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1. ΕΙΑΓΩΓΗ
Με τθ κζςπιςθ του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ Ανάπτυξθσ (ΕΡΑ) με τον ν. 4635/2019 (Αϋ 167),
κεςμοκετικθκε ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα για τον ςχεδιαςμό, τθ διαχείριςθ, τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο των παρεμβάςεων που χρθματοδοτοφνται από τουσ εκνικοφσ
πόρουσ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ). Με το ΕΡΑ ειςάγονται θ μεςοπρόκεςμθ ςτοχοκεςία και θ υπαγωγι των παρεμβάςεων του ΡΔΕ ςε ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ
και ιεραρχοφμενεσ αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ.
Οι προγραμματικζσ περίοδοι του ΕΡΑ ζχουν πενταετι διάρκεια. Η ζναρξθ τθσ πρϊτθσ προγραμματικισ περιόδου ζχει οριςτεί για τθν 1θ Ιανουαρίου 2021. Το ΕΡΑ κακορίηει τισ προτεραιότθτεσ ανά τομζα πολιτικισ ςτο πλαίςιο των εκνικϊν αναπτυξιακϊν ςτόχων, τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ και δράςεισ, το ςυνολικό και ανά Ρρόγραμμα προχπολογιςμό, κακϊσ και τα
αποτελζςματα που επιδιϊκονται με τθν εφαρμογι του.
Μζροσ του ΕΡΑ είναι και τα Τομεακά και Ρεριφερειακά Ρρογράμματα Ανάπτυξθσ (ΤΡΑ /
ΡΡΑ), τα οποία καταρτίηονται από τα αρμόδια υπουργεία και τισ περιφζρειεσ και περιλαμβάνουν τουσ ςτόχουσ του μεςοπρόκεςμου αναπτυξιακοφ προγραμματιςμοφ ςτον τομζα
ευκφνθσ του αντίςτοιχου φορζα, με βάςθ τον προγραμματιςμό του ΕΡΑ και τθν κατανομι
των πόρων του ΕΡΑ που του αναλογοφν.
Με τθν 1θ εγκφκλιο για τθν κατάρτιςθ του ΕΡΑ που εξζδωςε το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων (αρ. πρωτ. 29428/12-3-2020) ςθματοδοτικθκε θ ζναρξθ του διαλόγου του
Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων με τουσ φορείσ πολιτικισ ςε εκνικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμζνου να ςυντονιςτοφν οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν κατάρτιςθ
των ΤΡΑ και ΡΡΑ ςτο πλαίςιο των αναπτυξιακϊν ςτόχων του ΕΡΑ.

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ & ΕΠΑ

Αναπτυξιακζσ ανάγκεσ και δυνατότθτεσ ςε εκνικό επίπεδο

2. ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΙ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ Ε ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Η ελλθνικι οικονομία εξζρχεται από μια δεκαετία παρατεταμζνθσ κρίςθσ. Δομικά προβλιματα και υψθλά ελλείμματα, τόςο ςτο δθμοςιονομικό όςο και ςτο εξωτερικό τθσ ιςοηφγιο,
οδιγθςαν τθ χϊρα ςτθν ανάγκθ να προςφφγει ςε διεκνείσ μθχανιςμοφσ ςτιριξθσ. Μετά
από τρία διαδοχικά προγράμματα οικονομικισ προςαρμογισ τθν περίοδο 2010-2018, θ Ελλάδα ζχει καταφζρει να εξαλείψει τισ μακροοικονομικζσ ανιςορροπίεσ που χαρακτιριηαν
τθν οικονομία τθσ χϊρασ πριν το ξζςπαςμα τθσ κρίςθσ χρζουσ. Σταδιακά, επανακάμπτει θ
εμπιςτοςφνθ των καταναλωτϊν, των επιχειριςεων και τθσ επενδυτικισ κοινότθτασ ςτισ
προοπτικζσ ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, όπωσ αποτυπϊνεται ςτθν πορεία των αντίςτοιχων δεικτϊν.
Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο του 2020, ο δείκτθσ οικονομικοφ κλίματοσ κατζγραψε τθν υψθλότερθ επίδοςι του ςε ςχεδόν 20 χρόνια (113,2 ζναντι 79,3 μονάδεσ τον Αφγουςτο του
2015 και 116,0 μονάδεσ τον Δεκζμβριο του 2000). Αντίςτοιχα, υψθλι ιταν θ επίδοςθ και
του δείκτθ καταναλωτικισ εμπιςτοςφνθσ (-4,8 ζναντι -80,8 μονάδεσ τον Φεβρουάριο του
2012 και -4,1 μονάδεσ τον Ιοφλιο του 2000 - Διάγραμμα 2.1). Επιπροςκζτωσ, θ μζςθ απόδοςθ των ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου κατζγραψε ιςτορικά χαμθλζσ τιμζσ (1,42% μζςθ
απόδοςθ των δεκαετϊν ομολόγων τον Δεκζμβριο του 2019), ενϊ και θ διαφορά τθσ απόδοςθσ (spread) των δεκαετϊν ομολόγων Ελλάδασ-Γερμανίασ τθν τελευταία δεκαετία πλθςίαςε
τισ τιμζσ που καταγράφονταν ςτα τζλθ του 2009 (1,72% Δεκζμβριοσ 2019 – 1,6% Νοζμβριοσ
2009).
Διάγραμμα 2.1: Δείκτεσ οικονομικισ ςυγκυρίασ, με εποχικι διόρκωςθ
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Ραρά τθ κετικι πορεία τθσ οικονομίασ ζωσ τισ αρχζσ του 2020 και το εφροσ των αλλαγϊν
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ζχουν επουλωκεί. Η ανεργία παραμζνει ςε υψθλότερο από το προ κρίςθσ επίπεδό τθσ, ενϊ
και το κατά κεφαλιν ειςόδθμα παραμζνει ςθμαντικά χαμθλότερο ςε ςφγκριςθ με το 2008.
Επιπροςκζτωσ, θ οικονομία τθσ χϊρασ αντιμετωπίηει ςθμαντικζσ νζεσ προκλιςεισ. Τα μζτρα
περιοριςμοφ τθσ εξάπλωςθσ τθσ πανδθμίασ του ιοφ SARS-CoV-2 ζχουν οδθγιςει ςε πρωτόγνωρεσ ςυνκικεσ απότομθσ διακοπισ μιασ ςειράσ από οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν
Ελλάδα και παγκοςμίωσ. Η ζκταςθ τθσ νζασ παγκόςμιασ οικονομικισ διαταραχισ εξαρτάται
από τθν αβζβαιθ ακόμα εξζλιξθ τθσ πανδθμίασ και τθ διάρκεια των περιοριςτικϊν μζτρων
προςταςίασ τθσ υγείασ, αλλά και των παρεμβάςεων πολιτικισ για τθν αντιμετϊπιςθ των
ςυνεπειϊν τουσ ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα. Οι προβλζψεισ για τθν εξζλιξθ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ είναι δυςοίωνεσ, κακϊσ εκτιμάται ότι κα ςθμειωκεί θ μεγαλφτερθ πτϊςθ
τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ μετά τθν φφεςθ του 1929 (-3,0% ςτο ςφνολο τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ και -7,5% ςτθν Ευρωηϊνθ για το 2020).1 Ωςτόςο, αυτι τθ ςτιγμι δεν είναι
γνωςτι οφτε θ ζνταςθ, οφτε και θ διάρκεια αυτισ τθσ διαταραχισ, ςυνεπϊσ είναι πρόωρο
να προβλεφκοφν με βεβαιότθτα οι οικονομικζσ ανάγκεσ που κα καταγραφοφν ςε ετιςια
βάςθ.
Το Ρρόγραμμα Στακερότθτασ που υποβλικθκε ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι εμπεριζχει δφο
ςενάρια, το βαςικό (φφεςθ 4,7%) και το δυςμενζσ (φφεςθ 7,9%), μετά τθ λιψθ μζτρων. Η
οικοδόμθςθ των ςεναρίων ξεκινά από ζνα αρχικό ςενάριο φφεςθσ 10% (χωρίσ μζτρα), το
οποίο, μετά τθ λιψθ των μζτρων που ζχουν ζωσ τϊρα ςχεδιαςτεί, καταλιγει ςτο βαςικό
ςενάριο με φφεςθ 4,7%. Η ςυνολικι αξία των μζτρων, όπωσ ζχουν αποτυπωκεί ςτο Ρρόγραμμα, ανζρχεται ςε 17,35 δις. ευρϊ (10% του ΑΕΡ). Επιπλζον, για χϊρεσ όπου ο τουριςμόσ ςυνειςφζρει μεγάλο ποςοςτό του ακακάριςτου εγχϊριου προϊόντοσ (ΑΕΡ), όπωσ θ
Ελλάδα, οι προβλζψεισ ποικίλλουν ανάλογα με τθν εκτίμθςθ για τθ διάρκεια τθσ διαταραχισ και τθν ταχφτθτα επαναφοράσ ςε ςυνκικεσ κανονικότθτασ.
Ειδικότερα, οι επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ τυποποιοφνται ςε τζςςερισ βαςικζσ διαταραχζσ,
μία από τθν πλευρά τθσ προςφοράσ και τρεισ από τθν πλευρά τθσ ηιτθςθσ/δαπάνθσ. Ωσ
προσ τθν προςφορά, οι κλάδοι οικονομικισ δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) που ζχει διακοπεί διοικθτικά θ λειτουργία τουσ ι πλιττονται αντικειμενικά από τθν πανδθμία, αφοροφν περίπου
το 60% τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ του ιδιωτικοφ τομζα. Ωσ προσ τισ διαταραχζσ τθσ ηιτθςθσ οι επιπτϊςεισ αφοροφν: α) τθν κατανάλωςθ, κακϊσ τα μζτρα περιοριςμοφ τθσ κυκλοφορίασ και θ μείωςθ των ειςοδθμάτων κα ςυρρικνϊςουν τθ μθ αναγκαία κατανάλωςθ, β)
τισ επενδφςεισ, κακϊσ θ αβεβαιότθτα και θ περιοριςμζνθ ρευςτότθτα κα προκαλζςουν μια
αφξθςθ ςτο πριμ κινδφνου (risk premium) για τθν πραγματοποίθςθ μιασ επζνδυςθσ και γ)
τισ εξαγωγζσ, κακϊσ ο παγκόςμιοσ χαρακτιρασ τθσ κρίςθσ κα μειϊςει τα ειςοδιματα ςτουσ
εμπορικοφσ εταίρουσ τθσ Ελλάδασ και κατά ςυνζπεια τισ εξαγωγζσ2.
Επιπλζον, θ χϊρα κα ζρκει αντιμζτωπθ με προκλιςεισ και ςτο μζλλον. Τεχνολογικζσ εξελίξεισ που επιταχφνονται λόγω τθσ πανδθμίασ φζρνουν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτο εργαςιακό
περιβάλλον και ςτον παγκόςμιο καταμεριςμό εργαςίασ, ειςοδθμάτων και πλοφτου. Η γιρανςθ του πλθκυςμοφ ςτθ χϊρα, θ οποία επιδεινϊκθκε ραγδαία κατά τθ διάρκεια τθσ
προθγοφμενθσ δεκαετίασ τθσ κρίςθσ, δθμιουργεί ςοβαρζσ προκλιςεισ για τα ςυςτιματα
1

Ρθγι: International Monetary Fund, World Economic Outlook, April 2020.
Ρθγι: Γραφείο Ρροχπολογιςμοφ του Κράτουσ ςτθ Βουλι, Ειδικι ζκκεςθ για τισ οικονομικζσ ςυνζπειεσ του COVID-19, Απρίλιοσ 2020.
2
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κοινωνικισ αςφάλιςθσ και προςταςίασ. Η ανάγκθ περιοριςμοφ και προςαρμογισ ςτισ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ φζρνουν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςε κρίςιμουσ τομείσ για τθν
οικονομία, όπωσ θ ενζργεια και οι μεταφορζσ.
Η ετοιμότθτα τθσ χϊρασ να αντιμετωπίςει αυτζσ τισ προκλιςεισ κα κρίνει ςε πολφ μεγάλο
βακμό τθν εξζλιξθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και εν τζλει τθν ευθμερία των πολιτϊν τθσ χϊρασ για τισ επόμενεσ δεκαετίεσ. Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ, αναγκαία είναι θ ςτροφι του παραγωγικοφ ιςτοφ τθσ χϊρασ ςε ζνα νζο υπόδειγμα που μπορεί να πετφχει ανταγωνιςτικι
και εφρωςτθ λειτουργία ςε ζνα ευμετάβλθτο διεκνζσ περιβάλλον που κζτει ςυνεχϊσ νζεσ
προκλιςεισ.
Ζνασ επιπλζον κακοριςτικόσ παράγοντασ για τθν κοινωνικι ευθμερία ςχετίηεται με τον
βακμό ςτον οποίο θ χϊρα αξιοποιεί τισ αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ που προςφζρουν τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα που διακζτει. Η γεωγραφικι κζςθ τθσ χϊρασ ςε ςθμείο ςυνάντθςθσ τριϊν θπείρων (Ευρϊπθ – Αςία – Αφρικι), το ευνοϊκό τθσ κλίμα, τα ςτοιχεία του φυςικοφ τθσ περιβάλλοντοσ και θ πλοφςια πολιτιςτικι κλθρονομιά αποτελοφν ςυγκριτικά πλεονεκτιματα που ζχουν αξιοποιθκεί μόνο εν μζρει. Με τισ κατάλλθλεσ παρεμβάςεισ πολιτικισ
και επενδυτικζσ πρωτοβουλίεσ, θ χϊρα είναι ςε κζςθ να αξιοποιιςει πλθρζςτερα αυτζσ τισ
αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ.
Η αντιμετϊπιςθ των μεγάλων προκλιςεων και θ πλθρζςτερθ αξιοποίθςθ των αναπτυξιακϊν δυνατοτιτων απαιτοφν τθν αποτελεςματικότερθ δυνατι κινθτοποίθςθ όλων των διακζςιμων πόρων, ιδιωτικϊν και δθμόςιων, από εγχϊριεσ πθγζσ και από το εξωτερικό. Για τθ
μζγιςτθ δυνατι κινθτοποίθςθ ιδιωτικϊν πόρων, απαιτείται θ ςυνζχιςθ τθσ προςπάκειασ
δομικισ αναδιάρκρωςθσ του παραγωγικοφ υποδείγματοσ τθσ χϊρασ. Ταυτόχρονα, πολφ
ςθμαντικό αναπτυξιακό μοχλό αποτελεί θ αποτελεςματικι κινθτοποίθςθ των εκνικϊν δθμόςιων πόρων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων.
Η υλοποίθςθ των δθμόςιων επενδφςεων καταγράφεται άμεςα ςτο Ακακάριςτο Εγχϊριο
Ρροϊόν (ΑΕΡ) και ςτο απόκεμα του παραγωγικοφ κεφαλαίου τθσ χϊρασ, αλλά υπό τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ μπορεί να ζχει και καταλυτικό ρόλο ςτθν πραγματοποίθςθ ιδιωτικϊν
επενδφςεων και τθ ςτιριξθ τθσ ευρφτερθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Δθμόςιεσ επενδφςεισ που δεν ςτρεβλϊνουν τα κίνθτρα τθσ ιδιωτικισ πρωτοβουλίασ, αλλά εντάςςονται ςε
ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα που κζτει ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ, ιεραρχεί τισ αναπτυξιακζσ
προτεραιότθτεσ, παρακολουκεί, ελζγχει και αξιολογεί τισ επενδυτικζσ παρεμβάςεισ ζναντι
μετριςιμων ςτόχων, δθμιουργοφν τθ δομι πάνω ςτθν οποία δομείται ο παραγωγικόσ ιςτόσ
τθσ οικονομίασ.
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Διάγραμμα 2.2: Αναπτυξιακζσ ανάγκεσ, δυνατότθτεσ και ςτόχοι
τόχοι
•Ζξυπνθ ανάπτυξθ
•Ρράςινθ ανάπτυξθ
•Ανάπτυξθ υποδομϊν
•Κοινωνικι ανάπτυξθ
•Εξωςτρζφεια

Δυνατότθτεσ / ςυγκριτικά
πλεονεκτιματα
•Γεωγραφικι κζςθ
•Φυςικό περιβάλλον και κλίμα
•Ρολιτιςτικι κλθρονομιά

Ανάγκεσ αντιμετώπιςθσ προκλιςεων
•Κοινωνικζσ επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ
•Δθμοςιονομικι πεικαρχεία
•Αλλαγι παραγωγικοφ υποδείγματοσ
•Τεχνολογικζσ εξελίξεισ
•Κλιματικι αλλαγι και περιβάλλον
•Δθμογραφικζσ εξελίξεισ
•Λοιπζσ προκλιςεισ

Σε αυτό το πλαίςιο, περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια οι αναπτυξιακζσ ανάγκεσ τισ χϊρασ για να
αντιμετωπίςει αποτελεςματικά τισ υφιςτάμενεσ και μακροπρόκεςμεσ προκλιςεισ. Το κεφάλαιο ολοκλθρϊνεται με περιγραφι των αναπτυξιακϊν δυνατοτιτων που προςφζρει θ πλθρζςτερθ αξιοποίθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ χϊρασ. Τζλοσ, ςτο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι αναπτυξιακοί ςτόχοι του ΕΡΑ και θ εξειδίκευςι τουσ ςε ειδικοφσ
ςτόχουσ και προτεραιότθτεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ παραπάνω ανάγκεσ και δυνατότθτεσ
(Διάγραμμα 2.2).

2.1

Αναπτυξιακζσ ανάγκεσ για την αντιμετώπιςη των κοινωνικών προκλήςεων

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ κάκε χϊρασ είναι να εξαςφαλίςει ότι θ οικονομία τθσ ζχει τισ αντοχζσ να αντιμετωπίςει τισ μεγάλεσ προκλιςεισ κάκε εποχισ και να ςχεδιάςει τρόπουσ για να τισ μετατρζψει ςε εφαλτιριο προόδου. Επομζνωσ, ςτθ ςτοχοκζτθςθ
των αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων και ςτθν ιεράρχθςθ των προτεραιοτιτων, πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι ανάγκεσ για τθν αντιμετϊπιςθ των βαςικϊν προκλιςεων. Σε αυτι τθν
ενότθτα περιγράφονται οι βαςικζσ προκλιςεισ που καλείται να αντιμετωπίςει θ ελλθνικι
οικονομία και κοινωνία τα επόμενα χρόνια μζςα και από το Εκνικό Ρρόγραμμα Ανάπτυξθσ
2021-2025.
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2.1.1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΚΡΙΗ

Οι ςυνζπειεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ τθσ περαςμζνθσ δεκαετίασ είχαν ςοβαρό οικονομικό
και κοινωνικό αντίκτυπο ςτθν Ελλάδα. Η ανεργία ςτθ χϊρα παραμζνει ςε εξαιρετικά υψθλά
επίπεδα. Ειδικότερα, τον Δεκζμβριο του 2019, το 16,3% του ενεργοφ πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ
βριςκόταν ςε κακεςτϊσ ανεργίασ (με βάςθ εποχικά διορκωμζνα ςτοιχεία). Ραρότι το ποςοςτό ανεργίασ ςτθ χϊρα ζχει υποχωριςει από το εξαιρετικά υψθλό επίπεδο που κατζγραφε
το 2013 (ζωσ 27,8%), παραμζνει υψθλότερα ςε ςφγκριςθ τόςο με τα επίπεδα προ-κρίςθσ
(7,2% τον Ιοφνιο του 2008), όςο και με τον μζςο όρο τθσ Ευρωηϊνθσ και τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ (7,4% και 6,5% αντίςτοιχα τον Δεκζμβριο του 2019) (Διάγραμμα 2.3).
Ραρόμοια είναι θ διαχρονικι εξζλιξθ και ςε όρουσ κατά κεφαλιν ειςοδιματοσ. Το κατά κεφαλιν ΑΕΡ τθσ χϊρασ ανιλκε το 2019 ςε €18,2 χιλ. ςε τιμζσ του 2010, υψθλότερα κατά
2,1% ςε ςχζςθ με το 2018 (€17,8 χιλ.) και κατά 8,0% ςε ςχζςθ με το 2013 (€16,8 χιλ.). Ραραμζνει, ωςτόςο, κατά 20,0% χαμθλότερα ςε ςχζςθ με το 2007 (€22,7 χιλ.). Ραράλλθλα, θ
απόςταςθ ςε ςφγκριςθ με τουσ ευρωπαϊκοφσ μζςουσ όρουσ αυξικθκε ςθμαντικά κατά τθ
διάρκεια τθσ κρίςθσ, από -11,0% και -22,7% ςε ςφγκριςθ με τθν ΕΕ (€25,5 χιλ.) και Ευρωηϊνθ (€29,4 χιλ.) το 2007, ςε -35,1% (€28,0 χιλ.) και -41,9% (€31,3 χιλ.) αντίςτοιχα το 2019.
Ρλζον, θ Ελλάδα κατατάςςεται ςτθν 17θ κζςθ ανάμεςα ςτισ 27 χϊρεσ μζλθ τθσ ΕΕ με βάςθ
το κατά κεφαλιν ΑΕΡ (από 14θ το 2007).
Η υψθλι ανεργία και θ δυςμενισ πορεία του κατά κεφαλιν ειςοδιματοσ αντανακλϊνται ςε
αυξθμζνο ποςοςτό ατόμων που βρίςκονται ςε κίνδυνο φτϊχειασ και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Με βάςθ τα τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία για το 2018, το 31,8% των νοικοκυριϊν
ςτθν Ελλάδα αντιμετωπίηουν κίνδυνο φτϊχειασ και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, από 36,0% το
2014 και 28,1% το 2008. Με βάςθ τον ςυγκεκριμζνο δείκτθ, θ Ελλάδα βρίςκεται ςτθν τρίτθ
χειρότερθ κζςθ ςτθν ΕΕ, καλφτερα μόνο ςε ςφγκριςθ με τθ ουμανία (32,5%) και τθ Βουλγαρία (32,8%).
Επομζνωσ, οι αναπτυξιακζσ ανάγκεσ για ενίςχυςθ των ειςοδθμάτων και τθσ απαςχόλθςθσ,
για μείωςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και για τθν εξομάλυνςθ των περιφερειακϊν αποκλίςεων είναι ιδιαίτερα αυξθμζνεσ ςτον απόθχο τθσ κρίςθσ. Αυτζσ οι ανάγκεσ ενδζχεται να οξυνκοφν περαιτζρω ςε βραχυπρόκεςμο και μεςοπρόκεςμο ορίηοντα
από τισ επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ. Απαιτοφνται, επομζνωσ, αντικυκλικζσ παρεμβάςεισ που
ςυνίςτανται ςτθν καταλυτικι τόνωςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ με αποτελεςματικζσ
ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ, ςτθν ενίςχυςθ των κοινωνικϊν δομϊν και ςτθν εξάλειψθ των περιφερειακϊν αποκλίςεων.
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Διάγραμμα 2.3: Κατά κεφαλιν ΑΕΠ, ανεργία και κίνδυνοσ φτώχειασ
Άνεργοι ωσ ποςοςτό του ενεργοφ πλθκυςμοφ,
εποχικά διορκωμζνα ςτοιχεία

Ανά χϊρα τθσ ΕΕ, Δεκ. 2019
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2.1.2

ΕΞΟΜΑΛΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΟΣΗΣΩΝ

Σθμαντικζσ αποκλίςεισ παρατθροφνται και μεταξφ των περιφερειϊν τθσ χϊρασ ςε οικονομικοφσ και κοινωνικοφσ δείκτεσ. Το κατά κεφαλιν ΑΕΡ ςτθν Ανατολικι Μακεδονία – Θράκθ
(€11,9 χιλ.) και Βόρειο Αιγαίο (€11,8 χιλ.) είναι ςχεδόν ςτο μιςό του επιπζδου που καταγράφεται ςτθν Αττικι (€23,3 χιλ. το 2018, ςε τρζχουςεσ τιμζσ). Μειωμζνο κατά κεφαλιν
ΑΕΡ παρατθρείται επίςθσ ςτθν Ήπειρο (€12,2 χιλ.), ςτθ Δυτικι Ελλάδα (€12,7 χιλ.), ςτθ
Θεςςαλία (€13,4 χιλ.) και ςτθν Κεντρικι Μακεδονία (€13,6 χιλ.).
Διάγραμμα 2.4: Κατά κεφαλιν ΑΕΠ ανά περιφζρεια, τρζχουςεσ τιμζσ, € χιλ., 2018
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Ρθγι: Eurostat, ΕΛΣΤΑΤ
Αυξθμζνεσ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ αναδεικνφονται και ςε περιφζρειεσ τθσ χϊρασ με αυξθμζνο κίνδυνο κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Ειδικότερα, ιδιαίτερα υψθλό είναι το ποςοςτό ατόμων που βρίςκονται ςε κίνδυνο φτϊχειασ και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ (AROPE) ςτθ Δυτικι
Ελλάδα (44,6% το 2018). Ακολουκοφν θ Κριτθ (37,0%), θ Δυτικι Μακεδονία (36,7%) και το
Νότιο Αιγαίο (35,9%). Υψθλότεροσ του μζςου όρου τθσ χϊρασ είναι ο κίνδυνοσ κοινωνικοφ
αποκλειςμοφ ςτθν Ανατολικι Μακεδονία – Θράκθ (33,8%), τθ Θεςςαλία (33,6%) και το Βόρειο Αιγαίο (33,6%).
Αντίςτοιχα, το ποςοςτό ανεργίασ είναι υπερδιπλάςιο ςτθ Δυτικι Ελλάδα (23,2% το Δ’ τρίμθνο του 2019) και τθ Δυτικι Μακεδονία (22,6%) ςε ςφγκριςθ με τθν Ρελοπόννθςο (11,2%).
Αυξθμζνθ ανεργία ςε ςφγκριςθ με τον μζςο όρο τθσ χϊρασ παρατθρείται επίςθσ ςτθν Κεντρικι Μακεδονία (19,4%), τθ Στερεά Ελλάδα (18,2%), τθ Θεςςαλία (18,1%), τθν Ανατολικι
Μακεδονία – Θράκθ (16,9%) και το Βόρειο Αιγαίο (16,9%).
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Διάγραμμα 2.5: Κίνδυνοσ φτώχειασ και ανεργία ανά περιφζρεια
Ροςοςτό ατόμων ςε κίνδυνο φτϊχειασ
και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, 2018
Δυτικι Ελλάδα

Ροςοςτό ανεργίασ, Δ' τρίμθνο 2019

44,6

Κριτθ

37,0

Δυτικι Μακεδονία

36,7

Νότιο Αιγαίο

35,9

Αν. Μακεδονία και Θράκθ

33,8

Θεςςαλία

33,6

Βόρειο Αιγαίο

33,6

Δυτικι Ελλάδα

23,2

Δυτικι Μακεδονία

22,6

Κεντρικι Μακεδονία

19,4

Στερεά Ελλάδα

18,2

Θεςςαλία

18,1

Αν. Μακεδονία και Θράκθ

16,9

Βόρειο Αιγαίο

16,9

Σφνολο χϊρασ

16,8

Ήπειροσ

16,7

Σφνολο χϊρασ

31,8

Ρελοπόννθςοσ

31,4

Ήπειροσ

31,3

Στερεά Ελλάδα

31,1

Νότιο Αιγαίο

13,0

Κεντρικι Μακεδονία

30,4

Κριτθ

12,5
12,1

Αττικι

Αττικι

28,3

Ιόνια Νθςιά

Ιόνια Νθςιά

28,0

Ρελοπόννθςοσ

15,7

11,2

Ρθγι: Eurostat
Ιδιαίτερα ςθμαντικζσ για τθν εξάλειψθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων είναι οι ευκαιρίεσ που
υπάρχουν για εκπαίδευςθ, απαςχόλθςθ και επιχειρθματικι δραςτθριότθτα για τουσ νζουσ
ανκρϊπουσ κάκε περιφζρειασ. Αυξθμζνεσ ανάγκεσ για τθν ενίςχυςθ αυτϊν των ςυνκθκϊν
καταγράφονται ςτο Βόρειο Αιγαίο και τθ Στερεά Ελλάδα, όπου είναι ιδιαίτερα υψθλό το
ποςοςτό ατόμων θλικίασ 15-24 που βρίςκονται εκτόσ εκπαίδευςθσ και απαςχόλθςθσ (25,7%
και 22,1% αντίςτοιχα). Αυξθμζνεσ ανάγκεσ για ενίςχυςθ τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ απαςχόλθςθσ
και τθσ επιχειρθματικότθτασ των νζων με βάςθ τον ςυγκεκριμζνο δείκτθ καταγράφονται
επίςθσ ςτθ Δυτικι Μακεδονία (16,3%), ςτο Νότιο Αιγαίο (16,1%), ςτθν Ανατολικι Μακεδονία – Θράκθ (15,6%), ςτα Ιόνια Νθςιά (15,4%) και ςτθ Θεςςαλία (15,4%).
Το επίπεδο εκπαίδευςθσ επθρεάηει ςθμαντικά τισ δυνατότθτεσ μιασ περιοχισ να προςελκφςει επενδφςεισ ςε καινοτόμεσ και εξωςτρεφείσ δραςτθριότθτεσ. Ραρατθρείται πολφ μεγάλθ
διαφοροποίθςθ ςτο ποςοςτό ατόμων με ανϊτατθ εκπαίδευςθ, θλικίασ 25-64, μεταξφ τθσ
Αττικισ και τθσ υπόλοιπθσ χϊρασ. Συγκεκριμζνα, ςτθν Αττικι το 40,2% του πλθκυςμοφ παραγωγικισ θλικίασ ζχει πτυχίο ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ενϊ ςτισ περιφζρειεσ που ακολουκοφν (Θεςςαλία και Ήπειροσ), το αντίςτοιχο ποςοςτό περιορίηεται ςε 31,8%. Οι υψθλότερεσ
ανάγκεσ για ενίςχυςθ του ποςοςτοφ κατοίκων με τριτοβάκμια εκπαίδευςθ καταγράφονται
ςτθ Δυτικι Ελλάδα (20,6%), το Νότιο Αιγαίο (22,2%) και τθ Στερεά Ελλάδα (23,2%).
Ζνασ ακόμα δείκτθσ που αναδεικνφει τισ δυνατότθτεσ μιασ περιοχισ να προςελκφςει καινοτόμεσ δραςτθριότθτεσ, αφορά ςτο ποςοςτό ατόμων που εργάηονται ςε επιςτθμονικά και
τεχνολογικά πεδία (Διάγραμμα 2.7). Αυξθμζνο είναι το ποςοςτό αυτϊν των ατόμων ςτθν
Αττικι (29,8%) και ςτθν Ήπειρο (23,8%), ενϊ αυξθμζνεσ ανάγκεσ για ενίςχυςθ των επιςτθμονικϊν και τεχνολογικϊν δραςτθριοτιτων καταγράφονται ςτθ Δυτικι Ελλάδα (14,1%), το
Νότιο Αιγαίο (14,6%), τθ Στερεά Ελλάδα (15,3%) και τθν Ανατολικι Μακεδονία – Θράκθ
(15,6%).
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
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Διάγραμμα 2.6: Δείκτεσ εκπαίδευςθσ ανά περιφζρεια
Νζα άτομα εκτόσ εκπαίδευςθσ και
απαςχόλθςθσ, θλικίασ 15-24, ποςοςτό,
2019

Ροςοςτό ατόμων με ανϊτατθ
εκπαίδευςθ, θλικίασ 25-64, 2019
Αττικι

Βόρειο Αιγαίο

25,7

Στερεά Ελλάδα
16,3

Νότιο Αιγαίο

16,1

Αν. Μακεδονία και Θράκθ

15,6

Ιόνια Νθςιά

15,4

Θεςςαλία

15,4

Κριτθ

31,9

Θεςςαλία

31,8

Ήπειροσ

31,8

Κεντρικι Μακεδονία

31,4

22,1

Δυτικι Μακεδονία

40,2

Σφνολο χϊρασ

Δυτικι Μακεδονία

27,1

Βόρειο Αιγαίο

26,9

Κριτθ

13,1

26,3

Ιόνια Νθςιά

24,6

Αν. Μακεδονία και Θράκθ

23,8

Σφνολο χϊρασ

12,5

Δυτικι Ελλάδα

11,8

Ήπειροσ

11,7

Ρελοπόννθςοσ

23,8

Ρελοπόννθςοσ

11,0

Στερεά Ελλάδα

23,2

Κεντρικι Μακεδονία

10,4

Νότιο Αιγαίο

22,2

Αττικι

10,1

Δυτικι Ελλάδα

20,6

Ρθγι: Eurostat
Διάγραμμα 2.7: Δείκτεσ επιςτθμονικισ κατάρτιςθσ και καινοτομίασ ανά περιφζρεια
Απαςχολοφμενοι ςε επιςτθμονικά και
τεχνολογικά πεδία, ποςοςτό του
ενεργοφ πλθκυςμοφ, 2019

