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Συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων με αυτές που χρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης(ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Αλιείας (ΕΤΑ) - Κριτήρια ∆ιαχωρισμού των Παρεμβάσεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και 
ΕΤΑ. 

 
Το κείμενο που ακολουθεί είναι κοινό για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το 

Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη και το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιεία και οριοθετεί τις παρεμβάσεις 

μεταξύ των Ταμείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ), του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ. 

 
1. Γενικά 
Ο κύριος όγκος των παρεμβάσεων που αφορούν στη βελτίωση της προσπελασιμότητας των 

αγροτικών περιοχών και τις παρεμβάσεις σε υποδομές περιβάλλοντος, θα καλυφθεί από το Ταμείο 
Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η ενίσχυση μεγάλης 

κλίμακας επενδυτικών σχεδίων, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, η αναβάθμιση του 

συστήματος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, η προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης, καθώς και η 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος θα καλυφθούν από το 
ΕΤΠΑ, ενώ η αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και οι 

παρεμβάσεις στους ανθρώπινους πόρους, θα καλυφθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ). 
Η θέσπιση κριτηρίων διαχωρισμού μεταξύ των ομοειδών κατηγοριών πράξεων που δύνανται να 

χρηματοδοτηθούν από τα διαφορετικά Ταμεία δεν διαπνέεται από  «διαχειριστική» λογική, αλλά 

αντανακλά τις προτεραιότητες των επιμέρους πολιτικών (περιφερειακή πολιτική, πολιτική 

αγροτικής ανάπτυξης, αλιευτική πολιτική) το σύνολο των οποίων βεβαίως επηρεάζεται από τη 

διάσταση του χώρου. 

Η μεγάλη έκταση των αγροτικών περιοχών, το μήκος της ακτογραμμής και το πλήθος των νησιών 

καθιστούν απαγορευτική την υιοθέτηση ως μόνου κριτηρίου διαχωρισμού των πράξεων των Ταμείων 

το «χωρικό – γεωγραφικό» κριτήριο, διότι είναι δεδομένο ότι οι πόροι του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ δεν 

επαρκούν για να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες στις δυο γενικές ομάδες παρεμβάσεων, μέσω 

των οποίων θα εξυπηρετηθούν ο στόχος της διαφοροποίησης της οικονομίας των αγροτικών 
περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία και ο στόχος της βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές. 
 Οι δύο γενικές ομάδες παρεμβάσεων αφορούν: 

o Στις παρεμβάσεις στο παραγωγικό περιβάλλον  

o Στα έργα υποδομών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών 

περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία.  

Αναγκαιότητα θέσπισης κριτηρίων εντοπίζεται, επίσης στους ακόλουθους τομείς παρεμβάσεων:  

o ∆ράσεις κατάρτισης – Ανθρώπινο δυναμικό  

o Παρεμβάσεις στον τομέα του Περιβάλλοντος. 

o Παρεμβάσεις με βάση την προσέγγιση LEADER που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ  

o Παρεμβάσεις για την ανάπτυξη επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών μέσω μιας τοπικής 

στρατηγικής, που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΑ.  
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Με βάση την παραπάνω προσέγγιση, τα κριτήρια διαχωρισμού των πράξεων που παρουσιάζονται στη 

συνέχεια, αποτελούν ένα συγκερασμό χωρικών – γεωγραφικών, οικονομικών και διοικητικών 

κριτηρίων. 

Για τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν  στις περιοχές  εφαρμογής του  Άξονα Προτεραιότητας 4  
Leader του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 -2013,  με νομική βάση τα άρθρα 61 

- 64 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20/9/2005, «για τη στήριξη της Αγροτικής 

Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)» κριτήριο 
διαχωρισμού των παρεμβάσεων αποτελεί αυτή καθ’ εαυτή η προσέγγιση Leader.   
Επίσης, για τις παρεμβάσεις με στόχο την ανάπτυξη επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών στο 

πλαίσιο εφαρμογής του άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007 -2013, με νομική 

βάση τα άρθρα 43 - 45 του Καν.(ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου, της 27/7/2006, για το «Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Αλιείας», κριτήριο διαχωρισμού των παρεμβάσεων αποτελεί αυτή  καθ’ εαυτή η επιλεχθείσα 

τοπική στρατηγική για την κάθε αλιευτική περιοχή. 

Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (κατεύθυνσης φυτικής και 
ζωικής παραγωγής)  και δασοκομικών εκμεταλλεύσεων (άξονας 1 ΠΑΑ), στο πλαίσιο 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ. 
Επενδύσεις για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών, κτηνοτροφικών και 
δασοκομικών προϊόντων (άξονας 1 ΠΑΑ), δράσεις επιχειρηματικότητας και γενικότερα όλες οι 
δράσεις, οι οποίες αφορούν στην πρώτη μεταποίηση ή/και εμπορία προϊόντων (δεν αφορά 

επενδύσεις στο λιανικό εμπόριο) που καλύπτονται από το Παράρτημα Ι της Συνθήκης, καθώς και 
δασικών προϊόντων, χρηματοδοτούνται κατά αποκλειστικότητα από το ΕΓΤΑΑ. Σύμφωνα με 

τον Καν. 1698/2005, η στήριξη από το ΕΓΤΑΑ περιορίζεται στις πολύ μικρές, τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής1 καθώς και 
για τις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο 
εργασιών μικρότερο των 200 εκ. €. Στην περίπτωση της δασοκομίας η στήριξη παρέχεται από το 

ΕΓΤΑΑ στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον Καν. 1698/2005.  
Οι επενδύσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων  και της 
θαλάσσιας αλιείας, χρηματοδοτούνται από το ΕΤΑ μέχρι εξαντλήσεων των πόρων του ΕΠΑΛ.  

Οι επενδύσεις στην πρώτη μεταποίηση και εμπορία ιχθύων, οστράκων κ.λ.π. χρηματοδοτούνται 

αποκλειστικά από το ΕΤΑ, μέχρι εξαντλήσεως των πόρων του ΕΠΑΛ. 

                                                 
1 Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται με βάση τον αριθμό των απασχολουμένων ατόμων και τον κύκλο 
εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους. Ειδικότερα: 

 Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους και της οποίας 
ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ευρώ. 

 Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους και ο κύκλος 
εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ. 

 Ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και της οποίας ο 
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. Ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. 
Ευρώ.  
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Η στήριξη στην υδατοκαλλιέργεια και στη μεταποίηση των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, από το ΕΤΑ, περιορίζεται στις επιχειρήσεις, όπως αυτές προβλέπονται στον 
Καν. 1198/20052.  
 

Υδρεύσεις, αποχετεύσεις και βιολογικοί καθαρισμοί χρηματοδοτούνται  από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο 

Συνοχής. 

 

Τα κριτήρια διαχωρισμού, που παρουσιάζονται στη συνέχεια και τα οποία εκφράζονται σε 

χρηματοοικονομικούς όρους, αφορούν στο συνολικό προϋπολογισμό της παρέμβασης (δημόσια 

δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή). 

                                                 
2 Οι ενισχύσεις επενδύσεων από το ΕΤΑ περιορίζονται σύμφωνα με τον Καν. 1198/2006 σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ομοίως, σύμφωνα με τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ, της Επιτροπής) καθώς και σε επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή των οποίων ο κύκλος εργασιών είναι μικρότερος από 200 εκ. Ευρώ.  
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2. Ειδικά Κριτήρια ∆ιαχωρισμού  
2.1 Έργα υποδομών που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ 
Παρεμβάσεις σε υποδομές υλοποιούνται στο σύνολο των αγροτικών περιοχών εφαρμογής του άξονα 
προτεραιότητας 3 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη  (ΠΑΑ) 2007 -2013 σε ∆ημοτικά 

∆ιαμερίσματα έως 3000 κατοίκους και στις περιοχές εφαρμογής του ΕΠΑΛ, ως ακολούθως: 

 
2.1.1 Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας   και τη διατήρηση 

και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς (άξονας 3 ΠΑΑ) 
o Τοπικά κέντρα τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία-περίπτερα ενημέρωσης και 

πληροφόρησης), σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, κ.λ.π., ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές 

της αγροτικής υπαίθρου, προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των 

περιοχών.  

o Υποδομές για τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

όπως τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της αγροτικής υπαίθρου (μνημεία, γεφύρια, μύλοι, 

λιοτρίβια, πατητήρια, βρύσες κ.λ.π.) και το τοπίο της υπαίθρου (όπως αναβαθμίδες κ.λ.π.). 

Τα ανωτέρω αφορούν σε παρεμβάσεις τοπικής κλίμακας και δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις σε 
μνημεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού. 
Ως ανώτατο ύψος συνολικού προϋπολογισμού των παρεμβάσεων αυτών είναι τα 300.000€ .  

Ίδιες κατηγορίες παρέμβασης, συνολικού προϋπολογισμού υψηλότερου αυτού του ορίου, θα 

συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

 
2.1.2 Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις     αγροτικές 
περιοχές  (άξονας 3 ΠΑΑ) 
Α)  Παρεμβάσεις σε κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές - εκθετήρια που 

σχετίζονται με την λαογραφική / αγροτική πολιτιστική κληρονομιά, κέντρα φροντίδας παιδιών 

προσχολικής ηλικίας, βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

(θέατρο, κινηματογράφος). 

Ως ανώτατο ύψος συνολικού προϋπολογισμού των παρεμβάσεων αυτών είναι τα 

300.000 €. Ίδιες κατηγορίες παρέμβασης, συνολικού προϋπολογισμού υψηλότερου 
αυτού του ορίου, θα συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

Β)    Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής 

κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια 

εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών κλπ. 

Ως ανώτατο ύψος συνολικού προϋπολογισμού των παρεμβάσεων αυτών, είναι τα 
300.000 €. Ίδιες κατηγορίες παρέμβασης, προϋπολογισμού υψηλότερου αυτού του 
ορίου, θα συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

Οι παρεμβάσεις των σημείων Α, Β, ανωτέρω δεν σχετίζονται με επιχειρηματική δραστηριότητα.  
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2.1.3 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών (άξονας 3 ΠΑΑ).  
Για την ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, θα χρηματοδοτηθούν δράσεις για τη συνολική αναβάθμιση 

χωριών (∆ημοτικά ∆ιαμερίσματα έως 3.000 κατοίκων κατά βάση ορεινών και μειονεκτικών στο πλαίσιο 

εφαρμογής του άξονα 3 του ΠΑΑ) σε εφαρμογή συνολικής μελέτης αναβάθμισης3  του οικισμού. Οι 

επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών αφορούν τα παρακάτω:  

o βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (διαμόρφωση υπαίθριων χώρων, 

πλακοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, φωτισμός κ.λ.π.) 

o αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση 

o αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων με ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και ιστορικής 

αξίας 

Το μέτρο αφορά κυρίως σε δημόσια έργα και συνολικά για τις ανωτέρω παρεμβάσεις ο συνολικός  

προϋπολογισμός θα ανέρχεται έως 1.000.000 € .  
 
∆ράσεις για την ανακαίνιση και ανάπτυξη χαρακτηρισμένων «παραδοσιακών οικισμών» θα 
συγχρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ. 
 
2.1.4 Υποδομές πρόσβασης.  
Μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 500.000€, 

χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ. 

 
2.1.5 Αλιευτικά καταφύγια (Άξονας 3 ΕΠΑΛ). 
Το ΕΤΑ  θα χρηματοδοτεί: 

(α) Την κατασκευή μόνο μικρών αλιευτικών καταφυγίων (μέχρι 50 θέσεις ελλιμενισμού και 

προϋπολογισμού  μέχρι 1,5Μ€ στα απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά, όπως αυτά αναφέρονται στο 

κεφάλαιο 1 του Ε.Π Αλιείας 2007 –2013. 

(β)  Τον εκσυγχρονισμό και εξοπλισμό των υφιστάμενων αλιευτικών καταφυγίων.  

 
2.1.6 Υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
Παρεμβάσεις που άπτονται υποδομών, ανάπτυξης και εφαρμογών ΤΠΕ για την εξυπηρέτηση του 

πολίτη χρηματοδοτούνται κυρίως από το ΕΤΠΑ. Ανάπτυξη υποδομών ευρυζωνικού διαδικτύου 

χρηματοδοτείται και από το ΕΓΤΑΑ σε «λευκές» περιοχές παρέμβασεις του Άξονα 3 του ΠΑΑ για την 

κάλυψη των «λευκών κηλίδων» στον ευρυζωνικό χάρτη της χώρας των περιοχών παρέμβασης του 

Άξονα 3.  

                                                 
3 Ως προς αυτό το μέτρο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη μελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής 
αναβάθμισης και ανάδειξης συνολικά του οικισμού ή σύνταξη σχεδίου αναβάθμισης αυτού. Αυτή η κατηγορία παρέμβασης δεν 
εφαρμόζεται σε εγκαταλελειμμένους οικισμούς. Το περιεχόμενο της μελέτης θα προσδιορισθεί σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
Κατά προτεραιότητα εντάσσονται περιοχές που έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (ύδρευσης, αποχέτευσης) 
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Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται στα πλαίσια των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας και 
της πρωτοβουλίας i-2010 και προκειμένου να περιλάβουν καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες και 
να βελτιώσουν τη ποιότητα ζωής των πολιτών μέσω της χρήσης εφαρμογών ΤΠΕ. 

 
2.1.7 Λοιπά έργα υποδομών 
Τα λοιπά έργα υποδομών, στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές, χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. 
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3. Ανθρώπινο δυναμικό  
 
3.1. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 
Οι δικαιούχοι του ΠΑΑ (άξονες 1,2,3 και 4) θα λαμβάνουν επαγγελματική κατάρτιση με αποκλειστική 

συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ και ως εκ τούτου δεν υπάρχει καμία επικάλυψη δράσεων μεταξύ 

δράσεων ΕΓΤΑΑ και ΕΚΤ. 
 
3.2.  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013  
∆εν περιλαμβάνονται δράσεις κατάρτισης στο ΕΠ Αλιείας 2007 – 2013 και οι σχετικές δράσεις θα 

υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ.  

 

4. Περιβάλλον  
4.1 Κριτήρια διαχωρισμού ανά περιβαλλοντικό τομέα 
Οι ειδικότερες περιβαλλοντικές δράσεις ομαδοποιήθηκαν ανά περιβαλλοντικό τομέα (φύση, έδαφος, 

ατμοσφαιρικό περιβάλλον, ακουστικό περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, πολιτική προστασία, μηχανισμοί-

εργαλεία-θεσμοί, υδατικό περιβάλλον, χωροταξία-πολεοδομία).  

Για τα πεδία που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από περισσότερα του ενός Ταμείου και για τα οποία 

υπάρχει αναγκαιότητα προσδιορισμού κριτηρίων διαχωρισμού και διασφάλισης συμπληρωματικότητας 

εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία παρατίθενται ανά τομέα:  

 
Τομέας «Φύση»:  

 Η εφαρμογή μέτρων προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων και γενικότερα τα θέματα 
παρεμβάσεων σε περιοχές ∆ικτύου Natura 2000 αποτελεί από τα σημαντικότερα πεδία 

εφαρμογής κριτηρίων διαχωρισμού, ιδιαίτερα μεταξύ των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται 

από το ΕΤΠΑ και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (βλ. ανάλυση στον πίνακα 2 που 

ακολουθεί). 
 Μεταχείριση και παρακολούθηση γενετικά τροποποιημένων προϊόντων και οργανισμών 

που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από κάθε 

Ε.Π. εξειδικεύονται στις αντίστοιχες περιγραφές των προγραμματικών κειμένων. Γενικό 
κριτήριο διαχωρισμού αποτελεί το Παράρτημα Ι της Συνθήκης, όπου σχετικές δράσεις είναι 

επιλέξιμες μόνο στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ. 

 Πυρκαγιές: Το ΠΑΑ θα καλύψει τον τομέα των δασικών πυρκαγιών και ειδικότερα θα 

χρηματοδοτήσει δράσεις αντίστοιχες αυτών που χρηματοδοτήθηκαν από τα ΠΕΠ, μέσω του 

ΕΓΤΠΕ-Π κατά τη Γ’ προγραμματική περίοδο, όπως έργα πρόληψης και προστασίας των 
δασικών οικοσυστημάτων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές. (Ο εξοπλισμός 

δασοπυρόσβεσης χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (βλ. και  πίνακα 1)). 
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Τομέας «Ατμοσφαιρικό περιβάλλον»: 
 Ενίσχυση ασφάλειας προστατευόμενων περιοχών από φυσικούς ή άλλους κινδύνους 

(Μεταφορά, χρήση ή αποθήκευση ουσιών – πυρκαγιές).  

 Το ΕΓΤΑΑ συγχρηματοδοτεί  δράσεις για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, ως ανωτέρω. 

 

Τομέας «Kλιματική  Aλλαγή»: 
 Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ): Το ΕΓΤΑΑ (μέσω ΠΑΑ), θα 

συγχρηματοδοτήσει αποκλειστικά μικρής κλίμακας (συνολικού προϋπολογισμού έως 300.000 
€) επενδυτικά σχέδια προώθησης ΑΠΕ που αφορούν σε δικαιούχους γεωργούς και για ίδια 

κατανάλωση,  στο πλαίσιο του Άξονα 3, του ΠΑΑ. 

 

 Επενδύσεις  στο σύνολο της χώρας που αφορούν σε μονάδες παραγωγής ΑΠΕ για την πώληση 

ενέργειας στην αγορά, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, θα συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

και το Ταμείο Συνοχής  

 

 Οι επενδύσεις σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης για την προώθηση των  ενεργειακών 

καλλιεργειών θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΓΤΑΑ (από τον ‘Άξονα  Προτεραιότητας 1 

του ΠΑΑ 2007 – 2013). 

 

 Ενίσχυση τεχνολογιών και προϊόντων για την προστασία της στοιβάδας του όζοντος:  

 Οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ στο συγκεκριμένο τομέα αφορούν αποκλειστικά σε  επενδύσεις 

στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (ζωικής και φυτικής παραγωγής)  καθώς και των επιχειρήσεων 

σχετιζομένων με την πρώτη μεταποίηση των  προϊόντων του Παραρτήματος Ι της 

Συνθήκης. 

 Παρεμβάσεις για την προστασία της στοιβάδας του όζοντος περιλαμβάνονται  στο ΠΑΑ, 

μέσω της παροχής στρεμματικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο εφαρμογής γεωργοπεριβαλλοντικών 

μέτρων. 

 
Τομέας «Μηχανισμοί, Εργαλεία, Θεσμοί»: 
Αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ΕΤΠΑ 

 

Τομέας «Χωροταξία – Πολεοδομία»: 
 Οι παρεμβάσεις χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ. Όσον αφορά παρεμβάσεις 

σχετικές με την οριοθέτηση, καταγραφή και αποτύπωση δασών και δασικών εκτάσεων, δύναται 

η χρηματοδότηση να γίνει από το ΕΓΤΑΑ. 

 

Με βάση τα σημαντικότερα πεδία δυνητικών επικαλύψεων που εντοπίσθηκαν, διαμορφώθηκε ο 

Πίνακας 1, που ακολουθεί, στον οποίο εξειδικεύονται οι δράσεις του τομέα περιβάλλοντος που θα 

χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ. 
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Πίνακας 1: ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΠΑ, Τ.Σ. ΚΑΙ   
 ΕΓΤΑΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ   
 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΕΓΤΑΑ 

Αντιπλημμυρικά έργα ♦ ♦  

Αντιπλημμυρικά έργα, στο πλαίσιο παρεμβάσεων ορεινής 

υδρονομίας σε δάση 

  ♦ 

Αρδευτικά δίκτυα4   ♦ 

∆ίκτυα ύδρευσης ♦ ♦  

Ταμιευτήρες, Λιμνοδεξαμενές, Φράγματα για άρδευση    ♦ 

Ταμιευτήρες, Λιμνοδεξαμενές, Φράγματα για ύδρευση ♦ ♦  

Ταμιευτήρες, Λιμνοδεξαμενές, Φράγματα στα νησιά ή 

αγροτικές περιοχές υπό όρους (μικτής χρήσης, ύδρευση- 

άρδευση) 

  ♦ 

Βιοποικιλότητα, παρεμβάσεις σε περιοχές Nαtura 20005 ♦   

Βιοποικιλότητα, παρεμβάσεις σε περιοχές Υψηλής 

Αισθητικής αξίας, μέσω γεωργοπεριβαλλοντικών και 

δασοπεριβαλλοντικών μέτρων, στο πλαίσιο εφαρμογής 

του Καν. 1698/2005 

  ♦ 

Έρευνα και τεχνολογία σε θέματα περιβάλλοντος ♦   

∆άση, πρόληψη πυρκαγιών, αναδασώσεις   ♦ 

Μονοπάτια, ποδηλατικές διαδρομές, σήμανση, 

παρατηρητήρια, θέσεις θέας (αγροτικές περιοχές) 

  ♦ 

Μονοπάτια, ποδηλατικές διαδρομές, σήμανση, 

παρατηρητήρια, θέσεις θέας (περιοχές Natura 2000) 
♦   

Ύδρευση / αντικατάσταση δικτύων κλπ. ♦ ♦  

Βιολογικοί καθαρισμοί ♦ ♦  

∆ιαχείριση απορριμμάτων ♦ ♦  

Απειλούμενοι φυτικοί και ζωικοί πόροι (είδη και φυλές)   ♦ 

Άγρια πανίδα και χλωρίδα ♦   

Προστασία άγριας πανίδας και χλωρίδας μέσω εφαρμογής 

γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων στο πλαίσιο εφαρμογής 

του Καν. 1698/2005 

  ♦ 

                                                 
4 ∆εν υπάρχουν μικτά δίκτυα 
5 Κατηγοριοποίηση των Παρεμβάσεων σύμφωνα με τον τεχνικό Οδηγό για τη χρηματοδότηση του ∆ικτύου Natura 2000 (2006) 
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Έργα υποδομής σε περιοχές ΝΑΤURA 6 ♦ ♦ ♦ 

Μηχανισμοί πιστοποίησης και σήμανσης (προϊόντα του 

παραρτήματος 1 της συνθήκης) 

  ♦ 

Μηχανισμοί πιστοποίησης και σήμανσης (λοιπά προϊόντα) ♦   

Μηχανισμοί παρακολούθησης της ποιότητας του 

περιβάλλοντος 
♦   

Βιοκαύσιμα μικρής κλίμακας - μονάδες παραγωγής για 

ίδια χρήση 

  ♦ 

Βιοκαύσιμα (μεγάλες μονάδες παραγωγής) ♦   

Αξιοποίηση βιομάζας γεωργοκτηνοτροφικής και δασικής  

προέλευσης 

  ♦ 

Εξοπλισμός δασοπυρόσβεσης  ♦   

 

Το Ταμείο Συνοχής προσετέθη διότι εκ παραδρομής δεν είχε περιληφθεί στα Ταμεία που 

χρηματοδοτούν δράσεις κλιματικής αλλαγής, έργα υποδομής σε περιοχές Natura και διαχείριση 

υδατικών πόρων, κατά την περίοδο υποβολής και έγκρισης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

                                                 
6 Έργα υποδομών, σε περιοχές Natura 2000 ακολουθούν την κατηγοριοποίηση ανά Ταμείο, όπως αποτυπώνονται στους 
πίνακες 1 και 2. 
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4.2 Κριτήρια διαχωρισμού για παρεμβάσεις στις περιοχές του δικτύου  Natura 2000 
 

Το ∆ίκτυο Natura 2000 καλύπτει διαφορετικούς τύπους εκτάσεων και εδαφών της χώρας, στους 

οποίους περιλαμβάνονται γεωργικές εκτάσεις, δάση, άλλες χερσαίες εκτάσεις (όπως αλπικές, 

θαμνώδεις, εγκαταλελειμμένες γεωργικές εκτάσεις κλπ), εσωτερικά ύδατα, υγρότοποι, παράκτιες 

ζώνες και θαλάσσιες ζώνες. Ως εκ τούτου, καθίσταται προφανές ότι οι σχετικές δραστηριότητες 

εμπίπτουν στο πεδίο παρέμβασης τόσο των προγραμμάτων του ΕΤΠΑ όσο και των προγραμμάτων 

που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ και χρήζουν διαχωρισμού. 

 

∆εδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της Κοινοτικής συγχρηματοδότησης του ∆ικτύου Natura 2000 
παρέχεται μέσω των υφιστάμενων Κοινοτικών πόρων που προορίζονται για την ενίσχυση της 

αγροτικής, περιφερειακής και θαλάσσιας ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε έναν Τεχνικό 

Οδηγό για την καταγραφή των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων για το ∆ίκτυο Natura 2000 (Τεχνικός 

Οδηγός για τη Χρηματοδότηση του δικτύου Natura 2000, (Ε.Ε). 2006). Ο συγκεκριμένος Τεχνικός 

Οδηγός αποτέλεσε χρήσιμο εργαλείο για τον προσδιορισμό της συμπληρωματικότητας και των 

συνεργιών που αναπτύσσονται μεταξύ των διαφορετικών χρηματοδοτικών μέσων καθώς και την 

αποφυγή πιθανών επικαλύψεων και επαναλήψεων, σε ότι αφορά τη χρηματοδότηση επιμέρους 

δραστηριοτήτων, που αναπτύσσονται στις περιοχές του δικτύου και χρηματοδοτούνται από 

διαφορετικά μέσα. 

 

Ως βασικές αρχές για το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων σημειώνονται οι εξής: 

 Οι δραστηριότητες που αφορούν στο καθεστώς προστασίας των περιοχών (φορείς διαχείρισης, 

μελέτες, επιχειρησιακά σχέδια κλπ ) καθώς και στην υλοποίηση πιλοτικών έργων, θα 

χρηματοδοτηθούν από τα προγράμματα του ΕΤΠΑ. 

 Οι δράσεις που αφορούν στην εφαρμογή γεωργικών και δασικών πρακτικών μέσω της παροχής 

στρεμματικών ενισχύσεων, συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ. 

 ∆ράσεις προστασίας και μελέτης συγκεκριμένων ειδών θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

 ∆ράσεις προστασίας ειδών, μέσω της εφαρμογής γεωργοπεριβαλλοντικών και 

δασοπεριβαλλοντικών μέτρων, συγχρηματοδοτείται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, ενώ 

 Υποδομές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, την ενθάρρυνση της επισκεψιμότητας, δράσεις για 

την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών θα συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

 

Ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 αποτυπώνεται στον 

Πίνακα 2, που ακολουθεί: 

 

 

Πίνακας 2: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ / ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000 ΕΤΠΑ ΕΓΤΑΑ Παρατηρήσε
ις 

∆ιαχείριση της διαδικασίας επιλογής +   
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Επιστημονικές Μελέτες/ Κατάλογοι Απογραφής για τον 

προσδιορισμό και την κήρυξη περιοχών 

+   

Προετοιμασία αρχικού Ενημερωτικού & ∆ιαφημιστικού Υλικού +   

Πιλοτικά Έργα +   

Προετοιμασία Σχεδίων & Στρατηγικών ∆ιαχείρισης +   

Σύσταση Φορέων ∆ιαχείρισης ή άλλων οργανωτικών σχημάτων 

διαχείρισης 

+   

∆ιαβούλευση και ∆ικτύωση-∆ημόσιες Συσκέψεις, ∆ικτύωση, 

Σύνδεσμοι με Γαιοκτήμονες 

+   

Εκπόνηση και Αναθεώρηση Σχεδίων & Στρατηγικών ∆ιαχείρισης +   

Τρέχουσες ∆απάνες Φορέων ∆ιαχείρισης ή άλλων οργανωτικών 

σχημάτων διαχείρισης 

+   

Συντήρηση Εγκαταστάσεων για το Κοινό - Πρόσβαση και Χρήση 

Περιοχών 

+   

Τρέχουσες ∆απάνες Προσωπικού +   

∆ιαχείριση Προστασίας - Οικότοποι    

Ενισχύσεις για Φυσικά Μειονεκτήματα στους γεωργούς ορεινών 

περιοχών 

 +  

Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα, εκτός 

ορεινών 

 +  

Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται με την Οδηγία 

2000/60 

 +  

Αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις  +  

Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις (γεωργικές εκτάσεις)  +  

Πρώτη ∆άσωση Γεωργικών Γαιών  +  

Πρώτη εγκατάσταση αγροδασοκομικών συστημάτων σε γεωργική γη  +  

Πρώτη δάσωση μη γεωργικών γαιών  +  

Ενισχύσεις Natura (δάση)  +  

∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις  +  

Αποκατάσταση δασοκομικού δυναμικού & δράσεις πρόληψης  +  

Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις (δάση)  +  

∆ιατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς   +  

∆ιαχείριση Προστασίας - Είδη +   

∆ιαχείριση Προστασίας – Είδη, μέσω γεωργοπεριβαλλοντικών και 

δασοπεριβαλλοντικών μέτρων 

 +  



Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-
2013 

 

 258

∆ιαχείριση Προστασίας – Εισβάλλοντα Ξενικά  Είδη +   

Υλοποίηση Σχεδίων και Συμβάσεων ∆ιαχείρισης +   

Παροχή Υπηρεσιών και απώλεια εσόδων από αγροτικές 

δραστηριότητες 

 +  

Παρακολούθηση και επισκόπηση +   

∆ιαχείριση Κινδύνων +   

(Συνεχιζόμενη) Επιτήρηση Περιοχών +   

Παροχή Ενημερωτικού και ∆ιαφημιστικού Υλικού Εθνικής και 

Περιφερειακής εμβέλειας 

+   

Παροχή Ενημερωτικού και ∆ιαφημιστικού Υλικού Τοπικής εμβέλειας   +  

Επιμόρφωση και Εκπαίδευση στις περιοχές Natura από τους Φορείς 

∆ιαχείρισης 

+   

Εγκαταστάσεις για την ενθάρρυνση της χρήσης επισκεπτών και την 

εκτίμηση περιοχών Natura 2000 

+   

Αγορά γαιών, περιλαμβανομένης της αποζημίωσης για δικαιώματα 

ανάπτυξης 

+   

Υποδομή που απαιτείται για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών +   

Υποδομή που απαιτείται για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών 

μέσω γεωργοπεριβαλλοντικών και δασοπεριβαλλοντικών μέτρων  

 +  

Υποδομή για ∆ημόσια Πρόσβαση +   

Υποδομή για ∆ημόσια Πρόσβαση (αγροτική οδοποιία)   +  

 

Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου, δημιουργείται Ειδική Υπηρεσία για το συντονισμό 

των δράσεων στον τομέα του Περιβάλλοντος. Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας 

περιγράφονται αναλυτικά στο ΕΣΠΑ. Η σύσταση της Eιδικής Yπηρεσίας αναμένεται ότι όχι μόνο θα 

διασφαλίσει την αποφυγή επικαλύψεων, αλλά θα συμβάλλει στην μέγιστη συνέργεια και 

συμπληρωματικότατα των πράξεων στον τομέα του Περιβάλλοντος, ανεξάρτητα πηγής (Ταμείου) 

χρηματοδότησης.  

 
4.3 Περιβάλλον στο πλαίσιο της αλιείας 
Στο βαθμό που η αειφόρος διαχείριση των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία και η προστασία 

του περιβάλλοντος αποτελούν βασικούς στρατηγικούς στόχους της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και 

του ΕΣΣΑΑΛ για την ∆’ προγραμματική περίοδο, σχεδόν το σύνολο των δράσεων που προβλέπονται 

στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος αποτελούν δράσεις για το περιβάλλον. 

Ειδικότερα, οι δράσεις προς την κατεύθυνση του περιβάλλοντος που θα χρηματοδοτηθούν 
αποκλειστικά από το ΕΠΑΛ, είναι αυτές που προβλέπονται από τον Κανονισμό του ΕΤΑ και 

περιλαμβάνουν: 
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 Μεθόδους υδατοκαλλιέργειας που μειώνουν τον αρνητικό αντίκτυπο ή ενισχύουν το θετικό 

αντίχτυπο στο περιβάλλον, σε σχέση με τη συνήθη πρακτική στον τομέα τα υδατοκαλλιέργειας. 

 Στήριξη παραδοσιακών μεθόδων υδατοκαλλιέργειας για τη διατήρηση και ανάπτυξη του 

οικονομικού και κοινωνικού πλέγματος και του περιβάλλοντος. 

 Μορφές υδατοκαλλιέργειας για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και της 

γενετικής ποικιλίας καθώς και την διαχείριση των χαρακτηριστικών τοπίου και των παραδοσιακών 

χαρακτηριστικών των ζωνών υδατοκαλλιέργειας. 

 Βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια συμβατή με συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς περιορισμούς, που 

προκύπτουν από το χαρακτηρισμό των περιοχών Natura 2000, σύμφωνα με την Οδηγία 

92/43/ΕΟΚ. 

 Βιώσιμη συμβολή στην καλύτερη διαχείριση ή προστασία των αλιευτικών πόρων. 

