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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

To Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 51 του 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1083/2006 του Συµβουλίου, αποτελεί µορφή παρέµβασης για 
να καλύπτει απρόβλεπτες τοπικές ή τοµεακές κρίσεις που συνδέονται µε την 
οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση ή µε τις συνέπειες της απελευθέρωσης του 
εµπορίου.  

Η δοµή και το περιεχόµενο του ΕΠ «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων 2007-
2013» αποσκοπούν στην κάλυψη της χρηµατοδότησης ενός πλέγµατος 
δράσεων που υπηρετούν τους προαναφερόµενους στόχους µέσω δυο (2) 
αξόνων προτεραιότητας µε τίτλους:  

 Άξονας Προτεραιότητας 1 «Μέσο-µακροπρόθεσµη στήριξη του 
ανθρώπινου δυναµικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων 
τοπικών η τοµεακών κρίσεων που συνδέονται µε την οικονοµική και 
κοινωνική αναδιάρθρωση, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν αναδιάρθρωσης 
που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή µε τις συνέπειες της 
απελευθέρωσης του εµπορίου στις περιφέρειες που πληρούν τους όρους 
για το στόχο σύγκλισης και στις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για 
µεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης». 

 Άξονας Προτεραιότητας 2 «Ταχεία αντιµετώπιση των άµεσων συνεπειών 
που υφίσταται το ανθρώπινο δυναµικό εξαιτίας απρόβλεπτων τοπικών η 
τοµεακών κρίσεων που συνδέονται µε την οικονοµική και κοινωνική 
αναδιάρθρωση, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν αναδιάρθρωσης που 
προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή µε τις συνέπειες της 
απελευθέρωσης του εµπορίου στις περιφέρειες που πληρούν τους όρους 
για το στόχο σύγκλισης και στις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για 
µεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης». 

Σύµφωνα µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), το Εθνικό Αποθεµατικό 
Απροβλέπτων αφορά στις Περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση» δηλ. τις Περιφέρειες 
Σύγκλισης (8 Περιφέρειες) και τις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (3 Περιφέρειες).   

GR  ΕΛΛΑ∆Α 

  

GR11  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ  

GR14  ΘΕΣΣΑΛΙΑ  

GR21  ΗΠΕΙΡΟΣ  

GR22  ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

GR23  ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α  

GR25  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  

GR41  ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  

GR43  ΚΡΗΤΗ 
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GR12  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ  

GR13  ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ  

GR30  ΑΤΤΙΚΗ  

 

Το παρόν πρόγραµµα δύναται να καλύψει και τις Περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση» 
που πλήττονται από  φυσικές καταστροφές οι οποίες γίνονται αιτία οικονοµικής και 
κοινωνικής αναδιάρθρωσης τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι περιοχές 
που επλήγησαν από τις  πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007 στη Χώρα και ειδικότερα 
στο σύνολο της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (Νοµοί Ηλείας,  Αχαΐας και 
Αιτωλοακαρνανίας), στους Νοµούς Μεσσηνίας, Λακωνίας Αρκαδίας και Κορινθίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και στην Περιφέρεια Αττικής.  

Ως γνωστό η Ελλάδα επλήγη το καλοκαίρι του 2007 από µεγάλης έντασης και έκτασης 
πυρκαγιές οι οποίες είχαν επιπτώσεις γενικής καταστροφής τόσο του φυσικού 
περιβάλλοντος όσο και του οικονοµικού και κοινωνικού ιστού, µε συνέπεια να 
κηρυχθεί η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. (Υ.Α. Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 47870/25.08.2007 (ΦΕΚ 1706/Β/25.08.2007)). Η 
αντιµετώπιση των καταστροφών επηρέασε δραµατικά τις προτεραιότητες της χώρας, 
δίνοντας άµεση βαρύτητα στην ανασυγκρότηση και ενίσχυση  των πληγεισών 
περιοχών.  Το µέρος της κρίσης που συνδέεται µε τις περιβαλλοντικές και 
οικολογικές καταστροφές καθώς και την ανασυγκρότηση των υποδοµών των 
περιοχών αποτελεί όπως είναι φυσικό αντικείµενο και φροντίδα στρατηγικού 
σχεδιασµού που βρίσκεται εκτός του πλαισίου εφαρµογής του Άρθρου 51 και κατά 
συνέπεια του παρόντος προγράµµατος. Ένα τµήµα όµως της κρίσης που 
συνδέεται µε την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση που προκλήθηκε 
από τις πυρκαγιές εµπίπτει στο πλαίσιο εφαρµογής του Άρθρου 51 του 
Γενικού Κανονισµού 1083 και δύναται να καλυφθεί, µερικώς η στο σύνολο 
του, από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων».  

Ο προϋπολογισµός του ΕΠ «Εθνικό Αποθεµατικό Απρόβλεπτων 2007-2013» ανέρχεται 
σε 211.733.870,67 ευρώ. Από το σύνολο της δηµόσιας δαπάνης, το 75,00%, ήτοι 
158.800.403 ευρώ, αφορά στη συνδροµή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, ενώ 
το 25,00%, ήτοι 52.933.467,67 ευρώ αφορά σε εθνικούς πόρους.  

Αρµόδιοι φορείς για την εκπόνηση του ΕΠ 

Αρµόδιος φορέας για το σχεδιασµό του ΕΠ  «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων 2007-
2013»  είναι η Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

∆ιαδικασίες που  ακολουθήθηκαν για την εξειδίκευση του ΕΠ 

Ο Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης ανέθεσε, στο πλαίσιο των 
αρµοδιοτήτων του, το έργο της εκπόνησης του ΕΠ «Εθνικό Αποθεµατικό 
Απρόβλεπτων 2007-2013» στην Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού και 
Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων. 



 
 

 5

Για την εκπόνηση του ΕΠ διαµορφώθηκαν αρχικά εναλλακτικά σενάρια µε στόχο την 
αντιµετώπιση απρόβλεπτων κρίσεων.  

Το τελικό πρόγραµµα διαµορφώθηκε έτσι ώστε να καλύψει την αντιµετώπιση 
όσο το δυνατό ευρύτερου φάσµατος απρόβλεπτων κρίσεων, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 51 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1083/2006 δίνοντας ταυτόχρονα 
βαρύτητα στη δυνατότητα αντιµετώπισης του τµήµατος της  κρίσης που 
συνδέεται µε την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση που προέκυψε 
από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007. Η προσέγγιση 
που καταγράφεται στο παρόν κείµενο είναι αποτέλεσµα µιας πρώτης 
αποτύπωσης της υφιστάµενης κατάστασης, των αναγκών και των 
αναπτυξιακών δυνατοτήτων / προοπτικών των περιοχών που επλήγησαν. Για 
να καταστεί όµως δυνατός ο προσδιορισµός της εµβέλειας παρέµβασης του 
προγράµµατος καθώς και η επιχειρησιακή του εξειδίκευση σε ό,τι αφορά στην 
οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση που προέκυψε από τις πυρκαγιές 
του καλοκαιριού του 2007 είναι απαραίτητη η εκπόνηση εµπεριστατωµένης 
και τεκµηριωµένης µελέτης.  

Σηµειώνεται ότι όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 Άρθρο 75 του Κανονισµού (ΕΚ) 
αριθµ. 1083/2006 του Συµβουλίου «Αναλήψεις υποχρεώσεων του προϋπολογισµού»: 
«Στην περίπτωση που δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία πληρωµή, το Κράτος Μέλος 
µπορεί να ζητήσει – έως τις 30 Σεπτεµβρίου εκάστου έτους τη µεταφορά τυχόν 
αναλήψεων υποχρεώσεων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων που σχετίζονται µε το  
Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων σε άλλα Επιχειρησιακά Προγράµµατα. Το Κράτος 
Μέλος προσδιορίζει στο αίτηµά του τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα ΕΠ που 
επωφελούνται από τη µεταφορά αυτήν». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Το παρόν κεφάλαιο χωρίζεται σε  τέσσερις (4) ενότητες. Στην πρώτη ενότητα 
παρατίθεται µια γενική ανάλυση των παραγόντων που δηµιουργούν το φαινόµενο της 
τοµεακής / κλαδικής κρίσης και τις συνέπειες τους στον οικονοµικό και κοινωνικό 
ιστό.  Στη δεύτερη ενότητα παρατίθεται η ανάλυση Ισχυρών Σηµείων – Αδυναµιών – 
Ευκαιριών και Απειλών για το σύνολο των περιφερειών του στόχου «Σύγκλιση» που 
καλύπτει το παρόν πρόγραµµα. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται µια πρώτη 
ανάλυση της κατάστασης έτσι όπως διαµορφώθηκε µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές 
του καλοκαιριού 2007 και τις επιπτώσεις τους στο ανθρώπινο δυναµικό των 
πυρόπληκτων περιοχών, ενώ στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται οι δράσεις που 
αφορούν στην τοπική διάσταση της απασχόλησης στο πλαίσιο της 3ης προγραµµατικής 
περιόδου. 

1.1. Το φαινόµενο των τοµεακών / κλαδικών κρίσεων  

Η είσοδος στο προσκήνιο των αναδυόµενων οικονοµιών, η οποία είχε ως αποτέλεσµα 
τη διαµόρφωση ενός νέου διεθνούς καταµερισµού εργασίας και η διεύρυνση της ΕΕ 
προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης προκαλεί πιέσεις στην 
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας, λόγω σηµαντικών συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων που εµφανίζουν οι χώρες αυτές. 

Στο πλαίσιο αυτό, η αναγκαία προσαρµογή όλων των τοµέων της ελληνικής 
οικονοµίας στο διαρκώς µεταβαλλόµενο και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον 
αποδεικνύεται δύσκολη και ενδέχεται να έχει άµεσες και σηµαντικές επιπτώσεις, οι 
οποίες σε τοπικό / περιφερειακό, τουλάχιστον, επίπεδο δεν είναι πάντα εφικτό να 
προβλεφθούν.  

Το δυσµενές αυτό περιβάλλον εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους για µέρος του 
παραγωγικού ιστού της χώρας. Τη σηµασία του κινδύνου επαυξάνουν ενδογενείς 
παράγοντες όπως είναι το µικρό µέγεθος και ο οικογενειακός χαρακτήρας των 
ελληνικών επιχειρήσεων, η έλλειψη επαγγελµατικού management, ο χαµηλός βαθµός 
εξωστρέφειας, το χαµηλό επίπεδο καινοτοµικής δραστηριότητας, η απουσία 
δικτυώσεων και συνεργασιών (clusters κλπ.). 

Οι κίνδυνοι αυτοί δεν αφορούν αποκλειστικά τον τοµέα της µεταποίησης, αλλά και 
άλλους τοµείς και κλάδους. Η αποβιοµηχάνιση πλήττει κυρίως τους κλάδους της 
µεταποίησης και εκδηλώνεται µε µείωση των θέσεων απασχόλησης, το κλείσιµο 
παραγωγικών µονάδων και τη µετεγκατάσταση αρκετών από αυτές σε άλλες χώρες 
(κυρίως της Βαλκανικής). Ωστόσο, ευάλωτοι εµφανίζονται και οι άλλοι τοµείς / κλάδοι 
της ελληνικής οικονοµίας.  

Οι κατασκευές αποτέλεσαν για αρκετά χρόνια την «ατµοµηχανή» της ανάπτυξης 
αλλά τα όρια της µεγέθυνσης του κατασκευαστικού κλάδου είναι εκ των πραγµάτων 
περιορισµένα. Ήδη καταγράφονται οι πρώτες προβληµατικές κατασκευαστικές 
επιχειρήσεις καθώς και φαινόµενα εξαγορών και συγχωνεύσεων. 
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Ο κλάδος του τουρισµού εµφανίζεται ιδιαίτερα ευάλωτος στις διεθνείς οικονοµικές 
και πολιτικές µεταβολές, καθώς και σε απρόβλεπτα φαινόµενα και κρίσεις (πόλεµοι, 
φυσικές καταστροφές, ατυχήµατα που προκαλούν σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον 
κλπ.). Παράλληλα, οι τουριστικές επιχειρήσεις καλούνται να αντιµετωπίσουν έναν 
ισχυρό διεθνή ανταγωνισµό, στον οποίο εντάσσονται νέοι, ελκυστικοί και χαµηλού 
κόστους προορισµοί. Εκτός από τα προαναφερόµενα γενικά χαρακτηριστικά, σε τοπικό 
/ περιφερειακό επίπεδο, απρόβλεπτοι παράγοντες (π.χ. εµφάνιση πετρελαιοκηλίδων, 
ανεπαρκείς ακτοπλοϊκές συνδέσεις κατά τη θερινή περίοδο) είναι δυνατό να 
οδηγήσουν σε κρίση τους τουριστικούς κλάδους των σχετικών περιοχών µε 
καθοριστικές επιπτώσεις στην οικονοµική και κοινωνική ζωή. 

Οι εµπορικές επιχειρήσεις και µεγάλο µέρος των επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την καταναλωτική δαπάνη, η οποία, 
εµφανίζει τάσεις µείωσης. Επίσης, ορισµένοι κλάδοι του εµπορίου και των υπηρεσιών 
εµφανίζουν στενή διασύνδεση µε κλάδους της µεταποίησης, του τουρισµού ή του 
πρωτογενή τοµέα. Εποµένως, µία κρίση των τελευταίων, σε τοπικό έστω επίπεδο, έχει 
καθοριστική επίδραση στην εξέλιξη των πρώτων. 

Στα προαναφερθέντα θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι επιπτώσεις στον 
πρωτογενή τοµέα από την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ και από την αναγκαία 
προσαρµογή του στις νέες συνθήκες. Με δεδοµένο ότι το ποσοστό του τοµέα αυτού 
στο σύνολο των απασχολούµενων παραµένει σηµαντικό, οι προαναφερόµενες 
επιπτώσεις ενδέχεται να είναι εκτεταµένες και σε κάποιες περιπτώσεις απρόβλεπτες.  

Εν κατακλείδι, είναι δυνατό να αναφερθεί ότι το ενδεχόµενο της εµφάνισης κρίσεων 
αφορά όλους τους τοµείς της οικονοµίας (και όχι µόνο τη µεταποίηση) ενώ η 
εµφάνιση αυτή σε τοπικό τουλάχιστον επίπεδο δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί. Οι 
επιπτώσεις των κρίσεων αυτών στην κοινωνική συνοχή είναι καθοριστικές και 
εποµένως απαιτείται η άµεση λήψη µέτρων για την αντιµετώπισή τους. 

1.1.1. Χαρακτηριστικές Περιπτώσεις Τοµεακών / Κλαδικών Κρίσεων  

Οι διαφαινόµενοι κίνδυνοι τοµεακών / κλαδικών κρίσεων δεν περιορίζονται σε 
συγκεκριµένους κλάδους ούτε εντοπίζονται σε συγκεκριµένες περιοχές. Η βιοµηχανική 
κρίση έπληξε αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, και εκφράστηκε µε 
κλείσιµο παραγωγικών µονάδων ή/και την µετεγκατάσταση αυτών σε γειτονικές 
χώρες (η κρίση του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας, η οποία έπληξε περιοχές όπως 
ο Νοµός  Νάουσας αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση). Η  κρίση που γνώρισε ο 
µεταλλευτικός κλάδος της χώρας οδήγησε στην παύση της λειτουργίας πολλών 
µεταλλείων καθώς και βιοµηχανικών µονάδων που αυτά τροφοδοτούσαν. Το γεγονός 
αυτό είχε ως αποτέλεσµα την δραµατική αύξηση του ποσοστού της ανεργίας σε 
πολλές περιοχές της Ελλάδας, στις οποίες η εξορυκτική δραστηριότητα ήταν κυρίαρχη 
(Βόρεια Εύβοια, Χαλκιδική κλπ.). 

1.2. Ανάλυση Ισχυρών Σηµείων – Αδυναµιών – Ευκαιριών και Απειλών 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται (α) η ανάλυση των ισχυρών σηµείων και των 
αδυναµιών των περιοχών εφαρµογής του Προγράµµατος, µε έµφαση στις 
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πυρόπληκτες περιοχές, και (β) των ευκαιριών και των απειλών που δηµιουργεί το 
εξωτερικό (ως προς τις περιοχές αυτές) περιβάλλον. Πρόκειται για τη µέθοδο 
ανάλυσης που είναι γνωστή µε το όνοµα SWOT και η οποία χρησιµοποιείται ευρέως 
στο σχεδιασµό και την αξιολόγηση προγραµµάτων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί, τα ισχυρά σηµεία, οι αδυναµίες, οι ευκαιρίες και οι 
απειλές παρουσιάζονται ταξινοµηµένα ανά θεµατικό πεδίο ανάλυσης, µε στόχο την 
ευχερέστερη διαµόρφωση της στρατηγικής του Προγράµµατος. 

SWOT Ανάλυση Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

 Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου. 

 Κοµβική θέση Πάτρας ως ∆υτική Πύλη 
της χώρας. 

 Λειτουργία Ερευνητικών Ινστιτούτων 
∆ιεθνούς Εµβέλειας. 

 Τουριστικοί και πολιτιστικοί πόροι, µε 
κύριο συντελεστή παγκόσµιας εµβέλειας 
την Ολυµπία. 

 Περιβαλλοντικοί πόροι προστατευόµενοι 
από διεθνείς συµβάσεις (NATURA, 
RAMSAR). 

 Υψηλά ποσοστά απασχόλησης στον 
αγροτικό τοµέα. 

 

 Πληθυσµιακή αποδυνάµωση της 
υπαίθρου. 

 Πολύ χαµηλό επίπεδο οικονοµικής 
δραστηριότητας - χαµηλό κ.κ.ΑΕΠ 

 Χαµηλότερα σε σχέση µε τον εθνικό µ.ο. 
των ποσοστών απασχόλησης, πλην της 
κατηγορίας των ηλικιωµένων  

 Yψηλά ποσοστά ανεργίας (συνολικά, 
γυναίκες, νέοι, µακροχρόνια) 

 Χαµηλή παραγωγικότητα εργασίας 

 Σχετικά υψηλή συγκέντρωση κοινωνικά 
ευάλωτου πληθυσµού (ROM) 

 Ελλιπής διάχυση των αποτελεσµάτων 
των ερευνητικών προγραµµάτων στην 
παραγωγική διαδικασία. 

 Ενδοπεριφερειακές ανισότητες σε 
υποδοµές υψηλής τεχνολογίας, 
πληροφορικής και επικοινωνίας. 

 ∆ύσκολη προσπελασιµότητα ορεινών 
περιοχών. 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 ∆ηµιουργία και λειτουργία του ∆υτικού 
Άξονα, της ΠΑΘΕ (Κόρινθος - Πάτρα), 
και σύγχρονης σιδηροδροµικής γραµµής 

 Αύξηση της παγκόσµιας ζήτησης 
ποιοτικών υπηρεσιών στον τοµέα του 
ειδικού ή εναλλακτικού Τουρισµού. 

 Ανάπτυξης αιολικής, υδροηλεκτρικής 
ενέργειας. 

 Ανάπτυξη τουρισµού και ιδιαίτερα των 
εναλλακτικών µορφών του. 

 Έντονος ανταγωνισµός σε τοµείς της 
παραγωγής από χώρες της Ε.Ε. µετά την 
διεύρυνση του 2005. 

 ∆υσµενείς ρυθµίσεις νέας ΚΑΠ. 

 Καθυστέρηση σύνδεσης µε Εγνατία και 
Πανευρωπαϊκούς Άξονες. 

 Ραγδαία µείωση των απασχολουµένων 
στον αγροτικό τοµέα. 
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 SWOT Ανάλυση Περιφέρειας Πελοποννήσου 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

 Γεωγραφική θέση µε κυρίαρχο στοιχείο 
την άµεση γειτνίαση µε την Αθήνα 

 Ύπαρξη µεγάλων οδικών αξόνων από 
και προς την Αθήνα και σύνδεση µε τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα 

 Μέτρια ικανοποιητικό επίπεδο 
οικονοµικής δραστηριότητας και µε 
έντονη παρουσία του πρωτογενή τοµέα. 

 Επαρκές, σε µέγεθος, εργατικό 
δυναµικό. 

 Αξιόλογοι / περιώνυµοι φυσικοί και 
αρχαιολογικοί / πολιτιστικοί πόροι  

 Φυσικό περιβάλλον χωρίς ιδιαίτερες 
επιβαρύνσεις 

 Υψηλά ποσοστά απασχόλησης 
(συνολικά, γυναίκες, ηλικιωµένοι) 

 Σχετικά χαµηλά ποσοστά ανεργίας 
(συνολικά, γυναίκες) 

  

 Χαµηλό επιχειρηµατικό πνεύµα στο 
σύνολο του κοινωνικοοικονοµικού ιστού 
της Περιφέρειας 

 Υψηλός δείκτης γήρανσης του 
πληθυσµού 

 Χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 
εξειδίκευσης του αγροτικού εργατικού 
δυναµικού σε επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες  

 Έλλειψη στις υποδοµές προστασίας του 
περιβάλλοντος και βασικών τεχνικών και 
κοινωνικών υποδοµών στον αγροτικό 
χώρο 

 Μόλυνση και ρύπανση του εδάφους 
λόγω της χρήσης φυτοφαρµάκων και 
λιπασµάτων 

 Έλλειψη υψηλής ποιότητας  τουριστικών 
υποδοµών και  οργάνωσης του 
τουριστικού επιχειρηµατικού ιστού 

 Ελλείψεις στις σιδηροδροµικές 
µεταφορές & στις λιµενικές υποδοµές 
της Περιφέρειας 

 Χαµηλό επίπεδο χρήσης και εξοικείωσης 
µε υπηρεσίες Τεχνολογιών 
Πληροφορικής 

 Ελλείψεις στον χωροταξικό σχεδιασµό 
(τοπικού επιπέδου) και στον 
πολεοδοµικό σχεδιασµό 

 Ειδικής φύσεως διαρθρωτικά 
προβλήµατα στην αγορά εργασίας 
(µακροχρόνια ανεργία, ανεργία νέων, 
υποαπασχόληση στο πρωτογενή τοµέα) 

 Έξοδος εργατικού δυναµικού από τον 
αγροτικό τοµέα χωρίς αντίστοιχες 
ευκαιρίες απασχόλησης στους άλλους 
τοµείς της οικονοµίας της Περιφέρειας 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Ανάπτυξη οδικών και θαλάσσιων 
συνδέσεων µε διευρωπαϊκά δίκτυα 

 Αυξανόµενη ζήτηση εναλλακτικών / 
θεµατικών µορφών τουρισµού  

 Περιβαλλοντικές πιέσεις από 
συγκέντρωση τουριστικών 
δραστηριοτήτων σε θύλακες θαλάσσιας 
τουριστικής ανάπτυξης 



 
 

 10

 Ύπαρξη κατάλληλου θεσµικού πλαισίου 
για ανάπτυξη οργανωµένων χώρων 
υποδοχής επιχειρήσεων 

 Υλοποιούµενα προγράµµατα 
πολυαπασχόλησης στον αγροτικό χώρο 

 

 Περαιτέρω υποβάθµιση του υδροφόρου 
ορίζοντα της Περιφέρειας από 
υπεράντληση αρδευτικού ύδατος και 
έλλειψη έργων εµπλουτισµού µε τη 
χρήση / αξιοποίηση επιφανειακών 
υδάτων 

 Υψηλός και αυξανόµενος δείκτης 
γήρανσης του πληθυσµού 

 Η εφαρµογή της νέας ΚΓΠ που οδηγεί σε 
συρρίκνωση του πρωτογενή τοµέα, στον 
οποίο απασχολείται ή υποαπασχολείται 
µεγάλο µέρος του εργατικού δυναµικού 
της Περιφέρειας 

 

 SWOT Ανάλυση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

 Κεντρική γεωγραφική θέση της 
Περιφέρειας στον άξονα Αδριατικής – 
Ιονίου. 

 Ισχυρός, προωθητικός και διεθνώς 
αναγνωρίσιµος τοµέας του τουρισµού 
που συµβάλλει στη δηµιουργία-
συντήρηση υψηλών ποσοστών 
απασχόλησης (συνολικά, γυναίκες, 
ηλικιωµένοι). 

 Σχετικά χαµηλά ποσοστά ανεργίας 
γυναικών και ιδιαίτερα στη κατηγορία 
των µακροχρόνια ανέργων. 

 Σηµαντικές λιµενικές υποδοµές για τη 
διασύνδεση των νησιών. 

 Σχετική ποσοτική επάρκεια σε σύγκριση 
µε τον εθνικό µέσο όρο, σε βασικές 
υποδοµές 

 Σηµαντικά περιβαλλοντικά και 
πολιτισµικά αποθέµατα –πόροι 

 

 Μικρό µέγεθος «εσωτερικής»  αγοράς 
για τις πέραν του τουρισµού οικονοµικές 
δραστηριότητες. 

 Εξάντληση ορίων µαζικού τουρισµού  

 Ποιοτικές κυρίως ελλείψεις σε βασικές 
τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές. 

 Προβληµατική από πλευράς χρόνου και 
κόστους ακτοπλοϊκή και χερσαία 
«εσωτερική» συγκοινωνιακή σύνδεση. 

 Τα Μικρά Νησιά της Π.Ι.Ν. 
αντιµετωπίζουν σε υπερθετικό βαθµό τα 
προβλήµατα από τη νησιωτικότητα . 

 Σχετικά υψηλά ποσοστά ανεργίας 
συνολικά και στη κατηγορία των 
ανέργων νέων. 

 Σηµαντική υστέρηση του επιπέδου 
εκπαίδευσης του τοπικού πληθυσµού σε 
σχέση µε το εθνικό πρότυπο. 

 Η εποχικότητα της αγοράς εργασίας 
δηµιουργεί εποχιακά αυξηµένη 
ανεργία. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Η εµβάθυνση της ευρω-µεσογειακής 
συνεργασίας σε θέµατα αειφόρου 
τουρισµού  

 ∆ιεθνώς αυξηµένη ζήτηση για τοπικά 
προϊόντα ποιότητας και εναλλακτικό 

 Σηµαντική εξάρτηση τουρισµού από δύο 
ευρωπαϊκές χώρες.  

 Πληθυσµιακή εκροή, ιδιαίτερα στα Μικρά 
Νησιά και την ενδοχώρα της ΠΙΝ. 

 Άσκηση σηµαντικών πιέσεων  στο 
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τουρισµό,  

 Η υλοποίηση σηµαντικού µεγέθους 
µεταφορικών έργων σε γειτονικές 
περιφέρειες της ηπειρωτικής χώρας 

 Η δηµιουργία του άξονα θαλάσσιων 
µεταφορών Αδριατικής-Ιονίου (έως την 
Κύπρο) 

 Αξιοποίηση της πλήρους λειτουργίας 
του Ιόνιου Πανεπιστήµιου, των νέων 
τεχνολογιών και της καινοτοµίας. 

φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 

 Αυξανόµενη εισροή οικονοµικών 
µεταναστών και κίνδυνος µεγέθυνσης 
του κοινωνικού αποκλεισµού. 

 

 

SWOT Ανάλυση Περιφέρειας Θεσσαλίας 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

 Κεντροβαρική γεωγραφική θέση ως 
προς τον ελληνικό χώρο και διέλευση 
βασικού αναπτυξιακού άξονα της χώρας 
(Αθήνα-Θεσσαλονίκη). 

 Θετικό πληθυσµιακό µέγεθος και 
ικανοποιητικό µορφωτικό επίπεδο 
ενισχύει τοπική ζήτηση και παραγωγή. 

 Σύνδεση µε µεγάλα εθνικά 
(διευρωπαϊκά) δίκτυα µεταφορικών 
υποδοµών (π.χ. ΠΑΘΕ, σιδηρόδροµος) 

 Ύπαρξη δυνατοτήτων για άµεσες 
διεθνείς συνδέσεις (π.χ. αεροδρόµια Ν. 
Αγχίαλου, Λάρισας και Σκιάθου, Λιµάνια 
περιοχής) και συνδυασµένες 
µεταφορές. 

 Η ποικιλοµορφία και σχετικά καλή 
κατάσταση του φυσικού και θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και ειδικότερα στις 
ορεινές και νησιωτικές περιοχές. 

 Ικανοποιητικό δοµηµένο περιβάλλον σε 
πολλές αγροτικές, ηµιαστικές αλλά και 
αστικές περιοχές. 

 Η ύπαρξη πολλών θεσµοθετηµένων 
προστατευόµενων περιοχών (π.χ. ΦΥΣΗ 
2000, Θαλάσσιο Πάρκο Αλόννησου, 
δάση ιδιαίτερου κάλλους, βιότοποι, 
τοπία κ.α.). 

 Μεγάλο µέρος της βιοµηχανίας 
χωροθετείται σε οργανωµένους 
υποδοχείς (περισσότερο στην ανατολική 
Θεσσαλία). 

 Σχετικά χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης σε 
σχέση µε το µέσο όρο της ΕΕ, µέτριο 
επίπεδο ανάπτυξης σε σχέση µε µέσο 
όρο της χώρας. 

 Σχετικά περιορισµένη πληθυσµιακή 
βάση περιφερειακής ενδοχώρας 
περιορίζει επενδύσεις µε 
προσανατολισµό στην τοπική αγορά. 

 Μη ύπαρξη αποδοτικών άµεσων οδικών 
και σιδηροδροµικών συνδέσεων µε 
δυτική Ελλάδα. 

 Η µη έγκαιρη ολοκλήρωση του ΠΑΘΕ 
και ειδικά τα προβλήµατα που προκαλεί 
το πέταλο του Μαλιακού και τα Τέµπη. 

 Πολύ περιορισµένες ακτοπλοϊκές 
συνδέσεις (σε περιφερειακό, εθνικό και 
διεθνές επίπεδο). 

 Έλλειψη σύγχρονων εµπορευµατικών 
κέντρων και διαµετακοµιστικών 
υπηρεσιών 

 Προβλήµατα προσπελασιµότητας 
ορεινών και νησιώτικων περιοχών 

 Ελλείψεις περιβαλλοντικών υποδοµών 
σε ορισµένες αστικές αλλά και σε 
ευαίσθητες περιοχές (π.χ. παράκτιες, 
δασικές) στη διαχείριση στερεών και 
υγρών αποβλήτων, καθώς και 
προβλήµατα στην αποκατάσταση των 
ΧΑ∆Α και στη διαχείριση ειδικών 
αποβλήτων. 

 Ρυπογόνος λειτουργία ορισµένων 
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 ∆υνατότητες ανάπτυξης φιλικότερων 
προς το περιβάλλον µορφών ενέργειας 
(π.χ. φυσικό αέριο, αιολικό δυναµικό, 
υδροηλεκτρικό δυναµικό, βιο-αέριο, 
βιο-καύσιµα). 

 Περίπου ίσο (συνολικά, γυναίκες) ή και 
µεγαλύτερο (ηλικιωµένοι) ποσοστό 
απασχόλησης συγκριτικά µε τον εθνικό 
µ.ό. 

 Ποσοστό ανεργίας (συνολικά, νέων) 
εφάµιλλο µε τον εθνικό µ.ο. 

 Ικανοποιητικές κοινωνικές υποδοµές και 
υποδοµές πρόνοιας (π.χ. εκπαίδευση, 
υγεία). 

 Ύπαρξη σηµαντικών υποδοµών 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. 
Σχολεία, Γυµνάσια και Λύκεια, 
Πανεπιστήµιο, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΚΕΚ). 