Ροςοςτό νοικοκυριϊν με ευρυηωνικι
πρόςβαςθ, 2019
83,0

Αττικι

29,8

Ήπειροσ

23,8

Σφνολο χϊρασ

22,5

Θεςςαλία

21,7

Κεντρικι Μακεδονία

75,0

78,0

78,0

Σφνολο
χϊρασ

Βόρεια
Ελλάδα

68,0

20,5

Βόρειο Αιγαίο

18,7

Ιόνια Νθςιά

17,9

Ρελοπόννθςοσ

17,8

Κριτθ

17,3

Δυτικι Μακεδονία

17,1

Αν. Μακεδονία και Θράκθ

15,6

Στερεά Ελλάδα

15,3

Νότιο Αιγαίο

14,6

Δυτικι Ελλάδα

14,1

Νθςιά Κεντρικι
Αιγαίου Ελλάδα
και Κριτθ

Αττικι

Ρθγι: Eurostat
Απόκλιςθ μεταξφ των περιοχϊν τθσ χϊρασ καταγράφεται και με βάςθ τθν πρόςβαςθ των
νοικοκυριϊν ςε ευρυηωνικι ςφνδεςθ με το διαδίκτυο. Συγκεκριμζνα, ενϊ ςτθν Αττικι το
83,0% των νοικοκυριϊν ζχει ευρυηωνικι πρόςβαςθ, το ποςοςτό ςτα Νθςιά Αιγαίου και τθν
Κριτθ περιορίηεται ςε 68,0%. Αναδεικνφεται ζτςι αυξθμζνθ ανάγκθ για ενίςχυςθ των ψθΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ - Δ/ΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΔΕ
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φιακϊν υποδομϊν ςτθ νθςιωτικι χϊρα, οι οποίεσ μπορεί να ςυμβάλουν ςτθ μείωςθ των
διαπεριφερειακϊν κοινωνικϊν ανιςοτιτων και να βελτιϊςουν ςθμαντικζσ παραμζτρουσ τθσ
ηωισ των κατοίκων, όπωσ θ υγειονομικι περίκαλψθ (ανάπτυξθ τθλεματικισ ιατρικισ).
Οι προοπτικζσ ανάπτυξθσ μιασ περιοχισ διαφαίνονται και από τισ δθμογραφικζσ τάςεισ και
τουσ ςχετικοφσ δείκτεσ. Σε περιοχζσ όπου οι οικονομικζσ ευκαιρίεσ είναι μειωμζνεσ και οι
κοινωνικζσ ςυνκικεσ δυςμενζςτερεσ, ο πλθκυςμόσ μειϊνεται τόςο λόγω λιγότερων γεννιςεων όςο και λόγω μετανάςτευςθσ προσ άλλεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ και το εξωτερικό. Συνικωσ μεταναςτεφουν νεότερα άτομα, οπότε ο πλθκυςμόσ ςε αυτζσ τισ περιοχζσ τείνει να
ζχει αυξθμζνθ θλικία και ο λόγοσ θλικιωμζνων ατόμων που χρειάηονται ςτιριξθ προσ τα
άτομα παραγωγικισ θλικίασ τείνει να είναι υψθλότεροσ.
Τθν περίοδο 2015-2019, θ ταχφτερθ μείωςθ του πλθκυςμοφ καταγράφεται ςτθ Δυτικι Μακεδονία (-3,4% για το ςφνολο τθσ περιόδου) και τθ Δυτικι Ελλάδα (-2,7% - Διάγραμμα 2.8).
Ακολουκοφν θ Αττικι (-2,1%) και θ Θεςςαλία (-2,0%). Αφξθςθ του πλθκυςμοφ καταγράφεται ςε τρεισ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ – ςτθν Κριτθ (0,5%), το Νότιο Αιγαίο (2,7%) και το Βόρειο Αιγαίο (11,8%). Ειδικά ςτθν τελευταία περίπτωςθ, αναδεικνφεται το μζγεκοσ τθσ πρόκλθςθσ που προζρχεται από τθν ιςχυρι ροι μεταναςτϊν λόγω τθσ προςφυγικισ κρίςθσ.
Διάγραμμα 2.8: Δθμογραφικζσ τάςεισ και δείκτεσ
Μεταβολι πλθκυςμοφ 2015-2019
Βόρειο Αιγαίο

11,8%

Νότιο Αιγαίο

2,7%

Κριτθ
Στερεά Ελλάδα

0,5%

Δείκτθσ θλικιακισ εξάρτθςθσ (άτομα
θλικίασ 65 και άνω προσ άτομα θλικίασ
15-64, ποςοςτό), 2019
Ήπειροσ

45,0

Ρελοπόννθςοσ

40,2

-0,3%

Θεςςαλία

Κεντρικι Μακεδονία -1,1%

Δυτικι Μακεδονία

38,2

Αν. Μακεδονία και Θράκθ -1,1%

Στερεά Ελλάδα

37,4

40,0

Σφνολο χϊρασ -1,2%

Ιόνια Νθςιά

36,9

Ρελοπόννθςοσ -1,5%

Αν. Μακεδονία και Θράκθ

36,7

Ιόνια Νθςιά -1,5%
Ήπειροσ -1,6%
Θεςςαλία -2,0%

Δυτικι Ελλάδα

35,2

Κεντρικι Μακεδονία

35,1

Σφνολο χϊρασ

34,6

Βόρειο Αιγαίο

34,1

Αττικι -2,1%

Αττικι

Δυτικι Ελλάδα -2,7%

Κριτθ

Δυτικι Μακεδονία -3,4%

Νότιο Αιγαίο

31,9
30,2
28,2

Ρθγι: Eurostat
Πςον αφορά ςτθν θλικιακι διάρκρωςθ του πλθκυςμοφ, θ μεγαλφτερθ θλικιακι εξάρτθςθ
καταγράφεται ςτθν Ήπειρο, όπου ο λόγοσ των ατόμων θλικίασ 65 και άνω προσ τα άτομα
θλικίασ 15-64 ανιλκε ςε 0,450 το 2019. Ακολουκοφν θ Ρελοπόννθςοσ (0,402), θ Θεςςαλία
(0,400), θ Δυτικι Μακεδονία (0,382) και θ Στερεά Ελλάδα (0,374).

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ & ΕΠΑ
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2.1.3

ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ

Σθμαντικι πρόκλθςθ ςε μεςοπρόκεςμο και μακροπρόκεςμο ορίηοντα παραμζνει θ διαχείριςθ των δθμόςιων οικονομικϊν ςτθ χϊρα. Κατά τθ διάρκεια των προγραμμάτων δθμοςιονομικισ προςαρμογισ, θ Ελλάδα κατόρκωςε να ανατρζψει ιδιαίτερα υψθλά δθμοςιονομικά ελλείμματα ςε διατθροφμενα πλεονάςματα. Ωσ αποτζλεςμα το αυξανόμενο δθμόςιο
χρζοσ εξιςορροπικθκε, παραμζνοντασ ωςτόςο ςε υψθλό επίπεδο λόγω και τθσ ςθμαντικισ
μείωςθσ του ΑΕΡ (υψθλότερα από 170% του ΑΕΡ).
Κακϊσ το δθμόςιο χρζοσ ζχει χρθματοδοτθκεί από τον επίςθμο τομζα, ζχει πολφ μεγάλθ
μζςθ ςτακμικι διάρκεια και χαμθλό μζςο ετιςιο κόςτοσ εξυπθρζτθςθσ. Ωςτόςο, θ ςταδιακι του μείωςθ απαιτεί τθ ςυςτθματικι επίτευξθ υψθλϊν πρωτογενϊν πλεοναςμάτων και
υψθλϊν ρυκμϊν οικονομικισ ανάπτυξθσ. Αυτι θ προςπάκεια γίνεται ιδιαίτερα δφςκολθ
ςτισ ςυνκικεσ φφεςθσ που ζχει προκαλζςει θ πανδθμία.
Επομζνωσ, θ δθμοςιονομικι πολιτικι κα ςυνεχίςει να είναι προςανατολιςμζνθ ςτθ ςτακερότθτα και ο δθμοςιονομικόσ χϊροσ κα παραμείνει περιοριςμζνοσ. Σε αυτό το πλαίςιο, ακόμα πιο επιτακτικι είναι θ ανάγκθ οι εκνικοί πόροι για δθμόςιεσ επενδφςεισ να δαπανϊνται με βάςθ ιεραρχθμζνεσ προτεραιότθτεσ, προκειμζνου να επιτυγχάνεται θ μεγαλφτερθ
δυνατι αποδοτικότθτά τουσ και να μεγιςτοποιοφνται τα πολλαπλαςιαςτικά οφζλθ των επενδφςεων.
Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ, αξίηει να εξεταςτεί θ πλθρζςτερθ δυνατι εφαρμογι των ειδικϊν
προγραμμάτων που προβλζπονται ςτο άρκρο 130 του ν. 4635/2019 (A’ 167). Συγκεκριμζνα,
προβλζπεται ότι το ΕΡΑ μπορεί να χρθματοδοτεί ειδικά προγράμματα για τθν άμεςθ και
ολοκλθρωμζνθ αντιμετϊπιςθ ειδικϊν προβλθμάτων ι αναγκϊν και για τθν αξιοποίθςθ αναπτυξιακϊν ευκαιριϊν ςε εκνικό ι τοπικό επίπεδο. Ενδεικτικό παράδειγμα τθσ λογικισ τθσ
παρζμβαςθσ, θ οποία διζπει τα ειδικά προγράμματα, μπορεί να είναι θ αντιμετϊπιςθ των
αυξθμζνων μεταναςτευτικϊν ροϊν ςτθ χϊρα ι των φυςικϊν καταςτροφϊν ι θ αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που δθμιουργεί μια υγειονομικι κρίςθ.
Η πρόβλεψθ τθσ δυνατότθτασ χρθματοδότθςθσ των ειδικϊν προγραμμάτων, κατά περίπτωςθ, και με τθ ςυμμετοχι χρθματοπιςτωτικϊν οργανιςμϊν, αναπτυξιακϊν τραπεηϊν, δθμοςίων και ιδιωτικϊν ιδρυμάτων ειδικοφ χρθματοδοτικοφ ςκοποφ, κακϊσ και επενδυτικϊν
ταμείων, εξαςφαλίηει ότι οι δθμόςιοι πόροι μοχλεφονται με πόρουσ από άλλεσ πθγζσ, κινθτοποιϊντασ πολφ μεγαλφτερα ποςά και επιτυγχάνοντασ ζτςι με αποτελεςματικότερο τρόπο
τουσ ςκοποφσ κάκε προγράμματοσ. Τα ειδικά προγράμματα μπορεί να είναι ελκυςτικά και
για επενδυτζσ του ιδιωτικοφ τομζα, ειδικά ςε προγράμματα που αφοροφν τθν πλθρζςτερθ
αξιοποίθςθ αναπτυξιακϊν ευκαιριϊν, κακϊσ θ ςυμμετοχι του δθμοςίου ενιςχφει τθν εγγυοδοςία του ςυνολικοφ προγράμματοσ και μειϊνεται ο επενδυτικόσ κίνδυνοσ. Η ςτροφι από
επιδοτιςεισ ςε αυτοφ του είδουσ τα προγράμματα και εργαλεία είναι αναγκαία, ιδιαίτερα
εάν λθφκοφν υπόψθ οι δθμοςιονομικοί περιοριςμοί που εξακολουκεί να αντιμετωπίηει θ
χϊρα.
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Πλαίςιο 2.1: Χριςθ χρθματοδοτικών εργαλείων ςτουσ πόρουσ των Ευρωπαϊκών Διαρκρωτικών και Επενδυτικών Σαμείων
Η ςφμπραξθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν πόρων για τθ χρθματοδότθςθ ειδικϊν ςκοπϊν είναι διαδεδομζνθ ςτθν ΕΕ και ςε οριςμζνο βακμό και ςτθν Ελλάδα. Ειδικότερα, παρατθρείται ςτα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ESIF) ςτροφι από επιδοτιςεισ ςτθ χριςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων (όπωσ εγγυιςεισ, δάνεια και μετοχικό κεφάλαιο), με τα οποία κινθτοποιοφνται και επενδυτικοί πόροι του ιδιωτικοφ τομζα. Με τα
ςυγκεκριμζνα εργαλεία, δθμιουργοφνται ταμεία για τθ χρθματοδότθςθ επενδφςεων με
ςχετικά ευρφ ςκοπό (όπωσ τεχνολογία-καινοτομία, πράςινθ ανάπτυξθ, κοινωνικι επιχειρθματικότθτα και υποδομζσ).
Σε αντίκεςθ με τισ χορθγίεσ, οι πόροι που καταβάλλονται ςε αυτά τα ταμεία "ανακυκλϊνονται" - με τθ λιξθ των εγγυιςεων ι με τθν αποπλθρωμι των δανείων από τουσ
τελικοφσ αποδζκτεσ, αποδεςμεφονται ι επιςτρζφονται ςτο ταμείο πόροι που μποροφν
να χρθςιμοποιθκοφν ξανά για τουσ αναπτυξιακοφσ ςκοποφσ του ταμείου. Στθν Ελλάδα
χρθματοδοτοφνται με αυτόν τον τρόπο, με πόρουσ από τα ESIF, 19 προγράμματα, τα
περιςςότερα από τα οποία διαχειρίηεται θ Ελλθνικι Αναπτυξιακι Τράπεηα.
Με αυτόν τον τρόπο χρθματοδοτείται και το «ταμείο ταμείων», το Ταμείο Επιχειρθματικϊν Συμμετοχϊν EquiFund, το οποίο ςτθρίηει τθ λειτουργία εννζα επενδυτικϊν ταμείων
ςτθν Ελλάδα. Σε αυτά τα επενδυτικά ταμεία ςυμμετζχουν και επενδυτζσ του ιδιωτικοφ
τομζα. Τα ταμεία προςφζρουν κεφάλαια ςε καινοτόμεσ ιδζεσ, νεοςφςτατεσ εταιρείεσ
και εταιρείεσ που χρειάηονται επενδφςεισ για να πετφχουν ιςχυρότερθ ανάπτυξθ.

2.1.4

ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα ςθμειϊνει χαμθλζσ επιδόςεισ ζναντι του μζςου όρου τθσ ΕΕ όςον αφορά ςτον
βακμό αποτελεςματικότθτασ των παραγωγικϊν τθσ πόρων3. Ωσ αποτζλεςμα, το παραγωγικό υπόδειγμα τθσ οικονομίασ χαρακτθρίηεται από χαμθλι παραγωγικότθτα, τόςο του κεφαλαίου όςο και τθσ εργαςίασ. Ραρά τισ αλλαγζσ κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ δεκαετίασ, το αναπτυξιακό πρότυπο τθσ χϊρασ παραμζνει ςτραμμζνο ςτθν κατανάλωςθ, ενϊ θ ςυνειςφορά των παραγωγικϊν επενδφςεων και των εξαγωγϊν παραμζνει ςχετικά χαμθλι.
Επιπλζον, ιδιαίτερα χαμθλζσ είναι οι επιδόςεισ τθσ χϊρασ ςε όρουσ καινοτομίασ. Η Ελλάδα
υςτερεί ςτον Ευρωπαϊκό Δείκτθ Καινοτομίασ,4 με επίδοςθ ίςθ με το 75% του μζςου όρου
ςτθν ΕΕ. Η μεγαλφτερθ υςτζρθςθ ανάμεςα ςτισ επιμζρουσ κατθγορίεσ του δείκτθ καταγράφεται ςτισ δαπάνεσ για επενδφςεισ τφπου venture capital (16,0% του μ.ό. τθσ ΕΕ), ςτα άυλα
περιουςιακά ςτοιχεία (36% του μ.ό. τθσ ΕΕ) και ςτισ δαπάνεσ για ζρευνα και ανάπτυξθ ςτον
επιχειρθματικό τομζα (39,3% του μ.ό. τθσ ΕΕ). Μόλισ το 14,3% των εργαηομζνων ςτθ μεταποίθςθ ςτθν Ελλάδα απαςχολείται ςε μεταποιθτικοφσ κλάδουσ υψθλισ τεχνολογίασ, ζναντι
37,5% ςτθν ΕΕ.

3

European Commission, (2018), “Allocative Efficiency in the Euro Area”, Note for the Eurogroup, DG
EcFin 27/08/2018
4
European Commission (2019), “European Innovation Scoreboard”
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Απαραίτθτθ είναι, επομζνωσ, θ ςτροφι του παραγωγικοφ υποδείγματοσ τθσ χϊρασ ςε εξωςτρεφείσ και καινοτόμεσ δραςτθριότθτεσ και ςτθν προςφορά ανταγωνιςτικϊν προϊόντων
και υπθρεςιϊν υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ με τθν κινθτοποίθςθ και των εκνικϊν πόρων
του ΡΔΕ. Αναγκαίο για τον αναπτυξιακό ςχεδιαςμό τθσ χϊρασ είναι να εξαςφαλιςτεί ότι οι
δθμόςιεσ επενδφςεισ που χρθματοδοτοφνται με εκνικοφσ πόρουσ για αμιγϊσ αναπτυξιακοφσ ςκοποφσ κατευκφνονται ςτθν ενίςχυςθ τθσ παραγωγικότθτασ εν δυνάμει ανταγωνιςτικϊν δραςτθριοτιτων και δεν αποτελοφν ενίςχυςθ ειςοδθμάτων και δθμόςιασ κατανάλωςθσ.
2.1.5

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ

Τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςε διεκνζσ επίπεδο κζτουν ςθμαντικζσ προκλιςεισ για τθν οικονομικι και κοινωνικι πολιτικι, δθμιουργϊντασ επιπρόςκετεσ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ. Η αυτοματοποίθςθ των παραγωγικϊν διαδικαςιϊν, θ ψθφιοποίθςθ και θ τεχνθτι νοθμοςφνθ ζχουν
ςθμαντικζσ ςυνζπειεσ για τθν απαςχόλθςθ και τθν ανταγωνιςτικότθτα πολλϊν οικονομικϊν
δραςτθριοτιτων. Ενδεικτικά, αναφζρεται θ ςθμαντικι υποχϊρθςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτον
τραπεηικό τομζα, τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτισ περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, ενϊ το
θλεκτρονικό εμπόριο μεταμορφϊνει τον κλάδο τθσ λιανικισ, μια εξζλιξθ που αναμζνεται να
ενιςχυκεί ωσ αποτζλεςμα των περιοριςτικϊν μζτρων τθσ πανδθμίασ και των αλλαγϊν ςτισ
καταναλωτικζσ ςυνικειεσ που ενδζχεται να επιφζρει. Μεταμορφϊνονται, αντίςτοιχα, οι
εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ με τθν ανάπτυξθ ψθφιακϊν υποδομϊν για μαηικά ανοικτά διαδικτυακά μακιματα (Massive Open Online Courses – MOOCs) και με τθν ταχφτατθ και μαηικι εξοικείωςθ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ κατά τθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ με τισ διαδικαςίεσ τθσ θλεκτρονικισ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ.
Σθμαντικζσ είναι οι αλλαγζσ που ζχει επιφζρει ςτθν απαςχόλθςθ θ ταχεία εξάπλωςθ τθσ
τθλεργαςίασ. Επιπλζον, θ ανάπτυξθ εφαρμογϊν προθγμζνου λογιςμικοφ δθμιουργεί νζεσ
ςυνκικεσ ςτθν αγορά εργαςίασ και ταυτόχρονα ςθμαντικζσ προκλιςεισ για τα ςυςτιματα
κοινωνικισ αςφάλειασ και φορολογίασ. Στισ οδικζσ μεταφορζσ, θ ανάπτυξθ τεχνολογιϊν
αυτόνομθσ οδιγθςθσ ενδζχεται να μεταμορφϊςει ζναν κλάδο που απαςχολεί ιδιαίτερα
υψθλό αρικμό ατόμων παγκοςμίωσ. Συνολικά, το 14% με 20% των ενιλικων εργαηομζνων
ςτθν ΕΕ εκτιμάται ότι αντιμετωπίηει άνω του 70% πικανότθτα αυτοματοποίθςθσ, ενϊ ςε
μόλισ 12% με 14% των εργαηομζνων θ πικανότθτα αυτοματοποίθςθσ είναι χαμθλότερθ του
30%.5
Σε αυτό το πλαίςιο, αναγκαίεσ είναι οι δθμόςιεσ επενδφςεισ για τον ψθφιακό μεταςχθματιςμό τθσ χϊρασ. Ο δθμόςιοσ τομζασ ζχει πολφπλευρο ρόλο ςε αυτι τθ διαδικαςία. Οι ςχετικζσ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ αφοροφν παρεμβάςεισ ςτο ςφςτθμα εκπαίδευςθσ και ζρευνασ,
ςτισ ψθφιακζσ υποδομζσ, ςτθν ψθφιοποίθςθ των διαδικαςιϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και
των υπθρεςιϊν που προςφζρει ευρφτερα ο δθμόςιοσ τομζασ. Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ, ιδιαίτερα επιτακτικι από αναπτυξιακι ςκοπιά είναι θ ανάγκθ του ψθφιακοφ εκςυγχρονιςμοφ του ςυςτιματοσ απονομισ δικαιοςφνθσ ςτθ χϊρα, προκειμζνου να επιτευχκεί επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν. Η Ελλάδα κατατάςςεται ςτθν 146θ κζςθ παγκοςμίωσ ςε ςχζςθ με
τθ δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν ςυμβάςεων, ςτθν 72θ κζςθ για τθν επίλυςθ πτωχευτικϊν

5

Pouliakas, K. (2018). Automation risk in the EU labour market A skill-needs approach. Thessaloniki:
CEDEFOP.
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διαφορϊν και ςτθν 70θ κζςθ ωσ προσ τθν προςταςία επενδυτϊν.6 Αναγκαίεσ είναι επίςθσ
και οι παρεμβάςεισ ςε ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ, όπωσ θ επανεκπαίδευςθ εργαηομζνων και ανζργων ςτισ ΤΡΕ, κακϊσ και θ γενικότερθ ενίςχυςθ των κοινωνικϊν δομϊν
τθσ χϊρασ.
2.1.6

ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η κλιματικι αλλαγι αποτελεί τθ μεγαλφτερθ απειλι για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ παγκοςμίωσ.
Η επιβράδυνςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και ο μετριαςμόσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ
απαιτοφν ριηικζσ αλλαγζσ ςτα παραγωγικά ςυςτιματα και τον τρόπο ηωισ μασ, κακϊσ και
ςυντονιςμζνθ δράςθ ςε παγκόςμιο επίπεδο.
Σθμαντικό βιμα προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ ζγινε με τθν υπογραφι από 195 χϊρεσ ςυμφωνίασ ςτο πλαίςιο τθσ διάςκεψθσ των μερϊν (COP 21) τθσ ςφμβαςθσ-πλαιςίου του Οργανιςμοφ Ηνωμζνων Εκνϊν (ΟΗΕ) για τθν κλιματικι αλλαγι (UNFCC) τον Δεκζμβριο του 2015
ςτο Ραρίςι. Η ςυμφωνία περιλαμβάνει ζνα ςχζδιο δράςθσ με ςτόχο τθ ςυγκράτθςθ τθσ αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ του πλανιτθ (ςε ςφγκριςθ με τθν εποχι πριν τθ βιομθχανικι επανάςταςθ) ςε επίπεδα αρκετά κάτω από τουσ 2C και ςυνζχεια των προςπακειϊν για τον
περιοριςμό τθσ ςτον 1,5C.
Οι ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ζχουν πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτθν προςπάκεια επίτευξθσ αυτϊν των
ςτόχων. Εκτόσ από το θκικό κακικον που δθμιουργείται από τθν ανάγκθ να ςυνειςφζρουν
όλοι ςτθν προςπάκεια, θ υιοκζτθςθ πιο φιλόδοξων ςτόχων νωρίτερα από άλλεσ παγκόςμιεσ δυνάμεισ ενδζχεται να δθμιουργιςει πλεονεκτιματα μζςα από τθν ανάπτυξθ τεχνογνωςίασ και καινοτομιϊν προσ εξαγωγι ςε τρίτεσ χϊρεσ.
Σε αυτό το πλαίςιο, θ Ευρωπαϊκι Ρράςινθ Συμφωνία ζχει κζςει ωσ ςτόχο τθν πλιρθ αποςφνδεςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ από τθ χριςθ ορυκτϊν πόρων ζωσ το 2050. Η επίτευξθ
αυτοφ του ςτόχου δθμιουργεί επενδυτικζσ ανάγκεσ για ριηικό μεταςχθματιςμό των παραγωγικϊν δομϊν τθσ χϊρασ προσ μια κατεφκυνςθ κυκλικισ οικονομίασ που δεν παράγει εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου. Ωσ αποτζλεςμα, οι παρεμβάςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
κλιματικισ αλλαγισ ζχουν αναδειχκεί ςτο να αποτελοφν πλζον τον βαςικό κορμό τθσ μακροχρόνιασ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ τθσ ΕΕ.
Ήδθ, θ ραγδαία αφξθςθ τθσ τιμισ των δικαιωμάτων εκπομπισ αερίων κερμοκθπίου εντόσ
του Συςτιματοσ Εμπορίασ Δικαιωμάτων Εκπομπϊν τθσ ΕΕ από περίπου 5 ευρϊ ανά τόνο
CO2 το 2017 ςε περιςςότερα από 24 ευρϊ ανά τόνο το 2019, ζχει καταςτιςει αςφμφορθ
τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ για τισ περιςςότερεσ λιγνιτικζσ μονάδεσ ςτθ χϊρα. Η
ταχεία απολιγνιτοποίθςθ τθσ θλεκτροπαραγωγισ ςτθ χϊρα δθμιουργεί ιςχυρζσ προκλιςεισ
για τθν οικονομικι δραςτθριότθτα και τθν απαςχόλθςθ ςτισ περιοχζσ όπου υπάρχει διακζςιμθ και παράγεται (Δυτικι Μακεδονία, Μεγαλόπολθ), διαμορφϊνοντασ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ για τθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν παραγωγικϊν δομϊν.
Ρροκλιςεισ λόγω τθσ κλιματικισ αλλαγισ και των μζτρων περιοριςμοφ τθσ δθμιουργοφνται
και ςε άλλουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ. Ειδικότερα, θ παραγωγι ςτον τομζα γεωργίασ, τροφίμων και ποτϊν επθρεάηεται ςθμαντικά από αλλαγζσ ςτισ κλιματικζσ ςυνκικεσ, ειδικά ό6

World Bank (2019), “Doing Business Indicators”
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ςον αφορά ςτθν παραγωγι πιο ευαίςκθτων καλλιεργειϊν όπωσ το ςταφφλι. Στισ μεταφορζσ, θ ενδεχόμενθ αφξθςθ του κόςτουσ καυςίμων λόγω ενςωμάτωςθσ του κόςτουσ εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου μπορεί να περιορίςει τθν αναπτυξιακι δυναμικι ειδικά ςε κλάδουσ που βαςίηονται ςιμερα αποκλειςτικά ςε ορυκτά καφςιμα, όπωσ θ ναυτιλία και οι αερομεταφορζσ. Μακροπρόκεςμα, επιδράςεισ ενδζχεται να προκφψουν ακόμα και για τον
τομζα του τουριςμοφ, κακϊσ βελτιϊνονται οι ςυνκικεσ παρακεριςμοφ ςε παραδοςιακζσ
για τον εγχϊριο κλάδο αγορζσ τθσ Κεντρικισ και Βόρειασ Ευρϊπθσ, ενϊ επεκτείνεται θ περίοδοσ που είναι κατάλλθλθ για παρακεριςμό ςτθν Ελλάδα.
Οι παραπάνω επικείμενεσ μεταβολζσ ςτισ προοπτικζσ πολλϊν κλάδων τθσ οικονομίασ λόγω
των μζτρων περιοριςμοφ τθσ κλιματικισ αλλαγισ δθμιουργοφν ανάγκεσ για τθν αναηιτθςθ
νζων παραγωγικϊν λφςεων. Αναπτυξιακζσ ανάγκεσ προκφπτουν και από τθ διαδικαςία
προςαρμογισ ςτθν αλλαγι του κλίματοσ. Ειδικότερα, θ ςυχνότερθ εμφάνιςθ ζντονων καιρικϊν φαινομζνων και πυρκαγιϊν δθμιουργοφν αυξθμζνεσ ανάγκεσ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ προςταςίασ.
Ρρόκλθςθ για τθ χϊρα παραμζνει και θ βιϊςιμθ διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων και των
απορριμμάτων ςτο πλαίςιο τθσ μετάβαςθσ ςε ζνα υπόδειγμα κυκλικισ οικονομίασ. Η Ελλάδα εξακολουκεί να καταγράφει υψθλά ποςοςτά διαχείριςθσ αποβλιτων με εδαφικι διάκεςθ και πολφ χαμθλά ποςοςτά ςτισ προτιμότερεσ μεκόδουσ κομποςτοποίθςθσ, ενεργειακισ
ανάκτθςθσ και καφςθσ. Η χϊρα βρίςκεται ςτθ χαμθλότερθ κζςθ ςτθν ΕΕ ςτον δείκτθ κυκλικότθτασ υλικϊν, με 1,3% το 2016, ζναντι 11,7% κατά μζςο όρο ςτθν ΕΕ.7 Επομζνωσ, οι αναπτυξιακζσ ανάγκεσ ςτον τομζα τθσ κυκλικισ οικονομίασ παραμζνουν ιδιαίτερα αυξθμζνεσ
ςτθ χϊρα.
2.1.7

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ

Ο πλθκυςμόσ τθσ Ελλάδασ ςυρρικνϊκθκε τθν περίοδο 2008-2019 κατά 3,4% (από 11,1 ςε
10,7 εκατ.). Η αρνθτικι δθμογραφικι τάςθ προβλζπεται να ςυνεχιςτεί τισ επόμενεσ δεκαετίεσ, κακϊσ ο πλθκυςμόσ τθσ χϊρασ προβλζπεται να υποχωριςει ςε 10,4 εκατ. το 2030, 9,6
εκατ. το 2050 και 7,5 εκατ. το 2100. Ακόμα ιςχυρότερθ ςυρρίκνωςθ προβλζπεται ςε υποκετικι περίπτωςθ που δεν περιλαμβάνει τθν ενςωμάτωςθ μεταναςτευτικϊν ροϊν ςτο πλθκυςμό τθσ χϊρασ (5,9 εκατ. πλθκυςμόσ το 2100 - Διάγραμμα 2.9).

7

ΙΟΒΕ (2019). Ο κλάδοσ πλαςτικϊν ςτθν Ελλάδα: Συμβολι ςτθν ελλθνικι οικονομία, προκλιςεισ και
προοπτικζσ ανάπτυξθσ, ςελ. 51.
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Διάγραμμα 2.9: Εξζλιξθ του πλθκυςμοφ ςτθν Ελλάδα

10,7

2

10,6

0

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

10,5

Βαςικό ςενάριο

2100

4

2090

10,8

2080

6

2070

10,9

2060

8

2050

11,0

2040

10

2018

11,1

2030

12

2020

11,2

Ρροβολζσ με και χωρίσ μετανάςτευςθ
εκατ.

εκατ.

Ρλθκυςμόσ

Χωρίσ μετανάςτευςθ

Ρθγι: Eurostat

Η δθμογραφικι κρίςθ δθμιουργεί ςθμαντικζσ προκλιςεισ για το εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ
χϊρασ. Ήδθ παρατθρείται μείωςθ των μακθτϊν ςτθν προςχολικι αγωγι και ςτισ πρϊτεσ
τάξεισ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ.8 Δθμιουργοφνται ζτςι ανάγκεσ για τθν αναδιοργάνωςθ των ςχολικϊν μονάδων τθσ χϊρασ. Ωςτόςο, ελλείψεισ ςτο ςφςτθμα προςχολικισ εκπαίδευςθσ και πρόνοιασ αποτελοφν ςθμαντικό παράγοντα υπογεννθτικότθτασ ςτθ χϊρα. Η
ανατροφι παιδιϊν δθμιουργεί υπολογίςιμο κόςτοσ για τα ελλθνικά νοικοκυριά, περιορίηοντασ ζτςι τον μζςο αρικμό παιδιϊν ανά οικογζνεια. Αναγκαίεσ είναι επομζνωσ οι δθμόςιεσ
επενδφςεισ για επζκταςθ τθσ λειτουργίασ παιδικϊν ςτακμϊν και νθπιαγωγείων, κακϊσ και
για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ δθμόςιασ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ.
Η ενςωμάτωςθ μεταναςτϊν ςτον παραγωγικό και κοινωνικό ιςτό τθσ χϊρασ περιορίηει τισ
αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τθσ δθμογραφικισ κρίςθσ, δθμιουργεί ωςτόςο ςθμαντικζσ κοινωνικζσ
και πολιτιςμικζσ προκλιςεισ. Ραράλλθλα, οι μεταναςτευτικζσ ροζσ ενδζχεται να ενιςχυκοφν μεςοπρόκεςμα και μακροπρόκεςμα, ωσ αποτζλεςμα και των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ για ιδιαίτερα ευαίςκθτεσ ςε αυτι περιοχζσ τθσ Αφρικισ και τθσ Μζςθσ Ανατολισ.
2.1.8

ΛΟΙΠΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ

Στισ προκλιςεισ που δθμιουργοφν ςθμαντικζσ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ εντάςςονται και οι
μεταβολζσ που παρατθροφνται ςτο διεκνζσ γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον. Κακϊσ
αναπτφςςονται ταχζωσ οι πολυπλθκείσ οικονομίεσ τθσ Αςίασ (Κίνα, Ινδία), το κζντρο βάροσ
των διεκνϊν οικονομικϊν ςχζςεων μετατοπίηεται ανατολικά, προκαλϊντασ τριβζσ ςτο παγκόςμιο ςφςτθμα εμπορίου, ακόμα και «εμπορικοφσ πολζμουσ». Ραράλλθλα, παραδοςια8

ΙΟΒΕ (2018). Κρίςθ, δθμογραφικζσ μεταβολζσ και επιπτϊςεισ ςτθν εκπαίδευςθ, ςελ. 26 επ. και
55 επ. αντίςτοιχα.

