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Ενημερωηικό Σημείωμα   

 Η ανηιμεηώπιζη ηων προβλημάηων ηης περιόδοσ 2000-2006 από ηη ΝΔ 

 

H δηαρείξηζε ησλ Κνηλνηηθψλ πφξσλ είλαη κηα πνιπζχλζεηε δηαδηθαζία πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο 

πνιηηηθέο γηα ηελ νηθνλνκία, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσλία θαη ε απνδνηηθφηεηά ηεο πξέπεη 

λα απνηηκάηαη ζπλνιηθά. Η δηαδηθαζία απηή αλέδεημε ηε γλσζηή δπζθνιία ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο ηεο ρψξαο καο λα ζρεδηάδεη ζηξαηεγηθά θαη νινθιεξσκέλα ηηο αλαπηπμηαθέο ηεο 

παξεκβάζεηο, λα ηηο δηνηθεί επηηειηθά θαη λα πξνγξακκαηίδεη απνηειεζκαηηθά ελέξγεηεο θαη 

πφξνπο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. Αλέδεημε επίζεο ηε δπζθνιία ηεο λα θηλεηνπνηεί ηελ ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία, λα εθαξκφδεη λέεο ζηξαηεγηθέο, λα κεηαζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ απφ πην 

παξαδνζηαθνχο ζε λένπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο αιιά θαη ηε δπζθνιία ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο λα απνδέρεηαη αιιαγέο ή λα μεπεξλά λννηξνπίεο. 

 

Όηαλ ε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία άξρηζε λα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δηαξζξσηηθέο πνιηηηθέο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) θαη ην κεγάιν χςνο ησλ πφξσλ πνπ ηηο αθνινπζνχζαλ, ε ρψξα, 

εθηφο απφ ηελ έιιεηςε επαξθνχο θαη απνηειεζκαηηθνχ κεραληζκνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

πινπνίεζεο, αλαθάιππηε θαη ηελ έιιεηςε έξγσλ ψξηκσλ γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε 

ηνπο εηδηθνχο φξνπο θαηαβνιήο ησλ πφξσλ, ηνπο δεζκεπηηθνχο θαλφλεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο 

Δ.Δ. αιιά θαη ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο πξνζζεηηθφηεηαο.  

 

Δκπξφο ζην άγρνο ησλ απσιεηψλ πφξσλ θαη ζηελ αλάγθε λα απνθηήζεη άκεζα ε ρψξα έλα 

ειάρηζην επίπεδν δεκφζησλ ππνδνκψλ γηα λα απμεζεί ε παξαγσγηθφηεηα θαη, ζε 

κεηαγελέζηεξν ζηάδην, λα θηλεηνπνηεζεί ην ηδησηηθφ θεθάιαην, ε πξφηαμε ηεο απνξξφθεζεο 

ήηαλ αλαπφθεπθηε. Απηφ, παξά ηα ζεκαληηθά βήκαηα πνπ έγηλαλ, ζπρλά, πεξηφξηζε ηελ 

αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο ζε εμεηδίθεπζε ησλ εζληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ, ρσξίο 

ζπγθξνηεκέλε απφ πάλσ πξνο ηα θάησ ζηξαηεγηθή, θαη δηαηήξεζε ηελ - ππφ ειιηπείο φξνπο - 

εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηελ «πηζησζηνθεληξηθή» ινγηθή ησλ πξν ΚΠΣ πεξηφδσλ θαη 

φρη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο ζχλζεηνπο λνκηθνχο, ηερληθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο 

φξνπο πνπ επέβαιε ην Κνηλνηηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην. Σην πιαίζην απηφ, ηα δεκφζηα έξγα 

απνηέιεζαλ «εχθνιν ζηφρν» γηα ηελ Δ.Δ., ε νπνία αμίσλε επί καθξφλ ηελ επζπγξάκκηζε κε 

ηελ Κνηλνηηθή λνκνζεζία. Οη φπνηεο πξνζαξκνγέο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο αθνχ βξήθαλ ηζρπξέο 

αληηδξάζεηο, ηφζν απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε, φζν θαη απφ νξηζκέλνπο επηζηεκνληθνχο θαη 

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είραλ ζπλεζίζεη θαη εγθισβηζηεί ζην πξν ησλ ΚΠΣ ζχζηεκα.  

 

Τι παπέλαβε η ΝΓ από ηην Κςβέπνηζη ηος ΠΑΣΟΚ ηο Μάπηιο 2004 

 

Τν γεληθφ πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο έξγσλ θαη δξάζεσλ έηνηκσλ λα πινπνηεζνχλ ζχκθσλα κε 

ηνλ ηερληθφ, νηθνλνκηθφ, πνηνηηθφ θαη ρξνληθφ ηνπο πξνγξακκαηηζκφ, κεηαθέξζεθε θαη ζην 

ΚΠΣ. Τν άγρνο ηεο απνξξφθεζεο είρε επεξεάζεη θαη ηνπο θνξείο πινπνίεζεο, νη νπνίνη, 

ρσξίο (αξρηθά ηνπιάρηζηνλ) ππνρξεψζεηο επίηεπμεο κεηξήζηκσλ, πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ 

ζηφρσλ, ρσξίο εληαία θαζνδήγεζε, κε αδπλακίεο νξγάλσζεο θαη ζηειέρσζεο αιιά θαη 

δηαρείξηζεο θαη εθηέιεζεο έξγσλ, δελ αληαπνθξίλνληαλ ζηηο απαηηήζεηο. Η ζπλαθφινπζε 

πνιπδηάζπαζε ησλ παξεκβάζεσλ θαη ην γξαθεηνθξαηηθφ θαη κεγάιεο δηαζπνξάο Σχζηεκα 

Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (ΣΓΔ) θαη Σχζηεκα Παξαγσγήο Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΣΠΓΔ), φμπλαλ 

ην πξφβιεκα. 

 

Οη ζπλερείο πξνεηδνπνηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα αλαζηνιέο πιεξσκψλ, δειαδή 

ζπλνιηθή δηαθνπή ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ κέρξη λενηέξαο, δελ ιήθζεθαλ ππφςε νχηε φηαλ νη 

Κνηλνηηθνί έιεγρνη αλέδεημαλ ηηο ζνβαξέο αδπλακίεο ζηα ζπζηήκαηα απηά, νχηε φηαλ, ηνλ 
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Ινχιην ηνπ 2003, ε Δ. Δπηηξνπή ζηειίηεπζε ηελ πξφζεζε ηεο ηφηε θπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΣΟΚ λα 

κελ πηνζεηήζεη ηα ζπκθσλεζέληα κε απηήλ κέηξα γηα ηελ «κάλςψη ηος ζςζζωπεςμένος 

ελλείμμαηορ ζε νομικό, οπγανωηικό και μεθοδολογικό επίπεδο και ηην αναηποπή ππακηικών 

και ζςνηθειών πος δεν εξςπηπεηούν ηο δημόζιο ζςμθέπον».  

 

Η πεξίπησζε ηνπ πξνβιεκαηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δεκνζίσλ έξγσλ, νη ππεξβάζεηο 

πξνυπνινγηζκψλ έξγσλ κε ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο, νη φξνη ζηηο δηαθεξχμεηο πνπ 

παξαβίαδαλ ηηο γεληθέο αξρέο ηεο Σπλζήθεο πεξί αληαγσληζκνχ θαη κε δηάθξηζεο, θαη άιια, 

είραλ νδεγήζεη ζε ηεξάζηηεο πεξηθνπέο πφξσλ θαη ζε αλάινγε επηβάξπλζε ηνπ εζληθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ. Δθηφο Κνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο έκεηλαλ ηα έξγα πνπ είραλ ππνζηεί 

νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο, ηα εκηηειή έξγα ή ηα έξγα πνπ παξνπζίαδαλ ρακειή πνηφηεηα, 

εθφζνλ ε απνθαηάζηαζή ηνπο δελ επηβεβαησλφηαλ απφ ηελ αλεμάξηεηε ηεθκεξίσζε ηνπ 

«Δμεηδηθεπκέλνπ Σπκβνχινπ Πνηνηηθνχ Διέγρνπο» (ΔΣΠΔΛ) πνπ ε ίδηα ε Δ.Δ. είρε επηβάιεη.  

 

Πέξαλ ηνχηνπ, ηα θαηλφκελα απηά ζεσξήζεθαλ, θαηά ηνπο Κνηλνηηθνχο ειέγρνπο, 

«ζπζηεκηθέο» (επαλαιακβαλφκελεο) παξαηππίεο πνπ έζηγαλ ηελ αμηνπηζηία ησλ 

δηαρεηξηζηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ. Ψο εθ ηνχηνπ, ε Δ.E. πηνζέηεζε ζηάζε «κεδεληθήο 

αλνρήο» θαη, επηθαινχκελε ιφγνπο κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο αξρέο ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ, 

απείιεζε ην 2004 κε αλαζηνιή πιεξσκψλ γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ έξγσλ πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχζε ην Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΤΠΑ). 

Φαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε ηφηε εηζήγεζε ηεο Δπηηξφπνπ Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο Danuta 

Hübner ζην Κνιέγην ησλ Δπηηξφπσλ γηα «παπάηςπη αναδιαππαγμάηεςζη ηων δημοζίων 

ζςμβάζεων μεηά ηην ςπογπαθή ηοςρ» θαη γηα «διαδικαζίερ διακπίζεων και αδιαθάνειαρ»! 

 

Αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο 

ρψξαο, απνηέιεζαλ επίζεο ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνπο δεζκεπηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ε ίδηα ε ρψξα έζεζε ζην Φάξηε Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ ηεο πεξηφδνπ 

2000-2006, θαζψο θαη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ κε ηνλ Ν. 3219/2004 

Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ, πνπ, σο αζχκβαηνο κε ην Κνηλνηηθφ Γίθαην, δελ κπνξνχζε ζε θακία 

πεξίπησζε λα εθαξκνζηεί.  

 

Τέινο, ην Μάξηην ηνπ 2004 νη ππεξεζίεο, ηφζν ηνπ ΥΠΟΙΟ φζν θαη νη ππφινηπεο αξκφδηεο 

δεκφζηεο αξρέο, παξνπζίαδαλ ειιείςεηο ζε ζχγρξνλα ζπζηήκαηα, ζε ηερλνγλσζία θαη 

ηερλνινγία, ζε ιεηηνπξγηθά νξγαλνγξάκκαηα θαη ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ. Τηο ππνρξεψζεηο 

επηβάξπλε ην γεγνλφο φηη φια ζρεδφλ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Β΄ ΚΠΣ (1994-1999) παξέκελαλ 

ινγηζηηθά αλνηθηά, ιφγσ ησλ απαηηήζεσλ ηεο Δ. Δπηηξνπήο γηα επαλειέγρνπο θαη δξακαηηθέο 

επηζηξνθέο θνλδπιίσλ.  

 

Ένα σαπακηηπιζηικό παπάδειγμα : ηα έπγα Γιασείπιζηρ Σηεπεών Αποβλήηυν (ΓΣΑ) και 

Δγκαηαζηάζευν Δπεξεπγαζίαρ Λςμάηυν (ΔΔΛ) 

 

Σε έξγα ΓΣΑ θαη ΔΔΛ είραλ δεζκεπζεί πνιχ ζεκαληηθνί Κνηλνηηθνί θαη εζληθνί πφξνη. Τν 

απνηέιεζκα ήηαλ φκσο έληνλα ακθηζβεηνχκελν φρη ηφζν ιφγσ ησλ θιαζηθψλ αζηνρηψλ ησλ 

ππνδνκψλ, αιιά ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ θαη, θπξίσο, ιφγσ ηεο 

κε ηήξεζεο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ αλειαζηηθέο ππνρξεψζεηο 

θαη πξνβιέπεηαη πξννδεπηηθά απμαλφκελνο βαζκφο ζπκκφξθσζεο ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά 

νξφζεκα. 

 

Οη Οδεγίεο απηέο αλαθέξνληαλ ραξαθηεξηζηηθά σο «Δπξσπατθέο Οδεγίεο Πεξηβάιινληνο κε 

απμεκέλεο απαηηήζεηο Δπελδχζεσλ» («Investment Heavy Directives»), δηφηη απαηηνχζαλ 

ππνδνκέο θαη εμνπιηζκφ πνιχ ζεκαληηθνχ θφζηνπο. Ο επηηειηθφο ξφινο ηνπ ΥΠΔΦΨΓΔ ήηαλ 
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θνκβηθφο δεδνκέλνπ φηη έρεη ηελ αξκνδηφηεηα κεηαθνξάο ησλ Οδεγηψλ, εηζεγείηαη ηηο ζρεηηθέο 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ησλ Οδεγηψλ. Όκσο νη  

ζεζκηθέο, νξγαλσηηθέο θαη ηερληθέο εθθξεκφηεηεο ήηαλ ηεξάζηηεο. Σπγθεθξηκέλα : 

 

Σε ζεζκηθφ επίπεδν εθθξεκνχζε ε πιήξεο ελαξκφληζε κε ην Κνηλνηηθφ Γίθαην κέζσ 

Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ (ΠΓ) θαη Κνηλψλ Υπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ (ΚΥΑ) πνπ 

πξνβιέπνληαλ απφ ηνπο βαζηθνχο λφκνπο κεηαθνξάο ησλ Οδεγηψλ θαζψο θαη νη απνθάζεηο 

γηα θαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ, ηε ζχζηαζε θαη ηε ζηειέρσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ 

ππεξεζηψλ. Η κε έγθαηξε κεηαθνξά ησλ Οδεγηψλ νδεγνχζε ηνπο θνξείο ζηελ εθαξκνγή 

δηαθνξεηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ην ίδην έξγν. Σεκεηψλεηαη φηη ε θαζπζηέξεζε ελζσκάησζεο δελ 

επεξεάδεη ην ρξνλνδηάγξακκα ζπκκφξθσζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζε κηα Οδεγία. Δπίζεο, ε κε 

δηάρπζε ησλ ΠΓ θαη ΚΥΑ, φηαλ απηά εθδίδνληαλ ζηελ ππφινηπε λνκνζεζία, δεκηνπξγνχζε 

αζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο λνκνζεηεκάησλ πνπ νδεγνχζαλ ζε θαζπζηεξήζεηο ή 

απξαμία. Τέινο, ε έιιεηςε ελεκέξσζεο πξνο ηνπο θνξείο πινπνίεζεο σο πξνο ηηο ρξνληθέο, 

θπξίσο, ππνρξεψζεηο ηνπο, είρε σο απνηέιεζκα λα ηηο αληηκεησπίδνπλ ζην πιαίζην ηνπ 

επείγνληνο θαη, βέβαηα, ζε βάξνο νξζφηεξσλ επηινγψλ σο πξνο ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

νηθνλνκία ησλ έξγσλ, ηα νπνία, κε ηελ πξνζπάζεηα απνθπγήο επηβνιήο πξνζηίκνπ, 

επηβαξχλνληαλ ππεξβνιηθά. 