 Ύπαρξη Κέντρων υποστήριξης της 
απασχόλησης καθώς και η ύπαρξη του 
ΟΑΕ∆ και άλλων δοµών στήριξης της 
απασχόλησης. 

 Σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων της 
κοινωνικής οικονοµίας που στηρίζεται 
στη συνεταιριστική κουλτούρα της 
Θεσσαλίας. 

 Πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά καθώς 
και σηµαντικές σύγχρονες πολιτιστικές 
υποδοµές. 

 Εγγύτητα των µεγάλων αστικών 
κέντρων (Λάρισας-Βόλου, Τρικάλων-
Καρδίτσας, Τρικάλων-Λάρισας) αφήνει 
περιθώρια ανάπτυξης 
συµπληρωµατικών δράσεων και 
οικονοµιών κλίµακας (διπόλων). 

 Νησιωτικές, παράκτιες και ορεινές 
περιοχές µε σηµαντικές δυνατότητες 
ανάπτυξης. 

 Ύπαρξη σηµαντικών παραγωγικών και 
ερευνητικών υποδοµών (π.χ. ΒΙΠΕ, 
Τεχνολογικό Πάρκο, Πόλος 
Καινοτοµίας, ΚΕΤΕΑΘ, Πανεπιστηµιακά 
εργαστήρια και εργαστήρια ΤΕΙ, 
ΕΒΕΤΑΜ, ερευνητικά ινστιτούτα, υπό 
δηµιουργία ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ). 

 Μεγάλος αριθµός βιοµηχανιών 
επεξεργασίας αγροτικών πρώτων υλών, 

µεταποιητικών µονάδων και 
περιορισµένη εφαρµογή συστηµάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης από 
επιχειρήσεις. 

 Περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις λόγω της 
εντατικής γεωργικής εκµετάλλευσης 
(π.χ. λιπάσµατα, φυτοφάρµακα). 

 Αυξανόµενες πιέσεις της γης και στο 
φυσικό περιβάλλον λόγω της διείσδυσης 
του αστικού στον ύπαιθρο χώρο, της 
άναρχης δόµησης και της άναρχης 
χωροθέτησης παραγωγικών 
εγκαταστάσεων, απειλές στα τοπία. 

 Προβλήµατα διαχείρισης του υδατικού 
δυναµικού της Περιφέρειας (π.χ. 
εξάντληση υπόγειου υδροφόρου 
ορίζοντα, ποιοτική υποβάθµιση υδάτων 
πεδινών και παράκτιων περιοχών, 
επιβάρυνση θαλάσσιων υδάτων από 
σκάφη, ελαιοτριβεία και αστικά λύµατα 
και έλλειψη ισχυρών φορέων 
διαχείρισης). 

 Σηµαντικό ποσοστό µακροχρόνιας 
ανεργίας και ανεργίας των γυναικών, 
συνεχής µείωση της βιοµηχανικής 
απασχόλησης, χαµηλό ποσοστό ενεργού 
πληθυσµού – ποσοστό ανεργίας 
µεγαλύτερο από τον µέσο εθνικό όρο. 

 Περιορισµένη τοµεακή και γεωγραφική 
κινητικότητα του ανθρώπινου 
δυναµικού. 

 Μη πλήρης αξιοποίηση των δοµών 
συνεχιζόµενης κατάρτισης και 
εκπαίδευσης, ελλιπής σύνδεση των 
προγραµµάτων µε ανάγκες τοπικής 
οικονοµίας. 

 Τάση συγκέντρωσης της απασχόλησης 
του πληθυσµού στα µεγάλα αστικά 
κέντρα και της κωµοπόλεις της 
Περιφέρειας µε παράλληλη γήρανση και 
µείωση του πληθυσµού των υπολοίπων 
περιοχών. 

 Ύπαρξη άτυπης εργασίας, της µερικής 
απασχόλησης και της ευκαιριακής 
αξιοποίησης των προγραµµάτων 
προώθησης της απασχόλησης. 

 Χαµηλό επίπεδο κατάρτισης του 
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τροφίµων, ποτών καθώς και µεγάλων 
βιοµηχανιών στην ανατολική Θεσσαλία. 

 Ύπαρξη επαρκούς επιστηµονικού 
δυναµικού καθώς και εξειδικευµένου µε 
σηµαντική βιοµηχανική και αγροτική 
παράδοση. 

 Ύπαρξη σηµαντικών τουριστικών πόρων 
και υποδοµών, δυνατότητα ανάπτυξης 
όλων των µορφών τουρισµού. 

 Παράδοση και ποικιλοµορφία στην 
αγροτική παραγωγή, µεγάλος αριθµός 
προϊόντων, ύπαρξη ορεινής, ηµιορεινής, 
πεδινής και παράκτιας γεωργίας, 
κτηνοτροφία, αλιεία. 

εργατικού δυναµικού στις νέες 
τεχνολογίες 

 Ύπαρξη φαινόµενων κοινωνικού 
αποκλεισµού ειδικών οµάδων (ΑΜΕΑ, 
Τσιγγάνοι κ.λπ.) 

 Μη ύπαρξη τοπικού παρατηρητηρίου 
απασχόλησης και µελετών για αγορά 
εργασίας 

 Σηµαντικές ενδο-περιφερειακές 
αναπτυξιακές ανισότητες (π.χ. µεταξύ 
ορεινών και πεδινών περιοχών, αστικών 
και αγροτικών). 

 Επιβάρυνση παράκτιων ζωνών µε 
άναρχη, διάσπαρτη δόµηση και 
ορισµένων περιαστικών ζωνών µε εκτός 
σχεδίου δόµηση / άναρχη αστική 
διάχυση. 

 ∆ιαρθρωτικά προβλήµατα στη γεωργία 
και στην µεταποίηση, προβλήµατα στη 
ανάπτυξη και λειτουργία των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων και έντονος 
προσανατολισµός της στην τοπική 
αγορά, ελλιπείς υπερτοπικές 
συνεργασίες, ευκαιριακές υπεργολαβίες. 

 Βραδύς ρυθµός εξέλιξης των ιδιωτικών 
επενδύσεων σε προϊόντα έντασης 
γνώσης και τεχνολογίας (νέα 
οικονοµία), καθώς και περιορισµένες 
καινοτόµες επενδύσεις στη µεταποίηση, 
στον τουρισµό και στη γεωργία. 

 Συγκριτικά χαµηλοί δείκτες καινοτοµίας, 
περιορισµένος βαθµός σύνδεσης 
έρευνας µε παραγωγή. 

 ∆ιαρθρωτικές αδυναµίες στον 
τουριστικό κλάδο (π.χ. µικρές 
επιχειρήσεις, υψηλό κόστος και τιµές, 
µη αξιοποίηση εξειδικευµένου 
ανθρώπινου δυναµικού, έλλειψη 
συνεργασιών µε σηµαντικούς tour 
operators, εποχικότητα, µη εφαρµογή 
σχεδίων για ολοκληρωµένη αειφορική 
τουριστική ανάπτυξη.) 

 Ελλείψεις υποστηρικτικών 
επιχειρηµατικών υπηρεσιών (π.χ. 
συµβουλευτικών, χρηµατοπιστωτικών, 
τεχνολογικών) και πολύ περιορισµένη 
ανάπτυξη καινοτοµικών υπηρεσιών). 
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 Περιορισµένη διάδοση των υποδοµών 
και τεχνολογιών ΤΠΕ. 

 Μειωµένη συµµετοχή σε εξειδικευµένα 
Ευρωπαϊκά δίκτυα καθώς και σε δίκτυα 
της Ανατολικής Μεσογείου και των 
Βαλκανίων. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Η δηµιουργία πολλών µικρών λιµανιών 
για προσέγγιση τουριστικών και 
αλιευτικών σκαφών 

 Η δυνατότητα απευθείας σύνδεση του 
λιµανιού του Βόλου µε λιµάνια της 
Τουρκίας αλλά και της Μαύρης 
Θάλασσας και της Ανατολικής 
Μεσογείου.  

 Εφαρµογή της ευρωπαϊκής 
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και 
πολιτικής καθώς και των νέων 
περιβαλλοντικών ρυθµίσεων της νέας 
ΚΑΠ 

 Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των 
επιχειρήσεων, των κατοίκων και 
µεγαλύτερη έµφαση στην 
περιβαλλοντική εκπαίδευση 

 Αύξηση ζήτησης για πολιτιστικό 
τουρισµό 

 Η ανάπτυξη νέων µορφών ζήτησης 
προς τοµείς προς γεωργίας (π.χ. 
πιστοποιηµένα ποιοτικά αγροτικά 
προϊόντα, παραδοσιακά και καινοτοµικά 
τρόφιµα), αλλά και του τουρισµού (π.χ. 
εναλλακτικές µορφές, βιωµατικός 
τουρισµός, συνδυασµένος τουρισµός) 

 Η συνεχής τεχνολογική πρόοδος και η 
µεταφορά τεχνολογίας και 
τεχνογνωσίας 

 Η διεύρυνση προς ΕΕ προς 10 νέες 
χώρες καθώς και προς νέες από την 
περιοχή των Βαλκανίων διευρύνει προς 
εξαγωγικές δυνατότητες καθώς και την 
δυνατότητα προσέλκυσης επισκεπτών 

 Η διεθνοποίηση της οικονοµίας και το 
άνοιγµα νέων αγορών διεθνώς, καθώς 
και η συνεχής αύξηση των άµεσων 
ξένων επενδύσεων και των 
επιχειρηµατικών συνεργασιών 

 Η µη βιώσιµη αξιοποίηση ορισµένων 
υποδοµών (π.χ. αεροδροµίων, 
λιµανιών) και ο αυξηµένος 
ανταγωνισµός στη χρήση υποδοµών 
από άλλες περιοχές της χώρας ή της 
αλλοδαπής 

 Κίνδυνοι για το παράκτιο και θαλάσσιο 
περιβάλλον από τουριστική 
δραστηριότητα, από υπερ-αλίευση, από 
σκάφη, ελαιοτριβεία κ.α. 

 Κίνδυνοι καταστροφών λόγω δασικών 
πυρκαγιών, πληµµυρών και 
βιοµηχανικών καταστροφών κ.α.  

 Περαιτέρω συγκέντρωση τουριστικών 
δραστηριοτήτων σε κορεσµένες 
περιοχές 

 Αύξηση οικιστικών πιέσεων σε 
περιαστικές και τουριστικές περιοχές 

 Ο ολοένα αυξανόµενος εξωτερικός 
εµπορικός και επενδυτικός 
ανταγωνισµός λόγω της διεύρυνσης 
προς ΕΕ, αλλά και της περαιτέρω 
διεθνοποίησης της οικονοµίας σε 
συνδυασµό µε την οριστική απώλεια 
των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων σε 
παραγωγές έντασης εργασίας 

 Ο αυξανόµενος ανταγωνισµός στον 
τουρισµό τόσο από άλλες περιοχές της 
χώρας όσο και από το εξωτερικό  

 Η περαιτέρω ενίσχυση της τάσης 
συγκέντρωσης των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων προς τους δύο πόλους 
ανάπτυξης της χώρας (Πόλος Αττικής, 
Πόλος Θεσσαλονίκης) 

 Μη προσαρµογή της τοπικής γεωργίας 
στο νέο περιβάλλον που διαµορφώνει η 
νέα ΚΑΠ και η διαφαινόµενη περαιτέρω 
ελευθεροποίηση του διεθνούς εµπορίου 
αγροτικών προϊόντων µετά το Γύρο της 
Ντόχα του ΠΟΕ, κίνδυνοι για 
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 Η διαφαινόµενη τάση για δηµιουργία ή 
εγκατάσταση µεγάλων επιχειρήσεων 
στη βιοµηχανία, στο εµπόριο και στον 
τουρισµό 

 Βελτίωση της εικόνας της περιοχής 
λόγω της διοργάνωσης µεγάλων 
γεγονότων (π.χ. Ολυµπιακών αγώνων) 
µε σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων 
και επισκεπτών (µε προϋπόθεση την 
εφαρµογή σχεδίου αξιοποίησης). 

χρηµατοδότηση ΚΑΠ µετά το 2013 

 Μη έγκαιρη αντιµετώπιση του 
διαδεδοµένου ψηφιακού και 
τεχνολογικού «αναλφαβητισµού». 

 

 

 SWOT Ανάλυση Περιφέρειας Ηπείρου 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

 Η φυσική θέση της Ηπείρου (∆υτική 
Πύλη της Ελλάδας προς την Ε.Ε και τη 
Βαλκανική) και η κατασκευή των 
µεγάλων υπερτοπικών µεταφορικών 
υποδοµών (Εγνατία Οδός, ∆υτικός 
Άξονας, Λιµάνι Ηγουµενίτσας). 

 Η ύπαρξη βασικών προϋποθέσεων 
ανάπτυξης ενός πρωτογενούς τοµέα 
παραγωγής ποιοτικών – βιολογικών 
αγροτικών προϊόντων (ιδιαίτερα στον 
κλάδο της κτηνοτροφίας) και η ύπαρξη 
θετικών αλληλεξαρτήσεων µε το 
δευτερογενή τοµέα (µεταποίηση). 

 Η ανάπτυξη «εµβρυακών» πολιτικών 
στον τοµέα της καινοτοµίας (Regional 
Information Society, Entrepreneurship 
through innovation in Epirus). 

 Η ύπαρξη βασικών προϋποθέσεων 
ανάπτυξης του τουρισµού, µε δεδοµένο 
το απαράµιλλο φυσικό κάλλος, το 
πολιτιστικό και πολιτισµικό πλούτο που 
διαθέτει, την γεωγραφική της θέση και 
τις προοπτικές άρσης της αποµόνωσης 
τους µε τα µεγάλα έργα µεταφορικών 
υποδοµών που κατασκευάζονται.  

 Στις περιοχές που έχουν προϋποθέσεις 
ανάπτυξης του τουρισµού 
περιλαµβάνονται η παραλιακή ζώνη του 
Ιονίου, η ζώνη των ορεινών όγκων της 
ενδοχώρας που διαθέτουν οικολογικό 
και πολιτιστικό πλούτο και επιδέχονται 
την ανάπτυξη ήπιων µορφών 

 Η απουσία οργανωµένων υποδοµών 
εγκατάστασης επιχειρήσεων και 
διαµετακόµισης, σε συνδυασµό µε την 
απουσία σιδηροδροµικής σύνδεσης της 
Περιφέρειας µε το εθνικό 
σιδηροδροµικό δίκτυο και τις 
περιορισµένες δυνατότητες των 
αεροπορικών υποδοµών της 
Περιφέρειας. 

 Η µικρή µεταποιητική δραστηριότητα, 
το µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων, η 
µειωµένη παραγωγικότητα σε σχέση µε 
τη µέση παραγωγικότητα της χώρας, ο 
εσωστρεφής προσανατολισµός των 
επιχειρήσεων.  

 Το χαµηλό επίπεδο υπηρεσιών προς τις 
επιχειρήσεις (Ε&Τ, χρηµατοπιστωτικών 
προϊόντων), ο µικρός βαθµός 
διασύνδεσης και συνεργασίας των 
επιχειρήσεων µε Παν/µιο, ΤΕΙ, 
Τεχνολογικό Πάρκο, Ινστιτούτα, κλπ. 

 Η έλλειψη διείσδυσης των ΤΠΕ (ΜΜΕ, 
φορείς του ∆ηµοσίου, φορείς 
υποστήριξης) και η απουσία σύνδεσης 
έρευνας και επιχειρηµατικής 
εφαρµογής. 

 Το χαµηλό σηµείο εκκίνησης για την 
σύγκλιση της Περιφέρειας µε το επίπεδο 
της χώρας. 

 Ο προσανατολισµός του πρωτογενή 
τοµέα προς µη ανταγωνιστικές 
καλλιέργειες, η ηλικιακή διάρθρωση 
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τουρισµού. 

 Η ύπαρξη περιοχών γεωργικής γης 
υψηλής παραγωγικότητας κυρίως στις 
πεδινές περιοχές του Νοµού Πρέβεζας 
και του Νοµού Άρτας. 

 Η δυναµική ανάπτυξη του 
Πανεπιστηµίου των Ιωαννίνων 
(ιδιαίτερα της τοµείς των νέων 
τεχνολογιών και της κοινωνίας της 
πληροφορίας και του τοµέα της 
ιατρικής) που δηµιουργεί τις 
προϋποθέσεις ανάδειξης της πόλης των 
Ιωαννίνων και ευρύτερα της 
Περιφέρειας σε κέντρο εκπαίδευσης, 
καινοτοµίας και υπηρεσιών µε 
διαπεριφερειακή και υπερεθνική 
εµβέλεια (σε σχέση µε την Αλβανία και 
την ∆υτική Βαλκανική). 

 Η σηµαντική ανάπτυξη δικτύου 
κοινωνικών υποδοµών (Νοσ/µεία, 
Κέντρα Υγείας, ∆οµές Κοινωνικής 
Μέριµνας, κλπ)  

 Η ύπαρξη αξιοποιήσιµου δυναµικού 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειες 

 Η ύπαρξη σηµαντικού σε µέγεθος και 
ποικιλία οικολογικού πλούτου καθώς και 
ιδιαίτερα αξιόλογων φυσικών 
οικοσυστηµάτων.  

 Η εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών 
Μελετών για τέσσερις προστατευόµενες 
περιοχές της Περιφέρειας που είναι 
ενταγµένες στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο 
Natura 2000 και η σύσταση αντίστοιχων 
φορέων διαχείρισης, προστασίας και 
ανάδειξης αυτών. 

 Η συνεχής τάση βελτίωσης του 
µορφωτικού-εκπαιδευτικού επιπέδου 
του εργατικού δυναµικού  στην 
Περιφέρεια. 

 Η συνεχής µεγέθυνση του διακρατικού 
εµπορίου µε τις Βαλκανικές χώρες. 

 Η αξιόλογη θαλάσσια σύνδεση µεταξύ 
της Ηπείρου και της Ιταλίας. 

 Η λειτουργία των 3 Μεθοριακών 
Σταθµών στη συνοριακή γραµµή 
Ηπείρου – Αλβανίας. 

 Σηµαντική παρουσία και επενδυτική 

των απασχολούµενων και η έλλειψη 
των αναγκαίων εγγειοβελτιωτικών 
υποδοµών, κυρίως στη πεδιάδα της 
Άρτας και της Πρέβεζας. 

 Η ύπαρξη σαφούς τάσεως 
αστικοποίησης µε επίκεντρο τις 
πρωτεύουσες των τεσσάρων νοµών, µε 
αντίστοιχη µείωση του πληθυσµού και  
συρρίκνωση της οικονοµικής 
δραστηριότητας στις ορεινές και 
µειονεκτικές περιοχές της Περιφέρειας.  

 Οι ελλείψεις σε τουριστική υποδοµή σε 
συγκεκριµένες τουριστικές περιοχές του 
ορεινού χώρου. 

 Η αύξηση των ενδοπεριφερειακών 
ανισοτήτων (µε κριτήριο το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ). 

 Η έλλειψη από το Λιµάνι της 
Ηγουµενίτσας τεχνολογικής υποδοµής, 
εγκαταστάσεων φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης καθώς και 
τερµατικών εγκαταστάσεων για την 
ανάπτυξη συνδυασµένων µεταφορών.  

 Η ανεπάρκεια του τοπικού οδικού 
δικτύου και η υστέρηση στην 
προσπελασιµότητα των ορεινών και 
µειονεκτικών περιοχών  

 Η περιορισµένη µέχρι σήµερα διάχυση 
της τεχνογνωσίας και των υποδοµών 
αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, της 
κοινωνίας της πληροφορίας και της 
γνώσης. 

 Η επιβάρυνση του φυσικού 
περιβάλλοντος από περιβαλλοντικά 
οχλούσες παραγωγικές δραστηριότητες 
του δευτερογενή και πρωτογενή τοµέα. 

 Χαµηλά ποσοστά απασχόλησης 
(συνολικά, γυναίκες), πλην των 
ηλικιωµένων. 

 Υψηλά ποσοστά ανεργίας (συνολικά, 
γυναίκες, νέοι, µαχροχρόνια), ως 
επίπτωση του «αδιεξόδου» στο οποίο 
σταδιακά εισέρχεται η περιφερειακή 
παραγωγική δοµή. 

 Το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης 
στον πρωτογενή τοµέα, έναντι της 
χώρας (~ 9 µονάδες) και η αφθονία µη 
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δραστηριότητα ελληνικών επιχειρήσεων 
στη Νότια Αλβανία. 

 Η ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών 
για την κοινή αντιµετώπιση των 
προβληµάτων υποβάθµισης του 
περιβάλλοντος και την πρόληψη των 
κινδύνων από φυσικές καταστροφές ή 
ανθρώπινες δραστηριότητες  

 Οι πλούσιου πολιτιστικοί και φυσικοί 
πόροι. 

κατάλληλου – εξειδικευµένου 
προσωπικού, ως επίπτωση της 
αποδέσµευσής του από τον µη 
ανταγωνιστικό αγροτικό τοµέα. 

 Το χαµηλότερο ποσοστό του οικονοµικά 
ενεργού πληθυσµού της Περιφέρειας, 
έναντι αυτού της χώρας (~4 µονάδες). 

 Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 
ανεργίας (υψηλό ποσοστό 
µακροχρόνιων ανέργων, υψηλό 
ποσοστό ανέργων χαµηλής 
εκπαίδευσης). 

 Η αναποτελεσµατική σύνδεση της 
επαγγελµατικής κατάρτισης µε την 
αγορά εργασίας και η έλλειψη της 
συστήµατος διάγνωσης των αναγκών 
εκπαίδευσης και κατάρτισης για το 
σχεδιασµό κατάλληλων πολιτικών, που 
θα στοχεύουν αφενός στη µείωση των 
αναντιστοιχιών στην αγορά εργασίας 
και αφετέρου στη δια βίου µάθηση. 

 Ο παραδοσιακός τρόπος 
δραστηριοποίησης των αγροτών καθώς 
και οι δυσκολίες στην επανειδίκευση 
του εργατικού δυναµικού σε νέες 
τεχνολογίες και νέους κλάδους. 

 Οι σηµαντικές ελλείψεις στο οδικό 
δίκτυο και τα προβλήµατα πρόσβασης 
στους ∆ιασυνοριακούς Σταθµούς ( 
Αλβανία). 

 Η έντονη πληθυσµιακή αποδυνάµωση 
των παραµεθόριων περιοχών και η 
συρρίκνωση της οικονοµικής και 
παραγωγικής βάσης. 

 Εκτεταµένη συνοριακή γραµµή µε την 
Αλβανία, που επιτρέπει την ανάπτυξη 
φαινοµένων λαθροµετανάστευσης. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Η διαρκώς αυξανόµενη τάση 
καταναλωτικής ζήτησης επώνυµων και 
ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, για 
την παραγωγή των οποίων η Ήπειρος 
διαθέτει τις βασικές προϋποθέσεις. 

 Η θέση της Περιφέρειας ως «∆υτική 
Πύλη» της Ελλάδας προς την Ε.Ε, αλλά 
και ως ενδιάµεσος κόµβος των 
µεταφορικών και άλλων ∆ιευρωπαϊκών 

 Η πολιτική και οικονοµική αστάθεια που 
συνεχίζεται σε διάφορες χώρες της 
Βαλκανικής. 

 Η ανάγκη προσαρµογής της γεωργίας 
στις νέες απαιτήσεις της ΚΑΠ και 
ιδιαίτερα εκείνου του τµήµατος που έχει 
µεγάλη εξάρτηση από τις επιδοτήσεις, 
µπορεί να οδηγήσει σε γρήγορη 
συρρίκνωση της γεωργίας χωρίς 
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∆ικτύων της τα Βαλκάνια, τις χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης και τη Μέση 
Ανατολή. 

 Η ένταξη του ∆υτικού Σιδηροδροµικού 
Άξονα στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα. 

 Η αυξανόµενη ευαισθητοποίηση 
πολιτών και οµάδων σε θέµατα 
προστασίας και διατήρησης του φυσικού 
περιβάλλοντος  

 Η υιοθέτηση της αειφόρου ανάπτυξης, 
της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών 
πόρων και της προστασίας του 
περιβάλλοντος ως πλαίσιο της 
περιφερειακής ανάπτυξης. 

 Η δηµιουργία Περιφερειακού 
Ινστιτούτου Επιµόρφωσης του Εθνικού 
Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, στην 
Ήπειρο 

 Η ανάπτυξη διασυνοριακών δικτύων 
συνεργασίας µεταξύ φορέων 
(Πανεπιστήµια, Αναπτυξιακοί και 
Παραγωγικοί Φορείς) και 
Αυτοδιοικητικών Αρχών  

 Η διεύρυνση του ενιαίου οικονοµικού 
χώρου προς το χώρο των Βαλκανίων. 

εναλλακτικές εξόδους.  

 Η αυξανόµενη δυναµικότητα των 
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων 
(γεωργία, τουρισµός, υποδοµές) 
αναµένεται να προκαλέσει 
περιβαλλοντικές πιέσεις στο φυσικό 
περιβάλλον  

 Η απροθυµία αλλά και η δυσκολία 
προσαρµογής στις απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας (νέες δεξιότητες), 
ατόµων που αντιµετωπίζουν την 
ανεργία σε προχωρηµένη ηλικία. 

 Ο κίνδυνος περαιτέρω 
περιθωριοποίησης της Αλβανίας και η 
δυσκολία προσαρµογής της στα πλαίσια 
του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου, λόγω 
της κοινωνικοοικονοµικής κρίσης και 
της πολιτικής αστάθειας που 
αντιµετωπίζει  

 Η ερήµωση της υπαίθρου και των 
ορεινών περιοχών στις παραµεθόριες 
περιοχές µε αντίστοιχη µετακίνηση προς 
τα µεγάλα αστικά κέντρα. 

 Η διεύρυνση της λαθραίας απασχόλησης 
και η σταδιακή εξάπλωση της 
οργανωµένης εγκληµατικότητας που 
σχετίζεται µε τη διεθνή 
λαθροµετανάστευση. 

 

Ανάλυση SWOT της Χωρικής Ενότητας Αττικής 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ  Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ  

 Η στρατηγική γεωγραφική θέση της 
Περιφέρειας. 

 Ενδείξεις βελτίωσης των αναπτυξιακών 
και µακρο-οικονοµικών µεγεθών και 
τάση σύγκλισης της Περιφέρειας µε την 
Ε.Ε 

 Κυρίαρχη θέση του τριτογενή τοµέα της 
Αττικής στην εθνική οικονοµία και 
συνεχής ανάπτυξή του, λόγω της 
στρατηγικής θέσης της Περιφέρειας. 

 Υψηλή συγκέντρωση δραστηριοτήτων 
Ε&Α, ερευνητικών ιδρυµάτων και 
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών 

 Υψηλή συγκέντρωση εξειδικευµένου 

 Μειωµένη ελκυστικότητα της Περιφέρειας 
σαν τόπος για την προσέλκυση 
επενδύσεων. 

 Οδικοί άξονες σε κατάσταση 
κυκλοφοριακής ασφυξίας. 

 Έλλειψη οργανωµένων χώρων υποδοχής 
– λειτουργίας των βιοµηχανικών 
µονάδων. 

 Ελλιπής ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού, όπως συνεδριακός, 
πολιτιστικός κ.α. λόγω των σοβαρών 
ελλείψεων σε αντίστοιχες ειδικές 
υποδοµές. 

 Σηµαντική υστέρηση στην αξιοποίηση 
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ανθρώπινου δυναµικού. 

 Σχετικά υψηλά ποσοστά απασχόλησης 
(συνολικά, γυναίκες) 

 Σχετικά χαµηλά ποσοστά ανεργίας 
(συνολικά, γυναίκες, νέοι) 

 Πολιτιστική κληρονοµιά παγκόσµιας 
ακτινοβολίας. 

 Αναβαθµισµένη υποδοµή υπερτοπικών 
µεταφορών (αεροδρόµιο Ελευθέριος 
Βενιζέλος, λιµάνι Πειραιά, σιδηρόδροµοι)  

 Ύπαρξη σηµαντικής υποδοµής µέσων 
σταθερής τροχιάς εντός Αττικής, ως 
κορµού για αστικές µεταφορές. 

 Σηµαντική ανάπτυξη δικτύου 
κοινωνικών υποδοµών (Νοσ/µεία, 
Κέντρα Υγείας, ∆οµές Κοινωνικής 
Μέριµνας, κλπ) . 

 

 

των ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, µε ένα 
µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων µικρού και 
µέσου µεγέθους σε φθίνοντες 
βιοµηχανικούς κλάδους.  

 Υστέρηση στους δείκτες καινοτοµίας και 
ψηφιακής σύγκλισης σε σχέση µε την 
Ε.Ε. 

 Οικιστικό και φυσικό περιβάλλον που 
δέχεται σηµαντικές πιέσεις από την 
υψηλή συγκέντρωση πληθυσµού και 
οικονοµικών δραστηριοτήτων. 

 Συνεχιζόµενες ελλείψεις σχολικής στέγης 
και υποδοµών – εξοπλισµού στην 
εκπαίδευση. 

 Μικρή πρόοδος στην αξιοποίηση 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

 Σχετικά χαµηλά ποσοστά απασχόλησης 
ηλικιωµένων. 

 Ενδοαστικές (πολεοδοµικές) ανισότητες 
και εµφάνιση φαινοµένων αστικού 
κοινωνικού αποκλεισµού. 

 Υψηλή εισροή µεταναστών που 
δηµιουργεί πρόσθετες ανάγκες σε 
υποδοµές (εκπαίδευση, πρόνοια, υγεία 
κ.α.). 

 Σχετικά υψηλό ποσοστό µακροχρόνιας 
ανεργίας και ανεργίας αποφοίτων 
Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Ισχυρός εθνικός ρόλος σε χωροταξικό 
επίπεδο και στο αστικό δίκτυο που θα 
µπορούσε να λειτουργήσει ως 
προωθητική δύναµη για την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και την αναβάθµιση 
του συνόλου της χώρας, γεγονός που θα 
αποφορτίσει µεσοπρόθεσµα  τις πιέσεις 
περαιτέρω αστικοποίησης στην 
Περιφέρεια. 

 Αυξανόµενη ζήτηση εναλλακτικών / 
θεµατικών µορφών τουρισµού . 

 Η αυξανόµενη ευαισθητοποίηση πολιτών 
και οµάδων σε θέµατα προστασίας του 
περιβάλλοντος). 

 Αξιοποίηση των υποδοµών και 
εγκαταστάσεων των Ολυµπιακών 
Αγώνων ως πόλων υπερτοπικής 

 ∆υσαναλογία του µεγέθους της Αθήνας 
σε σχέση µε την κλίµακα της χώρας, 
καθώς και διατηρούµενη πόλωση σε 
σχέση µε το λοιπό αστικό δίκτυο πλην 
Θεσσαλονίκης.  

 Η συνέχιση της άναρχης οικιστικής 
ανάπτυξης προς τις περιοχές της 
Ανατολικής και ∆υτικής Αττικής. 

 Επιδείνωση κοινωνικοοικονοµικών 
τάσεων της Περιφέρειας και 
συνακόλουθα επιδείνωση της 
ελκυστικότητάς της λόγω 
κυκλοφοριακών συνθηκών και 
οργάνωσης του τοµέα συγκοινωνιών. 

 Επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης 
στον αστικό χώρο, λόγω αυξηµένης 
πληθυσµιακής πυκνότητας. 
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κοινωνικής και πολιτιστικής υποδοµής.  Ατµοσφαιρική ρύπανση µε νέους ρύπους 
(όζον, αιωρούµενα σωµατίδια). 

