόλοιπες 
περιφέρειες της ΧΕ ΘΣΗ), κατάσταση που ενισχύει τις αµφιβολίες για το βαθµό κατά τον οποίο 
ο δείκτης ΑΕΠκκ καταγράφει µε ακρίβεια την πραγµατική κατάσταση του πληθυσµού της. 

Στρέφοντας την οπτική γωνία στις µελλοντικές προοπτικές, το ΠΕΠ υιοθετεί µια ηπίως αισιό-

δοξη θέση, που στηρίζεται στα εξής δεδοµένα−ή υποθέσεις: 

Η ΧΕ ΘΣΗ καταλαµβάνει στρατηγική θέση στον εθνικό χώρο, λόγω της γεωγραφικής κεντρικό-
τητάς της. 

Από τη ΧΕ ΘΣΗ ή σε επαφή µε αυτή 
διέρχονται ο κύριος αναπτυξιακός άξο-
νας της χώρας («S» Αθήνας-
Θεσσαλονίκης), ο υπό ανάδυση βόρειος 
άξονας, καθώς και προγραµµατιζόµενοι 
νέοι άξονες ανάπτυξης εθνικής εµβέλει-
ας

4. Ορθά, ωστόσο, σηµειώνεται από το 
ΠΕΠ ότι ο χρονικός ορίζοντας των νέων 
αξόνων είναι µεσοπρόθεσµος (2021) και 
συνεπώς δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι θα 
υπάρξουν αυτόµατες και βέβαιες σχετι-
κές θετικές συνέπειες κατά τη διάρκεια 
της επόµενης προγραµµατικής περιό-
δου, τουλάχιστον χωρίς υποστήριξη από 
µια συνειδητή στρατηγική. Θα προσθέ-
σουµε εδώ ότι δύο παράγοντες που συ-

χνά θεωρούνται ότι θα λειτουργήσουν αναπτυξιακά, και ενδιαφέρουν τη ΧΕ δεν έχει αποδει-

χθεί−τουλάχιστον µέχρι σήµερα−ότι έχουν ανταποκριθεί σε αυτές τις προσδοκίες. Το άνοιγµα 
των συνόρων προς βορρά (που αφορά την Ηπειρο και έµµεσα τη Θεσσαλία) δεν έχει οδηγήσει 
σε σοβαρά αναπτυξιακά αποτελέσµατα στις γειτονικές περιφέρειες, ούτε οι διεθνείς πύλες ει-
σόδου της χώρας έχουν λειτουργήσει ως πραγµατικοί πόλοι ανάπτυξης και δικτύωσης. Οι δια-

πιστώσεις αυτές δεν αποκλείουν το ενδεχόµενο µελλοντικών τέτοιων ρόλων−που παραµένουν 

                                                      

4 Ο χάρτης κατασκευάστηκε από την οµάδας σύνταξης του ΠΕΠ σε συνεργασία µε το Σύµβουλο της Ex 
ante Αξιολόγησης. 
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πιθανοί και εφικτοί− αλλά δείχνουν και πάλι ότι δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι τέτοιοι παράγοντες 
θα οδηγήσουν από µόνοι τους σε έναρξη µειζόνων αυτοτροφοδοτούµενων αναπτυξιακών δια-
δικασιών, ιδίως βραχυπρόθεσµα. 

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει το ΠΕΠ στην εγγύτητα του ΝΑ άκρου της ΧΕ µε την Αττική. Υπογραµ-
µίζει ότι το τµήµα αυτό (Α Βοιωτία, περιοχή γύρω από τη Χαλκίδα) εντάσσεται λειτουργικά στη 
Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας. Σηµειώνουµε ότι η διαπίστωση αυτή ταυτίζεται µε τις θέ-
σεις άλλων προγραµµατικών κειµένων, όπως το υπό επικαιροποίηση Ρυθµιστικό Σχέδιο της 
Αθήνας. Το ΠΕΠ θεωρεί ότι η εγγύτητα αυτή αποτελεί πηγή προβληµάτων (περιβαλλοντικά, 
δυσκολία συνοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πλασµατική διόγκωση του ΑΕΠκκ...) 
αλλά θετικών συνεπειών (µητροπολιτικές υποδοµές). Για το µέλλον το ΠΕΠ θεωρεί ότι η εγγύ-
τητα µε την Αττική ενέχει τόσο απειλές όσο και ευκαιρίες. Ενδεχοµένως γίνεται κάποια υποτί-
µηση των ευκαιριών και της σηµασίας που έχει για µια περιοχή η άντληση πολλαπλασιαστικών 
επιπτώσεων από µια µητρόπολη στη σηµερινή εποχή, αλλά σε γενικές γραµµές η ανάλυση 
είναι ισορροπηµένη. Απολύτως ορθή είναι η θέση του ΠΕΠ ότι απαιτείται στενότερος συντονι-

σµός των διαφορετικών−λόγω της έλλειψης ενιαίας διοικητικής υπόστασης της ΜΠΑ−µορφών 
στρατηγικού σχεδιασµού, αναπτυξιακού και χωροταξικού 

Τα ειδικότερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της ΧΕ ΘΣΗ 

Το ΠΕΠ περιλαµβάνει µια εµπεριστατωµένη ανάλυση των δηµογραφικών δεδοµένων, που 
στηρίζεται σε διάφορες παραµέτρους και ενισχύεται και µε χαρτογραφικό υλικό. Βασικά συ-
µπεράσµατα είναι ότι µια περιορισµένη πληθυσµιακή αύξηση κατά τη δεκαετία του ’90 είχε ε-
ξωγενή προέλευση (µετανάστευση), και ήδη κατά την τρέχουσα δεκαετία παρατηρείται σηµα-
ντική καθαρή µείωση. Συνακόλουθα χαρακτηριστικά είναι αρνητική φυσική κίνηση του πληθυ-
σµού, η γήρανση, και οι µη ικανοποιητικοί δείκτες εξάρτησης. Τα παραπάνω προβλήµατα το-
ποθετούν και τις τρεις περιφέρειες της ΧΕ σε δυσµενέστερη κατάσταση και ως προς τη χώρα 
και ως προς την ΕΕ. 

Οσον αφορά τη συνολική διάρθρωση της οικονοµικής βάσης, διαπιστώνεται από το ΠΕΠ 
αυξανόµενη τριτογενοποίηση, µε τον αντίστοιχο τοµέα να καταλαµβάνει την πρώτη θέση, αλλά 
µε σηµαντική (µεγαλύτερη της µέσης εθνικής) παρουσία του πρωτογενή τοµέα (κυρίως στη 
Θεσσαλία από άποψη ΑΠΑ, και στις τρεις περιφέρειες από άποψη απασχόληση) και του δευ-
τερογενή τοµέα (κυρίως στη Στερεά Ελλάδα). Θεωρούµε χρήσιµο να παραθέσουµε έναν χάρτη 
της, Μελέτη Χωρικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης που αξιολογεί τη διάρθρωση της οικονοµι-
κής βάσης των τριών περιφερειών της ΧΕ µε όρους ΑΠΑ, επιτρέποντας ταυτόχρονα τις συ-
γκρίσεις µε τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Ο χάρτης έχει κατασκευαστεί µε χρήση ταξι-
νοµικής cluster analysis µε K-Means, µέσω της οποίας οι 13 περιφέρειες κατατάχθηκαν σε 6 
οµάδες (cluster) (ΥΠΟΙΟ 2005, Χάρτης 6, σ. 47) 
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Οι τρεις περιφέρειες της ΧΕ ΘΣΗ κατατάσσονται σε διαφορετικές οµάδες (χαρακτηριστικό, συν 
τοις άλλοις, που επιβεβαιώνει και αναλύσεις του ΠΕΠ σε άλλα σηµεία του σχετικά µε την έλ-
λειψη εσωτερικής συνοχής στη ΧΕ). Συγκεκριµένα: 

Η Ηπειρος κατατάσσεται στην Οµάδα 1, µαζί µε άλλες δύο περιφέρειες. Χαρακτηριστικά: κυρί-
αρχη τριτογενής εξειδίκευση (περίπου στο 75% της τοπικής ΑΠΑ) και έντονες τάσεις µεγέθυν-
σης της συµµετοχής του τριτογενή λόγω µείωσης της συµµετοχής του δευτερογενή και ιδιαίτε-
ρα του πρωτογενή τοµέα. 

Η Θεσσαλία κατατάσσεται στην Οµάδα 3, µαζί µε άλλες δύο περιφέρειες. Χαρακτηριστικά: µε-
γάλη τριτογενής εξειδίκευση (περίπου στο 60%) αλλά και µε σχετικά σηµαντική συµµετοχή των 
δύο άλλων τοµέων παραγωγής στο σύνολο της τοπικής ΑΠΑ, µε έντονες τάσεις µεγέθυνσης 
της συµµετοχής του τριτογενή λόγω µείωσης της συµµετοχής του πρωτογενή και ιδιαίτερα του 
δευτερογενή τοµέα. 

Η Στερεά Ελλάδα κατατάσσεται µόνη της στην Οµάδα 6 (χαρακτηριστικό που τονίζει και τη 
γενικότερη ιδιοµορφία της). Χαρακτηριστικά: Σχεδόν ισόρροπη εξειδίκευση µεταξύ δευτερογε-
νούς και τριτογενούς τοµέα, µε σαφείς τάσεις όµως µεγέθυνσης της συµµετοχής του τριτογενή 
εξαιτίας της µείωσης του δευτερογενή τοµέα. 

Ως προς τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά ανά κύριο τοµέα και κλάδο της οικονοµίας, το 
ΠΕΠ περιλαµβάνει αναλύσεις για τη γεωργία, τη µεταποίηση και τον τουρισµό, δηλ. ως προς 
τους κύριους µείζονες/κλασικούς κλάδους της οικονοµίας (µικρού µεγέθους αλλά στρατηγικής 
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σηµασίας κλάδοι της «νέας οικονοµίας» αναλύονται σε επόµενο τµήµα). Οσον αφορά τη γε-
ωργία, γίνεται σαφές ότι έχει µεγάλο βάρος, αλλά µε διαρθρωτικές αδυναµίες, και µε φθίνουσα 
πορεία, στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, χαρακτηριστικά που συνεπάγονται σηµαντικά προβλήµατα 
που απαιτούν κατάλληλο χειρισµό Επισηµαίνονται, ωστόσο, και ορισµένες προοπτικές που 
ανοίγει η τελευταία, υπό την προϋπόθεση της προσαρµογής στην αγορά. 

Οσον αφορά τη µεταποίηση, γίνεται σαφής η διαφοροποίηση του τµήµατός της που χωροθε-
τείται στην περιοχή που λειτουργικά εντάσσεται στη Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας, που 
συγκεντρώνει τη µεγάλη εξωστρεφή µεταποίηση σε κλάδους βαριάς βιοµηχανίας ή/και ενδιά-
µεσων προϊόντων, από την υπόλοιπη περιφέρεια, µε τη σχετική εξαίρεση της ζώνης Βόλου-
Λάρισας που έχει παρόµοια φυσιογνωµία αλλά µε λιγότερη ένταση, και ορισµένων θυλάκων 
καθετοποίησης της εξόρυξης. Η έλλειψη επαρκών οργανωµένων χώρων της µεταποίησης α-
ποτελεί αρνητικό χαρακτηριστικό του κλάδου. 

Οσον αφορά τον τουρισµό, διαπιστώνεται ο δυναµισµός της Ηπείρου και, σε αρκετά µικρότερο 
βαθµό αλλά µε υψηλότερο σηµείο εκκίνησης, της Θεσσαλίας, και η στασιµότητα της Στερεάς 
Ελλάδας, ενώ επισηµαίνονται και τα οριζόντια διαρθρωτικά προβλήµατα του τοµέα, που έχει 
πάντως σηµαντικές δυνατότητες για το µέλλον, στον κλασικό µαζικό θαλάσσιο τουρισµό (νη-
σιά) αλλά και σε νέες µορφές του. 

Εκτεταµένη είναι η ανάλυση από το ΠΕΠ των θεµάτων επιχειρηµατικότητας, έρευνας και οικο-
νοµίας της γνώσης. Η σηµασία που δίνεται στα θέµατα αυτά είναι εύλογη, τόσο λόγω της πα-
ρουσίας τη ΧΕ και µιας περιφέρειας phasing in, όσο και λόγω της γενικότερης σηµασίας τους 
για τις σύγχρονες µορφές ανάπτυξης. 

Οσον αφορά ειδικότερα την επιχειρηµατικότητα, τεκµηριώνεται ότι οι επιδόσεις των περιφε-
ρειών της ΧΕ είναι γενικά χαµηλές σε όλους τους τοµείς, µε εξαίρεση τη µεταποίηση στη Στε-

ρεά Ελλάδα−εξαίρεση που, σε συνδυασµό και µε την ανάλυση της γεωγραφικής κατανοµής 
της µεταποίησης (βλ. παραπάνω) επιβεβαιώνει τη θέση του ΠΕΠ για το ότι η υψηλή τιµή του 
ΑΕΠκκ στη Στερεά Ελλάδα δεν αντικατοπτρίζει µε ακρίβεια τη γενική αναπτυξιακή εικόνα της 
περιφέρειας. Πέρα από το ζήτηµα αυτό, η γενική εικόνα της επιχειρηµατικότητας δεν είναι ικα-
νοποιητική (µικρά έως πολύ µικρά µέσα µεγέθη επιχειρήσεων, περιορισµένη συµµετοχή των 
γυναικών...), αλλά ορισµένες πρόσφατες τάσεις σε συγκεκριµένους τοµείς είναι πιο ενθαρρυ-
ντικές. Σηµειώνεται επίσης ότι στη δυσµενέστερη θέση στο εσωτερικό της ΧΕ βρίσκεται η 
Θεσσαλία. Θα προσθέσουµε, πάντως, ότι όπως και άλλα ζητήµατα οι αδυναµίες ως προς την 
επιχειρηµατικότητα αντανακλούν κυρίως προβλήµατα που υπάρχουν σε επίπεδο χώρας5 

Σαφώς χαµηλές είναι οι επιδόσεις στην έρευνα και την καινοτοµία συνολικά στη ΧΕ, αλλά και 

στη Στερεά Ελλάδα−κατάσταση σαφώς αναντίστοιχη προς τις απαιτήσεις που θέτει η επόµενη 
προγραµµατική περίοδος σε µια περιφέρεια phasing in. Και πάλι, εξάλλου, στη δυσµενέστερη 
θέση τοποθετείται η Θεσσαλία, ενώ η Ηπειρος δείχνει κάποιον συγκριτικό δυναµισµό. 

Οσον αφορά την ψηφιακή σύγκλιση, τοµέα κρίσιµο για τις σύγχρονες µορφές ανάπτυξης, όχι 
µόνο η εικόνα είναι δυσµενής σε σύγκριση µε τα µέσα εθνικά δεδοµένα (που ήδη υστερούν 

                                                      

5 Στους δείκτες που αφορούν την ευκολία στην άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, η Ελλάδα 
κατέχει την τελευταία θέση όσον µεεταξύ των 30 χωρών του ΟΟΣΑ και την 104η θέση µεταξύ 170 χωρών 
παγκοσµίως (Πηγής: World Bank, Doing Business 2007). 
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πολύ έναντι των αντίστοιχων της ΕΕ) σε επίπεδο ΧΕ, αλλά η σχετικά χειρότερη επίδοση της 
Στερεάς Ελλάδας (µε την Ηπειρο, και πάλι, να σηµειώνει σχετικά καλύτερη επίδοση). 

Οι αναλύσεις που προηγήθηκαν, και συνοψίζουν τις αντίστοιχες του ΠΕΠ, καταδεικνύουν µια 
οικονοµική βάση σε επίπεδο ΧΕ µε σοβαρές διαρθρωτικές αδυναµίες, και µια περιφέρεια phas-
ing in που ως προς κρίσιµους για τη σύγχρονη ανάπτυξη και τη Στρατηγική της Λισσαβόνας 
τοµείς καθυστερεί σαφώς, ακόµα και έναντι περιφερειών (εντός ΧΕ αλλά και στην υπόλοιπη 
χώρα) που τυπικά τοποθετούνται σε υποδεέστερες θέσεις από άποψη ΑΕΠκκ. 

Ελαφρά καλύτερη είναι η εικόνα ως προς µια άλλη κρίσιµη παράµετρο της κοινωνίας της γνώ-
σης, την εκπαίδευση. Μέχρι και την ανώτερη εκπαίδευση υπάρχει µια σαφής τάσης σύγκλισης 
προς το µέσο επίπεδο της χώρας, αλλά αυτό δεν ισχύει για τα επιστηµονικά στελέχη υψηλής 
ειδίκευσης (µεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωµα). Σοβαρό πρόβληµα αποτελεί, εξάλλου, για 
τη Στερεά Ελλάδα, η απουσία αναπτυγµένου Πανεπιστηµίου, σε αντίθεση µε τη Θεσσαλία και 
την Ηπειρο. 

Συστηµατική είναι η ανάλυση του ΠΕΠ για την αγορά εργασίας. Το ποσοστό απασχόλησης 
υστερεί ως προς την ΕΕ, ενώ παρουσιάζει µικρές διαφορές τόσο ως  προς τη χώρα όσο και 
διαπεριφερειακά. Το ποσοστό ανεργίας όµως είναι υψηλότερο του εθνικού (και κατά µείζονα 
λόγο αυτού της ΕΕ), µε ασήµαντες διαπεριφερειακές διαφορές. Σαφώς δυσµενέστερη από ότι 
στη χώρα είναι, ωστόσο, η ανεργία των νέων, των γυναικών και των µακροχρόνια ανέργων˙ 
στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν διαπεριφερειακές διαφοροποιήσεις, µε τη Θεσσαλία σε κά-
πως καλύτερη κατάσταση. Θετικό στοιχείο είναι ότι σε όλες τις παραµέτρους της ανεργίας κα-
ταγράφεται διαχρονική βελτίωση. Ορθά διαπιστώνεται, πάντως, ότι παρά τη διαφαινόµενη 
µείωση της απόκλισης από τους εθνικούς µέσους όρους, συνολικά η εικόνα της αγοράς εργα-
σίας δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ευνοϊκή, ενώ γίνεται δυσµενέστερη αν συνδυαστεί µε την 
τοµεακή διάρθρωση της απασχόλησης, όπου έχουν διαπιστωθεί αδυναµίες  καθώς και κίνδυ-
νοι σε βραχυ-µεσοπρόθεσµο ορίζοντα (ιδίως µε πηγή τον πρωτογενή τοµέα). 

Σχετικά µε τις υποδοµές γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος το ΠΕΠ περιλαµβάνει επαρ-
κείς αναλύσεις. Ως προς τις µεταφορές, ειδικότερα, η ΧΕ χαρακτηρίζεται από σαφώς µειωµένη 
προσπελασιµότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως και ο υπόλοιπος ελληνικός χώρος. Σε επί-
πεδο χώρας η εικόνα είναι διαφορετική, αλλά ως προς την ΕΕ σηµαντική υστέρηση παραµένει 
(αφορά και τη Στερεά Ελλάδα) και υπογραµµίζει την ανάγκη εξακολούθησης των παρεµβάσε-
ων στις υποδοµές στο σύνολο της ΧΕ, ανεξαρτήτως καθεστώτος. Με δεδοµένο αυτό το κρίσι-
µο στοιχείο, πάντως, το ανατολικό τµήµα της ΧΕ διαθέτει σηµαντικούς εθνικούς άξονες µετα-
φορών, ενώ στο σύνολο της ΧΕ βρίσκονται υπό κατασκευή ή προγραµµατίζονται για την περί-
οδο 2007-2013 και άλλοι σηµαντικοί υπερτοπικοί οδικοί άξονες, καθώς και εκσυγχρονισµός 
του σιδηροδρόµου. Από αυτή την άποψη, συνεπώς, η ΧΕ χαρακτηρίζεται ήδη σηµαντικά συ-
γκριτικά πλεονεκτήµατα καθώς και ευνοϊκές προοπτικές. Η ΧΕ διαθέτει επίσης δύο σχετικά 
αναπτυγµένα λιµάνια υπερτοπικής εµβέλειας, µε την Ηγουµενίτσα να ενισχύει το ρόλο της ως 
διεθνούς πύλης, αλλά ανεπαρκή αεροπορική εξυπηρέτηση (σηµειώνουµε, πάντως, ότι ενµέρει 
αυτό οφείλεται στις µικρές αποστάσεις από την Αθήνα, που δυσχεραίνουν τη βιωσιµότητα τα-
κτικών δροµολογίων). Παρά τη γενικά καλή εικόνα όσον αφορά τις µεταφορές, πάντως, υπάρ-
χουν και διαρθρωτικές αδυναµίες, µεταξύ των οποίων η έλλειψη επαρκών τοπικών κλάδων για 
τη διασύνδεση των υπερτοπικών αξόνων µε τις πιο αποµακρυσµένες περιοχές, ιδίως τις ορει-
νές, καθώς και η ανεπαρκής ολοκλήρωση του συστήµατος µεταφορών (συνδυασµένες µετα-
φορές). 
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Στον τοµέα της ενέργειας επίσης υπάρχουν σηµαντικές υποδοµές µεταφοράς, ενώ το ΠΕΠ 
τεκµηριώνει και την ύπαρξη σηµαντικών δυνατοτήτων για την ανάπτυξη της ηλεκτροπαραγω-
γής από ΑΠΕ. 

Στο πεδίο του περιβάλλοντος, το ΠΕΠ περιλαµβάνει αρκετά αναλυτικά στοιχεία6. Οσον αφο-
ρά την προστασία της φύσης, διαπιστώνεται ότι υπάρχει αρκετά µεγάλος αριθµός περιοχών 
ενταγµένων στο δίκτυο Natura 2000. Σηµειώνουµε, ωστόσο, ότι από τα στοιχεία που παρατί-
θενται γίνεται σαφές ότι υπάρχει σηµαντική υστέρηση όσον αφορά το επίπεδο πραγµατικής 
προστασίας τους, δεδοµένων των µεγάλων ελλείψεων ως προς τη θεσµοθέτηση Ειδικών Πε-
ριβαλλοντικών Μελετών (η σηµασία των οποίων είναι καθοριστική, λόγω της γενικότερης έλ-
λειψης θεσµοθετηµένων σχεδίων χρήσεων γης της υπαίθρου στην Ελλάδα) αλλά και του όχι 
ικανοποιητικού επιπέδου διαχείρισης από άποψη σχεδίων και δοµών. Σηµαντικό πρόβληµα 
υπάρχει επίσης, κατά τόπους, όσον αφορά τους κινδύνους διάβρωσης (αρκετές περιοχές) και 
αλάτωσης (Θεσσαλία). Σηµαντικά προβλήµατα όσον αφορά τη διαχείριση των υδατικών πό-
ρων παρουσιάζονται στη Θεσσαλία και στο ανατολικό υδατικό διαµέρισµα της Στερεάς Ελλά-
δας. 

Το ΠΕΠ διαπιστώνει επίσης προβλήµατα αέριας ρύπανσης, εντοπισµένα στα µεγάλα αστικά 
κέντρα και σε ορισµένες βιοµηχανικές συγκεντρώσεις, καθώς και πιέσεις στους υδατικούς πό-
ρους (περισσότερο στη Θεσσαλία). Αρκετά συστηµατική είναι η καταγραφή των αναγκών ως 
προς τα απόβλητα. Οσον αφορά τα υγρά απόβλητα, οι ελλείψεις έχουν περιοριστεί αλλά πα-
ραµένουν υπαρκτές, ιδίως στους µικρότερους οικισµούς. Αντίθετα, στα στερεά απόβλητα (α-
πορρίµµατα) στις ελλείψεις ως προς τον πιο παραδοσιακό τρόπο διαχείρισής τους (ΧΥΤΑ) 
προστίθενται πολύ σηµαντικές αδυναµίες όσον αφορά την ολοκληρωµένη διαχείριση των α-
πορριµµάτων.  

Ως προς τον τοµέα του πολιτισµού, το ΠΕΠ περιλαµβάνει µια αξιολόγηση των κύριων χαρα-
κτηριστικών του (µείζονα στοιχεία του πολιτιστικού αποθέµατος, αποτίµηση της µέχρι σήµερα 
διαχείρισής τους), και επισηµαίνει τις βασικές ανάγκες για την επόµενη προγραµµατική περίο-
δο. Οι ανάγκες αυτές συνδέονται µε δύο αιτήµατα, διαφορετικά αλλά αλληλοϋποστηριζόµενα: 
περαιτέρω προστασία και ανάδειξη από στενά πολιτιστική άποψη, αξιοποίηση του πολύ µεγά-
λου δυναµικού της ως τουριστικού πόρου. 

Ως προς τις κοινωνικές υποδοµές, ειδικότερα για την υγεία, η εικόνα σε επίπεδο ΧΕ όσον 
αφορά τα δηµόσια νοσοκοµεία αντιστοιχεί στα µέσα δεδοµένα της χώρας, µε εξαίρεση τη Στε-
ρεά Ελλάδα που υστερεί (ενµέρει το πρόβληµα αντισταθµίζεται από την εγγύτητα προς την 
Αττική). Υπάρχουν ωστόσο, όπως και στην υπόλοιπη χώρα, σηµαντικές ανάγκες, και κτηρια-
κές και λειτουργικές. Παράλληλα, η σχετικά υψηλή παρουσία µεταναστών, καθώς και ειδικών 
οµάδων όπως οι τσιγγάνοι στον  πληθυσµό θέτει ζητήµατα ενσωµάτωσης ενώ δηµιουργεί και  
άλλες ειδικές ανάγκες. Υψηλότερη είναι η πιθανότητα φτώχειας, ως προς τη µέση εθνική (έχει 
επισηµανθεί και παραπάνω). Στο πεδίο της κοινωνικής συνοχής, εξάλλου, µη ικανοποιητική 
παραµένει, παρά την υπαρκτή πρόοδο, η κατάσταση όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων. 

Προβλήµατα διαπιστώνει το ΠΕΠ όσον αφορά τη διοικητική ικανότητα της δηµόσιας διοί-
κησης (αρµοδιότητες, εξοπλισµός, κατάρτιση...).  

                                                      

6 Η ολοκλήρωση της ΣΜΠΕ θα καταστήσει, πάντως, πιο πλήρη τη σχετική εικόνα. 
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Οσον αφορά τη χωρική συνεργασία, προκύπτει από τα στοιχεία που παραθέτει το ΠΕΠ ότι η 
δραστηριοποίηση των Περιφερειών Ηπείρου και Θεσσαλίας υπήρξε µέχρι σήµερα αρκετά έ-
ντονη. 

Μεγάλο βάρος δίνει το ΠΕΠ στη διερεύνηση των περιφερειακών ανισοτήτων. Σηµειώνουµε 
ότι οι διαπεριφερειακές ανισότητες (µεταξύ των τριών περιφερειών που συγκροτούν τη ΧΕ) 
αναλύονται κυρίως στα τµήµατα του ΠΕΠ που έχουν ήδη παρουσιαστεί, ενώ στο ειδικότερο 
τµήµα του ΠΕΠ για την περιφερειακή ανάλυση το ενδιαφέρον εστιάζεται στις ενδοπεριφερεια-
κές ανισότητες. Η ανάλυση υποστηρίζεται από πλούσιο στατιστικό υλικό, πρωτογενείς επεξερ-
γασίες, καθώς και χάρτες. 

Η ανάλυση µε όρους ΑΕΠκκ καταλήγει σε ενδιαφέροντα συµπεράσµατα. Πρώτον, ο Ν. 
Βοιωτίας παρουσιάζει µια πολύ διαφορετική εικόνα, τόσο διαχρονική όσο και σηµερινή, από το 

σύνολο της υπόλοιπης ΧΕ. Η διαπί-
στωση αυτή ενισχύει τις προηγηθείσες 
αναλύσεις σχετικά µε την ιδιοµορφία 
της αναπτυξιακής διαδικασίας στη 
Στερεά Ελλάδα (βλ. το σχετικό χάρτη, 
που προέρχεται από το ΠΕΠ).  

∆εύτερον, οι υπόλοιποι νοµοί της Στε-
ρεάς Ελλάδας υστερούν σαφώς έναντι 
της Βοιωτίας, αλλά επίσης υπερτερούν 
έναντι των νοµών των δύο άλλων πε-
ριφερειών της ΧΕ (πλην του Ν. Μα-
γνησίας. Ωστόσο, υπενθυµίζουµε εδώ 
τα πορίσµατα των πολλαπλών αναλύ-

σεων που έχουν προηγηθεί, που δείχνουν ότι ο δείκτης ΑΕΠκκ δεν αντανακλά το σύνολο των 
αναπτυξιακών παραµέτρων. Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι πέρα από την ακραία περίπτωση 
της Βοιωτίας, και σε άλλους νοµούς της Στερεάς Ελλάδας υπάρχουν παράγοντες που δηµι-
ουργούν µια αύξηση του ΑΕΠκκ που δεν είναι αντιπροσωπευτική της συνολικής αναπτυξιακής 
τους πραγµατικότητας: στην περίπτωση της Φωκίδας και της Εύβοιας, η πολύ σηµαντική εξο-
ρυκτική δραστηριότητα παράγει ΑΕΠ που µόνο σε µικρό ποσοστό του µετασχηµατίζεται σε 
εισόδηµα του τοπικού πληθυσµού, αλλά διογκώνει το δείκτη ΑΕΠκκ. Στην  Ευρυτανία, εξάλ-
λου, υπάρχει µια εξαιρετικά µεγάλη απόκλιση µεταξύ πραγµατικού και µόνιµου πληθυσµού 
που επίσης διογκώνει αυτόν το δείκτη. 

Τρίτον, διαπιστώνεται ότι σε όλες τις περιφέρειες υπάρχουν, εξάλλου ενδοπεριφερειακές ανι-
σότητες ανάπτυξης σε επίπεδο νοµού (διανοµαρχιακές).  

Το ΠΕΠ παραθέτει, επίσης, έναν «Συνθετικό ∆είκτη Ευηµερίας και Ανάπτυξης» (Σ∆ΕΑ) που 
βασίζεται σε ένα σύνολο µεταβλητών. Πρέπει να αναφερθεί ότι ο δείκτης αυτός πάσχει από 
µεθοδολογικές αδυναµίες ως υποκατάστατο του ΑΕΠκκ (συγγραµικότητα διαφόρων µεταβλη-
τών του, προβλήµατα στάθµισης, χρήση ορισµένων µεταβλητών που δεν έχουν άµεση ανα-
πτυξιακή συσχέτιση)˙ ωστόσο, δεν παύει να δίνει µια, έστω και µερική, εικόνα για τη χωρική 
διαφοροποίηση του επιπέδου ευηµερίας µε έναν τρόπο ευρύτερο από ότι το ΑΕΠκκ. Με βάση 
το Σ∆ΕΑ, προκύπτει µια εικόνα σαφώς διαφορετική από αυτή που δίνει το ΑΕΠκκ, µε τη Μα-
γνησία στην πρώτη θέση (αντί της 9ης µε όρους ΑΕΠκκ) µεταξύ όλων των νοµών της ΧΕ, τη 
Βοιωτία να περνάει στη δεύτερη (αντί της 1ης), κοκ. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι και το 
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Σ∆ΕΑ δεν παράγει πάντα «προφανή» ιεράρχηση, αλλά δεν παύουν να αµφισβητούν και την 
κατάταξη µε βάση το ΑΕΠκκ. 

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η ανάλυση από το ΠΕΠ των πληθυσµιακών διαφορών (εξέλιξη 
1991-2001), γιατί γίνεται στο λεπτοµερειακό επίπεδο του ΟΤΑ, που επιτρέπει την προσέγγιση 
των ενδονοµαρχιακών διαφοροποιήσεων. Η ανάλυση γίνεται µε δύο µεταβλητές: πραγµατικός 
πληθυσµός, και µόνιµος πληθυσµός.  Σε ορισµένες περιοχές οι διαφορές µεταξύ της εικόνας 
που προκύπτει από τις δύο µεταβλητές είναι πολύ µεγάλες. Τα συµπεράσµατα πάντως µπορεί 
να συνοψιστούν στο ότι µε βάση το µόνιµο πληθυσµό  δεν υπάρχει µια γενικευµένη τάση πλη-
θυσµιακής αύξησης στις ορεινές ζώνες (όπως προκύπτει από τον πραγµατικό πληθυσµό), ού-
τε όµως στοιχειοθετείται µια αντίστροφη κατάσταση, δηλ. µια γενικευµένη τάση χειρότερων 
πληθυσµιακών εξελίξεων στα ορεινά. Αυτό που µάλλον προκύπτει είναι µια κυρίαρχη τάση 
πληθυσµιακής µείωσης που πλήττει ενγένει µε παρόµοιο τρόπο όλες τις περιοχές, ανεξαρτή-
τως του φυσικο-γεωγραφικού χαρακτήρα τους. ∆ιαπιστώνεται, επίσης, από το ΠΕΠ ότι ο µό-
νος συστηµατικός (γεωγραφικός) παράγοντας αύξησης του πληθυσµού είναι η ύπαρξη αστι-
κού κέντρου, κάτι που έχει ιδιαίτερη σηµασία εν όψει και των επιπτώσεων της νέας ΚΑΠ που 
θα ενταθούν στο µέλλον. Σε συνδυασµό µε τη γενικευµένη δηµογραφική αδυναµία µπορεί να 
προκύψει µια τάση πληθυσµιακής αποψίλωσης των αγροτικών περιοχών, έστω και αν η αιχµή 
αυτής της απειλής τοποθετείται στη µετά το 2020 περίοδο. 

Οσον αφορά την οικονοµική βάση, ένα σηµαντικό συµπέρασµα είναι ότι η διαπιστωθείσα τρι-
τογενοποίηση της οικονοµίας σε επίπεδο περιφερειών ισχύει και σε επίπεδο νοµού, δηλ. είναι 
αρκετά διάχυτη, πλέον. Οι περισσότεροι νοµοί, πάντως, διατηρούν αρκετά υψηλή, ακόµα, πα-
ρουσία του πρωτογενούς τοµέα. Πολύ πιο πολωµένη είναι η χωρική κατανοµή του δευτερογε-
νούς, που σύµφωνα µε το «Λόγο Χωροθέτησης» σε επίπεδο ΟΤΑ συγκεντρώνεται σε συγκε-
κριµένες περιοχές: ζώνη Οινόφυτα-Σχηµατάρι-Χαλκίδα, Ασπρα Σπίτια, ζώνη Βόλου-Λάρισας, 
ζώνη Ιωαννίνων. Επίσης ο τουρισµός συγκεντρώνεται χωρικά αλλά ενώ οι πολύ υψηλές αιχ-
µές είναι λίγες και διάσπαρτες, υπάρχουν ευρύτερες ζώνες µεσαίας συγκέντρωσης (Σποράδες, 
Πήλιο, ορεινή ζώνη στο κέντρο της ΧΕ, µεγάλο τµήµα της ορεινής Ηπείρου).  

Με βάση τις αναλύσεις του, το ΠΕΠ οδηγείται στις εξής ανακεφαλαιωτικές διαπιστώσεις για τις 
ενδοπεριφερειακές ανισότητες: Στην Ηπειρο, η κύρια υφιστάµενη ανισότητα είναι µεταξύ ορει-
νού και πεδινού χώρου, αλλά οι ποσοτικές διαφορές όσον αφορά ορισµένους δείκτες υφιστά-
µενης κατάστασης δεν είναι πάντα πολύ µεγάλες. Οι σε εξέλιξη παρεµβάσεις και οι προοπτικές 
ανάπτυξης της περιφέρειας, εξάλλου, πιθανόν θα οδηγήσουν µια τάση µεγαλύτερης εξίσωσης 
των αναπτυξιακών δεδοµένων στον ηπειρωτικό χώρο. Ωστόσο, το ενδεχόµενο διατήρησης 
προβληµατικών θυλάκων, κυρίως στον ορεινό χώρο, παραµένει. Στη Θεσσαλία, υπάρχουν 
τρεις χωρικές αντιθέσεις: ορεινές-πεδινές ζώνες (µε τις δεύτερες να έχουν επωφεληθεί σαφώς 
περισσότερο από την «παλαιά» ΚΑΠ»), δυτική-ανατολική Θεσσαλία (µε τη δεύτερη να παρου-
σιάζει καλύτερους δείκτες κατάστασης και τάσεων), αστικός-αγροτικός χώρος. Η τελική εικόνα 
των χωρικών ανισοτήτων είναι έτσι αρκετά σύνθετη. Η προοπτική δηµιουργίας του Αυτοκινη-
τόδροµου Κεντρικής Ελλάδας παράγει προϋποθέσεις µείωσης µεγάλου µέρους των ανισοτή-
των αυτών, αλλά κάτι τέτοιο προϋποθέτει και άλλες υποστηρικτικές δράσεις. Επιπλέον, υπάρ-
χουν πάντα περιοχές που παρουσιάζουν δυσµενέστερες αναπτυξιακές προοπτικές. Στη Στε-
ρεά Ελλάδα η κατάσταση µπορεί να περιγραφεί µε όρους «δυϊσµού». Με στατιστικούς όρους, 
ο δυϊσµός εντοπίζεται µεταξύ Βοιωτίας και λοιπής περιφέρειας, δεδοµένου του πολύ υψηλού 
ΑΕΠκκ της πρώτης˙ ωστόσο, όπως έχει δειχθεί, πρόκειται σε µεγάλο βαθµό για µια πλασµατι-
κή εικόνα. Πιο πραγµατικές χωρικές ανισότητες είναι αυτές µεταξύ ορεινών (συµπεριλαµβανό-
µενης και της ειδικής νησιώτικης περιοχής που αντιπροσωπεύει η Εύβοια) και πεδινών ζωνών, 
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που σε µεγάλο βαθµό συµπίπτει και µε την αντίθεση µεταξύ της ευρύτερης ζώνης κατά µήκος 
του ΠΑΘΕ και της λοιπής περιφέρειας. Οι κλασικές αναπτυξιακές δραστηριότητες συγκεντρώ-
νονται στην πρώτη. Ωστόσο, επισηµαίνονται ότι σε ορισµένες ορεινές περιοχές, ιδίως προς τα 
δυτικά, έχουν αρχίσει να εµφανίζονται τάσεις µιας ανάπτυξης άλλου τύπου, βασισµένης στο µη 
συµβατικό (µη θαλάσσιο) τουρισµό. 

Σε επίπεδο ΧΕ ΘΣΗ, η βασική µακρο-ανισότητα είναι αυτή µεταξύ Στερεάς Ελλάδας (phasing 
in) και περιφερειών αµιγούς σύγκλισης. Ωστόσο, πέρα από το ότι η εµφανιζόµενη διαφορά των 
ΑΕΠκκ υπέρ της Στερεάς Ελλάδας είναι τεχνητά διογκωµένη, η ύπαρξη ακόµα σηµαντικών 
αναγκών τύπου «σύγκλισης», και οι δυσκολίες που ανακύπτουν από τις επιλεξιµότητες και το 
χρονοδιάγραµµα (εµπροσθοβαρές) των δράσεων «phasing in», δηµιουργούν πραγµατικές δυ-
σκολίες ανταπόκρισης στη Στερεά Ελλάδα. Θα απαιτηθεί έτσι µεγάλη προσπάθεια για να δια-
τηρηθεί πραγµατικά σε υψηλό επίπεδο το ΑΕΠκκ και γενικότερα η αναπτυξιακή διαδικασία. 

Οι υπόλοιπες ανισότητες σε επίπεδο ΧΕ προέρχονται από τη συνάρθρωση των ενδοπεριφε-
ρειακών ανισοτήτων των επιµέρους περιφερειών. Κυρίως, συγκροτείται µια εσωτερική διαπε-
ριφερειακή ορεινή ζώνη µε αρκετά κοινά προβλήµατα (αλλά και προοπτικές). Βασικό µακρο-
στοιχείο είναι, επίσης, ότι δεν υπάρχει επαρκής διαπεριφερειακή ολοκλήρωση σε επίπεδο ΧΕ. 
Σε µεγάλο βαθµό αυτό συνδέεται µε τις δυσκολίες διαπεριφερειακής προσπελασιµότητας (µε 
προγραµµατιζόµενες σχετικές παρεµβάσεις στη επόµενη περίοδο), αλλά επίσης µια αιτία τους 
είναι ότι µέχρι σήµερα δεν είχε υπάρξει µια ενιαία αντιµετώπιση των τριών περιφερειών ως 
προγραµµατικής-αναπτυξιακής ενότητας, που θα προωθούσε µια τέτοια ολοκλήρωση. 

Τέλος, η ανάλυση της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης ολοκληρώνεται µε τη διερεύνηση της 
χωρικής διάρθρωσης. Το τµήµα αυτό βασίζεται σε σηµαντικό βαθµό στα εγκεκριµένα Περι-
φερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης των τριών περιφερειών 
που συγκροτούν τη ΧΕ ΘΣΗ. Η επιλογή αυτή στοιχειοθετείται, µεταξύ άλλων, και από το θε-
σµικό ρόλο που προδιαγράφει για τα Περιφερειακά Πλαίσια η κείµενη νοµοθεσία. Επιπλέον, η 
ανάλυση του ΠΕΠ χρησιµοποιεί κατά περίπτωση και πρόσθετο πληροφοριακό υλικό, για την 
εµβάθυνση σε ορισµένα ζητήµατα ή για την επικαιροποίηση των αναφερόµενων στα Περιφε-
ρειακά Πλαίσια (που έχουν κατά βάση εκπονηθεί πριν από το 2000). Παραθέτει επίσης το ΠΕΠ 
το χάρτη «Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης» από κάθε Περιφερειακό Πλαίσιο. Η ανοµοιογένεια 
των χαρτών αυτών από άποψη περιεχοµένου και προσέγγισης, ή ακόµα και αντίληψης για τη 
στρατηγική χωροταξία, είναι εµφανής, και ασφαλώς συνιστά αδυναµία των Περιφερειακών 
Πλαισίων, αλλά δεν παύουν να αποτελούν εγκεκριµένη και επίσης πολιτική της χώρας, και 
προφανώς δεν µπορούν να αγνοηθούν.  Αλλωστε, σε συνδυασµό µε τα κείµενα των Περιφε-
ρειακών Πλαισίων, είναι συχνά δυνατόν να εξαχθούν συγκρίσιµες διαπιστώσεις κατευθύνσεις 
για βασικές διαστάσεις της χωρικής οργάνωσης, και αυτό το επιχειρεί το ΠΕΠ µε επιτυχία. 

Το πρώτο ζήτηµα που αναλύεται είναι οι αστικές περιοχές. Το ΠΕΠ διαπιστώνει τη σχετικά 
χαµηλή συνολικά αλλά διαφοροποιηµένη γεωγραφικά, πυκνότητα κατοίκησης, καθώς και την 
αδύναµη, µε όρους ΕΕ, διάρθρωση του αστικού δικτύου. Η ΧΕ περιλαµβάνει τρία αστικά κέ-
ντρα 1ου επιπέδου και 17 κέντρα 2ου επιπέδου, αλλά καµία µητρόπολη και λίγες σχετικά µεγά-
λες πόλεις. Η διάρθρωση του δικτύου διαφοροποιείται, πάντως, ανά περιφέρεια, µε τη Θεσσα-
λία να παρουσιάζει τη σχετικά πιο ισόρροπη αλλά και πιο ισχυρή διάρθρωση. Σηµειώνεται ι-
διαίτερα η απουσία από τη Στερεά Ελλάδα ενός επαρκώς µεγάλου κέντρου. Βασικές ανάγκες 
που επισηµαίνονται σε επίπεδο οικιστικού δικτύου και ευρύτερου ρόλο των αστικών κέντρων, 
οι βασικές ανάγκες είναι η ενίσχυση της συνοχής-δικτύωσης µεταξύ των κέντρων, η βελτίωση 
της ελκυστικότητας των πόλεων ως τόπου χωροθέτησης δραστηριοτήτων (ιδίως νέων και και-
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νοτοµικών), και η βελτίωση της σχέσης πόλης-υπαίθρου (ζήτηµα στο οποίο σηµαντικό ρόλο 
καλούνται να παίξουν και τα σχετικά µικρότερα οικιστικά κέντρα µε αγροτικές ενδοχώρες). 

Οσον αφορά τον ορεινό χώρο (η σηµασία του για τη ΧΕ προσδιορίζεται από το ότι συγκε-
ντρώνει το 14,8% του πληθυσµού), το ΠΕΠ επισηµαίνει ότι αυτός υφίσταται πολλαπλές πιέ-
σεις, που συχνά καταλήγουν σε έξοδο του πληθυσµού, αν και κατά τόπους έχουν αρχίσει να 
υπάρχουν αντισταθµιστικές τάσεις, λόγω αφενός της σταδιακής ανάπτυξης του ορεινού τουρι-
σµού, και αφετέρου µιας τάσης δηµιουργίας δεύτερης κατοικίας σε ορεινές περιοχές (που συ-
χνά αλλά όχι πάντα αφορά είτε κατοίκους άλλων περιοχών καταγόµενων από τις ορεινές ζώ-
νες). Παρατίθεται επίσης ανάλυση των ειδικότερων χαρακτηριστικών του ορεινού χώρου σε 
κάθε επιµέρους περιφέρεια της ΧΕ. 

Για το νησιώτικο χώρο, το ΠΕΠ επισηµαίνει την ιδιοµορφία-µη τυπικότητα ως νησιού της Εύ-
βοιας, που πάντως υφίσταται µερικές από τις συνέπειας της νησιωτικότητας. Πλην της Εύβοι-
ας, τα νησιά της ΧΕ συγκεντρώνουν το 1,0% του πληθυσµού, αλλά όπως επισηµαίνει το ΠΕΠ 
το ειδικό τους βάρος είναι µεγαλύτερο από αυτό, κυρίως λόγω του τουρισµού. 

Ειδική αναφορά κάνει το ΠΕΠ στον εκτεταµένο παράκτιο χώρο της ΧΕ, εντοπίζοντας δυνατό-
τητες ανάπτυξης αλλά και σοβαρές πιέσεις όσον αφορά τη χωρική οργάνωση, τις χρήσεις γης, 
και το περιβάλλον. 

Τέλος, για τις αγροτικές περιοχές, επισηµαίνονται µια σειρά από κινδύνους συνδεόµενους µε 
τις προοπτικές της γεωργίας στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ (ένταση αστυφιλίας, εγκατάλειψη γε-

ωργικής γης→περιβαλλοντικά προβλήµατα), αλλά και ορισµένες παράλληλες δυνατότητες. 

Στο σηµείο αυτό θεωρούµε σκόπιµο να παραθέσουµε τον επόµενο χάρτη, ο οποίος παρουσιά-
ζει τη βασική διάρθρωση των χρήσεων/καλύψεων γης στη ΧΕ (Πηγή: Πρόγραµµα CORINE, 
επεξεργασία ΣΑ). Ο χάρτης δείχνει τα βασικά χαρακτηριστικά της οργάνωσης του χώρου της 
ΧΕ και υπογραµµίζει ορισµένες από τις διαπιστώσεις που προηγήθηκαν. 
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Μεταξύ των σηµαντικών στοιχείων επισηµαίνουµε τα εξής: 

• Υπάρχουν δύο πυρήνες εκτεταµένης αρδευόµενης γεωργικής 
γης, που είναι και οι περιοχές που επωφελήθηκαν επί µεγάλο 
χρονικό διάστηµα από την ΚΑΠ (πεδινή Θεσσαλία, Κωπαίδα, 
και µικροί θύλακες στην Ηπειρο). Οι περιοχές αυτές θα 
υποστούν στην επόµενη προγραµµατική περίοδο σηµαντικές 
πιέσεις ως προς τη γεωργία. 

• ∆ιακρίνεται ο κεντρικός ορεινός κορµός της ΧΕ, που ταυτόχρονα την χωρίζει από άποψη 
προσπελασιµότητας και την ενώνει από την άποψη της ύπαρξης µιας διαπεριφερειακής 
ζώνης µε κοινά χαρακτηριστικά. Η ζώνη αυτή χαρακτηρίστηκε διαχρονικά από αναπτυξια-
κή ατονία και αιµορραγία, αλλά σήµερα διαθέτει και ορισµένες νέες δυνατότητες ανάπτυ-
ξης («νέος» τουρισµός, παραθερισµός). Σε ανάλογη κατάσταση, αλλά µε µικρότερη συ-
γκριτικά αποµόνωση, βρίσκεται η ζώνη Ολύµπου-Πηλίου-ορεινής Εύβοιας. Στο εσωτερικό 
αυτών των ζωνών διακρίνονται οι υποζώνες της κτηνοτροφίας (Ηπειρος, Πίνδος) και των 
δασών. 

• Γίνονται σαφείς η µικρή εκτατική σηµασία της µεταποίησης και της εξόρυξης, αλλά και οι 
αιχµές τους, που έχουν ήδη αναφερθεί στο κείµενο. 

• Σε κάποιο βαθµός, διακρίνεται η διαφοροποίηση και εντατικοποίηση της χρήσης του εδά-
φους κατά µήκος του αναπτυξιακού άξονα «S»/ΠΑΘΕ, και µερικώς κατά µήκος των α-
κτών. 

Το ΠΕΠ περιλαµβάνει ειδικό τµήµα µε συνοπτική αποτίµηση των επιτευγµάτων των ΕΠ και 
ΠΕΠ του ΚΠΣ 2000-2008 και άλλων αναπτυξιακών παρεµβάσεων στην Χωρική Ενότητα, δι-
αρθρωµένο ανά περιφέρεια. 
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Επίσης, περιλαµβάνει τµήµα µε αναφορά στα αποτελέσµατα της διαβούλευσης. Όπως φαίνε-
ται, υπήρξε εκτεταµένη διαδικασία διαβούλευσης, µε επίκεντρο ένα µείζον αναπτυξιακό συνέ-
δριο ανά περιφέρεια, περί τα µέσα του 2005,  καθώς και συστηµατική χρήση θεµατικών οµά-
δων εργασίας ή εργαστηρίων καθώς και θεµατικών ηµερίδων. 

Το ΠΕΠ περιλαµβάνει ένα ειδικό τµήµα µε συνοπτική αποτίµηση των επιτευγµάτων των ΕΠ 
και ΠΕΠ της περιόδου 2000-2008 και άλλων αναπτυξιακών παρεµβάσεων στη ΧΕ. Το τµήµα 
αυτό διαρθρώνεται ανά επιµέρους περιφέρεια της ΧΕ, δεδοµένου ότι τα ΠΕΠ της προγραµµα-
τικής περιόδου 2000-2006 / 08 τοποθετούνται σε περιφερειακό επίπεδο. 

Είναι ενδιαφέρον να δοθεί µια εικόνα της κατανοµής των πόρων (∆ηµόσιας ∆απάνης / ∆∆) των 
ΠΕΠ ανά ευρύτερο τοµέα (οι απορροφήσεις µέχρι Ιούνιο 2006). 

Πίνακας 2 Κατανοµή δηµόσιας δαπάνης ανά ευρύτερο τοµέα (ΠΕΠ 200-2006) 

  ΠΕΠ Μετα-
φορές 

Λοιπές 
υποδο-
µές γε-
νικού 
οικονο-
µικού 
ενδια-
φέρο-
ντος 

Επιχει-
ρηµατι-
κότητα-
ιδιωτι-
κές ε-
πενδύ-
σεις 

Περι-
βάλλον, 
οικιστι-
κός 

χώρος, 
κοινω-
νικές 
υποδο-
µές 

Ειδικές 
παρεµ-
βάσεις 
για ο-
ρεινό 
χώρο 

Αν-
θρώπι-
νοι πό-
ροι 

Λοιπά 

∆∆ 782 169 0 41 293 175 67 38 
Θεσ-
σαλία % απορ. 

∆∆ 
41% 38%  52% 40% 43% 38% 45% 

∆∆ 659 233 78 69 147 57 53 23 
Ηπει-
ρος % απορ. 

∆∆ 
39% 46% 43% 51% 31% 19% 38% 13% 

∆∆ 730 168 123 123 201 45 61 8 Στερεά 
Ελλά-
δα 

% απορ. 
∆∆ 

47% 34% 52% 54% 52% 47% 43% 45% 

∆∆ 2.171 569 201 233 641 277 181 69 
% απορ. 
∆∆ 

42% 40% 48% 53% 42% 38% 40% 34% 

% ∆∆ σε 
ΧΕ 

100% 26% 9% 11% 30% 13% 8% 3% 
ΧΕ 
ΘΣΗ 

% απορ. 
∆∆ σε ΧΕ 

100% 25% 11% 13% 29% 12% 8% 3% 

* Στοιχεία: ΠΕΠ ΘΣΗ, επεξεργασία από ΣΑ 

Στο σύνολο της ΧΕ, η ∆∆ συγκεντρώνεται περισσότερο στο περιβάλλον και τις αστικές υποδο-
µές, και στις µεταφορές. Σε αρκετά χαµηλότερα, συγκρίσιµα γενικά µεταξύ τους, ποσοστά, κυ-
µαίνονται οι πόροι για λοιπές υποδοµές γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος, για επιχειρηµατι-
κότητα και ιδιωτικές επενδύσεις, για ειδικές παρεµβάσεις στον ορεινό χώρο, και για ανθρώπι-
νους πόρους. 

