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1. Ιστορική αναδροµή 
 
1957  

Τα κράτη που συνυπογράφουν τη συνθήκη της Ρώµης αναφέρουν στο 
προοίµιό της την ανάγκη «να ενισχύσουν την ενότητα των οικονοµιών 
τους και να εξασφαλίσουν την αρµονική τους ανάπτυξη, µειώνοντας τις 
υφιστάµενες ανισότητες µεταξύ των διαφόρων περιοχών και την 
καθυστέρηση των λιγότερο ευνοηµένων µεταξύ αυτών».  

1958  
Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ).  

1962  
Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και 
Εγγυήσεων (EΓTΠE-FEOGA).  

1975  
∆ηµιουργία του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
για τη µερική ανακατανοµή των συνδροµών των κρατών προς όφελος 
των µειονεκτικών περιφερειών.  

1986  
Η ενιαία ευρωπαϊκή πράξη θέτει τις βάσεις για µια πραγµατική πολιτική 
συνοχής, η οποία θα πρέπει να αντισταθµίζει, για τις χώρες του Νότου και 
τις λοιπές µειονεκτικές περιφέρειες, τις πιέσεις της ενιαίας αγοράς.  

1989-1993  
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών (Φεβρουάριος 1988) 
αποφασίζει τη µεταρρύθµιση της λειτουργίας των ταµείων αλληλεγγύης, 
τα οποία ονοµάζονται εφεξής διαρθρωτικά ταµεία, και αποφασίζει ότι θα 
τους διατεθούν 68 δισ. ΕCU (σε τιµές 1997).  

1992  
Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τίθεται σε ισχύ το 1993, 
καθιερώνει τη συνοχή ως έναν από τους ουσιώδεις στόχους της Ένωσης, 
εκ παραλλήλου µε την οικονοµική και νοµισµατική ένωση και την ενιαία 
αγορά. Προβλέπει επίσης την ίδρυση του Ταµείου Συνοχής, το οποίο 
στηρίζει έργα υπέρ του περιβάλλοντος και των µεταφορών στα λιγότερο 
ευηµερούντα κράτη µέλη.  

1994-1999  
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Εδιµβούργου (∆εκέµβριος 1992) 
αποφασίζει να διαθέσει 200 δισ. ΕCU περίπου (σε τιµές 1997), δηλαδή το 
ένα τρίτο του κοινοτικού προϋπολογισµού, για την πολιτική συνοχής. Ένα 
νέο Χρηµατοδοτικό Μέσο Προσανατολισµού της Αλιείας (ΧΜΠΑ) 
συµπληρώνει τα διαρθρωτικά ταµεία.  

2000-2006  
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Βερολίνου (Μάρτιος 1999) αποφασίζει νέα 
µεταρρύθµιση των διαρθρωτικών ταµείων και τη διάθεση σε αυτά 213 δις 
για µια επταετία. Το Μέσο Προενταξιακών ∆ιαρθρωτικών Πολιτικών 
(ISPA) και το Ειδικό Πρόγραµµα Ένταξης για τη Γεωργία και την Αγροτική 
Ανάπτυξη (SAPARD), που αποσκοπούν να προωθήσουν την ανάπτυξη 
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των υποψηφίων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, 
συµπληρώνουν το πρόγραµµα Phare, που εφαρµόζεται από το 1989.  

 
2000-2001  

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000) υιοθετεί µια 
στρατηγική που εστιάζεται στην απασχόληση και προορίζεται να 
µετατρέψει την Ένωση στην «πιο ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία 
της γνώσης σε όλον τον κόσµο µέχρι το 2010». Το Συµβούλιο του 
Γκέτεµποργκ (Ιούνιος 2001) συµπληρώνει τη στρατηγική αυτή, 
συνδέοντάς τη µε την αειφόρο ανάπτυξη.  

2002  
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης (∆εκέµβριος 2002) καταλήγει 
σε συµφωνία σχετικά µε τους όρους ένταξης των δέκα νέων κρατών 
µελών της Ένωσης.  

2004  
Την 1η Μαΐου, η Εσθονία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η 
Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Τσεχική ∆ηµοκρατία 
προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

2005  
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καταλήγει σε συµβιβασµό για τον 
προϋπολογισµό 2007-2013. Η πολιτική συνοχής χρηµατοδοτείται µε 
347,410 δις ευρώ (τρέχουσες τιµές).  

2006  
Στις 17 Μαΐου, το Συµβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή 
υπογράφουν τη συµφωνία για τον προϋπολογισµό 2007-2013. Την 1η 
Αυγούστου, αρχίζουν να ισχύουν οι κανονισµοί των διαρθρωτικών 
ταµείων για την περίοδο 2007-2013.  

2006  
Το Συµβούλιο εγκρίνει στις 6 Οκτωβρίου τους «κοινοτικούς στρατηγικούς 
προσανατολισµούς για τη συνοχή», που αποτελούν τη βάση για τη νέα 
πολιτική και ορίζουν τις αρχές και τις προτεραιότητες για την περίοδο 
2007-2013.  

 

1.1. Αναγκαιότητα της Περιφερειακής Πολιτικής 
Κατάργηση των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 27 κράτη µέλη που συνιστούν µια 
κοινότητα και µια εσωτερική αγορά 493 εκατοµµυρίων πολιτών, γεγονός που 
αυξάνει τις οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες µεταξύ των κρατών αυτών και 
των 268 περιφερειών τους.  

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ (ακαθάριστο εθνικό προϊόν) µιας περιφέρειας 
στις 4 είναι κατώτερο από το 75% του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
των 27. 

Αλληλεγγύη και ανταγωνιστικότητα 
Σκοπός της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής είναι να επιτύχει 

πραγµατική αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε τη διασφάλιση οικονοµικής 
και κοινωνικής συνοχής, προϋπόθεση της οποίας είναι η µείωση των 
αναπτυξιακών ανισοτήτων µεταξύ των διαφόρων περιφερειών. Χάρη στην 
προσέγγιση που ακολουθεί, η περιφερειακή πολιτική προσδίδει προστιθέµενη 
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αξία στα προγράµµατα που υλοποιούνται στις διάφορες περιφέρειες. Συνεισφέρει 
στη χρηµατοδότηση συγκεκριµένων έργων προς όφελος των περιφερειών, των 
πόλεων και των κατοίκων τους. Απώτερος στόχος είναι να αποκτήσουν οι 
περιφέρειες τη δυνατότητα να συµβάλλουν στην ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα και να ανταλλάσσουν ιδέες και καλύτερες πρακτικές. Αυτός 
είναι άλλωστε ο στόχος της νέας πρωτοβουλίας µε τίτλο «Οι περιφέρειες, 
κινητήρια δύναµη της οικονοµικής µεταρρύθµισης». Ολόκληρη η περιφερειακή 
πολιτική ακολουθεί τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της 
οικονοµικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. (βλ. στρατηγική της Λισαβόνας) 

Για να ανταποκριθούµε στις προκλήσεις του 21ου αιώνα 
“Πώς οραµατιζόµαστε την Ευρώπη, για µας και για τις επόµενες γενεές; 

Οραµατιζόµαστε µια Ευρώπη δυναµική και πρωτοπόρο στον 
επιστηµονικό και τεχνολογικό τοµέα. Οραµατιζόµαστε µια Ευρώπη παραγωγική, 
όπου θα υπάρχουν θέσεις απασχόλησης για όλους, µια αλληλέγγυα Ευρώπη, 
όπου θα υπάρχει υγειονοµική κάλυψη για τους ασθενείς, τους ηλικιωµένους και 
τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, µια Ευρώπη δίκαιη, χωρίς διακρίσεις, όπου όλοι θα 
έχουν δικαίωµα στην εργασία και στην εκπαίδευση, µια Ευρώπη χωρίς 
ατµοσφαιρική ρύπανση, που θα σέβεται το περιβάλλον και θα συµµετέχει ενεργά 
στην αντιµετώπιση των σοβαρών παγκοσµίων προβληµάτων, µια Ευρώπη µε 
αξίες που όλοι θα συµµερίζονται και όλοι θα υπερασπίζονται . Αυτή την Ευρώπη 
θα ήθελα, και είµαι σίγουρη ότι το όραµα µπορεί να γίνει πραγµατικότητα.” 

Απόσπασµα της οµιλίας της Επιτρόπου Ντανούτα Χιούµπνερ στη 
Βαρσοβία, στις 17 Οκτωβρίου 2006. 

 

1.2. Στόχοι Περιφερειακής Πολιτικής 
Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ταµείο Συνοχής συµβάλλουν στην επίτευξη των 
τριών στόχων, «σύγκλιση», «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» 
και «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» :  

 

 
 

Το σκεπτικό του στόχου «σύγκλιση» είναι η προώθηση των συνθηκών 
που ευνοούν την ανάπτυξη καθώς και των παραγόντων που οδηγούν σε 
πραγµατική σύγκλιση των λιγότερο αναπτυγµένων κρατών µελών και 
περιφερειών. Στην ΕE27 ο στόχος αυτός αφορά - εντός 17 κρατών µελών - 84 
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περιφέρειες µε πληθυσµό 154 εκατοµµυρίων, των οποί- ων το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ είναι µικρότερο του 75% του κοινοτικού µέσου όρου και – σε σταδιακά 
µικρότερη βάση - 16 άλλες περιφέρειες µε 16,4 εκατοµµύρια κατοίκους των 
οποίων το ΑΕγχΠ υπερβαίνει ελάχιστα το σχετικό όριο λόγω των στατιστικών 
αλλαγών που έφερε η διεύρυνση της ΕΕ. Τα κονδύλια που διατίθενται µε βάση το 
στόχο «σύγκλιση» ανέρχονται σε 282,8 δισεκατοµµύρια ευρώ, κάτι που 
αντιπροσωπεύει το 81,5% του συνόλου και κατανέµονται ως εξής: 199,3 
δισεκατοµµύρια ευρώ για τις περιφέρειες σύγκλισης, από τα οποία 14 
δισεκατοµµύρια ευρώ για τις περιφέρειες «σταδιακής εξόδου», και 69,5 
δισεκατοµµύρια ευρώ για το Ταµείο Συνοχής που καλύπτει 15 κράτη µέλη. Πέρα 
από τις περιφέρειες σύγκλισης, ο στόχος «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα 
και απασχόληση» αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
ελκυστικότητας των περιφερειών καθώς και της απασχόλησης µέσω µιας διττής 
προσέγγισης. Πρώτον, τα προγράµµατα ανάπτυξης θα βοηθήσουν τις 
περιφέρειες να προβλέπουν και να προωθούν τις οικονοµικές αλλαγές µέσω της 
καινοτοµίας και της προαγωγής της κοινωνίας της γνώσης, της 
επιχειρηµατικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της 
προσβασιµότητας στις περιφέρειες. ∆εύτερον, θα στηριχτεί η δηµιουργία 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας µε την προσαρµογή του 
εργατικού δυναµικού και µε τις επενδύσεις στους ανθρώπινους πόρους. Στην 
ΕΕ27 θα είναι επιλέξιµες συνολικά 168 περιφέρειες, οι οποίες αριθµούν 314 
εκατοµµύρια κατοίκους. Από τις περιφέρειες αυτές, 13 περιφέρειες που 
φιλοξενούν 19 εκατοµµύρια κατοίκους αποτελούν τις λεγόµενες περιοχές 
«σταδιακής εξόδου» και υπόκεινται σε ειδικά κονδύλια χρηµατοδότησης, καθώς 
ανήκαν στην παρελθούσα κατηγορία των περιφερειών του στόχου 1. Το ποσό 
των 55 δισεκατοµµυρίων ευρώ – εκ των οποίων τα 11,4 δισεκατοµµύρια 
προορίζονται για τις περιφέρειες σταδιακής εξόδου - αντιπροσωπεύει ποσοστό 
ελάχιστα µικρότερο του 16% των συνολικών κονδυλίων. Ο στόχος αυτός 
καλύπτει περιφέρειες σε 19 κράτη µέλη. 

Τα παλαιά προγράµµατα Urban II και Equal έχουν ενσωµατωθεί στους 
στόχους «σύγκλιση» και «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση». 

Ο στόχος για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία θα ενισχύσει τη 
διασυνοριακή συνεργασία µε την ανάπτυξη κοινών τοπικών και περιφερειακών 
πρωτοβουλιών, µε τη διεθνική συνεργασία που αποσκοπεί στην επίτευξη 
ολοκληρωµένης εδαφικής ανάπτυξης, καθώς και µε τη διαπεριφερειακή 
συνεργασία και την ανταλλαγή εµπειριών. Ο πληθυσµός που ζει σε 
διασυνοριακές περιοχές ανέρχεται σε 181,7 εκατ. (37,5% του συνολικού 
πληθυσµού της ΕΕ), ενώ όλες οι περιφέρειες και οι πολίτες της ΕΕ καλύπτονται 
από µία από τις υπάρχουσες 13 περιοχές διεθνικής συνεργασίας. Τα 8,7 
δισεκατοµµύρια ευρώ (2,5% του συνόλου) που είναι διαθέσιµα στο πλαίσιο του 
στόχου αυτού κατανέµονται ως εξής: 6,44 δισεκατοµµύρια ευρώ για τη 
διασυνοριακή συνεργασία, 1,83 δισεκατοµµύρια ευρώ για τη διεθνική και 445 
εκατοµµύρια ευρώ για τη διαπεριφερειακή συνεργασία. 

Ο στόχος αυτός βασίζεται στην πείρα που αποκτήθηκε από την 
παλαιότερη κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG. 
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2. Προϋπολογισµός Περιφερειακής Πολιτικής 
Στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών προοπτικών 2007-2013, διατίθεται για 

την πολιτική συνοχής το 35,7% του συνολικού ευρωπαϊκού 
προϋπολογισµού, ήτοι 347,410 δις ευρώ (τρέχουσες τιµές). 

 
Κατανοµή ανά στόχο 
81.54% για τον στόχο «σύγκλιση»  
15.95% για τον στόχο «ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»  
2.52% για τον στόχο «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία»  

 
Κατανοµή ανά στόχο 

 
Κατανοµή ανά κράτος µέλος 

Η Επιτροπή προβαίνει σε ετήσια ενδεικτική κατανοµή ανά κράτος µέλος, 
µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: επιλέξιµος πληθυσµός, εθνική ευηµερία, 
περιφερειακή ευηµερία και ποσοστό ανεργίας. 

Κάθε κράτος αποφασίζει στη συνέχεια πώς θα κατανείµει τις πιστώσεις 
ανά περιφέρεια, λαµβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική επιλεξιµότητα. 

Η ενίσχυση που χορηγείται στα νέα κράτη µέλη θα είναι κατά 166% 
ανώτερη (κατά ετήσιο µέσον όρο) από την ενίσχυση της προηγούµενης περιόδου 
προγραµµατισµού, ενώ η βοήθεια για την Ευρώπη των 15 θα είναι µειωµένη 
κατά 30%. Για τον λόγο αυτό είναι σηµαντικά τα µεταβατικά καθεστώτα 
ενίσχυσης, ιδίως για µια χώρα σαν την Ισπανία. 

 

2.1. Στάδια υλοποίησης Περιφερειακής Πολιτικής 

• Ο προϋπολογισµός των διαρθρωτικών ταµείων και οι κανόνες 
χρησιµοποίησής του αποφασίζονται από το Συµβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε βάση πρόταση της Επιτροπής.  

• Η Επιτροπή προτείνει τους «κοινοτικούς στρατηγικούς 
προσανατολισµούς για τη συνοχή» που καθορίζονται σε στενή 
συνεργασία µε τα κράτη µέλη. Οι προσανατολισµοί αυτοί εγγυώνται 
ότι τα κράτη µέλη προσαρµόζουν τον προγραµµατισµό τους στις 
προτεραιότητες της Ένωσης, δηλαδή ενθαρρύνουν την καινοτοµία και 
την επιχειρηµατικότητα, προωθούν την ανάπτυξη της οικονοµίας της 
γνώσης και δηµιουργούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις 
απασχόλησης.  

• Στη συνέχεια, µε βάση τους στρατηγικούς αυτούς προσανατολισµούς, 
κάθε κράτος µέλος καταρτίζει ένα «εθνικό στρατηγικό πλαίσιο 
αναφοράς» (ΕΣΠΑ), διατηρώντας συνεχή διάλογο µε την Επιτροπή. 
Ο κανονισµός προβλέπει ότι, µετά την έγκριση των στρατηγικών 
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προσανατολισµών για τη συνοχή, το κράτος µέλος διαβιβάζει εντός 
πέντε µηνών το ΕΣΠΑ στην Επιτροπή. Το πλαίσιο αναφοράς 
καθορίζει τη στρατηγική που επιλέγει το συγκεκριµένο κράτος και 
προτείνει έναν κατάλογο προς υλοποίηση «επιχειρησιακών 
προγραµµάτων». Η Επιτροπή διατυπώνει τις παρατηρήσεις της εντός 
τριών µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής του ΕΣΠΑ και µπορεί 
να ζητήσει συµπληρωµατικές πληροφορίες.  

• Η Επιτροπή επικυρώνει εν µέρει το ΕΣΠΑ, καθώς και κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραµµα (ΕΠ). Τα ΕΠ αποτυπώνουν τις 
προτεραιότητες του κράτους (και/ ή των περιφερειών) και καθορίζουν 
τον τρόπο µε τον οποίο το κράτος θα διεξάγει τον προγραµµατισµό 
του. Ωστόσο, υπάρχει µια δέσµευση: για τις χώρες και τις περιφέρειες 
του στόχου «σύγκλιση», το 60 % των δαπανών πρέπει να διατίθεται 
για τις προτεραιότητες που απορρέουν από τη στρατηγική της 
Ένωσης υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης (στρατηγική της 
Λισαβόνας). Το ποσοστό ορίζεται σε 75 % για τις χώρες και τις 
περιφέρειες του στόχου «ανταγωνιστικότητα και απασχόληση». Για 
την περίοδο 2007-2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εγκρίνει 
περίπου 450 επιχειρησιακά προγράµµατα. Στον προγραµµατισµό και 
στη διαχείριση των ΕΠ συµµετέχουν οι οικονοµικοί και κοινωνικοί 
εταίροι, καθώς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.  

• Μετά την απόφαση της Επιτροπής για τα επιχειρησιακά 
προγράµµατα, κάθε κράτος µέλος και οι περιφέρειές του 
αναλαµβάνουν την υλοποίηση των προγραµµάτων, δηλαδή την 
επιλογή των χιλιάδων έργων που θα εκτελούνται κάθε χρόνο, 
καθώς και τον έλεγχο και την αξιολόγησή τους. Το έργο αυτό 
ανατίθεται στις «διαχειριστικές αρχές» που ορίζονται για κάθε κράτος 
µέλος και / ή περιφέρεια.  