 Ανακοπή των επενδύσεων σε τεχνική και 
κοινωνική υποδοµή µετά τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες. 

 

SWOT Ανάλυση Περιφέρεια Κρήτης 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

 Η δυναµική της οικονοµίας στηρίζεται 
σχεδόν ισόρροπα σε 2 σηµαντικές 
δραστηριότητες (τουρισµός και 
γεωργία). 

 Οικονοµία συνάθροισης στον τοµέα του 
τουρισµού. 

 Υψηλής ποιότητας ξενοδοχειακές 
υποδοµές. 

 Καλή ποιότητα, ευρεία ποικιλία και 
αναγνωρίσιµα προβεβληµένα τοπικά 
προϊόντα (κρητική κουζίνα). 

 Σηµαντική συγκέντρωση περιοχών µε 
αξιόλογα στοιχεία φυσικού 
περιβάλλοντος σε συνδυασµό µε 
σηµαντικά στοιχεία ιστορικού και 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος.  

 Ύπαρξη υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού 
και ερευνητικού ιστού µε δυνατότητες 
ανάπτυξης και διάχυσης καινοτοµιών. 

 Σηµαντική υποδοµή ευρέος φάσµατος 
υψηλών τεχνολογιών διεθνώς 
ανταγωνιστικών, σχετικά αυτόνοµη 
λειτουργία (20% αιτούµενη κρατική 
χρηµατοδότηση), κινητικότητα και 
ανταλλαγή επιστηµονικού προσωπικού 
στην παραγωγή και προσφορά 
τεχνολογίας. 

  Σηµαντική φυσική αύξηση πληθυσµού 
αλλά και προσέλκυση πληθυσµού από 
άλλες περιοχές εντός και εκτός της 
χώρας. 

 Υψηλά ποσοστά απασχόλησης 
(συνολικά, γυναίκες, ηλικιωµένοι) 

 Πολύ χαµηλά ποσοστά ανεργίας 
(συνολικά, γυναίκες, νέοι, 
µακροχρόνιοι).  

 Εξάρτηση από τον τουριστικό τοµέα ενώ 
το µοντέλο ανάπτυξης του µαζικού 
τουρισµού διέρχεται κρίση τόσο διεθνώς 
όσο και σε εθνικό επίπεδο.  

 Χαµηλό επίπεδο τυποποίησης αγροτικής 
παραγωγής και αδύναµοι µηχανισµοί 
εµπορίας και προβολής. 

 Μικρός βαθµός ανάπτυξης διατοµεακών 
και ενδοτοµεακών συνεργιών 
(δικτυώσεις). 

 Σχετικά χαµηλή παραγωγικότητα και 
µικρός βαθµός εξειδίκευσης των 
απασχολουµένων. 

 Χαµηλού βαθµού εισαγωγή καινοτοµίας 
στον α’γενή τοµέα και τον τουρισµό.  

 Άνιση ενδοπεριφερειακή κατανοµή 
εισοδήµατος και απασχόλησης. 

 Σχετικά χαµηλότερο επίπεδο 
εκπαίδευσης και κατάρτισης των 
απασχολουµένων ως προς το µέσο όρο 
της χώρας. 

 Έντονη τάση συγκέντρωσης της 
γυναικείας απασχόλησης στον 
πρωτογενή τοµέα. 

 Αυξηµένες απαιτήσεις προστασίας 
φυσικού και ιστορικού πολιτιστικού 
περιβάλλοντος σε σηµαντικό τµήµα της 
Περιφέρειας και µε σηµαντική χωρική 
διασπορά. 

 Ελλείψεις στις κοινωνικές υποδοµές και 
υψηλός δείκτης γήρανσης στις ορεινές 
περιοχές. 
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 Ικανοποιητικά επίπεδα κατάρτισης των 
ανέργων.  

 Ικανοποιητικοί δείκτες υγείας. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Περαιτέρω ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητας του τριτογενούς 
τοµέα, και ειδικότερα του τουρισµού. 

 Σταθερότητα ποιότητας, τυποποίηση και 
ολοκληρωµένη πολιτική προώθησης 
επιλεγµένων τοπικών προϊόντων. 

 Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας και 
οργάνωσης των επιχειρήσεων σε 
σύγχρονη βάση. 

 Ενίσχυση χωρικής εξειδίκευσης. 

 Ενίσχυση διασυνδέσεων ανεπτυγµένων 
οικονοµικών κέντρων µε πύλες εισόδου 
και ζώνες υπαίθρου.  

 Ενίσχυση της ελκυστικότητας ήδη 
ανεπτυγµένων περιοχών. 

 Ανάδειξη ανταγωνιστικών κέντρων 
(Μάλτα, Κύπρος). 

 Επιπτώσεις από τη νέα ΚΑΠ. 

 Απαξίωση δεξιοτήτων των 
απασχολουµένων. 

 Ένταση φαινοµένων κοινωνικού 
αποκλεισµού 

 Αυξηµένες απαιτήσεις για προστασία 
περιβάλλοντος λόγω ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας / ελκυστικότητας 
των ήδη ανεπτυγµένων περιοχών. 

 Αυξηµένες απαιτήσεις προστασίας από 
την ανάδειξη νέων περιοχών ανάπτυξης. 

 

SWOT Ανάλυση Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

 Σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο 
οικονοµικής δραστηριότητας που 
οφείλονται στη τουριστική ανάπτυξη. 

 Καλή ποιότητα και µεγάλη ποικιλία 
παραγόµενων τοπικών προϊόντων 
(πρωτογενών και µεταποιηµένων 
αγροτικών προϊόντων). 

 ∆υνατότητα επίτευξης 
συµπληρωµατικότητας παραγωγικών 
δραστηριοτήτων 

 Επώνυµα τοπικά αγροτικά προϊόντα 

 Ενσωµάτωση στον κοινωνικό ιστό της 
πανεπιστηµιακής και σπουδαστικής 
κοινότητας 

 Σχετικά χαµηλό ποσοστό ανεργίας 
(συνολικά) 

 Πλούσια διάσπαρτη πολιτιστική 
κληρονοµιά  

 Συγκέντρωση περιοχών µε αξιόλογα 
στοιχεία αναλλοίωτου φυσικού 
περιβάλλοντος 

 Πολύ χαµηλά ποσοστά απασχόλησης 
(συνολικά, γυναίκες, ηλικιωµένοι) 

 Πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας στις 
γυναίκες, νέους και µακροχρόνια 
ανέργους. 

 Περιορισµένο δίκτυο κοινωνικών 
υπηρεσιών 

 Χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο 

 Χαµηλή παραγωγικότητα του πρωτογενή 
τοµέα 

 Χαµηλό επίπεδο τεχνολογικού 
εξοπλισµού 

 Αδύναµες µεταποιητικές µονάδες 

 Χαµηλός βαθµός επιχειρηµατικότητας 
στην τουριστική δραστηριότητα 

 Χαµηλό επίπεδο βασικών υποδοµών 

 Έλλειψη / ανεπάρκεια ενεργειακού 
δυναµικού 

 Ενδοπεριφερειακές / ενδονησιωτικές 
ανισότητες 

 ∆υσκολία στην ανάπτυξη σχέσεων 
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 συνεργασίας και λειτουργικών / 
παραγωγικών διασυνδέσεων 

 Αυξηµένος δείκτης γήρανσης 

 ∆ιπλή περιφερειακότητα 

 Αποµόνωση / δυσκολίες πρόσβασης / 
επικοινωνίας από τα µητροπολιτικά 
κέντρα 

 Έλλειψη / ανεπάρκεια υδάτινων πόρων 

 Χωροταξικά άναρχα οργανωµένες 
περιοχές 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Εξωστρέφεια των επώνυµων αγροτικών 
προϊόντων 

 Προοπτική διεύρυνση της ΕΕ προς 
ανατολάς  

 Ανάπτυξη παραγωγικών / εµπορικών 
διασυνδέσεων µεταξύ των νησιών της 
Περιφέρειας 

 Πύλη εισόδου / εξόδου της Ε.Ε. σε 
τρίτες χώρες 

 Έντονα ανταγωνιστικό οικονοµικό 
περιβάλλον 

 Περαιτέρω περιφερειοποίηση των νησιών 
ως η πλέον αποµακρυσµένη Περιφέρεια 
της Ε.Ε. 

 Υποβάθµιση ορισµένων ζωνών και 
περιοχών µε ιδιαίτερα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά 

 

SWOT Ανάλυση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

 Επίπεδο οικονοµικής δραστηριότητας 
περίπου εφάµιλλο µε το µ.ο. της χώρας. 

 Γεωπολιτική θέση της ΠΚΜ στον 
ευρύτερο οικονοµικό χώρο της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

 Θεσσαλονίκη, έδρα διεθνών οργανισµών 
περιφερειακής συνεργασίας. 

 Μεγέθυνση διακρατικών εµπορικών 
συναλλαγών µε Βαλκανικές χώρες. 

 Η σηµαντική παρουσία και επενδυτική 
δραστηριότητα ελληνικών επιχειρήσεων 
στα Βαλκάνια. 

 Σηµαντικός κόµβος µεταφοράς 
ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό 
αέριο) σε ελληνικό και βαλκανικό 
επίπεδο. 

 ∆ιαθεσιµότητα αξιοποιήσιµου δυναµικού 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 

 Πληθυσµιακή ενίσχυση µικρότερων 
αστικών κέντρων 

 Γεωγραφική απόσταση από τα δυτικά 
ευρωπαϊκά κέντρα και ανεπαρκείς 
συνδέσεις. 

 Χαµηλή επιχειρηµατικότητα «υψηλών 
προσδοκιών» 

 Μικρή αξιοποίηση ενεργειακού 
δυναµικού. 

 Πληθυσµιακή αποδυνάµωση και 
γήρανση των παραµεθόριων και 
αγροτικών περιοχών 

 Κυριαρχία παραδοσιακών κλάδων 
έντασης εργασίας και χαµηλής 
εξειδίκευσης. 

 Καθυστέρηση του πρωτογενούς τοµέα 
ως προς την τεχνολογία, το ανθρώπινο 
δυναµικό, την υποδοµή µεταποίησης, 
εµπορίας και διακίνησης των προϊόντων 
και τη διοικητική και τεχνική στήριξη. 

 Ύφεση βιοµηχανικής δραστηριότητας. 

 Χαµηλή συγκέντρωση δυναµικών 
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 Συγκέντρωση σηµαντικών οικονοµικών 
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. 

 ∆υναµικός παραγωγικός πόλος και 
κέντρο παραγωγής βασικών αγροτικών 
προϊόντων µε ισχυρές τοπικές αγροτικές 
εξειδικεύσεις. 

 Ύπαρξη ισχυρής µεταποιητικής βάσης µε 
µεγάλη χωρική εξειδίκευση. 

 Αξιόλογοι τουριστικοί πόροι (πολιτισµός, 
ιστορία, φυσικοί πόροι, κλπ) 

 Σηµαντικές ερευνητικές και 
εκπαιδευτικές υποδοµές σε εθνικό 
επίπεδο. 

 Ύπαρξη εξειδικευµένου ανθρώπινου 
δυναµικού. 

 Σηµαντικοί φυσικοί, εδαφικοί και 
υδάτινοι πόροι. 

 Η ύπαρξη ενός συνεκτικού δικτύου 
αστικών κέντρων µεσαίου µεγέθους που 
µπορούν να δράσουν συµπληρωµατικά 
µε το µητροπολιτικό ρόλο 
(προϋποθέσεις πολυκεντρικής 
ανάπτυξης). 

 

κλάδων του τριτογενή τοµέα. 

 Υποβαθµισµένο τουριστικό προϊόν, 
κυρίως λόγω χαµηλής ποιότητας 
υπηρεσιών και συγκρούσεων χρήσεων 
γης. 

 Μικρή ανάπτυξη επιχειρηµατικών 
συνεργασιών, χαµηλή χρηµατοδότηση 
και ζήτηση έρευνας και καινοτοµίας από 
επιχειρήσεις. 

 Χαµηλή αναλογία ερευνητικού 
προσωπικού ως προς το σύνολο των 
απασχολουµένων. 

 Χαµηλό ποσοστό απασχόλησης 
(συνολικά, γυναικών, ηλικιωµένων) 

 Υψηλά ποσοστά ανεργίας (συνολικά, 
γυναικών, νέων, µακροχρόνιας). 

 Παρουσία θυλάκων ιδιαίτερα υψηλής 
ανεργίας, µε χωρικά ή/και θεµατικά 
χαρακτηριστικά (π.χ.: Θεσσαλονίκη, 
Νάουσα).  

 Σηµαντικές ελλείψεις σε υποδοµές 
περιβαλλοντικής προστασίας (ΣτΕΛ, 
ΧΥΤΑ κ.ο.κ.) και µειωµένη δράση σε 
ενέργειες πρόληψης, παρακολούθησης 
και προστασίας οικολογικών πόρων 
(προστατευόµενες περιοχές και 
διαχείριση υδάτων). 

 Ιδιαίτερα υψηλή ατµοσφαιρική ρύπανση 
στη Θεσσαλονίκη. 

 Σηµαντικές αδυναµίες στην εσωτερική 
πολεοδοµική οργάνωση και κυκλοφορία, 
στις αστικές υποδοµές και στο 
περιβάλλον της µητροπολιτικής 
περιοχής της Θεσσαλονίκης – 
αναπαραγωγή των πολεοδοµικών και 
περιβαλλοντικών προβληµάτων στα 
µεγάλα αστικά κέντρα της ΠΚΜ. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Η διεύρυνση της ΕΕ προς ανατολάς και 
η συνεπακόλουθη αναβάθµιση των 
αγορών στη βαλκανική ενδοχώρα. 

 Ανάδειξη Περιφέρειας σε κέντρο 
παροχής υπηρεσιών γνώσης και 
τεχνολογίας για την ΝΑ Ευρώπη. 

 Ανάπτυξη της δια-τροπικότητας µε την 
ολοκλήρωση του βασικού µεταφορικού 

 Ανταγωνισµός στα πλαίσια της 
σταδιακής άµβλυνσης των περιορισµών 
στο διεθνές εµπόριο και της διεύρυνσης 
της Ε.Ε. 

 Μετακίνηση παραγωγικών µονάδων 
έντασης εργασίας σε όµορες χώρες και 
περιφέρειες και η πιθανή αδυναµία 
αναδιάρθρωσης της παραγωγικής βάσης 
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δικτύου ως το 2008. 

 Άνοδος του βιοτικού επιπέδου και 
αυξανόµενη ζήτηση σε παγκόσµιο 
επίπεδο για ποιοτικότερα προϊόντα και 
υπηρεσίες. 

 Αυξανόµενη ζήτηση για εναλλακτικές 
µορφές τουρισµού (οικοτουρισµός, 
αγροτοτουρισµός, κλπ). 

 ∆ιαρκής τεχνολογική εξέλιξη σε 
ψηφιακά µέσα. 

 Ενσωµάτωση των µεταναστευτικών 
ρευµάτων για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. 

 Ολοκλήρωση των νέων ενεργειακών 
δικτύων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

 Αυξανόµενη χρήση οικονοµικών 
εργαλείων για την εφαρµογή της αρχής 
«ο ρυπαίνων πληρώνει». 

του τοµέα προς κλάδους υψηλής 
προστιθέµενης αξίας. 

 ∆ηµογραφική γήρανση και επιβάρυνση 
του ασφαλιστικού συστήµατος. 

 (Παράνοµη) εισροή µεταναστών που 
δηµιουργεί πιέσεις στην αγορά εργασίας 
ενώ ενέχει τον κίνδυνο 
περιθωριοποίησης της συγκεκριµένης 
οµάδας. 

 Η συνέχιση µη περιβαλλοντικά βιώσιµων 
πρακτικών και η µη κάλυψη 
ανελαστικών περιβαλλοντικών 
υποχρεώσεων. 

 Η «ευµετάβλητη» τουριστική αγορά και 
ο «σκληρός» διεθνής ανταγωνισµός των 
περιοχών – προορισµών παραθαλάσσιου 
και παραθεριστικού τουρισµού. 

 Αύξηση της διαρροής επιστηµονικού 
δυναµικού υψηλού επιπέδου στο 
εξωτερικό 

 

 SWOT Ανάλυση Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

 Συγκριτικά υψηλότερο επίπεδο 
οικονοµικής δραστηριότητας σε σχέση 
µε το µ.ο. της χώρας. 

 Η θέση της Περιφέρειας ως προς τους 
αναπτυξιακούς άξονες και τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα.  

 Ενεργειακό Κέντρο της χώρας λόγω της 
ύπαρξης σηµαντικών ορυκτών πόρων 
και πλούσιου υδάτινου δυναµικού. 

 Ύπαρξη αξιόλογων τουριστικών πόρων, 
σηµαντικών φυσικών οικοσυστηµάτων 
και πλούσιου πολιτιστικού αποθέµατος. 

 Ιστορική παράδοση στην εµπορική 
δραστηριότητα, ιδίως στο γειτονικό 
βαλκανικό χώρο. 

 Μέσος ρυθµός ανάπτυξης µεγαλύτερος 
του αντίστοιχου της ΕΕ-25. 

 

 Χαµηλότερα ποσοστά απασχόλησης 
στην Ελλάδα (συνολικά, γυναικών, 
ηλικιωµένων). 

 Υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην 
Ελλάδα (συνολικά, γυναικών, νέων, 
µακροχρόνια). 

 Το περιορισµένο εύρος κλαδικής 
εξειδίκευσης και το µικρό µερίδιο 
προϊόντων τεχνολογικής έντασης ή 
έντασης γνώσης και υψηλής 
προστιθέµενης αξίας. 

 Η υστέρηση (ή και αδυναµία) 
δηµιουργίας παραγωγικών δικτύων σε 
συνδυασµό µε την φθίνουσα πορεία της 
βιοµηχανικής δραστηριότητας. 

 Η υψηλή µακροχρόνια ανεργία που 
επιτείνει τις τάσεις φυγής του ενεργού 
πληθυσµού. 

 Η ελλιπής διασύνδεση µε την Κεντρική 
και νότια Ελλάδα και εποµένως µε το 
κέντρο του Ελληνικού Οικονοµικού 
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χώρου. 

 Περιορισµένη δυνατότητα για ανάπτυξη 
συνδυασµένων µεταφορών λόγω του 
ελλιπούς σιδηροδροµικού δικτύου και 
της εξαιρετικά περιορισµένης 
δυνατότητας των αεροµεταφορών. 

 Επιβάρυνση του αέρα, των 
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και 
των εδαφών από την βιοµηχανική και 
δευτερευόντως από την γεωργική 
δραστηριότητα.  

 Χαµηλή εκπαίδευση και εξειδίκευση του 
ανθρώπινου δυναµικού µε εξαίρεση 
στους τοµείς της ενέργειας και της 
γούνας. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Το ευνοϊκό περιβάλλον και η 
συστηµατική προσπάθεια ενίσχυσης της 
εξωστρέφειας της οικονοµίας σε 
συνδυασµό µε την σταδιακή πολιτική 
σταθεροποίηση και οικονοµική ανάπτυξη 
του βαλκανικού χώρου.  

 Η διαρκής αύξηση της διεθνούς ζήτησης 
τουριστικού προϊόντος ποιότητας µε 
βάση το φυσικό περιβάλλον και τον 
πολιτισµό. 

 Η ενίσχυση πολιτικών ένταξης της 
καινοτοµίας στην παραγωγική 
διαδικασία. 

 Οι προοπτικές στον τοµέα της ενέργειας 
και η δυνατότητα προσέλκυσης 
ιδιωτικών κεφαλαίων. 

 Η άρση της γεωγραφικής αποµόνωσης 
σε συνδυασµό µε την ενίσχυση του 
ρόλου των αστικών κέντρων. 

 Ο εντεινόµενος ανταγωνισµός λόγω της 
σταδιακής άρσης των περιορισµών στο 
διεθνές εµπόριο και οι αλλαγές στο 
παραγωγικό περιβάλλον του 
πρωτογενούς τοµέα λόγω της νέας 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. 

 Αλλαγές στο ευρύτερο διεθνές 
περιβάλλον και ιδιαίτερα στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη στον τοµέα της 
παραγωγής ενέργειας. 

 Υπερβολική αξιοποίηση των φυσικών 
πόρων µε ενδεχόµενη υπέρβαση της 
φέρουσας ικανότητας του χώρου. 

 Οι εξαρτήσεις σε κρίσιµους τοµείς 
(οικονοµική δραστηριότητα, υγεία, 
παιδεία) από την µητροπολιτική περιοχή 
της Θεσσαλονίκης. 

 

SWOT Ανάλυση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

 Παραγωγική βάση σε διαδικασία 
µετασχηµατισµού λόγω συρρίκνωσης 
του πρωτογενή τοµέα που είναι ιδιαίτερα 
χαµηλής παραγωγικότητας εργασίας και 
απελευθέρωσης παραγωγικών δυνάµεων 
προς άλλους, πλέον αποδοτικούς τοµείς. 

 Από τις φτωχότερες περιφέρειες της 
χώρας και µε χαµηλότερο ρυθµό 
ανάπτυξης από το µέσο εθνικό  

 Ιδιαίτερα υψηλή παραµένουσα  
εξάρτηση από τον πρωτογενή τοµέα 
(απασχόληση, προϊόν)  
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 Ποσοστά απασχόλησης εφάµιλλα µε τον 
µ.ο. της χώρας (συνολικά, γυναίκες, 
ηλικιωµένοι). 

 Σχετική οικονοµική εξωστρέφεια  

 Ικανοποιητικής στάθµης και ισόρροπα 
αναπτυσσόµενες εθνικές υποδοµές 
µεταφορών (οδικές, λιµενικές, 
αερολιµενικές)  

 Ταχύς εκσυγχρονισµός υποδοµών 
τηλεπικοινωνιών  

 Ικανοποιητικής στάθµης και ισόρροπα 
αναπτυγµένες υποδοµές βιοµηχανικής 
συγκέντρωσης (ΒΙΠΕ)  

 Επαρκώς αναπτυγµένες κεντροαστικές 
υποδοµές (ύδρευση – αποχέτευση – 
διαχείριση απορριµµάτων) και µονάδες  
υγείας νοµαρχιακού και περιφερειακού   
επιπέδου   

 ∆ιαπολιτισµικότητα   

 Ευρείας διαφοροποίησης και πλούσιοι 
αναπτυξιακοί πόροι. 

 Υψηλή και αυξανόµενη ανεργία 
(συνολικά, γυναίκες, νέοι, 
µακροχρόνια). 

 Χαµηλή  επιχειρηµατικότητα 

 Χαµηλότερη παραγωγικότητα εργασίας 
στη χώρα  

 Υψηλός ρυθµός αστικοποίησης- 
εγκατάλειψης της υπαίθρου 

 Υστέρηση στην κατάλληλη διασύνδεση 
των εθνικών υποδοµών µεταφορών, στη 
σύνδεσή τους µε τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα 
και στην περιφερειακή ολοκλήρωσή 
τους  

 Απουσία θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων 
και Τεχνολογικού Πάρκου  

 Ατελής ανάπτυξη αποκεντρωµένων 
περιβαλλοντικών υποδοµών 

 Ατελής ανάπτυξη πρωτοβάθµιων 
υγειονοµικών υποδοµών και υποδοµών 
φροντίδας παιδιών 

 Ανεπάρκεια σχολικής στέγης στις 
αστικές περιοχές και ανεπαρκής ένταση 
επενδύσεων στις υποδοµές της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

 Μορφωτική και πολιτισµική ανισότητα 
του πληθυσµού   

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 ∆ηµιουργία νέου περιφερειακού πόλου 
ανάπτυξης µε πύλη την ΑΜΘ στο 
πλαίσιο της εισόδου Βουλγαρίας και 
Ρουµανίας στην Ε.Ε. και άνοιγµα των 
περιφερειακών – εθνικών εξωτερικών 
συνόρων σε Κοινοτική επικράτεια 
(Βουλγαρία). 

 Αναβάθµιση της γεωπολιτικής θέσης της 
περιφέρειας και προσέλκυσης διεθνούς 
επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος για 
επενδύσεις στο πλαίσιο αύξησης του 
διεθνούς ενδιαφέροντος για την 
εναλλακτική προς τη θαλάσσια, δια του 
Βοσπόρου, ηπειρωτική πετρελαϊκή 
διασύνδεση Μαύρης Θάλασσας και 
Αιγαίου (πετρελαιαγωγός Μπουργκάς – 
Αλεξανδρούπολης). 

 Ανάπτυξη συνολικής περιφερειακής 
αξίας µε συνδυασµό του συνολικού 

 Αύξηση της έντασης του ανταγωνισµού 
στην υφιστάµενη βιοµηχανική βάση 
Ελλάδος – Βουλγαρίας – Ρουµανίας ή εκ 
µέρους νέων πιθανών πόλων 
ενδιαφέροντος (στον τουρισµό, 
πολιτισµό, υγεία), 

 Ενδεχόµενη καθυστέρηση κατά την 
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της όµορης 
περιοχής (προστασία περιβάλλοντος, 
πρόσβαση σε και κινητοποίηση 
ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων, 
πρόσβαση σε καινοτόµους 
καταναλωτές/αγορές,  εργατικό κόστος 
κ.ά), 

 Απώλεια εισαγωγικών ερεισµάτων και 
ισχυρής θέσης εισόδου στον 
αναδυόµενο κάθετο αναπτυξιακό άξονα 
στο πλαίσιο της αύξησης του διεθνούς 
ενδιαφέροντος για την ολοκλήρωση των 
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διαθέσιµου φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος, πλέον ως 
«ολοκληρωµένο προϊόν», στο πλαίσιο 
της αύξησης εθνικού / παγκόσµιου 
ενδιαφέροντος για εξασφάλιση 
συνθηκών αειφόρου ανάπτυξης και 
ποιότητας ζωής. 

διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών 
(διευρωπαϊκός οδικός και 
σιδηροδροµικός άξονας IV). 

 

 

1.3. Το φαινόµενο της κρίσης λόγω των πυρκαγιών 

1.3.1  ∆ηµογραφικά στοιχεία Περιοχών  

 Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας  

Ο πληθυσµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ανέρχεται σε 740.506 άτοµα . 
Είναι η τέταρτη σε πληθυσµό περιφέρεια της Ελλάδας, συγκεντρώνοντας το 6,75% 
του συνολικού πληθυσµού της χώρας. Ο Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής (Μ.Ε.Ρ.Μ) 
του πληθυσµού για τους νοµούς Αχαΐας και Ηλείας είναι θετικός, ξεπερνά δε αυτόν 
της χώρας και για τις δύο δεκαετίες ενώ αντίθετα  ο Ν. Αιτωλοακαρνανίας παρουσιάζει 
µικρή µείωση του πληθυσµού. Συνολικά σηµαντική αύξηση του πληθυσµού 
παρουσιάζουν κυρίως οι παραθαλάσσιοι ∆ήµοι των Νοµών Αχαΐας - Ηλείας και οι παρά 
τον οδικό άξονα Ναυπάκτου - Αγρινίου του Ν. Αιτωλ/νίας. Αντίθετα, οι ορεινοί ∆ήµοι 
παρουσιάζουν πληθυσµιακή µείωση, αναδεικνύοντας το έλλειµµα ανάπτυξης των 
ορεινών περιοχών της Π∆Ε.  

Πίνακας 1: Πληθυσµός Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

Κατανοµή 

Πληθυσµού 1991 

Κατανοµή 

Πληθυσµού 2001  

 

Νοµός / 
Περιφέρεια 
Σύνολο 
χώρας 

Πληθυσµός 
1991 

Αστικός Ηµιαστικός Αγροτικός 

Πληθυσµός 
2001 

Αστικός Αγροτικός 

Αιτ/νίας 228.180 75.853 38.357 113.970 224.429 113.047 111.382 

Αχαΐας 300.078 198.664 9.732 91.682 322.789 216.592 106.197 

Ηλείας 179.429 44.517 32.775 102.137 193.288 81.994 111.294 

Π.∆.Ε. 707.687 319.034 80.864 307.789 740.506 411.633 328.873 

Σύνολο 
χώρας 

10.259.000 6.036.660 1.312.774 2.910.466 10.964.020 7.980.414 2.983.606 

Πηγή: ΕΣΥΕ (Απογραφές 1991, 2001), Στοιχεία ΕΣΥΕ 2006 

 Περιφέρεια Πελοποννήσου  

Ο πληθυσµός της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανέρχεται σε 638.942 άτοµα, 
αντιπροσωπεύοντας το 5,18% του συνολικού πληθυσµού της χώρας (Πίνακας 1.). Ο 
ρυθµός µεταβολής του πληθυσµού της Περιφέρειας την περίοδο 1991 –2001 είναι 
5,1% και υπολείπεται του αντίστοιχου εθνικού (6,8%). 
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Πίνακας 2: Πληθυσµός Περιφέρειας Πελοποννήσου  

Κατανοµή Πληθυσµού Κατανοµή Πληθυσµού 

Χωρική / 
∆ιοικητική 
Ενότητα 

Πληθυσµός 
1991 Αστικός Ηµιαστικός Αγροτικός 

Πληθυσµός 
2001 Αστικός Αγροτικός 

ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ 97.636 34.186 12.653 50.797 105.770 53.405 52.365 

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 105.309 22.463 11.446 71.400 102.035 36.628 65.407 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 141.823 27.412 49.414 64.997 154.624 88.292 66.332 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 95.696 15.531 15.713 64.452 99.637 31.827 67.810 

ΜΕΣΗΝΙΑΣ 166.964 47.641 26.705 92.618 176.876 84.559 92.317 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

607.428 147.233 115.931 344.264 638.942 294.680 344.262 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΑΣ 

10.259.000 6.036.660 1.312.774 2.910.466 10.964.020 7.980.414 2.983.606 

Πηγή: ΕΣΥΕ (Απογραφές 1991, 2001), Στοιχεία ΕΣΥΕ 2006 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι ο αστικός πληθυσµός ως ποσοστό του 
συνολικού πληθυσµού, φαίνεται διαχρονικά να αυξάνει, ενώ αντίθετα  µειώνεται ο 
αγροτικός πληθυσµός. Η αναλογία αστικού / αγροτικού πληθυσµού στην Περιφέρεια 
διαφοροποιείται πλήρως σε σχέση µε την αντίστοιχη αναλογία σε επίπεδο χώρας, που 
είναι 72,79% για τον αστικό και 27,21% για τον αγροτικό πληθυσµό. Η αναλογία 
αστικού / αγροτικού πληθυσµού διαφοροποιείται, επίσης, µεταξύ των νοµών της 
Περιφέρειας, αφού στους Νοµούς Κορινθίας και Αργολίδας υπερτερεί ο αστικός 
πληθυσµός, ενώ στους υπόλοιπους νοµούς υπερτερεί ο αγροτικός πληθυσµός έναντι 
του αστικού.  

 Περιφέρεια Αττικής  

Ο πληθυσµός της Περιφέρειας Αττικής κατά την τελευταία δεκαετία (1991-2001) 
παρουσίασε αύξηση 6,77% και ανήλθε σε 3.761.810 κατοίκους (Απογραφή 
Πληθυσµού του 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε.),. Έτσι η Περιφέρεια, αν και καλύπτει µόλις το 
2,9% της συνολικής έκτασης της χώρας, συγκεντρώνει το 34,3% του συνολικού 
πληθυσµού, γεγονός το οποίο υπογραµµίζει το Μητροπολιτικό χαρακτήρα της. 