Η απορρόφηση ∆∆ στο σύνολο της ΧΕ έφθασε τον Ιούνιο 2006 το 42%. 
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Τέλος, το ΠΕΠ περιλαµβάνει ειδικό τµήµα µε τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης. Η διαβού-
λευση παρουσιάζεται ανά επιµέρους περιφέρεια της ΧΕ, αφού διεξήχθη σε περιφερειακό επί-
πεδο. 

 

Συνοψίζοντας όσα προηγήθηκαν, εκτιµάται ότι η κοινωνικοοικονοµική ανάλυση του ΠΕΠ είναι 
πολύ καλά τεκµηριωµένη, θεµατικά πλήρης και µεθοδολογικά επαρκής. Επιτρέπει την αξιολό-
γηση των αναγκών και των χαρακτηριστικών/προοπτικών της Χωρικής Ενότητας µέσα στο 
ευρύτερο περιβάλλον της, και αποτελεί πολύ καλή βάση για τη διατύπωση της αναπτυξιακής 
στρατηγικής. 
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1.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΘΕΙΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Το ΠΕΠ περιλαµβάνει ειδική υποενότητα («Κατάταξη-ιεράρχηση των βασικών ανισοτήτων, 
προβληµάτων και αναπτυξιακών κενών») στο οποίο συνοψίζει και ιεραρχεί τις ανάγκες που 
έχουν προσδιοριστεί στο πλαίσιο της λεπτοµερειακής ανάλυσης που έχει προηγηθεί. Οι ανά-
γκες κατηγοριοποιούνται µε βάση τις (µονοψήφιες) Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες 
Γραµµές για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ), αλλά έχει προηγηθεί και µια οµάδα τριών αναγκών γενικότερης 
στρατηγικής (σύγκλιση-ενδοπεριφερειακές ανισότητες, ανταγωνιστικότητα, αειφορία), που είναι 
χρήσιµες γιατί διευκολύνουν τον προσδιορισµό του «οράµατος» της στρατηγικής. Οι ανάγκες 
αξιολογούνται κατ’ αρχάς ανά επιµέρους περιφέρεια, για κάθε µια από τις οποίας δίνεται µια 
διαφορετική ανάγκη, µε βάση έναν κοινό πίνακα αναγκών. Γίνεται επίσης µια «ενδιάµεση» 
σύνθεση, σε επίπεδο συνόλου περιφερειών «αµιγούς σύγκλισης» (δεν απαιτείται αντίστοιχη 
ιδιαίτερη αναφορά σε «περιφέρειες phasing in” δεδοµένου ότι υπάρχει µια τέτοια, η Στερεά Ελ-
λάδα, για την οποία παρατίθεται ούτως ή άλλως ιδιαίτερη στήλη). 

Η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη, γιατί αφενός καθιστά σαφή την ιδιαίτερη φυσιο-

γνωµία κάθε περιφέρειας, και αφετέρου επιτρέπει−λόγω της κοινής διατύπωσης του καταλό-

γου αναγκών−τη σύνθεσή τους σε επίπεδο συνολικής χωρικής ενότητας. 

Το τµήµα αυτό του ΠΕΠ αξιολογείται από µεθοδολογική άποψη ως εξής: 

• Συνοψίζει µε θεµατική πληρότητα τις ανάγκες που έχουν εντοπιστεί στη λεπτοµερειακή 
ανάλυση, είτε σε επίπεδο µεµονωµένων περιφερειών, είτε σε επίπεδο ΧΕ. Η προσέγγιση 
που έχει γίνει επιτρέπει τον εντοπισµό των αναγκών ανεξάρτητα από το γεωγραφικό-
διοικητικό επίπεδο στο οποίο διαπιστώνονται. 

• Οµαδοποιεί µε ορθό τρόπο τις ανάγκες, µε βάση τις ΚΣΚΓ. Σηµειώνεται, βέβαια, ότι ορι-
σµένες ανάγκες µετέχουν εξ αντικειµένου περισσότερων της µιας ΚΣΚΓ (πχ. οι ανάγκες 

εκπαίδευσης αφορούν, ταυτόχρονα, και την ελκυστικότητα των πόλεων (←εκπαιδευτικές 
υποδοµές και υπηρεσίες για τον πληθυσµό), και την ενίσχυση της καινοτοµίας και οικονο-
µίες της γνώσης, και τη δηµιουργία καλύτερων θέσεων εργασίας). Σε αυτές τις περιπτώ-
σεις οι ανάγκες καταγράφονται σε µια ΚΣΚΓ, την από ορισµένες απόψεις συγγενέστερη. 
Επίσης, ερµηνεύει σε ορισµένες περιπτώσεις διευρυµένα τις ΚΣΚΓ, επειδή οι δεύτερες εί-
ναι περισσότερο προσανατολισµένες επιχειρησιακά, ενώ η επισήµανση αναγκών είναι κυ-
ρίως αναλυτική.  

• Η ιεράρχηση των αναγκών αντανακλά τις λεπτοµερειακές ποιοτικές και ποσοτικές αναλύ-
σεις, αλλά επίσης εισάγει νέα στοιχεία: οι λεπτοµερειακές αναλύσεις ήταν «τοµεοκεντρι-
κές» από τη φύση τους, ενώ η ιεράρχηση εισάγει το στοιχείο της συγκριτικής εκτίµησης 
της βαρύτητάς τους λαµβανοµένων υπόψη των αναλύσεων και στους άλλους τοµείς. Πά-
ντως, παραµένει γεγονός ότι η ιεράρχηση των αναγκών εστιάζεται στο µέγεθος/ένταση της 
ανάγκης. Ορθή είναι, επίσης, η διαφοροποίηση ανάλογα µε τον τύπο κάθε περιφέρειας ή 
οµάδας περιφερειών (που αποτυπώνεται ευκρινώς και στις «στρατηγικές ανάγκες»). Ση-

µειώνουµε, ιδιαίτερα, τη µεγαλύτερη έµφαση−που αποτυπώνεται µε υψηλότερη βαθµολό-

γηση των αντίστοιχων αναγκών−που δίνεται στα θέµατα που είναι συγγενέστερα µε τη 
Στρατηγική της Λισσαβόνας για τη Στερεά Ελλάδα (phasing in). Παράλληλα, η αξιολόγηση 
αποτυπώνει επαρκώς το µερικώς πλασµατικό χαρακτήρα αυτής της τοποθέτησης της 
Στερεάς Ελλάδας, που έχει αναδειχθεί από την ανάλυση, µε την υπογράµµιση υπαρκτών 
αναγκών τύπου «αµιγούς σύγκλισης», όπως πχ. στις υποδοµές. Οι αξιολόγηση των ανα-
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γκών ως προς τις δύο άλλες περιφέρειες είναι, όπως είναι εύλογο, πιο συγγενείς µεταξύ 
τους, αλλά και πάλι υπάρχουν διαφοροποιήσεις όπου απορρέουν από τις αντίστοιχες δι-
αφορές της κοινωνικοοικονοµικής τους κατάστασης (πχ. µεγαλύτερη έµφαση στην ποιοτι-
κή γεωργία στην περίπτωση της Θεσσαλίας, ή στις υπερτοπικές υποδοµές προσβασιµό-
τητας στην περίπτωση της Ηπείρου). 

Συνολικά, έχουν εντοπιστεί 45 διαφορετικές ανάγκες. Οσον αφορά τις ανάγκες γενικότερης 
στρατηγικής, όλες λαµβάνουν υψηλές τιµές. Από τις υπόλοιπες, τις υψηλότερες τιµές σε επί-
πεδο ΧΕ λαµβάνουν οι εξής: 

− Πέντε ανάγκες που συνδέονται µε τη βελτίωση της ελκυστικότητας των πόλεων και περι-
φερειών (Βελτίωση ενδοπεριφερειακής προσβασιµότητας, Ενσωµάτωση της περιβαλλο-
ντικής διάστασης σε όλους τους τοµείς, Προστασία-βιώσιµη αξιοποίηση φυσικού περιβάλ-
λοντος και φυσικών πόρων, Ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών υποδοµών, Αντιµετώπιση 
της δηµογραφικής αδυναµίας). 

− Τέσσερις ανάγκες που συνδέονται µε την καινοτοµία, την ανταγωνιστικότητα και την οικο-
νοµία της γνώσης (Προώθηση της επιχειρηµατικότητας-Βελτίωση της πρόσβασης στη 
χρηµατοδότηση, Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας, Ψηφιακή σύγκλιση και διεύ-
ρυνση της χρήσης ΤΠΕ, Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ). 

− Τρεις ανάγκες που συνδέονται µε την αγορά εργασίας (∆ιευκόλυνση πρόσβασης στην 
απασχόληση, γενικά και για ειδικές οµάδες (γυναίκες, νέοι, µακροχρόνια άνεργοι, εργαζό-
µενοι σε φθίνοντες κλάδους ∆ηµιουργία ενός βιώσιµου συστήµατος υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης, Προώθηση της ισότητας των φύλων). 

− ∆ύο ανάγκες που συνδέονται µε την ενίσχυση της χωρικής διάστασης της στρατηγικής 
(Βιώσιµη αστική ανάπτυξη, Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών) 

Ηδη, οι ανάγκες µε υψηλές τιµές (που κατά κανόνα λαµβάνουν υψηλές τιµές και ανά περιφέ-
ρεια) προσδιορίζουν µε αρκετή σαφήνεια τις βασικές ανάγκες σε επίπεδο ΧΕ, που συνδέονται 
µε τις υποδοµές γενικούς οικονοµικού ενδιαφέροντος, µε την ανταγωνιστικότητα, µε τη δηµι-
ουργία θέσεων εργασίας, και µε την ανάγκη για χωρική εξειδίκευση της στρατηγικής (ιδίως ως 
προς τις πόλεις και τις ορεινές ζώνες). 

Σε επίπεδο µεµονωµένης περιφέρειας, πέρα από τις «κοινές» ανάγκες, εντοπίζονται και ιδιαί-
τερες. 

• Στην Ηπειρο σηµειώνονται οι υψηλές τιµές ως προς τη Βελτίωση υπερτοπικής προσβασι-
µότητας, την Προστασία και βιώσιµη αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, την Στήρι-
ξη της ποιοτικής και εξωστρεφούς γεωργίας, την Ενίσχυση, διεύρυνση και αναβάθµιση του 
τουρισµού, την Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο (εκπαίδευση, κατάρτι-
ση), την Προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης, την Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου 
των µεγάλων αστικών κέντρων, την Ενίσχυση της δικτύωσης του οικιστικού δικτύου µετα-
ξύ των κέντρων και µεταξύ κέντρων και υπαίθρου, τη Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας 
της δηµόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, και την Ενίσχυση της συµµετοχής όλων 
των φορέων στο σχεδιασµό και την εφαρµογή των πολιτικών (διακυβέρνηση). 

• Στη Θεσσαλία σηµειώνονται οι υψηλές τιµές ως προς τη Βελτίωση υπερτοπικής προσβα-
σιµότητας, την Προστασία και βιώσιµη αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, την Στή-
ριξη της ποιοτικής και εξωστρεφούς γεωργίας, την Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώ-
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πινο κεφάλαιο (εκπαίδευση, κατάρτιση), την Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των ερ-
γαζόµενων και των επιχειρήσεων. 

• Στη Στερεά Ελλάδα σηµειώνονται οι υψηλές τιµές ως προς τη Αναβάθµιση της µεταποίη-
σης προς κλάδους µε µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία και µε βελτίωση περιβαλλοντικών 
παραµέτρων της, την Προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης, τη ∆ικτύωση των επιχει-
ρήσεων, εξωστρέφεια,  και συµπληρωµατικότητα µε τοµείς υψηλών επιδόσεων, την Ενί-

σχυση του συντονισµού µε το σχεδιασµό όµορων περιοχών (εκτός της ΧΕ)−στην περί-
πτωση αυτή, πρόκειται για την Αττική. 

Όπως φαίνεται από την απαρίθµηση των αναγκών, προκύπτει µια διαφορετική έµφαση ανά 
περιφέρεια. Στην Ηπειρο θέµατα που αφορούν τη διασύνδεσης περιβαλλοντικών πόρων (µε 
την ευρεία έννοια του όρου) και ανάπτυξης, αλλά και θέµατα που συνδέονται µε το ρόλο ορι-
σµένων αναδυόµενων αστικών κέντρων-πόλων, τονίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα αλλά 
και το ότι η περιφέρεια βρίσκεται σε µια φάση αναπτυξιακού µετασχηµατισµού µε την αξιοποί-
ηση νέων δυνατοτήτων. Στη Θεσσαλία, είναι σαφής η σηµασία της κεντρικής γεωγραφικής θέ-
σης, του µεγάλου βάρους του γεωργικού τοµέα, αλλά και της αντιµετώπιση πιέσεων στην αγο-
ρά εργασίας. Στη Στερεά Ελλάδα υπάρχει σαφώς µεγαλύτερη έµφαση σε θέµατα ΣτΛ, ενώ α-
ναδεικνύονται και περιφερειακά ειδικά χαρακτηριστικά όπως ιδίως η επαφή µε την Αττική. 

Συνοψίζοντας, οι ανάγκες που προσδιορίστηκαν και η ιεράρχησή τους ανταποκρίνονται στην 
ανάλυση της κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης που έχει προηγηθεί. 
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1.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΣΗΜΕΙ-
ΩΝ/Α∆ΥΝΑΜΙΩΝ/ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ/ΑΠΕΙΛΩΝ 

Για την αξιολόγηση της ανάλυσης ισχυρών σηµείων(ΙΣ)/ αδυναµιών(Α∆)/ ευκαιριών(ΕΥ)/ απει-
λών(ΑΠ) (ΙΑΕΑ) το ΠΕΠ περιλαµβάνει δύο πίνακες. Ο πρώτος περιλαµβάνει τη αξιολόγηση 
αυτή ανά περιφέρεια, ενώ ο δεύτερος τη συνθετική αξιολόγηση σε επίπεδο ΧΕ ΘΣΗ. Η αξιολό-
γηση αυτή διαφοροποιείται από την προηγηθείσα ιεράρχηση των αναγκών: εκείνη αναφέρεται 
στην ένταση-µέγεθος των αναγκών, ενώ η παρούσα αναφέρεται στο χαρακτήρα τους (θετικός 
ή αρνητικός, ενδογενής-σηµερινός ή εξωγενής-µελλοντικός). Επίσης, τα «θέµατα» της ανάλυ-
σης είναι πιο διαφοροποιηµένα από τις ανάγκες. Τα θέµατα αυτά οµαδοποιούνται πάλι µε βά-
ση τις ΚΣΚΓ. 

Η αξιολόγηση ανά περιφέρεια είναι χρήσιµη για τους ίδιους λόγους που έχουν αναφερθεί και 
παραπάνω, σχετικά µε την ιεράρχηση των αναγκών. Ο σχετικός πίνακας περιλαµβάνει, πέρα 
από την κατάταξη των διαφόρων «θεµάτων» του πινάκων στις τέσσερις κατηγορίες (ΙΣ, Α∆, 
ΕΥ, ΑΠ) ανά περιφέρεια, µια ενότητα στηλών όπου καταγράφεται η διαπεριφερειακή συχνότη-
τα κάθε ζεύγους θέµατος-κατηγορίας. Παρατίθεται επίσης στήλη µε το άθροισµα των ενλόγω 
συχνοτήτων, καθώς και στήλη µε την ποσοστιαία συµµετοχή τους στο συνολικό άθροισµα των 
συχνοτήτων. Είναι σαφές ότι οι δύο αυτές στήλες δεν ισοδυναµούν µε µια αντίστοιχη διαβάθ-
µιση της αναπτυξιακής σηµασίας κάθε θέµατος. Η αναπτυξιακή σηµασία συνδέεται µε το βαθ-
µό «στρατηγικότητας» κάθε θέµατος. Ωστόσο, οι δύο στήλες είναι χρήσιµες από την άποψη ότι 
δείχνουν το κατά πόσον ένα θέµα επανέρχεται διαπεριφερειακά, στοιχείο που πρέπει να ληφ-
θεί υπόψη κατά τη διατύπωση της αναπτυξιακής στρατηγικής για το σύνολο της ΧΕ. Για τον 
ίδιο λόγο, χρήσιµη είναι η τελευταία στήλη του πίνακα που καταγράφει τον αριθµό των περιφε-
ρειών τις οποίες αφορά το κατά περίπτωση θέµα. Παράλληλα, οι δύο προηγούµενες στήλες 
έχουν και µια άλλη λειτουργία: όσο µεγαλύτερη είναι η συχνότητα, τόσο αυξάνεται ο «µεικτός» 
χαρακτήρας κάθε θέµατος, από την άποψη της ένταξής τους σε περισσότερες της µιας κατη-
γορίες του πίνακα (ΙΣ, Α∆, ΕΥ ή ΑΠ). Τέτοια µεικτά θέµατα απαιτούν τη διαµόρφωση σύνθετων 
στρατηγικών. 

Οι εκτιµήσεις µας για τους δύο πίνακες ΙΑΕΥ είναι οι εξής: 

• Συνοψίζουν µε θεµατική πληρότητα τη λεπτοµερειακή ανάλυση που προηγήθηκε, ενώ 
λειτουργούν συµπληρωµατικά και προς την ιεράρχηση των αναγκών. 

• Θετικό στοιχείο είναι ότι, όπου επιβάλλεται, διακρίνουν το σύνθετο χαρακτήρα ορισµένων 
(αρκετών) θεµάτων, κατατάσσοντάς τα σε περισσότερες της µιας κατηγορίες. 

• Με την παράθεση του πρώτου πίνακα είναι δυνατή η διαπίστωση των ανά περιφέρεια ή 
τύπο περιφέρειας κύριων ζητηµάτων, ενώ παράλληλα ο συνθετικός δεύτερος πίνακας 
παρέχει τη βάση για µια αντίστοιχα συνθετική στρατηγική, στη συνέχεια. 

• Σε επίπεδο µεµονωµένης κατηγορίας, κυριαρχούν οι αδυναµίες. Η κατάσταση αυτό αντα-
ποκρίνεται στο πραγµατικό γεγονός ότι σχεδόν στο σύνολο της ανάλυσης εντοπίστηκαν 
λιγότερο ή περισσότερο σηµαντικά προβλήµατα, και υστέρηση της ΧΕ ως προς το ευρω-
παϊκό επίπεδο (έντονη) αλλά πολύ συχνά και ως προς το (γενικά µη ικανοποιητικό) ελλη-
νικό. Πρόκειται για µια ρεαλιστική προσέγγιση, που δηµιουργεί προϋποθέσεις για µια ου-
σιαστική στρατηγική. Σε δεύτερη θέση, αλλά αρκετά χαµηλότερα, τοποθετούνται οι ευκαι-
ρίες. Οι ευκαιρίες απαντώνται πιο συχνά σε θέµατα που συνδέονται µε το χωρικό σχεδια-
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σµό και µε τη διοίκηση. Αυτοτελώς (χωρίς συνδυασµό µε άλλη κατηγορία), τα ισχυρά ση-
µεία και οι απειλές έχουν πολύ περιορισµένη παρουσία. 

• Σε επίπεδο θεµάτων που µετέχουν δύο κατηγοριών, ο συχνότερος συνδυασµός είναι η 
αδυναµία-ευκαιρία. Χαρακτηρίζει περισσότερο θέµατα που συνδέονται µε καινοτοµία, επι-
χειρηµατικότητα κλπ. (οικονοµικού χαρακτήρα). ∆εύτερος σε συχνότητα συνδυασµός είναι 
η αδυναµία-απειλή, περίπτωση που διασπείρεται σε διάφορες οµάδες θεµάτων. Οι συν-
δυασµοί αυτοί είναι εύλογοι, και διευκολύνουν τη διαµόρφωση στρατηγικών µε προσαρ-
µοσµένο χαρακτήρα. 

Συνοψίζοντας, οι ανάγκες που προσδιορίστηκαν και η ιεράρχησή τους ανταποκρίνονται στην 
ανάλυση της κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης που έχει προηγηθεί και διευκολύνουν την πε-
ραιτέρω ανάπτυξη του προγράµµατος µε τη διαµόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής. Στο 
πλαίσιο αυτό, κρίνουµε σκόπιµο να παραθέσουµε έναν πίνακα στο οποίο επιχειρούµε να «δι-
ασταυρώσουµε» τα θέµατα του δεύτερου πίνακα ΙΑΕΥ του ΠΕΠ, λαµβάνοντας υπόψη τις κα-
τηγορίες (ΙΣ, Α∆, ΕΥ, ΑΠ) στις οποίες έχουν καταταχθεί7. Ο νέος αυτός πίνακας έχει ως εξής: 

                                                      

7 Για τη σύνταξη του πίνακα λήφθηκε υπόψη το διάγραµµα 14 (Χρήση µεθόδου SWOT για την παραγωγή 
επιλογών πολιτικής) του ΕΣΠΑ. Το διάγραµµα αυτό αναφέρεται µόνο σε συνδυασµούς κατηγοριών (ΙΣ-
ΕΥ, ΙΣ-ΑΠ, Α∆-ΕΥ, Α∆-ΑΠ), στις οποίες αντιστοιχεί επιλογές πολιτικής. Στις περιπτώσεις που από τον 
πίνακα ΙΑΕΥ του ΠΕΠ προκύπτουν τέτοιοι συνδυασµοί, ακολουθούµε κατ’ αρχήν την αντίστοιχιση του 
ΕΣΠΑ. Στις περιπτώσεις που στον πίνακα ΙΑΕΥ του ΠΕΠ έχουν καταγραφεία «µονοκατηγοριακά» θέµα-
τα, αντιστοιχίσαµε το αντίστοιχο θέµα σε επιλογή πολιτικής κατά την εκτιµήσή µας, συναρτήσει των χα-
ρακτηριστικών του, όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί κατά την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση. 
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Πίνακας 3 Πίνακας συσχέτισης αναγκών (πίνακας ΙΑΕΑ) και αντίστοιχων επιλογών πολιτικής 

 Επιταχυντικές Σταθερο-
ποιητικές 

∆ιαρθρωτικές Προληπτι-
κές 

Α
Ν
Α
Π
Τ
Υ
Ξ
Η

 

1  Επίπεδο ΑΕΠκκ  

2  Υπαρξη κρίσιµης 
µάζας ιδρυµάτων 
ανώτατης εκπαί-
δευσης 

3  Σχετικά υψηλή ε-
σωτερική ανταγω-
νιστικότητα 

4  ∆υνατότητες ανά-
πτυξης νέων µορ-
φών τουρισµού 

5  Γεωργικοί πόροι-
∆υνατότητες εκ-
συγχρονισµού γε-
ωργίας 

6  Ανάπτυξη εξόρυξης 

7  Αυξητικός ρυθµός 
ΑΕΠκκ 

8  Σχετικά δυναµικός 
τουριστικός τοµέας 

1  Υπαρξη 
µεγάλων 
µονάδων 
στη µε-
ταποίηση 

2  Σηµαντι-
κές υπο-
δοµές 
ενέργειας 
(πλην 
ΑΠΕ) 

1  Ανεπαρκής εξωστρέφεια-δικτύωση ΜΜΕ 

2  Μειωµένη διεθνής ανταγωνιστικότητα 

3  Μικρό µερίδιο τοµέων και προϊόντων τε-
χνολογικής έντασης 

4  ∆ιαρθρωτικές αδυναµίες τουριστικού τοµέα 

5  Ανεπαρκής σύνδεσης ΕΤΑ µε τις επιχειρή-
σεις 

6  Ψηφιακό χάσµα 

7  Ανεπαρκής ανάπτυξη υπηρεσιών προς 
επιχειρήσεις 

8  Ελλείψεις στις επιχειρηµατικές υποδοµές 

9  Ανεπαρκής εξωστρέφεια µεγάλων επιχει-
ρήσεων 

10  Ελλείψεις στις ερευνητικές υποδοµές 

11  ∆ιαρθρωτικές αδυναµίες εµπορίου 

12  Προβλήµατα στην επιχειρηµατικότητα 

13  Χαµηλό επίπεδο αλλά υψηλό δυναµικό 
ΑΠΕ 

1  Μεγάλο 
µέγεθος 
παραδο-
σιακής 
γεωργίας 

2  ∆ιαρ-
θρωτικές 
αδυναµί-
ες και 
πιέσεις 
στη µε-
ταποίηση 

Π
Ρ
Ρ
Ο
Σ
Π
Ε
Λ
Α
Σ
ΙΜ

Ο
Τ
Η
Τ
Α

 

1  Ελλείψεις στη βα-
σική εθνική-
διαπεριφερειακή 
οδική υποδοµή 

2  Κεντρική γεωγρα-
φική-χωροταξική 
θέση στον ελληνικό 
χώρο 

 1  Ελλείψεις στο σιδηροδροµικό δίκτυο 

2  Μεγάλη απόσταση από τον πυρήνα του 
ευρωπαϊκού χώρου 

3  Ελλείψεις στην ενδοπεριφερειακά οδική 
υποδοµή και τη διασύνδεση των µέσων µε-
ταφορών 

4  Ανεπάρκειες στο σύστηµα θαλάσσιων µε-
ταφορών 

5  Ανεπάρκειες στο σύστηµα αεροµεταφορών 

6  Εγγύτητα στην Αττική 

7  Εγγύτητα στα Βαλκάνια (δυνητική ενδοχώ-
ρα, απειλές από ανταγωνισµό ή γεωπολιτι-
κές) 
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 Επιταχυντικές Σταθερο-
ποιητικές 

∆ιαρθρωτικές Προληπτι-
κές 

Α
Ν
Θ
Ρ
Ω
Π
ΙΝ
Ο
Ι  
Π
Ο
Ρ
Ο
Ι 

1  Σχετικά ικανοποιη-
τικό επίπεδο εκ-
παίδευσης πληθυ-
σµού 

1  Σχετικά 
ικανο-
ποιητική 
κατάστα-
ση βασι-
κών υ-
ποδοµών 
εκπαί-
δευσης α' 
και β' 
βαθµίδας 

1  Υψηλή ανεργία (µε συνήθως µεγαλύτερη 
ένταση στις ειδικές οµάδες του  πληθυ-
σµού) 

2  Αδυναµίες δια βίου εκπαίδευσης 

3  Ελλείψεις σε προχωρηµένες υποδοµές εκ-
παίδευσης (α' και β' βαθµίδας) και στην τρι-
τοβάθµια εκπαίδευση 

4  Μειωµένη αποτελεσµατικότητα και προ-
βλήµατα οργάνωσης διοίκησης και αυτο-
διοίκησης 

5  ∆ιαθεσιµότητα πόρων αναπτυξιακών προ-
γραµµάτων 

1  Υψηλό 
ποσοστό 
ανεργίας 

2  ∆ηµο-
γραφική 
γήρανση 

3  Κοινωνι-
κός απο-
κλεισµός 

Π
Ε
Ρ
ΙΒ
Α
Λ
Λ
Ο
Ν

 Χ
Ω
Ρ
Ο
Σ

 

1  Υπαρξη µεγάλων 
πόλεων-δυνητικών 
πόλων ανάπτυξης 

2  Πολιτιστική κληρο-
νοµιά µε δυνατότη-
τες ανάδειξης 

1  ∆ιαθεσι-
µότητα 
φυσικών 
πόρων 

1  Ενδοπεριφερειακές ανισότητες 

2  Ειδικά προβλήµατα ανάπτυξης ορεινών 
περιοχών 

3  Ελλείψεις στις κοινωνικές υποδοµές 

4  Ελλείψεις στη διαχείριση στερεών απορ-
ριµµάτων 

5  Ελλείψεις στη διαχείριση υγρών αποβλή-
των 

6  Προβλήµατα εσωτερικής οργάνωσης και 
λειτουργίας οικιστικού χώρου 

7  Συγκρούσεις και αδυναµίες σχεδιασµού 
χρήσεων γης 

8  Ανεπαρκής ενσωµάτωση αειφορίας στην 
ανάπτυξη και το σχεδιασµό 

9  Αδυναµίες χωροταξικού σχεδιασµού αλλά 
µε προοπτική βελτίωσης 

10  Αδυναµίες πολεοδοµικού σχεδιασµού 

11  ∆ιάρθρωση οικιστικού δικτύου 

12  Ειδικά προβλήµατα ανάπτυξης νησιώ-
τικων περιοχών 

13  Τάση µεταβολής περιβαλλοντικής ευ-
αισθησία της κοινωνίας 

1  Αδυναµί-
ες προ-
στασίας-
διαχείρι-
σης φυ-
σικών 
πόρων 
και ευαί-
σθητων 
φυσικών 
περιο-
χών 

• Αντιστοίχηση επιλογής πολιτικής (•) ∆ευτερεύουσα αντιστοίχηση επιλογής πολιτικής 

 

Παρατηρούνται  διαφορές µε σηµασία, ανά τοµέα. Στην περίπτωση των αναπτυξιακών θεµά-
των, υπερτερούν οι ανάγκες διαρθρωτικών πολιτικών, δηλ. παρέµβασης στα βασικά χαρακτη-
ριστικά της υφιστάµενης κατάστασης, αλλά σε όχι µικρό αριθµό περιπτώσεων προκύπτει ότι 
απαιτούνται επιταχυντικές πολιτικές, δηλ. περαιτέρω ενίσχυση υφιστάµενων  θετικών χαρα-
κτηριστικών. Μικρή αλλά όχι µηδενική παρουσία έχουν οι ανάγκες σταθεροποιητικών και οι 
προληπτικών πολιτικών. Οι πρώτες συνδέονται µε σηµερινά ισχυρά στοιχεία αλλά που ενδέχε-
ται να αντιµετωπίσουν κινδύνους, όπως πχ. στην περίπτωση ορισµένων µεγάλων µονάδων 
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της µεταποίησης, ενώ οι δεύτερες συνδέονται µε σοβαρές µελλοντικές απειλές, όπως αυτές 
που αφορούν τον παραδοσιακό γεωργικό τοµέα. Συνολικά, στα αναπτυξιακά θέµατα παρατη-
ρείται η µεγαλύτερη συγκέντρωση (συχνότητα αναφοράς) αναγκών πολιτικής. Το στοιχείο αυτό 
είναι αναµενόµενο, αφού η ΧΕ και οι τρεις περιφέρειές της, αν και σε διαφορετικό βαθµό, πα-
ρουσιάζουν σοβαρές αδυναµίες όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και συναφή θέµατα, που 
αποτελούν τον πυρήνα της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Επιπλέον, οι ανάγκες αυτές συνδέο-
νται µε το ότι πρόκειται για θέµατα στα οποία οι προσπάθειες κατά τις προηγούµενες προ-
γραµµατικές περίοδοι χαρακτηρίστηκαν από σχετικά µειωµένους πόρους αλλά και µειωµένη 
αποτελεσµατικότητα. 

Στην περίπτωση των θεµάτων προσπελασιµότητας., υπερτερούν σαφώς οι ανάγκες διαρθρω-
τικών πολιτικών. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι παρά τις προσπάθειες των προηγούµενων προ-
γραµµατικών περιόδων, που χρηµατοδοτικά στήριξαν τη βελτίωση της προσπελασιµότητας, 
παραµένουν ακόµα σηµαντικές βασικού χαρακτήρα ανάγκες. Το γεγονός αυτό συνδέεται, α-
σφαλώς, τόσο µε το χαµηλό σηµείο εκκίνησης όσο και µε τις αντικειµενικές δυσκολίες προσπε-
λασιµότητας, υπερτοπικής και τοπικής, που χαρακτηρίζουν τον ελληνικό χώρο λόγω των γεω-
γραφικών χαρακτηριστικών του. 

Στην περίπτωση των ανθρώπινων πόρων υπάρχουν ορισµένες αναλογίες µε την προηγούµε-
νη, στο βαθµό που επικρατούν οι ανάγκες διαρθρωτικών πολιτικών. Ωστόσο, η συνολική εικό-
να είναι δυσµενέστερη, µε ακόµα λιγότερα ισχυρά σηµεία, και µε αρκετές περιπτώσεις ανα-
γκών προληπτικών πολιτικών (και µιας περίπτωσης σταθεροποιητικής). Η εικόνα αυτή αντα-
νακλά τις αδυναµίες στην αγορά εργασίας, µε την εµµονή αρνητικών χαρακτηριστικών, ποσο-
τικών και ποιοτικών, όσον αφορά την ανεργία, αλλά και του κινδύνους από τον διογκωµένο 
γεωργικό τοµέα καθώς και τις αδυναµίες του εκπαιδευτικού συστήµατος. 

Τέλος, τα θέµατα περιβάλλοντος και χώρου παρουσιάζουν αρκετά υψηλές συχνότητες, κατα-
τασσόµενα στη δεύτερη θέση µετά τα θέµατα ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης. Υπάρχουν 
πολύ σοβαρές ανάγκες διαρθρωτικών πολιτικών, που αντανακλούν τη γενικευµένη υστέρηση 
των µέχρι σήµερα πολιτικών που εφαρµόστηκαν στα πεδία αυτά. Τα θετικά στοιχεία είναι η 
ύπαρξη πόρων (περιβαλλοντικών και πολιτιστικών) αλλά γίνεται σαφώς ότι τόσο η προστασία 
όσο και η αναπτυξιακή αξιοποίησή τους, σε µια λογική βιώσιµης ανάπτυξης, ως σήµερα δεν 
ήταν ικανοποιητικές. 
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1.4 ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ  

Η εκπόνηση της ex-ante αξιολόγησης του ΠΕΠ δεν εξαντλείται στη σύνταξη της παρούσας 
έκθεσης. Ηταν µια µακροχρόνια διαδικασία που περιλάµβανε διάφορα στάδια συνεργασίας και 
ανάδρασης µεταξύ του Συµβούλου Αξιολόγησης (ΣΑ) και των αρχών σύνταξης του ΠΕΠ. Στο 
πλαίσιο αυτό, υπήρξε µεγάλος αριθµός βελτιωτικών προτάσεων του ΣΑ σε προηγούµενα στά-
δια, που τελικά ενσωµατώθηκαν στην τελική µορφή του προγράµµατος. Στο παρόν στάδιο, και 
για την ενότητα της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης, δεν υπάρχουν πλέον άλλες προτάσεις 
ουσιαστικού χαρακτήρα για βελτιώσεις. Φυσικά, πάντα υπάρχουν περιθώρια ενίσχυσης της 

ανάλυσης, κυρίως από άποψη εµβάθυνσης−δεδοµένου ότι θεµατικά δεν υπάρχουν άξια λόγου 

κενά−, αλλά στην παρούσα µορφή της αυτή κρίνεται, πλέον, σαφώς ικανοποιητική (όπως έχει 
ήδη αναφερθεί). 

Είναι ενδεχοµένως χρήσιµο, ωστόσο, να γίνει αναφορά σε προγενέστερες προτάσεις βελτιώ-
σεων από το ΣΑ, που έχουν ληφθεί υπόψη στη σηµερινή µορφή του ΠΕΠ. Χωρίς να γίνει λε-
πτοµερής αναφορά, πρόκειται κυρίως για τα εξής σηµεία και ζητήµατα: 

• Οπου παρατίθενται στοιχεία, πρέπει να αναφέρεται η πηγή και η χρονολογία αναφοράς. 

• Είναι σκόπιµο να διευρυνθεί η χρήση πηγών και κειµένων αναφοράς. Μεταξύ άλλων, προ-
τείνεται η πιο συστηµατική αξιοποίηση των χαρτών και αναλύσεων του προγράµµατος 
ESPON για το σύνολο της ΧΕ και όχι µόνο για επιµέρους περιφέρειες, η χρήση της µελέ-
της του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου της χώρας καθώς και των µελετών των Ειδικών 
Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, τη Βιοµηχανία 
και τον Τουρισµό, και βέβαια η προσαρµογή προς το ΕΣΠΑ όσον αφορά τη θεµατολογία 
(αλλά ενίοτε και ως πηγής δεδοµένων). 

• Οπου παρατίθενται στοιχεία (κυρίως σε πίνακες ή µε χαρτογραφική µορφή) πρέπει να 
αξιοποιούνται και σχολιάζονται στο κείµενο. 

• Το κείµενο του ΠΕΠ πρέπει να «µετατοπιστεί» από την παράθεση χωριστών τµηµάτων 
ανά περιφέρεια που συνοδεύεται από αυτοτελής συνοπτική προσπάθεια σύνθεσης, σε µια 
σαφώς συνθετική προσέγγιση. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει, µεταξύ άλλων, την παράθεση 
των ίδιων κατηγοριών στοιχείων για όλες τις περιφέρειες, ούτως ώστε να έχει νόηµα η 
χρήση των στοιχείων αυτών και σε επίπεδο Χωρικής Ενότητας ΘΣΗ. Αναφορές και σχόλια 
για τις επιµέρους περιφέρειες είναι αναγκαία, αλλά σε συνάρτηση µε την ενιαία προσέγγι-
ση, και όχι το αντίστροφο. 

• Για την Ηπειρο, πρέπει να γίνει πληρέστερη ανάλυση της συσχέτισης µεταξύ των γεω-
γραφικών δεδοµένων και του συστήµατος µεταφορών. 

• Για τη Θεσσαλία, πρέπει να διαφοροποιηθεί γεωγραφικά το γενικό συµπέρασµα περί ε-
σωστρέφειας και έλλειψης διεθνοποίησης, δεδοµένού ότι υπάρχουν περιοχές/τοµείς που 
δεν υπακούουν στην (υπαρκτή γενικά) αυτή αδυναµία. 

• Κατά την ανάλυση του επιπέδου ανάπτυξης της Στερεάς Ελλάδας, και ειδικότερα όσον 
αφορά τη θέση περί «στατιστικής στρέβλωσης» που διογκώνει πλασµατικά το ΑΕΠκκ, εί-
ναι σκόπιµο να προστεθούν ανάλογοι σχολιασµοί και από άλλα προγραµµατικά κείµενα ή 
µελέτες, για να ενισχυθεί η αξιοπιστία του βασικού επιχειρήµατος. Επίσης, δεν πρέπει να 
παραγνωριστεί το ότι το σύνολο των νοµών της περιφέρειας έχουν συγκριτικά υψηλό 
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ΑΕΠκκ (αν και σαφώς χαµηλότερο από το Ν. Βοιωτίας)  που τους κατατάσσει σε επίπεδο 
«phasing in». Το γεγονός αυτός δεν πρέπει να αποσιωπηθεί, αλλά να ερµηνευθεί σωστά. 

• Επίσης όσον αφορά τη Στερεά Ελλάδα, πιο ισορροπηµένη προσέγγιση το ζητήµατος της 
εγγύτητας της Αττικής, µε έµφαση στις µελλοντικές προοπτικές, θετικές ή αρνητικές. Στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να ληφθούν οι διεθνείς τάσεις για το ρόλο των µητροπόλεων ως  (υ-
πό προϋποθέσεις) πηγών πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων για τις ευρύτερες περιο-
χές τους. 

• Πιο συστηµατική προσέγγιση των ενδοπεριφερειακών διαφοροποιήσεων και ανισοτήτων, 
µε κοινή µεθοδολογία σε όλες τις περιφέρειες, που θα καλύπτει τουλάχιστον το ΑΕΠκκ, τη 
διάρθρωση της οικονοµίας και τις πληθυσµιακές εξελίξεις. Επίσης, ανάγκη λεπτοµερέστε-
ρης γεωγραφικής ανάλυσης, για τον τεκµηριωµένο εντοπισµό των ενδονοµαρχιακών δια-
φοροποιήσεων. 

• Κάλυψη των θεµατικών κενών που παρατηρούνται στις αναλύσεις της υπάρχουσας κατά-
στασης. Μείζονα κενά ήταν αυτά για το περιβάλλον, για τη χωρική διαφοροποίηση, αλλά 
επίσης υπήρχαν και άλλα κενά σε µεµονωµένα επιµέρους θέµατα ή/και σε επιµέρους πε-
ριφέρειες. 

• Ενιαία δοµή και χαρακτήρας της αναφοράς στα επιτεύγµατα της περιόδου του Γ’ ΚΠΣ ανά 
περιφέρεια. 

• Ανάγκη προσθήκης τµήµατος µε αναφορά στις διαδικασίες διαβούλευσης κατά την κατάρ-
τιση του προγράµµατος. 

• Ανάγκη προσθήκης τµήµατος/πίνακα µε την ιεράρχηση των αναγκών. Σχετικά µε τον πί-
νακα αυτό, έγινε τελικά δεκτή η πρόταση του ΣΑ για την ύπαρξη ενιαίου καταλόγου ανα-
γκών και για τις τρεις περιφέρειες, µε διαφορετική «τιµή» (ιεράρχηση) κάθε ανά-

γκης−συµπεριλαµβανόµενης και της µηδενικής τιµής−ανά περιφέρεια, ούτως ώστε να είναι 
ευχερής η σύνθεση µιας ενιαίας στρατηγικής που θα αντανακλά τα κοινά σηµεία των τριών 
περιφερειών, και παράλληλα θα ενσωµατώνει µε επάρκεια και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
τους. 

• Καλύτερη σύνδεση του πίνακα ΙΑΕΑ µε τα πορίσµατα της ανάλυσης, καθώς και διαφορε-
τική οµαδοποίηση των επιµέρους θεµάτων του πίνακα (στο πλαίσιο αυτό, έγιναν πολλα-
πλές συγκεκριµένες προτάσεις για ένταξη θεµάτων ή για την επαναξιολόγηση των υπαρ-
χόντων όσον αφορά την κατηγορία στην οποία εντάσσονταν). Επίσης, έγινε δεκτή η πρό-
ταση του ΣΑ για ενιαίο κατάλογο «θεµάτων» της ανάλυσης ΙΑΕΑ, µε διαφορετική αξιολό-
γηση (δύο παράµετροι: ύπαρξη/µη ύπαρξη του θέµατος, κατηγοριοποίηση του θέµατος 
ως προς τις περιπτώσεις ΙΣ, Α∆, ΕΥ και ΑΠ). 
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2222 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ  ΣΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ  ΣΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ  ΣΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ  ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ    
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2.1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

2.1.1 Οι στόχοι του ΠΕΠ ΧΕ ΘΣΗ 

Το ΠΕΠ διαρθρώνει ως εξής τη στρατηγική του: 

• Θέτει έναν «Στρατηγικό Στόχο-Αναπτυξιακό Όραµα» της ΧΕ ΘΣΗ, 

• Αναλύει τον Στρατηγικό Στόχο σε 8 Ειδικούς Στόχους. 

• Εξειδικεύει τη στοχοθεσία του προγράµµατος σε επίπεδο µεµονωµένης περιφέρειας, θέ-
τοντας έναν αντίστοιχο «Στρατηγικό Στόχο-Αναπτυξιακό Όραµα» ανά περιφέρεια. Κάθε 
περιφερειακός Στρατηγικός Στόχος αναλύεται περαιτέρω, σε χαµηλότερα επίπεδα στό-
χων

8.  
 

Στο επόµενο πίνακα καταγράφονται οι στρατηγικοί στόχοι της ΧΕ και η εξειδίκευσή τους ανά 
περιφέρεια. 

Πίνακας 4 Στρατηγικοί στόχοι του ΠΕΠ 

ΧΕ ΘΣΗ Περιφέρειες της ΧΕ 

Θεσσαλία: Επιτάχυνση της πραγµατικής σύγκλισης, της χωρο-
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής και της αειφορίας µέσω της 
ανάδειξής της σε δυναµικό περιφερειακό πόλο της Ελλάδος µε δια-
κριτή ποιοτική και τεχνολογικά καινοτόµο µεταποιητική, αγροδια-
τροφική, οικοτουριστική και πολιτιστική ταυτότητα στην Ευρώπη 
αλλά και διεθνώς 

Ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας, της ελκυστι-
κότητας και της εξωστρέ-
φειας της οικονοµίας τη 
βελτίωση της χωρικής και 
κοινωνικής συνοχής και 
την υιοθέτηση αειφορικών 
µεθόδων ανάπτυξης πα-
ραγωγικών δραστηριοτή-
των και διαχείρισης του 
φυσικού και δοµηµένου 
περιβάλλοντος. Ο στόχος 
αυτός θα επιτευχθεί µε 

Ηπειρος: Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων για την 
βελτίωση της ελκυστικότητάς της και την ανάδειξη της σε κόµβο 
συνδυασµένων µεταφορών. Στο πλαίσιο της νέας προγραµµατικής 
περιόδου, η φιλοσοφία και το όραµα που διέπει το αναπτυξιακό 
µοντέλο της περιφέρειας εντοπίζεται στο τρίπτυχο: Ποιότητα-
Γνώση/Καινοτοµία-Εξωστρέφεια το οποίο προδιαγράφει τους πυ-
λώνες ανάπτυξης για το σχεδιασµό της στρατηγικής της. 

                                                      

8 Ανά περιφέρεια δεν χρησιµοποιούνται ακριβώς τα ίδια χαµηλότερα επίπεδα στόχων ή ακριβώς οι ίδιοι 
όροι, αλλά η αντιστοιχία των επιπέδων είναι σαφής. 
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ΧΕ ΘΣΗ Περιφέρειες της ΧΕ 

την δυναµική αξιοποίηση 
των συγκριτικών πλεονε-
κτηµάτων της Περιφέρειας 
σε ένα νέο περιβάλλον 
όπου διαχρονικά αυξανό-
µενο ρόλο διαδραµατίζει η 
επένδυση στην γνώση, 
την ποιότητα, την καινο-
τοµία και τα δίκτυα. Τα 
αστικά κέντρα αποτελούν 
τα δυναµικά σηµεία στα 
οποία θα στηριχθεί η συ-
νολική αναπτυξιακή προ-
σπάθεια. 

Στερεά Ελλάδα: Να µπορεί η περιφέρεια να απαντά στις απειλές 
και να προωθεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται, να διορθώ-
νει τις αδυναµίες της και να αναπτύσσει τις δυνατότητες της. Για 
την υλοποίηση αυτού του οράµατος πρέπει να επιτύχει υψηλή α-
νταγωνιστικότητα, να ενισχύσει την εξωστρέφεια της, να βελτιώσει 
το επίπεδο των ανθρώπινων πόρων της, να περιορίσει τον ανα-
πτυξιακό δυϊσµό, να αναπτύξει σηµαντικούς δεσµούς περιφερεια-
κής συνεργασίας και να περιορίσει στον ελάχιστο δυνατό βαθµό 
την εξάρτηση της από την οικονοµία της Αττικής. 

 

Μια σύγκριση των «συνιστωσών» των στρατηγικών στόχων δείχνει ότι ο κοινός ισχυρός εστιά-
ζει στα στοιχεία ανταγωνιστικότητα-καινοτοµία-εξωστρέφεια. Ζητήµατα αειφορίας-
περιβάλλοντος και εσωτερικής συνοχής εµφανίζονται ρητώς ή, ενίοτε, υφέρπουν και στους 
τρεις «περιφερειακούς» στρατηγικούς στόχους. Παράλληλα, κάθε περιφερειακός στόχος εστιά-
ζει και σε θέµατα ειδικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος: περιφερειακός πόλος της χώρας 
στην περίπτωση της Θεσσαλίας (που συνδέεται και µε τη κεντροβαρή θέση και µε τις δυνατό-
τητες των µεγάλων πόλεων), κόµβος συνδυασµένων µεταφορών στην περίπτωση της Ηπεί-
ρου (που συνδέεται µε τις µεγάλες διεθνούς εµβέλειας υποδοµές µεταφορών που ήδη κατα-
σκευάζονται ή προγραµµατίζονται), εξάρτηση από την οικονοµία της Αττικής, καθώς και αν-
θρώπινοι πόροι, στη Στερεά Ελλάδα (το πρώτο σηµείο αποτελεί µείζον ειδικό χαρακτηριστικό, 
το δεύτερο συνδέεται µε την πρόβλεψη πόρων ΕΚΤ για τη Στερεά Ελλάδα, λόγω του χαρακτή-
ρα της ως περιφέρειας phasing in). Και ο κοινός πυρήνας και οι περιφερειακές εµφάσεις αντι-
στοιχούν στα πορίσµατα της κοινωνικο-οικονοµικής ανάλυσης. 

Οι ειδικοί στόχοι της ΧΕ ΘΣΗ συνιστούν κατά βάση τη µετάφραση σε αυτό το επίπεδο στοχο-
θεσίας των στοιχείων του στρατηγικού στόχου, αλλά παράλληλα εισάγουν και νέα στοιχεία, 
που συνδέονται έµµεσα µε τα ενλόγω στοιχεία, συχνά ενέχοντας και χαρακτήρα µείζονος µέ-
σου για την πραγµατοποίηση του στρατηγικού στόχου. Παρακάτω παρατίθενται οι ειδικοί στό-
χοι της ΧΕ, µε επισήµανση της αντιστοιχίας τους µε τα στοιχεία του στρατηγικού στόχου µέσω 
του χρωµατικού κώδικα.  

� Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότητας και της καινοτοµικής 
ικανότητας των επιχειρήσεων. 

� Βελτίωση της προσπελασιµότητας µέσω της δηµιουργίας και αναβάθµισης υποδοµών και 
ενδο-περιφερειακών και δια-περιφερειακών µεταφορικών δικτύων. 

� Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού. 

� Αειφορική διαχείριση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. 

� Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής 

� Ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας 
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� Αξιοποίηση του τουρισµού και του πολιτισµού για τη βιώσιµη ανάπτυξη 

� Εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και προώθηση της ψηφιακής 
σύγκλισης 

 

Η συσχέτιση των ειδικών στόχων της ΧΕ µε τους ειδικούς στόχους που το ΠΕΠ εξειδικεύει ανά 
περιφέρεια παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα. Εχει επιχειρηθεί µια αντιστοίχησή τους για 
να γίνει σαφέστερη η αµφίδροµη ροή της εξειδίκευσης. 

Πίνακας 5 Ειδικοί στόχοι του ΠΕΠ 

ΧΕ Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ηπειρος 

Βελτίωση της ανταγω-
νιστικότητας, της εξω-
στρέφειας, της ποιότη-
τας και της καινοτοµι-
κής ικανότητας των 
επιχειρήσεων. 

Βελτίωση της ανταγω-
νιστικότητας των Θεσ-
σαλικών τοπικών προ-
ϊόντων και υπηρεσιών 
και ειδικότερα ποιοτι-
κών προϊόντων πι-
στοποιηµένης ποιότη-
τας  
Ενίσχυση της εξω-
στρέφειας της Θεσσα-
λικής οικονοµίας 
Ενίσχυση επιχειρηµα-
τικότητας, των νέων 
τεχνολογιών (π.χ. ψη-
φιακών) και της καινο-
τοµίας 

Επίτευξη υψηλής α-
νταγωνιστικότητας και 
εξωστρέφειας 

Ενίσχυση της επιχει-
ρηµατικής ανταγωνι-
στικότητας και καινο-
τοµικής ικανότητας 

Αξιοποίηση του τουρι-
σµού και του πολιτι-
σµού για τη βιώσιµη 
ανάπτυξη 

Βιώσιµη πολιτιστική 
και τουριστική ανά-
πτυξη 

 Ανάδειξη τουριστικής 
και πολιτιστικής ταυτό-
τητας Ηπείρου 

Βελτίωση της προ-
σπελασιµότητας µέσω 
της δηµιουργίας και 
αναβάθµισης υποδο-
µών και ενδο-
περιφερειακών και 
δια-περιφερειακών 
µεταφορικών δικτύων. 

Βελτίωση της προ-
σπελασιµότητας µέσω 
της δηµιουργίας ή/και 
αναβάθµισης υποδο-
µών και δικτύων τοπι-
κού και υπερτοπικού 
χαρακτήρα  

 Βελτίωση προσπελα-
σιµότητας υποδοµών 
και υπηρεσιών 

Αειφορική διαχείριση 
του φυσικού και δοµη-
µένου περιβάλλοντος 
και των φυσικών πό-
ρων. 