 ∆ράσεις που αφορούν άμεσα στις αλιευτικές δραστηριότητες για την προστασία και βελτίωση του 

περιβάλλοντος στο πλαίσιο του ∆ικτύου Natura, εκτός λειτουργικών εξόδων. 

 Προστασία του περιβάλλοντος σε μικρές αλιευτικές περιοχές για τη διατήρηση της ελκυστικότητάς 

τους, ανάπλαση μικρών παράκτιων κωμοπόλεων και χωριών και προστασία και βελτίωση της 

φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. 

 Για την ανάπτυξη, αναδιάρθρωση ή την βελτίωση ζωνών υδατοκαλλιέργειας, στους φορείς 

διαχείρισης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), (Νόμος 2742/1999 & 

αριθ Η.Π.17239 / 30.8.2002 Υπουργική Απόφαση), χορηγείται στήριξη προκειμένου να υλοποιούν 

ενέργειες συλλογικού χαρακτήρα, ιδίως για την προμήθεια συλλογικού εξοπλισμού για 

παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού στις ΠΟΑΥ και για αντιμετώπιση 

περιστατικών έκτακτης ρύπανσης, διενέργεια σχετικών μελετών κλπ.  

 Στο πλαίσιο την εφαρμογής του Κανονισμού 1967/2006, για τα μέτρα διαχείρισης στη Μεσόγειο, 

χορηγείται ενίσχυση, ιδίως για:  

(i) τη συλλογή επιστημονικών πληροφοριών προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι 

βιοτόποι που θα προστατευθούν (Posidonia oceanica) σύμφωνα με το άρθρο 4 του 

Κανονισμού,  

(ii) τη συλλογή επιστημονικών πληροφοριών για την επιστημονική ταυτοποίηση και 

χαρτογράφηση των περιοχών (Εθνικές προστατευόμενες περιοχές), οι οποίες θα 

προστατευθούν στο πλαίσιο του άρθρου 7 του Κανονισμού, και  

(iii) την επιστημονική παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης, σύμφωνα με τα  άρθρα 

18 και 19 του Κανονισμού. 

 

5.Παρεμβάσεις στο Παραγωγικό περιβάλλον  
 

Οι παρεμβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον, στο πλαίσιο εφαρμογής του άξονα 3 του ΠΑΑ, που 

αφορά στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 

αγροτικές περιοχές, συνδέονται με μέτρα τα οποία περιλαμβάνουν : 

- διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες 
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- στήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων (όπως αυτές ορίζονται 

στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής) 

- ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων. 

 
Τα κριτήρια διαχωρισμού, οι όροι και οι προϋποθέσεις, για παρεμβάσεις από γεωργούς και μη 
γεωργούς, στις περιοχές εφαρμογής του Άξονα 3 του ΠΑΑ, ορίζονται στα παρακάτω σημεία.  
 
5.1  ∆ιαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες - Επενδύσεις από γεωργούς  
Οι γεωργοί, όπως η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται από το εκάστοτε Εθνικό θεσμικό πλαίσιο, οι 

ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και τα μέλη των νοικοκυριών τους,  μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο 
από το ΕΓΤΑΑ (σύμφωνα με τον Καν. 1698/2005) για τη δημιουργία, τον εκσυγχρονισμό και 
την επέκταση πολύ μικρών επιχειρήσεων, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής.  
 
Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής: 

o Μικρής δυναμικότητας υποδομές διανυκτέρευσης, έως 40 κλίνες 

o Χώροι εστίασης και αναψυχής  

o Επισκέψιμα αγροκτήματα 

o Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (π.χ. 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι 

γευσιγνωσίας κλπ.). 

o Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικές μονάδες  

o Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών  

o Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση  

o Βελτίωση επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος, εκτός των 

όσων προβλέπονται από τη νομοθεσία (π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας με σκοπό 

την ίδια κατανάλωση ΑΠΕ, γεωθερμίας κλπ.). 

Θα συγχρηματοδοτηθούν επίσης ενέργειες για την εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 

και απόκτηση ποιοτικών σημάτων. 

Όσον αφορά τις επενδύσεις από γεωργούς στον τουρισμό, αυτές χρηματοδοτούνται 

αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, μέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ. 

Μεγαλύτερου συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού, θα 

συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

Επίσης, οι παρεμβάσεις από γεωργούς στη μεταποίηση και τις υπηρεσίες χρηματοδοτούνται 

αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, μέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Μεγαλύτερου 

συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεις στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών, θα 

συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 
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5.2 ∆ιαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας / Επενδύσεις από μη  γεωργούς  
Βασικές αρχές που θα διέπουν τα κριτήρια διαχωρισμού για επενδύσεις από μη γεωργούς, όπως 

ορίσθηκαν ανωτέρω, στους τομείς της μεταποίησης, εμπορίας, υπηρεσιών και τουρισμού είναι οι 

παρακάτω: 

 Γεωγραφικό κριτήριο. Για τις περιοχές εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων 

Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), που θα είναι ορεινές και μειονεκτικές, κατά την έννοια 

του Καν.1698/05 και που θα προσδιοριστούν μετά την συνεξέταση μιας σειράς παραμέτρων, η 

χρηματοδότηση αντίστοιχων επενδύσεων θα γίνει από το ΕΓΤΑΑ. Η χρηματοδότηση από το 

ΕΓΤΑΑ δεν θα αφορά σε ∆ημοτικά ∆ιαμερίσματα άνω των 3.000 κατοίκων. 

 Ύψος Προϋπολογισμού. Στις παραπάνω περιοχές, οι παρεμβάσεις στη  μεταποίηση και 
τις υπηρεσίες από το ΕΓΤΑΑ δεν θα υπερβαίνουν τις 300.000 € (συνολικός 

προϋπολογισμός). Οι επενδύσεις στον τουρισμό για ίδρυση και εκσυγχρονισμό με 
αύξηση δυναμικότητας (με προσθήκη καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση) χρηματοδοτούνται, για 
τις ίδιες περιοχές, αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και μέχρι ύψους συνολικού 
προϋπολογισμού 600.000€.  

 Κλαδικό κριτήριο. Η εξειδίκευση του κριτηρίου αυτού, στους κλάδους της μεταποίησης, 

εμπορίου και υπηρεσιών, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 3, ο οποίος αφορά στους 

κλάδους/παρεμβάσεις που θα συγχρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ.  
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Πίνακας 3: Κλάδοι που θα συγχρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ 

Κωδικός 
ΣΤΑΚΟ∆7 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ 

153.3 Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά 

158.1 Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

158.2 Παραγωγή φρυγανιών, μπισκότων, παραγωγή διατηρούμενων ειδών 

ζαχαροπλαστικής  

158.4 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

158.5 Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών 

προϊόντων 

158.6 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

158.9 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής μ.α.κ. 

159.1 Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών 

172 Υφαντήρια  

175.1 Ταπητουργία 

182.1 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας 

192.0 Κατασκευή ειδών ταξιδίου, τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας 

και σαγματοποιίας 

201.0 Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου 

203.0 Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική 

205.2 Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτική 

212.1 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από 

χαρτί και χαρτόνι. 

241.4 Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών (παραγωγή 

ξυλάνθρακα) 

245.1 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και 

στίλβωσης  

246.3 Παραγωγή αιθέριων ελαίων 

261.3 Κατασκευή κοίλου γυαλιού 

262.1 Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών 

ειδών 

262.5 Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων 

286.1 Κατασκευή ειδών μαχαιροποιίας 

286.2 Κατασκευή εργαλείων 

293.9 Κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 

361.1 Κατασκευή καρεκλών και καθισμάτων 

361.2 Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήματα 

                                                 
7 Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής ∆ραστηριότητας, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας.  
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361.3 Κατασκευή άλλων επίπλων κουζίνας 

361.4 Κατασκευή άλλων επίπλων 

362.9 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών 

363.0 Κατασκευή μουσικών οργάνων 

521.2 Παντοπωλεία 

522.5 Λιανικό εμπόριο οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών 

525.5 Λιανικό εμπόριο αναμνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης 

528.1 Επισκευή υποδημάτων κάθε είδους και άλλων δερμάτινων ειδών 

923.1 Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία 

923.2 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

923.3 Υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής 

930.1 Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων 

προϊόντων  

930.2 ∆ραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων 

930.4 ∆ραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 
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6. Κριτήρια διαχωρισμού δράσεων, που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του 
 Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) και  του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 (ΕΠΑΛ). 

 

Παρεμβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στην οικονομική διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών και των 

αλιευτικών περιοχών θα υλοποιηθούν μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 
και ειδικότερα μέσω των Αξόνων Προτεραιότητας 3 και 4 αλλά και μέσω του Ε.Π Αλιεία 2007-
2013, Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών». 
 

Για την αποφυγή επικαλύψεων αλλά και την διασφάλιση της συμπληρωματικότητας μεταξύ των 

Ταμείων θα χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα κριτήρια διαχωρισμού των δράσεων που θα υλοποιηθούν 

στο πλαίσιο των δύο Προγραμμάτων. 

Άξονας Προτεραιότητας 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Προσέγγιση 
LEADER» και Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Ε.Π. 
Αλιεία 2007 – 2013  
Οι δύο Άξονες Προτεραιότητας υλοποιούνται μέσω Τοπικών Στρατηγικών Ανάπτυξης που 

υποβάλλονται από Ομάδες Τοπικής ∆ράσης, στη βάση της εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης 

(bottom up). 

Οι περιοχές, οι οποίες θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΑΑ και στον Άξονα 

Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛ, θα διαφοροποιούνται γεωγραφικά. 
Άξονας Προτεραιότητας 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Ποιότητα 
Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και ∆ιαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονομίας» και Άξονας 
Προτεραιότητας 4: «Aειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Ε.Π Αλιεία 2007 – 2013. 
Παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ είναι δυνατόν να υλοποιούνται σε περιοχές, οι 

οποίες εντάσσονται παράλληλα και στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ. Στις περιπτώσεις αυτές 

η χρηματοδότηση πράξεων ακολουθεί τα παρακάτω κριτήρια διαχωρισμού: 

o Προκειμένου για δημόσια έργα, ο Άξονας Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ χρηματοδοτεί 

αποκλειστικά και μόνο τα έργα, τα οποία αναφέρονται ονομαστικά και κατά προτεραιότητα 
στα Τοπικά Προγράμματα που θα υποβληθούν από τις Ομάδες Τοπικής ∆ράσης Αλιευτικών 

Περιοχών, για την ένταξή τους στον Άξονα Προτεραιότητας. Λοιπά δημόσια έργα στις ίδιες 

περιοχές είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ 

«Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και ∆ιαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονομίας» 

o Οι ιδιωτικές επενδύσεις στις περιοχές αυτές χρηματοδοτούνται από τον Άξονα 

Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ και μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού του, για κάθε 

περιοχή παρέμβασης.  
7. Οριζόντια ∆ιάταξη 
Ο όρος εφαρμογής των κριτηρίων μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού (με βάση την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των σχετικών προκηρύξεων) ισχύει 

για όλα τα κριτήρια που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο του προγράμματος. Στην περίπτωση 
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εξάντλησης του προϋπολογισμού, η αρμόδια ∆ιαχειριστική Αρχή ενημερώνει σχετικά το μηχανισμό 

συντονισμού, ο οποίος με τη σειρά του μεριμνά για τη σχετική κατά περίπτωση άρση των κριτηρίων. 

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων είναι μια δυναμική διαδικασία, η 

οποία καλύπτει χρονική περίοδο τουλάχιστον 7 ετών, τα κριτήρια διαχωρισμού μπορούν να 

συμπληρωθούν ή/και να αναθεωρηθούν, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.  
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ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

Ρήτρα Ευελιξίας 10% ΕΤΠΑ 
 

Χρήση ρήτρας ευελιξίας για χρηματοδότηση πεδίων ενίσχυσης του ΕΚΤ για όλες τις περιφέρειες θα 

γίνει στους σχετικούς άξονες «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» για τη χρηματοδότηση 

ορισμένων δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών για περιορισμένη χρονική διάρκεια και μετά από 

την έκδοση οριζόντιας κατεύθυνσης από το ΥΠΟΙΟ.  

 

Τρόπος Υλοποίησης των δράσεων 
Σημαντικό μέρος των αξόνων σχεδιάζεται, εξειδικεύεται και υλοποιείται μέσω Πρότυπων Καινοτόμων 

Σχεδίων, ή μέσω Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων, ή μέσω Επιχειρησιακών Σχεδίων. Τα παραπάνω 

προγράμματα θα εμπεριέχουν και δράσεις που θα χρηματοδοτούνται και από τα τομεακά 

επιχειρησιακά προγράμματα για τις περιοχές του Στόχου Σύγκλιση, και λοιπούς φορείς, μέλη ή μη 

εταιρικών σχημάτων.  

 

 

Μεγάλα έργα, καθεστώτα ενίσχυσης, συνολικές επιχορηγήσεις 
ΕΡΓΟ 1 : ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ  ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός εκτιμάται ότι θα ανέρθει σε 250εκ € 

Η διασύνδεση των Κυκλάδων αποτελεί έργο μείζονος σημασίας για τη μελλοντική τροφοδότησή τους, 

λόγω των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης των φορτίων τους αλλά και των περιορισμένων δυνατοτήτων 

εγκατάστασης νέας τοπικής παραγωγής στα εν λόγω νησιά για περιβαλλοντικούς λόγους. Το 

προτεινόμενο για έργο αφορά τη διασύνδεση των νήσων Σύρου, Πάρου, Νάξου, Τήνου και Μυκόνου, 

με δυνατότητα επέκτασης μελλοντικά προς Μήλο για  αξιοποίηση του γεωθερμικού της δυναμικού. 

 

Η κατανομή γίνεται στις περιφέρεις (Ν. Αιγαίο, Αττική, Στερεά Ελλάδα, ∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησος) 

που ωφελούνται από την ενίσχυση του Νότιου Συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τα χλμ του δικτύου 

και τις καταναλώσεις.. 

 

 

Αστική ανάπτυξη 
Για την Αστική Ανάπτυξη ισχύουν οι ειδικές προβλέψεις και κατηγορίες ∆ράσεων κυρίως στους άξονες 

προτεραιότητας 1-9. Οι πόλεις διαδραματίζουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την 

απασχόληση. Αποτελούν τον τόπο συγκέντρωσης της εργασίας, των επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης 

και αποτελούν κύριους χώρους για την επίτευξη των στόχων της κοινωνικής συνοχής. Η κατάσταση 

τους σε όλους τους τομείς επηρεάζει σε κρίσιμο βαθμό την ελκτικότητα, την ανταγωνιστικότητα, την 

κοινωνική ένταξη και ασφάλεια σε όλο τον περιφερειακό χώρο. 
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Με βάση την ανάλυση της αστικής δομής και του αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής, κύριες 

προτεραιότητες για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη καθορίζονται: 

 Η ανάπτυξη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, η προώθηση λιγότερο οχλούντων συστημάτων 

αστικών μεταφορών και η ενίσχυση της κινητικότητας όλων των ομάδων του πληθυσμού (ειδικά για 

ΑΜΕΑ, τρίτη ηλικία). 

 Η απρόσκοπτη σύνδεση των αστικών περιοχών με τα δίκτυα ΤΕΝ-Τ και ΤΕΝ-Ε (ΠΑΘΕ, Φ.Α., Σ/δ 

ΠΑΘΕ). 

 Η βελτίωση της πρόσβασης (ποιοτικά άλλα και σε σχέση με το κόστος πρόσβασης) σε αποδοτικές 

υπηρεσίες με φυσική ή ηλεκτρονική παρουσία του πολίτη. 

 Η παροχή υπηρεσιών που άρουν τις κοινωνικές ανισότητες, θα ευνοήσουν την (ίση) πρόσβαση 

στην εργασία και θα αυξήσουν την κοινωνική ευημερία με την χρήση καινοτόμων λύσεων σε τομείς 

όπως η πρόνοια, η διοίκηση, η υγεία και η κατάρτιση. 

 Η προώθηση πολιτικών για την καταπολέμηση της ανεργίας περιλαμβανομένων πολιτικών για την 

αύξηση της κινητικότητας των εργαζομένων.  

 Η κάλυψη των αναγκών παροχής σύγχρονου κοινωνικού εξοπλισμού και η δημιουργία ενός υψηλής 

ποιότητας αστικού περιβάλλοντος με χρήση πολεοδομικών παρεμβάσεων, εξυγίανση και απόδοση 

δημοσίων χώρων, ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης πόρων και αποβλήτων και 

αποδοτική χρήση της ενέργειας. 

 Η ενίσχυση του πολιτισμού, του πολιτιστικού κεφαλαίου και της «εικόνας» των πόλεων. 

 Η Ενίσχυση των τεχνολογικών και οικονομικών δομών, των δομών συνεργασίας των οικονομικών 

και κοινωνικών εταίρων (τοπικών αλλά και μεταξύ των πόλεων της περιοχής ΧΕ) και υποστήριξη 

παρεμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και την νεανική, γυναικεία και 

ευπαθών ομάδων επιχειρηματικότητα (περιλαμβανομένης και της χρηματοδότησης). 

 Η ανάδειξη του ρόλου των πόλεων ως κέντρα συγκέντρωσης των περιφερειακών δυνάμεων για 

ανάπτυξη της καινοτομίας, της επιχειρηματικής συνεργασίας την δημιουργία επιχειρηματικών 

συστάδων και την προαγωγή της επιχειρηματικής αριστείας. 

Τα παραπάνω πραγματοποιούνται με μια σειρά στοχοθετημένων παρεμβάσεων όλων των αξόνων 

προτεραιότητας όπως εξειδικεύονται στον εκάστοτε άξονα προτεραιότητας ανά Περιφέρεια , και κύρια 

όχι όμως και περιοριστικά σημεία τους είναι : 

√ εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, 

√ επέκταση δικτυώσεων βιομηχανίας – εμπορίου – υπηρεσιών, 

√ δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών έντασης γνώσης (clusters) μονο- ή και  πολυ-

επιστημονικής προσέγγισης, 

√ δημιουργία περιφερειακού «one stop shop» για παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης σε Ε&Τ 

ζητήματα, 

√ αύξηση των ηλεκτρονικά παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και σταδιακή 

υποκατάσταση συναλλαγών με ηλεκτρονικές, 

√ επέκταση των θεσμών σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, 

√ εκσυγχρονισμό Επιμελητηρίων και διασύνδεσή τους με αποκεντρωμένες υποδομές 
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επιχειρηματικότητας και απασχολησιμότητας, 

√ υποστήριξη υποδομών Ποιότητας, 

√ ολοκλήρωση, αναβάθμιση και βελτίωση υποδομών αερολιμένων, 

√ ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών, 

√ ολοκλήρωση ΠΑΘΕ, και διαπεριφερειακών οδικών συνδέσεων, 

√ ολοκλήρωση εκσυγχρονισμού και επέκτασης σιδηροδρόμου, 

√ ολοκλήρωση, αναβάθμιση και βελτίωση υποδομών περιφερειακού οδικού δικτύου, 

διανομαρχιακές συνδέσεις, συνδέσεις αστικών κέντρων, παρακάμψεις αστικών κέντρων, 

√ βελτίωση των συμβατικών αστικών συγκοινωνιών, 

√ προώθηση προγράμματος οργανωμένων χώρων στάθμευσης στους οικιστικούς χώρους και 

στους χώρους υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, 

√ προώθηση προγράμματος ολοκληρωμένων αναπλάσεων στα ΠΣ, 

√ χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, 

√ ίδρυση Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος, 

√ διασύνδεση μουσείων της περιοχής με χρήση νέων τεχνολογιών και πολυμέσων, 

√ ολοκλήρωση του προγράμματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων, 

√ δράσεις αντιμετώπισης προβλημάτων ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου, 

√ ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης και ύδρευσης, 

√ εφαρμογή αειφόρου/ βιοκλιματικού κτιριακού σχεδιασμού, 

√ έργα ανάπλασης – περιβαλλοντικής και οικιστικής ανάπλασης σε υποβαθμισμένες ή 

παρακμάζουσες αστικές περιοχές, 

√ έργα διαμόρφωσης κεντρικών περιοχών για την βελτιστοποίηση, 

√ αναβάθμιση υποδομών υγείας και δημιουργία νέων αστικών κέντρων υγείας, 

√ εκσυγχρονισμός και βελτίωση κτιριακών και αύλων υποδομών των σχολείων όλων των 

βαθμίδων, 

√ εκσυγχρονισμός υποδομών και υπηρεσιών περιφερειακών δομών πρόνοιας, 

√ δημιουργία δομών για σύνδεση εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης, 

√ σχολεία δεύτερης ευκαιρίας – εκπαίδευση ενηλίκων, 

√ εφαρμογή συστημάτων Συμβουλευτικής στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης (Συμβουλευτική 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΣΥΕΠ), 

√ ενίσχυση της γεωγραφικής και κλαδικής κινητικότητας σε περιφερειακό επίπεδο, 

√ προώθηση της κοινωνικής οικονομίας για δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, 

√ δημιουργία τοπικών και περιφερειακών δικτύων κοινωνικο-οικονομικών φορέων, φορέων 

εκπαίδευσης κλπ, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης (πολυαπασχόληση, 

συμπληρωματική απασχόληση κλπ), σε φθίνουσες περιοχές, 

√ συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση ανέργων (στοχευμένη ηλικιακή και κλαδική προσέγγιση), 
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√ ενίσχυση Τοπικών Σχεδίων Κοινωνικής Ένταξης, 

√ Τοπικά Σχέδια Αντιμετώπισης της φτώχειας - παιδική φτώχεια, 

√ δράσεις υποστήριξης αστέγων., 

√ κ.α. 

 
Μειονεκτικές περιοχές 
Μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης των μειονεκτικών περιοχών πρέπει να λάβει υπ’ όψη τις 

ανάγκες και τις δυνατότητες για αύξηση της προστιθέμενης αξίας αλλά και τις παραγωγικές 

ιδιομορφίες όσον αφορά τη συνεργασία και βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και, τέλος, τις 

στρατηγικές των οικογενειών της υπαίθρου: αυτές εκφράζονται μέσω της κινητικότητας για αναζήτηση 

συμπληρωματικών δραστηριοτήτων και για εξασφάλιση των απαραίτητων κοινωνικών 

εξυπηρετήσεων. Στην πραγματικότητα, η αγροτική κοινωνία προχωρεί ήδη προς μια σύζευξη των 

γεωργικών και μη γεωργικών δραστηριοτήτων κατά τρόπο που να εξασφαλίζει αξιόλογη πρωτογενή 

παραγωγή αλλά και επιχειρηματική δράση, κυρίως, στο εμπόριο αλλά, αργά και σταθερά, και στο 

βιοτεχνικό τομέα και στις υπηρεσίες. Στο πλαίσιο μιας νέας στρατηγικής θα πρέπει να δοθεί 

μεγαλύτερη έμφαση: 

√ Στον ορισμό των χωρο-εδαφικών ενοτήτων που πολώνονται από μικρές αγροτικές πόλεις ως 

ειδικές αναπτυξιακές ζώνες με προτεραιότητα σε επενδύσεις που θα αξιοποιούν τα τοπικά τους 

πλεονεκτήματα. 

√ Στην ουσιαστική ενσωμάτωση της μικρής πόλης από τους θεσμούς και τους μηχανισμούς 

στήριξης στις επενδυτικές πολιτικές, με ειδικά κίνητρα και προσαρμοσμένες διαδικασίες που θα 

λαμβάνουν υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητές της να αναπτύξει μια 

επιχειρηματικότητα, ικανή να αξιοποιήσει τα τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, καθώς και τις 

νέες ποιοτικές ανάγκες των καταναλωτών. 

√ Στην ενσωμάτωση και ένταξη των διευρυμένων μορφών συνεργασίας (συνεργαζόμενες 

εκμεταλλεύσεις), γεγονός που απαντά στον εξορθολογισμό των επενδύσεων στο επίπεδο του 

εκσυγχρονισμού των εκμεταλλεύσεων, στην εξοικονόμηση πόρων και στη μεταφορά τους σε 

δράσεις που θα στοχεύουν στην αύξηση, τοπικά, της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων 

προϊόντων. 

√ Στην στήριξη της πολυδραστήριας επιχείρησης με βάση τη συμβολή της στην αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και την προσφορά θέσεων απασχόλησης, 

√ στα πλαίσια Προτύπων Σχεδίων, κατά το υπόδειγμα των Προτύπων Σχεδίων Καινοτομικής 

Ανάπτυξης που προκήρυξε το ΥΠΟΙΟ, έστω και εκτός των διαδικασιών του ΥΠΟΙΟ αλλά στα 

πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1-9. 

Στα Σχέδια αυτά θα περιλαμβάνονται παρεμβάσεις όπως: 

• Βελτίωση προσβασιμότητας και δημιουργία υποδομών ανάδειξης ορεινών, τουριστικών και 

μειονεκτικών περιοχών – κέντρων (οδικό δίκτυο, θαλάσσιες και χερσαίες συγκοινωνίες κλπ): 

• Στόχος η χρηματοδότηση όλων εκείνων των απαραίτητων υποδομών που απαιτούνται σε μια 

επιτυχημένη αναπτυξιακή διαδικασία.  Η ασφαλής και διαρκής πρόσβαση σε χώρους όπου το 
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γεωγραφικό ανάγλυφο δεν ευνοεί κάτι τέτοιο, ανατρέπει την αναπτυξιακή ανάσχεση και δημιουργεί 

προϋποθέσεις για προσέλκυση επενδύσεων και τελικών δικαιούχων στις περιφέρειας της ΧΕ που 

αυτοδύναμα δεν μπορούν να στηρίξουν ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική. 

• Ανάπτυξη υποδομών αγροτικού τομέα υπαίθρου (αναβάθμιση δημοσίων και ιδιωτικών κτηρίων – 

περιοχών, αγροτικός εξηλεκτρισμός κλπ): 

• Η παρέμβαση δρα συμπληρωματικά στην περιφερειακή αναπτυξιακή διαδικασία, στηρίζοντας και 

χρηματοδοτώντας επενδύσεις που διευκολύνουν την παροχή υπηρεσιών στον πρωτογενή τομέα, 

μειώνουν το κόστος παραγωγής αγροτικών προϊόντων και το υψηλό επιχειρηματικό ρίσκο που 

εσωκλείεται στην παραγωγική διαδικασία της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.  

• Βελτίωση ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο (ύδρευση – επεξεργασία νερού, αποχέτευση κλπ): 

• Ένας από τους σημαντικότερους λόγους που στο παρελθόν η ύπαιθρος βίωσε σημαντική 

αιμορραγία ανθρώπινου δυναμικού και πιο συγκεκριμένα οικονομικά ενεργού πληθυσμού, ήταν η 

χαμηλή ποιότητα ζωής εξαιτίας της ανυπαρξίας υποδομών που υποστηρίζουν την ποιότητα ζωής.  

Η δράση έρχεται να στηρίξει επενδύσεις που σχετίζονται με την ποιότητα και ασφάλεια πόσιμου 

νερού και να συμβάλει στην ποιότητα του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών μέσω έργων 

διαχείρισης των υγρών αποβλήτων. 

• Βελτίωση δεξιοτήτων – προώθηση στην απασχόληση – επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο: 

• Όσο αναγκαίες και αν θεωρούνται οι υποδομές στην ανάπτυξη μιας περιοχής, δεν είναι δυνατό να 

μεγιστοποιηθεί το θετικό αποτέλεσμα τέτοιου είδους παρεμβάσεων χωρίς να υπάρχει πρόνοια για 

επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής.  Η νέα φιλοσοφία για τον ύπαιθρο χώρο 

αντιμετωπίζει ενιαία την αναπτυξιακή διαδικασία και προβάλει σαν πρώτη προτεραιότητα την 

απόκτηση δεξιοτήτων του τοπικού πληθυσμού που να προάγουν την επιχειρηματικότητα που 

μπορεί να πηγάζει από τον πρωτογενή τομέα, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτόν. 

• ∆ιαχείριση πολιτισμικών πόρων υπαίθρου: 

• Η καταγραφή, προβολή και αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου μπορεί να συνεισφέρει 

πολλαπλά στην ανάπτυξη, γιατί είναι δυνατό να διατηρήσει τη διαφορετικότητα των τοπικών 

κοινωνιών, εμποδίζοντας την αφομοίωση, να προάγει τη συμπληρωματικότητά και να συμβάλλει 

στην ανάπτυξη αυτών μέσα από την προβολή. 

• Σχέδια ανάπλασης τουριστικών περιοχών: 

• Οι αναπλάσεις ειδικών τουριστικών περιοχών (π.χ. ακτών και παραλιών, πλατειών, λιμενικών 

περιοχών, κέντρα οικισμών, περιβάλλοντες χώροι πόλων έλξεως περιοχών, δασικών περιοχών 

αναψυχής) είναι αναγκαίες για να προστατευτούν, να αναδειχθούν, να ελεγχθεί η φέρουσα 

ικανότητά τους και να γίνουν πιο ελκυστικές για ποιοτικό τουρισμό. 

 
∆ιαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία 
Κίνητρα για τη συμμετοχή της ΧΕ ή των επιμέρους Περιφερειών σε προγράμματα συνεργασίας και τη 

συγκρότηση δια-περιφερειακών συνεργασιών είναι τα ακόλουθα: 

∗ πληροφόρηση - καλές πρακτικές - εμπειρίες για την αντιμετώπιση αδυναμιών / απειλών ή την 

εκμετάλλευση πλεονεκτημάτων / ευκαιριών, 

∗ αύξηση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της χάραξης 
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κοινών στρατηγικών επί συγκεκριμένων θεμάτων, 

∗ κάλυψη κενών σε εφόδια, εργαλεία και τεχνογνωσία σε θέματα που συνδέονται με τις 

αναπτυξιακές επιδιώξεις και δεν έχουν αναπτυχθεί ή υπάρχει αδυναμία για να αναπτυχθούν από 

το ενδογενές δυναμικό της περιοχής, 

∗ «εξαγωγή» καλών πρακτικών (τεχνολογίας – γνώσης) που έχουν αναπτυχθεί από το δυναμικό 

της περιοχής προς άλλες περιφέρειες, 

∗ αύξηση της ικανότητας σχεδιασμού και υλοποιήσεις του αναπτυξιακού προγραμματισμού, δια της 

απόκτησης εμπειριών από τον ευρωπαϊκό χώρο, 

∗ καλύτερη δικτύωση στον ευρωπαϊκό χώρο και αύξηση της ικανότητας/ δυνατότητας συμμετοχής 

της περιοχής στην πορεία προς την Ολοκλήρωση. 

Πεδία εφαρμογής των δια-περιφερειακών συμμαχιών μπορεί να είναι τα ακόλουθα: 

∗ καινοτομία, οικονομία της γνώσης σε τομείς όπως επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ, τουρισμός, 

πολιτισμός, ΑΠΕ, διαφοροποίηση της οικονομίας της υπαίθρου, περιβαλλοντική διαχείριση, 

∗ αντιμετώπιση (σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο) φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων και 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 

∗ αστική ανάπτυξη, σύγχρονο προφίλ πόλεων. 

Για τη διαμόρφωση των συμμαχιών πρέπει να ληφθούν υπόψη ιδίως τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της 

ΧΕ ή των επιμέρους Περιφερειών : 

• έντονη συμμετοχή του πρωτογενή τομέα στο εισόδημα και την απασχόληση, 

• μέση ανάπτυξη του τουριστικού τομέα, 

• υστέρηση ως προς τα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης σε σχέση με την βόρεια και κεντρική 

Ευρώπη, 

• απουσία μητροπολιτικού πόλου υπερ-εθνικής εμβέλειας, 

• χαμηλές επιδόσεις σε τομείς όπως η Ε&Τ και η καινοτομία, 

• καλή προσαρμογή ως προς πολιτικές που στοχεύουν στην ανταγωνιστικότητα (που ωστόσο 

εκπορεύεται από την σχετική υστέρηση και σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζει την αναπτυξιακή 

πορεία), 

• μέτρια απόδοση ως προς τις γενικές πολιτικές και στρατηγικές ανάπτυξης του ευρωπαϊκού 

χώρου (Λισσαβόνα, Γκαίτεμποργκ), 

• μέτριες επιδόσεις ως προς την απασχόληση και με σημάδια μεσοπρόθεσμης γήρανσης του 

πληθυσμού. 

Αν σε αυτά τα χαρακτηριστικά προσμετρηθούν και φυσικά, κοινωνικά και γεωμορφολογικά δεδομένα 

όπως είδη και εντάσεις περιβαλλοντικών συνθηκών και κινδύνων, τυπολογίες οικισμών, ύπαρξη 

ορεινού και νησιωτικού χώρου κ.ο.κ., προκύπτει μια εμφανής ομοιότητα της ΧΕ ή των επιμέρους 

Περιφερειών με τις ευρωπαϊκές Μεσογειακές περιφέρειες και τις όμορες ελληνικές, κυρίως ως προς: 

• την εκμετάλλευση υποδομών μητροπολιτικού χαρακτήρα που απουσιάζουν από τον 

περιφερειακό χώρο, εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, δομών και φορέων τεχνογνωσίας.   