 

Σηελ ηππνινγία ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ ησλ Οδεγηψλ γηα ηα πγξά απφβιεηα θαη ηα ζηεξεά 

απνξξίκκαηα, ην πςειφηεξν πνζνζηφ (70%) αληηζηνηρνχζε ζε θαθή εθαξκνγή, πνζνζηφ 17% 

ζηε κε ελζσκάησζε θαη πνζνζηφ 13% ζηε κε ζπκκφξθσζε, δειαδή ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο 

κεηαθνξάο ηεο Οδεγίαο. Σηηο εθθξεκείο ειιεληθέο «ππνζέζεηο» πξσηαγσληζηνχζε ε θχζε θαη ε 

δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη αθνινπζνχζαλ ην λεξφ, ν αέξαο, νη κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ θ.ά. 

 

Φαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε παξαπνκπήο ηεο Διιάδαο ζην Γηθαζηήξην Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ θαη θαηαδίθεο ηεο κέρξη θαη ην ηειηθφ ζηάδην κε επηβνιή εκεξήζηνπ πξνζηίκνπ, 

ήηαλ ε πεξίπησζε ηνπ «Κνπξνππεηνχ». Οη επζχλεο ζηελ πεξίπησζε απηή είραλ δηαρπζεί 

κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ ππνπξγείσλ, ηεο Πεξηθέξεηαο, ηεο Ννκαξρίαο θαη ηνπ Γήκνπ. Τν ηειηθφ 

φκσο απνηέιεζκα ήηαλ ε ρψξα λα θαηαβάιεη 4,7 εθ. επξψ αζξνηζηηθά απφ ηελ εκεξήζηα 

ρξεκαηηθή πνηλή πνπ ηεο επηβιήζεθε επί 9 κήλεο. 

 

Σηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ αληηζηνηρνχζε ην έλα ηξίην πεξίπνπ ησλ 

θαηαγγειηψλ θαη ησλ παξαβηάζεσλ κε πςειφ θίλδπλν επηβνιήο πξνζηίκνπ ζην κέιινλ, θπξίσο 

ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ Φψξσλ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνβιήησλ 

(ΦΑΓΑ). Οξηδφληηεο δηαδηθαζίεο παξαβηάζεσο είραλ θηλεζεί θαη θαηά ηεο Ιξιαλδίαο, ηεο Ιηαιίαο 

θαη ηεο Γαιιίαο γηα ην ίδην ζέκα. 

 

Κίλδπλνο εκθαληδφηαλ θαη ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο επηθηλδχλσλ απνβιήησλ φπνπ ζην ζρέδην 

δηαρείξηζεο ηεο ρψξαο δελ είραλ πξνβιεθζεί θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο. Τα επηθίλδπλα 

απφβιεηα ζηελ Διιάδα είηε εμάγνληαλ, είηε απνζεθεχνληαλ πξνζσξηλά, θάηη πνπ ζηελ πξάμε 

ηζνδπλακεί κε ΦΑΓΑ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ. Δλψ ην ΥΠΔΦΨΓΔ πάζρηδε λα νινθιεξψζεη ηελ 

απνγξαθή ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ε Δπηηξνπή, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2005, θίλεζε ηε 

ζρεηηθή δηαδηθαζία παξαβηάζεσο. 

 

Σε νξγαλσηηθφ επίπεδν εθθξεκνχζαλ ζεκαληηθά δεηήκαηα, φπσο ε νινθιήξσζε ησλ εζληθψλ 

θαη πεξηθεξεηαθψλ ζρεδηαζκψλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ, ε απνθαηάζηαζε ησλ 

ΦΑΓΑ, ε θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαρείξηζεο πδάησλ αλά πδξνινγηθή ιεθάλε, ε εθπφλεζε 

ζηξαηεγηθήο γηα ηε κείσζε ησλ βηναπνδνκήζηκσλ απνξξηκκάησλ πνπ νδεγνχληαη ζε ρψξνπο 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο (ΦΥΤΑ), ηα κέηξα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο παξαγφκελεο ηιχνο, ε ζχζηαζε 
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κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο ησλ έξγσλ κε βάζε ζαθέο 

ρξνλνδηάγξακκα ζπλδεδεκέλν κε ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ Οδεγηψλ, αιιά θαη ε 

ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο ζηξαηεγηθέο, κέζσ ελφο ζηνρεπφκελνπ 

πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο. 

 

Σε ηερληθφ επίπεδν εθθξεκνχζε ε ζχληαμε πξφηππσλ πξνδηαγξαθψλ θαη δηαγξακκάησλ 

ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ ρσξνζέηεζεο, κειέηεο θαη θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, ε αλαβάζκηζε θαη 

ελίζρπζε ησλ πθηζηακέλσλ κεραληζκψλ ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο 

ηήξεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, ζηηο λνκαξρίεο, ζηηο πεξηθέξεηεο θαη ζην 

ΥΠΔΦΨΓΔ. 

 

Η εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο έξγσλ ΓΣΑ θαη ΔΔΛ πξνσζείηαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε πξνο 

ηνπο επηκέξνπο ΟΤΑ. Όκσο, ζηελ Διιάδα, ε πξαθηηθή ηεο επηινγήο ησλ έξγσλ ζην ΚΠΣ θαη ην 

Τακείν Σπλνρήο γηλφηαλ αληίζηξνθα, θαζψο νη πξνηάζεηο ησλ έξγσλ πξνέξρνληαλ απφ ηνπο 

ΟΤΑ κε ζπλέπεηα ε επηινγή ηνπο λα κε γίλεηαη κε βάζε κηα εληαία ζηξαηεγηθή ηθαλνπνίεζεο 

ησλ απαηηήζεσλ ησλ Οδεγηψλ κε έξγα πξνηεξαηφηεηαο. Ψο πξνο ηα έξγα Πεξηβάιινληνο ησλ 

ΟΤΑ ζην Τακείν Σπλνρήο, ην ΥΠΟΙΟ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αλαιάβεη πνιηηηθφ θφζηνο, δηαβίβαδε 

ζηηο Βξπμέιιεο θαθέινπο κε πιήξε αλσξηκφηεηα πξνθεηκέλνπ ηα έξγα λα «θνπνχλ» απφ ηηο 

ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο.  

 

Παξά ηηο νπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΥΠΟΙΟ θαη ηνπ ΥΠΔΣΓΓΑ ζε ζέκαηα ρξεκαηνδφηεζεο 

θαη παξνρήο θαηεπζχλζεσλ ζηνπο ΟΤΑ, ν ζπληνληζκφο ήηαλ αλεπαξθήο θαη ε παξαθνινχζεζε 

ηεο πινπνίεζεο αλαπνηειεζκαηηθή. Σηε δε ράξαμε ζηξαηεγηθήο κηθξφηεξσλ έξγσλ, ππήξρε 

παζηθαλήο έιιεηςε ζπληνληζκνχ εθ κέξνπο ηνπ ΥΠΔΦΨΓΔ, σο επηηειηθνχ ππνπξγείνπ, κε ηνπο 

Φνξείο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο θαζψο θαη έιιεηςε ζπληνληζκνχ ησλ πεξηθεξεηψλ κε 

ηνπο ΟΤΑ πνπ ηα πινπνηνχζαλ (κε ηελ ΚΥΑ 5910/2727/2003, ζεσξνχληαλ θαη νη πεξηθέξεηεο 

σο θνξείο πξνγξακκαηηζκνχ αιιά θαη πινπνίεζεο έξγσλ ΓΣΑ). 

 

Πιελ ηνπ ζπληνληζκνχ, ε απνθέληξσζε ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ αξκνδηνηήησλ ζηνπο 

ΟΤΑ είρε δεκηνπξγήζεη θαη άιια κεγάια πξνβιήκαηα ιφγσ έιιεηςεο ηερλνγλσζίαο, αιιά θαη 

επάξθεηαο αλζξσπίλσλ πφξσλ. Έηζη, ην θέληξν βάξνπο ηνπ ελδηαθέξνληνο εληνπηδφηαλ κφλν 

ζηελ απνξξφθεζε ησλ πφξσλ, δειαδή ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ θαη φρη ηφζν ζηελ νξζή θαη 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. Όκσο κηα εγθαηάζηαζε πνπ δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά, φρη κφλν 

δελ ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά επηβαξχλεη θαη 

νηθνλνκηθά ηνπο πνιίηεο. 

 

Σηα κεγαιχηεξα έξγα ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, ξφιν πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

πινπνίεζεο έρνπλ νη Αλψλπκεο Δηαηξείεο ΔΥΓΑΠ θαη ΔΥΑΘ γηα ηα πγξά απφβιεηα θαη 

αληίζηνηρα ν Δληαίνο Σχλδεζκνο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ννκνχ Αηηηθήο (ΔΣΓΚΝΑ) γηα ηα 

ζηεξεά απφβιεηα ζε κεγάιν ηκήκα ηεο Αηηηθήο. Αθφκα θαη ζε απηά ηα κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο 

έξγα εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ, ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ πιεζπζκνχ πνπ 

εμππεξεηνχλ, επεξεάδνπλ δπζαλάινγα ηελ πξνζπάζεηα ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ 

Οδεγηψλ. 

 

Όια ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα, θαζψο θαη ηα θιαζηθά επξήκαηα ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, 

απνηππψλνληαλ ζηνπο ειέγρνπο αιιά θαη ζηηο επαθέο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπήο κε ηηο 

αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο. Οη ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο έδηλαλ κεγάιε έκθαζε ζηελ έιιεηςε 

ζεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη πξνγξακκαηηζκνχ ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, αιιά θαη 

ζηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ ζπλαξκφδησλ θνξέσλ ηεθκεξηψλνληαο έηζη ηελ αδπλακία ηεο 

ρψξαο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ Οδεγηψλ. Έηζη ν θίλδπλνο επηβνιήο πξνζηίκσλ 

κεγάισλε δηαξθψο. 
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Οι ζηόσοι πος ηέθηκαν 

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ αλσηέξσ πξνβιεκάησλ θαη αδπλακηψλ αιιά θαη ησλ 

ζπλαθφινπζσλ δεκνζηνλνκηθψλ θηλδχλσλ ηέζεθαλ δπν πξνηεξαηφηεηεο: (α) ε ελαξκφληζε ηεο 

εθηέιεζεο ηνπ Γ΄ΚΠΣ (2000-2006) θαη, δηα απηήο, ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο 

ρψξαο καο ζηελ Δ.Δ. θαη (β) ε ξηδηθή κεηαξξχζκηζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ παξειζφληνο θαη ην 

ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ 

δηαηεξήζηκε αλάπηπμε, ζα βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ζα πξνζθέξνπλ 

ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο. 

 

Η ζηξαηεγηθή εζηηάζηεθε ζε ηέζζεξηο θεληξηθνχο ζηφρνπο :  

 

 Ο πξψηνο ήηαλ ε αληηζηξνθή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ Γ΄ΚΠΣ, κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ 

δηαθαηλφκελνπ θαζνιηθνχ θηλδχλνπ απψιεηαο πφξσλ θαη ηεο αλάθηεζεο ηεο 

εκπηζηνζχλεο ηεο Δ.Δ. ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ρψξα καο δηαρεηξίδεηαη ηηο Κνηλνηηθέο 

ρξεκαηνδνηήζεηο. Η εκπέδσζε ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

(δηαθάλεηα, νηθνλνκία, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ), ε 

αλαδηνξγάλσζε ηνπ ΣΓΔ θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο ζπκβαηφηεηαο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ 

κε ην Κνηλνηηθφ δίθαην, έπξεπε λα ζπλδπαζηεί κε ζπγθεθξηκέλε επηηάρπλζε ηεο 

απνξξφθεζεο.   

 

 Ο δεχηεξνο ζηφρνο ήηαλ ε ράξαμε νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ 

Κνηλνηηθψλ πφξσλ πνπ αθνξνχζαλ ζηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν (2007-2013), 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ιφγσ ηεο 

δηεχξπλζεο ηεο Δ.Δ. θαη ηεο πίεζεο γηα ζπξξίθλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνιήςεσλ ησλ 

παιαηψλ ρσξψλ ζπλνρήο. Απηφ απαηηνχζε ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ πνιηηηθήο θαη 

αλάπηπμε ηέηνησλ ηερληθψλ δηαπξαγκάηεπζεο, πνπ δελ είραλ πξνεγνχκελν ζηε ρψξα 

καο. Αληίζηνηρε ζηξαηεγηθή απαηηήζεθε γηα ηελ εμαζθάιηζε, επλντθψλ γηα ηε ρψξα καο, 

ξπζκίζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ λέσλ Καλνληζκψλ. 