Προστασία, βελτίωση 
και βιώσιµη αξιοποίη-
ση του φυσικού και 
δοµηµένου περιβάλ-
λοντος και των φυσι-
κών πόρων, σύνδεση 
µεταξύ περιβάλλοντος 
και οικονοµίας στο 
πλαίσιο της βιώσιµης 
ανάπτυξης 

∆ιασφάλιση του περι-
βάλλοντος και εξα-
σφάλιση της αειφορίας 
της ανάπτυξης 

Αειφορική διαχείριση 
φυσικού και δοµηµέ-
νου περιβάλλοντος-
∆ιαχείριση προστα-
τευόµενων περιοχών 

Εκσυγχρονισµός και 
αναβάθµιση της ∆η-
µόσιας ∆ιοίκησης και 

Βελτίωση λειτουργίας 
δηµόσιας διοίκησης 
στο πλαίσιο µιας νέας 

 Προώθηση της ψηφια-
κής σύγκλισης και εκ-
συγχρονισµός και α-
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ΧΕ Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ηπειρος 

προώθηση της ψηφια-
κής σύγκλισης 

συνεργατικής διακυ-
βέρνησης 

ναβάθµιση της ∆ηµό-
σιας ∆ιοίκησης 

Ενίσχυση της ενδοπε-
ριφερειακής οικονοµι-
κής και κοινωνικής 
συνοχής 

Ενίσχυση της ενδο-
περιφερειακής χωρι-
κής και οικονοµικής 
συνοχής  

Αντιστροφή του ανα-
πτυξιακού δυϊσµού και 
οµογενοποίηση του 
οικονοµικού και κοι-
νωνικού χώρου της 
Περιφέρειας 

Ενίσχυση της ενδοπε-
ριφερειακής συνοχής 
και ισόρροπη ανάπτυ-
ξη 

Ανάπτυξη του ανθρώ-
πινου δυναµικού. 

Βελτίωση απασχόλη-
σης και ποιότητας ζω-
ής 

Αξιοποίηση των αν-
θρώπινων πόρων 

Επένδυση στο αν-
θρώπινο κεφάλαιο 

Ενίσχυση της διαπε-
ριφερειακής συνεργα-
σίας 

Προώθηση της διαπε-
ριφερειακής και διε-
θνούς συνεργασίας 

Λειτουργική σύνδεση 
µε τις όµορες Περιφέ-
ρειες και µείωση της 
εξάρτησης 

Προώθηση της συνερ-
γασίας και των δικτύ-
ων µεταξύ χωρών και 
Περιφερειών 

Είναι φανερό ότι οι 8 ειδικοί στόχοι της ΧΕ συµπεριλαµβάνουν το σύνολο των 21 «περιφερεια-
κών» ειδικών στόχων, συµπυκνώνοντάς τους σε ένα πιο περιορισµένο αριθµό, χωρίς απώλεια 
περιεχοµένου. Ως συνέπεια, η στρατηγική της ΧΕ µπορεί να ενσωµατώσει πλήρως τις κατάλ-
ληλες ανά περιφέρεια επιλογές, και παράλληλα επιτυγχάνει, όπου υπάρχει κοινό έδαφος, την 
αναγκαία σύνθεση και ενιοποίηση. Οι 8 στόχοι είναι σαφείς και χωρίς επικαλύψεις (κάτι που 
δεν σηµαίνει χωρίς δυνατότητες συνέργιας). 

 

Η στοχοθεσία του ΠΕΠ εξυπηρετείται µέσω 12 αξόνων προτεραιότητας (ΑΠ). Οι άξονες προ-
κύπτουν από τη διασταύρωση 4 ευρύτερων τύπων παρέµβασης, µε τις 3 περιφέρειες της ΧΕ, 
ως εξής: 

 Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ηπειρος 

Προσπελασιµότητα • • • 

Αειφόρος ανάπτυξης και ποιότητα ζωής • • • 

Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα • • • 

Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής • • • 

 

Η επιλογή της αντιστοίχισης σε κάθε περιφέρεια ενός ανάλογου θεµατικού άξονα µπορεί να 
υποστηριχθεί από δύο παράγοντες: 

α) Η Στερεά Ελλάδα είναι περιφέρεια phasing in, µε τις συνακόλουθες συνέπειες ως προς την 
επιλεξιµότητα δράσεων σε αυτήν (σαφώς µεγαλύτερη έµφαση σε δράσεις που εξυπηρετούν τη 
ΣτΛ) αλλά και τον χρονικό προγραµµατισµό της διάθεσης των πόρων (εµπροσθοβαρές). Τα 
δεδοµένα αυτά καθιστούν σκόπιµη τη διαφοροποίηση των ΑΠ ως προς τη Στερεά Ελλάδα, 
δεδοµένου ότι ενιαίοι «θεµατική» άξονες για το σύνολο της ΧΕ θα ήταν πολύ ανοµοιογενείς 
όσον αφορά τις ειδικότερες δράσεις τους. 

β) Οπως έχει δείξει η κοινωνικο-οικονοµική ανάλυση, η ΧΕ ΘΣΗ χαρακτηρίζεται από σηµαντι-
κή έλλειψη εσωτερικής συνοχής˙ η άλλη όψη του νοµίσµατος είναι ότι και οι τρεις περιφέρειες 
παρουσιάζουν σαφώς διαφοροποιηµένη µεταξύ τους φυσιογνωµία. Το γεγονός αυτό από µόνο 

του−ανεξάρτητα από το σηµείο (α)−καθιστά αναγκαία µια αντίστοιχη διαφοροποίηση της στρα-
τηγικής ανά περιφέρεια, όχι τόσο όσον αφορά τη γενική στοχοθεσία και τις γενικές θεµατικές 
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προτεραιότητες, όσο ως προς το αναλυτικό περιεχόµενο κάθε προτεραιότητας. Στο πλαίσιο 
αυτό, ο καθορισµός ΑΠ µε περιφερειακή αναφορά διευκολύνει την ενσωµάτωση των ειδικών 
χαρακτηριστικών και αναγκών κάθε περιφέρειας στον επιχειρησιακό προγραµµατισµό. 

Οι 12 άξονες προτεραιότητες, και οι «κορµοί» παρεµβάσεων που αντιστοιχούν στον καθένα 
τους, έχουν ως εξής: 
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Πίνακας 6 Αξονες προτεραιότητας του ΠΕΠ 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕ-
ΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΟΡΜΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

1 Υποδοµές και 
υπηρεσίες προσπε-
λασιµότητας Θεσ-
σαλίας 

1 Μεταφορικές υποδοµές  

2 Υπηρεσίες προσπελασιµότητας και γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος 

2 Υποδοµές και 
υπηρεσίες προσπε-
λασιµότητας Στε-
ρεάς Ελλάδας  

1 ∆ιασύνδεση του µεταφορικού και επικοινωνιακού δικτύου της Περιφέρειας µε το 
αντίστοιχο εθνικό και ευρωπαϊκό 

2 ∆ιαµόρφωση λειτουργικού αστικού δικτύου της Περιφέρειας 

3 ∆ιασύνδεση µε τις όµορες Περιφέρειες 

4 ∆ιασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού 

3 Υποδοµές και 
υπηρεσίες προσπε-
λασιµότητας Ηπεί-
ρου 

1 Ολοκλήρωση των συστηµάτων συγκοινωνίας και µεταφορών  

2 Ενίσχυση των συστηµάτων τηλεπικοινωνιών-πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπο-
δοµές 

3 Ανάπτυξη ενεργειακών υποδοµών 

4 Αειφόρος ανάπτυ-
ξη και ποιότητα ζω-
ής Θεσσαλίας 

 

1 Περιβάλλον 

2 Πολιτισµός -Τουρισµός 

3 Υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη 

4 Κοινωνικές υποδοµές και υπηρεσίες προς τους πολίτες 

5 Χωρική συνοχή-σχέδια ανάπτυξης ειδικών περιοχών 

6 Βελτίωση της ποιότητας ζωής και αύξηση της ελκυστικότητας των αστικών κέ-
ντρων  

7 ∆ιαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές δράσεις στον τοµέα της αειφόρου α-
νάπτυξης και ποιότητας ζωής 

5 Αειφόρος ανάπτυ-
ξη και ποιότητα ζω-
ής Στερεάς Ελλάδας  

1 Ένταξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας σε όλες τις αναπτυξιακές παρεµβάσεις 
και µείωση της εξαρτώµενης οικονοµικής ανάπτυξης από καύσιµες πηγές ενέργει-
ας: 

2 Αναβάθµιση φυσικών και πολιτιστικών πόρων και αξιοποίηση «ευκαιριών» 

3 Προγράµµατα έργων προστασίας του περιβάλλοντος 

4 Βελτίωση της ποιότητας ζωής και αύξηση της ελκυστικότητας των αστικών κέ-
ντρων 

5 Ολοκλήρωση πλέγµατος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών 

6 Ενίσχυση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και καταπολέµηση του ψηφιακού 
χάσµατος 

6 Αειφόρος ανάπτυ-
ξη και ποιότητα ζω-
ής Ηπείρου 

1 Κοινωνικές υποδοµές και υπηρεσίες          

2 Υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη   

3 Παρεµβάσεις περιβάλλοντος τοπικής κλίµακας         

4 Παρεµβάσεις πολιτισµού 

5 Παρεµβάσεις τουρισµού 

6 Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις  αστικής και αγροτικής αναγέννησης 

7 Ψηφιακή σύγκλιση 
και Επιχειρηµατικό-
τητα Θεσσαλίας  

1 Επιχειρηµατικότητα-ανταγωνιστικότητα-καινοτοµία   

2 Ψηφιακή σύγκλιση και αναβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης 

8 Ψηφιακή σύγκλιση 
και Επιχειρηµατικό-
τητα Στερεάς Ελλά-
δας  

1 Ολοκληρωµένα Επιχειρηµατικά Σχέδια για υποστήριξη παραγωγικών επενδύ-
σεων 

2 Συλλογικά Επιχειρηµατικά Σχέδια ενίσχυσης των επιχειρηµατικών δικτυώσεων 

3 Ολοκληρωµένα Προγράµµατα στήριξης της «τοποθέτησης» των τοπικών προ-
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ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕ-
ΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΟΡΜΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ϊόντων σε διεθνή δίκτυα µε συλλογικό τρόπο 

4 Ολοκληρωµένα Προγράµµατα για ενίσχυση της ΕΤΑ και για παραγωγική αξιο-
ποίηση των αποτελεσµάτων της Έρευνας, 

5 Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις εκσυγχρονισµού - αναδιάταξης του τουριστικού 
τοµέα  

6 Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας  

7 Επιχειρηµατικά Σχέδια ίδρυσης και εκσυγχρονισµού της λειτουργίας των σύγ-
χρονων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων και επέκτασή τους και στους τοµείς του 
εµπορίου, του τουρισµού και των υπηρεσιών 

8 Εκσυγχρονισµός των επιχειρηµατικών υποδοµών, µε υποστήριξη των επενδύ-
σεων που απαιτούνται 

9 Εκσυγχρονισµός των τουριστικών υποδοµών, µε υποστήριξη των επενδύσεων 
που απαιτούνται 

9 Ψηφιακή σύγκλιση 
και Επιχειρηµατικό-
τητα Ηπείρου  

1 Βελτίωση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ 

2 Ενίσχυση της καινοτοµικής ικανότητας της Περιφέρειας για την ανάπτυξη νέων ή 
βελτιωµένων προϊόντων και υπηρεσιών   

3 Προώθηση της επιχειρηµατικότητας-Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλο-
ντος 

4 Βελτίωση ποιότητας ζωής 

10 Τεχνική υποστή-
ριξη εφαρµογής 
Θεσσαλίας  

1 Τεχνική υποστήριξη του προγράµµατος 

11 Τεχνική υποστή-
ριξη εφαρµογής 
Στερεάς Ελλάδας  

1 Τεχνική υποστήριξη του προγράµµατος 

12 Τεχνική υποστή-
ριξη εφαρµογής 
Ηπείρου 

1 Τεχνική υποστήριξη του προγράµµατος 

 

2.1.2 Συνάφεια των στόχων µε τις ανάγκες 

Για την αξιολόγηση της συνάφειας µεταξύ αναγκών (θεµάτων), όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί 
στον πίνακα IAEA, και των ειδικών στόχων, κατασκευάστηκε µια µήτρα συνάφειας, που παρα-
τίθεται αυτούσια στο Παράρτηµα Α του παρόντος. Οι στήλες της µήτρας αποτελούνται από 
τους ειδικούς στόχους, ενώ οι γραµµές περιλαµβάνουν τα θέµατα του πίνακα IAEA. Στη δια-
σταύρωση στηλών και γραµµών τίθεται τιµή 1 ή 0, ανάλογα µε την ύπαρξη ή µη συνάφειας 
µεταξύ των αντίστοιχων ΣΣ και των θεµάτων του πίνακα SWOT. Υπογραµµίζεται ότι ως συνά-
φεια θεωρείται η εξυπηρέτηση του αντίστοιχου θέµατος από τον αντίστοιχο ειδικό στόχο, είτε 
άµεσα είτε έµµεσα αλλά σαφώς. Η κατανόηση της µεθοδολογικής αυτής αρχής είναι απαραίτη-
τη, για τη σωστή ερµηνεία της ανάλυσης που ακολουθεί. Προτιµήθηκε ο συνυπολογισµός άµε-
σης και έµµεσης συνάφειας, και όχι µόνο της πρώτης, λόγω της φύσης των ειδικών στόχων: σε 
αντίθεση µε τις συγκεκριµένες δράσεις, η έµφαση των οποίων είναι στις εκροές και στα άµεσα 
αποτελέσµατα, οι ειδικοί στόχοι είναι µεγαλύτερου φάσµατος και αποβλέπουν σε επιπτώσεις 
σε ευρύ φάσµα πεδίων. 
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Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τον πλήρη πίνακα, σε επίπεδο οµάδων θεµάτων του πίνακα 
ΙΑΕΑ. 

Πίνακας 7 Συνάφεια ειδικών στόχων µε τις ανάγκες του πίνακα ΙΑΕΑ 

 Οµάδες θεµάτων (αναγκών) ΙΑΕΑ 

Ειδικοί στόχοι ΠΕΠ 

Ανάπτυξη Προσπε-
λασιµότη-

τα 

Ανθρώπι-
νοι Πόροι 

Περιβάλ-
λον Χώ-
ρος Αθρ. % 

1 Βελτίωση ανταγωνιστικ., εξωστρέφ., 
ποιότητας και καινοτοµικής ικανότητας 
επιχειρήσεων. 

19 1 2 2 24 17% 

2 Βελτίωση προσπελασιµότητας µέσω 
υποδοµών ενδο-/δια-περιφερειακών µε-
ταφορών 

− 8 − 5 13 9% 

3 Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού. 5 − 9 1 15 11% 

4 Αειφορική διαχείριση του φυσικού και 
δοµηµένου περιβάλλοντος και των φυσι-
κών πόρων. 

9 − − 14 23 16% 

5 Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικο-
νοµικής και κοινωνικής συνοχής 

8 4 3 7 22 16% 

6 Ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνερ-
γασίας 

3 2 − − 5 4% 

7 Αξιοποίηση του τουρισµού και του πο-
λιτισµού για τη βιώσιµη ανάπτυξη 

7 2 2 7 18 13% 

8 Εκσυγχρονισµός-αναβάθµιση ∆ηµόσι-
ας ∆ιοίκησης και προώθηση της ψηφια-
κής σύγκλισης 

6 1 4 9 20 14% 

Αθρ. 57 18 20 45 140 100% 

% 41% 13% 14% 32% 100%  

 

Λαµβάνοντας υπόψη τον πλήρη πίνακα του Παραρτήµατος Α, προκύπτει κατ’ αρχάς ότι όλα τα 
θέµατα της ανάλυσης ΙΑΕΑ υποστηρίζονται από τουλάχιστον ένα στόχο. Υπάρχει συνεπώς 
επάρκεια της στρατηγικής στοχοθεσίας σε σχέση µε τα πορίσµατα της κοινωνικο-οικονοµικής 
ανάλυσης. 

Ο παραπάνω συντετµηµένος πίνακας δίνει µια πιο δοµική εικόνα της σχέσης των στόχων µε 
τις ανάγκες που έχουν επισηµανθεί κατά την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση και έχουν αποτυ-
πωθεί στον πίνακα ΙΑΕΑ. Προφανώς σε όλες οι οµάδες αναγκών (θεµάτων) αντιστοιχεί τουλά-

χιστον ένας στόχος−στην πραγµατικότητα περισσότεροι του ενός. Υπάρχουν, ωστόσο, εκλε-
κτικές συγγένειες αναγκών και στόχων, όπως είναι εύλογο. 

Στην οµάδα αναγκών που συνδέονται (άµεσα) µε την ανάπτυξη, αντιστοιχεί κατά πρώτον ο 
ειδικός στόχος 1 (Βελτίωση ανταγωνιστικότητας κλπ.), µε τον οποίο έχει άµεση και υψηλή συ-
νάφεια. Αντιστοιχούν όµως µε µικρότερη ένταση και σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι ειδικοί στόχοι, 
µε σχετικά υψηλότερες τιµές στους 5 (ενδοπεριφερειακή συνοχή) και 7 (τουρισµός). Το γεγο-
νός αυτό αποτελεί ένδειξη του αναπτυξιακού προσανατολισµού του συνολικού προγράµµατος. 
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Η οµάδα αναγκών προσπελασιµότητας έχει αρκετά πιο εστιασµένο χαρακτήρα, και αντιστοιχεί 
κυρίως στον ειδικό στόχο 2 (Βελτίωση προσπελασιµότητας κλπ.). Ωστόσο, έχει κάποια αντι-
στοιχία και µε άλλους στόχους, και ιδίως µε τον στόχο 5 (ενδοπεριφερειακή συνοχή). 

Η οµάδα αναγκών που συνδέονται µε τους ανθρώπινους πόρους αντιστοιχεί κυρίως στον ειδι-
κό στόχο 3 (ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού), µε τον οποίο έχει πολύ υψηλή θεµατική συγ-
γένεια, αλλά υπάρχουν και άλλοι στόχοι που παρουσιάζουν αντιστοιχία, και κυρίως ο στόχος 8 
(δηµόσια διοίκηση). 

Η οµάδα αναγκών που συνδέονται µε το περιβάλλον και την οργάνωση του χώρου, τέλος, πα-
ρουσιάζει την πιο διαφοροποιηµένη εικόνα. Η υψηλότερη συνάφειά του είναι µε τον ειδικό στό-
χο 4 (αειφορική διαχείριση κλπ.) αλλά µε αρκετούς άλλους στόχους έχει επίσης υψηλές τιµές, 

όπως µε τους 4 (δηµόσια διοίκηση)−κάτι που οφείλεται στον κεντρικό ρόλο της διοίκησης για 

την προώθηση της αειφορίας µέσω της ενσωµάτωσής της σε διάφορες πολιτικές−, 5 (διαπερι-
φερειακή συνοχή), και 7 (τουρισµός). Η διαφοροποίηση αυτή αντανακλά τον πιο οριζόντιο χα-
ρακτήρα των περιβαλλοντικών και χωρικών αναγκών, σε σχέση µε τις υπόλοιπες που έχουν 
τοµεακή έµφαση. 

Μια άλλη οπτική γωνία αξιολόγησης της συνάφειας µεταξύ των ειδικών στόχων και των ανα-
γκών (θεµάτων του πίνακα ΙΑΕΑ) δίνει ο επόµενος πίνακας. Στην πρώτη γραµµή σηµειώνεται 
η συχνότητα των θεµάτων ανά κατηγορία ΙΑΕΑ (Ισχυρά σηµεία, Αδυναµίες, Ευκαιρίες, Απει-
λές), ενώ στη δεύτερη γραµµή εµφανίζεται η συχνότητα σχέσεων των ειδικών στόχων µε τις 
ίδιες κατηγορίες 

 ΙΣ Α∆ ΕΥ ΑΠ  

Θέµατα πίνακα ΙΑΕΑ 19% 62% 10% 9% 100% 

Σύνολο (%) σχέσεων ειδικών στόχων µε αντίστοιχα θέµα-
τα 

17% 61% 11% 10% 100% 

 

Οι συχνότητες στις δύο γραµµές είναι σχεδόν ταυτόσηµες. Το στοιχείο αυτό είναι ένδειξη ότι οι 
ειδικοί στόχοι ανταποκρίνονται στη δοµή των αναγκών της ΧΕ όχι µόνο θεµατικά (όπως έχει 
δείξει η παραπάνω) ανάλυση, αλλά και από την άποψη της τυπολογίας των αναγκών. 

 

2.1.3 Συνάφεια των Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων µε τους στό-
χους  

Η διερεύνηση της συνάφειας των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων (ΑΠ) µε τους ειδικούς στό-
χους (ΕΣ) έγινε µε την κατασκευή της παρακάτω µήτρας συνάφειας. Ο βαθµός συνάφειας 
(συµβολής) κάθε ΑΠ σε κάθε ΕΣ κατατάσσεται σε τρία επίπεδα: 

# Αµεση  

� Εµµεση 

 Πολύ περιορισµένη 

Σηµειώνεται, επίσης, ότι η µήτρα είναι προσανατολισµένη («συµβολή της ΑΠχ στην επίτευξη 
του ΕΣψ»).  
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Πίνακας 8 Μήτρα άµεσων και έµµεσων σχέσεων συνάφειας µεταξύ αξόνων προτεραιότητας (από) και ειδικών στόχων (προς)Πίνακας 9 

⇒ Ειδικοί στόχοι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξονες προτεραιότητας⇒ 

1 Βελτίωση 
της ανταγω-
νιστικότη-
τας, της 

εξωστρέφει-
ας, της 

ποιότητας 
και της και-
νοτοµικής 
ικανότητας 
των επιχει-
ρήσεων 

2 Βελτίωση 
προσπελα-
σιµότητας 
µέσω δηµι-
ουργίας -
αναβάθµι-
σης υποδο-
µών και 
ενδο- και 
δια- περ-
ιφερειακών 
µεταφορι-

κών δικτύων 

3 Ανάπτυξη 
του ανθρώ-
πινου δυνα-

µικού. 

4 Αειφορική 
διαχείριση 
του φυσικού 
και δοµηµέ-
νου περι-
βάλλοντος 
και των 
φυσικών 
πόρων 

5 Ενίσχυση 
της ενδοπε-
ριφερειακής 
οικονοµικής 
και κοινωνι-
κής συνοχής 

6  Ενίσχυση 
της διαπερι-
φερειακής 

συνεργασίας 

7  Αξιοποίησ
η του τουρι-
σµού και του 
πολιτισµού 
για τη βιώ-
σιµη ανά-
πτυξη 

8 Εκσυγ-
χρονισµός 
και αναβάθ-
µιση της 
∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης 
και προώ-
θηση της 
ψηφιακής 
σύγκλισης 

Αµε-
ση 

Εµ-
µε-
ση 

1 Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Θεσσαλίας � #  � # # �  3 3 

2 Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Στ.  Ελλάδας � #  # #   � 3 2 

3 Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Ηπείρου � #  # #   � 3 2 

4 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας �  # # # # #  5 1 

5 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στ. Ελλάδας �  # # �  # # 4 2 

6 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου �  # # �  #  3 2 

7 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα  Θεσσαλίας #    � � # # 3 2 

8 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα  Στ. Ελλάδας #   �   # # 3 1 

9 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα  Ηπείρου #   � �  # # 3 2 

10 Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής  Θεσσαλίας � � � � � � � � 0 8 

11 Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής  Στ. Ελλάδας � � � � �  � � 0 7 

12 Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής  Ηπείρου � � � � �  � � 0 7 

Αµεση 3 3 3 5 4 2 6 4 30  

Εµµεση 9 3 3 6 7 2 4 5  39 
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Ο προσδιορισµός της ύπαρξης άµεσης συνάφειας βασίστηκε στην προβλεπόµενη κατανοµή 
των πόρων κάθε ΑΠ ανά επιµέρους δράση τους (Πίνακες 62 και 63 του ΠΕΠ). Σε ορισµένες 
περιπτώσεις στις οποίες από την περιγραφή των ΑΠ προέκυπτε ότι θα υπάρξει άµεση συµβο-
λή σε κάποιο ειδικό στόχο, αλλά αυτό δεν προέκυπτε ευθέως µε βάση τη χρηµατοδότηση των 
δράσεων (λόγω του ότι οι δράσεις δεν είναι πάντα τόσο αναλυτικές) αποδόθηκε ένα µέρος της 
χρηµατοδότησης κάποιων δράσεων σε αυτούς τους στόχους κατ’ εκτίµηση. 

Ολοι οι ειδικοί στόχοι υποστηρίζονται από κάποιες αναπτυξιακές προτεραιότητες, σε διαφορε-
τικά επίπεδα άµεσης ή έµµεσης συνάφειας. Βέβαια, το τελικό αποτέλεσµα θα είναι, επίσης, 
συνάρτηση, του ύψους της χρηµατοδότησης στο πλαίσιο κάθε ΑΠ των συγκεκριµένων δράσε-
ων που στηρίζουν κάθε σχέση συνάφειας που διαπιστώνεται9 . Ετσι, το ίδιο επίπεδο συνάφει-
ας στον παραπάνω πίνακα (πχ. «άµεση») µπορεί να αντιστοιχεί σε διαφορετικό µερίδιο χρη-
µατοδότησης στο εσωτερικό του άξονα, και συνεπώς σε διαφορετική, τελικά, συµβολή, σε κά-
ποιο στόχο. Είναι επίσης δυνατόν, σε ορισµένες περιπτώσεις, οι έµµεσες συνάφειες να παί-
ζουν σηµαντικό ρόλο. Ωστόσο, η ύπαρξη τουλάχιστον µιας άµεσης συνάφειας διασφαλίζει ότι 
τουλάχιστον κάποιοι χρηµατοδοτικοί πόροι θα διατεθούν ευθέως για τη στήριξη του αντίστοι-
χου στόχου. Οι παρατηρήσεις αυτές είναι αναγκαίες για την ορθή ερµηνεία της παραπάνω µή-
τρας. 

Ο υψηλότερος αριθµός άµεσων συναφειών χαρακτηρίζει τον ΕΣ7 (τουρισµός) επειδή εξυπηρε-
τείται σηµαντικά όχι µόνο από τις δράσεις των αναπτυξιακών ΑΠ (1,2 και 3) αλλά και από αυ-
τές των περιβαλλοντικών ΑΠ (4, 5 και 6), ενώ υψηλός είναι ο αριθµός αυτός και στον ΕΣ4 (πε-
ριβάλλον). 

Τον υψηλότερο συνολικό αριθµό σχέσεων συνάφειας (άµεσων και έµµεσων) διαθέτουν ωστό-
σο ο ΕΣ1 (ανταγωνιστικότητα) και αµέσως µετά οι ΕΣ5 (συνοχή) και ΕΣ4 (περιβάλλον). 

Ο σχετικά χαµηλός αριθµός συναφειών στον ΕΣ3 (ανθρώπινο δυναµικό) οφείλεται στο ότι το 
ΠΕΠ δεν περιλαµβάνει δράσεις ΕΚΤ, στον ΕΣ2 (προσπελασιµότητα) στο ότι αυτός αποτελεί 
κυρίως «µέσο» που διαχέει επιπτώσεις αλλά δεν δέχεται (παρουσιάζει όµως τρεις άµεσες συ-

νάφειες), και στον ΕΣ6 (διαπεριφερειακή−διεθνής−συνεργασία) στο ότι µόνο στην περίπτωση 
της Θεσσαλίας έχουν περιληφθεί αντίστοιχες δράσεις.  

∆ιαβάζοντας τον πίνακα οριζοντίως, δηλ. διαπιστώνοντας το βαθµό συµβολή των αναπτυξια-
κών προτεραιοτήτων στους στόχους, προκύπτει ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αλλά όχι µε-
γάλες, στη συνάφεια των ΑΠ µε τους ΕΣ. Το µεγαλύτερο αριθµό παρουσιάζουν αθροιστικά οι 
ΑΠ 10, 11 και 12 (τεχνική βοήθεια), εύλογο λόγω του οριζόντιου υποστηρικτικού χαρακτήρα 
τους. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις το άθροισµα των συναφειών ανά άξονα κυµαίνεται µεταξύ 4 
και 6. Σηµειώνεται ότι αθροιστικά οι άξονες προσπελασιµότητας (ΑΠ1, 2, 3) αποκτούν υψηλές 
τιµές, ακριβώς λόγω της αλλαγής της οπτικής γωνίας από την «λήψη» στην «παροχή» υπο-
στήριξης. Τον υψηλότερο αριθµός συναφειών αθροιστικά (αλλά µε µικρή διαφορά) παρουσιά-
ζουν οι περιβαλλοντικοί άξονες (ΑΠ 4, 5, 6), ένδειξη του οριζόντιου χαρακτήρα των περιβαλλο-
ντικών θεµάτων αλλά και της δυνητικής πολλαπλής επίδρασής τους σε ένα µοντέλο βιώσιµης 
ανάπτυξης, ενώ το µικρότερο αριθµό (αλλά µε πολύ µικρή διαφορά) παρουσιάζουν οι άξονες 
ανταγωνιστικότητας (ΑΠ 7, 8, 9)˙ η αντιστροφή της εικόνας οφείλεται ακριβώς στο ότι τα ζητή-
µατα ανταγωνιστικότητας (χωρίς να παύουν να έχουν και ορισµένες επιδράσεις σε άλλα πεδία) 
κυρίως αποτελούν τον «στρατηγικό πυρήνα» στον οποίο συγκλίνει το ΠΕΠ. 

                                                      

9 Καθώς και της αποτελεσµατικότητας στην υλοποίηση των δράσεων αυτών. 



Ex ante Αξιολόγηση ΕΠ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 

44 

 

2.1.4 Εκτίµηση της άµεσης συµβολής κάθε Αναπτυξιακής Προτε-
ραιότητας στους τεθέντες στόχους  

Η εκτίµηση της άµεσης συµβολής κάθε ΑΠ στους τεθέντες στόχους γίνεται µε βάση τις ήδη 

υπολογισθείσες άµεσες συνάφειες ΑΠ→ΕΣ που είχαν ήδη βασιστεί σε έναν αντίστοιχο επιµε-
ρισµό των χρηµατοδοτικών πόρων. Στην περίπτωση των ΑΠ της τεχνική υποστήριξης, παρόλο 
που στην προηγούµενη µήτρα οι συνάφειές του θεωρήθηκαν έµµεσες, στην παρούσα περί-
πτωση οι πόροι τους κατανεµήθηκαν ανά ΕΣ αναλογικά προς την αντίστοιχη κατανοµή των 
πόρων των υπολοίπων ΑΠ. Η επιλογή αυτή έγινε για να επιµεριστεί το σύνολο των πόρων του 
ΠΕΠ (σε αντίθετη περίπτωση οι πόροι θα ήταν µειωµένοι κατά το άθροισµα της χρηµατοδότη-
σης των τριών αυτών ΑΠ). 

Κρίθηκε σκόπιµο, πέρα από την ανάλυση σε επίπεδο ΧΕ ΘΣΗ, στην παρούσα µήτρα να γίνει 
και διάκριση µεταξύ των δύο περιφερειών αµιγούς σύγκλισης και της περιφέρειας phasing in. Η 
επιλογή αυτή απορρέει από το ότι η κατανοµή των χρηµατοδοτικών πόρων επηρεάζεται πολύ 
περισσότερο από το καθεστώς κάθε περιφέρειας, από ότι συµβαίνει απλώς στο επίπεδο της 
διαπίστωσης συναφειών µεταξύ προτεραιοτήτων και στόχων. Ενώ οι τελευταίες εδράζονται 
κυρίως σε θεµατικούς και ποιοτικούς παράγοντες που τείνουν να είναι κοινοί ανεξαρτήτως κα-
θεστώτος ενίσχυσης, η κατανοµή των πόρων υπόκειται τόσο σε διαφορετικές ισορροπίες που 
ανάγονται στο διαφοροποιηµένο επίπεδο ανάπτυξης, όσο και σε εξωγενείς δεσµεύσεις που 
αφορούν τη χρήση των πόρων. Αναµένεται, έτσι, διαφορετική έµφαση ανά είδος καθεστώτος 
ενίσχυσης. 
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Πίνακας 10 Συµβολή κάθε αναπτυξιακής προτεραιότητας στους στόχους 

⇒ Ειδικοί στόχοι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξονες προτεραιότητας⇒ 

1 Βελτίωση 
της ανταγω-
νιστικότητας, 
της εξω-
στρέφειας, 
της ποιότη-
τας και της 
καινοτοµικής 
ικανότητας 
των επιχει-
ρήσεων 

2 Βελτίωση 
προσπελασι-

µότητας 
µέσω δηµι-
ουργίας -

αναβάθµισης 
υποδοµών 
και ενδο- και 
δια- περ-
ιφερειακών 
µεταφορικών 

δικτύων 

3 Ανάπτυξη 
του ανθρώ-
πινου δυνα-

µικού. 

4 Αειφορική 
διαχείριση 
του φυσικού 
και δοµηµέ-
νου περιβάλ-
λοντος και 

των φυσικών 
πόρων 

5 Ενίσχυση 
της ενδοπε-
ριφερειακής 
οικονοµικής 
και κοινωνι-
κής συνοχής 

6  Ενίσχυση 
της διαπερι-
φερειακής 

συνεργασίας 

7  Αξιοποίησ
η του τουρι-
σµού και του 
πολιτισµού 
για τη βιώσι-
µη ανάπτυξη 

8 Εκσυγχρο-
νισµός και 
αναβάθµιση 
της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και 
προώθηση 
της ψηφιακής 
σύγκλισης 

εκ. 
ευρώ 

% στο 
ΠΕΠ 

1 Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Θεσσαλίας 0,0 107,0 0,0 0,0 25,0 10,0 0,0 0,0 142,1 8% 

2 Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Στ.  Ελλάδας 0,0 116,8 0,0 39,8 32,1 0,0 0,0 0,0 188,7 10% 

3 Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Ηπείρου 0,0 98,1 0,0 6,5 24,8 0,0 0,0 0,0 129,5 7% 

4 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας 0,0 0,0 147,9 125,4 15,0 5,0 34,6 0,0 327,9 18% 

5 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στ. Ελλάδας 0,0 0,0 132,6 117,2 0,0 0,0 21,5 35,4 306,7 17% 

6 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου 0,0 0,0 132,0 85,6 0,0 0,0 31,2 0,0 248,8 14% 

7 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα  Θεσσαλίας 79,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 23,5 122,7 7% 

8 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα  Στ. Ελλάδας 194,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,1 6,8 228,3 13% 

9 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα  Ηπείρου 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 10,0 97,0 5% 

10 Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής  Θεσσαλίας 1,6 2,0 3,0 2,6 0,8 0,1 1,1 0,5 11,6 1% 

11 Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής  Στ. Ελλάδας 2,0 0,0 3,5 3,1 0,2 0,1 1,0 0,5 10,3 1% 

12 Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής  Ηπείρου 1,4 1,8 2,6 2,3 0,5 0,0 1,0 0,2 9,7 1% 

εκ. ευρώ αµιγής σύγκλιση (Θεσσαλία+Ηπειρος) 149,2 209,0 285,5 222,5 66,1 15,1 107,9 34,2 1089,5   

 phasing in (Στερεά Ελλάδα) 196,4 116,8 136,1 160,1 32,3 0,1 49,5 42,7 734,1   

 ΧΕ ΘΣΗ 345,6 325,8 421,6 382,6 98,4 15,2 157,5 76,9 1.824 100% 

% στο ΠΕΠ αµιγής σύγκλιση (Θεσσαλία+Ηπειρος) 14% 19% 26% 20% 6% 1% 10% 3% 100%   

 phasing in (Στερεά Ελλάδα) 27% 16% 19% 22% 4% 0% 7% 6% 100%   

 ΧΕ ΘΣΗ 19% 18% 23% 21% 5% 1% 9% 4% 100%   
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Η παρεµβολή του χρηµατοδοτικού παράγοντα δηµιουργεί διαφοροποιήσεις στους συσχετι-
σµούς. 

Σε επίπεδο συνολικής ΧΕ ΘΣΗ: 

− Ο στόχος που δέχεται την υψηλότερη σχετική (ποσοστιαία) στήριξη είναι ο ΕΣ3 (ανθρώπι-

νο δυναµικό)−µε δράσεις που σε υποδοµές υγείας και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες. Ο 
προσανατολισµός αυτός συνδέεται µε το ότι πρόκειται για δράσεις επιλέξιµες στο ΕΤΠΑ. 
Σηµειώνουµε ότι θα υπάρξουν ανά περιφέρεια και άλλες δράσεις που αφορούν το αν-
θρώπινο δυναµικό και εστιάζονται σε θέµατα αγοράς εργασίας (ανάγκη που έχει διαπι-
στωθεί στο πλαίσιο της κοινωνικο-οικονοµικής ανάλυσης), για µεν τη Θεσσαλία και την 
Ηπειρο µέσω τοµεακών ΕΠ µε χρηµατοδότηση από το ΕΚΤ, για δε τη Στερεά Ελλάδα α-
πευθείας µέσω πόρων του ΕΚΤ10. 

− Υψηλή είναι η σχετική χρηµατοδότηση του ΕΣ4 (περιβάλλον), ενώ την επόµενη θέση κα-
ταλαµβάνει ο ΕΣ1 (ανταγωνιστικότητα). Αν ληφθεί υπόψη ότι ο ΕΣ7 (τουρισµός-
πολιτισµός) έχει έντονο αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα, προκύπτει ότι τελικά 
οι τοµείς ανταγωνιστικότητα/ανάπτυξης και περιβάλλον ενισχύονται πρακτικά ακόµα πε-
ρισσότερο. 

− Ελαφρά χαµηλότερη χρηµατοδότηση διατίθεται για τον ΕΣ2 (προσπελασιµότητα). Τέλος, 

σε σαφώς χαµηλότερα επίπεδα τοποθετούνται ο ΕΣ5 (ενδοπεριφερειακή συνοχή)−που 

όµως δέχεται έντονη έµµεση στήριξη από πολλούς ΑΠ−, και ΕΣ8 (δηµόσια διοίκηση)−στην 
περίπτωση αυτή το φαινόµενο συνδέεται µάλλον µε το ότι η αναβάθµιση της δηµόσιας 
διοίκησης προϋποθέτει κυρίως κεντρικές, και συχνά θεσµικές και οργανωτικές παρεµβά-
σεις. 

Στη Στερεά Ελλάδα (phasing in) παρατηρούνται ωστόσο µετατοπίσεις σε σχέση µε την παρα-
πάνω γενική εικόνα για το σύνολο της ΧΕ (οι οποίες µετατοπίσεις επηρεάζουν προς την αντί-
στροφη κατεύθυνση την κατάσταση ως προς τις δύο περιφέρειες αµιγούς σύγκλισης). Αφενός, 
ο ΕΣ1 (ανταγωνιστικότητα) περνάει στην πρώτη θέση, µε τον ΕΣ4 (περιβάλλον) να διατηρει τη 
δεύτερη θέση, µε αρκετή διαφορά (5 εκατοστιαίες µονάδες) αλλά µε αυξηµένο ποσοστό ως 
προς τις δύο άλλες περιφέρειες. Η αλλαγή αυτή ανταποκρίνεται σαφώς στον ειδικό χαρακτήρα 
της Στερεάς Ελλάδας, και παρέχει την αναγκαία µεγαλύτερη έµφαση στα ζητήµατα που συνδέ-
ονται αµεσότερα µε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας. Σηµειώνεται ότι και ο ΕΣ4, δεν αφορά στε-
νά την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και τη βιώσιµη ανάπτυξη ως γενικότερη έννοια, 
ενώ συµβάλλει επίσης στην ποιότητα του χαρακτήρα της αναπτυξιακής διαδικασίας, και το µε-
γαλύτερο χρηµατοδοτικό βάρος του στη Στερεά Ελλάδα είναι επίσης εύλογο. Αφετέρου, µειώ-
νεται το ποσοστό του ΕΣ2 (προσπελασιµότητα), µε τη διαφορά του σε σύγκριση µε τις περιφέ-
ρειες αµιγούς σύγκλισης να φθάνει τις 3 µονάδες. Πρόκειται για µια σαφή συνέπεια των χρηµα-
τοδοτικών δεσµεύσεων που υπάρχουν στην περίπτωση των περιοχών phasing in (που δεν 
αναιρούν, πάντως, την ύπαρξη στην πραγµατικότητα αυξηµένων «κλασικών» αναγκών στη 

Στερεά Ελλάδα−υπενθυµίζοµε όσα έχουν αναφερθεί στην κοινωνικο-οικονοµική ανάλυση για 
το µερικώς πλασµατικό χαρακτήρα της εικόνας που προκύπτει από το ΑΕΠκκ). Από αυτή την 
άποψη, το µείγµα πολιτικής στη Στερεά Ελλάδα καθίσταται φιλόδοξο, και θέτει προφανείς 
προκλήσεις: επίτευξή του θα δώσει σοβαρή αναπτυξιακή ώθηση αλλά αυτή προϋποθέτει την 

                                                      

10 Σύµφωνα µε την 4η εγκύκλιο του ΥΠΟΙΟ, το ποσό αυτό ανέρχεται σε 100 εκ. ευρώ. 
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υπέρβαση πραγµατικών δυσκολιών, ενώ παράλληλα υπάρχει ενδεχόµενο µη επαρκούς κάλυ-
ψης βασικών διαρθρωτικών αναγκών τύπου «αµιγούς σύγκλισης». 

Άλλες διαφορές, όπως η µείωση του ποσοστού του ΕΣ7 (τουρισµός-πολιτισµός) ή ο µηδενι-
σµός του ποσοστού του ΕΣ6 (διαπεριφερειακή συνεργασία) συνδέονται πιο άµεσα µε τη δια-
φοροποίηση των ενδογενών χαρακτηριστικών των τριών περιφερειών  

ένδειξη της ενσωµάτωσης στη στρατηγική των ειδικών χαρακτηριστικών κάθε περιφέρειας (και 
καθεστώτος ενίσχυσης 

 

Λαµβανοµένων υπόψη όλων των παραπάνω, προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις: 

a Ολοι οι στόχοι υποστηρίζονται από αναπτυξιακές παρεµβάσεις. ∆εν υπάρχει, συνεπώς, 

κάποιο κενό όσον αφορά τη ροή ανάγκες⇒στόχοι⇒αναπτυξιακές προτεραιότητες. Η εξα-
σφάλιση της ύπαρξης αυτής της αναγκαίας προγραµµατικής αλυσίδας αποτελεί εχέγγυο για 
τη συνολική εσωτερική συνοχή της στρατηγικής. 

a Η συµβολή των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων στην επίτευξη των στόχων, µε βάση τις 
δράσεις που περιλαµβάνουν και τους χρηµατοδοτικούς πόρους που διοχετεύονται, είναι συ-
νολικά εύλογη και αντιστοιχεί στη βαρύτητα των ειδικών στόχων, όπως αυτή προκύπτει από 
τις ανάγκες και από το γενικό στόχο. Υπάρχει, δηλ., επαρκής συνάφεια µε τις θεµατικές α-
νάγκες. 

a Η διαφοροποίηση του περιεχοµένου των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων από άποψη πό-
ρων αλλά και ειδικότερων δράσεων προσδίδει στο πρόγραµµα επαρκή συνάφεια µε τη δια-
φοροποίηση των αναγκών ανά περιφέρεια. 

a Η διαφοροποίηση της ανά άξονα (και κατηγορίες δράσεων) κατανοµής των πόρων στη 
Στερεά Ελλάδα, λόγω του καθεστώτος phasing in, θέτει προκλήσεις. 
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2.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Η σχέση  και η αλληλεπίδραση µεταξύ των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων µπορεί να προσεγ-
γιστεί µέσω της έννοιας της συνέργιας. Η τελευταία διερευνάται µέσω µιας µήτρας στην οποία 
καταγράφεται, για κάθε ζεύγος ΑΠ, ο βαθµός κατά τον οποίο ο πρώτος λειτουργεί ενισχύοντας 
το δεύτερο. Σηµειώνεται ότι πρόκειται για προσανατολισµένη µήτρα (υπάρχει δυνατότητα η 
συνέργια να είναι αµφίδροµη ή µονής κατεύθυνσης), ενώ επίσης είναι δυνατή η αυτό-συνέργια 
ενός ΑΠ (δηλ. η ύπαρξη συνεργιών µεταξύ των επιµέρους δράσεων που τον συγκροτούν. 
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Πίνακας 11 Μήτρα συνεργιών µεταξύ των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων 

Από >>>> Προς 1 Υποδοµές 
και υπηρεσί-
ες προσπε-
λασιµότητας 
Θεσσαλίας 

2 Υποδοµές 
και υπηρεσί-
ες προσπε-
λασιµότητας 
Στ.  Ελλά-

δας 

3 Υποδοµές 
και υπηρεσί-
ες προσπε-
λασιµότητας 
Ηπείρου 

4 Αειφόρος 
ανάπτυξη 

και ποιότητα 
ζωής Θεσ-
σαλίας 

5 Αειφόρος 
ανάπτυξη 

και ποιότητα 
ζωής Στ. 
Ελλάδας 

6 Αειφόρος 
ανάπτυξη 

και ποιότητα 
ζωής Ηπεί-

ρου 

7 Ψηφιακή 
σύγκλιση και 
επιχειρηµα-
τικότητα  

Θεσσαλίας 

8 Ψηφιακή 
σύγκλιση και 
επιχειρηµα-
τικότητα  Στ. 
Ελλάδας 

9 Ψηφιακή 
σύγκλιση και 
επιχειρηµα-
τικότητα  
Ηπείρου 

Αµε-
ση 

Εµ-
µε-
ση 

1 Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Θεσσαλίας # # # �   �   3 2 

2 Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Στ.  Ελλάδας # # #  �   �  3 2 

3 Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Ηπείρου # # #   �   � 3 2 

4 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας    #   #   2  

5 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στ. Ελλάδας     #   #  2  

6 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου      #   # 2  

7 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα  Θεσσαλίας    �   #   1 1 

8 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα  Στ. Ελλάδας     �   #  1 1 

9 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα  Ηπείρου      �   # 1 1 

Αµεση 3 3 3 1 1 1 2 2 2   

Εµµεση    2 2 2 1 1 1   
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Για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης των συνεργιών µεταξύ των ΑΠ κατασκευάσαµε και 
το διάγραµµα που ακολουθεί, το οποίο παρέχει µια εποπτική εικόνα για το ζήτηµα. Ένα πρώτο 

συµπέρασµα είναι ότι οι θεµατικά ο-
µοειδείς άξονες παρουσιάζουν τις ίδι-
ες συνέργιες. Το συµπέρασµα αυτό 
δεν είναι αυτονόητο. Οφείλεται στο 
συγκεκριµένο ειδικότερο περιεχόµενό 
τους όπως αυτό προκύπτει από τις 
δράσεις. Σε κάποιο βαθµό, πάντως, 
αποτελεί και τεκµήριο της προσπάθει-
ας οι ανά περιφέρεια παρεµβάσεις να 
συγκλίνουν θεµατικά (αν και όχι από 
άποψη χρηµατοδοτικών ισορροπιών). 

Ένα δεύτερο συµπέρασµα είναι ότι 
όλοι οι άξονες παρουσιάζουν αυτό-
συνέργια. Το στοιχείο αυτό είναι προ-
ϊόν της ύπαρξης πολλαπλών δράσε-
ων ανά άξονα που παρουσιάζουν αλ-
ληλεπιδράσεις ή συµπληρωµατικότη-
τες (σε επίπεδο µεµονωµένων δρά-
σεων δεν υπάρχει πάντα αυτό-

συνέργια). Κατά τα άλλα,  η δοµή των συνεργιών διαφοροποιείται σηµαντικά ανά οµάδων θε-
µατικών αξόνων: 

− Μόνο οι τρεις άξονες προσπελασιµότητας (1, 2, 3) παρουσιάζουν άµεσες και αµφίδροµες 
«ενδο-οµαδικές» (και συνεπώς διαπεριφερειακές) και συνέργιες. Το στοιχείο αυτό συνδέε-
ται µε το δικτυακό χαρακτήρα της πλειονότητας των δράσεών του, και µε την (αναµενόµε-
νη) διαπεριφερειακή ολοκλήρωση (διασύνδεση) πολλών δικτύων. 

− Παράλληλα, οι άξονες προσπελασιµότητας ενισχύουν τους οµόλογους (της ίδιας περιφέ-
ρειας) περιβαλλοντικούς άξονες (4, 5, 6) και άξονες ανταγωνιστικότητας (7, 8, 9) αλλά η 
συνέργια είναι ασύµµετρη (δεν υπάρχει και αντίστροφη επίδραση). 

− Οι περιβαλλοντικοί άξονες ενισχύουν τους άξονες ανταγωνιστικότητας της ίδιας περιφέ-
ρειας, και αντιστρόφως, αλλά µόνο στην πρώτη περίπτωση τεκµηριώνεται άµεση συνέρ-
για (η αντίστροφη είναι έµµεση). 

Η συνολική εικόνα που προκύπτει είναι ενός προγράµµατος που παρουσιάζει επαρκή εσωτε-
ρική συνοχή σε επίπεδο αξόνων (και δράσεων), και παράλληλα επαρκή διαφοροποίηση µετα-
ξύ των τριών περιφερειών που συγκροτούν τη ΧΕ. 

Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασµό µε τις αναλύσεις και τα συµπεράσµατα του τµήµατος 2.1, 
επιτρέπει το ευρύτερο συµπέρασµα ότι το «µείγµα πολιτικής» που προωθεί το ΠΕΠ µέσω των 
στόχων και των αξόνων προτεραιότητας αντιστοιχεί σε όλες τις ανάγκες, θεµατικές και χωρι-
κές/περιφερειακές, που έχουν καταγραφεί από την κοινωνικο-οικονοµική ανάλυση, και παράλ-
ληλα χαρακτηρίζεται από εύλογες συµπληρωµατικότητες και αλληλεπιδράσεις. 
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Μια πολύ πιο περίπλοκη άσκηση αποτελεί η αξιολόγηση της επάρκειας των πόρων. Μια βασι-
κή παράµετρος του ζητήµατος είναι ότι οι διαθέσιµοι κατά την επόµενη προγραµµατική περίο-

δο πόροι είναι πεπερασµένοι−σε επίπεδο ΕΣΠΑ (εθνικό) κατ’ αρχάς, και κατά συνέπεια και στα 
υποκείµενα προγραµµατικά επίπεδα όπως τα ΕΠ, µεταξύ των οποίων και το ΠΕΠ ΘΣΗ. Στο 
πλαίσιο αυτό, δεν είναι δυνατόν να κριθούν οι ευρύτερες ισορροπίες του ΕΣΠΑ (µεταξύ τοµεα-
κών και περιφερειακών ΕΠ, σε ένα πρώτο επίπεδο, και µεταξύ των ΠΕΠ, σε ένα δεύτερο επί-
πεδο): έχουν προέλθει από µια ανάλυση αναγκών και δυνατοτήτων σε εθνικό επίπεδο, που 
δεν µπορεί παρά να θεωρηθεί ως εξωτερική εισροή, από την οπτική γωνία ενός µεµονωµένου 
ΠΕΠ. 

Μια δεύτερη παράµετρος είναι ότι οι πόροι που θα διατεθούν στις δύο περιφέρειες αµιγούς 
σύγκλισης της ΧΕ από τα τοµεακά ΕΠ, αλλά επίσης οι πόροι που θα διατεθούν στις τρεις πε-
ριφέρειες από το Ταµείο Συνοχής, επίσης είναι προς το παρόν µη προσδιορισµένοι. 

Ως συνέπεια των προηγούµενων, η ευθεία απάντηση στο ερώτηµα της επάρκειας των διατιθέ-
µενων πόρων αντιστοιχεί στην επίλυση ενός συστήµατος µε περισσότερους αγνώστους από 
εξισώσεις. Μπορούν πάντως να γίνουν ορισµένες διαπιστώσεις που βοηθούν στην προσέγγι-
ση του ζητήµατος. 

� Οσον αφορά το σύνολο των διατιθέµενων πόρων µέσω των ΠΕΠ, οι µεταβολές της προϋ-
πολογισθείσας δηµόσιας δαπάνης (∆∆) µεταξύ της τρέχουσας και της επόµενης προγραµµατι-
κής περιόδου έχουν ως εξής: 

 (τρία) ΠΕΠ 2000-
2006(08) 

ΠΕΠ ΧΕ ΘΣΗ 
2007-2013 χω-

ρίς ΕΚΤ 

Μεταβολή  

Περιφέρειες αµιγούς σύγκλιση 1.441 1.090 -24% 
Περιφέρεια phasing in 730 734 1% 
ΧΕ ΘΣΗ 2.171 1.824 -16% 

Στις δύο περιφέρειες αµιγούς σύγκλισης φαίνεται ότι υπάρχει µείωση κατά 24%, σε επίπεδο 
∆∆, αλλά στα ΠΕΠ της νέας περιόδου δεν συµπεριλαµβάνεται το ΕΚΤ. Οι πόροι που θα διατε-
θούν από το ΕΚΤ στη Θεσσαλία και την Ηπειρο, αλλά επίσης οι πόροι που θα διατεθούν από 
τα άλλα Ταµεία µέσω των αντίστοιχων τοµεακών ΕΠ και από το Ταµείο Συνοχής, είναι υπό 
προσδιορισµό. Επιπλέον, δεν είναι επαρκώς γνωστοί οι πόροι που διατίθενται στις τρεις περι-
φέρειες της ΧΕ από τα τοµεακά ΕΠ της τρέχουσας περιόδου. Συνεπώς, δεν µπορεί προς το 
παρόν να γίνει εκτίµηση, και άρα προσπάθεια αξιολόγησης, όσον αφορά τη µεταβολή συνόλου 
των πόρων. Σηµειώνεται, πάντως, ότι για την τελική αξιολόγηση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
και η πρόοδος που σηµείωσαν οι δύο περιφέρειες κατά τη διάρκεια της τρέχουσας προγραµ-
µατικής περιόδου, που προφανώς µείωσαν σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό της ανάγκες 
που υπήρχαν κατά το έτος 2000. Επίσης, είναι πιθανό ότι η µόχλευση ιδιωτικών πόρων κατά 
την επόµενη περίοδο θα είναι αισθητά υψηλότερη αυτής κατά την τρέχουσα. Σε κάθε περί-
πτωση, πάντως, η έννοια της επάρκειας της πόρων είναι σχετική: δεν τίθεται ζήτηµα επάρκειας 
για την πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών (που και αυτές είναι ρευστές και συνεχώς επανα-
προσδιοριζόµενες) αλλά βαθµού κάλυψης και προτεραιοτήτων. 