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ & ΕΠΑ

Αναπτυξιακζσ ανάγκεσ και δυνατότθτεσ ςε εκνικό επίπεδο

κζσ δυνάμεισ (όπωσ ΗΡΑ και Ηνωμζνο Βαςίλειο) γίνονται περιςςότερο εςωςτρεφείσ, ενϊ
ενιςχφεται και θ γεωπολιτικι αςτάκεια από τθν προςπάκεια ανάδειξθσ νζων περιφερειακϊν δυνάμεων ςε περιοχζσ όπωσ θ Ανατολικι Μεςόγειοσ.
Σε ζνα περιβάλλον αυξθμζνθσ γεωπολιτικισ αςτάκειασ και αποδυνάμωςθσ τθσ οικονομικισ
ολοκλιρωςθσ, θ ανάγκθ μιασ ιςχυρισ και ανταγωνιςτικισ οικονομίασ αποκτά ιδιαίτερθ ςθμαςία. Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ κρίςιμο είναι θ χϊρα να παραμείνει προςθλωμζνθ ςτθν
πορεία των διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και τθσ οικονομικισ ςτακερότθτασ. Σθμαντικζσ
παραμζνουν και οι ανάγκεσ για επενδφςεισ ςε αμυντικό εξοπλιςμό και ςυςτιματα αςφάλειασ.
Τζλοσ, όπωσ αποδείχκθκε με τθν πανδθμία του ιοφ SARS-CoV-2, προκφπτουν απρόβλεπτα
γεγονότα με τεράςτιεσ επιπτϊςεισ για τθν οικονομία και τθν κοινωνία. Στο πλαίςιο τθσ αντιμετϊπιςθσ των ςυνεπειϊν τθσ υγειονομικισ κρίςθσ θ αφξθςθ των δθμόςιων επενδφςεων
ςτον τομζα τθσ υγείασ επιφζρει κετικά αποτελζςματα αφενόσ ςε όρουσ βραχυχρόνιασ αποτροπισ τθσ φφεςθσ, αφετζρου ςε όρουσ μακροχρόνιασ βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ
του ςυνόλου των πολιτϊν που ςυνδζεται και με υψθλότερουσ ρυκμοφσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ.

2.2

Αναπτυξιακζσ δυνατότητεσ από την αξιοποίηςη των ςυγκριτικών πλεονεκτημάτων τησ χώρασ

Εκτόσ από τισ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ που δθμιουργοφνται από τισ βαςικζσ προκλιςεισ, με
τισ οποίεσ ζρχεται αντιμζτωπθ θ ελλθνικι οικονομία, ο αναπτυξιακόσ ςχεδιαςμόσ πρζπει να
λάβει υπόψθ και τισ δυνατότθτεσ που προκφπτουν από τθν πλθρζςτερθ αξιοποίθςθ των
ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ χϊρασ. Σε αυτι τθν ενότθτα αναλφονται τα ςυγκριτικά
πλεονεκτιματα τθσ χϊρασ που προζρχονται από το ιδιαίτερο φυςικό περιβάλλον, το κλίμα,
τθ γεωγραφικι κζςθ και τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά που χαρακτθρίηουν τθ χϊρα.
2.2.1

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΗ

Η Ελλάδα μπορεί να ενιςχφςει ςθμαντικά τθ κζςθ τθσ ςτισ διεκνείσ εμπορικζσ ροζσ, εκμεταλλευόμενθ αποτελεςματικότερα τθ γεωπολιτικι τθσ κζςθ ςε ζνα εμπορικό ςταυροδρόμι
μεταξφ τριϊν θπείρων (Ευρϊπθ, Αςία και Αφρικι). Ήδθ, θ διακίνθςθ εμπορευματοκιβωτίων
μζςα από το λιμάνι του Ρειραιά αναπτφςςεται ραγδαία, με αποτζλεςμα ο ΟΛΡ να βρεκεί
το 2019 ςτθν τζταρτθ κζςθ πανευρωπαϊκά (και ςτθν πρϊτθ κζςθ ςτθ Μεςόγειο), από 17θ το
2007.9
Δυνατότθτεσ για περαιτζρω ανάπτυξθ του διαςυνοριακοφ εμπορίου μζςα από τα κεντρικά
και τα περιφερειακά λιμάνια τθσ χϊρασ προκφπτουν και από τον εκςυγχρονιςμό του ςιδθροδρομικοφ δικτφου, των υποδομϊν αποκικευςθσ και των υπόλοιπων υποςτθρικτικϊν ςτισ
μεταφορζσ υπθρεςιϊν (logistics). Επιπροςκζτωσ, με ενίςχυςθ των υποδομϊν μεταφοράσ
δθμιουργοφνται προχποκζςεισ για πιο δυναμικι ςυμμετοχι τθσ εγχϊριασ μεταποίθςθσ ςτισ
παγκόςμιεσ αλυςίδεσ αξίασ, κακϊσ και ςτθ μεταποίθςθ τελικϊν προϊόντων με ειςροζσ από
τρίτεσ χϊρεσ, με ςκοπό τισ εξαγωγζσ τουσ προσ άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Τζλοσ,

9

Notteboom, T., Top 15 container ports in Europe in 2019: TEU volumes and growth rates, PortEconomics
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θ προνομιακι γεωγραφικι κζςθ τθσ χϊρασ παρζχει τθ δυνατότθτα περαιτζρω ανάπτυξθσ
δικτφων μεταφοράσ και υποδομϊν αποκικευςθσ ενζργειασ.
2.2.2

ΦΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ

Λόγω τθσ γεωγραφικισ τθσ κζςθσ, του πολυςχιδοφσ ανάγλυφου, τθσ μεγάλθσ ποικιλίασ ενδιαιτθμάτων και τθσ ποικιλομορφίασ των τοπίων τθσ (όπωσ μεςογειακά οικοςυςτιματα,
ζλθ, λιμνοκάλαςςεσ, αλυκζσ, εκβολζσ, δάςθ και λίμνεσ), θ Ελλάδα διακζτει ιδιαίτερα πλοφςια βιοποικιλότθτα. Στθν Ελλάδα ςυναντϊνται περίπου 6,6 χιλ. είδθ και υποείδθ αγγειόςπερμων φυτϊν και περιςςότερα από 23 χιλ. είδθ ηϊων.
Η πλοφςια βιοποικιλότθτα προςφζρει ιςχυρζσ αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ. Η πλοφςια χλωρίδα τθσ χϊρασ δθμιουργεί δυνατότθτεσ για περαιτζρω ανάπτυξθ φυςικϊν καλλυντικϊν
προϊόντων και ειδϊν υγιεινισ διατροφισ. Επιπλζον, οι ευνοϊκζσ κλιματικζσ ςυνκικεσ περιοχϊν τθσ χϊρασ ενιςχφουν τθν ελκυςτικότθτα των προϊόντων με προςτατευόμενθ ονομαςία
προζλευςθσ (ΡΟΡ) και προςτατευόμενθ γεωγραφικι ζνδειξθ (ΡΓΕ). Τζλοσ, το ευνοϊκό φυςικό περιβάλλον ενιςχφει και τισ αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ ςε εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ, όπωσ θ ορειβαςία και ο αγροτουριςμόσ.
Στα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ χϊρασ περιλαμβάνονται και τα αξιόλογα αποκζματα
ορυκτϊν πρϊτων υλϊν. Η εξορυκτικι βιομθχανία, ςτθν οποία ξεχωρίηουν θ εξόρυξθ μαρμάρων, περλίτθ, μπετονίτθ και άλλων μεταλλευμάτων, κακϊσ και θ παραγωγι αλουμινίου
και άλλων μετάλλων με εγχϊριεσ πρϊτεσ φλεσ, ςτθρίηει άμεςα και ζμμεςα άνω των 80 χιλ.
κζςεων εργαςίασ και περίπου το 2% του ΑΕΡ τθσ χϊρασ.10 Η χϊρα διακζτει επίςθσ ςθμαντικό αιολικό δυναμικό και αυξθμζνθ θλιοφάνεια, πλεονεκτιματα που ςτθρίηουν τθν περαιτζρω ανάπτυξθ θλεκτροπαραγωγισ με ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ.
Τζλοσ, με το μεςογειακό κλίμα που επικρατεί ςτθ χϊρα, το πλικοσ των νθςιϊν και τθν εκτενι ακτογραμμι, θ Ελλάδα ζχει κακιερωκεί ωσ ζνασ κορυφαίοσ προοριςμόσ για παρακεριςμό ςτθν παγκόςμια τουριςτικι αγορά. Υπάρχουν, ωςτόςο, ακόμα ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ
περαιτζρω ανάπτυξθσ, ειδικά ςε ανερχόμενεσ αγορζσ, όπωσ θ Κίνα, θ ωςία και θ Ινδία,
αλλά και ςε παρεμφερείσ κλάδουσ, όπωσ θ απόκτθςθ δεφτερθσ κατοικίασ αλλοδαπϊν κατοίκων ςτθ χϊρα.
2.2.3

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Η ιδιαίτερα πλοφςια πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ χϊρασ αποτελεί ζνα ακόμα πολφ ςθμαντικό πλεονζκτθμά τθσ, το οποίο δθμιουργεί δυνατότθτεσ για περαιτζρω ανάπτυξθ. Ο ρόλοσ
του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ για τθν ανάπτυξθ τθσ δυτικισ ςκζψθσ και κουλτοφρασ αναγνωρίηεται διεκνϊσ, ωςτόςο υπάρχουν ακόμα ςθμαντικά περικϊρια περαιτζρω αξιοποίθςθσ του
πολιτιςτικοφ πλοφτου που διακζτει θ χϊρα.
Υπάρχουν πολλά ςθμαντικά μνθμεία ιδιαιτζρου ενδιαφζροντοσ, που δεν ζχουν αναδειχκεί
πλιρωσ ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ Ακινασ, ενϊ οι υποδομζσ για τθν υποδοχι επιςκεπτϊν είναι
ελλιπείσ ςε πολλά μνθμεία και ιςτορικοφσ τόπουσ ςε περιοχζσ τθσ νθςιωτικισ και θπειρωτικισ χϊρασ. Επιπλζον, υπάρχουν ςθμαντικά περικϊρια περαιτζρω ανάδειξθσ του πολιτιςτι10

ΙΟΒΕ (2018), Η ςυμβολι τθσ εξορυκτικισ βιομθχανίασ ςτθν ελλθνικι οικονομία.

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ & ΕΠΑ

Αναπτυξιακζσ ανάγκεσ και δυνατότθτεσ ςε εκνικό επίπεδο

κοφ αποκζματοσ τθσ χϊρασ με τθ χριςθ ΤΡΕ, όπωσ ψθφιοποίθςθ πολιτιςτικοφ αποκζµατοσ,
δθµιουργία πολιτιςµικοφ ψθφιακοφ περιεχοµζνου, δθµιουργία υποδοµϊν εφκολθσ πρόςβαςθσ ςτο θλεκτρονικό πολιτιςµικό περιεχόµενο, δθµιουργία ςυςτθµάτων διανοµισ προβολισ του πολιτιςµικοφ αποκζµατοσ, δθµιουργία πολιτιςµικϊν πόρταλ, "ψθφιακι"
καλλιτεχνικι δθµιουργία, "ψθφιακι" τζχνθ, εικονικζσ περιθγιςεισ ςε μουςεία, εικονικά
μουςεία και αίκουςεσ τζχνθσ και χριςθ τεχνολογιϊν επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ.
Δυνατότθτεσ ενίςχυςθσ τθσ κζςθσ τθσ χϊρασ υπάρχουν και ςτθ διεκνι αγορά εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν, ειδικά ςε πεδία που ςχετίηονται ςτενά με τθν πολιτιςτικι τθσ κλθρονομιά,
όπωσ κλαςςικζσ ςπουδζσ, αρχαιολογία, κεατρολογία, τζχνεσ και φιλοςοφία. Ζχει καταγραφεί ενδιαφζρον για ςυνεργαςία με τα εγχϊρια πανεπιςτιμια από διεκνι εκπαιδευτικά ιδρφματα αναγνωριςμζνου κφρουσ, ωςτόςο απαιτοφνται περαιτζρω παρεμβάςεισ για τθ
διεκνοποίθςθ των εγχϊριων ιδρυμάτων.
Τζλοσ, θ πολιτιςτικι κλθρονομιά, ςε ςυνδυαςμό με το φυςικό κάλλοσ και τθ γαςτρονομικι
παράδοςθ, ςυνκζτουν μια εν δυνάμει πολφ ελκυςτικι εικόνα για τθ χϊρα. Απαιτείται όμωσ
ςυςτθματικι προςπάκεια για τθν προβολι τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ τθσ χϊρασ μζςω και
τθσ δθμιουργίασ ενόσ δυνατοφ εκνικοφ εμπορικοφ ςιματοσ (nation branding), ςτα πρότυπα
άλλων χωρϊν, όπωσ θ Ιταλία, θ Γερμανία, οι ΗΡΑ και το Ηνωμζνο Βαςίλειο. Η κακιζρωςθ
ενόσ ιςχυροφ εκνικοφ brand ενζχει αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ ειδικά όςον αφορά ποιοτικά
ελλθνικά προϊόντα που παράγονται ςτθ χϊρα με ςεβαςμό ςτισ παραδόςεισ και το περιβάλλον τθσ και εκπροςωποφν ζναν «ελλθνικό τρόπο ηωισ».
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3. ΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΕΠΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΟΤ Ε ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ
Ο απϊτεροσ ςτόχοσ οικονομικισ πολιτικισ είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ τθσ
χϊρασ, με μζγιςτθ δυνατι ςφγκλιςθ των περιφερειϊν, τθν πλθρζςτερθ δυνατι αξιοποίθςθ
των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ χϊρασ και διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και
τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Για τθν επίτευξθ των παραπάνω απαιτείται αλλαγι του
παραγωγικοφ υποδείγματοσ τθσ οικονομίασ που να διαςφαλίηει τθ βιωςιμότθτα τθσ ανάπτυξθσ και τθσ κοινωνικισ ευθμερίασ απζναντι ςε μεγάλεσ προκλιςεισ και απροςδόκθτεσ
εξελίξεισ.
Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ, οι αναπτυξιακοί ςτόχοι του ΕΡΑ αναπτφςςονται ςε πζντε πυλϊνεσ: Ζξυπνθ Ανάπτυξθ, Ρράςινθ Ανάπτυξθ, Κοινωνικι Ανάπτυξθ, Ανάπτυξθ Υποδομϊν και
Εξωςτρζφεια (Διάγραμμα 3.1). Οι πρϊτοι δυο από αυτοφσ τουσ πυλϊνεσ ζχουν ευρφτερθ
ςτόχευςθ που αφορά πρακτικά το ςφνολο των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων, ενϊ οι υπόλοιποι τρεισ ςτοχεφουν ςτθν ενίςχυςθ ςυγκεκριμζνων δραςτθριοτιτων. Η επίτευξθ μιασ
ιςχυρισ και διατθριςιμθσ ανάπτυξθσ ςτο ςφνολο τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ απαιτεί τθν ιςορροπθμζνθ μεγζκυνςθ και ςτουσ πζντε πυλϊνεσ. Επιπλζον, αναγκαίεσ είναι θ εξειδίκευςθ, θ προτεραιοποίθςθ και θ ιεράρχθςθ των επενδυτικϊν ζργων εντόσ κάκε πυλϊνα με βάςθ τθ δυνατότθτά τουσ να ςυνειςφζρουν ςτθν επίτευξθ των αναπτυξιακϊν ςτόχων. Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται αναλυτικά οι αναπτυξιακοί ςτόχοι, με τθν εξειδίκευςι τουσ ςε ειδικοφσ ςτόχουσ και προτεραιότθτεσ.
Διάγραμμα 3.1: Αναπτυξιακοί ςτόχοι του ΕΠΑ

'Εξυπνθ
ανάπτυξθ

•Ζρευνα και ανάπτυξθ
•Ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ
•Καινοτομία και επιχειρθματικότθτα

Ρράςινθ
ανάπτυξθ

•Κυκλικι οικονομία
•Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ
•Κλιματικι αλλαγι

Ανάπτυξθ
υποδομϊν

•Δίκτυα
•Μεταφορζσ

Κοινωνικι
ανάπτυξθ

•Υγεία
•Απαςχόλθςθ
•Ραιδεία/Ακλθτιςμόσ
•Κοινωνικι ςυνοχι

Εξωςτρζφεια

•Εφοδιαςτικι αλυςίδα

•Ρολιτιςμόσ
•Τουριςμόσ
•Αγροδιατροφικόσ τομζασ
•Βιομθχανία

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ & ΕΠΑ

Οι αναπτυξιακοί ςτόχοι του ΕΠΑ και θ εξειδίκευςθ τουσ ςε προτεραιότθτεσ

3.1

Ζξυπνη ανάπτυξη

Οι ταχφτατεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ ζχουν μεταβάλει τα πρότυπα παραγωγισ προϊόντων
και υπθρεςιϊν παγκοςμίωσ. Για να παραμείνει μια οικονομία ανταγωνιςτικι, απαιτείται θ
ενεργι τθσ ςυμμετοχι ςτθν παραγωγι νζασ ζρευνασ και τεχνολογικισ ανάπτυξθσ. Απαιτείται επίςθσ και θ προςαρμογι των παραγωγικϊν διαδικαςιϊν ςτθν οικονομία, μζςα από τθν
αφομοίωςθ των νζων τεχνολογιϊν ςτθν καταςκευι καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν.
Τζλοσ, θ εξάπλωςθ των νζων τεχνολογιϊν είναι απαραίτθτθ και ςτθ δθμόςια διοίκθςθ, αυξάνοντασ ςθμαντικά τθν αποτελεςματικότθτα του ζργου που παράγει.
Ο ςτόχοσ τθσ ζξυπνθσ ανάπτυξθσ εξειδικεφεται ςτουσ εξισ τρεισ ειδικοφσ ςτόχουσ:




Ζρευνα και τεχνολογικι ανάπτυξθ
Καινοτομία και επιχειρθματικότθτα
Ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ

Διάγραμμα 3.2: Προτεραιότθτεσ του ςτόχου ζξυπνθσ ανάπτυξθσ
Δθμιουργία
επιλεγμζνων κεντρικϊν
ερευνθτικϊν κζντρων
και προγραμμάτων ςε
τομείσ αιχμισ

Δθμιουργία ερευνθτικισ
τεχνογνωςίασ και
λφςεων ΤΡΕ ςτον
δθμόςιο τομζα

Ρροϊκθςθ
αποτελεςμάτων
ζρευνασ, καινοτομίασ
και τεχνολογίασ ςτισ
επιχειριςεισ

Συςτάδεσ ανάπτυξθσ

Βιομθχανικι μετάβαςθ
και επιχειρθματικότθτα

Δθμόςια διοίκθςθ και
ψθφιοποίθςθ

Ηλεκτρονικι υγεία (ehealth)

Ψθφιακι διαςφνδεςθ
μονάδων δθμόςιασ
διοίκθςθσ

Εκςυγχρονιςμόσ του
δικαςτικοφ ςυςτιματοσ

Ζξυπνεσ πόλεισ

Ψθφιακζσ δεξιότθτεσ
και ψθφιακι ζνταξθ

Αναδεικνφονται ζντεκα προτεραιότθτεσ που καλοφνται να εξυπθρετιςουν τουσ τρεισ ειδικοφσ ςτόχουσ τθσ ζξυπνθσ ανάπτυξθσ (Διάγραμμα 3.2 και Ρίνακασ 3.1 ςτο Ραράρτθμα). Αυτζσ οι προτεραιότθτεσ καλοφνται να αντιμετωπίςουν κυρίωσ τισ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ που
προζρχονται από τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ. Ωςτόςο, ςθμαντικι είναι θ ςυνειςφορά μερικϊν από αυτζσ τισ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ και ςτθν κάλυψθ τθσ ανάγκθσ για αλλαγι
του παραγωγικοφ υποδείγματοσ (π.χ. μζςα από τθν προϊκθςθ των αποτελεςμάτων ζρευνασ, καινοτομίασ και τεχνολογίασ ςτισ επιχειριςεισ, τθ δθμιουργία ςυςτάδων ανάπτυξθσ
και τον εκςυγχρονιςμό του δικαςτικοφ ςυςτιματοσ), κακϊσ και ςτθν ανάγκθ αντιμετϊπιςθσ
των κοινωνικϊν επιπτϊςεων τθσ οικονομικισ κρίςθσ (π.χ. μζςα από τθν ενίςχυςθ των ψθφιακϊν δεξιοτιτων και τθν ψθφιακι ζνταξθ).
Αναλυτικότερα, ςτισ προτεραιότθτεσ του πυλϊνα τθσ ζξυπνθσ ανάπτυξθσ εντάςςεται θ δθμιουργία επιλεγμζνων κεντρικϊν ερευνθτικϊν κζντρων και προγραμμάτων ςε τομείσ αιχμισ. Μζςα από τθ ςυγκεκριμζνθ προτεραιότθτα καταβάλλονται πόροι ςε ςχετικά λίγα επιλεγμζνα πεδία όπου υπάρχει αυξθμζνθ πικανότθτα ανάπτυξθσ ερευνθτικϊν κζντρων παγκόςμιασ εμβζλειασ. Ανάλογα με τθν επιλογι των τομζων, θ ςυγκεκριμζνθ επενδυτικι προτεραιότθτα μπορεί να απαντιςει και ςε άλλεσ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ, πζρα από τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ, όπωσ θ αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και θ διαχείριςθ ζκτακτων
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ςυνκθκϊν, όπωσ πανδθμίεσ. Στθν αποτελεςματικότθτα των ςχετικϊν ζργων ενδζχεται να
ςυνειςφζρουν το ευνοϊκό κλίμα και το πλοφςιο πολιτιςτικό απόκεμα, ωσ παράγοντεσ που
ςυμβάλλουν ςτθν προςζλκυςθ καταξιωμζνων (Ελλινων και μθ) ερευνθτϊν από το εξωτερικό. Βαςικόσ παράγοντασ επιτυχίασ είναι θ κζςπιςθ αποτελεςματικϊν διαδικαςιϊν επιλογισ
των ςυγκεκριμζνων τομζων αιχμισ προσ χρθματοδότθςθ.
Στθν ίδια κατεφκυνςθ είναι και θ προτεραιότθτα για τθν προϊκθςθ των αποτελεςμάτων
τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ ςτισ επιχειριςεισ, ϊςτε να μποροφν ςτθ ςυνζχεια να ενςωματϊςουν αυτι τθ γνϊςθ ςτθν παραγωγικι τουσ διαδικαςία. Ζνασ τρόποσ για να επιτευχκεί
αυτι θ προϊκθςθ είναι μζςω τθσ ενίςχυςθσ τθσ διαςφνδεςθσ των εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν ιδρυμάτων με τθν παραγωγι. Ήδθ χρθματοδοτοφνται κοινά ερευνθτικά ζργα, ςτα
οποία ςυμμετζχουν τόςο επιχειριςεισ όςο και ΑΕΙ - ερευνθτικά κζντρα, κυρίωσ μζςα από
ευρωπαϊκά χρθματοδοτικά προγράμματα (όπωσ Horizon 2020 και LIFE), αλλά και από ερευνθτικά προγράμματα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ζρευνασ και Τεχνολογίασ (ΓΓΕΤ).
Πταν αυτοφ του τφπου οι ςυνεργαςίεσ μεταξφ επιχειριςεων και ερευνθτικϊν ιδρυμάτων
επεκτείνονται πζρα από μεμονωμζνα ερευνθτικά ζργα και παγιϊνονται ςε μια πιο μόνιμθ
βάςθ, δθμιουργοφνται ςυςτάδεσ ανάπτυξθσ (growth clusters). Η ςυνεργαςία τθσ ερευνθτικισ κοινότθτασ με τισ εγχϊριεσ επιχειριςεισ, τόςο μζςω μεμονωμζνων ερευνθτικϊν ζργων,
όςο και μζςα από μια ςυςτάδα, αποτελεί βαςικό βιμα και ςτθ διαδικαςία αλλαγισ του παραγωγικοφ υποδείγματοσ τθσ χϊρασ ςε μια πιο βιϊςιμθ και ανταγωνιςτικι κατεφκυνςθ.
Στον ςτόχο τθσ ζξυπνθσ ανάπτυξθσ εντάςςεται και θ προϊκθςθ τθσ ψθφιακισ καινοτομίασ
και επιχειρθματικότθτασ, με τθν ενίςχυςθ των αναπτυξιακϊν προςπακειϊν ςε κλάδουσ υπθρεςιϊν που ζχουν ζνταςθ γνϊςθσ και χριςθσ ΤΡΕ. Ενδεικτικόσ τομζασ με ςθμαντικι ανάπτυξθ και προοπτικζσ παγκοςμίωσ ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ είναι θ ανάπτυξθ εφαρμογϊν
για χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ (fintech).
Ρζρα από τθν παραγωγι ζρευνασ, καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογίασ, ςθμαντικι αναπτυξιακι διάςταςθ ζχει και θ διαδικαςία εξάπλωςθσ τθσ χριςθσ των ΤΡΕ ςτισ εγχϊριεσ επιχειριςεισ. Σε αυτι τθν επενδυτικι προτεραιότθτα εντάςςονται ζργα για ενίςχυςθ τθσ μετάβαςθσ βιομθχανιϊν ςτθ νζα ψθφιακι εποχι (π.χ. μζςω αυτοματοποίθςθσ τθσ παραγωγισ).
Η αξιοποίθςθ τθσ ςυνδεςιμότθτασ και των μεγάλων όγκων δεδομζνων, του διαδικτφου των
πραγμάτων, των λφςεων cloud computing και άλλων διακζςιμων και αναπτυςςόμενων τεχνολογιϊν ενιςχφει τθν ανταγωνιςτικότθτα τόςο βιομθχανιϊν όςο και επιχειριςεων άλλων
ςθμαντικϊν κλάδων τθσ οικονομίασ.
Στθ χρθματοδότθςθ πρωτοβουλιϊν για τθν καινοτομία και τθν επιχειρθματικότθτα, τα ειδικά προγράμματα του άρκρου 130 του ν. 4635/2019 μπορεί να αποτελζςουν ζνα ιδιαίτερα
χριςιμο εργαλείο. Εξάλλου, πολλά από τα ταμεία που ζχουν παρόμοια μορφι ςτθ χϊρα
μασ και ςυγχρθματοδοτοφνται από ευρωπαϊκοφσ πόρουσ κατευκφνονται ςε ςτιριξθ καινοτόμων ιδεϊν ςε αρχικζσ φάςεισ επιχειρθματικότθτασ.
Ρροτεραιότθτα εντόσ του ςτόχου τθσ ζξυπνθσ ανάπτυξθσ αποτελεί θ ςυςςϊρευςθ και διάχυςθ ερευνθτικισ τεχνογνωςίασ και εφαρμογϊν που ζχουν δθμιουργθκεί για τισ ανάγκεσ
του δθμόςιου τομζα. Ήδθ, τα μζτρα που επιβλικθκαν για τον περιοριςμό τθσ εξάπλωςθσ
τθσ πανδθμίασ οδιγθςαν ςε ραγδαία αφξθςθ τθσ χριςθσ ΤΡΕ ςτισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ο δθμόςιοσ τομζασ προσ τουσ πολίτεσ, αλλά και ωσ μζροσ τθσ εςωτερικισ λειτουργίασ
του, από τθν θλεκτρονικι υγεία και τθν θλεκτρονικι μάκθςθ, ζωσ τθν θλεκτρονικι διακυΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
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βζρνθςθ και τισ θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Κακϊσ θ δθμόςια διοίκθςθ αποτελεί
ζναν ιδιαίτερα μεγάλο και ςφνκετο οργανιςμό, είναι ςθμαντικό θ ερευνθτικι τεχνογνωςία
και οι λφςεισ που δθμιουργοφνται κατά τθ διαδικαςία ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ του δθμόςιου τομζα, να αξιοποιοφνται επαρκϊσ, τόςο εντόσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ όςο και ευρφτερα ςτθν κοινωνία.
Επιπλζον, ο ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ του δθμόςιου τομζα ζχει ςθμαντικι ςυνειςφορά
και ςτθν αντιμετϊπιςθ αναπτυξιακϊν αναγκϊν που εκτείνονται πζρα από τθ ςυμμόρφωςθ
με τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ. Η θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, μζςω τθσ απλοποίθςθσ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν και τθσ ψθφιακισ διαςφνδεςθσ μεταξφ των μονάδων τθσ δθμόςιασ
διοίκθςθσ, κα διευκολφνει ςθμαντικά τον δθμόςιο τομζα ςτθν διεκπεραίωςθ του ζργου
του, επιτυγχάνοντασ ςθμαντικι εξοικονόμθςθ πόρων, απαντϊντασ ζτςι και ςτθν πρόκλθςθ
για τθ διατιρθςθ τθσ δθμοςιονομικισ πεικαρχίασ. Επιπροςκζτωσ, ο εκςυγχρονιςμόσ του
δικαςτικοφ ςυςτιματοσ απαντάει ςτθν ανάγκθ αλλαγισ του παραγωγικοφ υποδείγματοσ,
κακϊσ ο αργόσ ρυκμόσ απονομισ δικαιοςφνθσ ςτθ χϊρα αποτελεί αναςταλτικό παράγοντα
ςτθν προςζλκυςθ επενδφςεων.
Η περαιτζρω ψθφιοποίθςθ του τομζα τθσ δθμόςιασ υγείασ κα ςυνειςφζρει και ςε κοινωνικοφσ ςτόχουσ, βελτιϊνοντασ τθν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ υγείασ ςτουσ πολίτεσ τθσ χϊρασ.
Τζλοσ, ο ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ των αςτικϊν περιοχϊν τθσ χϊρασ κα βελτιϊςει τθν
κακθμερινότθτα των κατοίκων τουσ, ενϊ περιορίηοντασ τθν κυκλοφοριακι ςυμφόρθςθ κα
ςυνειςφζρει και ςτθν επίτευξθ των ςτόχων άμβλυνςθσ των ςυνεπειϊν τθσ κλιματικισ αλλαγισ και βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ του αζρα.
Ο ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ απαιτεί ενίςχυςθ των ψθφιακϊν
δεξιοτιτων των τωρινϊν, αλλά και των μελλοντικϊν εργαηομζνων. Αυτι θ ενίςχυςθ μπορεί
να επιτευχκεί μζςω τθσ κατάλλθλθσ κατάρτιςθσ των εργαηομζνων, ιδιαίτερα ςε κζςεισ εργαςίασ που αντιμετωπίηουν αυξθμζνο κίνδυνο κατάργθςθσ λόγω αυτοματοποίθςθσ, αλλά
και ςε τομείσ όπου θ φφςθ τθσ δουλειάσ κα αλλάξει με τθν ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν.
Ζτςι, οι πρωτοβουλίεσ για ενίςχυςθ των ψθφιακϊν δεξιοτιτων και τθσ ψθφιακισ ζνταξθσ
ζχουν ςθμαντικζσ επιδράςεισ και ςτθν αντιμετϊπιςθ κοινωνικϊν επιπτϊςεων, όπωσ θ ανεργία, αλλά και ςτθν προςπάκεια ςτροφισ του παραγωγικοφ υποδείγματοσ προσ τθν παραγωγι προϊόντων και υπθρεςιϊν με υψθλότερθ προςτικζμενθ αξία.