 

 Ο ηξίηνο ζηφρνο ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ, ζε πνιηηηθφ θαη 

ηερλνθξαηηθφ επίπεδν, γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ έγθαηξε έγθξηζε ηνπ Δζληθνχ Σηξαηεγηθνχ 

Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΣΠΑ) θαη ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΔΠ) ηεο πεξηφδνπ 

2007-2013  κέζσ ησλ νπνίσλ ε ρψξα, επελδχνληαο ζηηο εζληθέο ηεο πξνθιήζεηο, ζα 

θεξδίζεη απφ ηηο δηεζλείο επθαηξίεο κία δηαηεξήζηκε αλάπηπμε ζε κία θνηλσλία ζπλνρήο 

θαη επεκεξίαο. Ψο πξνυπνζέζεηο ηέζεθαλ κεηαμχ άιισλ: (α) ε αλαπξνζαξκνγή ησλ 

ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ, ε ζχλδεζή ηνπο κε ην νηθνλνκηθφ, ην επηρεηξεκαηηθφ θαη ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ε ηζνξξνπεκέλε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο, (β) ε δηακφξθσζε 

επξχηεξσλ ρσξηθψλ ελνηήησλ κε ζπληνληζκφ ησλ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ ζην ρψξν επεηδή 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρψξνπ είλαη απηά πνπ επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(νξεηλέο πεξηνρέο, λεζησηηθά ζπκπιέγκαηα, κεηξνπνιηηηθά θέληξα θαη κεζαίνπ κεγέζνπο 

πφιεηο) θαη (γ) ε κεηαξξχζκηζε ηεο εθαξκνγήο (πνηνο θαη πψο δηαρεηξίδεηαη πφξνπο θαη 

πινπνηεί έξγα θαη πνηνο θαη πψο ηνλ παξαθνινπζεί θαη ηνλ ειέγρεη) κε έκθαζε ζηελ 

επηηειηθή επνπηεία θαη ην ζπληνληζκφ ησλ πνιηηηθψλ, ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

ζπλππεπζπλφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ θαη ηελ ελίζρπζε 

ηεο δηαρεηξηζηηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο ησλ θνξέσλ ψζηε λα πάςνπλ λα 

αλαηξέπνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ.  

 

 Ο ηέηαξηνο ζηφρνο ήηαλ ε πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, 

κέζσ ηεο ηφλσζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο εκπέδσζεο λέαο θηινζνθίαο πνπ λα 

ζπλάδεη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ, αιιά θαη ηεο Σηξαηεγηθήο ηεο 
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Ληζζαβφλαο. Ψο πξνυπφζεζε, πέξαλ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ΔΣΠΑ, ηέζεθε ε επαλεμέηαζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ αλαπηπμηαθψλ εξγαιείσλ θαη θπξίσο ηνπ 

Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ.  

 

Ο (ανα)ζσεδιαζμόρ 

 

Γ’ΚΠΣ  

 

Πνιχ πξηλ απφ ηελ ηππηθή έλαξμε ηνπ ΚΠΣ (1.1.2000) είρε γίλεη ζαθέο φηη απηφ ζα πινπνηείην 

ζε έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ ζεζκηθφ πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα. Τν δεδνκέλν 

απηφ επίηαζζε ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζην δηνηθεηηθφ κεραληζκφ ηεο ρψξαο, ζην ΣΓΔ θαη ζην 

ΣΠΓΔ, δηάρπζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ απαηηήζεσλ ζε φινπο ηνπο θνξείο θαη  ζπζηεκαηηθή 

πξνεηνηκαζία θαη ππνζηήξημή ηνπο.  

 

Οη ελέξγεηεο αθνξνχζαλ ην ζχλνιν ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη απαηηνχζαλ δξάζε ζηα 

αθφινπζα επίπεδα: 

 

 Σε νξγαλσηηθφ, ιεηηνπξγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, πξνείρε ε αλαδηνξγάλσζε θαη 

ελδπλάκσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΥΠΟΙΟ θαη ε ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε ησλ Δηδηθψλ 

Υπεξεζηψλ Γηαρείξηζεο (ΔΥΓ) θαη ησλ Τειηθψλ Γηθαηνχρσλ (ΤΓ). Σεκαληηθφ ζηνηρείν γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ απσιεηψλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλφλα απηφκαηεο απνδέζκεπζεο 

(Ν+2), ζπληζηνχζε ν αλαζρεδηαζκφο ηνπ ΣΓΔ θαη ε δηακφξθσζε κεζνδνινγηθψλ 

εξγαιείσλ γηα ηελ εθαξκνγή νκνηφκνξθσλ θαη αμηφπηζησλ δηαδηθαζηψλ. Σην ζεκείν απηφ, 

νη παξεκβάζεηο ππήξμαλ άκεζεο κε πιήξε αλαδηάξζξσζε θαη λέα εξγαιεία, θαη θπξίσο 

κε έληαζε ηνπ ζπληνληζηηθνχ ξφινπ ηνπ ΥΠΟΙΟ θαη ελίζρπζε ηεο επαθήο κε ηα 

ζπλαξκφδηα Υπνπξγεία θαη θνξείο.  

 

 Σε ζεζκηθφ επίπεδν, ήηαλ επηηαθηηθή ε αλάγθε άκεζεο αλακφξθσζεο ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ αλάζεζεο θαη δηαρείξηζεο ζπκβάζεσλ, εθπφλεζεο κειεηψλ θαη εθηέιεζεο 

δεκνζίσλ έξγσλ, θαζψο θαη ε ελζσκάησζε ζην εζληθφ δίθαην ηεο Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο 

γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο. Απηφ έιαβε ρψξα απφ ην Υπνπξγείν ΠΔΦΨΓΔ ζε φηη 

αθνξνχζε ηδηαίηεξα ηα δεκφζηα έξγα ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην ΥΠΟΙΟ.  

 

 Σε δηαπξαγκαηεπηηθφ επίπεδν, πξνείρε ε άκεζε ιήςε κέηξσλ, κέζσ δηαδνρηθψλ 

αλαζεσξήζεσλ ηνπ ΚΠΣ, φπσο νη κεηαθηλήζεηο πφξσλ ζε πξνγξάκκαηα κε κεγαιχηεξεο 

δπλαηφηεηεο απνξξφθεζεο, κεηψζεηο δξάζεσλ πνπ απνδεηθλχνληαλ αλαπνηειεζκαηηθέο 

θαη ελίζρπζε άιισλ ή εηζαγσγή λέσλ κε ζπγθεθξηκέλεο πξννπηηθέο πινπνίεζεο θαη 

ζπλεπψο εθηακίεπζεο ησλ αλαινγνχλησλ πφξσλ.  

 

Η διαππαγμάηεςζη για ηη διαζθάλιζη ηυν Κοινοηικών πόπυν  

 

Τν ΥΠΟΙΟ, σο θνξέαο αξκφδηνο γηα ηε καθξννηθνλνκηθή, δεκνζηνλνκηθή θαη αλαπηπμηαθή 

πνιηηηθή ηεο ρψξαο, αλέιαβε ην ζπληνληζκφ ησλ ζπλαξκνδίσλ Υπνπξγείσλ θαη ηελ 

ππνζηήξημε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Γεκνζηνλνκηθψλ Πξννπηηθψλ ηεο Δ.Δ. θαη ησλ 

ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013. Κχξηα αξκνδηφηεηα ηνπ ΥΠΟΙΟ ήηαλ ε 

ζπλνιηθή παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ν ζρεδηαζκφο ζπληνληζκέλεο 

δξάζεο κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο γηα ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ πνιηηηθήο θαη ζέζεσλ, θαη 

ε ζπλεξγαζία κε αληίζηνηρεο δηαπξαγκαηεπηηθέο νκάδεο άιισλ Κξαηψλ Μειψλ. Γηα ηελ 

ηερλνθξαηηθή ππνζηήξημε ηεο ειιεληθήο πιεπξάο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, ζπζηάζεθε, απφ ην 

Σεπηέκβξην ηνπ 2004, εηδηθή νκάδα θξνχζεο (Task Force) «Γηαξζξσηηθνί Καλνληζκνί θαη 

Γεκνζηνλνκηθέο Πξννπηηθέο».  
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Η δηαπξαγκαηεπηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαθέινπ Σπλνρήο 

γηα ηελ Διιάδα εζηηάζηεθε ζηελ αλάδεημε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο ειιεληθήο πεξίπησζεο (63% 

ηνπ πιεζπζκνχ πθίζηαηαη ηε ζηαηηζηηθή επίπησζε ηεο δηεχξπλζεο ηεο Δ.Δ.) αιιά θαη ζηε 

δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπκκαρηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ αλαπηχρζεθαλ πνιππαξακεηξηθά 

εξγαιεία γηα ηελ απνηίκεζε ηεο επίπησζεο δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ ζηηο εηζξνέο πφξσλ αιιά 

θαη ζηηο ζπλεηζθνξέο ηεο ρψξαο ζηνλ Κνηλνηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. Παξάιιεια, ζην πιαίζην 

ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ λέσλ Γηαξζξσηηθψλ Καλνληζκψλ, ε νκάδα θξνχζεο κε ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ηεο ζηελ νκάδα ηνπ Σπκβνπιίνπ «Structural Actions», πξνέβε ζε εθηίκεζε ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ λέσλ θαλνληζκψλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, δηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε, 

πινπνίεζε θαη έιεγρν ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δ.Δ. πξνγξακκάησλ γηα ηε ρψξα 

καο, κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ξπζκίζεσλ πνπ ζα επέηξεπαλ ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ 

πφξσλ.  

 

ΔΣΠΑ / ΔΠ 2007-2013 

 

Ο εζληθφο αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 ήηαλ απνηέιεζκα κίαο 

απαηηεηηθήο πξνζπάζεηαο ζχλζεζεο πξνηάζεσλ θαη ζπγθεξαζκνχ πξνηεξαηνηήησλ θαη κηαο 

πνιπεπίπεδεο πξνζέγγηζεο πνπ άγγημε ηηο ζπλνιηθέο αλαπηπμηαθέο επηινγέο ηεο νηθνλνκίαο 

θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο ρψξαο, ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δ.Δ., ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη ηηο 

αληηθεηκεληθέο δπλαηφηεηεο απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ.  

 

Σην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πξσηφγλσξε γηα ηα 

Διιεληθά δεδνκέλα αλνηθηή δηαβνχιεπζε, επηδηψθνληαο ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή θαη 

ζπλαίλεζε ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ επίηεπμε 

ελφο καθξνπξφζεζκνπ αλαπηπμηαθνχ νξάκαηνο γηα ηε ρψξα αιιά θαη ζηε ζεζκνζέηεζε λέσλ 

απνηειεζκαηηθψλ αξρψλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπηθήο, πεξηθεξεηαθήο θαη εζληθήο δηαθπβέξλεζεο 

ζε ηνκείο φπσο ε δηαρείξηζε θαη ν έιεγρνο, ε ζεζκηθή ζπιινγηθή εθπξνζψπεζε, ε δηαθάλεηα 

ζηε δηνίθεζε ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, ε ζπλεξγαζία ηνπ δεκφζηνπ, ηδησηηθνχ, απηνδηνηθεηηθνχ 

θαη θνηλσληθνχ ηνκέα θαη, ηέινο, ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

 

Ο ζρεδηαζκφο, κε 4 Δζληθά θαη 13 Πεξηθεξεηαθά Αλαπηπμηαθά Σπλέδξηα, 3 γχξνπο ζεκαηηθψλ 

ζπλαληήζεσλ, ζπλερείο δηκεξείο ζπλεξγαζίεο ηνπ ΥΠΟΙΟ κε θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο εηαίξνπο θαη 4 εγθπθιίνπο ηνπ ΥΠΟΙΟ απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 2004, ήηαλ 

αδηακθηζβήηεηα ρσξίο πξνεγνχκελν. Έλαο ζρεδηαζκφο πνπ ππνζηεξίρηεθε απφ 

επηζηεκνληθέο κειέηεο, ηεθκεξηψζεθε πξνο ηνλ εμσηεξηθφ παξαηεξεηή θαη πξνζέδσζε 

αμηνπηζηία ζηηο επηινγέο. Σπγθεθξηκέλα, ην 2005 νινθιεξψζεθαλ κηα εζληθή θαη πέληε 

ζεκαηηθέο κειέηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ΔΣΠΑ θαη ησλ λέσλ ΔΠ, θαζψο θαη κειέηε γηα ηε 

δηακφξθσζε ρσξηθψλ ελνηήησλ κε βάζε ηελ νπνία ζρεδηάζηεθαλ ηα λέα Πεξηθεξεηαθά 

Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα.  

 

Σε νξγαλσηηθφ επίπεδν, ζπζηάζεθαλ Κεληξηθά Όξγαλα Σρεδηαζκνχ, δειαδή ε Γηππνπξγηθή 

Δπηηξνπή Σπληνληζκνχ θαη Φάξαμεο Πνιηηηθήο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 2007-2013, 

ε Οκάδα Σρεδηαζκνχ θαη Καηάξηηζεο θαη, γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο, ζπγθξνηήζεθε κία 

Δπηζηεκνληθή θαη κηα Οξγαλσηηθή Γξακκαηεία  Σρεδηαζκνχ & Καηάξηηζεο Αλαπηπμηαθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ 2007-2013. Βαζηθή αξκνδηφηεηά ηνπο ήηαλ ν ζπληνληζκφο, ε θαζνδήγεζε 

θαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο επηκέξνπο Οκάδεο Σρεδηαζκνχ Πξνγξάκκαηνο Υπνπξγείσλ θαη 

Πεξηθεξεηψλ (ΟΣΠ), θαζψο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο ζπλεθηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζε εζληθφ επίπεδν. Αμηνπνηήζεθε ε 

ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ 

Γεκνζηνλνκηθψλ Πξννπηηθψλ θαη ησλ Καλνληζκψλ 2007-2013, δηαηεξψληαο ηνλ θνξκφ ηεο 
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νκάδαο θξνχζεο θαη ζε απηφ ην έξγν θαη επελδχνληαο ζηε ζρέζε εκπηζηνζχλεο πνπ είρε 

αξρίζεη λα δεκηνπξγείηαη κεηαμχ Δ.Δ. θαη ειιεληθψλ αξρψλ. 