� Οσον αφορά, ακριβώς, τις προτεραιότητες, µια προσέγγιση µπορεί να γίνει µε βάση την το-
µεακή κατανοµή των διατιθέµενων πόρων µέσω των ΠΕΠ. Στον επόµενο πίνακα επιχειρείται 
µια σύγκριση µεταξύ τρέχουσας και επόµενης προγραµµατικής περιόδου ως προς τους πό-
ρους ΕΤΠΑ. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται για προσεγγιστικούς υπολογισµούς, δεδο-
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µένου ότι δεν µπορεί να υπάρξει απόλυτη αντιστοιχία µεταξύ των τοµέων διάθεσης των πόρων 
στις δύο περιόδους. Με αφετηρία τον πίνακα 2 του παρόντος, οι πόροι (∆∆) των τοµέων «µε-
ταφορές» και «λοιπές υποδοµές γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος» των ΠΕΠ 2000-2006 
αντιστοιχήθηκαν στον ΑΠ1 του ΠΕΠ 2007-2013, οι πόροι του τοµέα «περιβάλλον, οικιστικός 
χώρος, κοινωνικές υποδοµές» αντιστοιχήθηκαν στο ΑΠ2, οι πόροι του τοµέα «Επιχειρηµατικό-
τητα-ιδιωτικές επενδύσεις» αντιστοιχήθηκαν στον ΑΠ1, και οι πόροι του τοµέα «Ειδικές πα-
ρεµβάσεις για ορεινό χώρο» αντιστοιχήθηκαν στους τρεις άξονες του ΠΕΠ 2007-2013 (ΑΠ1, 
ΑΠ2, ΑΠ3) µε αναλογία ½, ¼, και ¼. 

Οµάδες θεµατικών αξόνων ΠΕΠ 2007-2013 ΠΕΠ 2000-2006 ΠΕΠ 2007-2013 Μεταβολή 

Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας  909 47% 460 26% -49% 

Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής  710 37% 883 49% 24% 

Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα   302 16% 448 25% 48% 

 1.921 0% 1.792 100% -7% 

∆ιαπιστώνεται ότι υπάρχουν σηµαντικές µεταβολές όσον αφορά τη χρηµατοδότηση των τριών 
ευρέων τοµέων (οµάδων θεµατικών αξόνων) του ΠΕΠ της ΧΕ. Η µεγαλύτερη αύξηση παρατη-
ρείται στον «επιχειρηµατικό» τοµέα, ενώ στον τοµέα του περιβάλλοντος η αύξηση είναι µικρό-
τερη, µε υπαρκτή αλλά όχι έντονη διαφορά από την προηγούµενη. Αντίθετα, στον τοµέα των 
υποδοµών προσπελασιµότητας υπάρχει σηµαντική µείωση, περίπου στο ½. Οι µεταβολές αυ-
τές αντανακλώνται και στην ποσοστιαία κατανοµή των πόρων ανά τοµέα, µε το περιβάλλον να 
καταλαµβάνει σαφώς την πρώτη θέση, και τους δύο άλλους τοµείς να µοιράζονται σχεδόν µε 
ίσα ποσοστά τις δύο επόµενες θέσεις. 

Με βάση τα προηγούµενα, εκτιµάται ότι υπάρχει σαφής αλλαγή προτεραιοτήτων: ενισχύονται 
σαφώς τόσο η διάσταση «ανταγωνιστικότητα» (µε τις επιµέρους πτυχές της) όσο και η διάστα-

ση «αειφορία»−η σύζευξη των οποίων είναι η βιώσιµη ανάπτυξη−ενώ οι βασικές υποδοµές 
γενικού ενδιαφέροντος µετατοπίζονται σε σαφώς υποδεέστερη θέση. Οι µεταβολές αυτές α-
ντανακλούν αντίστοιχες µεταλλαγές των γενικών αναγκών. Η συνεχής προσπάθεια στις βασι-
κές υποδοµές κατά τις προηγούµενες (την τρέχουσα αλλά και τις δύο προγενέστερες) περιό-
δους έχουν οδηγήσει σε σηµαντική πρόοδο (βλ. και τα πορίσµατα του τµήµατος του παρόντος 
που αναφέρεται στην αποτίµηση των επιτευγµάτων των ΕΠ και ΠΕΠ της περιόδου 2000-
2008), χωρίς αυτό να σηµαίνει πλήρη κάλυψη αναγκών. Οι ανάγκες που έχουν περιβαλλοντικό 
χαρακτήρα είναι αυξηµένες, για πολλαπλούς λόγους: 

� Μειωµένη αποτελεσµατικότητα και κάλυψη αναγκών κατά τις προηγούµενες περιόδους.  

� ∆ιαρκής τάση αύξησης της σηµασίας που δίνεται στα θέµατα περιβάλλοντος, και καλύτερη 
κατανόηση των διασυνδέσεων µεταξύ περιβαλλοντικής διάστασης και ανάπτυξης. 

� Μεγαλύτερη έµφαση πολιτικής στα αναπτυξιακά ζητήµατα (ιδίως υπό το πρίσµα της Στρα-
τηγικής της Λισσαβόνας), που έχει και προγραµµατικό χαρακτήρα στη Στερεά Ελλάδα, αλλά 
που επηρεάζει σε µικρότερο βαθµό και τις άλλες δύο περιφέρειες της ΧΕ. 
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2.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Όπως και στην περίπτωση της Ενότητας 1, στην παρούσα µορφή του ΠΕΠ δεν κρίνεται ανα-
γκαίο να προταθούν περαιτέρω βελτιώσεις. Προφανώς πάντα υπάρχει τέτοιο περιθώριο, αλλά 
εκτιµάται ότι το πρόγραµµα έχει φθάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ωρίµανσης για να µπο-
ρεί να τεθεί υπό ευρύτερη κρίση. 

Για να φθάσει το πρόγραµµα σε αυτή τη µορφή, όσον αφορά τη στοχοθεσία και τη µετάφρασή 
της σε άξονες προτεραιότητες και δράσεις, απαιτήθηκε µια σύνθετη διαδικασία. Πέρα από τη 
συνεχή ανάδραση µεταξύ οµάδας σύνταξης του προγράµµατος και οµάδας αξιολόγησης, υ-
πήρξαν στα ζητήµατα αυτά και αλλαγές που οφείλονταν σε παράγοντες όπως οι κατευθύνσεις 
του ΥΠΟΙΟ (ιδίως η 4η Εγκύκλιος) καθώς και ο συντονισµός µε τους αρµόδιους φορείς των 
τοµεακών ΕΠ. Είναι, έτσι, δύσκολο, να εκτιµηθεί η επίδραση κάθε ενός από τους εµπλεκόµε-
νους παράγοντες στη διαµόρφωση του τελικού αποτελέσµατος. Μπορεί ωστόσο να γίνει επι-
σήµανση µιας σειράς θεµάτων στα οποία υπήρξαν στη µέχρι τώρα διαδικασία βελτιωτικές 
προτάσεις (και) από το Σύµβουλο Αξιολόγησης, που πλέον έχουν ενσωµατωθεί στο πρόγραµ-
µα: 

• Βελτίωση της προσαρµογής των ειδικών στόχων στα συµπεράσµατα της κοινωνικο-
οικονοµικής ανάλυσης, όπως αυτή κωδικοποιήθηκε τελικά στον πίνακα κατάταξη-
ιεράρχησης των βασικών ανισοτήτων, προβληµάτων και αναπτυξιακών κενών, και στον 
πίνακα ανάλυσης ισχυρών σηµείων-αδυναµιών-ευκαιριών-απειλών (ΙΑΕΑ) της ΧΕ ΘΣΗ. 
Με τις αλλαγές που έγιναν καλύφθηκαν ορισµένα κενά της στοχοθεσίας. 

• Μείωση του αριθµού των οµάδων θεµατικών αξόνων προτεραιότητας, µε περιορισµό τους 
σε τρεις. Στο πλαίσιο αυτό, ορισµένοι άξονες προτεραιότητας που αφορούσαν µόνο µεµο-
νωµένες περιφέρειες τελικά συγχωνεύθηκαν στους υπόλοιπους. 

• ∆ιαµόρφωση ενός άξονα προτεραιότητας ανά περιφέρεια, στο εσωτερικό κάθε µιας θεµα-
τικής οµάδας. Σηµειώνεται ότι συζητήθηκε και το ενδεχόµενο δύο αντί τριών αξόνων ανά 
θεµατική οµάδα (µιας κοινής για τις περιφέρειες αµιγούς σύγκλισης, και µιας για την περι-
φέρεια phasing in) αλλά τελικά κρίθηκε από τις ΟΣΠ ως προτιµότερη εκδοχή αυτή των 
τριών περιφερειακών αξόνων ανά θέµα. 
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2.4 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΥΣΧΕΡΕΙΩΝ 

Οι κίνδυνοι και οι πιθανές δυσχέρειες της επιτυχηµένης εφαρµογής του ΕΠ είναι διαφόρων 
ειδών. Μπορούν να εντοπιστούν οι εξής περιπτώσεις: 

Αργός ρυθµός ολοκλήρωσης µεγάλων υποδοµών (σε εξέλιξη ή προγραµµατιζόµενων): Αν και 
ορισµένα από τα κυριότερα έργα συγκοινωνιακών υποδοµών (ΠΑΘΕ, Εγνατία Οδός) βρίσκο-
νται σε προχωρηµένο στάδιο υλοποίησης, άλλες σηµαντικές υποδοµές που αναµένεται να ε-
νταχθούν στο πρόγραµµα βρίσκονται σε πρώιµο στάδιο από άποψη ωρίµανσης, ενώ και η 
«προϊστορία» της ολοκλήρωσης µεγάλων υποδοµών δεν είναι ενθαρρυντική (πχ. ακύρωση 
δηµιουργίας άξονα Ε65 και εµπορευµατικών κέντρων στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, 
καθυστερήσεις εκσυγχρονισµού σιδηροδροµικής υποδοµής κά.). Ενδεχόµενη καθυστέρηση 
ολοκλήρωσης µεγάλων υποδοµών (σε εξέλιξη ή νέων) θα στερήσει τη ΧΕ από τις θετικές ανα-
πτυξιακές επιπτώσεις τους για µεγάλο χρονικό τµήµα της επόµενης περιόδου. 

Μειωµένο επενδυτικό ενδιαφέρον: Ο κίνδυνος µειωµένου επενδυτικού ενδιαφέροντος είναι υ-
παρκτός, µε βάσει την εµπειρία της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου (πχ. µε εξαιρέσεις 
σε ορισµένες ζώνες, πολύ µικρή εισροή εξωγενών (εξωπεριφερειακών) κεφαλαίων κάποιας 
κλίµακας. Το πρόβληµα (που αποτυπώθηκε και στην όχι ικανοποιητική µόχλευση ιδιωτικών 
πόρων κατά την τρέχουσα περίοδο), συνδέεται ενµέρει µε µειωµένα συγκριτικά πλεονεκτήµατα 
(ή µειωµένες εξωτερικές οικονοµίες) σε µεγάλα τµήµα της ΧΕ, και ενµέρει µε προβλήµατα του 
γενικότερου οικονοµικού-επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα (περίπλοκο θεσµικό πλαίσιο 
δηµιουργίας επιχειρήσεων, έλλειψη ή ανασφάλεια δικαίου όσον αφορά το χωρικό σχεδιασµό, 
σε ορισµένους τοµείς ατελής ανταγωνισµός...). Μειωµένο επενδυτικό ενδιαφέρον θα παρε-
µποδίσει την αποτελεσµατική προώθηση δράσεων που προϋποθέτουν ιδιωτικά κεφάλαια, οι 
οποίες στην περίοδο 2007-2013 είναι σαφώς αυξηµένες (µεγαλύτερο µερίδιο «επιχειρηµατι-
κών» δράσεων, αλλά και σχεδιασµοί για ιδιωτική συγχρηµατοδότηση έργων υποδοµής). 

Έλλειψη τοπικής ερευνητικής δραστηριότητας/ Μειωµένη ζήτηση ΤΠΕ και ικανότητα αφοµοίω-

σης της καινοτοµίας: Οι σηµαντικές αδυναµίες στα πεδία αυτό−πέρα από τις διαπεριφερειακές 

διακυµάνσεις των σχετικών δεικτών−συνεπάγονται σοβαρές δυσκολίες προώθησης καινοτοµι-
κών δράσεων και γενικότερα πολλών δράσεων που προσιδιάζουν στη ΣτΛ. 

Ανεπαρκής ωρίµανση περιβαλλοντική συνείδησης: Παρά τη βελτίωση στο πεδίο αυτό, η κατα-
νόηση από το ευρύτερο κοινό της σηµασίας από την άποψη των παρενεργειών οικολογικού 
χαρακτήρα αλλά και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων µιας στρατηγικής βασισµένης στην αει-
φορία παραµένει ανεπαρκής. Συνέπεια είναι τα εµπόδια στην προώθηση διαφόρων έργων 
περιβαλλοντικού χαρακτήρα (υποδοµών ή προστασίας) αλλά και η µη επαρκής αξιοποίηση της 
«πράσινης» αναπτυξιακής δυναµικής. 

Μειωµένη τεχνογνωσία τελικών δικαιούχων: Το πρόβληµα αυτό εµφανίστηκε και στην τρέχου-
σα περίοδο. Η αυξανόµενη δυσκολία  ενός ποσοστού των µελλοντικών έργων (µε τη σταδιακή 
µετατόπιση προς δράσεις τύπου ΣτΛ) αυξάνει την πιθανότητα εµφάνισης και πάλι του προ-
βλήµατος. Συναφές πρόβληµα είναι η αναγκαιότητα πιστοποίησης του συστήµατος διαχείρισης 
και ελέγχου: αυξάνει την πιθανότητα αποτελεσµατικής υλοποίησης, αλλά θέτει προβλήµατα σε 
διάφορες κατηγορίες τελικών δικαιούχων. 

Μονοταµειακός (κατά βάση) χαρακτήρας του ΠΕΠ: Η απόσπαση από το ΠΕΠ των πόρων του 
ΕΚΤ (πλην της περίπτωσης της Στερεάς Ελλάδας) και των νέων γεωργικών Ταµείων (Ευρω-
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παϊκό Γεωργικό Ταµείο για την Αγροτική Ανάπτυξη-ΕΓΤΑΑ Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας-ΕΤΑ)., 
δηµιουργεί δυσκολίες συντονισµού µεταξύ των επιµέρους τοµέων και προγραµµάτων. Η δυ-
σκολία αφορά ιδιαίτερα τις δράσεις ολοκληρωµένου χαρακτήρα. 

Μερικώς πλασµατικός χαρακτήρας του αυξηµένου ΑΕΠκκ στη Στερεά Ελλάδα µε συνέπειες στο 
«µίγµα» δράσεων και στην απορρόφηση: Η υπαρκτή υπερτίµηση του ΑΕΠκκ της Στερεάς Ελ-
λάδας και η συνακόλουθη ένταξή της σε καθεστώς phasing in, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι 
υπάρχουν διαρθρωτικά χαρακτηριστικά ως προς τα οποία η περιφέρεια έχει ακόµα σηµαντικές 
ελλείψεις, σε σύγκριση µε ευρωπαϊκές περιφέρειες που εµφανίζουν παρόµοιο ΑΕΠκκ, σηµαί-
νουν ότι υπάρχει κίνδυνος, στο πλαίσιο των δεσµεύσεων ως προς τι επιλέξιµες δαπάνες και 
ως προς τη διαθεσιµότητα πόρων, να παρεµποδιστεί η χρηµατοδότηση δράσεων που θα κα-
λύψουν τις ενλόγω ελλείψεις. Παράλληλα, το εµπροσθοβαρές του χρονοδιαγράµµατος των 
δράσεων στη Στερεά Ελλάδα επίσης δηµιουργούν σηµαντικές πιέσεις στη διαδικασία υλοποί-
ησής τους και δηµιουργούν σοβαρές δυσκολίες ως προς την απορρόφηση. Αυτοί οι δύο κίνδυ-
νοι, µε τη σειρά τους, µπορεί να δυσχεράνει τη µακροχρόνια και σταθερή παραµονή της Περι-
φέρειας στο επίπεδο του Στόχου 2, ιδίως µετά τις αρχές της επόµενης δεκαετίας, όταν θα πε-
ριοριστούν, πιθανώς, οι δαπάνες της ΚΑΠ και, ενδεχοµένως, των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Το 

ότι η αλλαγή στόχευσης (Στόχος⇒Στόχος 2) πρέπει να διενεργηθεί σε σχετικά µικρό χρονικό 
αυξάνει τις πιθανότητες κλυδωνισµών (το µεταβατικό καθεστώς phasing in συνιστά, αλλά µόνο 
ως ένα βαθµό, απάντηση στο πρόβληµα). 

 

Στον παρακάτω πίνακα, επιχειρείται µια αξιολόγηση της πιθανότητας οι παραπάνω κίνδυνοι 
και δυσκολίες να δηµιουργήσουν προσκόµµατα  στην προώθηση των αναπτυξιακών προτε-
ραιοτήτων του ΠΕΠ. 

Πίνακας 12 Κίνδυνοι και δυσχέρειες υλοποίησης των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Υποδοµές και υπηρεσί-
ες προσπελασιµότητας 

Αειφόρος ανάπτυξη και 
ποιότητα ζωής 

Ψηφιακή σύγκλιση και 
επιχειρηµατικότητα 

 

Θ ΣΕ Η Θ ΣΕ Η Θ ΣΕ Η 

Αργός ρυθµός ολοκλήρωσης µεγάλων 
υποδοµών a a a a a a    

Μειωµένο επενδυτικό ενδιαφέρον a a a a a a a a a 

Έλλειψη τοπικής ερευνητικής δραστηριό-
τητας/ Μειωµένη ζήτηση ΤΠΕ  

      a a a 

Ανεπαρκής ωρίµανση περιβαλλοντική 
συνείδησης 

   a a a    

Μειωµένη τεχνογνωσία τελικών δικαιού-
χων 

   a a a a a a 

Μονοταµειακός (κατά βάση) χαρακτήρας 
του ΠΕΠ 

   a a a a a a 

 Μερικώς πλασµατικός χαρακτήρας του 
αυξηµένου ΑΕΠκκ στη Στερεά Ελλάδα 

 a   a   a  

Θ: Θεσσαλίας Η: Ηπείρου ΣΕ: Στερεάς Ελλάδας 

 

Σε όλους τους άξονες προτεραιότητας υπάρχουν κίνδυνοι και δυσκολίες, αλλά αφορούν λιγό-
τερο τη θεµατική οµάδα αξόνων 1, 2, 3 (Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας). Ελα-
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φρά µεγαλύτερος αριθµό δυσκολιών χαρακτηρίζει, µεταξύ των δύο άλλων οµάδων, την οµάδα 
4, 5, 6 (Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητας ζωής). Ωστόσο, από άποψη βαρύτητας των κινδύ-
νων, εκτιµάται ότι αυτές είναι µεγαλύτερες  στην τρίτη θεµατική οµάδα 7, 8, 9 (Ψηφιακή σύ-
γκλιση και επιχειρηµατικότητα) λόγω της φύσης των κινδύνων και της ιδιαίτερης ευαισθησίας 
πολλών δράσεων σε αυτούς. 

 

Για τη µείωση των παραπάνω κινδύνων, προτείνονται τα εξής: 

Αργός ρυθµός ολοκλήρωσης µεγάλων υποδοµών (σε εξέλιξη ή προγραµµατιζόµενων): ∆εν 
υπάρχει προφανής λύση. Πρέπει να επιδιωχθούν από τους αρµόδιους φορείς (κυρίως κεντρι-
κούς) (α) η έγκαιρη ολοκλήρωση των σε εξέλιξη έργων, και (β) η έγκαιρη ωρίµανση των νέων 
έργων. Το πρώτο σηµείο προϋποθέτει γενικότερες βελτιώσεις στο σύστηµα σχεδιασµού και 
υλοποίησης έργων, ενώ το δεύτερο πρέπει να έχει ήδη αντιµετωπιστεί, εν όψει της επικείµενης 
έναρξης της επόµενης προγραµµατικής περιόδου. 

Μειωµένο επενδυτικό ενδιαφέρον: Οσον αφορά τις γενικότερες αιτίες που δυσχεραίνουν τις 
επενδύσεις, η αντιµετώπισή τους είναι κυρίως αρµοδιότητα κεντρικών φορέων (απλούστευση 
θεσµικού πλαισίου, προσαρµογή και ολοκλήρωση πλαισίου χωρικού σχεδιασµού). Οσον αφο-
ρά, ωστόσο, το χωρικό πλαίσιο, είναι δυνατόν να υπάρξουν και πρωτοβουλίες σε περιφερεια-
κό ή τοπικό επίπεδο: αναµόρφωση Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης, προώθηση ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ (αν και αυτή προσκρούει σε αδυναµίες 
του «κεντρικού» πλαισίου που τα διέπει). Οσον αφορά τις ενδογενείς δυσκολίες, στο βαθµό 
που συνολικά το ΠΕΠ θα εξελίσσεται θετικά θα δηµιουργεί εξωτερικές οικονοµίες που θα βελ-
τιώνουν την ελκυστικότητα της ΧΕ ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων. Ένα ειδικότερο ζή-
τηµα είναι η αποφυγή ορισµένων λαθών που χαρακτήρισαν κατά την προγραµµατική περίοδο 
2000-2006 τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος για ορισµένες δράσεις µε ιδιωτική συµµετοχή (ακα-
τάλληλα κριτήρια επιλογής κλπ.). 

Έλλειψη τοπικής ερευνητικής δραστηριότητας/ Μειωµένη ζήτηση ΤΠΕ και ικανότητα αφοµοίω-
σης της καινοτοµίας: Η προώθηση από τα τοµεακά ΕΠ τις ανάπτυξης βασικών αναγκαίων υ-
ποδοµών (τηλεπικοινωνίες, έρευνα) αποτελεί ένα από τα κλειδιά της (µακροχρόνιας) προσπά-
θειας που απαιτείται για την υπέρβαση τέτοιων προβληµάτων. Σε περιφερειακό επίπεδο, η 
προώθηση στοχευµένων δράσεων καινοτοµίας µε σκοπό τη δηµιουργία καινοτοµικών λύσεων 
για τοπικούς επιχειρηµατικούς αλλά και δηµόσιους φορείς µπορεί να συµβάλλει στη µείωση 
της έντασης του προβλήµατος. Σηµασία έχει, επίσης, η στήριξη των τοπικών ερευνητικών φο-
ρέων (ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ). Τέλος, η δια βίου κατάρτιση του επιχειρηµατικού κόσµου 
(ιδίως όσον αφορά τις ΠΜΕ και ΜΜΕ), καθώς και οι δράσεις δικτύωσης, επίσης αποτελούν 
µεθόδους αντιµετώπισης τέτοιων δυσκολιών. 

Ανεπαρκής ωρίµανση περιβαλλοντική συνείδησης: Η αντιµετώπιση του προβλήµατος είναι ι-
διαίτερα χρονοβόρα, γιατί προϋποθέτει αλλαγή νοοτροπιών. Είναι αναγκαία η προώθηση α-
ντίστοιχων δράσεων ευαισθητοποίησης. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει και αποφασιστικό-
τητα όσον αφορά την πραγµατοποίηση περιβαλλοντικών υποδοµών και την προώθηση µορ-
φών περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν επείγοντα χαρακτήρα, και να µην επιτραπεί η 
ακύρωσή τους λόγω αντιδράσεων. 

Μειωµένη τεχνογνωσία τελικών δικαιούχων: Η πιστοποίηση του συστήµατος διαχείρισης και 
ελέγχου θα αυξήσει την πιθανότητα αποτελεσµατικής υλοποίησης. 
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Μονοταµειακός (κατά βάση) χαρακτήρας του ΠΕΠ: Είναι ανάγκη να υπάρξει, το ταχύτερο δυ-
νατόν, αποσαφήνιση του περιεχοµένου των τοµεακών ΕΠ, και άµεσες επαφές για το συντονι-
σµό µεταξύ των αντίστοιχων ΕΥ∆. Η αξιοποίηση της ρήτρας του 10% θα µειώσει την ένταση 
του προβλήµατος. Οσον αφορά τις τυχόν ολοκληρωµένες παρεµβάσεις, πρέπει να επιδιωχθεί 
ενιαίος διαχειριστικός φορέας ανεξάρτητα από το πρόγραµµα χρηµατοδότησης των επιµέρους 
δράσεων.  

Μερικώς πλασµατικός χαρακτήρας του αυξηµένου ΑΕΠκκ στη Στερεά Ελλάδα µε συνέπειες στο 
«µίγµα» δράσεων και στην απορρόφηση: ∆εν υπάρχει προφανής λύση. Πρέπει να εξαντλη-
θούν τα περιθώρια χρηµατοδότηση και δράσεων τύπου «αµιγούς σύγκλιση» στη Στερεά Ελλά-
δα. Η δυνατότητα κάλυψη του quota των δράσεων ΣτΛ σε εθνικό επίπεδο και όχι ανά ΕΠ διευ-
κολύνει την αντιµετώπιση του προβλήµατος, εφόσον κατανοηθεί το ειδικό πρόβληµα της Στε-
ρεάς Ελλάδας. 
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3333 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΤΗΤΑΣ ΟΤΗΤΑΣ ΟΤΗΤΑΣ 

ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΤΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΤΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΤΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣ ΠΕΡΙΣ ΠΕΡΙΣ ΠΕΡΙΦΙΦΙΦΙΦΕ-Ε-Ε-Ε-

ΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ    
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3.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟ-
ΛΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑ-
ΒΟΝΑΣ  

Η αξιολόγηση της συνάφειας και της συµβολής της στρατηγικής στη στρατηγική της Λισσαβό-
νας (ΣτΛ) διενεργείται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, αξιολογείται η συµβολή κάθε Ανα-
πτυξιακής Προτεραιότητας στις κατηγορίες παρέµβασης του σχεδίου Εφαρµοστικού Κανονι-
σµού (βλ. τη Γ’ Εγκύκλιο, Παράρτηµα Ι). Οι παρεµβάσεις έχουν κατηγοριοποιηθεί σε τρεις ο-
µάδες:  

− Παρεµβάσεις που συµβάλλουν στη ΣτΛ, τόσο στο πλαίσιο του στόχου «σύγκλιση» όσο και 
του στόχου «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» (µωβ κωδικοί) 

− Παρεµβάσεις που συνυπολογίζονται για το στόχο «σύγκλισης» για τις περιφέρειες phas-
ing-in (πράσινοι κωδικοί).  

− Λοιπές παρεµβάσεις. 

Για την Ελλάδα σύνολο των έγχρωµων κωδικών προσµετρώνται, πρακτικά, στον υπολογισµό 
των πόρων που κατευθύνονται σε δράσεις που συµβάλλουν στη ΣτΛ, µε την παραδοχή ότι 
στις περιφέρειες phasing-in θα υλοποιηθούν και δράσεις στόχου «σύγκλισης» (για τις περιφέ-
ρειες σταδιακής εισόδου [phasing in] που υπάγονται στο στόχο 2, ο Κανονισµός του ΕΤΠΑ 
δίνει τη δυνατότητα επέκτασης των επιλέξιµων δράσεων στις ευρύτερες προτεραιότητες του 
στόχου σύγκλισης, κατόπιν συµφωνίας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.) 

Η επεξεργασία των ανά επιµέρους Περιφέρεια στοιχείων οδηγεί στην εξής κατανοµή πόρων 
(κοινοτική συνδροµή, ποσά σε εκ. ευρώ): 

Πίνακας 13 Κατανοµή των πόρων του ΠΕΠ σε συνάρτηση µε τους στόχους της ΣτΛ 

Οµάδες κατηγοριών 
παρέµβασης ανά στόχο 

Θεσσαλία Ηπειρος Στερεά Ελλάδα Στόχος 1 ΧΕ ΘΣΗ 

 εκ. € % εκ. € % εκ. € % εκ. € % εκ. € % 

"Σύγκλιση" και  "Περιφε-
ρειακή Ανταγωνι-
στικότητα-Απασχόληση" 

83,8 20% 67,3 21% 201,8 55% 151,0 20% 352,9 32% 

"Σύγκλιση" και phasing-
in 

13,0 3% 24,5 8% 15,3 4% 37,5 5% 52,8 5% 

Λοιπές δράσεις 326,2 77% 223,2 71% 149,9 41% 549,5 74% 699,3 63% 

ΣΥΝΟΛΑ 423,0 100% 315,0 100% 367,0 100% 738,0 100% 
1.105

,0 
100% 

Συνολικά στη ΧΕ ΘΣΗ το άθροισµα «µωβ» και «πράσινων» δράσεων (ΣτΛ) ανέρχεται σε 37% 
της κοινοτικής συνδροµής. Στη Στερεά Ελλάδα (phasing in) το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψη-
λότερο, φθάνοντας το 60%, ενώ στις δύο περιφέρειες αµιγούς σύγκλισης το ποσοστό κυµαίνει 
µεταξύ 23% (Θεσσαλία) και 29% (Ηπειρος). Η διαφοροποίηση της κατανοµής µεταξύ των επι-
µέρους Περιφερειών αντανακλά εν πρώτοις την ένταξή τους σε διαφορετικό Στόχο των ∆ιαρ-
θρωτικών Ταµείων, και δευτερευόντως και τις υπαρκτές διαφορές φυσιογνωµίας στο εσωτερι-
κό της ΧΕ. 
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Η εικόνα που προκύπτει είναι µια σηµαντικής συµβολής στους στόχους της Λισσαβόνας στην 

περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας (που πλησιάζει αρκετά τον αντίστοιχο εθνικό στόχο−µέσο 

όρο ΕΠ−που ανέρχεται σε 75%) παρά την ιδιοµορφία της περιφέρειας που έχει αναφερθεί σε 
διάφορα σηµεία του παρόντος, και δικαιολογεί µια απόκλιση από αυτή που θα αναµενόταν σε 
µια περίπτωση πλήρους ανταπόκρισης στις συνθήκες του καθεστώτος phasing in. Και οι άλλες 
δύο περιφέρειες, ωστόσο, διαθέτουν ένα αξιόλογο ποσοστό των πόρων τους σε δράσεις που 
προωθούν τη ΣτΛ. 

Ενδιαφέρον έχει και η διερεύνηση της κατανοµής των πόρων ανά οµάδα κατηγοριών παρέµ-
βασης της ΣτΛ 

Πίνακας 14 Κατανοµή των πόρων του ΠΕΠ στις οµάδες κατηγοριών παρέµβασης της ΣτΛ 

Θεσσαλία Ηπειρος Στερεά Ελλάδα Στόχος 1 ΧΕ ΘΣΗ Οµάδες κατηγοριών 
παρέµβασης 

Μίγµα 
στόχων εκ. € % εκ. € % εκ. € εκ. € % εκ. € % εκ. € 

Έρευνα και τεχνολογική 
Ανάπτυξη, καινοτοµία και 
επιχειρηµατικότητα. 

    72,6 17,2% 53,6 17,0% 127,7 34,8% 126,1 17,1% 253,9 23,0% 

Κοινωνία της πληροφο-
ρίας 

    11,2 2,6% 18,0 5,7% 63,0 17,2% 29,2 4,0% 92,2 8,3% 

Μεταφορές     98,7 23,3% 71,3 22,6% 36,3 9,9% 170,0 23,0% 206,3 18,7% 

Ενέργεια     0,0 0,0% 4,3 1,3% 42,0 11,4% 4,3 0,6% 46,3 4,0% 

Περιβαλλοντική προστα-
σία, πρόληψη κινδύνων 

    92,5 21,9% 20,9 6,6% 18,2 4,9% 113,3 15,4% 131,5 11,9% 

Τουρισµός     1,4 0,3% 10,4 3,3% 5,9 1,6% 11,8 1,6% 17,7 1,6% 

Πολιτισµός     15,0 3,5% 9,7 3,1% 8,4 2,3% 24,7 3,3% 33,1 3,0% 

Αστική και αγροτική ανα-
γέννηση 

    25,5 6,0% 34,6 11,0% 3,2 0,9% 60,1 8,1% 63,3 5,7% 

Προωθώντας την προ-
σαρµοστικότητα εργαζο-
µένων, επιχειρήσεων και 
επιχειρηµατιών 

    0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

Βελτιώνοντας την πρό-
σβαση στην απασχόληση 
και την διατήρηση των 
θέσεων εργασίας. 

    0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

Βελτιώνοντας την κοινω-
νική ενσωµάτωση των 
µειονεκτούντων προσώ-
πων 

    0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

Βελτιώνοντας το ανθρώ-
πινο κεφάλαιο. 

    0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

Επένδυση σε κοινωνικές 
υποδοµές 

    93,1 22,0% 86,0 27,3% 56,4 15,4% 179,1 24,3% 235,5 21,3% 

Κινητοποίηση µεταρρυθ-
µίσεων στα πεδία απα-
σχόλησης και ενσωµά-
τωσης 

    2,1 0,5% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2,1 0,3% 2,1 0,2% 

Ενδυναµώνοντας την 
θεσµική ικανότητα σε 
εθνικό περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο. 

    2,8 0,7% 0,0 0,0% 1,2 0,3% 2,8 0,4% 4,0 0,4% 

Μείωση του πρόσθετου 
κόστους που αποτελεί 
εµπόδιο στην ανάπτυξη 

    0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 
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Θεσσαλία Ηπειρος Στερεά Ελλάδα Στόχος 1 ΧΕ ΘΣΗ Οµάδες κατηγοριών 
παρέµβασης 

Μίγµα 
στόχων εκ. € % εκ. € % εκ. € εκ. € % εκ. € % εκ. € 

των εξόχως αποµακρυ-
σµένων περιφερειών 

Τεχνική Βοήθεια     8,1 1,9% 6,3 2,0% 4,9 1,3% 14,4 2,0% 19,3 2,0% 

Σύνολο     423 100% 315 100% 367 100% 738 100% 1.105 100% 

 

Ο πίνακας αναδεικνύει τις ανά τύπο περιφέρειας διαφοροποιήσεις της στρατηγικής, αλλά και 
την ύπαρξη ενός κοινού πυρήνα παρεµβάσεων στο σύνολο της ΧΕ. Στον κοινό πυρήνα ανή-
κουν οι παρεµβάσεις στην ΕΤΑ (αλλά µε σαφώς υψηλότερη σχετική συµµετοχή της  Στερεάς 
Ελλάδας) και στις κοινωνικές υποδοµές. Οι διαφοροποιήσεις συνίστανται σε συγκριτικά υψηλή 
σχετική συµµετοχή (>10%) της Κοινωνίας της πληροφορίας και της ενέργειας στη Στερεά Ελ-
λάδα (στην πρώτη περίπτωση συνδέεται µε το καθεστώς phasing in ενώ στη δεύτερη µε τα 
ενδογενή χαρακτηριστικά της περιφέρειας), και των µεταφορών και της περιβαλλοντικής προ-
στασίας στις δύο περιφέρειες αµιγούς σύγκλισης. 



Ex ante Αξιολόγηση ΕΠ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 

62 

3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ 

  

Για την αξιολόγηση της συνάφειας της στρατηγικής µε τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήρι-
ες γραµµές (ΚΣΚΓ11), κατασκευάστηκε ο επόµενος πίνακας που καταγράφει την εκτιµώµενη 
συνάφεια των ειδικών στόχων του ΠΕΠ µε τις ΚΣΚΓ. 

Επίσης, ο µεθεπόµενος πίνακας καταγράφει την εκτιµώµενη συνάφεια των αξόνων προτεραιό-
τητας του ΠΕΠ µε τι ΚΣΚΓ. 

                                                      

11 ΟΙ ΚΣΚΓ εκφράζουν τις προτεραιότητες της ΕΕ για κάθε έναν από τους στόχους των Ταµείων και κα-
θορίζουν ένα ενδεικτικό πλαίσιο για την παρέµβασή τους. 
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Πίνακας 15 Συνάφεια Ειδικών Στόχων ΧΕ ΘΣΗ µε Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ) 

 Ειδικοί Στόχοι περιοχής ΧΕ Θεσσαλίας Στερεάς Ηπείρου Πλήθος  

Κοινοτικές Στρατηγικές Κα-
τευθυντήριες Γραµµές για τη 

Συνοχή (ΚΣΚΓ) 

1. Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότη-
τας, της εξωστρέ-
φειας, της ποιότη-
τας και της καινο-
τοµικής ικανότη-
τας των επιχειρή-

σεων. 

2. Βελτίωση της προ-
σπελασιµότητας µέσω 
της δηµιουργίας και 

αναβάθµισης υποδοµών 
και ενδοπεριφερειακών 
και διαπεριφερειακών 
µεταφορικών δικτύων 

3. Ανάπτυ-
ξη του αν-
θρώπινου 
δυναµικού. 

4. Αειφορική δια-
χείριση του φυσι-
κού και δοµηµέ-
νου περιβάλλο-
ντος και των φυ-
σικών πόρων. 

5. Ενίσχυση της 
ενδοπεριφερεια-
κής οικονοµικής 
και κοινωνικής 

συνοχής 

6. Ενίσχυση της 
διαπεριφερειακής 
συνεργασίας 

7. Αξιοποίηση του 
τουρισµού και του 
πολιτισµού για τη 
βιώσιµη ανάπτυξη 

8. Εκσυγχρονι-
σµός και αναβάθ-
µιση της ∆ηµόσι-
ας ∆ιοίκησης και 
προώθηση της 

ψηφιακής σύγκλι-
σης 

Ά
µ
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η σ
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ν
ά
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Έ
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µ
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η σ

υ
ν
ά
φ
εια

 

1.1.1 Επέκταση και 
βελτίωση των µεταφο-
ρών 

� �   � �   1 3 

1.1.2 Ενίσχυση συνερ-
γιών ανάµεσα σε προ-
στασία περιβάλλοντος 
και ανάπτυξη 

� �  �  �   1 3 
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1.1.3 Αντιµετώπιση 
του θέµατος της εντα-
τικής χρησιµοποίησης 
παραδοσιακών πηγών 
ενέργειας  

�   �     1 1 

1.2.1 Αύξηση και βελ-
τίωση της στοχοθέτη-
σης των επενδύσεων 
στην ΕΤΑ 

� � � �  �  � 1 5 

1.2.2 ∆ιευκόλυνση της 
καινοτοµίας και προώ-
θηση της επιχειρηµατι-
κότητας 

� � � � � � � � 1 7 
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1.2.3 Προώθηση της 
Κοινωνίας της Πληρο-
φορίας για όλους 

�  �  � � � � 2 4 
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 Ειδικοί Στόχοι περιοχής ΧΕ Θεσσαλίας Στερεάς Ηπείρου Πλήθος  

Κοινοτικές Στρατηγικές Κα-
τευθυντήριες Γραµµές για τη 

Συνοχή (ΚΣΚΓ) 

1. Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότη-
τας, της εξωστρέ-
φειας, της ποιότη-
τας και της καινο-
τοµικής ικανότη-
τας των επιχειρή-

σεων. 

2. Βελτίωση της προ-
σπελασιµότητας µέσω 
της δηµιουργίας και 

αναβάθµισης υποδοµών 
και ενδοπεριφερειακών 
και διαπεριφερειακών 
µεταφορικών δικτύων 

3. Ανάπτυ-
ξη του αν-
θρώπινου 
δυναµικού. 

4. Αειφορική δια-
χείριση του φυσι-
κού και δοµηµέ-
νου περιβάλλο-
ντος και των φυ-
σικών πόρων. 

5. Ενίσχυση της 
ενδοπεριφερεια-
κής οικονοµικής 
και κοινωνικής 

συνοχής 

6. Ενίσχυση της 
διαπεριφερειακής 
συνεργασίας 

7. Αξιοποίηση του 
τουρισµού και του 
πολιτισµού για τη 
βιώσιµη ανάπτυξη 

8. Εκσυγχρονι-
σµός και αναβάθ-
µιση της ∆ηµόσι-
ας ∆ιοίκησης και 
προώθηση της 

ψηφιακής σύγκλι-
σης 

Ά
µ
εσ
η σ

υ
ν
ά
φ
εια

 

Έ
µ
µ
εσ
η σ

υ
ν
ά
φ
εια

 

1.2.4 Βελτίωση της 
πρόσβασης στην χρη-
µατοδότηση 

�        0 1 

1.3.1 Προσέλκυση και 
διατήρηση περισ-
σότερων ανθρώπων 
στην αγορά εργασίας 
και εκσυγχρονισµός 
των συστηµάτων κοι-
νωνικής προστασίας 

  �  �   � 0 3 

1.3.2 Βελτίωση της 
προσαρµοστικότητας 
των εργαζοµένων και 
των επιχειρήσεων και 
αύξηση της ευελιξίας 
της αγοράς εργασίας 

�  �      0 2 

1.3.3 Αύξηση των 
επενδύσεων στο αν-
θρώπινο κεφάλαιο 
µέσω της βελτίωσης 
της εκπαίδευσης και 
των δεξιοτήτων 

�  �  � � � � 0 6 
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1.3.4 ∆ιοικητικές ικα-
νότητες 

  �   �  � 1 2 
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 Ειδικοί Στόχοι περιοχής ΧΕ Θεσσαλίας Στερεάς Ηπείρου Πλήθος  

Κοινοτικές Στρατηγικές Κα-
τευθυντήριες Γραµµές για τη 

Συνοχή (ΚΣΚΓ) 

1. Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότη-
τας, της εξωστρέ-
φειας, της ποιότη-
τας και της καινο-
τοµικής ικανότη-
τας των επιχειρή-

σεων. 

2. Βελτίωση της προ-
σπελασιµότητας µέσω 
της δηµιουργίας και 

αναβάθµισης υποδοµών 
και ενδοπεριφερειακών 
και διαπεριφερειακών 
µεταφορικών δικτύων 

3. Ανάπτυ-
ξη του αν-
θρώπινου 
δυναµικού. 

4. Αειφορική δια-
χείριση του φυσι-
κού και δοµηµέ-
νου περιβάλλο-
ντος και των φυ-
σικών πόρων. 

5. Ενίσχυση της 
ενδοπεριφερεια-
κής οικονοµικής 
και κοινωνικής 

συνοχής 

6. Ενίσχυση της 
διαπεριφερειακής 
συνεργασίας 

7. Αξιοποίηση του 
τουρισµού και του 
πολιτισµού για τη 
βιώσιµη ανάπτυξη 

8. Εκσυγχρονι-
σµός και αναβάθ-
µιση της ∆ηµόσι-
ας ∆ιοίκησης και 
προώθηση της 

ψηφιακής σύγκλι-
σης 
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1.3.5 Προστασία της 
υγείας των εργαζοµέ-
νων 

  � �     1 1 

1.4.1 Η συµβολή των 
πόλεων στην ανάπτυ-
ξη και στην απασχό-
ληση 

� � � � �  � � 1 6 

1.4.2 Υποστήριξη για 
την οικονοµική διαφο-
ροποίηση των αγροτι-
κών περιοχών, των 
περιοχών αλιείας και 
των περιοχών µε φυ-
σικά πλεονεκτήµατα 

� � � � �  � � 1 6 

Κ
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1.4.3 ∆ιασυνοριακή, 
∆ιαπεριφερειακή, ∆ια-
κρατική συνεργασία 

� �    �  � 0 4 

Άµεσες Συνάφειες 3 1 4 2 2 0 0 2   

Έµµεσες Συνάφειες 9 6 6 5 5 8 5 7   
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Ο Ειδικός Στόχος 1- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότη-
τας και της καινοτοµικής ικανότητας των επιχειρήσεων της ΧΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελ-
λάδας -Ηπείρου αναµένεται να συµβάλει άµεσα: 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.1 «Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης των ε-
πενδύσεων στην ΕΤΑ» 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.2 «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας» 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.3 «Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για 
όλους» 

Επίσης εκτιµάται ότι o Ειδικός Στόχος 1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφει-
ας, της ποιότητας και της καινοτοµικής ικανότητας των επιχειρήσεων της ΧΕ Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας -Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα: 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των µεταφορών» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.1.2 «Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην προστα-
σία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή1.1.3 «Αντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής χρησιµο-
ποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Βελτίωση των 
γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.4 «Βελτίωση της πρόσβασης στην χρηµατοδότηση» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.2 «Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµέ-
νων και των επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.3 «Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο 
µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.1 «Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην 
απασχόληση» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.2 «Υποστήριξη για την οικονοµική διαφοροποίηση 
των αγροτικών περιοχών, των περιοχών αλιείας και των περιοχών µε φυσικά πλεονεκτή-
µατα» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.3 «∆ιασυνοριακή, ∆ιαπεριφερειακή, ∆ιακρατική συ-
νεργασία» 

 

Ο Ειδικός Στόχος 2 - Βελτίωση της προσπελασιµότητας µέσω της δηµιουργίας και ανα-
βάθµισης υποδοµών και ενδο-περιφερειακών και δια-περιφερειακών µεταφορικών 
δικτύων της ΧΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας -Ηπείρου αναµένεται να συµβάλει άµεσα στην 
ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των µεταφορών» 

Επίσης εκτιµάται ότι o Ειδικός Στόχος 2 Βελτίωση της προσπελασιµότητας µέσω της δηµι-
ουργίας και αναβάθµισης υποδοµών και ενδο-περιφερειακών και δια-περιφερειακών µεταφο-
ρικών δικτύων της ΧΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας -Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα: 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.1.2 «Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην προστα-
σία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.1 «Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης των επεν-
δύσεων στην ΕΤΑ» 
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• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.2 «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.1 «Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην 
απασχόληση» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.2 «Υποστήριξη για την οικονοµική διαφοροποίηση 
των αγροτικών περιοχών, των περιοχών αλιείας και των περιοχών µε φυσικά πλεονεκτή-
µατα» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.3 «∆ιασυνοριακή, ∆ιαπεριφερειακή, ∆ιακρατική συ-
νεργασία» 

 

Ο Ειδικός Στόχος 3 - Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της ΧΕ Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας -Ηπείρου αναµένεται να συµβάλει άµεσα στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.5 
«Προστασία της υγείας των εργαζοµένων» 

Επίσης εκτιµάται ότι o Ειδικός Στόχος 3 Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της ΧΕ Θεσ-
σαλίας-Στερεάς Ελλάδας -Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα: 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.1 «Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης των επεν-
δύσεων στην ΕΤΑ» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.2 «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.3 «Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για 
όλους» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.1 Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώ-
πων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.2 «Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµέ-
νων και των επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας»  

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.3 «Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο 
µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.4 «∆ιοικητικές ικανότητες» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.1 «Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην 
απασχόληση» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.2 «Υποστήριξη για την οικονοµική διαφοροποίηση 
των αγροτικών περιοχών, των περιοχών αλιείας και των περιοχών µε φυσικά πλεονεκτή-
µατα» 

 

Ο Ειδικός Στόχος 4 - Αειφορική διαχείριση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος 
και των φυσικών πόρων της ΧΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας -Ηπείρου αναµένεται να 
συµβάλει άµεσα: 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.1.2 «Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην προστα-
σία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη» 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.1.3 «Αντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής χρησι-
µοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας» 
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Επίσης εκτιµάται ότι o Ειδικός Στόχος 4 Αειφορική διαχείριση του φυσικού και δοµηµένου πε-
ριβάλλοντος και των φυσικών πόρων της ΧΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποι-
εί έµµεσα: 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.1 «Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης των επεν-
δύσεων στην ΕΤΑ» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.2 «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.5 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.1 «Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην 
απασχόληση» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.2 «Υποστήριξη για την οικονοµική διαφοροποίηση 
των αγροτικών περιοχών, των περιοχών αλιείας και των περιοχών µε φυσικά πλεονεκτή-
µατα» 

 

Ο Ειδικός Στόχος 5 - Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονοµικής και κοινωνικής συ-
νοχής της ΧΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου αναµένεται να συµβάλει άµεσα: 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.1 «Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην 
απασχόληση» 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.2 «Υποστήριξη για την οικονοµική διαφοροποίηση 
των αγροτικών περιοχών, των περιοχών αλιείας και των περιοχών µε φυσικά πλεονεκτή-
µατα» 

Επίσης εκτιµάται ότι o Ειδικός Στόχος 5 - Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονοµικής και 
κοινωνικής συνοχής της ΧΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλλει έµµεσα: 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των µεταφορών» 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.2 «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας» 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.3 «Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για 
όλους» 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.1 Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων αν-
θρώπων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προ-
στασίας 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.3 «Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφά-
λαιο µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων» 

 

Ο Ειδικός Στόχος 6- Ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας της ΧΕ Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας -Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα: 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των µεταφορών» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.1.2 «Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην προστα-
σία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.1 «Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης των επεν-
δύσεων στην ΕΤΑ» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.2 «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας» 
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• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.3 «Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για 
όλους» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.3 «Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο 
µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.4 «∆ιοικητικές ικανότητες» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.3 «∆ιασυνοριακή, ∆ιαπεριφερειακή, ∆ιακρατική συ-
νεργασία» 

 

Ο Ειδικός Στόχος 7- Αξιοποίηση του τουρισµού και του πολιτισµού για τη βιώσιµη ανά-
πτυξη εκτιµάται ότι ικανοποιεί έµµεσα: 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.2 «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.3 «Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για 
όλους» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.3 «Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο 
µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.1 «Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην 
απασχόληση» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.2 «Υποστήριξη για την οικονοµική διαφοροποίηση 
των αγροτικών περιοχών, των περιοχών αλιείας και των περιοχών µε φυσικά πλεονεκτή-
µατα» 

 

Τέλος, ο Ειδικός Στόχος 8- Εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης της ΧΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου αναµέ-
νεται να συµβάλει άµεσα: 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.3 «Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για 
όλους» 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.4 «∆ιοικητικές ικανότητες», καθώς στα πλαίσια του 
Ειδικού Στόχου διακηρύσσεται ρητώς η στόχευση προς την επαύξηση του διοικητικού 
δυναµικού των στελεχών διαχείρισης και προγραµµατισµού της χωρικής περιοχής, µε τη 
συµβολή εργαλείων ΤΠΕ 

Επίσης εκτιµάται ότι o Ειδικός Στόχος 8 - Εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης της ΧΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-
Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα: 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.1 «Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης των επεν-
δύσεων στην ΕΤΑ» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.2 «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.1 Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώ-
πων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.3 «Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο 
µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων» 
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• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.1 «Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην 
απασχόληση» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.2 «Υποστήριξη για την οικονοµική διαφοροποίηση 
των αγροτικών περιοχών, των περιοχών αλιείας και των περιοχών µε φυσικά πλεονεκτή-
µατα» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.3 «∆ιασυνοριακή, ∆ιαπεριφερειακή, ∆ιακρατική συ-
νεργασία» 
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Πίνακας 16 Συνάφεια Αξόνων Προτεραιότητας ΧΕ ΘΣΗ µε Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ) 

 Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ) 

 ΚΣΚΓ 1 Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί 
τόποι για επενδύσεις και απασχόληση 

ΚΣΚΓ 2 Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη 

Πλήθος 
Συναφειών 

Άξονες Προτεραιότητας ΧΕ 
Θεσσαλίας Στερεάς Ηπείρου  

1.1.1 Επέκταση και 
βελτίωση των µε-
ταφορών 

1.1.2 Ενίσχυση των 
συνεργιών ανάµεσα 
στην προστασία του 
περιβάλλοντος και την 
ανάπτυξη 

1.1.3 Αντιµετώπιση του 
θέµατος της εντατικής 
χρησιµοποίησης παρα-
δοσιακών πηγών ενέρ-
γειας 

1.2.1 Αύξηση και 
βελτίωση της στοχο-
θέτησης των επενδύ-
σεων στην ΕΤΑ 

1.2.2 ∆ιευκόλυνση 
της καινοτοµίας και 
προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας 

