ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ
De minimis Κανόναρ ζηιρ κπαηικέρ ενιζσύζειρ
Ο θαλφλαο de minimis (εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο) εηζήρζε ην 1992, ηξνπνπνηήζεθε ην 2006
θαη αθνξά ηελ πνιηηηθή ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ησλ κηθξνκεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ησλ
κεηαθνξψλ θαη ηεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ. πγθεθξηκέλα, εληζρχζεηο
κεγαιχηεξεο ησλ 200.000 Δπξψ θαη ησλ 100.000 Δπξψ γηα ηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ
κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ αλά επηρείξεζε, πξέπεη λα αλαθνηλψλνληαη ζηελ Δπηηξνπή
γηα ιφγνπο ειέγρνπ ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ.
Ακαθάπιζηη Δγσώπια Γαπάνη
Η απνηίκεζε ζε λνκηζκαηηθέο κνλάδεο ηνπ πξντφληνο πνπ πξνθχπηεη σο ην άζξνηζκα ησλ
δαπαλψλ γηα ηελ αγνξά ησλ ηειηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ην νπνίν θαηαλαιψλεηαη ζε κηα
νηθνλνκία θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο, κέζα ζηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο, αλεμάξηεηα απφ ηε
κφληκε θαηνηθία ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο.
Ακαθάπιζηο Δγσώπιο Διζόδημα
Η απνηίκεζε ζε λνκηζκαηηθέο κνλάδεο ηνπ πξντφληνο πνπ πξνθχπηεη σο ην άζξνηζκα ησλ
εηζνδεκάησλ, ην νπνίν παξάγεηαη ζε κηα νηθνλνκία θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο, κέζα ζηελ
επηθξάηεηα ηεο ρψξαο, αλεμάξηεηα απφ ηε κφληκε θαηνηθία ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ ζπληειεζηψλ
παξαγσγήο.
Ακαθάπιζηο Δγσώπιο Πποϊόν
Η απνηίκεζε ζε λνκηζκαηηθέο κνλάδεο ηνπ πξντφληνο (πνπ πξνθχπηεη σο ην ζχλνιν ησλ
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ δηαθφξσλ θιάδσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο νηθνλνκίαο), ην νπνίν
παξάγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο, κέζα ζηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο, αλεμάξηεηα απφ ηε
κφληκε θαηνηθία ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο.
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού
Αθνξά φιεο ηηο ελέξγεηεο, πξνγξάκκαηα, δξάζεηο, κέηξα, πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνληαη
ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη
ζηνρεχνπλ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Η αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζχκθσλα κε ηελ
επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ απαζρφιεζε είλαη ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα, ε ηθαλφηεηα γηα
απαζρφιεζε, ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο θαη ε ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ.
Ανηαγωνιζμόρ
Καηάζηαζε ζηελ αγνξά φπνπ νη πσιεηέο πξντφληνο ή ππεξεζίαο πξνζπαζνχλ θαηά ηξφπν
αλεμάξηεην λα πξνζειθχζνπλ αγνξαζηέο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ εκπνξηθνχ
ζηφρνπ φπσο, παξαδείγκαηνο ράξε, θέξδε, πσιήζεηο ή/θαη θαηάθηεζε κεξηδίνπ αγνξάο. Απηφο ν
αληαγσληζκφο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα αθνξά ηηο ηηκέο, ηελ πνηφηεηα, ηελ εμππεξέηεζε ή
ζπλδπαζκφ απηψλ θαη άιισλ παξαγφλησλ ζηνπο νπνίνπο νη πειάηεο απνδίδνπλ ηδηαίηεξε
ζεκαζία. Ο πγηήο θαη αλφζεπηνο αληαγσληζκφο απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ νηθνλνκία ηεο
αγνξάο. ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρνπλ δνζεί νη απαηηνχκελεο εμνπζίεο γηα λα ειέγρεη θαη λα
εθαξκφδεη ηε λνκνζεζία πεξί αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη απνηειεζκαηηθφο
αληαγσληζκφο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά.
Ανηαγωνιζηικόηηηα
Αληαγσληζηηθή νηθνλνκία είλαη κηα νηθνλνκία ε νπνία παξνπζηάδεη απμεκέλε αλάπηπμε θαη
ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ παξαγσγηθφηεηα. Γεδνκέλνπ φηη ε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο έζεζε ην

ζηφρν λα θαηαζηεί ε Δπξψπε ε αληαγσληζηηθφηεξε θαη δπλακηθφηεξε παγθνζκίσο νηθνλνκία ηεο
γλψζεο, ε αληαγσληζηηθφηεηα θαηέζηε κηα απφ ηηο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο. Μηα αληαγσληζηηθή επξσπατθή βηνκεραλία είλαη πξάγκαηη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζνχλ νη νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί θαη πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη ηεο Κνηλφηεηαο θαη λα
εμαζθαιηζηεί, θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ.
Οη πξνζπάζεηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Έλσζεο απνζθνπνχλ επίζεο ζηελ πξνζαξκνγή ηεο
επξσπατθήο νηθνλνκίαο ζηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ησλ
βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε αλεξρφκελεο ρψξεο, ζηελ αλαθαηαλνκή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο
θαη ησλ πφξσλ ζε λένπο βηνκεραληθνχο ηνκείο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ κηαο
δηαδηθαζίαο απνβηνκεραλνπνίεζεο.