 

Μεηά απφ ηελ εκπεηξία ηξηψλ ΚΠΣ, θαηέζηε απηαπφδεηθην φηη νη πφξνη δελ αξθνχλ, ζε φπνην 

χςνο θαη λα εηζξεχζνπλ, θαη δελ ζα αξθέζνπλ πνηέ, ρσξίο πξνυπνζέζεηο 

πνιιαπιαζηαζηηθψλ σθειεηψλ, πξνυπνζέζεηο απηνηξνθνδνηνχκελεο αλάπηπμεο, ρσξίο 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη πξνζεθηηθή επηινγή ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε παξεκβάζεσλ, κε 

δηαθξηηνχο ζηφρνπο θαη κεηξήζηκα απνηειέζκαηα. Έηζη, ζην ΔΣΠΑ θαη ζηα λέα ΔΠ, δφζεθε 

κεγάιε έκθαζε ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, κε επίθεληξν ηε Σηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο 

πξνηάζζνληαο παξάιιεια ηηο αλάγθεο ηεο ρψξαο ζε βαζηθέο ππνδνκέο θαη πεξηβαιινληηθή 

ζχγθιηζε αιιά θαη ζηελ πξνψζεζε ζπλεξγηψλ κεηαμχ πεξηθεξεηψλ θαη ππνπξγείσλ, ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηε ινγηθή ηνπ κεκνλσκέλνπ ζρεδηαζκνχ ζηε βάζε αλνηθηνχ θαηαιφγνπ 

έξγσλ. Δάλ εμαηξέζνπκε ηε δηαζθάιηζε ηεξάζηησλ πνζψλ Κνηλνηηθψλ πφξσλ, ε κεγαιχηεξε 

εηζθνξά ηνπ ΥΠΟΙΟ ζηε ζηξαηεγηθή, γηα ηε λέα πεξίνδν αιιά θαη ην κέιινλ, ήηαλ ε 

ππνζηήξημε ηεο (παξακειεκέλεο) αλαγθαηφηεηάο ηεο.  

 

Οη Σηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ ΔΣΠΑ εζηηάδνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο έξεπλαο θαη 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζηελ επέλδπζε ζε βηψζηκεο ππνδνκέο θαη ζηελ αλάπηπμε πνηνηηθνχ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Με βάζε ηνπο ζηφρνπο απηνχο πξνζδηνξίζηεθαλ σο ζεκαηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ε επέλδπζε ζηελ παξαγσγηθφ ηνκέα ηεο Οηθνλνκίαο, ην Θεζκηθφ 

Πεξηβάιινλ, ε Κνηλσλία ηεο Γλψζεο θαη Καηλνηνκία, ε Απαζρφιεζε θαη Κνηλσληθή Σπλνρή 

θαη ε Διθπζηηθφηεηα ηεο ρψξαο θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο, σο ηφπνπ επέλδπζεο, εξγαζίαο, 

δηαβίσζεο. Γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ θαζψο θαη ησλ πξνβιεκάησλ 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, δηακνξθψζεθαλ πέληε επξχηεξεο θαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθέο 

ρσξηθέο ελφηεηεο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο φισλ ησλ 

Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο αιιά θαη ηε δηάρπζε ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ 

δπλακηθφηεξσλ Πεξηθεξεηψλ ζηηο γεηηνληθέο Πεξηθέξεηεο. Γηα πξψηε θνξά ζε ζηξαηεγηθφ 

θείκελν ηεο Διιάδαο, αλαπηχζζεηαη εθηελήο πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή, φρη κφλν αλά 

δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα αιιά θαη αλά ρσξηθή ελφηεηα.  

 

Η ζηξαηεγηθή απηή νινθιεξψλεηαη κε ηε ρσξηθή ηεο δηάζηαζε, ηελ εηζαγσγή δειαδή 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ άκεζα ζπλδεδεκέλσλ κε ην ρψξν, νη νπνίνη θαη πξνζδηνξίδνπλ ην 

πεξηερφκελν ηεο ρσξηθήο αλάπηπμεο: ηελ αλάπηπμε ελφο ηζφξξνπνπ θαη πνιπθεληξηθνχ 

αζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κηαο λέαο ζρέζεο πφιεο – ππαίζξνπ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο 

πξφζβαζεο ζηηο ππνδνκέο θαη ζηε γλψζε, θαζψο θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη νξζνινγηθή 

δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Έηζη, αλαδεηθλχνληαη σο 

πέληε Φσξηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ζηξαηεγηθήο: ε Βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε, ε Αλάπηπμε 

νξεηλψλ πεξηνρψλ, ε Αλάπηπμε λεζησηηθψλ πεξηνρψλ, ε Αλάπηπμε αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη 

πεξηνρψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αιηεία θαη ε Γηαζπλνξηαθή, δηαθξαηηθή θαη δηαπεξηθεξεηαθή 

ζπλεξγαζία  

 

Παξάιιεια, ν ζρεδηαζκφο έπξεπε λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά αθελφο ην λέν ζχλζεην 

ζθεληθφ γηα ηελ Διιάδα, φπνπ πέληε πεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο θαηνηθεί ην 63% ηνπ πιεζπζκνχ 

πεξλνχλ ζηαδηαθά ζε θαζεζηψο απεμάξηεζεο απφ ηνπο Κνηλνηηθνχο πφξνπο, θαη αθεηέξνπ ην 

απζηεξφηεξν θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο λέαο πεξηφδνπ κε αλψηαηα φξηα πφξσλ θαη απαίηεζε 

εκπξνζζνβαξνχο
1
 απνξξφθεζεο γηα ηηο κεηαβαηηθέο πεξηθέξεηεο, κε πνζνηηθνπνηεκέλε 

παξαθνινχζεζε ησλ ζηφρσλ ηεο Ληζζαβφλαο θαη απμεκέλεο δηαρεηξηζηηθέο απαηηήζεηο. 

                                                             

1
  Απνξξφθεζε ζηα πξψηα ρξφληα, θζίλνπζεο θαηαλνκέο πφξσλ.  
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Έηζη, ζρεδηάζηεθαλ επηά (7) ηνκεαθά θαη πέληε (5) πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα (ζχλνιν 12 έλαληη 27 ζην Γ΄ΚΠΣ), επέιηθηα σο πξνο ην ζρεδηαζκφ αιιά 

απζηεξά σο πξνο ηνπο επηδησθφκελνπο κεηξήζηκνπο ζηφρνπο. Με ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο 

κεραληζκνχο πνπ ζρεδηάζηεθαλ, δηαζθαιίδνληαη νη πφξνη ησλ 8 «θησρφηεξσλ» ειιεληθψλ 

πεξηθεξεηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ θαη 

πξνζθέξεηαη πεδίν «πγηνχο αληαγσληζκνχ» κεηαμχ νκνεηδψλ πεξηθεξεηψλ πνπ, θαηά 

ηεθκήξην, δηαζέηνπλ αλάινγα κέζα πινπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ. 

 

Παξάιιεια, ζρεδηάζηεθαλ νη κεραληζκνί εθαξκνγήο ηνπ ΔΣΠΑ κε δνκηθά ζηνηρεία ηελ 

επηηειηθή επνπηεία ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ, ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ, ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηελ 

ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θνξέσλ πξνγξακκαηηζκνχ, δηαρείξηζεο, ειέγρνπ θαη 

πινπνίεζεο, ηελ ελδπλάκσζε ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ζπλππεπζπλφηεηαο ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ, δηνξζψλνληαο παξάιιεια φιεο ηηο πάγηεο αδπλακίεο ηνπ 

παξειζφληνο. Η ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο θαη ε νξζή εθαξκνγή 

ηνπ Κνηλνηηθνχ θαη Δζληθνχ δηθαίνπ είλαη ζέκαηα αμηνπηζηίαο. Σηφρνο είλαη ε βέιηηζηε 

πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε, φρη κφλν ησλ 

Κνηλνηηθψλ αιιά θαη ησλ εζληθψλ πφξσλ.  

 

Τέινο, ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πνπ ήδε πξνσζεί ε Δ.Δ. γηα ηε κεηάβαζε απφ ηηο 

επηδνηήζεηο ζηελ παξνρή δαλεηζκνχ κε ηδηαίηεξα επλντθνχο φξνπο, πξνηάζεθαλ θαη 

ζρεδηάζηεθαλ λέα θαηλνηφκα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία πνπ πξνσζνχλ ηε κφριεπζε 

θεθαιαίσλ ζηνρεχνληαο ζηελ αλάπηπμε θαη ελδπλάκσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Η 

επφδσζε ηεο πξνζπάζεηαο απηήο, ζα ζεκαηνδνηήζεη ηελ επηδησθφκελε αιιαγή 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θηινζνθίαο θαη επηρεηξεκαηηθήο λννηξνπίαο, ζέηνληαο ηνπο ππνςήθηνπο 

επελδπηέο ελψπηνλ απμεκέλσλ ππνρξεψζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή επηδνηήζεσλ.  

 

Αναπηςξιακόρ- Δπενδςηικόρ  Νόμορ 

 

Τν ΥΠΟΙΟ έρνληαο παξαιάβεη έλαλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν κε ζεζκηθέο θαη νπζηαζηηθέο 

αδπλακίεο θαη αλαγλσξίδνληαο ην ξφιν ηνπ σο ζεκαληηθνχ αλαπηπμηαθνχ εξγαιείνπ, πξνέβε 

ζηελ πξνεηνηκαζία ελφο λένπ Δπελδπηηθνχ Νφκνπ, πξνζβιέπνληαο ζηελ ελίζρπζε ησλ 

επελδχζεσλ, ηελ ηφλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο, ην άλνηγκα 

ζε λέεο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ΜΜΔ θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επελδχζεσλ.  Παξάιιεια, ζηελ πξνζπάζεηα εμάιεηςεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αζχκβαηνπ κε ην Κνηλνηηθφ Γίθαην, ην ΥΠΟΙΟ θαηήξγεζε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3219/2004 θαη αλέζηεηιε ηελ έθδνζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ρνξήγεζεο 

εληζρχζεσλ ζχκθσλα κε απηφ. 

 

Με ζηφρν ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο λφκνπ πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο θαη ηηο πξαγκαηηθέο επηρεηξεκαηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλάγθεο 

ηεο νηθνλνκίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε επξεία δεκφζηα δηαβνχιεπζε κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

αληηπξνζσπεπηηθφηεξσλ ζεζκηθψλ θνξέσλ θαη θνηλσληθψλ ηάμεσλ. Η αληαιιαγή απφςεσλ 

σο πξνο ηε δνκή θαη δηάξζξσζε ηνπ λένπ λφκνπ, θαηέδεημε ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ζηνπο 

νπνίνπο ήηαλ αλαγθαίν λα δνζεί έκθαζε. Δηδηθφηεξα, ιήθζεθε ππφςε ε αλάγθε δηεχξπλζεο 

ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ, ελαιιαθηηθά, ζε φια ηα είδε ησλ ρνξεγνχκελσλ 

θηλήηξσλ θαη παξνρήο λέσλ θηλήηξσλ, ψζηε νη λέεο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο λα εζηηάδνπλ 

πξνο ηε βειηίσζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο θαη ηελ 

θάιπςε ησλ πζηεξήζεσλ.  
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Τν λέν θαζεζηψο, ν Δπελδπηηθφο Νφκνο 3299/2004 πνπ ςεθίζηεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2004, 

κε ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ, ζεσξείηαη πξσηνπνξηαθφο ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο 

πξνεγνχκελνπο, απιφο θαη θαηαλνεηφο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Ο λένο λφκνο εγθξίζεθε 

απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε ρξφλν-ξεθφξ γηα ηα Δπξσπατθά δεδνκέλα, δειαδή εληφο 

δπν κελψλ. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ Νφκνπ είλαη φηη εμάληιεζε ηα αλψηαηα 

επηηξεπφκελα φξηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ ράξηε πεξηθεξεηαθψλ εληζρχζεσλ θαη θάιπςε φινπο 

ηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

Έηζη, ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο λέεο ξπζκίζεηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππήξρε 

αληίζηνηρε πξφλνηα ζηνλ πξνεγνχκελν λφκν (π.ρ. δεκηνπξγία εκπνξεπκαηηθψλ ζηαζκψλ θαη 

δηακεηαθνκηζηηθψλ θέληξσλ,  δεκηνπξγία επξπδσληθψλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ θαη παξνρή 

ππεξεζηψλ, επηρεηξήζεηο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θιπ). Τέζεθε δε ζαθήο δηάθξηζε κεηαμχ 

ΜκΔ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, εληζρχνληαο κε κεγαιχηεξα πνζνζηά ηηο πξψηεο, νη νπνίεο 

απνηεινχλ ηνλ θνξκφ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο αληηπξνζσπεχνληαο ην 99% ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο. Τν πιαίζην αληηθαηφπηξηδε πιήξσο ηηο αλάγθεο ησλ ΜΜΔ θαη ηεο 

Πεξηθέξεηαο κε πξφζζεηε ελίζρπζε 15% ζηηο ΜΜΔ ησλ παξακεζφξησλ λνκψλ, θαζψο θαη 

ησλ λνκψλ κε θαηά θεθαιή Α.Δ.Π. κηθξφηεξν ηνπ 65%. Παξάιιεια, πξνζβιέπνληαο ζηελ 

αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ λένπ λφκνπ, επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ θαη δηαθνξνπνηήζεθαλ 

νη πξνυπνζέζεηο έληαμεο επηρεηξήζεσλ θαη απνζπλδέζεθε ε επηρνξήγεζε απφ ηηο 

δεκηνπξγνχκελεο λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο. 

 

Δπίζεο, γηα ιφγνπο ηαρχηεξεο εμππεξέηεζεο θαη δηεπθφιπλζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

επελδπηψλ,  κείσζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη πεξηνξηζκνχ ηνπ ξφινπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

απινπνηήζεθαλ, επηηαρχλζεθαλ θαη εθζπγρξνλίζηεθαλ νη δηαδηθαζίεο ππνβνιήο, αμηνιφγεζεο 

θαη έγθξηζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. 