3.2

Πράςινη ανάπτυξη

Για να είναι διατθριςιμθ θ ανάπτυξθ μιασ οικονομίασ και να πετυχαίνει υψθλζσ επιδόςεισ
ςε όρουσ κοινωνικισ ευθμερίασ, απαραίτθτθ είναι θ μζριμνα για τθν ορκι διαχείριςθ των
πόρων και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Επιπλζον, θ αλλαγι του κλίματοσ αποτελεί τθ
μεγαλφτερθ πρόκλθςθ που κα αντιμετωπίςει θ ανκρωπότθτα τα επόμενα χρόνια, επθρεάηοντασ κάκε πτυχι τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ. Για αυτόν τον λόγο, θ πράςινθ ανάπτυξθ αποτελεί ζναν από τουσ πζντε βαςικοφσ πυλϊνεσ του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ του
ΕΡΑ.
Ο ςτόχοσ τθσ πράςινθσ ανάπτυξθσ εξειδικεφεται ςε τρεισ επιμζρουσ ειδικοφσ ςτόχουσ:




Μετάβαςθ ςε κυκλικι οικονομία
Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ
Αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ
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Διάγραμμα 3.3: Προτεραιότθτεσ του ςτόχου πράςινθσ ανάπτυξθσ

Ενεργειακι απόδοςθ

Στιριξθ ΑΡΕ –
ςυμπαραγωγι

Απεξάρτθςθ από ορυκτά
καφςιμα- ενεργειακι
μετάβαςθ

Ρρόλθψθ & διαχείριςθ
κινδφνων

Ανάπτυξθ υποδομϊν
προςταςίασ

Ραροχι πόςιμου νεροφ
& διαχείριςθ υδάτων

Διαχείριςθ ςτερεϊν και
υγρϊν αποβλιτων

Στιριξθ φιλικϊν προσ το
περιβάλλον διεργαςιϊν
παραγωγισ &
αποδοτικισ χριςθσ
πόρων

Ανάδειξθ, προςταςία
και αξιοποίθςθ τθσ
φυςικισ κλθρονομιάσ

Ρράςινθ
επιχειρθματικότθτα

Ρράςινεσ πόλεισ

Αναδεικνφονται ζντεκα προτεραιότθτεσ για ζργα που ζχουν τον ςκοπό τθσ πράςινθσ ανάπτυξθσ (Διάγραμμα 3.3 και Ρίνακασ 3.2 ςτο Ραράρτθμα). Η ανάδειξθ τθσ πράςινθσ ανάπτυξθσ ωσ βαςικοφ αναπτυξιακοφ ςτόχου πθγάηει κυρίωσ από τθν ανάγκθ για προςταςία του
περιβάλλοντοσ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Ωςτόςο, θ πράςινθ ανάπτυξθ
ςυνάδει και με τθν προςπάκεια για πλθρζςτερθ αξιοποίθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ χϊρασ. Ειδικότερα, το ιςχυρό αιολικό δυναμικό και θ ενιςχυμζνθ θλιοφάνεια ςτθ
χϊρα ςτθρίηουν τθν ανάπτυξθ των αντίςτοιχων ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ΑΡΕ). Ταυτόχρονα, θ ιδιαίτερα πλοφςια βιοποικιλότθτα και ευρφτερα το φυςικό περιβάλλον τθσ χϊρασ ευνοοφν τθν ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν ςτον τομζα τθσ πράςινθσ επιχειρθματικότθτασ.
Κεντρικό ρόλο ςτθν προςπάκεια πράςινθσ ανάπτυξθσ ζχει θ διαδικαςία μεταςχθματιςμοφ
του ενεργειακοφ τομζα. Οι ςχετικζσ προτεραιότθτεσ περιλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ για αφξθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, απεξάρτθςθ από τα ορυκτά καφςιμα και αφξθςθ τθσ χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και τεχνολογιϊν ςυμπαραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ
και κερμότθτασ. Είναι χαρακτθριςτικό ότι το Εκνικό Σχζδιο για τθν Ενζργεια και το Κλίμα
προβλζπει ότι τθν περίοδο 2020-2030 για τθν επίτευξθ των περιβαλλοντικϊν ςτόχων απαιτοφνται επενδφςεισ ςυνολικισ αξίασ 43,8 δις. ευρϊ ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, υποδομζσ και δίκτυα, ενεργειακι απόδοςθ, κυκλικι οικονομία και άλλουσ ςχετικοφσ τομείσ.
Ρολφ ςθμαντικό ζργο ςτρατθγικισ ςθμαςίασ ςε αυτι τθ προτεραιότθτα αποτελεί θ απολιγνιτοποίθςθ του τομζα παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, με τθν ανάπτυξθ παραγωγικϊν
δομϊν που αξιοποιοφν άλλεσ πθγζσ ενζργειασ, αλλά και με τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για
τθν ανάπτυξθ άλλων οικονομικϊν δραςτθριοτιτων που προςφζρουν βιϊςιμεσ ευκαιρίεσ
απαςχόλθςθσ και επιχειρθματικότθτασ ςτουσ κάτοικουσ των περιοχϊν που πλιττονται από
τθ διαδικαςία απολιγνιτοποίθςθσ.
Ρζρα από ενζργειεσ που αποβλζπουν ςτον περιοριςμό τθσ κλιματικισ αλλαγισ, υπάρχει
ζντονθ ανάγκθ και για υλοποίθςθ δράςεων που κα περιορίηουν τισ επιπτϊςεισ που αυτι
προκαλεί μζςα από τθν αυξθμζνθ ςυχνότθτα ακραίων καιρικϊν φαινομζνων. Αναδεικνφεται ζτςι ωσ προτεραιότθτα θ ανάπτυξθ υποδομϊν πρόλθψθσ και διαχείριςθσ κινδφνων και
προςταςίασ, κακϊσ και επαναφοράσ των πλθγειςϊν υποδομϊν ςε λειτουργία.

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ & ΕΠΑ

Οι αναπτυξιακοί ςτόχοι του ΕΠΑ και θ εξειδίκευςθ τουσ ςε προτεραιότθτεσ

Η αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των πόρων αποτελεί βαςικι επιδίωξθ και όςον αφορά
ςτον ειδικό ςτόχο μετάβαςθσ ςε κυκλικι οικονομία. Σθμαντικζσ είναι οι υςτεριςεισ τθσ χϊρασ ςτον τομζα διαχείριςθσ ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων, ο οποίοσ αναμφιςβιτθτα αποτελεί επενδυτικι προτεραιότθτα. Στον ειδικό ςτόχο για μετάβαςθ ςε κυκλικι οικονομία εντάςςεται ωσ προτεραιότθτα και θ ςτιριξθ φιλικϊν προσ το περιβάλλον διεργαςιϊν παραγωγισ, οι οποίεσ επιτυγχάνουν αποδοτικότερθ χριςθ των πόρων. Ο αντίκτυποσ δράςεων
αυτισ τθσ προτεραιότθτασ επεκτείνεται πζρα από το περιβαλλοντικό κζμα και ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των εγχϊριων επιχειριςεων.
Αντίςτοιχεσ προεκτάςεισ ςτο κζμα τθσ αλλαγισ του παραγωγικοφ υποδείγματοσ ζχουν και
δράςεισ για ενίςχυςθ τθσ πράςινθσ επιχειρθματικότθτασ, κακϊσ και πρωτοβουλίεσ για τθν
ανάδειξθ, προςταςία και αξιοποίθςθ τθσ φυςικισ κλθρονομιάσ. Οι ανάγκεσ για προςταςία
του περιβάλλοντοσ δθμιουργοφν ςθμαντικζσ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ, αρκεί να υπάρχουν
οι ςυνκικεσ για τθν αποτίμθςθ και ανταμοιβι (monetisation) τθσ αξίασ που δθμιουργείται
με αυτόν τον τρόπο. Αντίςτοιχα, ενϊ θ προςταςία τθσ φυςικισ κλθρονομιάσ ζχει εγγενι
αξία, θ ανάδειξι τθσ επιτρζπει τθν αξιοποίθςι τθσ ςτθν ανάπτυξθ και προϊκθςθ προϊόντων, όπωσ τουριςτικοί προοριςμοί, φυτικά καλλυντικά προϊόντα και προϊόντα ΡΟΡ και
ΡΓΕ.
Η προςπάκεια πράςινθσ ανάπτυξθσ επεκτείνεται και ςε ζργα που εντάςςονται ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα για ζνα περιςςότερο φυςικό αςτικό περιβάλλον. Εκτόσ από τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, οι πράςινεσ πόλεισ προςφζρουν με τον τρόπο αυτό μια καλφτερθ ποιότθτα ηωισ ςτουσ κατοίκουσ τουσ και ςυνειςφζρουν ςτθν προςζλκυςθ επενδφςεων.
Σθμαντικζσ παρεμβάςεισ που μποροφν να προςδϊςουν μεγάλθ προςτικζμενθ αξία περιλαμβάνουν τθ δθμιουργία πράςινων χρθματοδοτικϊν εργαλείων και ταμείων για προϊκθςθ τθσ κυκλικισ οικονομίασ, τθσ πράςινθσ επιχειρθματικότθτασ και του ενεργειακοφ μεταςχθματιςμοφ.

3.3

Κοινωνική ανάπτυξη

Μια επιπλζον ςθμαντικι διάςταςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, που τθσ επιτρζπει να διατθρείται διαχρονικά, είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και ευθμερίασ. Εξάλλου, θ
μεγζκυνςθ τθσ οικονομίασ δεν αποτελεί αυτοςκοπό, αλλά είναι επικυμθτι ςτον βακμό που
βελτιϊνει τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ ςτο ςφνολο τθσ κοινωνίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων και
των ευπακϊν ομάδων πλθκυςμοφ.
Ο ςτόχοσ τθσ κοινωνικισ ανάπτυξθσ εξειδικεφεται ςε τζςςερισ επιμζρουσ ειδικοφσ ςτόχουσ
που αντιςτοιχοφν ςε τομείσ κοινωνικισ πολιτικισ:





Υγεία και ακλθτιςμόσ
Απαςχόλθςθ
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Διάγραμμα 3.4: Προτεραιότθτεσ του ςτόχου κοινωνικισ ανάπτυξθσ

Υγεία - υποδομζσ,
εξοπλιςμόσ

Υποδομζσ ςτον τομζα του
ακλθτιςμοφ

Τόνωςθ των πολιτικϊν
απαςχόλθςθσ

Δράςεισ εκπαίδευςθσ –
κατάρτιςθσ εργαηομζνων

Ενςωμάτωςθ ευπακϊν
ομάδων πλθκυςμοφ ςτο
εργατικό δυναμικό

Κοινωνικζσ επενδφςεισ
(ςτιριξθ τθσ οικογζνειασ,
ενίςχυςθ προςχολικισ
αγωγισ)

Ενςωμάτωςθ ευπακϊν
ομάδων πλθκυςμοφ ςτθν
εκπαίδευςθ

Ενίςχυςθ υποδομϊν για
βελτίωςθ τθσ
ενςωμάτωςθσ ΑΜΕΑ

Αντιμετϊπιςθ
ανιςοτιτων ςτισ
απομακρυςμζνεσ και
νθςιωτικζσ περιοχζσ

Ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ
των αςτικϊν, αγροτικϊν
και παράκτιων περιοχϊν

Ανάπτυξθ και
εκςυγχρονιςμόσ
υποδομϊν όλων των
βακμίδων εκπαίδευςθσ

Ρρότυπεσ μονάδεσ
δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ
επαγγελματικισ
κατεφκυνςθσ

Διεκνοποίθςθ των ΑΕΙ

Ρροςζλκυςθ
καταρτιςμζνων Ελλινων
από το εξωτερικό (Brain
Gain)

Αναδεικνφονται δεκατζςςερισ προτεραιότθτεσ που εντάςςονται ςτον ςκοπό τθσ κοινωνικισ
ανάπτυξθσ (Διάγραμμα 3.4 και Ρίνακασ 3.3). Ενϊ βαςικι επιδίωξθ των προτεραιοτιτων εδϊ
είναι θ αποτελεςματικότερθ αντιμετϊπιςθ των κοινωνικϊν επιπτϊςεων τθσ οικονομικισ
κρίςθσ, ςθμαντικι είναι θ ςυνειςφορά των δράςεων που εντάςςονται ςε αυτζσ τισ προτεραιότθτεσ και ςτθν αντιμετϊπιςθ άλλων ςθμαντικϊν αναπτυξιακϊν αναγκϊν. Ενδεικτικά,
όπωσ αναδείχκθκε από τισ ςοβαρότατεσ επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ ςτθν παγκόςμια οικονομικι δραςτθριότθτα, οι επενδφςεισ ςτον τομζα τθσ δθμόςιασ υγείασ, πζρα από τθν άμεςθ ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ωφζλειασ, είναι απαραίτθτεσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πρόκλθςθσ τθσ εξάπλωςθσ τθσ τρζχουςασ και ενδεχόμενων μελλοντικϊν πανδθμιϊν. Επιπλζον,
οι κοινωνικζσ επενδφςεισ για τθ ςτιριξθ τθσ οικογζνειασ και τθν ενίςχυςθ τθσ προςχολικισ
αγωγισ, κακϊσ και οι υπόλοιπεσ παρεμβάςεισ για τθ ςτιριξθ τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ,
αποτελοφν το βαςικό εργαλείο παρζμβαςθσ για μετριαςμό των δυςμενϊν δθμογραφικϊν
τάςεων. Η διεκνοποίθςθ των ΑΕΙ και θ προςζλκυςθ καταρτιςμζνων επιςτθμόνων από το
εξωτερικό ενιςχφουν τθν ποιότθτα τθσ παιδείασ και τθσ ζρευνασ ςτθ χϊρα, ενϊ ςυμβάλλουν και ςτθν ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ. Τζλοσ, θ ενίςχυςθ τθσ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και οι
πολιτικζσ για ενςωμάτωςθ ευπακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ και άλλεσ παρεμβάςεισ για
τόνωςθ τθσ απαςχόλθςθσ, ςυνάδουν με τον ςτόχο αλλαγισ του παραγωγικοφ υποδείγματοσ τθσ χϊρασ.
Αναλυτικότερα, πολφ ςθμαντικι επενδυτικι προτεραιότθτα ςτθν τρζχουςα ςυγκυρία αποτελεί θ ενίςχυςθ των υποδομϊν και του εξοπλιςμοφ ςτο ςφςτθμα τθσ δθμόςιασ υγείασ. Ιδιαίτερθ πρόκλθςθ εδϊ προζρχεται από τθ μορφολογία τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, με ακριτικά νθςιά και απομακρυςμζνεσ θπειρωτικζσ περιοχζσ. Άλλθ πρόκλθςθ αφορά το γεγονόσ ότι το κόςτοσ λειτουργίασ ενόσ νοςοκομείου ι κζντρου υγείασ είναι δυςανάλογα υψθλό
ςε ςφγκριςθ με το κόςτοσ εγκατάςταςισ του. Τζλοσ, όπωσ αποδείχκθκε από τθν πανδθμία
του ιοφ SARS-CoV-2, είναι πολφ ςθμαντικό για τθν οικονομία μιασ χϊρασ να ζχει ζνα ςφςτθμα δθμόςιασ υγείασ που είναι ζτοιμο να ανταποκρικεί ςε πολφ απότομθ αφξθςθ τθσ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ & ΕΠΑ

Οι αναπτυξιακοί ςτόχοι του ΕΠΑ και θ εξειδίκευςθ τουσ ςε προτεραιότθτεσ

ηιτθςθσ για ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ, εγκαταςτάςεισ, εξοπλιςμό και αναλϊςιμα, οι οποίεσ
ςε κανονικζσ ςυνκικεσ αξιοποιοφνται ςε πολφ μικρότερο βακμό.
Για τθν αντιμετϊπιςθ αυτϊν των προκλιςεων, απαιτείται ζνα δθμόςιο ςφςτθμα υγείασ που
χαρακτθρίηεται από ιδιαίτερα υψθλό βακμό ευελιξίασ, προςαρμοςτικότθτασ και ετοιμότθτασ. Ενδεικτικζσ παρεμβάςεισ εδϊ περιλαμβάνουν τθν ανάπτυξθ ςχεδίων επείγουςασ επζμβαςθσ (contingency planning) με ςυμπράξεισ με τον ιδιωτικό τομζα για τθν εξαςφάλιςθ
τθσ δυνατότθτασ γριγορθσ μετατροπισ εγκαταςτάςεων ςε κλινικζσ αναφοράσ επικίνδυνων
νόςων, κακϊσ και τθ δθμιουργία ςτρατθγικϊν αποκεμάτων υλικϊν και εξοπλιςμοφ που
ενδζχεται να χρειαςτοφν ςε μια πανδθμία.
Η βελτίωςθ τθσ υγείασ των πολιτϊν δεν αφορά μόνο τθν παροχι καλφτερων υπθρεςιϊν
υγειονομικισ περίκαλψθσ, αλλά και τθ λιψθ προλθπτικϊν μζτρων μζςω τθσ υιοκζτθςθσ
ενόσ υγιζςτερου τρόπου ηωισ από τουσ πολίτεσ. Κεντρικό ρόλο ςτθν επίτευξθ αυτοφ του
ςτόχου κατζχουν ο μαηικόσ ακλθτιςμόσ και θ διευκόλυνςθ των πολιτϊν ςτθν άςκθςθ ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων. Επομζνωσ, ωσ προτεραιότθτα εντάςςεται και θ ανάπτυξθ των υποδομϊν ςτον τομζα του ακλθτιςμοφ.
Κρίςιμοσ τομζασ άςκθςθσ κοινωνικισ πολιτικισ με ςθμαντικό αναπτυξιακό αντίκτυπο αποτελεί θ μζριμνα για τθν τόνωςθ τθσ απαςχόλθςθσ. Εδϊ εντάςςονται οι πολιτικζσ απαςχόλθςθσ, οι οποίεσ αποςκοποφν ςτθν επανζνταξθ των ανζργων ςτθν αγορά εργαςίασ, κακϊσ
και τα προγράμματα κατάρτιςθσ εργαηομζνων που ζχουν τον ςτόχο να αποκτιςουν οι εργαηόμενοι δεξιότθτεσ απαραίτθτεσ για τθν ενεργι παραμονι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ ςτο
ταχφτατα μεταβαλλόμενο παγκόςμιο περιβάλλον.
Σθμαντικζσ προτεραιότθτεσ είναι και θ ςτιριξθ δράςεων για τθν ενςωμάτωςθ ευπακϊν
ομάδων του πλθκυςμοφ11 ςτο εργατικό δυναμικό και ςτθν εκπαίδευςθ. Ιδιαίτερθ μζριμνα
κα πρζπει να δοκεί ςτθν ενςωμάτωςθ των ΑΜΕΑ και των μεταναςτϊν.
Ρροοπτικζσ για αποτελεςματικότερθ ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ και ενςωμάτωςθ ευπακϊν
ομάδων δθμιουργοφνται με τθ κζςπιςθ εργαλείων ςυγχρθματοδότθςθσ (ειδικά προγράμματα του άρκρου 130 του ν. 4635/2019) για τθν παροχι μικροπιςτϊςεων και προςωποποιθμζνθσ ςυμβουλευτικισ (mentoring). Ο βαςικόσ ςκοπόσ των μικροπιςτϊςεων είναι θ βελτίωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ (access to finance) ευάλωτων ομάδων που επικυμοφν να δθμιουργιςουν ι να επεκτείνουν τθν επιχειρθματικι τουσ δραςτθριότθτα.
Στθν κατεφκυνςθ τθσ εξομάλυνςθσ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων εντάςςονται και ςτοχευμζνεσ δράςεισ ςτισ απομακρυςμζνεσ και νθςιωτικζσ περιοχζσ. Ενδεικτικι παρζμβαςθ εδϊ είναι το μζτρο του μεταφορικοφ ιςοδφναμου ι τθσ επιδότθςθσ άγονων γραμμϊν, που εξαςφαλίηει ότι αυτζσ οι περιοχζσ ζχουν πρόςβαςθ ςε δθμόςια μζςα ςυγκοινωνίασ που τισ
11

Οι ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ – ευάλωτεσ και ειδικζσ (ν.
4019/2011, Αϋ216). Στισ ευάλωτεσ ανικουν οι ομάδεσ του πλθκυςμοφ που θ ζνταξθ τουσ ςτθν κοινωνικι και οικονομικι ηωι εμποδίηεται από ςωματικά και ψυχικά αίτια ι λόγω παραβατικισ ςυμπεριφοράσ (άτομα με αναπθρίεσ, εξαρτθμζνα ι απεξαρτθμζνα από ουςίεσ άτομα, οροκετικοί, φυλακιςμζνοι, αποφυλακιςμζνοι, ανιλικοι παραβάτεσ). Στισ ειδικζσ ανικουν οι ομάδεσ οι οποίεσ βρίςκονται ςε μειονεκτικι κζςθ ωσ προσ τθν ομαλι ζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ, από οικονομικά,
κοινωνικά και πολιτιςμικά αίτια (άνεργοι νζοι, άνεργεσ γυναίκεσ, άνεργοι άνω των πενιντα ετϊν,
μακροχρόνια άνεργοι, αρχθγοί μονογονεϊκϊν οικογενειϊν, μζλθ πολφτεκνων οικογενειϊν, γυναίκεσ
κφματα κακοποίθςθσ, αναλφάβθτοι, κάτοικοι απομακρυςμζνων ορεινϊν και νθςιωτικϊν περιοχϊν,
άτομα με πολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτεσ, μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ).
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ςυνδζουν με τθν υπόλοιπθ χϊρα. Σθμαντικι για τθν εξομάλυνςθ των ανιςοτιτων μεταξφ
των περιφερειϊν τθσ χϊρασ είναι και θ προτεραιότθτα για ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ των
αςτικϊν, αγροτικϊν και παράκτιων περιοχϊν.
Συνειςφορά ςτθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ, αλλά και ςτθν αλλαγι του παραγωγικοφ υποδείγματοσ και ςτθν εξομάλυνςθ των δθμογραφικϊν εξελίξεων, ζχουν και οι προτεραιότθτεσ ςτον τομζα τθσ παιδείασ. Η επζκταςθ (ςε χρονικι διάρκεια) και θ εμβάκυνςθ (ςε ποςοςτό των νοικοκυριϊν) τθσ κάλυψθσ του πλθκυςμοφ από τθν προςχολικι αγωγι, κακϊσ
και θ ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, απαιτοφν ςθμαντικζσ επενδφςεισ ςε υποδομζσ, ςυςτιματα αξιολόγθςθσ και ςυνεχι κατάρτιςθ του προςωπικοφ. Εκτόσ
από κετικζσ ςυνζπειεσ για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ των γνωςτικϊν δεξιοτιτων των παιδιϊν, θ βελτίωςθ τθσ δθμόςιασ προςχολικισ αγωγισ μπορεί να οδθγιςει ςε αφξθςθ του
οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ, κακϊσ θ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτο εργατικό δυναμικό
τθσ χϊρασ παραμζνει ςε ιδιαίτερα χαμθλό ποςοςτό ςυγκριτικά με τισ άλλεσ χϊρεσ μζλθ τθσ
ΕΕ.
Σθμαντικζσ είναι και οι δράςεισ για τθν ανάπτυξθ και τον εκςυγχρονιςμό των υποδομϊν ςε
όλεσ τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ. Ππωσ αποδείχκθκε και με τθν πανδθμία, θ χριςθ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ςτα ςχολεία τθσ χϊρασ αναδεικνφεται πλζον ωσ απολφτωσ αναγκαία
διαδικαςία. Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ, περιλαμβάνονται θ ενίςχυςθ των ψθφιακϊν υποδομϊν και θ ταυτόχρονθ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτθ χριςθ τουσ. Ειδικά για τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, θ δθμιουργία πρότυπων μονάδων επαγγελματικισ κατεφκυνςθσ,
διαςυνδεδεμζνων με τθν τοπικι παραγωγι, κα ζδινε εναλλακτικζσ διεξόδουσ ςε όςουσ μακθτζσ δεν επιλζγουν να ςυνεχίςουν ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, ενιςχφοντασ παράλλθλα
και τθν ανάγκθ για ςτροφι του παραγωγικοφ υποδείγματοσ ςε διαδικαςίεσ που απαιτοφν
τεχνικά καταρτιςμζνο προςωπικό.
Τζλοσ, ειδικά για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, προτεραιότθτα αποτελεί θ ενίςχυςθ του
διεκνοφσ προςανατολιςμοφ των ΑΕΙ, με τθν προςζλκυςθ αλλοδαπϊν φοιτθτϊν και κακθγθτϊν ςε ξενόγλωςςα προγράμματα. Στθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ υπάρχουν ςθμαντικζσ αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ που ςυνδζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ χϊρασ, ειδικά ςε πεδία όπωσ οι κλαςςικζσ
ςπουδζσ, θ φιλοςοφία, θ αρχαιολογία και οι τουριςτικζσ ςπουδζσ. Η ςυγκεκριμζνθ προτεραιότθτα ςυνδζεται ςτενά με τθν ευρφτερθ προςπάκεια προςζλκυςθσ καταρτιςμζνων Ελλινων, ερευνθτϊν και μθ, που ηουν ςτο εξωτερικό, πολλοί εκ των οποίων ζφυγαν τα τελευταία χρόνια λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ (brain gain). Εκτόσ από ςθμαντικζσ πρωτοβουλίεσ
ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ, αυτζσ οι δράςεισ ςυμβάλλουν ςθμαντικά και ςτθν ενίςχυςθ
τθσ εξωςτρζφειασ τθσ χϊρασ.

3.4

Ανάπτυξη υποδομών

Οι υποδομζσ μιασ χϊρασ ζχουν καταλυτικό ρόλο για τθν οικονομικι τθσ ανάπτυξθ. Για αυτόν τον λόγο, θ ανάπτυξθ των υποδομϊν και θ ολοκλιρωςθ όλων των υποδομϊν που είναι
ςε εξζλιξθ, αςχζτωσ τρόπου χρθματοδότθςθσ, αναδεικνφεται ωσ ζνασ από τουσ πζντε αναπτυξιακοφσ ςτόχουσ του ΕΡΑ. Ο ςτόχοσ ανάπτυξθσ υποδομϊν εξειδικεφεται ςε τρεισ ειδικοφσ ςτόχουσ για τθν ανάπτυξθ, τθ βελτίωςθ και τον εκςυγχρονιςμό των δικτφων, των μεταφορϊν και τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ.
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Σε αυτό το πλαίςιο, αναδεικνφονται ζντεκα προτεραιότθτεσ (Διάγραμμα 3.5 και Ρίνακασ 3.4
ςτο Ραράρτθμα). Οι περιςςότερεσ από τισ προτεραιότθτεσ αφοροφν ςυγκεκριμζνουσ τομείσ
με ςθμαντικά περικϊρια για εκςυγχρονιςμό, βελτίωςθ και περαιτζρω ανάπτυξθ ι ολοκλιρωςθ, όπωσ οι υποδομζσ ΤΡΕ, τα ενεργειακά δίκτυα, οι κτιριακζσ υποδομζσ τθσ δικαιοςφνθσ, τα λιμάνια, το ςιδθροδρομικό δίκτυο, οι οδικζσ υποδομζσ, οι υποδομζσ των αερομεταφορϊν και τα υδατοδρόμια.
Σθμαντικι ϊκθςθ ςτθν ανάπτυξθ πολλϊν από αυτζσ τισ υποδομζσ προζρχεται από τισ αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ που προςφζρει θ γεωγραφικι κζςθ τθσ χϊρασ ςτο ςταυροδρόμι
τριϊν θπείρων, θ οποία κακιςτά τθν Ελλάδα εν δυνάμει ενεργειακό και εμπορικό κόμβο.
Σθμαντικζσ είναι και οι κοινωνικζσ ανάγκεσ που εξυπθρετοφν οι προτεραιότθτεσ εδϊ, ςε
όρουσ άμβλυνςθσ των ανιςοτιτων μεταξφ των περιφερειϊν τθσ χϊρασ και τθσ ενςωμάτωςθσ ευπακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ, ειδικά όςον αφορά ςτθν ανάπτυξθ των λιμενικϊν
υποδομϊν, του ςιδθροδρομικοφ δικτφου, του τοπικοφ οδικοφ δικτφου, τθσ οδικισ αςφάλειασ και τθσ αςτικισ κινθτικότθτασ. Τζλοσ, μζςω τθσ ψθφιοποίθςθσ των μεταφορϊν, τθσ
ανάπτυξθσ του ςιδθροδρομικοφ δικτφου και τθσ πολυτροπικισ κινθτικότθτασ, μειϊνεται το
ςθμαντικό περιβαλλοντικό αποτφπωμα των μεταφορϊν, κακϊσ εκτιμάται ότι το 15% των
παγκόςμιων εκπομπϊν CO2 προζρχονται από τισ μεταφορζσ.12
Διάγραμμα 3.5: Προτεραιότθτεσ ςτθν ανάπτυξθ υποδομών
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Αναλυτικότερα, ιδιαίτερα ςθμαντικζσ ζχουν αναδειχκεί, λόγω των τεχνολογικϊν εξελίξεων
και τθσ εξάπλωςθσ τθσ πανδθμίασ, οι υποδομζσ ΤΡΕ. Ενδεικτικά αναφζρεται θ περαιτζρω
ανάπτυξθ ευρυηωνικϊν δικτφων και των δικτφων κινθτισ επικοινωνίασ πζμπτθσ γενιάσ (5G
networks). Στθν τομι των δικτφων ΤΡΕ και των ενεργειακϊν δικτφων βρίςκονται και τα ζργα
για τθν ανάπτυξθ των ευφυϊν δικτφων, τα οποία, εκτόσ από θλεκτρικι ενζργεια, μεταφζρουν και δεδομζνα ςε πραγματικό χρόνο για τθ χριςθ ενζργειασ από τουσ καταναλωτζσ και
για τθν κατάςταςθ του δικτφου.
Στον τομζα ενζργειασ, θ γεωγραφικι κζςθ τθσ Ελλάδασ και το υψθλό δυναμικό για τθν παραγωγι ενζργειασ από ΑΡΕ (αιολικισ και θλιακισ) δθμιουργοφν ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ χϊρασ ςτα διεκνι ενεργειακά δίκτυα. Με τθν ενίςχυςθ τθσ εγ12

World Resources Institute, 2017
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χϊριασ παραγωγισ από ΑΡΕ και τθ διαφοροποίθςθ των ενεργειακϊν πθγϊν μζςα από τθν
ανάπτυξθ των ενεργειακϊν δικτφων και υποδομϊν, ενιςχφεται και θ ενεργειακι αςφάλεια
τθσ χϊρασ.
Στο κομμάτι των εμπορικϊν ροϊν, χρειάηονται ςθμαντικζσ επενδφςεισ για τθ βελτίωςθ και
τον εκςυγχρονιςμό των οδικϊν, ςιδθροδρομικϊν και λιμενικϊν υποδομϊν που κα δϊςουν
τθ δυνατότθτα να λειτουργιςει θ χϊρα ωσ βαςικι πφλθ ειςόδου για τα αςιατικά προϊόντα
ςτθν Ευρϊπθ. Σε ςυνδυαςμό με τθ δυναμικι παρουςία τθσ ελλθνικισ ναυτιλίασ ςτο διεκνζσ
εμπόριο, ςθμαντικζσ είναι και οι δυνατότθτεσ για ενίςχυςθ τθσ μεταφοράσ αγακϊν από τθν
Ανατολικι και Κεντρικι Ευρϊπθ προσ τθν Αςία και τθν Αφρικι μζςα από τθν Ελλάδα, μετά
από τθν πραγματοποίθςθ των κατάλλθλων επενδφςεων, τόςο ςτισ χερςαίεσ υποδομζσ και
τα λιμάνια, όςο και ςε άλλεσ υποδομζσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Στθν ίδια κατεφκυνςθ,
κα βοθκιςουν και ζργα για τθν ενίςχυςθ τθσ πολυτροπικισ κινθτικότθτασ (multimodal
transport) και τθν ψθφιοποίθςθ των μεταφορϊν. Σθμαντικι είναι θ ςυμβολι ςτθν καταςκευι των υποδομϊν των ςυμπράξεων του δθμοςίου και του ιδιωτικοφ τομζα (ΣΔΙΤ).
Στισ προτεραιότθτεσ του ςτόχου ανάπτυξθσ των υποδομϊν εντάςςονται και τα ζργα οδικισ
αςφάλειασ και αςτικισ κινθτικότθτασ, κυρίωσ λόγω του υψθλοφ κοινωνικοφ αντίκτυπου
που ζχουν.