1.2.3 Προώθηση 
της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας για 
όλους 

1.2.4 Βελτίωση της 
πρόσβασης στην 
χρηµατοδότηση 

Ά
µ
εσ
ες 

Έ
µ
µ
εσ
ες 

ΑΠ1 - Υποδοµές και υπηρεσίες 
προσπελασιµότητας Θεσσαλίας 

� � 
    

� 
    

1 2 

ΑΠ2 - Υποδοµές και υπηρεσίες 
προσπελασιµότητας Στερεάς 
Ελλάδος 

� 
  

� 
        

1 1 

ΑΠ3 - Υποδοµές και υπηρεσίες 
προσπελασιµότητας Ηπείρου 

� 
  

� � � � 
  

3 2 

ΑΠ4 - Αειφόρος ανάπτυξη και 
ποιότητα ζωής Θεσσαλίας 

� � � � � � � 2 5 

ΑΠ5 Αειφόρος ανάπτυξη και 
ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδος 

  
� � 

    
� 

  
3 0 

ΑΠ6 Αειφόρος ανάπτυξη και 
ποιότητα ζωής Ηπείρου 

� � � � � � � 2 5 

ΑΠ 7 - Ψηφιακή σύγκλιση και 
Επιχειρηµατικότητα Θεσσαλίας 

� � � � � � � 3 4 

ΑΠ8 Ψηφιακή σύγκλιση και Επι-
χειρηµατικότητα Στερεάς Ελλά-
δος 

  
� 

  
� � � � 3 2 

ΑΠ9 Ψηφιακή σύγκλιση και Επι-
χειρηµατικότητα Ηπείρου 

  
� 

  
� � � � 3 2 

ΑΠ10 - Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρµογής Θεσσαλίας 

� � � � � � � 0 7 

ΑΠ11 - Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρµογής Στερεάς Ελλάδος 

� � � � � � � 0 7 
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 Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ) 

 ΚΣΚΓ 1 Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί 
τόποι για επενδύσεις και απασχόληση 

ΚΣΚΓ 2 Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη 

Πλήθος 
Συναφειών 

Άξονες Προτεραιότητας ΧΕ 
Θεσσαλίας Στερεάς Ηπείρου  

1.1.1 Επέκταση και 
βελτίωση των µε-
ταφορών 

1.1.2 Ενίσχυση των 
συνεργιών ανάµεσα 
στην προστασία του 
περιβάλλοντος και την 
ανάπτυξη 

1.1.3 Αντιµετώπιση του 
θέµατος της εντατικής 
χρησιµοποίησης παρα-
δοσιακών πηγών ενέρ-
γειας 

1.2.1 Αύξηση και 
βελτίωση της στοχο-
θέτησης των επενδύ-
σεων στην ΕΤΑ 

1.2.2 ∆ιευκόλυνση 
της καινοτοµίας και 
προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας 

1.2.3 Προώθηση 
της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας για 
όλους 

1.2.4 Βελτίωση της 
πρόσβασης στην 
χρηµατοδότηση 

Ά
µ
εσ
ες 

Έ
µ
µ
εσ
ες 

ΑΠ12 - Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρµογής Ηπείρου 

� � � � � � � 0 7 

Άµεσες Συνάφειες 3 3 4 3 3 5 0   

Έµµεσες Συνάφειες 6 7 5 6 7 5 8   
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[συνέχεια] 

 Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ) 

 ΚΣΚΓ 3 Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας ΚΣΚΓ 4 Η εδαφική διάσταση της πολιτικής συνοχής 

Πλήθος 
Συναφειών 

Άξονες Προτεραιότητας ΧΕ 
Θεσσαλίας Στερεάς Ηπείρου  

1.3.1 Προσέλκυση και 
διατήρηση περισσότε-
ρων ανθρώπων στην 
αγορά εργασίας και 
εκσυγχρονισµός των 
συστηµάτων κοινωνι-

κής προστασίας 

1.3.2 Βελτίωση της 
προσαρµοστικότη-
τας των εργαζοµέ-
νων και των επιχει-
ρήσεων και αύξηση 
της ευελιξίας της 
αγοράς εργασίας 

1.3.3 Αύξηση των 
επενδύσεων στο αν-
θρώπινο κεφάλαιο 
µέσω της βελτίωσης 
της εκπαίδευσης και 
των δεξιοτήτων 

1.3.4 ∆ιοικητι-
κές ικανότητες 

1.3.5 Προ-
στασία της 
υγείας των 

εργαζοµένων 

1.4.1 Η συµ-
βολή των 

πόλεων στην 
ανάπτυξη και 
στην απα-
σχόληση 

1.4.2 Υποστήριξη για 
την οικονοµική διαφο-
ροποίηση των αγροτι-
κών περιοχών, των 
περιοχών αλιείας και 
των περιοχών µε 

φυσικά πλεονεκτήµα-
τα 

1.4.3 ∆ιασυ-
νοριακή, ∆ια-
περιφερειακή, 
∆ιακρατική 
συνεργασία 

Ά
µ
εσ
ες 

Έ
µ
µ
εσ
ες 

ΑΠ1 - Υποδοµές και υπηρεσίες 
προσπελασιµότητας Θεσσαλίας 

� 
        

� � � 0 4 

ΑΠ2 - Υποδοµές και υπηρεσίες 
προσπελασιµότητας Στερεάς 
Ελλάδος 

          

  
� � 1 1 

ΑΠ3 - Υποδοµές και υπηρεσίες 
προσπελασιµότητας Ηπείρου 

  
� 

  
� 

  
� 

    
0 3 

ΑΠ4 - Αειφόρος ανάπτυξη και 
ποιότητα ζωής Θεσσαλίας 

� � � � � � � � 3 5 

ΑΠ5 Αειφόρος ανάπτυξη και 
ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδος 

          
� 

    
1 0 

ΑΠ6 Αειφόρος ανάπτυξη και 
ποιότητα ζωής Ηπείρου 

� � � � � 
      

0 5 

ΑΠ 7 - Ψηφιακή σύγκλιση και 
Επιχειρηµατικότητα Θεσσαλίας 

� � � � � � � � 0 8 

ΑΠ8 Ψηφιακή σύγκλιση και Επι-
χειρηµατικότητα Στερεάς Ελλά-
δος 

          

  
� 

  
1 0 

ΑΠ9 Ψηφιακή σύγκλιση και Επι-
χειρηµατικότητα Ηπείρου 

  
� 

  
� 

  
  

� 
  

0 3 

ΑΠ10 - Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρµογής Θεσσαλίας 

� � � � � � � � 0 8 
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 Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ) 

 ΚΣΚΓ 3 Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας ΚΣΚΓ 4 Η εδαφική διάσταση της πολιτικής συνοχής 

Πλήθος 
Συναφειών 

Άξονες Προτεραιότητας ΧΕ 
Θεσσαλίας Στερεάς Ηπείρου  

1.3.1 Προσέλκυση και 
διατήρηση περισσότε-
ρων ανθρώπων στην 
αγορά εργασίας και 
εκσυγχρονισµός των 
συστηµάτων κοινωνι-

κής προστασίας 

1.3.2 Βελτίωση της 
προσαρµοστικότη-
τας των εργαζοµέ-
νων και των επιχει-
ρήσεων και αύξηση 
της ευελιξίας της 
αγοράς εργασίας 

1.3.3 Αύξηση των 
επενδύσεων στο αν-
θρώπινο κεφάλαιο 
µέσω της βελτίωσης 
της εκπαίδευσης και 
των δεξιοτήτων 

1.3.4 ∆ιοικητι-
κές ικανότητες 

1.3.5 Προ-
στασία της 
υγείας των 

εργαζοµένων 

1.4.1 Η συµ-
βολή των 

πόλεων στην 
ανάπτυξη και 
στην απα-
σχόληση 

1.4.2 Υποστήριξη για 
την οικονοµική διαφο-
ροποίηση των αγροτι-
κών περιοχών, των 
περιοχών αλιείας και 
των περιοχών µε 

φυσικά πλεονεκτήµα-
τα 

1.4.3 ∆ιασυ-
νοριακή, ∆ια-
περιφερειακή, 
∆ιακρατική 
συνεργασία 

Ά
µ
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ες 

Έ
µ
µ
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ες 

ΑΠ11 - Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρµογής Στερεάς Ελλάδος 

          
� � � 0 3 

ΑΠ12 - Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρµογής Ηπείρου 

� � � � � � � 
  

0 7 

Άµεσες Συνάφειες 0 0 0 0 1 2 3 0   

Έµµεσες Συνάφειες 6 7 5 7 4 6 6 6   
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Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 - Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Θεσσαλίας 
της ΧΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας -Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα στην ΚΣ Κατευθυντήρια 
Γραµµή 1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των µεταφορών» 

Επίσης εκτιµάται ότι o Άξονας Προτεραιότητας 1 - Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότη-
τας Θεσσαλίας της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα: 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.1.2 «Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην προστα-
σία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.2 «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.1 Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώ-
πων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.1 «Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην 
απασχόληση» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.2 «Υποστήριξη για την οικονοµική διαφοροποίηση 
των αγροτικών περιοχών, των περιοχών αλιείας και των περιοχών µε φυσικά πλεονεκτή-
µατα» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.3 «∆ιασυνοριακή, ∆ιαπεριφερειακή, ∆ιακρατική συ-
νεργασία» 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 - Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Στερεάς Ελ-
λάδος της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα: 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των µεταφορών» 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.2 «Υποστήριξη για την οικονοµική διαφοροποίηση 
των αγροτικών περιοχών, των περιοχών αλιείας και των περιοχών µε φυσικά πλεονεκτή-
µατα» 

Επίσης εκτιµάται ότι o Άξονας Προτεραιότητας 2 - Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότη-
τας Στερεάς Ελλάδος της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα: 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.1.3 «Αντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής χρησιµο-
ποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.3 «∆ιασυνοριακή, ∆ιαπεριφερειακή, ∆ιακρατική συ-
νεργασία» 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 - Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Ηπείρου της 
ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα: 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των µεταφορών» 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.1.3 «Αντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής χρησι-
µοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας» 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.3 «Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για 
όλους» 

Επίσης εκτιµάται ότι o Άξονας Προτεραιότητας 3 - Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότη-
τας Ηπείρου της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα: 
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• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.1.2 «Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην προστα-
σία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.2 «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.2 «Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµέ-
νων και των επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας»  

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.4 «∆ιοικητικές ικανότητες» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.1 «Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην 
απασχόληση» 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4- Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας της ΧΕ 
Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα: 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.1.2 «Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην προστα-
σία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη» 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.1.3 «Αντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής χρησι-
µοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας» 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.5 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων» 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.1 «Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην 
απασχόληση» 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.2 «Υποστήριξη για την οικονοµική διαφοροποίηση 
των αγροτικών περιοχών, των περιοχών αλιείας και των περιοχών µε φυσικά πλεονεκτή-
µατα» 

Επίσης εκτιµάται ότι o Άξονας Προτεραιότητας 4 - Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής 
Θεσσαλίας της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα: 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των µεταφορών» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.1 «Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης των επεν-
δύσεων στην ΕΤΑ» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.2 «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.3 «Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για 
όλους» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.4 «Βελτίωση της πρόσβασης στην χρηµατοδότηση» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.1 Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώ-
πων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.2 «Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµέ-
νων και των επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας»  

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.3 «Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο 
µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.4 «∆ιοικητικές ικανότητες» 
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• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.3 «∆ιασυνοριακή, ∆ιαπεριφερειακή, ∆ιακρατική συ-
νεργασία» 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 5- Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδος 
της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα: 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.1.2 «Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην προστα-
σία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη» 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.1.3 «Αντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής χρησι-
µοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας» 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.3 «Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για 
όλους» 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.1 «Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην 
απασχόληση» 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 6- Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου της ΧΕ 
Θεσσαλίαςυ-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρο θα συµβάλει άµεσα: 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.1.2 «Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην προστα-
σία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη» 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.1.3 «Αντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής χρησι-
µοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας» 

Επίσης εκτιµάται ότι o Άξονας Προτεραιότητας 6 - Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Η-
πείρου της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα: 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.1 «Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης των επεν-
δύσεων στην ΕΤΑ» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.2 «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.3 «Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για 
όλους» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.4 «Βελτίωση της πρόσβασης στην χρηµατοδότηση» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.1 Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώ-
πων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.2 «Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµέ-
νων και των επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας»  

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.3 «Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο 
µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.4 «∆ιοικητικές ικανότητες» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.5 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων» 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 7 - Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Θεσσαλίας της 
ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα: 
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• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.1 «Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης των ε-
πενδύσεων στην ΕΤΑ» 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.2 «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας» 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.3 «Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για 
όλους» 

Επίσης εκτιµάται ότι o Άξονας Προτεραιότητας 7 - Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα 
Θεσσαλίας της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα: 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των µεταφορών» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.1.2 «Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην προστα-
σία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.1.3 «Αντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής χρησιµο-
ποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.4 «Βελτίωση της πρόσβασης στην χρηµατοδότηση» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.1 Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώ-
πων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.2 «Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµέ-
νων και των επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας»  

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.3 «Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο 
µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.4 «∆ιοικητικές ικανότητες» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.5 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.1 «Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην 
απασχόληση» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.2 «Υποστήριξη για την οικονοµική διαφοροποίηση 
των αγροτικών περιοχών, των περιοχών αλιείας και των περιοχών µε φυσικά πλεονεκτή-
µατα» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.3 «∆ιασυνοριακή, ∆ιαπεριφερειακή, ∆ιακρατική συ-
νεργασία» 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 8 - Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Στερεάς Ελλά-
δος της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα: 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.1 «Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης των ε-
πενδύσεων στην ΕΤΑ» 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.2 «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας» 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.3 «Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για 
όλους» 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.2 «Υποστήριξη για την οικονοµική διαφοροποίηση 
των αγροτικών περιοχών, των περιοχών αλιείας και των περιοχών µε φυσικά πλεονεκτή-
µατα» 



Ex ante Αξιολόγηση ΕΠ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου  

79 

Επίσης εκτιµάται ότι o Άξονας Προτεραιότητας 8 - Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα 
Στερεάς Ελλάδος της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα: 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.1.2 «Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην προστα-
σία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.4 «Βελτίωση της πρόσβασης στην χρηµατοδότηση» 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 9 - Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Ηπείρου  της 
ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα: 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.1 «Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης των ε-
πενδύσεων στην ΕΤΑ» 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.2 «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας» 

• στην ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.3 «Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για 
όλους» 

Επίσης εκτιµάται ότι o Άξονας Προτεραιότητας 9 - Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα 
Ηπείρου της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα: 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.1.2 «Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην προστα-
σία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.2.4 «Βελτίωση της πρόσβασης στην χρηµατοδότηση» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.2 «Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµέ-
νων και των επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας»  

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.3.4 «∆ιοικητικές ικανότητες» 

• την ΚΣ Κατευθυντήρια Γραµµή 1.4.2 «Υποστήριξη για την οικονοµική διαφοροποίηση 
των αγροτικών περιοχών, των περιοχών αλιείας και των περιοχών µε φυσικά πλεονεκτή-
µατα» 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 10 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής Θεσσαλίας της ΧΕ Θεσ-
σαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου συµβάλλει έµµεσα στο σύνολο των Κοινοτικών Στρατηγι-
κών Κατευθυντήριων Γραµµών 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 11 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής Στερεάς Ελλάδος της ΧΕ 
Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου συµβάλλει έµµεσα στο σύνολο των Κοινοτικών Στρα-
τηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών πλην των Κατευθυντήριων Γραµµών της δέσµης 3 - Πε-
ρισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, καθώς, στη περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος οι δρά-
σεις απασχόλησης (ΕΚΤ) θα αποτελέσουν αντικείµενο των Τοµεακών Προγραµµάτων 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 12 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής Ηπείρου της ΧΕ Θεσσα-
λίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου συµβάλλει έµµεσα στο σύνολο των Κοινοτικών Στρατηγικών 
Κατευθυντήριων Γραµµών. 
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Στη συνέχεια, παρατίθενται και δύο πίνακες που καταγράφουν τη εκτιµώµενη συνάφεια των 
ειδικών στόχων και των αξόνων προτεραιότητας του ΠΕΠ, αντίστοιχα, µε τις Ολοκληρωµένες 
Κατευθυντήριες Γραµµές για την  Ανάπτυξη και τη Απασχόληση (ΟΚΓ). Οι ΟΚΓ έχουν ληφθεί 
υπόψη από τις ΚΣΚΓ αλλά κρίθηκε σκόπιµο να γίνει και ένας απευθείας έλεγχος συναφειών 
του ΠΕΠ. 
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Πίνακας 17 Συνάφεια Ειδικών Στόχων ΧΕ ΘΣΗ µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 

 Ειδικοί Στόχοι περιοχής ΧΕ Θεσσαλίας Στερεάς Ηπείρου Πλήθος  

Ολοκληρωµένες Κατευ-
θυντήριες Γραµµές για 
την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση (ΟΚΓ) 

1. Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότη-
τας, της εξωστρέ-
φειας, της ποιότη-
τας και της καινο-
τοµικής ικανότητας 
των επιχειρήσεων. 

2. Βελτίωση της προ-
σπελασιµότητας µέσω 
της δηµιουργίας και 
αναβάθµισης υποδο-
µών και ενδοπεριφε-
ρειακών και διαπεριφε-
ρειακών µεταφορικών 

δικτύων. 

3. Ανάπτυξη 
του ανθρώπι-
νου δυναµικού. 

4. Αειφορική δια-
χείριση του φυσι-
κού και δοµηµένου 
περιβάλλοντος και 
των φυσικών πό-

ρων. 

5. Ενίσχυση της 
ενδοπεριφερειακής 
οικονοµικής και 
κοινωνικής συνο-

χής 

6. Ενίσχυση της 
διαπεριφερειακής 
συνεργασίας 

7. Αξιοποίηση του 
τουρισµού και του 
πολιτισµού για τη 
βιώσιµη ανάπτυξη 

8. Εκσυγχρονισµός 
και αναβάθµιση της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκη-
σης και προώθηση 
της ψηφιακής σύ-

γκλισης 

Ά
µ
εσ
ες  

Έ
µ
µ
εσ
ες 

Αύξηση και βελτίωση των 
επενδύσεων στην Έρευνα 
& Ανάπτυξη, ιδιαίτερα από 
τις ιδιωτικές επιχειρήσεις 

�   � � �  � 2 3 

∆ιευκόλυνση κάθε µορφής 
καινοτοµίας 

�   �   � � 2 2 

∆ιευκόλυνση της διάδοσης 
και της αποτελεσµατικής 
χρήσης των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοι-
νωνίας ICT και δόµηση 
µιας πλήρους Κοινωνίας 
της Πληροφορίας 

�   �   � � 2 2 

Ενίσχυση των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων της Ευ-
ρωπαϊκής βιοµηχανικής 
βάσης 

�   �  � �  0 4 

Ενθάρρυνση της βιώσιµης 
εκµετάλλευσης των πόρων 
και ενίσχυση της συνεργίας 
µεταξύ περιβαλλοντολογι-
κής προστασίας και ανά-
πτυξης 

�   �  � �  0 4 

Επέκταση και εµβάθυνση �        0 1 
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 Ειδικοί Στόχοι περιοχής ΧΕ Θεσσαλίας Στερεάς Ηπείρου Πλήθος  

Ολοκληρωµένες Κατευ-
θυντήριες Γραµµές για 
την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση (ΟΚΓ) 

1. Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότη-
τας, της εξωστρέ-
φειας, της ποιότη-
τας και της καινο-
τοµικής ικανότητας 
των επιχειρήσεων. 

2. Βελτίωση της προ-
σπελασιµότητας µέσω 
της δηµιουργίας και 
αναβάθµισης υποδο-
µών και ενδοπεριφε-
ρειακών και διαπεριφε-
ρειακών µεταφορικών 

δικτύων. 

3. Ανάπτυξη 
του ανθρώπι-
νου δυναµικού. 

4. Αειφορική δια-
χείριση του φυσι-
κού και δοµηµένου 
περιβάλλοντος και 
των φυσικών πό-

ρων. 

5. Ενίσχυση της 
ενδοπεριφερειακής 
οικονοµικής και 
κοινωνικής συνο-

χής 

6. Ενίσχυση της 
διαπεριφερειακής 
συνεργασίας 

7. Αξιοποίηση του 
τουρισµού και του 
πολιτισµού για τη 
βιώσιµη ανάπτυξη 

8. Εκσυγχρονισµός 
και αναβάθµιση της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκη-
σης και προώθηση 
της ψηφιακής σύ-

γκλισης 

Ά
µ
εσ
ες  

Έ
µ
µ
εσ
ες 

της Εσωτερικής Αγοράς 

Εξασφάλιση ανοιχτών και 
ανταγωνιστικών αγορών 
εντός και εκτός Ευρώπης 
και αξιοποίηση των ευκαι-
ριών της παγκοσµιοποίη-
σης 

�        0 1 

∆ηµιουργία πιο ανταγωνι-
στικού επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος και ενθάρ-
ρυνση της ιδιωτικής πρω-
τοβουλίας µέσω βελτιωµέ-
νων ρυθµιστικών κανόνων 

�       � 0 2 

Προώθηση µιας πιο επιχει-
ρηµατικής κουλτούρας και 
δηµιουργία υποστηρικτικού 
περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ 

�   �   � � 0 4 

Επέκταση, βελτίωση και 
διασύνδεση των Ευρωπαϊ-
κών υποδοµών και ολο-
κλήρωση των διασυνορια-
κών έργων προτεραιότητας 

� �    �   1 2 

Εφαρµογή πολιτικών απα-
σχόλησης µε στόχο την 
επίτευξη της πλήρους α-
πασχόλησης, τη βελτίωση 

�  �  � �   0 4 
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 Ειδικοί Στόχοι περιοχής ΧΕ Θεσσαλίας Στερεάς Ηπείρου Πλήθος  

Ολοκληρωµένες Κατευ-
θυντήριες Γραµµές για 
την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση (ΟΚΓ) 

1. Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότη-
τας, της εξωστρέ-
φειας, της ποιότη-
τας και της καινο-
τοµικής ικανότητας 
των επιχειρήσεων. 

2. Βελτίωση της προ-
σπελασιµότητας µέσω 
της δηµιουργίας και 
αναβάθµισης υποδο-
µών και ενδοπεριφε-
ρειακών και διαπεριφε-
ρειακών µεταφορικών 

δικτύων. 

3. Ανάπτυξη 
του ανθρώπι-
νου δυναµικού. 

4. Αειφορική δια-
χείριση του φυσι-
κού και δοµηµένου 
περιβάλλοντος και 
των φυσικών πό-

ρων. 

5. Ενίσχυση της 
ενδοπεριφερειακής 
οικονοµικής και 
κοινωνικής συνο-

χής 

6. Ενίσχυση της 
διαπεριφερειακής 
συνεργασίας 

7. Αξιοποίηση του 
τουρισµού και του 
πολιτισµού για τη 
βιώσιµη ανάπτυξη 

8. Εκσυγχρονισµός 
και αναβάθµιση της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκη-
σης και προώθηση 
της ψηφιακής σύ-

γκλισης 

Ά
µ
εσ
ες  

Έ
µ
µ
εσ
ες 

της ποιότητας και της πα-
ραγωγικότητας στην εργα-
σία και την ενίσχυση της 
κοινωνικής και χωρικής 
συνοχής 

Προώθηση προσέγγισης 
της εργασίας βασιζόµενης 
στον κύκλο ζωής 

  �     � 0 2 

Εξασφάλιση προσβάσιµων 
αγορών εργασίας και πιο 
ανταποδοτικών και ελκυ-
στικών µορφών απασχό-
λησης σε όσους αναζητούν 
εργασία, συµπεριλαµβανο-
µένων των µειονεκτούντων 
και των εργασιακά µη ενερ-
γών 

  �     � 0 2 

Βελτίωση της κάλυψης των 
αναγκών της αγοράς εργα-
σίας 

        0 0 

Προώθηση της ευελιξίας σε 
συνδυασµό µε την εργασι-
ακή ασφάλεια και περιορι-
σµός της κατάτµησης της 
αγοράς εργασίας, δίνοντας 
τη δέουσα προσοχή στο 
ρόλο των κοινωνικών εταί-

  �      0 1 
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 Ειδικοί Στόχοι περιοχής ΧΕ Θεσσαλίας Στερεάς Ηπείρου Πλήθος  

Ολοκληρωµένες Κατευ-
θυντήριες Γραµµές για 
την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση (ΟΚΓ) 

1. Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότη-
τας, της εξωστρέ-
φειας, της ποιότη-
τας και της καινο-
τοµικής ικανότητας 
των επιχειρήσεων. 

2. Βελτίωση της προ-
σπελασιµότητας µέσω 
της δηµιουργίας και 
αναβάθµισης υποδο-
µών και ενδοπεριφε-
ρειακών και διαπεριφε-
ρειακών µεταφορικών 

δικτύων. 

3. Ανάπτυξη 
του ανθρώπι-
νου δυναµικού. 

4. Αειφορική δια-
χείριση του φυσι-
κού και δοµηµένου 
περιβάλλοντος και 
των φυσικών πό-

ρων. 

5. Ενίσχυση της 
ενδοπεριφερειακής 
οικονοµικής και 
κοινωνικής συνο-

χής 

6. Ενίσχυση της 
διαπεριφερειακής 
συνεργασίας 

7. Αξιοποίηση του 
τουρισµού και του 
πολιτισµού για τη 
βιώσιµη ανάπτυξη 

8. Εκσυγχρονισµός 
και αναβάθµιση της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκη-
σης και προώθηση 
της ψηφιακής σύ-

γκλισης 

Ά
µ
εσ
ες  

Έ
µ
µ
εσ
ες 

ρων 

Εξασφάλιση εξελίξεων στο 
εργασιακό κόστος και 
στους µηχανισµούς προσ-
διορισµού των αµοιβών, 
που να ευνοούν την απα-
σχόληση 

        0 0 

Επέκταση και βελτίωση 
των επενδύσεων σε αν-
θρώπινο κεφάλαιο 

�  �     � 0 3 

Προσαρµογή των συστηµά-
των εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης στις νέες απαιτή-
σεις ως προς τις δεξιότητες 

  �      0 1 

Άµεσες Συνάφειες 3 1 0 0 0 0 0 3   

Έµµεσες Συνάφειες 9 0 6 6 2 5 5 5   
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Ο Ειδικός Στόχος 1-Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότητας 
και της καινοτοµικής ικανότητας των επιχειρήσεων της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας -
Ηπείρου αναµένεται να συµβάλει άµεσα: 

• Στην Ολοκληρωµένη  Κατευθυντήρια Γραµµή «Αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων 
στην Έρευνα & Ανάπτυξη, ιδιαίτερα από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις», 

• Στην Ολοκληρωµένη  Κατευθυντήρια Γραµµή «∆ιευκόλυνση κάθε µορφής καινοτοµίας», 

• Στην Ολοκληρωµένη  Κατευθυντήρια Γραµµή «∆ιευκόλυνση της διάδοσης και της αποτε-
λεσµατικής χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας ICT και δόµηση µιας 
πλήρους Κοινωνίας της Πληροφορίας». 

Έµµεσα, ο Ειδικός Στόχος 1-Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότη-
τας και της καινοτοµικής ικανότητας των επιχειρήσεων της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας -
Ηπείρου ικανοποιεί επίσης τις ΟΚΓ «Ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της Ευρω-
παϊκής βιοµηχανικής βάσης», «Ενθάρρυνση της βιώσιµης εκµετάλλευσης των πόρων και ενί-
σχυση της συνεργίας µεταξύ περιβαλλοντολογικής προστασίας και ανάπτυξης», «Επέκταση 
και εµβάθυνση της Εσωτερικής Αγοράς», «Εξασφάλιση ανοιχτών και ανταγωνιστικών αγορών 
εντός και εκτός Ευρώπης και αξιοποίηση των ευκαιριών της παγκοσµιοποίησης», «∆ηµιουργία 
πιο ανταγωνιστικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβου-
λίας µέσω βελτιωµένων ρυθµιστικών κανόνων», «Προώθηση µιας πιο επιχειρηµατικής κουλ-
τούρας και δηµιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ», «Επέκταση, βελτίωση και 
διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση των διασυνοριακών έργων προτε-
ραιότητας», «Εφαρµογή πολιτικών απασχόλησης µε στόχο την επίτευξη της πλήρους απα-
σχόλησης, τη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία και την ενίσχυση 
της κοινωνικής και χωρικής συνοχής» και «Επέκταση και βελτίωση των επενδύσεων σε αν-
θρώπινο κεφάλαιο». 

Ο Ειδικός Στόχος 2-Βελτίωση της προσπελασιµότητας µέσω της δηµιουργίας και ανα-
βάθµισης υποδοµών και ενδο-περιφερειακών και δια-περιφερειακών µεταφορικών δι-
κτύων της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα στην Ολοκληρωµέ-
νη  Κατευθυντήρια Γραµµή «Επέκταση, βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών 
και ολοκλήρωση των διασυνοριακών έργων προτεραιότητας». 

Ο Ειδικός Στόχος 3- Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελ-
λάδας-Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα τις ΟΚΓ «Εφαρµογή πολιτικών απασχόλησης µε στόχο την 
επίτευξη της πλήρους απασχόλησης, τη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας 
στην εργασία και την ενίσχυση της κοινωνικής και χωρικής συνοχής», «Προώθηση προσέγγι-
σης της εργασίας βασιζόµενης στον κύκλο ζωής», «Εξασφάλιση προσβάσιµων αγορών εργα-
σίας και πιο ανταποδοτικών και ελκυστικών µορφών απασχόλησης σε όσους αναζητούν εργα-
σία, συµπεριλαµβανοµένων των µειονεκτούντων και των εργασιακά µη ενεργών», «Προώθηση 
της ευελιξίας σε συνδυασµό µε την εργασιακή ασφάλεια και περιορισµός της κατάτµησης της 
αγοράς εργασίας, δίνοντας τη δέουσα προσοχή στο ρόλο των κοινωνικών εταίρων», «Επέ-
κταση και βελτίωση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο» και «Προσαρµογή των συστη-
µάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες». 

Ο Ειδικός Στόχος 4- Αειφορική διαχείριση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος 
και των φυσικών πόρων της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα 
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τις ΟΚΓ «Αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στην Έρευνα & Ανάπτυξη, ιδιαίτερα από τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις», «∆ιευκόλυνση κάθε µορφής καινοτοµίας», «∆ιευκόλυνση της διάδοσης 
και της αποτελεσµατικής χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας ICT και δό-
µηση µιας πλήρους Κοινωνίας της Πληροφορίας», «Ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτηµά-
των της Ευρωπαϊκής βιοµηχανικής βάσης», «Ενθάρρυνση της βιώσιµης εκµετάλλευσης των 
πόρων και ενίσχυση της συνεργίας µεταξύ περιβαλλοντολογικής προστασίας και ανάπτυξης» 
και «Προώθηση µιας πιο επιχειρηµατικής κουλτούρας και δηµιουργία υποστηρικτικού περιβάλ-
λοντος για τις ΜΜΕ». 

Ο Ειδικός Στόχος 5-Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονοµικής και κοινωνικής συνο-
χής της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα τις ΟΚΓ «Αύξηση και 
βελτίωση των επενδύσεων στην Έρευνα & Ανάπτυξη, ιδιαίτερα από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις» 
και «Εφαρµογή πολιτικών απασχόλησης µε στόχο την επίτευξη της πλήρους απασχόλησης, τη 
βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία και την ενίσχυση της κοινωνι-
κής και χωρικής συνοχής» 

Ο Ειδικός Στόχος 6- Ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας της ΧΕ Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα τις ΟΚΓ «Αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων 
στην Έρευνα & Ανάπτυξη, ιδιαίτερα από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις», «Ενίσχυση των συγκριτι-
κών πλεονεκτηµάτων της Ευρωπαϊκής βιοµηχανικής βάσης», «Ενθάρρυνση της βιώσιµης εκ-
µετάλλευσης των πόρων και ενίσχυση της συνεργίας µεταξύ περιβαλλοντολογικής προστασίας 
και ανάπτυξης», «Επέκταση, βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών και ολο-
κλήρωση των διασυνοριακών έργων προτεραιότητας» και «Εφαρµογή πολιτικών απασχόλη-
σης µε στόχο την επίτευξη της πλήρους απασχόλησης, τη βελτίωση της ποιότητας και της πα-
ραγωγικότητας στην εργασία και την ενίσχυση της κοινωνικής και χωρικής συνοχής». 

Ο Ειδικός Στόχος 7- Αξιοποίηση του τουρισµού και του πολιτισµού για τη βιώσιµη ανά-
πτυξη της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα τις ΟΚΓ «∆ιευκόλυν-
ση κάθε µορφής καινοτοµίας», «∆ιευκόλυνση της διάδοσης και της αποτελεσµατικής χρήσης 
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας ICT και δόµηση µιας πλήρους Κοινωνίας της 
Πληροφορίας», «Ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της Ευρωπαϊκής βιοµηχανικής 
βάσης», «Ενθάρρυνση της βιώσιµης εκµετάλλευσης των πόρων και ενίσχυση της συνεργίας 
µεταξύ περιβαλλοντολογικής προστασίας και ανάπτυξης» και «Προώθηση µιας πιο επιχειρη-
µατικής κουλτούρας και δηµιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ». 

Τέλος, ο Ειδικός Στόχος 8- Εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου αναµέ-
νεται να συµβάλει άµεσα: 

• Στην Ολοκληρωµένη  Κατευθυντήρια Γραµµή «Αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων 
στην Έρευνα & Ανάπτυξη, ιδιαίτερα από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις», 

• Στην Ολοκληρωµένη  Κατευθυντήρια Γραµµή «∆ιευκόλυνση κάθε µορφής καινοτοµίας», 

• Στην Ολοκληρωµένη  Κατευθυντήρια Γραµµή «∆ιευκόλυνση της διάδοσης και της αποτε-
λεσµατικής χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας ICT και δόµηση µιας 
πλήρους Κοινωνίας της Πληροφορίας». 

Έµµεσα, ο Ειδικός Στόχος 8- Εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί 
επίσης τις ΟΚΓ «∆ηµιουργία πιο ανταγωνιστικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και ενθάρ-
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ρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας µέσω βελτιωµένων ρυθµιστικών κανόνων», «Προώθηση 
µιας πιο επιχειρηµατικής κουλτούρας και δηµιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τις 
ΜΜΕ», «Προώθηση προσέγγισης της εργασίας βασιζόµενης στον κύκλο ζωής», «Εξασφάλιση 
προσβάσιµων αγορών εργασίας και πιο ανταποδοτικών και ελκυστικών µορφών απασχόλη-
σης σε όσους αναζητούν εργασία, συµπεριλαµβανοµένων των µειονεκτούντων και των εργα-
σιακά µη ενεργών» και «Επέκταση και βελτίωση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο». 
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Πίνακας 18 Συνάφεια Αξόνων Προτεραιότητας ΧΕ ΘΣΗ µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 

 
Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ)-Μικροοικονοµικές κατευθύνσεις Πλήθος 

Συναφειών 

Άξονες Προτε-
ραιότητας ΧΕ 
Θεσσαλίας Στε-
ρεάς Ηπείρου  

Αύξηση και 
βελτίωση των 
επενδύσεων 
στην Έρευνα 
& Ανάπτυξη, 
ιδιαίτερα από 
τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις 

∆ιευκόλυνση 
κάθε µορφής 
καινοτοµίας 

∆ιευκόλυνση 
της διάδοσης 
και της αποτε-
λεσµατικής 
χρήσης των 
Τεχνολογιών 
Πληροφορίας 
και Επικοινω-
νίας ICT και 
δόµηση µιας 
πλήρους Κοι-
νωνίας της 
Πληροφορίας 

Ενίσχυση των 
συγκριτικών 
πλεονεκτηµά-
των της Ευ-
ρωπαϊκής 
βιοµηχανικής 
βάσης 

Ενθάρρυνση 
της βιώσιµης 
εκµετάλλευ-
σης των πό-
ρων και ενί-
σχυση της 
συνεργίας 
µεταξύ περι-
βαλλοντολογι-
κής προστα-
σίας και ανά-
πτυξης 

Επέκταση και 
εµβάθυνση 
της Εσωτερι-
κής Αγοράς 

Εξασφάλιση 
ανοιχτών και 
ανταγωνιστι-
κών αγορών 
εντός και ε-
κτός Ευρώπης 
και αξιοποίη-
ση των ευκαι-
ριών της πα-
γκοσµιοποίη-
σης 

∆ηµιουργία 
πιο ανταγωνι-
στικού επιχει-
ρηµατικού 
περιβάλλοντος 
και ενθάρρυν-
ση της ιδιωτι-
κής πρωτο-
βουλίας µέσω 
βελτιωµένων 
ρυθµιστικών 
κανόνων 

Προώθηση 
µιας πιο επι-
χειρηµατικής 
κουλτούρας 
και δηµιουργία 
υποστηρικτι-
κού περιβάλ-
λοντος για τις 
ΜΜΕ 

Επέκταση, 
βελτίωση και 
διασύνδεση 
των Ευρωπαϊ-
κών υποδο-
µών και ολο-
κλήρωση των 
διασυνορια-
κών έργων 
προτεραιότη-
τας 

Ά
µ
εσ
ες  

Έ
µ
µ
εσ
ες 

ΑΠ1 - Υποδοµές 
και υπηρεσίες 
προσπελασιµότη-
τας Θεσσαλίας 

          0 0 

ΑΠ2 - Υποδοµές 
και υπηρεσίες 
προσπελασιµότη-
τας Στερεάς Ελλά-
δος 

  

�  

     

� 1 1 

ΑΠ3 - Υποδοµές 
και υπηρεσίες 
προσπελασιµότη-
τας Ηπείρου 

  

� 

      

� 2  

ΑΠ4 - Αειφόρος 
ανάπτυξη και ποιό-
τητα ζωής Θεσσα-
λίας 

� � � � � 

 

� 

 

� � 0 8 
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Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ)-Μικροοικονοµικές κατευθύνσεις Πλήθος 

Συναφειών 

Άξονες Προτε-
ραιότητας ΧΕ 
Θεσσαλίας Στε-
ρεάς Ηπείρου  

Αύξηση και 
βελτίωση των 
επενδύσεων 
στην Έρευνα 
& Ανάπτυξη, 
ιδιαίτερα από 
τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις 

∆ιευκόλυνση 
κάθε µορφής 
καινοτοµίας 

∆ιευκόλυνση 
της διάδοσης 
και της αποτε-
λεσµατικής 
χρήσης των 
Τεχνολογιών 
Πληροφορίας 
και Επικοινω-
νίας ICT και 
δόµηση µιας 
πλήρους Κοι-
νωνίας της 
Πληροφορίας 

Ενίσχυση των 
συγκριτικών 
πλεονεκτηµά-
των της Ευ-
ρωπαϊκής 
βιοµηχανικής 
βάσης 

Ενθάρρυνση 
της βιώσιµης 
εκµετάλλευ-
σης των πό-
ρων και ενί-
σχυση της 
συνεργίας 
µεταξύ περι-
βαλλοντολογι-
κής προστα-
σίας και ανά-
πτυξης 

Επέκταση και 
εµβάθυνση 
της Εσωτερι-
κής Αγοράς 

Εξασφάλιση 
ανοιχτών και 
ανταγωνιστι-
κών αγορών 
εντός και ε-
κτός Ευρώπης 
και αξιοποίη-
ση των ευκαι-
ριών της πα-
γκοσµιοποίη-
σης 

∆ηµιουργία 
πιο ανταγωνι-
στικού επιχει-
ρηµατικού 
περιβάλλοντος 
και ενθάρρυν-
ση της ιδιωτι-
κής πρωτο-
βουλίας µέσω 
βελτιωµένων 
ρυθµιστικών 
κανόνων 

Προώθηση 
µιας πιο επι-
χειρηµατικής 
κουλτούρας 
και δηµιουργία 
υποστηρικτι-
κού περιβάλ-
λοντος για τις 
ΜΜΕ 

Επέκταση, 
βελτίωση και 
διασύνδεση 
των Ευρωπαϊ-
κών υποδο-
µών και ολο-
κλήρωση των 
διασυνορια-
κών έργων 
προτεραιότη-
τας 

Ά
µ
εσ
ες  

Έ
µ
µ
εσ
ες 

ΑΠ5 Αειφόρος 
ανάπτυξη και ποιό-
τητα ζωής Στερεάς 
Ελλάδος 

    

� 

     

0 1 

ΑΠ6 Αειφόρος 
ανάπτυξη και ποιό-
τητα ζωής Ηπείρου 

� � � 
 

� 
   

� 
 

1 4 

ΑΠ 7 - Ψηφιακή 
σύγκλιση και Επι-
χειρηµατικότητα 
Θεσσαλίας 

� � � � � 

 

� 

 

� 

 

3 4 

ΑΠ8 Ψηφιακή 
σύγκλιση και Επι-
χειρηµατικότητα 
Στερεάς Ελλάδος 
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� 

 

� 

 

2 5 

ΑΠ9 Ψηφιακή 
σύγκλιση και Επι-
χειρηµατικότητα 
Ηπείρου 
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Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ)-Μικροοικονοµικές κατευθύνσεις Πλήθος 

Συναφειών 

Άξονες Προτε-
ραιότητας ΧΕ 
Θεσσαλίας Στε-
ρεάς Ηπείρου  

Αύξηση και 
βελτίωση των 
επενδύσεων 
στην Έρευνα 
& Ανάπτυξη, 
ιδιαίτερα από 
τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις 

∆ιευκόλυνση 
κάθε µορφής 
καινοτοµίας 

∆ιευκόλυνση 
της διάδοσης 
και της αποτε-
λεσµατικής 
χρήσης των 
Τεχνολογιών 
Πληροφορίας 
και Επικοινω-
νίας ICT και 
δόµηση µιας 
πλήρους Κοι-
νωνίας της 
Πληροφορίας 

Ενίσχυση των 
συγκριτικών 
πλεονεκτηµά-
των της Ευ-
ρωπαϊκής 
βιοµηχανικής 
βάσης 

Ενθάρρυνση 
της βιώσιµης 
εκµετάλλευ-
σης των πό-
ρων και ενί-
σχυση της 
συνεργίας 
µεταξύ περι-
βαλλοντολογι-
κής προστα-
σίας και ανά-
πτυξης 

Επέκταση και 
εµβάθυνση 
της Εσωτερι-
κής Αγοράς 

Εξασφάλιση 
ανοιχτών και 
ανταγωνιστι-
κών αγορών 
εντός και ε-
κτός Ευρώπης 
και αξιοποίη-
ση των ευκαι-
ριών της πα-
γκοσµιοποίη-
σης 

∆ηµιουργία 
πιο ανταγωνι-
στικού επιχει-
ρηµατικού 
περιβάλλοντος 
και ενθάρρυν-
ση της ιδιωτι-
κής πρωτο-
βουλίας µέσω 
βελτιωµένων 
ρυθµιστικών 
κανόνων 

Προώθηση 
µιας πιο επι-
χειρηµατικής 
κουλτούρας 
και δηµιουργία 
υποστηρικτι-
κού περιβάλ-
λοντος για τις 
ΜΜΕ 

Επέκταση, 
βελτίωση και 
διασύνδεση 
των Ευρωπαϊ-
κών υποδο-
µών και ολο-
κλήρωση των 
διασυνορια-
κών έργων 
προτεραιότη-
τας 

Ά
µ
εσ
ες  

Έ
µ
µ
εσ
ες 

ΑΠ10 - Τεχνική 
Υποστήριξη Εφαρ-
µογής Θεσσαλίας 
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� 
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ΑΠ11 - Τεχνική 
Υποστήριξη Εφαρ-
µογής Στερεάς 
Ελλάδος 

� � � � � 

 

� 
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ΑΠ12 - Τεχνική 
Υποστήριξη Εφαρ-
µογής Ηπείρου 

  
� 

      
� 0 2 

Άµεσες Συνάφειες 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3   

Έµµεσες Συνάφει-
ες 

4 3 7 5 7 0 5 0 6 4   
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Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ)-Κατευθύνσεις  για την Απασχόληση Πλήθος 

Συναφειών 

Άξονες Προτε-
ραιότητας ΧΕ 
Θεσσαλίας Στε-
ρεάς Ηπείρου  

Εφαρµογή πολιτικών 
απασχόλησης µε στόχο 
την επίτευξη της πλή-
ρους απασχόλησης, τη 
βελτίωση της ποιότητας 
και της παραγωγικότη-
τας στην εργασία και 
την ενίσχυση της κοινω-
νικής και χωρικής συνο-
χής 

Προώθηση 
προσέγγι-
σης της 
εργασίας 
βασιζόµε-
νης στον 
κύκλο 
ζωής 

Εξασφάλιση προσβάσιµων 
αγορών εργασίας και πιο α-
νταποδοτικών και ελκυστικών 
µορφών απασχόλησης σε 
όσους αναζητούν εργασία, 
συµπεριλαµβανοµένων των 
µειονεκτούντων και των εργα-
σιακά µη ενεργών 

 Βελτίωση 
της κάλυ-
ψης των 
αναγκών 
της αγο-
ράς ερ-
γασίας 

Προώθηση της ευελιξίας 
σε συνδυασµό µε την 
εργασιακή ασφάλεια και 
περιορισµός της κατά-
τµησης της αγοράς ερ-
γασίας, δίνοντας τη δέ-
ουσα προσοχή στο ρόλο 
των κοινωνικών εταίρων 

Εξασφάλιση εξελί-
ξεων στο εργασια-
κό κόστος και 
στους µηχανι-
σµούς προσδιορι-
σµού των αµοι-
βών, που να ευ-
νοούν την απα-
σχόληση 

Επέκταση 
και βελτίω-
ση των 
επενδύσε-
ων σε αν-
θρώπινο 
κεφάλαιο 

Προσαρµογή 
των συστηµά-
των εκπαίδευ-
σης και κατάρ-
τισης στις νέες 
απαιτήσεις ως 
προς τις δεξιό-
τητες 

Ά
µ
εσ
ες  

Έ
µ
µ
εσ
ες 

ΑΠ 1 - Υποδοµές 
και υπηρεσίες 
προσπελασιµότη-
τας Θεσσαλίας 

   

  

  

    

  

ΑΠ 2 - Υποδοµές 
και υπηρεσίες 
προσπελασιµότη-
τας Στερεάς Ελλά-
δος 

   

  

  

    

  

ΑΠ 3 - Υποδοµές 
και υπηρεσίες 
προσπελασιµότη-
τας Ηπείρου 

   

  

  

    

  

ΑΠ 4 - Αειφόρος 
ανάπτυξη και ποιό-
τητα ζωής Θεσσα-
λίας 

� � � � � 

 

� � 0 7 

ΑΠ 5 - Αειφόρος 
ανάπτυξη και ποιό-
τητα ζωής Στερεάς 
Ελλάδος 
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Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ)-Κατευθύνσεις  για την Απασχόληση Πλήθος 

Συναφειών 

Άξονες Προτε-
ραιότητας ΧΕ 
Θεσσαλίας Στε-
ρεάς Ηπείρου  

Εφαρµογή πολιτικών 
απασχόλησης µε στόχο 
την επίτευξη της πλή-
ρους απασχόλησης, τη 
βελτίωση της ποιότητας 
και της παραγωγικότη-
τας στην εργασία και 
την ενίσχυση της κοινω-
νικής και χωρικής συνο-
χής 

Προώθηση 
προσέγγι-
σης της 
εργασίας 
βασιζόµε-
νης στον 
κύκλο 
ζωής 

Εξασφάλιση προσβάσιµων 
αγορών εργασίας και πιο α-
νταποδοτικών και ελκυστικών 
µορφών απασχόλησης σε 
όσους αναζητούν εργασία, 
συµπεριλαµβανοµένων των 
µειονεκτούντων και των εργα-
σιακά µη ενεργών 

 Βελτίωση 
της κάλυ-
ψης των 
αναγκών 
της αγο-
ράς ερ-
γασίας 

Προώθηση της ευελιξίας 
σε συνδυασµό µε την 
εργασιακή ασφάλεια και 
περιορισµός της κατά-
τµησης της αγοράς ερ-
γασίας, δίνοντας τη δέ-
ουσα προσοχή στο ρόλο 
των κοινωνικών εταίρων 

Εξασφάλιση εξελί-
ξεων στο εργασια-
κό κόστος και 
στους µηχανι-
σµούς προσδιορι-
σµού των αµοι-
βών, που να ευ-
νοούν την απα-
σχόληση 

Επέκταση 
και βελτίω-
ση των 
επενδύσε-
ων σε αν-
θρώπινο 
κεφάλαιο 

Προσαρµογή 
των συστηµά-
των εκπαίδευ-
σης και κατάρ-
τισης στις νέες 
απαιτήσεις ως 
προς τις δεξιό-
τητες 

Ά
µ
εσ
ες  

Έ
µ
µ
εσ
ες 

ΑΠ 6 - Αειφόρος 
ανάπτυξη και ποιό-
τητα ζωής Ηπείρου 

   
�  

 
� 

 
0 2 

ΑΠ 7 - Ψηφιακή 
σύγκλιση και Επι-
χειρηµατικότητα 
Θεσσαλίας 

� � � � 

 

� � 

 

0 6 

ΑΠ 8 - Ψηφιακή 
σύγκλιση και Επι-
χειρηµατικότητα 
Στερεάς Ελλάδος 

   

  

 

  

  

ΑΠ 9 - Ψηφιακή 
σύγκλιση και Επι-
χειρηµατικότητα 
Ηπείρου 

   

  

 

  

  

ΑΠ 10 - Τεχνική 
Υποστήριξη Εφαρ-
µογής Θεσσαλίας 

� � � � � � � � 0 8 

ΑΠ 11 - Τεχνική 
Υποστήριξη Εφαρ-
µογής Στερεάς 
Ελλάδος 
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Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ)-Κατευθύνσεις  για την Απασχόληση Πλήθος 

Συναφειών 

Άξονες Προτε-
ραιότητας ΧΕ 
Θεσσαλίας Στε-
ρεάς Ηπείρου  

Εφαρµογή πολιτικών 
απασχόλησης µε στόχο 
την επίτευξη της πλή-
ρους απασχόλησης, τη 
βελτίωση της ποιότητας 
και της παραγωγικότη-
τας στην εργασία και 
την ενίσχυση της κοινω-
νικής και χωρικής συνο-
χής 

Προώθηση 
προσέγγι-
σης της 
εργασίας 
βασιζόµε-
νης στον 
κύκλο 
ζωής 

Εξασφάλιση προσβάσιµων 
αγορών εργασίας και πιο α-
νταποδοτικών και ελκυστικών 
µορφών απασχόλησης σε 
όσους αναζητούν εργασία, 
συµπεριλαµβανοµένων των 
µειονεκτούντων και των εργα-
σιακά µη ενεργών 

 Βελτίωση 
της κάλυ-
ψης των 
αναγκών 
της αγο-
ράς ερ-
γασίας 

Προώθηση της ευελιξίας 
σε συνδυασµό µε την 
εργασιακή ασφάλεια και 
περιορισµός της κατά-
τµησης της αγοράς ερ-
γασίας, δίνοντας τη δέ-
ουσα προσοχή στο ρόλο 
των κοινωνικών εταίρων 

Εξασφάλιση εξελί-
ξεων στο εργασια-
κό κόστος και 
στους µηχανι-
σµούς προσδιορι-
σµού των αµοι-
βών, που να ευ-
νοούν την απα-
σχόληση 

Επέκταση 
και βελτίω-
ση των 
επενδύσε-
ων σε αν-
θρώπινο 
κεφάλαιο 

Προσαρµογή 
των συστηµά-
των εκπαίδευ-
σης και κατάρ-
τισης στις νέες 
απαιτήσεις ως 
προς τις δεξιό-
τητες 

Ά
µ
εσ
ες  

Έ
µ
µ
εσ
ες 

ΑΠ 12- Τεχνική 
Υποστήριξη Εφαρ-
µογής Ηπείρου 

      

  
  

Άµεσες Συνάφειες 0 0 0 0 0 0 0 0   

Έµµεσες Συνάφειες 3 3 3 4 2 2 4 2   
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Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 - Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Θεσσαλίας 
της ΧΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα στην Ολοκληρωµένη  Κα-
τευθυντήρια Γραµµή «Επέκταση, βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών και 
ολοκλήρωση των διασυνοριακών έργων προτεραιότητας». 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 - Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Στερεάς Ελ-
λάδας της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα στην Ολοκληρωµέ-
νη Κατευθυντήρια Γραµµή «Επέκταση, βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδο-
µών και ολοκλήρωση των διασυνοριακών έργων προτεραιότητας». Έµµεσα, Ο Άξονας Προ-
τεραιότητας 2 - Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Στερεάς Ελλάδας της ΧΕ Θεσ-
σαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί επίσης την ΟΚΓ «∆ιευκόλυνση της διάδοσης και 
της αποτελεσµατικής χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας ICT και δόµη-
ση µιας πλήρους Κοινωνίας της Πληροφορίας» 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 - Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Ηπείρου της 
ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα: 

• στην Ολοκληρωµένη  Κατευθυντήρια Γραµµή «∆ιευκόλυνση της διάδοσης και της αποτε-
λεσµατικής χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας ICT και δόµηση 
µιας πλήρους Κοινωνίας της Πληροφορίας» 

• στην Ολοκληρωµένη  Κατευθυντήρια Γραµµή «Επέκταση, βελτίωση και διασύνδεση των 
Ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση των διασυνοριακών έργων προτεραιότητας». 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4- Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας της ΧΕ 
Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα τις ΟΚΓ «Αύξηση και βελτίωση των 
επενδύσεων στην Έρευνα & Ανάπτυξη, ιδιαίτερα από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις», «∆ιευκό-
λυνση κάθε µορφής καινοτοµίας», «∆ιευκόλυνση της διάδοσης και της αποτελεσµατικής χρή-
σης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας ICT και δόµηση µιας πλήρους Κοινωνί-
ας της Πληροφορίας», «Ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της Ευρωπαϊκής βιοµη-
χανικής βάσης», «Ενθάρρυνση της βιώσιµης εκµετάλλευσης των πόρων και ενίσχυση της 
συνεργίας µεταξύ περιβαλλοντολογικής προστασίας και ανάπτυξης», «Εξασφάλιση ανοιχτών 
και ανταγωνιστικών αγορών εντός και εκτός Ευρώπης και αξιοποίηση των ευκαιριών της πα-
γκοσµιοποίησης», «Προώθηση µιας πιο επιχειρηµατικής κουλτούρας και δηµιουργία υποστη-
ρικτικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ», «Επέκταση, βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊ-
κών υποδοµών και ολοκλήρωση των διασυνοριακών έργων προτεραιότητας», «Εφαρµογή 
πολιτικών απασχόλησης µε στόχο την επίτευξη της πλήρους απασχόλησης, τη βελτίωση της 
ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία και την ενίσχυση της κοινωνικής και χωρι-
κής συνοχής», «Προώθηση προσέγγισης της εργασίας βασιζόµενης στον κύκλο ζωής», «Ε-
ξασφάλιση προσβάσιµων αγορών εργασίας και πιο ανταποδοτικών και ελκυστικών µορφών 
απασχόλησης σε όσους αναζητούν εργασία, συµπεριλαµβανοµένων των µειονεκτούντων και 
των εργασιακά µη ενεργών», «Βελτίωση της κάλυψης των αναγκών της αγοράς εργασίας», 
«Προώθηση της ευελιξίας σε συνδυασµό µε την εργασιακή ασφάλεια και περιορισµός της κα-
τάτµησης της αγοράς εργασίας, δίνοντας τη δέουσα προσοχή στο ρόλο των κοινωνικών εταί-
ρων», «Επέκταση και βελτίωση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο», και «Προσαρµο-
γή των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες» 
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Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 - Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας 
της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα την ΟΚΓ ««Ενθάρρυνση 
της βιώσιµης εκµετάλλευσης των πόρων και ενίσχυση της συνεργίας µεταξύ περιβαλλοντολο-
γικής προστασίας και ανάπτυξης». 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 6 - Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου της ΧΕ 
Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα στην Ολοκληρωµένη  Κατευθυ-
ντήρια Γραµµή «∆ιευκόλυνση κάθε µορφής καινοτοµίας». 