 

Παξάιιεια, σο Τειηθνί Γηθαηνχρνη ησλ δξάζεσλ ελίζρπζεο ησλ ΜκΔ ζηα Πεξηθεξεηαθά 

Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα επειέγεζαλ ηα Φξεκαηνπηζησηηθά Ιδξχκαηα θαη ζρεδηάζηεθαλ 

απιέο θαη γξήγνξεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

επελδπηψλ. Γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ Δπελδπηηθνχ Νφκνπ 

δεκηνπξγήζεθε Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα, πνπ ζπκβάιιεη, ζηελ έγθπξε θαη 

έγθαηξε, πιεξνθφξεζε ησλ επελδπηψλ, δηαζθαιίδεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ζηελ αμηνιφγεζε 

θαη κεηψλεη, απινπζηεχεη θαη επηηαρχλεη ηηο δηαδηθαζίεο. Τέινο, δεκηνπξγήζεθε θαη 

αλαξηήζεθε  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΥΠΟΙΟ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ, ζηελ ειιεληθή θαη 

αγγιηθή γιψζζα, γηα ην ζχλνιν ηνπ εζληθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο Άκεζεο Ξέλεο 

Δπελδχζεηο θαη ηηο Κξαηηθέο Δληζρχζεηο, ζηνρεχνληαο ζηελ απινπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ζηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. 

 

Η ςλοποίηζη 

 

Γ΄ ΚΠΣ 

 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ Γ΄ΚΠΣ, ήηαλ ε νπζηαζηηθή θαη 

ζπλνιηθή παξέκβαζε ζε νξγαλσηηθφ, ιεηηνπξγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ επίπεδν. Με βάζε εηδηθή 

κειέηε, αλαδηνξγαλψζεθε ε Κεληξηθή Γηαρεηξηζηηθή Αξρή (ΚΓΑ) θαη ηζρπξνπνηήζεθε ε ζέζε 

ηεο Αξρήο Πιεξσκήο ζην ΣΓΔ. Καηφπηλ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ πξνζιήθζεθε ειεγθηηθή 

εηαηξεία γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο ππεξεζίαο «Αξρή Πιεξσκήο» ζηνλ έιεγρν ησλ Τειηθψλ 

Γηθαηνχρσλ (ΤΓ).  

 

Η αλαδηνξγάλσζε απηή ζπλδπάζηεθε κε ηελ ελίζρπζε ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο θαη 

πινπνίεζεο. Γφζεθαλ εθηελείο νδεγίεο ζηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο (Δηδηθέο Υπεξεζίεο 
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Γηαρείξηζεο, ΔΥΓ) γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ θαη αληηκεησπίζηεθαλ νη άκεζεο αλάγθεο 

ππνζηήξημεο ζε ηερληθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ επίπεδν επηιεγκέλσλ Τειηθψλ Γηθαηνχρσλ. 

Δπηπιένλ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη δηάρπζεο ηεο πιεξνθφξεζεο, 

αλαπηχρζεθε online ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο κε ηε δεκνζίεπζε ζην δηαδίθηπν, γηα πξψηε 

θνξά ζε εληαία βάζε, φισλ ηηο πξνθεξχμεσλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΚΠΣ πνπ αθνξνχλ άκεζα 

ηνλ πνιίηε.   

 

Η αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ απψιεηαο πφξσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλφλα απηφκαηεο 

απνδέζκεπζεο Κνηλνηηθψλ πφξσλ (γλσζηφο σο θαλφλαο Ν+2) έγηλε κε ζπληνληζκέλεο 

ελέξγεηεο ζε φια ηα επίπεδα : 

 

Δθπνλήζεθαλ πξνγξάκκαηα επηηάρπλζεο γηα θάζε έλα Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ ΚΠΣ, 

κε αλαιπηηθά ζρέδηα δξάζεο θαη εθηηκήζεηο δαπαλψλ ζε κεληαία βάζε  γηα ηελ θάιπςε ησλ 

πξνβιέςεσλ.  

 

- Υπνζηεξίρζεθε ε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ επηηάρπλζεο απφ εηδηθή θεληξηθή νκάδα 

θξνχζεο πνπ έδξαζε ζε φιε ηελ επηθξάηεηα κε ζηφρν ηελ  ππνβνήζεζε θαη  

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ Τειηθψλ Γηθαηνχρσλ σο πξνο ηελ θάιπςε ηνπ ζηφρνπ Ν+2.  

 

- Σπγθξνηήζεθε δίθηπν ππεπζχλσλ γηα ην Ν+2 απφ φιεο ηηο ΔΥΓ, κε ζθνπφ ηελ 

ελεκέξσζε, πξφβιεςε θαη εληαία αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ αιιά θαη ηε ιήςε 

πξνιεπηηθψλ ή θαη επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ.  

 

- Σπληνλίζηεθε ε δξάζε θαη αλάδξαζε κεηαμχ ΔΥΓ θαη ησλ κεγάισλ Τειηθψλ Γηθαηνχρσλ.  

 

- Οξγαλψζεθε ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ ΔΠ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο 

δηαρείξηζήο ηνπο κε ηε δεκηνπξγία θξηζίκσλ δηαδξνκψλ πινπνίεζεο, ηε δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο ησλ ΔΠ, ηε δηαδηθαζία ηεο ππεξδέζκεπζεο πφξσλ θαη  ηνλ εμνξζνινγηζκφ 

ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

 

- Αλαβαζκίζηεθε ηερληθά ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα (ΟΠΣ) θαη 

δεκηνπξγήζεθε λέν γηα ηελ ςεθηαθή ππνβνιή, αμηνιφγεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ 

ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ κε απφιπηε αζθάιεηα, δηαθάλεηα θαη ηαρχηεηα θιπ.  

 

Η απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ Κνηλνηηθψλ πφξσλ απαηηνχζε ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπ ΣΓΔ. 

Σην πιαίζην απηφ δεκηνπξγήζεθε ζεηξά εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ κε ηα νπνία 

ζπζηεκαηνπνηήζεθαλ νη πνιιέο δηαθνξεηηθέο «απφςεηο δηαρείξηζεο» πνπ εθθξάδνπλ νη 

ρηιηάδεο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζην ζχζηεκα παξαγσγήο δαπαλψλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία 

δηαρεηξηζηηθήο ζπλαληίιεςεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αδξαλεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ιδηαίηεξε 

ζέζε ζε απηά θαηαιακβάλνπλ ε κεζνδνινγία ειέγρνπ φισλ ησλ ζπκβάζεσλ πξηλ απφ ηε 

ζχλαςή ηνπο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηξνπνπνηήζεσλ ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ κέζα απφ 

απηνκαηνπνηεκέλα εξγαιεία κε βάζε ηα ζπκθσλεζέληα κε ηελ Δ.Δ. αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, 

ρσξίο ηε δπλαηφηεηα ππνθεηκεληθψλ εθηηκήζεσλ θαη ρσξίο λα παξαβηάδεηαη ην βαζηθφ ζρέδην 

ηνπ έξγνπ.  

 

Παξάιιεια, ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκφζηεθε γηα ην Τακείν Σπλνρήο επίζεο, ΣΓΔ θαη Σρέδην 

Δπηηάρπλζεο ησλ έξγσλ, ην νπνίν επέθεξε θαζνξηζηηθή βειηίσζε ζηελ ηαρχηεηα πινπνίεζεο 

θαη ηελ πνηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ έξγσλ. 

 

Με ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο ζε ζεζκηθφ θαη δηαπξαγκαηεπηηθφ επίπεδν, αληηκεησπίζζεθε έλα 

απφ ηα ζνβαξφηεξα δεηήκαηα πνπ ηέζεθε απφ ηελ Δ.Δ., ε απεηιή ηεο αλαζηνιήο πιεξσκήο 
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ηεο Κνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Γηεπζεηψληαο φιεο ηηο ρξφληεο ακθηζβεηήζεηο ηεο Δ.Δ. θαη 

ησλ ππεξεζηψλ ηεο ζε ζέκαηα λνκηκφηεηαο αλάζεζεο θαη δηαρείξηζεο ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ 

έξγσλ αιιά θαη απνζαθήληζεο ησλ θαλφλσλ εθηέιεζεο ηνπο, επηιχζεθε ην πξφβιεκα απηφ 

θαη επηηέινπο ην Σχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (ΣΓΔ) ηνπ ΚΠΣ αμηνινγήζεθε ζεηηθά ην 

2005, απφ ηελ Δ. Δπηηξνπή, κηα ππνρξέσζε ηεο ρψξαο απφ ηελ αξρή ηνπ ΚΠΣ. 

 

Σε ζεζκηθφ επίπεδν θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ΥΠΔΦΨΓΔ πνπ έθεξε ην βάξνο ησλ ξπζκίζεσλ, 

δηεπζεηήζεθαλ φιεο νη ρξφληεο ακθηζβεηήζεηο ηεο Δ.Δ. γηα ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ πιαηζίνπ 

αλάζεζεο, δηαρείξηζεο θαη εθηέιεζεο  δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε ην Κνηλνηηθφ δίθαην. Σηα κηζά 

ηεο πεξηφδνπ, ην ΚΠΣ ππέζηε κία εθ βάζξσλ αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δεκνζίσλ 

έξγσλ, ε νπνία ήηαλ απνιχησο απαξαίηεηε θαη απέδσζε έλα ζεζκηθφ πιαίζην πγηέο θαη 

ζπκβαηφ κε ην Κνηλνηηθφ δίθαην, ζην νπνίν κπνξνχζε λα ζηεξηρζεί ε ζπλέρηζε ηεο 

πξνζπάζεηαο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ.  

 

Με ην Ν.3316/05 γηα ηηο ζπκβάζεηο κειεηψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, ελαξκνλίζηεθε ε 

Διιεληθή Ννκνζεζία κε ηηο λέεο νδεγίεο 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ. Η αλάζεζε γίλεηαη ζηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά κε αμηνιφγεζε θξηηεξίσλ πνπ έρνπλ ζρέζε πξσηίζησο κε 

πνηνηηθά θξηηήξηα θαη αθνινχζσο κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ε νπνία απνδεζκεχεηαη απφ 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Με ην Ν. 3263/2004, κε ηνλ νπνίν εμεηδηθεχηεθε ν ηξφπνο 

αλάδεημεο αλαδφρνπ θαηά ην κεηνδνηηθφ ζχζηεκα, επηιχζεθαλ πξνβιήκαηα εζθαικέλεο 

ελζσκάησζεο ηνπ Κνηλνηηθνχ δηθαίνπ ζην Διιεληθφ, φπσο ε πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

Μαζεκαηηθνχ Τχπνπ ζην Ν. 2576/98. Με ην Ν.3481/2006 ηέζεθαλ απζηεξέο  πξνυπνζέζεηο 

θαη πνζνηηθά φξηα ζηε ρξήζε ησλ «επί έιαζζνλ δαπαλψλ» ψζηε λα κελ επέξρεηαη νπζηψδεο  

ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη αιιαγή ηνπ βαζηθνχ ζρεδίνπ ηνπ έξγνπ. 

 

Σε δηαπξαγκαηεπηηθφ επίπεδν, επήιζε ζπκθσλία κε ηελ Δ.Δ. κε ηελ νπνία δηεπζεηήζεθαλ 

νξηζηηθά νη θπξψζεηο γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο δεκνζίσλ έξγσλ ηεο πεξηφδνπ 2000-2004 ησλ 

νπνίσλ νη δηαδηθαζίεο κειέηεο, δεκνπξάηεζεο, αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δελ ήηαλ ζπκβαηέο 

κε ην Κνηλνηηθφ δίθαην. Με ηε ζπκθσλία απηή, ζηε ιήμε ηνπ Γ΄ ΚΠΣ, δελ ζα ρξεηαζηεί λα 

αληηκεησπίζεη ε ρψξα ην πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ην θιείζηκν ηνπ Β΄ ΚΠΣ φηαλ είρε 

αλαθνηλσζεί πιήξεο απνξξφθεζε θαη ηειηθψο ε ρψξα θιήζεθε λα επηζηξέςεη Κνηλνηηθνχο 

πφξνπο χςνπο άλσ ηνπ 1,1 δηο Δπξψ, ιφγσ ελζηάζεσλ πνπ πξνέβαιε ε Κνηλφηεηα. Οη 

παξαπάλσ ελέξγεηεο θαη βειηηψζεηο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζηo 

ΥΠΟΙΟ λα απαληήζεη κε ηε βέιηηζηε δπλαηή ηεθκεξίσζε ζηελ απεηιή αλαζηνιήο πιεξσκψλ, 

θαη ην ζέκα έθιεηζε κε ηελ απφθαζε ηεο Δ.Δ. γηα πεξηθνπή ηεο Κνηλνηηθήο ζπλδξνκήο θαηά 

518 εθαη. Δπξψ, κεηψλνληαο, κεηά απφ πνιχ ζθιεξέο δηαπξαγκαηεχζεηο, ηελ αξρηθή ηεο 

απαίηεζε θαηά 700 εθαη. Δπξψ πεξίπνπ (απφ 1,2 δηο Δπξψ, πνζφζησζε φισλ ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ ΔΤΠΑ). 

 

Η βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ Γ΄ΚΠΣ έπξεπε λα αληηκεησπίζεη θαη ην έιιεηκκα 

ζσζηνχ ζρεδηαζκνχ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (Δ.Π.). Έηζη, θαηφπηλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ Δ.Δ., νινθιεξψζεθαλ δηαδνρηθέο αλαζεσξήζεηο ηνπ ΚΠΣ θαη ησλ 

25 Δ.Π.. Οη αλαζεσξήζεηο απηέο είραλ πνιιαπιά νθέιε, αλάινγα κε ην πνχ εζηηάζζεθε ε 

θαζεκία. Τν θχξην φθειφο ηνπο ήηαλ ε απνθπγή απψιεηαο πφξσλ θαη ε δηαζθάιηζε, γηα 

πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ησλ ΚΠΣ, ηνπ επλντθφηεξνπ δπλαηνχ θιεηζίκαηνο - απνινγηζκνχ 

ηεο πεξηφδνπ, ζε πξαγκαηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο φξνπο.  