3.5

Ενίςχυςη εξωςτρζφειασ

Ιδιαίτερθσ βαρφτθτασ είναι οι παρεμβάςεισ ενίςχυςθσ τθσ εξωςτρζφειασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, κακϊσ θ ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ αποτελεί βαςικό ςυςτατικό τθσ επιδιωκόμενθσ αλλαγισ του ελλθνικοφ παραγωγικοφ υποδείγματοσ. Στουσ ειδικοφσ ςτόχουσ περιλαμβάνονται τομείσ που ζχουν υψθλζσ αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ που πθγάηουν από τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ χϊρασ, όπωσ ο πολιτιςμόσ, ο τουριςμόσ, ο αγροδιατροφικόσ
τομζασ και οριςμζνοι κλάδοι τθσ βιομθχανίασ.
Διάγραμμα 3.6: Προτεραιότθτεσ εντόσ του ςτόχου ενίςχυςθσ τθσ εξωςτρζφειασ
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Αναδεικνφονται δϊδεκα προτεραιότθτεσ που ςχετίηονται με τον ςτόχο ενίςχυςθσ τθσ εξωςτρζφειασ (Διάγραμμα 3.6 και Ρίνακασ 3.5 ςτο Ραράρτθμα). Βαςικόσ ςκοπόσ των ςυγκεκριμζνων προτεραιοτιτων είναι θ κάλυψθ τθσ ανάγκθσ για αλλαγι του παραγωγικοφ υποδείγ-
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ματοσ, κακϊσ και θ πλθρζςτερθ δυνατι αξιοποίθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ
χϊρασ όςον αφορά το ευνοϊκό κλίμα, το φυςικό περιβάλλον και τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά που διακζτει. Ωςτόςο, αρκετζσ από τισ προτεραιότθτεσ, ειδικά ςτον τομζα του πολιτιςμοφ, ζχουν και άμεςθ επίδραςθ ςτθν κοινωνικι ευθμερία των πολιτϊν και επομζνωσ εξυπθρετοφν ταυτόχρονα και κοινωνικζσ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ.
Αναλυτικότερα, δυο από τισ προτεραιότθτεσ αφοροφν αμιγϊσ ςτον τουριςτικό κλάδο. Η
Ελλάδα ζχει κακιερωκεί ωσ ζνασ κορυφαίοσ προοριςμόσ για παρακεριςμό, ωςτόςο υπάρχουν ακόμα ςθμαντικά περικϊρια ανάπτυξθσ ςε ανερχόμενεσ και μθ παραδοςιακζσ αγορζσ,
όπωσ θ ωςία, θ Κίνα και θ Ινδία. Ενδεικτικζσ δράςεισ κα αφοροφν προωκθτικζσ ενζργειεσ,
για ςτοχευμζνεσ τουριςτικζσ καμπάνιεσ, εκκζςεισ, κακϊσ και διαφθμίςεισ ςε κοινωνικά δίκτυα και παραδοςιακά μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ.
Ακόμα ςθμαντικότερα περικϊρια περαιτζρω ανάπτυξθσ, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ ανάπτυξθσ και των αντίςτοιχων υποδομϊν, υπάρχουν και ςτον τομζα των εναλλακτικϊν μορφϊν
τουριςμοφ. Ενδεικτικά ζργα εδϊ αφοροφν ςτθν προϊκθςθ και ανάπτυξθ των υποδομϊν για
τον τουριςμό υγείασ και ευεξίασ (health & wellness), τον αγροτουριςμό, τον ορειβατικό
τουριςμό, τον κρθςκευτικό και τον γαςτρονομικό τουριςμό. Σθμαντικά περικϊρια υπάρχουν και για τθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ ςφντομθσ διάρκειασ (city break) ςτθν Ακινα, τθ
Θεςςαλονίκθ και άλλεσ πόλεισ τθσ χϊρασ, όπου ςθμαντικό ενδεικτικό ζργο αποτελεί θ δθμιουργία οργανιςμϊν διαχείριςθσ προοριςμοφ (destination management organisation).
Εκτόσ από το ευνοϊκό κλίμα και το φυςικό κάλλοσ, θ Ελλάδα προςελκφει πολλοφσ επιςκζπτεσ από το εξωτερικό και λόγω του πλοφςιου πολιτιςτικοφ αποκζματοσ τθσ χϊρασ. Η προςταςία, ανάδειξθ και προβολι τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, ειδικά ςε μζρθ που ζχουν τισ
υποδομζσ για να υποςτθρίξουν αυξθμζνθ ροι επιςκεπτϊν, αποτελεί προτεραιότθτα. Άλλεσ
ςχετικζσ προτεραιότθτεσ, τόςο με οικονομικζσ όςο και με κοινωνικζσ προεκτάςεισ, αφοροφν τθν ευρφτερθ προςταςία και ανάδειξθ μνθμείων, αρχαιολογικϊν χϊρων, τόπων ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ τθ δθμιουργία και τον εκςυγχρονιςμό μουςείων και πολιτιςτικϊν κζντρων, κακϊσ και τθν προϊκθςθ του ςφγχρονου πολιτιςμοφ και τθσ γαςτρονομικισ παράδοςθσ.
Σθμαντικι μπορεί να είναι θ αναπτυξιακι ϊκθςθ και από τθν ανάπτυξθ των πολιτιςτικϊν
και δθμιουργικϊν βιομθχανιϊν.
Σε ςχετικζσ προτεραιότθτεσ εντάςςονται δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ εξωςτρζφειασ και ςε άλλουσ τομείσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, όπωσ ςτον αγροδιατροφικό τομζα και τθ βιομθχανία.
Ειδικά όςον αφορά τον αγροδιατροφικό τομζα, δεδομζνθσ και τθσ ανάγκθσ προςαρμογισ
ςτισ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, ωσ εμβλθματικζσ παρεμβάςεισ αναδεικνφονται
αυτζσ που αφοροφν ςτθ βελτίωςθ τθσ άρδευςθσ, με μετάβαςθ ςε τεχνολογίεσ που περιορίηουν τθ ςπατάλθ ςτθ χριςθ των υδατικϊν πόρων. Επιπλζον, υπάρχουν ακόμα περικϊρια
για περαιτζρω ανάπτυξθ και προϊκθςθ προϊόντων με ΡΟΡ καιΡΓΕ. Ενδεικτικά, ενϊ κάποια
προϊόντα, όπωσ το ελλθνικό γιαοφρτι και θ φζτα, ζχουν πετφχει τθ διεκνι αναγνϊριςθ ςιματοσ, υπάρχουν και άλλα προϊόντα που μποροφν να ακολουκιςουν αυτι τθν κατεφκυνςθ,
όπωσ θ μαςτίχα Χίου και ςυγκεκριμζνεσ ποικιλίεσ ελαιολάδου. Άλλωςτε, τα ελλθνικά αγροτικά προϊόντα κα πρζπει να διαφοροποιθκοφν απζναντι ςτον ανταγωνιςμό με βάςθ ποιοτικά και τοπικά χαρακτθριςτικά, μιασ και δομικά ηθτιματα όπωσ ο εξαιρετικά μικρόσ (κατά
μζςο όρο) αγροτικόσ κλιροσ περιορίηει τθν κλίμακα παραγωγισ, τθ χριςθ τεχνολογίασ και
τθν αφξθςθ παραγωγικότθτασ ςτον πρωτογενι τομζα. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, επενδυ-

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ - Δ/ΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΔΕ
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τικι προτεραιότθτα αποτελοφν και δράςεισ που ζχουν ωσ ςτόχο τθ δθμιουργία, τθν ενίςχυςθ και τθν προϊκθςθ ενόσ εκνικοφ εμπορικοφ ςιματοσ, ςτο πρότυπο άλλων χωρϊν (όπωσ
θ Ιταλία, οι ΗΡΑ, το Ηνωμζνο Βαςίλειο και θ Γερμανία).
Τζλοσ, υπάρχουν περικϊρια περαιτζρω ανάπτυξθσ και τθσ εγχϊριασ εξορυκτικισ βιομθχανίασ, κακϊσ θ χϊρα διακζτει αξιόλογα αποκζματα ορυκτϊν πρϊτων υλϊν. Ραραμζνει ηθτοφμενο θ πλθρζςτερθ αξιοποίθςι τουσ και θ αυξθμζνθ κακετοποίθςθ των παραγωγικϊν
διαδικαςιϊν που αξιοποιοφν τισ εγχϊριεσ πρϊτεσ φλεσ, οφτωσ ϊςτε να μεγιςτοποιείται θ
προςτικζμενθ αξία που παράγεται εγχϊρια μζςα από τθ ςυγκεκριμζνθ οικονομικι δραςτθριότθτα.

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ & ΕΠΑ

Οι αναπτυξιακοί ςτόχοι του ΕΠΑ και θ εξειδίκευςθ τουσ ςε προτεραιότθτεσ

3.6

Παράρτημα: Αντιςτοίχιςη προτεραιοτήτων με ειδικοφσ ςτόχουσ, ανάγκεσ και δυνατότητεσ ανά αναπτυξιακό ςτόχο

Πίνακασ 3.1: Ζξυπνθ ανάπτυξθ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ - Δ/ΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΔΕ














Δθμοςιονομικι πεικαρχία

Κοινωνικζσ ςυνζπειεσ













Ρολιτιςτικι κλθρονομιά













Φυςικό περιβάλλον



















Γεωγραφικι κζςθ



Λοιπζσ προκλιςεισ

Κλιματικι αλλαγι / περιβάλλον




Δθμογραφικζσ εξελίξεισ

Τεχνολογικζσ εξελίξεισ


Καινοτομία και επιχειρθματικότθτα







Δυνατότθτεσ

Αλλαγι παραγωγικοφ υποδείγματοσ

Ανάγκεσ

Ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ

Δθμιουργία επιλεγμζνων κεντρικϊν ερευνθτικϊν κζντρων και προγραμμάτων ςε τομείσ αιχμισ
Δθμιουργία ερευνθτικισ τεχνογνωςίασ και λφςεων ΤΡΕ ςτον δθμόςιο τομζα
Ρροϊκθςθ αποτελεςμάτων ζρευνασ, καινοτομίασ και τεχνολογίασ ςτισ επιχειριςεισ
Συςτάδεσ ανάπτυξθσ
Βιομθχανικι μετάβαςθ και επιχειρθματικότθτα
Δθμόςια διοίκθςθ και ψθφιοποίθςθ
Ηλεκτρονικι υγεία (e-health)
Ψθφιακι διαςφνδεςθ μονάδων δθμόςιασ διοίκθςθσ
Εκςυγχρονιςμόσ του δικαςτικοφ ςυςτιματοσ
Ζξυπνεσ πόλεισ
Ψθφιακζσ δεξιότθτεσ και ψθφιακι ζνταξθ
Σθμείωςθ:  - πολφ ιςχυρι ςυςχζτιςθ,  - ιςχυρι ςυςχζτιςθ,  - ςυςχζτιςθ

Ειδικοί ςτόχοι

Ζρευνα και ανάπτυξθ

Ρροτεραιότθτεσ και ενδεικτικά ζργα
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Πίνακασ 3.2: Πράςινθ ανάπτυξθ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ & ΕΠΑ






















































Ρολιτιςτικι κλθρονομιά

Φυςικό περιβάλλον

Γεωγραφικι κζςθ

Λοιπζσ προκλιςεισ

Δθμογραφικζσ εξελίξεισ

Δυνατότθτεσ

Κλιματικι αλλαγι / περιβάλλον



Τεχνολογικζσ εξελίξεισ



Αλλαγι παραγωγικοφ υποδείγματοσ

Δθμοςιονομικι πεικαρχία



Ανάγκεσ

Κοινωνικζσ ςυνζπειεσ



Αντιμετϊπιςθ κλιματικισ αλλαγισ

Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ

Ενεργειακι απόδοςθ
Στιριξθ ΑΡΕ – ςυμπαραγωγι
Απεξάρτθςθ από ορυκτά καφςιμα- ενεργειακι μετάβαςθ
Ρρόλθψθ & διαχείριςθ κινδφνων
Ανάπτυξθ υποδομϊν προςταςίασ
Ραροχι πόςιμου νεροφ & διαχείριςθ υδάτων
Διαχείριςθ ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων
Στιριξθ φιλικϊν προσ το περιβάλλον διεργαςιϊν παραγωγισ & αποδοτικισ χριςθσ πόρων
Ανάδειξθ, προςταςία και αξιοποίθςθ τθσ φυςικισ κλθρονομιάσ
Ρράςινθ επιχειρθματικότθτα
Ρράςινεσ πόλεισ
Σθμείωςθ:  - πολφ ιςχυρι ςυςχζτιςθ,  - ιςχυρι ςυςχζτιςθ,  - ςυςχζτιςθ

Ειδικοί ςτόχοι

Μετάβαςθ ςε κυκλικι οικονομία

Ρροτεραιότθτεσ και ενδεικτικά ζργα

Οι αναπτυξιακοί ςτόχοι του ΕΠΑ και θ εξειδίκευςθ τουσ ςε προτεραιότθτεσ

Πίνακασ 3.3: Κοινωνικι ανάπτυξθ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ - Δ/ΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΔΕ
























Ρολιτιςτικι κλθρονομιά



Φυςικό περιβάλλον



Γεωγραφικι κζςθ

Κλιματικι αλλαγι / περιβάλλον

Τεχνολογικζσ εξελίξεισ

Αλλαγι παραγωγικοφ υποδείγματοσ

Δθμοςιονομικι πεικαρχία

Δυνατότθτεσ

Λοιπζσ προκλιςεισ












Κοινωνικζσ ςυνζπειεσ

Κοινωνικι ςυνοχι

Ανάγκεσ

Δθμογραφικζσ εξελίξεισ

Υγεία - υποδομζσ, εξοπλιςμόσ

Υποδομζσ ςτον τομζα του ακλθτιςμοφ

Τόνωςθ των ενεργθτικϊν πολιτικϊν απαςχόλθςθσ

Δράςεισ εκπαίδευςθσ – κατάρτιςθσ εργαηομζνων

Ενςωμάτωςθ ευπακϊν ομάδων πλθκυςμοφ ςτο εργατικό δυναμικό

Κοινωνικζσ επενδφςεισ (ςτιριξθ τθσ οικογζνειασ, ενίςχυςθ προςχολικισ αγωγισ)
Ενςωμάτωςθ ευπακϊν ομάδων πλθκυςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ
Ενίςχυςθ υποδομϊν για βελτίωςθ τθσ ενςωμάτωςθσ ΑΜΕΑ

Αντιμετϊπιςθ ανιςοτιτων ςτισ απομακρυςμζνεσ και νθςιωτικζσ περιοχζσ
Ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ των αςτικϊν, αγροτικϊν και παράκτιων περιοχϊν
Ανάπτυξθ και εκςυγχρονιςμόσ υποδομϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ

Ρρότυπεσ μονάδεσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ επαγγελματικισ κατεφκυνςθσ

Διεκνοποίθςθ των ΑΕΙ
Ρροςζλκυςθ καταρτιςμζνων Ελλινων από το εξωτερικό (brain gain)

Σθμείωςθ:  - πολφ ιςχυρι ςυςχζτιςθ,  - ιςχυρι ςυςχζτιςθ,  - ςυςχζτιςθ

Ραιδεία

Απαςχόλθςθ

Ειδικοί ςτόχοι

Υγεία και ακλθτιςμόσ

Ρροτεραιότθτεσ και ενδεικτικά ζργα
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Πίνακασ 3.4: Ανάπτυξθ υποδομών

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ & ΕΠΑ







































Ρολιτιςτικι κλθρονομιά





Φυςικό περιβάλλον




Δθμογραφικζσ εξελίξεισ

Αλλαγι παραγωγικοφ υποδείγματοσ

Δθμοςιονομικι πεικαρχία




Γεωγραφικι κζςθ















Κλιματικι αλλαγι / περιβάλλον



Δυνατότθτεσ

Λοιπζσ προκλιςεισ



Κοινωνικζσ ςυνζπειεσ

Εφοδιαςτικι αλυςίδα




Ανάγκεσ

Τεχνολογικζσ εξελίξεισ

Υποδομζσ ΤΡΕ
Ανάπτυξθ, βελτίωςθ, εκςυγχρονιςμόσ ενεργειακϊν δικτφων και υποδομϊν
Ανάπτυξθ, βελτίωςθ, εκςυγχρονιςμόσ λιμενικϊν υποδομϊν
Ανάπτυξθ, βελτίωςθ, εκςυγχρονιςμόσ ςιδθροδρομικοφ δικτφου
Ανάπτυξθ, βελτίωςθ, εκςυγχρονιςμόσ οδικϊν υποδομϊν
Ανάπτυξθ, βελτίωςθ, εκςυγχρονιςμόσ υποδομϊν αερομεταφορϊν
Ανάπτυξθ, βελτίωςθ, εκςυγχρονιςμόσ υδατοδρομίων
Οδικι αςφάλεια
Ψθφιοποίθςθ μεταφορϊν
Ρολυτροπικι και αςτικι κινθτικότθτα
Επενδφςεισ ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα
Σθμείωςθ:  - πολφ ιςχυρι ςυςχζτιςθ,  - ιςχυρι ςυςχζτιςθ,  - ςυςχζτιςθ

Μεταφορζσ

Ειδικοί ςτόχοι

Δίκτυα

Ρροτεραιότθτεσ και ενδεικτικά ζργα

Οι αναπτυξιακοί ςτόχοι του ΕΠΑ και θ εξειδίκευςθ τουσ ςε προτεραιότθτεσ

Πίνακασ 3.5: Εξωςτρζφεια

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ - Δ/ΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΔΕ
















































Ρολιτιςτικι κλθρονομιά

Φυςικό περιβάλλον

Γεωγραφικι κζςθ

Λοιπζσ προκλιςεισ

Δθμογραφικζσ εξελίξεισ

Δυνατότθτεσ

Κλιματικι αλλαγι / περιβάλλον

Τεχνολογικζσ εξελίξεισ

Αλλαγι παραγωγικοφ υποδείγματοσ

Δθμοςιονομικι πεικαρχία

Κοινωνικζσ ςυνζπειεσ









Ανάγκεσ

Βιομθχανία









Αγροδιατροφικόσ τομζασ

Τουριςμόσ

Ρροϊκθςθ τουριςμοφ με ζμφαςθ ςτισ ανερχόμενεσ και μθ παραδοςιακζσ αγορζσ
Ρροϊκθςθ και ανάπτυξθ υποδομϊν για εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ
Ανάδειξθ μνθμείων, αρχαιολογικϊν χϊρων και τόπων ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ
Τουριςμόσ και πολιτιςτικι κλθρονομιά - προςταςία, ανάπτυξθ και προβολι
Μουςεία και πολιτιςτικά κζντρα
Υποδομζσ και δράςεισ ςφγχρονου πολιτιςμοφ
Ρολιτιςτικζσ και δθμιουργικζσ βιομθχανίεσ
Ενίςχυςθ των επιχειριςεων για αφξθςθ τθσ εξωςτρζφειασ ςτισ εκνικζσ και διεκνείσ αγορζσ
Ρροϊκθςθ ελλθνικϊν προϊόντων ςτο εξωτερικό
Ανάπτυξθ και προϊκθςθ προϊόντων με ΡΟΡ και ΡΓΕ
Δθμιουργία και προϊκθςθ εκνικοφ εμπορικοφ ςιματοσ
Ρροϊκθςθ ζρευνασ και ανάπτυξθσ των εγχϊριων ορυκτϊν πρϊτων υλϊν
Σθμείωςθ:  - πολφ ιςχυρι ςυςχζτιςθ,  - ιςχυρι ςυςχζτιςθ,  - ςυςχζτιςθ

Ειδικοί ςτόχοι

Ρολιτιςμόσ

Ρροτεραιότθτεσ και ενδεικτικά ζργα
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4. ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
4.1

Πόροι, επιλζξιμεσ κατηγορίεσ και προχπολογιςμόσ ΕΠΑ

Το ΕΡΑ υλοποιείται με τουσ εκνικοφσ πόρουσ του Ρρογράμματοσ Δθμόςιων Επενδφςεων.
Στο άρκρο 122 του ν. 4635/2019 περιζχονται όλεσ οι ςχετικζσ προβλζψεισ, που αφοροφν
ςτουσ πόρουσ, τισ επιλζξιμεσ κατθγορίεσ και τουσ όρουσ κατάρτιςθσ του προχπολογιςμοφ
του ΕΡΑ. Ειδικότερα, προβλζπεται ότι για τον κακοριςμό των πόρων του ΕΡΑ λαμβάνονται
υπόψθ, μεταξφ άλλων, οι προοπτικζσ τθσ οικονομίασ για το χρονικό διάςτθμα προγραμματιςμοφ, θ ςυμπλθρωματικότθτα με ςυγχρθματοδοτοφμενεσ παρεμβάςεισ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ του αναπτυξιακοφ αποτελζςματοσ, κακϊσ και θ γενικότερθ δθμοςιονομικι ςτρατθγικι τθσ χϊρασ, όπωσ αποτυπϊνεται ςτο ιςχφον Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο Δθμοςιονομικισ
Στρατθγικισ (ΜΡΔΣ).
Για τθ διευκόλυνςθ τθσ προςαρμογισ ςτισ νζεσ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ όλων των
εμπλεκομζνων φορζων και αποκλειςτικά για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ τθσ προγραμματικισ περιόδου 2021-2025 του ΕΡΑ, λαμβάνεται μζριμνα ωσ προσ τισ δεςμεφςεισ
που ζχουν αναλθφκεί από τα Υπουργεία και τισ Ρεριφζρειεσ με το προϊςχφον κεςμικό
πλαίςιο χρθματοδότθςθσ ζργων από εκνικοφσ πόρουσ.
Στισ επιλζξιμεσ κατθγορίεσ ζργων για χρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο του ΕΡΑ, πζραν των δράςεων που μποροφν να χρθματοδοτθκοφν από το ΡΔΕ, ςφμφωνα με το κεςμικό πλαίςιο που
ιςχφει, περιλαμβάνονται ενδεικτικά: δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ επιχειριςεων, ελεφκερων επαγγελματιϊν και επιςτθμόνων, μεταρρφκμιςθσ του δθμόςιου τομζα,
ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ, ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, διαχείριςθσ των μεταναςτευτικϊν ροϊν και ενίςχυςθσ τθσ παραγωγικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ του πρωτογενι τομζα, κακϊσ επίςθσ και δράςεισ χρθματοδότθςθσ πράξεων με χρθματοδοτικά μζςα
(χρθματοδοτικι μίςκωςθ, ςυμμετοχι ςε επενδυτικά ταμεία και άλλα μζςα επιμεριςμοφ
κινδφνου, κακεςτϊτα χοριγθςθσ επιδοτιςεων, δανείων και εγγυιςεων και προγράμματα
επενδυτικϊν δανείων που αποπλθρϊνονται από το ΡΔΕ). Ρεριλαμβάνονται, επιπλζον, δράςεισ υποςτιριξθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων, για τθν ζναρξθ και υλοποίθςι τουσ, κακϊσ και μετά τθν απζνταξι τουσ ι μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου επιλεξιμότθτασ για ςυγχρθματοδότθςθ. Εντάςςονται, επίςθσ, επιχορθγιςεισ ιδιωτικϊν και δθμόςιων φορζων για τθν
παροχι Υπθρεςιϊν Γενικοφ Οικονομικοφ Συμφζροντοσ (ΥΓΟΣ) και δαπάνεσ διαχείριςθσ και
διοίκθςθσ ανϊνυμων εταιρειϊν του Δθμοςίου (όπωσ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ, ΕΓΟΣΕ ΑΕ, ΟΣΕ ΑΕ κ.ά.) για τθν υλοποίθςθ ζργων και προγραμμάτων υπό προχποκζςεισ. Το ΕΡΑ
δεν χρθματοδοτεί πάγιεσ λειτουργικζσ ανάγκεσ του Δθμόςιου Τομζα, δφνανται ωςτόςο να
χρθματοδοτθκοφν επαναλαμβανόμενεσ επενδυτικζσ δράςεισ. Οι κατθγορίεσ των επιλζξιμων
ζργων μπορεί να ςυμπλθρϊνονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων,
φςτερα από ειςιγθςθ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμόςιων Επενδφςεων & ΕΣΡΑ.
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ΕΡΑ μπορεί να αυξάνεται κατά τθ διάρκεια τθσ προγραμματικισ περιόδου με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων. Τζλοσ, προβλζπεται θ δυνατότθτα ςφςταςθσ αποκεματικϊν, τα οποία εντάςςονται ςτο Τομεακό Ρρόγραμμα Ανάπτυξθσ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ καιΕπενδφςεων για
τθν αντιμετϊπιςθ, μεταξφ άλλων, άμεςων ςυνεπειϊν κρίςεων, ζκτακτων αναγκϊν και φυςικϊν καταςτροφϊν. Η διάκεςθ και θ διαχείριςθ των αποκεματικϊν κακορίηονται με απόΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ & ΕΠΑ
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φαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων μπορεί να αυξάνεται ο προχπολογιςμόσ των αποκεματικϊν κατά τθ διάρκεια τθσ προγραμματικισ περιόδου.

4.2

Τφιςτάμενη κατάςταςη

H κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ του ΕΡΑ 2021-2025 είναι ςυνάρτθςθ του εφρουσ των
επιλζξιμων δαπανϊν και, ειδικά για τθν πρϊτθ προγραμματικι περίοδο, τθσ υφιςτάμενθσ
κατάςταςθσ, όςον αφορά ςτο φψοσ και τθν κατανομι των πόρων ςε επιμζρουσ ζργα και
τομείσ. Ταυτόχρονα, αναγκαία είναι θ ςταδιακι ςτροφι προσ μια κατανομι των πόρων που
ςυμβάλλει αποτελεςματικότερα ςτθν επίτευξθ των ςτόχων μιασ ιςορροπθμζνθσ και βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ.
Μετά από ανάλυςθ τθσ κατανομισ των εκνικϊν πόρων του ΡΔΕ των τελευταίων χρόνων,
προκφπτει ότι οι πραγματοποιιςεισ, αλλά και οι προβλζψεισ, μεταβάλλονται ςθμαντικά
τόςο ςε επίπεδο επιμζρουσ φορζων, όςο και ςτο ςφνολό τουσ. Σε μεγάλο βακμό, θ μεταβλθτότθτα που παρατθρείται ςχετίηεται με αντικειμενικζσ δυςκολίεσ ςτθν εκτζλεςθ των
ζργων, κακϊσ διαδικαςίεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν εκτζλεςι τουσ (όπωσ αδειοδοτιςεισ, απαλλοτριϊςεισ και θ διενζργεια διαγωνιςμϊν) μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρονοβόρεσ
και με αβζβαιθ διάρκεια, ειδικά ςτθν περίπτωςθ που προκφπτουν δικαςτικζσ εμπλοκζσ που
πρζπει να επιλυκοφν πριν προχωριςει το επενδυτικό ζργο.
Επιπλζον, από ανάλυςθ των δεςμεφςεων και των δαπανϊν τθσ τελευταίασ πενταετίασ και
των χαρακτθριςτικϊν των ζργων που ζχουν ενταχκεί ςτο Εκνικό Σκζλοσ του ΡΔΕ το ίδιο
διάςτθμα, εντοπίηονται ςυχνά ζργα που ζχουν ενταχκεί για πρϊτθ φορά μζςα ςτθν περαςμζνθ πενταετία και δεν ζχουν εκκινιςει διαγωνιςτικι διαδικαςία (ζωσ τισ 31.12.2019),
ζργα που ζχουν ολοκλθρωκεί ωσ προσ το φυςικό ι οικονομικό αντικείμενο, αλλά δεν ζχει
ενθμερωκεί ο φορζασ χρθματοδότθςθσ για να τα απεντάξει από το Ρρόγραμμά του ι και
ζργα που αναμζνεται να ολοκλθρωκοφν μζςα ςτο τρζχον ζτοσ ι να μεταφερκοφν ςε ςυγχρθματοδοτοφμενο Ρρόγραμμα. Στο πλαίςιο του ΕΡΑ τα Υπουργεία και οι Ρεριφζρειεσ κα
κλθκοφν να εντάξουν ςτον προχπολογιςμό των Ρρογραμμάτων τουσ όλα τα ζργα τα οποία
χρθματοδοτοφνται ιδθ από το εκνικό ςκζλοσ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων,
επομζνωσ και τα ζργα των προαναφερομζνων κατθγοριϊν, αφοφ προθγουμζνωσ προβοφν
ςτον απαραίτθτο εξορκολογιςμό.
Ειδικότερα, από τθν ανάλυςθ των ζργων τθσ κατθγορίασ των επαναλαμβανόμενων δράςεων (όπωσ γενικά ζργα ςυντθριςεων οδικοφ - δαςικοφ δικτφου, ςχολικϊν κτθρίων, καταπολζμθςθ κουνουπιϊν, μυοκτονίεσ και θλεκτροφωτιςμόσ ζργων) προκφπτει ότι, το ςφνολο
ςχεδόν των ζργων τθσ κατθγορίασ αυτισ χριηει διορκωτικϊν κινιςεων από τουσ φορείσ,
προκειμζνου να αποδεςμευκοφν κρίςιμοι πόροι.
Από τθν ανάλυςθ, επίςθσ, τθσ κατθγορίασ των ζργων αντιμετϊπιςθσ φυςικϊν καταςτροφϊν, επιβεβαιϊνεται ότι θ χρθματοδότθςι τουσ επιδρά αναςταλτικά ςτον αναπτυξιακό
ςχεδιαςμό αρκετϊν φορζων, ενϊ επιβαρφνει αρκετά τουσ φορείσ και θ διαδικαςία χρθματοδότθςθσ των ζργων αυτϊν με τθν ταυτόχρονθ υποβολι των ζργων ςε ΔΔΕ και ΕΥΣΕ για
αξιολόγθςθ και ςυνεργαςία, λόγω πικανισ εμπλοκισ του Ταμείου Αλλθλεγγφθσ τθσ ΕΕ ςε
περίπτωςθ που πλθροφνται οι προχποκζςεισ ενεργοποίθςισ του. Συνεπϊσ, κρίνεται ςκόπιΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ - Δ/ΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΔΕ
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μο να περιλθφκεί ςτον προγραμματιςμό χρθματοδότθςθσ του ΕΡΑ θ πρόβλεψθ ςυγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ για τθ δθμιουργία αποκεματικοφ, προκειμζνου να χρθςιμοποιθκεί
για τθν κάλυψθ των αντίςτοιχων δράςεων. Η χρθματοδότθςθ των ζργων αυτισ τθσ κατθγορίασ κα πραγματοποιείται, με ςτόχο τθν ομοιόμορφθ εφαρμογι κριτθρίων, ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ του νζου ΕΡΑ, αλλά και τισ προχποκζςεισ χρθματοδότθςθσ που τίκενται από το
Ταμείο Αλλθλεγγφθσ τθσ ΕΕ ι άλλα Ταμεία ι κεςμικά όργανα τθσ ΕΕ. Με τον εν λόγω προχπολογιςμό κα καλυφκοφν οι ανάγκεσ που δθμιουργοφνται για τθν αντιμετϊπιςθ φυςικϊν
καταςτροφϊν, εκτάκτων γεγονότων (π.χ. πανδθμίεσ), αλλά και ειδικϊν προγραμμάτων του
άρκρου 130 του ν. 4635/2019. Ο προχπολογιςμόσ των παραπάνω δράςεων, παραμζνει ςτο
Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, θ δε κατανομι και διαχείριςι του, αποφαςίηεται
από τον Υπουργό Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, ανάλογα με τισ ανάγκεσ που προκφπτουν.