• Η Επιτροπή δεσµεύει τις δαπάνες προκειµένου να καταστήσει 
δυνατό για το κράτος µέλος να αρχίσει να υλοποιεί τα προγράµµατα.  

• Η Επιτροπή καταβάλλει τις δαπάνες που έχει πιστοποιήσει το 
κράτος µέλος.  

• H Επιτροπή συµµετέχει στην παρακολούθηση των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων από κοινού µε τα κράτη µέλη.  

• Στρατηγικές εκθέσεις υποβάλλονται από την Επιτροπή και τα κράτη 
µέλη κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013.  

 

2.2. ∆ηµοσιονοµική διαχείριση ∆’ Προγραµµατικής Περιόδου (2007-
2013) – ∆ιαφορές µε Γ’ Προγραµµατική Περίοδο (2000-2006 

 
Αν και οι πόροι των διαρθρωτικών ταµείων περιλαµβάνονται στον 

προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τρόπος µε τον οποίο δαπανώνται 
αποτελεί κοινή αρµοδιότητα της Επιτροπής και των κυβερνήσεων των κρατών 
µελών. 

• η Επιτροπή διαπραγµατεύεται και εγκρίνει τα αναπτυξιακά προγράµµατα 
που προτείνουν τα κράτη µέλη και χορηγεί τις σχετικές πιστώσεις  
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• τα κράτη µέλη και οι αντίστοιχες περιφέρειες διαχειρίζονται τα 
προγράµµατα, διασφαλίζουν την υλοποίησή τους και επιλέγουν τα επί 
µέρους έργα, τα οποία ελέγχουν και αξιολογούν  

• η Επιτροπή συµµετέχει στην παρακολούθηση των προγραµµάτων, 
δεσµεύει και καταβάλλει τις πιστοποιηµένες δαπάνες και εξακριβώνει 
την καταλληλότητα των συστηµάτων ελέγχου που έχουν θεσπιστεί  

Για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα, το κράτος µέλος ορίζει:  
• µια διαχειριστική αρχή (εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή ή 

δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα που διαχειρίζεται το επιχειρησιακό 
πρόγραµµα).  

• µια αρχή πιστοποίησης (εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή ή 
δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα που πιστοποιεί τις καταστάσεις δαπανών και 
τις αιτήσεις πληρωµής προτού αποσταλούν στην Επιτροπή)  

• µια αρχή ελέγχου (εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή ή 
οντότητα που έχει οριστεί για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα και είναι 
υπεύθυνη για τον έλεγχο της αποτελεσµατικής λειτουργίας του 
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου).  

 
Νέοι κανόνες που αποσκοπούν στην απλούστευση της 

δηµοσιονοµικής διαχείρισης των  
Ένα πρόγραµµα= ένα Ταµείο 

Χάρη σε αυτή την αρχή, το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ µπορούν να χρηµατοδοτούν 
αµοιβαία, κατά συµπληρωµατικό και περιορισµένο τρόπο, τις δράσεις που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άλλου Ταµείου (εντός του ορίου του 10 % 
των πιστώσεων που διαθέτει η Κοινότητα για κάθε άξονα προτεραιότητας ενός 
επιχειρησιακού προγράµµατος). 

Στον κανόνα αυτό υπάρχει µια εξαίρεση: το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής 
χρηµατοδοτούν από κοινού τα προγράµµατα στους τοµείς των υποδοµών και του 
περιβάλλοντος. 

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων 
Οι αναλήψεις υποχρεώσεων του προϋπολογισµού για τα επιχειρησιακά 

προγράµµατα πραγµατοποιούνται ετησίως για κάθε Ταµείο και στόχο. Η 
Επιτροπή πραγµατοποιεί την πρώτη ετήσια ανάληψη υποχρέωσης πριν από την 
έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος. Κάθε µεταγενέστερη ανάληψη 
υποχρεώσεων πραγµατοποιείται από την Επιτροπή το αργότερο έως τις 30 
Απριλίου εκάστου έτους. 

Αυτόµατη αποδέσµευση: 
Η Επιτροπή αποδεσµεύει αυτοµάτως κάθε τµήµα των αναλήψεων 

υποχρεώσεων του προϋπολογισµού που δεν χρησιµοποιήθηκε ή για το οποίο 
δεν υποβλήθηκε αίτηση πληρωµής έως τις 31 ∆εκεµβρίου του δεύτερου έτους 
µετά το έτος της ανάληψης υποχρεώσεων του προϋπολογισµού (ν+2 ). 

Για τη Βουλγαρία, την Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την 
Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, την 
Πορτογαλία, τη Ρουµανία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία, η προθεσµία ορίζεται στο 
τέλος του τρίτου έτους (n+3) µεταξύ των ετών 2007 και 2013, στο πλαίσιο των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων τους. 

Όροι χρηµατοδότησης  
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Αρχή της «Στοχοθέτησης» η οποία καθιερώθηκε µε τη στρατηγική 
της Λισαβόνας: 

Tα Ταµεία πρέπει εφεξής να επικεντρώνονται στις προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και τη 
δηµιουργία απασχόλησης (στρατηγική της Λισαβόνας). Η Επιτροπή και τα κράτη 
µέλη µεριµνούν ώστε το 60% των δαπανών όλων των κρατών µελών που 
προορίζονται για τον στόχο «σύγκλιση» και το 75% των δαπανών που 
προορίζονται για τον στόχο «ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» να διατίθενται 
για αυτές τις προτεραιότητες.  
Έχουν τεθεί ανώτατα όρια για τα ποσοστά συγχρηµατοδότησης. 
Τα ανώτατα ποσοστά συγχρηµατοδότησης για κάθε στόχο είναι: 
Σύγκλιση: µεταξύ 75 % και 85 %  
Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση: µεταξύ 50 % και 75 %  
Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία: µεταξύ 75 % και 85 %  
Ταµείο Συνοχής: 85 %  

Επιλεξιµότητα των δαπανών: 
Για να είναι επιλέξιµες οι δαπάνες, πρέπει τα σχετικά ποσά να 

καταβάλλονται στους δικαιούχους µεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2007 και της 31ης 
∆εκεµβρίου 2015. Οι συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις δεν θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της επιλεξιµότητας. Οι 
κανόνες καθορίζονται σε εθνική κλίµακα, µε την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων 
που προβλέπουν οι ειδικοί κανονισµοί που αφορούν κάθε Ταµείο, ενώ το 
διάστηµα 2000-2006, οι κανόνες καθορίζονταν σε κοινοτικό επίπεδο. 

 

2.3. Τι Αλλάζει σε Σχέση µε την περίοδο 2000-2006 
• Όλοι οι κανόνες δηµοσιονοµικής διαχείρισης ισχύουν επίσης και για το 

Ταµείο Συνοχής.  
• Όσον αφορά την επιλεξιµότητα των δαπανών, οι κανόνες θεσπίζονται σε 

εθνικό επίπεδο και όχι πλέον σε κοινοτικό.  
• Τα ποσοστά συγχρηµατοδότησης έχουν αλλάξει. Το 2000, η ενδιάµεση 

προχρηµατοδότηση αντιπροσώπευε το 7 % της συµµετοχής του Ταµείου 
στη συγκεκριµένη δράση (για τα 15 παλαιά κράτη µέλη) και το16 % για τα 
10 νέα κράτη µέλη που προσχώρησαν το 2004. Στην παρούσα περίοδο, 
η προχρηµατοδότηση κατανέµεται σε δύο ή τρία έτη και τα ποσοστά είναι 
χαµηλότερα.  

• Η πρώτη ενδιάµεση πληρωµή πραγµατοποιείται µόνον όταν το κράτος 
µέλος υποβάλει στην Επιτροπή περιγραφή της λειτουργίας των αρχών 
διαχείρισης, πιστοποίησης και λογιστικού ελέγχου.  

• Η αίτηση της πρώτης ενδιάµεσης πληρωµής πρέπει να πραγµατοποιηθεί 
εντός προθεσµίας 24 µηνών µετά την καταβολή από την Επιτροπή της 
πρώτης δόσης της προχρηµατοδότησης (σε αντίθετη περίπτωση, το 
κράτος οφείλει να επιστρέψει το ποσό της προχρηµατοδότησης).  

• Οι επιστροφές υπολογίζονται µε βάση κάθε άξονα προτεραιότητας (και 
όχι µε βάση µεµονωµένα µέτρα όπως την περίοδο 2000-2006).  

• Καθιερώνεται ο κανόνας n+3 για τα 12 νέα κράτη µέλη, καθώς και για την 
Ελλάδα και την Πορτογαλία µέχρι το 2010.  
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• Η δηµοσιονοµική διαχείριση γίνεται πιο ευέλικτη: οι δράσεις που 
ολοκληρώνονται µπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν µερικώς περατωθεί 
προτού κλείσει το σύνολο του προγράµµατος.  

 

3. ∆ιαρθρωτικά Ταµεία 
Ταµείο Συνοχής 

Το Ταµείο Συνοχής παρέχει βοήθεια στα κράτη µέλη που έχουν κατά 
κεφαλή ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα (ΑΕΕ) κατώτερο του 90% του κοινοτικού 
µέσου όρου, µε στόχο τη µείωση της οικονοµικής και κοινωνικής τους υστέρησης 
και τη σταθεροποίηση της οικονοµίας τους. Χρηµατοδοτεί δράσεις στο πλαίσιο 
του στόχου «σύγκλιση» και υπόκειται εφεξής στους ίδιους κανόνες 
προγραµµατισµού, διαχείρισης και ελέγχου όπως το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ. 

Για το διάστηµα 2007-2013, το Ταµείο Συνοχής χρηµατοδοτεί δράσεις στη 
Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη 
Μάλτα, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουµανία, τη Σλοβακία, 
τη Σλοβενία και την Τσεχική ∆ηµοκρατία. Η Ισπανία είναι επιλέξιµη για 
µεταβατική στήριξη δεδοµένου ότι το κατά κεφαλή εθνικό ακαθάριστο εισόδηµά 
της είναι κατώτερο του µέσου όρου της Ευρώπης των 15. 

Το Ταµείο Συνοχής χρηµατοδοτεί δράσεις στους ακόλουθους τοµείς:  
διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών, ιδίως τα έργα προτεραιότητας 

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που καθορίζονται από την Ένωση  
περιβάλλον: στον τοµέα αυτό, το Ταµείο Συνοχής µπορεί επίσης να 

χρηµατοδοτήσει έργα που συνδέονται µε την ενέργεια και τις µεταφορές, στο 
βαθµό που παρουσιάζουν σαφή πλεονεκτήµατα για το περιβάλλον- ενεργειακή 
απόδοση, χρησιµοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ανάπτυξη των 
σιδηροδροµικών µεταφορών, προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών, 
ενίσχυση των δηµόσιων µεταφορών, κλπ.  

Το Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει (µε ειδική πλειοψηφία) την 
αναστολή της χρηµατοδοτικής βοήθειας του Ταµείου Συνοχής σε περίπτωση που 
ένα κράτος παρουσιάσει υπερβολικό δηµόσιο έλλειµµα, αν δεν λάβει µέτρα για 
την επανόρθωση αυτής της κατάστασης ή αν τα µέτρα που λαµβάνονται 
κρίνονται ανεπαρκή. 

 
ΕΤΠΑ 
 

Το ΕΤΠΑ αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής 
συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω της µείωσης των περιφερειακών 
ανισορροπιών. Συγκεκριµένα, το ΕΤΠΑ χρηµατοδοτεί: 

• άµεσες ενισχύσεις για επενδύσεις που πραγµατοποιούνται σε 
επιχειρήσεις (ειδικότερα σε ΜΜΕ) προκειµένου να δηµιουργηθούν 
βιώσιµες θέσεις εργασίας  

• έργα υποδοµής που αφορούν κυρίως την έρευνα και την καινοτοµία 
στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών, του περιβάλλοντος, της ενέργειας 
και των µεταφορών  

• χρηµατοδοτικά µέσα (επιχειρηµατικά κεφάλαια, ταµεία τοπικής 
ανάπτυξης, κλπ.) µε στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής και 
τοπικής ανάπτυξης και την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των 
πόλεων και των περιφερειών  
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• µέτρα τεχνικής βοήθειας.  
Το ΕΤΠΑ µπορεί να παρέµβει στο πλαίσιο των τριών νέων στόχων της 

περιφερειακής πολιτικής: 

• Σύγκλιση·  

• Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση·  

• Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία.  
Σύγκλιση 

Στις περιφέρειες του στόχου «σύγκλιση», το ΕΤΠΑ εστιάζει τη συνδροµή 
που χορηγεί στον εκσυγχρονισµό και τη διαφοροποίηση των οικονοµικών δοµών, 
καθώς και στη διατήρηση ή τη δηµιουργία βιώσιµων θέσεων εργασίας. Οι 
δράσεις που υλοποιούνται µε χρηµατοδότηση του ΕΤΠΑ αφορούν τους 
ακόλουθους τοµείς: 

• έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (Ε&ΤΑ)  

• καινοτοµία και επιχειρηµατικότητα  

• κοινωνία της πληροφορίας  

• περιβάλλον  

• πρόληψη κινδύνων  

• τουρισµός  

• πολιτισµός  

• µεταφορές  

• ενέργεια  

• εκπαίδευση  

• υγεία  
Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση 

Οι προτεραιότητες του στόχου «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση» αρθρώνονται γύρω από τρεις άξονες: 
καινοτοµία και οικονοµία της γνώσης: ενίσχυση των περιφερειακών δυνατοτήτων 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, προώθηση της καινοτοµίας και της 
επιχειρηµατικότητας και ενίσχυση των νέων χρηµατοδοτικών µέσων, κυρίως για 
τις επιχειρήσεις που συνδέονται µε την οικονοµία της γνώσης  
περιβάλλον και πρόληψη των κινδύνων: αποκατάσταση των µολυσµένων 
εκτάσεων, τόνωση της ενεργειακής απόδοσης, προαγωγή καθαρών δηµόσιων 
αστικών µεταφορών και κατάρτιση σχεδίων για την πρόληψη και την 
αντιµετώπιση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων  
πρόσβαση σε υπηρεσίες µεταφορών και τηλεπικοινωνιών γενικού οικονοµικού 
ενδιαφέροντος  

Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία 
Όσον αφορά τον στόχο «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», η συνδροµή 

του ΕΤΠΑ επικεντρώνονται σε τρεις άξονες: 

• ανάπτυξη διασυνοριακών οικονοµικών και κοινωνικών 
δραστηριοτήτων  

• καθιέρωση και ανάπτυξη διακρατικής συνεργασίας, 
συµπεριλαµβανοµένης της διµερούς συνεργασίας µεταξύ θαλάσσιων 
περιφερειών  

• ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της περιφερειακής πολιτικής µέσω 
της προώθησης της διαπεριφερειακής συνεργασίας, της ανάπτυξης 
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δικτύων και της ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ των περιφερειακών και 
των τοπικών αρχών  

Εδαφικές ιδιαιτερότητες 
Το ΕΤΠΑ αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στις εδαφικές ιδιαιτερότητες. 

Χρηµατοδοτεί δράσεις που στοχεύουν να αµβλύνουν τα οικονοµικά, 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήµατα των αστικών περιοχών. Επίσης, 
προνοµιακής µεταχείρισης τυγχάνουν οι περιοχές µε φυσικά γεωγραφικά 
µειονεκτήµατα (νησιωτικές, ορεινές ή αραιοκατοικηµένες περιοχές), καθώς και οι 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, οι οποίες λαµβάνουν πρόσθετες πιστώσεις ως 
αντιστάθµιση στην αποµόνωσή τους. 

 
ΕΚΤ 
 

Το ΕΚΤ αποσκοπεί στη βελτίωση των θέσεων απασχόλησης και των 
δυνατοτήτων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρεµβαίνει στο πλαίσιο 
των στόχων «σύγκλιση» και «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση». 

Το ΕΚΤ χρηµατοδοτεί τις δράσεις των κρατών µελών στους ακόλουθους 
τοµείς: 

• προσαρµογή των απασχολουµένων και των επιχειρήσεων: 
συστήµατα δια βίου µάθησης, σχεδιασµός και προώθηση καινοτόµων 
οργανώσεων εργασίας.  

• πρόσβαση στην απασχόληση των ατόµων που αναζητούν εργασία, 
των ανέργων, των γυναικών και των µεταναστών.  

• κοινωνική ένταξη των µειονεκτούντων ατόµων και καταπολέµηση των 
διακρίσεων στην αγορά εργασίας.  

• ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού µέσω της µεταρρύθµισης των 
εκπαιδευτικών συστηµάτων και της δικτύωσης των εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων.  

 
Ταµείο Αλληλεγγύης 
 

Ως συνέπεια των καταστροφικών πληµµύρων που έπληξαν τις χώρες της 
Κεντρικής Ευρώπης τον Αύγουστο του 2002 δηµιουργήθηκε, µετά από πρόταση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένα νέο ευρωπαϊκό χρηµατοδοτικό µέσο, που 
διαφέρει από τα διαρθρωτικά µέσα: το Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΤΑΕΕ). Ο καύσωνας του καλοκαιριού του 2003, µε τις ιδιαίτερα 
δραµατικές συνέπειές του για τις µεσογειακές περιφέρειες που είναι επιρρεπείς 
στην ξηρασία και τις δασικές πυρκαγιές, ενίσχυσε τη σηµασία µιας 
αποτελεσµατικής οργάνωσης της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης έναντι των µείζονων 
καταστροφών. 

Τα κράτη µέλη και οι υπό προσχώρηση χώρες µπορούν να ζητήσουν από 
το ταµείο αυτό ενίσχυση σε περίπτωση µείζονος καταστροφής. 