 

Με ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2005, κεηαθηλήζεθαλ πεξίπνπ 700 εθαη. Δπξψ δεκφζηαο δαπάλεο, 

κε θξηηήξην ηελ απνδνηηθφηεηα. Σην πιαίζην απηφ, εληζρχζεθαλ θπξίσο πνιηηηθέο αλάπηπμεο 

θαη πξνψζεζεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη δξάζεηο ηνπηθήο ζεκαζίαο. Η αλαζεψξεζε απηή 

έγηλε κε βάζε νινθιεξσκέλεο αλαιχζεηο ηηο νπνίεο ππνζηήξημε εμσηεξηθή 
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εκπεηξνγλσκνζχλε ζρεηηθά κε ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ. Έιαβε δε ππφςε ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηεο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ εμπγίαλζεο ησλ ΔΠ. Δπίζεο, δηαζθαιίζζεθε ε ρξεκαηνδφηεζε ηερληθψλ κειεηψλ 

πξνεηνηκαζίαο ησλ έξγσλ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013, φπνπ ε Δ.Δ., γηα πξψηε θνξά, 

απνδέρηεθε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ θφζηνπο ηεο κειέηεο σο απηνηεινχο έξγνπ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ απφ ην ΔΣΠΑ. Απηφ είρε ηδηαίηεξε ζεκαζία ηφζν γηα 

ηελ έγθαηξε έλαξμε ηνπ ΔΣΠΑ κε ψξηκα έξγα, φζν θαη γηα ηελ ειάθξπλζε ηνπ βάξνπο απφ 

ηνλ εζληθφ πξνυπνινγηζκφ θαηά ηελ ηαπηφρξνλε ρξεκαηνδφηεζε δχν πεξηφδσλ (ηέινο 

Γ΄ΚΠΣ, έλαξμε ΔΣΠΑ)). 

 

Η αλαζεψξεζε ηνπ 2006 ππαγνξεχηεθε απφ ηελ αλαγθαηφηεηα θαζνξηζκνχ θαλφλσλ 

πξνεηνηκαζίαο ηνπ θιεηζίκαηνο ηνπ Γ΄ΚΠΣ θαη θαλφλσλ κεηάβαζεο ζηελ επφκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Σην πιαίζην απηφ ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ ΥΠΟΙΟ έλα 

ζχλνιν κέηξσλ κε ζηφρν ηελ πιήξε απνξξφθεζε ησλ Κνηλνηηθψλ πφξσλ, ηελ νκαιή 

νινθιήξσζε ηνπ ΚΠΣ θαη ηε κεηάβαζε ζην ΔΣΠΑ. Σεκεηψλεηαη φηη ην ζχλνιν απηψλ ησλ 

βνεζεηηθψλ κέηξσλ επεηεχρζε θαηφπηλ πνιχκελεο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ δηεμήρζε εηδηθά γηα 

ηελ Διιάδα. Με ηελ ηνικεξή απηή αλαζεψξεζε έγηλε έλα θαζνξηζηηθφ βήκα γηα ηελ πιήξε 

απνξξφθεζε ησλ πφξσλ κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ Κνηλνηηθήο ζπγρξεκαηνδφηεζεο 

θαη ηεο ζπλαθφινπζεο κείσζεο θαηά 1,8 δηο Δπξψ ηεο εζληθήο ζπκκεηνρήο ηνπ Γ΄ΚΠΣ. Η 

αλαζεψξεζε ηνπ 2007 έζεζε ην πιαίζην γηα ηειηθέο (πξν ηνπ θιεηζίκαηνο) δηνξζσηηθέο, 

ηερληθέο θηλήζεηο.  

 

Τέινο, πξνζδηνξίζζεθαλ έξγα ησλ νπνίσλ ε ζπγρξεκαηνδφηεζε δχλαηαη λα ζπλερηζηεί απφ 

ηα ΔΠ 2007-2013 (έξγα-γέθπξεο), θαζψο ε πινπνίεζή ηνπο παξέκεηλε ζθφπηκε αιιά ην 

ρξνλνδηάγξακκά ηνπο είρε κεηαθηλεζεί εθηφο πεξηφδνπ Γ΄ΚΠΣ. Η ζπκθσλία γηα ηα έξγα απηά 

ζπληζηά κία αζθαιηζηηθή δηθιείδα γηα ηνλ Δζληθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ δελ είρε πξνβιεθζεί ζε 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο.  

 

ΔΣΠΑ/Δ.Π. 2007-2013 

 

Η ζηξαηεγηθή ηνπ ΔΣΠΑ θαη ησλ ΔΠ 2007-2013 πνπ δηακνξθψζεθε κε βάζε έλα λέν θαη 

ζχλζεην δεκνζηνλνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην, δεκηνχξγεζε ζεκαληηθέο απαηηήζεηο ζε 

ζρέζε κε ηηο θαηάιιειεο δνκέο θαη κεραληζκνχο δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο, νη νπνίνη ζα 

έπξεπε λα πξνζαξκνζηνχλ ζην λέν κηθξφ θαη επέιηθην ζρήκα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ΔΣΠΑ, 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ δηαρείξηζεο δχν Κνηλνηηθψλ 

πιαηζίσλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ επαξθψο ηα πξνβιήκαηα ηνπ παξειζφληνο. 

 

Έηζη, ην 2005 νινθιεξψζεθε Μειέηε δηεξεχλεζεο ηεο πθηζηάκελεο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο 

θαη επάξθεηαο ησλ Τειηθψλ Γηθαηνχρσλ ησλ έξγσλ ηνπ ΚΠΣ 2000-2006, κε ζηφρν ηελ 

ππνβνήζεζε ηεο θπβέξλεζεο ζηελ επεμεξγαζία θαη εθαξκνγή πξνηάζεσλ βειηίσζεο ελφςεη 

ηεο πεξηφδνπ 2007 -2013. Η Μειέηε αλέδεημε ηηο νξγαλσηηθέο, ηερληθέο θαη επηρεηξεζηαθέο 

αδπλακίεο πνπ παξνπζίαδε έλαο κεγάινο αξηζκφο ηειηθψλ δηθαηνχρσλ πνπ εθηεινχλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα. Με βάζε ηε κειέηε απηή θαη δεδνκέλεο ηεο αχμεζεο ησλ 

ζρεηηθψλ Κνηλνηηθψλ απαηηήζεσλ, πξνσζήζεθε κέζα απφ ζπλερή δηαβνχιεπζε ε ηδέα ηεο 

πηζηνπνίεζεο ησλ Γηθαηνχρσλ ζηε βάζε θνηλψλ θξηηεξίσλ επάξθεηαο. Τν ζρέδην θξηηεξίσλ 

επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ Γηθαηνχρσλ νινθιεξψζεθε θαη ηνλ Ινχιην ηνπ 

2007 ππνγξάθεθε ζρεηηθή ζχκβαζε κε ηνλ ΔΛΟΤ γηα ηε δεκηνπξγία Δζληθνχ Πξνηχπνπ 

Γηαρείξηζεο Έξγσλ ην νπνίν ζα αλαπηπρζεί ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηνπο αξκφδηνπο 

επηζηεκνληθνχο θνξείο.  

 



  

EΣ 09 - Η αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιόδου 2000-2006 από τη ΝΔ         14/19 

Παξάιιεια θαηαξηίζηεθε, κεηά απφ δχν θχθινπο δηαβνχιεπζεο κε θνηλσληθνχο θνξείο, 

Νφκνο γηα ηε «δηαρείξηζε, έιεγρν θαη εθαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013», ν νπνίνο ςεθίζηεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2007 απφ ηε 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ. Ο λένο Νφκνο ππ’ αξηζ. 3614/2007, ελζσκαηψλεη ηηο απαηηήζεηο νθηψ 

(8) Καλνληζκψλ ηεο Δ.Δ., ηα πνξίζκαηα εμεηδηθεπκέλσλ κειεηψλ, ηελ απνθηεζείζα κέρξη 

ζήκεξα εκπεηξία απφ ηε δηαρείξηζε ησλ Κνηλνηηθψλ Πιαηζίσλ Σηήξημεο θαη ζέηεη ηηο βάζεηο γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ ΔΣΠΑ.   

 

Με ην Νφκν απηφ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ 

θαη έξγσλ θαζψο εληζρχεηαη ν ξφινο ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ ζηε ζπζηεκαηηθή θαη 

νπζηαζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ θαη ζηελ πξφιεςε αζηνρηψλ, ππνζηεξίδνληαη νη 

θνξείο ηεο απηνδηνίθεζεο γηα ηελ απφθηεζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο, εηζάγνληαη ξπζκίζεηο 

γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ, ζεζπίδνληαη θίλεηξα γηα ηνπο θνξείο πνπ 

πινπνηνχλ επηηπρψο ηα έξγα ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα πξνβιέπνληαη θπξψζεηο ζε πεξηπηψζεηο 

κε αηηηνινγεκέλσλ πζηεξήζεσλ.  

 

Δληζρχεηαη ε εηαηξηθή ζρέζε θαη ε επζχλε ησλ Πεξηθεξεηψλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη 

πινπνίεζε πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ, εληζρχνληαη νη αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κέζσ 

αλνηθηψλ πξνθεξχμεσλ, πεξηνξίδεηαη ην γξαθεηνθξαηηθφ θφζηνο κε ηελ εηζαγσγή δηαδηθαζηψλ 

ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο. Σεκαληηθφ ζεκείν είλαη ε εηζαγσγή ξπζκίζεσλ γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ θνξέσλ ηεο απηνδηνίθεζεο ζηελ πινπνίεζε έξγσλ θαη εθζπγρξνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο κε ζηφρν ηελ έγθαηξε απφδνζε ησλ έξγσλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.  

 

Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο JEREMIE (Κνηλνί Δπξσπατθνί Πφξνη γηα ηηο 

Μηθξνκεζαίεο θαη ηηο Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο), ε Διιάδα, πξψηε κεηαμχ ησλ 27 Κξαηψλ-Μειψλ 

ηεο Δ.Δ., ππέγξαςε ζηηο 26 Ινπλίνπ 2007, Σχκβαζε Φξεκαηνδφηεζεο κε ην Δπξσπατθφ 

Τακείν Δπελδχζεσλ γηα ηελ νξγάλσζε ησλ δνκψλ πινπνίεζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

πξσηνβνπιίαο απηήο, πηζηνπνηψληαο ηνλ πξσηνπνξηαθφ ξφιν θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηά ηεο 

σο πξνο ηελ πηνζέηεζε θαη πξνψζεζε ζχγρξνλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ ζα 

ζπλδξάκνπλ απνθαζηζηηθά ζηελ ηφλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΜΜΔ.  

 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο απνηειεί ν πνιιαπιαζηαζηηθφο ραξαθηήξαο 

ησλ δηαηηζέκελσλ θεθαιαίσλ ε απνπιεξσκή ησλ νπνίσλ ζα νδεγήζεη ζε επαλεπέλδπζή 

ηνπο ζε λέεο δξάζεηο. Παξάιιεια, μεθίλεζαλ επαθέο κε ηελ Δπξσπατθή Τξάπεδα 

Δπελδχζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε θαη πινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο JESSICA (Κνηλνί 

Δπξσπατθνί Πφξνη γηα Αεηθφξεο Δπελδχζεηο ζηα Αζηηθά Κέληξα), ε νπνία ζηνρεχεη ζηε 

ζηήξημε επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ αζηηθήο αλάπηπμεο.  

 

Δπίζεο, ζρεδηάζηεθε θαη πξνθεξχρζεθε «Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο εηαηξηθψλ 

ζρεκάησλ γηα ηελ ππνβνιή Πξφηππσλ Καηλνηφκσλ Σρεδίσλ Αλάπηπμεο (ΠΚΣΑ) κέζσ 

ζπλνιηθψλ επηρνξεγήζεσλ (global grants)».  

 

Με βάζε ηελ πξφζθιεζε απηή, θιήζεθαλ εηαηξηθά ζρήκαηα απφ φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα 

λα εθπνλήζνπλ θαη ππνβάινπλ ΠΚΣΑ, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πεγή άληιεζεο 

λέσλ ηδεψλ γηα ην ζρεδηαζκφ λέσλ κεραληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη δνκψλ δηαρείξηζήο ηνπο 

θαηά ηελ πεξίνδν 2007-2013. Σπλνιηθή επηρνξήγεζε είλαη κία θαηλνηφκνο δηαδηθαζία 

πινπνίεζεο έξγσλ, πξνβιεπφκελε απφ ηνπο Κνηλνηηθνχο Καλνληζκνχο, θαηά ηελ νπνία ε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή εθρσξεί ζε ηξίην θνξέα ηελ αξκνδηφηεηα γηα έλα ζχλνιν δξάζεσλ, 

δηαηεξψληαο ηελ επζχλε έλαληη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο αιιά επηηπγράλνληαο 

κεγαιχηεξε επειημία θαη ηαρχηεηα. 
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Δπενδςηικόρ  Νόμορ 2007-2013 (βλ. Ενημεπωηικό Σημείωμα 12) 

 

Ο Δπελδπηηθφο Νφκνο ηξνπνπνηήζεθε έγθαηξα κε ζηφρν ηελ ελαξκφληζή ηνπ πξνο ηηο λέεο 

Κνηλνηηθέο ξπζκίζεηο ηεο πεξηφδνπ 2007-2013. Σχκθσλα κε ηελ αξρηθή πξφηαζε ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ηηο ξπζκίζεηο απηέο ηα πνζνζηά ελίζρπζεο ζα κεηψλνληαλ δξακαηηθά. Δηδηθά 

γηα ηηο πεξηθέξεηεο Ν. Αηγαίνπ θαη Σηεξεάο Διιάδαο, πνπ βάζεη ηνπ θαηά θεθαιή ΑΔγρΠ ηνπο 

αλήθνπλ ζηηο αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο ηεο Δ.Δ., ηα πνζνζηά ζα έπεθηαλ θαηαθφξπθα απφ 

ην 2007 ζην 15%. Μείσζε έσο ην 15% πξνβιεπφηαλ θαη γηα ηηο πεξηθέξεηεο Αηηηθήο, Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ ιφγσ ηεο δηεχξπλζεο εκθαλίδνληαη σο 

αλεπηπγκέλεο. Με ζθιεξέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Δπηηξνπή θαη κε ζπλέξγηεο πνπ ην 

ΥΠΟΙΟ αλέπηπμε κε άιια θξάηε-κέιε θαη νξγαληζκνχο ηεο Έλσζεο, ε ρψξα καο εμαζθάιηζε 

πνζνζηά ελίζρπζεο έσο 30-40 % γηα φιεο ηηο πεξηθέξεηέο ηεο, πξνζαπμεκέλα κε 10% γηα ηηο 

κεζαίεο θαη 20% γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο. Ο λένο Νφκνο αμηνπνηεί ηα πςειά θίλεηξα ηνπ 

λένπ Διιεληθνχ Φάξηε πεξηθεξεηαθψλ εληζρχζεσλ πνπ εγθξίζεθε πξψηνο απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη παξέρεη ηδηαίηεξα επλντθέο ξπζκίζεηο γηα ηηο επελδχζεηο.   