Από τη διαχρονική εξέλιξη του πληθυσµού της Περιφέρειας Αττικής και της χώρας 
κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, είναι εµφανές ότι εξακολουθεί να αυξάνεται ο 
πληθυσµός της Περιφέρειας (Πίνακας 1.2α). Έτσι, κατά την τελευταία δεκαετία (1991-
2001) ο ρυθµός µεταβολής του πληθυσµού της Περιφέρειας αυξήθηκε κατά 2,2 
ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε την προηγούµενη δεκαετία (1981-1991), µε 
αποτέλεσµα να διαµορφωθεί στο 6,77%, δηλαδή να ταυτίζεται µε το επίπεδο του 
ρυθµού αύξησης του συνολικού πληθυσµού της χώρας, ενώ ξεπερνά κατά πολύ τον 
αντίστοιχο της Ε.Ε. (2,64%). 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ από την απογραφή του 2001, η κατανοµή του 
πληθυσµού ανά φύλλο είναι 50% άνδρες και 50% γυναίκες, γεγονός που 
παρατηρείται σε γενικές γραµµές και στους επιµέρους νοµούς των περιοχών 
αναφοράς. Μεγαλύτερη απόκλιση παρουσιάζεται στην Ατττική µε το ποσοστό των 
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ανδρών να ανέρχεται στο 48,4% και στο Ν. Αρκαδίας στον οποίο υπερτερούν οι 
άνδρες µε ποσοστό 52%.  

Σηµαντικό πρόβληµα αποτελεί για τις περιοχές αναφοράς η γήρανση του πληθυσµού 
καθώς περίπου 20% του πληθυσµού είναι 65 και άνω σε αντίθεση µε το 17% στο 
σύνολο της χώρας. Μεγαλύτερη απόκλιση παρουσιάζει η Αττική η οποία έχει ποσοστό 
του πληθυσµού 15% άνω των 65 ενώ στο Ν. Αρκαδίας το αντίστοιχο ποσοστό 
ανέρχεται στο 25%.  

1.3.2. Απασχόληση – Ανεργία  

 Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας  

Στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (Π∆Ε), το ποσοστό της συνολικής απασχόλησης 
διαµορφώνεται στο επίπεδο του 55,6%. Βασική αιτία για την χαµηλή επίδοση στο 
ποσοστό απασχόλησης αποτελεί ο ιδιαίτερα χαµηλός βαθµός συµµετοχής των 
γυναικών στην Περιφέρεια (39,2%). Το ποσοστό απασχόλησης για τους ηλικιωµένους 
εργαζόµενους (55-64 ετών) ανέρχεται στο 37,8%.  

Πίνακας 3: ∆είκτες απασχόλησης Π∆Ε ως προς τους Ευρωπαϊκούς στόχους  

∆υτική Ελλάδα Ελλάδα EE15 EE25 
∆είκτες 

2000 2004 2004 

Συνολικό ποσοστό 
απασχόλησης  

56,6% 55,6% 59,4% 64,5% 63,1% 

Ποσοστό γυναικείας 
απασχόλησης  

40,5% 39,2% 45,2% 56,6% 55,5% 

Ποσοστό ηλικιωµένων 
εργαζοµένων (55-64)  

42,7% 37,8% 39,4% 42,4% 40,9% 

Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005 

Αναφορικά µε την απασχόληση η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (Νοµοί 
Αιτωλοακαρνανίας, Αχαίας και Ηλείας) εµφανίζει διαφορετική κατανοµή ως προς την 
κλαδική σύνθεση σε σχέση µε αυτήν της χώρας, καθώς ο πρωτογενής τοµέας 
αποτελεί τον δεύτερο σηµαντικότερο τοµέα απασχόλησης µετά τον τριτογενή. 
Συγκεκριµένα, οι υπηρεσίες απορροφούν το 57,6% των απασχολούµενων της 
Περιφέρειας (µ.ο χώρας 65%), ενώ στον πρωτογενή τοµέα απασχολείται το 23,9% 
των απασχολουµένων (µ.ο χώρας 12,6%). Αντίθετα, µε την απασχόληση στον 
πρωτογενή και τον τριτογενή τοµέα, το ποσοστό απασχόλησης στον δευτερογενή 
τοµέα στην Περιφέρεια παρουσιάζει µικρότερη διαφοροποίηση ως προς το αντίστοιχο 
µέσο ποσοστό απασχόλησης της χώρας στον δευτερογενή τοµέα (18,5% έναντι 
22,4% της χώρας).  

Σε σχέση µε το 2000, παρατηρείται ραγδαία µείωση των απασχολούµενων της 
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας στον αγροτικό τοµέα και σαφής άνοδος των ποσοστών 
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απασχόλησης στον τριτογενή τοµέα, ενισχύοντας την στροφή της Περιφέρειας προς 
τον τοµέα των υπηρεσιών. Το ποσοστό ανεργίας στην Π∆Ε ανέρχεται στο 12,5%1, 
υψηλότερο δηλαδή του εθνικού µέσου όρου και του µέσου της ΕΕ-25 για το 2004 
(10,5% και 9,2% αντίστοιχα)2. Η ανεργία πλήττει κυρίως τις γυναίκες και τους νέους 
(ηλικίας 15 έως 24 ετών), µε την Περιφέρεια να παρουσιάζει επιδόσεις χαµηλότερες 
του µέσου επιπέδου της χώρας και της ΕΕ25. Συγκεκριµένα, στην Περιφέρεια, το 
ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες ανήλθε στο 21% και για τους νέους στο 30,2%, µε 
το µέσο ποσοστό ανεργίας της χώρας για τις δύο κρίσιµες οµάδες του πληθυσµού να 
είναι 16,2% και 26,9% αντίστοιχα.  

Η χωρική διάσταση της ανεργίας σχετίζεται άµεσα µε την τοµεακή σύνθεση τόσο σε 
διαπεριφερειακό, όσο και ενδοπεριφερειακό επίπεδο. Περιφέρειες-Νοµοί µε 
εξειδίκευση σε τοµείς µε παραδοσιακά υψηλότερη ανεργία αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο 
κίνδυνο ανεργίας.  

 Περιφέρεια Πελοποννήσου  

Ο συνολικός οικονοµικά ενεργός πληθυσµός της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
(Eurostat), παραµένει σχεδόν σταθερός διαχρονικά από το 2000 µέχρι και το 2004, µε 
σηµαντικές ορισµένες φορές διακυµάνσεις κατ’ έτος, κυµαινόµενος σ’ ένα ποσοστό 
συµµετοχής της τάξης του 68% και σε αριθµό της τάξης των 260.000 ατόµων. 
Συγκρινόµενο το ποσοστό συµµετοχής στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου µε το αντίστοιχο της χώρας, διαπιστώνεται ότι είναι πάντα σε 
υψηλότερα επίπεδα της τάξης των δύο (2) - τριών (3) ποσοστιαίων µονάδων, ενώ 
παραµένει χαµηλότερο κατά µία (1) ή δύο (2) ποσοστιαίες µονάδες από τα αντίστοιχα 
ποσοστά της Ε.Ε. των 25 και των 15. 

Μεγάλη, όµως, διαφοροποίηση παρατηρείται στο ποσοστό συµµετοχής µεταξύ ανδρών 
και γυναικών, τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, υπερτερώντας στην Πελοπόννησο το ποσοστό συµµετοχής των 
ανδρών κατά 26 ποσοστιαίες µονάδες (81,1% οι άνδρες, έναντι 55,3% των 
γυναικών), παρουσιάζοντας παράλληλα µια µικρή αύξηση το ποσοστό των ανδρών, 
ενώ των γυναικών παραµένει σχεδόν στα ίδια επίπεδα, διαχρονικά, µε µικρές 
διακυµάνσεις. Σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα ποσοστά σε επίπεδο χώρας είναι κατά µια 
(1) περίπου ποσοστιαία µονάδα µεγαλύτερο το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ των ανδρών κατά δύο (2) ποσοστιαίες µονάδες. 
Αντίθετα, σε σύγκριση µε την Ε.Ε. των 25, το ποσοστό συµµετοχής των ανδρών στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι µεγαλύτερο κατά τέσσερις (4) περίπου ποσοστιαίες 
µονάδες, ενώ των γυναικών στην Περιφέρεια είναι µικρότερο εκείνου της Ε.Ε. των 25, 
κατά 6,5 ποσοστιαίες µονάδες. Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν ότι στην Αγορά 
Εργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου συµµετέχει σε µεγαλύτερο βαθµό ο 
πληθυσµός εργάσιµης ηλικίας (άνδρες και γυναίκες), από το µέσο όρο της χώρας, 
κυρίως λόγω της διάρθρωσης της οικονοµίας της Περιφέρειας, µε διογκωµένο το 
γεωργικό τοµέα. ∆ιαχρονικά ο ρυθµός ένταξης των ανδρών στην αγορά εργασίας είναι 

                                                 
1  Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αρνητική επίδοση φαίνεται να περιορίζεται αισθητά, καθώς σύµφωνα µε δελτίο τύπου 
της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος κατά το 1ο τρίµηνο η ανεργία της Περιφέρειας ∆υτικής 
Ελλάδας βρίσκεται στο 9,9% του εργατικού δυναµικού. 

2  Eurostat 2004. 
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µεγαλύτερος από εκείνον των γυναικών, φαινόµενο που συµβαδίζει µε την σµίκρυνση 
του γεωργικού τοµέα στην Περιφέρεια. Έναντι όµως της Ε.Ε. των 25, ο γυναικείος 
πληθυσµός εργάσιµης ηλικίας της Πελοποννήσου υστερεί σηµαντικά, όσον αφορά στη 
συµµετοχή του στην αγορά εργασίας. 

Αρνητικές διαφοροποιήσεις εµφανίζονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έναντι της 
χώρας και της Ε.Ε των 25, ανά φύλο και ηλικία, όσον αφορά στο ποσοστό 
συµµετοχής. Συγκεκριµένα, το ποσοστό συµµετοχής των νέων γυναικών 15-24 ετών, 
είναι χαµηλότερο κατά µια µονάδα έναντι του αντίστοιχου ποσοστού της χώρας, κατά 
εννέα (9) µονάδες έναντι της Ε.Ε. των 25 και πολύ περισσότερο έναντι της Ε.Ε. των 
15 (12 µονάδες).Αντίθετα οι νέοι άνδρες 15-24 ετών παρουσιάζουν ποσοστό 
συµµετοχής 45,0% στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έναντι 40% στη Χώρα, ενώ στην 
Ε.Ε. των 25 το ποσοστό συµµετοχής αυτής της ηλικιακής οµάδας ανδρών φθάνει στο 
48,4%, µε τάσεις µείωσης διαχρονικά. Στο σύνολο δε των νέων 15-24 ετών (ανδρών 
και γυναικών) της Περιφέρειας Πελοποννήσου το ποσοστό απασχόλησης φθάνει, το 
έτος 2004, στο 38,8%, µεγαλύτερο κατά δύο µονάδες του αντίστοιχου ποσοστού σε 
επίπεδο χώρας, αλλά µικρότερο κατά επτά (7) ποσοστιαίες µονάδες του αντίστοιχου 
της Ε.Ε. των 25.  

Όσον αφορά στην ηλικιακή πληθυσµιακή οµάδα απασχολούµενων 55-64 ετών, το 
ποσοστό απασχόλησης παρουσιάζει διαχρονική µείωση, φθάνοντας το 45,6% το έτος 
2004, σταθερά υψηλότερο από το αντίστοιχο της χώρας, µε µείωση όµως της 
διαφοράς διαχρονικά και επίσης υψηλότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά απασχόλησης 
της Ε.Ε. των 25 και της Ε.Ε. των 15, µε παράλληλη µείωση της διαφοράς.  

 

Πίνακας 4: ∆είκτες Αγοράς Εργασίας, απασχόλησης & ανεργίας, 2004 

Γεωγραφική 
Ενότητα 

Οικονοµικά 
Ενεργός 
Πληθυσµός 
(%) (15-64 
ετών) 

% 
απασχόλησ
ης (15-64 
ετών) 

% 
απασχόλησ

ης 
γυναικών 
(15-64 
ετών) 

% 
απασχόληση

ς 
ηλικιωµένων 

(55-64 
ετών) 

% 
ανεργία
ς (15 
ετών 
και 
άνω) 

% 
µακροχρόνι
ας ανεργίας 

(επί των 
ανέργων) 

ΕΕ-25 69,6 63,1 55,5 40,9 9,2 44,46 

ΕΕ-15 70,4 64,5 56,6 42,4 8,2 - 

Ελλάδα 66,5 59,4 45,2 39,4 10,5 53,06 

Πελοπόννησ
ος 

68,5 62,1 46,6 45,6 9,2 59,88 

Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005 
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Πίνακας 5: ∆είκτες απασχόλησης Περιφέρειας Πελοποννήσου ως προς τους Ευρωπαϊκούς 
στόχους  

Πελοπόννησος Ελλάδα EE15 EE25 
Ευρωπαϊκός 

Στόχος ∆είκτες 

2000 2004 2004 2005 2010 

Συνολικό ποσοστό 
απασχόλησης 

61,80
% 

62,10
% 

59,40
% 

64,50
% 

63,10% 67% 70% 

Ποσοστό γυναικείας 
απασχόλησης 

53,20
% 

45,60
% 

45,20
% 

56,60
% 

55,50% 57% 60% 

Ποσοστό ηλικιωµένων 
εργαζοµένων (55-64) 

53,20
% 

45,60
% 

39,40
% 

42,40
% 

40,90%  50% 

Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005 

Η τοµεακή σύνθεση της απασχόλησης διαφοροποιείται και παρατηρείται σηµαντική 
µείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα και αύξηση της απασχόλησης στον 
τριτογενή τοµέα. Αναλυτικότερα, κατά το 2004 το 29,7% των απασχολουµένων 
εργάζεται στον πρωτογενή τοµέα (37,7% το 1999), το 18,5% στο δευτερογενή 
(16,9% το 1999) και το 46% στον τριτογενή τοµέα (45,3% το 1999). Η αλλαγή στη 
σύνθεση της απασχόλησης επιβεβαιώνει τη σχετικά έντονη φθίνουσα πορεία του 
πρωτογενή τοµέα, την ενίσχυση του δευτερογενή και την αργή ανάπτυξη του 
τριτογενή. Παρά τις µεταβολές αυτές, η σύνθεση της απασχόλησης κατά τοµέα 
οικονοµικής δραστηριότητας είναι αρκετά διαφοροποιηµένη σε σχέση µε την 
αντίστοιχη της χώρας. Το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα της 
Περιφέρειας είναι υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου εθνικού µέσου (12,6%), στο 
δευτερογενή υπολείπεται του εθνικού µέσου (22,4%), ενώ και στον τριτογενή τοµέα 
η απόκλιση είναι µεγαλύτερη (65,0%). Η διάρθρωση δε της απασχόλησης ανά βασικό 
παραγωγικό τοµέα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε σύγκριση, αφ’ ενός µε την 
αντίστοιχη διάρθρωση της απασχόλησης στη Χώρα, αφ’ ετέρου µε τη διάρθρωση της 
ΑΠΑ στη Χώρα και στην Περιφέρεια, υποδεικνύει τόσο τη σχέση κεφαλαίου και 
εργασίας εντός του τοµέα, όσο και την πιθανότητα, αν όχι βεβαιότητα, απασχόλησης 
κυρίως στο δευτερογενή τοµέα (βιοµηχανία - κατασκευές) εργατικού δυναµικού εκτός 
Περιφέρειας.  

Από την ανάλυση της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου που έχει 
προηγηθεί, είναι εµφανές ότι ο αγροτικός χαρακτήρας και η γενικότερη κοινωνικο-
οικονοµική εξέλιξη της Περιφέρειας, δηµιουργούν συνθήκες υστέρησης του 
γυναικείου πληθυσµού στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, µε ιδιαίτερη ένταση του 
φαινοµένου αυτού στις νέες γυναίκες (15-24 ετών).  

Όσον αφορά στα ποσοστά ανεργίας, το συνολικό ποσοστό ανεργίας των γυναικών 
είναι κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες µεγαλύτερο από εκείνο των ανδρών, µε τάσεις 
αύξησης της διαφοράς, ενώ ιδιαίτερα µεγάλη είναι η διαφορά αυτή στις ηλικίες 15-24 
ετών (22 ποσοστιαίες µονάδες), όταν σε επίπεδο χώρας η διαφορά του ποσοστού 
ανεργίας των γυναικών αυτής τη ηλικίας, σε σχέση µε των ανδρών είναι 17,2 
ποσοστιαίες µονάδες, µειούµενη διαχρονικά. 
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 Περιφέρεια Αττικής  

H Περιφέρεια Αττικής εξακολουθεί να συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µέρος του 
οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της χώρας και της απασχόλησης. Κατά το 2005 το 
ποσοστό συµµετοχής του εργατικού δυναµικού της Περιφέρειας στο σύνολο του 
πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας (15-και άνω) ανήλθε στο 55%, έναντι 53,3% για το 
σύνολο της χώρας, ενώ το ποσοστό απασχόλησης στο 50,3% αντίστοιχα, έναντι 
48,1% του εθνικού µέσου όρου. Και τα δύο ποσοστά (συµµετοχής και απασχόλησης) 
παρουσιάζουν διαχρονικά αύξηση. Ωστόσο, διαχρονικά παρατηρείται σταδιακή µείωση 
της συµµετοχής της Περιφέρειας στο σύνολο του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της 
χώρας, από 39,11% το 1999 σε 36,75% το 2004. Αντίστοιχη µείωση παρατηρείται 
διαχρονικά και στη συµµετοχή της Περιφέρειας στο σύνολο των απασχολουµένων της 
χώρας, η οποία από 38,75% το 1999 µειώθηκε στο 37,17% το 2004. 

Η κατανοµή της απασχόλησης κατά τοµέα παραγωγικής δραστηριότητας δείχνει τη 
σαφή υπεροχή του τριτογενή τοµέα, όπου απασχολείται το 75,52% των εργαζοµένων 
της Περιφέρειας, έναντι  64,90% που είναι το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο της 
χώρας. Η µερική απασχόληση ανέρχεται στο 4,1% του συνόλου των απασχολούµενων 
της Περιφέρειας, έναντι 4,6% για το σύνολο της χώρας. Τέλος, χαµηλά εξακολουθούν 
να παραµένουν στην Αττική τα ποσοστά απασχόλησης ατόµων µεγάλης ηλικίας (55-64 
ετών). 

Στην Περιφέρεια Αττικής : 

 Η γυναικεία απασχόληση ανέρχεται στο 47,4% (µέσος όρος ετών 2003 - 2005), 
έναντι 45,2% του µέσου όρου της χώρας, υπολειπόµενα όµως του Ευρωπαϊκού 
µέσου όρου 56,3% (ΕΕ-25)3. 

 H ανεργία των γυναικών καταγράφεται σε επίπεδα κάτω του εθνικού µέσου όρου 
(12,9% έναντι 15,5%), ωστόσο εµφανίζεται υψηλότερη του Ευρωπαϊκού µέσου 
όρου 9,8% (ΕΕ-25). 

Η ανεργία στην Περιφέρεια Αττικής διαµορφώθηκε στο 8,6% για το έτος 2005. Η 
ανεργία στην Περιφέρεια ακολούθησε τη γενικότερη πορεία εξέλιξης της ανεργίας στη 
χώρα, αλλά µε εντονότερο ρυθµό, δεδοµένου ότι η Περιφέρεια Αττικής µέχρι το έτος 
2000 παρουσίαζε σταθερά ανώτερα ποσοστά ανεργίας από τα αντίστοιχα της χώρας. 
Από το έτος 2001 εµφανίζεται µια αντιστροφή της πορείας, µε την ανεργία στην 
Περιφέρεια να µειώνεται σταδιακά, ακολουθώντας και πάλι τη γενικότερη εικόνα της 
εξέλιξης της ανεργίας στο σύνολο της χώρας, αλλά να διαµορφώνεται σε επίπεδα 
χαµηλότερα του εθνικού µέσου όρου. 

Σε ότι αφορά τη διάρθρωση της ανεργίας  παρατηρείται στην Περιφέρεια σχετικά 
υψηλό ποσοστό των µακροχρόνια ανέργων (53,1%), που είναι ελαφρά χαµηλότερο 
από το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο χώρας (53,4%). Παράλληλα, διατηρείται η 
ανεργία των γυναικών (12,9%) αλλά σε χαµηλότερο ποσοστό σε σύγκριση µε αυτό 
της χώρας, το οποίο διαµορφώνεται στο 15,5% για το µέσο όρο των ετών 2003-2005. 
Η ανεργία των νέων 15 – 24 ετών στην Περιφέρεια κυµαίνεται σε χαµηλότερα επίπεδα 

                                                 
3 EUROSTAT 
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(23,3%) σε σύγκριση µε το σύνολο της χώρας (26,6%). Το ποσοστό των ανέργων 
Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο εθνικό (20,3% έναντι 
15,1% για το έτος 2004).  

 

1.3.3 Οικονοµικές Επιδόσεις 

 Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας  

Το κατά κεφαλή κατά κεφαλή ΑΕΠ της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας υστερεί τόσο 
σε εθνικό, όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα, για το έτος 2003 το κ.κ. ΑΕΠ 
κυµάνθηκε στο 77,3% του κ.κ.ΑΕΠ της χώρας, και στο 62,7% του µέσου ευρωπαϊκού 
κ.κ.ΑΕΠ σε ΜΑ∆ (ΕΕ25=100). Η Π∆Ε παράγει το 5,1% της συνολικής Ακαθάριστης 
Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) της χώρας. Στο σύνολο της χώρας ο πρωτογενής τοµέας 
παράγει το 6,8% της ΑΠΑ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της ΑΠΑ για την Περιφέρεια 
∆υτικής Ελλάδας ανέρχεται, κατά µέσο όρο, στο 12,3% (Eurostat, 2003).  

Σε επίπεδο NUTS 3 ο πρωτογενής τοµέας παράγει το 27% της ΑΠΑ του Νοµού Ηλείας, 
ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την Αιτωλοακαρνανία και την Αχαΐα είναι 12,8% και 
6,2%. Αντίστοιχα ο δευτερογενής τοµέας παράγει το 22% της ΑΠΑ της χώρας, µε την 
Περιφέρεια και τους Νοµούς να παρουσιάζουν µικρότερα ποσοστά συµµετοχής ανά 
γεωγραφική περιοχή. Συγκεκριµένα, ο δευτερογενής τοµέα της Περιφέρειας παράγει 
το 16,7% της συνολικής ΑΠΑ της Περιφέρειας, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για 
Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία είναι 14,4%, 20,2% και 11,2%. Επιπρόσθετα, η 
Περιφέρεια παράγει το 3,9% της συνολικής ΑΠΑ του δευτερογενή τοµέα στο σύνολο 
της χώρας. Αναφορικά, µε την συµµετοχή του τριτογενή τοµέα στην ΑΠΑ σε εθνικό 
(Ελλάδα), περιφερειακό (∆υτική Ελλάδα) και τοπικό επίπεδο (Αιτωλοακαρνανία και 
Αχαΐα), παρατηρείται σχετική ισοκατανοµή µε το ποσοστό να κυµαίνεται από 71% 
(∆υτική Ελλάδα) έως 73,6% (Αχαΐα). Εξαίρεση αποτελεί ο Νοµός Ηλείας, όπου το 
αντίστοιχο ποσοστό είναι σηµαντικά χαµηλότερο (61,8%), λόγω του έντονου 
αγροτικού χαρακτήρα του Νοµού. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι η Περιφέρεια 
συµµετέχει στην συνολική ΑΠΑ του τοµέα των υπηρεσιών της χώρας µε 5,1%.  

 Περιφέρεια Πελοποννήσου  

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παράγει το 5,2% της συνολικής Ακαθάριστης 
Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) της χώρας. Στο σύνολο της χώρας ο πρωτογενής τοµέας 
παράγει το 6,8% της ΑΠΑ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της ΑΠΑ για την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου ανέρχεται, κατά µέσο όρο, στο 14% (Eurostat, 2003). Σε επίπεδο 
Νοµού (NUTS 3), ο πρωτογενής τοµέας παράγει το 22% της ΑΠΑ του Νοµού 
Λακωνίας, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την Μεσσηνία, την Αρκαδία και Κορινθία 
είναι 19%, 12% και 8%.  

Ο δευτερογενής τοµέας παράγει το 22% της ΑΠΑ της χώρας, µε την Περιφέρεια και 
τους Νοµούς να παρουσιάζουν έντονα διαφοροποιηµένα ποσοστά συµµετοχής ανά 
γεωγραφική περιοχή. Συγκεκριµένα, ο δευτερογενής τοµέα της Περιφέρειας παράγει 
το 30% της συνολικής ΑΠΑ της Περιφέρειας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για µεν το 
νοµό Αργολίδας είναι 19,7%, για το νοµό Αρκαδίας 30%, για το νοµό Κορινθίας 
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53,2%, για το νοµό Λακωνίας 10,1% και για το νοµό Μεσσηνίας 8,5%. Η Περιφέρεια 
στο σύνολό της παράγει το 7,1% της συνολικής ΑΠΑ του δευτερογενή τοµέα στο 
σύνολο της χώρας.  

Όσον αφορά στη συµµετοχή του τριτογενή τοµέα στην ΑΠΑ σε εθνικό (Ελλάδα), 
περιφερειακό (Πελοπόννησος) και τοπικό επίπεδο (Νοµοί), παρατηρείται µεγάλη 
διαφοροποίηση στα ποσοστά συµµετοχής, κυµαινόµενα από 71,8% για τη Χώρα, 
55,9% στην Πελοπόννησο, ενώ οι νοµοί παρουσιάζουν έντονη διαφοροποίηση αφού 
στο νοµό Μεσσηνίας το συγκεκριµένο ποσοστό φθάνει στο 72,1%, στο νοµό Λακωνίας 
67,7%, στο νοµό Αργολίδας 63,5%, στο νοµό Αρκαδίας 57,8% και στο νοµό 
Κορινθίας µόνο 38,7% 

Ο Νοµός Ηλείας έχει το µεγαλύτερο ποσοστό εξάρτησης από τον πρωτογενή τοµέα 
(21,6% του συνολικού παραγόµενου προϊόντος του νοµού) και το χαµηλότερο κατά 
κεφαλή ΑΕΠ (10190 ευρώ ή 53% του µέσου κατά κεφαλή ΑΕΠ).  Οι Νοµοί Αρκαδίας  
και Κορινθίας έχουν τη µεγαλύτερη εξάρτηση από τον δευτερογενή τοµέα (λόγω του 
εργοστασίου της ∆ΕΗ στη Μεγαλόπολη καθώς και της βιοµηχανικής ζώνης γειτονικά 
της Αττικής στην Κορινθία) κατά 31%,  54% αντιστοίχως, και τα σχετικά υψηλότερα 
κατά κεφαλή ΑΕΠ. (88,4% και 117,9 % αντιστοίχως του µέσου κατά κεφαλή ΑΕΠ της 
χώρας).  Οι Νοµοί Μεσσηνίας,  και Λακωνίας έχουν τη µεγαλύτερη εξάρτηση από 
τον τριτογενή τοµέα (λόγω των τουριστικών υπηρεσιών) κατά 73% και 72% 
αντιστοίχως.  Οι 7 νοµοί των Περιφερειών ∆υτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου 
συµβάλλουν κατά 7,91% στο ΑΕΠ της χώρας, κατά 17,9% στην Ακαθάριστη 
Προστιθέµενη Αξία στον Πρωτογενή τοµέα, κατά 10,4% στο δευτερογενή τοµέα και 
6,7% στο τριτογενή τοµέα της χώρας. Οσον αφορά τη διάρθρωση της οικονοµίας ο 
πρωτογενής τοµέας συµβάλλει κατά 10% στην ΑΠΑ του πρωτογενούς τοµέα, στο 27% 
του δευτερογενούς τοµέα και στο 63% στην ΑΠΑ του τριτογενούς τοµέα.   

 Περιφέρεια Αττικής  

Η εξέλιξη του Περιφερειακού Ακαθάριστου Προϊόντος της Περιφέρειας Αττικής κατά 
την τελευταία δεκαετία αναδεικνύει τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης που 
επιτεύχθηκαν στην Περιφέρεια και την ονοµαστική σύγκλιση που επιτεύχθηκε µε τον 
µέσο όρο της Ε.Ε, αλλά και τη σηµαντική αύξηση της παραγωγικότητας σε αυτήν. 

Καθ’ όλη την περίοδο 1995 -2003 η Αττική διατηρεί κατά κεφαλήν Α.Ε.Π υψηλότερο 
από το µέσο όρο της χώρας, παράγει περίπου το 40% του συνολικού Α.Ε.Π της χώρας 
και διατηρεί την κυρίαρχη θέση της στην εθνική οικονοµία 
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Πίνακας 6. ΑΕΠ κατά Κεφαλή & ∆ιάρθρωση Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας  (2004) 

  ΑΕΠ Κατά Κεφαλή ΑΕΠ Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία κατά κλάδο 

  
εκατ. 
ευρώ 

% 
συνόλου  ευρώ 

% του 
µέσου Γεωργία, ∆ασοκοµία, Αλιεία 

Βιοµηχανία συµπ. Ενέργειας & 
κατασκευών Υπηρεσίες 

          
εκατ. 
ευρώ 

% 
διάρθρωση 

% 
συνόλου 
χώρας 

εκατ. 
ευρώ 

% 
διάρθρωση 

% 
συνόλου 
χώρας 

εκατ. 
ευρώ 

% 
διάρθρωση 

% 
συνόλου 
χώρας 

Ηλεία 1850 0,87% 10190 53,0% 368 21,9% 4,4% 287 17,1% 0,7% 1026 61,0% 0,7% 

Αχαϊα  4746 2,23% 14.369 74,7% 229 5,3% 2,7% 934 21,7% 2,4% 3.140 72,3% 2,2% 

Αιτωλ/ανία 2.434 1,14% 11.092 57,7% 332 15,0% 3,9% 460 20,8% 1,2% 1420 64,2% 0,98% 

Αρκαδία 1531 0,72% 17003 88,4% 89 6,4% 1,1% 489 35,2% 1,2% 812 58,4% 0,6% 

Λακωνία 1088 0,51% 11616 60,4% 153 15,5% 1,8% 122 12,3% 0,3% 713 72,2% 0,5% 

Μεσσηνία 1874 0,88% 11288 58,7% 187 11,0% 2,2% 263 15,4% 0,7% 1253 73,6% 0,9% 

Κορινθία  3.313 1,56% 22.677 117,9% 152 5,3% 1,8% 1558 54,0% 4,0% 1178 40,8% 0,8% 

Αττική  101.059 45,5% 25.541 132,8% 372 0,4% 4,4% 13642 14,8% 34,6% 78423 84,8% 53,9% 

Σύνολο 
Χώρας 212734   19232   8450 4,4%   39436 20,4%   145400 75,2%   

Πηγή:ΕΣΥΕ              
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1.3.4 Συνοπτική Αποτίµηση Ζηµιών  

Οι πυρκαγιές του καλοκαιριού 2007 στην Πελοπόννησο και την Εύβοια προκάλεσαν 
τον θάνατο 63 ανθρώπων και τον τραυµατισµό δεκάδων. Πάνω από 120 χωριά 
καταστράφηκαν ή έπαθαν µεγάλες ζηµιές. Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχουν 
χάσει τα σπίτια τους (περισσότερα από 1.500 σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς), 
τις καλλιέργειές τους ή τα ζώα τους στην Ηλεία, τη Μεσσηνία, την Αρκαδία, τη 
Λακωνία και την Εύβοια. Πάνω από 2.280.000 στρέµµατα δασικών εκτάσεων έγιναν 
στάχτη, 409.150 στρέµµατα καλλιεργειών, κυρίως ελαιόδεντρα, αµπέλια και 
εσπεριδοειδή καταστράφηκαν ενώ µεγάλο πλήγµα δέχθηκαν και οι κτηνοτρόφοι που 
µετρούν πάνω από 73.000 καµένα ζώα. 