Πρέπει να τονιστεί ότι το Ταµείο Αλληλεγγύης δεν ιδρύθηκε για να 
αντιµετωπίσει όλες τις δαπάνες που αφορούν καταστροφές. Οι ιδιωτικές ζηµιές 
δεν ανήκουν στο πεδίο παρέµβασής του. Όσον αφορά τις µακροπρόθεσµες 
δράσεις – βιώσιµη ανασυγκρότηση, οικονοµική ανασυγκρότηση, πρόληψη – 
µπορούν να λάβουν ενισχύσεις από άλλα µέσα, κυρίως από τα διαρθρωτικά 
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ταµεία. ενισχύσεις από άλλα µέσα, κυρίως από τα διαρθρωτικά ταµεία. Στόχος 
του Ταµείου Αλληλεγγύης, είναι να παρέχει µε ταχύ, αποτελεσµατικό και ευέλικτο 
τρόπο χρηµατοδοτική ενίσχυση επείγουσας ανάγκης σε δράσεις, όπως είναι η 
προσωρινή στέγαση ή η προσωρινή αποκατάσταση των υποδοµών που είναι 
απαραίτητες για την καθηµερινή ζωή. Μέχρι τότε δεν υπήρχε κάποιο ευρωπαϊκό 
ταµείο που να µπορεί να διαδραµατίσει έναν ανάλογο ρόλο στον τοµέα της 
προστασίας των πολιτών, που εναπόκειται στην αρµοδιότητα των κρατών 
µελών. Συνεπώς, η δηµιουργία του Ταµείου Αλληλεγγύης κάλυψε ένα κενό. 

Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου του 2003 το Ταµείο Αλληλεγγύης χορήγησε 
επειγόντως ενισχύσεις σε επτά χώρες, για ένα σύνολο 833 περίπου εκατ. ευρώ. 
Οι πρώτες τέσσερις χορηγήθηκαν ύστερα από τις πληµµύρες του 2002 στη 
Γερµανία, την Αυστρία, την Τσεχική ∆ηµοκρατία και τη Γαλλία. Οι άλλες τέσσερις 
είχαν ως στόχο την αντιµετώπιση της καταστροφής που προκάλεσε το ναυάγιο 
του "Prestige" στην Ισπανία, των σεισµών (Μολίζε και Απουλία), καθώς και της 
έκρηξης του ηφαιστείου Αίτνα (Σικελία) στην Ιταλία, και των άνευ προηγουµένου 
δασικών πυρκαγιών του καλοκαιριού του 2003 στην Πορτογαλία. 

Ωστόσο, πέρα από την παροχή έκτακτης βοήθειας, στόχο αποτελεί 
επίσης η αντιµετώπιση της προβλέψιµης επανάληψης καταστροφών που 
συνδέονται εν µέρει µε τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα µε την επιτάχυνση των κλιµατικών 
αλλαγών. Μπροστά σ’αυτή την πρόκληση, η εδραίωση της ευρωπαϊκής 
αλληλεγγύης είναι σκόπιµη. 

Συνεπώς, τα κράτη µέλη και η Επιτροπή πρέπει να λάβουν περισσότερες 
πρωτοβουλίες στον τοµέα αυτό. ∆ύο σηµαντικές έννοιες είναι ο συντονισµός και 
η πρόληψη. Ο καλύτερος συντονισµός της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης σε 
∆εκαπέντε και σύντοµα σε Εικοσιπέντε κράτη µέλη είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την αποτελεσµατικότητα. Η πρόληψη είναι προτιµότερη από την 
αποκατάσταση, ιδίως από τη στιγµή που οι σηµαντικές προσπάθειες που 
γίνονται για την ανάπτυξη µιας περιφέρειας µπορούν να εκµηδενιστούν σε 
περίπτωση καταστροφής. Η σηµασία της πρόληψης πρέπει να ληφθεί υπόψη 
κατά την ενδιάµεση επισκόπηση των προγραµµάτων 2000-2006 των 
διαρθρωτικών ταµείων. 

Σχετικά µε την περίοδο µετά το 2006, ο επίτροπος Michel Barnier 
εξέφρασε την επιθυµία του «κάθε πρόγραµµα των διαρθρωτικών ταµείων να 
περιλαµβάνει µια γραµµή ‘πρόληψης των φυσικών κινδύνων’». Τάχθηκε επίσης 
υπέρ της δηµιουργίας µιας πραγµατικής ευρωπαϊκής δύναµης προστασίας των 
πολιτών, που να συντονίζεται σε διακυβερνητική κλίµακα. Η Επιτροπή των 
Περιφερειών πρότεινε τη δηµιουργία ενός κοινοτικού µέσου, το οποίο θα 
εξασφαλίζει όχι µόνο επείγουσα ενίσχυση αλλά και µακροπρόθεσµα µέτρα, σε 
ένα σαφές και βέβαιο πολιτικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

 
Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) 

 
Στόχος του ΕΟΕΣ είναι να διευκολύνει και να προωθεί τη διασυνοριακή, 

διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία. Αντίθετα µε τους φορείς που 
διαχειρίζονταν αυτόν τον τύπο συνεργασίας έως το 2007, ο ΕΟΕΣ διαθέτει 
νοµική προσωπικότητα. Μπορεί λοιπόν να αποκτά και να διαθέτει κινητή και 
ακίνητη περιουσία και να απασχολεί προσωπικό. 
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Τα µέλη του ΕΟΕΣ µπορεί να είναι: 
• κράτη µέλη·  
• περιφερειακές ή τοπικές αρχές·  
• ενώσεις·  
• άλλοι οργανισµοί δηµοσίου δικαίου.  

Ο ΕΟΕΣ έχει πρωτοποριακό χαρακτήρα από την άποψη ότι καθιστά 
δυνατή τη σύσταση οµίλου φορέων από διαφορετικά κράτη µέλη δίχως 
προηγουµένως να έχει υπογραφεί διεθνής σύµβαση επικυρωµένη από τα εθνικά 
κοινοβούλια. Τα κράτη µέλη θα πρέπει ωστόσο να συναινέσουν στη συµµετοχή 
των µελών του ΕΟΕΣ στην αντίστοιχη επικράτειά τους. 

Το δίκαιο που εφαρµόζεται για την ερµηνεία και την εφαρµογή της 
σύµβασης είναι αυτό του κράτους µέλους όπου βρίσκεται η επίσηµη έδρα του 
ΕΟΕΣ. 

Η σύµβαση ενός ΕΟΕΣ καθορίζει ειδικότερα: 
� την επωνυµία του ΕΟΕΣ και την έδρα του  
� τον κατάλογο των µελών του  
� την έκταση του εδάφους που καλύπτει  
� το αντικείµενό του  
� τα καθήκοντά του  
� τη διάρκειά του  
 

Jaspers-Jeremie-Jessica (JJJ) 
 

Ο επίτροπος Hübner άνοιξε στις 12 Ιανουαρίου στη Βαρσοβία το νέο 
περιφερειακό γραφείο JASPERS µαζί άλλα στελέχη της ΕΕ. Το γραφείο αυτό θα 
φιλοξενεί ειδικούς από διάφορους χώρους όπως µηχανικούς, οικονοµολόγους, 
και χρηµατοοικονοµικούς µε σκοπό να βοηθήσουν τις αρχές της Πολωνίας, 
Εσθονίας, Λιθουανίας και Λετονίας στην προετοιµασία επενδυτικών σχεδίων που 
θα υποστηρίζονται από το Ταµείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ. 

 

4. Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
 

Βασικές αρχές του ΚΠΣ είναι: 

• Η συµπληρωµατικότητα και η εταιρική σχέση. Αυτό σηµαίνει ότι οι 
κοινοτικές δράσεις συµπληρώνουν ή συµβάλλουν στις αντίστοιχες 
δράσεις της χώρας µας. Προκειµένου δε να εξασφαλιστεί η εταιρική 
σχέση, το κράτος-µέλος δηµιουργεί µια ευρεία σύµπραξη όλων των 
αρµοδίων φορέων λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη προώθησης της 
ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και της αειφόρου ανάπτυξης µέσω 
της ενσωµάτωσης των απαιτήσεων προστασίας και βελτίωσης του 
περιβάλλοντος. 

• Ο συντονισµός µεταξύ των διαφόρων Ταµείων ώστε να επιτυγχάνεται το 
µέγιστο αποτέλεσµα από τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών Ταµείων.  

• Η προσθετικότητα προκειµένου να εξασφαλιστεί πραγµατική οικονοµική 
επίδραση. ∆ηλαδή οι πιστώσεις των Ταµείων δεν µπορούν να 
υποκαθιστούν τις δηµόσιες διαρθρωτικές δαπάνες του κράτους – µέλους.  
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4.1. ΜΟΠ και Α’ ΚΠΣ 
Από τον πρώτο κιόλας χρόνο ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση οι περιφέρειες της χώρας επωφελήθηκαν από σηµαντικές εισροές 
κοινοτικών πόρων. Σταθµός, όµως, για τις παρεµβάσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αποτέλεσαν τα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα (Μ.Ο.Π.) που 
ξεκίνησαν το 1986 και ολοκληρώθηκαν το 1993 και θεωρούνται από πολλούς ως 
η αφετηρία άσκησης ουσιαστικής Ευρωπαϊκής Περιφερειακής πολιτικής. Τα 
Μ.Ο.Π. έθεσαν για πρώτη φορά το στόχο υλοποίησης µίας ολοκληρωµένης 
µεσοπρόθεσµης προσπάθειας για την ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγµένων 
περιφερειών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µέσω πολυετών επιχειρησιακών 
προγραµµάτων. Με τα Μ.Ο.Π. προωθήθηκε η χρηµατοδότηση σχεδίων 
ενταγµένων σε συνολικά περιφερειακά προγράµµατα, τα οποία διαµορφώθηκαν 
και πραγµατοποιήθηκαν από τις ενδιαφερόµενες περιφέρειες. Στην Ελλάδα 
καταρτίσθηκαν 7 Ολοκληρωµένα Μεσογειακά Προγράµµατα: Κρήτης, 
Μακεδονίας και Θράκης, ∆υτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, Νήσων Αιγαίου 
Πελάγους, Ανατολικής Κεντρικής Ελλάδος, Αττικής και τέλος ένα θεµατικό, το 
Μ.Ο.Π. Πληροφορικής. Η αρχική περίοδος εφαρµογής των Μ.Ο.Π. ήταν η 
περίοδος 1984-1989, αλλά επεκτάθηκε µέχρι το 1993.  

Η αναπτυξιακή στρατηγική που εφαρµόστηκε στην Ελλάδα από το 1984 
µέχρι το 1993 (που καλύπτει τόσο τα ΜΟΠ όσο και το Α΄ Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης) χαρακτηρίστηκε κυρίως από τη µεγάλη διασπορά των διαθέσιµων 
πόρων σε µικρά έργα υποδοµής σε ολόκληρη τη χώρα. Η πολιτική αυτή στήριξε 
την οικονοµική δραστηριότητα και διευκόλυνε τη βελτίωση του επιπέδου ζωής 
στις αγροτικές και περιµετρικές περιοχές. Αναβάθµισε το επαρχιακό δίκτυο 
µεταφορών και ενίσχυσε τον εκσυγχρονισµό των µικρών γεωργικών 
επιχειρήσεων και την ίδρυση ξενοδοχείων µικρού και µεσαίου µεγέθους σε 
πολλές περιοχές.  

Η περίοδος αυτή συνέπεσε µε ένα σηµαντικό ορόσηµο για την 
αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το 1988 αποφασίστηκε η 
ριζική µεταρρύθµιση της λειτουργίας των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων που οδήγησε 
στον συντονισµό των πολιτικών των κοινοτικών διαρθρωτικών ταµείων που µέχρι 
τότε παρέµεναν ανεξάρτητες. Η µεταρρύθµιση αυτή προέβλεπε σταδιακή αύξηση 
των πόρων των διαρθρωτικών ταµείων µέχρι τον διπλασιασµό τους την περίοδο 
1987-1993. Προέβλεπε επίσης ότι η ευθύνη για το προγραµµατισµό και για την 
υλοποίηση των αναπτυξιακών δράσεων και προγραµµάτων, που 
συγχρηµατοδοτεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα µοιράζεται ανάµεσα στις εθνικές και 
περιφερειακές αρχές της χώρας και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.. 

 

4.2. Β’ ΚΠΣ 
Η περίοδος 1994-1999 χαρακτηρίστηκε από µεγαλύτερη έµφαση σε έργα 

υποδοµής εθνικής σηµασίας που ενισχύουν την εξωστρέφεια της οικονοµίας και 
τη γενικότερη διασύνδεση της χώρας µε το εξωτερικό. Χωρίς να εγκαταλείπεται η 
εφαρµογή µέτρων ισόρροπης ανάπτυξης της χώρας, δόθηκε προτεραιότητα στην 
προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης µέσα από ένα ευρύτερο φάσµα 
δραστηριοτήτων και µε κύριο στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την 
αναβάθµιση του περιβάλλοντος και τη δηµιουργία καλύτερων συνθηκών 
διαβίωσης στα αστικά κέντρα. Κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής είναι η 
προετοιµασία της χώρας για την ένταξη στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 



 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ    

 

 
Έργο: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  

Εκπαιδευτική Ενότητα:  Βασικές αρχές που διέπουν το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης            

 

Σελίδα: 17 / 48 

 

καθώς και η υλοποίηση µεγάλων έργων υποδοµής σε ολόκληρη την χώρα: 
Οδικοί άξονες (ΠΑΘΕ, Εγνατία Οδός), λιµενικά έργα, εκσυγχρονισµός του 
Ελληνικού Σιδηροδροµικού ∆ικτύου, µετρό της Αθήνας, ενεργειακά έργα (αιολικά 
πάρκα, φυσικό αέριο), τηλεπικοινωνίες, νοσοκοµεία, κ.ο.κ.  

Κατά την περίοδο εφαρµογής του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, η 
βελτίωση των συνθηκών της Ελληνικής οικονοµίας και τα µέτρα για την επίτευξη 
µακροοικονοµικής σταθερότητας και διαρθρωτικών αλλαγών καθώς και η 
συµβολή του ιδίου του Β΄Κ.Π.Σ., δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για µεγαλύτερη 
απόδοση της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας η οποία συνεχίζεται και 
κατά την περίοδο 2000-2006.  

Την εφαρµογή του Β΄Κ.Π.Σ. δυσχέρανε, όµως, µία σειρά προβληµάτων 
και δυσλειτουργιών που αφορούσαν τους µηχανισµούς διαχείρισης και 
υλοποίησης, οι οποίοι δεν ήταν επαρκείς για να αντιµετωπίσουν µία αυξηµένη 
κλίµακα παρεµβάσεων. Παράλληλα, όµως, προέκυψαν πολύτιµες εµπειρίες που 
υπέδειξαν την ανάγκη έντασης της προσπάθειας ώστε να ικανοποιηθούν οι 
ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις αυτής της εµβέλειας παρεµβάσεων.  

 

4.3. Γ’ ΚΠΣ 
Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 (Γ΄ΚΠΣ) αποτελεί το 

µεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραµµα της χώρας. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο 
πρόγραµµα που ανταποκρίνεται στις σηµερινές ανάγκες και µελλοντικές 
συνθήκες ανταγωνισµού που θα αντιµετωπίσει η Ελλάδα στο διεθνές και 
ευρωπαϊκό περιβάλλον και της επιτρέπει να ολοκληρώσει όλα εκείνα τα έργα και 
τις παρεµβάσεις που είναι καθοριστικής σηµασίας για την ανάπτυξή της. 

Το Γ΄Κ.Π.Σ. είναι το προϊόν της συµφωνίας στην οποία κατέληξαν η 
Ελληνική Κυβέρνηση και οι Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις κοινοτικές διαρθρωτικές 
παρεµβάσεις στην Ελλάδα το χρονικό διάστηµα 2000-2006. Καταρτίστηκε µε 
βάση το Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης που υποβλήθηκε από την Ελλάδα 
στην Ε.Ε. Το κείµενο του ΚΠΣ  υπογράφηκε τον Νοέµβριο του 2000  (Ε2000 
3405/28-11-2000) και αναθεωρήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2004 (Ε2004 2412/3-12-
04), τον ∆εκέµβριο του 2005 (Ε2005 4788 τελικό /12-12-05) και τον ∆εκέµβριο 
του 2006 (Ε2006 6419 τελικό 7-12-06). Περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Τους άξονες προτεραιότητας για τη δράση των κοινοτικών διαρθρωτικών 
ταµείων 

 Την συνοπτική περιγραφή των επιχειρησιακών προγραµµάτων µε τους  
ειδικούς στόχους και τις προτεραιότητες που έχουν επιλεγεί 

 Το ενδεικτικό σχέδιο χρηµατοδότησης που προσδιορίζει για κάθε άξονα και 
για κάθε έτος το ποσό των συνολικών κονδυλίων που προβλέπονται 

 Τις διατάξεις εφαρµογής του Γ΄ΚΠΣ 
 

Οι στόχοι - προτεραιότητες του ΚΠΣ 2000-2006 εστιάζονται σε 
επενδύσεις στο φυσικό, ανθρώπινο και γνωστικό κεφάλαιο, που µπορούν να 
συµβάλουν περισσότερο στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην εµβάθυνση 
της ανάπτυξης στην Ελλάδα: 

1. Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων και προώθηση της απασχόλησης. 

2. Ανάπτυξη του συστήµατος µεταφορών (οδικές, σιδηροδροµικές, 
αστικές µεταφορές, αερολιµένες, λιµένες, συνδυασµένες µεταφορές 
και εµπορευµατικά κέντρα, ασφάλεια). 
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3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µε στόχο την αειφόρο ανάπτυξη 
(περιλαµβάνει τους τοµείς Μεταποίησης και Υπηρεσιών, Έρευνας 
και Τεχνολογίας, Τουρισµού, Ενέργειας – Φυσικών Πόρων). 

4. Αγροτική ανάπτυξη και αλιεία. 

5. Ποιότητα ζωής (παρεµβάσεις που αφορούν στο περιβάλλον και στη 
φυσική κληρονοµιά, στον πολιτισµό και στον τοµέα της υγείας – 
πρόνοιας). 

6. Κοινωνία της πληροφορίας (παρεµβάσεις που αφορούν τοµείς 
όπως εκπαίδευση, πολιτισµό, δηµόσια διοίκηση, υγεία και πρόνοια, 
περιβάλλον, απασχόληση, ψηφιακή οικονοµία, επικοινωνίες). 

7. Περιφερειακή ανάπτυξη (µε στόχο την µείωση των αποκλίσεων 
ανάπτυξης µεταξύ των περιφερειών, την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητάς τους και την αύξηση της απασχόλησης) . 

  
Για την επίτευξη των στόχων του ΚΠΣ 2000-2006 καταρτίστηκαν 

και υλοποιούνται 25 Επιχειρησιακά Προγράµµατα εκ των οποίων  
   τα 11 είναι Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα και αφορούν εθνικές 

τοµεακές πολιτικές  
   τα 13 είναι Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ), ένα για 

κάθε µία από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας και στα οποία έχει 
κατανεµηθεί το 1/3 περίπου των διαθέσιµων πιστώσεων για την περίοδο 
2000-2006 

    και 1 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική βοήθεια» που στόχο έχει να 
ενδυναµώσει, να στηρίξει και να βελτιώσει το σύστηµα διαχείρισης, 
παρακολούθησης και ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.  
 