• Περιφέρειες με όμοια χαρακτηριστικά όπως μη ύπαρξη μεγάλων αστικών κέντρων, μικρή 

πυκνότητα πληθυσμού, περιφερειακή θέση ως προς το γεωγραφικό και διοικητικό κέντρο της 

Ένωσης, που εμφανίζουν ωστόσο σαφώς καλύτερες αναπτυξιακές επιδώσεις όπως Ιρλανδία, 
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Φιλανδία, Σουηδία, Βόρεια Ιταλία, Νότια Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία κ.ο.κ. 

• Περιφέρειες που μπορούν να καλύψουν υφιστάμενα κενά που είναι απαραίτητα για την 

αποτελεσματικότερη υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού όπως περιφέρειες με δομές Ε&Τ, 

υψηλή απασχόληση σε τομείς έντασης γνώσης κ.λπ.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 : ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
 
4.1.  Αρχές και φορείς συντονισμού, διαχείρισης και ελέγχου  
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για κάθε 

επιχειρησιακό πρόγραμμα (ΕΠ) ορίζονται η διαχειριστική αρχή, η αρχή πιστοποίησης και η αρχή 

ελέγχου και προσδιορίζονται οι ενδιάμεσοι φορείς που θα οριστούν για τη διαχείρισή του. Στο κοινό 

σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, εφεξής 

ΕΣΠΑ, ορίζεται εθνική αρχή συντονισμού για τη διασφάλιση του απαραίτητου συντονισμού της 

εφαρμογής των ΕΠ και την επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ. Η εθνική αρχή συντονισμού συνεργάζεται 

με την ειδική υπηρεσία συντονισμού και παρακολούθησης δράσεων ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για θέματα που άπτονται του ΕΚΤ. Η εξειδίκευση των 

αρμοδιοτήτων, η απαραίτητη διάκριση καθηκόντων και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας αυτών 

των αρχών και φορέων καθορίζονται με νόμο και με επί μέρους κανονιστικές πράξεις. Οι αρμοδιότητες 

διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου ασκούνται μέσω διακριτών υπηρεσιών προκειμένου να 

διασφαλίζεται η απαιτούμενη διάκριση καθηκόντων μεταξύ των αρχών αυτών. 

Η εθνική αρχή συντονισμού, η ειδική υπηρεσία συντονισμού και παρακολούθησης δράσεων ΕΚΤ και 

οι διαχειριστικές αρχές των ΕΠ συνιστούν δίκτυο με στόχο τη στενή συνεργασία, την άμεση 

ενημέρωση και τη μεταφορά των καλών πρακτικών που αναπτύσσονται. 

Αναλυτική περιγραφή του τρόπου άσκησης των αρμοδιοτήτων κάθε αρχής και φορέα στην διαχείριση 

και τον έλεγχο του ΕΠ γίνεται στην περιγραφή του κοινού Συστήματος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των 

ΕΠ που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

Tο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων  εκπροσωπεί τις 

ελληνικές αρχές έναντι της ΕΕ για θέματα που άπτονται του ΕΣΠΑ. Για θέματα που άπτονται των ΕΠ 

εκπροσωπεί τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία.  Η 

διαχειριστική αρχή έχει την ευθύνη έναντι της Επιτροπής για θέματα του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος. 

 
4.1.1. Εθνική αρχή συντονισμού αναπτυξιακών προγραμμάτων 2007-2013 
Η εθνική αρχή συντονισμού έχει την ευθύνη του συντονισμού του προγραμματισμού και της 

εφαρμογής των ΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και της καθοδήγησης των διαχειριστικών αρχών, με στόχο 

την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της νομιμότητας της διαχείρισης και της εφαρμογής τους. 

Στο πλαίσιο αυτό η εθνική αρχή συντονισμού: 

(i) παρακολουθεί και συντονίζει τον προγραμματισμό και την εφαρμογή του ΕΣΠΑ και των ΕΠ 

του ΕΣΠΑ, παρέχοντας κατευθύνσεις για τη συμβατότητά τους με τις εθνικές πολιτικές και τις 

πολιτικές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

(ii) έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό του Συστήματος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, την κοινοποίησή 

του στην Επιτροπή, την εποπτεία της αποτελεσματικής εφαρμογής του και την προσαρμογή 

του ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων του, 



Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-
2013 

 

 274

(iii) συντονίζει τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ, εκδίδει οδηγίες και παρέχει 

κατευθύνσεις σχετικές με τον προγραμματισμό, τη διαχείριση, την εξειδίκευση των ΕΠ, την 

αξιολόγηση, τις επαληθεύσεις και κάθε δραστηριότητα που υπάγεται στην αποστολή των 

διαχειριστικών αρχών των ΕΠ, 

(iv) παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση προς τη ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών 

προγραμμάτων που συστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν.3483/2006 και τη διάσκεψη των 

Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ και μεριμνά για την εφαρμογή των 

αποφάσεων τους, 

(v) συνεργάζεται με τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ, την αρχή πιστοποίησης, την αρχή 

ελέγχου και τον αρμόδιο για τη λειτουργία του ΟΠΣ φορέα, προκειμένου το Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις διαχείρισης, 

παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, καθώς και ενημέρωσης της 

Επιτροπής, 

(vi) παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη διενέργεια των αξιολογήσεων που συνδέονται με την 

παρακολούθηση ΕΠ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 47 και 48 του Καν. (ΕΚ) 

1083/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στο υποκεφάλαιο 3 του παρόντος, 

επεξεργάζεται τα πορίσματα των αξιολογήσεων και παρέχει κατευθύνσεις στις διαχειριστικές 

αρχές σχετικά με την αναθεώρηση των ΕΠ, 

(vii) ενημερώνει τις διαχειριστικές αρχές σχετικά με το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο, παρακολουθεί 

και ενημερώνεται για τις σχετικές ενέργειες των διαχειριστικών αρχών για τη διασφάλιση της 

συμβατότητας των παρεμβάσεων με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, ιδίως σε ό,τι αφορά την 

τήρηση των διατάξεων για τον ανταγωνισμό, τις δημόσιες συμβάσεις, την προστασία του 

περιβάλλοντος, την εξάλειψη των ανισοτήτων, την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και 

γυναικών και της αρχής της μη διάκρισης εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής 

καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του 

γενετήσιου προσανατολισμού και εισηγείται στη ∆ιυπουργική Επιτροπή τη λήψη των 

κατάλληλων μέτρων για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών, 

(viii) έχει την ευθύνη της διαχείρισης του εθνικού αποθεματικού απροβλέπτων, σύμφωνα με το 

άρθρο 51 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, 

(ix) διαμορφώνει και παρακολουθεί το πλαίσιο αρχών δημοσιότητας και πληροφόρησης για τα ΕΠ 

που συγχρηματοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής (εφεξής 

Ταμεία), προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομοιογένεια, η συνοχή και ο συντονισμός των 

μέτρων δημοσιότητας και πληροφόρησης των ΕΠ και του ΕΣΠΑ και μεριμνά για την 

παρακολούθηση και τήρηση του πλαισίου αυτού, 

(x) παρέχει κατευθύνσεις για την προετοιμασία των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης των ΕΠ και 

συμμετέχει στις ετήσιες συναντήσεις των διαχειριστικών αρχών των ΕΠ και της Επιτροπή που 

προβλέπονται στα άρθρα67 και 68 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, στις ετήσιες συναντήσεις του 

προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που προβλέπονται στο άρθρο 83 του Κανονισμού 

1698/2005, καθώς και του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας που προβλέπονται στο 

άρθρο 69 του Κανονισμού 1198/2006 
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(xi) παρακολουθεί την τήρηση των δεσμεύσεων για την προσθετικότητα και παρέχει στην 

Επιτροπή τις απαιτούμενες πληροφορίες για την επαλήθευσή της, κατά τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 15 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, 

(xii) μεριμνά για το συντονισμό του ΕΣΠΑ με τις πολιτικές του Εθνικού Προγράμματος 

Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) καθώς και τις κατά περίπτωση ισχύουσες νομοθετικές δεσμεύσεις οι 

οποίες συνδέονται με απαιτήσεις δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας, όπως το 

Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής (ΜΠ∆Σ). Υποβάλλει τα αναγκαία 

στοιχεία σχετικά με τη συμβολή των ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία στην 

εφαρμογή του ΕΠΜ, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση υλοποίησής του 

κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 παρ 1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, καθώς και τα 

αντίστοιχα στοιχεία για την εφαρμογή του ΜΠ∆Σ και λοιπών νομοθετικών δεσμεύσεων 

(xiii) συντάσσει τις εκθέσεις στρατηγικής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που προβλέπονται στις 

παρ.2 και 3 του άρθρου 29 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, σχετικά με τη συμβολή των ΕΠ που 

συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής για τη συνοχή 

όπως ορίζεται στη Συνθήκη, των στόχων των Ταμείων όπως ορίζονται στον Καν. (ΕΚ) 

1083/2006, των προτεραιοτήτων που διατυπώνονται στις στρατηγικές κατευθυντήριες 

γραμμές για τη συνοχή όπως προσδιορίζονται στο ΕΣΠΑ και του στόχου προώθησης της 

ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης,  

(xiv) διασφαλίζει από κοινού με τις διαχειριστικές αρχές του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

και του ΕΠ Αλιείας, το συντονισμό μεταξύ της συνδρομής των διαφόρων Ταμείων, του 

Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Αλιείας (EΤΑ) και το συντονισμό μεταξύ των Ταμείων και των παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλων χρηματοδοτικών μέσων, 

(xv) έχει την ευθύνη για την τήρηση της κατανομής των πόρων των Ταμείων κατά τύπο 

Περιφερειών (Περιφέρειες αμιγούς στόχου σύγκλισης, στατιστικής σύγκλισης, σταδιακής 

εισόδου) 

(xvi) μεριμνά για τον προγραμματισμό και το συντονισμό της εφαρμογής των 

συγχρηματοδοτούμενων δράσεων Κρατικών ενισχύσεων, χρηματοδοτικών εργαλείων και 

δανείων από την ΕΤΕπ σε συνεργασία με την ειδική επιτροπή της παρ.4.1.2.6. 

(xvii) μεριμνά για την τήρηση του Κοινοτικού θεσμικού πλαισίου σε ότι αφορά τη χορήγηση και τηρεί 

πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης της σώρρευσης κρατικών ενισχύσεων.  

(xviii) διαμορφώνει το σύστημα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων 

εξαιρουμένων αυτών που λαμβάνουν κρατική ενίσχυση κατά τα άρθρα 87 και 88 της 

συνθήκης και των μέσων χρηματοδοτικής τεχνικής (ταμείων), παρέχει οδηγίες και εποπτεύει 

την ορθή και ενιαία εφαρμογή του, 

(xix) διαμορφώνει σε συνεργασία με την αρχή πιστοποίησης τους κανόνες για την επιλεξιμότητα 

των δαπανών και εκδίδει οδηγίες για την υποστήριξη των διαχειριστικών αρχών και των 

δικαιούχων, 

(xx) συγκροτεί και λειτουργεί θεματικές δικτυώσεις με στόχο τη διερεύνηση και διάχυση καλών 

πρακτικών και προτάσεων απλούστευσης και μείωσης της γραφειοκρατίας,  
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(xxi) οργανώνει και λειτουργεί την ηλεκτρονική δικτύωση όλων των διαχειριστικών αρχών, καθώς 

και των ειδικών υπηρεσιών συντονισμού, με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη ενημέρωση και 

τηνυιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στην αντιμετώπιση και επίλυση κοινών θεμάτων 

(xxii) υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες της διάσκεψης των Προέδρων των επιτροπών 

παρακολούθησης των των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του 

Επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας 

(xxiii) μεριμνά για την παρακολούθηση της προόδου / εφαρμογής των κωδικών παρέμβασης που 

συνδέονται με τη Στρατηγική της Λισσαβόνας (earmarking) σύμφωνα με το άρθρο 9.3 του 

Καν. (ΕΚ) 1083/2006 

(xxiv)  παρακολουθεί την εφαρμογή των πολιτικών που σχετίζονται με τους πόλους ανάπτυξης, 

όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο ΕΣΠΑ και τα ΕΠ 2007-2013.  

Η εθνική αρχή συντονισμού έχει την ευθύνη του συντονισμού και της καθοδήγησης των διαχειριστικών 

αρχών των ΕΠ του ΕΣΠΑ χωρίς να τις  υποκαθιστά στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται ανωτέρω γίνεται μέσω ειδικών υπηρεσιών του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

 

4.1.2. Βασικοί μηχανισμοί συντονισμού  
Πέραν της εθνικής αρχής συντονισμού, η οποία συντονίζει το σύνολο των διαχειριστικών αρχών για 

θέματα εφαρμογής του ΕΣΠΑ και των ΕΠ του ΕΣΠΑ, όπως ορίζεται στο υποκεφάλαιο 1.1, 

προσδιορίζονται και επιμέρους μηχανισμοί συντονισμού των δράσεων σε συγκεκριμένους τομείς, με 

στόχο τη διασφάλιση της συνάφειας των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων με τις εθνικές πολιτικές 

κάθε τομέα, καθώς και μεταξύ των παρεμβάσεων του ΕΓΤΑΑ, του ΕΤΑ, της ΕΤΕπ και άλλων 

υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων.  

Για το σκοπό αυτό οι μηχανισμοί συντονισμού: 

(i) Καθορίζουν, σε συνεργασία με την εθνική αρχή συντονισμού, προτεραιότητες και παρέχουν 

κατευθύνσεις για την υλοποίηση των εθνικών τομεακών πολιτικών, 

(ii) συνεργάζονται με τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές και την εθνική αρχή συντονισμού για την 

ενσωμάτωση στα ΕΠ των κατευθύνσεων άσκησης πολιτικής στο τομέα αρμοδιότητάς τους, 

(iii) παρακολουθούν την πρόοδο και αποτελεσματικότητα των δράσεων και τη συμβολή τους στην 

επίτευξη των τεθέντων στόχων, 

(iv) προβαίνουν στις απαιτούμενες προτάσεις αναθεώρησης των κατευθύνσεων εφόσον 

απαιτείται. 

 
4.1.2.1. Συντονισμός δράσεων ΕΚΤ 
Α. Ο συντονισμός των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ ή από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο 

του άρθρου 34 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 (ρήτρα ευελιξίας) ασκείται από την Ειδική 

Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας σε συνεργασία με την εθνική αρχή συντονισμού και τις αρμόδιες 

εθνικές αρχές. 

Ειδικότερα η ΕΥΣΕΚΤ: 
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(i) Ασκεί καθήκοντα συντονισμού και παρακολούθησης των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται 

από το ΕΚΤ ή από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του άρθρου 34 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 

1083/2006 . (KYA υπ αρ. 36952/1275 ΦΕΚ 986 Β/28.5.2008 όπως ισχύει 

(ii) Παρακολουθεί τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις και πολιτικές στα θέματα που 

σχετίζονται με την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, τη δια βίου μάθηση, την προώθηση της 

ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών καθώς και τις επιπτώσεις άλλων πολιτικών 

(εθνικών, Ε.Ε., διεθνών) και συμμετέχει σε σχετικά διακρατικά θεματικά δίκτυα, σε εταιρικές 

σχέσεις με Ευρωπαϊκούς και ∆ιεθνείς φορείς και στις αρμόδιες επιτροπές της Ε.Ε. 

Παρακολουθεί την εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης και 

συμβάλλει στο σχεδιασμό τους.  
(iii) Παρακολουθεί την τήρηση της περιφερειακής κατανομής των πόρων του ΕΚΤ ανά ΕΠ/δράση 

και τύπο Περιφερειών (Περιφέρειες αμιγούς στόχου σύγκλισης, στατιστικής σύγκλισης, 

σταδιακής εισόδου).  

(iv) Εκπονεί το αναγκαίο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση δράσεων 

συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ, όπου αυτό απαιτείται, σε συνεργασία με την εθνική 

αρχή συντονισμού, τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ και τα συναρμόδια Υπουργεία, 

προκειμένου να διασφαλίζεται η ενιαία υλοποίηση δράσεων ίδιου τύπου. Στο πλαίσιο αυτό, 

εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.  

(v) Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τις χρηματοδοτικές ροές και τις συνολικές δεσμεύσεις των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΚΤ για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και σε 

συνεργασία με την εθνική αρχή συντονισμού εισηγείται κατάλληλα διορθωτικά μέτρα στις 

οικείες επιτροπές παρακολούθησης, για την αποφυγή εφαρμογής του κανόνα αυτόματης 

αποδέσμευσης ν+3/ν+2. 

(vi) Είναι αρμόδια για την παροχή κατευθύνσεων και την παρακολούθηση δράσεων τύπου ΕΚΤ 

που συγχρηματοδοτούνται μέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%) σε όλα τα 

εμπλεκόμενα ΕΠ, με στόχο την αποφυγή επικαλύψεων και την επίτευξη συνεργιών. 

(vii) Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις για το σχεδιασμό και τις τροποποιήσεις των δεικτών 

και για τα θέματα αξιολόγησης γενικά, που αφορούν σε παρεμβάσεις ΕΚΤ στο επίπεδο του 

ΕΣΠΑ και των ΕΠ, σε συνεργασία με την εθνική αρχή συντονισμού και τους συναρμόδιους 

φορείς. Μεριμνά για τη συμβατότητα των παραπάνω με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής για την Απασχόληση και τους συναφείς στόχους της Κοινότητας στους τομείς της 

Κοινωνικής Ένταξης, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ισότητας. 

(viii) Παρακολουθεί και συντονίζει την εκ των προτέρων αξιολόγηση και τις αξιολογήσεις που 

πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού σε επίπεδο ΕΣΠΑ και 

ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς. 

(ix) Συντονίζει τους αρμόδιους εθνικούς φορείς και συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 

την εκπόνηση των αξιολογήσεων σε θέματα Ανθρωπίνων Πόρων,  που πραγματοποιούνται με 

ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με το Άρθρο 49 του Καν (ΕΚ) 1083/2006 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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(x) Συμμετέχει στη διαμόρφωση του σχεδίου των αξιολογήσεων της περιόδου 2007-2013 σε ό,τι 

αφορά θέματα ανθρωπίνων πόρων, σε συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του 

ΕΚΤ και την εθνική αρχή συντονισμού  

(xi) Οργανώνει, συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας για την 

προβολή των πολιτικών και των παρεμβάσεων του ΕΚΤ στην Ελλάδα, προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η συνέργια των δράσεων επικοινωνίας μεταξύ των ΕΠ, καθώς και τη 

συμπληρωματικότητα αυτών με τις δράσεις επικοινωνίας του ΕΣΠΑ. Συνεργάζεται προς 

τούτο, κυρίως με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γεν. ∆/νσης Απασχόλησης της Ε.Ε., την εθνική 

αρχή συντονισμού, τις αρμόδιες εθνικές αρχές και τις διαχειριστικές αρχές για όλα τα ζητήματα 

που αφορούν σε δράσεις επικοινωνίας για το ΕΚΤ. 

(xii) Αναπτύσσει υποβοηθητικά εργαλεία σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές για την 

υποστήριξη των φορέων διαχείρισης και υλοποίησης και μεριμνά για την εκπόνηση μελετών, 

ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών και αξιολογήσεων σχετικά με ζητήματα ανθρώπινων πόρων 

για την εκτέλεση του έργου της.  

 

Για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων της ΕΥΣΕΚΤ, διασφαλίζεται η επαρκής 

στελέχωσή της. Επίσης, στις διαχειριστικές αρχές των Περιφερειακών ΕΠ, καθώς και των ΕΠ τα οποία 

θα υλοποιήσουν δράσεις τύπου ΕΚΤ μέσω χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%), ορίζονται 

στέλεχος /στελέχη με αποκλειστικό καθήκον τη διαχείριση πράξεων ΕΚΤ και τη συνεργασία τους με 

την ΕΥΣΕΚΤ και με τις διαχειριστικές αρχές των αρμοδίων υπουργείων για θέματα που άπτονται των 

αρμοδιοτήτων τους. 

Β. Η ενσωμάτωση των αρχών της EQUAL κάθετα και οριζόντια (horizontal and vertical 

mainstreaming) διασφαλίζεται μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 

Οικονομίας, η οποία ασκεί καθήκοντα Ειδικής Υπηρεσίας Ενσωμάτωσης των Αρχών της Κοινοτικής 

Πρωτοβουλίας "EQUAL" στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΚΤ της Προγραμματικής Περιόδου 

2007-2013.Η ειδική αυτή υπηρεσία αφενός εντοπίζει ευκαιρίες για την ενσωμάτωση των αρχών της 

EQUAL στις δράσεις των ΕΠ, αφετέρου παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία προς την κατεύθυνση 

αυτή με ενδεδειγμένες εμπειρογνωμοσύνες. Επίσης παρακολουθεί και παρέχει συμβουλευτική για την 

ορθή εφαρμογή των αρχών της EQUAL. (ΚΥΑ αριθμ. 17723/οικ.4376 (ΦΕΚ Β’ 1403) περί 

τροποποίησης και κωδικοποίησης της ΚΥΑ αριθμ. 180691/7.2.2001/Γ’ ΚΠΣ (ΦΕΚ Β’ 148). 

Γ. Οι υφιστάμενες Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρμογής που λειτουργούσαν στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ στα 

Υπουργεία Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και 

Εσωτερικών, ∆ημόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης συνεχίζουν τη λειτουργία τους και την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013.  

∆. Στην υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής του ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθμιση», συμβάλλει 

η ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρία του ευρύτερου ∆ημόσιου Τομέα «Κοινωνία της Πληροφορίας 

Α.Ε.» που έχει ως κύρια αποστολή την ανάπτυξη δράσεων και την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων 

για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης, καθώς και την εκτέλεση και 

διαχείριση έργων στον τομέα της πληροφορικής, επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών για τη δημόσια 

διοίκηση.  
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Ε. Για την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής του άξονα «Συστημικές Προτεραιότητες» του 

ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού», συνιστάται στο Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής 

Προστασίας, στη Γενική Γραμματεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών & άλλων Πόρων, αρμόδια δομή για το 

σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρακολούθηση της εφαρμογής και αξιολόγησης των δράσεων του 

εν λόγω άξονα (ΚΥΑ 4043/169/ΦΕΚ 209 Β/9.2.2009). 

 
4.1.2.2. Συντονισμός δράσεων στον τομέα του περιβάλλοντος  
Ο συντονισμός των δράσεων στον τομέα του περιβάλλοντος ασκείται μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισμού Περιβαλλοντικών ∆ράσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής 

Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), η οποία  συντονίζει,  καθορίζει προτεραιότητες και  παρακολουθεί σε συνεργασία 

με την εθνική αρχή συντονισμού, το σύνολο των περιβαλλοντικών έργων και δράσεων ανεξάρτητα 

από την πηγή χρηματοδότησής τους, ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία συνέργεια και 

συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων στον τομέα του περιβάλλοντος. Επιπλέον  συνεργάζεται με 

την εθνική αρχή συντονισμού για την ενσωμάτωση των κατευθύνσεων άσκησης περιβαλλοντικής 

πολιτικής στα περιφερειακά ΕΠ. Η Ειδική Υπηρεσία συστάθηκε με την ΚΥΑ 19883/2008 (ΦΕΚ Β΄ 

1957/23.9.2008). 

Η ειδική αυτή υπηρεσία υποστηρίζει και συντονίζει τη λειτουργία περιβαλλοντικού δικτύου 

(Environmental Network) σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης 

(ΕΚΠΑΑ) και τις λοιπές Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και τις συναρμόδιες Κεντρικές & Περιφερειακές Αρχές, 

συντάσσει ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις για την πρόοδο των έργων και δράσεων περιβάλλοντος τις 

οποίες αποστέλλει και προς την εθνική αρχή συντονισμού και τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ, 

υποστηρίζει με επεξεργασμένα στοιχεία και αναφορές την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ 

«Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» και την Ετήσια ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών 

Παρακολούθησης (Ε∆ΙΠ), συμμετέχει στις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ και υποστηρίζει το 

ΥΠΕΚΑ και τις λοιπές δημόσιες αρχές στην αναγκαία διαρκή δημόσια διαβούλευση με τους 

Κοινωνικούς Εταίρους και τις Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) για συναφή 

ζητήματα.    

Στην ειδική αυτή υπηρεσία υποβάλλονται επίσης οι εκθέσεις που προβλέπονται στην κοινή υπουργική 

απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ και αφορούν στην 

παρακολούθηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του ΕΠ. 

 
4.1.2.3 Συντονισμός δράσεων στον τομέα της υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης 
Ο συντονισμός των δράσεων του τομέα της υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης ασκείται από το 

Υπουργείο Υγείας μέσω: 

Α.  Της Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης των Στρατηγικών Προτεραιοτήτων των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία 

αποτελεί διυπουργικό όργανο  υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Υγείας Η εν λόγω Επιτροπή. 

καθορίζει σε στρατηγικό, επιτελικό επίπεδο, τις αναγκαίες παρεμβάσεις στα τομεακά και περιφερειακά 

ΕΠ και τις προτεραιότητες του συνόλου των έργων και δράσεων ανεξάρτητα από την πηγή 
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χρηματοδότησής τους, διασφαλίζοντας την αναγκαία συνέργια και συμπληρωματικότητα των 

παρεμβάσεων Η Επιτροπή συστάθηκε με την ΚΥΑ αριθμ. 5237/2008 (ΦΕΚ Β’ 1637).  

Β. Της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η δομή αυτή υποστηρίζει 

αφενός το διυπουργικό όργανο για θέματα κατάρτισης της στρατηγικής και συντονίζει αφετέρου την 

εφαρμογή των δράσεων του τομέα υγείας – κοινωνικής αλληλεγγύης που υλοποιούνται από τα ΕΠ του 

ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο του συντονισμού παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για το σχεδιασμό και τις 

τροποποιήσεις των παρεμβάσεων των ΕΠ με την σύμφωνη γνώμη της εθνικής αρχής συντονισμού και 

των εμπλεκόμενων συναρμόδιων αρχών. Με την ΚΥΑ αριθμ. 4088 (ΦΕΚ Β’ 278) αναδιαρθώθηκε η 

αντίστοιχη ειδική υπηρεσία που ασκούσε καθήκοντα διαχείρισης για την προγραμματική περίοδο 2000 

- 2006 . 

Η ειδική αυτή υπηρεσία έχει επίσης αναλάβει καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης για τις δράσεις 

του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού 2007 – 2013 που αφορούν κυρίως την εδραίωση της 

μεταρρύθμισης στον τομέα της Ψυχικής Υγείας και την ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

και προάσπιση της δημόσιας υγείας του πληθυσμού 

 

4.1.2.4. Συντονισμός δράσεων ΕΤΠΑ στον τομέα της εκπαίδευσης 
Ο συντονισμός των δράσεων ΕΤΠΑ στον τομέα της εκπαίδευσης που υλοποιούνται από τα 

περιφερειακά ΕΠ του ΕΣΠΑ και από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ασκείται από την διαχειριστική αρχή 

του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» . (ΚΥΑ αριθμ. 6472/2008 /ΦΕΚ Β’ 636) 

 

4.1.2.5. Συντονισμός των ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
Για το συντονισμό της εφαρμογής των ΕΠ: «∆ιοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» του 

ΕΣΠΑ 2007-2013, συνιστάται διυπουργική επιτροπή στην οποία μετέχουν οι Γραμματείς που έχουν 

την ευθύνη των αρμόδιων διαχειριστικών αρχών καθώς και εκπρόσωποι της εθνικής αρχής 

συντονισμού, οι αρμόδιοι γενικοί γραμματείς των οικείων υπουργείων καθώς και οι προϊστάμενοι των 

οικείων ειδικών υπηρεσιών. Αποστολή της επιτροπής είναι ο συντονισμός των δύο ΕΠ στον 

προγραμματισμό των προσκλήσεων για τις δράσεις και την εφαρμογή των αλληλοσυμπληρούμενων 

παρεμβάσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, 

∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, (ΚΥΑ αριθμ. 151.993/ΨΣ3598/13.05.2010 /ΦΕΚ Β΄794), 

συγκροτήθηκε η ανωτέρω επιτροπή και καθορίσθηκαν οι ειδικότερες αρμοδιότητες της  

 
4.1.2.6. Συντονισμός συγχρηματοδοτούμενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων, μέσω 

χρηματοοικονομικής τεχνικής και δανείων ΕΤΕπ 
Για το συντονισμό του προγραμματισμού και της εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων 

κρατικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τη σώρευση ενισχύσεων και την 

αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα 

ή από άλλη προγραμματική περίοδο, συστάθηκε επιτροπή (ΚΥΑ αριθμ. 35544/Γ∆ΑΑΠ 5379/2008  

/ΦΕΚ Β’ 1691), στην οποία μετέχουν ο προϊστάμενος της εθνικής αρχής συντονισμού (πρόεδρος), οι 

προϊστάμενοι των διαχειριστικών αρχών των ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», 

«Ψηφιακή Σύγκλιση», της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού» και  των 
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ΠΕΠ, καθώς και οι προϊστάμενοι της ειδικής υπηρεσίας συντονισμού της παρακολούθησης δράσεων 

ΕΚΤ, της διαχειριστικής αρχής του ΠΑΑ και της διαχειριστικής αρχής του επιχειρησιακού 

προγράμματος Αλιείας. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής δύναται να μετέχουν κατά περίπτωση και 

εκπρόσωποι άλλων φορέων. 

Η ανωτέρω επιτροπή υποστηρίζει επίσης την εθνική αρχή συντονισμού στην εποπτεία της οργάνωσης 

και διαχείρισης των ταμείων που ιδρύονται και οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 

44 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

Ο συντονισμός των δανείων που χορηγούνται από την ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων 

που εντάσσονται στα ΕΠ (συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων έργων που προωθούνται με 

συγχρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα) ή άλλων επενδύσεων μικρότερου μεγέθους, ασκείται από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

∆ικτύων και του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με την ανωτέρω επιτροπή και τις αρμόδιες 

διαχειριστικές αρχές. 
 

4.1.2.7. Συντονισμός και προώθηση της Έρευνας και Τεχνολογίας 
Ο συντονισμός των δράσεων και παρεμβάσεων Έρευνας και Τεχνολογίας ασκείται μέσω της Γενικής 

Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας η οποία αποτελεί τον αρμόδιο φορέα για τη χάραξη και άσκηση 

πολιτικής στους τομείς αυτούς. 

 

4.1.2.8. Συντονισμός δράσεων στον τομέα του πολιτισμού  
Ο συντονισμός των δράσεων στον τομέα του πολιτισμού θα διασφαλιστεί από την ειδική υπηρεσία 

τομέα Πολιτισμού η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού. 

 
4.1.2.9. Συντονισμός ΕΠ του ΕΣΠΑ με ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ  
Ο συντονισμός μεταξύ των ΕΠ του ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το 

ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ, ασκείται από την εθνική αρχή συντονισμού και τις ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης 

του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του ΕΠ Αλιείας (ΕΠΑ), σε συνεργασία με αρμόδιες 

εθνικές αρχές, κατά τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των αντίστοιχων 

δράσεων. 

Ο συντονισμός αυτός ασκείται μέσω μηχανισμού προώθησης της συμπληρωματικότητας των 

δράσεων, χωρικά (περιοχή παρέμβασης) και θεματικά (τομέας παρέμβασης), που λειτουργεί σε 

επίπεδο α) προγραμματισμού, β) παρακολούθησης υλοποίησης (διαχειριστικές αρχές), και γ) 

επανεξέτασης στρατηγικής (εθνική αρχή συντονισμού και διαχειριστικές αρχές του ΠΑΑ και του ΕΠΑ). 

Στο πρώτο επίπεδο, ο μηχανισμός αυτός εξειδικεύει κατευθύνσεις για τη διασφάλιση της 

συμπληρωματικότητας και του διαχωρισμού των δράσεων και συντονίζει το πλαίσιο εφαρμογής τους, 

θεματικά και γεωγραφικά.  

Στο δεύτερο επίπεδο, οι διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και του ΕΠΑ τηρούν τις 

κατευθύνσεις κατά τη διαδικασία επιλογής των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Σε ετήσια βάση, 
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συντάσσουν ειδική αναφορά για την πρόοδο και αποτελεσματικότητα των δράσεων με χρήση των 

κωδικών θεματικής και εδαφικής διάστασης και τις γνωστοποιούν στον μηχανισμό αυτό. 

Στο τρίτο επίπεδο και στο πλαίσιο της ανωτέρω ειδικής αναφοράς, ο μηχανισμός, εξετάζει την πρόοδο 

και αποτελεσματικότητα των δράσεων, προσδιορίζει ενδεχόμενη ανάγκη αναθεώρησης των 

κατευθύνσεων και της κατανομής των Κοινοτικών πόρων, συνεπεία αλλαγών στις προτεραιότητες 

(κοινοτικές, εθνικές, περιφερειακές) ή στις συνθήκες υλοποίησής τους και εισηγείται μέτρα στην Ετήσια 

∆ιάσκεψη των προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης. 