∆εδοµένης της βαρύτητας του πρωτογενούς τοµέα στις περιοχές αυτές, οι επιπτώσεις 
στο τοπικό κοινωνικό και οικονοµικό ιστό φαίνεται να είναι σηµαντικές. Ιδιαίτερη 
σηµασία πρέπει να δοθεί στη συγκράτηση του πληθυσµού µέσω της αποκατάστασης 
του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, τη δηµιουργία ευκαιριών 
απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης αναβάθµισης των παρεχόµενων υπηρεσιών και 
των συνθηκών διαβίωσης.    

1.3.4.1 Οικονοµικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον αγροτικό τοµέα 

Οι πυρκαγιές που κατέκαψαν τους Νοµούς Ηλείας, Αχαίας, Λακωνίας και Αργολίδας 
επέφεραν τον θάνατο σε δεκάδες ανθρώπους. Πέραν αυτού, όµως, οι πυρκαγιές 
έπληξαν βαθύτατα και τον οικονοµικό ιστό των Νοµών αυτών.  Παρά την έλλειψη 
τεκµηριωµένων στοιχείων για την ακριβή έκταση των καταστροφών, µπορούµε ήδη 
να σκιαγραφήσουµε τις αλυσιδωτές επιπτώσεις των πυρκαγιών σε µία σειρά από 
οικονοµικές δραστηριότητες των Νοµών. 

Ο πιο άµεσος αντίκτυπος των πυρκαγιών αφορά στην καταστροφή των αγροτικών 
καλλιεργειών σε Νοµούς όπου οι αγροτικές καλλιέργειες αποτελούσαν την κύρια 
πλουτοπαραγωγική πηγή και όπου ένα µεγάλο (πολύ υψηλότερο από τον εθνικό µέσο 
όρο) ποσοστό της απασχόλησης ήταν βασισµένο στην αγροτική παραγωγή. Μεγάλο 
µέρος του πληθυσµού χάνει το εισόδηµά του από την καταστροφή της φετινής 
παραγωγής, αλλά χάνει και το µελλοντικό εισόδηµά του – δε χάθηκε µόνο η φετινή 
σοδειά αλλά και η σοδειά των επόµενων χρόνων: χαρακτηριστικό παράδειγµα η 
καταστροφή των ελαιόδεντρων των περιοχών αυτών, που ακόµα και αν 
ξαναφυτευτούν αµέσως θα χρειαστούν 10 χρόνια για να αποδώσουν καρπούς. 
Παράλληλα µε τους αγρότες-επιχειρηµατίες χάνουν τις θέσεις εργασίας τους οι 
µισθωτοί των µονάδων αυτών όχι µόνο φέτος αλλά και τις επόµενες χρονιές. 

Σε αντίθεση µε άλλου είδους φυσικές καταστροφές που έχουν κατά καιρούς πλήξει 
αγροτικές περιοχές (πληµµύρες, χαλάζι, κλπ), οι φωτιές έχουν καταστρέψει και τον 
µηχανολογικό εξοπλισµό των αγροτικών µονάδων και τις υποδοµές των κοινοτήτων 
τους, µε αποτέλεσµα την αποστέρηση της δυνατότητας των αγροτών να 
αποκαταστήσουν τις ζηµιές στρεφόµενοι σε νέες καλλιέργειες.   

Η καταστροφή της αγροτικής παραγωγής θα επηρεάσει και τις µεταποιητικές 
βιοµηχανίες της περιοχής που βασίζονταν σε αυτήν: επεξεργασία και συσκευασία 
αγροτικών προϊόντων. Πλήττονται επίσης και βιοµηχανίες, βιοτεχνίες ή εµπορικές 
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δραστηριότητες που τροφοδοτούσαν τους αγρότες µε αγροτικά µηχανήµατα, 
λιπάσµατα και ζωοτροφές: πολλές από αυτές τις µονάδες, ακόµα και αν δεν 
καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές, θα εισπράξουν τη δραστική µείωση της ζήτησης 
για τα προϊόντα ή υπηρεσίες τους. Η µείωση αυτή µπορεί εν µέρει να αντισταθµιστεί 
από την παραγγελία νέων αγροτικών µηχανηµάτων κλπ, µόνο στο βαθµό που οι 
αγρότες πάρουν οικονοµική βοήθεια για την ανοικοδόµηση των επιχειρήσεών τους. 

Σηµαντικότατες είναι οι συνέπειες των πυρκαγιών και για τον µέχρι πρότινος πολλά 
υποσχόµενο τουριστικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των ξενοδοχείων και των 
αγροτουριστικών µονάδων. Ακόµα και µονάδες που δεν κάηκαν έχουν πληγεί καίρια 
και µακροχρόνια από την καταστροφή του περιβάλλοντος τοπίου, το φυσικό κάλλος 
του οποίου αποτελούσε τον κύριο πόλο έλξης τουριστών. 

Βέβαια, αναµένονται και θετικές συνέπειες στην οικονοµική δραστηριότητα των 
περιοχών που επλήγησαν, όπως στον κατασκευαστικό τοµέα, για την ανοικοδόµηση 
των κατεστραµµένων κτηρίων, εγκαταστάσεων κλπ. Στο βαθµό που µεγάλο µέρος της 
απασχόλησης στον κατασκευαστικό τοµέα όπως και στον αγροτικό αφορά ανειδίκευτη 
εργασία, θα ήταν εφικτή η µερική µεταφορά εργατικού δυναµικού από τον αγροτικό 
στον κατασκευαστικό τοµέα µε σχετικά χαµηλό  κόστος κατάρτισης σε νέες 
δεξιότητες. 

Αναµένεται επίσης να πληγούν οι αστικές περιοχές των νοµών αυτών (και σε 
µικρότερο βαθµό, του συνόλου της χώρας) ως προς την τροφοδοσία τους σε τρόφιµα. 
Θα απαιτηθεί η µεταφορά αγροτικών προϊόντων από άλλες περιοχές, κάτι που θα 
ανεβάσει το κόστος τους. Αναµένεται αύξηση της αστυφιλίας και της ανεργίας των 
αστικών αυτών περιοχών, καθώς και αυξηµένες απαιτήσεις από τις κοινωνικές 
υπηρεσίες-υποδοµές τους.  

Πίνακας 7: Ενδεικτικά χαρακτηριστικά των τεσσάρων Νοµών 

ΝΟΜΟΣ Γεωργική 
Παραγωγή (% 
Συνόλου 
Χώρας) 

Γεωργική 
Παραγωγ
ή (% ΑΕΠ 
του 

Νοµού) 

ΑΕΠ ανά 
κάτοικο 
(% µ.ο. 
Ελλάδας) 

Εγγεγραµµένοι 
άνεργοι 

(Απρίλιος 2005)* 

Αγροτικός 
πληθυσµός 

(Απογραφή 
2001) 

Ηλεία 3,7 24,6   63,1   5.105 111.294 

Αχαία 2,3 6,6   83,7 21.553 106.197 

Λακωνία 2,5 25,8   78,8   3.190   67.810 

Αρκαδία 1,5 26,7 106,6   4.030   65.407 

Πηγή: Νοµοί 2005 

*Πηγή: Επετηρίδα Αγοράς Εργασίας Περιφέρειες και Νοµοί 2005, ΠΑΕΠ 
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1.4.  ∆ράσεις που αφορούν την τοπική διάσταση της απασχόλησης στο 
πλαίσιο της 3ης προγραµµατικής περιόδου 

Στο παρόν αναλύονται οι παρεµβάσεις που λαµβάνουν χώρα στην 3η προγραµµατική 
περίοδο, και ενσωµατώνουν, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, την έννοια της 
τοπικής διάστασης της απασχόλησης και υποστηρίζουν, ως εκ τούτου, τη σύνδεση των 
δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης µε αναπτυξιακές πολιτικές σε τοπικό επίπεδο. Οι 
δράσεις αυτές αναφέρονται γιατί λογω του ολοκληρωµένου και χωρικά στοχευόµενου 
χαρακτήρα τους αποτελούν κατάλληλο εργαλείο για παρέµβαση και αντιµετώπιση 
προβληµάτων που σχετίζονται µε το ανθρώπινο δυναµικό στις  περιοχές που 
πλήττονται. 

 

1.4.1. ∆ράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού στο πλαίσιο των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ) 

1.4.1.1.  Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες 
µικρής κλίµακας (ΕΚΤ) 

Η εν λόγω κατηγορία παρεµβάσεων επιδιώκει την άµβλυνση των περιφερειακών 
ανισοτήτων, εστιάζοντας το ενδιαφέρον στις πλέον υποβαθµισµένες και µειονεκτικές 
περιοχές αστικών και ηµιαστικών κέντρων όπου προωθεί την υλοποίηση δράσεων -
αειφόρου- αστικής ανάπτυξης σε κατεύθυνση:  

 τόνωσης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και αναζωογόνησης της τοπικής 
οικονοµίας,  

 βελτίωσης της ποιότητας ζωής.  

Οι παρεµβάσεις συνοδεύονται από δράσεις ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού που 
ενισχύουν την απασχολησιµότητα και βελτιώνουν την προσφορά, ενδυναµώνοντας, 
ως εκ τούτου, την τοπική απασχόληση αλλά και διευκολύνοντας την κοινωνική 
ενσωµάτωση µειονεκτουσών πληθυσµιακών οµάδων.  

 

1.4.1.2. Ολοκληρωµένες / Ειδικές δράσεις ανάπτυξης υπαίθρου / ανάπτυξης 
ειδικών αγροτικών περιοχών / αγροτικής ανάπτυξης (ΕΚΤ) 

Αντίστοιχα µε τις παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης, τα υλοποιούµενα κατά την 3η 
προγραµµατική περίοδο Μέτρα συγκροτούν υποστηρικτικές ενέργειες στο πλαίσιο 
ολοκληρωµένων, στρατηγικού χαρακτήρα παρεµβάσεων προώθησης της ενδογενούς 
ανάπτυξης ειδικών, διακριτών χωρικών µονάδων.  

Προς επίτευξη της στοχοθεσίας, δροµολογήθηκαν παρεµβάσεις που κινούνται σε δύο 
επίπεδα:  

 Αποτελεσµατική στήριξη υφιστάµενων δραστηριοτήτων απασχόλησης (δράσεις που 
αναφέρονται, κατά κύριο λόγο, στον πρωτογενή τοµέα)  

 Βελτίωση δεξιοτήτων αγροτικού πληθυσµού κ.ά. 
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 Επαναπροσανατολισµός ανθρώπινου δυναµικού σε άλλες δραστηριότητες, που 
συνάδουν µε διαπιστωµένες τοπικές ανάγκες (υγεία – πρόνοια, προστασία 
περιβάλλοντος κ.ά.) ή / και τοµείς που ευνοούν, υπό όρους, αναπτυξιακές 
προοπτικές (ενδεικτικά αναφέρονται ο πολιτισµός, ο αγροτουρισµός και εν γένει 
εναλλακτικός τουρισµός, η διαχείριση οικοσυστηµάτων, η µεταποίηση, οι 
µεταφορές κ.ά.). Η συγκεκριµένη υποκατηγορία δράσεων προάγει, ως εκ τούτου: 

 την ενίσχυση της ευελιξίας και προσαρµοστικότητας προσόντων και 
δεξιοτήτων στις µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς εργασίας, 

 τη δηµιουργία συνθηκών για νέα απασχόληση και πολυαπασχόληση, 

 τη διαφοροποίηση της οικονοµικής και παραγωγικής δραστηριότητας των 
περιοχών εφαρµογής. 

 

1.4.1.3. Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης (ΤΠΑ) 

Οι Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης εφαρµόζονται σε περιοχές που εµφανίζουν 
σηµαντικά κοινωνικά µειονεκτήµατα (υψηλή ανεργία, τοµείς σε συνθήκες 
παραγωγικής αναδιάρθρωσης, υποβάθµισης ή αποβιοµηχάνισης, υψηλή συγκέντρωση 
µειονεκτουσών πληθυσµιακών οµάδων -όπως παλιννοστούντες, µετανάστες, 
οικονοµικοί πρόσφυγες, τσιγγάνοι, άτοµα που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισµό 
κ.λ.π.) και επιδιώκουν την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης ως αποτέλεσµα 
προώθησης ορθολογικών, όσο και ενδεδειγµένων για την εκάστοτε επιλέξιµη ζώνη, 
αναπτυξιακών διαδικασιών. 

Κύριο χαρακτηριστικό των παρεµβάσεων αποτελεί ο συστηµατικός -και όχι 
συγκυριακός- χαρακτήρας της προσέγγισης, που συσχετίζει άµεσα την απασχόληση µε 
την τοπική ανάπτυξη και, ως εκ τούτου, ευνοεί τη διατηρησιµότητα και βιωσιµότητα 
των αποτελεσµάτων. 

 
1.4.2. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση 

2000-2006» (ΕΠΑΕΚ)  

Ως τοµεακό πρόγραµµα, το ΕΠΑΕΚ αναπτύσσει δράσεις εθνικής σηµασίας που 
απευθύνονται σε ευρύ φάσµα κατηγοριών του εγχώριου εργατικού δυναµικού 
(άνεργοι, µακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες, νέοι, ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες κ.λ.π.). 
Στο πλαίσιο του ΑΠ2 το Μέτρο 2.3 – Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις υπέρ ειδικών 
µειονεκτουσών οµάδων και υπέρ των ανέργων σε περιοχές ή τοµείς υψηλής ανεργίας, 
χρηµατοδοτεί δράσεις ολοκληρωµένης υποστήριξης µειονεκτουσών οµάδων και 
ανέργων συγκεκριµένων περιοχών που εµφανίζουν οξυµένα προβλήµατα ανεργίας, οι 
οποίες εντάσσονται, υπό την ευρεία έννοια, σε τοπικούς αναπτυξιακούς σχεδιασµούς 
και στρατηγικές προώθησης της απασχόλησης.  

Συγκεκριµένα, το Μέτρο περιλαµβάνει δύο κατηγορίες παρεµβάσεων που αφορούν 
ισάριθµες, αντίστοιχα, οµάδες ωφελούµενων: 
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 Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις (προκατάρτιση, κατάρτιση, προώθηση στην 
απασχόληση, παροχή Σ.Υ.Υ. κ.λ.π.) για ιδιαίτερα ευπαθείς κοινωνικές οµάδες 
(άτοµα µε σηµαντικά προβλήµατα υγείας, οµάδες µε πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, 
φυλακισµένοι, µακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών, άνεργοι σε περιοχές ή 
κλάδους υψηλής ανεργίας κ.λ.π.), που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
απασχολησιµότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην τοπική αγορά εργασίας 
και, συνεπακόλουθα, την κοινωνική τους ενσωµάτωση. 

 Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις για τις λοιπές κατηγορίες ανέργων σε περιοχές ή 
τοµείς υψηλής ανεργίας. 

Η τοπική διάσταση είναι περισσότερο σαφής στην ως άνω κατηγορία, ενώ 
υπογραµµίζεται η µεθοδολογία που υιοθετείται από τον προγραµµατικό σχεδιασµό 
(ανάλυση προφίλ δεξιοτήτων και ελλείψεων ωφελούµενων – συσχέτιση µε 
ανάγκες, ιδιαιτερότητες και εν γένει δυνατότητες απασχόλησης τοπικής αγοράς 
εργασίας – ένταξη σε κατάλληλα προγράµµατα κατάρτισης – προώθηση σε 
προγράµµατα απασχόλησης). 

 

1.4.3. Κοινοτική Πρωτοβουλία για την καταπολέµηση των διακρίσεων και 
ανισοτήτων σε σχέση µε την αγορά εργασίας («EQUAL») στην Ελλάδα 

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία «EQUAL 2000-2006» αποτελεί ένα εθνικό πρόγραµµα που 
αναπτύσσει την δράση του σε θεµατικά πεδία που αποσκοπούν στην προώθηση νέων 
µέσων καταπολέµησης κάθε µορφής διάκρισης στον τοµέα της αγοράς εργασίας. 
Προάγει ακόµη την εφαρµογή νέων, ευέλικτων και καινοτοµικών πρακτικών 
προώθησης της απασχόλησης, προκειµένου αφενός να αντιµετωπιστούν 
διαπιστωµένες αδυναµίες της εγχώριας αγοράς εργασίας, αφετέρου δε να αξιοποιηθεί 
σειρά πλεονεκτηµάτων και ευνοϊκών συγκυριών.  

Για την υλοποίηση των έργων συγκροτούνται γεωγραφικές η τοµεακές Αναπτυξιακές 
Συµπράξεις που διέπονται από τις πέντε βασικές αρχές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
«EQUAL 2000-2006» - την εταιρικότητα, την ενδυναµωση και ενεργό συµµετοχή των 
οµάδων στόχου στο σχεδιασµό και την υλοποίηση παρεµβάσεων, τη διακρατική 
συνεργασία, την καινοτοµία και το mainstreaming των βέλτιστων αποτελεσµάτων στις 
οποίες δύνανται να συµµετέχουν, στη βάση ικανοποίησης αρχών καταλληλότητας, 
συµπληρωµατικότητας, συνάφειας εµπειρίας µε το αντικείµενο του έργου κ.λ.π., 
επιχειρήσεις, επαγγελµατικοί φορείς, κοινωνικοί εταίροι, ΟΤΑ, εκπαιδευτικοί 
οργανισµοί, δοµές κατάρτισης κ.ά., ενώ ορίζεται συγκεκριµένο φυσικό πρόσωπο ως 
νοµικά υπόλογος ∆ιαχειριστής.  

 

1.4.4. Κοινοτική Πρωτοβουλία «LEADER+» 

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ έχει κατεξοχήν αναπτυξιακό χαρακτήρα, 
προωθώντας, µε συστηµατικό και ολοκληρωµένο τρόπο, την επίλυση χρόνιων, 
συσσωρευµένων προβληµάτων που ταλανίζουν την ελληνική περιφέρεια.  Το  
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πρόγραµµα συµβάλλει στην αναζωογόνηση των τοπικών οικονοµιών και την 
ενεργοποίηση αναπτυξιακών διαδικασιών, σε κατεύθυνση άρσης της αποµόνωσης 
καθυστερηµένων περιοχών και µείωσης ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.  

 

1.4.5. Το Άρθρο 6 του Κανονισµού ΕΚΤ 

Ο γενικός στόχος του άρθρου 6 του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου 
είναι η στήριξη καινοτόµων µέτρων που αποβλέπουν στην προώθηση νέων 
προσεγγίσεων και στον εντοπισµό παραδειγµάτων ορθής πρακτικής τα οποία 
αναµένεται να βελτιώσουν την εφαρµογή ενεργειών που στηρίζονται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.   

Τα προγράµµατα «Τοπικών Στρατηγικών Απασχόλησης» που χρηµατοδοτούνται στο 
πλαίσιο του Άρθρου 6 του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου έχουν 
σχεδιαστεί και υλοποιούνται µε βάση τις παρακάτω παραµέτρους: 

 Συνάφεια µε το  ΕΣ∆Α: οι τοπικές στρατηγικές για την απασχόληση αξιοποιούν το 
εθνικό σχέδιο δράσης και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση (ΕΣΑ), 
ως πλαίσιο για την ανάπτυξη µιας πιο συνεκτικής και προγραµµατισµένης 
προσέγγισης για την προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.  

 Αµφίδροµη συνεργασία µεταξύ εθνικού και περιφερειακού/τοπικού επιπέδου: οι 
τοπικές στρατηγικές αναπτύσσονται στο πλαίσιο των σχετικών εθνικών ή 
περιφερειακών σχεδίων δράσης για την απασχόληση, και κατόπιν διαβούλευσης 
στο µέτρο του δυνατού, µε τις εθνικές αρχές που είναι αρµόδιες για την κατάρτιση 
των εθνικών σχεδίων δράσης - ή και µε τις περιφερειακές αρχές.  

 Γενική προσέγγιση: οι τοπικές στρατηγικές λαµβάνουν υπόψη δραστηριότητες που 
ήδη υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στην ίδια περιοχή, όπως οι 
κύριες δραστηριότητες του ΕΚΤ, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή 
η κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL, καθώς και εθνικές πηγές χρηµατοδότησης.   

 Ενσωµάτωση στα κύρια προγράµµατα του ΕΚΤ: Σύµφωνα µε το γενικό στόχο του 
άρθρου 6, τα διδάγµατα που θα εξαχθούν από τις στρατηγικές αυτές πρέπει να 
αξιοποιηθούν για την ενηµέρωση και τη διαµόρφωση των κύριων προγραµµάτων 
του ΕΚΤ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ 
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ Ή ΤΟΜΕΑΚΕΣ 
ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ, Ή ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007-2013 

 

2.1 Στρατηγικός σχεδιασµός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Το παρόν ΕΠ αποτελεί µορφή παρέµβασης για την κάλυψη συνεπειών από 
απρόβλεπτες τοπικές ή τοµεακές κρίσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 51 του 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1083/2006, δηλαδή, κρίσεις που συνδέονται µε την 
οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση ή µε την απελευθέρωση του εµπορίου. Ο 
στρατηγικός του στόχος συνίσταται στην: 

“Προώθηση του ανθρώπινου δυναµικού στην απασχόληση και επανένταξη 
του στην  αγορά εργασίας, συµβολή στην αποκατάσταση του κοινωνικό 
οικονοµικού ιστού, δηµιουργία προϋποθέσεων για τη συγκράτηση του 
τοπικού πληθυσµού, διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξη και 
βιωσιµότητα της τοπικής οικονοµίας σε  περιοχές που πλήττονται από 
απρόβλεπτες τοπικές ή τοµεακές κρίσεις που συνδέονται µε οικονοµική και 
κοινωνική αναδιάρθρωση η µε τις συνέπειες της απελευθέρωσης του 
εµπορίου”.  

Επιδίωξη και ζητούµενο είναι, αφενός µεν η αντιµετώπιση των άµεσων συνεπειών µιας 
κρίσης που συνδέεται µε οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση η µε τις συνέπειες 
της απελευθέρωσης του εµπορίου και αφετέρου η δηµιουργία των προϋποθέσεων για 
κοινωνική και οικονοµική ανασυγκρότηση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών 
που υφίστανται τις συνέπειες, έτσι ώστε, να ανακτήσουν µια δυναµική και να 
επανενταχθούν, τόσο στον κοινωνικοοικονοµικό ιστό της χώρας, όσο και στο 
Ευρωπαϊκό οικονοµικό περιβάλλον. Η στρατηγική αυτή είναι σε συνάφεια µε τους 
στρατηγικούς στόχους των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και ειδικότερα 
µε την χωρική / περιφερειακή διάσταση αυτών. Βρίσκεται επίσης σε αντιστοιχία µε τις 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, 
µέσω της διαφοροποίησης της τοπικής οικονοµικής βάσης, της βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων και της µείωσης των διαφορών και ανισοτήτων στο 
επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών µεταξύ των κατοίκων των αστικών και 
αγροτικών περιοχών. 

Η στρατηγική έχει βραχυπρόθεσµο και µέσο-µακροπρόθεσµο, ολοκληρωµένο 
χαρακτήρα, επιδιώκοντας σε πρώτο χρόνο την άµεση στήριξη και αντιµετώπιση των 
αναγκών του ανθρώπινου δυναµικού και των πληθυσµών που πλήττονται από την 
κρίση και σε δεύτερο χρόνο την κοινωνική και παραγωγική ενσωµάτωση τους σε µία 
προσπάθεια αναστροφής των δυσµενών τάσεων. Η προσπάθεια αυτή  θα περιλαµβάνει 
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την προώθηση δυνατοτήτων πολυαπασχόλησης, τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών 
µεταξύ των φύλων και των κοινωνικών οµάδων, τη δηµιουργία συνθηκών και 
προϋποθέσεων για την αναστροφή των δυσµενών δηµογραφικών τάσεων και την 
αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων και δυνατοτήτων τόσο του 
πληγέντος ανθρώπινου δυναµικού όσο και της περιοχής στο πλαίσιο των αρχών της 
αειφόρου ανάπτυξης.  

Στην κατεύθυνση αυτή οι αναπτυξιακές επιλογές επιβάλλεται να ενεργοποιούν το 
σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού και του πληθυσµού µιας περιοχής και να 
αξιοποιούν τους τοπικούς φυσικούς πόρους, τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της και τα 
συγκριτικά της πλεονεκτήµατα. Η προσέγγιση αυτή συντελεί στην διάχυση των 
αναπτυξιακών αποτελεσµάτων στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας, µε συνέπεια την 
εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και την αυτοτροφοδότηση της αναπτυξιακής 
διαδικασίας. 

Η οικονοµική και κοινωνική ανασυγκρότηση του ανθρωπινού δυναµικού, και 
γενικότερα των πληθυσµών που αντιµετωπίζουν τις συνέπειες µιας απρόβλεπτης 
κρίσης, δεν αποτελεί αποκλειστική µέριµνα και αρµοδιότητα της κεντρικής εξουσίας, 
αλλά απαιτεί ενεργό συµµετοχή και ευθύνη και των τοπικών αρχών και των τοπικών 
κοινωνιών. Οι κεντρικές πολιτικές γίνονται αποδοτικότερες όταν λειτουργούν σε 
συνέργεια  µε τις τοπικές πρωτοβουλίες. 

Για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των ως άνω πολιτικών απαιτείται κατ αρχάς 
η λήψη αµέσων µέτρων για τη δηµιουργία προϋποθέσεων ανακούφισης και στήριξης 
των πληγέντων τοπικών πληθυσµών η/και του ανθρώπινου δυναµικού που υφίσταται 
τις συνέπειες της κρίσης.  

Παράλληλα, απαιτείται ο µέσο-µακροπρόθεσµος σχεδιασµός µιας 
ολοκληρωµένης παρέµβασης στη βάση διερευνητικής µελέτης για τη 
διαπίστωση του είδους και του µεγέθους της κρίσης που συνδέεται µε την 
οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση ή µε τις συνέπειες της 
απελευθέρωσης του εµπορίου, καθώς και των συνεπειών της σε µια περιοχή η 
σε έναν τοµέα απασχόλησης. Στο πλαίσιο µιας τέτοιας παρέµβασης είναι 
απαραίτητη η εξειδίκευση των τοπικών/τοµεακών αναπτυξιακών πολιτικών, σύµφωνα 
µε τα ειδικά οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα που 
δηµιουργούνται κατά περιοχή/τοµέα. Γι’ αυτό, χρειάζονται  περαιτέρω ειδικές 
στρατηγικές επιλογές σε ότι αφορά στη βιωσιµότητα της ανάπτυξης και στην πλήρη 
απασχόληση του ανθρώπινου δυναµικού, ενώ πρέπει να λαµβάνονται µέτρα 
προστασίας του άνεργου ανθρώπινου δυναµικού και, όταν είναι αναγκαίο, της 
µεταβατικής υποστήριξης του παραγωγικού δυναµικού, το οποίο εντάσσεται σε µια 
διαδικασία αναδιάρθρωσης.  Τα µέτρα παρέµβασης θα πρέπει να διαµορφώνονται 
ανάλογα µε το είδος της κρίσης. Στην περίπτωση που οι συνέπειες της κρίσης 
απαιτούν συγκυριακές ήσσονος σηµασίας διαρθρωτικές διορθώσεις, η παραγωγική 
δραστηριότητα της περιοχής µπορεί να στηριχθεί στους υπάρχοντες παραγωγικούς 
τοµείς για να ξεπεράσει τα πρόσκαιρα προβλήµατα που αντιµετωπίζει. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση θα πρέπει να στηριχθεί η οικονοµική (διαρθρωτική) ανάπτυξη της περιοχής 
µε την ενίσχυση εναλλακτικών παραγωγικών τοµέων, στους οποίους διαθέτει η 
περιοχή ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. 
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2.2 Βασικές αρχές σχεδιασµού του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Για την εφαρµογή των πιο πάνω στρατηγικών επιλογών θα πρέπει να τηρούνται 
βασικές αρχές σχεδιασµού όπως: 

 Οι πόροι θα κατευθύνονται αποκλειστικά στην επίτευξη των επιδιωκόµενων 
στόχων. Αυτό συνεπάγεται επικέντρωση και όχι διάχυση των πόρων που αξίζει να 
σηµειωθεί ότι δεν είναι µόνο χρηµατικοί, αλλά και πόροι ανθρώπινου δυναµικού, 
και ικανών συστηµάτων διοίκησης και διαχείρισης,  

 Θα διασφαλίζεται η αρµονική συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων προκειµένου να 
συµφωνηθούν και να υλοποιηθούν από κοινού οι αναπτυξιακοί στόχοι.  

Η επεξεργασία και υλοποίηση τέτοιων στόχων θα έχει ως αφετηρία την 
τοπική/τοµεακή οικονοµία, όπου είναι δυνατόν να διαµορφωθούν ολοκληρωµένα 
προγράµµατα αναδιάρθρωσης, τα οποία λαµβάνουν υπόψη το σύνολο του 
υπαρκτού παραγωγικού δυναµικού, τις ανάγκες της οικονοµίας και της κοινωνίας 
σε αυτό το επίπεδο, αλλά και το υπαρκτό κεφάλαιο εµπειριών και γνώσεων, το 
οποίο µπορεί να αποτελέσει τη βάση µιας νέας διαδικασίας παραγωγής και 
αξιοποίησης νέων γνώσεων και καινοτοµιών. 

 Θα δίνεται έµφαση στη βελτίωση του επιχειρηµατικού  περιβάλλοντος µε 
ταυτόχρονη προσαρµογή του στους κανόνες του διεθνούς ανταγωνισµού δίνοντας 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοποίηση νέας γνώσης και την υιοθέτηση καινοτοµιών.  

 Τέλος η µεγαλύτερη βαρύτητα θα δίνεται , στην επανατοποθέτηση στην αγορά 
εργασίας στη βάση ολοκληρωµένου σχεδιασµού σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο 
που θα πρέπει να διευκολυνθεί µέσω µεγαλύτερης κινητικότητας, η οποία θα είναι 
αποτέλεσµα µιας σύγχρονης διαδικασίας κατάρτισης και σύνδεσης των δεξιοτήτων 
των εργαζοµένων µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα  προγράµµατα της δια 
βίου µάθησης και οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης µπορούν να στηρίξουν 
τους άνεργους και κυρίως τις πιο ευπαθείς οµάδες πληθυσµού όπως τα άτοµα 
µεγαλύτερης ηλικίας ή τα άτοµα χαµηλού επιπέδου δεξιοτήτων. 

 

2.2.1 Βασικές αρχές σχεδιασµού για την αντιµετώπιση των συνεπειών  
κρίσης που συνδέεται µε οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση 
που οφείλεται σε φυσικές καταστροφές..  