Έµµεσα, ο Άξονας Προτεραιότητας 6 - Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου ικα-
νοποιεί επίσης τις ΟΚΓ Αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στην Έρευνα & Ανάπτυξη, ι-
διαίτερα από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις», «∆ιευκόλυνση της διάδοσης και της αποτελεσµατικής 
χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας ICT και δόµηση µιας πλήρους Κοι-
νωνίας της Πληροφορίας», «Ενθάρρυνση της βιώσιµης εκµετάλλευσης των πόρων και ενί-
σχυση της συνεργίας µεταξύ περιβαλλοντολογικής προστασίας και ανάπτυξης», «Προώθηση 
µιας πιο επιχειρηµατικής κουλτούρας και δηµιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τις 
ΜΜΕ», «Βελτίωση της κάλυψης των αναγκών της αγοράς εργασίας» και «Επέκταση και βελ-
τίωση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο». 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 7 - Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Θεσσαλίας της 
ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα: 

• Στην Ολοκληρωµένη  Κατευθυντήρια Γραµµή «Αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων 
στην Έρευνα & Ανάπτυξη, ιδιαίτερα από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις», 

• Στην Ολοκληρωµένη  Κατευθυντήρια Γραµµή «∆ιευκόλυνση κάθε µορφής καινοτοµίας», 

• Στην Ολοκληρωµένη  Κατευθυντήρια Γραµµή «∆ιευκόλυνση της διάδοσης και της αποτε-
λεσµατικής χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας ICT και δόµηση 
µιας πλήρους Κοινωνίας της Πληροφορίας». 

Έµµεσα, ο Άξονας Προτεραιότητας 7 - Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Θεσσαλίας 
της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί επίσης τις ΟΚΓ «Ενίσχυση των συ-
γκριτικών πλεονεκτηµάτων της Ευρωπαϊκής βιοµηχανικής βάσης», «Ενθάρρυνση της βιώσι-
µης εκµετάλλευσης των πόρων και ενίσχυση της συνεργίας µεταξύ περιβαλλοντολογικής 
προστασίας και ανάπτυξης», «Εξασφάλιση ανοιχτών και ανταγωνιστικών αγορών εντός και 
εκτός Ευρώπης και αξιοποίηση των ευκαιριών της παγκοσµιοποίησης», «Προώθηση µιας πιο 
επιχειρηµατικής κουλτούρας και δηµιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ», 
«Εφαρµογή πολιτικών απασχόλησης µε στόχο την επίτευξη της πλήρους απασχόλησης, τη 
βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία και την ενίσχυση της κοινωνι-
κής και χωρικής συνοχής», «Προώθηση προσέγγισης της εργασίας βασιζόµενης στον κύκλο 
ζωής», «Εξασφάλιση προσβάσιµων αγορών εργασίας και πιο ανταποδοτικών και ελκυστικών 
µορφών απασχόλησης σε όσους αναζητούν εργασία, συµπεριλαµβανοµένων των µειονε-
κτούντων και των εργασιακά µη ενεργών», «Βελτίωση της κάλυψης των αναγκών της αγοράς 
εργασίας», «Εξασφάλιση εξελίξεων στο εργασιακό κόστος και στους µηχανισµούς προσδιο-
ρισµού των αµοιβών, που να ευνοούν την απασχόληση» και «Επέκταση και βελτίωση των 
επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο» 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 8 - Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Στερεάς Ελλά-
δος της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα: 
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• Στην Ολοκληρωµένη  Κατευθυντήρια Γραµµή «Αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων 
στην Έρευνα & Ανάπτυξη, ιδιαίτερα από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις», 

• Στην Ολοκληρωµένη  Κατευθυντήρια Γραµµή «∆ιευκόλυνση κάθε µορφής καινοτοµίας» 

Έµµεσα, ο Άξονας Προτεραιότητας 8 - Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Στερεάς 
Ελλάδας της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί επίσης τις ΟΚΓ «∆ιευκό-
λυνση της διάδοσης και της αποτελεσµατικής χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Ε-
πικοινωνίας ICT και δόµηση µιας πλήρους Κοινωνίας της Πληροφορίας», Ενίσχυση των συ-
γκριτικών πλεονεκτηµάτων της Ευρωπαϊκής βιοµηχανικής βάσης», «Ενθάρρυνση της βιώσι-
µης εκµετάλλευσης των πόρων και ενίσχυση της συνεργίας µεταξύ περιβαλλοντολογικής 
προστασίας και ανάπτυξης», «Εξασφάλιση ανοιχτών και ανταγωνιστικών αγορών εντός και 
εκτός Ευρώπης και αξιοποίηση των ευκαιριών της παγκοσµιοποίησης» και «Προώθηση µιας 
πιο επιχειρηµατικής κουλτούρας και δηµιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ». 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 10 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής Θεσσαλίας της ΧΕ Θεσ-
σαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα τις ΟΚΓ «Αύξηση και βελτίωση των ε-
πενδύσεων στην Έρευνα & Ανάπτυξη, ιδιαίτερα από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις», «∆ιευκόλυν-
ση κάθε µορφής καινοτοµίας», «∆ιευκόλυνση της διάδοσης και της αποτελεσµατικής χρήσης 
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας ICT και δόµηση µιας πλήρους Κοινωνίας 
της Πληροφορίας»,«Ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της Ευρωπαϊκής βιοµηχανι-
κής βάσης», «Ενθάρρυνση της βιώσιµης εκµετάλλευσης των πόρων και ενίσχυση της συνερ-
γίας µεταξύ περιβαλλοντολογικής προστασίας και ανάπτυξης», «Εξασφάλιση ανοιχτών και 
ανταγωνιστικών αγορών εντός και εκτός Ευρώπης και αξιοποίηση των ευκαιριών της παγκο-
σµιοποίησης», «Προώθηση µιας πιο επιχειρηµατικής κουλτούρας και δηµιουργία υποστηρι-
κτικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ», «Επέκταση, βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών 
υποδοµών και ολοκλήρωση των διασυνοριακών έργων προτεραιότητας», «Εφαρµογή πολιτι-
κών απασχόλησης µε στόχο την επίτευξη της πλήρους απασχόλησης, τη βελτίωση της ποιό-
τητας και της παραγωγικότητας στην εργασία και την ενίσχυση της κοινωνικής και χωρικής 
συνοχής», «Προώθηση προσέγγισης της εργασίας βασιζόµενης στον κύκλο ζωής», «Εξα-
σφάλιση προσβάσιµων αγορών εργασίας και πιο ανταποδοτικών και ελκυστικών µορφών 
απασχόλησης σε όσους αναζητούν εργασία, συµπεριλαµβανοµένων των µειονεκτούντων και 
των εργασιακά µη ενεργών», «Βελτίωση της κάλυψης των αναγκών της αγοράς εργασίας», 
«Προώθηση της ευελιξίας σε συνδυασµό µε την εργασιακή ασφάλεια και περιορισµός της κα-
τάτµησης της αγοράς εργασίας, δίνοντας τη δέουσα προσοχή στο ρόλο των κοινωνικών εταί-
ρων», «Εξασφάλιση εξελίξεων στο εργασιακό κόστος και στους µηχανισµούς προσδιορισµού 
των αµοιβών, που να ευνοούν την απασχόληση», «Επέκταση και βελτίωση των επενδύσεων 
σε ανθρώπινο κεφάλαιο» και «Προσαρµογή των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
στις νέες απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες» 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 11 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής Στερεάς Ελλάδας της ΧΕ 
Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα τις ΟΚΓ«Αύξηση και βελτίωση των 
επενδύσεων στην Έρευνα & Ανάπτυξη, ιδιαίτερα από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις», «∆ιευκό-
λυνση κάθε µορφής καινοτοµίας», «∆ιευκόλυνση της διάδοσης και της αποτελεσµατικής χρή-
σης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας ICT και δόµηση µιας πλήρους Κοινωνί-
ας της Πληροφορίας», «Ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της Ευρωπαϊκής βιοµη-
χανικής βάσης», «Ενθάρρυνση της βιώσιµης εκµετάλλευσης των πόρων και ενίσχυση της 
συνεργίας µεταξύ περιβαλλοντολογικής προστασίας και ανάπτυξης», «Εξασφάλιση ανοιχτών 
και ανταγωνιστικών αγορών εντός και εκτός Ευρώπης και αξιοποίηση των ευκαιριών της πα-
γκοσµιοποίησης», «Προώθηση µιας πιο επιχειρηµατικής κουλτούρας και δηµιουργία υποστη-
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ρικτικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ» και «Επέκταση, βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπα-
ϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση των διασυνοριακών έργων προτεραιότητας». 

Τέλος, ο Άξονας Προτεραιότητας 12-Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής Ηπείρου της ΧΕ 
Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα τις ΟΚΓ «∆ιευκόλυνση της διάδο-
σης και της αποτελεσµατικής χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας ICT 
και δόµηση µιας πλήρους Κοινωνίας της Πληροφορίας» και Επέκταση, βελτίωση και διασύν-
δεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση των διασυνοριακών έργων προτεραιότη-
τας». 



Ex ante Αξιολόγηση ΕΠ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου  

98 

3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΜΕ ΤΟ ΕΣΠΑ 

Για την αξιολόγηση της συνάφειας της στρατηγικής µε το ΕΣΠΑ κατασκευάστηκε ο επόµενος 
πίνακας που καταγράφει την εκτιµώµενη συνάφεια των ειδικών στόχων του ΠΕΠ µε τις θεµα-
τικές προτεραιότητες και τους γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ.. 

Επίσης, ο µεθεπόµενος πίνακας καταγράφει την εκτιµώµενη συνάφεια των αξόνων προτε-
ραιότητας του ΠΕΠ µε τις θεµατικές προτεραιότητες και τους γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ. 
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Πίνακας 19 Συνάφεια Ειδικών Στόχων ΧΕ ΘΣΗ µε Θεµατικές Προτεραιότητες και Γενικούς Στόχους ΕΣΠΑ 

 Ειδικοί Στόχοι ΧΕ Θεσσαλίας Στερεάς Ηπείρου Πλήθος 

Συναφειών 

Θεµατι-
κές 

προτε-
ραιότη-
τες 

ΕΣΠΑ 

Γενικοί στόχοι ΕΣΠΑ 1. Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότη-
τας, της εξω-
στρέφειας, της 

ποιότητας και της 
καινοτοµικής 
ικανότητας των 
επιχειρήσεων. 

2. Βελτίωση της προ-
σπελασιµότητας µέσω 
της δηµιουργίας και 
αναβάθµισης υποδο-

µών και ενδο-
περιφερειακών και δια-
περιφερειακών µεταφο-

ρικών δικτύων. 

3. Ανά-
πτυξη του 
ανθρώπι-
νου δυ-
ναµικού. 

4. Αειφορική 
διαχείριση του 
φυσικού και 
δοµηµένου 
περιβάλλο-
ντος και των 
φυσικών πό-

ρων. 

5. Ενίσχυση της 
ενδοπεριφερει-
ακής οικονοµι-
κής και κοινωνι-
κής συνοχής 

6. Ενίσχυ-
ση της 

διαπεριφε-
ρειακής 
συνεργα-
σίας 

7. Αξιοποίηση 
του τουρισµού 
και του πολιτι-
σµού για τη 
βιώσιµη ανά-

πτυξη 

8. Εκσυγχρονισµός 
και αναβάθµιση της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και προώθηση της 
ψηφιακής σύγκλι-

σης 

Ά
µ
εσ
ες 

Έ
µ
µ
εσ
ες 

  � � � � � � � � 1 7 

ΓΣ 1 Η αύξηση των παρα-
γωγικών επενδύσεων και 
των εισροών Ξένων Άµεσων 
Επενδύσεων  

� � � � � � � � 1 7 

ΓΣ 2 Η ανάπτυξη βιώσιµης 
επιχειρηµατικής πρωτοβου-
λίας  

� � � � � � � � 1 7 

Ε
π
έν
δ
υ
σ
η
 σ
το
ν
 π
α
ρ
α
γ
ω
γ
ικ
ό
 τ
ο
µ
έα

 τ
η
ς
 ο
ικ
ο
-

ν
ο
µ
ία
ς
 

ΓΣ 3 Η αύξηση της ζήτησης 
και η γενική ποιοτική ανα-
βάθµιση του τουριστικού 
προϊόντος της χώρας και 
των παρεχόµενων τουριστι-
κών υπηρεσιών σε όλα τα 
επίπεδα.  

� � � � � � � � 1 7 
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 Ειδικοί Στόχοι ΧΕ Θεσσαλίας Στερεάς Ηπείρου Πλήθος 

Συναφειών 

Θεµατι-
κές 

προτε-
ραιότη-
τες 

ΕΣΠΑ 

Γενικοί στόχοι ΕΣΠΑ 1. Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότη-
τας, της εξω-
στρέφειας, της 

ποιότητας και της 
καινοτοµικής 
ικανότητας των 
επιχειρήσεων. 

2. Βελτίωση της προ-
σπελασιµότητας µέσω 
της δηµιουργίας και 
αναβάθµισης υποδο-

µών και ενδο-
περιφερειακών και δια-
περιφερειακών µεταφο-

ρικών δικτύων. 

3. Ανά-
πτυξη του 
ανθρώπι-
νου δυ-
ναµικού. 

4. Αειφορική 
διαχείριση του 
φυσικού και 
δοµηµένου 
περιβάλλο-
ντος και των 
φυσικών πό-

ρων. 

5. Ενίσχυση της 
ενδοπεριφερει-
ακής οικονοµι-
κής και κοινωνι-
κής συνοχής 

6. Ενίσχυ-
ση της 

διαπεριφε-
ρειακής 
συνεργα-
σίας 

7. Αξιοποίηση 
του τουρισµού 
και του πολιτι-
σµού για τη 
βιώσιµη ανά-

πτυξη 

8. Εκσυγχρονισµός 
και αναβάθµιση της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και προώθηση της 
ψηφιακής σύγκλι-

σης 

Ά
µ
εσ
ες 

Έ
µ
µ
εσ
ες 

ΓΣ 4 Η προβολή της χώρας 
στη διεθνή κοινότητα και στις 
αγορές στόχου ως γεωστρα-
τηγικής πύλης εισόδου στην 
ΕΕ και χώρος ανάπτυξης 
διεθνούς επιχειρηµατικότη-
τας.  

� � � � � � � � 1 7 

  � � � � � � � � 1 7 

ΓΣ 5 Η βελτίωση της ποιότη-
τας και της έντασης των 
επενδύσεων στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο για την αναβάθµι-
ση του ελληνικού εκπαιδευ-
τικού συστήµατος.  

� 

       

1 0 
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ΓΣ 6 Η ενίσχυση της Έρευ-
νας, Τεχνολογίας και η 
προώθηση της Καινοτοµίας 
σε όλους τους κλάδους ως 
βασικού παράγοντα ανα-
διάρθρωσης της ελληνικής 
οικονοµίας και µετάβασης 
στην οικονοµία της γνώσης.  

� 

 

� � 

  

� � � 1 5 
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 Ειδικοί Στόχοι ΧΕ Θεσσαλίας Στερεάς Ηπείρου Πλήθος 

Συναφειών 

Θεµατι-
κές 

προτε-
ραιότη-
τες 

ΕΣΠΑ 

Γενικοί στόχοι ΕΣΠΑ 1. Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότη-
τας, της εξω-
στρέφειας, της 

ποιότητας και της 
καινοτοµικής 
ικανότητας των 
επιχειρήσεων. 

2. Βελτίωση της προ-
σπελασιµότητας µέσω 
της δηµιουργίας και 
αναβάθµισης υποδο-

µών και ενδο-
περιφερειακών και δια-
περιφερειακών µεταφο-

ρικών δικτύων. 

3. Ανά-
πτυξη του 
ανθρώπι-
νου δυ-
ναµικού. 

4. Αειφορική 
διαχείριση του 
φυσικού και 
δοµηµένου 
περιβάλλο-
ντος και των 
φυσικών πό-

ρων. 

5. Ενίσχυση της 
ενδοπεριφερει-
ακής οικονοµι-
κής και κοινωνι-
κής συνοχής 

6. Ενίσχυ-
ση της 

διαπεριφε-
ρειακής 
συνεργα-
σίας 

7. Αξιοποίηση 
του τουρισµού 
και του πολιτι-
σµού για τη 
βιώσιµη ανά-

πτυξη 

8. Εκσυγχρονισµός 
και αναβάθµιση της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και προώθηση της 
ψηφιακής σύγκλι-

σης 

Ά
µ
εσ
ες 

Έ
µ
µ
εσ
ες 

ΓΣ 7 Η ψηφιακή σύγκλιση 
της χώρας µε την αποτελε-
σµατικότερη αξιοποίηση των 
τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών (ΤΠΕ).  

� � 

 

� � � 

 

� 1 5 

  � � �   �   � � 2 4 

ΓΣ 8 Ενίσχυση της προσαρ-
µοστικότητας των εργαζόµε-
νων και των επιχειρήσεων.  

� 
 

� 
  

  
� � 0 4 

ΓΣ 9 ∆ιευκόλυνση της πρό-
σβασης στην απασχόληση.  

� 
 

� 
 

� 
  

� 0 4 

ΓΣ 10 Προώθηση της Κοι-
νωνικής Ενσωµάτωσης. 
Στόχος είναι η διασφάλιση 
της ισότιµης πρόσβασης 
όλων στην αγορά εργασίας 
και η πρόληψη των φαινο-
µένων περιθωριοποίησης 
και αποκλεισµού.  

 

� � 

  

  

 

� 1 2 
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ΓΣ 11 Η δηµιουργία ενός 
αποδοτικού και οικονοµικά 
βιώσιµου συστήµατος Υγεί-
ας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης.  

    

� 

  

� 1 1 
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 Ειδικοί Στόχοι ΧΕ Θεσσαλίας Στερεάς Ηπείρου Πλήθος 

Συναφειών 

Θεµατι-
κές 

προτε-
ραιότη-
τες 

ΕΣΠΑ 

Γενικοί στόχοι ΕΣΠΑ 1. Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότη-
τας, της εξω-
στρέφειας, της 

ποιότητας και της 
καινοτοµικής 
ικανότητας των 
επιχειρήσεων. 

2. Βελτίωση της προ-
σπελασιµότητας µέσω 
της δηµιουργίας και 
αναβάθµισης υποδο-

µών και ενδο-
περιφερειακών και δια-
περιφερειακών µεταφο-

ρικών δικτύων. 

3. Ανά-
πτυξη του 
ανθρώπι-
νου δυ-
ναµικού. 

4. Αειφορική 
διαχείριση του 
φυσικού και 
δοµηµένου 
περιβάλλο-
ντος και των 
φυσικών πό-

ρων. 

5. Ενίσχυση της 
ενδοπεριφερει-
ακής οικονοµι-
κής και κοινωνι-
κής συνοχής 

6. Ενίσχυ-
ση της 

διαπεριφε-
ρειακής 
συνεργα-
σίας 

7. Αξιοποίηση 
του τουρισµού 
και του πολιτι-
σµού για τη 
βιώσιµη ανά-

πτυξη 

8. Εκσυγχρονισµός 
και αναβάθµιση της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και προώθηση της 
ψηφιακής σύγκλι-

σης 

Ά
µ
εσ
ες 

Έ
µ
µ
εσ
ες 

ΓΣ 12 Η ανάδειξη του οικο-
νοµικού, κοινωνικού και 
αναπτυξιακού χαρακτήρα 
των θεµάτων ισότητας των 
φύλων, µε την άµεση σύν-
δεσή τους µε τις κυρίαρχες 
εθνικές πολιτικές προτεραιό-
τητες (ανάπτυξη-
απασχόληση - κοινωνική 
συνοχή).  

  

� 

  

  

 

� 1 1 

Θ
εσ
µ
ικ
ό
 π
ερ
ιβ
ά
λ
λ
ο
ν
  ΓΣ 13 Η βελτίωση της ποιό-

τητας των δηµόσιων πολιτι-
κών και η αποτελεσµατική 
εφαρµογή τους για τη διευ-
κόλυνση της επιχειρηµατικής 
δράσης και την αναβάθµιση 
της ποιότητας ζωής των 
πολιτών 

  

  

    

  

  

  

� � 

  

� 0 3 

  � � � � � � � � 2 6 
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ΓΣ 14 Η ανάπτυξη και ο 
εκσυγχρονισµός των φυσι-
κών υποδοµών και των 
συναφών υπηρεσιών του 
συστήµατος µεταφορών της 
χώρας  

 �   � �   1 2 
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 Ειδικοί Στόχοι ΧΕ Θεσσαλίας Στερεάς Ηπείρου Πλήθος 

Συναφειών 

Θεµατι-
κές 

προτε-
ραιότη-
τες 

ΕΣΠΑ 

Γενικοί στόχοι ΕΣΠΑ 1. Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότη-
τας, της εξω-
στρέφειας, της 

ποιότητας και της 
καινοτοµικής 
ικανότητας των 
επιχειρήσεων. 

2. Βελτίωση της προ-
σπελασιµότητας µέσω 
της δηµιουργίας και 
αναβάθµισης υποδο-

µών και ενδο-
περιφερειακών και δια-
περιφερειακών µεταφο-

ρικών δικτύων. 

3. Ανά-
πτυξη του 
ανθρώπι-
νου δυ-
ναµικού. 

4. Αειφορική 
διαχείριση του 
φυσικού και 
δοµηµένου 
περιβάλλο-
ντος και των 
φυσικών πό-

ρων. 

5. Ενίσχυση της 
ενδοπεριφερει-
ακής οικονοµι-
κής και κοινωνι-
κής συνοχής 

6. Ενίσχυ-
ση της 

διαπεριφε-
ρειακής 
συνεργα-
σίας 

7. Αξιοποίηση 
του τουρισµού 
και του πολιτι-
σµού για τη 
βιώσιµη ανά-

πτυξη 

8. Εκσυγχρονισµός 
και αναβάθµιση της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και προώθηση της 
ψηφιακής σύγκλι-

σης 

Ά
µ
εσ
ες 

Έ
µ
µ
εσ
ες 

ΓΣ 15 Η ενίσχυση της συµ-
βολής του ενεργειακού το-
µέα στην ανταγωνιστικότητα, 
την εξωστρέφεια και την 
αειφόρο ανάπτυξη της χώ-
ρας  

� 

  

� 

    

1 1 

ΓΣ 16 Η αειφορική διαχείρι-
ση του Περιβάλλοντος  

  
  

� 
 

� � � 1 3 

ΓΣ 17 Η άσκηση αποτελε-
σµατικής περιβαλλοντικής 
πολιτικής  

  

  
� 

 
� � � 1 3 

ΓΣ 18 Ανάδειξη του Πολιτι-
σµού ως ζωτικού παράγοντα 
της οικονοµικής ανάπτυξης 
της χώρας.  

  

� � 

 

� � � 1 4 

  � � � � � � � � 1 7 

ΓΣ 19 Βιώσιµη αστική ανά-
πτυξη 

� � � � � � � � 1 7 

ΓΣ 20 Ανάπτυξη ορεινών 
περιοχών 

� � � � � � � � 1 7 
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-

ΓΣ 21 Ανάπτυξη νησιώτικων 
περιοχών 

� � � � � � � � 1 7 
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 Ειδικοί Στόχοι ΧΕ Θεσσαλίας Στερεάς Ηπείρου Πλήθος 

Συναφειών 

Θεµατι-
κές 

προτε-
ραιότη-
τες 

ΕΣΠΑ 

Γενικοί στόχοι ΕΣΠΑ 1. Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότη-
τας, της εξω-
στρέφειας, της 

ποιότητας και της 
καινοτοµικής 
ικανότητας των 
επιχειρήσεων. 

2. Βελτίωση της προ-
σπελασιµότητας µέσω 
της δηµιουργίας και 
αναβάθµισης υποδο-

µών και ενδο-
περιφερειακών και δια-
περιφερειακών µεταφο-

ρικών δικτύων. 

3. Ανά-
πτυξη του 
ανθρώπι-
νου δυ-
ναµικού. 

4. Αειφορική 
διαχείριση του 
φυσικού και 
δοµηµένου 
περιβάλλο-
ντος και των 
φυσικών πό-

ρων. 

5. Ενίσχυση της 
ενδοπεριφερει-
ακής οικονοµι-
κής και κοινωνι-
κής συνοχής 

6. Ενίσχυ-
ση της 

διαπεριφε-
ρειακής 
συνεργα-
σίας 

7. Αξιοποίηση 
του τουρισµού 
και του πολιτι-
σµού για τη 
βιώσιµη ανά-

πτυξη 

8. Εκσυγχρονισµός 
και αναβάθµιση της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και προώθηση της 
ψηφιακής σύγκλι-

σης 

Ά
µ
εσ
ες 

Έ
µ
µ
εσ
ες 

ΓΣ 22 Ανάπτυξη των αγροτι-
κών περιοχών και των περι-
οχών που συνδέονται µε την 
αλιεία  

� � � � � � � � 1 7 

Ε
δ
α

-
φ
ικ
ή
 

Σ
υ
ν
ερ

 ΓΣ 23∆ιασυνοριακή, δια-
κρατική και διαπεριφερειακή 
συνεργασία 

� � 
  

� � � � � 2 5 
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Ο Ειδικός Στόχος 1- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότη-
τας και της καινοτοµικής ικανότητας των επιχειρήσεων της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελ-
λάδας-Ηπείρου αναµένεται να συµβάλει άµεσα: 

• Στη θεµατική προτεραιότητα «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας» του 
ΕΣΠΑ και το σύνολο των Γενικών Στόχων αυτής, 

• Στη θεµατική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία» του ΕΣΠΑ και το 
σύνολο των Γενικών Στόχων αυτής, 

Επίσης εκτιµάται ότι o Ειδικός Στόχος 1 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, 
της ποιότητας και της καινοτοµικής ικανότητας των επιχειρήσεων της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς 
Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλλει έµµεσα: 

• στη θεµατική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή»του ΕΣΠΑ, µέσω της 
έµµεσης ικανοποίησης των Γενικών Στόχων 8 «Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των 
εργαζόµενων και των επιχειρήσεων», και 9 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχό-
ληση». 

• στη θεµατική προτεραιότητα «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου 
επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης» του ΕΣΠΑ, µέσω της έµµεσης ικανοποίησης του 
Γενικού Στόχου 15 «Η ενίσχυση της συµβολής του ενεργειακού τοµέα στην ανταγωνιστι-
κότητα, την εξωστρέφεια και την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας» 

• στη θεµατική προτεραιότητα «Χωρική ανάπτυξη (αστική, ορεινών, νησιώτικων και αγροτι-
κών περιοχών)» του ΕΣΠΑ, και το σύνολο των Γενικών Στόχων αυτής, 

• στη θεµατική προτεραιότητα Εδαφική Συνεργασία (Στόχος 3) και το Γενικό Στόχο ∆ιασυ-
νοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία του ΕΣΠΑ 

 

Ο Ειδικός Στόχος 2 - Βελτίωση της προσπελασιµότητας µέσω της δηµιουργίας και ανα-
βάθµισης υποδοµών και ενδο-περιφερειακών και δια-περιφερειακών µεταφορικών 
δικτύων της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου αναµένεται να συµβάλει άµεσα: 

• Στη θεµατική προτεραιότητα «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου 
επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης» του ΕΣΠΑ, µέσω του Γενικού Στόχου 14 «Η ανά-
πτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του 
συστήµατος µεταφορών της χώρας» 

Επίσης εκτιµάται ότι o Ειδικός Στόχος 2 - Βελτίωση της προσπελασιµότητας µέσω της δηµι-
ουργίας και αναβάθµισης υποδοµών και ενδο-περιφερειακών και δια-περιφερειακών µεταφο-
ρικών δικτύων της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλλει έµµεσα: 

• στη θεµατική προτεραιότητα «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας» του 
ΕΣΠΑ και το σύνολο των Γενικών Στόχων αυτής 

• στη θεµατική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία» του ΕΣΠΑ, µέσω του 
Γενικού Στόχου 7 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την αποτελεσµατικότερη αξιοποίη-
ση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)» 

• στη θεµατική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή»του ΕΣΠΑ, και το Γενι-
κό Στόχο 10 «Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης» 

• στη θεµατική προτεραιότητα «Χωρική ανάπτυξη (αστική, ορεινών, νησιώτικων και αγροτι-
κών περιοχών)» του ΕΣΠΑ, και το σύνολο των Γενικών Στόχων αυτής 
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• στη θεµατική προτεραιότητα Εδαφική Συνεργασία (Στόχος 3) και το Γενικό Στόχο ∆ιασυ-
νοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία του ΕΣΠΑ 

 

Ο Ειδικός Στόχος 3 - Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς 
Ελλάδας-Ηπείρου αναµένεται να συµβάλει άµεσα: 

• στη θεµατική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή»του ΕΣΠΑ, και ειδικό-
τερα: 

o θα συµβάλλει άµεσα στους Γενικούς Στόχος 10 «Προώθηση της Κοινωνικής 
Ενσωµάτωσης» και 12 «Η ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυ-
ξιακού χαρακτήρα των θεµάτων ισότητας των φύλων, µε την άµεση σύνδεσή 
τους µε τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη-
απασχόληση - κοινωνική συνοχή)» 

o µέσω της έµµεσης ικανοποίησης των Γενικών Στόχων 8 «Ενίσχυση της προ-
σαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των επιχειρήσεων», και 9 «∆ιευκό-
λυνση της πρόσβασης στην απασχόληση». 

Επίσης εκτιµάται ότι o Ειδικός Στόχος 3 - Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της ΧΕ 
Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλλει έµµεσα: 

• Στη θεµατική προτεραιότητα «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας» του 
ΕΣΠΑ και το σύνολο των Γενικών Στόχων αυτής 

• Στη θεµατική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία» του ΕΣΠΑ, µέσω του 
Γενικού Στόχου 6 «Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτο-
µίας σε όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικο-
νοµίας και µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης» 

• Στη θεµατική προτεραιότητα «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου 
επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης» του ΕΣΠΑ, µέσω του Γενικού Στόχου 18 «Ανάδει-
ξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας» 

• στη θεµατική προτεραιότητα «Χωρική ανάπτυξη (αστική, ορεινών, νησιώτικων και αγροτι-
κών περιοχών)»του ΕΣΠΑ, του ΕΣΠΑ, και το σύνολο των Γενικών Στόχων αυτής 

 

Ο Ειδικός Στόχος 4 - Αειφορική διαχείριση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος 
και των φυσικών πόρων της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου αναµένεται να 
συµβάλει άµεσα στη θεµατική προτεραιότητα «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφε-
ρειών ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης» του ΕΣΠΑ, µέσω των Γενικών Στό-
χων: 

• 15 «Η ενίσχυση της συµβολής του ενεργειακού τοµέα στην ανταγωνιστικότητα, την εξω-
στρέφεια και την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας» 

• 16 «Η αειφορική διαχείριση του Περιβάλλοντος», και 

• 17 «Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής» 

• 18 «Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης της χώ-
ρας» 
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Επίσης εκτιµάται ότι o Ειδικός Στόχος 4 - Αειφορική διαχείριση του φυσικού και δοµηµέ-
νου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-
Ηπείρου θα συµβάλλει έµµεσα: 

• Στη θεµατική προτεραιότητα «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας» του 
ΕΣΠΑ και το σύνολο των Γενικών Στόχων αυτής, 

• Στη θεµατική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία» του ΕΣΠΑ, µέσω 
των Γενικών Στόχων 6 «Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Και-
νοτοµίας σε όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής 
οικονοµίας και µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης» και 7 «Η ψηφιακή σύγκλιση της 
χώρας µε την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επι-
κοινωνιών (ΤΠΕ)» 

• στη θεµατική προτεραιότητα «Χωρική ανάπτυξη (αστική, ορεινών, νησιώτικων και αγροτι-
κών περιοχών)»του ΕΣΠΑ και το σύνολο των Γενικών Στόχων αυτής 

• στη θεµατική προτεραιότητα «Εδαφική Συνεργασία (Στόχος 3)» και το Γενικό Στόχο «∆ι-
ασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία» του ΕΣΠΑ 

 

Ο Ειδικός Στόχος 5 - Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονοµικής και κοινωνικής συ-
νοχής της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου αναµένεται να συµβάλει άµεσα: 

• στη θεµατική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή»του ΕΣΠΑ, και ειδικό-
τερα: 

o θα συµβάλλει άµεσα στο Γενικό Στόχο 11 «Η δηµιουργία ενός αποδοτικού και 
οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»  

o µέσω της έµµεσης ικανοποίησης του Γενικού Στόχου 9 «∆ιευκόλυνση της 
πρόσβασης στην απασχόληση». 

• στη θεµατική προτεραιότητα «Χωρική ανάπτυξη (αστική, ορεινών, νησιώτικων και αγροτι-
κών περιοχών)»του ΕΣΠΑ και το σύνολο των Γενικών Στόχων αυτής 

• στη θεµατική προτεραιότητα «Εδαφική Συνεργασία (Στόχος 3)» και το Γενικό Στόχο «∆ι-
ασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία» του ΕΣΠΑ 

Επίσης εκτιµάται ότι o Ειδικός Στόχος 5 - Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονοµικής και 
κοινωνικής συνοχής της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλλει έµµεσα: 

• Στη θεµατική προτεραιότητα «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας» του 
ΕΣΠΑ και το σύνολο των Γενικών Στόχων αυτής, 

• Στη θεµατική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία» του ΕΣΠΑ µέσω του 
Γενικού Στόχου 7 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την αποτελεσµατικότερη αξιοποίη-
ση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)» 

• στη θεµατική προτεραιότητα «Θεσµικό περιβάλλον» και το Γενικό Στόχο «Η βελτίωση της 
ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και η αποτελεσµατική εφαρµογή τους για τη διευκό-
λυνση της επιχειρηµατικής δράσης και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολι-
τών» του ΕΣΠΑ 

• στη θεµατική προτεραιότητα «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου 
επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης» του ΕΣΠΑ µέσω του Γενικού Στόχου 14 «Η ανά-
πτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του 
συστήµατος µεταφορών της χώρας» 
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Ο Ειδικός Στόχος 6- Ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας της ΧΕ Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου αναµένεται να συµβάλει άµεσα στη θεµατική προτεραιότητα «Ε-
δαφική Συνεργασία (Στόχος 3)» και το Γενικό Στόχο «∆ιασυνοριακή, διακρατική και διαπερι-
φερειακή συνεργασία» του ΕΣΠΑ.  

Επίσης εκτιµάται ότι o Ειδικός Στόχος 6 - Ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας της ΧΕ 
Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα ικανοποιεί έµµεσα: 

• Τη θεµατική προτεραιότητα «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας» του 
ΕΣΠΑ και το σύνολο των Γενικών Στόχων αυτής, 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία» του ΕΣΠΑ µέσω των 
Γενικών Στόχων 6 «Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτο-
µίας σε όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικο-
νοµίας και µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης» και 7 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώ-
ρας µε την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοι-
νωνιών (ΤΠΕ)» 

• στη θεµατική προτεραιότητα «Θεσµικό περιβάλλον» και το Γενικό Στόχο «Η βελτίωση της 
ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και η αποτελεσµατική εφαρµογή τους για τη διευκό-
λυνση της επιχειρηµατικής δράσης και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολι-
τών» του ΕΣΠΑ 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου 
επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης» του ΕΣΠΑ, µέσω των Γενικών Στόχων 14 «Η α-
νάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών 
του συστήµατος µεταφορών της χώρας», 16 «Η αειφορική διαχείριση του Περιβάλλο-
ντος», 17 «Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής» και  18 «Ανάδειξη 
του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας» 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Χωρική ανάπτυξη (αστική, ορεινών, νησιώτικων και αγροτι-
κών περιοχών)»του ΕΣΠΑ και το σύνολο των Γενικών Στόχων αυτής 

 

Ο Ειδικός Στόχος 7- Αξιοποίηση του τουρισµού και του πολιτισµού για τη βιώσιµη ανά-
πτυξη εκτιµάται ικανοποιεί έµµεσα: 

• Τη θεµατική προτεραιότητα «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας» του 
ΕΣΠΑ και το σύνολο των Γενικών Στόχων αυτής, 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία» του ΕΣΠΑ µέσω του 
Γενικού Στόχου 6 «Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτο-
µίας σε όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικο-
νοµίας και µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης» 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή»του ΕΣΠΑ, µέσω του 
Γενικού Στόχου 8 «Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των επιχει-
ρήσεων» 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου 
επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης» του ΕΣΠΑ, µέσω των Γενικών Στόχων 16 «Η αει-
φορική διαχείριση του Περιβάλλοντος», 17 «Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής 
πολιτικής» και 18 «Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής α-
νάπτυξης της χώρας» 
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• τη θεµατική προτεραιότητα «Χωρική ανάπτυξη (αστική, ορεινών, νησιώτικων και αγροτι-
κών περιοχών)»του ΕΣΠΑ και το σύνολο των Γενικών Στόχων αυτής 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Εδαφική Συνεργασία (Στόχος 3)» και το Γενικό Στόχο «∆ια-
συνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία» του ΕΣΠΑ 

 

Τέλος, ο Ειδικός Στόχος 8- Εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανο-
ποιεί έµµεσα: 

• Τη θεµατική προτεραιότητα «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας» του 
ΕΣΠΑ και το σύνολο των Γενικών Στόχων αυτής, 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία» του ΕΣΠΑ µέσω των 
Γενικών Στόχων 6 «Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτο-
µίας σε όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικο-
νοµίας και µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης» και 7 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώ-
ρας µε την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοι-
νωνιών (ΤΠΕ)», 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή»του ΕΣΠΑ, και το σύνο-
λο των Γενικών Στόχων αυτής, 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Θεσµικό περιβάλλον» και το Γενικό Στόχο «Η βελτίωση της 
ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και η αποτελεσµατική εφαρµογή τους για τη διευκό-
λυνση της επιχειρηµατικής δράσης και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολι-
τών» του ΕΣΠΑ 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου 
επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης» του ΕΣΠΑ, µέσω των Γενικών Στόχων 16 «Η αει-
φορική διαχείριση του Περιβάλλοντος», 17 «Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής 
πολιτικής» και  18 «Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής α-
νάπτυξης της χώρας» 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Χωρική ανάπτυξη (αστική, ορεινών, νησιώτικων και αγροτι-
κών περιοχών)»του ΕΣΠΑ και το σύνολο των Γενικών Στόχων αυτής 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Εδαφική Συνεργασία (Στόχος 3)» και το Γενικό Στόχο «∆ια-
συνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία» του ΕΣΠΑ 
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Πίνακας 20 Συνάφεια Αξόνων Προτεραιότητας ΧΕ ΘΣΗ µε Θεµατικές Προτεραιότητες και Γενικούς Στόχους ΕΣΠΑ 

 Θεµατικές προτεραιότητες / Γενικοί στόχοι ΕΣΠΑ 

Άξονες Προτεραιότη-
τας ΧΕ Θεσσαλίας 
Στερεάς Ηπείρου  

Ε
π
έν
δ
υ
σ
η

 σ
το
ν
 π
α
ρ
α
γ
ω
γ
ικ
ό

 
το
µ
έα

 τ
η
ς
 ο
ικ
ο
ν
ο
µ
ία
ς
 

ΓΣ 1 Η αύξηση 
των παραγωγι-
κών επενδύσεων 
και των εισροών 
Ξένων Άµεσων 
Επενδύσεων  

ΓΣ 2 Η ανάπτυξη 
βιώσιµης επιχειρη-
µατικής πρωτο-
βουλίας  

ΓΣ 3 Η αύξηση 
της ζήτησης και 
η γενική ποιοτική 
αναβάθµιση του 
τουριστικού προ-
ϊόντος της χώρας 
και των παρεχό-
µενων τουριστι-
κών υπηρεσιών 
σε όλα τα επίπε-
δα.  

ΓΣ 4 Η προβολή της 
χώρας στη διεθνή κοινό-
τητα και στις αγορές στό-
χου ως γεωστρατηγικής 
πύλης εισόδου στην ΕΕ 
και χώρος ανάπτυξης 
διεθνούς επιχειρηµατικό-
τητας.  

Κ
ο
ιν
ω
ν
ία

 τ
η
ς
 Γ
ν
ώ
σ
η
ς
 κ
α
ι Κ

α
ι-

ν
ο
το
µ
ία

 

ΓΣ 5 Η βελτίωση 
της ποιότητας και 
της έντασης των 
επενδύσεων στο 
ανθρώπινο κε-
φάλαιο για την 
αναβάθµιση του 
ελληνικού εκπαι-
δευτικού συστή-
µατος.  

ΓΣ 6 Η ενίσχυση 
της Έρευνας, Τε-
χνολογίας και η 
προώθηση της 
Καινοτοµίας σε 
όλους τους κλάδους 
ως βασικού παρά-
γοντα αναδιάρθρω-
σης της ελληνικής 
οικονοµίας και µε-
τάβασης στην οικο-
νοµία της γνώσης.  

ΓΣ 7 Η ψηφιακή σύγκλι-
ση της χώρας µε την 
αποτελεσµατικότερη 
αξιοποίηση των τεχνολο-
γιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ).  

ΑΠ1 - Υποδοµές και 
υπηρεσίες προσπελα-
σιµότητας Θεσσαλίας 

� � � � � � 
    

� 

ΑΠ2 - Υποδοµές και 
υπηρεσίες προσπελα-
σιµότητας Στερεάς   

        
� 

    
� 

ΑΠ3 - Υποδοµές και 
υπηρεσίες προσπελα-
σιµότητας Ηπείρου   

        
� 

    
� 

ΑΠ4 - Αειφόρος ανά-
πτυξη και ποιότητα 
ζωής Θεσσαλίας 

� � � � � � � � � 

ΑΠ5 Αειφόρος ανά-
πτυξη και ποιότητα 
ζωής Στερεάς Ελλά-
δος 

� 

  

� 

    

� 

    

� 

ΑΠ6 Αειφόρος ανά-
πτυξη και ποιότητα 
ζωής Ηπείρου 

� 
  

� � 
  

� � � 
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 Θεµατικές προτεραιότητες / Γενικοί στόχοι ΕΣΠΑ 

Άξονες Προτεραιότη-
τας ΧΕ Θεσσαλίας 
Στερεάς Ηπείρου  

Ε
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δ
υ
σ
η

 σ
το
ν
 π
α
ρ
α
γ
ω
γ
ικ
ό

 
το
µ
έα

 τ
η
ς
 ο
ικ
ο
ν
ο
µ
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ς
 

ΓΣ 1 Η αύξηση 
των παραγωγι-
κών επενδύσεων 
και των εισροών 
Ξένων Άµεσων 
Επενδύσεων  

ΓΣ 2 Η ανάπτυξη 
βιώσιµης επιχειρη-
µατικής πρωτο-
βουλίας  

ΓΣ 3 Η αύξηση 
της ζήτησης και 
η γενική ποιοτική 
αναβάθµιση του 
τουριστικού προ-
ϊόντος της χώρας 
και των παρεχό-
µενων τουριστι-
κών υπηρεσιών 
σε όλα τα επίπε-
δα.  

ΓΣ 4 Η προβολή της 
χώρας στη διεθνή κοινό-
τητα και στις αγορές στό-
χου ως γεωστρατηγικής 
πύλης εισόδου στην ΕΕ 
και χώρος ανάπτυξης 
διεθνούς επιχειρηµατικό-
τητας.  

Κ
ο
ιν
ω
ν
ία

 τ
η
ς
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ν
ώ
σ
η
ς
 κ
α
ι Κ

α
ι-

ν
ο
το
µ
ία

 

ΓΣ 5 Η βελτίωση 
της ποιότητας και 
της έντασης των 
επενδύσεων στο 
ανθρώπινο κε-
φάλαιο για την 
αναβάθµιση του 
ελληνικού εκπαι-
δευτικού συστή-
µατος.  

ΓΣ 6 Η ενίσχυση 
της Έρευνας, Τε-
χνολογίας και η 
προώθηση της 
Καινοτοµίας σε 
όλους τους κλάδους 
ως βασικού παρά-
γοντα αναδιάρθρω-
σης της ελληνικής 
οικονοµίας και µε-
τάβασης στην οικο-
νοµία της γνώσης.  

ΓΣ 7 Η ψηφιακή σύγκλι-
ση της χώρας µε την 
αποτελεσµατικότερη 
αξιοποίηση των τεχνολο-
γιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ).  

ΑΠ 7 - Ψηφιακή σύ-
γκλιση και Επιχειρη-
µατικότητα Θεσσαλίας 

� � � � � � � � � 

ΑΠ8 Ψηφιακή σύγκλι-
ση και Επιχειρηµατικό-
τητα Στερεάς Ελλάδος 

� � � � � � 
  

� � 

ΑΠ9 Ψηφιακή σύγκλι-
ση και Επιχειρηµατικό-
τητα Ηπείρου 

� � � 
    

� 
  

� � 

ΑΠ10 - Τεχνική Υπο-
στήριξη Εφαρµογής 
Θεσσαλίας 

� � � � � � � � � 

ΑΠ11 - Τεχνική Υπο-
στήριξη Εφαρµογής 
Στερεάς Ελλάδος 

� � � � � � 
  

� � 

ΑΠ12 - Τεχνική Υπο-
στήριξη Εφαρµογής 
Ηπείρου 

� � � � 
 

� � � � 

Άµεσες Συνάφειες 4 3 3 3 2 8 2 3 6 

Έµµεσες Συνάφειες 6 5 7 5 4 4 3 5 5 
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 Θεµατικές προτεραιότητες / Γενικοί στόχοι ΕΣΠΑ 

Άξονες Προτεραιότη-
τας ΧΕ Θεσσαλίας 
Στερεάς Ηπείρου  

Α
π
α
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ό
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η
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α
ι 

κ
ο
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ω
ν
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ή
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υ
ν
ο
χ
ή
 ΓΣ 8 Ενίσχυση 

της προσαρ-
µοστικότητας 
των εργαζόµε-
νων και των 
επιχειρήσεων.  

ΓΣ 9 ∆ι-
ευκόλυν-
ση της 
πρόσβα-
σης στην 
απασχό-
ληση.  

ΓΣ 10 Προώθηση της Κοινωνικής 
Ενσωµάτωσης. Στόχος είναι η 
διασφάλιση της ισότιµης πρόσβα-
σης όλων στην αγορά εργασίας 
και η πρόληψη των φαινοµένων 
περιθωριοποίησης και αποκλει-
σµού.  

ΓΣ 11 Η δηµιουργία 
ενός αποδοτικού και 
οικονοµικά βιώσιµου 
συστήµατος Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης 

ΓΣ 12 Η ανάδειξη του οικονοµικού, 
κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρα-
κτήρα των θεµάτων ισότητας των 
φύλων, µε την άµεση σύνδεσή τους 
µε τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές 
προτεραιότητες (ανάπτυξη-
απασχόληση - κοινωνική συνοχή).  Θ

εσ
µ
ικ
ό
 π
ερ
ιβ
ά
λ
-

λ
ο
ν
 

ΓΣ 13 Η βελτίωση της ποιότητας 
των δηµόσιων πολιτικών και η απο-
τελεσµατική εφαρµογή τους για τη 
διευκόλυνση της επιχειρηµατικής 
δράσης και την αναβάθµιση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών  

ΑΠ1 - Υποδοµές και 
υπηρεσίες προσπελα-
σιµότητας Θεσσαλίας 

      

  

  

    

  

ΑΠ2 - Υποδοµές και 
υπηρεσίες προσπελα-
σιµότητας Στερεάς   

    

  

      

  

ΑΠ3 - Υποδοµές και 
υπηρεσίες προσπελα-
σιµότητας Ηπείρου   

    

  

      

  

ΑΠ4 - Αειφόρος ανά-
πτυξη και ποιότητα 
ζωής Θεσσαλίας 

� � � � � � � � 

ΑΠ5 Αειφόρος ανά-
πτυξη και ποιότητα 
ζωής Στερεάς Ελλά-
δος 

� 

    

 � 

      

ΑΠ6 Αειφόρος ανά-
πτυξη και ποιότητα 
ζωής Ηπείρου 

� � 
  

� � � 
    

ΑΠ 7 - Ψηφιακή σύ-
γκλιση και Επιχειρη-
µατικότητα Θεσσαλίας 

� � � � � � � � 

ΑΠ8 Ψηφιακή σύγκλι-
ση και Επιχειρηµατικό-
τητα Στερεάς Ελλάδος 

� 
    

  

  
� 

    

ΑΠ9 Ψηφιακή σύγκλι- �   �       � � 
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 Θεµατικές προτεραιότητες / Γενικοί στόχοι ΕΣΠΑ 

Άξονες Προτεραιότη-
τας ΧΕ Θεσσαλίας 
Στερεάς Ηπείρου  

Α
π
α
σ
χ
ό
λ
η
σ
η
 κ
α
ι 

κ
ο
ιν
ω
ν
ικ
ή
 σ
υ
ν
ο
χ
ή
 ΓΣ 8 Ενίσχυση 

της προσαρ-
µοστικότητας 
των εργαζόµε-
νων και των 
επιχειρήσεων.  

ΓΣ 9 ∆ι-
ευκόλυν-
ση της 
πρόσβα-
σης στην 
απασχό-
ληση.  