 

4.1.3. ∆ιαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος  
Ως διαχειριστική αρχή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ∆υτικής Ελλάδας – 

Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με το άρθρο 59, παράγραφος 1 στοιχείο (α) του Καν. (EK) 

1083/06, ορίζεται Ειδική Υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων  

H διαχειριστική αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 60 του Καν. (EK) 1083/06, είναι υπεύθυνη για τη 

διαχείριση και την υλοποίηση του ΕΠ σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 

και ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

(i) συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρμοδιοτήτων των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης 

της ενότητας 4.1.4 του παρόντος κεφαλαίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος 

διαχείρισης και ελέγχου και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής για το ΕΠ. Στο 

πλαίσιο αυτό: 

 μεριμνά για την ύπαρξη και πλήρη εφαρμογή συστήματος αναφοράς και 

παρακολούθησης των δράσεων, η διαχείριση των οποίων έχει εκχωρηθεί σε ενδιάμεσους 

φορείς διαχείρισης,  

 παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ με τα απαραίτητα δεδομένα και 

έγγραφα από τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης,  

 παρέχει στην Επιτροπή, κατόπιν γραπτού σχετικού αιτήματός της, τις πληροφορίες που 

αναφέρονται στο Παράρτημα III του Καν. (ΕΚ) 1828/06 εντός δεκαπέντε εργάσιμων 

ημερών από την παραλαβή του αιτήματος ή εντός οποιασδήποτε άλλης συμφωνημένης 

περιόδου, με σκοπό τον έλεγχο εγγράφων και τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων. 

(ii) διασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις του ΕΠ που αναφέρονται στο άρθρο 48(3) του Καν. (ΕΚ) 

1083/2006 εκτελούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του ίδιου Κανονισμού. 

Στο πλαίσιο αυτό: 

 προετοιμάζει και οργανώνει τις αξιολογήσεις που προβλέπονται στο υποκεφάλαιο 4 του 

παρόντος κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου, μεριμνώντας 

ιδιαίτερα για τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων σύμφωνα με οδηγίες και κατευθύνσεις της 

εθνικής αρχής συντονισμού 

 κοινοποιεί τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων στην εθνική αρχή συντονισμού, και στην 

ΕΥΣΕΚΤ εφόσον το ΠΕΠ υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ μέσω χρήσης της ρήτρας 

ευελιξίας του 10% (ή 15%), στην επιτροπή παρακολούθησης και την Επιτροπή, 
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 εξασφαλίζει την κατάλληλη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων, με 

βάση τους κανόνες που αφορούν στην πρόσβαση στα έγγραφα, 

 συνεργάζεται με τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης του υποκεφαλαίου 4.1.4. για την 

αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους 

(iii) διασφαλίζει ότι η αρχή πιστοποίησης λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις 

διαδικασίες και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό εποπτεύει και 

συντονίζει πριν από κάθε αίτημα πληρωμής την πληρότητα των πληροφοριών που 

παρέχονται στην αρχή πιστοποίησης, 

(iv) συντονίζει την εξειδίκευση των περιφερειακών ΕΠ και παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής 

τους συμπεριλαμβανομένου του κανόνα ν+3/ν+2. Στο πλαίσιο αυτό: 

 παρέχει κατευθύνσεις για την εξειδίκευση του ΕΠ, 

 συντάσσει περιοδικές αναφορές για την πορεία εφαρμογής του ΕΠ, 

 παρέχει κατευθύνσεις για προτάσεις αναθεώρησης του προγράμματος τις οποίες 

συνθέτει, επεξεργάζεται και τις υποβάλλει στην οικεία επιτροπή παρακολούθησης,  

(v) συνθέτει και επεξεργάζεται τις αναφορές των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης του 

υποκεφαλαίου 4.1.4 που αφορούν στις ετήσιες και τελικές εκθέσεις των προγραμμάτων και 

μετά την έγκριση της οικείας επιτροπής παρακολούθησης τις υποβάλλει στην Επιτροπή, 

(vi) διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας που ορίζονται 

στο άρθρο 69 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Στο πλαίσιο αυτό εκπονεί το επικοινωνιακό σχέδιο 

του ΕΠ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και το πλαίσιο αρχών 

δημοσιότητας και πληροφόρησης που διαμορφώνει η εθνική αρχή συντονισμού σε 

συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ εφόσον το ΠΕΠ υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ μέσω της χρήσης 

της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%), ενημερώνει σχετικά την επιτροπή παρακολούθησης 

του ΕΠ και την Επιτροπή και αξιολογεί την αποτελεσματικότητά του σύμφωνα με το άρθρο 4 

του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

 

4.1.4 Ενδιάμεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης  
Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος –∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – 

Ιονίων Νήσων  ορίζονται οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 2 

παράγραφος 6 και το άρθρο 59 παράγραφος 2 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006: 

 
4.1.4.1. Ειδικές Υπηρεσίες Περιφερειών 
(α) Η Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ορίζεται 

ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων περιφερειακής εμβέλειας που 

υλοποιούνται στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας.  

(β) Η Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου, ορίζεται 

ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων περιφερειακής εμβέλειας που 

υλοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
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(γ) Η Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , ορίζεται 

ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων περιφερειακής εμβέλειας που 

υλοποιούνται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.  

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών, 

∆ημόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης, προσδιορίζονται: 

 οι πράξεις ή κατηγορίες πράξεων των οποίων αναλαμβάνεται η διαχείριση και ο 

συνολικός προϋπολογισμός αυτών 

 οι υποχρεώσεις του ενδιάμεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής. 

Κάθε ένας από τους ανωτέρω ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης αναλαμβάνει σύμφωνα με το 

υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, τις ακόλουθες αρμοδιότητες διαχείρισης:  

(i) επιλέγει τις προς χρηματοδότηση πράξεις σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο ΕΠ 

και διασφαλίζει τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες 

κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ' όλη την περίοδο υλοποίησής τους, 

Στο πλαίσιο αυτό κάθε ενδιάμεσος φορέας: 

• Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών 

πληροφοριών σχετικά με: 

− τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι προτεινόμενες 

πράξεις προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ, 

− τα τυποποιημένα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν για την υποβολή αιτήσεων 

χρηματοδότησης, 

− τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης και των σχετικών 

χρονικών περιόδων, 

− τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδότηση πράξεων, 

− τους αρμόδιους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίοι μπορούν να 

παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το ΕΠ, 

− τη δημοσιοποίηση καταλόγου στον οποίο παρατίθενται ο τίτλος των πράξεων, οι 

δικαιούχοι και το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται. 

• Εφαρμόζει διαδικασίες αξιολόγησης των πράξεων με βάση τα κριτήρια ένταξης που 

εγκρίνονται από την επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ. Οι προτάσεις που δεν έχουν 

αξιολογηθεί ή δεν έχουν λάβει θετική αξιολόγηση δεν δύνανται να ενταχθούν στο ΕΠ. Ως 

ομάδες κριτηρίων δύναται να χρησιμοποιεί τη σκοπιμότητα της πράξης, τη συμβατότητα 

της πράξης με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, τη συμβολή της πράξης στους στόχους 

του ΕΠ, τη φύση και το είδος της πράξης στο πλαίσιο της διενεργούμενης πρόσκλησης, 

την πληρότητα και την ωριμότητα της πράξης.  

• Εξετάζει τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων εξαιρουμένων αυτών που λαμβάνουν 

κρατική ενίσχυση κατά τα άρθρα 87 και 88 της συνθήκης και των χρηματοδοτικών 

εργαλείων, σύμφωνα με το σύστημα που προσδιορίζεται στην παράγραφο (xvii) του 

υποκεφαλαίου 4.1.1, πριν ληφθεί η απόφαση ένταξης της πράξης στο ΕΠ.  

• Στις περιπτώσεις πράξεων για τις οποίες κατά τη χρονική στιγμή υποβολής τους στο ΕΠ 

έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ή βρίσκονται σε εκτέλεση ή περατώθηκαν μετά την 
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ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας, συνεκτιμά τυχόν αξιολογήσεις που έχουν 

διενεργηθεί από αρμόδιες αρχές και διασφαλίζει ότι η επιλογή των πράξεων ικανοποιεί τα 

κριτήρια που εφαρμόζονται για το ΕΠ.  

• Για τα μεγάλα έργα του άρθρου 39 του Κανονισμού, η απόφαση ένταξης εκδίδεται μόνο 

μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης 

μεγάλου έργου στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού. 

• Εκδίδει την απόφαση ένταξης πράξεων στο ΕΠ και ενημερώνει γραπτώς τον δικαιούχο για 

όλες τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει. Ενημερώνει επίσης γραπτώς με επαρκή 

αιτιολόγηση τους φορείς των οποίων οι προτάσεις δεν έγιναν αποδεκτές, προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η βελτίωση τους σε μεταγενέστερη υποβολή τους. 

• Προβαίνει σε εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης και τροποποίησης δημοσίων 

συμβάσεων. Για όσες συμβάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών 

Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων προβαίνει επιπλέον σε εξέταση κατά τη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης. Ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης εκφράζει τη γνώμη του εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων. Σε 

περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, λογίζεται ότι έχει παράσχει 

σύμφωνη γνώμη, φέροντας τη σχετική ευθύνη για τη σύμφωνη αυτή γνώμη. Η σύμφωνη 

γνώμη του ΕΦ∆ ή η τεκμαιρόμενη σύμφωνη γνώμη του, αποτελεί όρο για τη 

χρηματοδότηση της πράξης. Σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης που έχει ήδη συναφθεί 

κατά την ένταξη της σχετικής πράξης, καθώς και στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων 

που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων 

συμβάσεων, η εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης διενεργείται πριν από την καταχώριση 

δαπανών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. 

• Συνεργάζεται με τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος, την εθνική αρχή συντονισμού, 

την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία συντονισμού και την Επιτροπή και παρέχει σε αυτές 

κάθε πληροφορία που ζητείται. 

(ii) επαληθεύει την παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και την 

πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι για τις διάφορες πράξεις, καθώς 

και της συμμόρφωσής τους προς τους κοινοτικούς και τους εθνικούς κανόνες. 

Στο πλαίσιο αυτό κάθε ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης: 

• διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, οι οποίες καλύπτουν κατάλληλα τις 

διοικητικές, δημοσιονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των υλοποιούμενων πράξεων. 

Ειδικότερα διενεργεί: 

(α) διοικητικές επαληθεύσεις για κάθε δήλωση δαπανών που υποβάλλεται από τους 

δικαιούχους, κατά τις οποίες επιβεβαιώνονται με τα κατάλληλα έγγραφα, ότι: 

 η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγματική, 

 τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύμφωνα με την απόφαση 

ένταξης,  

 οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι ακριβείς, 
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 η πράξη και η δαπάνη είναι σύμφωνες με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο  

 τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής 

χρηματοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά 

μέσα ή από άλλη προγραμματική περίοδο. 

Στην περίπτωση μεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι δυνατόν να 

πραγματοποιούνται δειγματοληπτικές επαληθεύσεις βάσει μεθόδου δειγματοληψίας.  

Το αργότερο κατά την πρώτη δήλωση δαπάνης του δικαιούχου, ο ενδιάμεσος 

φορέας διαχείρισης επιβεβαιώνει την εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων που 

ενδεχομένως έχει θέσει κατά την εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης των δημοσίων 

συμβάσεων. Ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης παρακολουθεί τη συμμόρφωση της 

σύμβασης με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία καθ΄όλη τη διάρκεια υλοποίησής 

της. 

(β)  επιτόπιες επαληθεύσεις επιμέρους πράξεων κατά τις οποίες επαληθεύεται ότι οι 

πράξεις όντως εκτελούνται και τα παραδιδόμενα προϊόντα ή/και παρεχόμενες 

υπηρεσίες συμμορφώνονται προς τους όρους της αντίστοιχης σύμβασης ή 

απόφασης χορήγησης ενίσχυσης, η φυσική πρόοδος της πράξης, η τήρηση των 

κοινοτικών κανόνων όσον αφορά τη δημοσιότητα και η ακρίβεια των πληροφοριών 

που παρέχει ο δικαιούχος όσον αφορά τη φυσική και οικονομική πρόοδο της 

πράξης.  

Για τις πράξεις που η επαλήθευσή τους επιτοπίως, γίνεται δειγματοληπτικά, ο 

ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης τηρεί αρχεία που περιγράφουν και δικαιολογούν τη 

δειγματοληπτική μέθοδο που καθορίζει τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται 

προς επαλήθευση. Ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης καθορίζει το μέγεθος του 

δείγματος, προκειμένου να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα ως προς τη νομιμότητα και 

κανονικότητα των σχετικών πράξεων, όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου που 

διαπιστώνεται (από τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης) για τον τύπο των σχετικών 

δικαιούχων και πράξεων. Ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης επανεξετάζει τη μέθοδο 

δειγματοληψίας σε ετήσια βάση σύμφωνα με τους κανόνες του Σ∆Ε. 

Σε ότι αφορά στα δημόσια έργα ο έλεγχος που διενεργείται από τον Ειδικό Σύμβουλο 

Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) μπορεί να αντικαταστήσει επιτόπιες επαληθεύσεις του 

ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης και συνυπολογίζεται σε ότι αφορά στην εκτίμηση του 

δείγματος. 

• Τηρεί αρχείο των διενεργούμενων επαληθεύσεων στο ΟΠΣ, όπου για κάθε επαλήθευση 

αναφέρονται οι εργασίες που υλοποιήθηκαν για την επαλήθευση, η ημερομηνία και τα 

αποτελέσματα της επαλήθευσης και τα μέτρα που ελήφθησαν στις περιπτώσεις 

ανεύρεσης παρατυπιών. Τα πορίσματα των επιτόπιων επαληθεύσεων καταχωρούνται στο 

ΟΠΣ και κοινοποιούνται στο δικαιούχο και στο φορέα που είναι αρμόδιος για τη χορήγηση 

ενισχύσεων στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων. 

• Στην περίπτωση που η διαχειριστική αρχή ή ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης είναι και 

δικαιούχος στο πλαίσιο του ίδιου ΕΠ, η υλοποίηση της πράξης θα γίνεται από μονάδα 
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διαφορετική από τη μονάδα που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των επαληθεύσεων, ώστε 

να διασφαλίζεται η απαιτούμενη διάκριση καθηκόντων. 

Στις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης: 

• διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, οι οποίες καλύπτουν κατάλληλα τις 

διοικητικές, δημοσιονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των υλοποιούμενων πράξεων. 

Ειδικότερα διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις για κάθε δήλωση δαπανών 

που υποβάλλεται από τους δικαιούχους, κατά τις οποίες επιβεβαιώνονται με τα κατάλληλα 

έγγραφα, ότι: 

 η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγματική, 

 τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύμφωνα με την απόφαση 

ένταξης,  

 οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι ακριβείς, 

 η πράξη και η δαπάνη είναι σύμφωνες με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο  

 τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής 

χρηματοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά 

μέσα ή από άλλη προγραμματική περίοδο. 

Στην περίπτωση μεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι δυνατόν να 

πραγματοποιούνται δειγματοληπτικές επαληθεύσεις βάσει μεθόδου δειγματοληψίας.  

Για τις πράξεις που η επαλήθευσή τους επιτοπίως, γίνεται δειγματοληπτικά, ο 

ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης τηρεί αρχεία που περιγράφουν και δικαιολογούν τη 

δειγματοληπτική μέθοδο που καθορίζει τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται 

προς επαλήθευση. Ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης καθορίζει το μέγεθος του 

δείγματος, προκειμένου να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα ως προς τη νομιμότητα και 

κανονικότητα των σχετικών πράξεων όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου που 

διαπιστώνεται για τον τύπο των σχετικών δικαιούχων και πράξεων. Ο ενδιάμεσος 

φορέας διαχείρισης επανεξετάζει τη μέθοδο δειγματοληψίας σε ετήσια βάση 

σύμφωνα με τους κανόνες του Σ∆Ε. 

• Τηρεί αρχείο των διενεργούμενων επαληθεύσεων, όπου για κάθε επαλήθευση 

αναφέρονται οι εργασίες που υλοποιήθηκαν για την επαλήθευση, η ημερομηνία και τα 

αποτελέσματα της επαλήθευσης και τα μέτρα που ελήφθησαν στις περιπτώσεις 

ανεύρεσης παρατυπιών. Τα πορίσματα των επιτόπιων επαληθεύσεων κοινοποιούνται στο 

δικαιούχο και στο φορέα που είναι αρμόδιος για τη χορήγηση των ενισχύσεων. 

(iii) διασφαλίζει τη συλλογή, καταχώρηση και αποθήκευση στο ΟΠΣ λογιστικών εγγραφών για 

κάθε πράξη στο πλαίσιο του ΕΠ καθώς και τη συλλογή και καταχώρηση στο ΟΠΣ των 

δεδομένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την 

παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την αξιολόγηση, 

συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που ορίζονται στο Παράρτημα III του Καν. (ΕΚ) 

1828/2006. Μεριμνά για την πληρότητα και επάρκεια των στοιχείων που καταχωρούνται στο  

ΟΠΣ.  

Στο πλαίσιο αυτό κάθε ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης: 
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• Συλλέγει μέσω περιοδικών αναφορών βάσει τυποποιημένων εντύπων και τηρεί στο ΟΠΣ 

και στο φάκελο της πράξης, λογιστικές εγγραφές για κάθε πράξη, καθώς και δεδομένα 

υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, 

τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την αξιολόγηση. Στις περιπτώσεις πράξεων κρατικών 

ενισχύσεων τα δεδομένα υλοποίησης που απαιτούνται για την παρακολούθηση και τις 

επαληθεύσεις τηρούνται σε αρχεία. 

• Παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των δικαιούχων για την υποβολή όλων των 

δεδομένων υλοποίησης των πράξεων που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική 

διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την αξιολόγηση των 

δράσεων, 

• Έχει την ευθύνη της ποιότητας και πληρότητας των στοιχείων που καταχωρούνται στο 

ΟΠΣ. 

• ∆ιασφαλίζει την πρόσβαση της αρχής πιστοποίησης και της αρχής ελέγχου στα εν λόγω 

στοιχεία. 

(iv) 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,  

Στο πλαίσιο αυτό ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε: 

• οι δικαιούχοι που υποχρεούνται από την ελληνική νομοθεσία να τηρούν ενιαίο λογιστικό 

σύστημα (το Γενικό ή τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια) να δημιουργήσουν ειδική λογιστική 

μερίδα για το συγχρηματοδοτούμενο έργο, 

• οι δικαιούχοι που δεν είναι υποχρεωμένοι από την ελληνική νομοθεσία στην τήρηση του 

Γενικού ή των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων, να εφαρμόζουν κατάλληλη λογιστική 

κωδικοποίηση για το συγχρηματοδοτούμενο έργο.  

(v) συνεργάζεται με τη διαχειριστική αρχή του ΕΠ για τη διενέργεια των αξιολογήσεων που 

προβλέπονται στο υποκεφάλαιο 4 του παρόντος κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της 

προγραμματικής περιόδου,  

Στο πλαίσιο αυτό ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης: 

• οργανώνει την παραγωγή και τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων για την διεξαγωγή 

των αξιολογήσεων, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων τύπων πληροφοριών που 

παρέχονται από το σύστημα παρακολούθησης, 

• λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των 

αξιολογήσεων, 

• εισηγείται στη διαχειριστική αρχή πρόταση προς την οικεία επιτροπή παρακολούθησης για 

τη διεξαγωγή αξιολογήσεων ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις που η παρακολούθηση 

αναδεικνύει σημαντικές αποκλίσεις από τους στόχους που έχουν τεθεί σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις της εθνικής αρχής συντονισμού 

(vi) καθορίζει διαδικασίες σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος διαχείρισης & ελέγχου για τη 

διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς 
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ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου. Οι διαδικασίες 

αυτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι: 

• τηρούνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα) στο 

κατάλληλο επίπεδο (διαχειριστική αρχή, ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης, δικαιούχος) για 

την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 15 του Καν. 

(ΕΚ) 1828/2006, 

• στην περίπτωση τήρησης εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή, τα ηλεκτρονικά συστήματα 

τήρησης των εγγράφων συμμορφώνονται με αποδεκτά πρότυπα ασφάλειας ώστε να 

διασφαλίζεται ότι τα ηλεκτρονικά έγγραφα πληρούν τους εθνικούς κανόνες και είναι 

αξιόπιστα, 

• όλα τα έγγραφα τηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών από τη 

γνωστοποίηση της γνώμης της Επιτροπής σχετικά με το περιεχόμενο της δήλωσης 

κλεισίματος του ΕΠ ή μερικού κλεισίματος, με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν 

τις κρατικές ενισχύσεις, 

• ο δικαιούχος παρέχει πρόσβαση στα τηρούμενα από αυτόν έγγραφα που σχετίζονται με 

την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης αλλά και αντίγραφα ή αποσπάσματα 

αυτών σε εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό άτομα της διαχειριστικής αρχής, του 

ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης, της αρχής πιστοποίησης, της αρχής ελέγχου, της 

Επιτροπής και των εξουσιοδοτημένων αυτής εκπροσώπων, 

• τα ονόματα των φορέων που διαθέτουν τα πρωτογενή έγγραφα που απαιτούνται για την 

εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, και η τοποθεσία που βρίσκονται οι έδρες των 

φορέων αυτών είναι γνωστά στη διαχειριστική αρχή και τηρούνται στο ΟΠΣ. 

(vii) παρέχει στην  αρχή πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες 

και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε σχέση με κάθε δαπάνη για σκοπούς 

πιστοποίησης. 

Στο πλαίσιο αυτό ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης : 

• μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 

προκειμένου η αρχή πιστοποίησης να εκτελέσει τους απαραίτητους ελέγχους για την 

πιστοποίηση των δαπανών, 

• συνεργάζεται με την αρχή πιστοποίησης προκειμένου να αποσαφηνιστεί οποιοδήποτε 

θέμα ανακύπτει σχετικά με την πιστοποίηση εγκεκριμένων δαπανών, 

(viii) υποστηρίζει τις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης και τον εφοδιασμό της με τα 

απαιτούμενα έγγραφα τα οποία καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση της ποιότητας 

υλοποίησης του ΕΠ σε σχέση με τους στόχους του. 

Στο πλαίσιο αυτό  ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης 

• μεριμνά για τη συλλογή και επεξεργασία όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την 

παρακολούθηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του ΕΠ από 

την επιτροπή παρακολούθησης και τη λήψη αποφάσεων από αυτήν,  

• μεριμνά για την οργάνωση και προετοιμασία της επιτροπής παρακολούθησης στην οποία 

προεδρεύει ο εκάστοτε αρμόδιος Περιφερειάρχης, 
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• μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων της επιτροπής παρακολούθησης, 

(ix) παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των αξόνων προτεραιότητας της αντίστοιχης 

περιφέρειας μετά την αναγκαία εξειδίκευσή τους και συνεργάζεται με την οικεία διαχειριστική 

αρχή για την υποβολή προτάσεων αναθεώρησης και συντάσσει και υποβάλλει στη 

διαχειριστική αρχή του ΕΠ την ετήσια και τελική έκθεση εκτέλεσης που αφορά τους άξονες 

προτεραιότητας της οικείας Περιφέρειας σχετικά με την υλοποίηση, κατά τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ και τις οδηγίες της 

εθνικής αρχής συντονισμού, 

(x) διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας που ορίζονται 

στο άρθρο 69 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

Στο πλαίσιο αυτό ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης: 

• υλοποιεί τις προβλεπόμενες στο εγκεκριμένο σχέδιο επικοινωνίας δράσεις,  

• ενημερώνει τους δικαιούχους για τις ενέργειες δημοσιότητας που αναλαμβάνουν στο 

πλαίσιο εκτέλεσης πράξεων και παρακολουθεί την ορθή τήρηση των υποχρεώσεων 

αυτών, 

(xi) υποβάλλει στην Επιτροπή, τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου να αξιολογήσει τα μεγάλα 

έργα και να προσδιορίσει τη συνδρομή των Ταμείων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 

1828/2006,  

(xii) παρακολουθεί την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης των αξόνων 

προτεραιότητας του ΕΠ, συμπεριλαμβανομένου του κανόνα ν+2/ν+3, 

(xiii) συντάσσει και υποβάλλει στη διαχειριστική αρχή προτάσεις για αναθεώρηση σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 33 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και τις κατευθύνσεις της εθνικής αρχής 

συντονισμού, 

(xiv) παρακολουθεί τα έσοδα που προκύπτουν από έργα που παράγουν έσοδα και ενημερώνει 

σχετικά τη διαχειριστική αρχή του ΠΕΠ και την αρχή πιστοποίησης, ιδίως για τα έργα των 

οποίων τα έσοδα δεν είναι δυνατό να εκτιμηθούν εκ των προτέρων, 

(xv) συμμετέχει στην από κοινού με την Επιτροπή ετήσια εξέταση της υλοποίησης του ΕΠ, 

ενημερώνει την επιτροπή παρακολούθησης για τα αποτελέσματά της και παρακολουθεί τη 

συνέχεια που δίδεται στα σχόλιά της, 

(xvi) προβαίνει σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της κοινοτικής συνεισφοράς της πράξης η 

οποία επιβάλλεται βάσει πορίσματος επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου της αρχής ελέγχου,  

(xvii) διαβιβάζει την απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης στον αρμόδιο διατάκτη για την έκδοση 

σχετικής απόφασης, στις περιπτώσεις που απαιτείται ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως 

καταβληθέντων ποσών, τα οποία διαπιστώνονται βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί   

(xviii) μεριμνά για την εφαρμογή και εξειδίκευση των οριζόμενων στην κοινή υπουργική απόφαση 

έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ στο πλαίσιο της 

υλοποίησης του ΕΠ. 

(xix) δεσμεύεται –εφόσον υπάρχει σχετική εφαρμογή στο πρόγραμμα- να λάβει τα κατάλληλα μέτρα 

για την υποστήριξη καινοτόμων δράσεων διασυνοριακού / διακρατικού χαρακτήρα που είναι 

αποτέλεσμα των δικτύων - στην  περίπτωση που Περιφέρειες στην περιοχή του 
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προγράμματος εμπλέκονται στην πρωτοβουλία «Περιφέρειες για την Οικονομική Αλλαγή» - 

στο βαθμό που οι δράσεις αυτές συνάδουν με τη στοχοθεσία του προγράμματος και τηρώντας 

τις διατάξεις εφαρμογής του. 

    Με την κανονιστική απόφαση ορισμού ενός φορέα /υπηρεσίας σαν ΕΦ∆ Κρατικών ενισχύσεων 

προσδιορίζονται/εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες διαχείρισης και οι υποχρεώσεις του. 

 

4.1.4.2. Ειδικές Υπηρεσίες / Υπηρεσίες Υπουργείων, Περιφερειών κ.α. 
 (α) Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» 2007-2013, 

ορίζεται ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης για πράξεις συγκοινωνιακών υποδομών μεγάλης 

κλίμακας και για πράξεις συγκοινωνιακών υποδομών αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

(β) Η Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση ∆ιαχειριστική Αρχή Μεταφορών, ορίζεται ενδιάμεσος φορέας 

διαχείρισης για πράξεις μεταφορών αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων και των εποπτευόμενων από αυτό 

Οργανισμών. 

(γ) Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-

2013, ορίζεται ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης για πράξεις εθνικής εμβέλειας αρμοδιότητας 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων και 

πράξεις ενεργειακής υποδομής. 

(δ) Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 2007-2013, ορίζεται ενδιάμεσος 

φορέας διαχείρισης για πράξεις ψηφιακής σύγκλισης εθνικής εμβέλειας και για πράξεις 

ψηφιακής σύγκλισης που προκηρύσσονται οριζόντια. 

(ε)  Η Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων, ορίζεται ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης δράσεων 

κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται μέσω του επενδυτικού νόμου, αρμοδιότητάς της. 

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

∆ικτύων και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού προσδιορίζονται: 

 οι πράξεις ή κατηγορίες πράξεων των οποίων αναλαμβάνεται η διαχείριση και ο 

αντίστοιχος προϋπολογισμός αυτών. Ως πράξεις εθνικής εμβέλειας νοούνται πράξεις 

που υλοποιούνται σε μία ή περισσότερες Περιφέρειες και τα αποτελέσματα των οποίων, 

λόγω της οριζόντιας φύσης τους, ωφελούν το σύνολο της χώρας. 

 οι υποχρεώσεις του ενδιάμεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής. 

Κάθε ένας από τους ανωτέρω ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης αναλαμβάνει με βάση την ως άνω 

απόφαση, αρμοδιότητες διαχείρισης των περιπτώσεων (i), (ii), (iii), (iv), (vi), (vii), (x), (xi), (xiii), (xiv), 

(xv), (xvi)  και (xvii) όπως έχουν οριστεί στην ενότητα 4.1.4.1. του παρόντος κεφαλαίου.  

 

4.1.4.3. Άλλοι Ενδιάμεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης 
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

∆ικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού, μετά από εισήγηση της διαχειριστικής αρχής, δύναται 
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να ορίζονται άλλοι ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης, οι οποίοι αναλαμβάνουν την άσκηση μέρους των 

αρμοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ, ενεργώντας σε σχέση με δικαιούχους που εκτελούν 

πράξεις για λογαριασμό και υπό την ευθύνη της διαχειριστικής αρχής. Στην ως άνω απόφαση 

καθορίζονται: 

(α) ο φορέας ο οποίος αναλαμβάνει τη διαχείριση πράξεων του οικείου ΕΠ 

(β) οι πράξεις που αναλαμβάνονται, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους και ο αντίστοιχος 

προϋπολογισμός αυτών 

(γ) οι αρμοδιότητες διαχείρισης που ανατίθενται με την αναγκαία εξειδίκευση ανάλογα με το 

είδος των δράσεων 

(δ) οι υποχρεώσεις του ενδιάμεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής 

(ε) το αρμόδιο για την ένταξη των πράξεων όργανο. 

Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων 

που αναλαμβάνει ο φορέας ανάλογα με τον τύπο και το είδος των δράσεων. 

Ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης δύναται να οριστεί ειδική υπηρεσία ή δημόσια υπηρεσία ή νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή άλλο κρατικό νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί αρμοδιότητες 

διαχείρισης βάσει δικαιώματος που του παρέχεται δυνάμει νομοθετικής ή κανονιστικής ρυθμίσεως. Ως 

ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων μπορούν να οριστούν  ειδική υπηρεσία 

που συστάθηκε δυνάμει του ν. 2860/2000 ή δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή 

άλλο κρατικό νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί αρμοδιότητες διαχείρισης βάσει δικαιώματος που του 

παρέχεται δυνάμει νομοθετικής ή κανονιστικής ρυθμίσεως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλα 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίουμε την τήρηση των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών 

που προβλέπονται στο π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄).Σε κάθε άλλη περίπτωση ως ενδιάμεσος φορέας 

διαχείρισης δύναται να επιλέγεται ΝΠΙ∆ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρία 

ΟΤΑ μετά από διαγωνιστική διαδικασία. Στην περίπτωση που ο ενδιάμεσος φορέας επιλέγεται μετά 

από διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται σύναψη σύμβασης ανάθεσης. Η σύμβαση ανάθεσης 

υπογράφεται μεταξύ της οικείας διαχειριστικής αρχής και του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης. 

Ενδεχόμενες αλλαγές στο κοινοποιηθέν Σύστημα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου συμπεριλαμβανομένου και 

του ορισμού νέων ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης, αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση ελέγχου του 

ΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ.2 του  Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

 

4.1.4.4. Ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών επιχορηγήσεων 
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

∆ικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού, η διαχειριστική αρχή δύναται να αναθέτει σε 

ενδιάμεσους φορείς αρμοδιότητες διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών επιχορηγήσεων, κατά τα 

οριζόμενα στα άρθρα 42 και 43 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Στην ως άνω απόφαση καθορίζονται: 

(α) τα είδη των πράξεων που πρόκειται να καλυφθούν από τη συνολική επιχορήγηση 

(β) τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων  

(γ)  τα ποσοστά συνδρομής από τα Ταμεία και οι κανόνες που διέπουν τη συνδρομή αυτή 

(δ) οι ρυθμίσεις για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την εξασφάλιση του 

δημοσιονομικού ελέγχου της συνολικής επιχορήγησης έναντι της διαχειριστικής αρχής, 
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συμπεριλαμβανομένων των διευθετήσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών και την παρουσίαση των λογαριασμών 

(ε) τυχόν χρήση οικονομικής εγγύησης ή ισοδύναμου μέτρου. 

