
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

Ι. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ 

 

Α. Πρωηογενείς Πηγές 

 

 πλζήθε Δπξσπατθήο Έλσζεο, Δλνπνηεκέλε Απόδνζε ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηεο 

πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ΔΔΔΔ 2008/C 115/01 

 πλζήθε ηεο Ληζαβόλαο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηεο πλζήθεο πεξί 

ηδξύζεσο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο, ππνγξάθεθε ζηε Ληζαβόλα ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2007, ΕΕΕΕ/C 

306/2007 

 Γηαθήξπμε ησλ Αζελώλ 2003,  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/75541.pdf 

 

Β. Γεσηερογενείς Πηγές 

 

1. Κανονιζμοί 

 

 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ινπιίνπ 2006 γηα 

ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ)αξηζ. 1783/1999, 

ΔΔΔΔ 210 L 2006 

 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1081/2006 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ινπιίνπ 2006 γηα 

ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1784/1999, ΔΔΔΔ 210/L/2006. 

 Καλνληζκόο (EK) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Ινπιίνπ 2006 πεξί θαζνξηζκνύ γεληθώλ δηαηάμεσλ 

γηα ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο 

θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999, ΔΔΔΔ 210 L 2006 

 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1084/2006 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Ινπιίνπ 2006 γηα ηελ ίδξπζε Σακείνπ πλνρήο θαη 

ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1164/94, ΔΔΔΔ210/L/2006 

 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 2083/2005 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 2005 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηώλ 

2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ όζνλ αθνξά ηα θαηώηαηα όξηα 

εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία ζπλάςεσο ζπκβάζεσλ, ΔΔΔΔ 333 L 2005 

 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1059/2003 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 2003 γηα 

ηε ζέζπηζε κηαο θνηλήο νλνκαηνινγίαο ησλ εδαθηθώλ ζηαηηζηηθώλ κνλάδσλ (NUTS) EEΔΔ L 1542003 

 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 16/2003 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Ιαλνπαξίνπ 2003 γηα ηε ζέζπηζε εηδηθώλ ιεπηνκεξεηώλ 

εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1164/94 ηνπ πκβνπιίνπ όζνλ αθνξά ηελ επηιεμηκόηεηα ησλ δαπαλώλ 

ζην πιαίζην ελεξγεηώλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνύληαη από ην Σακείν πλνρήο ΔΔΔΔ 2 L 2003) 

 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 2012/2002 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Ννεκβξίνπ 2002, γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Σακείνπ 

Αιιειεγγύεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ΕΕΕΚ 311 L 2002 

 Καλνληζκόο(ΔΚ) αξηζ. 1386/2002 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 29εο Ινπιίνπ 2002 γηα ζέζπηζε ιεπηνκεξώλ θαλόλσλ 

εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1164/94 ηνπ πκβνπιίνπ όζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη 

ειέγρνπ θαη ηε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δεκνζηνλνκηθώλ δηνξζώζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο εληζρύζεηο πνπ 

ρνξεγνύληαη ζην πιαίζην ηνπ Σακείνπ πλνρήο 

 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 438/2001 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 2αο Μαξηίνπ 2001 γηα ζέζπηζε ιεπηνκεξώλ θαλόλσλ 

εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999 ηνπ πκβνπιίνπ όζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη 

ειέγρνπ ησλ παξεκβάζεσλ ησλ δηαξζξσηηθώλ Σακείσλ ΔΔΔΚ 63 L 2001 

 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 448/2001 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 2αο Μαξηίνπ 2001 γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξώλ θαλόλσλ 

εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999 ηνπ πκβνπιίνπ όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο 

δεκνζηνλνκηθώλ δηνξζώζεσλ ζηελ παξέκβαζε πνπ ρνξεγείηαη ζην πιαίζην ησλ Γηαξζξσηηθώλ Σακείσλ 

 Καλνληζκόο (ΔΚ) 1260/1999 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21/6/1999 πεξί γεληθώλ δηαηάμεσλ γηα ηα δηαξζξσηηθά ηακεία 

ΔΔΔΚ 161 L 1999. 