ΓΣ 10 Προώθηση της Κοινωνικής 
Ενσωµάτωσης. Στόχος είναι η 
διασφάλιση της ισότιµης πρόσβα-
σης όλων στην αγορά εργασίας 
και η πρόληψη των φαινοµένων 
περιθωριοποίησης και αποκλει-
σµού.  

ΓΣ 11 Η δηµιουργία 
ενός αποδοτικού και 
οικονοµικά βιώσιµου 
συστήµατος Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης 

ΓΣ 12 Η ανάδειξη του οικονοµικού, 
κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρα-
κτήρα των θεµάτων ισότητας των 
φύλων, µε την άµεση σύνδεσή τους 
µε τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές 
προτεραιότητες (ανάπτυξη-
απασχόληση - κοινωνική συνοχή).  Θ

εσ
µ
ικ
ό
 π
ερ
ιβ
ά
λ
-

λ
ο
ν
 

ΓΣ 13 Η βελτίωση της ποιότητας 
των δηµόσιων πολιτικών και η απο-
τελεσµατική εφαρµογή τους για τη 
διευκόλυνση της επιχειρηµατικής 
δράσης και την αναβάθµιση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών  

ση και Επιχειρηµατικό-
τητα Ηπείρου 

ΑΠ10 - Τεχνική Υπο-
στήριξη Εφαρµογής 
Θεσσαλίας 

� � � � � � � � 

ΑΠ11 - Τεχνική Υπο-
στήριξη Εφαρµογής 
Στερεάς Ελλάδος 

� 
    

  
� � 

    

ΑΠ12 - Τεχνική Υπο-
στήριξη Εφαρµογής 
Ηπείρου 

� � � � � 
  

� � 

Άµεσες Συνάφειες 3 0 0 2 3 2 0 3 

Έµµεσες Συνάφειες 6 5 5 3 4 4 5 5 
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 Θεµατικές προτεραιότητες / Γενικοί στόχοι ΕΣΠΑ 

Άξονες Προτεραιότη-
τας ΧΕ Θεσσαλίας 
Στερεάς Ηπείρου  

Ε
λ
κ
υ
σ
τι
κ
ό
τη
τα

 τ
η
ς
 

Ε
λ
λ
ά
δ
α
ς
 κ
α
ι τ
ω
ν
 Π
ε
ρ
ι-

φ
ε
ρ
ε
ιώ
ν
 ω
ς
 τ
ό
π
ο
υ

 
ε
π
ε
ν
δ
ύ
σ
εω

ν
, ε
ρ
γ
α
σ
ία
ς
 

κ
α
ι δ
ια
β
ίω
σ
η
ς
 

ΓΣ 14 Η ανάπτυξη και ο εκσυγ-
χρονισµός των φυσικών υποδο-
µών και των συναφών υπηρε-
σιών του συστήµατος µεταφο-
ρών της χώρας  

ΓΣ 15 Η ενίσχυση της συµβολής του ενεργει-
ακού τοµέα στην ανταγωνιστικότητα, την 
εξωστρέφεια και την αειφόρο ανάπτυξη της 
χώρας  

ΓΣ 16 Η αειφορική 
διαχείριση του Περι-
βάλλοντος  

ΓΣ 17 Η άσκηση 
αποτελεσµατικής 
περιβαλλοντικής 
πολιτικής  

ΓΣ 18 Ανάδειξη του Πολιτι-
σµού ως ζωτικού παράγο-
ντα της οικονοµικής ανά-
πτυξης της χώρας.  

ΑΠ1 - Υποδοµές και 
υπηρεσίες προσπελα-
σιµότητας Θεσσαλίας 

� � 
        

ΑΠ2 - Υποδοµές και 
υπηρεσίες προσπελα-
σιµότητας Στερεάς 

� � � 
      

ΑΠ3 - Υποδοµές και 
υπηρεσίες προσπελα-
σιµότητας Ηπείρου 

� � � � 
    

ΑΠ4 - Αειφόρος ανά-
πτυξη και ποιότητα 
ζωής Θεσσαλίας 

� 
  

� � � � 

ΑΠ5 Αειφόρος ανά-
πτυξη και ποιότητα 
ζωής Στερεάς Ελλά-
δος 

� 

  

� � � � 

ΑΠ6 Αειφόρος ανά-
πτυξη και ποιότητα 
ζωής Ηπείρου 

� 
    

� � � 

ΑΠ 7 - Ψηφιακή σύ-
γκλιση και Επιχειρη-
µατικότητα Θεσσαλίας 

� 
  

� � � � 

ΑΠ8 Ψηφιακή σύγκλι-
ση και Επιχειρηµατικό-
τητα Στερεάς Ελλάδος 

� 
    

� 
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 Θεµατικές προτεραιότητες / Γενικοί στόχοι ΕΣΠΑ 

Άξονες Προτεραιότη-
τας ΧΕ Θεσσαλίας 
Στερεάς Ηπείρου  

Ε
λ
κ
υ
σ
τι
κ
ό
τη
τα

 τ
η
ς
 

Ε
λ
λ
ά
δ
α
ς
 κ
α
ι τ
ω
ν
 Π
ε
ρ
ι-

φ
ε
ρ
ε
ιώ
ν
 ω
ς
 τ
ό
π
ο
υ

 
ε
π
ε
ν
δ
ύ
σ
εω

ν
, ε
ρ
γ
α
σ
ία
ς
 

κ
α
ι δ
ια
β
ίω
σ
η
ς
 

ΓΣ 14 Η ανάπτυξη και ο εκσυγ-
χρονισµός των φυσικών υποδο-
µών και των συναφών υπηρε-
σιών του συστήµατος µεταφο-
ρών της χώρας  

ΓΣ 15 Η ενίσχυση της συµβολής του ενεργει-
ακού τοµέα στην ανταγωνιστικότητα, την 
εξωστρέφεια και την αειφόρο ανάπτυξη της 
χώρας  

ΓΣ 16 Η αειφορική 
διαχείριση του Περι-
βάλλοντος  

ΓΣ 17 Η άσκηση 
αποτελεσµατικής 
περιβαλλοντικής 
πολιτικής  

ΓΣ 18 Ανάδειξη του Πολιτι-
σµού ως ζωτικού παράγο-
ντα της οικονοµικής ανά-
πτυξης της χώρας.  

ΑΠ9 Ψηφιακή σύγκλι-
ση και Επιχειρηµατικό-
τητα Ηπείρου   

          

ΑΠ10 - Τεχνική Υπο-
στήριξη Εφαρµογής 
Θεσσαλίας 

� � � � � � 

ΑΠ11 - Τεχνική Υπο-
στήριξη Εφαρµογής 
Στερεάς Ελλάδος 

� � � � � � 

ΑΠ12 - Τεχνική Υπο-
στήριξη Εφαρµογής 
Ηπείρου 

� � � � � � 

Άµεσες Συνάφειες 7 3 3 4 3 2 

Έµµεσες Συνάφειες 4 3 5 5 4 5 
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 Θεµατικές προτεραιότητες / Γενικοί στόχοι ΕΣΠΑ 

Άξονες Προτεραιότη-
τας ΧΕ Θεσσαλίας 
Στερεάς Ηπείρου  Χ

ω
ρ
ικ
ή

 α
ν
ά
π
τυ
ξη

 
(α
σ
τι
κ
ή

, ο
ρ
ει
ν
ώ
ν
, 

ν
η
σ
ιώ
τι
κ
ω
ν
 κ
α
ι 

α
γ
ρ
ο
τι
κ
ώ
ν
 π
ε
ρ
ιο

-
χ
ώ
ν
) 

Βιώσιµη αστική ανάπτυξη Ανάπτυξη ορεινών περιοχών Ανάπτυξη νησιώτικων περιο-
χών 

Ανάπτυξη των αγροτικών 
περιοχών και των περιοχών 
που συνδέονται µε την αλιεία 

Ε
δ
α
φ
ικ
ή

 
Σ
υ
ν
ε
ρ
γ
α

-
σ
ία

 (
Σ
τό
χ
ο
ς
 3

) 

∆ιασυνορια-
κή, διακρατι-
κή και διαπε-
ριφερειακή 
συνεργασία 

ΑΠ1 - Υποδοµές και 
υπηρεσίες προσπελα-
σιµότητας Θεσσαλίας 

� � � � � � � 

ΑΠ2 - Υποδοµές και 
υπηρεσίες προσπελα-
σιµότητας Στερεάς 

� � � � � 
  

 

ΑΠ3 - Υποδοµές και 
υπηρεσίες προσπελα-
σιµότητας Ηπείρου 

� � � � 
    

 

ΑΠ4 - Αειφόρος ανά-
πτυξη και ποιότητα 
ζωής Θεσσαλίας 

� � � � � � � 

ΑΠ5 Αειφόρος ανά-
πτυξη και ποιότητα 
ζωής Στερεάς Ελλά-
δος 

� � � � � 

  

 

ΑΠ6 Αειφόρος ανά-
πτυξη και ποιότητα 
ζωής Ηπείρου 

� � � � � 
  

 

ΑΠ 7 - Ψηφιακή σύ-
γκλιση και Επιχειρη-
µατικότητα Θεσσαλίας 

� � � � � � � 

ΑΠ8 Ψηφιακή σύγκλι-
ση και Επιχειρηµατικό-
τητα Στερεάς Ελλάδος 
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 Θεµατικές προτεραιότητες / Γενικοί στόχοι ΕΣΠΑ 

Άξονες Προτεραιότη-
τας ΧΕ Θεσσαλίας 
Στερεάς Ηπείρου  Χ

ω
ρ
ικ
ή

 α
ν
ά
π
τυ
ξη

 
(α
σ
τι
κ
ή

, ο
ρ
ει
ν
ώ
ν
, 

ν
η
σ
ιώ
τι
κ
ω
ν
 κ
α
ι 

α
γ
ρ
ο
τι
κ
ώ
ν
 π
ε
ρ
ιο

-
χ
ώ
ν
) 

Βιώσιµη αστική ανάπτυξη Ανάπτυξη ορεινών περιοχών Ανάπτυξη νησιώτικων περιο-
χών 

Ανάπτυξη των αγροτικών 
περιοχών και των περιοχών 
που συνδέονται µε την αλιεία 

Ε
δ
α
φ
ικ
ή

 
Σ
υ
ν
ε
ρ
γ
α

-
σ
ία

 (
Σ
τό
χ
ο
ς
 3

) 

∆ιασυνορια-
κή, διακρατι-
κή και διαπε-
ριφερειακή 
συνεργασία 

ΑΠ9 Ψηφιακή σύγκλι-
ση και Επιχειρηµατικό-
τητα Ηπείρου 

� � � � � 
  

 

ΑΠ10 - Τεχνική Υπο-
στήριξη Εφαρµογής 
Θεσσαλίας 

� � � � � � � 

ΑΠ11 - Τεχνική Υπο-
στήριξη Εφαρµογής 
Στερεάς Ελλάδος 

� � � � � 
  

 

ΑΠ12 - Τεχνική Υπο-
στήριξη Εφαρµογής 
Ηπείρου 

� � � � � 
  

 

Άµεσες Συνάφειες 4 4 4 4 4 0 0 

Έµµεσες Συνάφειες 7 7 7 7 6 4 4 
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Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 - Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Θεσσαλίας 
της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα στη θεµατική προτεραιότη-
τα «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και 
διαβίωσης» του ΕΣΠΑ µέσω του Γενικού Στόχου 14 «Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των 
φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας». 

Έµµεσα, ο Άξονας Προτεραιότητας 1 - Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Θεσσα-
λίας της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί επίσης: 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας», µέσω 
των Γενικών Στόχων 1 «Η αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και των εισροών Ξέ-
νων Άµεσων Επενδύσεων», 2 «Η ανάπτυξη βιώσιµης επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας», 3 
«Η αύξηση της ζήτησης και η γενική ποιοτική αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος της 
χώρας και των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα» και 4 «Η προ-
βολή της χώρας στη διεθνή κοινότητα και στις αγορές στόχου ως γεωστρατηγικής πύλης 
εισόδου στην ΕΕ και χώρος ανάπτυξης διεθνούς επιχειρηµατικότητας». 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία» του ΕΣΠΑ, µέσω του 
Γενικού Στόχου 7 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την αποτελεσµατικότερη αξιοποίη-
ση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)» 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Χωρική ανάπτυξη (αστική, ορεινών, νησιώτικων και αγροτι-
κών περιοχών)» του ΕΣΠΑ, και το σύνολο των Γενικών Στόχων αυτής, 

• τη θεµατική προτεραιότητα Εδαφική Συνεργασία (Στόχος 3) και το Γενικό Στόχο ∆ιασυνο-
ριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία του ΕΣΠΑ 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 - Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Στερεάς Ελ-
λάδος της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα: 

• Στη θεµατική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία» του ΕΣΠΑ, µέσω του 
Γενικού Στόχου 7 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την αποτελεσµατικότερη αξιοποίη-
ση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)» 

• στη θεµατική προτεραιότητα «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου 
επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης» του ΕΣΠΑ µέσω των Γενικών Στόχων 14 «Η ανά-
πτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του 
συστήµατος µεταφορών της χώρας» και 15 «Η ενίσχυση της συµβολής του ενεργειακού 
τοµέα στην ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας» 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Χωρική ανάπτυξη (αστική, ορεινών, νησιώτικων και αγροτι-
κών περιοχών)» του ΕΣΠΑ, και το σύνολο των Γενικών Στόχων αυτής, 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 - Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Ηπείρου της 
ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα: 

• Στη θεµατική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία» του ΕΣΠΑ, µέσω του 
Γενικού Στόχου 7 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την αποτελεσµατικότερη αξιοποίη-
ση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)» 

• στη θεµατική προτεραιότητα «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου 
επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης» του ΕΣΠΑ και ειδικότερα: 
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o θα συµβάλλει άµεσα στους Γενικούς Στόχους 14 «Η ανάπτυξη και ο εκσυγ-
χρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστή-
µατος µεταφορών της χώρας» και 15 «Η ενίσχυση της συµβολής του ενερ-
γειακού τοµέα στην ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την αειφόρο α-
νάπτυξη της χώρας» 

o µέσω της έµµεσης ικανοποίησης του Γενικού Στόχου 16 «Η αειφορική διαχεί-
ριση του Περιβάλλοντος» 

• µέσω των Γενικών Στόχων 14 «Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδο-
µών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας» και 15 «Η ε-
νίσχυση της συµβολής του ενεργειακού τοµέα στην ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια 
και την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας» 

Έµµεσα, ο Άξονας Προτεραιότητας 3 - Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Ηπείρου 
της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί επίσης τη θεµατική προτεραιότητα 
«Χωρική ανάπτυξη (αστική, ορεινών, νησιώτικων και αγροτικών περιοχών)» του ΕΣΠΑ και 
τους Γενικούς Στόχους «Βιώσιµη αστική ανάπτυξη», «Ανάπτυξη ορεινών περιοχών» και «Α-
νάπτυξη νησιώτικων περιοχών». 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4- Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας της ΧΕ 
Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα: 

• Στη θεµατική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία» του ΕΣΠΑ, και ειδι-
κότερα: 

o θα συµβάλλει άµεσα στον Γενικό Στόχο 5 «Η βελτίωση της ποιότητας και της 
έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος» 

o µέσω της έµµεσης ικανοποίησης των Γενικών Στόχων 6 «Η ενίσχυση της Έ-
ρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτοµίας σε όλους τους κλά-
δους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας και 
µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης» και 7 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώ-
ρας µε την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών (ΤΠΕ)» 

• Στη θεµατική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» του ΕΣΠΑ, και ειδικό-
τερα: 

o θα συµβάλλει άµεσα στους Γενικούς Στόχους 10 «Προώθηση της Κοινωνικής 
Ενσωµάτωσης», 11 «Η δηµιουργία ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου 
συστήµατος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και 12 «Η ανάδειξη του οι-
κονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεµάτων ισότητας 
των φύλων, µε την άµεση σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές 
προτεραιότητες (ανάπτυξη-απασχόληση - κοινωνική συνοχή)» 

o µέσω της έµµεσης ικανοποίησης των Γενικών Στόχων 8 «Ενίσχυση της προ-
σαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των επιχειρήσεων», και 9 «∆ιευκό-
λυνση της πρόσβασης στην απασχόληση». 

• στη θεµατική προτεραιότητα «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου 
επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης» του ΕΣΠΑ και ειδικότερα: 
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o θα συµβάλλει άµεσα στους Γενικούς Στόχους 16 «Η αειφορική διαχείριση του 
Περιβάλλοντος» και 17 «Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτι-
κής» 

o µέσω της έµµεσης ικανοποίησης των Γενικών Στόχων 15 «Η ενίσχυση της 
συµβολής του ενεργειακού τοµέα στην ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια 
και την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας» και 18 «Ανάδειξη του Πολιτισµού ως 
ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας» 

• στη θεµατική προτεραιότητα «Χωρική ανάπτυξη (αστική, ορεινών, νησιώτικων και αγροτι-
κών περιοχών)»του ΕΣΠΑ και το σύνολο των Γενικών Στόχων αυτής 

Επίσης εκτιµάται ότι Άξονας Προτεραιότητας 4- Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσ-
σαλίας της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα: 

• Τη θεµατική προτεραιότητα «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας» του 
ΕΣΠΑ και το σύνολο των Γενικών Στόχων αυτής 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Θεσµικό περιβάλλον» και το Γενικό Στόχο «Η βελτίωση της 
ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και η αποτελεσµατική εφαρµογή τους για τη διευκό-
λυνση της επιχειρηµατικής δράσης και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολι-
τών» του ΕΣΠΑ 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Εδαφική Συνεργασία (Στόχος 3)» και το Γενικό Στόχο «∆ια-
συνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία» του ΕΣΠΑ 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 5- Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδος 
της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα: 

• Στη θεµατική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία» του ΕΣΠΑ, µέσω του 
Γενικού Στόχου 7 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την αποτελεσµατικότερη αξιοποίη-
ση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)» 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» του ΕΣΠΑ, µέσω του 
Γενικού Στόχου 11 «Η δηµιουργία ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 

• στη θεµατική προτεραιότητα «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου 
επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης» του ΕΣΠΑ και το σύνολο των Γενικών Στόχων αυ-
τής 

• στη θεµατική προτεραιότητα «Χωρική ανάπτυξη (αστική, ορεινών, νησιώτικων και αγροτι-
κών περιοχών)»του ΕΣΠΑ και το σύνολο των Γενικών Στόχων αυτής 

Επίσης εκτιµάται ότι Άξονας Προτεραιότητας 5- Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στε-
ρεάς Ελλάδος της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα τη θεµατική 
προτεραιότητα «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας» του ΕΣΠΑ µέσω του Γε-
νικού Στόχου 2 «Η ανάπτυξη βιώσιµης επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας» 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 6- Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου της ΧΕ 
Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα: 

• Στη θεµατική προτεραιότητα «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας» του 
ΕΣΠΑ, και ειδικότερα: 
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o θα συµβάλλει άµεσα στον Γενικό Στόχο 3 «Η αύξηση της ζήτησης και η γενική 
ποιοτική αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και των παρεχό-
µενων τουριστικών υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα» 

o µέσω της έµµεσης ικανοποίησης του Γενικού Στόχου 2 «Η ανάπτυξη βιώσι-
µης επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας»  

• Στη θεµατική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία» του ΕΣΠΑ, και ειδι-
κότερα: 

o θα συµβάλλει άµεσα στον Γενικό Στόχο 5 «Η βελτίωση της ποιότητας και της 
έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος» 

o µέσω της έµµεσης ικανοποίησης του Γενικού Στόχου 6 «Η ενίσχυση της Έ-
ρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτοµίας σε όλους τους κλά-
δους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας και 
µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης»  

• Στη θεµατική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» του ΕΣΠΑ, και ειδικό-
τερα: 

o θα συµβάλλει άµεσα στους Γενικούς Στόχους 10 «Προώθηση της Κοινωνικής 
Ενσωµάτωσης», 11 «Η δηµιουργία ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου 
συστήµατος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και 12 «Η ανάδειξη του οι-
κονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεµάτων ισότητας 
των φύλων, µε την άµεση σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές 
προτεραιότητες (ανάπτυξη-απασχόληση - κοινωνική συνοχή)» 

o µέσω της έµµεσης ικανοποίησης του Γενικού Στόχου 8 «Ενίσχυση της προ-
σαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των επιχειρήσεων.» 

• Στη θεµατική προτεραιότητα «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου 
επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης» του ΕΣΠΑ, µέσω των Γενικών Στόχων 16 «Η αει-
φορική διαχείριση του Περιβάλλοντος», 17 «Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής 
πολιτικής» και 18 «Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής α-
νάπτυξης της χώρας» 

• στη θεµατική προτεραιότητα «Χωρική ανάπτυξη (αστική, ορεινών, νησιώτικων και αγροτι-
κών περιοχών)» του ΕΣΠΑ και το σύνολο των Γενικών Στόχων αυτής 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 7 - Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Θεσσαλίας της 
ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα: 

• Στη θεµατική προτεραιότητα «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας» του 
ΕΣΠΑ και το σύνολο των Γενικών Στόχων αυτής, 

• Στη θεµατική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία» του ΕΣΠΑ, και ειδι-
κότερα: 

o θα συµβάλλει άµεσα στους Γενικούς Στόχους 6 «Η ενίσχυση της Έρευνας, 
Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους ως 
βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας και µετάβασης 
στην οικονοµία της γνώσης» και 7 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την 
αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοι-
νωνιών (ΤΠΕ)» 



Ex ante Αξιολόγηση ΕΠ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου  

 

122 

o µέσω της έµµεσης ικανοποίησης του Γενικού Στόχου 5 «Η βελτίωση της 
ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την 
αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος» 

Επίσης εκτιµάται ότι ο Άξονας Προτεραιότητας 7 - Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα 
Θεσσαλίας της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα: 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» και το σύνολο των Γε-
νικών Στόχων αυτής 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Θεσµικό περιβάλλον» και το Γενικό Στόχο «Η βελτίωση της 
ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και η αποτελεσµατική εφαρµογή τους για τη διευκό-
λυνση της επιχειρηµατικής δράσης και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολι-
τών» του ΕΣΠΑ 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου 
επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης» του ΕΣΠΑ, µέσω των Γενικών Στόχων 15 «Η ενί-
σχυση της συµβολής του ενεργειακού τοµέα στην ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια 
και την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας», 16 «Η αειφορική διαχείριση του Περιβάλλοντος», 
17 «Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής» και 18 «Ανάδειξη του Πολι-
τισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας» 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Χωρική ανάπτυξη (αστική, ορεινών, νησιώτικων και αγροτι-
κών περιοχών)» του ΕΣΠΑ και το σύνολο των Γενικών Στόχων αυτής 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Εδαφική Συνεργασία (Στόχος 3)» και το Γενικό Στόχο «∆ια-
συνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία» του ΕΣΠΑ 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 8 - Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Στερεάς Ελλά-
δος της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα: 

• Στη θεµατική προτεραιότητα «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας» του 
ΕΣΠΑ και το σύνολο των Γενικών Στόχων αυτής, 

• Στη θεµατική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία» του ΕΣΠΑ, µέσω 
των Γενικών Στόχων 6 «Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Και-
νοτοµίας σε όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής 
οικονοµίας και µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης» και 7 «Η ψηφιακή σύγκλιση της 
χώρας µε την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επι-
κοινωνιών (ΤΠΕ)» 

• στη θεµατική προτεραιότητα «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου 
επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης» του ΕΣΠΑ, µέσω του Γενικού Στόχου 16 «Η αει-
φορική διαχείριση του Περιβάλλοντος» 

Επίσης εκτιµάται ότι ο Άξονας Προτεραιότητας 8 - Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα 
Στερεάς Ελλάδος της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα τη θεµατι-
κή προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» µέσω του γενικού Στόχου 12 «Η α-
νάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεµάτων ισότητας των 
φύλων, µε την άµεση σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανά-
πτυξη-απασχόληση - κοινωνική συνοχή)» 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 9 - Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Ηπείρου της ΧΕ 
Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα: 
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• Στη θεµατική προτεραιότητα «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας» του 
ΕΣΠΑ µέσω των Γενικών Στόχων µέσω των Γενικών Στόχων 1 «Η αύξηση των παραγω-
γικών επενδύσεων και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων» και 3 «Η αύξηση της 
ζήτησης και η γενική ποιοτική αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και των 
παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα» 

• Στη θεµατική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία» του ΕΣΠΑ, µέσω 
των Γενικών Στόχων 6 «Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Και-
νοτοµίας σε όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής 
οικονοµίας και µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης» και 7 «Η ψηφιακή σύγκλιση της 
χώρας µε την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επι-
κοινωνιών (ΤΠΕ)» 

Επίσης εκτιµάται ότι ο Άξονας Προτεραιότητας 9 - Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα 
Ηπείρου της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα: 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» του ΕΣΠΑ µέσω του 
Γενικού Στόχου 9 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Θεσµικό περιβάλλον» και το Γενικό Στόχο «Η βελτίωση της 
ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και η αποτελεσµατική εφαρµογή τους για τη διευκό-
λυνση της επιχειρηµατικής δράσης και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολι-
τών» του ΕΣΠΑ 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Χωρική ανάπτυξη (αστική, ορεινών, νησιώτικων και αγροτι-
κών περιοχών)»του ΕΣΠΑ και το σύνολο των Γενικών Στόχων αυτής. 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 10 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής Θεσσαλίας της ΧΕ Θεσ-
σαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου συµβάλλει έµµεσα στο σύνολο των θεµατικών προτεραιο-
τήτων και Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 11 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής Στερεάς Ελλάδος της ΧΕ 
Θεσσαλίας- -Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα: 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας» του Ε-
ΣΠΑ και το σύνολο των Γενικών Στόχων αυτής 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία» του ΕΣΠΑ, µέσω των 
Γενικών Στόχων 6 «Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτο-
µίας σε όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικο-
νοµίας και µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης» και 7 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώ-
ρας µε την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοι-
νωνιών (ΤΠΕ)» 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» του ΕΣΠΑ µέσω των 
Γενικών Στόχων 11 «Η δηµιουργία ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και 12 «Η ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και 
αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεµάτων ισότητας των φύλων, µε την άµεση σύνδεσή τους 
µε τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη-απασχόληση - κοινωνική 
συνοχή)» 



Ex ante Αξιολόγηση ΕΠ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου  

 

124 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου 
επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης» του ΕΣΠΑ και το σύνολο των Γενικών Στόχων αυ-
τής 

• τη θεµατική προτεραιότητα «Χωρική ανάπτυξη (αστική, ορεινών, νησιώτικων και αγροτι-
κών περιοχών)»του ΕΣΠΑ και το σύνολο των Γενικών Στόχων αυτής. 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 12 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής Ηπείρου της ΧΕ Θεσσα-
λίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου συµβάλλει έµµεσα στο σύνολο των θεµατικών προτεραιοτή-
των και Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ, πλην της θεµατικής προτεραιότητας Εδαφική Συνεργασία 
(Στόχος 3) και του Γενικού Στόχου ∆ιασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία 
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3.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 

Για την αξιολόγηση της συνάφειας της στρατηγικής µε το ΕΣΠΑ κατασκευάστηκε ο επόµενος 
πίνακας που καταγράφει την εκτιµώµενη συνάφεια των ειδικών στόχων του ΠΕΠ µε τις προ-
τεραιότητες του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ). 

Επίσης, ο µεθεπόµενος πίνακας καταγράφει την εκτιµώµενη συνάφεια των αξόνων προτε-
ραιότητας του ΠΕΠ µε τις προτεραιότητες του ΕΠΜ. 
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Πίνακας 21 Συνάφεια Ειδικών Στόχων ΧΕ ΘΣΗ µε Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 

 Ειδικοί Στόχοι ΧΕ Θεσσαλίας Στερεάς Ηπείρου Πλήθος  

Προτεραιότητες Εθνικού 
Προγράµµατος Μεταρ-

ρυθµίσεων 

1. Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότη-
τας, της εξω-
στρέφειας, της 

ποιότητας και της 
καινοτοµικής 
ικανότητας των 
επιχειρήσεων. 

2. Βελτίωση της 
προσπελασιµό-
τητας µέσω της 
δηµιουργίας και 
αναβάθµισης 
υποδοµών και 
ενδοπεριφερεια-
κών και διαπερι-
φερειακών µετα-
φορικών δικτύ-

ων. 

3. Ανάπτυξη του 
ανθρώπινου 
δυναµικού. 

4. Αειφορική 
διαχείριση του 
φυσικού και δο-
µηµένου περι-
βάλλοντος και 
των φυσικών 

πόρων. 

5. Ενίσχυση της 
ενδοπεριφερεια-
κής οικονοµικής 
και κοινωνικής 

συνοχής 

6. Ενίσχυση της 
διαπεριφερειακής 
συνεργασίας 

7. Αξιοποίηση 
του τουρισµού 
και του πολιτι-
σµού για τη βιώ-
σιµη ανάπτυξη 

8. Εκσυγχρονι-
σµός και ανα-
βάθµιση της 

∆ηµόσιας ∆ιοί-
κησης και προ-
ώθηση της ψη-
φιακής σύγκλι-

σης 

Ά
µ
εσ
ες 

Έ
µ
µ
εσ
ες 

Αποκατάσταση της δηµο-
σιονοµικής ισορροπίας και 
εξασφάλιση της µακροχρό-
νιας βιωσιµότητας των 
δηµόσιων οικονοµικών 

�       � 0 2 

Αύξηση της παραγωγικότη-
τας, µέσα από την αντιµε-
τώπιση των διαρθρωτικών 
προβληµάτων στη λειτουρ-
γία των αγορών, τις επεν-
δύσεις σε ανθρώπινο κε-
φάλαιο και την προώθηση 
της Κοινωνίας της Γνώσης 

�  �  � � � � 4 2 

Βελτίωση  επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος, ενίσχυση  
ανταγωνισµού, άνοιγµα  
αγορών, αύξηση  εξωστρέ-
φειας,  αξιοποίηση γεωπο-
λιτικής θέσης της χώρας ως 
πόλου έλξης επενδυτικών 
δραστηριοτήτων µε προο-
πτικές επέκτασης στην 

� � � �  � �  1 5 
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 Ειδικοί Στόχοι ΧΕ Θεσσαλίας Στερεάς Ηπείρου Πλήθος  

Προτεραιότητες Εθνικού 
Προγράµµατος Μεταρ-

ρυθµίσεων 

1. Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότη-
τας, της εξω-
στρέφειας, της 

ποιότητας και της 
καινοτοµικής 
ικανότητας των 
επιχειρήσεων. 

2. Βελτίωση της 
προσπελασιµό-
τητας µέσω της 
δηµιουργίας και 
αναβάθµισης 
υποδοµών και 
ενδοπεριφερεια-
κών και διαπερι-
φερειακών µετα-
φορικών δικτύ-

ων. 

3. Ανάπτυξη του 
ανθρώπινου 
δυναµικού. 

4. Αειφορική 
διαχείριση του 
φυσικού και δο-
µηµένου περι-
βάλλοντος και 
των φυσικών 

πόρων. 

5. Ενίσχυση της 
ενδοπεριφερεια-
κής οικονοµικής 
και κοινωνικής 

συνοχής 

6. Ενίσχυση της 
διαπεριφερειακής 
συνεργασίας 

7. Αξιοποίηση 
του τουρισµού 
και του πολιτι-
σµού για τη βιώ-
σιµη ανάπτυξη 

8. Εκσυγχρονι-
σµός και ανα-
βάθµιση της 

∆ηµόσιας ∆ιοί-
κησης και προ-
ώθηση της ψη-
φιακής σύγκλι-

σης 

Ά
µ
εσ
ες 

Έ
µ
µ
εσ
ες 

ευρύτερη περιοχή ΝΑ Ευ-
ρώπης 

Αύξηση απασχόλησης, 
µείωση ανεργίας,   αποτε-
λεσµατικότερη λειτουργία  
συστηµάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης µε στοχευ-
µένες δράσεις που περιορί-
ζουν παράλληλα τον κίνδυ-
νο του κοινωνικού απο-
κλεισµού 

� � �  � � � � 2 5 

Άµεσες Συνάφειες 2 0 2 0 2 0 0 1   

Έµµεσες Συνάφειες 2 2 1 1 0 3 3 2   
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Ο Ειδικός Στόχος 1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότη-
τας και της καινοτοµικής ικανότητας των επιχειρήσεων της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελ-
λάδας-Ηπείρου αναµένεται να συµβάλει άµεσα: 

• Στην προτεραιότητα «Αύξηση της παραγωγικότητας, µέσα από την αντιµετώπιση των 
διαρθρωτικών προβληµάτων στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης» του ΕΠΜ 

• Στην προτεραιότητα «Βελτίωση  επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ενίσχυση  ανταγωνι-
σµού, άνοιγµα αγορών, αύξηση  εξωστρέφειας,  αξιοποίηση γεωπολιτικής θέσης της χώ-
ρας ως πόλου έλξης επενδυτικών δραστηριοτήτων µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύ-
τερη περιοχή ΝΑ Ευρώπης» του ΕΠΜ 

Έµµεσα, ο Ειδικός Στόχος 1-Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιό-
τητας και της καινοτοµικής ικανότητας των επιχειρήσεων της ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλά-
δας-Ηπείρου ικανοποιεί επίσης τις προτεραιότητες: 

• «Αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και εξασφάλιση της µακροχρόνιας βιω-
σιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών» 

• «Αύξηση απασχόλησης, µείωση ανεργίας, αποτελεσµατικότερη λειτουργία  συστηµάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης µε στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον 
κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού» του ΕΠΜ 

 

Ο Ειδικός Στόχος 2-Βελτίωση της προσπελασιµότητας µέσω της δηµιουργίας και ανα-
βάθµισης υποδοµών και ενδο-περιφερειακών και δια-περιφερειακών µεταφορικών 
δικτύων της ΧΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα τις προτεραιότητες: 

• «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ενίσχυση  ανταγωνισµού, άνοιγµα αγορών, 
αύξηση  εξωστρέφειας, αξιοποίηση γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης ε-
πενδυτικών δραστηριοτήτων µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή ΝΑ Ευ-
ρώπης» 

• «Αύξηση απασχόλησης, µείωση ανεργίας, αποτελεσµατικότερη λειτουργία  συστηµάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης µε στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον 
κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού» του ΕΠΜ 

 

Ο Ειδικός Στόχος 3- Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της ΧΕ Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα: 

• Στην προτεραιότητα «Αύξηση της παραγωγικότητας, µέσα από την αντιµετώπιση των 
διαρθρωτικών προβληµάτων στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης» του ΕΠΜ 

• Στην προτεραιότητα «Αύξηση απασχόλησης, µείωση ανεργίας, αποτελεσµατικότερη λει-
τουργία  συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε στοχευµένες δράσεις που περιορί-
ζουν παράλληλα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού» του ΕΠΜ 

Έµµεσα, ο Ειδικός Στόχος 3- Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της ΧΕ Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί επίσης την προτεραιότητα «Βελτίωση επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος, ενίσχυση  ανταγωνισµού, άνοιγµα αγορών, αύξηση  εξωστρέφειας, αξιοποίη-
ση γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επενδυτικών δραστηριοτήτων µε προο-
πτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή ΝΑ Ευρώπης» του ΕΠΜ 
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Ο Ειδικός Στόχος 4- Αειφορική διαχείριση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος 
και των φυσικών πόρων της ΧΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα 
την προτεραιότητα «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ενίσχυση  ανταγωνισµού, ά-
νοιγµα αγορών, αύξηση  εξωστρέφειας, αξιοποίηση γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου 
έλξης επενδυτικών δραστηριοτήτων µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή ΝΑ 
Ευρώπης» του ΕΠΜ 

Ο Ειδικός Στόχος 5- Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονοµικής και κοινωνικής συ-
νοχής της ΧΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα: 

• Στην προτεραιότητα «Αύξηση της παραγωγικότητας, µέσα από την αντιµετώπιση των 
διαρθρωτικών προβληµάτων στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης» του ΕΠΜ 

• Στην προτεραιότητα «Αύξηση απασχόλησης, µείωση ανεργίας, αποτελεσµατικότερη λει-
τουργία  συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε στοχευµένες δράσεις που περιορί-
ζουν παράλληλα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού» του ΕΠΜ 

 

Ο Ειδικός Στόχος 6- Ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας της ΧΕ Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα τις προτεραιότητες: 

• «Αύξηση της παραγωγικότητας, µέσα από την αντιµετώπιση των διαρθρωτικών προβλη-
µάτων στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την προ-
ώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης» 

• «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ενίσχυση ανταγωνισµού, άνοιγµα αγορών, 
αύξηση εξωστρέφειας, αξιοποίηση γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επεν-
δυτικών δραστηριοτήτων µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή ΝΑ Ευρώ-
πης» 

• «Αύξηση απασχόλησης, µείωση ανεργίας, αποτελεσµατικότερη λειτουργία  συστηµάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης µε στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον 
κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού» του ΕΠΜ 

 

Ο Ειδικός Στόχος 7- Αξιοποίηση του τουρισµού και του πολιτισµού για τη βιώσιµη ανά-
πτυξη της ΧΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα τις προτεραιότητες: 

• «Αύξηση της παραγωγικότητας, µέσα από την αντιµετώπιση των διαρθρωτικών προβλη-
µάτων στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την προ-
ώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης» 

• «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ενίσχυση ανταγωνισµού, άνοιγµα αγορών, 
αύξηση εξωστρέφειας, αξιοποίηση γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επεν-
δυτικών δραστηριοτήτων µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή ΝΑ Ευρώ-
πης» 

• «Αύξηση απασχόλησης, µείωση ανεργίας, αποτελεσµατικότερη λειτουργία συστηµάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης µε στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον 
κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού» του ΕΠΜ 
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Τέλος, ο Ειδικός Στόχος 8- Εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης της ΧΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου αναµέ-
νεται να συµβάλει άµεσα στην προτεραιότητα «Αύξηση της παραγωγικότητας, µέσα από την 
αντιµετώπιση των διαρθρωτικών προβληµάτων στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις 
σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης». 

Έµµεσα, ο Ειδικός Στόχος 8- Εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης της ΧΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί 
επίσης τις προτεραιότητες: 

• «Αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και εξασφάλιση της µακροχρόνιας βιω-
σιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών» 

• «Αύξηση απασχόλησης, µείωση ανεργίας, αποτελεσµατικότερη λειτουργία συστηµάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης µε στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον 
κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού» του ΕΠΜ 
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Πίνακας 22 Συνάφεια Αξόνων Προτεραιότητας ΧΕ ΘΣΗ µε Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 

 Προτεραιότητες Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Πλήθος 
Συναφειών 

Άξονες Προτεραιότητας ΧΕ Θεσσαλίας 
Ηπείρου Στερεάς 

Αποκατάσταση της δηµοσιο-
νοµικής ισορροπίας και εξα-
σφάλιση της µακροχρόνιας 
βιωσιµότητας των δηµόσιων 

οικονοµικών 

Αύξηση της παραγωγικότητας, 
µέσα από την αντιµετώπιση 
των διαρθρωτικών προβληµά-
των στη λειτουργία των αγο-

ρών, τις επενδύσεις σε ανθρώ-
πινο κεφάλαιο και την προώ-
θηση της Κοινωνίας της Γνώ-

σης 

Βελτίωση  επιχειρηµατικού περι-
βάλλοντος, ενίσχυση  ανταγωνι-
σµού, άνοιγµα  αγορών, αύξηση  
εξωστρέφειας,  αξιοποίηση γεω-
πολιτικής θέσης της χώρας ως 

πόλου έλξης επενδυτικών δραστη-
ριοτήτων µε προοπτικές επέκτασης 
στην ευρύτερη περιοχή ΝΑ Ευρώ-

πης 

Αύξηση απασχόλησης, µείωση 
ανεργίας,   αποτελεσµατικότερη 
λειτουργία  συστηµάτων εκπαί-
δευσης και κατάρτισης µε στο-
χευµένες δράσεις που περιορί-
ζουν παράλληλα τον κίνδυνο 
του κοινωνικού αποκλεισµού 

Ά
µ
εσ
ες 

Έ
µ
µ
εσ
ες 

ΑΠ1 - Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελα-
σιµότητας Θεσσαλίας 

  � � 1 1 

ΑΠ2 - Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελα-
σιµότητας Στερεάς Ελλάδας 

  
� 

 
0 1 

ΑΠ3 - Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελα-
σιµότητας Ηπείρου 

  
� 

 
0 1 

ΑΠ4 - Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα 
ζωής Θεσσαλίας 

 
� � � 1 2 

ΑΠ5 - Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα 
ζωής Στερεάς Ελλάδος 

    
0 0 

ΑΠ6 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής 
Ηπείρου 

 
� � � 1 2 

ΑΠ 7 - Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατι-
κότητα Θεσσαλίας 

� � � � 2 2 

ΑΠ8 Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατικό-
τητα Στερεάς Ελλάδος 

 
� � 

 
1 1 

ΑΠ9 Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατικό-
τητα Ηπείρου 

 
� � � 2 1 

ΑΠ10 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 
Θεσσαλίας 

� � � � 0 4 
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 Προτεραιότητες Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Πλήθος 
Συναφειών 

Άξονες Προτεραιότητας ΧΕ Θεσσαλίας 
Ηπείρου Στερεάς 

Αποκατάσταση της δηµοσιο-
νοµικής ισορροπίας και εξα-
σφάλιση της µακροχρόνιας 
βιωσιµότητας των δηµόσιων 

οικονοµικών 

Αύξηση της παραγωγικότητας, 
µέσα από την αντιµετώπιση 
των διαρθρωτικών προβληµά-
των στη λειτουργία των αγο-

ρών, τις επενδύσεις σε ανθρώ-
πινο κεφάλαιο και την προώ-
θηση της Κοινωνίας της Γνώ-

σης 

Βελτίωση  επιχειρηµατικού περι-
βάλλοντος, ενίσχυση  ανταγωνι-
σµού, άνοιγµα  αγορών, αύξηση  
εξωστρέφειας,  αξιοποίηση γεω-
πολιτικής θέσης της χώρας ως 

πόλου έλξης επενδυτικών δραστη-
ριοτήτων µε προοπτικές επέκτασης 
στην ευρύτερη περιοχή ΝΑ Ευρώ-

πης 

Αύξηση απασχόλησης, µείωση 
ανεργίας,   αποτελεσµατικότερη 
λειτουργία  συστηµάτων εκπαί-
δευσης και κατάρτισης µε στο-
χευµένες δράσεις που περιορί-
ζουν παράλληλα τον κίνδυνο 
του κοινωνικού αποκλεισµού 

Ά
µ
εσ
ες 

Έ
µ
µ
εσ
ες 

Στερεάς Ελλάδος 

ΑΠ12 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 
Ηπείρου 

 
� � � 0 3 

Άµεσες Συνάφειες 0 4 4 0   

Έµµεσες Συνάφειες 2 4 7 7   
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Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 - Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Θεσσαλίας 
της ΧΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα στην προτεραιότητα «Βελ-
τίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ενίσχυση ανταγωνισµού, άνοιγµα αγορών, αύξηση ε-
ξωστρέφειας, αξιοποίηση γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επενδυτικών δρα-
στηριοτήτων µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή ΝΑ Ευρώπης» του ΕΜΠ. 

Επίσης, εκτιµάται ότι θα έχει έµµεση συµβολή στην προτεραιότητα «Αύξηση απασχόλησης, 
µείωση ανεργίας, αποτελεσµατικότερη λειτουργία συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε 
στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού»  

του ΕΠΜ. 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 - Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Στερεάς Ελ-
λάδος της ΧΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου εκτιµάται ότι θα έχει έµµεση συµβολή 
στην προτεραιότητα «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ενίσχυση ανταγωνισµού, ά-
νοιγµα αγορών, αύξηση εξωστρέφειας, αξιοποίηση γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου 
έλξης επενδυτικών δραστηριοτήτων µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή ΝΑ Ευ-
ρώπης» του ΕΜΠ. 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 - Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Ηπείρου της 
ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου εκτιµάται ότι θα έχει έµµεση συµβολή στην προτε-
ραιότητα «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ενίσχυση ανταγωνισµού, άνοιγµα αγο-
ρών, αύξηση εξωστρέφειας, αξιοποίηση γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επεν-
δυτικών δραστηριοτήτων µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή ΝΑ Ευρώπης» του 
ΕΜΠ. 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4- Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας της ΧΕ 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα στην προτεραιότητα «Αύξηση της 
παραγωγικότητας, µέσα από την αντιµετώπιση των διαρθρωτικών προβληµάτων στη λειτουρ-
γία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την προώθηση της Κοινωνίας της 
Γνώσης» 

Έµµεσα, ο Άξονας Προτεραιότητας 4 - Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας της 
ΧΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί επίσης τις προτεραιότητες: 

• «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ενίσχυση ανταγωνισµού, άνοιγµα αγορών, 
αύξηση εξωστρέφειας, αξιοποίηση γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επεν-
δυτικών δραστηριοτήτων µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή ΝΑ Ευρώ-
πης», και 

• «Αύξηση απασχόλησης, µείωση ανεργίας, αποτελεσµατικότερη λειτουργία συστηµάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης µε στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον 
κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού» του ΕΠΜ 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 6-Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου της ΧΕ Θεσ-
σαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα στην προτεραιότητα «Αύξηση της πα-
ραγωγικότητας, µέσα από την αντιµετώπιση των διαρθρωτικών προβληµάτων στη λειτουργία 
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των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την προώθηση της Κοινωνίας της 
Γνώσης» 

Έµµεσα, ο Άξονας Προτεραιότητας 6- Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου της ΧΕ 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί επίσης τις προτεραιότητες: 

• «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ενίσχυση ανταγωνισµού, άνοιγµα αγορών, 
αύξηση εξωστρέφειας, αξιοποίηση γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επεν-
δυτικών δραστηριοτήτων µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή ΝΑ Ευρώ-
πης», και 

• «Αύξηση απασχόλησης, µείωση ανεργίας, αποτελεσµατικότερη λειτουργία συστηµάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης µε στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον 
κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού» του ΕΠΜ 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 7 - Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Θεσσαλίας της 
ΧΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα στις προτεραιότητες: 

• «Αύξηση της παραγωγικότητας, µέσα από την αντιµετώπιση των διαρθρωτικών προβλη-
µάτων στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την προώ-
θηση της Κοινωνίας της Γνώσης» 

• «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ενίσχυση ανταγωνισµού, άνοιγµα αγορών, 
αύξηση εξωστρέφειας, αξιοποίηση γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επεν-
δυτικών δραστηριοτήτων µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή ΝΑ Ευρώ-
πης» 

Έµµεσα, ο Άξονας Προτεραιότητας 7 - Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Θεσσαλίας 
της ΧΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας -Ηπείρου ικανοποιεί επίσης προτεραιότητες: 

• «Αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και εξασφάλιση της µακροχρόνιας βιω-
σιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών» και  

• «Αύξηση απασχόλησης, µείωση ανεργίας, αποτελεσµατικότερη λειτουργία συστηµάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης µε στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον 
κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού» του ΕΠΜ 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 8 - Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Στερεάς Ελλά-
δας της ΧΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα στην προτεραιότητα 
«Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ενίσχυση ανταγωνισµού, άνοιγµα αγορών, αύξηση 
εξωστρέφειας, αξιοποίηση γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επενδυτικών δρα-
στηριοτήτων µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή ΝΑ Ευρώπης» 

Έµµεσα, ο Άξονας Προτεραιότητας 8 - Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Στερεάς Ελ-
λάδας της ΧΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί επίσης την προτεραιότητα 
«Αύξηση της παραγωγικότητας, µέσα από την αντιµετώπιση των διαρθρωτικών προβληµάτων 
στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την προώθηση της 
Κοινωνίας της Γνώσης» 
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Ο Άξονας Προτεραιότητας 9 - Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Ηπείρου της ΧΕ 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου θα συµβάλει άµεσα στις προτεραιότητες: 

• «Αύξηση της παραγωγικότητας, µέσα από την αντιµετώπιση των διαρθρωτικών προβλη-
µάτων στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την προώ-
θηση της Κοινωνίας της Γνώσης» 

• «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ενίσχυση ανταγωνισµού, άνοιγµα αγορών, 
αύξηση εξωστρέφειας, αξιοποίηση γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επεν-
δυτικών δραστηριοτήτων µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή ΝΑ Ευρώ-
πης» 

Έµµεσα, ο Άξονας Προτεραιότητας 9 - Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Ηπείρου της 
ΧΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί επίσης την προτεραιότητα «Αύξηση α-
πασχόλησης, µείωση ανεργίας, αποτελεσµατικότερη λειτουργία συστηµάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης µε στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον κίνδυνο του κοινωνικού 
αποκλεισµού» του ΕΠΜ 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 10 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής Θεσσαλίας της ΧΕ Θεσ-
σαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα όλες τις προτεραιότητες στις οποίες 
συµβάλουν οι ΑΠ µε χωρική εφαρµογή στην περιφέρεια Θεσσαλίας, ήτοι το σύνολο των προ-
τεραιοτήτων του ΕΠΜ. 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 11 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής Στερεάς Ελλάδας της ΧΕ 
Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα στις προτεραιότητες: 

• «Αύξηση της παραγωγικότητας, µέσα από την αντιµετώπιση των διαρθρωτικών προβλη-
µάτων στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την προώ-
θηση της Κοινωνίας της Γνώσης» 

• «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ενίσχυση ανταγωνισµού, άνοιγµα αγορών, 
αύξηση εξωστρέφειας, αξιοποίηση γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επεν-
δυτικών δραστηριοτήτων µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή ΝΑ Ευρώ-
πης» 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 12 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής Ηπείρου της ΧΕ Θεσσαλί-
ας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ικανοποιεί έµµεσα στις προτεραιότητες: 

• «Αύξηση της παραγωγικότητας, µέσα από την αντιµετώπιση των διαρθρωτικών προβλη-
µάτων στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την προώ-
θηση της Κοινωνίας της Γνώσης» 

• «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ενίσχυση ανταγωνισµού, άνοιγµα αγορών, 
αύξηση εξωστρέφειας, αξιοποίηση γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επεν-
δυτικών δραστηριοτήτων µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή ΝΑ Ευρώ-
πης» 

«Αύξηση απασχόλησης, µείωση ανεργίας, αποτελεσµατικότερη λειτουργία συστηµάτων εκπαί-
δευσης και κατάρτισης µε στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον κίνδυνο του 
κοινωνικού αποκλεισµού» του ΕΠΜ 
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3.5 ΤΡΟΠΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ ΤΑ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ-
ΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ  

 

Ο Σκοπός της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ) είναι η προώθηση της Αειφόρου 
Ανάπτυξης (ΑΑ) µε την υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και την ενσωµάτωση 
των περιβαλλοντικών ζητηµάτων στην προετοιµασία και θέσπιση σχεδίων και προγραµµάτων 
και συγκεκριµένα στην προώθηση του Αειφορικού Χωρικού Σχεδιασµού. 

 

Στα πλαίσια εφαρµογής της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ, στον Αναπτυξιακό Σχεδιασµό της Χωρικής 
Ενότητας Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ενσωµατώθηκε και η διαδικασία της 
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης, για τη περίοδο 2007-2013, καθώς και η εκπόνηση 
της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)  

 

Εξετάστηκαν τέσσερις (4) εναλλακτικές δυνατότητες εφαρµογής (Scenarios) του Επιχειρησια-
κού Προγράµµατος, έτσι ώστε σύµφωνα µε την Οδηγία 2001/42/ΕΚ, να τεκµηριωθούν περι-
βαλλοντικά οι λόγοι επιλογής του προς εφαρµογή σχεδίου. Οι εναλλακτικές δυνατότητες οι ο-
ποίες εξετάστηκαν είναι: 

1. Σχεδιασµός του Αναπτυξιακού Προγράµµατος της περιόδου 2007-2013 στα ίδια πρότυπα 
µε την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο (Current situation) 

2. Ανάπτυξη χωρίς Κεντρικό Στρατηγικό Σχεδιασµό (Unplanned Growth) 

3. Μηδενική λύση (No Ρlan or Programme) 

4. Προγραµµατισµένη Ανάπτυξη βάσει Κεντρικού Στρατηγικού Σχεδιασµού (Planned 
Growth). 