 

Η λέα δνκή θαη δηάξζξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλαπηπμηαθνχ εξγαιείνπ, ε απνζαθήληζε ησλ 

ξπζκίζεσλ κέζσ βνεζεηηθψλ εξγαιείσλ θαη ε δεκηνπξγία κεραληζκψλ δηεπθφιπλζεο θαη 

επηηάρπλζεο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δπλεηηθψλ επελδχζεσλ, απνηεινχλ δπλακηθή αλαβάζκηζε 

ηνπ Νφκνπ θαη παξάγνληα δηαζθάιηζεο ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ελίζρπζεο απνδνηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

επηινγψλ.  

 

Δπιηεύγμαηα – Σύνοτη   

 

Τν εθηεηακέλν θαη ηνικεξφ πξφγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζρεδίαζε θαη εθήξκνζε κε 

ζπλέπεηα ην ΥΠΟΙΟ κε κηα πνιπδηάζηαηε δξαζηεξηφηεηα ζε φιν ην θάζκα ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ηεο αλάπηπμεο, ζπλέβαιε ζηελ εμπγίαλζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

απφ ηελ Δ.Δ. πξνγξακκάησλ, ζηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ αιιά θαη ζηε 

ζεακαηηθή βειηίσζε ησλ ξπζκψλ απνξξφθεζεο ηνπ Γ’ ΚΠΣ. Δηδηθφηεξα: 

 

Γ΄ΚΠΣ  

 

 Η Δ.Δ. αμηνιφγεζε ζεηηθά ην αλακνξθσκέλν Σχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ αθνχ ην 

ΥΠΟΙΟ, πεληέκηζη ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηνπ Γ΄ΚΠΣ (Ινχιηνο 2005), αληαπνθξίζεθε ζηε 

ζρεηηθή Καλνληζηηθή ππνρξέσζε ηεο ρψξαο (Άξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ 438/2001). Τν 

απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο απνηππψζεθε ην 2006 ζηελ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ φπνπ, γηα πξψηε θνξά, ε Διιάδα δε κλεκνλεχηεθε 

νχηε κία θνξά γηα παξαηππίεο ή πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζε ησλ Κνηλνηηθψλ πφξσλ. 

Παξάιιεια, αληηκεησπίζηεθε ε πηζαλφηεηα αλαζηνιήο πιεξσκψλ θαη, κε ηελ απφθαζε 

ηεο Δ.Δ. γηα κείσζε ηεο Κνηλνηηθήο ζπλδξνκήο ζε ηέζζεξηο εηήζηεο δφζεηο ζπλνιηθνχ 

πνζνχ 518 εθαη. Δπξψ, έθιεηζαλ  νξηζηηθά νη εθθξεκφηεηεο κε ηηο πξνβιεκαηηθέο 

ζπκβάζεηο ηεο πεξηφδνπ 2000-2004.  

 

 Δπηηαρχλζεθε ζεκαληηθά ε απνξξνθεηηθφηεηα ηνπ Γ΄ΚΠΣ. Σε δηάζηεκα κφιηο 4 εηψλ ην 

πνζνζηφ ηεηξαπιαζηάζηεθε ππεξηξηπιαζηάζηεθε (απφ 23% ζε 91.3%) ελψ ε κέζε 

κεληαία απνξξνθεηηθφηεηα ππεξδηπιαζηάζηεθε. Οη ππνγξαθείζεο ζπκβάζεηο μεπέξαζαλ 

ην 100% απφ 44% (πάλσ απφ ην κηζφ ΚΠΣ). Σπλαθφινπζα, πνιιαπιαζηάζηεθε ν ξπζκφο 

είζπξαμεο ησλ Κνηλνηηθψλ πφξσλ απφ 21% ζε 91% θαη ειαρηζηνπνηήζεθε ε απψιεηα 

Κνηλνηηθψλ πφξσλ ιφγσ ηνπ Καλφλα λ+2. 
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 Πνιιαπιαζηάζηεθε ε απνξξνθεηηθφηεηα ζην Τακείν Σπλνρήο απφ 7% πεξίπνπ ην Μάξηην 

ηνπ 2004. Γεζκεχηεθε ην ζχλνιν ησλ πφξσλ ηεο πεξηφδνπ 2000-2006 γηα ην Τακείν 

Σπλνρήο, ελψ παξάιιεια νινθιεξψζεθαλ θαη απνπιεξψζεθαλ ηα έξγα ηεο Πεξηφδνπ 

1994-1999, ζπκβάιινληαο δξαζηηθά ζηε κείσζε ηνπ ππφινηπνπ πξνο εθηακίεπζε ηεο 

ρψξαο.  

 

 Δλεξγνπνηήζεθαλ ηα έμη δηαζπλνξηαθά θαη ηα ηξία δηαθξαηηθά πξνγξάκκαηα ηεο 

Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο INTERREG. Η απνξξφθεζε ζε δηάζηεκα κφιηο 4 εηψλ αλήιζε 

ζην 83% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο απφ 6,6% ην Μάξηην 2004. Πιελ ηνπ δηαζπλνξηαθνχ 

«Διιάδα – Τνπξθία» θαη ηνπ δηαθξαηηθνχ ARCHIMED (Διιάδα, Ιηαιία, Κχπξνο, Μάιηα), 

πνπ εγθξίζεθαλ ζηα ηέιε ηνπ 2003, ηα ππφινηπα Δ.Π. θάιπςαλ ην Ν+2 ησλ 

πξνεγνπκέλσλ εηψλ ρσξίο απψιεηα πφξσλ. 

 

 Οινθιεξψζεθε ην ινγηζηηθφ θιείζηκν ηνπ Β’ ΚΠΣ φηαλ ηέζζεξα νιφθιεξα ρξφληα κεηά ηε 

ιήμε ηεο πεξηφδνπ 1994-1999, 24 απφ ηα 48 ΔΠ παξέκελαλ ζε εθθξεκφηεηα. Σε 

ζπκθσλία κε ηελ Δ.Δ. γηα επηπιένλ ειέγρνπο ηνπ ΔΣΠΔΛ, δηαζθαιίζηεθαλ πεξηζζφηεξα 

απφ 200 εθαη. Δπξψ. Σεκεηψλεηαη φηη κε ην Β’ ΚΠΣ ε Διιάδα επέζηξεςε 1,1 δηζ. επξψ 

ελψ ππήξμε πξφζζεηε επηβάξπλζε ηνπ εζληθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαηά 3,8 δηζ. επξψ. 

 

 Δγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 20 Φεβξνπαξίνπ 2007, κεηά απφ 

καθξφρξνλεο θαη ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο, έθηαθηε βνήζεηα 9.306.527 Δπξψ απφ ην 

Τακείν Αιιειεγγχεο γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ δαπαλψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο 

πιεκκχξεο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηνλ Έβξν ηελ πεξίνδν Μαξηίνπ – Απξηιίνπ 2006. 

Σεκεηψλεηαη, φηη είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ε Διιάδα εληζρχεηαη απφ ην Τακείν 

Αιιειεγγχεο, ην νπνίν έρεη ηδηαίηεξα απαηηεηηθέο ηερληθέο δηαδηθαζίεο.   

 

 Δληζρχζεθε ην Πεξηθεξεηαθφ ζθέινο ηνπ ΚΠΣ κε πιένλ ησλ 500 εθαηνκκπξίσλ Δπξψ 

πξνο φθεινο ησλ έξγσλ ππνδνκήο, ησλ δνκψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο («βνήζεηα ζην 

ζπίηη») θαη ησλ ΜΜΔ. Δπηπιένλ, βάδνληαο ηέξκα ζε λννηξνπίεο απνθιεηζκνχ, 

αληζνηήησλ θαη πζηέξεζεο, δεκηνπξγήζεθαλ λέα κέηξα ελίζρπζεο ηεο λεζησηηθήο 

πνιηηηθήο, γηα ηε ζηήξημε κηθξψλ λεζηψλ ζηα νπνία νη αηειείο ππεξεζίεο, ε επάισηε 

πεξηβαιινληηθή ηζνξξνπία θαη ην πςειφ θφζηνο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο 

πεξηνξίδνπλ κφληκα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη πξνθαινχλ δεκνγξαθηθή αλαηκία.  

 

 Αμηνπνηήζεθε ζεακαηηθά ην λέν θαζεζηψο ελίζρπζεο επελδχζεσλ ηνπ Ν. 3299/2004, κε 

ηελ αχμεζε ηνπ κέζνπ εηήζηνπ φξνπ ησλ αηηήζεσλ θαηά 223% (κέζνο εηήζηνο φξνο 

αηηήζεσλ 2.197 έλαληη 680), ηνπ κέζνπ εηήζηνπ φξνπ ησλ εγθξίζεσλ θαηά 246% (1.632 

εγθξίζεηο έλαληη 472), ηνπ κέζνπ χςνπο ησλ επελδχζεσλ θαηά 615% θαη ησλ λέσλ 

ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαηά 113% (δεκηνπξγία ζε εηήζηα βάζε 11.520 λέσλ ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο έλαληη 4.274). Έηζη, ζπλνιηθά θαηαηέζεθαλ 4.394 αηηήζεηο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε χςνο επελδχζεσλ 11,91 δηζ. Δπξψ θαη εγθξίζεθαλ 3.807 επελδπηηθά 

ζρέδηα χςνπο  8,78 δηο Δπξψ, κε ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη 21.263 λέεο άκεζεο ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη πνιιέο πεξηζζφηεξεο έκκεζεο.  

 

 Οινθιεξψζεθαλ κε επηηπρία θχθινη ελίζρπζεο ησλ ΜΜΔ κέζσ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Γ’ ΚΠΣ γηα ηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη, γηα πξψηε θνξά, γηα ηνπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ. 

Παξάιιεια, πινπνηήζεθαλ εμεηδηθεπκέλνη θχθινη ελίζρπζεο πνπ αθνξνχλ ζε λέεο 

ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο, θαζψο θαη πεξηνρέο νινθιεξσκέλεο αζηηθήο αλάπηπμεο, θαη 

ηελ Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία Urban.  
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 Τειεπηαίν ζεκείν, ε αδηακθηζβήηεηε ππεξεζία ηνπ ΥΠΟΙΟ πξνο ηε ρψξα φζνλ αθνξά 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηηο θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο ηνπ θαινθαηξηνχ 

ηνπ 2007. Με ηελ άκεζε παξέκβαζε ηνπ ΥΠΟΙΟ πξνο ηελ Δ.Δ. δηαζθαιίζζεθε ε 

παξάηαζε ησλ Πξνγξακκάησλ ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ επιήγεζαλ θαη ηκήκαηα άιισλ 

Πξνγξακκάησλ αλά πεξίπησζε. Σθνπφο ηεο παξάηαζεο ήηαλ ε δηαζθάιηζε ηεο 

πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ζηηο πεξηνρέο απηέο, ψζηε εθηφο απφ ηηο θαηαζηξνθέο ησλ 

ππξθαγηψλ, λα κελ ππνζηνχλ επηπιένλ θαζπζηεξήζεηο ή καηαηψζεηο δσηηθψλ έξγσλ γηα 

ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ησλ πεξηνρψλ απηψλ θαζψο απηφ ζα επέθεξε 

ηειεησηηθφ πιήγκα, γεγνλφο πνπ αλαγλψξηζε κε ηδηαίηεξα ζπγθηλεηηθφ ηξφπν ζχζζσκε ε 

Δπξσπατθή Κνηλφηεηα.  

 

 Δπίζεο εγθξίζεθε λέα αίηεζε γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ Τακείνπ Αιιειεγγχεο, ψζηε λα 

ρξεκαηνδνηεζεί εηδηθά κέξνο ησλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο θαη λα απνδνζεί απνθιεηζηηθά 

ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο. 

 

ΔΣΠΑ 

 

 Οινθιεξψζεθε κε επηηπρία κηα καξαζψληα θαη θάησ απφ αληίμνεο ζπλζήθεο πξνζπάζεηα 

γηα ηελ εμαζθάιηζε επάξθεηαο πφξσλ αιιά θαη επλντθψλ ξπζκίζεσλ εθαξκνγήο ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013.  

 

Σε ζρέζε κε ηελ αξρηθή πξφηαζε ηεο Δ. Δπηηξνπήο, ν ηειηθφο Πξνυπνινγηζκφο κεηψζεθε 

θαηά 16% (ν θάθεινο ηεο Σπλνρήο κεηψζεθε θαηά 36,1 δηο). Οη κεηψζεηο απηέο 

αληαλαθινχλ ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ δηακνξθψζεθαλ, απφ ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2003, φηαλ νη έμη ζπλεηζθέξνπζεο ρψξεο δήηεζαλ πξνυπνινγηζκφ 825 δηο, 

ζέηνληαο ζέκα ππεξβνιηθήο δεκνζηνλνκηθήο ηνπο επηβάξπλζεο θαη αζθψληαο ζνβαξέο 

πηέζεηο γηα επλντθφηεξεο ππέξ απηψλ ξπζκίζεηο αιιά θαη θαηάξγεζε εηδηθψλ ξπζκίζεσλ, 

φπσο π.ρ. ηα κεηαβαηηθά θαζεζηψηα ηεο Διιάδαο. Σεκεηψλεηαη φηη νη εηαίξνη δελ έπαςαλ 

λα ππελζπκίδνπλ ζηε δηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα φηη ε Διιάδα δηαρεηξίζηεθε επί πνιιά έηε 

πφξνπο ρσξίο λα επηηχρεη ζεκαληηθή βειηίσζε σο πξνο ην κέζν Κνηλνηηθφ φξν, 

θαηέγξαςε κεγάιεο απψιεηεο απφ ην Β’ ΚΠΣ, ρακεινχο ξπζκνχο απνξξφθεζεο θαη 

ραξαθηεξίζηεθε απφ πξνβιήκαηα λνκηκφηεηαο δαπαλψλ (βι. πξνεγνχκελα). Με ηε 

ζπκθσλία ε Διιάδα ρσξίο λα είλαη πιένλ ε «θησρφηεξε» ζηνπο 15 φπσο ην 1999, 

ππέζηε κηθξφηεξεο αλαινγηθέο απψιεηεο ζε ζρέζε κε ρψξεο ΔΔ-15 φπσο ε Πνξηνγαιία.  