4.4. Τοµεακά Προγράµµατα 
Τα τοµεακά προγράµµατα αφορούν βασικούς τοµείς της Οικονοµικής και 

Κοινωνικής ζωής όπως: 
Εκπαίδευση - Εκσυγχρονισµός του εκπαιδευτικού συστήµατος και 

βελτίωση των υποδοµών.  
Απασχόληση και επαγγελµατική κατάρτιση - Επένδυση στο ανθρώπινο 

κεφάλαιο µε στόχο την πρόληψη της ανεργίας και τη διευκόλυνση της 
επαγγελµατικής επανένταξης µέσα από εξατοµικευµένη προσέγγιση. Ποιοτική 
κατάρτιση, προσαρµοσµένη στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Προώθηση των 
ίσων ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των µειονεκτούντων 
οµάδων  

∆ρόµοι, λιµάνια, αστική ανάπτυξη και 
Σιδηρόδροµοι, αεροδρόµια, αστικές συγκοινωνίες 
Τα δύο αυτά προγράµµατα έχουν στόχο την ολοκλήρωση της ένταξης της 

χώρας στο ∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο Μεταφορών, τη µείωση των επιπτώσεων από 
την περιφερειακή της θέση στην Ε.Ε. και το µεγαλύτερο άνοιγµά της προς την 
Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, καθώς και τον περιορισµό της 
κυκλοφοριακής συµφόρησης, λαµβάνοντας υπόψη το περιβάλλον.  

Ανταγωνιστικότητα - Ποικίλες ενισχύσεις για τις επιχειρήσεις (κυρίως τις 
µικροµεσαίες) και για την δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, κυρίως χάρη σε νέες 
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µορφές χρηµατοδότησης, βελτίωση της τουριστικής προσφοράς, επέκταση του 
ενεργειακού δικτύου και διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών.  

Αγροτική ανάπτυξη - Ενισχύσεις στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις, στις 
δραστηριότητες µεταποίησης και διάθεσης στην αγορά µε στόχο τον 
εκσυγχρονισµό της γεωργίας , µε σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον και την 
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. ∆ιαφοροποίηση της αγροτικής 
οικονοµίας χάρη σε ολοκληρωµένες δράσεις τοπικής ανάπτυξης.  

Αλιεία - Εκσυγχρονισµός του στόλου και του εξοπλισµού και 
εξορθολογισµός της παραγωγής , λαµβάνοντας υπόψη την προστασία των 
αλιευτικών πόρων και του περιβάλλοντος.  

Περιβάλλον - ∆ιασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των 
περιβαλλοντικών πόρων. Προσαρµογή στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές σε ότι 
αφορά το πόσιµο νερό, τα λύµατα και τα απόβλητα. Περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση και παιδεία.   

Πολιτισµός - Αξιοποίηση της πολιτισµικής κληρονοµιάς και προώθηση 
του σύγχρονου πολιτισµού. 

Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια - Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών υγείας, 
κατάρτιση του προσωπικού, µεταρρύθµιση του τοµέα της πνευµατικής υγείας.  

Κοινωνία της Πληροφορίας - Προώθηση των τεχνολογιών της 
πληροφορίας στις δηµόσιες υπηρεσίες, τα σχολεία, τις τοπικές εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών και ανάπτυξη των συνδέσεων υψηλής ταχύτητας.  

 

4.5. Περιφερειακά Προγράµµατα 
Εκτός από την εφαρµογή τοµεακών προγραµµάτων, κάθε ελληνική 

περιφέρεια αποτελεί αντικείµενο ενός περιφερειακού αναπτυξιακού 
προγράµµατος το οποίο αξιοποιεί όλα τα τοπικά πλεονεκτήµατα.  

Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα(ΠΕΠ) είναι:  

• ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  

• ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 

• ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας 

• ΠΕΠ Ηπείρου  

• ΠΕΠ Θεσσαλίας 

• ΠΕΠ Ιονίων Νήσων  

• ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας  

• ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

• ΠΕΠ Αττικής  

• ΠΕΠ Πελοποννήσου  

• ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου  

• ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου  

• ΠΕΠ Κρήτης  
Το κοινό τους σηµείο  είναι η ενίσχυση της δυνατότητας των 

περιφερειακών και τοπικών αρχών να εφαρµόσουν ένα πλήρες φάσµα δράσεων 
οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης , που περιλαµβάνουν όχι µόνο έργα 
υποδοµής αλλά και την στήριξη της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων, της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτοµίας, των ανθρώπινων 
πόρων και της δηµιουργίας τοπικών θέσεων εργασίας ή και ακόµα της 
διαχείρισης του περιβάλλοντος. Οι δράσεις προς όφελος των αποµονωµένων, 
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νησιωτικών ή ορεινών περιοχών θα συµβάλουν στη µείωση των εσωτερικών 
ανισοτήτων µεταξύ των περιφερειών. 

 

5. ∆’ Προγραµµατική Περίοδος 2007-20013 για την Ελλάδα (ΕΣΠΑ) 

 

5.1. Τι είναι το ΕΣΠΑ 
Το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) 2007 - 2013 αποτελεί 

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

Για τη διαµόρφωση του ΕΣΠΑ 2007-2013 ως εγγράφου 
προγραµµατισµού, αξιοποιήθηκαν εισροές από ένα σηµαντικό αριθµό 
προτάσεων που υπεβλήθησαν στο Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών, 
κατευθύνσεων - πολιτικών επιλογών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και 
ποσοτικών δεδοµένων και µελετών. 

Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του ∆εκεµβρίου του 2005, µε 
τις οποίες διασφαλίσθηκαν έως το 2013 οι πόροι της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Συνοχής για τη χώρα, οι νέοι Κανονισµοί των Ταµείων της ΕΕ, καθώς και οι 
Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για την Πολιτική Συνοχής, αποτέλεσαν το 
πλαίσιο στο οποίο βασίστηκαν, µεταξύ των άλλων, οι εθνικές αρχές προκειµένου 
να προσεγγίσουν τις βασικές παραµέτρους του αναπτυξιακού προγραµµατισµού 
και να καταρτίσουν το ΕΣΠΑ. 

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

Βάσει των ανωτέρω, η στοχοθεσία του ΕΣΠΑ διατυπώθηκε σε 4 επίπεδα:  
• στο επίπεδο των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ,  
• στο επίπεδο των θεµατικών (5) και χωρικών (3) προτεραιοτήτων, όπως 

απαιτείται από το Γενικό Κανονισµό των Ταµείων,  
• στο επίπεδο των Γενικών Στόχων (17), στους οποίους αναλύεται κάθε 

θεµατική προτεραιότητα,  
• στο επίπεδο των ειδικών στόχων και των κύριων µέσων επίτευξης.  

Παράλληλα, η αναπτυξιακή στρατηγική διαµορφώθηκε και µε γνώµονα 
εθνικές πολιτικές που διατυπώνονται σε στρατηγικά έγγραφα όπως η Εθνική 
Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 
2006-2008, η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013, το «Σχέδιο Ανάπτυξης 
Μεταφορών 2007-2013 και εικοσαετίας», Εθνική Λιµενική Πολιτική, το Εθνικό 
Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 κλπ. 

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

Οι βασικές αρχές που διέπουν το πλαίσιο διαχείρισης, παρακολούθησης 
& ελέγχου των ΕΠ της περιόδου 2007-2013 αποτέλεσαν αντικείµενο ευρείας 
διαβούλευσης και αποτυπώθηκαν σε κείµενα θέσεων των συµµετεχόντων 
φορέων. Συµπληρώθηκαν από τα πορίσµατα συστηµατικής ανάλυσης των 
απαιτήσεων των νέων Κανονισµών της ΕΕ (Γραµµατεία σχεδιασµού του ΕΣΠΑ, 
ΜΟ∆ ΑΕ, ∆Α ΚΠΣ/ΕΥΣ) και σχετικής µελέτης που εκπονήθηκε για το ΥΠΟΙΟ µε 
θέµα τη «Βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ του ΚΠΣ 
2000 – 2006, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταµείου Συνοχής και στην 
προσαρµογή αυτών για την περίοδο 2007 – 2013». 
 

5.2. Η διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε Επιχειρησιακά Προγράµµατα 
Η αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 

2007–2013 διαµορφώθηκε έτσι ώστε να υλοποιηθούν µε το βέλτιστο τρόπο οι 
στρατηγικές επιλογές της χώρας, ενώ λήφθηκαν υπόψη τα νέα δεδοµένα της 
προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 (63% του πληθυσµού της χώρας σε 
καθεστώς µεταβατικής στήριξης). 

Το νέο σχήµα χαρακτηρίζεται από µικρότερο πλήθος Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο 2000-2006, που οδηγεί 
σε πιο ευέλικτο σχήµα διαχείρισης: ο στρατηγικός σχεδιασµός της χώρας για την 
περίοδο 2007-2013 θα υλοποιηθεί µέσα από οκτώ (8) Τοµεακά ΕΠ, πέντε (5) 
Περιφερειακά ΕΠ και δώδεκα (12) Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας. Την περίοδο 2007-2013 το σύνολο των υποδοµών 
προσπελασιµότητας θα υλοποιηθεί πλέον στο πλαίσιο ενός τοµεακού ΕΠ, ενώ 
για τους τοµείς της υγείας και του πολιτισµού δεν θα υπάρχει πλέον διακριτό ΕΠ 
και οι σχετικές δράσεις θα υλοποιηθούν από Περιφερειακά και Τοµεακά ΕΠ. 

 

5.3. Επιλέξιµες Περιφέρειες 
Για την περίοδο 2007-2013, στην Ελλάδα χορηγούνται συνολικά πόροι 

ύψους € 20 420 εκατ., εκ των οποίων € 19 575 εκατ. για το Στόχο «Σύγκλιση», € 
635 εκατ. για το Στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» και € 
210 εκατ. για το Στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία». Η συµβολή της 
Ελλάδας στη συµπλήρωση των ευρωπαϊκών επενδύσεων µε βάση το Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς θα φτάσει τουλάχιστον τα € 6 169 εκατ. σε 
τρέχουσες τιµές.  
Περιφέρειες όπου θα πραγµατοποιηθεί η επένδυση: 

Επενδύσεις θα πραγµατοποιηθούν στις ακόλουθες περιφέρειες: Στόχος 
σύγκλισης: Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, 
∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη. Στατιστική σύγκλιση: 
Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία, Αττική.  
Σταδιακή είσοδος: Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο. 
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Την περίοδο 2007-2013, 10,16 εκατοµµύρια άτοµα (92,2 % του συνόλου) 
θα ζουν σε περιφέρειες «Σύγκλισης» συµπεριλαµβανοµένων 6,13 εκατοµµυρίων, 
σε περιοχές «στατιστικής σύγκλισης». Την περίοδο 2000-2006, το 100 % του 
πληθυσµού ζούσε σε περιφέρειες που υποστηρίζονταν από το Στόχο 1. 
 
 
Οι στρατηγικοί στόχοι 

Όπως ορίζεται στο ελληνικό Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ), η ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση θα επενδυθεί σε πέντε θεµατικές 
προτεραιότητες οι οποίες περιλαµβάνουν 17 γενικούς στόχους:  
Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας: 
Αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών ξένων άµεσων επενδύσεων. 
Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας. 
∆ιαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας. 
Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία: 

Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος. 

Ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογίας και προώθηση της καινοτοµίας σε 
όλους τους τοµείς ως βασικό παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής 
οικονοµίας και µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης. 

Επίτευξη της ψηφιακής σύγκλισης µε ενσωµάτωση και συστηµατική 
χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). 
Απασχόληση και κοινωνική συνοχή:  

Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας εργαζοµένων και επιχειρήσεων. 
Βελτίωση της πρόσβασης στην – απασχόληση. Προώθηση της κοινωνικής – 
ενσωµάτωσης. ∆ηµιουργία αποτελεσµατικού και – οικονοµικά βιώσιµου 
συστήµατος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Ανάδειξη του οικονοµικού, 
κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεµάτων ισότητας των φύλων, µε 
την άµεση σύνδεσή τους µε τις εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη, 
απασχόληση, κοινωνική συνοχή).  
Θεσµικό περιβάλλον:  

Βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και αποτελεσµατική 
εφαρµογή τους για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη 
διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δράσης. 
Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων, 
εργασίας και διαβίωσης: 

• Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών, 
συµπεριλαµβανοµένου του συστήµατος µεταφορών της χώρας. 

• Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την αειφορία. 

• Αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος. 

• Άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής. 
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Πίνακας 1 
Στατιστική και Γεωγραφική κατανοµή του ΕΣΠΑ 

 
 

5.4. Τοµεακά Προγράµµατα  

 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
Κύρια αναπτυξιακή επιδίωξη του προγράµµατος είναι η προστασία, 

αναβάθµιση και αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, ώστε να αποτελέσει το 
υπόβαθρο για την προστασία της δηµόσιας υγείας, την άνοδο της ποιότητας 
ζωής των πολιτών καθώς και να συµβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της Οικονοµίας. Μερικές από τις κυριότερες παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν 
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στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, είναι η ολοκληρωµένη 
διαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων και η προστασία των εδαφών, η 
διαχείριση αστικών λυµάτων, η εφαρµογή σχεδίων δράσης για τον περιορισµό 
της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και 
των ακτών. Στοχεύει επίσης στην ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των 
βιότοπων, στις υποδοµές αντιπληµµυρικής προστασίας µεγάλης κλίµακας, στην 
πρόληψη και στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών 
καταστροφών. 

 
Ενίσχυση Προσπελασιµότητας 

Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των υποδοµών µεταφορών της χώρας. 
Ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθµισης των οδικών αξόνων, του 

σιδηροδροµικού δικτύου, των λιµενικών υποδοµών και των αεροδροµίων. 
Ολοκλήρωση της κατασκευής των εργασιών του Μετρό Αθηνών και οδικά 

αστικά έργα στην Περιφέρεια της Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στον τοµέα της ασφάλειας των µεταφορών. 
 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήµατος της χώρας, δίνοντας ιδιαίτερη 
έµφαση στη διάσταση της καινοτοµίας. 

Προώθηση του συστήµατος Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτοµίας (ΕΑΚ) 
της χώρας και δια σύνδεσή του µε τον παραγωγικό ιστό. Ποιοτική αναβάθµιση 
των προϊόντων, προώθηση επιχειρηµατικής δικτύωσης, βελτίωση των 
µηχανισµών εποπτείας της αγοράς. Εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας της 
χώρας και µέσω των ΑΠΕ. 

 
Ψηφιακή Σύγκλιση 

Προώθηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών σε 
επιχειρήσεις, ανασχεδιασµός διαδικασιών του ∆ηµόσιου Τοµέα, προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ, ανάπτυξη ψηφιακών 
υπηρεσιών της δηµόσιας διοίκησης για τον πολίτη και βελτίωση της καθηµερινής 
ζωής µέσω των ΤΠΕ. 

 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας του ανθρώπινου δυναµικού και των 
επιχειρήσεων. ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση. Εδραίωση της 
µεταρρύθµισης στον τοµέα της Ψυχικής Υγείας, ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας 
Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού. 
Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών των νέων, των εργαζόµενων 
µεγαλύτερης ηλικίας και των ευάλωτων οµάδων. Προώθηση της ισότιµης 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και µείωση του κοινωνικού 
αποκλεισµού και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 

 
Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 

Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της 
κοινωνικής ενσωµάτωσης. 
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Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά 
εργασίας. Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας 
και της καινοτοµίας. 

Μεταρρυθµίσεις στο εκπαιδευτικό σύστηµα, ώστε η δια βίου µάθηση να 
καταστεί πραγµατικότητα για όλους. 

Αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών, επιτάχυνση των ρυθµών 
ένταξης των νέων τεχνολογιών, αναδόµηση της επαγγελµατικής κατάρτισης σε 
διάφοριυς τοµείς, συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα των ναυτικών επαγγελµάτων 
κ.τ.λ. επέκταση των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας, των Κέντρων Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων και του Ανοικτού Πανεπιστηµίου και ενίσχυση των Ινστιτούτων ∆ια 
Βίου Εκπαίδευσης, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και ενισχυµένη διδασκαλία 
των µειονοτήτων. 
 
∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 

∆ηµιουργία µιας πολιτο-κεντρικής, αποτελεσµατικής, ανοιχτής και 
ευέλικτης διακυβέρνησης για τη µετάβαση από τη διαχείριση αρµοδιοτήτων και 
διαδικασιών στη διοίκηση πολιτικών αποτελεσµάτων και υπηρεσιών. 

∆ιαµόρφωση, εφαρµογή και αξιολόγηση δηµόσιων πολιτικών και 
προγραµµάτων, απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, οργανωτικός και 
λειτουργικός ανασχεδιασµός και διοικητική ανασυγκρότηση, κάλυψη των 
αναγκών της δηµόσιας διοίκησης σε εκπαίδευση και αναβάθµιση της ποιότητας 
της παρεχόµενης ποιότητας στην πράξη. 
 
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-
2013" σχεδιάστηκε µε σκοπό την ενίσχυση των επιτελικών φορέων και των 
υποστηρικτικών δοµών του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού των ΕΠ, 
καθώς και των δικαιούχων φορέων, µέσω της χρηµατοδότησης των δράσεων 
προπαρασκευής, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, πληροφόρησης 
και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραµµάτων, καθώς και δραστηριότητες για 
την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των δράσεων των 
Ταµείων, οι οποίες καλύπτουν και τους δύο κωδικούς προτεραιότητας της 
θεµατικής προτεραιότητας "Τεχνική Βοήθεια" που προβλέπονται στον 
Εφαρµοστικό Κανονισµό (άρθρο 11 και Παράρτηµα ΙΙ και ΙΙΙ), δηλαδή τους 
υπ.αριθµ.85 «Προπαρασκευή, εφαρµογή, παρακολούθηση και επιθεωρήσεις» 
και 86 "Αξιολόγηση και µελέτες, πληροφόρηση και δηµοσιότητα". 