4.3

Κατανομή των πόρων του ΕΠΑ 2021-2025

Το ςυνολικό φψοσ του προχπολογιςμοφ του ΕΡΑ 2021-2025 προςδιορίηεται, όπωσ ζχει αναφερκεί, λαμβάνοντασ υπόψθ το ευρφτερο πλαίςιο οικονομικισ πολιτικισ τθσ χϊρασ. Ειδικότερα, ςτουσ παράγοντεσ που προςδιορίηουν το ςυνολικό φψοσ του προχπολογιςμοφ
του ΕΡΑ περιλαμβάνονται οι υποχρεϊςεισ που ζχουν αναλθφκεί για υφιςτάμενα επενδυτικά ζργα13, θ ανάγκθ διατιρθςθσ τθσ δθμοςιονομικισ ςτακερότθτασ και οι δεςμεφςεισ τθσ
χϊρασ για τθν επίτευξθ δθμοςιονομικϊν ςτόχων.
Σε κάκε περίπτωςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαίτερα αυξθμζνεσ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ
και τον ςθμαντικό ρόλο του δθμόςιου τομζα ωσ επενδυτικοφ καταλφτθ, ιδιαίτερα ςε περίοδο κρίςθσ όπου οι ιδιωτικζσ επενδφςεισ παραμζνουν ςε πολφ χαμθλά επίπεδα, το φψοσ του
ΕΡΑ πρζπει να είναι το μζγιςτο δυνατό, εντόσ του πλαιςίου των υφιςτάμενων δθμοςιονομικϊν και οικονομικϊν ςχεδιαςμϊν. Με βάςθ τα παραπάνω, οι πόροι του ΕΡΑ για τθν 1θ
Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2021-2025 ανζρχονται ςε 10 δις. ευρϊ.
Οι πόροι του ΕΡΑ κατανζμονται ςε τρεισ βαςικζσ διαςτάςεισ – κατά ζτοσ, ςτο ςφνολο των
τομζων και των περιφερειϊν και μεταξφ των τομεακϊν και περιφερειακϊν προγραμμάτων.
Ωσ προσ τθν κατανομι κατά ζτοσ, παρότι θ εφαρμοςμζνθ πρακτικι πολυετϊν προγραμμάτων (όπωσ το ΕΣΡΑ 2014-2020) επιτάςςει οι πόροι να κατανζμονται ιςόποςα ςτα ζτθ, με
πρόβλεψθ για τθν επίδραςθ του πλθκωριςμοφ, ςτο ΕΡΑ 2021-2025, με δεδομζνθ τθν ανάγκθ αντιμετϊπιςθσ των οικονομικϊν επιπτϊςεων τθσ πρόςφατθσ κρίςθσ και των νζων προκλιςεων λόγω τθσ πανδθμίασ, κακϊσ επίςθσ και τθσ ςυνζχιςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ των
υφιςτάμενων ζργων, επικυμθτι είναι θ εμπροςκοβαρισ εκτζλεςθ του προγράμματοσ, με
αυξθμζνο προχπολογιςμό ςτα πρϊτα δφο ζτθ με ποςοςτό 35% και από 10% ςτα τρία επόμενα.
13

Να ςθμειωκεί ότι ςτισ δεςμεφςεισ των υφιςτάμενων ζργων λαμβάνονται υπόψθ θ τακτοποίθςθ
των προχπολογιςμϊν ςτο φψοσ των ςυμβάςεων και θ ενςωμάτωςθ των πλθρωμϊν προθγοφμενων
ετϊν όπωσ επίςθσ θ επικείμενθ μεταφορά ζργων από το εκνικό ςε ςυγχρθματοδοτοφμενο πρόγραμμα και θ αφαίρεςθ ζργων που ολοκλθρϊνονται μζςα ςτο 2020 ι που δεν κα υλοποιθκοφν. Επιπλζον,
λαμβάνονται υπόψθ θ διόρκωςθ των δεςμεφςεων ωσ προσ τισ επαναλαμβανόμενεσ δράςεισ και θ
μεταφορά των ζργων τθσ κατθγορίασ των φυςικϊν καταςτροφϊν ςτο νζο πρόγραμμα.
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ & ΕΠΑ
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Διάγραμμα 4.1: Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ - κατανομι των πόρων του ΕΠΑ ανά ζτοσ

Ειδικά ςτθν 1θ προγραμματικι περίοδο του ΕΡΑ ο κάκε φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να ανακατανείμει χρονικά τον προχπολογιςμό που του αναλογεί βάςει των αναγκϊν του, κακϊσ αναγνωρίηεται θ ιδιαιτερότθτα αυτισ τθσ περιόδου που προκφπτει από τθν φπαρξθ των
υφιςτάμενων ζργων – μελετϊν από τθν πρότερθ κατάςταςθ του Εκνικοφ ΡΔΕ.
Ωσ προσ τθν κατανομι επί του ςυνόλου των περιφερειϊν και των τομζων, προτείνεται το
22,5% των πόρων του ΕΡΑ να κατευκυνκεί ςε περιφερειακά προγράμματα. Ρρόκειται για
κατανομι που αντιςτοιχεί ςτισ πραγματοποιιςεισ για το 2019 (22,5%), τον προχπολογιςμό
για το 2020 (21,3%), τισ προβλζψεισ του ΜΡΔΣ 2020-2023 (16%), αλλά και τθν κατανομι τθσ
δθμόςιασ δαπάνθσ του ΕΣΡΑ 2014-2020 (22,5%). Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται αναλυτικότερα θ κατανομι των πόρων του ΕΡΑ ανά τομεακό και περιφερειακό πρόγραμμα για τθν περίοδο 2021-2025.
4.3.1

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑ ΣΑ ΣΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Η κατανομι μεταξφ των τομεακϊν προγραμμάτων βαςίηεται ςτον προχπολογιςμό των ενταγμζνων ζργων, ςτισ πραγματοποιιςεισ για το 2019 και ςτισ εκτιμιςεισ για το ανεκτζλεςτο υπόλοιπο ζργων ςτο τζλοσ του 2020, προςαρμοςμζνθ με βάςθ τισ αλλαγζσ ςτισ αρμοδιότθτεσ των υπουργείων και τισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ λόγω τθσ
τρζχουςασ ςυγκυρίασ. Ταυτόχρονα, γίνεται προςπάκεια ςταδιακισ μεταβολισ προσ τθν
κατεφκυνςθ ενίςχυςθσ τομζων ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ για τθν επίτευξθ των αναπτυξιακϊν
ςτόχων του ΕΡΑ.
Επιπλζον, με ςκοπό τθν επίτευξθ τθσ αναγκαίασ ευελιξίασ του προγράμματοσ, προβλζπεται
κατανομι πόρων για τθ δθμιουργία αποκεματικοφ. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι δεν πρόκειται
για πόρουσ που παραμζνουν ςε αδράνεια, αλλά για πόρουσ που αξιοποιοφνται για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων ςυνκθκϊν, φυςικϊν καταςτροφϊν κ.α., χωρίσ να δεςμεφονται ςε
ςυγκεκριμζνα τομεακά ι περιφερειακά προγράμματα.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ - Δ/ΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΔΕ

45

46

Εκνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ 2021-2025

Πίνακασ 4.1: Κατανομι πόρων του ΕΠΑ ανά Σομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ, 2021-2025
Προχπολογιςμόσ
ςε εκ. ευρώ

Ποςοςτό
ςτο ΕΠΑ

Ποςοςτό ςτα ΣΠΑ

28

0,28%

0,41%

875

8,75%

12,80%

ΤΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

18

0,18%

0,26%

ΤΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

24

0,24%

0,35%

ΤΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ

60

0,60%

0,88%

ΤΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ

70

0,70%

1,02%

ΤΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ

500

5,00%

7,32%

ΤΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

60

0,60%

0,88%

ΤΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ

900

9,00%

13,17%

ΤΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

10

0,10%

0,15%

ΤΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

620

6,20%

9,07%

ΤΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΓΕΙΑΣ

260

2,60%

3,80%

ΤΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

150

1,50%

2,19%

ΤΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΡΟΛΙΤΗ

50

0,50%

0,73%

ΤΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ

60

0,60%

0,88%

ΤΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

150

1,50%

2,19%

2.600

26,00%

38,04%

400

4,00%

5,85%

6.835

68,35%

100,00%

Σομεακά Προγράμματα Ανάπτυξθσ
ΤΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ & ΤΟΦΙΜΩΝ
ΤΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ

1

ΤΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΩΝ
ΤΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ
φνολο
1

Σθμείωςθ: Οι πόροι για τα αποκεματικά που διαχειρίηονται μζςα από το τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου
Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων αποτυπϊνονται χωριςτά.

Τζλοσ, προβλζπεται θ δθμιουργία Τομεακοφ Ρρογράμματοσ Τεχνικισ Βοικειασ και διατθροφνται τα υφιςτάμενα Ειδικά Ρρογράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξθσ.
Προχπολογιςμόσ
ςε εκ. ευρώ

Ποςοςτό ςτο ΕΠΑ

ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ ΕΠΑ

750

7,50%

ΣΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

10

0,10%

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ

50

0,50%

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ

65

0,65%

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

40

0,40%

ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

155

1,55%

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ & ΕΠΑ

Κατανομι του Προχπολογιςμοφ

4.3.2

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑ ΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Στο περιφερειακό επίπεδο, θ κατανομι των πόρων του ΕΡΑ λαμβάνει υπόψθ τθν υφιςτάμενθ κατανομι με βάςθ τον προχπολογιςμό ενταγμζνων ζργων, τισ πραγματοποιιςεισ για
το 2019 και τισ εκτιμιςεισ για το ανεκτζλεςτο υπόλοιπο ζργων ςτο τζλοσ του 2020, το ΜΡΔΣ
2020-2023, κακϊσ και τθ βαρφτθτα που ζχουν ςε κάκε Ρεριφζρεια ζξι κοινωνικοοικονομικοί δείκτεσ – πλθκυςμόσ, αρικμόσ ανζργων, κατά κεφαλιν ΑΕΡ, κίνδυνοσ φτϊχειασ και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, χάςμα ευκαιριϊν ςτουσ νζουσ και χάςμα εκπαίδευςθσ (Ρίνακασ 4.2)
- με απϊτερο ςτόχο τθν εξομάλυνςθ των περιφερειακϊν ανιςοτιτων (αντίςτοιχθ μεκοδολογία χρθςιμοποιείται για τθν κατανομι των πόρων των ευρωπαϊκϊν διαρκρωτικϊν ταμείων).
Πίνακασ 4.2: Κοινωνικοοικονομικοί Δείκτεσ
Δείκτθσ

Τπολογίηεται με βάςθ

Κατανομι πλθκυςμοφ
Κατανομι ανζργων
Χάςμα ειςοδιματοσ
Χάςμα κοινωνικοφ αποκλειςμοφ
Χάςμα ευκαιριϊν ςτουσ νζουσ

Ρλθκυςμόσ
Αρικμόσ ανζργων
Κατά κεφαλιν ΑΕΡ
Ροςοςτό ατόμων που βρίςκονται ςε κίνδυνο
φτϊχειασ και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ
Ροςοςτό ατόμων θλικίασ 15-24 ετϊν που βρίςκονται εκτόσ εκπαίδευςθσ και απαςχόλθςθσ
Ροςοςτό ατόμων θλικίασ 30-34 ετϊν με ανϊτατθ εκπαίδευςθ

Χάςμα εκπαίδευςθσ

Χρονικό
ςθμείο
1/1/2019
2019
2018

Βαρφτθτα

2018

20%

2019

10%

2019

10%

20%
20%
20%

Πίνακασ 4.3: Κατανομι ΕΠΑ ανά Περιφερειακό Πρόγραμμα
Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξθσ
ΠΠΑ

Προχπολογιςμόσ
ςε εκ. ευρώ

Ποςοςτό π/υ
ςτο ΕΠΑ

Ποςοςτό π/υ ςτα ΠΠΑ

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

145

1,45%

6,44%

ΑΣΣΙΚΗ

404

4,04%

17,98%

ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ

102

1,02%

4,55%

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

271

2,71%

12,04%

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

105

1,05%

4,69%

ΗΠΕΙΡΟΤ

119

1,19%

5,28%

ΘΕΑΛΙΑ

185

1,85%

8,22%

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ

78

0,78%

3,47%

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

190

1,90%

8,43%

ΚΡΗΣΗ

175

1,75%

7,79%

ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ

91

0,91%

4,04%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ

126

1,26%

5,58%

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
φνολο

259

2,59%

11,50%

2.250

22,50%

100,00%

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ - Δ/ΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΔΕ

47

48

Εκνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ 2021-2025

5. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΣΟΧΟΙ
5.1

Ειςαγωγή

Σθμαντικό ςτοιχείο των νζων διαδικαςιϊν προγραμματιςμοφ των εκνικϊν πόρων του ΡΔΕ
είναι θ κζςπιςθ ςυςτιματοσ δεικτϊν, προκειμζνου να ενιςχυκεί θ αποτελεςματικότθτα τθσ
διαδικαςίασ παρακολοφκθςθσ, αξιολόγθςθσ και ανακεϊρθςθσ του ΕΡΑ και των επιμζρουσ
ΤΡΑ και ΡΡΑ (Ρλαίςιο 5.1).
Πλαίςιο 5.1: Διαδικαςία παρακολοφκθςθσ, αξιολόγθςθσ και ανακεώρθςθσ του ΕΠΑ
Η πρόοδοσ τθσ υλοποίθςθσ του ΕΡΑ κα παρακολουκείται περιοδικά. Ειδικότερα, οι υπθρεςίεσ διαχείριςθσ των ΤΡΑ και ΡΡΑ κα υποβάλλουν ενδιάμεςθ ζκκεςθ προόδου ςτθ
Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΔΙ.ΔΙ.Ε.Ρ.), με
ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία για τθν οικονομικι και φυςικι πρόοδο του Ρρογράμματόσ
τουσ. Θα αναφζρονται χρονικζσ ι άλλεσ αποκλίςεισ και ο βακμόσ επίτευξθσ των ςτόχων
του ΕΡΑ. Στισ εκκζςεισ οι υπθρεςίεσ διαχείριςθσ οφείλουν να χρθςιμοποιοφν δείκτεσ
εκροϊν ι άλλουσ ειδικοφσ δείκτεσ, οι οποίοι κα περιλαμβάνονται ςτα κείμενα των οικείων προγραμμάτων και προςκλιςεων, για να αποτυπϊςουν τθν πρόοδο τθσ υλοποίθςθσ και τθν αποτελεςματικότθτα των παρεμβάςεων.
Στθ ςυνζχεια, θ ΔΙ.ΔΙ.Ε.Ρ. κα υποβάλλει ςτον Υπουργό Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων ενδιάμεςθ ζκκεςθ προόδου για τθν εφαρμογι και υλοποίθςθ του ΕΡΑ, με βάςθ τα ςτοιχεία των εκκζςεων προόδου των ΤΡΑ και ΡΡΑ, κακϊσ και με δεδομζνα από το πλθροφοριακό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ του ΕΡΑ. Στθν ζκκεςθ κα περιγράφεται, μεταξφ
άλλων, θ ςυμβολι του ΕΡΑ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων και προτεραιοτιτων του ςχεδίου
ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ. Εφόςον δεν κα ζχει ςυντελεςτεί θ προγραμματιςμζνθ πρόοδοσ
τθσ υλοποίθςισ του και προκφπτουν ανάγκεσ για προςαρμογζσ, θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ τθσ προόδου ενδζχεται να οδθγιςει ςε ανακεϊρθςθ του ΕΡΑ ι των ΤΡΑ και ΡΡΑ,
μζςα και από τθν κατανομι των αποκεματικϊν.

Σε αυτό το πλαίςιο, παρουςιάηονται δείκτεσ που μετροφν τθν πρόοδο ςτθν κατεφκυνςθ επίτευξθσ των ειδικϊν ςτόχων που περιγράφονται ςτο Κεφάλαιο 3. Οι δείκτεσ περιλαμβάνουν
επιδιωκόμενα αποτελζςματα τα οποία πρζπει να ζχουν επιτευχκεί ςτο τζλοσ τθσ προγραμματικισ περιόδου του ΕΡΑ.
Ρολλά από τα επιδιωκόμενα αποτελζςματα αφοροφν δεςμευτικοφσ ι ενδεικτικοφσ ςτόχουσ
που ζχουν τεκεί ςε νομοκετικά κείμενα ςε ενωςιακό ι εκνικό επίπεδο. Το ΕΡΑ αποτελεί
κομβικό, αλλά όχι το μοναδικό, εργαλείο για τθν επίτευξθ αυτϊν των ςτόχων. Η επίτευξθ
των αναπτυξιακϊν ςτόχων τθσ χϊρασ απαιτεί τθ ςυντονιςμζνθ κινθτοποίθςθ όλων των διακζςιμων εργαλείων, που περιλαμβάνουν ενδεικτικά, εκτόσ από το ΕΡΑ, ζργα που χρθματοδοτοφνται από τουσ δθμόςιουσ πόρουσ των ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων, νομοκετικζσ και οργανωτικζσ παρεμβάςεισ ςτθ λειτουργία τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και ευρφτερα τθσ οικονομίασ, αλλά και ιδιωτικζσ επενδφςεισ.
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ & ΕΠΑ

Επιδιωκόμενα αποτελζςματα - ςτόχοι

Επομζνωσ, θ αξιολόγθςθ τθσ υλοποίθςθσ του ΕΡΑ δεν κα πρζπει να βαςιςτεί αποκλειςτικά
ςτθ ςφγκριςθ τθσ τιμισ ςτόχου με τθν πραγματικι τιμι του δείκτθ. Το ηθτοφμενο ςε μια
ενδιάμεςθ ι τελικι αξιολόγθςθ προόδου κα είναι να εξεταςτεί, ςε ποιο βακμό και με ποιο
τρόπο, οι επιμζρουσ παρεμβάςεισ που ζχουν υλοποιθκεί ζχουν ςυμβάλει ςτθν κατεφκυνςθ
επίτευξθσ των επιδιωκόμενων αποτελεςμάτων.

5.2

Δείκτεσ και επιδιωκόμενα αποτελζςματα ανά αναπτυξιακό ςτόχο

Ο Ρίνακασ 5.1 παρουςιάηει τα προτεινόμενα επιδιωκόμενα αποτελζςματα ανά ειδικό ςτόχο
του άξονα ζξυπνθσ ανάπτυξθσ. Στον ειδικό ςτόχο για τον ψθφιακό μεταςχθματιςμό, ζνα
μζροσ των επιδιωκόμενων αποτελεςμάτων, όπωσ θ βελτίωςθ των επιδόςεων τθσ χϊρασ
ςτον ςυνολικό δείκτθ ψθφιακισ οικονομίασ και κοινωνίασ (DESI), προζρχεται από προβολζσ
ςεναρίου ςφγκλιςθσ τθσ Ελλάδασ ςε ςχζςθ με τον μζςο όρο τθσ ΕΕ. Ρεριλαμβάνονται, επίςθσ, δείκτεσ για τισ ευρυηωνικζσ επικοινωνίεσ με βάςθ τθν Ευρωπαϊκι Στρατθγικι Ευρυηωνικότθτασ, κακϊσ και δείκτεσ για τθν Οικονομία τθσ Ρλθροφορίασ και τισ βαςικζσ ψθφιακζσ
δεξιότθτεσ από τθν Ευρωπαϊκι Στρατθγικι Δεδομζνων 2019-2024.
Ειδικότερα, ςε ςχζςθ με τθν προτεραιότθτα τθσ ενίςχυςθσ των ψθφιακϊν δεξιοτιτων και
τθσ ψθφιακισ ζνταξθσ, κρίνεται ςκόπιμο να δοκοφν κίνθτρα για επενδφςεισ οι οποίεσ
προάγουν τθν κάλυψθ ευρυηωνικϊν επικοινωνιϊν από τον δθμόςιο και τον ιδιωτικό τομζα,
κακϊσ και κίνθτρα για τθ διείςδυςθ τθσ χριςθσ του διαδικτφου, τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και των ευρυηωνικϊν δικτφων από τα νοικοκυριά. Ενδεικτικά, με βάςθ τθν Ευρωπαϊκι Στρατθγικι Ευρυηωνικότθτασ, αναφζρεται ο ςτόχοσ κακολικισ πρόςβαςθσ ςε ευρυηωνικά δίκτυα υπερυψθλισ ταχφτθτασ (τουλάχιςτον 1 Gbps) ςε ςχολεία, μεταφορικοφσ
κόμβουσ και δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ζωσ το 2025. Ταυτόχρονα, θ ενίςχυςθ των ψθφιακϊν δεξιοτιτων των πολιτϊν είναι απαραίτθτθ, μεταξφ άλλων, και μζςα από προγράμματα επιμόρφωςθσ, δια βίου μάκθςθσ αλλά και ειςαγωγισ ςχετικϊν εφαρμογϊν ςτο ςφςτθμα εκπαίδευςθσ.
Η προτεραιότθτα τθσ ψθφιοποίθςθσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ κα ενιςχυκεί μζςα από τθ δυνατότθτα παροχισ μεγαλφτερου ποςοςτοφ δθμόςιων λειτουργιϊν που ολοκλθρϊνονται
πλιρωσ θλεκτρονικά, ελαχιςτοποιϊντασ τθν επαφι του πολίτθ με τισ υπθρεςίεσ. Ταυτόχρονα, είναι χριςιμο να ςχεδιάηονται παρεμβάςεισ ψθφιοποίθςθσ δθμόςιων υπθρεςιϊν με
ποςοτικοποιθμζνουσ ςτόχουσ εξοικονόμθςθσ πόρων. Η εξαςφάλιςθ τθσ ευρυηωνικισ ςυνδεςιμότθτασ αποτελεί ευκταίο ςτόχο ςτο πλαίςιο τθσ προτεραιότθτασ τθσ ψθφιακισ διαςφνδεςθσ των μονάδων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ.
Σε επιμζρουσ τομείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ που χριηουν ψθφιακισ αναβάκμιςθσ, θ αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ ςτθν απονομι τθσ δικαιοςφνθσ κα ςυνζβαλε ςτον εκςυγχρονιςμό
του δικαςτικοφ ςυςτιματοσ και ςτθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ του με βάςθ και
διεκνείσ δείκτεσ (World Economic Forum). Αντίςτοιχα, θ διάδοςθ εφαρμογϊν τθλεματικισ
ςτθν υγεία κα ςυμβάλλει ςτον τομζα τθσ υγείασ, ωσ ςυνζχεια τθσ επιτυχθμζνθσ εφαρμογισ
τθσ θλεκτρονικισ ςυνταγογράφθςθσ.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ - Δ/ΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΔΕ
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Πίνακασ 5.1: Επιδιωκόμενα αποτελζςματα του αναπτυξιακοφ ςτόχου Ζξυπνθ Ανάπτυξθ
Δείκτθσ

Προτεραιότθτα

Σιμι
βάςθσ

Σιμι ςφγκριςθσ

Σιμι
ςτόχοσ

Χριςτεσ του διαδικτφου (% των ατόμων) 1

Ψθφιακζσ δεξιότθτεσ και ψθφιακι
ζνταξθ

70%
(2019)

83% (2019)

85%
(2025)

Χριςτεσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ (% των
ατόμων) 1

Ψθφιακζσ δεξιότθτεσ και ψθφιακι
ζνταξθ

36%
(2019)

64% (2019)

70%
(2025)

Κάλυψθ ευρυηωνικϊν επικοινωνιϊν υπερυψθλισ
ταχφτθτασ 1 Gbps (% των ςχολείων, μεταφορικϊν
κόμβων, δθμόςιων υπθρεςιϊν) 2

Ψθφιακζσ δεξιότθτεσ και ψθφιακι
ζνταξθ

-

-

100%
(2025)

Βαςικζσ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ (% των ατόμων) 3

Ψθφιακζσ δεξιότθτεσ και ψθφιακι
ζνταξθ

46%
(2019)

57% (2019)

65%
(2025)

Ψθφιακζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ - Υποδείκτθσ
DESI1

Δθμόςια διοίκθςθ και ψθφιοποίθςθ

46,9
(2019)

62,9 (2019)

70
(2025)

Ψθφιακζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ για επιχειριςεισ
(βακμολογία 0 ζωσ 100) 1

Δθμιουργία ερευνθτικισ τεχνογνωςίασ και λφςεων ΤΡΕ ςτον
δθμόςιο τομζα

65
(2019)

85
(2019)

90
(2025)

Διεκνισ Κατάταξθ Αποτελεςματικότθτασ του
δικαςτικοφ ςυςτιματοσ World Economic Forum4

Εκςυγχρονιςμόσ του δικαςτικοφ
ςυςτιματοσ

131

-

50
(2025)

Δαπάνεσ Ε&Α, ωσ % του ΑΕΡ4

Δθμιουργία επιλεγμζνων κεντρικϊν ερευνθτικϊν προγραμμάτων
ςε τομείσ αιχμισ

1,18%
(2019)

2,12%
(2019)

>2%
(2025)

Απαςχόλθςθ ςτθ βιομθχανία υψθλισ, μζςθσυψθλισ τεχνολογίασ και ςε υπθρεςίεσ ζνταςθσ
γνϊςθσ (% τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ) 5

Βιομθχανικι μετάβαςθ και επιχειρθματικότθτα

37,8%
(2019)

46,1%
(2019)

>45%
(2025)

Αρικμόσ αιτιςεων για πατζντα - Συγκριτικι Κατάταξθ με μ.ό. ΕΕ ςτον Ευρωπαϊκό Δείκτθ Καινοτομίασ6

Ρροϊκθςθ αποτελεςμάτων ζρευνασ, καινοτομίασ και τεχνολογίασ
ςτισ επιχειριςεισ

16%
(2018)

100%
(2018)

75%
(2025)

Υπολογιςτικό νζφοσ Cloud (% των επιχειριςεων)

Βιομθχανικι μετάβαςθ και επιχειρθματικότθτα

7%
(2019)

18% (2019)

40%
(2025)

Συςτάδεσ ανάπτυξθσ

128
(2019)

1

Διεκνισ Κατάταξθ Ανάπτυξθσ Clusters - World
Economic Forum4
1

50
(2025)

2

Ρθγζσ: Ευρωπαϊκι Επιτροπι The Digital Economy and Society Index (DESI) 2019. Ευρωπαϊκι Στρατθγικι Ευρυ3
4
5
ηωνικότθτασ (2020). Ευρωπαϊκι Στρατθγικι Δεδομζνων 2019-2024. World Economic Forum (2019). Στόχοι
6
Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ τθσ ΕΕ28 (αξιολόγθςθσ προόδου Ελλάδασ από Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Φεβ. 2020). Ευρωπαϊκι Επιτροπι European Innovation Scoreboard (2019).

Στον άξονα πράςινθσ ανάπτυξθσ (Ρίνακασ 5.2), τα επιδιωκόμενα αποτελζςματα του ειδικοφ
ςτόχου αντιμετϊπιςθσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ βαςίηονται ςτο Εκνικό Σχζδιο για τθν Ενζργεια και το Κλίμα, που εγκρίκθκε τον Δεκζμβριο του 2019. Ειδικότερα, ςχετικά με τθν προτεραιότθτα που αφορά τθν ενεργειακι απόδοςθ, το ΕΣΕΚ προβλζπει ότι ςτθν πορεία επίτευξθσ των ςτόχων για το 2030, τα κτίρια τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ κα χρειαςτεί να
αναβακμιςτοφν ενεργειακά με ρυκμό 5,4 χιλ. τ.μ. ετθςίωσ. Ρρόκειται για ενζργεια που κα
πρζπει να χρθματοδοτθκεί με δθμόςιουσ πόρουσ, ενϊ ωσ αποτζλεςμα κα προκφψει ςθμαντικι εξοικονόμθςθ πόρων από τρζχουςεσ λειτουργικζσ δαπάνεσ.
Δθμόςιοι πόροι απαιτοφνται και για τθν ανακαίνιςθ και αντικατάςταςθ κατοικιϊν, ειδικά
όςον αφορά νοικοκυριά που ανικουν ςε ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ. Το ΕΣΕΚ προβλζπει τθν ανακαίνιςθ εξιντα χιλιάδων κτιρίων κατοικίασ ετθςίωσ. Σε περίπτωςθ που αυτι
θ παρζμβαςθ πραγματοποιθκεί με τθν κατάλλθλθ ςτόχευςθ ςε ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ, μείωςθ κα πρζπει να ςθμειωκεί και ςτον δείκτθ ενεργειακισ ζνδειασ, που αφορά
ςτο ποςοςτό ατόμων που δεν μποροφν να ςυντθροφν αρκετά ηεςτό το ςπίτι τουσ, με βάςθ
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τισ απαντιςεισ ςτθν ετιςια ζρευνα τθσ Eurostat για το ειςόδθμα και τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ των νοικοκυριϊν (EU SILC).
Πίνακασ 5.2: Επιδιωκόμενα αποτελζςματα του αναπτυξιακοφ ςτόχου Πράςινθ Ανάπτυξθ
Δείκτθσ

Προτεραιότθτα

Σιμι βάςθσ

Σιμι ςφγκριςθσ

Σιμι
ςτόχοσ

χόλια

Ενεργειακι
ανακαίνιςθ
του ςυνολικοφ εμβαδοφ
τθσ κερμικισ ηϊνθσ των
κτιρίων τθσ κεντρικισ
δθμόςιασ διοίκθςθσ

Ενεργειακι
απόδοςθ

-

-

5,4
χιλ.
τ.μ. ετθςίωσ1

Στόχοσ του ΕΣΕΚ

Ανακαίνιςθ και αντικατάςταςθ κτιρίων κατοικίασ
με νζα ςχεδόν μθδενικισ
ενεργειακισ κατανάλωςθσ

Ενεργειακι
απόδοςθ

-

-

60
χιλ.
κτίρια
ετθςίωσ1

Στόχοσ του ΕΣΕΚ

Μείωςθ τθσ ενεργειακισ
ζνδειασ

Ενεργειακι
απόδοςθ

17,9%
(2019)3

7,3%
(ΕΕ
2018)3

<10%

Ροςοςτό ατόμων που δεν μποροφν να ςυντθριςουν αρκετά
ηεςτό το ςπίτι τουσ.

Μερίδιο ΑΡΕ ςτθν ακακάριςτθ τελικι κατανάλωςθ
ενζργειασ

Στιριξθ ΑΡΕ –
ςυμπαραγωγι

18,0%
(2018)

18,9%
2018)

(ΕΕ

27%1

Στόχοσ του ΕΣΕΚ και ΣΒΑ τθσ ΕΕ

Ροςοςτό κυκλικισ χριςθσ
των υλικϊν

Διαχείριςθ
ςτερεϊν
και
υγρϊν
αποβλιτων

1,6 (2017)

11,2
2017)

(ΕΕ

5

Ροςοςτό ανακτθμζνων υλικϊν
ωσ ποςοςτό τθσ ςυνολικισ χριςθσ υλικϊν.

Ζκκεςθ ςε ατμοςφαιρικι
ρφπανςθ από αιωροφμενα
ςωματίδια (PM2.5)

Ρράςινεσ
λεισ

πό-

14,7 μg /
m3 (2016)2

14,1 μg /
m3 (2016)2

<12 μg /
m3

Υπολογίηεται με βάςθ τθ μζςθ
ςυγκζντρωςθ
αιωροφμενων
ςωματιδίων με διάμετρο μικρότερο των 2,5 μm ςε ςτακμοφσ ςε
αςτικζσ περιοχζσ, ςτακμιςμζνθ
με βάςθ τον αντίςτοιχο πλθκυςμό.