 

 Ύζηεξα απφ κηα πνιχκελε θαη επίπνλε δηαπξαγκάηεπζε γηα ηηο Γεκνζηνλνκηθέο 

Πξννπηηθέο ηεο Δ.Δ. ηεο πεξηφδνπ 2007-2013, ζην Δπξσπατθφ Σπκβνχιην ηνπ 

Γεθεκβξίνπ 2005 εμαζθαιίζηεθαλ 20,1 δηο Δπξψ (24,3 δηο Δπξψ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο) απφ 

ηνλ Κνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ ειιείκκαηνο ηεο ρψξαο θαη ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο, αιιά θαη επλντθέο 

ζπλζήθεο απνξξφθεζεο (κε θπξηφηεξε ηελ δηεχξπλζε ηνπ θαλφλα λ+2 ζε λ+3 έηε θαη ην 

85% σο κέγηζην πνζνζηφ ζπγρξεκαηνδφηεζεο). Η Διιάδα θαηφξζσζε λα απμήζεη ην 

κεξίδηφ ηεο σο πξνο ην ζχλνιν ησλ παιαηψλ Κξαηψλ Μειψλ (ΔΔ15), ζε ζρέζε κε ηελ 

πεξίνδν 2000-2006 δει. απφ 11.7% ζε 12.04%. Δπίζεο, θαηέθηεζε ηελ πςειφηεξε 

θαζαξή ζέζε (εηζξνέο κείνλ εθξνέο) απφ φιεο ηηο ΔΔ-15, είηε σο πνζνζηφ εζληθήο 

επεκεξίαο (1,9% ηνπ AEE), ή σο απφιπην πνζφ (ηεο ηάμεο ησλ 25 δηο Δπξψ γηα ηελ 

πεξίνδν 2007-2013). Σην ζχλνιν ησλ 27 Κξαηψλ Μειψλ, έρεη ηελ ηέηαξηε πςειφηεξε 

θαζαξή ζέζε ζε απφιπηα πνζά. 

 

 Δπεηεχρζε, κεηά απφ ζθιεξέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ηζρπξή ηερλνθξαηηθή ηεθκεξίσζε, 

εηδηθή πιεζπζκηαθή ξχζκηζε γηα ηηο πεξηθέξεηεο Αηηηθήο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη 
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Γπηηθήο Μαθεδνλίαο νη νπνίεο ππέζηεζαλ ην ζηαηηζηηθφ απνηέιεζκα ηεο δηεχξπλζεο ηεο 

Δ.Δ. ιφγσ κείσζεο ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ησλ 25 Κξαηψλ Μειψλ έλαληη 

απηνχ ησλ 15 (ζηαηηζηηθή ζχγθιηζε). Η εηδηθή απηή ξχζκηζε, πνπ απέδσζε επηπιένλ 2,5 

δηο Δπξψ γηα ηηο πεξηθέξεηεο απηέο, ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ ζε χςνο 

πφξσλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ απνθάζηζε ην Δπξσπατθφ Σπκβνχιην. Δηδηθά γηα ην 

Τακείν Σπλνρήο, ε Διιάδα θαηάθεξε λα απμήζεη ην δεκνζηνλνκηθφ ηεο θάθειν ζε ζρέζε 

κε ηελ αξρηθή πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο, θαζψο εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη ζεκαληηθέο 

αλάγθεο ζηνπο ηνκείο ησλ Μεηαθνξψλ θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο.  

 

 Σε ζπλέρεηα ηεο Σπκθσλίαο, νινθιεξψζεθαλ κε επηηπρία δχζθνιεο θαη καθξφρξνλεο 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ Γηαξζξσηηθψλ Τακείσλ. Τν ΥΠΟΙΟ 

κε ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο ηφζν ζην Σπκβνχιην φζν θαη ηελ Δ. Δπηηξνπή θαη ην 

Δ.Κνηλνβνχιην πέηπρε κηα ζεηξά απφ πνιχ επλντθέο ξπζκίζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ 

νπζηαζηηθά ζηε λέα πεξίνδν λα αμηνπνηεζνχλ θαιχηεξα νη πφξνη θαη λα επηηεπρζεί 

αλάπηπμε αθφκε θαη εθεί πνπ ιφγσ ησλ λέσλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ (Πεξηθέξεηεο 

Φπζηθήο θαη Σηαηηζηηθήο Σχγθιηζεο) νη δπλαηφηεηέο ζα ήηαλ πεξηνξηζκέλεο. 

Δμαζθαιίζηεθε ε ζπλέρηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππνδνκψλ ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο. 

Παξά ηηο αληηξξήζεηο πνιιψλ Κξαηψλ - Μειψλ επηηεχρζεθε ε δηεχξπλζε ηεο 

επηιεμηκφηεηαο ησλ δξάζεσλ γηα πεξηθέξεηεο ζηαδηαθήο εηζφδνπ (Ν. Αηγαίν, Σηεξεά 

Διιάδα), ψζηε λα είλαη ίδηα γηα ηηο κεηνλεθηηθφηεξεο πεξηνρέο ηνπο κε απηή ησλ 

πεξηθεξεηψλ ηνπ ακηγνχο ζηφρνπ 1.  

 

 Ύζηεξα απφ απεπζείαο δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ΥΠΟΙΟ κε ηε Γεληθή Γηεχζπλζε 

Αληαγσληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο λέεο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο 

Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013, εμαζθαιίζηεθαλ πνιχ επλντθέο γηα 

ηε ρψξα καο ξπζκίζεηο γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο. Σε ζπλέρεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

απηήο, εγθξίζεθε, πξψηνο απφ φια ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. ν Διιεληθφο Φάξηεο 

Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013.  

 

Τα σο άλσ ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ήηαλ θαξπφο πνιχκελσλ εμαληιεηηθψλ δηεξγαζηψλ 

θαη δηαβνπιεχζεσλ ηφζν ζε δηκεξέο επίπεδν (ηερληθφ θαη πνιηηηθφ), φζν θαη ζε επίπεδν 

ζπλεξγαζηψλ θαη ζπκκαρηψλ. Δπεηεχρζε δε, αλ θαη ππφ αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο, επεηδή 

ε Διιάδα δηεμήγαγε κία ζπληεηαγκέλε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηαπηφρξνλα επέδεημε 

ζνβαξφηεηα ζηελ ηξέρνπζα δηαρείξηζε ησλ Κνηλνηηθψλ πφξσλ, γεγνλφο πνπ πξνζέδσζε 

ην επηρείξεκα κίαο λέαο αμηνπηζηίαο ζην πψο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ φινη απηνί νη πφξνη 

πνπ δηεθδηθνχληαλ. 

 

 Καηαξηίζηεθε κε πξφηππεο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο ην ΔΣΠΑ 2007-2013, ην νπνίν 

εγθξίζεθε κφιηο δεχηεξν ζηελ Δ.Δ. Πξφθεηηαη γηα κηα ρσξίο πξνεγνχκελν επηηπρία ηεο 

Διιάδαο, πνπ γηα πξψηε θνξά ζεκείσζε ζηελ ηζηνξία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ησλ ΚΠΣ, 

θαζψο ήηαλ ην δεχηεξν, κεηά ηε Μάιηα, Κξάηνο Μέινο ζηελ Δ.Δ. ησλ 27, θαη ε πξψηε 

ρψξα Σπλνρήο, κε πνιχ πςειφ παθέην απνιήςεσλ, πνπ νινθιήξσζε κε επηηπρία θαη 

ηφζν γξήγνξα ην ζρεδηαζκφ θαη ηηο ζρεηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Δ.. Σεκεηψλεηαη φηη 

ε Διιάδα είρε ην κηθξφηεξν ρξφλν δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ ΔΔ27 (2 κήλεο έλαληη 3-10 

κελψλ γηα ηηο ππφινηπεο ρψξεο). 

 

 Οινθιεξψζεθε ε ζπληνληζκέλε δηαπξαγκάηεπζε κε ηελ Δ. Δπηηξνπή γηα φια ηα λέα Δ.Π., 

ηα νπνία εγθξίζεθαλ ην δηάζηεκα Οθησβξίνπ-Ννεκβξίνπ ΄07, πξηλ απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο εηαίξνπο καο. Η ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε γηα ην ΔΣΠΑ θζάλεη ηα 32 δηζ. 

Δπξψ, ελψ καδί κε ηα Πξνγξάκκαηα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ην ζπλνιηθφ πνζφ θζάλεη ηα 
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37,2 δηζ. Δπξψ. Καηεπζχλζεθε ζηελ Πεξηθέξεηα ην 80% ησλ πφξσλ ηνπ ΔΣΠΑ, ελψ 

δφζεθε απμεκέλε βαξχηεηα ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ παξεκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην 

αλζξψπηλν θεθάιαην, φπνπ θαηαλέκεηαη πνζνζηφ 25,4% ηνπ ΔΣΠΑ ζπγθξηηηθά κε 22,4% 

ηεο πεξηφδνπ 2000-2006.  

 

Οη εγθξίζεηο απηέο απέδεημαλ κε ηνλ πην μεθάζαξν ηξφπν ηελ αιιαγή ζηηο ζρέζεηο κε ηελ 

Δ. Δπηηξνπή, ε νπνία αλαγλψξηζε ζηελ Διιάδα έλαλ ζπλεπή, ηερλνθξάηε ζπλνκηιεηή 

πνπ παξάγεη δνπιεηά πςεινχ επηπέδνπ, ζέβεηαη ρξνλνδηαγξάκκαηα, δηαπξαγκαηεχεηαη 

κε ζνβαξφηεηα θαη επηρεηξήκαηα θαη απνδίδεη ζε επξσπατθφ πιαίζην θαη επίπεδν. Μαδί κε 

ηελ αλάηαμε ηνπ Γ΄ΚΠΣ, ε ρψξα γχξηζε ζειίδα ζηε δηαρείξηζε ησλ Κνηλνηηθψλ πφξσλ.    

 

 Χεθίζηεθε, κεηά απφ επξεία δηαβνχιεπζε, ν Νφκνο ηνπ ΔΣΠΑ γηα κηα αλαβαζκηζκέλε 

δηαρείξηζε ησλ ΔΠ 2007-2013 κε πνιιέο θαηλνηνκίεο γηα ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο, ειέγρνπ θαη πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ, ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ Σρεδηαζκνχ απφ Α.Δ., ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ησλ 

Δζληθψλ Δπελδπηηθψλ Πφξσλ θαηά ηα πξφηππα ηνπ ΔΣΠΑ, ηελ πηζηνπνίεζε ησλ 

Γηθαηνχρσλ θιπ.  

 

 Καηφπηλ καθξάο θαη επίπνλεο πξνζπάζεηαο ζεζπίζηεθε ε αλαγθαηφηεηα επηβεβαίσζεο 

ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ Τειηθψλ Γηθαηνχρσλ θαη ππνγξάθεθε ζρεηηθή ζχκβαζε 

κε ηνλ ΔΛΟΤ γηα ηε δεκηνπξγία Δζληθνχ Πξνηχπνπ Γηαρείξηζεο Έξγσλ, ζε ζπλεξγαζία 

θαη κε ηνπο ζρεηηθνχο επηζηεκνληθνχο θνξείο. 

 

 Οινθιεξψζεθε Μειέηε αλακφξθσζεο ηνπ θαζεζηψηνο δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δζληθνχ Σθέινπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, κε ζπγθεθξηκέλνπο 

θαλφλεο εμεηδίθεπζήο ηνπ ζε εηήζην πξφγξακκα θαη κε αλαβαζκηζκέλεο δνκέο θαη 

δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο. Τέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηε 

ζπγθξφηεζε, δφκεζε, δηαδηθαζίεο θαη θξηηήξηα ηνπ ΠΓΔ – «εζληθφ ζθέινο» κέζσ ηνπ 

εμνξζνινγηζκνχ ηνπ πθηζηάκελνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ, αιιά θαη ηεο 

αλακφξθσζεο ηνπ ζπλνιηθνχ ΠΓΔ θαηά ζαθή, ιεηηνπξγηθά θαη απνηειεζκαηηθά 

πξνγξακκαηηθά πξφηππα, ζε πξαγκαηηθφ Δζληθφ Πξφγξακκα. Σθνπφο είλαη ε νξηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ αλαθέξζεθε θαη ζην πξννίκην ηνπ παξφληνο 

θεθαιαίνπ, θαζψο είλαη ελδεηθηηθφ γηα ηε δπζθνιία ηνπ εγρεηξήκαηνο ην φηη ε λνκνζεζία 

ησλ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ρξνλνινγείηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950.  

 

 Δθπνλήζεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ λέα Δηδηθά Αλαπηπμηαθά Πξνγξάκκαηα. Τν 

Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Βηψζηκεο Αλάπηπμεο Πίλδνπ κε θεληξηθφ ζηφρν ηε 

δηακφξθσζε ζπλζεθψλ βηψζηκεο αλάπηπμεο ηνπ νξεηλνχ φγθνπ, ην Δηδηθφ Αλαπηπμηαθφ 

Πξφγξακκα Καξδίηζαο γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ Ννκνχ θαη ην 

Δηδηθφ Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα Φζηψηηδαο. 

 

 Γφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ, ζρεδηάδνληαο εθαξκνγέο θαη 

δεκνζηεχνληαο ζην δηαδίθηπν λέεο ηζηνζειίδεο πιεξνθφξεζεο, κε εληαία θαηαρψξεζε 

φισλ ησλ πξνθεξχμεσλ αιιά θαη ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ, γηα ηελ άκεζε θαη έγθπξε 

ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε θαη ηνπ δπλεηηθνχ επελδπηή. 

 