Οι βασικές αρχές που προαναφέρθηκαν και ισχύουν για την περίπτωση αντιµετώπισης 
µιας απρόβλεπτης κρίσης όπως ορίζεται στο άρθρο 51 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 
1083/2006, διέπουν όπως είναι φυσικό και την περίπτωση όπου η οικονοµική και 
κοινωνική αναδιάρθρωση µε την οποία συνδέεται η κρίση, οφείλεται σε απρόσµενες 
φυσικές καταστροφές. Με αυτό το σκεπτικό εξετάζεται η περίπτωση της πλέον 
πρόσφατης κρίσης που πρόεκυψε από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007.  
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Κάτω από τις δεδοµένες συνθήκες και µετά από µια πρώτη αποτύπωση της 
υφιστάµενης κατάστασης, των µέσο-µακροπρόθεσµων αναγκών και των 
αναπτυξιακών δυνατοτήτων / προοπτικών των περιοχών που επλήγησαν ο 
στρατηγικός στόχος για την αντιµετώπιση της  συγκεκριµένης κρίσης συνίσταται στην: 

“Μεσο-µακροπρόθεσµη προώθηση και επανένταξη στην αγορά εργασίας του 
ανθρώπινου δυναµικού των περιοχών που πλήττονται, αποκατάσταση του 
κοινωνικό-οικονοµικού ιστού, δηµιουργία προϋποθέσεων για τη συγκράτηση 
του πληθυσµού, διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξη και 
βιωσιµότητα της τοπικής οικονοµίας”.  

Επιδίωξη και ζητούµενο είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων για κοινωνική και 
οικονοµική ανασυγκρότηση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών έτσι ώστε οι 
περιοχές να ανακτήσουν µια δυναµική και να επανενταχθούν τόσο στον 
κοινωνικοοικονοµικό ιστό της χώρας όσο και στο Ευρωπαϊκό οικονοµικό περιβάλλον.  

Όπως προαναφέρθηκε ο στόχος αυτός διατυπώνεται στη βάση µιας πρώτης 
αποτίµησης της κατάστασης στις πυρόπληκτες περιοχές. Το ΕΠ θα λάβει 
υπόψη του και θα επαναπροσδιορίσει την µέσο-µακροπρόθεσµη εξειδίκευση 
του επιχειρησιακού σχεδιασµού του σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα 
ενδελεχούς και εµπεριστατωµένης µελέτης που θα χρηµατοδοτηθεί από το 
Πρόγραµµα και θα έχει ως στόχο την σε βάθος αποτίµηση των 
µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων συνεπειών των καταστροφικών 
πυρκαγιών στην οικονοµική και κοινωνική διάρθρωση των περιοχών. Το ΕΠ 
διασφαλίζεται ότι θα δράσει  µε τρόπο στοχευµένο, διακριτό και 
ολοκληρωµένο, σε πλήρη συνέργεια, συµπληρωµατικότητα και συνάφεια µε 
τις λοιπές συγχρηµατοδοτούµενες από τα διαρθρωτικά ταµεία παρεµβάσεις,  
αποφεύγοντας οποιαδήποτε επικάλυψη δράσεων, µε σκοπό την ανάδειξη της 
πρόσθετης αξίας των δράσεων του  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου.  

 

2.2.2  Η ισότητα των ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών  

Η ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεµάτων 
ισότητας των φύλων αποτελεί τον 11ο γενικό στόχο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Στο 
πλαίσιο αυτό, η εφαρµογή της αρχής της ισότητας των ευκαιριών για άνδρες και 
γυναίκες αποτελεί επιλογή σύµφωνη και µε την αναθεωρηµένη Στρατηγική της 
Λισσαβόνας, τις κατευθύνσεις για την Οικονοµική Μεγέθυνση και την Απασχόληση 
(2005-2008) και τις Στρατηγικές Κατευθύνεις για τη Συνοχή 2007-2013. Οι στόχοι 
της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης εξαρτώνται σε µεγάλο 
βαθµό από την πλήρη συµµετοχή όλου του ενεργού πληθυσµού στην οικονοµική και 
κοινωνική ζωή.  

Στο πλαίσιο του παρόντος ΕΠ όλες οι πολιτικές και δράσεις κινητοποιούνται 
προκειµένου να επιτευχθεί η ισότητα των δύο φύλων κατά τα διάφορα στάδια 
υλοποίησης των δράσεων και ειδικότερα της πρόσβασης σε αυτά. Τούτο σηµαίνει ότι 
τα θέµατα ισότητας αποτελούν ενδογενή συστατικά στοιχεία του Επιχειρησιακού 
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Προγράµµατος, ενώ θα ενσωµατώνονται στην εξειδίκευση και εφαρµογή όλων των 
αξόνων, δράσεων και προτεραιοτήτων κάθε παρέµβασης.  

Λαµβάνοντας υπόψη το πλαίσιο του Άρθρου 16 του Καν. 1083/2006 αναφορικά µε 
την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και τη µη διάκριση,  καθώς και την 
προσέγγιση του Γενικού Στόχου 11 του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
διασφαλίζει:  

- την προώθηση της ισότητας των φύλων καθώς και  

- την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου, οριζόντια,  στο σύνολο των 
παρεµβάσεων του. 

 

2.2.3  ∆ιασφάλιση της αρχής της µη διάκρισης 

Στο πλαίσιο του παρόντος ΕΠ όλες οι πολιτικές και δράσεις κινητοποιούνται 
προκειµένου να επιτευχθεί η αρχή της µη διάκρισης, λόγω 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 και ειδικότερα, της πρόσβασης σε αυτά. Τούτο σηµαίνει ότι τα θέµατα 
µη διάκρισης αποτελούν ενδογενή συστατικά στοιχεία του προγραµµατισµού και της 
εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.  

Λεπτοµέρειες σχετικά µε την υλοποίηση της εφαρµογής της αρχής της µη διάκρισης, 
την παρακολούθησή της καθώς και την αξιολόγησή της αναφέρονται στις διατάξεις 
εφαρµογής του Ε.Π.  

 

2.2.4  Προσβασιµότητα 

Τόσο η στρατηγική, όσο και οι στόχοι και οι προτεραιότητες του παρόντος ΕΠ 
περιλαµβάνουν ενσωµατωµένες τις αρχές της µη διάκρισης και της προσβασιµότητας 
των Ατόµων Με Αναπηρία, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 16 του Κανονισµού 
1083/2006 και κατά συνέπεια οι προτεραιότητες/δράσεις του ΕΠ θα υλοποιηθούν µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ισότιµη πρόσβαση όλων των κατηγοριών των 
Ατόµων Με Αναπηρία.  

 

2.2.5  Ενσωµάτωση των αρχών της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL  

Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα από την υλοποίηση της Κ.Π. EQUAL 
Συνεπακόλουθα, οι παρεµβάσεις του ΕΠ, θα υλοποιηθούν, και θα διαχυθούν στη βάση 
των παρατιθέµενων αρχών υλοποίησης της Πρωτοβουλίας: την  εταιρικότητα σε 
τοπικό και εθνικό επίπεδο, τη διακρατικότητα, την καινοτοµία των παρεµβάσεων, το 
mainstreaming των βέλτιστων αποτελεσµάτων, την ενεργό συµµετοχή των οµάδων 
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στόχου στο σχεδιασµό και την υλοποίηση παρεµβάσεων και τη διασφάλιση ίσων 
ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών.  

 

2.3 ∆ιαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης 

Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. Α.Π. 100496 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας 
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων δεν εµπίπτει στα 
σχέδια και προγράµµατα της παραγράφου 1α του άρθρου 3 (Πεδίο εφαρµογής) της µε 
α.π. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ/1225/Β/5-9-2006) «∆ιαδικασία 
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ)». Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η 
τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικού προελέγχου, σύµφωνα µε το άρθρο 5 
της α΄ σχετικής ΚΥΑ, ούτε η τήρηση της εφαρµογής Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίµησης (ΣΠΕ), σύµφωνα µε το άρθρο 7 της σχετικής ΚΥΑ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

3.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-µακροπρόθεσµη στήριξη του 
ανθρώπινου δυναµικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η 
τοµεακών κρίσεων που συνδέονται µε την οικονοµική και κοινωνική 
αναδιάρθρωση, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν αναδιάρθρωσης που 
προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή µε τις συνέπειες της 
απελευθέρωσης του εµπορίου στις περιφέρειες που πληρούν τους όρους για 
το στόχο σύγκλισης και στις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για µεταβατική 
στήριξη στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης» 

 

3.1.1 Βασικές στρατηγικές προτεραιότητες  

Ο παρών άξονας προτεραιότητας προβλέπεται να καλύψει, µε µέσο-
µακροπρόθεσµα µέτρα ολοκληρωµένου χαρακτήρα, τις συνέπειες που υφίσταται 
το ανθρώπινο δυναµικό εξαιτίας των τοπικών η τοµεακών κρίσεων που συνδέονται µε 
την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση η µε τις συνέπειες της απελευθέρωσης 
του εµπορίου.   

Βασική και άµεση  προτεραιότητα του άξονα είναι η παροχή δυνατοτήτων 
απασχόλησης και προσαρµογής του ανθρώπινου δυναµικού στην υπό  
οικονοµική και κοινωνική  αναδιάρθρωση αγορά εργασίας, η παροχή 
κίνητρων και η διαµόρφωση συνθηκών για τη διατήρηση και ενδυνάµωση της 
κοινωνικής συνοχής και η συγκράτηση του τοπικού πληθυσµού στις περιοχές 
που πλήττονται. 

Οι κρίσεις που συνδέονται µε κοινωνικές και οικονοµικές διαρθρωτικές αλλαγές έχουν 
συνήθως αναπάντεχες και καταστροφικές επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναµικό που 
βρίσκεται στη δίνη αυτών των µεταβολών. Ωστόσο, αξίζει εδώ να σηµειωθεί, ότι 
ακόµη και αν οι διαρθρωτικές αυτές µεταβολές έχουν τοµεακό χαρακτήρα και 
αφορούν σε ένα ευρύτερο τοµέα απασχόλησης η εµπορίου, οι συνέπειες, στη 
µεγαλύτερη τους ένταση, συνήθως εντοπίζονται χωρικά σε συγκεκριµένες περιοχές 
και αγγίζουν ιδιαίτερα το σύνολο του πληθυσµού τους. Παρά τις καταστροφικές όµως 
συνέπειες, στις περιοχές που πλήττονται, παρέχεται η δυνατότητα µε σωστό 
προγραµµατισµό, τεχνική υποστήριξη και χρηµατοδότηση να τεθούν και πάλι σε µια 
δυναµική αναπτυξιακή τροχιά µέσα από την ανασύσταση / αναδιάρθρωση του 
παραγωγικού ιστού, τη δηµιουργία και επέκταση κοινωνικών δοµών και την ενίσχυση 
του ανθρώπινου δυναµικού.  

Η διατήρηση της πληθυσµιακής βάσης αποτελεί προϋπόθεση για την αναζωογόνηση 
και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων µιας περιοχής στην προοπτική µιας 
ενδογενούς αναπτυξιακής διαδικασίας. Μια ενδεχόµενη σηµαντική πληθυσµιακή 
µείωση και ειδικότερα µια συρρίκνωση του διαθέσιµου εργατικού δυναµικού θα 
καταστήσει ανέφικτη οποιαδήποτε ενδογενή αναπτυξιακή προσπάθεια εφόσον δεν θα 
υπάρχει επάρκεια των απαραίτητων ανθρώπινων πόρων. Επιπλέον, προσπάθεια θα 
πρέπει να καταβληθεί ώστε οι περιοχές να καταστούν ελκυστικές για να µπορέσουν να 
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προσελκύσουν νέα άτοµα τα οποία θα αναζητήσουν τόπο διαβίωσης και εργασίας στις 
περιοχές αυτές. 

 

3.1.2 Ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι 

Οι ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι, των οποίων η πραγµατοποίηση αφενός θα 
ικανοποιήσει το στρατηγικό στόχο και εφ’ ετέρου θα επιτύχει τα προαναφερόµενα 
προσδοκώµενα αποτελέσµατα στον κοινωνικοοικονοµικό ιστό της περιοχής, είναι οι 
εξής: 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 

Πρόσβαση στην απασχόληση και διατήρηση στην αγορά εργασίας του 
ενεργού πληθυσµού των περιοχών/τοµέων που πλήττονται, µέσω 
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και ολοκληρωµένων σχεδίων 
απασχόλησης τοπικού χαρακτήρα - Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 

Οι απρόβλεπτες τοπικές ή τοµεακές κρίσεις που συνδέονται µε την οικονοµική και 
κοινωνική αναδιάρθρωση ή µε τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εµπορίου έχουν 
αναµφίβολα ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στον κοινωνικοοικονοµικό ιστό των  
περιοχών που πλήττονται. Εν τούτοις, παρέχεται η δυνατότητα / προοπτική 
οικονοµικής ανασυγκρότησης, εκσυγχρονισµού της τοπικής οικονοµίας και 
ενσωµάτωσής της στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον.  Από τη µια απαιτείται ο 
εκσυγχρονισµός / αναδιάρθρωση των οικονοµικών τοµέων µε την εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών και διαδικασιών παραγωγής και επεξεργασίας, καθετοποίηση της 
παραγωγής και από την άλλη, η δηµιουργία νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.  
Σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση αποτελεί µεταξύ των άλλων και η κατάρτιση και 
τεχνική υποστήριξη του τοπικού πληθυσµού.  

Ενδεικτικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου:  

 Ενέργειες προώθησης της απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης µε ιδιαίτερη έµφαση 
στους νέους, τις γυναίκες, τους µακροχρόνια άνεργους και τα άτοµα από ειδικές 
κοινωνικές οµάδες.  

 Ενέργειες για την κατάρτιση/επανακατάρτιση και αναβάθµιση δεξιοτήτων των 
κατοίκων ώστε να αντιµετωπίσουν τις νέες προκλήσεις καθώς και να αξιοποιήσουν 
τις προοπτικές απασχόλησης που δηµιουργούνται µέσα από την υλοποίηση ειδικών 
σχεδίων ανασυγκρότησης  

 Ενίσχυση των παρεµβάσεων των υπηρεσιών απασχόλησης προς όφελος των 
ανέργων που πλήττονται από τις συνέπειες της κρίσης. 

 Προγράµµατα Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών. 

 Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των ατόµων που χάνουν τις επιχειρήσεις τους  
µε έµφαση σε τοµείς αιχµής (τουρισµός, πολιτισµός, περιβάλλον κλπ.). 
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 Ανάπτυξη τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης.  

 Ενσωµάτωση των αρχών της Κ.Π. EQUAL στην αναπτυξιακή πολιτική 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2 

Ενεργές πολιτικές για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής – τη διατήρηση της 
κοινωνικής συνοχής- και την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού 

Για τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσµού που υφίσταται τις αρνητικές συνέπειες διαρθρωτικών 
αλλαγών, την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την οικονοµική ανάπτυξη, βασική 
προϋπόθεση αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.   Ο στόχος αφορά στην 
αποκατάσταση / επέκταση/ βελτίωση των κοινωνικών δοµών και παρεχόµενων υπηρεσιών. 
Εστίαση των παρεµβάσεων κοινωνικής ένταξης στις νέες αναδυόµενες εκφάνσεις – απειλές της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, οι οποίες επενεργούν είτε στην εµφάνιση νέων 
ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού που απειλούνται ή βιώνουν κοινωνικό αποκλεισµό ως συνέπεια 
των καταστροφών, είτε στην περαιτέρω επιβάρυνση οµάδων του πληθυσµού που παραδοσιακά 
απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό.  

Ενδεικτικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου:  

 Προγράµµατα κοινωνικής ενσωµάτωσης και επαγγελµατικής ένταξης . Ενίσχυση 
των δράσεων κοινωνικής ένταξης µε έµφαση στις οµάδες πληθυσµού µε ειδικές 
ανάγκες (ηλικιωµένοι, άτοµα µε αναπηρία κτλ.) 

 Ενίσχυση των υπηρεσιών προστασίας και αναβάθµιση της ποιότητας ζωής ατόµων 
που χρήζουν προστασίας (βρέφη, νήπια, ηλικιωµένοι, ΑµΕΑ κλπ) 

 Παρέµβαση στην ποσότητα και ποιότητα των παρεχόµενων δηµόσιων υπηρεσιών 
στις περιοχές που πλήττονται: τοπικά παραρτήµατα του ΟΑΕ∆, Κοινωνικές δοµές, 
Πρωτοβάθµια κέντρα υγείας. 

 Αναβάθµιση των παρεχόµενων Υπηρεσιών του τοµέα υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης κατά προτεραιότητα στις περιοχές που πλήττονται. 

 Ενίσχυση των υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας και δηµόσιας υγείας µε δράσεις 
πρόληψης και διασφάλισης της δηµόσιας υγείας στις περιοχές που πλήττονται. 

 Ολοκληρωµένες δράσεις συµβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης ευπαθών 
οµάδων στις περιοχές που πλήττονται (ενδεικτικά συµβουλευτική προς τον 
σχολικό πληθυσµό, κινητές µονάδες, κλιµάκια ψυχολογικής παρέµβασης σε 
αποµακρυσµένες περιοχές κλπ) 

 Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού οµάδων ή ατόµων των 
τοπικών πληθυσµών που απειλούνται από φτώχεια.  

 Προγράµµατα κινητοποίησης και συµµετοχής των τοπικών, κοινωνικών εταίρων σε 
δράσεις οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης 
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 Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας για την εργασιακή ένταξη 
ευπαθών οµάδων του πληθυσµού. 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3 

Παρεµβάσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναµικού στους τοµείς 
αποκατάστασης και προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος  

Η αποκατάσταση/αναζωογόνηση,  προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος και των 
πολιτισµικών και φυσικών πόρων µιας περιοχής που υφίσταται τις συνέπιες µιας 
κρίσης, όπως την ορίζει το Άρθρο 51, µε κίνδυνο να βρεθεί σε παρακµή και απαξίωση, 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που όχι µόνο θα 
τονώσουν την παραγωγική και κοινωνική βάση της περιοχής αλλά και θα 
αναβαθµίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η ενίσχυση του ανθρώπινου 
δυναµικού στους τοµείς αποκατάστασης και ορθολογικής διαχείριση του 
περιβάλλοντος και των πολιτισµικών και φυσικών πόρων µε βάση τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης, αποτελεί βασική επιλογή της στρατηγικής, δεδοµένου ότι µε 
αυτήν εξασφαλίζεται µια συνεχής αυτοτροφοδοτούµενη αναπτυξιακή πορεία. 

Με το στόχο αυτό θα επιδιωχθεί η µε παρεµβάσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου 
δυναµικού συµβολή στην αποκατάσταση, τη διατήρηση και ανάδειξη του 
περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, του αστικού και αγροτικού τοπίου 
και των πολιτιστικών και φυσικών πόρων, την αναζωογόνηση και ανάδειξη δασικών 
περιοχών, κ.λ.π.   

Ενδεικτικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου:  

 ∆ράσεις ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης σε θέµατα περιβάλλοντος και πολιτισµού 

 Ενίσχυση των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  

 Ενίσχυση των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο τοµέα του περιβάλλοντος  

 ∆ράσεις κατάρτισης στην αποκατάσταση και προστασία του περιβάλλοντος και 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς  

 Προγράµµατα  απασχόλησης ανέργων στους αρµόδιους φορείς για τον καθαρισµό, 
την εκτέλεση αντιπληµµυρικών έργων και την αναδάσωση των  περιοχών που 
πλήττονται.  

 Προγράµµατα κατάρτισης σε θέµατα πολιτικής προστασίας, διαχείρισης κρίσεων, 
εκτάκτων αναγκών και δηµόσιας υγείας.  

 Έµφαση σε παρεµβάσεις απασχόλησης, εκπαίδευσης, κοινωνικής ένταξης, 
κατάρτισης σε σχέση µε την διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτικής 
προστασίας και της δηµόσιας υγείας. 
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3.1.3 Εξειδίκευση των προτεραιοτήτων του παρόντος άξονα για την 
περίπτωση κρίσεων που συνδέονται µε οικονοµική και κοινωνική 
αναδιάρθρωση που προέρχεται από φυσικές καταστροφές. 

Όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή µε το παρόν πρόγραµµα δίνεται η 
δυνατότητα το τµήµα της κρίσης που συνδέθηκε µε την οικονοµική και 
κοινωνική αναδιάρθρωση που προκλήθηκε από τις καταστροφικές πυρκαγιές 
του καλοκαιριού του 2007 να καλυφθεί από µέρος ή το σύνολο του παρόντος 
Άξονα προτεραιότητας. Επισηµάνθηκε ωστόσο ότι η εξειδίκευση της 
στρατηγικής για την αντιµετώπιση των συνεπειών από τις πυρκαγιές, 
στηρίζεται σε µια πρώτη αποτίµηση της κατάστασης στις πυρόπληκτες 
περιοχές. Όµως µια αποτίµηση αυτής της εµβέλειας  είναι χρήσιµη, περισσότερο για 
τον προσδιορισµό των άµεσων µέτρων, ικανών να ανακουφίσουν τις πρώτες ανάγκες 
των πυρόπληκτων πληθυσµών και λιγότερο για τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό µέσο-
µακροπρόθεσµων στρατηγικών παρεµβάσεων. Αντίθετα για την εξειδίκευση του 
επιχειρησιακού σχεδιασµού σε επίπεδο κατηγοριών πράξεων ειδικά για την 
περίπτωση των πυρκαγιών του καλοκαιριού 2007, για να διασαφηνιστεί και 
οριστικοποιηθεί η µεθοδολογία, οι προτεραιότητες υλοποίησης και η 
βαρύτητα των ειδικών στόχων, και για τον αξιόπιστο προσδιορισµό ποιοτικών 
και ποσοτικών δεικτών παρακολούθησης των εν λόγω στόχων4 θα ληφθούν 
υπόψη τα συµπεράσµατα εκτεταµένης και εµπεριστατωµένης µελέτης η οποία 
θα έχει ως στόχο την σε βάθος αποτίµηση των µέσο-µακροπρόθεσµων 
συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών καθώς και τον τρόπο που αυτές 
επηρεάζουν την  οικονοµική και κοινωνική κατάσταση καθώς και τους τοµείς 
απασχόλησης των πυρόπληκτων πληθυσµών.  

Για τον λόγο αυτό προβλέπεται στο πλαίσιο του συγκεκριµένου Άξονα του ΕΠ 
η εκπόνηση µελέτης, µε σκοπό την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, 
την εκτίµηση των συνεπειών της κρίσης στις πυρόπληκτες περιοχές και τη 
διαµόρφωση εξειδικευµένης πρότασης για την αντιµετώπισή της. Η µελέτη 
αυτή προβλέπεται να συµβάλλει στη δηµιουργία ολοκληρωµένου σχεδίου δράσης για 
την κοινωνική και οικονοµική ανασυγκρότηση και επαγγελµατική επανένταξη των 
πληθυσµών/ανθρώπινου δυναµικού των περιοχών και την καταπολέµηση του 
κοινωνικού αποκλεισµού και της φτώχειας.  

Το ΕΠ θα δράσει  σε πλήρη συνέργεια και συνάφεια µε τα τοµεακά 
προγράµµατα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου αποφεύγοντας 
οποιαδήποτε επικάλυψη δράσεων µε σκοπό την ανάδειξη της προστιθέµενης 
αξίας των δράσεων του ΕΚΤ.  

 Όλες οι δράσεις του ΕΠ θα υλοποιηθούν κατά τρόπο στοχευµένο, διακριτό και 
ολοκληρωµένο, προσαρµοσµένες στην αντιµετώπιση των συνεπειών της κρίσης, 
σε πλήρη συνέργεια, συµπληρωµατικότητα και συνάφεια µε τις λοιπές δράσεις 
που συγχρηµατοδοτούνται από άλλες παρεµβάσεις του  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταµείου, αποφεύγοντας οποιαδήποτε επικάλυψη. 

                                                 
4 Τα στοιχεία αυτά θα ενσωµατωθούν στο πρόγραµµα, σύµφωνα µε τις συστάσεις του Εγγράφου Οδηγιών της ΕΕ 
(Aide Memoir – Case 1 NCR OP) στη βάση των συµπερασµάτων της εν λόγω µελέτης. 
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3.1.4 Ρήτρα ευελιξίας 10% ΕΚΤ/ΕΤΠΑ  

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» και του παρόντος Άξονα 
δύναται να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας (σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ 2 του 
ΓΚ).  

 

3.1.5 Ειδικά Ζητήµατα Εφαρµογής του Άξονα   

Η ενεργός συµµετοχή των υπουργείων που χειρίζονται θέµατα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου 
(Υπ. Απασχόλησης, Υγείας, Παιδείας, Εσωτερικών) είναι απαραίτητη για την εξειδίκευση και 
υλοποίηση του προγράµµατος προκειµένου να διασφαλιστεί η συνέργεια και 
συµπληρωµατικότητα των δράσεων και η κινητοποίηση των αρµόδιων δοµών εφαρµογής. Η 
συµµετοχή των Υπουργείων θα διασφαλιστεί τόσο µε την εκπροσώπηση τους στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης όσο και µε την εκχώρηση αρµοδιοτήτων Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης κατά 
περίπτωση.  

Στο πλαίσιο του παρόντος άξονα προβλέπεται η χρηµατοδότηση δράσεων τύπου 
Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής µε ανώτερο όριο 3% της κοινοτικης συνδροµής 
του, οι οποίες θα καλύπτουν το σύνολο των ενεργειών και δραστηριοτήτων που 
αφορούν στην υλοποίηση των παρεµβάσεων, την παροχή οδηγιών και υποστήριξης 
προς τους εµπλεκόµενους φορείς (δηµόσιους, ιδιωτικούς), την υποστήριξη και 
υποβοήθηση όλων των διοικητικών δοµών και µηχανισµών που συµµετέχουν στο 
Πρόγραµµα καθώς επίσης και τις  σύµφωνα µε το Άρθρο 69 του Κανονισµού δράσεις 
για την ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση και δηµοσιότητα του Προγράµµατος. 

Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα χρήσης διαχειριστικών εργαλείων τύπου συνολικών 
επιχορηγήσεων. 

 

3.2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2  «Ταχεία αντιµετώπιση των άµεσων 
συνεπειών που υφίσταται το ανθρώπινο δυναµικό εξαιτίας απρόβλεπτων 
τοπικών ή τοµεακών κρίσεων που συνδέονται µε την οικονοµική και 
κοινωνική αναδιάρθρωση, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν αναδιάρθρωσης που 
προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή µε τις συνέπειες της 
απελευθέρωσης του εµπορίου στις περιφέρειες που πληρούν τους όρους για 
το στόχο σύγκλισης και στις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για µεταβατική 
στήριξη στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης». 

 

3.2.1 Βασικές στρατηγικές προτεραιότητες  

Ο παρών άξονας προτεραιότητας προβλέπεται να καλύψει τα βραχυπρόθεσµα µέτρα 
που είναι απαραίτητα για την αντιµετώπιση των αµέσων αναγκών που είναι 
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αποτέλεσµα µιας κρίσης που συνδέεται µε την οικονοµική και κοινωνική 
αναδιάρθρωση ή µε τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εµπορίου. 

Βασική προτεραιότητα του άξονα είναι η λήψη αµέσων µέτρων για την 
ανακούφιση και στήριξη των  τοπικών πληθυσµών που πλήττονται η/και του 
ανθρώπινου δυναµικού που υφίσταται τις συνέπειες µιας κρίσης. 

Η επιτυχής αντιµετώπιση των άµεσων επιπτώσεων µιας κρίσης όπως ορίζεται στο 
Άρθρο 51 του Γενικού Κανονισµού 1083 είναι πρωταρχικής σηµασίας για την 
περεταίρω οµαλή και αποτελεσµατική διαχείριση της. Η απορρόφηση του 
ψυχολογικού, κοινωνικού και οικονοµικού σοκ που υφίστανται οι πληγέντες αποτελεί 
κοµβικό παράγοντα για την οικοδόµηση κλίµατος ασφάλειας και εµπιστοσύνης, που θα 
οδηγήσει στη συνέχεια στη δηµιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για 
ανασυγκρότηση των πληθυσµών και/η του ανθρώπινου δυναµικού.  

Για το λόγο αυτό στον παρόντα άξονα προβλέπεται η υλοποίηση παρεµβάσεων που θα 
καλύψουν κατά τρόπο άµεσο, ευέλικτο, αποτελεσµατικό και ολοκληρωµένο τις πρώτες  
προκύπτουσες ανάγκες, δρώντας κυρίως σε τρία επίπεδα: 

- στο επίπεδο παροχής ψυχολογικής στήριξης,  

- στο επίπεδο αποτροπής της υποβάθµισης η/και στο µετρό του δυνατού, 
αποκατάστασης της ποιότητας ζωής και της διασφάλισης ικανοποιητικών συνθηκών 
διαβίωσης και υγιεινής, και  

- στο επίπεδο παροχής προοπτικών και διεξόδων για επαγγελµατική αποκατάσταση.   

Η δυσκολία υλοποίησης των δράσεων έγκειται κύρια στην ιδιαιτερότητα του 
χαρακτήρα τους αφού απαιτείται σε άµεσο χρόνο: 

- η ορθή αξιολόγηση του είδους  και των διαστάσεων της κρίσης και των συνεπειών 
της, 

- η επιλογή της κατάλληλης µεθόδου δράσης και ο αποτελεσµατικός συντονισµός 
των δράσεων και  

- ο άµεσος ευέλικτος, αποτελεσµατικός και ολοκληρωµένος τρόπος υλοποίησης 
τους.  

Προκειµένου να διαµορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο ταχείας και 
αποτελεσµατικής αντιµετώπισης κρίσεων προβλέπεται στο πλαίσιο του Άξονα 
η εκπόνηση µελέτης για τη δηµιουργία ειδικού κανονιστικού και 
εφαρµοστικού πλαισίου, τον προσδιορισµό συστήµατος και κριτηρίων 
αξιολόγησης κρίσεων, καθώς και της αποτελεσµατικότερης δοµής διαχείρισης 
κρίσεων, η οποία θα εξασφαλίζει κατά τρόπο ευέλικτο, αποτελεσµατικό και 
άµεσο το σχεδιασµό, το συντονισµό και την υλοποίηση των δράσεων που 
αποσκοπούν στη στήριξη του πληθυσµού /ανθρώπινου δυναµικού.  

Οι Ελληνικές Αρχές  θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου τα 
αποτελέσµατα της µελέτης να είναι διαθέσιµα το αργότερο ένα χρόνο µετά την 
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έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ΕΠ «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» 
ώστε να καταστεί ο Άξονας λειτουργικός.  

Ενδεικτικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου:  

 Παροχή άµεσων βραχυπρόθεσµων συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών – 
συµβουλευτικής - ψυχολογικής στήριξης  

 Προσαρµοσµένη ενίσχυση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής µέριµνας και φροντίδας 
προς τον τοπικό πληθυσµό  

 ∆ηµιουργία έκτατων κινητών δόµων κοινωνικής φροντίδας και ενίσχυση 
λειτουργίας υπαρχουσών δοµών που συµµετέχουν ενεργά στην αντιµετώπιση των 
επιπτώσεων της κρίσης. 

 Ενίσχυση των υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας και δηµόσιας υγείας µε τη 
δηµιουργία έκτατων κινητών µονάδων για δράσεις πρόληψης και διασφάλισης της 
δηµόσιας υγείας  σε περιοχές που πλήττονται. 