 

5.5. Περιφερειακά Προγράµµατα 
Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασµού της χώρας κατά την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα χωρίσθηκε σε πέντε χωρικές 
ενότητες, στις οποίες αντιστοιχούν πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά (ΠΕΠ), ως 
εξής: 
• Ε.Π. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
• Ε.Π. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
• Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ  
• Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ  
• Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ  
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Τα ΠΕΠ θα συµβάλουν στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων 
συµπληρωµατικά µε τα τοµεακά προγράµµατα, µε έµφαση στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και στις ανάγκες κάθε χωρικής ενότητας / Περιφέρειας. 

Σε κάθε περίπτωση, τα ΠΕΠ για όλες τις Περιφέρειες θα καλύψουν ένα 
κοινό κορµό παρεµβάσεων ως εξής:  
• κοινωνικές υποδοµές  
• υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη (υποδοµές νοσοκοµείων και δοµών 

κοινωνικής φροντίδας, ειδικών µονάδων, κέντρων υγείας και ανοιχτής 
φροντίδας, εξειδικευµένος εξοπλισµός, µέτρα ανάπτυξης και προστασίας 
της ∆ηµόσιας Υγείας)  

• πολιτισµός (ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδοµών, προστασία 
και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς)  

• έργα προσπελασιµότητας και περιβάλλοντος τοπικής κλίµακας  
• πολιτικές βιώσιµης αστικής ανάπτυξης  
• πολιτικές ενίσχυσης ορεινών, µειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών  
 

5.6. Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
Στη νέα προγραµµατική περίοδο, τα Προγράµµατα Κοινοτικής 

Πρωτοβουλίας αντικαθίστανται από τα Προγράµµατα του Στόχου ΙΙΙ 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». 

Ο συνολικός προϋπολογισµός των προγραµµάτων του στόχου ΙΙΙ 
ανέρχεται στα 8,7 δις., εκ των οποίων 210 εκατ. € ΕΤΠΑ αντιστοιχούν στην 
Ελλάδα. Συµπεριλαµβανοµένης, λοιπόν, και της εθνικής συµµετοχής, σχεδόν 300 
εκατοµµύρια ευρώ κοινοτικών και εθνικών πόρων θα δοθούν στα Προγράµµατα 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.  

Μέχρι σήµερα έχουν εγκριθεί 3 από τα 6 προγράµµατα τα οποία 
διαχειρίζεται η Ελλάδα (Ελλάδα-Κύπρος, Ελλάδα-Βουλγαρία και Ελλάδα-Ιταλία) 
και 7 από τα 9 στα οποία συµµετέχει. Αναµένεται η οριστική εγκριτική απόφαση 
των προγραµµάτων Ελλάδα-Αλβανία και Ελλάδα-Π.Γ.∆.Μ. εντός του Ιουνίου. 

Εντός Ιουνίου θα συγκροτηθούν οι Επιτροπές Παρακολούθησης, τα µέλη 
των οποίων θα συµφωνήσουν από κοινού τον εσωτερικό κανονισµό και τα 
κριτήρια επιλογής των πράξεων για την ένταξη έργων. Παράλληλα, ετοιµάζεται το 
σύνολο των υπουργικών αποφάσεων µε τις οποίες θα συγκροτούνται οι Κοινές 
Τεχνικές Γραµµατείες, έργο των οποίων αποτελεί η βελτίωση της διαχείρισης και 
επίβλεψης των Προγραµµάτων καθώς και της στελέχωσης τους. 
  
Προγράµµατα Εδαφικής Συνεργασίας 
 
∆ιασυνοριακά Προγράµµατα 

Στο πλαίσιο αυτό και όσον αφορά στα Προγράµµατα ∆ιασυνοριακής 
Συνεργασίας, η Ελλάδα συµµετέχει σε έξι Προγράµµατα, συνολικού 
προϋπολογισµού, που ξεπερνά τα 320.000.000 Ευρώ, τη ∆ιαχειριστική Αρχή των 
οποίων εξακολουθεί να διατηρεί.  
Τα Προγράµµατα είναι τα εξής: 

• Πρόγραµµα «Ελλάδα-Βουλγαρία», προϋπολογισµού 110.735.958 
Ευρώ  

• Πρόγραµµα «Ελλάδα-Ιταλία», προϋπολογισµού 88.955.170 Ευρώ  
• Πρόγραµµα «Ελλάδα-Κύπρος», προϋπολογισµού 41.633.290 Ευρώ  
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• Πρόγραµµα «Ελλάδα-Αλβανία», που συγχρηµατοδοτείται από το Όργανο 
Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ) µε 22.143.015 Ευρώ  

• Πρόγραµµα «Ελλάδα-ΠΓ∆Μ», που συγχρηµατοδοτείται από το ΙΡΑ µε 
24.810.005 Ευρώ  

• Πρόγραµµα «Ελλάδα-Τουρκία»*, που συγχρηµατοδοτείται από το ΙΡΑ, 
34.088.992 Ευρώ  
Η Ελλάδα συµµετέχει και σε τρία (3) Προγράµµατα πολυµερούς 

διασυνοριακής συνεργασίας: 
• Πρόγραµµα Αδριατικής, µε επιλέξιµες περιοχές τους Νοµούς Κέρκυρας 

και Θεσπρωτίας στην Ελλάδα, καθώς περιφέρειες της Ιταλίας, Βοσνίας 
και Ερζεγοβίνης, Μαυροβουνίου, Αλβανίας, Σερβίας και Σλοβενίας. Το 
Πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το ΙΡΑ, ενώ η Ελλάδα συνεισφέρει 
5.659.992 Ευρώ.  

• Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου, µε επιλέξιµες περιοχές από όλες τις 
χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα. Ο συνολικός 
Προϋπολογισµός του προγράµµατος υπερβαίνει τα 170.000.000 Ευρώ.  

• Μαύρη Θάλασσα, µε επιλέξιµες περιοχές τις Περιφέρειες Κεντρικής 
Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για την Ελλάδα, καθώς 
και περιφέρειες από τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία, τη Ρωσία, την Τουρκία, 
το Αζερµπαϊτζάν, την Ουκρανία, τη Γεωργία, τη Ρουµανία και τη 
Μολδαβία. Η Ελλάδα συνεισφέρει µε 1.132.000 Ευρώ και θα έχει 
ενισχυµένο ρόλο, καθώς έχει αποφασιστεί να ορίσει τον Πρώτο Σύµβουλο 
της ∆ιαχειριστικής Αρχής, που φιλοξενείται στη Ρουµανία.  

 
∆ιακρατικά Προγράµµατα 

Η Ελλάδα συµµετέχει σε δύο διακρατικά προγράµµατα. Συγκεκριµένα: 
• Μεσογειακός Χώρος, στο οποίο συµµετέχουν η Ελλάδα, η Ισπανία, η 

Ιταλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, το Ηνωµένο Βασίλειο-Γιβραλτάρ, η 
Μάλτα, η Κύπρος, η Σλοβενία, η Κροατία και η Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Το 
Πρόγραµµα προήλθε από τη συγχώνευση των Προγραµµάτων 
INTERREG ARCHIMED και MEDOCC. Στη Θεσσαλονίκη θα φιλοξενηθεί 
το ένα από τα δύο Γραφεία ∆ιασύνδεσης (Liaison Office) του 
Προγράµµατος, στις αρµοδιότητες του οποίου εντάσσεται και η 
υποστήριξη υποψήφιων εταίρων και Τελικών ∆ικαιούχων από τις 
υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση χώρες, οι οποίες συµµετέχουν στο Πρόγραµµα. Ο 
Προϋπολογισµός του Προγράµµατος ανέρχεται σε 193.191.331 Ευρώ.  

• Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στο οποίο συµµετέχουν οκτώ (8) 
κράτη-µέλη της ΕΕ (Ιταλία, Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία, 
Ρουµανία, Βουλγαρία, Ελλάδα), καθώς και η Μολδαβία, η Κροατία, η 
Σερβία, το Μαυροβούνιο, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η Αλβανία, η ΠΓ∆Μ 
και η  Ουκρανία. Το Πρόγραµµα προήλθε από τη διάσπαση του 
προγράµµατος CADSES σε δύο διαφορετικές ζώνες, βόρεια και νότια. Ο 
προϋπολογισµός του ανέρχεται σε 206.691.645 Ευρώ.  

 
∆ιαπεριφερειακό Πρόγραµµα 

Η Ελλάδα συµµετέχει στο διαπεριφερειακό πρόγραµµα INTERREG IV C, 
στο οποίο συµµετέχουν όλα τα κράτη-µέλη της ΕΕ –πλην της Γερµανίας-, καθώς 
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και η Νορβηγία και η Ελβετία. Ο Προϋπολογισµός του ανέρχεται σε 321.321.762 
Ευρώ.  

 
∆ίκτυα 
Η Ελλάδα συµµετέχει και στα δίκτυα INTERACT, ESPON και URBACT.  
Με ανοικτά σύνορα, η Ελλάδα προσδοκά και την ανάπτυξη των δικών της 

παραµεθόριων περιοχών, την άνοδο της επιχειρηµατικότητας και την ενίσχυση 
των υποδοµών της σε όλη την ακριτική περιφέρεια. Οι προσπάθειες της Ειδικής 
Υπηρεσίας έχει αποδώσει καρπούς, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των 
γειτονικών χωρών και των Βρυξελλών.  
* Το Πρόγραµµα «Ελλάδα-Τουρκία» έχει τεθεί σε αναστολή 
 

5.7. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 
Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 2007-2013 

καθορίζει τις προτεραιότητες της Ελλάδας για την περίοδο 2007-2013, σύµφωνα 
µε το άρθρο 11 του Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), 
στον οποίο ορίζεται ότι η εθνική στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης θα εφαρµοστεί 
µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013. 

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 για την Ελλάδα εστιάζεται σε 
τρεις βασικούς άξονες: 

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της 
δασοκοµίας  

• Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου  
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση 

της αγροτικής οικονοµίας συνεπικουρούµενους από ένα τέταρτο οριζόντιο 
άξονα LEADER, που βασίζεται στην εµπειρία που αποκτήθηκε από τις 
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Leader των προηγούµενων προγραµµατικών 
περιόδων. 

 

5.8. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ) 
Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ) της 

περιόδου 2007-2013 καλύπτει τον τοµέα της αλιείας της χώρας µας, έχει 
συνταχθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 15 του κανονισµού για το 
Ε.Τ.Α., περιγράφει συνοπτικά όλες τις πτυχές της κοινής αλιευτικής πολιτικής και 
καθορίζει προτεραιότητες, στόχους, τους απαιτούµενους δηµόσιους πόρους και 
προθεσµίες για την εφαρµογή τους ιδίως σε σχέση µε: 

• Την βιώσιµη ανάπτυξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων  
• Την βιώσιµη ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας  
• Την βιώσιµη ανάπτυξη του κλάδου της µεταποίησης και εµπορίας 

αλιευτικών προϊόντων  
• Την βιώσιµη ανάπτυξη της αλιείας εσωτερικών υδάτων  
• Την βιώσιµη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών  
• Την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αλιευτικού τοµέα  
• Την διατήρηση του ανθρώπινου δυναµικού στον αλιευτικό τοµέα και την 

εξασφάλιση βιώσιµης απασχόλησης  
• Την προστασία και την βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος που 

σχετίζεται µε τον αλιευτικό τοµέα  
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• Την τήρηση των απαιτήσεων επιθεώρησης και ελέγχου των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων και την συλλογή δεδοµένων-πληροφοριών για την κοινή 
αλιευτική πολιτική  

• Την ανάπτυξη αλιευτικών δραστηριοτήτων εκτός κοινοτικών υδάτων  
Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ) της 

περιόδου 2007-2013 έχει εκπονηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 8 του κανονισµού για 
το Ε.Τ.Α., στα πλαίσια της «εταιρικής σχέσης» σε στενή συνεργασία µε τους 
«εταίρους» δηλαδή: 

• τις αρµόδιες περιφερειακές, τοπικές και άλλες ∆ηµόσιες αρχές  
• τους συλλογικούς φορείς του τοµέα της αλιείας  
• τους οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους  
• τους λοιπούς εταίρους  
 

5.9. Υλοποίηση ΕΣΠΑ 

 

Εθνική Αρχή Συντονισµού 
Η Εθνική Αρχή Συντονισµού είναι η αρχή που συντονίζει τον 

προγραµµατισµό και την εφαρµογή των επιχειρησιακών προγραµµάτων του 
ΕΣΠΑ και καθοδηγεί τις διαχειριστικές αρχές µε στόχο την εξασφάλιση της 
αποτελεσµατικότητας και της νοµιµότητας της διαχείρισης και της εφαρµογής των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων.  

Ως Εθνική Αρχή Συντονισµού ορίζεται η Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής και ∆ηµοσίων Επενδύσεων του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

Η Εθνική Αρχή Συντονισµού έχει την ευθύνη για το σχεδιασµό του 
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου (Σ∆Ε) σύµφωνα µε το άρθρο 58 του 
Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006.  

 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου είναι ένα σύνολο διοικητικών αρχών 
που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, διαρθρωµένων µε συγκεκριµένη οργανωτική 
δοµή, οι οποίες αναπτύσσουν επί µέρους δραστηριότητες µε αντικειµενικό σκοπό 
τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση των πόρων (οικονοµία αποτελεσµατικότητα, 
αποδοτικότητα).  

 
∆ιαχείριση 
Αρχές διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων  

Η διαχείριση κάθε επιχειρησιακού προγράµµατος του ΕΣΠΑ, σύµφωνα µε 
το άρθρο 59 παρ. 1, εδάφιο (α) του Κανονισµού, ασκείται µέσω ειδικής 
υπηρεσίας (διαχειριστική αρχή), η οποία λειτουργεί ή συνιστάται για τους 
σκοπούς αυτούς.  

Η διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του επιχειρησιακού 
προγράµµατος σύµφωνα µε το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου και την αρχή 
της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. 

Επίσης δύναται να ορίζονται ένας ή περισσότεροι ενδιάµεσοι φορείς 
διαχείρισης, οι οποίοι αναλαµβάνουν την άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων της 
διαχειριστικής αρχής επιχειρησιακού προγράµµατος, ενεργώντας σε σχέση µε 
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δικαιούχους που εκτελούν πράξεις για λογαριασµό και υπό την ευθύνη της 
διαχειριστικής αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 59, παρ.2 του Κανονισµού. 
∆ιαδικασίες διαχείρισης πράξεων  

Οι βασικοί κανόνες διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων του 
ΕΣΠΑ προσδιορίζονται µε την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
(ΥΠΑΣΥ∆) του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. Η Υπουργική Απόφαση 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης (ΥΠΑΣΥ∆) εξειδικεύεται µε το Εγχειρίδιο διαδικασιών 
του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
 
Πιστοποίηση ∆απανών 
Αρχή Πιστοποίησης  

Ως αρχή πιστοποίησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 
ορίζεται η ειδική υπηρεσία Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ, των κοινοτικών 
πρωτοβουλιών και του Ταµείου Συνοχής που συστάθηκε µε την 
υπ΄αριθµ.43491.∆ΙΟΕ.789/29.12.2000 ΚΥΑ(ΦΕΚ 1639 Β΄) «Σύσταση ειδικής 
υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας µε τίτλο Αρχή Πληρωµής του 
ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταµείου Συνοχής». Η αρχή 
πιστοποίησης έχει ως σκοπό την εξασφάλιση των χρηµατοδοτικών ροών από το 
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταµείο Συνοχής για τα επιχειρησιακά προγράµµατα του 
ΕΣΠΑ.  

 
Αρχή Πιστοποίησης  
Οι διαδικασίες πιστοποίησης των δαπανών αναλυτικότερα περιγράφονται στο 
Εγχειρίδιο διαδικασιών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης  
Η διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του επιχειρησιακού 
προγράµµατος σύµφωνα µε το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου και την αρχή 
της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. 
Επίσης δύναται να ορίζονται ένας ή περισσότεροι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης,  
 
Έλεγχος 

Ως Αρχή Ελέγχου του άρθρου 59, παρ.1(γ) του Κανονισµού1083/2006 
ορίζεται η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε∆ΕΛ), η οποία συγκροτείται µε 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και υπάγεται στη Γενική 
Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών.  

Η Ε∆ΕΛ έχει την ευθύνη για τον έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του 
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραµµάτων του 
ΕΣΠΑ. Επίσης έχει την ευθύνη της σύνταξης και της διατύπωσης γνώµης που 
αναφέρονται στο άρθρο 71, παρ.2 του Κανονισµού και διασφαλίζει ότι το έργο 
του ελέγχου ασκείται λαµβάνοντας υπόψη διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου. 
 
Παρακολούθηση – Αξιολόγηση 

Για την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας 
υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων προβλέπεται σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό άρθρο 63-68,η συγκρότηση των επιτροπών παρακολούθησης των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων (ΕΠ). 
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Για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των κοινοτικών και εθνικών 
πόρων που συνδράµουν την πολιτική για τη συνοχή, προβλέπεται η διεξαγωγή 
αξιολογήσεων πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την υλοποίηση του ΕΠ. 
 
Παρακολούθηση ΕΣΠΑ 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών συγκροτείται η 
∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και του επιχειρησιακού 
προγράµµατος Αλιείας, η οποία έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της 
εκπλήρωσης των στόχων των Ταµείων και των προγραµµάτων στο σύνολό τους. 
 
Παρακολούθηση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
 

Με κοινή απόφαση του αρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και µετά από σύµφωνη γνώµη της οικείας 
διαχειριστικής αρχής συγκροτείται η επιτροπή παρακολούθησης του 
επιχειρησιακού προγράµµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 63, παρ.1 του 
Κανονισµού. 

Η επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, έχει 
ως αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας 
υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος. 
 
Αξιολόγηση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
 

Για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των κοινοτικών και εθνικών 
πόρων που συνδράµουν την πολιτική για τη συνοχή, προβλέπεται η διεξαγωγή 
αξιολογήσεων πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την υλοποίηση του ΕΠ. Οι 
αξιολογήσεις αυτές, στρατηγικής ή επιχειρησιακής φύσης, λαµβάνουν υπόψη το 
στόχο της βιώσιµης ανάπτυξης και τη σχετική κοινοτική νοµοθεσία όσον αφορά 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση. 
Πραγµατοποιούνται µε ευθύνη του κράτους µέλους ή της Επιτροπής ΕΚ και 
διεξάγονται από εµπειρογνώµονες ή φορείς λειτουργικά ανεξάρτητους από την 
Αρχή Πιστοποίησης και την Αρχή Ελέγχου που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του 
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του προγράµµατος. Τα αποτελέσµατα των 
αξιολογήσεων δηµοσιοποιούνται µε βάση τους εφαρµοστέους κανόνες για την 
πρόσβαση στα έγγραφα. 