 

Από τη σύγκριση των Εναλλακτικών δυνατοτήτων προκύπτει ότι η Εναλλακτική ∆υνατότητα 4 
είναι η πλέον κατάλληλη, καθώς: 

� Αξιοποιεί περισσότερο τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής, τα οποία είναι ο ιδιαί-
τερης σηµασίας φυσικός και πολιτιστικός της πλούτος µε στόχο την υψηλού επιπέδου πα-
ροχή τουριστικών υπηρεσιών.  

� ∆ίνει µεγαλύτερη βαρύτητα στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των αγροτι-
κών και των αστικών περιοχών µε την βελτίωση και ανάπτυξη των υποδοµών κοινής ωφέ-
λειας, τη διαφοροποίηση του παραγωγικού προτύπου και τη βελτίωση της προσπελασιµό-
τητας στο ενδοπεριφερειακό δίκτυο, του οποίου η ανάπτυξη περισσότερο αξιοποιεί παρά 
να βλάπτει το φυσικό περιβάλλον. 

� ∆ίνει µεγαλύτερη βαρύτητα στην προστασία και αποκατάσταση των φυσικών της πόρων, 
όπως το έδαφος και τα νερά, µε την αλλαγή του γεωργικού προτύπου, προστασία του υ-
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πόγειου υδροφόρου ορίζοντα από φυσικά και ανθρωπογενή αίτια (υφαλµύρωση, φυτο-
φάρµακα). 

� Βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων (σε περιφερειακό επίπεδο) µε 
την ενσωµάτωση περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών και την παραγωγή περιβαλλοντικά 
φιλικών προϊόντων. 

� Εν κατακλείδι, λαµβάνει υπόψη της και στηρίζει ισόρροπα και τους τρεις πυλώνες της Α-
νάπτυξης, την Κοινωνία την Οικονοµία και το Περιβάλλον, έτσι ώστε να αποφεύγονται πιέ-
σεις, οι οποίες οδηγούν σε επιπτώσεις και τις περισσότερες φορές σε αντιδράσεις (Pres-
sure, Impacts, Response). 

 

Η συναξιολόγηση όλων των δεδοµένων που αφορούν στην απογραφή της υφιστάµενης κατά-
στασης του περιβάλλοντος της υπό εξέταση περιοχής ΧΕ ΘΣΗ, σε σχέση µε την εφαρµογή του 
ΠΕΠ, οδηγεί στη διατύπωση των κάτωθι θέσεων: 

� Η υφιστάµενη κατάσταση του περιβάλλοντος της περιοχής µελέτης, όσον αφορά στα πα-
ραδοσιακά πεδία εφαρµογής της περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως οι υδάτινοι πόροι, το 
έδαφος, το ατµοσφαιρικό περιβάλλον και το φυσικό περιβάλλον, δείχνει ότι υφίστανται 
πιέσεις, παρουσιάζουν προβλήµατα και εµφανίζουν ελλείψεις, οι οποίες προβάλλουν και 
τις αναπτυξιακές ανάγκες της ΧΕ ΘΣΗ στον τοµέα του Περιβάλλοντος.  

� Οι ανάγκες αυτές µπορούν να ικανοποιηθούν µόνο από ενέργειες και µέτρα πολιτικής τα 
οποία θα είναι εστιασµένα σε ιεραρχηµένες προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες αυτές έ-
χουν τεθεί από τους γενικούς αναπτυξιακούς στόχους του ΠΕΠ της περιοχής ΧΕ ΘΣΗ, για 
την ∆’ προγραµµατική περίοδο 2007-2013 και αφορούν µεταξύ άλλων και στη διαχείριση 
αποβλήτων, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη διαφοροποίηση του γεωργικού προ-
τύπου (προστασία εδαφών κ.α.), την πρόληψη φυσικών καταστροφών και την προστασία 
και ανάδειξη του φυσικού πλούτου, καθώς και της πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής 
(αρχιτεκτονική και αρχαιολογική).  

� Κατά συνέπεια, απαιτείται η αντιµετώπιση των υφισταµένων προβληµάτων, στα ως άνω 
περιβαλλοντικά µέσα, τα οποία για την ΧΕ ΘΣΗ σχετίζονται µε: α) την υποβάθµιση των 
υδατικών πόρων (υφαλµύρωση υπόγειου υδροφόρου, ρύπανση επιφανειακών υδάτων 
από λύµατα), β) τη ρύπανση των εδαφών από τα φυτοφάρµακα, την ανεξέλεγκτη διάθεση 
των απορριµµάτων, γ) την υποβάθµιση του παράκτιου περιβάλλοντος από τα λύµατα, την 
άναρχη οικιστική ανάπτυξη και τις πιέσεις από τον τουρισµό δ) την ελλιπή προστασία, αξι-
οποίηση και ανάδειξη του φυσικού πλούτου, ο οποίος είναι εκτεθειµένος στις πυρκαγιές 
και την υπερβόσκηση, ε) την ελλιπή αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, ζ) τη µη 
ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.  

� Στην περίπτωση της µη εφαρµογής του ΠΕΠ, τα χαρακτηριστικά των περιοχών, όπου ε-
ντοπίζονται τα ως άνω προβλήµατα, θα συνεχίσουν να παραµένουν τα ίδια, µε αποτέλε-
σµα τα υφιστάµενα περιβαλλοντικά προβλήµατα να διογκωθούν και να αποτελέσουν σο-
βαρή απειλή για τη βιώσιµη ανάπτυξη και κατά συνέπεια το τρίπτυχο Περιβάλλον-
Οικονοµία- Κοινωνία.  

 

Οι παρεµβάσεις/δράσεις µε περιβαλλοντική διάσταση, που προβλέπεται να υλοποιηθούν στα 
πλαίσια του ΠΕΠ ΧΕ ΘΣΗ είναι: 
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1. Παρεµβάσεις προσπελασιµότητας (∆ιαπεριφερειακό οδικό δίκτυο) 

2. Παρεµβάσεις προσπελασιµότητας (Ενδοπεριφερειακό δίκτυο, ∆ίκτυο αστικών περιοχών) 

3. Παρεµβάσεις υποδοµών εµπορευµατικών κέντρων και βελτίωσης υποδοµών σε υφιστάµε-
να λιµάνια και αεροδρόµια 

4. Παρεµβάσεις περιβαλλοντικής προστασίας (∆ιαχείριση Στερεών αποβλήτων Χ.Υ.Τ.Α) 

5. Παρεµβάσεις περιβαλλοντικής προστασίας (Αποκατάσταση ΧΑ∆Α) 

6. Παρεµβάσεις περιβαλλοντικής προστασίας (∆ιαχείριση υδάτων, υποδοµές παρακολούθη-
σης νερού) 

7. Παρεµβάσεις περιβαλλοντικής προστασίας (Αντιµετώπιση ατµοσφαιρικής ρύπανσης – θο-
ρύβου)  

8. Παρεµβάσεις περιβαλλοντικής προστασίας (∆ιαχείριση και ανάδειξη φυσικού περιβάλλο-
ντος και αξιοποίηση φυσικών πόρων) 

9. Παρεµβάσεις περιβαλλοντικής προστασίας (Πρόληψη κινδύνων) 
10. Παρεµβάσεις πολιτισµού (Πολιτιστική κληρονοµιά) 
11. Παρεµβάσεις υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης  
12. Παρεµβάσεις κοινωνικών υποδοµών και υπηρεσιών  
13. Παρεµβάσεις ενίσχυσης ορεινών και µειονεκτικών περιοχών 
14. Παρεµβάσεις βιώσιµης αστικής ανάπτυξης σε πόλεις, νησιώτικες, παράκτιες και τουριστι-

κές ζώνες 
 

Οι µεταβολές ή επιπτώσεις στο Περιβάλλον, που ενδεχόµενα να προκύψουν από την υλοποί-
ηση των παρεµβάσεων του ΠΕΠ, στους ανωτέρω τοµείς περιβάλλοντος, εξετάσθηκαν ως 
προς το είδος, το µέγεθος, τη διάρκεια, την ανάταξη, την προέλευση και τη συνέργια τους. Από 
το γενικό άθροισµα των θετικών και αρνητικών αποτελεσµάτων της υλοποίησης του ΠΕΠ, στο 
χωρικό πεδίο εφαρµογής του που είναι η ΧΕ ΘΣΗ, συµπεραίνεται ότι η θετική του παρέµβαση 
υπερτερεί και µε την εφαρµογή της περιβαλλοντικής πολιτικής, την οποία εξασφαλίζει για τα 
παραδοσιακά πεδία (περιβαλλοντικά µέσα), προάγει και εξασφαλίζει τη βιώσιµη ανάπτυξη. 

 

Το Σχέδιο Ανάπτυξης της Περιοχής ΧΕ ΘΣΗ περιλαµβάνει, εκτός των δράσεων προστασίας, 
αναβάθµισης και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και δράσεις, που αφορούν σε όλους 
τους τοµείς της οικονοµίας και των Αστικών υποδοµών (ύδρευση, αποχέτευση, διαχείριση απο-
βλήτων, κτιριακές εγκαταστάσεις) των οποίων αποδέκτες της εφαρµογής τους θα είναι το Φυσικό 
και Ανθρωπογενές Περιβάλλον. Οι δυσµενείς επιπτώσεις, οι οποίες δύναται να προκληθούν 
στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον της Περιοχής ΧΕ ΘΣΗ, από την εφαρµογή του 
ΠΕΠ, αφορούν είτε σε αυτές οι οποίες δύναται να προκληθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
των παρεµβάσεων, είτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Οι επιπτώσεις αυτές είναι κατά 
κανόνα µέτριες και σε πολύ µικρό ποσοστό ισχυρές, ενώ γενικώς και στις δύο περιπτώσεις 
κρίνεται ότι είναι αντιµετωπίσιµες. Σε αυτά τα πλαίσια, δίνεται σε επίπεδο κατευθύνσεων, µία σει-
ρά προτάσεων και µέτρων, τα οποία είναι αναγκαία για την αντιµετώπιση των οποιωνδήποτε 
δυσµενών επιπτώσεων, που εκτιµάται ότι θα προκληθούν από την εφαρµογή του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος στους ως άνω τοµείς του Περιβάλλοντος. 

 

Για την παρακολούθηση (monitoring) των περιβαλλοντικών µεταβολών ή/και επιπτώσεων των 
παρεµβάσεων που θα προκύψουν από την εφαρµογή του ΠΕΠ της Περιοχής ΧΕ ΘΣΗ, θα 
πρέπει να χρησιµοποιηθούν συγκεκριµένοι δείκτες και να εφαρµοστεί ειδικό πρόγραµµα δειγ-
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µατοληψιών και µετρήσεων των οποίων το είδος (εργαστηρίου, πεδίου, τηλεµετρικές) και η 
συχνότητα, απαιτείται να είναι τέτοια έτσι ώστε να απεικονίζει την εξέλιξη της κατάστασης του 
περιβάλλοντος και παράλληλα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις κανονιστι-
κές πράξεις του εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, όπως επί παραδείγµατι από την Οδηγία 
2000/60/ΕΚ, που αφορά στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Για τη διαχρονική παρακολού-
θηση της µεταβολής του περιβάλλοντος στο χωρικό πεδίο εφαρµογής του Προγράµµατος, 
προτείνεται να χρησιµοποιηθούν περιβαλλοντικοί δείκτες (διαρθρωτικοί δείκτες). 

 

Ως προϊόν ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης των περιβαλλοντικών δεδοµένων τα οποία προ-
κύπτουν από την ΣΜΠΕ Περιοχής ΧΕ ΘΣΗ και σε σχέση µε τους διαθέσιµους πόρους και την 
συµπληρωµατικότητα µε τις παρεµβάσεις των τοµεακών προγραµµάτων, διατυπώνονται τα 
ακόλουθα συνοπτικά συµπεράσµατα: 

 

Για να µπορέσει η Περιοχή ΧΕ ΘΣΗ να περάσει σε τροχιά ανάπτυξης µε θετικά αποτελέσµατα 
στην οικονοµία της και το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της, απαιτείται η διεύρυνση της παρα-
γωγικής της βάσης στο σύνολό της, µε την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειάς 
της για την ανάδειξη και προώθηση κυρίως υψηλής ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών και α-
γροτικών προϊόντων, σε συνδυασµό µε την προστασία του περιβάλλοντος, την αξιοποίηση της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, και την εφαρµογή καινοτοµιών. 

 

Η ΧΕ ΘΣΗ, εκτός από την κεντροβαρική της θέση, διακρίνεται και για το εξαιρετικής ποιότητας 
και ενδιαφέροντος, φυσικό περιβάλλον της, το οποίο αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα και ση-
µαντικότερα κεφάλαια που διαθέτει.  

 

Η ανάπτυξη είναι δυνατόν να υπονοµευτεί, τόσο από φυσικές καταστροφές, όσο και από αν-
θρωπογενείς, όπως είναι οι εκποµπές αέριων ρύπων, η αλόγιστη διαχείριση υγρών και στε-
ρεών αποβλήτων, η υπεραλίευση, η καταστροφή των δασών και των οικοτόπων, η σπατάλη 
των υδάτινων πόρων, η υποβάθµιση του υδροφόρου ορίζοντα των µεγάλων πεδιάδων της 
περιοχής, από τη χρήση φυτοφαρµάκων, την υφαλµύρωση κ.ά.  

 

Στο περιβάλλον η ατµοσφαιρική ρύπανση παρουσιάζεται, κυρίως, στα µεγάλα πολεοδοµικά 
συγκροτήµατά της. Οφείλεται αφενός στις συγκεντρωµένες ρυπογόνες βιοµηχανίες της περιο-
χής και αφετέρου (και πρωτίστως) στα καυσαέρια των αυτοκινήτων καθώς, επίσης, και στις 
εγκαταστάσεις της κεντρικής θέρµανσης. Επιπλέον εκτιµάται ότι επιπρόσθετος παράγοντας 
επηρεασµού της ποιότητας του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος είναι και οι γεωργικές καλλιέρ-
γειες.  

 

Σύµφωνα µε το νέο στρατηγικό προσανατολισµό της ΧΕ ΘΣΗ, κατά την ∆’ Προγραµµατική 
Περίοδο 2007-2013, η βιώσιµη (αειφόρος) ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής αποτελούν ιδιαίτερο 
Άξονα Προτεραιότητας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η περιοχή εµφανίζει ελλείψεις σε περι-
βαλλοντικές υποδοµές, κυρίως στην ύπαιθρο και στην κατανόηση ότι το φυσικό και πολιτιστικό 
της περιβάλλον αποτελούν από τους κυριότερους πόρους για την αναπτυξιακή της διαδικασία.  
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Κατά την ∆’ Προγραµµατική Περίοδο, η Περιοχή ΧΕ ΘΣΗ εστιάζει σε ζητήµατα προστασίας του 
περιβάλλοντος, διαχείρισης των αποβλήτων, ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονοµιάς, σε δρά-
σεις Χωροταξίας και Πολεοδοµίας, δράσεις σχετικές µε την εκπαίδευση, την κοινωνική πρόνοι-
α, την υγεία και την απασχόληση. Επίσης, περιλαµβάνει µια σειρά από συµπληρωµατικές 
δράσεις για την αναβάθµιση των ορεινών περιοχών, των τουριστικών περιοχών, την προστα-
σία και ανάδειξη του παράκτιου περιβάλλοντος, την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρι-
σµού, τη βελτίωση των συνδέσεων µε τους τουριστικούς προορισµούς και τη βελτίωση του 
αστικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, περιλαµβάνει µια σειρά από δράσεις συνεργασίας µε άλ-
λες Περιφέρειες σε µια σειρά από ζητήµατα, όπως το περιβάλλον, και περιλαµβάνει τις απα-
ραίτητες δράσεις για την υλοποίηση των Π.Ε.Π., όπως εκπόνηση µελετών, δράσεις δηµοσιότη-
τας, υποστήριξη τελικών δικαιούχων, συµβουλευτικές υπηρεσίες κλπ.  

 

Οι δυσµενείς επιπτώσεις, οι οποίες δύναται να προκληθούν στο Φυσικό και Ανθρωπογενές 
Περιβάλλον της Περιοχής ΧΕ ΘΣΗ, από την εφαρµογή του ΠΕΠ είναι κατά κανόνα µέτριες και 
σε πολύ µικρό ποσοστό ισχυρές, ενώ γενικώς κρίνεται ότι είναι αντιµετωπίσιµες. 

Η υλοποίηση του ΠΕΠ θα έχει µόνο σηµαντική θετική επιρροή στα περιβαλλοντικά χαρακτηρι-
στικά της περιοχής εφαρµογής του και θα προάγει την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλη-
µάτων, όπου αυτά υφίστανται. 
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3.6 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ-
ΞΥ ΑΝ∆ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ-∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Τα θέµατα ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και γενικότερα µη-διάκρισης λόγω φύλου 
υπήρξαν ένα από τα αντικείµενα της κοινωνικο-οικονοµικής ανάλυσης, τόσο ως αυτοτελές υ-
ποτµήµα όσο και ως οριζόντια διάσταση που επιδιώχθηκε να ανιχνευθεί σε µια σειρά άλλα 
θέµατα (όπως η επιχειρηµατικότητα ή η ανεργία). 

Οσον αφορά τη στρατηγική, ο ειδικός στόχος «Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονοµικής 

και κοινωνικής συνοχής» αναφέρεται−στο σκέλος «κοινωνική συνοχή»−και στο ζήτηµα της ισό-
τητας των φύλων.  

Σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας, δράσεις που αναφέρονται στην ισότητα των φύλων κατα-
γράφονται στον επόµενο πίνακα. Καταγράφονται επίσης και δράσεις που αφορούν άλλες οµά-
δες του πληθυσµού για τις οποίες τίθεται προώθησης της µη-διάκρισης. 

Αξονες προτεραιότητες Γυναίκες ΑΜΕΑ Μετανάστες και µειονότητες 

1 Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Θεσσαλίας    

2 Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Στ.  Ελλάδας    

3 Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Ηπείρου    

4 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας # #  

5 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στ. Ελλάδας 
� #  

6 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου  #  

7 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα  Θεσσαλίας � �  

8 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα  Στ. Ελλάδας � � � 

9 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα  Ηπείρου    

    

# Αµεση αναφορά � Εµµεση αναφοράς 

Συνεπώς, το ζήτηµα της ισότητας των φύλων δεν έχει αγνοηθεί. Κρίνουµε ωστόσο σκόπιµο 
στο επόµενο στάδιο της επιχειρησιακής εξειδίκευσης του προγράµµατος, να προβλεφθούν 
άµεσα (ρητά) κριτήρια επιλογής έργων σε διάφορες δράσεις των αξόνων της θεµατικής οµάδας 
της επιχειρηµατικότητας (3ν), ούτως ώστε να διασφαλιστεί η διάθεση πόρων για τις γυναίκες, 
(β). 

Επίσης, πρέπει να επιδιωχθεί στις δράσεις κυρίως του ΕΚΤ να υπάρξει ρητή αναφορά στις 
γυναίκες, αλλά και σε οµάδες ευάλωτες όπως οι ΑΜΕΑ και οι µετανάστες και µειονότητες (αλ-
λά το θέµα αυτό βρίσκεται εκτός του άµεσου ορίζοντα του ΠΕΠ). 
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4444 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΝΟΜΝΟΜΝΟΜΕ-Ε-Ε-Ε-

ΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΙ ΕΠΙΠΤΙ ΕΠΙΠΤΙ ΕΠΙΠΤΩ-Ω-Ω-Ω-

ΣΕΩΝΣΕΩΝΣΕΩΝΣΕΩΝ    

 

Η διαµόρφωση του συστήµατος των δεικτών του ΠΕΠ ακολούθησε διάφορα στάδια, µε τη 
συµµετοχή στη διαδικασία των περιφερειακών οµάδων κατάρτισης του ΠΕΠ και του ΣΑ, ενώ 
πολύ σηµαντικό ρόλο έπαιξαν οι κατευθύνσεις του ΥΠΟΙΟ σε ορισµένα σηµεία της διαδικασί-
ας. Σε γενικές γραµµές, τα διαδοχικά στάδια ήταν τα εξής: (α) διαµόρφωση ανοµοιογενών δει-
κτών ανά περιφέρεια, (β) οµογενοποίηση των δεικτών για το σύνολο του ΠΕΠ (µε τη δηµιουρ-
γία ενός κοινού καταλόγου που ανήγαγε σε κοινούς δείκτες τους παρεµφερείς περιφερειακούς 
δείκτες, και παράλληλα περιείχε και δείκτες που αντιστοιχούσαν σε σηµαντικές εξειδικευµένες 
περιφερειακές δράσεις), και (γ) αναπροσαρµογή του συστήµατος των δεικτών, µε την υιοθέτη-
ση αυτών που προβλέπει το ΕΣΠΑ. 

Οι κύριες αξιολογικές παρατηρήσεις, σε σχέση µε το σύστηµα δεικτών που έχει διαµορφωθεί 
µέχρι σήµερα έχουν ως εξής: 

� Οι δείκτες που έχουν χρησιµοποιηθεί είναι εκροών και αποτελέσµατος, και προέρχονται από 
τον κατάλογο του ΕΣΠΑ. Ο αριθµός των δεικτών ανά άξονα προτεραιότητας καταγράφεται 
στον επόµενο πίνακα (καταγράφονται οι δείκτες για τους οποίους υπάρχει τουλάχιστον κάποια 
τιµή, βάσης ή/και στόχου). Η έκφραση «χ+ψ» στον πίνακα, στις στήλες των δεικτών εκροών ή 
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αποτελεσµάτων, αναφέρεται στον αριθµό των δεικτών που (χ), και στον αριθµό άλλων δεικτών 
(ψ). 

 Αξονες προτεραιότητες 
∆είκτες εκροών ∆είκτες αποτελέ-

σµατος 

1 Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Θεσσαλίας 2 1 

2 Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Στ.  Ελλάδας 7 5 

3 Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας Ηπείρου 2 1 

4 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας 7 2 

5 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στ. Ελλάδας 8 6 

6 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου 6 2 

7 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα  Θεσσαλίας 4 5 

8 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα  Στ. Ελλάδας 13 6 

9 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα  Ηπείρου 2 2 

 

� Ο αριθµός των χρησιµοποιούµενων δεικτών είναι αρκετά µικρός: 51 δείκτες εκροών (µέσος 
όρος ανά άξονα: 5,6) και 30 δείκτες αποτελέσµατος (µέσος όρος ανά άξονα: 3,3). Είναι σαφής 
η διάθεση «αναλογικότητας», µε τους δείκτες να αντιστοιχούν στις κύριες δράσεις, µε κριτήριο 
τη χρηµατοδότηση ή/και το µείζονα στρατηγικό χαρακτήρα τους. 

� Η πληρότητα της συµπλήρωσης των δεικτών (δηλ. η ύπαρξη στοιχείων για όλες τις στήλες: 
δείκτης, µονάδα µέτρησης, πηγή / έτος, τιµή βάσης, στόχος 2013) είναι εξαιρετικά υψηλή. Σε 
µικρό αριθµό δεικτών υπάρχουν κενά όσον αφορά την πηγή / έτος, ή / και τη τιµή βάσης τα ο-
ποία θα συµπληρωθούν στην πορεία εξειδίκευσης του προγράµµατος. 

Γενικά, το σύστηµα των δεικτών παρουσιάζει υψηλή πληρότητα. ∆εν υπάρχουν αναφορές σε 
υποθέσεις που έχουν χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση του στόχου 2003 (πχ. µοναδιαία κόστη 
και προύπολογισµός που αντιστοιχεί σε κάθε δείκτη) που θα επέτρεπε τη συστηµατική αξιολό-
γηση της εφικτότητας των στόχων, αλλά η γενική αίσθηση είναι ότι οι στόχοι κινούνται σε ρεα-
λιστικά πλαίσια. 
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5555 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΝΩΝ ΜΕΝΩΝ ΜΕΝΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΦΑΙΩΝ ΕΦΑΙΩΝ ΕΦΑΙΩΝ ΕΦΑΡ-Ρ-Ρ-Ρ-

ΜΟΓΗΜΟΓΗΜΟΓΗΜΟΓΗΣΣΣΣ    

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και ειδικότερα τα όσα προβλέπονται στα 
άρθρα 58 έως 62, για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα (ΕΠ) ορίζονται η διαχειριστική αρχή, η 
αρχή πιστοποίησης και η αρχή ελέγχου και προσδιορίζονται οι ενδιάµεσοι φορείς που θα ορι-
στούν για τη διαχείρισή του. Στο κοινό σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), ορίζεται εθνική αρχή συντονισµού για τη διασφάλιση 
του απαραίτητου συντονισµού της εφαρµογής των ΕΠ και την επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ. 
Πέραν της εθνικής αρχής συντονισµού, προσδιορίζονται οι ακόλουθοι βασικοί µηχανισµοί συ-
ντονισµού: 

• Συντονισµός δράσεων ΕΚΤ: Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσε-
ων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας σε συνερ-
γασία µε την εθνική αρχή συντονισµού και τις αρµόδιες εθνικές αρχές.  

• Συντονισµός δράσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος: Ειδική Υπηρεσία στο ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η  
υπηρεσία συνεργάζεται µε την εθνική αρχή συντονισµού για την ενσωµάτωση των κατευ-
θύνσεων άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής στα περιφερειακά ΕΠ.  
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• Συντονισµός δράσεων στον τοµέα της υγείας : (α) διυπουργικό όργανο υπό την προε-
δρία του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και (β) 
ειδική δοµή η οποία θα υποστηρίζει το διυπουργικό όργανο. 

• Συντονισµός συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων, µέσων χρηµατοοι-
κονοµικής τεχνικής  και δανείων ΕΤΕπ: Συνιστάται επιτροπή στην οποία µετέχουν οι προ-
ϊστάµενοι της εθνικής αρχής συντονισµού, της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ανταγωνιστι-
κότητα και Επιχειρηµατικότητα», της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», 
της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» και της διαχειριστι-
κής αρχής των ΠΕΠ.. 

• Μηχανισµοί συντονισµού και προώθησης της Έρευνας και Καινοτοµίας: Πρόκειται να ι-
δρυθούν ο Εθνικός Οργανισµός Έρευνας, η ∆ιυπουργική  Επιτροπή Έρευνας και Τεχνο-
λογίας και το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας. 

• Συντονισµός δράσεων στον τοµέα του πολιτισµού:  Ειδική υπηρεσία του ΕΠ «Πολιτι-
σµός». 

• Συντονισµός ΕΠ του ΕΣΠΑ µε ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ: Εθνική αρχή συντονισµού και ειδικές υπη-
ρεσίες διαχείρισης του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του ΕΠ Αλιείας 
(ΕΠΑ). 

Το παραπάνω συστηµατικό σχήµα συντονισµού µπορεί, κατ’ αρχήν, να αντιµετωπίσει τα 
προβλήµατα τοµεακού (τοµεακά ΕΠ και ΠΕΠ) ή διατοµεακού (µεταξύ ΕΠ ή/και ΕΠ και ΠΕΠ) 
που είχαν παρουσιαστεί κατά τις προηγούµενες περιόδους προγραµµατισµού, τα οποία είχαν 
συχνά εντοπιστεί από διάφορες διαδικασίες αξιολόγησης. Αποτελεί, συνεπώς, θετικό βήµα και 
κάλυψη υπαρκτού κενού. 

Οσον αφορά τη ∆ιαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος, που  είναι υπεύθυνη 
για τη διαχείριση και την υλοποίηση του ΕΠ, έχει προβλεφθεί µε αναλυτικό τρόπο ένα σύνολο 
αρµοδιοτήτων και αντικειµένων, που φαίνεται ότι καλύπτει µε επάρκεια τις σχετικές ανάγκες, 
και παράλληλα δηµιουργει ένα σαφές πλαίσιο για τη λειτουργια της αρχής, καθώς και για τι 
σχέσεις µε άλλους εµπλεκόµενους φορείς. 

Προβλέπεται δυνατότητα να ορίζονται ένας ή περισσότεροι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης, 
οι οποίοι αναλαµβάνουν την άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής του 
ΕΠ σε σχέση µε δικαιούχους που εκτελούν πράξεις για λογαριασµό και υπό την ευθύνη της. 
Επίσης, προβλέπεται δυνατότητα  η διαχειριστική αρχή δύναται να αναθέτει σε ενδιάµεσους 
φορείς αρµοδιότητες διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών επιχορηγήσεων. Τέτοια 
σχήµατα έχουν δοκιµαστεί µερικώς και στην προηγούµενη προγραµµατική περίοδο. Η εµπει-
ρία που έχει αποκτηθεί µπορεί να συµβάλλει στην αποτελεσµατική λειτουργία τους, ενώ αυτή 
καθεαυτή η χρήση τέτοιων φορέων συνιστά στοιχείο αποκέντρωσης, καθώς και αποσυµφόρη-
σης της ∆ιαχειριστικής αρχής. 

Ως προς τις διαδικασίες πιστοποίησης και ελέγχου, προβλέπονται, επίσης, αρχή πιστοποί-
ησης, αρχή ελέγχου, φορέας Υπεύθυνος για την έκθεση και παροχή γνώµης του άρθρου 71(3), 
φορέας υπεύθυνος για την είσπραξη των πληρωµών από την Επιτροπή, φορέας υπεύθυνος  
για την είσπραξη των πληρωµών από την Επιτροπή, φορέας/είς υπεύθυνος/οι για τη διενέρ-
γεια πληρωµών στους δικαιούχους κά.  

Οσον αφορά την παρακολούθηση του ΠΕΠ, νέα στοιχεία είναι η ∆ιυπουργική Επιτροπή κοι-
νοτικών προγραµµάτων (∆ΕΠ), µε στόχο την επίτευξη της πολιτικής για τη συνοχή και των 
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στρατηγικών στόχων που περιγράφονται στο ΕΣΠΑ, καθώς και ετήσια διάσκεψη Προέδρων 
επιτροπών παρακολούθησης επιχειρησιακών προγραµµάτων (Ε∆ΙΠ). Οι νέες αυτές επιτροπές 
λειτουργούν παράλληλα µε τη διατηρούµενη Επιτροπή παρακολούθησης των ΕΠ. Και στην 
περίπτωση αυτή, γίνεται ένα βήµα για τον καλύτερο συντονισµό µεταξύ των επιµέρους ΕΠ, 
καθώς και για την ανταλλαγή εµπειριών. 

Στα εργαλεία διαχείρισης και παρακολούθησης που προβλέπονται συµπεριλαµβάνεονται οι 
∆είκτες παρακολούθησης, η Ετήσια έκθεση, η Ετήσια εξέταση ΕΠ, και η παρακολούθηση των 
πιστώσεων των Περιφερειών µεταβατικής στήριξης (µεταξύ των οποίων η Στερεά Ελλάδα). 

Οσον αφορά τις διαδικασίες αξιολόγησης, προβλέπονται αξιολογήσεις που συνδέονται µε 
την παρακολούθηση του ΕΠ, ιδίως όταν, κατά την εν λόγω παρακολούθηση διαπιστωθεί ση-
µαντική απόκλιση από τους στόχους που τέθηκαν αρχικά ή όταν υποβάλλονται προτάσεις για 
την αναθεώρηση των προγραµµάτων αυτών (αξιολογήσεις επιχειρησιακής φύσης), και παρα-
τίθεται και πίνακας µε ενδεικτικό πργοραµµατισµό αξιολογήσεων για την προγραµµατική περί-
οδο 2007-2013, σύµφωνα µε τον οποίο θα γίνει Αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του ΕΠ στο 
µέσο  της προγραµµατικής περιόδου, και Αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του ΕΠ πριν την 
λήξη  της προγραµµατικής περιόδου. Η εκ των υστέρων αξιολόγηση αποτελεί ευθύνη της Επι-
τροπής.. 

Σηµειώνεται, επίσης, ότι προβλέπονται διαδικασίες πληροφόρησης και δηµοσιότητας, σύµφω-
να µε τις σχετικές διατάξεις. 

 

Συνολικά, τα συστήµατα και οι διαδικασίες εφαρµογής που προβλέπονται έχουν τα εξής χαρα-
κτηριστικά: 

α) Ανταποκρίνονται στις σχετικές κοινοτικές διατάξεις µε πληρότητα. 

β) Εχουν συµπληρωθεί µε µηχανισµούς, ιδίως συντονιστικού χαρακτήρα, που καλύπτουν κενά 
που είχαν διαπιστωθεί σε προγενέστερες προγραµµατικές περιόδους. 

γ) Προσδιορίζουν µε µεγαλύτερη σαφήνεια το ρόλο της ∆ιαχεριστικής αρχής, κάτι ιδιαίτερα ση-
µαντικό λόγω της καθοριστικής σηµασία της τελευταίας. 
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ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ    

5.1.1 Η χωρική διάσταση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων   

Όπως έχει αναφερθεί και στην αξιολόγηση της Ενότητας 1, το ΠΕΠ έχει ενσωµατώσει χωρική 
ανάλυση σε βάθος, υπό τρεις οπτικές γωνίες: 

• Τις ανισότητες και διαφοροποιήσεις µεταξύ των τριών περιφερειών που συγκροτούν τη ΧΕ 
ΘΣΗ (µε κατά περίπτωση επισήµανση διαφοροποιήσεων µεταξύ περιφερειών αµιγούς 
σύγκλισης και περιφέρειας phasing in). 

• Τις ανισότητες ανάπτυξης υπό το πρίσµα µιας λογικής περιφερειακής ανάπτυξης, σε επί-
πεδο ενδοπεριφερειακών (διανοµαρχιακών) ανισοτήτων. Στο τµήµα αυτό έχουν επίσης 
επιχειρηθεί προσεγγίσεις και του ζητήµατος της ύπαρξης ζωνών που τέµνουν τα όρια των 
τριών περιφερειών και αποτελούν υποσύνολα της ΧΕ, και των διαφοροποιήσεων στο χα-
µηλότερο γεωγραφικό επίπεδο του ΟΤΑ (διαδηµοτικών) στο βαθµό που τα διαθέσιµα 
στοιχεία επέτρεψαν κάτι τέτοιο. 

• Τις διαφοροποιήσεις στην οργάνωση του χώρου υπό το πρίσµα µιας χωροταξικής προ-
βληµατικής. Εχουν γίνει αναλύσεις σε επίπεδο αστικού δικτύου/αστικού χώρου, ορεινών 
περιοχών, νησιών, παράκτιου χώρου, και αγροτικών ζωνών. 

Η διπλή αυτή προσέγγιση έχει επιτρέψει τον προσδιορισµό υποπεριοχών της ΧΕ µε βάση α 
ιδιαίτερα χωρικά χαρακτηριστικά τους και την ανάδειξη των αναγκών  που  έχουν αυτές περιο-
χές µε βάση αυτά τα ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά τους. Τα πορίσµατα των αναλύσεων έχουν 
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τροφοδοτήσει και τον εντοπισµό και ιεράρχηση των αναγκών και την ανάλυση ισχυρών σηµεί-
ων (ΙΣ)-αδυναµιών (Α∆)-ευκαιριών (ΕΥ)-απειλών (ΑΠ). 

 

Η στρατηγική του ΠΕΠ ενσωµατώνει σαφώς τα πορίσµατα των παραπάνω αναλύσεων.  Σε 
επίπεδο ειδικών στόχων, ενσωµατώνονται ανάλογα µε το χαρακτήρα κάθε στόχου άµεσα (δηλ. 
στον πυρήνα του ίδιου του στόχου) ή έµµεσα (µε την έννοια ότι ο στόχος συµβάλλει στην αντι-
µετώπιση αναγκών χωρικού χαρακτήρα που έχουν προσδιοριστεί στην ανάλυση). Μια αξιολό-
γηση των ειδικών στόχων από αυτή την άποψη έχει ως εξής: 

 

Ειδικοί στόχοι του ΠΕΠ Αµεση ενσωµάτωση 
της χωρικής διάστασης 

Εµµεσης ενσωµάτωση 
της χωρικής διάστασης 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξω-
στρέφειας, της ποιότητας και της καινοτοµι-
κής ικανότητας των επιχειρήσεων. 

  

Βελτίωση της προσπελασιµότητας µέσω της 
δηµιουργίας και αναβάθµισης υποδοµών και 
ενδο-περιφερειακών και δια-περιφερειακών 
µεταφορικών δικτύων. 

Αναφορά σε ενδοπερι-
φερειακά δίκτυα 

 

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού.   

Αειφορική διαχείριση του φυσικού και δοµη-
µένου περιβάλλοντος και των φυσικών πό-
ρων. 

 Όπως έχει φανεί στην 
ανάλυση, πολλά περι-
βαλλοντικά ζητήµατα 
συνδέονται µε χωρικές 
διαφοροποιήσεις 

Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονοµικής 
και κοινωνικής συνοχής 

Ο στόχος αφορά άµε-
σα την ενδοπεριφερει-
ακή συνοχή 

 

Ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας  Ο στόχος έχει χωρικό 
χαρακτήρα (αλλά µε 
αναφορά σε ευρύτερο 
χώρο και όχι ενδοπε-
ριφερειακή) 

Αξιοποίηση του τουρισµού και του πολιτισµού 
για τη βιώσιµη ανάπτυξη 

  

Εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση της ∆ηµό-
σιας ∆ιοίκησης και προώθηση της ψηφιακής 
σύγκλισης 

  

 

Οσον αφορά τη δόµηση της στρατηγικής σε άξονες προτεραιότητες, οι διαπεριφερειακές ανι-
σότητες και διαφορές φυσιογνωµίας έχουν ληφθεί ευθέως υπόψη µε τον προσδιορισµό θεµα-
τικών αξόνων προτεραιότητας ανά περιφέρεια. 
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Στο εσωτερικό κάθε άξονα προτεραιότητας υπάρχουν ανάλογα µε την περίπτωση άµεσες (κυ-
ρίως) ή έµµεσες αλλά σαφείς αναφορές σε δράσεις που ενσωµατώνουν τη χωρική διάσταση. 
Στο επόµενο πίνακα γίνεται καταγραφή των ενλόγω αναφορών. 

Αξονες προτεραιότητες 

∆ιαπερι-
φερεια-
κές δρά-
σεις 

∆ιανο-
µαρχια-
κές δρά-
σεις 

Αστικά 
κέντρα 

Ορεινές 
περιοχές 

Αγροτι-
κές ζώ-
νες 

Παρά-
κτιος 
χώρος 

Νησιά Χωρικός 
σχεδια-
σµός 

1 Υποδοµές και υπηρεσίες προ-
σπελασιµότητας Θεσσαλίας 

# # # #  # #  

2 Υποδοµές και υπηρεσίες προ-
σπελασιµότητας Στ.  Ελλάδας 

# # # #  #  # 

3 Υποδοµές και υπηρεσίες προ-
σπελασιµότητας Ηπείρου 

# # # #     

4 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα 
ζωής Θεσσαλίας 

  #  # # # # 

5 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα 
ζωής Στ. Ελλάδας 

  # # # #  # 

6 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα 
ζωής Ηπείρου 

  # � # �  # 

7 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρη-
µατικότητα  Θεσσαλίας 

#   � #    

8 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρη-
µατικότητα  Στ. Ελλάδας 

#   �  � �  

9 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρη-
µατικότητα  Ηπείρου 

  � �     

         

# Αµεση αναφορά � Εµµεση αναφοράς 

    

Όπως είναι αναµενόµενο, πολύ συχνή χωρική αναφορά έχουν οι άξονες της θεµατικής οµάδας 
των υποδοµών προσπελασιµότητας (1ν) που από τη φύση τους ενσωµατώνουν σαφώς χω-
ροθετηµένες δράσεις που τείνουν να ολοκληρώνουν το χώρο. Συχνές είναι και οι άµεσες χωρι-
κές αναφορές των αξόνων της θεµατικής οµάδας της αειφορίας (2ν), µε µερική µετατόπιση της 
γεωγραφικής κλίµακας αναφοράς σε χαµηλότερο επίπεδο (λόγω και του σηµειακού χαρακτήρα 
πολλών σχετικών δράσεων). Στους άξονες αυτές συστηµατική είναι η αναφορά και σε δράσεις 
χωρικού (χωροταξικού, πολεοδοµικού, περιβαλλοντικού) σχεδιασµού.  Οι δύο αυτές θεµατικές 
οµάδες αξόνων καλύπτουν συνολικά όλα τα επίπεδα της χωρικής διάστασης, και υπό την ο-
πτική γωνία της περιφερειακής ανάλυσης και υπό αυτή της άµεσης χωρικής ανάλυσης (αστικά 
κέντρα, ορεινές περιοχές, αγροτικές ζώνες, παράκτιος χώρος, νησιά). 

Πιο αραιές και συχνότερα έµµεσες είναι οι χωρικές αναφορές των αξόνων της θεµατικής οµά-
δας της επιχειρηµατικότητας (3ν). Κρίνεται σκόπιµο κατά την επιχειρησιακή εξειδίκευση των 
αξόνων αυτών, σε επόµενο στάδιο της διαδικασίας προγραµµατισµού, να ενσωµατωθούν κρι-
τήρια µε άµεσο χωρικό χαρακτήρα (ιδίως όσον αφορά τα αστικά κέντρα και τις ορεινές περιο-
χές) που θα εξασφαλίσουν ότι ένα επαρκές ποσοστό των διατιθέµενων πόρων θα προσανατο-
λιστούν χωρικά. 

Σηµειώνεται, τέλος, ότι ενώ η γενική τάση των αξόνων της ίδιας θεµατικής οµάδας είναι παρό-
µοια, υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανά περιφέρεια που αντανακλούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά της (πχ. περισσότερες αναφορές στον αγροτικό χώρο στη Θεσσαλία, ή στο ορεινό χώρο 
στην Ηπειρο, ή σε ενγένει µειονεκτικές περιοχές στη Στερεά Ελλάδα). 
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5.1.2  Κοινοτική Προστιθέµενη Αξία 

Η επιδίωξη µεγιστοποίησης της Κοινοτικής Προστιθέµενης Αξίας (ΚΠΑ) διατρέχει το σύνολο 
του προγράµµατος. Βασικά σηµεία που στηρίζουν αυτή τη θέση είναι τα εξής: 

• Η οικονοµική και κοινωνική συνοχή απετέλεσε ένα βασικό στοιχείο της προβληµατικής 
κατά την κοινωνικο-οικονοµική ανάλυση, ενώ έχει αποτυπωθεί, άµεσα αλλά και έµµεσα, 
στη στρατηγική. 

• Η συνάφεια µε τι κοινοτικές προτεραιότητες (ΚΣΚΓ και ΟΚΓ) είναι σηµαντική, ενώ αξιόλογη 
είναι η συµβολή στους στόχους της ΣτΛ, ζήτηµα ως προς το οποίο διατυπώνεται σαφής 
βελτίωση σε σύγκριση µε τα προγράµµµατα της τρέχουσας περιόδου. 
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Οµά-
δες 

Θέµατα (ανάγκες) πίνακα ΙΑΕΑ 

ΙΣ Α∆ ΕΥ ΑΠ 1 Βελτίωση της 
ανταγωνιστικό-
τητας, της εξω-
στρέφειας, της 
ποιότητας και 
της καινοτοµι-
κής ικανότητας 
των επιχειρή-

σεων. 

2 Βελτίωση 
προσπελασιµό-
τητας µέσω 

δηµιουργίας και 
αναβάθµισης 
υποδοµών 

ενδο-
περιφερειακών 

/δια-
περιφερειακών 
µεταφορών 

3 Ανάπτυξη του 
ανθρώπινου 
δυναµικού. 

4 Αειφορική 
διαχείριση του 
φυσικού και 
δοµηµένου 

περιβάλλοντος 
και των φυσι-
κών πόρων. 

5 Ενίσχυση της 
ενδοπεριφερει-
ακής οικονοµι-
κής και κοινω-
νικής συνοχής 

6 Ενίσχυση της 
διαπεριφερεια-
κής συνεργασί-

ας 

7 Αξιοποίηση 
του τουρισµού 
και του πολιτι-
σµού για τη 
βιώσιµη ανά-

πτυξη 

8 Εκσυγχρονι-
σµός και ανα-
βάθµιση της 

∆ηµόσιας ∆ιοί-
κησης και 

προώθηση της 
ψηφιακής σύ-

γκλισης 

Αθρ. % Αθρ. % 

Ανεπαρκής εξωστρέφεια-δικτύωση ΜΜΕ  3   1    1 1   3 2,1% 57 41% 

Μειωµένη διεθνής ανταγωνιστικότητα  3   1        1 0,7%   

Μικρό µερίδιο τοµέων και προϊόντων τεχνολογικής έντασης  3   1        1 0,7%   

∆ιαρθρωτικές αδυναµίες τουριστικού τοµέα  3      1 1  1  3 2,1%   

Ανεπαρκής σύνδεσης ΕΤΑ µε τις επιχειρήσεις  3   1  1      2 1,4%   

Ψηφιακό χάσµα  3   1    1   1 3 2,1%   

Ανεπαρκής ανάπτυξη υπηρεσιών προς επιχειρήσεις  3   1        1 0,7%   

Ελλείψεις στις πιχειρηµατικές υποδοµές  3   1   1     2 1,4%   

Επίπεδο ΑΕΠκκ  1 2   1  1 1   1 1 5 3,6%   

Ανεπαρκής εξωστρέφεια µεγάλων επιχειρήσεων 1 2   1     1 1  3 2,1%   

Ελλείψεις στις ερευνητικές υποδοµές 1 2   1       1 2 1,4%   

Υπαρξη κρίσιµης µάζας ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης 1 2     1     1 2 1,4%   

∆ιαρθρωτικές αδυναµίες εµπορίου 1 2   1        1 0,7%   

Προβλήµατα στην επιχειρηµατικότητα  2   1  1     1 3 2,1%   

Μεγάλο µέγεθος παραδοσιακής γεωργίας  1  3 1    1    2 1,4%   

∆ιαρθρωτικές αδυναµίες και πιέσεις στη µεταποίηση  1  2 1     1   2 1,4%   

Σχετικά υψηλή εσωτερική ανταγωνιστικότητα  1 1  1      1  2 1,4%   

Χαµηλό επίπεδο αλλά υψηλό δυναµικό ΑΠΕ 2 1      1     1 0,7%   

∆υνατότητες ανάπτυξης νέων µορφών τουρισµού   3     1 1  1  3 2,1%   

Γεωργικοί πόροι-∆υνατότητες εκσυγχρονισµού γεωργίας 1  2  1   1 1    3 2,1%   

Ανάπτυξη εξόρυξης 1  1  1    1    2 1,4%   

Υπαρξη µεγάλων µονάδων στη µεταποίηση 3    1        1 0,7%   

Αυξητικός ρυθµός ΑΕΠκκ 2    1  1 1   1 1 5 3,6%   

Σχετικά δυναµικός τουριστικός τοµέας 2       1 1  1  3 2,1%   

Ανά-
πτυξη 

Σηµαντικές υποδοµές ενέργειας (πλην ΑΠΕ) 1       1     1 0,7%   

Ελλείψεις στη βασική εθνική-διαπεριφερειακή οδική υποδοµή 1 3    1       1 0,7% 18 13% 

Ελλείψεις στο σιδηροδροµικό δίκτυο 1 3    1       1 0,7%   

Μεγάλη απόσταση από τον πυρήνα του ευρωπαϊκού χώρου  3    1    1   2 1,4%   

Ελλείψεις στην ενδοπεριφερειακά οδική υποδοµή και τη διασύνδεση των µέσων µεταφορών  3    1   1    2 1,4%   

Ανεπάρκειες στο σύστηµα θαλάσσιων µεταφορών  2    1   1    2 1,4%   

Ανεπάρκειες στο σύστηµα αεροµεταφορών  2    1    1   2 1,4%   

Εγγύτητα στην Αττική  1 1  1    1    2 1,4%   

Εγγύτητα στα Βαλκάνια (δυνητ. ενδοχώρα, απειλές ανταγωνισµού ή γεωπολιτικές)   2 3  1     1 1 3 2,1%   

Κεντρική γεωγραφική-χωροταξική θέση στον ελληνικό χώρο 2  1   1   1  1  3 2,1%   

Υψηλό ποσοστό ανεργίας  3  2 1  1    1  3 2,1%   

Προ-
σπε-
λασι-
µότη-
τα 

Υψηλή ανεργία (µε µεγαλύτερη ένταση στις ειδικές οµάδες του  πληθυσµού)  3   1  1  1  1  4 2,9%   

Αδυναµίες δια βίου εκπαίδευσης  3     1     1 2 1,4% 20 14% 

Ελλείψεις σε προχωρ. υποδοµές εκπαίδ. (α' και β' βαθµίδας) και στην γ’βάθµια εκπαίδ.  3     1     1 2 1,4%   

Μειωµένη αποτελεσµατικότητα και προβλήµατα οργάνωσης διοίκησης και αυτοδιοίκησης  3     1     1 2 1,4%   

∆ηµογραφική γήρανση  2  1   1  1    2 1,4%   

Κοινωνικός αποκλεισµός  1  1   1  1    2 1,4%   

∆ιαθεσιµότητα πόρων αναπτυξιακών προγραµµάτων   3         1 1 0,7%   

Σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο εκπαίδευσης πληθυσµού 3      1      1 0,7%   

Ανθρ 
Πόροι 

Σχετικά ικανοποιητική κατάσταση βασικών υποδοµών εκπαίδευσης α' και β' βαθµ. 3      1      1 0,7%   

Περι- Αδυναµίες προστασίας-διαχείρισης φυς. πόρων και ευαίσθ. φυσικών περιοχών  3  3    1   1 1 3 2,1% 45 32% 
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Οµά-
δες 

Θέµατα (ανάγκες) πίνακα ΙΑΕΑ 

ΙΣ Α∆ ΕΥ ΑΠ 1 Βελτίωση της 
ανταγωνιστικό-
τητας, της εξω-
στρέφειας, της 
ποιότητας και 
της καινοτοµι-
κής ικανότητας 
των επιχειρή-

σεων. 

2 Βελτίωση 
προσπελασιµό-
τητας µέσω 

δηµιουργίας και 
αναβάθµισης 
υποδοµών 

ενδο-
περιφερειακών 

/δια-
περιφερειακών 
µεταφορών 

3 Ανάπτυξη του 
ανθρώπινου 
δυναµικού. 

4 Αειφορική 
διαχείριση του 
φυσικού και 
δοµηµένου 

περιβάλλοντος 
και των φυσι-
κών πόρων. 

5 Ενίσχυση της 
ενδοπεριφερει-
ακής οικονοµι-
κής και κοινω-
νικής συνοχής 

6 Ενίσχυση της 
διαπεριφερεια-
κής συνεργασί-

ας 

7 Αξιοποίηση 
του τουρισµού 
και του πολιτι-
σµού για τη 
βιώσιµη ανά-

πτυξη 

8 Εκσυγχρονι-
σµός και ανα-
βάθµιση της 

∆ηµόσιας ∆ιοί-
κησης και 

προώθηση της 
ψηφιακής σύ-

γκλισης 

Αθρ. % Αθρ. % 

Ενδοπεριφερειακές ανισότητες  3    1   1  1  3 2,1%   

Ειδικά προβλήµατα ανάπτυξης ορεινών περιοχών  3    1  1 1  1  4 2,9%   

Ελλείψεις στις κοινωνικές υποδοµές  3      1 1    2 1,4%   

Ελλείψεις στη διαχείριση στερεών απορριµάτων  3      1    1 2 1,4%   

Ελλείψεις στη διαχείριση υγρών αποβλήτων  3      1    1 2 1,4%   

Προβλήµατα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας οικιστικού χώρου  3      1    1 2 1,4%   

Συγκρούσεις και αδυναµίες σχεδιασµού χρήσεων γης  3      1    1 2 1,4%   

Ανεπαρκής ενσωµάτωση αειφορίας στην ανάπτυξη και το σχεδιασµό  3   1   1   1 1 4 2,9%   

Αδυναµίες χωροταξικού σχεδιασµού αλλά µε προοπτική βελτίωσης  3      1 1   1 3 2,1%   

Αδυναµίες πολεοδοµικού σχεδιασµού  3      1    1 2 1,4%   

Υπαρξη µεγάλων πόλεων-δυνητικών πόλων ανάπτυξης 1 2 2  1 1       2 1,4%   

∆ιάρθρωση οικιστικού δικτύου 1 2    1   1    2 1,4%   

Ειδικά προβλήµατα ανάπτυξης νησιώτικων περιοχών  1    1  1 1  1  4 2,9%   

Τάση µεταβολής περιβαλλοντικής ευαισθησία της κοινωνίας   2 1   1 1    1 3 2,1%   

Πολιτιστική κληρονοµιά µε δυνατότητες ανάδειξης 2  1     1 1  1  3 2,1%   

βάλ-
λον 
Χώ-
ρος 

∆ιαθεσιµότητα φυσικών πόρων 3       1   1  2 1,4%   

 Αθροισµα     24 13 15 23 22 5 18 20 140 100% 140 100% 

 %     17% 9% 11% 16% 16% 4% 13% 14% 100%    
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