Ο ενδιάμεσος φορέας πρέπει να παρέχει εγγυήσεις για τη φερεγγυότητά του, την ικανότητα 

διαχείρισης στο σχετικό αντικείμενο, καθώς επίσης και για την επάρκειά του όσον αφορά τη διοικητική 

και την οικονομική διαχείριση. Ο φορέας αυτός, κατά κανόνα, εδρεύει ή εκπροσωπείται στην ή στις 

περιφέρειες που καλύπτονται από το ΕΠ. 

Ο ορισμός ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης ή/και διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών 

επιχορηγήσεων σε ένα ΕΠ, συνεπάγεται την παροχή στην Επιτροπή των πληροφοριών που 

απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 και τα άρθρα 21 και 22 του Καν. (ΕΚ) 

1828/2006. 

 
4.1.5. Αρχή πιστοποίησης 
Η αρχή πιστοποίησης είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση των καταστάσεων δαπανών και αιτήσεων 

πληρωμών πριν αυτές διαβιβαστούν στην Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό η αρχή πιστοποίησης εκτελεί 

τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 61 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Ειδικότερα: 

(i) καταρτίζει και υποβάλλει ηλεκτρονικά πιστοποιημένες δηλώσεις δαπανών και αιτήσεις 

πληρωμών στην Επιτροπή σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος X του Καν. (ΕΚ) 

1828/06 και κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 78 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

(ii) πιστοποιεί ότι:  

• η δήλωση δαπανών είναι ακριβής, ότι είναι προϊόν αξιόπιστων λογιστικών συστημάτων 

και ότι στηρίζεται σε επαληθεύσιμα δικαιολογητικά,  

• οι δηλωθείσες δαπάνες συμμορφώνονται προς τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς 

κανόνες και ότι διενεργήθηκαν για πράξεις που επελέγησαν για χρηματοδότηση σύμφωνα 

με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα και πληρούν τους ισχύοντες κοινοτικούς 

και εθνικούς κανόνες, 

στο πλαίσιο αυτό δύναται: 

- να εξαιρεί προσωρινά από τις δηλώσεις δαπανών τις δαπάνες που παρουσιάζουν 

προβλήματα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και ενημερώνει γραπτώς τη 

διαχειριστική αρχή σχετικά με τα ποσά αυτά. Για την προσωρινή εξαίρεση πληρωμών 

από την πιστοποίηση της Αρχής Πιστοποίησης λαμβάνεται υπόψη και αξιολογείται η 

ενδεχόμενη δημοσιονομική επίπτωση ή το εύρος του κινδύνου για τις κοινοτικές 

χρηματοδοτήσεις που συνεπάγονται τα παρακάτω:  

i. τα ευρήματα των επιθεωρήσεων για το επίπεδο λειτουργίας της διαχειριστικής αρχής 

ή/και των ενδιάμεσων φορέων που λειτουργούν εξ΄ ονόματος ή για λογαριασμό 

της, 

ii. τα αποτελέσματα των διοικητικών ελέγχων της Αρχής Πιστοποίησης,   

iii. τα ευρήματα των ελέγχων της Αρχής Ελέγχου, 

iv. τα ευρήματα των επιτόπου επαληθεύσεων της διαχειριστικής αρχής, 

v. τα ευρήματα από ελέγχους ποιότητας του ΕΣΠΕΛ, 



Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-
2013 

 

 294

vi. τα ευρήματα από ελέγχους των ελεγκτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, 

vii. τα ευρήματα από άλλα ελεγκτικά όργανα (Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, Επιθεωρητής 

∆ημόσιας ∆ιοίκησης, Ελεγκτικό Συνέδριο),   

viii. κάθε άλλη τεκμηριωμένη πληροφορία που έρχεται σε γνώση της Αρχής 

Πιστοποίησης. (καταγγελίες, δημοσιεύσεις κλπ),  

- να διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις στις διαχειριστικές αρχές, τους ενδιάμεσους 

φορείς και στους δικαιούχους, 

(iii) διασφαλίζει για σκοπούς πιστοποίησης, ότι έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες από τη 

διαχειριστική αρχή σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόστηκαν, τα διαθέσιμα στο ΟΠΣ και 

στο φάκελο πράξης στοιχεία και λογιστικές εγγραφές και τις επαληθεύσεις που 

πραγματοποιήθηκαν όσον αφορά τις δαπάνες που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις δαπανών,  

(iv) συνυπολογίζει για σκοπούς πιστοποίησης, τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων που 

διενεργήθηκαν υπό την ευθύνη της αρχής ελέγχου,  

(v) τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή, λογιστικά μητρώα για τις δαπάνες που υποβάλλονται στην 

Επιτροπή,  

(vi) τηρεί μητρώο των ποσών που μπορούν να ανακτηθούν και των ποσών που αποσύρονται 

μετά από ακύρωση του συνόλου ή μέρους της συνεισφοράς για μια πράξη. Τα ανακτηθέντα 

ποσά επιστρέφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από το 

κλείσιμο του ΕΠ, με αφαίρεσή τους από την επόμενη κατάσταση δαπανών. 

(vii) υποβάλλει στην Επιτροπή προσωρινές προβλέψεις για τις μελλοντικές αιτήσεις πληρωμών 

σύμφωνα με το άρθρο 76, παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

(viii) αποστέλλει στην Επιτροπή, έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους αρχής γενομένης από το 2008, 

δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παρ. ΧΙ του Καν. (ΕΚ) 1828/06, στην οποία 

αναφέρονται, για κάθε άξονα προτεραιότητας των ΕΠ, τα εξής: 

• Τα ποσά τα οποία αποσύρθηκαν από δηλώσεις δαπανών που υποβλήθηκαν κατά το 

προηγούμενο έτος μετά την ακύρωση του συνόλου ή μέρους της δημόσιας συνεισφοράς 

για μια πράξη, 

• Τα ανακτηθέντα ποσά που αφαιρέθηκαν από αυτές τις δηλώσεις δαπανών, 

• ∆ήλωση των ποσών που πρέπει να ανακτηθούν στις 31 ∆εκεμβρίου του προηγούμενου 

έτους, ταξινομημένων κατά το έτος έκδοσης των ενταλμάτων είσπραξης, 

(ix) αποστέλλει στην Επιτροπή την κατάσταση δαπανών που αναφέρεται στο άρθρο 88 του Καν. 

(ΕΚ) 1083/06, με βάση το υπόδειγμα του Παρ. XIV του Καν. (ΕΚ) 1828/06, προκειμένου να 

προβεί στο μερικό κλείσιμο ενός ΕΠ, 

(x) συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για τον καθορισμό των κανόνων 

λειτουργίας του ΟΠΣ ως προς την επεξεργασία των πληροφοριών τις οποίες χρησιμοποιεί 

κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. 

Ως αρχή πιστοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Καν.1083/2006 ορίζεται η 

Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων . 



Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-
2013 

 

 295

 
4.1.6. Αρχή ελέγχου 
Η αρχή ελέγχου έχει την ευθύνη για την επαλήθευση της αποτελεσματικής λειτουργίας του 

συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό η αρχή ελέγχου αναλαμβάνει τα 

καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 62 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Ειδικότερα: 

(i) ∆ιασφαλίζει την εκτέλεση των ελέγχων για την επαλήθευση της ουσιαστικής λειτουργίας του 

συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ,  

(ii) ∆ιασφαλίζει ότι οι έλεγχοι των πράξεων πραγματοποιούνται σε κατάλληλο δείγμα για την 

επαλήθευση των δηλωνόμενων στην Επιτροπή δαπανών, για το σκοπό αυτό διαμορφώνει 

μεθοδολογία δειγματοληψίας πράξεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006, 

(iii) Υποβάλλει στην Επιτροπή, εντός εννέα μηνών από την έγκριση του ΕΠ, στρατηγική ελέγχου, 

η οποία καλύπτει τους φορείς που θα εκτελέσουν τους ελέγχους, τη μέθοδο ελέγχου που θα 

χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου, τη μέθοδο 

δειγματοληψίας για τους ελέγχους των πράξεων, καθώς και ενδεικτικό προγραμματισμό των 

ελέγχων προκειμένου να διασφαλίζεται ο έλεγχος των κυριότερων φορέων καθώς και η 

ομοιόμορφη κατανομή των ελέγχων καθ’ όλη την περίοδο προγραμματισμού. 

Στην περίπτωση που εφαρμόζεται κοινό σύστημα σε περισσότερα του ενός επιχειρησιακά 

προγράμματα, είναι δυνατόν να υποβάλλεται, ενιαία στρατηγική ελέγχου. 

(iv) Μέχρι τις 31 ∆εκεμβρίου κάθε έτους από το 2008 έως το 2015 υποβάλλει στην Επιτροπή: 

• ετήσια έκθεση ελέγχου στην οποία παρατίθενται τα πορίσματα των ελέγχων (συστημάτων 

και πράξεων) που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο που λήγει στις 

30 Ιουνίου του συγκεκριμένου έτους σύμφωνα με την στρατηγική ελέγχου του ΕΠ, και 

αναφέρονται οι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου 

του προγράμματος.  Η πρώτη έκθεση, που θα υποβληθεί στις 31 ∆εκεμβρίου 2008 το 

αργότερο, καλύπτει την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2008. Οι 

πληροφορίες που αφορούν τους ελέγχους που διεξάγονται μετά την 1η Ιουλίου 2015 

περιλαμβάνονται στην τελική έκθεση ελέγχου η οποία υποστηρίζει τη δήλωση κλεισίματος, 

• γνωμοδότηση, βάσει των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη της και 

άλλων ελέγχων, ως προς το κατά πόσον το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργεί 

ουσιαστικά ώστε να διασφαλίζει επαρκώς το γεγονός ότι οι καταστάσεις δαπανών που 

υποβάλλονται στην Επιτροπή είναι ορθές και, συνεπώς, ότι οι σχετικές συναλλαγές είναι 

νόμιμες και κανονικές, 

• δήλωση μερικού κλεισίματος, ανάλογα με την περίπτωση δυνάμει του άρθρου 88, παρ.2, 

σημείο(β) του Καν.1083/2006, η οποία αξιολογεί τη νομιμότητα και κανονικότητα των 

σχετικών δαπανών.  

(v) Υποβάλλει στην Επιτροπή, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2017, δήλωση κλεισίματος του 

προγράμματος, στην οποία αξιολογείται η εγκυρότητα της αίτησης πληρωμής του τελικού 

υπολοίπου καθώς και η νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών συναλλαγών που 

καλύπτονται από την τελική κατάσταση δαπανών η οποία υποστηρίζεται από τελική έκθεση 

ελέγχου,  
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(vi) Μεριμνά για την ηλεκτρονική διαβίβαση στην Επιτροπή των παρατυπιών, οι οποίες 

αποτέλεσαν αντικείμενο διοικητικών και δικαστικών προσφυγών σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στα άρθρα 27 έως 36 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

(vii) Συνεργάζεται με την Επιτροπή για το συντονισμό των ελέγχων των επιχειρησιακών προγραμμάτων και 

των μεθόδων διενέργειας αυτών και ανταλλάσσει τα αποτελέσματα των ελέγχων των συστημάτων 

διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και απόψεις επί λοιπών θεμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

73 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου 
Η αρχή ελέγχου διασφαλίζει ότι το έργο του ελέγχου ασκείται λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αποδεκτά 

πρότυπα ελέγχου.  

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της η αρχή ελέγχου διασφαλίζει τη διαφύλαξη δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και εμπιστευτικών πληροφοριών, για τα οποία λαμβάνουν γνώση αυτή ή/και 

τα όργανα ελέγχου που λειτουργούν υπό την ευθύνη της. 

Ως αρχή ελέγχου, κοινή για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ, ορίζεται η Επιτροπή ∆ημοσιονομικού Ελέγχου 

(Ε∆ΕΛ), η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομικών - 

Γενική Γραμματεία ∆ημοσιονομικής Πολιτικής (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους). Η Επιτροπή 

∆ημοσιονομικού Ελέγχου είναι επταμελής και είναι ανεξάρτητη από τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ, 

τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης  και την αρχή πιστοποίησης. 

 

4.1.6.1. Έλεγχοι υπό την ευθύνη της αρχής ελέγχου 
Για τις ανάγκες της εκτέλεσης των ελέγχων και τη λειτουργία της Επιτροπής ∆ημοσιονομικού Ελέγχου, 

συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Γραμματεία ∆ημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) οι 

∆ιευθύνσεις: 

(i) ∆ιεύθυνση Προγραμματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και έργων που 

συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο 

Συνοχής, αρμόδια για τον προγραμματισμό και τη διενέργεια ελέγχων Προγραμμάτων και 

έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 

Ταμείο Συνοχής, 

(ii) ∆ιεύθυνση Προγραμματισμού και Ελέγχων Προγραμμάτων και έργων που 

συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Αλιείας και επιχειρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική 

Συνεργασία, αρμόδια για τον προγραμματισμό και τη διενέργεια ελέγχων Προγραμμάτων και 

έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Αλιείας και επιχειρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή 

Εδαφική Συνεργασία 

(iii) ∆ιεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων, αρμόδια για την ανάπτυξη μεθοδολογίας 

επιλογής δείγματος, την διαχείριση της έκθεσης ελέγχου, την παροχή γνωμοδοτήσεων, την 

παρακολούθηση των προτεινόμενων διορθωτικών μέτρων, καθώς και για την αξιολόγηση των 

ελέγχων και τη δήλωση κλεισίματος ΕΠ. 

Η αξιοπιστία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου εκτιμάται με βάση κριτήρια που καθορίζονται 

από την αρχή ελέγχου για τους ελέγχους των συστημάτων. Περιλαμβάνει επίσης ποσοτική αξιολόγηση 

όλων των καίριων στοιχείων των συστημάτων και καλύπτει τις βασικές αρχές και τους ενδιάμεσους 
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φορείς που συμμετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο του επιχειρησιακού προγράμματος. Στο 

φάκελο ελέγχου τηρείται αρχείο των αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν.  

Οι έλεγχοι των πράξεων πραγματοποιούνται επιτόπου, βάσει εγγράφων και αρχείων που τηρούνται 

από το δικαιούχο. Οι έλεγχοι επαληθεύουν ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) η πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής για το ΕΠ, υλοποιήθηκε σύμφωνα με την 

απόφαση ένταξης και πληροί οποιονδήποτε ισχύοντα όρο ως προς τη λειτουργικότητα και 

τη χρήση της ή σχετικά με τους επιδιωκόμενους στόχους· 

(β) οι δηλωθείσες στην Επιτροπή δαπάνες αντιστοιχούν στα λογιστικά έγγραφα και τα 

δικαιολογητικά που τηρούνται από το δικαιούχο· 

(γ) οι δηλωθείσες στην Επιτροπή δαπάνες συνάδουν προς τους κοινοτικούς και τους 

εθνικούς κανόνες 

(δ) η δημόσια συνεισφορά έχει καταβληθεί στο δικαιούχο σύμφωνα με το άρθρο 80 του 

Κανονισμού. 

Οι έλεγχοι διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραμματισμού που εγκρίνεται από την Επιτροπή 

∆ημοσιονομικού Ελέγχου στο πλαίσιο της στρατηγικής ελέγχου, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας 

∆ιεύθυνσης Προγραμματισμού και Ελέγχων. Επίσης διενεργούνται έκτακτοι έλεγχοι εκτός 

προγραμματισμού, όταν αυτό απαιτείται. 

Όταν τα προβλήματα που διαπιστώνονται εντοπίζονται στη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης 

και ελέγχου και ως εκ τούτου συνεπάγονται κίνδυνο για άλλες πράξεις στο πλαίσιο του ΕΠ, η 

Επιτροπή ∆ημοσιονομικού Ελέγχου εξασφαλίζει τη διενέργεια περαιτέρω εξέτασης, 

συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων ελέγχων όπου κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να 

προσδιοριστεί το μέγεθος αυτών των προβλημάτων.  

 
4.1.6.2. Όργανα ελέγχου 
Οι έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτικές ομάδες που συγκροτούνται με απόφαση του προέδρου της 

Ε∆ΕΛ από υπαλλήλους των τριών ∆ιευθύνσεων της παραγράφου 4.1.6.1 και υπαλλήλους των λοιπών 

υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας ∆ημοσιονομικής Πολιτικής. Οι ανωτέρω ελεγκτικές ομάδες 

δύναται να συνεπικουρούνται στο έργο τους από εμπειρογνώμονες. Οι εμπειρογνώμονες μπορεί να 

είναι δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και ιδιώτες. Οι ιδιώτες εμπειρογνώμονες είναι 

εγγεγραμμένοι στο μητρώο εμπειρογνωμόνων.  

Στο μητρώο εμπειρογνωμόνων, που καταρτίζεται και τηρείται από την Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης και 

Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων, εγγράφονται με απόφαση του 

προϊσταμένου αυτής, ύστερα από δημόσια πρόσκληση και αξιολόγηση από την Επιτροπή 

∆ημοσιονομικού Ελέγχου, πρόσωπα, τα οποία έχουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σχετική με τους 

διενεργούμενους υπό την ευθύνη της ελέγχους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται 

επιμέρους θέματα για την κατάρτιση του μητρώου εμπειρογνωμόνων. 

Με απόφαση της Επιτροπής ∆ημοσιονομικού Ελέγχου μετά από εισήγηση του αρμόδιου 

προϊσταμένου ∆ιεύθυνσης Προγραμματισμού και Ελέγχων, οι έλεγχοι δύναται να ανατίθενται σε 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που βάσει του καταστατικού τους ασκούν ελεγκτικό έργο.  
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Στην περίπτωση που οι έλεγχοι διενεργούνται από φορείς διαφορετικούς από την αρχή ελέγχου, η 

αρχή ελέγχου διασφαλίζει ότι οι φορείς αυτοί διαθέτουν την αναγκαία λειτουργική ανεξαρτησία από τις 

διαχειριστικές αρχές των ΕΠ, τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης και την αρχή πιστοποίησης. 

 
4.1.7. Φορέας Υπεύθυνος για την έκθεση και παροχή γνώμης του άρθρου 71(2) 
Σύμφωνα με το άρθρο 71(2) του Καν. (ΕΚ) 1083/06 η κοινοποίηση του Συστήματος ∆ιαχείρισης και 

Ελέγχου του ΕΠ στην Επιτροπή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση στην οποία να αποτυπώνονται τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης του συστήματος και διατύπωση γνώμης σχετικά με τη συμμόρφωσή 

του συστήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 58-62 του ίδιου κανονισμού.  

Η έκθεση και η γνώμη συντάσσονται από την αρχή ελέγχου, μετά από αξιολόγηση του συστήματος 

διαχείρισης και ελέγχου του προγράμματος, κατά την οποία έχουν ληφθεί υπόψη διεθνώς αποδεκτά 

πρότυπα ελέγχου 

 
4.1.8. Φορέας υπεύθυνος για την είσπραξη των πληρωμών από την Επιτροπή 
Φορέας υπεύθυνος  για την είσπραξη των πληρωμών από την Επιτροπή είναι η αρχή πιστοποίησης 

των ΕΠ του ΕΣΠΑ, η οποία προσδιορίστηκε στο υποκεφάλαιο 4.1.5 του παρόντος. Η Επιτροπή 

παραλαμβάνοντας τις αιτήσεις, βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις από την αρχή πιστοποίησης, 

ανταποκρινόμενη βάσει των εσωτερικών της διαδικασιών, καταθέτει την αιτηθείσα συμμετοχή της στην 

Τράπεζα της Ελλάδος, στους ειδικούς λογαριασμούς που έχει ανοίξει για το σκοπό αυτό η αρχή 

πιστοποίησης. Η αρχή πιστοποίησης: 

(i) είναι αποδέκτης των εγκρίσεων πληρωμών των Ταμείων που πραγματοποιούνται από την 

Επιτροπή 

(ii) ενημερώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη διάθεση των πιστώσεων που 

εισπράχθηκαν ανά ΕΠ και Ταμείο,  

(iii) παρακολουθεί τη διαδικασία μεταφοράς των σχετικών πιστώσεων στους δικαιούχους και 

μεριμνά ώστε αυτή να πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό και χωρίς καμία κράτηση  

 
4.1.9. Φορέας/είς Υπεύθυνος/οι για τη διενέργεια πληρωμών στους δικαιούχους  
Η εθνική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στο ΕΠ αποτελούν δημόσιες 

επενδύσεις και χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του Προγράμματος 

∆ημοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). Φορείς υπεύθυνοι για τη διενέργεια πληρωμών στους δικαιούχους 

(φορείς χρηματοδότησης) είναι κατά περίπτωση τα Υπουργεία, η Βουλή και οι Περιφέρειες, οι οποίοι 

είναι αρμόδιοι για την υποβολή πρότασης κατάρτισης του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων.  

Η χρηματοδότηση προς τους δικαιούχους γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή απόφαση 

με αρ. 2/51571/0020/30.07.2010 των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας για τη σύσταση λογαριασμού για την εθνική συγχρηματοδότηση των ∆ιαρθρωτικών Ταμείων 

και του Ταμείου Συνοχής (Κεντρικός Λογαριασμός ΕΣΠΑ) και τις εγκυκλίους εξειδίκευσής της και 

αποδίδεται τμηματικά με αποφάσεις χρηματοδότησης που εκδίδονται από τη ∆/νση ∆ημοσίων 
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Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

και έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ύστερα από αίτημα των φορέων χρηματοδότησης. 

Η απόδοση στους δικαιούχους γίνεται σε κάθε περίπτωση χωρίς καμία μείωση ή κράτηση ή 

μεταγενέστερη ειδική επιβάρυνση που επιφέρει μείωση των ποσών αυτών. 
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4.2. Παρακολούθηση  

 
4.2.1. ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών προγραμμάτων (∆ΕΠ) 
Για την επίτευξη της πολιτικής για τη συνοχή και των στρατηγικών στόχων που περιγράφονται στο 

ΕΣΠΑ, έχει συσταθεί ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών προγραμμάτων (Νόμος 3483/2006, άρθρο 

20), έργο της οποίας είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής των 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των 

παρεμβάσεων και τη μεγιστοποίηση της απορροφητικότητας των κοινοτικών κονδυλίων. 

Η ∆ΕΠ αποτελεί στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 ένα ολιγομελές σχήμα 

διοίκησης του ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων, το οποίο εξασφαλίζει την απαραίτητη ευελιξία και 

επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων σε στρατηγικό, διαχειριστικό και 

επιχειρησιακό επίπεδο, σε συνέργεια με τις πολιτικές του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 

(ΕΠΜ) και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου ∆ημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠ∆Σ). Η ∆ΕΠ εκφράζει 

γνώμη επί των εκθέσεων στρατηγικής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που υποβάλλονται στην Επιτροπή 

δυνάμει του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και δίνει κατευθύνσεις στην ετήσια διάσκεψη των Προέδρων των 

επιτροπών παρακολούθησης ΕΠ. 

Στην Επιτροπή συμμετέχουν ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 

και ∆ικτύων ως πρόεδρος και οι υπουργοί Εσωτερικών, ∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης & 

Πρόνοιας, ως μέλη.  

Τη διοικητική υποστήριξη της ∆ιυπουργικής Επιτροπής και την παρακολούθηση της υλοποίησης των 

αποφάσεών της αναλαμβάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 

και ∆ικτύων, μέσω των υπηρεσιών της εθνικής αρχής συντονισμού. 

 
4.2.2. Ετήσια διάσκεψη Προέδρων επιτροπών παρακολούθησης επιχειρησιακών 

προγραμμάτων (Ε∆ΙΠ) 
Η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στόχων των Ταμείων και των ΕΠ στο σύνολό τους γίνεται 

από την ετήσια διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ.  

Η διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης συγκροτείται εντός 3 μηνών από τη 

συγκρότηση των επιτροπών παρακολούθησης του συνόλου των ΕΠ. Της διάσκεψης των Προέδρων 

των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ προεδρεύει ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

Η διάσκεψη θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό μετά από εισήγηση της εθνικής αρχής 

συντονισμού. Συνέρχεται ετησίως μετά από πρόσκληση του προέδρου της με αντικείμενο την 

παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ και της συμβολής κάθε 

ΕΠ στους στόχους αυτούς. 



Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-
2013 

 

 301

Ως μέλη συμμετέχουν 

• Οι Πρόεδροι των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ (συμπεριλαμβανομένων 

όλων των Περιφερειαρχών), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΕΠ Αλιεία 

• Εκπρόσωποι της εθνικής αρχής συντονισμού και της ΕΥΣΕΚΤ 

• Εκπρόσωπος της αρχής πιστοποίησης  

• Εκπρόσωπος της αρχής ελέγχου (με ρόλο παρατηρητή) 

• Εκπρόσωποι των ειδικών υπηρεσιών συντονισμού δράσεων (π.χ. Πολιτισμού, Υγείας, κλπ) 

• Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος 

• Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήμων Ελλάδος 

• Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων 

• Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 

• Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων (εκπρόσωπος της Εθνικής 

Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, κλπ) 

• Αντιπροσωπεία της Επιτροπής με ρόλο παρατηρητή.  

Στη ∆ιάσκεψη των προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ μπορούν να προσκληθούν μη 

μόνιμα μέλη π.χ. ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, 

επιστημονικά και λοιπά θέματα ανάλογα με την ημερήσια διάταξη της διάσκεψης. 

Η διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ:  

• Παρακολουθεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής των προγραμμάτων και τη συμβολή τους 

στους στρατηγικούς στόχους που περιλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ και υποβάλλει σχετική έκθεση 

στη ∆ιυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραμμάτων. 

• Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των εφαρμοζόμενων πολιτικών και διαμορφώνει 

προτάσεις για το συντονισμό τους και την ευρεία εφαρμογή τους.  

• Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών για τη διασφάλιση του συντονισμού 

και της συμπληρωματικότητας των δράσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταμείων με το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. 

Η Ε∆ΙΠ δεν υποκαθιστά τις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ στην άσκηση των αρμοδιοτήτων 

τους. 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

είναι δυνατή η συγκρότηση επιτροπών συμβουλευτικού χαρακτήρα για το συντονισμό των 

παρεμβάσεων σε ειδικούς τομείς, στις οποίες προεδρεύουν μέλη της ∆ιάσκεψης. 

Για την υποβοήθηση του έργου της Ε∆ΙΠ, η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στόχων του ΕΚΤ 

γίνεται από την ετήσια διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ 

αρμοδιότητας ΕΚΤ και των ΕΠ τα οποία υλοποιούν δράσεις τύπου ΕΚΤ μέσω της χρήσης της ρήτρας 

ευελιξίας του 10% (ή 15%) (Ε∆ΙΠΕΚΤ). Η Ε∆ΙΠΕΚΤ συνέρχεται ετησίως πριν από την Ε∆ΙΠ και έχει 

συμβουλευτικό χαρακτήρα. 

Για την υποβοήθηση του έργου της Ε∆ΙΠ, συνιστάται τεχνική επιτροπή συμβουλευτικού χαρακτήρα 

στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και υλοποίηση 

των ΕΠ του ΕΣΠΑ και εκπρόσωποι της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ). Η 
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επιτροπή εισηγείται στην Ε∆ΙΠ προτάσεις αναφορικά με την οριζόντια ενσωμάτωση και εφαρμογή των 

αρχών της προσβασιμότητας και μη διάκρισης των Ατόμων με Αναπηρία στα ΕΠ του ΕΣΠΑ. 

Τη γραμματειακή υποστήριξη της διάσκεψης αναλαμβάνει η εθνική αρχή συντονισμού, η οποία 

επιφορτίζεται με την προετοιμασία της σχετικής τεκμηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων 

καθώς και της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών που τηρούνται. 

 

4.2.3. Επιτροπή παρακολούθησης επιχειρησιακού προγράμματος 
Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 για κάθε ΕΠ συνιστάται επιτροπή παρακολούθησης 

του ΕΠ με αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης του 

ΕΠ.  

Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ συστήνεται εντός 3 μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης 

από την Επιτροπή της απόφασης έγκρισης του ΕΠ.Η σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης του 

ΕΠ ορίζεται με τη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 

εταιρικής σχέσης στη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεμβάσεων σε όλα τα στάδια 

υλοποίησης του προγράμματος. 

Στην επιτροπή παρακολούθησης του ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων, 

προεδρεύουν εκ περιτροπής οι Περιφερειάρχες Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου- ∆υτικής Ελλάδας, Ως 

μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης συμμετέχουν: 

• O Γενικός Γραμματέας ∆ημοσίων επενδύσεων και Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 

• Ο προϊστάμενος της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ 

• Οι προϊστάμενοι των Ε∆Α των Περιφερειών ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων  

• Εκπρόσωπος της ΕΥΣΕΚΤ,  

• Εκπρόσωπος της αρχής πιστοποίησης 

• Εκπρόσωπος της αρχής ελέγχου (με ρόλο παρατηρητή)  

• Εκπρόσωποι άλλων ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης που διαχειρίζονται τμήματα του ΕΠ,  

• Εκπρόσωποι Υπουργείων ή άλλων κρατικών αρχών 

• Εκπρόσωποι δημόσιων αρχών και ειδικών υπηρεσιών συντονισμού που είναι αρμόδιες για 

θέματα κρατικών ενισχύσεων, απασχόλησης, περιβάλλοντος, υγείας – κοινωνικής 

αλληλεγγύης, έρευνας και τεχνολογίας, δημόσιας διοίκησης, πολιτισμού κλπ. 

• Εκπρόσωποι της Ένωσης Περιφερειών και  των Περιφερειακών Ενώσεων ∆ήμων 

• Εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Εταίρων. Ενδεικτικά: Σύνδεσμος Ελληνικών 

Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος 

(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), Γενική 

Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), Ανώτατη ∆ιοίκηση Ενώσεων ∆ημοσίων 

Υπαλλήλων (Α.∆.Ε.∆.Υ.), Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών 

(ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.) κλπ. 

• Εκπρόσωπος της Επιτροπής ή και των ΕΤΕ ή ΕΤΕπ στην περίπτωση που οι τελευταίες 

συνεισφέρουν στο ΕΠ (με συμβουλευτικό ρόλο). 

• Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων (Εθνική Συνομοσπονδία 

Ατόμων με Αναπηρία, περιβαλλοντικές οργανώσεις κλπ.). 
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Στη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη συμμετοχή 

ανδρών και γυναικών. 

Κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής παρακολούθησης μπορούν να προσκληθούν μη μόνιμα μέλη 

π.χ. ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά 

θέματα ανάλογα με την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Κατά τις συνεδριάσεις δύναται επίσης να 

συμμετάσχει ως παρατηρητής, αντιπρόσωπος των δικτύων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της νέας 

πρωτοβουλίας «Περιφέρειες για την Οικονομική Αλλαγή», στην περίπτωση που το ΠΕΠ εμπλέκεται 

στην εν λόγω πρωτοβουλία, προκειμένου να δίδει αναφορά της προόδου των δραστηριοτήτων των 

δικτύων. Επίσης, στην περίπτωση εμπλοκής του ΠΕΠ στην πρωτοβουλία αυτή, θα προβλέπεται 

σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Παρακολούθησης, τουλάχιστον μία φορά το 

χρόνο, για τη συζήτηση σχετικών προτάσεων για το ΠΕΠ. 

Την υποστήριξη των εργασιών της επιτροπής παρακολούθησης αναλαμβάνει η ενδιάμεση 

διαχειριστική αρχή, της οποίας προΐσταται ο Περιφερειάρχης που ασκεί την προεδρία και η οποία 

επιφορτίζεται με την προετοιμασία της σχετικής τεκμηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων 

καθώς και της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών που τηρούνται. 

Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ λειτουργεί με βάση εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας στο 

πλαίσιο της εθνικής έννομης τάξης. Ο κανονισμός λειτουργίας καθορίζεται σε συνεργασία με τη 

διαχειριστική αρχή του ΕΠ, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των καθηκόντων της επιτροπής που 

απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006. Στην πρώτη συνεδρίασή της η Επιτροπή εγκρίνει τον 

εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της. 

Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 65 του Καν. (ΕΚ) 

1083/2006. Ειδικότερα : 

• εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια για την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων εντός έξι 

μηνών από την έγκριση του ΕΠ και εγκρίνει τις τυχόν αναθεωρήσεις των κριτηρίων αυτών 

σύμφωνα με τις ανάγκες του προγραμματισμού, 

• επανεξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που σημειώθηκε στην επίτευξη των ειδικών 

στόχων του ΕΠ με βάση τα έγγραφα που υποβάλλει η διαχειριστική αρχή,  

• εξετάζει τα αποτελέσματα της υλοποίησης, ιδίως δε την επίτευξη των στόχων που 

καθορίζονται για κάθε άξονα προτεραιότητας και τη συμβολή στους στόχους της στρατηγικής 

της Λισσαβόνας και παρέχει κατευθύνσεις στην οικεία διαχειριστική αρχή για την επίτευξή 

τους, καθώς και τις αξιολογήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 48, παράγραφος 3, του 

Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 και στο  υποκεφάλαιο 3, 

• εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική έκθεση υλοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 

67 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006,  

• ενημερώνεται σχετικά με την ετήσια έκθεση ελέγχου ή με το τμήμα της έκθεσης που αφορά το 

οικείο ΕΠ, καθώς και για τυχόν σχετικά σχόλια τα οποία μπορεί να διατυπώσει η Επιτροπή 

μετά την εξέταση της εν λόγω έκθεσης ή του σχετικού τμήματός της,  

• προτείνει στη διαχειριστική αρχή οποιαδήποτε αναθεώρηση ή εξέταση του ΕΠ η οποία 

ενδεχομένως μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του ή στη βελτίωση της 

διαχείρισής τους, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής διαχείρισής του,  
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• εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για την τροποποίηση του περιεχομένου της 

απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη συνεισφορά των Ταμείων, 

• προτείνει στην ετήσια διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης 

τροποποιήσεις που επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συμμετοχή των Ταμείων. 

 
4.2.4. ∆είκτες παρακολούθησης 
Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ.2 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, η παρακολούθηση του ΕΠ διενεργείται από 

τη διαχειριστική αρχή και την επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος, κυρίως με βάση τους 

δείκτες (χρηματοοικονομικούς και δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων) που έχουν καθορισθεί για κάθε 

άξονα προτεραιότητας του ΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1, περ. (γ) του ίδιου κανονισμού. 

Οι δείκτες του ΕΠ έχουν αναπτυχθεί και με βάση την προτεινόμενη από την Επιτροπή μεθοδολογία 

που αναπτύσσεται στο σχετικό έγγραφο εργασίας για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, 

«∆είκτες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση: Οδηγός Εφαρμογής»  

Οι δείκτες που επιλέχθηκαν για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του ΕΠ 

ανταποκρίνονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ΕΠ, στους στόχους του καθώς και στις 

κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο γεωγραφικό πεδίο 

εφαρμογής του. Η παρακολούθηση των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων πράξεων ψηφιακής 

σύγκλισης, γίνεται με την υποστήριξη του  Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Τα δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό των τιμών των δεικτών κατά την υλοποίηση του 

προγράμματος συλλέγονται σε επίπεδο πράξης και συναθροίζονται σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας 

και τέλος σε επίπεδο προγράμματος.  

Στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του 

ΕΠ, η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει στην επιτροπή παρακολούθησης τα δεδομένα που προκύπτουν 

από το σύστημα παρακολούθησης και αφορούν κυρίως σε συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία και 

πληροφορίες σχετικά με τους δείκτες κυρίως εκροών και αποτελεσμάτων. 

Για τη συλλογή αξιόπιστων χρηματοοικονομικών και στατιστικών δεδομένων σχετικών με την 

υλοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα στο οποίο 

τηρούνται πληροφορίες για όλες τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα.  

 
4.2.5. Ετήσια έκθεση  
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του ΕΠ η διαχειριστική αρχή συντάσσει ετήσια έκθεση υλοποίησης 

του προγράμματος την οποία αποστέλλει στην Επιτροπή μετά την έγκρισή της από την επιτροπή 

παρακολούθησης (άρθρο 67 παρ. 1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 όπως ισχύει). Η έκθεση περιλαμβάνει 

όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου και συντάσσεται σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 όπως ισχύει και τις οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισμού. 

Επιπλέον, στην ετήσια έκθεση γίνεται αναφορά για την υλοποίηση περιφερειακών δράσεων που 

περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία «Περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή», στην περίπτωση που 

το ΠΕΠ εμπλέκεται στην εν λόγω πρωτοβουλία. 
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Στο παραπάνω πλαίσιο η διαχειριστική αρχή μεριμνά σε συνεργασία με την εθνική αρχή συντονισμού 

και την ΕΥΣΕΚΤ εφόσον το ΠΕΠ υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ μέσω χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 

10% (ή 15%), για τη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση των δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν για 

την παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠ. 

 
4.2.6. Ετήσια εξέταση ΕΠ 
Σύμφωνα με το άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, κάθε χρόνο μετά την υποβολή της ετήσιας 

έκθεσης, η διαχειριστική αρχή του ΕΠ και η Επιτροπή εξετάζουν από κοινού την πρόοδο υλοποίησης 

του ΕΠ, τα κύρια αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, τη χρηματοοικονομική 

υλοποίηση καθώς και οποιοδήποτε παράγοντα μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της υλοποίησης 

προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Είναι δυνατόν επίσης να εξετάζονται 

θέματα λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που επισημαίνονται στην τελευταία ετήσια 

έκθεση ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 62 παρ.1 περ. δ-i του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

Για οποιοδήποτε σχόλιο διατυπώσει η Επιτροπή μετά την ετήσια εξέταση του προγράμματος, η 

διαχειριστική αρχή σε συνεργασία με την εθνική αρχή συντονισμού ενημερώνει την επιτροπή 

παρακολούθησης και την Επιτροπή για τα μέτρα που ελήφθησαν αναφορικά με τα σχόλια αυτά.  

 
4.2.7. Παρακολούθηση των πιστώσεων των Περιφερειών μεταβατικής στήριξης 
Για τις πέντε περιφέρειες που εμπίπτουν στο άρθρο 8 του Κανονισμού 1083/06 επιβάλλονται 

υποχρεωτικές πιστώσεις και διακριτή παρακολούθησή των πιστώσεων αυτών στα ΕΠ (πόροι που 

προέρχονται από το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ). Οι Περιφέρειες αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στις 

Περιφέρειες στατιστικής σύγκλισης (Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία, Αττική) και στις 

Περιφέρειες σταδιακής εισόδου (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο).  

Οι συγχρηματοδοτούμενες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στις Περιφέρειες αυτές (εκτός του Ταμείου 

Συνοχής) θα υλοποιηθούν μέσω: 

• των αντίστοιχων περιφερειακών ΕΠ (συγχρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ) και  

• των τριών (3) τομεακών ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.  

Επισημαίνεται ότι οι ανάγκες των οκτώ Περιφερειών αμιγούς Στόχου Σύγκλισης θα καλυφθούν από 

όλα τα τομεακά ΕΠ όσο και από τα περιφερειακά ΕΠ με απόλυτα διακριτές πιστώσεις. 

Η τήρηση των πιστώσεων για τις περιφέρειες μεταβατικής στήριξης διασφαλίζεται πλήρως σε 

προγραμματικό επίπεδο με την ύπαρξη διακριτών αξόνων προτεραιότητας για κάθε τύπο 

Περιφερειών, ως εξής:  

• Τα περιφερειακά ΕΠ έχουν διακριτούς Άξονες Προτεραιότητας για κάθε Περιφέρεια που 

περιλαμβάνουν.  

• Τα τρία (3) τομεακά ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και καλύπτουν και τους τρεις 

τύπους Περιφερειών (αμιγής στόχος σύγκλιση, στατιστική σύγκλιση, σταδιακή είσοδος) έχουν 

διακριτούς θεματικούς Άξονες Προτεραιότητας που επαναλαμβάνονται για κάθε έναν από 

τους τρεις τύπους Περιφερειών.  
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Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται κατά την υλοποίηση, με τη σύνθεση και παρακολούθηση των 

σχετικών πληροφοριών στο ΟΠΣ. 

4.3. Αξιολόγηση  

 
4.3.1. Γενικά  
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 (άρθρα 47-49 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και Καν. (ΕΚ) 539/2010).). 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 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. 

 
4.3.2. Αξιολογήσεις επιχειρησιακής φύσης 
Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 τα κράτη μέλη πραγματοποιούν 

αξιολογήσεις που συνδέονται με την παρακολούθηση ΕΠ, ιδίως όταν, κατά την εν λόγω 

παρακολούθηση διαπιστωθεί σημαντική απόκλιση από τους στόχους που τέθηκαν αρχικά ή όταν 

υποβάλλονται προτάσεις για την αναθεώρηση των προγραμμάτων αυτών Όταν υποβάλλονται 

προτάσεις για την αναθεώρηση των ΕΠ υποβάλλεται Aνάλυση (Καν. (ΕΚ) 539/2010). σχετικά με τους 

λόγους της αναθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δυσχερειών υλοποίησης, καθώς και τον 

αναμενόμενο αντίκτυπο της αναθεώρησης, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στη στρατηγική του 

ΕΠ.  

Επιπλέον σύμφωνα με τον προαναφερόμενο Κανονισμό, τα κράτη μέλη μπορούν για τα ΕΠ του 

στόχου «Σύγκλιση» και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, να συντάσσουν σχέδιο 

αξιολόγησης που περιλαμβάνει τις ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης που σκοπεύει να 

πραγματοποιήσει το κράτος μέλος κατά τις διάφορες φάσεις της υλοποίησης.  

Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα αξιοποιώντας και τις οδηγίες της Επιτροπής για την αξιολόγηση των ΕΠ 

και του ΕΣΠΑ κατά την διάρκεια της προγραμματικής περιόδου διαμόρφωσε ενδεικτικό σχέδιο 

αξιολογήσεων της περιόδου  2007-2013, όπου αποτυπώνεται ο προγραμματισμός των αξιολογήσεων 

σε επιχειρησιακό επίπεδο στο πλαίσιο των στόχων της «Σύγκλισης» και της «Περιφερειακής 

Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης».  

Οι αξιολογήσεις που συνδέονται με την παρακολούθηση του ΕΠ πραγματοποιούνται με ευθύνη της 

διαχειριστικής αρχής και σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται από την εθνική αρχή 

συντονισμού για την αξιολόγηση όλων των ΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και σε συνεργασία με την 

ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον το ΕΠ συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ ή υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ μέσω της 

χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%). 
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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. Οι παραπάνω αξιολογήσεις δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν χρονικά στην παρούσα 

φάση σχεδιασμού.  

Τα αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων ή των αναλύσεων υποβάλλονται στην επιτροπή 

παρακολούθησης για το ΕΠ και στην Eυρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, η διαχειριστική αρχή 

ενημερώνει την εθνική αρχή συντονισμού και την ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον το ΕΠ συγχρηματοδοτείται από το 

ΕΚΤ ή υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ μέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%). 

Το ενδεικτικό σχέδιο των αξιολογήσεων με τον προγραμματισμό της περιόδου 2007-2013 

παρουσιάζεται στον πίνακα  που ακολουθεί. 

 
4.3.3. Εκ των υστέρων αξιολόγηση  
Σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/06, η εκ των υστέρων αξιολόγηση αποτελεί 

ευθύνη της Επιτροπής. Κατά την εκ των υστέρων αξιολόγηση εξετάζονται ζητήματα όπως η έκταση 

χρήσης των πόρων, η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του προγραμματισμού των Ταμείων και 

οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του προγράμματος με στόχο την εξαγωγή 

συμπερασμάτων για την πολιτική στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Τέλος 

προσδιορίζονται οι παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία ή την αποτυχία της υλοποίησης των ΕΠ 

και εντοπίζονται οι ορθές πρακτικές. 

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση είναι στρατηγικής φύσης, διεξάγεται από ανεξάρτητους αξιολογητές και 

ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι 31 ∆εκεμβρίου 2015. Η διαχειριστική αρχή και η εθνική αρχή 

συντονισμού συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διενέργεια της αξιολόγησης 

παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία.  
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007 – 2013 

ΕΙ∆ΟΣ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΧΡΟΝΟ- 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟ-
∆ΟΤΗΣΗ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : 

1. ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

2. ΕΠ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

3. ΕΠ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

4. ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

5. ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

6. ΕΠ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ 

7. ΕΠ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Αξιολόγηση της 

πορείας εκτέλεσης 

του ΕΠ κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης 

Επιβεβαίωση της 

επικαιρότητας της 

στρατηγικής και της 

επιτευξιμότητας των 

στόχων του ΕΠ 

Ποια είναι τα αποτελέσματα από την 

υλοποίηση του ΕΠ  έως τώρα; Που 

εντοπίζονται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις των 

πραγματοποιήσεων σε σχέση με τους 

προγραμματικούς στόχους και ποιες είναι οι 

βασικές αιτίες; Για ποιους στόχους εκτιμάται 

χαμηλός βαθμός επίτευξης για το τέλος της 

προγραμματικής περιόδου  και ποιες είναι οι 

απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις 

προκειμένου να ανατραπεί η τάση αυτή; Πως 

αποτιμάται η ποιότητα της στοχοθεσίας στο 

ΕΠ; Με ποιους τρόπους μπορεί να υπάρξει 

βελτίωση του προγραμματισμού και της 

στοχοθεσίας ; 

Λήψη απόφασης για 

πιθανή  

αναθεώρηση του ΕΠ 

 2012 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τεχνική 

Βοήθεια 

Αρχή συντονισμού, 

Ε.Ε., αρχή  

διαχείρισης του κάθε 

ΕΠ 

8. ΕΠ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  

9. ΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ -
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

10. ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 

11. ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -  ΣΤΕΡΕΑΣ  
ΕΛΛΑ∆ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 

Αξιολόγηση της 

πορείας εκτέλεσης 

του ΕΠ πριν την 

λήξη  της 

προγραμματικής 

περιόδου 

Επιβεβαίωση της 

επικαιρότητας της 

στρατηγικής και της 

επιτευξιμότητας των 

στόχων του ΕΠ 

Ποια είναι τα αποτελέσματα από την 

υλοποίηση του ΕΠ έως τώρα; Που 

εντοπίζονται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις των 

πραγματοποιήσεων σε σχέση με τους 

προγραμματικούς στόχους και ποιες είναι οι 

βασικές αιτίες; Για ποιους στόχους εκτιμάται 

χαμηλός βαθμός επίτευξης  και ποιες  είναι οι 

απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις 

προκειμένου να ανατραπεί η τάση αυτή; Πως 

αποτιμάται η ποιότητα της στοχοθεσίας στο 

Λήψη απόφασης για 

πιθανή  

αναθεώρηση του ΕΠ 

   2013 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τεχνική 

Βοήθεια 

Αρχή συντονισμού, 

Ε.Ε., αρχή  

διαχείρισης του κάθε 

ΕΠ 
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ΕΙ∆ΟΣ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΧΡΟΝΟ- 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟ-
∆ΟΤΗΣΗ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

12. ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΠ; Υπάρχει δυνατότητα και αν ναι με ποιους 

τρόπους μπορεί να υπάρξει βελτίωση του 

προγραμματισμού και της στοχοθεσίας, 

ενόψει και της νέας προγραμματικής 

περιόδου ; 

 
Παρατήρηση: Στην περίπτωση σημαντικών αλλαγών στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας ή/και αν διαπιστωθεί απόκλιση από τους στόχους που τέθηκαν αρχικά, είναι δυνατόν να 

διενεργηθούν αξιολογήσεις του ΕΣΠΑ  και των ΕΠ επιπλέον των αναφερομένων στο χρονοδιάγραμμα.   
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4.4. Πληροφόρηση και δημοσιότητα  
Σύμφωνα με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 «το κράτος µέλος και η διαχειριστική αρχή 

για το επιχειρησιακό πρόγραμμα παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τις πράξεις και τα 

συγχρηµατοδοτούμενα προγράμματα και εξασφαλίζουν τη σχετική δημοσιότητα. Η πληροφόρηση 

απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους δικαιούχους µε στόχο την προβολή του 

ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας της συνδρομής των Ταμείων». Η εξειδίκευση 

της εφαρμογής των απαιτήσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης περιγράφεται στις διατάξεις (άρθρα 

2 έως και 10) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

Για την παροχή των πληροφοριών αυτών αναλαμβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 

προγράμματος μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης τα οποία αποτυπώνονται με δομημένο τρόπο 

στο επικοινωνιακό σχέδιο του ΕΠ. Το επικοινωνιακό σχέδιο περιλαμβάνει τους στόχους και το 

στοχοθετούμενο κοινό, τη στρατηγική και το περιεχόμενο των μέτρων πληροφόρησης και 

δημοσιότητας που θα αναληφθούν για κάθε ομάδα στόχο (δυνητικοί δικαιούχοι, δικαιούχοι, κοινό), τον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό για την εφαρμογή του επικοινωνιακού σχεδίου, τα διοικητικά τμήματα ή 

τους διοικητικούς φορείς που θα είναι αρμόδια για την εφαρμογή των μέτρων πληροφόρησης και 

δημοσιότητας, ενδεικτικούς τρόπους αξιολόγησης των μέτρων δημοσιότητας και πληροφόρησης 

αναφορικά με την προβολή και τη γνώση του ΕΠ και το ρόλο της Κοινότητας. Αναλόγως με τις ανάγκες 

του ΕΠ για πληροφόρηση και δημοσιότητα δύναται να προβλεφθεί η ανάθεση σχετικών δράσεων σε 

εξωτερικούς εξειδικευμένους σύμβουλους. 

Κατά την έναρξη των ΕΠ η διαχειριστική αρχή επιλέγει να υλοποιήσει μια ενέργεια δημοσιοποίησης  

σύμφωνα με τη φύση και τους στόχους του ΕΠ. Αναφέρονται ενδεικτικά: ημερίδα, δημοσιότητα στον 

τύπο. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ πραγματοποιούνται ενέργειες πληροφόρησης και 

δημοσιότητας εκ των οποίων μια σημαντική ενέργεια ετησίως που θα επικοινωνεί τα επιτεύγματα και 

τα έργα του ΕΠ. Ενδεικτικά αναφέρονται ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, δελτία τύπου, εκθέσεις, 

παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού καθώς και προβολή στα ΜΜΕ. Τα ΕΠ 

διατηρούν ιστοσελίδες καθώς και άλλα μέσα πληροφόρησης έντυπα ή ηλεκτρονικά. 

Τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης κάνουν αναφορά στην προστιθέμενη αξία της κοινοτικής 

συνδρομής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

∆ύναται να εμπλακεί στα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας ένας τουλάχιστον πολλαπλασιαστής 

πληροφόρησης, αναλόγως με το περιεχόμενο του ΕΠ ή τις Περιφέρειες που καλύπτει, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Άρθρο 5 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1828/06. 

Το επικοινωνιακό σχέδιο, καθώς και οποιαδήποτε σημαντική τροποποίησή του, εκπονείται από τη 

διαχειριστική αρχή του ΕΠ με βάση τις κατευθύνσεις της εθνικής αρχής συντονισμού και σε 

συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ εφόσον το ΕΠ συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ ή υλοποιεί δράσεις τύπου 

ΕΚΤ μέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%) και υποβάλλεται προς εξέταση στην 

Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.  

Για την εξασφάλιση της ομοιογένειας, συνοχής και συνέργιας μεταξύ των μέτρων δημοσιότητας και 

πληροφόρησης των ΕΠ που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία που συνδράμουν στο πλαίσιο της 

πολιτικής για τη συνοχή, η εθνική αρχή συντονισμού παρέχει ενιαίες αρχές προς τις διαχειριστικές 

αρχές των ΕΠ και μεριμνά για τη συνολική παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισμό τους.  
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Τα ποσά που προβλέπονται για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα περιλαμβάνονται στη 

χρηματοδότηση του ΕΠ στo πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής (άρθρο 46 παρ. 1 του 

κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006).  

Η διαχειριστική αρχή ορίζει τουλάχιστον ένα πρόσωπο επαφής υπεύθυνο για την πληροφόρηση και 

την δημοσιότητα βάσει του άρθρου 10 του Καν. (ΕΚ) 1828/06 και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. 

 

4.5. Χρηματοδοτικές ροές   
Η εθνική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στα ΕΠ του ΕΣΠΑ αποτελούν 

δημόσιες επενδύσεις και μπορούν να χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του 

Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε).  Οι πιστώσεις των Ταμείων εγγράφονται στο Τμήμα 

Εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού (Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων). Στο τμήμα δαπανών 

του Π∆Ε εγγράφονται οι προβλέψεις μεταφοράς πιστώσεων προς τους φορείς χρηματοδότησης του 

Π∆Ε. Οι πιστώσεις προς τους δικαιούχους αφορούν την προβλεπόμενη δημόσια δαπάνη (κοινοτική 

και εθνική). Τυχόν ιδιωτική συμμετοχή παρακολουθείται μέσω του ΟΠΣ. 

Στο Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων τηρούνται τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου να είναι 

δυνατή η πρόβλεψη απαιτήσεων χρηματοδότησης για την υλοποίηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ.  

Η διαδικασία για τη διενέργεια πληρωμών στους δικαιούχους πραγματοποιείται με βάση τους κανόνες 

για τη σύσταση του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ και είναι η ακόλουθη: 

1. Εγγραφή της δημόσιας δαπάνης της πράξης (εθνική και κοινοτική) συμμετοχή σε συλλογική 

απόφαση του φορέα χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων μετά την 

ένταξή της σε ΕΠ  

2. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης από το δικαιούχο ή ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης στις 

περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων προς το φορέα χρηματοδότησης ή και την αρμόδια αρχή 

διαχείρισης 

3. Καταχώρηση του αιτήματος μέσω των σχετικών οθονών του ΟΠΣ από την αρμόδια αρχή 

διαχείρισης προς τη ∆ιεύθυνση ∆ημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων για τη χρηματοδότηση 

4. Έκδοση εντολής (κατανομής) χρηματοδότησης από το ΥΠΑΑΥΜ∆ με βάση το αίτημα και το 

διαθέσιμο όριο πληρωμών προς στην Τράπεζα της Ελλάδος και κοινοποίησή της στο Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους και στο φορέα χρηματοδότησης  

Με την κατανομή χρηματοδότησης για την πράξη, οι πιστώσεις είναι διαθέσιμες στο δικαιούχο, ο 

οποίος μπορεί να προχωρήσει σε χρεώσεις του λογαριασμού της πράξης εκδίδοντας επιταγές 

προς τους αναδόχους. Οι πληρωμές προς τους αναδόχους βαρύνουν άμεσα το/ους 

λογαριασμό/ούς της πράξης. 

Στις περιπτώσεις ενισχύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις  οι πιστώσεις είναι διαθέσιμες στον 

ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης ο οποίος μπορεί να προχωρήσει σε χρεώσεις του λογαριασμού της 

πράξης/ομάδας πράξεων,καταβάλλοντας την αναλογούσα επιχορήγηση στον δικαιούχο της 

ενίσχυσης με τον τρόπο που προβλέπεται στο σχετικό κανονιστικό πλαίσιο. Οι πληρωμές προς 

τους δικαιούχους βαρύνουν άμεσα το λογαριασμό της πράξης. 
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Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι ή οι ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης είναι Νομικά Πρόσωπα 

Ιδιωτικού ∆ικαίου, για τα οποία δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία να λειτουργούν ως 

υπόλογοι λογαριασμών επενδύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος,  μετά την ολοκλήρωση των 

βημάτων 1 έως 4 εκδίδεται εντολή μεταφοράς των πιστώσεων από το φορέα χρηματοδότησης στο 

λογαριασμό του Νομικού Προσώπου προκειμένου να διενεργηθούν πληρωμές. Η μεταφορά των 

ποσών στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών του δημοσίου γίνεται υπό μορφή άμεσης 

επιχορήγησης ή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. 

Μετά την μεταφορά στο λογαριασμό του Νομικού Προσώπου, ο δικαιούχος ή ενδιάμεσος φορέας 

διαχείρισης προβαίνει στις πληρωμές των αναδόχων ή δικαιούχων αντιστοίχως. 

Κατά την πληρωμή στους αναδόχους ή δικαιούχους κανένα ποσό δεν αφαιρείται, ούτε παρακρατείται, 

ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος, το οποίο 

θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών αυτών.  

Οι δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν οι δικαιούχοι καταχωρούνται στο ΟΠΣ μετά την επαλήθευσή 

τους από τη διαχειριστική αρχή και δικαιολογούνται από εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα 

ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας .  

Η αρχή πιστοποίησης συγκεντρώνει τις καταχωρηθείσες δαπάνες μέσω του ΟΠΣ προκειμένου να 

πιστοποιήσει τις δαπάνες και να συντάξει τη δήλωση δαπανών που προβλέπεται στο άρθρο 78.  

Τυχόν τόκοι που παράγονται από πιστώσεις για χρηματοδότηση πράξεων στο πλαίσιο του ΕΠ, 

θεωρούνται εθνικοί πόροι και καλύπτουν εθνική δημόσια δαπάνη. Οι φορείς που διαχειρίζονται τα 

ανωτέρω ποσά έχουν υποχρέωση να δηλώνουν ετησίως τους δημιουργούμενους τόκους στη 

διαχειριστική αρχή του οικείου ΕΠ. Τα τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύματα, μέσω των οποίων κινούνται τα 

ανωτέρω ποσά υποχρεούνται στην παροχή στοιχείων κίνησης των σχετικών λογαριασμών στην αρχή 

πιστοποίησης, μετά από αίτημά της. 

 

 

4.6. Ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων   
Για τους σκοπούς των άρθρων 66 και 76 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, η διαχειριστική αρχή 

του ΕΠ, ενημερώνει την ηλεκτρονική βάση ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία καθιερώνεται στην 

Ευρωπαϊκή Επτροπή (SFC 2007), για την ανταλλαγή στοιχείων που αφορούν το ΕΠ, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στα άρθρα 39, 40, 41 και 42 του του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

Η διαχειριστική αρχή του ΕΠ διασφαλίζει, επίσης, την ύπαρξη συστήματος καταχώρισης και 

αποθήκευσης, σε ηλεκτρονική μορφή, λογιστικών εγγραφών για κάθε πράξη στο πλαίσιο του ΕΠ 

καθώς και της συλλογής δεδομένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική 

διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους λογιστικούς ελέγχους και την αξιολόγηση, 

σύμφωνα με το άρθρο 60 στοιχείο γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Για το σκοπό αυτό, στο 

πλαίσιο της περιγραφής των Συστημάτων ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, υποβλήθηκε στην Επιτροπή 

περιγραφή του εν λόγω συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του οργανογράμματος ροής (κεντρικό ή 

κοινό σύστημα δικτύου ή αποκεντρωμένο σύστημα με συνδέσεις μεταξύ των συστημάτων), σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 71 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και κατ’ 

αντιστοιχία στο άρθρο 21 και στο παράρτημα ΧΙΙ παράγραφος 6 του του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 
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Για τους ανωτέρω σκοπούς, προσαρμόζεται κατάλληλα το υφιστάμενο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα (ΟΠΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

∆ικτύων, που είχε δημιουργηθεί για τις απαιτήσεις του ΚΠΣ 2000-2006. 

Το ΟΠΣ καλύπτει, επίσης, τις απαιτήσεις συλλογής και καταχώρισης δεδομένων που αφορούν στις 

αρμοδιότητες των αρχών ελέγχου και πιστοποίησης του Ε.Π. και υποστηρίζει τις εν λόγω Αρχές στις 

υποχρεώσεις ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων με την Επιτροπή.  

Το ΟΠΣ αποτελεί την έγκυρη βάση οικονομικών και στατιστικών δεδομένων, η οποία θα καλύπτει και 

τις ανάγκες ηλεκτρονικής ενημέρωσης της Επιτροπής.  

Η διαχείριση και λειτουργία του ΟΠΣ καθώς και θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και ανάπτυξής του 

προσδιορίζονται στο νόμο 3614/2007 και στις ειδικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτού.  

Για την αντιμετώπιση τεχνικών και διαχειριστικών θεμάτων σχετικά με το ΟΠΣ, λειτουργεί πλήρης 

δικτυακή εφαρμογή Helpdesk. 

 
 

4.7. ∆ιασφάλιση της εταιρικής σχέσης  
Στο άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 διατυπώνεται η απαίτηση της επίτευξης των στόχων των 

Ταμείων στο πλαίσιο στενής συνεργασίας, εταιρική σχέση, τόσο μεταξύ της Επιτροπής και του 

κράτους μέλους, όσο και μεταξύ του κράτους μέλους και των ενδιαφερόμενων φορέων σε τοπικό, 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (κάθετη και οριζόντια διάσταση της εταιρικής σχέσης). Η διασφάλιση 

της εταιρικής σχέσης σε όλα τα επίπεδα υλοποίησης του ΕΠ, αντανακλάται από τα μέτρα που έχουν 

ληφθεί όπως: 

(i) Η εφαρμογή διαδικασιών ευρείας διαβούλευσης σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού με στόχο τη 

διαμόρφωση πολύπλευρης προσέγγισης των εναλλακτικών επιλογών ανάπτυξης των 

περιφερειών της χώρας, μέσω γόνιμου και αποτελεσματικού διαλόγου με όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς. 

(ii) Η εκπροσώπηση των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, των αντιπροσωπευτικών μη 

κυβερνητικών οργανώσεων, των εκπροσώπων των ΟΤΑ ά και β΄ βαθμού στη σύνθεση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ, η οποία αποτελεί τον κύριο μηχανισμό για την 

διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του προγράμματος, όπου 

αντιπροσωπεύονται όλοι οι σχετικοί με τους στόχους και τις δράσεις του προγράμματος 

φορείς. 

Η επιλογή των σχετικών εταίρων σε κάθε επίπεδο υλοποίησης του ΕΠ λαμβάνει υπόψη το βαθμό της 

συνεισφοράς των Ταμείων στην περιοχή που αντιπροσωπεύουν οι εταίροι, την εμπειρία και ικανότητα 

των εταίρων στους τομείς που εστιάζει το ΕΠ και την ανάγκη προώθησης της ισότητας μεταξύ 

γυναικών και ανδρών καθώς της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Η μέριμνα για την αποτελεσματική λειτουργία της αρχής της εταιρικής σχέσης, ώστε να προσφέρει την 

αναμενόμενη προστιθέμενη αξία, αποτελεί ευθύνη του κράτους μέλους και υλοποιείται μέσω της 

ακριβούς και επαρκούς διάκρισης των ρόλων και αρμοδιοτήτων των διαφόρων εταίρων στο κατάλληλο 

κάθε φορά επίπεδο. 
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4.8. Προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και διασφάλιση της αρχής της μη διάκρισης  
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 τα Κ-Μ και η Επιτροπή διασφαλίζουν την 

προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων υλοποίησης των δράσεων των Ταμείων. Επίσης λαμβάνουν 

τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της 

εθνικής καταγωγής της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του 

γενετήσιου προσανατολισμού κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης των δράσεων των Ταμείων και 

ειδικότερα της πρόσβασης σε αυτά. Ειδικότερα, η δυνατότητα πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρίες 

αποτελεί ένα από τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται κατά τον καθορισμό πράξεων που 

συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία και που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις διάφορες φάσεις 

υλοποίησης.  

Τα μέτρα που προβλέπονται για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και την αποτροπή 

διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του ΕΠ περιλαμβάνουν: 

(i) Την ισόρροπη κατά το δυνατόν συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή 

παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών που είναι αρμόδιες 

για θέματα ισότητας καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων 

(Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, ∆ίκτυο ROM κλπ)   

(ii) Τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του προγράμματος και των ειδικότερων 

δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατό ευρύτερη 

δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηματοδότηση. Στα μέτρα αυτά 

συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αποστολή των προκηρύξεων σε όλα τα μέλη της 

επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ αλλά και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, οι 

οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν ευρεία διάδοση τόσο των ευκαιριών χρηματοδότησης όσο 

και των ειδικών όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη της. 

(iii) Την παρακολούθηση και τη σχετική ενημέρωση της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ και 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της ετήσιας έκθεσης, όσον αφορά τα μέτρα που έχουν 

ληφθεί σε σχέση με την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του ΕΠ, την αποτελεσματικότητα 

τους και τις διορθωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της μη 

διάκρισης. 

(iv) Τη χρήση εξειδικευμένων κριτηρίων προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες κατά την 

διαδικασία επιλογής πράξεων για συγχρηματοδότηση. 

 

4.9. Ρήτρα ευελιξίας  
Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, τα ΕΠ λαμβάνουν χρηματοδότηση μόνο από ένα 

Ταμείο, με εξαίρεση ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής. Ωστόσο 

μπορούν, με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στους ειδικούς κανονισμούς των 

Ταμείων, να χρηματοδοτούν, κατά συμπληρωματικό τρόπο και εντός του ορίου του 10% της 

κοινοτικής χρηματοδότησης του κάθε άξονα προτεραιότητας (ρήτρα ευελιξίας), δράσεις που 
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εμπίπτουν στο πεδίο συνδρομής του άλλου Ταμείου, εφόσον οι δράσεις αυτές απαιτούνται για την 

ικανοποιητική υλοποίηση της πράξης και συνδέονται άμεσα με αυτή. 

Για την υλοποίηση των ΕΠ προβλέπεται η αξιοποίηση κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 

της ρήτρας ευελιξίας. Η χρηματοδότηση κατά συμπληρωματικό τρόπο του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ μπορεί 

να φτάσει μέχρι και 10% της κοινοτικής χρηματοδότησης ανά άξονα προτεραιότητας κατά μέγιστο (ή 

μέχρι 15% για τον άξονα προτεραιότητας Κοινωνική Ενσωμάτωση του ΕΚΤ για όλες τις Περιφέρειες 

και τον άξονα προτεραιότητας Αειφόρος Αστική Ανάπτυξη του ΕΤΠΑ που αφορά στις Περιφέρειες 

σταδιακής εισόδου).  

Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη περιγραφεί στα ΕΠ οι κατηγορίες παρεμβάσεων τις οποίες οι αρμόδιες 

αρχές θα υλοποιήσουν μέσω της χρήσης της ανωτέρω ρήτρας. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• ∆ράσεις για τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την αύξηση της κινητικότητας 

του ανθρώπινου δυναμικού που εμπίπτουν στην στρατηγική  του υπουργείου Ανάπτυξης και 

περιλαμβάνονται στο ΕΠ «Επιχειρηματικότητα-Ανταγωνιστικότητα» για τις 8 περιφέρειες αμιγούς 

Στόχου Σύγκλισης και στα ΠΕΠ για τις 5 περιφέρειες μεταβατικής στήριξης (π.χ. θεματικά δίκτυα 

Ε&Α, δημιουργία περιφερειακών πόλων καινοτομίας, δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, 

βελτίωση της εποπτείας της αγοράς και στήριξη του καταναλωτή, ενίσχυση των δομών στήριξης 

της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας). 

• Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο μέσω των ΠΕΠ, που εντάσσονται στη 

στρατηγική των αξόνων προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» για την 

ενίσχυση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιφερειών και την ενδυνάμωση της κοινωνικής 

συνοχής. 

• Παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται σε όλους τους άξονες προτεραιότητας του ΕΠ «Εκπαίδευση 

και δια βίου μάθηση» για την προμήθεια εξοπλισμού με στόχο τη χρήση νέων τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. εξοπλισμός εργαστηρίων φυσικών επιστημών ιδιαίτερα για ΑμεΑ, 

εξοπλισμός εργαστηρίων για επαγγελματικά λύκεια και σχολές, εξοπλισμός για τις δομές 

εκπαίδευσης ενηλίκων, εξοπλισμός για την τριτοβάθμια εκπαίδευση). 

• Παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στους άξονες προτεραιότητας 1 και 2 του ΕΠ «Ψηφιακή 

Σύγκλιση» (π.χ. εκπαίδευση στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων όπως TΑΧIS). 

• Παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στους άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 3 του ΕΠ «∆ιοικητική 

Μεταρρύθμιση» για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, δικτύωσης, διαμόρφωσης χώρων, 

προμήθειας έτοιμου λογισμικού κλπ.. 

Επισημαίνεται ότι όμοιες ή ομοειδείς κατηγορίες παρεμβάσεων υλοποιούνται κάτω από ένα και το 

αυτό θεσμικό πλαίσιο, ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησής τους (επιχειρησιακό πρόγραμμα ή 

Ταμείο). 

Κατά τη διαδικασία αναθεώρησης των ΕΠ εξετάζεται από τα αρμόδια όργανα το ενδεχόμενο και η 

αναγκαιότητα αξιοποίησης της ρήτρας ευελιξίας και σε πρόσθετες κατηγορίες παρεμβάσεων (όπως 

π.χ. ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε τοπικό ή κλαδικό επίπεδο, ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με 

στόχευση σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης).  

Η χρησιμοποίηση της ρήτρας ευελιξίας παρακολουθείται από τη διαχειριστική αρχή μέσω του ΟΠΣ 

στο επίπεδο του άξονα προτεραιότητας, ώστε να διασφαλίζεται ότι το ποσοστό συμπληρωματικής 
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χρηματοδότησης από το αντίστοιχο Ταμείο δεν υπερβαίνει το καθορισμένο ποσοστό-κατώφλι του 10% 

(ή 15%).   

Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει την Επιτροπή, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης, σχετικά με τη 

χρησιμοποίηση της ρήτρας ευελιξίας παρέχοντας πληροφορίες σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας που 

να επιτρέπουν την επαλήθευση των προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ρήτρας ευελιξίας καθώς και 

της μη υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπτού ορίου συνδρομής του αντίστοιχου Ταμείου. 

 

4.10. Ειδικά θέματα8  
Η αρχή της εταιρικής σχέσης εφαρμόσθηκε πλήρως  από το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής 

Προστασίας στις διαδικασίες κατάρτισης του τομεακού ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού», με 

την  κινητοποίηση του συνόλου των τομέων πολιτικής και των κοινωνικών εταίρων του Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και βασιζόμενη στην αρχή της διαφάνειας. Η συμμετοχή των εταίρων 

στη διαδικασία προέκυψε με βάση την αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση και των κοινωνικών ομάδων 

σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, την πλήρη κάλυψη του εύρους των πολιτικών και ειδικών 

οριζόντιων θεμάτων που αναπτύσσονται στο ΕΠ.  

Ήδη σήμερα οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν με αποφασιστικό ρόλο: 

• στην Επιτελική Επιτροπή του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ). 

• στις διαδικασίες  εκπόνησης  και ανάπτυξης των επαγγελματικών περιγραμμάτων  

• στο Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΣΥΚΠ). 

Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης  & Πρόνοιας έχει προχωρήσει σε διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους για την εκπόνηση 

ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού με στόχο την ενίσχυση του ρόλου τους, προκειμένου να 

αποκτήσει η εμπλοκή  τους μόνιμο και βιώσιμο χαρακτήρα.    

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  & Πρόνοιας μέσω «προγραμματικής συμφωνίας», 

προτίθεται να διαθέσει έως το 2% των πόρων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού», για 

συγκεκριμένες ενέργειες στήριξης παρεμβάσεων και ευαισθητοποίησης των ωφελουμένων, για την 

υλοποίηση κοινών δράσεων, καθώς και την ενδυνάμωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των 

κοινωνικών εταίρων, ειδικότερα όσον αφορά την προσαρμοστικότητα των εργαζομένων και των 

επιχειρήσεων. 

 

4.11. Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής   
Στο πλαίσιο του ΕΠ χρηματοδοτούνται  πράξεις που αφορούν στην σύσταση, οργάνωση και 

λειτουργία ταμείων ή ταμείων χαρτοφυλακίου όπως ορίζονται στο άρθρο 44 του Κανονισμού. Τα 

ταμεία συστήνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού..  

Με  όμοια απόφαση προσδιορίζονται επίσης οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια 

για τη συνεισφορά από ΕΠ σε ταμεία της προηγουμένης παραγράφου.  

                                                 
8 Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά μόνο στο Στόχο Σύγκλιση στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναμικού». 
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4.12. Έργα γέφυρες 
Ως έργα-γέφυρες χαρακτηρίζονται έργα των οποίων μέρος του φυσικού αντικειμένου 

συγχρηματοδοτείται από ΕΠ της περιόδου 2000-2006 και μέρος από ΕΠ της προγραμματικής 

περιόδου 2007-2013. 

Τα έργα αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν από ΕΠ της περιόδου 2007-2013 εφόσον πληρούν τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

− η αρμόδια αρχή κατανέμει τις πράξεις σε δύο χωριστά, σαφώς διακριτά στάδια ή τμήματα για κάθε 

ΕΠ της αντίστοιχης περιόδου με αντίστοιχο διακριτό οικονομικό και φυσικό αντικείμενο,  

− πληρούνται οι όροι επιλεξιμότητας του ΕΠ της περιόδου 2007-2013 από το οποίο πρόκειται να 

συγχρηματοδοτηθεί ως έργο-γέφυρα, 

− πληρούνται οι όροι επιλεξιμότητας του ΕΠ της περιόδου 2000-2006, υπό το οποίο είχε αρχικά 

συγχρηματοδοτηθεί. Στην περίπτωση που, βάσει εκθέσεων ελέγχου ή άλλων μέσων, προκύπτει 

ότι η δαπάνη ενός έργου δεν είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση κατά την περίοδο 2000-2006, 

η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή για συγχρηματοδότηση ούτε κατά την περίοδο 2007-

2013,   

− αιτιολογείται επαρκώς η μη ολοκλήρωση του έργου κατά την περίοδο 2000-2006,  

− για το τμήμα του έργου που θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ θα ισχύσουν τα ποσοστά συγχρηματοδότησης 

του σχετικού ΕΠ του ΕΣΠΑ  2007 – 2013 ανά περίπτωση, 

− στις περιπτώσεις μεγάλων έργων γεφυρών, στις πληροφορίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή 

σύμφωνα με το άρθρο 40 του Καν. (ΕΚ) 1083/06, συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία διακριτότητας 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μεταξύ των δύο προγραμματικών περιόδων. 

Σε κάθε ΕΠ του ΕΣΠΑ προσδιορίζονται τα μεγάλα έργα γέφυρες (κατά την έννοια του άρθρου 39 του 

Καν. (ΕΚ) 1083/2006) που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από αυτό.  

Στις τελικές εκθέσεις εκτέλεσης των ΕΠ της περιόδου 2000-2006 θα δοθούν αναλυτικά στοιχεία σε ότι 

αφορά στα έργα-γέφυρες που δεν αποτελούν μεγάλα έργα κατά την έννοια του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

Έργα που κατά τη λήξη της προγραμματικής περιόδου 2000-2006 προσδιορίστηκαν ως ημιτελή ή μη-

λειτουργικά και τα οποία σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητες των ΕΠ 2007-2013 δεν 

είναι επιλέξιμα, το κράτος μέλος υποχρεούται να τα ολοκληρώσει και να τα καταστήσει λειτουργικά με 

εθνικούς πόρους. 

Η χρηματοδότηση των έργων γεφυρών δεν αναιρεί τις υποχρεώσεις της χώρας για την περίοδο 2007-

2013, ως προς την τήρηση των περιφερειακών κατανομών και των στόχων της Λισσαβόνας. 

Α) Έργα Γέφυρες  Τα έργα γέφυρες που χρηματοδοτούνται από το παρών ΠΕΠ θα  

Συμμορφωθούν, ως προς την ολοκλήρωσή τους με τις οδηγίες κλεισίματος που θα αποφασισθούν 

από την ΕΕ  

Β) Έργα προτεραιότητας Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα έργα προτεραιότητας να 

ολοκληρωθούν μέσα στο πλαίσιο του παρόντος ΠΕΠ 
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4.13. Λοιπά θέματα  
4.13.1. Κανόνες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, τις ίσες ευκαιρίες 

και το περιβάλλον 
Οι οδηγίες και οι κατευθύνσεις σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες στους ανωτέρω τομείς 

προσδιορίστηκαν κατά την περιγραφή του Συστήματος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του άρθρου 21 του Καν.1828/2006 της Επιτροπής. Στο πλαίσιο αυτό θα εκδοθούν και 

οδηγίες για την τήρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις συμπεριλαμβανομένων οδηγιών για 

τη σώρευση των ενισχύσεων και της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης. 

Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει την τήρηση του κοινοτικού θεσμικού πλαισίου σε ότι αφορά τον 

ανταγωνισμό και τις δημόσιες συμβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, το περιβάλλον, τις μεταφορές και 

την ενέργεια, την διασφάλιση της υγείας του πληθυσμού και την κοινωνική φροντίδα, τις ίσες ευκαιρίες. 

Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν κατά 

την έγκριση της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης. Σημειώνεται ότι. για κάθε περίπτωση κρατικών 

ενισχύσεων που δεν είναι de minimis ή εντάσσονται στον Κανονισμό 800/2008 θα υπάρξει 

κοινοποίηση στην ΕΕ. 

 

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες παρατυπιών στη διαδικασία ανάθεσης και 

υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων, οι ελληνικές αρχές προχωρούν στην κωδικοποίηση και 

απλοποίηση του νομικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων.  

 
4.13.2. ∆ιαχειριστική Επάρκεια ∆ικαιούχων ΕΠ  
Στην προγραμματική περίοδο 2007-2013 ενισχύεται η διοικητική αποτελεσματικότητα των φορέων 

υλοποίησης (δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων, με τη θέσπιση κανόνων επιβεβαίωσης της 

διαχειριστικής επάρκειάς τους, πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων. Προβλέπεται 

ειδική διαδικασία με την οποία καθορίζονται οι απαιτήσεις ή το πρότυπο διαχείρισης έργων, οι 

διαδικασίες και οι αρμόδιοι φορείς για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων, 

λαμβάνοντας μέριμνα του μεγέθους και των ιδιαιτεροτήτων των έργων που συγχρηματοδοτούνται από 

το ΕΚΤ, καθώς και των δικαιούχων που θα τα υλοποιήσουν.  

Η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων -εξαιρουμένων αυτών που λαμβάνουν κρατική ενίσχυση 

κατά τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης, των ταμείων που προβλέπονται στο άρθρο 44 του Καν. (ΕΚ) 

1083/2006 και των δικαιούχων πράξεων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής- επιβεβαιώνεται από 

αρμόδια διαχειριστική αρχή εφόσον οι φορείς εφαρμόζουν σύστημα τεκμηρίωσης διαδικασιών για τις 

λειτουργίες του προγραμματισμού, της ανάθεσης και διαχείρισης συμβάσεων, της παρακολούθησης 

και πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου και της οικονομικής διαχείρισης.  

∆ιαζευκτικά είναι δυνατή η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του ελληνικού προτύπου (ΕΠ) ΕΛΟΤ 1429. 

Σε περίπτωση δικαιούχων για τους οποίους δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική τους επάρκεια, η 

αρμοδιότητα υλοποίησης δύναται να μεταβιβαστεί με προγραμματική σύμβαση στην αρχή στην οποία 

υπάγονται ή από την οποία εποπτεύονται ή σε συναφή δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή 

ανώνυμη εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία των οργανισμών 
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τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλο φορέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο οποίος ικανοποιεί τα 

κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων και ο οποίος ευθύνεται έναντι του δικαιούχου για την 

καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον δικαιούχο..



Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-2013 
 

 320

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 : ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ" ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΟΝΑ 

1 2 3 4 = 1+2+3 5 = 6+7 6 7 8 = 4+5 9 = 4/8 10 11a 11
b 

ΣΥΝΟ
ΛΟ  

11a + 
11b 

13= 4+5+11a 

01 

Υποδομές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιμότητας 
∆υτικής Ελλάδας 70.100.000,     70.100.000 12.370.588 12.370.588   82.470.588 85,00%         82.470.588 

02 

Υποδομές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιμότητας 
Πελοποννήσου 112.200.000     112.200.000 19.800.000 19.800.000   132.000.000 85,00%         132.000.000 

03 

Υποδομές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιμότητας 
Ιονίων Νήσων 51.029.642     51.029.642 9.005.232 9.005.232   60.034.874 85,00%         60.034.874 

04 

Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηματικότητα 
∆υτικής Ελλάδας 102.100.000     102.100.000 18.017.647 18.017.647   120.117.647 85,00%         120.117.647 

05 

Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηματικότητα 
Πελοποννήσου 68.000.000     68.000.000 12.000.000 12.000.000   80.000.000 85,00%         80.000.000 

06 

Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηματικότητα 
Ιονίων Νήσων 52.581.000     52.581.000 9.279.000 9.279.000   61.860.000 85,00%         61.860.000 

07 

Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ποιότητα Ζωής ∆υτικής 
Ελλάδας 173.585.000     173.585.000 30.632.647 30.632.647   204.217.647 85,00%         204.217.647 

08 

Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ποιότητα Ζωής 
Πελοποννήσου 127.508.500     127.508.500 22.501.500 22.501.500   150.010.000 85,00%         150.010.000 

09 

Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ποιότητα Ζωής Ιονίων 
Νήσων 131.789.278     131.789.278 23.256.931 23.256.931   155.046.209 85,00%         155.046.209 

10 
Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρμογής 25.106.580     25.106.580 4.430.573 4.430.573   29.537.153 85,00%         29.537.153 

ΣΥΝΟΛΟ 914.000.000,00     914.000.000 161.294.118 161.294.118   1.075.294.118 85,00%         1.075.294.118 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ" 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

    Ποσό σε Κ.Σ. 

Κωδικός Έρευνα και τεχνολογική Ανάπτυξη (R&TD),καινοτομία και 
επιχειρηματικότητα.  215.881.000

1 ∆ραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε Κέντρα 
ερευνών. 477.056 

2 

Υποδομή έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (συμπεριλαμβάνοντας 
υλικό εξοπλισμό, τεχνολογική εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών 
υψηλής ταχύτητας που συνδέουν κέντρα ερευνών) και κέντρα 
αναγνωρισμένου κύρους σε εξειδικευμένη τεχνολογία. 

6.800.000 

3 

Μεταφορά τεχνογνωσίας και βελτιώσεις στα δίκτυα συνεργασίας που 
συνδέουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με πανεπιστήμια,  
εγκαταστάσεις ανωτέρας/ ανωτάτης εκπαίδευσης όλων των ειδών, 
περιφερειακές αρχές, ερευνητικά κέντρα και επιστημονικούς και 
τεχνολογικούς πόλους (επιστηµονικά και τεχνολογικά πάρκα, πόλοι 
τεχνολογίας κ.λ.π.)  

0 

4 
Συνδρομή στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ειδικά σε ΜΜΕ 
(συμπεριλαμβάνοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης στα ερευνητικά κέντρα)  

2.550.000 

5 Προηγμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και ομάδες 
επιχειρήσεων 0 

6 

Ενίσχυση στις ΜΜΕ για την προώθηση σχεδίων βιώσιμης παραγωγής 
(εισαγωγή αποτελεσματικών συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την καταπολέμηση της ρύπανσης, 
ενσωμάτωση μη ρυπογόνων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις )  

0 

7 

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με έρευνα και 
καινοτομία (καινοτόμες τεχνολογίες, ίδρυση νέων επιχειρήσεων από 
πανεπιστήμια, υπάρχοντα κέντρα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 
και επιχειρήσεις κ.λ.π.) 

3.000.000 

8 Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις  65.560.000 

9 Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας  137.493.944 

  Κοινωνία της πληροφορίας 6.800.000 

10 Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών 
δικτύων) 0 

11 
Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών   (πρόσβαση, ασφάλεια, 
δυνατότητα λειτουργικής  εναλλαγής συστημάτων, πρόληψη κινδύνου, 
έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λ.π.) 

850.000 

12 Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών   (TEN-ICT) 0 

13 
Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική 
ενσωμάτωση , κ.λ.π.) 

5.100.000 

14 Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση 
και κατάρτιση, δικτύωση κ.λ.π.)  0 

15 Άλλα μέτρα για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε τεχνολογίες πληροφορικής 
και τηλεπικοινωνιών  και στην αποτελεσματική χρήση τους. 850.000 

  Μεταφορές 233.329.642

16 Σιδηρόδρομοι 1.700.000 

17 Σιδηρόδρομοι (TEN-T) 0 

18 Κινητός σιδηροδρομικός εξοπλισμός 0 

19 Κινητός σιδηροδρομικός εξοπλισμός (TEN-T) 0 

20 Αυτοκινητόδρομοι 0 

21 Αυτοκινητόδρομοι (TEN-T) 0 

22 Εθνικές οδοί 77.475.000 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ" 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

    Ποσό σε Κ.Σ. 

23 Περιφερειακές/τοπικές οδοί 102.975.000 

24 Ποδηλατόδρομοι 85.000 

25 Αστικές μεταφορές 0 

26 Πολύτροπες μεταφορές. 0 

27 Πολύτροπες μεταφορές (TEN-T) 0 

28 Έξυπνα Μεταφορικά συστήματα. 0 

29 Aερολιμένες 8.840.000 

30 Λιμένες 42.254.642 

31 Επίγειες θαλάσσιες οδοί (περιφερειακές και τοπικές) 0 

32 Επίγειες θαλάσσιες οδοί  (TEN-T) 0 

  Ενέργεια 425.000 

33 Ηλεκτρισμός 0 

34 Ηλεκτρισμός (TEN-E) 0 

35 Φυσικό αέριο 0 

36 Φυσικό αέριο (TEN-E) 0 

37 Πετρελαϊκά προϊόντα 0 

38 Πετρελαϊκά προϊόντα (TEN-E) 0 

39 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: άνεμος 85.000 

40 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: ηλιακή  85.000 

41 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: βιομάζα 85.000 

42 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: υδροηλεκτρική, γεωθερμική και άλλες 85.000 

43 Ενεργειακή αποδοτικότητα, αναγέννηση, διαχείριση ενέργειας 85.000 

  Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων 101.367.001

44 ∆ιαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων  40.551.950 

45 ∆ιαχείριση και διανομή ύδατος  (πόσιμο νερό) 37.950.000 

46 Επεξεργασία υδάτων  (λύματα) 13.345.051 

47 Ποιότητα αέρα 85.000 

48 Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος ρύπανσης.  85.000 

49 Προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές  και μείωση των επιπτώσεων. 0 

50 Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης. 850.000 

51 Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας 
(συμπεριλαμβάνοντας τις περιοχές Natura 2000) 297.500 

52 Προώθηση καθαρών αστικών μεταφορών 0 

53 
Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβάνοντας την επεξεργασία και 
εφαρμογή σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών 
και τεχνολογικών κινδύνων) 

680.000 

54 Άλλα μέτρα για την διατήρηση της κατάστασης περιβάλλοντος και την 
πρόληψη κινδύνων. 7.522.500 

  Τουρισμός 29.291.000 

55 Προώθηση Τόπων Φυσικού Κάλλους 1.317.500 

56 Προστασία και ανάπτυξη φυσικής κληρονομιάς. 1.751.000 

57 Συνδρομή στην βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών 26.222.500 

  Πολιτισμός 57.510.000 

58 Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.  38.165.000 
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    Ποσό σε Κ.Σ. 

59 Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών 16.625.000 

60 Συνδρομή στην βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών. 2.720.000 

  Αστική και αγροτική αναγέννηση 50.177.500 

61 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση. 50.177.500 

  Προωθώντας την προσαρμοστικότητα 
εργαζομένων,επιχειρήσεων και επιχειρηματιών. 0 

62 

Ανάπτυξη στρατηγικών και συστημάτων δια βίου εκμάθησης στις 
επιχειρήσεις, εκπαίδευση και παροχή υπηρεσιών στους 
απασχολούμενους και τους προϊσταμένους, για την επιτάχυνση της 
προσαρμοστικότητας τους στις αλλαγές. Προώθηση επιχειρηματικότητας 
και καινοτομίας. 

0 

63 Σχεδιασμός και προώθηση καινοτόμων και περισσότερο παραγωγικών 
τρόπων  οργάνωσης της εργασίας. 0 

64 

Ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών για την απασχόληση, την εκπαίδευση και 
την παροχή υποστήριξης, σε συνάφεια με την αναδιάρθρωση 
παραγωγικών τομέων και επιχειρήσεων και την ανάπτυξη συστημάτων 
αντιμετώπισης των οικονομικών αλλαγών και των μελλοντικών 
απαιτήσεων  

0 

  Βελτιώνοντας την πρόσβαση στην απασχόληση και την 
διατήρηση των θέσεων εργασίας. 3.315.000 

65 Εκσυγχρονισμός και ενδυνάμωση των θεσμών της αγοράς εργασίας 0 

66 Εφαρμογή ενεργητικών και προληπτικών μέτρων στην αγορά εργασίας.  0 

67 Μέτρα ενθάρρυνσης της ενεργού γήρανσης και παράτασης εργασιακής 
ζωής. 0 

68 Ενίσχυση της  αυτοαπασχόλησης και της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων. 0 

69 

Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας  στην εργασία και την 
ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης  της 
γυναίκας, ώστε  να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, 
και να εναρμονισθεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή, όπως οι 
διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών καιφροντίδας 
εξαρτηµένων προσώπων. 

3.315.000 

70 
Ειδικές δράσεις για την αύξηση του μεριδίου συμμετοχής των 
μεταναστών στην απασχόληση και διαμέσου αυτών, την ενίσχυση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσής τους   

0 

  Βελτιώνοντας την κοινωνική ενσωμάτωση των μειονεκτούντων 
προσώπων.  0 

71 

Παρεμβάσεις για την ενσωμάτωση και την είσοδο στην απασχόληση των 
μειονεκτούντων ατόμων, ώστε να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις που 
αντιμετωπίζουν στην εργασιακή συμμετοχή και εξέλιξη και να 
προωθηθεί η αποδοχή της διαφορετικότητας τους στον χώρο εργασίας. 

0 

  Βελτιώνοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο. 0 

72 

Σχεδιασμός, εισαγωγή και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης  προκειμένου να αυξηθεί η 
απασχολησιμότητα, να βελτιωθεί η συνάφεια της υποχρεωτικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης/ κατάρτισης προς την  αγορά εργασίας, και 
να προσαρµοστούν οι δεξιότητες του εκπαιδευµένου προσωπικού σε µία 
καινοτόµο αντίληψη και σε µια οικονοµία βασισµένη στην κοινωνία της 
γνώσης. 

0 

73 

Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συµµετοχής στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση συµπεριλαµβάνοντας δράσεις για µείωση της πρόωρης 
εγκατάλειψης από το σχολείο, του διαχωρισµού στα γνωστικά 
αντικείµενα µε διακρίσεις φύλου, και για διεύρυνση της πρόσβασης στα 
αντικείµένα και στην ποιότητα της υποχρεωτικής/ επαγγελµατικής και 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και κατάρτισης  

0 
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    Ποσό σε Κ.Σ. 

74 

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στο πεδίο έρευνας και 
καινοτομίας, ιδιαίτερα μέσω μεταπτυχιακών σπουδών και  εκπαίδευσης 
ερευνητών και μέσω δικτύωσης των  δραστηριοτήτων ανάμεσα στα 
πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις. 

0 

  Επένδυση  σε κοινωνικές υποδομές. 190.797.277

75 Υποδομές εκπαίδευσης. 78.100.000 

76 Υποδομές Υγείας 102.412.277 

77 Υποδομές φροντίδας παιδιών  1.615.000 

78 Υποδομές στέγασης 255.000 

79 Άλλες κοινωνικές υποδομές. 8.415.000 

  Κινητοποίηση μεταρρυθμίσεων στα πεδία απασχόλησης και 
ενσωμάτωσης 0 

80 
Προώθηση της ανάληψης δράσης  για συνεργασίες, συνάψεις 
συμφωνιών και πρωτοβουλίες μέσω της δικτύωσης εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών παραγόντων 

0 

  Ενδυναμώνοντας την θεσμική ικανότητα σε εθνικό περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο. 0 

81 

Μηχανισμοί για την βελτίωση των καλών πρακτικών και του 
προγραμματικού σχεδιασμού, παρακολούθηση και αξιολόγηση σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δημιουργία ετοιμότητας  στην 
εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων   

0 

  Μείωση του πρόσθετου κόστους που αποτελεί εμπόδιο στην 
ανάπτυξη των εξόχως απομακρυσμένων περιφερειών 0 

82 Εξισορρόπηση του πρόσθετου κόστους λόγω ελλείμματος 
προσβασιμότητας και χωρικού κατακερματισμού   0 

83 Ειδικές δράσεις για την εξισορρόπηση πρόσθετου κόστους που οφείλεται 
σε παράγοντες σχετιζόμενους με το μέγεθος της αγοράς 0 

84 Ενίσχυση για  την εξισορρόπηση πρόσθετου κόστους που οφείλεται σε 
κλιματικές συνθήκες. 0 

  Τεχνική Βοήθεια 25.106.580 

85 Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση  και επιθεώρηση 9.559.486 

86 Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία 15.547.094 

ΣΥΝΟΛΟ 914.000.000
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ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ∆ΕΠΙΝ 

 

ΚΩ∆. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

  Μεταφορές 85.000   

24 Ποδηλατόδρομοι 85.000  

  Ενέργεια 425.000  

39 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: άνεμος 85.000  

40 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: ηλιακή  85.000  

41 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: βιομάζα 85.000  

42 
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: 
υδροηλεκτρική, γεωθερμική και άλλες 85.000  

43 
Ενεργειακή αποδοτικότητα, 
αναγέννηση, διαχείριση ενέργειας 85.000  

  
Περιβαλλοντική προστασία και 
πρόληψη κινδύνων 1.020.000  

47 Ποιότητα αέρα 85.000  

48 
Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος 
ρύπανσης.  85.000  

50 
Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων 
και μολυσμένης γης. 850.000  

  
Επένδυση  σε κοινωνικές 
υποδομές. 1.870.000  

77 Υποδομές φροντίδας παιδιών  1.615.000 
 

78 Υποδομές στέγασης 255.000  

  ΣΥΝΟΛΟ 3.400.000   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10Α 

Μορφή χρηματοδότησης 

    Ποσά σε Κ.Σ.(σε €) 

Κωδικός Μορφή χρηματοδότησης   

01 Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 914.000.000 

02 Ενίσχυση (δάνειο, επιδότηση επιτοκίου, εγγυήσεις) 0 

03 Επιχειρηματικά κεφάλαια (συμμετοχή, κεφάλαια 
επιχειρηματικού κινδύνου)  0 

04 Άλλες μορφές χρηματοδότησης 0 

Σύνολο 914.000.000 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ" 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10Β 

Εδαφικός τύπος 

    Ποσά σε Κ.Σ. 
(σε €) 

Κωδικός Εδαφικός τύπος   

01 Αστική περιοχή 390.375.110 

02 Βουνά 142.569.500 

03 Νησιά 16.378.945 

04 Αραιοκατοικημένες και πολύ αραιοκατοικημένες περιοχές 60.000.000 

05 Αγροτικές περιοχές (εκτός από βουνά, νησιά ή 
αραιοκατοικημένες και πολύ αραιοκατοικημένες περιοχές) 283.633.945 

06 Πρώην εξωτερικά σύνορα της ΕΕ (μετά τις 30.4.2004) 0 

07 Ιδιαίτερα απομακρυσμένη Περιφέρεια 0 

08 Ζώνη διασυνοριακής συνεργασίας 0 

09 Ζώνη διακρατικής συνεργασίας 0 

10 Ζώνη διαπεριφερειακής συνεργασίας 0 

00 Άνευ αντικειμένου 21.042.500 

Σύνολο 914.000.000 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11 - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

ΕΤΠΑ/ ΕΚΤ ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 

1 2 3=1+2 

Περιφέρειες χωρίς μεταβατική στήριξη 122.943.932 0 122.943.932 

Περιφέρειες με μεταβατική στήριξη 0  0 2007 

Σύνολο 122.943.932 0 122.943.932 

Περιφέρειες χωρίς μεταβατική στήριξη 125.402.806 0 125.402.806 

Περιφέρειες με μεταβατική στήριξη 0  0 2008 

Σύνολο 125.402.806 0 125.402.806 

Περιφέρειες χωρίς μεταβατική στήριξη 127.910.860 0 127.910.860 

Περιφέρειες με μεταβατική στήριξη 0  0 2009 

Σύνολο 127.910.860 0 127.910.860 

Περιφέρειες χωρίς μεταβατική στήριξη 130.469.081 0 130.469.081 

Περιφέρειες με μεταβατική στήριξη 0  0 2010 

Σύνολο 130.469.081 0 130.469.081 

Περιφέρειες χωρίς μεταβατική στήριξη 133.078.461 0 133.078.461 

Περιφέρειες με μεταβατική στήριξη 0  0 2011 

Σύνολο 133.078.461 0 133.078.461 

Περιφέρειες χωρίς μεταβατική στήριξη 135.740.029 0 135.740.029 

Περιφέρειες με μεταβατική στήριξη 0  0 2012 

Σύνολο 135.740.029 0 135.740.029 

Περιφέρειες χωρίς μεταβατική στήριξη 138.454.831 0 138.454.831 

Περιφέρειες με μεταβατική στήριξη 0  0 2013 

Σύνολο 138.454.831 0 138.454.831 

Περιφέρειες χωρίς μεταβατική στήριξη 914.000.000 0 914.000.000 Γενικό 
Σύνολο 
2007-
2013 Περιφέρειες με μεταβατική στήριξη 0 0 0 

 ΣΥΝΟΛΟ 914.000.000 0 914.000.000 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
 

Α/Α Ενδεικτικές κατηγορίες παρέμβασης Καθεστώτα Ενίσχυσης 
1 Ενίσχυση της συνεργασίας των ερευνητικών φορέων με 

επιχειρήσεις και παραγωγικούς φορείς 
Άλλα καθεστώτα 

2 Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία και νέες 
τεχνολογίες 

Αναπτυξιακός Νόμος (όπως αυτός 
ισχύει) και Απαλλακτικός 
Κανονισμός (πρώην Καν. 70) 

3 ∆ράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ  Απαλλακτικός Κανονισμός (πρώην 
Καν. 70) και Κανόνας de minimis 

4 Ενίσχυση επιχειρήσεων για έργα προστασίας του 
περιβάλλοντος 

Αναπτυξιακός Νόμος (όπως αυτός 
ισχύει) και Απαλλακτικός 
Κανονισμός (πρώην Καν. 70) 

5 ∆ιάδοση και επίδειξη καινοτόμων έργων Απαλλακτικός Κανονισμός (πρώην 
Καν. 70) και Κανόνας de minimis 

6 Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων επιχειρηματικών 
περιοχών (ΒΕΠΕ κλπ) 

Άλλα καθεστώτα 

7 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας 

Κανόνας de minimis 

8 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας Άλλα καθεστώτα και Κανόνας de 
minimis 

 

 



Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-2013 
 

 331

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ (CORE INDICATORS) ΠΕΠ ∆ΕΠΙΝ 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΕΙΚΤΗ 
ΚΟΡΜΟΥ 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ/ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

1 Αριθμός θέσεων απασχόλησης 
που δημιουργούνται κατά τη 
λειτουργία της πράξης 

Ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης 

Όπως προσδιορίζεται ανά 
Περιφέρεια 

0 316 Ο δείκτης ορίζεται ως αριθμός θέσεων εργασίας σε όρους 
μέσης ετήσιας απασχόλησης. 