Η επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, έχει 
ως αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας 
υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος. 

Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα αξιοποιώντας και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Ε.Π.) 
διαµόρφωσε Ενδεικτικό Σχέδιο Αξιολογήσεων της περιόδου 2007-2013, όπου 
αποτυπώνεται ο προγραµµατισµός των αξιολογήσεων σε στρατηγικό και 
επιχειρησιακό επίπεδο στο πλαίσιο των στόχων της «Σύγκλισης» και της 
“Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης” 

Οι αξιολογήσεις που συνδέονται µε την παρακολούθηση του 
προγράµµατος πραγµατοποιούνται µε ευθύνη της ∆ιαχειριστικής Αρχής και 
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σύµφωνα µε τις γενικές αρχές που καθορίζονται από την Εθνική Αρχή 
Συντονισµού για την αξιολόγηση όλων των ΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 

Εκτός από τις προτεινόµενες στο Σχέδιο, αξιολογήσεις, είναι δυνατόν να 
πραγµατοποιηθούν, κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου και άλλες 
αξιολογήσεις, σε περιπτώσεις που θα κριθεί αυτό αναγκαίο.  

 
Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα 

Για την εξυπηρέτηση "του δικαιώµατος των πολιτών να γνωρίζουν" 
σχετικά µε τη διαχείριση των πόρων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σε συµφωνία µε τα κράτη µέλη καθόρισε ορισµένες υποχρεώσεις, έτσι 
ώστε οι µηχανισµοί χορήγησης των πόρων να είναι διαφανείς και ο πολίτης να 
είναι σε θέση να γνωρίζει τους στόχους και τα αποτελέσµατα των 
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.  

Με τον Κανονισµό του Συµβουλίου (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1083/2006 της 11ης 
Ιουλίου 2006, ορίζονται υπεύθυνοι για τη δηµοσιότητα και πληροφόρηση των 
πράξεων και των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων το κράτος µέλος και η 
διαχειριστική αρχή για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα. 

Η πληροφόρηση των πολιτών και των δυνητικών δικαιούχων είναι ένα 
ιδιαίτερο έργο που πρέπει να προετοιµάζεται προσεκτικά και να συνοδεύει όλα τα 
στάδια της ζωής ενός προγράµµατος, το οποίο χρησιµοποιεί πόρους που 
χορηγούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία.  

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει 
από τα κράτη να προετοιµάσουν και να υλοποιήσουν ολοκληρωµένα σχέδια 
επικοινωνίας, µε τον Εφαρµοστικό Κανονισµό της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 
1828/2006 της 8ης ∆εκεµβρίου 2006. 
Οι βασικοί στόχοι των δράσεων δηµοσιότητας και πληροφόρησης είναι:  

• Η ανάδειξη του ρόλου της Κοινότητας στο ευρύ κοινό, και η προβολή της 
προστιθέµενης αξίας της κοινοτικής συµµετοχής στα 
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα  

• Η διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά στην πρόσβαση στη 
χρηµατοδότηση των ταµείων, δηλαδή οι µηχανισµοί χορήγησης των 
πόρων των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων να είναι διαφανείς 
στους δυνητικούς δικαιούχους.  

 
Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ 

Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου 2005, στο πλαίσιο κατανοµής 
των κοινοτικών κονδυλίων για τη χρηµατοδότηση της Πολιτικής της Συνοχής για 
την περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα εξασφάλισε 20,4 δισ. ευρώ (τρέχουσες τιµές). 
Με τους πόρους αυτούς θα χρηµατοδοτηθούν παρεµβάσεις µέσω του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και του Ταµείου Συνοχής. 

Συγκεντρωτικός πίνακας µε τη διάρθρωση της πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε. 
για την περίοδο 2007 - 2013. 

Σε αντίθεση µε την προγραµµατική περίοδο 2000 – 2006, όπου το 
σύνολο των ελληνικών Περιφερειών ήταν επιλέξιµες στον αµιγή στόχο 1, στη νέα 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013 πέντε ελληνικές Περιφέρειες, που ξεπέρασαν 
προκαθορισµένα επίπεδα ανάπτυξης, εισέρχονται σε καθεστώς µεταβατικής 
στήριξης. 
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Το συνολικό ύψος των πιστώσεων αλλά και η ετήσια κατανοµή τους 
ορίζονται µε διακριτό τρόπο για κάθε τύπο Περιφερειών. Έτσι, στις 8 Περιφέρειες 
του αµιγούς Στόχου 1 κατανέµονται συνολικά 9,4 δισ. ευρώ. Στις 3 Περιφέρειες 
Στατιστικής Σύγκλισης (Αττική, Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία) κατανέµονται 6,5 
δισ. ευρώ ενώ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Στερεά Ελλάδα, Νότιο 
Αιγαίο) αντιστοιχούν 0,63 δισ. ευρώ. Επίσης, για τα προγράµµατα του Στόχου 3 
διατίθενται κοινοτικά κονδύλια ύψους 0,21 δισ. ευρώ. Όπως ορίστηκε στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το σύνολο των επιµέρους ανωτέρω ποσών (16,7 δισ. 
ευρώ) 12,36 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στα νέα Επιχειρησιακά Προγράµµατα 
µέσω του ΕΤΠΑ ενώ 4,36 µέσω του ΕΚΤ. 

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

Τέλος, πόροι του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας (ΕΤΑ) -τα οποία είναι πλέον εκτός 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων- συνολικού ύψους 3,9 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στις 
ελληνικές περιφέρειες, µέσω των Προγραµµάτων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης. 

 
Τελικοί ∆ικαιούχοι ΕΣΠΑ 
http://www.espa.gr/dik.asp 

Οι δικαιούχοι είναι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισµοί, φορείς ή επιχειρήσεις 
αρµόδιοι για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια των 
καθεστώτων ενίσχυσης δυνάµει του άρθρου 87 της Συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι 
δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν µεµονωµένο έργο και λαµβάνουν 
δηµόσια ενίσχυση.  
 

6. Θεσµικό Πλαίσιο ΕΣΠΑ 

 

6.1. Κοινοτική Νοµοθεσία 
Άρθρα 158-162 της Συνθήκης Ε.Ε. 

Τα άρθρα 158-162 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας ορίζουν ότι η Ένωση πρέπει να προάγει την αρµονική ανάπτυξη του 
συνόλου της και να ενισχύει την οικονοµική και κοινωνική συνοχή µε τη µείωση 
των διαφορών µεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών. Για 
την περίοδο 2007-2013, τη νοµική βάση των µέσων για την επίτευξη των στόχων 
αυτών συνιστούν πέντε κανονισµοί που εξέδωσαν το Συµβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2006: 
 

6.2. Κανονισµός (ΕΚ) 1038/2006 (Γενικός Κανονισµός) 
Ο γενικός κανονισµός ορίζει κοινές αρχές, κανόνες και πρότυπα για την 

εφαρµογή των τριών µέσων συνοχής, δηλ. του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) 
και του Ταµείου Συνοχής. Με βάση την αρχή της κοινής διαχείρισης µεταξύ της 
Ένωσης, των κρατών µελών και των περιφερειών, ο κανονισµός αυτός καθορίζει 
µια νέα διαδικασία προγραµµατισµού, η οποία βασίζεται στις κοινοτικές 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή και στην παρακολούθηση της 
εφαρµογής τους καθώς και σε κοινά πρότυπα χρηµατοδοτικής διαχείρισης, 
ελέγχου και αξιολόγησης. Με τη µεταρρύθµιση του συστήµατος υλοποίησης, η 
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διαχείριση των διαρθρωτικών ταµείων και του Ταµείου Συνοχής αφενός θα 
απλουστευθεί, αφετέρου θα γίνει αναλογική και θα αποκεντρωθεί. 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 (Κανονισµός ΕΤΠΑ) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για 
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999 

Ο κανονισµός για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) καθορίζει το ρόλο του τελευταίου και τα πεδία παρεµβάσεων, όπως η 
προώθηση των κρατικών και ιδιωτικών επενδύσεων που συµβάλλουν στη 
µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση. Το ΕΤΠΑ θα στηρίξει 
προγράµµατα που εστιάζονται στην περιφερειακή ανάπτυξη, τις οικονοµικές 
αλλαγές, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την εδαφική συνεργασία στο 
σύνολο της ΕΕ. Στους τοµείς προτεραιότητας για χρηµατοδότηση ανήκουν η 
έρευνα, η καινοτοµία, η περιβαλλοντική προστασία και η πρόληψη των κινδύνων, 
ενώ σηµαντικό ρόλο διατηρούν οι επενδύσεις στις υποδοµές, ιδιαίτερα στις 
λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες. 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) θα αξιοποιηθεί σύµφωνα µε 
την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και θα εστιάζεται σε τέσσερις 
κύριους τοµείς: την αύξηση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των 
επιχειρήσεων, τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της 
συµµετοχής στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης µε την 
καταπολέµηση των διακρίσεων και µε τη διευκόλυνση της πρόσβασης των 
µειονεκτούντων ατόµων στην αγορά εργασίας, καθώς και την προώθηση 
συµπράξεων για την εφαρµογή µεταρρυθµίσεων στους τοµείς της απασχόλησης 
και της κοινωνικής ένταξης. 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 
2006, για την ίδρυση Ταµείου Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1164/94 

Το Ταµείο Συνοχής συµβάλλει στις παρεµβάσεις στον τοµέα του 
περιβάλλοντος και στα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών. Καλύπτει τα κράτη µέλη 
µε ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕγχΠ) κάτω του 90% του κοινοτικού µέσου όρου, 
δηλ. τα νέα κράτη µέλη καθώς και την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Η Ισπανία θα 
είναι επιλέξιµη για το Ταµείο Συνοχής σε µεταβατική βάση. Κατά τη νέα περίοδο 
το Ταµείο Συνοχής θα συµµετέχει, µαζί µε το ΕΤΠΑ, σε πολυετή επενδυτικά 
προγράµµατα µε αποκεντρωµένη διαχείριση και δεν θα χρειάζεται να 
υποβάλλονται µεµονωµένα σχέδια προς έγκριση από την Επιτροπή. 

 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον ευρωπαϊκό όµιλο εδαφικής 
συνεργασίας (ΕΟΕΣ) 

Ο πέµπτος κανονισµός εισάγει τον ευρωπαϊκό όµιλο εδαφικής 
συνεργασίας (ΕΟΕΣ).Σκοπός του νέου αυτού νοµικού µέσου είναι η 
διευκόλυνση της διασυνοριακής, διεθνικής και/ή διαπεριφερειακής συνεργασίας 
µεταξύ των περιφερειακών και των τοπικών αρχών. Οι εν λόγω αρχές θα 
διαθέτουν νοµική προσωπικότητα για την εφαρµογή προγραµµάτων εδαφικής 
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συνεργασίας µε βάση σύµβαση που θα συνάπτουν οι συµµετέχουσες εθνικές, 
περιφερειακές, τοπικές ή άλλες αρχές. 
 
 
Κανονισµός (ΕΚ) 1826/2006 (Κανονισµός Εφαρµογής) 

Ο κανονισµός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των 
διαρθρωτικών ταµείων και του Ταµείου Συνοχής την περίοδο 2007-2013 
αποτελεί ενιαίο σύνολο λεπτοµερών κανόνων που αφορούν τη διαχείριση των 
χρηµατοδοτικών µέσων της συνοχής. 
 

6.3. Εθνική Νοµοθεσία 
Με την εµπειρία που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του ΚΠΣ 2000-2006 και για 

την αντιµετώπιση του ζητήµατος της ανταπόκρισης των δικαιούχων στις 
απαιτήσεις έγκαιρης, οικονοµικής και ποιοτικής εκτέλεσης των 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και τις απαιτήσεις του Κοινοτικού και Εθνικού 
∆ικαίου, την 1.09.2006 το ΥΠΟΙΟ (αρ. πρωτ. 34590/ΕΥΣΑΠ 2812/1-9-2006 και 
αριθ. πρωτ. 1469/ ΕΥΣΣΑΑΠ /4-5-2007) κοινοποίησε το βασικό πλαίσιο 
κριτηρίων διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της νέας προγραµµατικής 
περιόδου 2007-2013 µε στόχο τη θέσπιση γνωστών εξαρχής, σταθερών και 
κοινά αποδεκτών κανόνων.  

Για την διασφάλιση της υλοποίησης των έργων σύµφωνα µε τους κανόνες 
του Κοινοτικού ∆ικαίου,  θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η συµβατότητα του 
κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των φορέων αυτών µε το Κοινοτικό δίκαιο και 
σε κάθε περίπτωση οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να τηρούν τους 
θεµελιώδεις κανόνες της Συνθήκης εν γένει και των αρχών της απαγόρευσης 
διακρίσεων λόγω ιθαγενείας και της ίσης µεταχείρισης ειδικότερα.  

Λαµβάνοντας υπόψη τη διεθνή εµπειρία και πρακτική καθώς επίσης και 
τις προτεραιότητες που τίθενται κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο, µε στόχο 
την αποτελεσµατική και αποδοτική διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων 
έργων και αξιοποιώντας τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και εµπειρίες, θα 
αναπτυχθεί Ελληνικό Πρότυπο ή Τεχνική Προδιαγραφή ∆ιαχείρισης Έργων. 
Σύµφωνα µε το οποίο θα πιστοποιείται η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων 
που θα υλοποιήσουν συγχρηµατοδοτούµενα έργα κατά την προγραµµατική 
περίοδο 2007-2013.  

Την ευθύνη ανάπτυξης του προτύπου ή τεχνικής προδιαγραφής θα 
αναλάβει ο ΕΛΟΤ µε βάση τις κατευθύνσεις του ΥΠΟΙΟ και την ενεργό 
συµµετοχή των ενδιαφερόµενων µερών στη διαµόρφωσή του ενώ θα τεθεί σε 
δηµόσια διαβούλευση πριν την έγκρισή του προκειµένου να διασφαλίσει την 
ευρύτερη δυνατή αποδοχή. 

Συνοπτικά η διαδικασία ανάπτυξης του Ελληνικού Προτύπου / Τεχνικής 
Προδιαγραφής αφορά στα εξής: 

• ∆ιαµόρφωση βασικού πλαισίου απαιτήσεων - κριτηρίων από το ΥΠΟΙΟ.  

• Επεξεργασία του πλαισίου απαιτήσεων - κριτηρίων από Τεχνική 
Επιτροπή προκειµένου να παραχθούν τα απαιτούµενα τυποποιητικά 
κείµενα (Ελληνικό Πρότυπο ή Τεχνική Προδιαγραφή).  

• Τα τυποποιητικά κείµενα θα τεθούν σε δηµόσια διαβούλευση - κρίση για 
διάστηµα ενός µηνός,  
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• Συλλογή και αξιολόγηση από την Τεχνική Επιτροπή των σχολίων και 
προτάσεων  

• Τα τελικά κείµενα θα εγκριθούν από τον ΕΛΟΤ και θα αποτελέσουν το 
Ελληνικό Πρότυπο ή Τεχνική Προδιαγραφή ∆ιαχείρισης Έργων 

• Η εφαρµογή του προτύπου θα ρυθµιστεί µε κανονιστική απόφαση που θα 
εκδοθεί µετά την έγκρισή του. 
Με βάση το ανωτέρω χρονοδιάγραµµα, το πρότυπο εκτιµάται ότι θα είναι 

δυνατό να εφαρµοστεί από 1.1.2009. 
Το βασικό πλαίσιο απαιτήσεων – κριτηρίων στο οποίο θα βασιστεί η 

ανάπτυξη του ελληνικού προτύπου/τεχνικής προδιαγραφής και το οποίο 
οριστικοποιήθηκε λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες θέσεις των φορέων είναι:  

 
Πλαίσιο απαιτήσεων προτύπου 
Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα 

Σε αρχικό στάδιο εξετάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά του φορέα και 

ειδικότερα το Θεσµικό/κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας συµβατό µε την 

υλοποίηση των σχεδιαζόµενων έργων και η Ύπαρξη εγκεκριµένου 

οργανογράµµατος. 

Εφαρµοζόµενες διαδικασίες 
Η λειτουργία του φορέα θα τεκµηριώνεται από κατάλληλο εγχειρίδιο 

διαδικασιών, το οποίο σε γενικές γραµµές και ανάλογα µε το είδος του φορέα θα 
πρέπει να καλύπτει τις εξής λειτουργίες: Προγραµµατισµό έργων/ενεργειών, 
Σχεδιασµό και ωρίµανση έργου (εκπόνηση µελετών και τευχών δηµοπράτησης, 
αδειοδοτήσεις, κλπ), ∆ιενέργεια διαγωνισµού, ανάθεση και διαχείριση σύµβασης, 
Παρακολούθηση και διαχείριση έργου, πιστοποίηση φυσικού αντικειµένου , 
Οικονοµική διαχείριση έργου. 

Ενώ οριζόντια για το σύνολο των παραπάνω λειτουργιών θα πρέπει να 
εφαρµόζονται διαδικασίες που αφορούν τόσο στον Εσωτερικό έλεγχο όσο και 
στην Παρακολούθηση και τήρηση ισχύουσας νοµοθεσίας. 

Πίνακας : Κατηγοριοποίηση φορέων 

Φορέας 
Κατηγορία Α Κατηγορία Β 

Υπουργεία Όλα τα Υπουργεία  

Περιφέρειες 
Όλες οι Περιφέρειες  

Νοµαρχίες Όλες οι ΝΑ  

∆ήµοι  Πρωτεύουσες νοµών 

και 

δήµοι µε πληθυσµό άνω των 

20.000 κατοίκων 

Λοιποί δήµοι 

Λοιποί φορείς (∆ΕΚΟ 

και ΑΕ ∆ηµοσίου, 

ΝΠ∆∆, λοιποί  ΟΤΑ Α 

βαθµού, λοιπά ΝΠΙ∆, 

ΜΚΟ, κλπ)  

 (∆ΕΚΟ και ΑΕ ∆ηµοσίου, 

ΝΠ∆∆) 

Λοιποί φορείς (Λοιπά ΝΠΙ∆, 

ΜΚΟ, αστικές εταιρείες µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα  

κλπ) 
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Υλικοτεχνική Υποδοµή  

Η εφαρµογή µηχανογραφηµένης λογιστικής, η ηλεκτρονική εφαρµογή 
παρακολούθησης έργων, η τεχνική υποστήριξη υποδοµής, η ύπαρξη χώρων / 
τρόπων ασφαλούς τήρησης – φύλαξης πληροφοριών και τα τυποποιηµένα 
έντυπα είναι τα βασικά σηµεία της. 