 Εξειδικευµένες και προσαρµοσµένες ολοκληρωµένες δράσεις συµβουλευτικής και 
ψυχολογικής υποστήριξης ευπαθών οµάδων σε περιοχές /τοµείς που πλήττονται 
(ενδεικτικά συµβουλευτική προς τον σχολικό πληθυσµό, κινητές µονάδες, κλιµάκια 
ψυχολογικής παρέµβασης κλπ) 

 Άµεσες δράσεις προώθησης στην απασχόληση (ενδεικτικά ειδικά µέτρα για µικρό 
χρονικό διάστηµα, όπως ενίσχυση αναζήτησης εργασίας, κινητικότητας ή 
συµµετοχής στην δια βίου µάθηση.) 

 Όλες οι δράσεις του ΕΠ θα υλοποιηθούν κατά τρόπο στοχευµένο, διακριτό και 
ολοκληρωµένο, προσαρµοσµένες στην αντιµετώπιση των συνεπειών της κρίσης, σε 
πλήρη συνέργεια, συµπληρωµατικότητα και συνάφεια µε τις λοιπές δράσεις που 
συγχρηµατοδοτούνται από άλλες παρεµβάσεις του  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταµείου, αποφεύγοντας οποιαδήποτε επικάλυψη. 

 

3.2.2 Ρήτρα ευελιξίας 10% ΕΚΤ/ΕΤΠΑ  

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» και του παρόντος Άξονα 
δύναται να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας (σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ 2 του 
ΓΚ).  

 

3.2.3 Ειδικά Ζητήµατα Εφαρµογής του Άξονα   

Η ενεργός συµµετοχή των υπουργείων που χειρίζονται θέµατα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου 
(Υπ. Απασχόλησης, Υγείας, Παιδείας, Εσωτερικών) είναι απαραίτητη για την εξειδίκευση και 
υλοποίηση του προγράµµατος προκειµένου να διασφαλιστεί η συνέργεια και 
συµπληρωµατικότητα των δράσεων και η κινητοποίηση των αρµόδιων δοµών εφαρµογής. Η 
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συµµετοχή των Υπουργείων θα διασφαλιστεί τόσο µε την εκπροσώπηση τους στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης όσο και µε την εκχώρηση αρµοδιοτήτων Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης κατά 
περίπτωση.  

Για την υποστήριξη της εφαρµογής του Άξονα δύναται να συσταθεί Τεχνική Επιτροπή 
Καθοδήγησης, µε τη συµµετοχή και εµπειρογνωµόνων, που θα έχει ως αντικείµενο 
την επεξεργασία σε επιστηµονικό και τεχνοκρατικό επίπεδο των συµπερασµάτων της 
πιο πάνω µελέτης και την υποβολή των κατάλληλων εισηγήσεων προς τη 
∆ιαχειριστική Αρχή του προγράµµατος.  

Στο πλαίσιο του παρόντος άξονα προβλέπεται η χρηµατοδότηση δράσεων τύπου 
Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής µε ανώτερο όριο 3% της κοινοτικής συνδροµής 
του, οι οποίες θα καλύπτουν το σύνολο των ενεργειών και δραστηριοτήτων που 
αφορούν στην υλοποίηση των παρεµβάσεων, την παροχή οδηγιών και υποστήριξης 
προς τους εµπλεκόµενους φορείς (δηµόσιους, ιδιωτικούς), την υποστήριξη και 
υποβοήθηση όλων των διοικητικών δοµών και µηχανισµών που συµµετέχουν στο 
Πρόγραµµα καθώς επίσης και τις  σύµφωνα µε το Άρθρο 69 του Κανονισµού δράσεις 
για την ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση και δηµοσιότητα του Προγράµµατος. 

Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα χρήσης των χρηµατοδοτικών εργαλείων τύπου 
συνολικών επιχορηγήσεων. 

 

3.3 Οι ενδεικτικές οµάδες-στόχοι των παρεµβάσεων του Προγράµµατος 

Οι ενδεικτικές οµάδες-στόχοι των παρεµβάσεων του Προγράµµατος θα συνδέονται 
άµεσα η έµµεσα µε τις συνέπειες των κρίσεων και είναι οι ακόλουθες: 

 Άνεργοι - γυναίκες, νέοι/ες (15-24 ετών), µεγαλύτερης ηλικίας (55-64 ετών). 

 Άτοµα ευπαθών κοινωνικών οµάδων που απειλούνται µε αποκλεισµό από την 
αγορά εργασίας. 

 Ανενεργοί/ές (άτοµα εκτός αγοράς εργασίας).  

 Άτοµα που διατρέχουν τον κίνδυνο να µείνουν άνεργοι. 

 Εργαζόµενοι/ες των περιοχών που υφίστανται τις συνέπειες της κρίσης σε όλους 
τους κλάδους της οικονοµίας, Επιχειρηµατίες/εργοδότες, αυτοαπασχολούµενοι/ες.,  

 Άτοµα προερχόµενα από ευπαθείς οµάδες πληθυσµού συγκεκριµένων περιοχών 
στο πλαίσιο της ανάπτυξης τοπικών σχεδίων κοινωνικής ένταξης 

 Οικογένειες και άτοµα (ηλικιωµένοι – παιδιά) σε κατάσταση φτώχειας 

 

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

3.4.1 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: 

 Στις παρεµβάσεις στο παραγωγικό περιβάλλον  

 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:  

 ∆ράσεις κατάρτισης – Ανθρώπινο δυναµικό  

 Παρεµβάσεις στον τοµέα του Περιβάλλοντος. 

 Παρεµβάσεις µε βάση την προσέγγιση LEADER που χρηµατοδοτούνται από το 
ΕΓΤΑΑ  

 Παρεµβάσεις για την ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών µέσω µιας 
τοπικής στρατηγικής, που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ.  



 

 59

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 Επιτροπής5 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.  

                                                 
5 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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Οι επενδύσεις στην πρώτη µεταποίηση και εµπορία ιχθύων, οστράκων κ.λ.π. 
χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΑ, µέχρι εξαντλήσεως των πόρων του 
ΕΠΑΛ. 

Η στήριξη στην υδατοκαλλιέργεια και στη µεταποίηση των προϊόντων αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας, από το ΕΤΑ, περιορίζεται στις επιχειρήσεις, όπως αυτές 
προβλέπονται στον Καν. 1198/20056.  

Υδρεύσεις, αποχετεύσεις και βιολογικοί καθαρισµοί χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά 
από το ΕΤΠΑ. 

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). 

 

3.4.2 Ειδικά Κριτήρια ∆ιαχωρισµού  

3.4.2.1  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: 

3.4.2.1.1 Υποδοµές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας   και 
τη διατήρηση και αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς (άξονας 3 ΠΑΑ) 

 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.  

 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€ .  

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

3.4.2.1.2 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.  

3.4.2.1.3 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 αναβάθµισης7  του οικισµού. Οι επιλέξιµες 
κατηγορίες δαπανών αφορούν τα παρακάτω:  

 βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (διαµόρφωση υπαίθριων χώρων, 
πλακοστρώσεις, πεζοδροµήσεις, φωτισµός κ.λ.π.) 

 αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση 

 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 € .  

                                                 
7 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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∆ράσεις για την ανακαίνιση και ανάπτυξη χαρακτηρισµένων «παραδοσιακών 
οικισµών» θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ. 

3.4.2.1.4 Υποδοµές πρόσβασης.  

Μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις συνολικού προϋπολογισµού 
µέχρι 500.000€, χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ. 

3.4.2.1.5 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.  

3.4.2.1.6 Υποδοµές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Το σύνολο των παρεµβάσεων που άπτονται υποδοµών, ανάπτυξης και εφαρµογών 
ΤΠΕ για την εξυπηρέτηση του πολίτη, χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά και µόνο από 
το ΕΤΠΑ.  

3.4.2.1.7 Λοιπά έργα υποδοµών 

Τα λοιπά έργα υποδοµών, στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές, χρηµατοδοτούνται 
από το ΕΤΠΑ. 

 

3.4.3 Ανθρώπινο δυναµικό 

3.4.3.1 Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 

Η διαφοροποίηση µεταξύ ΕΓΤΑΑ και ΕΚΤ, για δράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης, 
εξειδικεύεται, ως ακολούθως:  

ΕΓΤΑΑ 

Το ταµείο θα καλύπτει 
αποκλειστικά κατάρτιση που θα 
αφορά στη θεµατολογία και στους 
δικαιούχους των παρακάτω µέτρων 
του Αξονα 2 του ΠΑΑ 2007-2013. 

ΕΚΤ 

Το ταµείο θα καλύπτει αποκλειστικά κατάρτιση 
που θα αφορά στη θεµατολογία και στους 
δικαιούχους των παρακάτω µέτρων του άξονα 
1 καθώς και  των µέτρων των αξόνων 3 και 4 
του ΠΑΑ  2007-2013 

211 Ενισχύσεις για φυσικά 
µειονεκτήµατα στους 
γεωργούς ορεινών περιοχών 

112 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών  

 

212 Ενισχύσεις στους γεωργούς 
περιοχών µε µειονεκτήµατα, 
εκτός των ορεινών 

121 Εκσυγχρονισµός γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων  
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περιοχών.  

213 Natura 2000 123 Αύξηση προστιθέµενης αξίας στα 
γεωργικά και δασοκοµικά προϊόντα 

 

214 Γεωργοπεριβαλλοντικές 
ενισχύσεις 

Κατάρτιση στο πλαίσιο εφαρµογής των αξόνων 
3 και 4 του ΠΑΑ (Ποιότητα ζωής στις αγροτικές 
περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής 
οικονοµίας – Προσέγγιση Leader), όπως αυτοί 
καθορίζονται στον Καν. 1698/05. 

 

215 Ενισχύσεις για την καλή 
διαβίωση των ζώων 

 

216 Στήριξη για µη παραγωγικές 
επενδύσεις (γεωργία) 

 

221 Πρώτη δάσωση γεωργικών 
γαιών 

 

222 Πρώτη εγκατάσταση 
γεωργοδασοκοµικών 
συστηµάτων σε γεωργική γή 

 

223 Πρώτη δάσωση µη 
γεωργικών γαιών 

 

225 ∆ασοπεριβαλλοντικές 
ενισχύσεις 

 

226 Αποκατάσταση του 
δασοκοµικού δυναµικού και 
εισαγωγή δράσεων 
πρόληψης. 

 

227 Στήριξη για µη παραγωγικές 
επενδύσεις (δάση) 

 

 

Η διαφοροποίηση µεταξύ ΕΓΤΑΑ και ΕΚΤ, για δράσεις ενηµέρωσης–
πληροφόρησης-εκπαίδευσης, εξειδικεύεται, ως ακολούθως:  

Όσον αφορά δράσεις ενηµέρωσης-εκπαίδευσης, οι οποίες αφορούν όλες τις 
στρατηγικές, πολιτικές και κατευθύνσεις για την Αγροτική Ανάπτυξη στη νέα 
προγραµµατική περίοδο, υλοποιούνται κυρίως στο πλαίσιο χρηµατοδότησης του 
ΕΓΤΑΑ , µέσω του ΠΑΑ.  

Ειδικότερα: 

 Οι δράσεις ενηµέρωσης για θέµατα αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία 
αφορούν Περιβαλλοντικά ζητήµατα (Κοινοτική Στρατηγική Βιοποικιλότητας, 
∆ίκτυο Natura 2000, Πλαίσιο για τα νερά, Θεµατική στρατηγική για την προστασία του 
εδάφους, Κοινοτικό πρόγραµµα για την κλιµατική αλλαγή, Θεµατική στρατηγική για τη 
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µόλυνση του αέρα, Θεµατική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των 
φυτοφαρµάκων), στρατηγική για τα δάση, καινοτοµία στις στρατηγικές για την 
αγροτική ανάπτυξη, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, βιοενέργεια,  θα 
συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΓΤΑΑ.  

 Oι δράσεις ενηµέρωσης-εκπαίδευσης για θέµατα Οργάνωσης και 
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές καθώς και για Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για γεωργική και αγροτική ανάπτυξη, 
θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΚΤ. 

 

3.4.3.2  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.  

 

3.4.4 Περιβάλλον  

3.4.4.1 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 
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πρόληψης και προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων από πυρκαγιές 
και άλλες φυσικές καταστροφές. (Ο εξοπλισµός δασοπυρόσβεσης 
χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ (βλ. και  πίνακα 1)). 

 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.  

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 
γεωργο-περιβαλλοντικών 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. 
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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. 

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 δίκτυα8   ♦ 

∆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 2000
9
 ♦   

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 

  ♦ 

Έργα υποδοµής σε περιοχές ΝΑΤURA 10 ♦  ♦ 

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) ♦   

                                                 
8 ∆εν υπάρχουν µικτά δίκτυα 
9 Κατηγοριοποίηση των Παρεµβάσεων σύµφωνα µε τον τεχνικό Οδηγό για τη χρηµατοδότηση του ∆ικτύου Natura 
2000 (2006) 
10 Έργα υποδοµών, σε περιοχές Natura 2000 ακολουθούν την κατηγοριοποίηση ανά Ταµείο, όπως 
αποτυπώνονται στους πίνακες 1 και 2. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΕΓΤΑΑ 

Αξιοποίηση βιοµάζας γεωργοκτηνοτροφικής και δασικής  
προέλευσης 

  ♦ 

Εξοπλισµός δασοπυρόσβεσης  ♦   

 

3.4.4.2 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. 
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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 Παρατηρήσεις

∆ιαχείριση της διαδικασίας επιλογής +   

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 

 +  

∆ιαχείριση Προστασίας – Εισβάλλοντα Ξενικά  Είδη +   

Υλοποίηση Σχεδίων και Συµβάσεων ∆ιαχείρισης +   
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000 ΕΤΠΑ ΕΓΤΑΑ Παρατηρήσεις

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.  

 

3.4.4.3 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: 

 Μεθόδους υδατοκαλλιέργειας που µειώνουν τον αρνητικό αντίκτυπο ή ενισχύουν 
το θετικό αντίχτυπο στο περιβάλλον, σε σχέση µε τη συνήθη πρακτική στον τοµέα 
τα υδατοκαλλιέργειας. 
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 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. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Οι παρούσες διατάξεις έχουν προκύψει, ως προς τις γενικές αρχές τους, µετά από 
διαβούλευση των ελληνικών αρχών µε τις υπηρεσίες της ΕΕ για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 
και ισχύουν ως έχουν. Παρόλα αυτά, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του ΕΠ «Εθνικό 
Αποθεµατικό Απροβλέπτων» ενδέχεται να προκύψει η ανάγκη συµπληρωµατικών 
διατάξεων εφαρµογής για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράµµατος. 

4.1 ΑΡΧΕΣ και ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και ειδικότερα τα όσα 
προβλέπονται στα άρθρα 58 έως 62 και του Καν. (ΕΚ) 1828/2006, άρθρα 12 έως 26, 
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 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 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 
όπου απαιτείται θα εκδοθούν 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 θα γίνει στην περιγραφή του κοινού 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ που θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή 
σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

Tο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 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 
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διαχειριστικών αρχών, µε στόχο την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας 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, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Καν. (ΕΚ) 
1828/06, συνοδευόµενο από τη γνώµη συµµόρφωσης του άρθρου 71 του Καν. 
(ΕΚ) 1083/2006, την εποπτεία της αποτελεσµατικής εφαρµογής του και την 
προσαρµογή του ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων του, 

(iii) συντονίζει τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ και 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 και στο υποκεφάλαιο 4.3 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, 
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(viii) διαµορφώνει προτάσεις για τον προγραµµατισµό και τη διαχείριση του εθνικού 
αποθεµατικού απροβλέπτων, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Καν. (ΕΚ) 
1083/2006, 

(ix) διαµορφώνει το πλαίσιο αρχών δηµοσιότητας και πληροφόρησης για τα ΕΠ που 
συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής, 
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) συµµετέχει στις ετήσιες συναντήσεις των διαχειριστικών αρχών των ΕΠ και της 
Επιτροπής που προβλέπονται στο άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, 

(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 Κανονισµού, 

(xii) µεριµνά για το συντονισµό του ΕΣΠΑ µε τις πολιτικές του Εθνικού 
Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) και 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, 

(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 Κανονισµό, 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 1, στατιστικής σύγκλισης, 
σταδιακής εισόδου) 

(xvi) µεριµνά για την υλοποίηση των αποφάσεων και κατευθύνσεων της ειδικής 
επιτροπής της παρ. 4.1.2.6 για τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή των 
συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων και για την τήρηση 
του κοινοτικού θεσµικού πλαισίου σε ότι αφορά τη χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων,  
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(xvii) διαµορφώνει το σύστηµα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των 
δικαιούχων εξαιρουµένων αυτών που λαµβάνουν κρατική ενίσχυση κατά τα 
άρθρα 87 και 88 της συνθήκης, παρέχει οδηγίες και εποπτεύει την ορθή και 
ενιαία εφαρµογή του, 

(xviii) 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, 

(xix) συγκροτεί και λειτουργεί θεµατικές δικτυώσεις µε στόχο τη διερεύνηση και 
διάχυση καλών πρακτικών και προτάσεων απλούστευσης και µείωσης της 
γραφειοκρατίας, 

(xx) οργανώνει και λειτουργεί την ηλεκτρονική δικτύωση όλων των διαχειριστικών 
αρχών, καθώς και των ειδικών υπηρεσιών συντονισµού, µε στόχο την 
καλύτερη και ταχύτερη ενηµέρωση και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών 
στην αντιµετώπιση και επίλυση κοινών θεµάτων, 

(xxi) υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες της διάσκεψης των Προέδρων των 
επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ 

(xxii) 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,  

(xxiii) 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 και δεν τις υποκαθιστά στην άσκηση των 
αρµοδιοτήτων τους. 

Η άσκηση των αρµοδιοτήτων που περιγράφονται ανωτέρω γίνεται µέσω ειδικών 
υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, 
Περιφερειακής Πολιτικής και ∆ηµοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραµµατείας 
Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

 

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 4.1.1, προσδιορίζονται 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 ΕAT, της ΕΤΕπ και άλλων υφιστάµενων 
χρηµατοδοτικών µέσων.  

Για το σκοπό αυτό οι µηχανισµοί συντονισµού: 
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(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 

Ο συντονισµός των δράσεων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ ασκείται από την 
Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) του 
Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας σε συνεργασία µε την εθνική 
αρχή συντονισµού και τις αρµόδιες εθνικές αρχές. 

Ειδικότερα η ΕΥΣΕΚΤ: 

(i) Ασκεί καθήκοντα συντονισµού και παρακολούθησης των δράσεων που 
συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών 
και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες τής 
υπηρεσίας καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

(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 στις 
σχετικές 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 1, 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 
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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 Γεν. Κανονισµού 1083/2006. 

(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 
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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. 

Η ενσωµάτωση των αρχών της EQUAL κάθετα και οριζόντια (horizontal and vertical 
mainstreaming) θα διασφαλιστεί µέσω ειδικής υπηρεσίας, η οποία θα αποτελεί 
µετεξέλιξη της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του Προγράµµατος της Κ.Π. EQUAL του 
ΚΠΣ 2000-2006. Η ειδική αυτή υπηρεσία αφενός θα εντοπίζει ευκαιρίες για την 
ενσωµάτωση των αρχών της EQUAL στις δράσεις των ΕΠ, αφετέρου θα παρέχει την 
απαραίτητη τεχνογνωσία προς την κατεύθυνση αυτή µε ενδεδειγµένες 
εµπειρογνωµοσύνες. Επίσης θα παρακολουθεί και θα παρέχει συµβουλευτική για την 
ορθή εφαρµογή των αρχών της EQUAL. 

Οι υφιστάµενες Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρµογής που λειτουργούν 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.  

Για την υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής του ΕΠ «∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση», προωθείται ο µετασχηµατισµός  της ανώνυµης µη κερδοσκοπικής 
εταιρίας του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα «Κοινωνία της Πληροφορίας» σε «∆ιοικητική 
Αναδιοργάνωση Α.Ε.», µε κύριο αντικείµενο τον περιορισµό της πολυνοµίας, την 
αξιολόγηση και αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας των δηµόσιων οργανισµών, 
τον οργανωτικό και λειτουργικό ανασχεδιασµό και την ανασυγκρότησή τους.  

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. 

 

4.1.2.2 Συντονισµός δράσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος 

Ο συντονισµός των δράσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος ασκείται µέσω Ειδικής 
Υπηρεσίας στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία θα συντονίζει, θα καθορίζει προτεραιότητες και θα 
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 συνέργια και συµπληρωµατικότητα των 
παρεµβάσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος. Επιπλέον θα συνεργάζεται µε την 
εθνική αρχή συντονισµού για την ενσωµάτωση των κατευθύνσεων άσκησης 
περιβαλλοντικής πολιτικής στα περιφερειακά ΕΠ.  

Η ειδική αυτή υπηρεσία θα υποστηρίζει και θα συντονίζει τη λειτουργία 
περιβαλλοντικού δικτύου (Environmental Network) σε συνεργασία µε το Εθνικό 
Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) και τις λοιπές Υπηρεσίες του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε και τις συναρµόδιες Κεντρικές & Περιφερειακές Αρχές, θα συντάσσει ετήσιες 
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απολογιστικές εκθέσεις για την πρόοδο των έργων και δράσεων περιβάλλοντος τις 
οποίες θα αποστέλλει και προς την εθνική αρχή συντονισµού και τις αρµόδιες 
υπηρεσίες της ΕΕ, θα 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), θα 
συµµετέχει στις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ και θα υποστηρίζει το ΥΠΕΧΩ∆Ε 
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 και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µέσω: 

(α)  ∆ιυπουργικού Οργάνου, όπως αυτό θα οριστεί από κοινή υπουργική απόφαση 
των εµπλεκόµενων εθνικών αρχών και υπό την προεδρία του Γενικού Γραµµατέα 
του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο θα 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 χρηµατοδότησής τους, ώστε να διασφαλιστεί η 
αναγκαία συνέργια και συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων,  

(β) ειδικής δοµής που θα οριστεί µε Κοινή Υπουργική Απόφαση και η οποία θα 
αποτελεί µετεξέλιξη της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του ΕΠ «Υγεία – Πρόνοια» 
της προγραµµατικής περιόδου 2000 – 2006. Η δοµή αυτή θα υποστηρίζει αφενός 
το διυπουργικό όργανο για θέµατα κατάρτισης της στρατηγικής και θα συντονίζει 
αφετέρου την εφαρµογή των δράσεων του τοµέα υγείας – κοινωνικής 
αλληλεγγύης που θα υλοποιούνται από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο του 
συντονισµού θα 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.   

Στο πλαίσιο της ειδικής αυτής δοµής θα αναληφθούν επίσης καθήκοντα ενδιάµεσου 
φορέα διαχείρισης, ο οποίος θα οριστεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 
υποκεφάλαιο 4.1.4. 
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4.1.2.4 Συντονισµός δράσεων ΕΤΠΑ στον τοµέα της εκπαίδευσης 

Ο συντονισµός των δράσεων ΕΤΠΑ στον τοµέα της εκπαίδευσης θα διασφαλιστεί από 
την αντίστοιχη µονάδα της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 
Μάθηση», η οποία θα αναλάβει και αρµοδιότητες συντονισµού της εφαρµογής των 
δράσεων ΕΤΠΑ του τοµέα της εκπαίδευσης που υλοποιούνται από τα περιφερειακά ΕΠ 
του ΕΣΠΑ και από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». 

 

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 ο Γενικός Γραµµατέας Εσωτερικών και ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ο Ειδικός Γραµµατέας Ψηφιακού Σχεδιασµού του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, ο προϊστάµενος της εθνικής αρχής 
συντονισµού 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, καθορίζονται η συγκρότηση και οι ειδικότερες 
αρµοδιότητες της επιτροπής. 

 

4.1.2.6  Συντονισµός συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών 
ενισχύσεων, µέσων 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, συνιστάται επιτροπή στην οποία µετέχουν οι προϊστάµενοι 
της εθνικής αρχής συντονισµού, της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηµατικότητα», της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», της 
διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» και της 
διαχειριστικής αρχής των ΠΕΠ. 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 Κανονισµού. 

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 
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επενδύσεων µικρότερου µεγέθους, ασκείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Οικονοµίας & 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 του ΕΠ «Πολιτισµός» η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του ΚΠΣ 2000-
2006 στο Υπουργείο Πολιτισµού, η οποία θα αναλάβει και αρµοδιότητες συντονισµού 
της εφαρµογής των δράσεων του τοµέα πολιτισµού που υλοποιούνται από τα ΕΠ του 
ΕΣΠΑ. 

 

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, συντάσσουν ειδική αναφορά για την πρόοδο και 
αποτελεσµατικότητα των δράσεων µε χρήση των κωδικών θεµατικής και εδαφικής 
διάστασης και τις γνωστοποιούν στον µηχανισµό αυτό. 
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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 προγράµµατος 

Ως διαχειριστική αρχή του προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό για Απρόβλεπτα», 
σύµφωνα µε το άρθρο 59 παρ.1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, ορίζεται, µε κοινή 
απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του 
Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Ειδική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.  

H διαχειριστική αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 60 του Καν. (ΕΚ) 1083/06, είναι 
υπεύθυνη για τη διαχείριση και την υλοποίηση του προγράµµατος σύµφωνα µε την 
αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες : 

(i) ∆ιασφαλίζει την επιλογή των προς χρηµατοδότηση πράξεων σύµφωνα µε τα 
κριτήρια που εφαρµόζονται στο πρόγραµµα καθώς και τη συµµόρφωση των 
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων µε τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς 
κανόνες, καθ' όλη την περίοδο υλοποίησής τους, 

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή: 

 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 προγράµµατος, 

− 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 πρόγραµµα, 

− τη δηµοσιοποίηση καταλόγου στον οποίο παρατίθενται ο τίτλος των 
πράξεων, οι δικαιούχοι και το ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης που 
χορηγείται. 
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 Εφαρµόζει διαδικασίες αξιολόγησης των πράξεων µε βάση τα κριτήρια ένταξης 
που εγκρίνονται από την επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος. Οι 
προτάσεις που δεν έχουν αξιολογηθεί ή δεν έχουν λάβει θετική αξιολόγηση δεν 
δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραµµα. 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 
προγράµµατος, 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 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 πρόγραµµα 
έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις ή βρίσκονται σε εκτέλεση ή περατώθηκαν 
µετά την 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 
πρόγραµµα. 

 Γνωστοποιεί τις προς ένταξη πράξεις προϋπολογισµού άνω των πέντε εκατ. 
(5.000.000) ευρώ στην εθνική αρχή συντονισµού προκειµένου να διατυπώσει 
γνώµη εντός δέκα πέντε ηµερών. Οι συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΤ 
προτεινόµενες προς ένταξη πράξεις, γνωστοποιούνται στην ΕΥΣΕΚΤ για 
διατύπωση γνώµης, όταν είναι προϋπολογισµού άνω των δύο εκατ. 
(2.000.000) ευρώ. Η απόφαση ένταξης εκδίδεται µε ευθύνη της διαχειριστικής 
αρχής µετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής. Για τα δηµόσια έργα 
προϋπολογισµού άνω των είκοσι πέντε εκατ. (25.000.000) ευρώ στον τοµέα 
του περιβάλλοντος και άνω των πενήντα εκατ. (50.000.000) ευρώ σε άλλους 
τοµείς, η απόφαση ένταξης εκδίδεται µόνο µετά από σύµφωνη γνώµη του 
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

 Εκδίδει την απόφαση ένταξης πράξεων στο πρόγραµµα και ενηµερώνει 
γραπτώς το 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 των σταδίων εξέλιξης δηµοσίων συµβάσεων και ιδίως 
κατά τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύµβασης. Η 
διαχειριστική αρχή εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη της εντός δέκα (10) 
εργασίµων ηµερών ή εντός δέκα πέντε (15) εργασίµων ηµερών σε περιπτώσεις 
συµβάσεων άνω των είκοσι πέντε εκατοµµυρίων ευρώ η οποία και αποτελεί όρο 
για τη χρηµατοδότηση της πράξης. 

 Συνεργάζεται µε την εθνική αρχή συντονισµού, την καθ’ ύλην αρµόδια 
υπηρεσία συντονισµού και την Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία 
που ζητείται. 



 

 83

(ii) Επαληθεύει την παράδοση των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και υπηρεσιών 
και την πραγµατοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι για τις 
διάφορες πράξεις, καθώς και τη συµµόρφωσή τους προς τους κοινοτικούς και τους 
εθνικούς κανόνες. 

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή: 

• 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, 

 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, η 
διαχειριστική αρχή επιβεβαιώνει την εφαρµογή των όρων και 
προϋποθέσεων που ενδεχοµένως έχει θέσει κατά την εξέταση της 
διαδικασίας ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων. Η διαχειριστική αρχή 
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, η διαχειριστική αρχή τηρεί αρχεία που περιγράφουν 
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και δικαιολογούν τη δειγµατοληπτική µέθοδο που καθορίζει τις πράξεις ή 
τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση. Η διαχειριστική αρχή 
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 τη 
διαχειριστική αρχή) για τον τύπο των σχετικών δικαιούχων και πράξεων. 
Η διαχειριστική αρχή 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 της διαχειριστικής αρχής 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 προγράµµατος η υλοποίηση της 
πράξης θα γίνεται από µονάδα διαφορετική από τη µονάδα που είναι αρµόδια 
για τη διενέργεια των επαληθεύσεων, ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούµενη 
διάκριση καθηκόντων. 

Στις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων η διαχειριστική αρχή: 

 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. 
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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, η 
διαχειριστική αρχή τηρεί αρχεία που περιγράφουν και δικαιολογούν τη 
δειγµατοληπτική µέθοδο που καθορίζει τις πράξεις ή τις συναλλαγές που 
επιλέγονται προς επαλήθευση. Η διαχειριστική αρχή 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. Η διαχειριστική αρχή 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 προγράµµατος 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 η διαχειριστική αρχή: 

• 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. 

• διασφαλίζει την πρόσβαση της αρχής πιστοποίησης και της αρχής 
ελέγχου στα εν λόγω στοιχεία. 
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(iv) 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. 

(v) 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 η διαχειριστική αρχή 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, όπως αυτή θα οριστεί από τη διαχειριστική 
αρχή κατά την έναρξη υλοποίησής του,  

(vi) διασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις του προγράµµατος 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 η διαχειριστική αρχή: 

 προετοιµάζει και οργανώνει τις αξιολογήσεις που προβλέπονται στο 
υποκεφάλαιο 4.4 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, 

 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, 

 κοινοποιεί τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων στην εθνική αρχή 
συντονισµού και στην ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον το πρόγραµµα 
συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή 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, 

 λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την αξιοποίηση των συµπερασµάτων 
των αξιολογήσεων, 

 προτείνει στην επιτροπή παρακολούθησης 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, 

(vii) 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 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 προγράµµατος 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, τον ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης και τηρούνται στο 
ΟΠΣ. 