4 Αριθμός «έργων» έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης 

Αριθμός Όπως προσδιορίζεται ανά 
Περιφέρεια 

19 21 Αναφέρεται στον αριθμό των έργων / υποέργων που 
αφορούν στις  ενισχύσεις για έρευνα και τεχνολογική 
ανάπτυξη καθώς και σε υποδομές για έρευνα και 
τεχνολογική ανάπτυξη. Η κάθε σύμβαση αποτελεί έργο. 

7 Αριθμός «έργων» ΜΜΕ Αριθμός Όπως προσδιορίζεται ανά 
Περιφέρεια 

1.439 4.040 Ως έργο εννοείται η ενίσχυση κάθε μίας επιχείρησης από το 
Πρόγραμμα. Ο αριθμός των έργων ταυτίζεται με τον αριθμό 
των συμβάσεων. Συνδράμουν το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα καθώς και όλα τα ΠΕΠ. 

8 Αριθμός ενάρξεων λειτουργίας 
που ενισχύθηκαν (2 πρώτα 
χρόνια μετά την έναρξη) 

Αριθμός Όπως προσδιορίζεται ανά 
Περιφέρεια 

203 800 Η τιμή βάσης και στόχου αναφέρεται στην ενίσχυση για την 
ίδρυση / δημιουργία μιας επιχείρησης από το Πρόγραμμα. 
Συνδράμουν το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα καθώς και όλα τα ΠΕΠ. 

9 Αριθμός θέσεων απασχόλησης 
που δημιουργούνται (μεικτές, 
ισοδύναμες θέσεις πλήρους 
απασχόλησης) 

Αριθμός Όπως προσδιορίζεται ανά 
Περιφέρεια 

1.286 3.190 ∆είκτης που αναφέρεται στο ΕΣΠΑ και αφορά τις θέσεις 
απασχόλησης που προκύπτουν από την ενίσχυση 
επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα. Συνδράμουν το ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, καθώς και όλα 
τα ΠΕΠ. 

10 Επαγόμενες Επενδύσεις (€million) Όπως προσδιορίζεται ανά 
Περιφέρεια 

299,2 408,0 Αναφέρεται στον προϋπολογισμό των επαγόμενων 
επενδύσεων και αφορά στο σύνολο της ιδιωτικής και 
δημόσιας δαπάνης για κρατικές ενισχύσεις στο Πρόγραμμα. 
Συνδράμουν το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα καθώς και όλα τα ΠΕΠ. 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΕΙΚΤΗ 
ΚΟΡΜΟΥ 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ/ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

11 Αριθμός έργων (ΚτΠ) Αριθμός Όπως προσδιορίζεται ανά 
Περιφέρεια 

83 16 Αναφέρεται στο κάθε έργο / υποέργο είτε ενίσχυσης είτε 
υποδομής για την ψηφιακή σύγκλιση. Το έργο ταυτίζεται με 
τη σύμβαση. 

13 Αριθμός έργων τομέα  
μεταφορών 

Αριθμός Όπως προσδιορίζεται ανά 
Περιφέρεια 

207 45 Ως έργο νοείται η κάθε απόφαση ένταξης στο τομέα των 
μεταφορών (οδικά, λιμάνια, σιδηρόδρομοι κ.λπ.) 
Συνδράμουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ. 

16 Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / 
αναβαθμισμένων δρόμων 

Αριθμός Όπως προσδιορίζεται ανά 
Περιφέρεια 

6.656,0 179,3 Αναφέρεται στο σύνολο των χλμ που αναβαθμίζονται / 
κατασκευάζονται από το Πρόγραμμα. Συνδράμουν το ΕΠΕΠ 
και ΠΕΠ. 

25 Επιπρόσθετος Πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από έργα 
διαχείρισης υδάτινων πόρων 

Αριθμός Όπως προσδιορίζεται ανά 
Περιφέρεια 

99.735 233.296 Ο δείκτης ορίζεται ως πληθυσμός που εξυπηρετείται από 
δίκτυα ύδρευσης που χρηματοδοτούνται από το 
Πρόγραμμα. Συνδράμουν το ΕΠΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ. 

26 Επιπρόσθετος ισοδύναμος 
πληθυσμός που εξυπηρετείται 
από έργα διαχείρισης υγρών 
αποβλήτων 

Αριθμός Όπως προσδιορίζεται ανά 
Περιφέρεια 

136.320 23.726 Ο δείκτης ορίζεται ως ο ισοδύναμος πληθυσμός που θα 
εξυπηρετείται από ΕΕΛ που χρηματοδοτούνται από το 
Πρόγραμμα. Συνδράμουν το ΕΠΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ. 

27 Αριθμός έργων διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων 

Αριθμός Όπως προσδιορίζεται ανά 
Περιφέρεια 

12 8 Ο δείκτης ορίζεται ως ο προβλεπόμενος αριθμός 
ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ/ΣΜΑ που θα χρηματοδοτηθούν από το 
Πρόγραμμα. Συνδράμουν το ΕΠΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ. 

29 Αποκατάσταση περιοχών   Km2 Όπως προσδιορίζεται ανά 
Περιφέρεια 

43 58 Αναφέρεται στα τετραγωνικά χλμ. των ΧΑ∆Α και των 
λοιπών περιοχών που θα αποκατασταθούν 

31 Αριθμός έργων πρόληψης 
κινδύνων 

Αριθμός Όπως προσδιορίζεται ανά 
Περιφέρεια 

94 10 Ο δείκτης ορίζεται ως το σύνολο των έργων 
(αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής προστασίας και λοιπά) που 
εντάσσονται στην πρόληψη κινδύνων. Συνδράμουν το 
ΕΠΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ. 

32 Αριθμός ατόμων που 
επωφελούνται από 
αντιπλημμυρικά μέτρα 
προστασίας 

Αριθμός Όπως προσδιορίζεται ανά 
Περιφέρεια 

0 52.500 Ο Στόχος που μετριέται αφορά τη περίοδο 2007-2013 

34 Αριθμός έργων τουρισμού Αριθμός Όπως προσδιορίζεται ανά 
Περιφέρεια 

306 612 Αναφέρεται στο σύνολο των ιδιωτικών επενδύσεων στον 
τομέα του Τουρισμού. 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΕΙΚΤΗ 
ΚΟΡΜΟΥ 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ/ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

36 Αριθμός έργων εκπαίδευσης Αριθμός Όπως προσδιορίζεται ανά 
Περιφέρεια 

263 52 Ο δείκτης ορίζεται ως το σύνολο των έργων / υποέργων 
υποδομής (κτιριακά και εξοπλισμοί) στο τομέα της 
Εκπαίδευσης. Συνδράμουν μόνο τα ΠΕΠ. 

37 Αριθμός ωφελούμενων μαθητών Αριθμός Όπως προσδιορίζεται ανά 
Περιφέρεια 

38.900 18.174 Ο δείκτης ορίζεται ως το σύνολο των ωφελούμενων 
μαθητών από όλες τις προαναφερόμενες παρεμβάσεις στον 
τομέα της εκπαίδευσης. Συνδράμουν μόνο τα ΠΕΠ. 

38 Αριθμός έργων τομέα Υγείας Αριθμός Όπως προσδιορίζεται ανά 
Περιφέρεια 

67 37 Ο δείκτης ορίζεται ως το σύνολο των έργων / υποέργων 
υποδομής (κτιριακά και εξοπλισμοί) στο τομέα της Υγείας. 
Συνδράμουν μόνο τα ΠΕΠ. 

39 Αριθμός έργων για την 
εξασφάλιση της βιωσιμότητας 
και της ελκυστικότητας των 
πόλεων 

Αριθμός Όπως προσδιορίζεται ανά 
Περιφέρεια 

55 35 Ο δείκτης ορίζεται ως το σύνολο των έργων αναπλάσεων, 
χώρων πρασίνου, ανακαίνισης κτιρίων κλ.π. που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης. Συνδράμουν μόνο τα 
ΠΕΠ. 

* Αριθμός έργων αποκατάστασης 
περιοχών 

Αριθμός Όπως προσδιορίζεται ανά 
Περιφέρεια 

0 60 Ο δείκτης ορίζεται ως ο αριθμός ΧΑ∆Α που αποκαθίστανται 
με χρηματοδότηση του Προγράμματος. 

* Η περίπτωση αφορά την Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης     
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ (CORE INDICATORS) ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΕΙΚΤΗ 
ΚΟΡΜΟΥ 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ/ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

1 
Αριθμός θέσεων απασχόλησης 
που δημιουργούνται κατά τη 
λειτουργία της πράξης 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλησης 
- 0 90 

Αναφέρεται στο αριθμό των  θέσεων εργασίας που δημιουργούνται κατά την 
λειτουργία της πράξης  
 
Ο δείκτης ορίζεται ως αριθμός θέσεων εργασίας σε όρους μέσης ετήσιας 
απασχόλησης. 
 
Ο στόχος αναφέρεται στην περίοδο 2007-2013 

4 Αριθμός «έργων» έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης Αριθμός 

Ε∆Α 
Περιφέρειας 
∆υτικής 
Ελλάδας 

19 21 
Αναφέρεται στον αριθμό των έργων / υποέργων που αφορούν στις  ενισχύσεις για 
έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη καθώς και σε υποδομές για έρευνα και 
τεχνολογική ανάπτυξη. Η κάθε σύμβαση αποτελεί έργο. 

7 Αριθμός «έργων» ΜΜΕ αριθμός 

Ε∆Α 
Περιφέρειας 
∆υτικής 
Ελλάδας 

360 1500 Ως έργο εννοείται η ενίσχυση κάθε μίας επιχείρησης από το Πρόγραμμα. Ο αριθμός 
των έργων ταυτίζεται με τον αριθμό των συμβάσεων.  

8 
Αριθμός ενάρξεων λειτουργίας 
που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο 
χρόνια μετά την έναρξη)  

αριθμός 

Ε∆Α 
Περιφέρειας 
∆υτικής 
Ελλάδας 

100 450 Αναφέρεται στον αριθμό ενισχύσεων νέων επιχειρήσεων (πρώτα δύο χρόνια μετά 
την έναρξη).  

9 

Αριθμός θέσεων απασχόλησης 
που δημιουργούνται (μεικτές, 
ισοδύναμες θέσεις πλήρους 
απασχόλησης)  

αριθμός 

Ε∆Α 
Περιφέρειας 
∆υτικής 
Ελλάδας 

400 850 ∆είκτης που αναφέρεται στο ΕΣΠΑ  και αφορά τις θέσεις απασχόλησης που 
προκύπτουν από την ενίσχυση επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα.  

10 Επαγόμενες Επενδύσεις  (€million) 

Ε∆Α 
Περιφέρειας 
∆υτικής 
Ελλάδας 

99 110 
Αναφέρεται στον προϋπολογισμό των επαγόμενων επενδύσεων και αφορά στο  
σύνολο της ιδιωτικής και δημόσιας δαπάνης για κρατικές ενισχύσεις στο 
Πρόγραμμα. 

11 Αριθμός έργων κοινωνία της 
πληροφορίας Αριθμός 

Ε∆Α 
Περιφέρειας 
∆υτικής 
Ελλάδας 

77 9 Αναφέρεται στο κάθε έργο / υποέργο είτε ενίσχυσης είτε υποδομής για την ψηφιακή 
σύγκλιση. Το έργο ταυτίζεται με τη σύμβαση. 

13 Αριθμός έργων τομέα  
μεταφορών Αριθμός ΕΥ∆ ΠΕΠ ∆Ε 

2000-2006 83 12 Ως έργο νοείται η κάθε απόφαση ένταξης στο τομέα των μεταφορών (οδικά, 
λιμάνια, σιδηρόδρομοι κ.λπ.). 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΕΙΚΤΗ 
ΚΟΡΜΟΥ 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ/ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

16 Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / 
αναβαθμισμένων δρόμων Χλμ. ΕΥ∆ ΠΕΠ ∆Ε 

2000-2006 203 48,3 Αναφέρεται στο σύνολο των χλμ που αναβαθμίζονται / κατασκευάζονται από το 
Πρόγραμμα. Συνδράμουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ 

25 
Επιπρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από έργα 
διαχείρισης υδάτινων πόρων 

Αριθμός 

Ε∆Α 
Περιφέρειας 
∆υτικής 
Ελλάδας 

42.000 88.296 Αναφέρεται στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από δίκτυα ύδρευσης που 
προβλέπονται στο Πρόγραμμα.  

26 

Επιπρόσθετος ισοδύναμος 
πληθυσμός που εξυπηρετείται 
από έργα διαχείρισης υγρών 
αποβλήτων 

Αριθμός 

Ε∆Α 
Περιφέρειας 
∆υτικής 
Ελλάδας 

47.000 3.726 Αναφέρεται στον προβλεπόμενο ισοδύναμο πληθυσμό που θα εξυπηρετείται από 
ΕΕΛ 

27 Αριθμός έργων διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων Αριθμός 

Ε∆Α 
Περιφέρειας 
∆υτικής 
Ελλάδας 

10 3 Αναφέρεται στον προβλεπόμενο αριθμό ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ/ΣΜΑ 

29 Αποκατάσταση περιοχών (km2)  Km2 

Ε∆Α 
Περιφέρειας 
∆υτικής 
Ελλάδας 

43 58 Αναφέρεται στα τετραγωνικά χλμ. των ΧΑ∆Α και των λοιπών περιοχών που θα 
αποκατασταθούν 

31 Αριθμός Έργων Πρόληψης 
κινδύνων Αριθμός 

Ε∆Α 
Περιφέρειας 
∆υτικής 
Ελλάδας 

54 6 Αναφέρεται στο σύνολο των έργων (αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής προστασίας και 
λοιπά) που εντάσσονται στην πρόληψη κινδύνων   

32 

Αριθμός ατόμων που 
επωφελούνται από 
αντιπλημμυρικά μέτρα 
προστασίας 

Αριθμός 

Ε∆Α 
Περιφέρειας 
∆υτικής 
Ελλάδας 

0 52.500 Ο Στόχος που μετριέται αφορά τη περίοδο 2007-2013 

34 Αριθμός έργων «Τουρισμός» αριθμός 

Ε∆Α 
Περιφέρειας 
∆υτικής 
Ελλάδας 

79 300 Αναφέρεται στο σύνολο των έργων / υποέργων κρατικών ενισχύσεων σε 
επιχειρήσεις τουρισμού. 

36 Αριθμός έργων Εκπαίδευσης Αριθμός 

Ε∆Α 
Περιφέρειας 
∆υτικής 
Ελλάδας 

147 28 Αναφέρεται σε όλα τα έργα / υποέργα υποδομής (κτιριακά και εξοπλισμοί) στο 
τομέα της Εκπαίδευσης 

37 Αριθμός ωφελούμενων 
μαθητών Αριθμός 

Ε∆Α 
Περιφέρειας 
∆υτικής 
Ελλάδας 

21.000 4.774 Αναφέρεται στο σύνολο των ωφελούμενων μαθητών από όλες τις παρεμβάσεις 
στον τομέα της εκπαίδευσης 

38 Αριθμός έργων τομέα Υγείας Αριθμός 

Ε∆Α 
Περιφέρειας 
∆υτικής 
Ελλάδας 

39 19 Αναφέρεται σε όλα τα έργα / υποέργα υποδομής (κτιριακά και εξοπλισμοί) στο 
τομέα της Υγείας 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΕΙΚΤΗ 
ΚΟΡΜΟΥ 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗ/ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

39 

Αριθμός έργων για την 
εξασφάλιση της βιωσιμότητας 
και της ελκυστικότητας των 
πόλεων 

Αριθμός 

Ε∆Α 
Περιφέρειας 
∆υτικής 
Ελλάδας 

23 13 Αναφέρεται σε όλα τα έργα  που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης. 
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ (CORE INDICATORS) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΕΙΚΤΗ 
ΚΟΡΜΟΥ 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ/ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

1 Αριθμός θέσεων απασχόλησης που 
δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της 
πράξης 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλησης 

ΕΥ∆ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 0 80 Αναφέρεται στο αριθμό των  θέσεων εργασίας που 
δημιουργούνται κατά την λειτουργία της πράξης  
 
Ο δείκτης ορίζεται ως αριθμός θέσεων εργασίας σε 
όρους μέσης ετήσιας απασχόλησης. 
 
Ο στόχος αναφέρεται στην περίοδο 2007-2013 

7 Αριθμός «έργων» ΜΜΕ Αριθμός Ε∆Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

460 1.100 Ως έργο εννοείται η ενίσχυση κάθε μίας επιχείρησης 
από το Πρόγραμμα. Ο αριθμός των έργων ταυτίζεται με 
τον αριθμό των συμβάσεων. Συνδράμουν το ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα καθώς και 
όλα τα ΠΕΠ. 

8 Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων 
λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο 
χρόνια μετά την έναρξη) 

Αριθμός Ε∆Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

63 330 Η τιμή βάσης και στόχου αναφέρεται στην ενίσχυση για 
την ίδρυση / δημιουργία μιας επιχείρησης από το 
Πρόγραμμα. Συνδράμουν το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα καθώς και όλα τα ΠΕΠ. 

9 Αριθμός θέσεων απασχόλησης που 
δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις 
πλήρους απασχόλησης) 

Αριθμός Ε∆Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

147 900 ∆είκτης που αναφέρεται στο ΕΣΠΑ και αφορά τις θέσεις 
απασχόλησης που προκύπτουν από την ενίσχυση 
επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα. Συνδράμουν το ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, καθώς και 
όλα τα ΠΕΠ. 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΕΙΚΤΗ 
ΚΟΡΜΟΥ 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ/ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

10 Επαγόμενες Επενδύσεις (€million) Ε∆Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

106,2 180 Αναφέρεται στον προϋπολογισμό των επαγόμενων 
επενδύσεων και αφορά στο σύνολο της ιδιωτικής και 
δημόσιας δαπάνης για κρατικές ενισχύσεις στο 
Πρόγραμμα. Συνδράμουν το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα καθώς και όλα τα ΠΕΠ. 

13 Αριθμός έργων τομέα μεταφορών Αριθμός Ε∆Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

39 18 Ως έργο νοείται η κάθε απόφαση ένταξης στο τομέα των 
μεταφορών (οδικά, λιμάνια, σιδηρόδρομοι κ.λπ.) 
Συνδράμουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ. 

16 Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / 
αναβαθμισμένων δρόμων 

Χλμ Ε∆Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

5.850 85 Αναφέρεται στο σύνολο των χλμ που αναβαθμίζονται / 
κατασκευάζονται από το Πρόγραμμα. Συνδράμουν το 
ΕΠΕΠ και ΠΕΠ. 

25 Επιπρόσθετος Πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης 
υδάτινων πόρων 

Αριθμός Ε∆Α Περιφέρειας 
Πελοποννήσου 

40.000 135.000 Ο δείκτης ορίζεται ως πληθυσμός που εξυπηρετείται 
από δίκτυα ύδρευσης που χρηματοδοτούνται από το 
Πρόγραμμα. Συνδράμουν το ΕΠΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ. 

26 Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών 
αποβλήτων 

Αριθμός Ε∆Α Περιφέρειας 
Πελοποννήσου 

89.320 20.000 Ο δείκτης ορίζεται ως ο ισοδύναμος πληθυσμός που θα 
εξυπηρετείται από ΕΕΛ που χρηματοδοτούνται από το 
Πρόγραμμα. Συνδράμουν το ΕΠΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ. 

27 Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων 

Αριθμός Ε∆Α Περιφέρειας 
Πελοποννήσου 

1 2 Ο δείκτης ορίζεται ως ο προβλεπόμενος αριθμός 
ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ/ΣΜΑ που θα χρηματοδοτηθούν από το 
Πρόγραμμα. Συνδράμουν το ΕΠΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ. 

31 Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνων Αριθμός Ε∆Α Περιφέρειας 
Πελοποννήσου 

25 3 Ο δείκτης ορίζεται ως το σύνολο των έργων 
(αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής προστασίας και λοιπά) 
που εντάσσονται στην πρόληψη κινδύνων. Συνδράμουν 
το ΕΠΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ. 

34 Αριθμός έργων «Τουρισμός» Αριθμός Ε∆Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

200 300 Αναφέρεται στο σύνολο των ιδιωτικών επενδύσεων 
στον τομέα του Τουρισμού. 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΕΙΚΤΗ 
ΚΟΡΜΟΥ 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ/ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

36 Αριθμός έργων εκπαίδευσης Αριθμός Ε∆Α Περιφέρειας 
Πελοποννήσου 

24 13 Ο δείκτης ορίζεται ως το σύνολο των έργων / υποέργων 
υποδομής (κτιριακά και εξοπλισμοί) στο τομέα της 
Εκπαίδευσης. Συνδράμουν μόνο τα ΠΕΠ. 

37 Αριθμός ωφελούμενων μαθητών Αριθμός Ε∆Α Περιφέρειας 
Πελοποννήσου 

4.500 10.000 Ο δείκτης ορίζεται ως το σύνολο των ωφελούμενων 
μαθητών από όλες τις προαναφερόμενες παρεμβάσεις 
στον τομέα της εκπαίδευσης. Συνδράμουν μόνο τα 
ΠΕΠ. 

38 Αριθμός έργων υγείας Αριθμός Ε∆Α Περιφέρειας 
Πελοποννήσου 

4 12 Ο δείκτης ορίζεται ως το σύνολο των έργων / υποέργων 
υποδομής (κτιριακά και εξοπλισμοί) στο τομέα της 
Υγείας. Συνδράμουν μόνο τα ΠΕΠ. 

39 Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της 
βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των 
πόλεων 

Αριθμός Ε∆Α Περιφέρειας 
Πελοποννήσου 

26 14 Ο δείκτης ορίζεται ως το σύνολο των έργων 
αναπλάσεων, χώρων πρασίνου, ανακαίνισης κτιρίων 
κλ.π. που υλοποιούνται στο πλαίσιο των 
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης. 
Συνδράμουν μόνο τα ΠΕΠ. 

  Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών Αριθμός Ε∆Α Περιφέρειας 
Πελοποννήσου 

2* 60 Ο δείκτης ορίζεται ως ο αριθμός ΧΑ∆Α που 
αποκαθίστανται με χρηματοδότηση του Προγράμματος. 

* Αποτελέσματα των παρεμβάσεων του ΠΕΠ Πελοποννήσου.     
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ (CORE INDICATORS) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΕΙΚΤΗ 
CORE ∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ / 
ΕΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 
1 

Αριθμός θέσεων 
απασχόλησης που 
δημιουργούνται κατά τη 
λειτουργία της πράξης 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλησης 

Γ' ΚΠΣ 
ΠΕΠ 
/2006 

0 146 Αναφέρεται στο σύνολο των θέσεων 
εργασίας που δημιουργούνται μετά την 
ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. 

7 

Αριθμός έργων (Άμεση 
Ενίσχυση επενδύσεων σε 
ΜΜΕ) Αριθμός 

Γ' ΚΠΣ / 
2006 619 1.440 

Ο δείκτης ορίζεται ως ο συνολικός αριθμός 
των ΜΜΕ που εντάσσονται για Άμεση 
Ενίσχυση Επενδύσεων στο ΕΠ. 

8 

Αριθμός ενάρξεων 
λειτουργίας που 
ενισχύθηκαν (2 πρώτα 
χρόνια μετά την έναρξη) Αριθμός 

Γ' ΚΠΣ  
/2006 40 20 

Ο δείκτης ορίζεται ως ο αριθμός των ΜΜΕ 
με νέα έναρξη (εντός δυο πρώτων ετών 
μετά την έναρξη) . 

9 

Αριθμός θέσεων 
απασχόλησης που 
δημιουργούνται (μεικτές, 
ισοδύναμες θέσεις 
πλήρους απασχόλησης)  Αριθμός 

Γ' ΚΠΣ / 
2006 739 1.440 

Αναφέρεται στο σύνολο των θέσεων 
εργασίας που δημιουργούνται μετά την 
ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. 

10 Επαγόμενες επενδύσεις εκ.€ 
Γ' ΚΠΣ 
/2006 94 118 

Ο δείκτης ορίζεται ως το σύνολο των 
επενδύσεων (∆ημόσια και Ιδιωτική 
δαπάνη) για κρατικές ενισχύσεις ΜΜΕ στο 
Πρόγραμμα. 

11 Αριθμός έργων (ΚτΠ) Αριθμός 
Γ' ΚΠΣ 
/2006 6 7 

Ο δείκτης ορίζεται ως ο συνολικός αριθμός 
των έργων ΚτΠ 

13 Αριθμός έργων (μεταφορών) Αριθμός 

Γ' ΚΠΣ – 
ΕΣΠΑ / 
2006 85 15 

Ως έργο νοείται η κάθε απόφαση ένταξης 
στο τομέα των μεταφορών (οδικά, λιμάνια, 
σιδηρόδρομοι κ.λπ.) 

16 

Χιλιόμετρα 
κατασκευασμένων / 
αναβαθμισμένων δρόμων χλμ 

Γ' ΚΠΣ  - 
ΕΣΠΑ 
/2006 603 46 

Αναφέρεται στο σύνολο των χλμ. που 
αναβαθμίζονται / κατασκευάζονται από το 
Πρόγραμμα. 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΕΙΚΤΗ 
CORE ∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ / 
ΕΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 

25 

Πληθυσμός πού 
εξυπηρετείται από έργα 
διαχείρισης υδάτινων 
πόρων Αριθμός 

Γ' ΚΠΣ - 
ΕΣΠΑ 
/2006 17.735 10.000 

Ο δείκτης ορίζεται ως ο πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων 
πόρων που εντάσσονται στο ΕΠ. 

27 
Αριθμός έργων διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων Αριθμός 

Γ' ΚΠΣ - 
ΕΣΠΑ 
/2006 1 3 

Ο δείκτης ορίζεται ως ο συνολικός αριθμός 
των έργων διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων (ΧΥΤΑ , ΧΥΤΥ, ΣΜΑ) που 
εντάσσονται στο ΕΠ 

31 
Αριθμός έργων πρόληψης 
κινδύνων Αριθμός 

Γ' ΚΠΣ - 
ΕΣΠΑ 
/2006 15 1 

Ο δείκτης ορίζεται ως ο συνολικός αριθμός 
των έργων πρόληψης κινδύνων που 
εντάσσονται στο ΕΠ 

34 Αριθμός έργων τουρισμού Αριθμός 

Γ' ΚΠΣ - 
ΕΣΠΑ 
/2006 27 12 

Ο δείκτης ορίζεται ως ο συνολικός αριθμός 
των έργων τουρισμού (όπως τουριστικά 
αγκυροβόλια και τουριστική προβολή) που 
εντάσσονται στο ΕΠ (εκτός κρατικών 
ενισχύσεων). 

36 
Αριθμός έργων 
εκπαίδευσης  Αριθμός 

Γ' ΚΠΣ - 
ΕΣΠΑ 
/2006 92 11 

Ο δείκτης ορίζεται ως ο συνολικός αριθμός 
των έργων εκπαίδευσης (κτηριακών και 
εξοπλισμού) που εντάσσονται στο ΕΠ 

37 
Αριθμός ωφελούμενων 
μαθητών Αριθμός 

Γ' ΚΠΣ - 
ΕΣΠΑ 
/2006 13.400 3.400 

Ο δείκτης ορίζεται ως ο συνολικός αριθμός 
των μαθητών που επωφελούνται από τα 
έργα εκπαίδευσης που εντάσσονται στο 
ΕΠ 

38 Αριθμός έργων υγείας Αριθμός 

Γ' ΚΠΣ - 
ΕΣΠΑ 
/2006 24 6 

Ο δείκτης ορίζεται ως ο συνολικός αριθμός 
των έργων υγείας (όλων των βαθμίδων) 
που εντάσσονται στο ΕΠ 

39 

Αριθμός έργων για 
εξασφάλιση βιωσιμότητας 
και ελκυστικότητας πόλεων Αριθμός 

Γ' ΚΠΣ - 
ΕΣΠΑ 
/2006 6 8 

Ο δείκτης ορίζεται ως ο συνολικός αριθμός 
των έργων για εξασφάλιση βιωσιμότητας και 
ελκυστικότητας πόλεων (Επιχειρησιακά 
Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης) που 
εντάσσονται στο ΕΠ 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 
Πίνακας 1-1: Βασικοί Περιφερειακοί Δείκτες 
Πίνακας 1-2: Ανάλυση SWOT της Χωρικής Ενότητας (Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, 
Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων)  
Πίνακας 1-3: Πληθυσμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
Πίνακας 1-4: Διαρθρωτικοί Δείκτες Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
Πίνακας 1-5: Περιφερειακή κατανομή ΑΕΠ και κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ και σε ΜΑΔ, 
2003 
Πίνακας 1-6: Δείκτες απασχόλησης ΠΔΕ ως προς τους Ευρωπαϊκούς στόχους 
Πίνακας 1-7: Παραγωγικότητα εργασίας & ωριαία παραγωγικότητα, 2002  
Πίνακας 1-8: Μαθητές ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, 2004  
Πίνακας 1-9: Κατανομή των περιοχών (ΟΤΑ) κατά υψομετρική βαθμίδα και κατά 
γεωγραφική ενότητα (2005)  
Πίνακας 1-10: SWOT Ανάλυση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
Πίνακας 1-11: Πληθυσμός Περιφέρειας Πελοποννήσου  
Πίνακας 1-12: Διαρθρωτικοί Δείκτες Περιφέρειας Πελοποννήσου  
Πίνακας 1-13: Περιφερειακή κατανομή ΑΕΠ και κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ και σε ΜΑΔ, 
2003  
Πίνακας 1-14: Διάρθρωση της ΑΠΑ κατά τομέα παραγωγής, 2003  
Πίνακας 1-15: Παραγωγικότητα εργασίας & ωριαία παραγωγικότητα, 2002  
Πίνακας 1-16: Δείκτες Αγοράς Εργασίας, απασχόλησης & ανεργίας, 2004 
Πίνακας 1-17: Δείκτες απασχόλησης Περιφέρειας Πελοποννήσου ως προς τους Ευρωπαϊκούς 
στόχους 
Πίνακας 1-18: Μαθητές ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, 2004 
Πίνακας 1-19: SWOT Ανάλυση Περιφέρειας Πελοποννήσου 
Πίνακας 1-20: Διαρθρωτικοί Δείκτες για την Περιφέρεια Ιονίων Νησιών  
Πίνακας 1-21: SWOT Ανάλυση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
Πίνακας 2-1 : Αναπτυξιακές προτεραιότητες της χωρικής ενότητας Δυτικής Ελλάδας, 
Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων 
Πίνακας 2-2: Σημαντικότητα των γενικών στόχων της αναπτυξιακής στρατηγικής 
Πίνακας 2-3: Κατανομή προγραμματικών πόρων κατά εδαφικό τύπο 
Πίνακας 2-4: Συσχέτιση Γενικών / Ειδικών Στόχων με Προβλήματα / Ανάγκες ΠΔΕ 
Πίνακας  2-5: Συσχέτιση Γενικών / Ειδικών Στόχων με Προβλήματα / Ανάγκες Περιφέρειας 
Πελοποννήσου 
Πίνακας 2-6: Συσχέτιση Γενικών / Ειδικών Στόχων με Προβλήματα / Ανάγκες ΠΙΝ 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 
 
Σχήμα 1 1: Εξέλιξη απασχόλησης κατά τομέα παραγωγής . 
Σχήμα 1 2: Περιφερειακή κατανομή κ.κ ΑΕΠ σε ΜΑΔ, 2003 (ΕΕ25=100) . 
Σχήμα 1 3: Διαχρονική σύγκριση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου με το αντίστοιχο της χώρας και της ΕΕ 15 και ΕΕ 25 (ΕΕ 25=100) . 
Σχήμα 1 4: Εξέλιξη Ακαθ. Προστιθ. Αξίας κατά τομέα Π.Ι.Ν. 1995-2003  
6/12/2012 4:54:00 μμ 
Σχήμα 1 6: Διανυκτερεύσεις Αλλοδαπών - Ημεδαπών τουριστών Π.Ι.Ν 


	Συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων με αυτές που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης(ΕΓΤΑΑ) κα
	2.1 Έργα υποδομών που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ
	Παρεμβάσεις σε υποδομές υλοποιούνται στο σύνολο των αγροτικών περιοχών εφαρμογής του άξονα προτεραιότητας 3 του Προγράμματος Αγ
	2.1.1 Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας   και τη διατήρηση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς
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