Μέχρι την ανάπτυξη του Ελληνικού Προτύπου ∆ιαχείρισης Έργων και των 
µηχανισµών για την πιστοποίηση των φορέων, η επιβεβαίωση της διαχειριστικής 
επάρκειας των δικαιούχων θα παρέχεται από την οικεία ∆ιαχειριστική Αρχή ή 
από τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις.   

Τόσο κατά τη µεταβατική περίοδο όσο και µετά από αυτή, εάν οι 
δικαιούχοι δεν διαθέτουν την ανωτέρω επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας, 
είναι δυνατόν η πρόταση ένταξης έργου να υποβάλλεται από άλλο, διαχειριστικά 
επαρκή, φορέα υπό την προϋπόθεση ότι η αρµοδιότητα υλοποίησης θα του έχει 
µεταβιβαστεί µε προγραµµατική σύµβαση. 

Για την έγκαιρη προετοιµασία των δικαιούχων αναφέρονται οι 
απαραίτητες ενέργειες σε ελεγκτικό επίπεδο των κανονιστικών πλαισίων 
ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, προµηθειών και υπηρεσιών που εφαρµόζουν οι 
δικαιούχοι και τυχόν προσαρµογή του, σε επίπεδο προετοιµασίας  ανά κατηγορία 
φορέα µε βάση συγκεκριµένα αναλυτικά κριτήρια που ρητά αναφέρονται σε 
µορφή πίνακα, για τη µεταβατική περίοδο µέχρι 31-12-2008.  
 

6.4. Νόµος υπ’ αριθµ.. 3614 
∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 

προγραµµατική περίοδο 2007–2013 
Ο νόµος αρχικά δίνει 12 χρήσιµους ορισµούς για την κατανόηση του 

περιεχοµένου των εννοιών που χρησιµοποιούνται στο 4ο ΚΠΣ. Συγκεκριµένα οι 

έννοιες αυτές είναι: 

1. «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, εφεξής ΕΣΠΑ»: το έγγραφο που 
καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τη συνεργασία 
των συναρµόδιων Υπουργείων, περιφερειών και των λοιπών οικείων εταίρων, σε 
διάλογο µε την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής Επιτροπή) και το 
οποίο αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για την κατάρτιση του προγραµµατισµού του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και του Ταµείου Συνοχής. 
2. «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα»: έγγραφο το οποίο καταρτίζεται από τα αρµόδια 
Υπουργεία, περιφέρειες και τους λοιπούς αρµόδιους φορείς, υποβάλλεται από το 
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και εγκρίνεται από την Επιτροπή και το 
οποίο καθορίζει µια αναπτυξιακή στρατηγική µε τη χρήση ενός συνεκτικού 
συνόλου προτεραιοτήτων, που θα επιτευχθεί µε τη συνδροµή ενός Ταµείου ή, 
στην περίπτωση του στόχου «Σύγκλιση» και ειδικότερα για τα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» και «Περιβάλλον Αειφόρος 
Ανάπτυξη», µε τη συνδροµή του Ταµείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ. 
3. «Άξονας Προτεραιότητας»: µια από τις προτεραιότητες της στρατηγικής στο 
πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος που έχει συγκεκριµένους µετρήσιµους 
στόχους και περιλαµβάνει οµάδα πράξεων οι οποίες σχετίζονται µεταξύ τους. 
4. «Πράξη»: έργο ή οµάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή του 
οικείου επιχειρησιακού προγράµµατος ή µε ευθύνη της, σύµφωνα µε κριτήρια 
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που καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από 
έναν ή περισσότερους δικαιούχους προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του 
άξονα προτεραιότητας µε τον οποίο σχετίζονται. 
5. «∆ικαιούχος»: δηµόσιος ή ιδιωτικός οργανισµός, φορέας ή επιχείρηση, 
αρµόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια των 
καθεστώτων ενίσχυσης δυνάµει του άρθρου 87 της Συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι 
δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν µεµονωµένο έργο και λαµβάνουν 
δηµόσια ενίσχυση. 
6. «Παρατυπία»: κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού ∆ικαίου η οποία 
προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονοµικού φορέα και η οποία ζηµιώνει ή 
ενδέχεται να ζηµιώσει το γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε 
τον καταλογισµό στον κοινοτικό προϋπολογισµό αδικαιολόγητης δαπάνης. 
7. «Κανονισµός»: ο υπ’ αριθµ. 1083/2006 Κανονισµός (Ε.Κ.) του Συµβουλίου της 
11.7.2006 «περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο 
Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισµού (Ε.Κ.) αριθ. 1260/1999» (EE L 210 
της 31.7.2006). 
8. «Εφαρµοστικός Κανονισµός»: ο υπ’ αριθµ. 1828/ 2006 Κανονισµός (Ε.Κ.) της 
Επιτροπής της 8.12.2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του 
κανονισµού (Ε.Κ.) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του Κανονισµού (Ε.Κ.) αριθµ. 1080/ 
2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», όπως αυτός ισχύει (ΕΕ L 45 της 15.2.2007). 
9. «Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης» (ΕΠΑ): έγγραφο για την αναπτυξιακή 
στρατηγική της χώρας σε συνάφεια µε τα προγράµµατα που 
συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο καταρτίζεται από το 
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τη συνεργασία των αρµόδιων 
Υπουργείων και Περιφερειακών αρχών, εγκρίνεται από το Υπουργικό Συµβούλιο 
και προβλέπει χρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους. 
10. «Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα»: έγγραφο, στο πλαίσιο του ΕΠΑ, για την 
αναπτυξιακή στρατηγική του υπουργείου ή της περιφέρειας, σε συνάφεια µε τα 
προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο 
καταρτίζεται από το αρµόδιο Υπουργείο ή περιφέρεια, κοινοποιείται στον 
Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών και προβλέπει χρηµατοδότηση από 
εθνικούς πόρους. 
11. «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα» εφεξής ΟΠΣ: το πληροφοριακό 
σύστηµα του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, όπου καταχωρούνται τα 
δεδοµένα που αφορούν στα προγράµµατα, στις επενδύσεις του επενδυτικού 
νόµου και στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 
12. «Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης» εφεξής ΥΠΑΣΥ∆: η 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε την οποία 
προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες της διαχείρισης των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. 

Κατόπιν ο νόµος κάνει εκτενή αναφορά στην Εθνική Αρχή Συντονισµού 
δηλαδή την τη Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, 
Περιφερειακής Πολιτικής και ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας 
και Οικονοµικών, εφεξής εθνική αρχή συντονισµού, είναι η αρχή που συντονίζει 
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τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή των επιχειρησιακών προγραµµάτων του 
ΕΣΠΑ και καθοδηγεί τις διαχειριστικές αρχές µε στόχο την εξασφάλιση της 
αποτελεσµατικότητας και της νοµιµότητας της διαχείρισης και της εφαρµογής των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων. 
Στη συνέχεια αναφέρεται και περιγράφεται ο ρόλος: 

• Της ∆ιαχειριστική Αρχή 

• Των Ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης 

• Τις Ειδικές Υπηρεσίες 
 
Η ∆ιαχείριση Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων θα 

γίνεται από τις ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης των «Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων» του ΚΠΣ 2000−2006, οι οποίες συστάθηκαν 
δυνάµει του ν. 2860/2000 σε κάθε περιφέρεια, µετονοµάζονται σε Ενδιάµεσες 
∆ιαχειριστικές Αρχές και αναλαµβάνουν αρµοδιότητες διαχείρισης σύµφωνα µε το 
άρθρο 2 παράγραφος 6 του Κανονισµού επιπροσθέτως των αρµοδιοτήτων που 
προβλέπονται στο ν. 2860/2000. Κάθε ειδική υπηρεσία αναλαµβάνει στο πλαίσιο 
του οικείου Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος, για τους άξονες προτεραιότητας της αντίστοιχης 
διοικητικής περιφέρειας, µε την επιφύλαξη του άρθρου 4, τις ακόλουθες 
αρµοδιότητες: 
(α) επιλέγει τις προς χρηµατοδότηση πράξεις σύµφωνα µε τα κριτήρια που 
εφαρµόζονται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, 
(β) εκδίδει τις αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης πράξεων ή ανάκλησης αυτών, 
(γ) διασφαλίζει τη συµµόρφωση των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων µε τους 
ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησής 
τους, 
(δ) διενεργεί επαληθεύσεις κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 8, 
(ε) διασφαλίζει τη συλλογή και καταχώρηση στο ΟΠΣ των δεδοµένων 
προγραµµατισµού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική 
διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την 
αξιολόγηση, καθώς και των λογιστικών εγγραφών για κάθε πράξη στο πλαίσιο 
του επιχειρησιακού προγράµµατος. Είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια, την 
ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ, 
(στ) συνεργάζεται µε την εθνική αρχή συντονισµού για την αξιολόγηση του 
περιφερειακού επιχειρησιακού προγράµµατος και λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα 
για την αξιοποίηση των συµπερασµάτων της,  
(ζ) διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι άλλοι φορείς που εµπλέκονται στην 
υλοποίηση πράξεων τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστηµα είτε επαρκή 
λογιστική κωδικοποίηση για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση µε την πράξη 
µε την επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων, 
(η) καθορίζει διαδικασίες για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων  
σχετικά µε τις δαπάνες και τους ελέγχους κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 90 του 
Κανονισµού, 
(θ) παρέχει στην αρχή πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε 
τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγµατοποιούνται σε σχέση µε κάθε 
δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης, 
(ι) παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής των αξόνων προτεραιότητας της 
αντίστοιχης περιφέρειας µετά την αναγκαία εξειδίκευσή τους, συνεργάζεται µε την 
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ειδική υπηρεσία συντονισµού της διαχείρισης των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων για την υποβολή προτάσεων αναθεώρησης, 
(ια) συνεργάζεται µε την εθνική αρχή συντονισµού για την υποβολή των 
αναγκαίων αναφορών για τη σύνταξη των ετήσιων και τελικών εκθέσεων του 
προγράµµατος, 
(ιβ) διασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και 
δηµοσιότητας που ορίζονται στο άρθρο 69 του Κανονισµού, 
(ιγ) υποβάλλει στην Επιτροπή τις απαιτούµενες για τα µεγάλα έργα πληροφορίες 
µε βάση το άρθρο 40 του Κανονισµού, 
(ιδ) παρέχει στους δυνητικούς δικαιούχους σαφείς και λεπτοµερείς πληροφορίες 
τουλάχιστον σχετικά µε: 
(i) τους όρους επιλεξιµότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν προκειµένου να 
ενταχθούν για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράµµατος· 
(ii) τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηµατοδότησης και των 
σχετικών χρονικών περιόδων· 
(iii) τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηµατοδότηση πράξεων· 
(iv) τους αρµοδίους σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίοι µπορούν να 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τα επιχειρησιακά προγράµµατα. 

Επιπροσθέτως, η ειδική υπηρεσία ενηµερώνει τους δυνητικούς 
δικαιούχους ότι ο τίτλος των πράξεων, οι δικαιούχοι και το ποσό της δηµόσιας 
χρηµατοδότησης που χορηγείται θα αποτελέσει αντικείµενο δηµοσιοποίησης,  
(ιε) εξετάζει τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 22, πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο 
επιχειρησιακό πρόγραµµα,  
(ιστ) προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δηµοσίων συµβάσεων και ιδίως 
κατά τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύµβασης. Η ειδική 
υπηρεσία εκφράζει τη γνώµη εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη λήψη των 
σχετικών στοιχείων ή εντός είκοσι (20) ηµερών σε περιπτώσεις συµβάσεων άνω 
των είκοσι πέντε εκατοµµυρίων ευρώ. Η σύµφωνη γνώµη της ειδικής υπηρεσίας 
αποτελεί όρο για τη χρηµατοδότηση της πράξης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 21, 
(ιζ) συνεργάζεται µε την εθνική αρχή συντονισµού, και παρέχει σε αυτή κάθε 
πληροφορία που ζητείται. Σε συµφωνία µε την εθνική αρχή συντονισµού παρέχει 
στην Επιτροπή πληροφορίες που ζητούνται,  
(ιη) υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης 
και παρέχει σε αυτή τα απαιτούµενα έγγραφα και πληροφορίες, τα οποία 
καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση της ποιότητας υλοποίησης του 
επιχειρησιακού προγράµµατος σε σχέση µε τους στόχους του, 
(ιθ) προβαίνει στην ακύρωση µέρους ή του συνόλου της κοινοτικής συνεισφοράς 
της πράξης η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσµατος επαλήθευσης ή πορίσµατος 
ελέγχου, 
(κ) εισηγείται, µέσω της εθνικής αρχής συντονισµού, στον αρµόδιο Υπουργό για 
την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών τα 
οποία διαπιστώνονται βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί. 

Στο κεφάλαιο Γ΄ του νόµου περιγράφεται ο τρόπος που θα γίνεται η 
παρακολούθηση του ΕΣΠΑ την οποία συγκεκραµένα θα κάνουν: 

• Η ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών 

• Οι Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
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Κατόπιν αναφέρονται οι χρηµατοδοτήσεις και πληρωµές από το 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων  και τέλος ο έλεγχος και ειδικά θέµατα.  

Σχετική είναι και η Υπουργική απόφαση συστήµατος διαχείρισης που 
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 27 Μαρτίου 2008 µε Αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749, και 
ενδεικτικά αναφέρεται: 

• Στο Α΄ Κεφάλαιο στον τύπο και το περιεχόµενο απόφασης ένταξης 
πράξης σε επιχειρησιακό πρόγραµµα του ΕΣΠΑ 2007−2013, σύµφωνα µε 
το αρ. 7 παρ. 4 του ν. 3614/2007, και περιεχόµενο συµφώνου αποδοχής 
της παρ. 1 του αρ. 7 του ν. 3614/2007. 

• Στο Β΄ Κεφάλαιο στον προσδιορισµό στοιχείων που τηρούνται στο 
ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα (ΟΠΣ) και ευθύνες των 
υπόχρεων σύµφωνα µε το αρ. 9 παρ. 2 του ν. 3614/2007. 

• Στο Γ΄ Κεφάλαιο στην τυποποίηση και εξειδίκευση του περιεχοµένου της 
απόφασης ορισµού ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης σύµφωνα µε το αρ. 4 
του ν. 3614/2007. 

• Στο Ε΄ Κεφάλαιο στους κανόνες εκλεξιµότητας δαπανών των πράξεων 
των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007−2013, σύµφωνα µε 
το άρθρο 2 του ν. 3614/2007 

 
Ν. 3613/2007, Αρ. 22 (ΕΟΕΣ): Παρουσίαση βασικών σηµείων 

Α. Κανονισµός 1082/2006 (ΕΟΕΣ) 

Στο ΦΕΚ 263/Α/23-11-2007 δηµοσιεύτηκε ο Νόµος 3613/2007. Στο 
άρθρο 22 του νόµου αυτού περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για τον Ευρωπαϊκό Όµιλο 
Εδαφικής Συνεργασίας (στο εξής «ΕΟΕΣ»), προσαρµόζοντας µε αυτόν τον 
τρόπο την ελληνική νοµοθεσία στον Κανονισµό 1082/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006, (στο εξής «Κανονισµός»). 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύµφωνα µε το άρθρο 159 της 
Συνθήκης ΕΚ, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της κοινωνικής και 
οικονοµικής συνοχής, µπορούν να αναλαµβάνονται ειδικές δράσεις. Έτσι, καθώς 
η αρµονική ανάπτυξη ολόκληρου του κοινοτικού εδάφους και η προαγωγή της 
συνοχής προϋποθέτουν την ενίσχυση της εδαφικής συνεργασίας και 
λαµβάνοντας υπ΄ όψιν: 

� τις σηµαντικές δυσχέρειες των κρατών µελών, και ειδικότερα των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών, κατά την εφαρµογή και τη διαχείριση δράσεων 
εδαφικής συνεργασίας λόγω των διαφορετικών εθνικών νοµοθεσιών,  

� την αύξηση του αριθµού των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της 
κοινότητας µετά τη διεύρυνση,  

� την ανεπάρκεια των υφιστάµενων µηχανισµών, καθώς επίσης και 
� την επιθυµία παρακολούθησης της εφαρµογής των δράσεων εδαφικής 

συνεργασίας χωρίς την οικονοµική συµµετοχή της κοινότητας, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο προχώρησαν στην έκδοση του 
Κανονισµού 1082/2006 για τον ΕΟΕΣ.  
Σύµφωνα µε τον ανωτέρω Κανονισµό, ο ΕΟΕΣ προάγει τη διασυνοριακή, 

διακρατική ή/και διαπεριφερειακή συνεργασία µεταξύ των µελών του µε τη 
δηµιουργία οµίλων συνεργασίας στο κοινοτικό έδαφος, µε αποκλειστικό στόχο 
την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. 
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Ο Κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του, ισχύει άµεσα 
σε κάθε κράτος µέλος και τέθηκε σε εφαρµογή από την 1η Αυγούστου 2007, πλην 
του άρθρου 16 που ισχύει από την 1η Αυγούστου 2006.  
 
Β. Στόχος και Περιεχόµενο του Κανονισµού 1082/2006 
 

∆εδοµένων των δυσχερειών που συναντούν τα κράτη µέλη στον τοµέα 
της διασυνοριακής συνεργασίας, ο Κανονισµός 1082/2006 θεσπίζει ένα νέο 
όργανο συνεργασίας σε κοινοτικό επίπεδο, τον ΕΟΕΣ, στο πλαίσιο της 
µεταρρύθµισης της περιφερειακής πολιτικής για την περίοδο 2007 – 2013.  

Στόχος του ΕΟΕΣ (άρθρο 1) είναι η διευκόλυνση και η προαγωγή της 
διασυνοριακής, διακρατικής ή/και διαπεριφερειακής συνεργασίας µε 
αποκλειστικό στόχο την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής 
συνοχής.  

Αποτελεί ένα νέο νοµικό εργαλείο, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα 
σε τοπικές και περιφερειακές αρχές, σε κράτη µέλη και σε οργανισµούς δηµοσίου 
δικαίου (άρθρο 3), να συστήνουν τέτοιους οµίλους.  