 Καλνληζκόο 1264/1999 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21/6/1999 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) 1164/94 γηα 

ηελ Ίδξπζε ηνπ Σακείνπ πλνρήο ΔΔΔΚ 161 L 1999 

 Καλνληζκόο ΔΚ 1164/94 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16/5/1994 γηα ηελ Ίδξπζε ηνπ Σακείνπ πλνρήο ΔΔΔΚ 130 L 1994 

 

2. Οδηγίες 

 

 Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005 γηα ηε 

δηόξζσζε ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνύ ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκόζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 

πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ EEEK 323 L 2005 



 Οδεγία 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 πεξί 

ζπληνληζκνύ ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκόζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ EEEK 114 L 

2004 

 Οδεγία 2004/17/EK ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 πεξί 

ζπληνληζκνύ ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο ζπκβάζεσλ ζηνπο ηνκείο ηνπ ύδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξώλ 

θαη ησλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ EEEK 134 L 2004 

 Οδεγία 97/52/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Οθησβξίνπ 1997 πεξί 

ηξνπνπνηήζεσο ησλ Οδεγηώλ 92/50/ΔΟΚ, 93/36/ΔΟΚ θαη 93/37/ΔΟΚ πεξί ζπληνληζκνύ ησλ δηαδηθαζηώλ 

ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ππεξεζηώλ, ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ πξνκεζεηώλ θαη ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ 

έξγσλ, αληηζηνίρσο ΔΔΔΚ 328 L 1997 

 Οδεγία 93/38 /ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14/6/1993 πεξί ζπληνληζκνύ ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο ζπκβάζεσλ 

ζηνπο ηνκείο ηνπ ύδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξώλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληώλ EEEK 199 L 1993 

 Οδεγία 93/37/ ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14/6/1993 πεξί ζπληνληζκνύ ησλ δηαδηθαζηώλ γηα ηε ζύλαςε 

ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ EEEK 199 L 1993 

 Οδεγία 92/50/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18 Ινπλίνπ 1992 γηα ηνλ ζπληνληζκό ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο 

δεκόζησλ ζπκβάζεσλ ππεξεζηώλ ΔΔΔΚ 209 L 1992 

 

3. Λοιπά έγγραθα 

 

 Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ζρεηηθά κε ηηο Κξαηηθέο Δληζρύζεηο Πεξηθεξεηαθνύ Υαξαθηήξα 2007-2013, ΔΔΔΔ 

2006/C 54/08 

 Απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Φεβξνπαξίνπ 2006 ζρεηηθά κε θνηλνηηθέο ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε (πεξίνδνο πξνγξακκαηηζκνύ 2007-2013) (2006/144/ΔΚ) EEEE, L/55/2006 

 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνύιην θαη ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην Κνηλέο δξάζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ απαζρόιεζε: ην θνηλνηηθό πξόγξακκα ηεο Ληζαβόλαο {SEC(2005) 981} COM(2005) 330/20-

07-2005 

 ηξαηεγηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Κνηλόηεηαο γηα ηε πλνρή (απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 6εο 

Οθησβξίνπ 2006 αξηζ.2006/702/ΔΚ). L291, 21.10.2006 

 ύζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Ινπιίνπ 2005 ζρεηηθά κε ηηο νινθιεξσκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο 

νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ησλ θξαηώλ κειώλ θαη ηεο Κνηλόηεηαο (2005-2008) (2005/601/ΔΚ) 205/L/2005) 

 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ηα θξάηε κέιε ηεο 2αο επηεκβξίνπ 2004 πνπ ζεζπίδεη ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα κία θνηλνηηθή πξσηνβνπιία, ε νπνία αθνξά ηε δηεπξσπατθή ζπλεξγαζία θαη έρεη σο ζηόρν λα 

ελζαξξύλεη ηελ αξκνληθή θαη ηζόξξνπε αλάπηπμε ηνπ επξσπατθνύ εδάθνπο INTERREG III (2004/C 226/02) 

 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζηα θξάηε κέιε ηεο 28.4.00 ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε γεληθώλ θαηεπζύλζεσλ γηα κηα 

θνηλνηηθή πξσηνβνπιία πνπ αθνξά ηε δηεπξσπατθή ζπλεξγαζία κε ζθνπό ηελ ελζάξξπλζε ηεο αξκνληθήο θαη 

ηζόξξνπεο αλάπηπμεο ηνπ επξσπατθνύ εδάθνπο INTERREG III 

http://www.mou.gr/media/documents/hlektroniki_vivliothiki/koinotiko/interreg/anakoin_28_4_00.pdf 

 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζηα θξάηε κέιε ηεο 14εο Απξηιίνπ 2000 κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη γεληθέο 

θαηεπζύλζεηο γηα ηελ θνηλνηηθή πξσηνβνπιία όζνλ αθνξά ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε (Leader +), EEEΚ 2000/C 

139/05. 