(viii) διασφαλίζει ότι η αρχή πιστοποίησης λαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες 
σχετικά µε τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης,  
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Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή: 

• 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, 

(ix) υποστηρίζει τις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης και τον εφοδιασµό της 
µε τα απαιτούµενα έγγραφα τα οποία καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση 
της ποιότητας υλοποίησης του προγράµµατος σε σχέση µε τους στόχους του, 

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή: 

• µεριµνά για τη συλλογή και επεξεργασία όλων των στοιχείων που 
απαιτούνται για την παρακολούθηση της ποιότητας και της 
αποτελεσµατικότητας της υλοποίησης του προγράµµατος από την 
επιτροπή παρακολούθησης και τη λήψη αποφάσεων από αυτήν,  

• µεριµνά για την υλοποίηση των αποφάσεων της επιτροπής 
παρακολούθησης, 

(x) συντάσσει και υποβάλλει στην Επιτροπή, µετά την έγκριση της επιτροπής 
παρακολούθησης, την ετήσια και τελική έκθεση εκτέλεσης του προγράµµατος 
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, 

(xi) διασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας 
που ορίζονται στο άρθρο 69 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, 

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή: 

• εκπονεί επικοινωνιακό σχέδιο του προγράµµατος σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 2 παρ. 2 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 
πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή υλοποιεί δράσεις τύπου 
ΕΚΤ µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%), το οποίο 
οριστικοποιείται µε τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής,  

• υλοποιεί τις προβλεπόµενες στο εγκεκριµένο σχέδιο επικοινωνίας 
δράσεις, ενηµερώνει σχετικά την επιτροπή παρακολούθησης του 
προγράµµατος και την Επιτροπή και αξιολογεί την αποτελεσµατικότητά 
τους σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006, 
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• παρακολουθεί την πορεία της υλοποίησης των δράσεων δηµοσιότητας, η 
υλοποίηση των οποίων έχει αναληφθεί από ενδιάµεσους φορείς 
διαχείρισης,  

• ενηµερώνει τους δικαιούχους για τις ενέργειες δηµοσιότητας που 
αναλαµβάνουν στο πλαίσιο εκτέλεσης πράξεων και παρακολουθεί την 
ορθή τήρηση των υποχρεώσεων αυτών, 

(xii) 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,  

(xiii) συντονίζει την εξειδίκευση του προγράµµατος και παρακολουθεί την ποιότητα 
και την αποτελεσµατικότητα της υλοποίησης του ΕΠ, συµπεριλαµβανοµένου 
του κανόνα ν+3/ν+2, 

(xiv) συντάσσει και υποβάλλει στην επιτροπή παρακολούθησης προτάσεις για 
αναθεώρηση του προγράµµατος σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 33 
του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και τις κατευθύνσεις της εθνικής αρχής συντονισµού, 

(xv) παρακολουθεί τα έσοδα που προκύπτουν από έργα που παράγουν έσοδα και 
ενηµερώνει σχετικά την αρχή πιστοποίησης, ιδίως για τα έργα των οποίων τα 
έσοδα δεν είναι δυνατό να εκτιµηθούν εκ των προτέρων, 

(xvi) 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, 

(xvii) προβαίνει σε  ακύρωση µέρους ή του συνόλου της κοινοτικής συνεισφοράς της 
πράξης η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσµατος επαλήθευσης ή πορίσµατος 
ελέγχου της αρχής ελέγχου,  

(xviii) εισηγείται  στον αρµόδιο υπουργό για την έκδοση απόφασης ανάκτησης 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών τα οποία διαπιστώνονται βάσει των 
επαληθεύσεων που διενεργεί.  

Επιπλέον των ανωτέρω αρµοδιοτήτων, η διαχειριστική αρχή του προγράµµατος 
συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων των ενδιάµεσων φορέων 
διαχείρισης της ενότητας 4.1.4 και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής. 
Ειδικότερα:  

(xix) 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 πρόγραµµα. 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,  
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 παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ µε τα 
απαραίτητα δεδοµένα και έγγραφα από τους ενδιάµεσους φορείς 
διαχείρισης,  

(xx) 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, 

(xxi) παρέχει κατευθύνσεις για προτάσεις αναθεώρησης του προγράµµατος τις 
οποίες συνθέτει, επεξεργάζεται και τις υποβάλλει στην οικεία επιτροπή 
παρακολούθησης. 

 

4.1.4 Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων», µε κοινή 
απόφαση των καθ΄ ύλην αρµόδιων Υπουργών, µετά από εισήγηση της διαχειριστικής 
αρχής, δύναται να ορίζονται 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 
προγράµµατος 

(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. 

Ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης συνεργάζεται µε τη διαχειριστική αρχή και παρέχει 
σε αυτή όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της 
συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων για τη σύνταξη των ετήσιων και τελικής 
έκθεσης εκτέλεσης του προγράµµατος, τη διενέργεια των προβλεπόµενων 
αξιολογήσεων, των στοιχείων που αιτείται η Επιτροπή κλπ. 

Ως ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης δύναται να οριστεί δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό 
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή άλλο κρατικό νοµικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί 
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αρµοδιότητες διαχείρισης βάσει δικαιώµατος που του παρέχεται δυνάµει νοµοθετικής ή 
κανονιστικής ρυθµίσεως.  

Σε κάθε άλλη περίπτωση ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης επιλέγεται µετά από 
ανοικτή ή κλειστή 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. 

Στο Πρόγραµµα «Εθνικό Αποθεµατικό Απρόβλεπτων» ως ενδεικτικοί ενδιάµεσοι 
φορείς δύνανται να λειτουργήσουν οι παρακάτω : 

 Ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού» 

 Ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση 
και ∆ια Βίου Μάθηση» 

 Ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράµµατος «∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση» 

 

4.1.4.1 Ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών 
επιχορηγήσεων 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 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, συµπεριλαµβανοµένων των διευθετήσεων για την 
ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και την παρουσίαση των 
λογαριασµών 
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(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 
πρόγραµµα. 

Ο ορισµός ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης ή/και διαχείρισης και υλοποίησης 
συνολικών επιχορηγήσεων σε ένα πρόγραµµα, 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:  
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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, 

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) 



 

 94

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 του ΚΠΣ, των κοινοτικών 
πρωτοβουλιών και του Ταµείου Συνοχής του ΚΠΣ 2000-2006, η οποία υπάγεται στο 
Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και µετονοµάζεται σε αρχή πιστοποίησης. 

 

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 
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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 στα συστήµατα 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,  

(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. 

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 
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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 Οικονοµίας και 
Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και 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 Οικονοµίας και 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 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: 
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(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 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 
Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζονται επιµέρους θέµατα για την κατάρτιση του 
µητρώου εµπειρογνωµόνων. 
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Με απόφαση της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου µετά από εισήγηση του 
αρµόδιου προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ελέγχων, οι έλεγχοι 
δύναται να ανατίθενται σε ελεγκτικές εταιρείες.  

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(3) 

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 µε τα προβλεπόµενα 
στα άρθρα 58-62 του ίδιου κανονισµού.  

Η έκθεση και η γνώµη σχετικά µε τα παραπάνω θα συνταχθούν είτε από την αρχή 
ελέγχου είτε από ιδιωτικό φορέα αποδεδειγµένης εµπειρίας, µετά από αξιολόγηση του 
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του προγράµµατος, κατά την οποία θα έχουν 
ληφθεί υπόψη διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου. Στην περίπτωση ιδιωτικού φορέα, 
αυτός θα επιλεγεί µετά από διαγωνισµό που θα γίνει µε βάση τις κείµενες διατάξεις. 
Αναθέτουσα αρχή θα είναι η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού 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  



 

 99

 

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, οι Περιφέρειες και οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, 
οι οποίοι είναι αρµόδιοι για την υποβολή πρότασης κατάρτισης του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων.  

Η πληρωµή στους δικαιούχους γίνεται τµηµατικά µε αποφάσεις χρηµατοδότησης που 
εκδίδονται από τη ∆/νση ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών 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. 

 

4.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  

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). 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 Οικονοµίας και Οικονοµικών ως πρόεδρος 
και οι υπουργοί Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, 
Περιβάλλοντος-Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων, Απασχόλησης & Κοινωνικής 
Προστασίας, ως µέλη. Ως εισηγητής συµµετέχει επιπλέον ο υφυπουργός Οικονοµίας & 
Οικονοµικών, αρµόδιος για θέµατα κοινοτικών προγραµµάτων. 
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Τη διοικητική υποστήριξη της ∆ιυπουργικής Επιτροπής και την παρακολούθηση της 
υλοποίησης των αποφάσεών της αναλαµβάνει η Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και 
Ανάπτυξης του Υπ.Οι.Ο. µέσω 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 Οικονοµίας & Οικονοµικών. 

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. 

Ως µέλη συµµετέχουν 

• Οι Πρόεδροι των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 
(συµπεριλαµβανοµένων όλων των Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών), 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. Υπουργείο 
Πολιτισµού, Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κλπ) 

• Εκπρόσωπος της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος 

• Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων 

• 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.  
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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 Οικονοµίας και Οικονοµικών 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 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. 
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4.2.3 Επιτροπή παρακολούθησης προγράµµατος 

Σύµφωνα µε το άρθρο 63 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 για κάθε ΕΠ συστήνεται 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. 

Πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης του προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό 
για Απρόβλεπτα» είναι ο Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων & Ανάπτυξης του 
Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών.  

Ως µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης συµµετέχουν: 

• Ο προϊστάµενος της διαχειριστικής αρχής του προγράµµατος 

• Εκπρόσωπος της εθνικής αρχής συντονισµού 

• Εκπρόσωπος της ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το 
ΕΚΤ ή υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 
10% (ή 15%) 

• Εκπρόσωπος της αρχής πιστοποίησης 

• Εκπρόσωπος της αρχής ελέγχου (µε ρόλο παρατηρητή)  

• Εκπρόσωποι των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης του προγράµµατος  

• 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. 

• Εκπρόσωπος της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος  

• Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων  

• 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. 
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• 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.). 

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.  

Την υποστήριξη των εργασιών της επιτροπής παρακολούθησης αναλαµβάνει η 
διαχειριστική αρχή του προγράµµατος, 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 προγράµµατος λειτουργεί µε βάση εσωτερικό 
κανονισµό λειτουργίας στο πλαίσιο της εθνικής έννοµης τάξης. Ο κανονισµός 
λειτουργίας καθορίζεται σε συνεργασία µε τη διαχειριστική αρχή του προγράµµατος, 
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 προγράµµατος 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 προγράµµατος 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 προγράµµατος 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 πρόγραµµα, καθώς και για τυχόν σχετικά σχόλια 
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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 
προγράµµατος η οποία ενδεχοµένως µπορεί να συµβάλει στην επίτευξη των 
στόχων του ή στη βελτίωση της διαχείρισής τους, συµπεριλαµβανοµένης της 
χρηµατοοικονοµικής διαχείρισής του,  

• 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 
προγράµµατος διενεργείται από τη διαχειριστική αρχή και την επιτροπή 
παρακολούθησης του προγράµµατος, κυρίως µε βάση τους δείκτες 
(χρηµατοοικονοµικούς και δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων) που θα καθορισθούν 
για κάθε άξονα προτεραιότητας του προγράµµατος σύµφωνα µε το άρθρο 37 παρ. 1, 
περ. (γ) του ίδιου κανονισµού. 

Οι δείκτες που θα επιλεγούν για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του 
προγράµµατος, όταν µία τοµεακή ή εδαφική κρίση λάβει χώρα, θα ανταποκρίνονται 
στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του προγράµµατος, στους στόχους του καθώς και στις 
κοινωνικοοικονοµικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο γεωγραφικό 
πεδίο εφαρµογής του. 

Τα δεδοµένα που απαιτούνται για τον υπολογισµό των τιµών των δεικτών κατά την 
υλοποίηση του προγράµµατος συλλέγονται σε επίπεδο έργου και συναθροίζονται σε 
επίπεδο άξονα προτεραιότητας και τέλος σε επίπεδο προγράµµατος.  

Στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της 
υλοποίησης του προγράµµατος, 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 θα χρησιµοποιηθεί το Ολοκληρωµένο 
Πληροφοριακό Σύστηµα στο οποίο θα τηρούνται πληροφορίες για όλες τις πράξεις που 
χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα.  
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4.2.5 Ετήσια έκθεση  

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του προγράµµατος 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). 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 και τις οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισµού.  

Στο παραπάνω πλαίσιο η διαχειριστική αρχή µεριµνά σε συνεργασία µε την εθνική 
αρχή συντονισµού και την ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το 
ΕΚΤ ή 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 προγράµµατος. 

 

4.2.6 Ετήσια εξέταση προγράµµατος 

Σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, κάθε χρόνο µετά την υποβολή 
της ετήσιας έκθεσης, η διαχειριστική αρχή του προγράµµατος και η Επιτροπή 
εξετάζουν από κοινού την πρόοδο υλοποίησης του προγράµµατος, 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: 
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• 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 1, στατιστική σύγκλιση, 
σταδιακή είσοδος) έχουν διακριτούς θεµατικούς Άξονες Προτεραιότητας που 
επαναλαµβάνονται για κάθε έναν από τους τρεις τύπους Περιφερειών.  

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται κατά την υλοποίηση, µε τη σύνθεση και 
παρακολούθηση των σχετικών πληροφοριών στο ΟΠΣ. 

 

4.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

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). 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 
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που τέθηκαν αρχικά ή όταν υποβάλλονται προτάσεις για την αναθεώρηση των 
προγραµµάτων αυτών (αξιολογήσεις επιχειρησιακής φύσης). 

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 
(Draft Working Paper No 5: Evaluation during the programming period: on going 
evaluation –An integrated management tool) διαµόρφωσε ενδεικτικό  σχέδιο 
αξιολογήσεων της περιόδου  2007-2013, όπου αποτυπώνεται ο προγραµµατισµός των 
αξιολογήσεων σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο στο πλαίσιο των στόχων της 
«Σύγκλισης» και της «Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης».  

Οι αξιολογήσεις που συνδέονται µε την παρακολούθηση του 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%). 

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, λόγω τροποποιήσεων των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων ή του ΕΣΠΑ. Τροποποιήσεις του ΕΠ που θα 
απαιτήσουν πιθανά αξιολόγηση αφορούν τροποποιήσεις στη χρηµατοδοτική κατανοµή 
των διατιθέµενων πόρων µεταξύ των Αξόνων προτεραιότητας, τροποποιήσεις στους 
στόχους ή/και το περιεχόµενο των Αξόνων του ΕΠ, και τέλος τροποποιήσεις στις 
∆ιατάξεις Εφαρµογής. Οι παραπάνω αξιολογήσεις δεν είναι δυνατόν να 
προσδιορισθούν χρονικά στην παρούσα φάση σχεδιασµού.  

Για τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων αυτών η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει την 
επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ, την Επιτροπή, 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 
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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 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 

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

Τεκµηρίωση της 
συµβολής των ΕΠ 
στην εφαρµογή 
του εθνικού 
προγράµµατος 

µεταρρυθµίσεων 

 Απαίτηση άρθρου 
29  του Καν. 

1083/2006 για τη 
στρατηγική υποβολή 
εκθέσεων από τα 
κράτη µέλη 

Στα σηµεία α, β, γ και δ της παραγράφου 
2 του  άρθρου 29  του Καν. 1083/2006  

Συµβολή στην 
υποβολή των 
στρατηγικών 
εκθέσεων του 
άρθρου 29  του 
Καν. 1083/2006 

2ο  εξάµηνο 
2007          

2ο εξάµηνο 
2009          

2ο εξάµηνο 
2012 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τεχνική 
Βοήθεια 

Γραφείο 
Πρωθυπουργού, 
Ειδική Τεχνική 
Επιτροπή για την 
Αξιολόγηση, Ε.Ε., 
αρχή συντονισµού, 
∆ιαβουλεύσεις µε 

αρχές διαχείρισης ΕΠ 

Αξιολόγηση της 
πορείας 

εκτέλεσης του 
ΕΣΠΑ στο µέσο  

της 
προγραµµατικής 

περιόδου 

Επιβεβαίωση της 
επικαιρότητας της 
στρατηγικής και της 
επιτευξιµότητας των 
στόχων του ΕΣΠΑ 

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την 
υλοποίηση του ΕΣΠΑ  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 ΕΣΠΑ; Με ποιους 
τρόπους µπορεί να υπάρξει βελτίωση του 
προγραµµατισµού και της στοχοθεσίας ; 

Λήψη απόφασης 
για πιθανή  

αναθεώρηση του 
ΕΣΠΑ και των ΕΠ 

του 

1ο εξάµηνο 
2011 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τεχνική 
Βοήθεια 

Ειδική Τεχνική 
Επιτροπή για την 
Αξιολόγηση, Ε.Ε., 
αρχή συντονισµού, 
∆ιαβουλεύσεις µε 

αρχές διαχείρισης ΕΠ 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
(ΕΣΠΑ) 

Αξιολόγηση της 
πορείας 

εκτέλεσης του 
ΕΣΠΑ πριν τη 
λήξη  της 

προγραµµατικής 
περιόδου 

Επιβεβαίωση της 
επικαιρότητας της 
στρατηγικής και της 
επιτευξιµότητας των 
στόχων του ΕΣΠΑ 

  
Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την 
υλοποίηση του ΕΣΠΑ  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 ΕΣΠΑ; Υπάρχει 
δυνατότητα και αν ναι µε ποιους τρόπους 
µπορεί να υπάρξει βελτίωση του 
προγραµµατισµού και της στοχοθεσίας, 
ενόψει και της νέας προγραµµατικής 
περιόδου ; 
 
 
 
 

Λήψη απόφασης 
για πιθανή  

αναθεώρηση του 
ΕΣΠΑ και των ΕΠ 

του 

1ο εξάµηνο 
2013 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τεχνική 
Βοήθεια 

Ειδική Τεχνική 
Επιτροπή για την 
Αξιολόγηση, Ε.Ε., 
αρχή συντονισµού, 
∆ιαβουλεύσεις µε 

αρχές διαχείρισης 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 

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 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ  

Αξιολόγηση της 
πορείας 

εκτέλεσης του ΕΠ 
στο µέσο  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 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 

1ο εξάµηνο 
2011 

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 

12. ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

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 ΕΠ; Υπάρχει 

δυνατότητα και αν ναι µε ποιους τρόπους 
µπορεί να υπάρξει βελτίωση του 

προγραµµατισµού και της στοχοθεσίας, 
ενόψει και της νέας προγραµµατικής 

περιόδου ; 

Λήψη απόφασης 
για πιθανή  

αναθεώρηση του 
ΕΠ 

1ο εξάµηνο 
2013 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τεχνική 
Βοήθεια 

Αρχή συντονισµού, 
Ε.Ε., αρχή  

διαχείρισης του κάθε 
ΕΠ 

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  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

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 θα 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 
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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.  

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  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ  

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 είναι η ακόλουθη: 

1. Εγγραφή της δηµόσιας δαπάνης της πράξης (εθνική και κοινοτική συµµετοχή) 
στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων µετά την ένταξή της σε ΕΠ σε συλλογική 
απόφαση του φορέα χρηµατοδότησης 

2. Υποβολή αιτήµατος διάθεσης χρηµατοδότησης από το δικαιούχο ή ενδιάµεσο 
φορέα διαχείρισης στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων προς τον φορέα 
χρηµατοδότησης 

3. Υποβολή αιτήµατος από τον φορέα χρηµατοδότησης προς το Υπουργείο 
Οικονοµίας και Οικονοµικών για τη διάθεση χρηµατοδότησης 
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4. Έκδοση απόφασης διάθεσης χρηµατοδότησης από το Υπ.Οι.Ο. µε βάση το αίτηµα 
και το διαθέσιµο όριο πληρωµών, και κοινοποίησή της στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους, στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο φορέα χρηµατοδότησης  

5. Εντολή κατανοµής των πιστώσεων στην πράξη από το φορέα χρηµατοδότησης 
προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία 
κοινοποιείται στο δικαιούχο ή ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης 

Με την κατανοµή χρηµατοδότησης στην 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 λογαριασµό της πράξης. 

Στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων οι πιστώσεις είναι διαθέσιµες στον ενδιάµεσο 
φορέα διαχείρισης ο οποίος µπορεί να προχωρήσει σε χρεώσεις του λογαριασµού της 
πράξης εκδίδοντας επιταγές προς τους δικαιούχους. Οι πληρωµές προς τους 
δικαιούχους βαρύνουν άµεσα το λογαριασµό της πράξης. 

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι ή οι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης είναι Νοµικά 
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου  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 γίνεται υπό µορφή άµεσης επιχορήγησης ή αύξησης µετοχικού 
κεφαλαίου (περιπτώσεις Ανωνύµων Εταιρειών του δηµοσίου). 

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 
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στην παροχή στοιχείων κίνησης των σχετικών λογαριασµών στην αρχή πιστοποίησης, 
µετά από αίτηµά της. 

 

4.6  ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

Για τους σκοπούς των άρθρων 66 και 76 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, η 
διαχειριστική αρχή του ΕΠ, θα ενηµερώνει το σύστηµα πληροφορικής το οποίο 
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, θα υποβληθεί 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. 

Για τους ανωτέρω σκοπούς, θα προσαρµοστεί κατάλληλα το υφιστάµενο 
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, που έχει δηµιουργηθεί για τις απαιτήσεις του ΚΠΣ 2000-2006. 

Το ΟΠΣ θα καλύπτει, επίσης, τις απαιτήσεις συλλογής και καταχώρισης δεδοµένων 
που αφορούν στις αρµοδιότητες των αρχών ελέγχου και πιστοποίησης του 
προγράµµατος και θα υποστηρίζει τις εν λόγω Αρχές στις υποχρεώσεις ανταλλαγής 
ηλεκτρονικών δεδοµένων µε την Επιτροπή. Προς αυτή την κατεύθυνση θα καταβληθεί 
προσπάθεια να αναπτυχθεί σύστηµα συµβατό µε το ΟΠΣ για την εισαγωγή της χρήσης 
ηλεκτρονικών µέσων στις διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 

Το ΟΠΣ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία για την κάλυψη των απαιτήσεων του ΚΠΣ 2000-
2006 και µε την ολοκλήρωση των απαραίτητων προσαρµογών, οι οποίες βρίσκονται 
σε εξέλιξη, θα 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 και στις ειδικές κανονιστικές αποφάσεις που 
εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού.  
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Για την αντιµετώπιση τεχνικών και διαχειριστικών θεµάτων σχετικά µε το ΟΠΣ, 
λειτουργεί πλήρης δικτυακή εφαρµογή Helpdesk. 

 

4.7  ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

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. 

 

4.8 ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ 

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 
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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  ΡΗΤΡΑ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ 

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 εµπίπτουν στο πεδίο συνδροµής του άλλου Ταµείου, εφόσον οι δράσεις 
αυτές απαιτούνται για την ικανοποιητική υλοποίηση της πράξης και συνδέονται άµεσα 
µε αυτή. 
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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 (προγράµµατα 
τύπου «Βοήθεια στο σπίτι»), 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 θα υλοποιούνται κάτω 
από ένα και το αυτό θεσµικό πλαίσιο, ανεξάρτητα από την πηγή χρηµατοδότησής τους 
(επιχειρησιακό πρόγραµµα ή ∆ιαρθρωτικό Ταµείο). 
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Κατά τη διαδικασία αναθεώρησης των ΕΠ θα 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 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 ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ11  

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 Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας προτίθεται να 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.    

                                                 
11 Η συγκεκριµένη ενότητα αφορά µόνο στο Στόχο Σύγκλιση στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού». 
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Το Υπουργείο Απασχόλησης, 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 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

Στο πλαίσιο του ΕΠ δύναται να χρηµατοδοτηθούν πράξεις που αφορούν στην ίδρυση, 
οργάνωση και λειτουργία  ταµείων ή ταµείων χαρτοφυλακίου όπως ορίζονται στο 
άρθρο 44 του Κανονισµού. Τα ταµεία ιδρύονται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα, το οποίο 
εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών  Οικονοµίας και Οικονοµικών και του 
εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού.  

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε 
αρµόδιου Υπουργού προσδιορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία 
λεπτοµέρεια για τη συνεισφορά από ΕΠ σε ταµεία της προηγουµένης παραγράφου.  

 

4.12 ΕΡΓΑ ΓΕΦΥΡΕΣ 

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,  
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− 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, για τα οποία το συνολικό κόστος 
επένδυσης και από τις δύο προγραµµατικές περιόδους είναι άνω των είκοσι πέντε 
εκατ. (25.000.000) ευρώ στην περίπτωση του περιβάλλοντος και άνω των 
πενήντα εκατ. (50.000.000) ευρώ σε άλλους τοµείς, σύµφωνα µε το άρθρο 39 του 
Καν. (ΕΚ) 1083/06, στις πληροφορίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή σύµφωνα 
µε το άρθρο 40 του ίδιου Κανονισµού, 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 προσδιοριστούν 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. 

 

4.13 ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

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 θα προσδιοριστούν 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.  
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Προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες παρατυπιών στη διαδικασία 
ανάθεσης και υλοποίησης των δηµοσίων συµβάσεων, οι ελληνικές αρχές θα 
προχωρήσουν 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.  

Μέχρι την έναρξη εφαρµογής της ανωτέρω διαδικασίας, η οποία προβλέπεται να γίνει 
την 1.1.2009, και για ειδικές κατηγορίες πράξεων και ιδίως για τα συνεχιζόµενα από 
το ΚΠΣ 2000-2006 έργα, η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων επιβεβαιώνεται 
σύµφωνα µε οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισµού και µε τα όσα προβλέπονται 
στην επιστολή µε αρ. πρωτ. ΕΥΣΣΑΑΠ1469/04.05.2007 του Υπουργού Οικονοµίας & 
Οικονοµικών.  

Σε περίπτωση δικαιούχων για τους οποίους δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική τους 
επάρκεια, η αρµοδιότητα υλοποίησης δύναται να µεταβιβαστεί µε προγραµµατική 
συµφωνία των δύο µερών στην αρχή στην οποία υπάγονται ή από την οποία 
εποπτεύονται ή σε συναφή δηµόσια υπηρεσία ή ανώνυµη εταιρεία του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα, η οποία ικανοποιεί τα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων. 
Στην περίπτωση που στον φορέα που αναλαµβάνει υλοποίηση έργου σύµφωνα µε τα 
προηγούµενα, προκαλούνται πρόσθετες δαπάνες για τις υπηρεσίες διοίκησης που 
παρέχει, αυτές περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό του έργου και καλύπτονται 
απολογιστικά είτε από το ίδιο το έργο είτε από την τεχνική βοήθεια του ΕΠ στο οποίο 
εντάσσεται. Μετά την παραλαβή προς χρήση, το έργο παραδίδεται στον δικαιούχο µαζί 
µε πλήρη τεχνική και οικονοµική τεκµηρίωση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

Πίνακας 1: «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - Ετήσια κατανοµή 
κοινοτικής συνδροµής 

Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων 

Ετήσια Κατανοµή Κοινοτικής Συνδροµής - Στόχος «Σύγκλιση» 

Έτος Περιφέρειες ΕΚΤ Σύνολο 

Περιφέρειες χωρίς 
µεταβατική στήριξη 

13.189.422 13.189.422 

Περιφέρειες µε 
µεταβατική στήριξη 

13.995.201 13.995.201 
2009 

Σύνολο 27.184.623 27.184.623 

Περιφέρειες χωρίς 
µεταβατική στήριξη 

17.294.416 17.294.416 

Περιφέρειες µε 
µεταβατική στήριξη 

13.478.005 13.478.005 
2010 

Σύνολο 30.772.421 30.772.421 

Περιφέρειες χωρίς 
µεταβατική στήριξη 

18.843.883 18.843.883 

Περιφέρειες µε 
µεταβατική στήριξη 

12.936.199 12.936.199 
2011 

Σύνολο 31.780.082 31.780.082 

Περιφέρειες χωρίς 
µεταβατική στήριξη 

20.398.732 20.398.732 

Περιφέρειες µε 
µεταβατική στήριξη 

12.369.016 12.369.016 
2012 

Σύνολο 32.767.748 32.767.748 

Περιφέρειες χωρίς 
µεταβατική στήριξη 

24.519.875 24.519.875 

Περιφέρειες µε 
µεταβατική στήριξη 

11.775.654 11.775.654 
2013 

Σύνολο 36.295.529 36.295.529 

Περιφέρειες χωρίς 
µεταβατική στήριξη 

94.246.328 94.246.328 

Περιφέρειες µε 
µεταβατική στήριξη 

64.554.075 64.554.075 
Γενικό Σύνολο 
2009 - 2013 

ΣΥΝΟΛΟ 158.800.403 158.800.403 

 

 



 

 123

Πίνακας 2: Χρηµατοδοτικό Σχήµα Εθνικού Αποθεµατικού Απροβλέπτων 

Χρηµατοδοτικό Σχήµα Εθνικού Αποθεµατικού Απροβλέπτων

ΕΤΠΑ ΕΚΤ Τ.Σ ΣΥΝΟΛΟ

Εθνική 
δηµόσια 

χρηµατοδότη
ση

Εθνική 
ιδιωτική 
χρηµατοδ
ότηση

Συνεισ
φορά 
ΕΤΕ

1 2 3 4=1+2+3 5=6+7 6 7* 8=4+5 9=4/8 10 11α 11β 12=4+5+11α

Α.Π.1: "Μέσο-µακροπρόθεσµη στήριξη του 
ανθρώπινου δυναµικού που υφίσταται τις 
συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η τοµεακών 
κρίσεων που συνδέονται µε την οικονοµική και 
κοινωνική αναδιάρθρωση, συµπεριλαµβανοµένης 
τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από 
φυσικές καταστροφές, ή µε τις συνέπειες της 
απελευθέρωσης του εµπορίου στις περιφέρειες 
που πληρούν τους όρους για το στόχο σύγκλισης 
και στις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για 
µεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου 
σύγκλισης"

100.000.000 100.000.000 33.333.333 33.333.333 133.000.000 75,00% 133.333.333

Α.Π.2: "Ταχεία αντιµετώπιση των άµεσων 
συνεπειών που υφίσταται το ανθρώπινο δυναµικό 
εξαιτίας απρόβλεπτων τοπικών ή τοµεακών 
κρίσεων που συνδέονται µε την οικονοµική και 
κοινωνική αναδιάρθρωση, συµπεριλαµβανοµένης 
τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από 
φυσικές καταστροφές, ή µε τις συνέπειες της 
απελευθέρωσης του εµπορίου στις περιφέρειες 
που πληρούν τους όρους για το στόχο σύγκλισης 
και στις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για 
µεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου 
σύγκλισης"

58.800.403 58.800.403 19.600.134 19.600.134 78.400.537 75,00% 78.400.537

Σύνολο 0 158.800.403 0 158.800.403 52.933.467 52.933.467 0 211.733.870 75,00% 0 0 0 211.733.870

Συνολική 
δµόσια 
δαπάνη

Άξονας Προτεραιότητας  

Ενηµερωτικά

Άλλη 
χρηµατοδότ

ηση

Κοινοτική Χρηµατοδότηση

Εθνική 
Συµµετοχή

Ενδεικτική ανάλυση του 
ποσοστού εθνικής 

συµµετοχής Συνολική 
χρηµατοδότηση 
(βάση υπολ. Κοιν. 

Συµ.)

Ποσοστό 
συγχρηµατοδότ

ησης

 
Ως βάση υπολογισµού της κοινοτικής συνδροµής χρησιµοποιείται η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη (στήλη 8)  
* Η στήλη αυτή δεν συµπληρώνεται γιατί η βάση υπολογισµού της Κοινοτικής συνδροµής είναι οι επιλέξιµες δηµόσιες δαπάνες. Η ιδιωτική συµµετοχή αναφέρεται στη στήλη 11β. 
11α: Άλλοι εθνικοί πόροι, προβλεπόµενα έσοδα, µη επιλέξιµες δαπάνες κ.ά. 
11β: Συµπληρώνονται τα ποσά της ιδιωτικής συµµετοχής  