Κυρίως όµως, προβλέπει τα αναγκαία χρηµατοδοτικά εργαλεία για 
την επίτευξη του ανωτέρω στόχου µέσω της δυνατότητας που προσφέρει 
για άµεση πρόσβαση των ΕΟΕΣ ως τελικών δικαιούχων, κατά κύριο λόγο, 
στις δράσεις των διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ, καθώς και σε άλλα 
προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ ή από εθνικούς πόρους.   

Αντίθετα µε τους φορείς που διαχειρίζονταν τέτοιου είδους συνεργασίες 
µέχρι το 2007, ο ΕΟΕΣ διαθέτει νοµική προσωπικότητα (άρθρο 1) και δύναται να 
αποκτά, να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία, να απασχολεί προσωπικό και 
να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίων.  
���� Ένα πρωτοποριακό στοιχείο για τα µέχρι πρότινος δεδοµένα, είναι ότι η 
θέσπιση του ΕΟΕΣ καθιστά δυνατή τη σύσταση οµίλου φορέων από 
διαφορετικά κράτη µέλη χωρίς προηγουµένως να έχει υπογραφεί διεθνής 
σύµβαση επικυρωµένη από τα εθνικά κοινοβούλια, αφού όµως τα κράτη 
µέλη έχουν συναινέσει στη συµµετοχή των µελών του ΕΟΕΣ που έχουν 
συσταθεί δυνάµει του εθνικού τους δικαίου. Τονίζουµε ότι προϋπόθεση για 
τη σύσταση ΕΟΕΣ είναι η συµµετοχή µελών εγκατεστηµένων στο έδαφος 
τουλάχιστον δύο κρατών µελών. Επιπλέον, από το προοίµιο του 
Κανονισµού προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η συµµετοχή στον ΕΟΕΣ και 
οντοτήτων από τρίτες χώρες, παρά τις προβλέψεις του Κανονισµού ΕΚ 
1080/06 για τα διαρθρωτικά ταµεία.  

Αναλύοντας το περιεχόµενο του Κανονισµού, σας επισηµαίνουµε τα 
ακόλουθα: 
Άρθρο 4 � Ίδρυση ενός ΕΟΕΣ:  

• η απόφαση λαµβάνεται µε πρωτοβουλία των µελών του,  

• η συµµετοχή του προτιθέµενου µέλους σε ΕΟΕΣ εγκρίνεται βάσει της 
νοµοθεσίας του κράτους µέλους στο οποίο έχει και την έδρα του,  

• τα κράτη µέλη ορίζουν τις αρµόδιες για τη διαδικασία αυτή αρχές. 
Πιο συγκεκριµένα, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: α) τα 

προτιθέµενα µέλη ενός ΕΟΕΣ αποφασίζουν µε δική τους πρωτοβουλία τη 
συµµετοχή τους σε ΕΟΕΣ, β) κάθε προτιθέµενο µέλος γνωστοποιεί στην αρµόδια 
αρχή που έχει συσταθεί στο οικείο κράτος-µέλος την πρόθεση για συµµετοχή σε 
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ΕΟΕΣ και αποστέλλει σε αυτήν την προτεινόµενη σύµβαση και το προτεινόµενο 
καταστατικό, γ) η αρµόδια σε κάθε χώρα αρχή λαµβάνει απόφαση σχετικά µε την 
αίτηση κατά κανόνα εντός τριών µηνών από την παραλαβή αυτής.      
Άρθρο 5 ���� Η κτήση της νοµικής προσωπικότητας ολοκληρώνεται:  

όταν το καταστατικό του ΕΟΕΣ καταχωρίζεται ή/και δηµοσιεύεται 
σύµφωνα µε το εφαρµοστέο δίκαιο του κράτους µέλους όπου έχει 
την έδρα του, ενώ είναι απαραίτητη η δηµοσίευση σχετικής 
ανακοίνωσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 6 ���� Αναφορικά µε τον έλεγχο των κεφαλαίων που διαχειρίζεται ο  
        ΕΟΕΣ:  

i. όταν αυτά προέρχονται από εθνικούς πόρους, ο έλεγχος 
πραγµατοποιείται από την αρµόδια αρχή που υποδεικνύει 
το κράτος µέλος όπου εδρεύει ο ΕΟΕΣ,  

ii. όταν οι δράσεις του συγχρηµατοδοτούνται από την 
Κοινότητα, εφαρµόζεται η σχετική νοµοθεσία περί ελέγχου 
των κεφαλαίων που χορηγεί η Κοινότητα. 

Άρθρο 7 ���� Τα καθήκοντα του ΕΟΕΣ:  
i. ορίζονται στη σύµβαση που διέπει τα µέλη του (η οποία 

τελεί υπό έγκριση κατά την αρχική διαδικασία σύστασης 
ενός ΕΟΕΣ) ενεργώντας εντός του πλαισίου που θέτει αυτή,  

ii. περιορίζονται πρωτίστως στην εφαρµογή προγραµµάτων ή 
έργων εδαφικής συνεργασίας που συγχρηµατοδοτούνται 
από την Κοινότητα, ενώ δεν αποκλείεται η διεξαγωγή άλλων 
δράσεων µε ή χωρίς την οικονοµική συνεισφορά της 
Κοινότητας,  

iii. µπορούν να περιορίζονται από το κράτος µέλος της έδρας 
του ΕΟΕΣ, εάν δεν περιλαµβάνουν κοινοτική οικονοµική 
συνεισφορά [µε εξαίρεση τις δράσεις που προβλέπονται 
από το άρθρο 6 του Κανονισµού 1080/2006 (ΕΚ)]. 

iv. δεν αφορούν σε καµία περίπτωση στην άσκηση δηµόσιας 
εξουσίας και σε αρµοδιότητες που αποσκοπούν στη 
διασφάλιση των γενικών συµφερόντων του Κράτους ή 
άλλων δηµόσιων αρχών (όπως οι αστυνοµικές και 
κανονιστικές εξουσίες, η δικαιοσύνη και η εξωτερική 
πολιτική). 

Άρθρο 8 � Τα µέλη του ΕΟΕΣ συνάπτουν σύµβαση στην οποία αναφέρονται: 
i. η επωνυµία, 
ii. η έδρα, 
iii. η έκταση του εδάφους, όπου ασκεί τα καθήκοντα του, 
iv. ο στόχος και τα καθήκοντα του, 
v. ο κατάλογος των µελών του, 
vi. το εφαρµοστέο δίκαιο, 
vii. οι ρυθµίσεις για θέµατα δηµοσιονοµικού ελέγχου, 
viii. οι διαδικασίες τροποποίησης της σύµβασης.  

Άρθρο 9 � Ο ΕΟΕΣ διαθέτει καταστατικό το οποίο:  
i. όπως και η προαναφερθείσα σύµβαση, τελεί υπό τη 

διαδικασία έγκρισης από τα οικεία κράτη µέλη, όπως 
αυτή προβλέπεται στο άρθρο 4 του Κανονισµού,  



 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ    

 

 
Έργο: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  

Εκπαιδευτική Ενότητα:  Βασικές αρχές που διέπουν το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης            

 

Σελίδα: 44 / 48 

 

ii. εγκρίνεται οµόφωνα από τα µέλη του,  
iii. περιέχει τουλάχιστον όλες τις διατάξεις της 

σύµβασης, 
iv. καθώς επίσης και τις:  

� διατάξεις λειτουργίας των οργάνων και τις αρµοδιότητες 
του, 

� διαδικασίες λήψης αποφάσεων του ΕΟΕΣ, 
� γλώσσα ή γλώσσες εργασίας, 
� ρυθµίσεις για τη λειτουργία του (διοίκηση προσωπικού, 

προσλήψεις, φύση συµβάσεων προσωπικού), 
� ρυθµίσεις για τις οικονοµικές συνεισφορές των µελών, τους 

εφαρµοστέους λογιστικούς κανόνες και κανόνες περί 
προϋπολογισµού, 

� ρυθµίσεις για την ευθύνη των µελών, 
� αρχές που είναι αρµόδιες για το διορισµό ανεξάρτητων 

εξωτερικών ελεγκτών, 
� διαδικασίες τροποποίησης του καταστατικού. 

Άρθρα 10 και 11 � Όργανα: Ο ΕΟΕΣ  
i. διαθέτει τουλάχιστον συνέλευση και διευθυντή,  
ii. µπορεί να προσθέσει και άλλα όργανα µε σαφώς 

καθορισµένες αρµοδιότητες,  
iii. φέρει την ευθύνη για τις πράξεις των οργάνων του έναντι 

τρίτων.  
iv. Η συνέλευση εγκρίνει και τον προϋπολογισµό του ΕΟΕΣ.  

Άρθρο 12 � Αναφορικά µε την εκκαθάριση, την αφερεγγυότητα, την παύση 
πληρωµών και την ευθύνη:  

i. ο ΕΟΕΣ διέπεται από τους νόµους του κράτους µέλους 
όπου έχει την καταστατική του έδρα και  

ii. είναι υπεύθυνος για τα πάσης φύσεως χρέη του. 
Άρθρο 13 ���� Σε περίπτωση που οι δραστηριότητες που πραγµατοποιεί ο ΕΟΕΣ 

είναι κατά παράβαση της νοµοθεσίας κράτους µέλους (όσον 
αφορά τη δηµόσια πολιτική, τη δηµόσια ασφάλεια, τη δηµόσια 
υγεία, τη δηµόσια ηθική και το δηµόσιο συµφέρον), αρµόδιος 
φορέας του εν λόγω κράτους δύναται να απαγορεύει τη 
δραστηριότητα αυτή στο έδαφός του ενώ η απαγόρευση αυτή δε 
συνιστά µέσο αυθαίρετου ή συγκεκαλυµµένου περιορισµού της 
εδαφικής συνεργασίας. 

Άρθρο 14 � Τα αρµόδια δικαστήρια ή αρχές του κράτους µέλους όπου  
βρίσκεται η καταστατική έδρα του ΕΟΕΣ µπορούν να 
αποφασίσουν τη λύση αυτού σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
αναντιστοιχία ανάµεσα στη δράση του και τις διατάξεις των 
άρθρων 1 και 7 του Κανονισµού. 

Άρθρο 15 � Σε περίπτωση που ο ΕΟΕΣ εµπλέκεται σε διαφορές:  
i. εφαρµόζεται η κοινοτική νοµοθεσία,  
ii. αρµόδια για την επίλυση είναι τα δικαστήρια του κράτους 

µέλους όπου έχει την καταστατική του έδρα ο ΕΟΕΣ.  
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Παράλληλα, ο Κανονισµός δεν περιορίζει την άσκηση του δικαιώµατος 
των πολιτών αναφορικά µε την προσφυγή τους κατά δηµοσίων υπηρεσιών που 
είναι µέλη ενός ΕΟΕΣ. 
Άρθρο 16 � Τα κράτη µέλη:  

i. λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή του Κανονισµού 
και 

ii. για κάθε διάταξη που προκύπτει βάσει του άρθρου 16 του 
Κανονισµού, το κράτος µέλος ενηµερώνει την Επιτροπή και 
τα άλλα κράτη µέλη. 

 
Γ. Προσαρµογή Εθνικού νοµικού πλαισίου  

Με τις διατάξεις του άρθρου 22 του νόµου 3613/2007, πραγµατοποιήθηκε 
το πρώτο στάδιο προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας στο περιεχόµενο και 
τις διατάξεις του Κανονισµού 1082/2006, προκειµένου να είναι δυνατή η 
συµµετοχή των επιλέξιµων φορέων, και ιδίως των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού της 
χώρας σε ΕΟΕΣ.   

Το άρθρο 22 του νόµου αυτού αναφέρεται στον Ευρωπαϊκός Όµιλο 
Εδαφικής Συνεργασίας – ΕΟΕΣ. 

Συγκεκριµένα ο νόµος αυτός που υλοποιεί κανόνα ευρωπαϊκού δικαίου 
και εισάγει ορισµένες τροποποιήσεις στο ν. 3463/2006 αναφέρει ότι : 

• Θα χρησιµοποιείται εφεξής ο όρος «Συµβάσεις στο πλαίσιο 
αδελφοποιήσεων – Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής Συνεργασίας». 

• ∆ήµοι, Κοινότητες, Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και οργανισµοί δηµοσίου 
δικαίου κατά την έννοια του δεύτερου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 1 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισµού των διαδικασιών 
σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, 
µπορούν να συµµετέχουν σε Ευρωπαϊκό Όµιλο Εδαφικής Συνεργασίας, 
εφεξής καλούµενο «Ε.Ο.Ε.Σ.», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 
(ΕΚ) υπ’ αριθµ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006. Μέλη Ε.Ο.Ε.Σ. µπορούν να είναι 
επίσης ενώσεις φορέων, οι οποίοι ανήκουν σε µία ή περισσότερες από τις 
ανωτέρω κατηγορίες, καθώς και το Ελληνικό ∆ηµόσιο 
συµπεριλαµβανοµένων και των Περιφερειών. 

• Η συµµετοχή των φορέων της παραγράφου αυτής σε Ε.Ο.Ε.Σ. εγκρίνεται 
µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από σύµφωνη γνώµη 
της Επιτροπής στην οποία συµµετέχει και εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών. Η Επιτροπή αυτή ορίζεται ως αρµόδια αρχή, 
κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΚ) υπ’ 
αριθµ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
5ης Ιουλίου 2006. Ο Υπουργός Εσωτερικών είναι αρµόδιος για την 
εφαρµογή των άρθρων 13 και 14 του Κανονισµού 1082/2006, µετά από 
εισήγηση της ανωτέρω Επιτροπής. 

• Η Ε.Ο.Ε.Σ. που έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα συστήνεται 
ως αστική εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία λειτουργεί 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τις προβλέψεις του Κανονισµού. 
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• Για τις ανάγκες εκπλήρωσης των καθηκόντων του Ε.Ο.Ε.Σ., µπορεί να 
αποσπάται προσωπικό που υπηρετεί µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε 
φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα του άρθρου 1 παράγραφοι 2 και 3 
του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α΄), εφόσον γίνεται, κατά την κείµενη 
νοµοθεσία, παραποµπή ή αναφορά σε αυτόν, κατά την παράγραφο 3 του 
άρθρου 11 του ν. 3049/2002 (ΦΕΚ 212/Α΄). Η απόσπαση διενεργείται µε 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρµόδιου κατά περίπτωση 
Υπουργού, ύστερα από αίτηση του Ε.Ο.Ε.Σ., σύµφωνη γνώµη του 
οργάνου διοίκησης του οικείου φορέα και γραπτή συγκατάθεση του 
υπαλλήλου που αποσπάται. Οι αποδοχές αυτών που αποσπώνται για τις 
ανάγκες των Ε.Ο.Ε.Σ. βαρύνει τον οικείο φορέα από τον οποίο 
αποσπώνται. 

• Υφιστάµενες ενώσεις φορέων, δίκτυα πόλεων και άλλες µορφές 
συνεργασίας µε οποιαδήποτε νοµική προσωπικότητα και αν λειτουργούν, 
που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς µε αυτούς του Ε.Ο.Ε.Σ. και έχουν την 
καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, µπορούν να µετατραπούν σε 
Ε.Ο.Ε.Σ., µετά από απόφαση του οργάνου διοίκησής τους και έγκριση του 
Υπουργού Εσωτερικών κατά τα ανωτέρω οριζόµενα, εφόσον 
προσαρµόσουν το καταστατικό τους προς τις ρυθµίσεις του Κανονισµού 
1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης 
Ιουλίου 2006 και του παρόντος άρθρου. 
Τέλος µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και 

Οικονοµίας και Οικονοµικών, ρυθµίζονται όλα τα ζητήµατα που είναι αναγκαία για 
την εξασφάλιση και αποτελεσµατική εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) υπ’ αριθ. 
1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 
2006, όπως αυτός αναλύθηκε προηγουµένως. 
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7. Ερωτήσεις – Ασκήσεις 
 

1. Τι γνωρίζετε για τις αρχές συµπληρωµατικότητας, εταιρικότητας, 
προσθετικότητας και πως αυτές αντανακλώνται στον ν. 3614/2007 

2. Ποιες αλλαγές και προς ποια κατεύθυνση έγιναν κατά την πορεία της 

µετακίνησης από το Α’ στο ∆΄ ΚΠΣ 

3. Ποια τα κύρια διαρθρωτικά ταµεία και τι γνωρίζετε για ένα από αυτά. 

4. Τι είναι τα διατοµεακά και περιφερειακά προγράµµατα. ∆ώστε 

παράδειγµα για το Υπουργείο Παιδείας 

5. Ποιους τοµείς χρηµατοδοτεί το ΕΚΤ. 

6. Τι γνωρίζετε για τον προϋπολογισµό της περιφερειακής πολιτικής 

 

8. Ιστοσελίδες 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/history/index_el.htm 
 
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/why/index_el.htm 

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/object/index_el.htm 

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/fonds/index_el.htm 
 
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/etap/index_el.htm 
 
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/manage/index_el.htm 
 
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/cf/index_el.htm 

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_el.htm  

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/fse/index_el.htm  

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/solidar/solid_el.htm 
 
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/gect/index_el.htm 
 
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/index_en.htm 
 
http://www.hellaskps.gr/Details.asp?L1=3&L2=1 
 
http://www.hellaskps.gr/Details.asp?L1=3&L2=2 
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http://www.hellaskps.gr/Details.asp?L1=2&L2=1 
 
http://www.hellaskps.gr/Details.asp?L1=2&L2=1&L3=1 
 
http://www.hellaskps.gr/Details.asp?L1=2&L2=1&L3=2 
 
http://www.espa.gr/espa.asp# 
 
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/greece/index_en.htm 
 
http://www.hellaskps.gr/Details.asp?L1=1&L2=5 
 
http://www.espa.gr/ep01.asp 
 
http://www.espa.gr/easynt.asp 
 
http://www.espa.gr/sde2.asp 
 
http://www.espa.gr/sde3.asp 
 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl07
13_el.htm 
 
http://www.hellaskps.gr/Details.asp?L1=11&L2=2&L3=3 
Ν.3614/2007 (ΕΣΠΑ): Παρουσίαση βασικών σηµείων 
http://www.hellaskps.gr/Documents/3614_2007_espa.pdf 
Ν.3613/2007, Αρ. 22 (ΕΟΕΣ): Παρουσίαση βασικών σηµείων 
http://www.hellaskps.gr/documents/3613_2007.pdf 
Κριτήρια ∆ιαχειριστικής Επάρκειας ∆ικαιούχων: Παρουσίαση βασικών σηµείων 
http://www.hellaskps.gr/programper4/files/EPISTOLH_DIKAIOUXOI_020507.zip 
 