Μερίδιο θλεκτροκίνθτων
επιβατικϊν οχθμάτων ςτισ
ετιςιεσ νζεσ ταξινομιςεισ

Ρράςινεσ
λεισ

πό-

0,4%

-

13%1

Στόχοσ ΕΣΕΚ

1

Ρθγζσ: Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Εκνικό Σχζδιο για τθν Ενζργεια και το Κλίμα, Δεκζμβριοσ 2019.
2
3
Στόχοι Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ τθσ ΕΕ28 (αξιολόγθςθσ προόδου Ελλάδασ από Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Φεβ. 2020).
Eurostat

Σχετικά με τθν προτεραιότθτα για ςτιριξθ των ΑΡΕ και των τεχνολογιϊν ςυμπαραγωγισ
θλεκτρικισ ενζργειασ και κερμότθτασ, το επιδιωκόμενο αποτζλεςμα προκφπτει επίςθσ από
το ΕΣΕΚ και αφορά το μερίδιο που ζχουν οι ΑΡΕ ςτθν ακακάριςτθ τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ (ςτόχοσ 27% το 2025). Η επίτευξθ του ςυγκεκριμζνου ςτόχου βαςίηεται κυρίωσ ςε ειδικοφσ ςτόχουσ, επομζνωσ ςτο πλαίςιο του ΕΡΑ κα εξετάηεται ςε ποιο βακμό οι παρεμβάςεισ που χρθματοδοτοφνται μζςα από το πρόγραμμα ζχουν αποτελεςματικό αντίκτυπο
ςτθν κινθτοποίθςθ ιδιωτικϊν κεφαλαίων για επενδφςεισ ςε ΑΡΕ.
Το μερίδιο των ΑΡΕ ςτθν ακακάριςτθ τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ αποτελεί και δείκτθ με
τον οποίο παρακολουκείται ςτθν ΕΕ θ πρόοδοσ προσ τθν επίτευξθ των Στόχων Βιϊςιμθσ
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Ανάπτυξθσ (ΣΒΑ) των Ηνωμζνων Εκνϊν. Οι ΣΒΑ τθσ ΕΕ αποτελοφν πθγι για επιδιωκόμενα
αποτελζςματα και ςε άλλεσ προτεραιότθτεσ του αναπτυξιακοφ ςτόχου Ρράςινθ Ανάπτυξθ.
Στθν προτεραιότθτα για τθ διαχείριςθ ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων, το επιδιωκόμενο
αποτζλεςμα βαςίηεται ςε βελτίωςθ των επιδόςεων τθσ Ελλάδασ ςτο ποςοςτό κυκλικισ
χριςθσ των υλικϊν. Ρρόκειται για ζναν ακόμθ δείκτθ των ΣΒΑ τθσ ΕΕ. Υπολογίηεται με βάςθ
ςτοιχεία για τθν ανακφκλωςθ, τισ ειςαγωγζσ, τισ εξαγωγζσ και τθν εγχϊρια χριςθ ανακυκλωμζνων και μθ υλικϊν. Η επίτευξθ του επιδιωκόμενου αποτελζςματοσ εδϊ εξαρτάται
κρίςιμα από τουσ δθμόςιουσ πόρουσ και τθ μόχλευςι τουσ με ιδιωτικά κεφάλαια (π.χ. μζςω
ΣΔΙΤ) για τθν ανάπτυξθ αποτελεςματικϊν ςυςτθμάτων ςυλλογισ και ανακφκλωςθσ αποβλιτων.
Επίςθσ, ο δείκτθσ του ΣΒΑ, που αφορά ςτθν ζκκεςθ ςε ατμοςφαιρικι ρφπανςθ από αιωροφμενα ςωματίδια ςτισ αςτικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, μπορεί να αξιοποιθκεί ωσ δείκτθσ εκροισ ςτθν προτεραιότθτα που αφορά ςτισ πράςινεσ πόλεισ. Εκτόσ από τθν ενίςχυςθ των
μθχανιςμϊν περιβαλλοντικοφ ελζγχου, ςθμαντικι ςυνειςφορά ςτθν επίτευξθ του ςτόχου
μείωςθσ τθσ ρφπανςθσ από αιωροφμενα ςωματίδια μπορεί να προζλκει και από πολλζσ
άλλεσ παρεμβάςεισ ςτον τομζα των πράςινων πόλεων.
Στθν ίδια προτεραιότθτα ςυνειςφζρει και ο δείκτθσ για το μερίδιο θλεκτροκίνθτων επιβατικϊν οχθμάτων ςτισ ετιςιεσ νζεσ ταξινομιςεισ. Η επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου του ΕΣΕΚ εξαρτάται κρίςιμα από τθν παροχι των κατάλλθλων κινιτρων ςτουσ καταναλωτζσ, κακϊσ και
από τθν ανάπτυξθ των κατάλλθλων υποδομϊν φόρτιςθσ θλεκτρικϊν αυτοκινιτων ςε κζςεισ
δθμόςιασ ςτάκμευςθσ ςτισ πόλεισ τθσ χϊρασ.
Στον άξονα ανάπτυξθσ υποδομϊν (Ρίνακασ 5.3), οι δείκτεσ τθσ προτεραιότθτασ για τισ υποδομζσ ΤΡΕ αφοροφν ςτθν κάλυψθ ςε οπτικζσ ίνεσ ζωσ το κτίριο (ςτόχοσ 30% ζωσ το 2025)
και τθν ετοιμότθτα του δικτφου 5G (πλιρθ εκχϊρθςθ του εναρμονιςμζνου φάςματοσ). Αυτοί οι δείκτεσ παρακολουκοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτο πλαίςιο του ςφνκετου
δείκτθ για τθν ψθφιακι οικονομία και κοινωνία DESI που επικαιροποιείται ετθςίωσ.
Βαςικόσ ςτόχοσ πολιτικισ, που εν μζρει βαςίηεται και ςε χρθματοδοτοφμενεσ από το ΡΔΕ
παρεμβάςεισ, αφορά ςτθν ενίςχυςθ τθσ οδικισ αςφάλειασ. Τα επιδιωκόμενα αποτελζςματα εδϊ υπολογίηονται ςε όρουσ μείωςθσ του αρικμοφ τροχαίων ατυχθμάτων και των τροχαίων δυςτυχθμάτων ανά εκατό χιλιάδεσ κατοίκουσ.
Σθμαντικόσ είναι ο ρόλοσ των δθμόςιων επενδφςεων ςτθν επίτευξθ ςτόχων τθσ προτεραιότθτασ που ςχετίηεται με τθν ανάπτυξθ, βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμό του ςιδθροδρομικοφ
δικτφου. Τα επιδιωκόμενα αποτελζςματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ προτεραιότθτασ αφοροφν ςτο
ποςοςτό του ςιδθροδρομικοφ δικτφου που είναι θλεκτροδοτθμζνο, το ποςοςτό του δικτφου
που εξυπθρετείται από γραμμζσ υψθλισ ταχφτθτασ (άνω των 200 χλμ. τθν ϊρα), κακϊσ και
το ποςοςτό των ςιδθροδρομικϊν μεταφορϊν ςτο ςφνολο των εμπορευματικϊν μεταφορϊν
(ςε τονο-χιλιόμετρα).
Στθν προτεραιότθτα για τθν ανάπτυξθ, τθ βελτίωςθ και τον εκςυγχρονιςμό των οδικϊν υποδομϊν, το επιδιωκόμενο αποτζλεςμα εκφράηεται ςε όρουσ χιλιομζτρων αυτοκινθτοδρόμων ανά εκατ. κατοίκουσ. Σε αυτόν τον ςτόχο, οι εκνικοί πόροι του ΡΔΕ ζχουν ςθμαντικό
ςυμπλθρωματικό ρόλο ωσ προσ τα ςυγχρθματοδοτοφμενα καταςκευαςτικά ζργα, ειδικά
όςον αφορά τουσ κάκετουσ άξονεσ ςε μεγάλεσ οδικζσ αρτθρίεσ.
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
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Σθμαντικόσ είναι, επίςθσ, ο ρόλοσ των δθμόςιων πόρων όςον αφορά ςτθν προϊκθςθ τθσ
πολυτροπικισ και αςτικισ κινθτικότθτασ. Η επίτευξθ των φιλόδοξων περιβαλλοντικϊν ςτόχων απαιτεί τθν ενίςχυςθ τθσ χριςθσ δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν και άλλων εναλλακτικϊν των
οδικϊν και αεροπορικϊν μζςων μεταφοράσ επιβατϊν και εμπορευμάτων. Σε αυτό το πλαίςιο, τα επιδιωκόμενα αποτελζςματα αφοροφν ςτον περιοριςμό των εμπορευματικϊν οδικϊν μεταφορϊν (ςε όρουσ τονο-χιλιομζτρων) και τθν ενίςχυςθ των μετακινιςεων με λεωφορεία και τρζνα ςτο ςφνολο των ςυνολικϊν επιβατοχιλιομζτρων εςωτερικϊν μεταφορϊν.
Τζλοσ, ςθμαντικόσ είναι ο ρόλοσ των δθμόςιων επενδφςεων για τθν ανάπτυξθ των λιμενικϊν υποδομϊν τθσ χϊρασ, ειδικά όςον αφορά ςτα περιφερειακά λιμάνια τθσ χϊρασ. Ρρόκειται για μια δθμόςια υποδομι με ιδιαίτερα υψθλι ςθμαςία για τθν ανάπτυξθ τθσ νθςιωτικισ χϊρασ και άλλων απομακρυςμζνων περιοχϊν. Το ηιτθμα τθσ ποιότθτασ των λιμενικϊν
υποδομϊν είναι ςφνκετο και βαςίηεται ςε μια ςειρά από παραμζτρουσ, όπωσ θ επάρκεια
του εξοπλιςμοφ υποδοχισ, θ καταλλθλότθτα για τθν υποδοχι κρουαηιερόπλοιων, θ επάρκεια των χερςαίων διευκολφνςεων και θ κατάςταςθ λειτουργικότθτασ ςχετικά με τισ ράμπεσ, τον κυματιςμό και το βάκοσ εντόσ ενόσ λιμζνα. Εναλλακτικά, θ ποιότθτα των λιμενικϊν υποδομϊν μπορεί να προςεγγιςτεί με τον αντίςτοιχο δείκτθ από τθν ετιςια ζκκεςθ
ανταγωνιςτικότθτασ του World Economic Forum που βαςίηεται ςε ζρευνα αντίλθψθσ ςτελεχϊν επιχειριςεων. Το επιδιωκόμενο αποτζλεςμα εδϊ είναι θ βελτίωςθ ςτισ τιμζσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ από 4,8 το 2019 ςε 5,5 (με άριςτο το 7) το 2025.
Πίνακασ 5.3: Επιδιωκόμενα αποτελζςματα του αναπτυξιακοφ ςτόχου Ανάπτυξθ Τποδομών
Δείκτθσ

Προτεραιότθτα

Σιμι
βάςθσ

Σιμι ςφγκριςθσ

Σιμι
ςτόχοσ

χόλια

Κάλυψθ ςε οπτικζσ
ίνεσ ζωσ τo κτίριο

Υποδομζσ ΤΡΕ

≈0
(2018)1

29,5%
(2018)

30,0%

Fibre To The Premises - FTTP

Ετοιμότθτα δικτφου 5G

Υποδομζσ ΤΡΕ

0%1

100%

Εκχωρθκζν φάςμα ωσ % του ςυνολικοφ εναρμονιςμζνου φάςματοσ 5G

Ροςοςτό θλεκτροδοτθμζνου ςιδθροδρομικοφ δικτφου

Ανάπτυξθ, βελτίωςθ, εκςυγχρονιςμόσ ςιδθροδρομικοφ
δικτφου

23,4%
(2015)2

53,5%
(2015)

55%

-

Ροςοςτό ςιδθροδρομικϊν
γραμμϊν υψθλισ ταχφτθτασ (≥200 Km/h)

Ανάπτυξθ, βελτίωςθ, εκςυγχρονιςμόσ ςιδθροδρομικοφ
δικτφου

0 (2015)

15,5% (Ιςπανία
2018)

15%

-

Σιδθροδρομικζσ
μεταφορζσ
ςτο
ςφνολο των εμπορευματικϊν μεταφορϊν

Ανάπτυξθ, βελτίωςθ, εκςυγχρονιςμόσ ςιδθροδρομικοφ
δικτφου

1,8
(2017)3

23,3
(ΕΕ 2017)

2,07
(+15%)

Ροςοςτό επί των ςυνολικϊν τονο-χλμ εςωτερικϊν εμπορευματικϊν μεταφορϊν). Ο δείκτθσ για τθν ΕΕ περιλαμβάνει και εςωτερικζσ
πλωτζσ οδοφσ.

Χιλιόμετρα αυτοκινθτόδρομων ανά
εκατ. κατοίκουσ

Ανάπτυξθ, βελτίωςθ, εκςυγχρονιςμόσ οδικϊν υποδομϊν

148
(2015)

298 (Ρορτογαλία 2018)

200
(+35%)

-

Εμπορευματικζσ
Οδικζσ Μεταφορζσ
(διςεκ. τονό-χλμ)

Ρολυτροπικι
και αςτικι κινθτικότθτα

15,0
(2015)

-

13,5
(-10%)

Λευκι Βίβλοσ 2011: Το 30% των οδικϊν εμπορευματικϊν μεταφορϊν ςε αποςτάςεισ
άνω των 300 χλμ. πρζπει να ςτραφεί ςε άλλα
μζςα μεταφοράσ, όπωσ ο ςιδθρόδρομοσ ι τα
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Δείκτθσ

Προτεραιότθτα

Σιμι
βάςθσ

Σιμι ςφγκριςθσ

Σιμι
ςτόχοσ

χόλια
πλωτά μζςα ζωσ το 2030. Ζωσ το 2050 το
ποςοςτό αυτό πρζπει να υπερβεί το 50% με
τθ βοικεια διαμόρφωςθσ αποτελεςματικϊν
και οικολογικϊν εμπορευματικϊν διαδρόμων.

Μετακινιςεισ με
λεωφορεία
και
τρζνα ςτο ςφνολο
των
επιβατικϊν
μεταφορϊν

Ρολυτροπικι
και αςτικι κινθτικότθτα

17,5
(2017)3

17,2 (ΕΕ
2017)

19,8
(+15%)

Ροςοςτό επί των ςυνολικϊν επιβατο-χλμ
εςωτερικϊν μεταφορϊν.

Δείκτθσ ποιότθτασ
λιμενικϊν υποδομϊν5

Ανάπτυξθ, βελτίωςθ, εκςυγχρονιςμόσ λιμενικϊν
υποδομϊν

4,8
(2019)

5,8
(Δανία
2019)

5,5

Ο δείκτθσ Ροιότθτασ Λιμενικϊν Υποδομϊν
βαςίηεται τθν αντίλθψθ των ςτελεχϊν επιχειριςεων για τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ τθσ
χϊρασ τουσ. Οι τιμζσ του κυμαίνονται από 1
(λιμενικι υποδομι που κεωρείται εξαιρετικά
υπανάπτυκτθ) ζωσ 7 (λιμενικι υποδομι κεωρείται αποτελεςματικι βάςει διεκνϊν προτφπων).

1

2

Ρθγζσ: The Digital Economy and Society Index (DESI) 2019, Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Στρατθγικό Ρλαίςιο Επενδφ3
ςεων Μεταφορϊν 2014 – 2025 (ΣΡΕΜ). Ζκκεςθ χϊρασ -Ελλάδα 2020, Ευρωπαϊκι Επιτροπι, SWD(2020) 507
4
5
final. Sustainable development indicators, Eurostat. Global Competitiveness Report, World Economic Forum.

Για τθν επίτευξθ των ςτόχων του άξονα κοινωνικισ ανάπτυξθσ πολφ ςθμαντικό ρόλο ζχουν
οι παρεμβάςεισ για τθν ενίςχυςθ των κοινωνικϊν δομϊν που χρθματοδοτοφνται με πόρουσ
του ΡΔΕ. Επομζνωσ, ςτον ςυγκεκριμζνο άξονα, υπάρχουν περιςςότεροι δείκτεσ που ιδθ
παρακολουκοφνται από διεκνείσ οργανιςμοφσ και μποροφν να αποτελζςουν πθγι για τθν
αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ των παρεμβάςεων των προγραμμάτων του ΕΡΑ.
Στον τομζα τθσ υγείασ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό να παρακολουκοφνται δείκτεσ που αφοροφν ςτθν προτεραιότθτα για τθν υγεία, τισ υποδομζσ και τον εξοπλιςμό (Ρίνακασ 5.4). Οι
ςχετικοί ςτατιςτικοί δείκτεσ, που παρακολουκοφνται από τον ΟΟΣΑ ςτο τομζα τθσ υγείασ
υιοκετοφνται και ςτθν περίπτωςθ αυτι, όπωσ και οι δείκτεσ που υποδεικνφει θ Ευρωπαϊκι
Επιτροπι. Στον εκπαιδευτικό τομζα είναι χριςιμθ θ διάκριςθ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν
βακμίδων και τθσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ. Σφμφωνα με τθν Ζκκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, θ ςυμμετοχι ανά κατθγορία ωσ ποςοςτό του αντίςτοιχου πλθκυςμοφ παρακολουκείται για τθν εξζταςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του τομζα.
Ο ΟΟΣΑ καταγράφει ςυςτθματικά δείκτεσ ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ, οι οποίοι και παρουςιάηονται περιοδικά ςε ςχετικζσ εκκζςεισ του. Η πλζον πρόςφατθ ζκκεςθ (OECD, 2019)
προςφζρει μία ςειρά από δείκτεσ που κα μποροφςαν να ενιςχφςουν τθν αποτελεςματικι
παρακολοφκθςθ των ςτόχων αυτισ τθσ προγραμματικισ περιόδου. Συγκεκριμζνα, μπορεί
να εντοπιςτεί θ δυνατότθτα τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ να προςελκφςει φοιτθτζσ από
το εξωτερικό, ςυμβάλλοντασ ςτθ διεκνοποίθςθ των Ελλθνικϊν ΑΕΙ, κακϊσ και θ εξζλιξθ αυτϊν που αποφοιτοφν από τθν δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ είτε ωσ προσ τθν απαςχόλθςθ
είτε ωσ προσ ανϊτερθ βακμίδα εκπαίδευςθσ (τριτοβάκμια ι επαγγελματικι).
Ρροκειμζνου το παραγόμενο εκπαιδευτικό ζργο να ανταποκρίνεται ςτισ μελλοντικζσ ανάγκεσ και εξελίξεισ, είναι εξίςου απαραίτθτο να βελτιωκοφν και να αναβακμιςτοφν οι υπάρχουςεσ εκπαιδευτικζσ δομζσ, όπωσ αντανακλάται ςτθν προτεραιότθτα που αφορά ςτθν αΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ & ΕΠΑ

Επιδιωκόμενα αποτελζςματα - ςτόχοι

νάπτυξθ και τον εκςυγχρονιςμό υποδομϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ. Στο πλαίςιο
ελζγχου τθσ πορείασ των εκπαιδευτικϊν δομϊν γίνεται χριςθ δεικτϊν παρακολοφκθςθσ
που περιγράφονται ςτθν ζρευνα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν υιοκζτθςθ τεχνολογιϊν
ΤΡΕςτο ςχολικό περιβάλλον (European Commission, 2019). Ενδεικτικά, ςε αυτοφσ τουσ δείκτεσ ςυγκαταλζγεται ο αρικμόσ μακθτϊν που αντιςτοιχοφν ςε κάκε διακζςιμθ υπολογιςτικι ςυςκευι, θ πρόςβαςθ ςε εικονικό περιβάλλον μάκθςθσ και ςε γριγορθ ςφνδεςθ ςτον
παγκόςμιο ιςτό.
Στο τμιμα τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ θ ςτόχευςθ αφορά τόςο ςτον ςυνολικό πλθκυςμό που
διαβιϊνει ςε ςυνκικεσ φτϊχειασ και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ όςο και ευπακείσ κοινωνικά
ομάδεσ που μειονεκτοφν ςτθν πρόςβαςθ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα και ςτθν απαςχόλθςθ.
Δείκτεσ ςχετικά με τθ ςυνολικι εικόνα ωσ προσ τθν φτϊχεια και τθν κοινωνικι ανιςότθτα
παρακολουκοφνται ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερα, είναι ςθμαντικό να εξεταςτοφν δείκτεσ που παρουςιάηουν τθν πρόοδο ςε κζματα ιςότθτασ των δφο φφλων.
Πίνακασ 5.4: Επιδιωκόμενα αποτελζςματα του αναπτυξιακοφ ςτόχου Κοινωνικι Ανάπτυξθ
Δείκτθσ

Προτεραιότθτα

Σιμι βάςθσ

Σιμι ςφγκριςθσ

Σιμι
ςτόχοσ

χόλια

Σφνολο
νοςοκομειακϊν
κλινϊν, ανά 1000 κατοίκουσ

Υγεία - υποδομζσ,
εξοπλιςμόσ

4,2 (2017)

4,7
(απλόσ
μ.ο. ΟΟΣΑ
2017)

4,5

Αρικμόσ κλινϊν που ςυντθροφνται, ςτελεχϊνονται και είναι
άμεςα διακζςιμεσ προσ χριςθ
(ςφνολο κλινϊν για κεραπευτικι
και ψυχιατρικι περίκαλψθ)

Αρικμόσ μονάδων Μαγνθτικισ Τομογραφίασ (MRI),
εντόσ και εκτόσ νοςοκομείων, ανά εκατομμφριο
κατοίκων

Υγεία - υποδομζσ,
εξοπλιςμόσ

26,5 (2017)

34,7 (Γερμανία
2017)

30

Ρλικοσ εξοπλιςμοφ ανά 1 000
000 κατοίκουσ

Αρικμόσ ςαρωτϊν Αξονικισ Τομογραφίασ (CT)
εντόσ και εκτόσ νοςοκομείων, ανά εκατομμφριο
κατοίκων

Υγεία - υποδομζσ,
εξοπλιςμόσ

34,2 (2017)

35,1 (Γερμανία
(2017)

35

Ρλικοσ εξοπλιςμοφ ανά 1 000
000 κατοίκουσ

Συμμετοχι ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ και άλλεσ υπθρεςίεσ για παιδιά
κάτω των 3 ετϊν, ωσ ποςοςτό του πλθκυςμοφ τθσ
αντίςτοιχθσ
θλικιακισ
ομάδασ

Κοινωνικζσ επενδφςεισ (ςτιριξθ
τθσ οικογζνειασ,
ενίςχυςθ προςχολικισ αγωγισ)

<10% (2017)

-

33%

Συμμετοχι ςε εκπαιδευτικά
προγράμματα που αφοροφν
παιδιά κάτω των 3 ετϊν και
ανικουν ςτθν κατθγορία ISCED 0
(International
Standard
Classification of Education)

Συμμετοχι ςτθν επίςθμθ
παιδικι μζριμνα ι εκπαίδευςθ παιδιϊν κάτω των
3 ετϊν που διαβιοφν ςε
ςυνκικεσ κινδφνου φτϊχειασ ι κοινωνικοφ αποκλειςμοφ (AROPE)

Κοινωνικζσ επενδφςεισ (ςτιριξθ
τθσ οικογζνειασ,
ενίςχυςθ προςχολικισ αγωγισ)

<10% (2016)

-

33%

Συμμετοχι ςε εκπαιδευτικά
προγράμματα που αφοροφν
παιδιά κάτω των 3 ετϊν και
ανικουν ςτθν κατθγορία ISCED
0. Ο κίνδυνοσ φτϊχειασ ι κοινωνικοφ αποκλειςμοφ αντιςτοιχεί
ςε άτομα που είτε διατρζχουν
κίνδυνο φτϊχειασ, είτε ζχουν
υποςτεί ςοβαρι υλικι ςτζρθςθ,
είτε ηουν ςε ζνα νοικοκυριό με
πολφ χαμθλι ζνταςθ εργαςίασ,
με βάςθ τουσ οριςμοφσ τθσ
Eurostat.

Μερίδιο διεκνϊν ι ξζνων

Διεκνοποίθςθ των

4% (2017)

7%1

7%

Οριςμόσ ςτόχου με βάςθ τον
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Δείκτθσ

Προτεραιότθτα

φοιτθτϊν ςε επίπεδο
πτυχίου, ωσ προσ το ςφνολο ςυνόλου αυτϊν

ΑΕΙ

Ροςοςτό
αποφοίτων
ανϊτερθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ με επαγγελματικι εκπαίδευςθ

Ρρότυπεσ μονάδεσ
δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ επαγγελματικισ
κατεφκυνςθσ

25% (2017)

46%1

46%

Οριςμόσ ςτόχου με βάςθ τον
Ευρωπαϊκό ΜΟ

Ροςοςτό
απαςχόλθςθσ
ατόμων 25-34 ετϊν, με
ανϊτερθ δευτεροβάκμια
ι μεταδευτεροβάκμια μθ
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ

Τόνωςθ των ενεργθτικϊν πολιτικϊν
απαςχόλθςθσ

62% (2017)

79%1

79%

Οριςμόσ ςτόχου με βάςθ τον
Ευρωπαϊκό ΜΟ

Ροςοςτό
απαςχόλθςθσ
πρόςφατων αποφοίτων, %
του πλθκυςμοφ θλικίασ
20-34

Τόνωςθ των ενεργθτικϊν πολιτικϊν
απαςχόλθςθσ

55,3 (2018)

81,7
(2018)

70%

Με βάςθ το ςτρατθγικό πλαίςιο
για τθν ευρωπαϊκι ςυνεργαςία
ςτθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ (ΕΤ 2020) το ποςοςτό των
απαςχολοφμενων πτυχιοφχων
(θλικίασ 20-34 ετϊν με τουλάχιςτον ανϊτερο επίπεδο δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και που
ζχουν τελειϊςει τθν εκπαίδευςθ
τουσ πριν από 1-3 χρόνια) πρζπει να είναι τουλάχιςτον 82%

Ροςοςτό
ςυμμετοχισ
ενθλίκων ςε δια βίου
εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ

Δράςεισ εκπαίδευςθσ – κατάρτιςθσ
εργαηομζνων

3,9%
(2019)2

-

15%

Στόχοσ του ςτρατθγικοφ πλαιςίου για τθν ευρωπαϊκι ςυνεργαςία ςτθν εκπαίδευςθ και τθν
κατάρτιςθ (ΕΤ 2020)

-

100%

Οι ευρωπαϊκοί ευρυηωνικοί
ςτόχοι προβλζπουν ότι ζωσ το
2025 όλα τα ςχολεία κα ζχουν
πρόςβαςθ ςε ίντερνετ υψθλισ
ταχφτθτασ (1GB)

Ροςοςτό ςχολείων Ανάπτυξθ
με
και
γριγορθ ςφνδεςθ ςε εκςυγχρονιςμόσ
ίντερνετ υψθλισ ταχφτθ- υποδομϊν όλων
τασ (1GB)
των βακμίδων
εκπαίδευςθσ

Σιμι βάςθσ

Σιμι ςφγκριςθσ

Σιμι
ςτόχοσ

χόλια
Ευρωπαϊκό ΜΟ

-

1

2

Σθμειϊςεισ: Αφορά τον Μ.Ο. από 23 ευρωπαϊκζσ χϊρεσ όπου υπιρχαν διακζςιμα δεδομζνα. Ερϊτθςθ ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζρευνασ Εργατικοφ Δυναμικοφ που αφοροφςε τισ τελευταίεσ τζς3
ςερισ εβδομάδεσ. Οι βαςικζσ δυςκολίεσ δραςτθριότθτασ περιλαμβάνουν δυςκολίεσ ςτθν ανφψωςθ
και τθ μεταφορά, το περπάτθμα, τθν ακοι, τθν όραςθ κ.λπ.
Ρθγζσ: OECD Health Statistics 2019 (τελευταία ανανζωςθ: Νοζμβριοσ 2019). Ευρωπαϊκι Επιτροπι
(2019), Ζκκεςθ παρακολοφκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. OECD Education at a Glance 2019.
Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Συνδεςιμότθτα για μια ανταγωνιςτικι ψθφιακι ενιαία αγορά - Ρροσ μια ευρωπαϊκι κοινωνία Gigabit (Ιανουάριοσ 2017). Ευρωπαϊκι Επιτροπι (2019), 2nd Survey of Schools: ICT
in Education. EU-MIDIS, I. I. (2016). Second European Union Minorities and Discrimination Survey
Roma–Selected findings. Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Ρρόςβαςθ ςε ποιοτικι εκπαίδευςθ παιδιϊν με ειδικζσ ανάγκεσ (Ιανουάριοσ 2019). Ευρωπαϊκι Επιτροπι (2020), Ζκκεςθ χϊρασ - Ελλάδα 2020 που ςυνοδεφει το ζγγραφο «Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ προσ το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, το Ευρωπαϊκό
Συμβοφλιο, το Συμβοφλιο, τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα και τθν Ευρωομάδα».

Ο Ρίνακασ 5.5 παρουςιάηει τα επιδιωκόμενα αποτελζςματα ανά ειδικό ςτόχο του άξονα
εξωςτρζφειασ. Οι ςτόχοι προκφπτουν από προβολζσ ςεναρίου ςφγκλιςθσ τθσ Ελλάδασ ςε
ςχζςθ με τον μζςο όρο ι καλζσ πρακτικζσ τθσ ΕΕ, το πλαίςιο του μθχανιςμοφ παρακολοφκθςθσ μακροοικονομικϊν ανιςορροπιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και το Στρατθγικό Σχζδιο Τουριςμοφ του ΙΝΣΕΤΕ (2015).
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ & ΕΠΑ
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Πίνακασ 5.5: Επιδιωκόμενα αποτελζςματα του αναπτυξιακοφ ςτόχου Εξωςτρζφεια
Δείκτθσ

Προτεραιότθτα

Σιμι
βάςθσ

Σιμι ςφγκριςθσ ΕΕ

Σιμι
ςτόχοσ
(2025)

Εξαγωγζσ, ςυνολικι αξία ωσ % του ΑΕΡ1

Ενίςχυςθ των επιχειριςεων για
αφξθςθ τθσ εξωςτρζφειασ ςτισ
εκνικζσ & διεκνείσ αγορζσ

37,2%

49,2%

50%

Αρχαιολογικοί χϊροι που λειτουργοφν με
διευρυμζνο ωράριο, ωσ % του ςυνόλου

Ανάδειξθ μνθμείων, αρχαιολογικϊν
χϊρων και τόπων ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ

-

-

>50%

% του ςυνόλου των μουςείων με δυνατότθτεσ
ψθφιακισ ξενάγθςθσ

Μουςεία, υποδομζσ και δράςεισ
ςφγχρονου

-

-

>50%

% του ςυνόλου των μουςείων & αρχαιολογικϊν χϊρων με εφαρμογι του θλεκτρονικοφ
ειςιτθρίου

Μουςεία, υποδομζσ και δράςεισ
ςφγχρονου πολιτιςμοφ

-

-

>90%

Αφξθςθ αφίξεων από ΗΡΑ, Καναδά, Κίνα,
Μζςθ Ανατολι ςε ςχζςθ με το 2019

Ρροϊκθςθ τουριςμοφ με ζμφαςθ
ςτισ ανερχόμενεσ και μθ παραδοςιακζσ αγορζσ.

-

-

50%

Αφξθςθ εξαγωγϊν προϊόντων ΡΟΡ και ΡΓΕ ςε
ςχζςθ με το 2019

Ανάπτυξθ και προϊκθςθ προϊόντων
με ΡΟΡ και ΡΓΕ

-

-

50%

Αφξθςθ του αρικμοφ των γεωργικϊν προϊόντων και τροφίμων με διεκνϊσ αναγνωριςμζνθ πιςτοποίθςθ ςε ςχζςθ με το 2019

Ρροϊκθςθ ελλθνικϊν προϊόντων
ςτο εξωτερικό

-

-

50%

Ρροςτικζμενθ αξία που παράγεται από τον
τομζα τθσ Βιομθχανίασ ωσ % του ΑΕΡ

Ενίςχυςθ των επιχειριςεων για
αφξθςθ τθσ εξωςτρζφειασ ςτισ
εκνικζσ & διεκνείσ αγορζσ

-

-

15%

Σφνολο Εταιρικϊν Επενδφςεων, ωσ % του

Ενίςχυςθ των επιχειριςεων για
αφξθςθ τθσ εξωςτρζφειασ ςτισ
εκνικζσ & διεκνείσ αγορζσ

7,3%
(2018)

13% (2018)

13%

ΑΕΡ

1

Ρθγζσ: ΤτΕ Ιςοηφγιο Ρλθρωμϊν.
2019.

1

Ευρωπαϊκι Επιτροπι The Macroeconomic Imbalance Procedure Scoreboard
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6. ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
6.1

φςτημα Διαχείριςησ και Ελζγχου

Το Σφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου (ΣΔΕ) είναι το ςφνολο των κανόνων και διαδικαςιϊν,
που εφαρμόηουν οι διοικθτικζσ αρχζσ διαχείριςθσ και ελζγχου του ΕΡΑ 2021-2025, με ςκοπό τθν αποτελεςματικι εφαρμογι του ΕΡΑ και ειδικότερα των ΤΡΑ και ΡΡΑ και τθ χρθςτι
δθμοςιονομικι διαχείριςθ των εκνικϊν πόρων. Το ΣΔΕ είναι κοινό για όλα τα Ρρογράμματα
Ανάπτυξθσ (ΡΑ), κακϊσ προβλζπει ςτοιχεία που εφαρμόηονται οριηόντια για όλα τα ΡΑ.
Συγκεκριμζνα:


Οι αρμοδιότθτεσ που αςκοφνται από όλεσ τισ Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ (ΥΔ) είναι κοινζσ.



Η κατανομι των αρμοδιοτιτων αυτϊν ςτο εςωτερικό των Υπθρεςιϊν Διαχείριςθσ, ακολουκεί τθν ίδια τυπολογία, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ διάκριςθ των βαςικϊν λειτουργιϊν
μίασ ΥΔ:
o

Ρρογραμματιςμοφ και Αξιολόγθςθσ.

o

Διαχείριςθσ ζργων. Στθ λειτουργία αυτι εντάςςονται και οι αρμοδιότθτεσ διοικθτικϊν επαλθκεφςεων και επιτόπιων επικεωριςεων.

o

Οργάνωςθσ και Υποςτιριξθσ. Στθ λειτουργία αυτι περιλαμβάνονται και οι αρμοδιότθτεσ τθσ ΥΔ ωσ Δικαιοφχου για ζργα Τεχνικισ Βοικειασ, εξαςφαλίηοντασ
ζτςι τθν απαιτοφμενθ διακριτότθτα από τισ αρμοδιότθτεσ διαχειριςτικϊν επαλθκεφςεων.



Το Εγχειρίδιο Διαδικαςιϊν ΣΔΕ, το οποίο περιλαμβάνει το ςφνολο των διαδικαςιϊν που
πρζπει να εφαρμόηονται, είναι ενιαίο για όλα τα ζργα (κρατικϊν και μθ κρατικϊν ενιςχφςεων) και όπου υπάρχει διαφοροποίθςθ για τισ επιμζρουσ κατθγορίεσ ζργων, γίνεται ςχετικι αναφορά είτε ςτο πλαίςιο μίασ ενιαίασ διαδικαςίασ είτε ςε διακριτι διαδικαςία. Πταν ο τφποσ και θ φφςθ των ζργων απαιτοφν περαιτζρω εξειδικεφςεισ και προςαρμογζσ, αυτζσ ςχεδιάηονται ςε ςυμβατότθτα με τουσ κανόνεσ διαχείριςθσ και τισ απαιτιςεισ του Εγχειριδίου.



Οι γενικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ αφοροφν ςε ζργα και δαπάνεσ, όπωσ προβλζπονται
ςτα άρκρα 119 και 122 του ν. 4635/2019. Οι απαιτιςεισ για τθν τιρθςθ επαρκοφσ διαδρομισ ελζγχου υφίςτανται για όλα τα ΡΑ.



Το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα, το οποίο χρθςιμοποιείται για τθν τιρθςθ των δεδομζνων
χρθματοοικονομικισ διαχείριςθσ, παρακολοφκθςθσ, επαλθκεφςεων, ελζγχων και δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων για κάκε ζργο, κακϊσ και για τθν πιςτοποίθςθ των δαπανϊν είναι κοινό.

6.2

Δομή υςτήματοσ

Η δομι του Συςτιματοσ περιλαμβάνει τισ υπθρεςίεσ/ τουσ φορείσ που αναλαμβάνουν τισ
αρμοδιότθτεσ διαχείριςθσ και ελζγχου ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ν. 4635/2019 και
είναι:

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ & ΕΠΑ

φςτθμα Διαχείριςθσ και Διαδικαςίεσ Εφαρμογισ



Η Υπθρεςία Συντονιςμοφ (ΥΣ) του ΕΡΑ (ΥΣ-ΕΡΑ): Η Γενικι Διεφκυνςθ Δθμοςίων Επενδφςεων, υποςτθριηόμενθ από τθ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΔΙ.ΔΙ.Ε.Ρ.), αποτελεί τθν κεντρικι Υπθρεςία Συντονιςμοφ του ΕΡΑ. Συντονίηει τθ διαδικαςία κατάρτιςθσ του ΕΡΑ και των προγραμμάτων του, παρακολουκεί
τθν εφαρμογι των προγραμμάτων, ιδίωσ ωσ προσ τθν επίτευξθ των ςτόχων και ειςθγείται ςτον Υπουργό Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων το ςχετικό ΣΔΕ και τθν κατανομι των
προβλεπόμενων αποκεματικϊν. Η ΥΣ-ΕΡΑ υπάγεται ςτον Γενικό Γραμματζα Δθμοςίων
Επενδφςεων-ΕΣΡΑ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων.