 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζηα θξάηε κέιε ηεο 28.4.00 ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε γεληθώλ θαηεπζύλζεσλ γηα ηελ 

αλάιεςε θνηλνηηθήο πξσηνβνπιίαο πνπ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλαδσνγόλεζε πόιεσλ θαη 

νηθηζκώλ ζε θξίζε, έηζη ώζηε λα πξνσζεζεί ε αεηθόξνο αζηηθή αλάπηπμε URBAN II, Βξπμέιιεο, 28.4.00 

Δ(2000) 1100 – ΔL 

 ttp://www.mou.gr/media/documents/hlektroniki_vivliothiki/koinotiko/urban/anakoin_28_4_00.pdf 

 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζηα Κξάηε Μέιε, Γηα ηε ζέζπηζε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ γηα ηελ Κνηλνηηθή 

Πξσηνβνπιία EQUAL, πνπ αθνξά ηε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία γηα ηελ πξναγσγή λέσλ κεζόδσλ θαηαπνιέκεζεο 

ησλ δηαθξίζεσλ θαη αληζνηήησλ πάζεο θύζεσο ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, Βξπμέιιεο 14.4.2000, Δ 

(2000) 853 

 http://www.mou.gr/media/documents/hlektroniki_vivliothiki/koinotiko/equal/anakoinosi_14_4_2000.pdf 

 

ΙΙ. ΔΘΝΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ 

 

Νόμοι 

 

 Ν. 3614/ 2007 Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

2007 -2013, ΦΔΚ 267/ Α/ 2007 

 Ν. 3481/2006 Σξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία γηα ην Δζληθό Κηεκαηνιόγην, ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε 

ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη κειεηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, ΦΔΚ 162/Α/2006 

http://www.mou.gr/media/documents/hlektroniki_vivliothiki/koinotiko/interreg/anakoin_28_4_


 Ν. 3316/2005, Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπόλεζεο κειεηώλ θαη παξνρήο ζπλαθώλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο, ΦΔΚ/42/Α/2005 

 Ν. 3389/2005 πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ιδησηηθνύ Σνκέα, ΦΔΚ 232/Α/2005 

 Ν. 3299/2004 Κίλεηξα ηδησηηθώλ Δπελδύζεσλ γηα ηελ Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή ύγθιηζε, 

ΦΔΚ 261 Α/2004 

 Ν. 3242/2004 Ρπζκίζεηο γηα ηελ Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηεο Κπβέξλεζεο, ηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη ηνπο 

ΟΣΑ, ΦΔΚ102/Α/2004 

 Ν. 3263/2004 Μεηνδνηηθό ύζηεκα Αλάζεζεο Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, ΦΔΚ 179/Α/2004 

 Ν. 2940/2001 Αλαπηπμηαθά, θνξνινγηθά θαη ζεζκηθά θίλεηξα γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ ηνκέα 

θαη άιιεο δηαηάμεηο, ΦΔΚ/180/Α/2001 

 N. 2860/2000 Γηαρείξηζε, παξαθνινύζεζε θαη έιεγρνο ηνπ Κνηλνηηθνύ Πιαηζίνπ ηήξημεο θαη άιιεο δηαηάμεηο, 

ΦΔΚ-251/Α/2000. 

 Ν. 2576/1998 Βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο, ΦΔΚ 25/Α/1998 

 Ν. 2372/1996 ύζηαζε θνξέσλ γηα ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη άιιεο δηαηάμεηο, ΦΔΚ29/Α/1996 

 Ν. 2338/95 «Κύξσζε ζύκβαζεο ηνπ λένπ Γηεζλνύο Αεξνδξνκίνπ ηεο Αζήλαο ζηα πάηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(άξζξν δσδέθαην θαη άξζξν δέθαην ηξίην – δηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο θπξίσο ηνπ Ν.2229/94), ΦΔΚ 202/ Α/1995 

 N. 1418/1984 Γεκόζηα Έξγα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ, ΦΔΚ 23/Α/1984 

 Ν. 716/77 Πεξί κεηξώνπ κειεηεηώλ θαη αλαζέζεσο θαη εθπνλήζεσο κειεηώλ, ΦΔΚ 295/Α/1977 

 

Προεδρικά Γιαηάγμαηα 

 

 ΠΓ 60 Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνύ ησλ 

δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005,ΦΔΚ/64/Α/2007 

 Π.Γ. 59/2007 Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/17/ΔΚ «πεξί 

ζπληνληζκνύ ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο ζπκβάζεσλ ζηνπο ηνκείο ηνπ ύδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξώλ 

θαη ησλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε, ΦΔΚ 63/16-3-2007 

 ΠΓ 334/2000 Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηα δεκόζηα έξγα πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

93/37/ΔΟΚ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε, ΦΔΚ 279/Α/2000 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ346/98 Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο παξνρήο 

ππεξεζηώλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 92/50 ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Ινπιίνπ 1992, ζε ζπκκόξθσζε 
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