Οι Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ (ΥΔ), οι οποίεσ ορίηονται για κάκε Ρρόγραμμα Ανάπτυξθσ
(Τομεακό ι Ρεριφερειακό).



Ο Ενδιάμεςοσ Φορζασ Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων Ανταγωνιςτικότθτασ και Επιχειρθματικότθτασ (ΕΦΕΡΑΕ), ςτον οποίο μπορεί να ανατίκενται με απόφαςθ του αρμόδιου Υπουργοφ ι Ρεριφερειάρχθ ςτο πλαίςιο του άρκρου 138 παρ. 5 του ν. 4635/2019
κακικοντα διαχείριςθσ δράςεων κρατικϊν ενιςχφςεων, ι άλλοι ενδιάμεςοι φορείσ, που
μπορεί να τουσ ανατίκεται ςυγκεκριμζνα κακικοντα διαχείριςθσ, υπό τθν εποπτεία τθσ
οικείασ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ.



Οι ad hoc ομάδεσ ελζγχου του άρκρου 129Β.γ του ν. 4635/2019 ορίηονται με απόφαςθ
του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων με ςκοπό τθ διενζργεια δειγματολθπτικϊν
ελζγχων και μπορεί να ςυνεπικουροφνται ςτο ζργο τουσ από εμπειρογνϊμονεσ εγγεγραμμζνουσ ςτο «Μθτρϊο Εμπειρογνωμόνων ςε Δθμοςιονομικοφσ Ελζγχουσ και Ελζγχουσ» τθσ Επιτροπισ Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου (ΕΔΕΛ). Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ μπορεί, με απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, να ανατίκεται θ διενζργεια
των ελζγχων ςε ορκωτοφσ ελεγκτζσ λογιςτζσ ι ελεγκτικζσ εταιρείεσ του ν. 4449/2017 (Αϋ
7).

6.2.1

ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΚΤΡΙΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΣΗ

Οι Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ (ΥΔ), ςτισ οποίεσ ανατίκενται αρμοδιότθτεσ διαχείριςθσ του ςυνόλου ι μζρουσ του ΤΡΑ ι ΡΡΑ αντίςτοιχα, υποδεικνφονται από το αρμόδιο Υπουργείο ι
τθν Ρεριφζρεια κατά τθν υποβολι των τομεακϊν και περιφερειακϊν προγραμμάτων τουσ.
Με τθν απόφαςθ ζγκριςθσ του προγράμματοσ από τον Υπουργό Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων
κατανζμεται ςτο Υπουργείο ι τθν Ρεριφζρεια ο προχπολογιςμόσ του οικείου προγράμματοσ και ορίηεται θ Υπθρεςία Διαχείριςθσ, ςτθν οποία ανατίκεται θ διαχείριςθ των αντίςτοιχων πόρων.
Οι Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ των Ρρογραμμάτων Ανάπτυξθσ (ΤΡΑ ι ΡΡΑ) μπορεί να είναι Δθμόςιεσ, Εκνικζσ και Ρεριφερειακζσ Αρχζσ. Επίςθσ, ωσ Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ δφνανται να
ορίηονται και οι Ειδικζσ Υπθρεςίεσ των άρκρων 5, 7, 16, 62 και 63 του ν. 4314/2014 (Α’ 265),
κακϊσ και θ ΜΟΔ Α.Ε. Οι Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ των Τομεακϊν Ρρογραμμάτων Ανάπτυξθσ
υπάγονται διοικθτικά ςτον οικείο Υπουργό. Οι Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ των Ρεριφερειακϊν
Ρρογραμμάτων Ανάπτυξθσ υπάγονται διοικθτικά ςτον οικείο Ρεριφερειάρχθ.
Οι Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ των Τομεακϊν και Ρεριφερειακϊν Ρρογραμμάτων Ανάπτυξθσ
είναι υπεφκυνεσ για τθ διαχείριςθ του οικείου ΡΑ, ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και το Σφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου του ΕΡΑ.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ - Δ/ΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΔΕ

59

60

Εκνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ 2021-2025

Οι αρμοδιότθτεσ που εκτελεί κάκε Υπθρεςία Διαχείριςθσ κακορίηονται ςτο άρκρο 131 του
ν. 4635/2019 και ςτο ΣΔΕ καταγράφονται αναλυτικά οι διαδικαςίεσ εφαρμογισ αυτϊν. Οι
αρμοδιότθτεσ αφοροφν, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, ςτθν ενεργοποίθςθ των Ρρογραμμάτων, τθν επιλογι και ζνταξθ των ζργων, τθ χρθματοοικονομικι διαχείριςθ, τθν παρακολοφκθςθ των ζργων και του προγράμματοσ, τισ επαλθκεφςεισ, τουσ ελζγχουσ, τθν αξιολόγθςθ ζργων και προγράμματοσ, τυχόν περιοδικζσ και τθν ενδιάμεςθ ζκκεςθ, όπωσ και τον
απολογιςμό.
Η αρχι του διαχωριςμοφ των αρμοδιοτιτων εντόσ τθσ κάκε ΥΔ (Μονάδεσ/ Τμιματα) είναι
αναγκαία για λόγουσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. Στθν περίπτωςθ οριςμοφ Ειδικισ Υπθρεςίασ ΕΣΡΑ ωσ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ, κα πρζπει να είναι διακριτόσ ο καταμεριςμόσ των αρμοδιοτιτων που αφοροφν ςτο ΕΡΑ, είτε ςε επίπεδο οργανικισ μονάδασ, είτε ςε
επίπεδο ςτελεχϊν. Στθν περίπτωςθ που οι ίδιεσ Αρχζσ αςκοφν και κακικοντα Δικαιοφχου,
διαςφαλίηεται επαρκισ διάκριςθ αρμοδιοτιτων.
Για τισ δράςεισ κρατικϊν ενιςχφςεων μπορεί να ανατίκενται, με απόφαςθ του αρμόδιου
Υπουργοφ ι Ρεριφερειάρχθ, κακικοντα διαχείριςθσ ςτθν αςτικι μθ κερδοςκοπικι εταιρεία
με τθν επωνυμία «Ενδιάμεςοσ Φορζασ Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων Ανταγωνιςτικότθτασ
και Επιχειρθματικότθτασ» (ΕΦΕΡΑΕ). Στθν εν λόγω περίπτωςθ, όπωσ και κάκε φορά που
ορίηεται Ενδιάμεςοσ Φορζασ (ΕΦ), θ ΥΔ διατθρεί τθν ευκφνθ τθσ διαχείριςθσ για το ςφνολο
του ΡΑ, ενϊ εποπτεφει/παρακολουκεί ςυςτθματικά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων ι αρμοδιοτιτων διαχείριςθσ από τον ΕΦ και, εφόςον απαιτείται, λαμβάνει κατάλλθλα διορκωτικά
μζτρα. Η ΥΔ κοινοποιεί ςτθν ΓΔΔΕ και ςτθ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ρ.Δ.Ε. τθν Απόφαςθ οριςμοφ τυχόν ΕΦ.
Ο ΕΦ αποδζχεται επιτόπιεσ επικεωριςεισ από τθν ΥΔ και παρζχει ςε αυτιν τα αναγκαία
ςτοιχεία, προκειμζνου να επιβεβαιωκεί θ κατά τον δζοντα τρόπο άςκθςθ των κακθκόντων
που του ζχουν ανατεκεί.
Εκτόσ από τισ επικεωριςεισ τθσ ΥΔ, ο ΕΦ αποδζχεται επιτόπιουσ ελζγχουσ από όλα τα αρμόδια εκνικά ελεγκτικά όργανα/αρχζσ και παρζχει όλα τα αναγκαία ςτοιχεία για τθν απρόςκοπτθ διενζργεια των ελζγχων αυτϊν.
6.2.2
6.2.2.1

ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΠΑ ΚΑΙ ΠΠΑ

Η πρόςκλθςθ εκδίδεται από τον αρμόδιο Υπουργό, Γενικό ι Ειδικό Γραμματζα ι Ρεριφερειάρχθ και παρζχει όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ ςτουσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ και τουσ όρουσ χρθματοδότθςθσ των ζργων και ιδίωσ τουσ κανόνεσ
επιλεξιμότθτασ, τα κριτιρια επιλογισ των ζργων, τθ μεκοδολογία αξιολόγθςθσ και τθ διαδικαςία επιλογισ και ζνταξθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ ενςτάςεων, τα προϊόντα ι τισ υπθρεςίεσ που πρζπει να παραδοκοφν ςτο πλαίςιο του προτεινόμενου ζργου, το ςχζδιο χρθματοδότθςθσ, το χρονικό όριο εκτζλεςθσ και τισ πλθροφορίεσ που
πρζπει να φυλάςςονται και να γνωςτοποιοφνται.
Στθν περίπτωςθ ςυγκεκριμζνων ζργων (μοναδικισ ιδιομορφίασ) ι ζργων ςτρατθγικισ ςθμαςίασ, όπου δεν απαιτείται θ ζκδοςθ Ρρόςκλθςθσ για τθν ζνταξι τουσ, αρκεί θ ανακοίνωΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ & ΕΠΑ

φςτθμα Διαχείριςθσ και Διαδικαςίεσ Εφαρμογισ

ςθ τθσ πρόκεςθσ χρθματοδότθςθσ από τθν ΥΔ προσ τον φορζα υλοποίθςθσ του ζργου, θ
οποία παρζχει όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ ςτουσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ ςχετικά με
τισ δυνατότθτεσ και τουσ όρουσ χρθματοδότθςθσ των ζργων.
Οι προςκλιςεισ για υποβολι αιτιςεων χρθματοδότθςθσ, κακϊσ και οι ανακοινϊςεισ τθσ
πρόκεςθσ χρθματοδότθςθσ αναρτϊνται ςτο διαδίκτυο (ςτθν ιςτοςελίδα του ΤΡΑ ι ΡΡΑ,
του ΕΡΑ και ςε άλλεσ ιςτοςελίδεσ).
6.2.2.2

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΗ ΕΡΓΟΤ

Οι δυνθτικοί δικαιοφχοι υποβάλλουν τισ αιτιςεισ για χρθματοδότθςθ θλεκτρονικά και ενθμερϊνονται από τθν ΥΔ/ΕΦ για τθν παραλαβι τουσ. Πλεσ οι αιτιςεισ χρθματοδότθςθσ με τθ
ςυνθμμζνθ τεκμθρίωςθ, αρχειοκετοφνται. Η ΥΔ/ΕΦ προβαίνει ςε ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ,
προκειμζνου να διαςφαλίηεται ότι όλεσ οι αιτιςεισ χρθματοδότθςθσ κα αξιολογθκοφν με
τθν ίδια διαδικαςία και με τθ χριςθ των εγκεκριμζνων κριτθρίων επιλογισ ζργων. Για τθν
αξιολόγθςθ των υποβαλλόμενων προτάςεων και τθν παροχι αναλυτικότερων οδθγιϊν και
κατευκφνςεων ςτισ ΥΔ κατά τθν επιλογι ζργων (πλθν κρατικϊν ενιςχφςεων) παρζχεται από
τθν ΔΙ.ΔΙ.Ε.Ρ. ςχετικόσ οδθγόσ, που κα ςυμπεριλθφκεί ςτο εγχειρίδιο του ΣΔΕ. Τα επιμζρουσ
κριτιρια επιλογισ ζργων που περιγράφονται ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτον ςχετικό οδθγό (εφαρμογισ) για τισ δράςεισ κρατικϊν ενιςχφςεων, διαςφαλίηουν τθ ςυμβολι των ζργων ςτθν
επίτευξθ των ειδικϊν αναπτυξιακϊν ςτόχων και των αποτελεςμάτων τθσ ςχετικισ προτεραιότθτασ των ΤΡΑ/ΡΡΑ, είναι διαφανι και είναι ςφμφωνα με τθν πρόςκλθςθ, κακϊσ και
με ειδικότερεσ ρυκμίςεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ για τα ζργα, εφόςον υπάρχουν. Σφμφωνα
με το άρκρο 129 του ν. 4635/2019 τα κριτιρια κατθγοριοποιοφνται κατϋ ελάχιςτον ςτισ ακόλουκεσ ομάδεσ κριτθρίων: α) πλθρότθτα και ςαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ
και τιρθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου, β) ςκοπιμότθτα του ζργου, γ) ωριμότθτα του ζργου και
δ) επιχειρθςιακι ικανότθτα του δικαιοφχου. Τα κριτιρια αυτά εξειδικεφονται κατά περίπτωςθ από τισ ΥΔ.
Οι προτάςεισ αξιολογοφνται από τα ςτελζχθ τθσ ΥΔ, ςφμφωνα με τα κριτιρια επιλογισ τθσ
πρόςκλθςθσ/ανακοίνωςθσ τθσ πρόκεςθσ χρθματοδότθςθσ. Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ και για
λόγουσ που τεκμθριϊνονται ςτθν πρόςκλθςθ, ςτο ζργο τθσ ΥΔ μποροφν να ςυνδράμουν
αξιολογθτζσ εγγεγραμμζνοι είτε ςε Μθτρϊο Αξιολογθτϊν, που ςυςτινεται για τον ςκοπό
αυτό με απόφαςθ του αρμόδιου Υπουργοφ ι του Ρεριφερειάρχθ, είτε ςτο Μθτρϊο Αξιολογθτϊν του ΕΦΕΡΑΕ ι ςε άλλο υφιςτάμενο Μθτρϊο.
Οι εξωτερικοί αξιολογθτζσ, κακϊσ και το προςωπικό που υπθρετεί ςε ΥΔ ι/και ςε ΕΦ (π.χ.
ΕΦΕΡΑΕ) και απαςχολείται ςε δραςτθριότθτεσ που αφοροφν ςτθν αξιολόγθςθ πράξεων,
υποχρεοφται ςε υποβολι διλωςθσ μθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων. Η διλωςθ αυτι υποβάλλεται άπαξ ςτθν ΥΔ, θ οποία και τθρεί ςχετικό μθτρϊο. Τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ
και θ ςχετικι τεκμθρίωςθ καταχωρίηονται θλεκτρονικά, με ευκφνθ τθσ ΥΔ ι του ΕΦ ςτο
πλθροφοριακό ςφςτθμα του ΕΡΑ.
Πςον αφορά ςτα ζργα πλθν κρατικϊν ενιςχφςεων, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ
εκδίδεται από τον Υπουργό ι Γενικό/Ειδικό Γραμματζα ι τον Ρεριφερειάρχθ απόφαςθ ζνταξθσ ι απόφαςθ απόρριψθσ πρόταςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ οι δικαιοφχοι ενθμερϊνονται
εγγράφωσ ι θλεκτρονικά για τθν ζκβαςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ με τθν αποςτολι τθσ
απόφαςθσ ζνταξθσ, ςε περίπτωςθ κετικισ αξιολόγθςθσ, ι τθσ απόφαςθσ απόρριψθσ πρόΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ - Δ/ΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΔΕ
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ταςθσ, ςτθν περίπτωςθ αρνθτικισ αξιολόγθςθσ τεκμθριϊνοντασ πλιρωσ τουσ λόγουσ τθσ
απόρριψθσ.
Στο ζγγραφο τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ κακορίηονται οι προχποκζςεισ για τθ χρθματοδότθςθ
του ζργου, ενδεικτικά αναφζρονται: τα παραδοτζα του ζργου, οι δείκτεσ εκροϊν, το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου (προκεςμίεσ), τα οικονομικά ςτοιχεία του ζργου (χρθματοδοτικό ςχζδιο), θ αναγκαία δθμόςια δαπάνθ που κα διατεκεί από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, κακϊσ και οι υποχρεϊςεισ του δικαιοφχου, κυρίωσ ωσ προσ τθν τιρθςθ
εκνικϊν κανόνων, τθν τιρθςθ χρονοδιαγραμμάτων, τθ διαςφάλιςθ λειτουργικότθτασ του
ζργου, τθν υποβολι ςτοιχείων υλοποίθςθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του
ζργου, τθ λειτουργία μθχανιςμοφ πιςτοποίθςθσ εκτζλεςθσ του ζργου, τθν αποδοχι επιτόπιων ελζγχων/επικεωριςεων από τα αρμόδια όργανα και τθν τιρθςθ ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν.
6.2.2.3

ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ & ΕΠΙΣΟΠΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΟΤ

Στθ ςυνζχεια περιγράφονται οι διαδικαςίεσ που αφοροφν ςτισ επαλθκεφςεισ των ζργων, οι
οποίεσ περιλαμβάνουν τόςο τισ διοικθτικζσ επαλθκεφςεισ που διενεργοφνται από τισ ΥΔ ι
τυχόν ΕΦ αυτϊν, όςο και ςτισ επιτόπιεσ επικεωριςεισ των ζργων που διενεργοφνται από
τθν ΥΔ ι τθ ΔΙ.ΔΙ.Ε.Ρ..
Ηδιαδικαςία διοικθτικισ επαλικευςθσ τθσ δαπάνθσ εφαρμόηεται για κάκε ενταγμζνο ζργο
κατά τθ διλωςθ τθσ πρϊτθσ πλθρωμισ και ςτθ ςυνζχεια δειγματολθπτικά, ανάλογα με τον
τφπο του ζργου.
Η διαδικαςία επιτόπιασ επικεϊρθςθσ ζργου εφαρμόηεται δειγματολθπτικά κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ των ζργων, κυρίωσ ςε ζργα ςτα οποία θ επαλικευςθ τθσ υλοποίθςθσ του
φυςικοφ αντικειμζνου δεν μπορεί να γίνει μετά το πζρασ υλοποίθςθσ αυτοφ, αλλά κατά τθ
διάρκεια υλοποίθςισ τουσ. Στα λοιπά ζργα θ επιτόπια επικεϊρθςθ προτείνεται, όταν τα
ζργα ζχουν προχωριςει αρκετά από άποψθ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου.
Με τισ ωσ άνω διαδικαςίεσ επαλθκεφεται θ πραγματοποίθςθ τθσ πλθρωμισ των δαπανϊν
που ζχουν δθλϊςει οι δικαιοφχοι, θ ςυμμόρφωςθ με το εφαρμοςτζο δίκαιο, ςυμπεριλαμβανομζνων των εκνικϊν κανόνων επιλεξιμότθτασ, με τουσ όρουσ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ, με
τισ πολιτικζσ τθσ Ζνωςθσ που αφοροφν ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ,
τουσ περιβαλλοντικοφσ κανόνεσ, τθ διαφάνεια, τθν προαγωγι τθσ ιςότθτασ, τθν απαγόρευςθ των διακρίςεων, τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ για άτομα με αναπθρία, τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, κακϊσ και θ φυςικι πρόοδοσ του ζργου, μετροφμενθ βάςει τθσ επίτευξθσ τθσ τιμισ των
δεικτϊν εκροϊν και θ ςυμμόρφωςι τθσ με τουσ όρουσ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ, θ τιρθςθ
των εγγράφων που εξαςφαλίηουν επαρκι διαδρομι ελζγχου κ.λπ.
Πταν οι επαλθκεφςεισ διενεργοφνται από ΕΦ, ακολουκοφνται οι ίδιεσ διαδικαςίεσ, ενϊ
προβλζπεται και θ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ ενδιάμεςου φορζα, ςφμφωνα με τθν οποία θ ΥΔ, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ζχει τθν τελικι ευκφνθ για το ςφνολο του ΡΑ, παρακολουκεί και εποπτεφει τθν ορκι εκτζλεςθ των αρμοδιοτιτων διαχείριςθσ που ζχουν ανατεκεί ςτον ΕΦ.
Επιμζρουσ διευκρινίςεισ και κατευκφνςεισ ςε κζματα των διαδικαςιϊν τθσ διοικθτικισ επαλικευςθσ και επιτόπιασ επικεϊρθςθσ δίνονται ςτο εγχειρίδιο του ΣΔΕ, όπου επιπλζον περιΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ & ΕΠΑ
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γράφονται το εφροσ και το είδοσ των δικαιολογθτικϊν εγγράφων που εξετάηονται κατά τθ
διοικθτικι επαλικευςθ και επιτόπια επικεϊρθςθ με βάςθ τθν αξιολόγθςθ του κινδφνου
κάκε είδουσ φακζλου ι δικαιοφχου (δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ παραςτατικϊν) και θ μζκοδοσ δειγματολθψίασ για τθ διενζργεια των εν λόγω επαλθκεφςεων.
Στισ εκκζςεισ διοικθτικισ επαλικευςθσ ι επιτόπιασ επικεϊρθςθσ καταγράφονται μεταξφ
άλλων τυχόν παρατυπίεσ, τα διορκωτικά μζτρα και θ προκεςμία ςυμμόρφωςθσ του δικαιοφχου.
Η ΥΔ ζχει τθν ευκφνθ παρακολοφκθςθσ τθσ προόδου των διορκωτικϊν μζτρων και ενεργειϊν που ζχουν προγραμματιςτεί για τθν ανταπόκριςθ των δικαιοφχων ςτισ ςυςτάςεισ/ευριματα των ανωτζρω επαλθκεφςεων/επικεωριςεων/ελζγχων από τισ ad hoc ομάδεσ ελζγχου, ϊςτε να διαςφαλίηονται θ νομιμότθτα, θ κανονικότθτα και θ επιλεξιμότθτα
των ζργων που υλοποιεί. Στο πλαίςιο αυτό θ ΥΔ ςυγκεντρϊνει τα ςτοιχεία ςχετικά με τα
πορίςματα των επαλθκεφςεων, επικεωριςεων και ελζγχων και τθν πρόοδο των ςχετικϊν
μζτρων και ενεργειϊν και τα αποτυπϊνει ςτουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ του ΡΣ.
Στθν περίπτωςθ που, ςτο πλαίςιο τθσ διοικθτικισ επαλικευςθσ/επιτόπιασ επικεϊρθςθσ/ελζγχου εντοπίηεται παρατυπία που κρίνεται ότι ενζχει ζνδειξθ απάτθσ, ενεργοποιείται
και θ διαδικαςία εξζταςθσ ενδείξεων/αναφοράσ υπονοιϊν απάτθσ.
Για όλεσ τισ ανωτζρω διαδικαςίεσ, θ ΥΔ τθρεί τα ςχετικά ζντυπα τεκμθρίωςθσ των διαδικαςιϊν ςτον φάκελο τθσ πράξθσ. Πλα τα ζντυπα με τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι καταχωριςμζνα ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα, ςτο οποίο ζχουν πρόςβαςθ οι ΥΔ και θ ΔΙ.ΔΙ.Ε.Ρ.
6.2.2.4

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΝΔΙΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΙΚΩΝ ΕΚΘΕΕΩΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

Σκοπόσ τθσ διαδικαςίασ είναι θ περιγραφι του τρόπου ςφνταξθσ των περιοδικϊν, τθσ ενδιάμεςθσ και τθσ τελικισ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ του ΡΑ και θ υποβολι τθσ ςτθ ΔΙ.ΔΙ.Ε.Ρ.
Σφμφωνα με το άρκρο 128 του ν. 4635/2019, θ Υπθρεςία Διαχείριςθσ του ΤΡΑ ι ΡΡΑ ςυντάςςει και υποβάλλει ςτθ ΔΙ.ΔΙ.Ε.Ρ. ενδιάμεςθ ζκκεςθ προόδου ςχετικά με τθν εφαρμογι
και υλοποίθςθ του προγράμματοσ, με ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία για τθν οικονομικι και φυςικι πρόοδό του. Στθν ζκκεςθ αναφζρονται οι χρονικζσ ι άλλεσ αποκλίςεισ που διαπιςτϊνονται κατά τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ και ο βακμόσ επίτευξθσ των ςτόχων του ΡΑ. Οι
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ οφείλουν να χρθςιμοποιοφν δείκτεσ εκροισ ι άλλουσ δείκτεσ, οι οποίοι περιλαμβάνονται αντίςτοιχα ςτα κείμενα των οικείων προγραμμάτων και
προςκλιςεων για να αποτυπϊςουν τθν πρόοδο τθσ υλοποίθςθσ.
Η ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ βαςίηεται ςτα ςτοιχεία που είναι καταχωρθμζνα ςτο πλθροφοριακό
ςφςτθμα (ΡΣ) με ευκφνθ των δικαιοφχων, των Υπθρεςιϊν Διαχείριςθσ και τθσ ΔΙ.ΔΙ.Ε.Ρ. για
κζματα αρμοδιότθτάσ τουσ. Οι δικαιοφχοι υποχρεοφνται να ενθμερϊνουν το ΡΣ για τθν
πρόοδο του ζργου, κάκε φορά που αλλάηει ςτάδιο υλοποίθςθσ κάποια ενζργεια ωρίμανςθσ
ι κάποιο υποζργο. Σε περίπτωςθ αποκλίςεων από το χρονικό προγραμματιςμό, όπωσ αυτόσ διατυπϊνεται ςτο Τεχνικό Δελτίο Ζργου ι Τεχνικό Δελτίο Υποζργου, ο δικαιοφχοσ επιβάλλεται να αναγράφει τουσ λόγουσ κακυςτζρθςθσ. Η ζγκαιρθ ενθμζρωςθ του ΡΣ από τον
δικαιοφχο για τισ ενζργειεσ ωρίμανςθσ και για τυχόν προβλιματα, αποκτά ιδιαίτερθ ςθμαςία λόγω τθσ ριτρασ απζνταξθσ των ζργων που δεν ζχουν ςυμβαςιοποιθκεί εντόσ δεκαοΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ - Δ/ΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΔΕ
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κταμινου από τθν ζνταξι τουσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 129 παρ. 5 του ν.
4635/2019.
Η ΥΔ ζχει τθν ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ ςυλλογι ςτοιχείων που ςυνδζονται με τουσ δείκτεσ
του ΡΑ αρμοδιότθτάσ τουσ, κακϊσ και για τθν πλθρότθτα, ποιότθτα και αξιοπιςτία των δεδομζνων αυτϊν.
Η ζγκαιρθ ενθμζρωςθ του ΡΣ για τα ζργα επιτρζπει τθ λιψθ επικαιροποιθμζνων αναφορϊν
ςε διάφορα χρονικά ςθμεία (ετιςια, τριμθνιαία κ.α.) για κάκε ζργο, αλλά και για το επίπεδο υλοποίθςθσ των ΤΡΑ και ΡΡΑ.
Το περιεχόμενο τθσ ενδιάμεςθσ ζΖκκεςθσ προόδου για τθν εφαρμογι και υλοποίθςθ διαςφαλίηεται μζςω του ΡΣ-ΕΡΑ. Τα δεδομζνα, τα οποία χρθςιμοποιεί θ ΔΙ.ΔΙ.Ε.Ρ. για τθν κατάρτιςθ και υποβολι ςτον Υπουργό Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων τθσ ενδιάμεςθσ ζκκεςθσ
προόδου ωσ προσ τθν εφαρμογι και υλοποίθςθ του ΕΡΑ παρζχονται από το ΡΣ-ΕΡΑ. Η διαςφάλιςθ αυτι επιτυγχάνεται μζςω τθσ οργάνωςθσ των δεδομζνων, των αρχϊν λειτουργίασ
και τθσ τιρθςθσ των χρόνων ενθμζρωςθσ του ΡΣ-ΕΡΑ, αλλά και αυτόματων ελζγχων του
ςυςτιματοσ.

6.3

Πληροφοριακό φςτημα ΕΠΑ

Σφμφωνα με το άρκρο 135 του ν. 4635/2019, προβλζπεται θ δθμιουργία πλθροφοριακοφ
ςυςτιματοσ για το ΕΡΑ. Το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα ΕΡΑ (ΡΣ ΕΡΑ) λειτουργεί με τθν επίβλεψθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Επενδφςεων και αποτελεί το κεντρικό πλθροφοριακό ςφςτθμα που υποςτθρίηει τθν εφαρμογι των διαδικαςιϊν του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου (ΣΔΕ) τθσ προγραμματικισ περιόδου 2021-2025 και το μζςο θλεκτρονικισ
ανταλλαγισ δεδομζνων μεταξφ όλων των εμπλεκόμενων αρχϊν/φορζων (δικαιοφχων, ΥΔ,
ΕΦ, ΔΙ.ΔΙ.Ε.Ρ.). Κατά τθν επεξεργαςία των πλθροφοριϊν κα διαςφαλίηεται θ προςταςία τθσ
ιδιωτικότθτασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα των φυςικϊν προςϊπων και θ προςταςία του εμπορικοφ απορριτου των νομικϊν προςϊπων.
Στο ΡΣ καταχωρίηονται τα απαραίτθτα δεδομζνα ςε επίπεδο ΕΡΑ και Ρρογραμμάτων. Οι
αρμόδιεσ αρχζσ/φορείσ κα ζχουν τθν υποχρζωςθ καταχϊρθςθσ όλων των απαραίτθτων δεδομζνων ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα ΕΡΑ (ΡΣ ΕΡΑ), το οποίο χρθςιμοποιείται για τθ ςυλλογι, εγγραφι και αποκικευςθ των απαραίτθτων πλθροφοριϊν για κάκε ζργο. Οι χριςτεσ
ζχουν τθν ευκφνθ ζγκαιρθσ καταχϊρθςθσ και τθν ευκφνθ για τθν ακρίβεια, τθν ποιότθτα και
πλθρότθτα των ςτοιχείων αυτϊν.
Μζςω του ΡΣ διαςφαλίηεται ότι τα οικονομικά ςτοιχεία για τα ζργα τθροφνται ςτο κατάλλθλο επίπεδο διαχείριςθσ και παρζχουν αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για κάκε ζργο ανά δικαιοφχο.
Στο ΡΣ αποτυπϊνεται θ πλιρθσ διαδρομι ελζγχου, δθλ. όλθ θ διαδικαςία από τθν υποβολι
ςτοιχείων πλθρωμϊν από τον δικαιοφχο, τα αποτελζςματα των επαλθκεφςεων των ΥΔ/ ΕΦ
και των επιτόπιων επικεωριςεων των ΥΔ/ΕΦ/ΔΙΔΙΕΡ και λοιπϊν ελζγχων επί των ςτοιχείων
δαπανϊν.

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ & ΕΠΑ

φςτθμα Διαχείριςθσ και Διαδικαςίεσ Εφαρμογισ

6.4

Παρατυπίεσ και ανάκτηςη

Με τθ διενζργεια διοικθτικϊν επαλθκεφςεων από τισ ΥΔ, επιτόπιων επικεωριςεων από τισ
ΥΔ και τθ ΔΙ.ΔΙ.Ε.Ρ. και ελζγχων από τισ ad hoc ομάδεσ διαςφαλίηεται θ ςυμμόρφωςθ των
δικαιοφχων με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ χρθματοδότθςθσ των ζργων ςτο πλαίςιο
του ΕΡΑ και του ΡΔΕ, κακϊσ και με τουσ όρουσ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 126 παρ. δ του ν. 4635/2019, προβλζπονται κυρϊςεισ, οι οποίεσ ςυναρτϊνται με το είδοσ, τθν ζκταςθ και τον ςυςτθματικό χαρακτιρα τθσ παρατυπίασ.
Επιπλζον, προβλζπεται διακριτι διαδικαςία για τθν εξζταςθ ενδείξεων απάτθσ και αναφορά υπονοιϊν απάτθσ, θ οποία εφαρμόηεται ςε περίπτωςθ ζνδειξθσ απάτθσ, δθλαδι όταν
εντοπίηεται παρατυπία με ενδεχόμενο δόλο.

6.5

Εγχειρίδιο διαδικαςιών ΔΕ

Οι διαδικαςίεσ εφαρμογισ των κακθκόντων κάκε Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτο άρκρο 131 του ν. 4635/2019, καταγράφονται αναλυτικά και ςτο Εγχειρίδιο Διαδικαςιϊν ΣΔΕ. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει γραπτζσ διαδικαςίεσ, τυποποιθμζνα ζντυπα
και, όπου απαιτείται, οδθγίεσ και εγκρίνεται αρμοδίωσ.
Το εγχειρίδιο διαδικαςιϊν ΣΔΕ δφναται να ανακεωρείται ι να ςυμπλθρϊνεται με νζα ζγγραφα. Το εγχειρίδιο, και κάκε ανακεϊρθςθ που γίνεται ςτα ζγγραφα που περιλαμβάνει,
εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, αρμόδιο για το ΕΡΑ και κοινοποιείται ςε όλεσ τισ ΥΔ που μετζχουν ςτο ςφςτθμα με ευκφνθ τθσ ΔΙ.ΔΙ.Ε.Ρ. Η θμερομθνία ζκδοςθσ του είναι θ αναγραφόμενθ ςτο υποςζλιδο κάκε εγγράφου (διαδικαςίασ, εντφπου,
λίςτασ, οδθγοφ).
Η ΔΙ.ΔΙ.Ε.Ρ. αναρτά το εγχειρίδιο ςτον επίςθμο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων (www.mnec.gr) και ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΡΑ (www.epa.gov.gr).
Κάκε Υπθρεςία Διαχείριςθσ ζχει τθν ευκφνθ κοινοποίθςθσ του εγχειριδίου ςε τυχόν ΕΦ τθσ.
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