Η αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Έλσζεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ αλάπηπμε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη
εμαξηάηαη επίζεο απφ ηηο απνδφζεηο θαη απφ ην κέιινλ ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο, ηδίσο δε
απφ ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα πξνβαίλεη ζε δηαξζξσηηθέο αλαπξνζαξκνγέο. Γηα λα είλαη
αληαγσληζηηθή, ε Έλσζε πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη πην απνδνηηθή φζνλ αθνξά ηελ έξεπλα
θαη ηελ θαηλνηνκία, ηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ, ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηνλ αληαγσληζκφ, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε.
Αξιολόγηζη Ππογπάμμαηορ
Οη αμηνινγήζεηο απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο
ινγηθήο ζπλέπεηαο ηεο ζπλδξνκήο ησλ Σακείσλ, θαζψο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο
πινπνίεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ φζνλ αθνξά ηα εηδηθά δηαξζξσηηθά
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ελδηαθεξφκελα θξάηε-κέιε θαη νη ελδηαθεξφκελεο
πεξηθέξεηεο, ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε ην ζηφρν ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηε ζρεηηθή
Κνηλνηηθή λνκνζεζία φζνλ αθνξά ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη ηε ζηξαηεγηθή
πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε.
Η αμηνιφγεζε κπνξεί λα είλαη ζηξαηεγηθήο θχζεο πξνθεηκέλνπ λα εμεηάδεηαη ε εμέιημε ελφο
πξνγξάκκαηνο ή κηαο νκάδαο πξνγξακκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο Κνηλνηηθέο θαη εζληθέο
πξνηεξαηφηεηεο. Η αμηνιφγεζε κπνξεί λα είλαη επηρεηξεζηαθήο θχζεο πξνθεηκέλνπ λα
ππνζηεξίδεηαη ε παξαθνινχζεζε ελφο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Αμηνινγήζεηο
πξαγκαηνπνηνχληαη πξηλ, θαηά θαη κεηά ηελ πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ.
Οη αμηνινγήζεηο δηεμάγνληαη κε επζχλε ησλ θξαηψλ-κειψλ ή ηεο Δπηηξνπήο, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. Οη αμηνινγήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη
απφ εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο ή θνξείο, ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεηνπο απφ ηηο
αξρέο. Σα απνηειέζκαηα δεκνζηεχνληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο γηα ηελ
πξφζβαζε ζηα έγγξαθα.
Οη αμηνινγήζεηο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηερληθή βνήζεηα.
Η Δπηηξνπή παξέρεη ελδεηθηηθέο θαηεπζχλζεηο φζνλ αθνξά ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο.
Αποππόθηζη
Όξνο πνπ ππνινγίδεηαη, ζε επίπεδν Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, σο πνζνζηφ (%) δαπαλψλ
πξνο δέζκεπζε, κε ηξεηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο:
1) δαπάλεο έηνπο πξνο δεζκεχζεηο έηνπο (Απνξξφθεζε Έηνπο ή Σξέρνπζα Απνξξφθεζε),
2) αζξνηζηηθέο δαπάλεο κέρξη ζηηγκήο πξνο αζξνηζηηθέο δεζκεχζεηο κέρξη θαη ην ηξέρνλ έηνο
(σξεπηηθή Απνξξφθεζε),
3) αζξνηζηηθή δαπάλε κέρξη ζηηγκήο πξνο ηε ζπλνιηθή δέζκεπζε φισλ ησλ εηψλ (πλνιηθή
Απνξξφθεζε, πνπ ηζνδπλακεί κε ηνλ φξν «βαζκφο νινθιήξσζεο»).

Η ρξήζε ηνπ φξνπ ζπλαληάηαη εθηφο απφ ην επίπεδν ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζην επίπεδν ηνπ
Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο.
Άςλερ Δνέπγειερ ή «Soft» Δνέπγειερ
Θεσξνχληαη νη ελέξγεηεο ησλ νπνίσλ νη παξεκβάζεηο αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, εθπφλεζε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, επηζηεκνληθή έξεπλα,
επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, δηαζχλδεζε θαη επηθνηλσλία επηρεηξήζεσλ, έξεπλα αγνξάο θ.ιπ.
θαη γεληθφηεξα παξεκβάζεηο πιελ εθείλσλ ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο (φπσο θαηαζθεπέο
ηερληθψλ έξγσλ, αγνξά θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ, θ.ιπ.).
Γέζμεςζη
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, εθθξαζκέλνο ζε επξψ, φπσο απνηππψλεηαη
ζηνπο Υξεκαηνδνηηθνχο Πίλαθεο, θαηαλεκεκέλνο ζηα έηε θαη δηαξζξσκέλνο ζε Άμνλεο. Η
δέζκεπζε πξνθχπηεη θαηφπηλ δηκεξνχο ζπκθσλίαο (Διιεληθήο Κπβέξλεζεο θαη Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο).
Γήλωζη δαπανών
Πξφθεηηαη γηα ηηο δαπάλεο πνπ δειψλνληαη απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο
θαη πεξηιακβάλνπλ, γηα θάζε άμνλα πξνηεξαηφηεηαο, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ,
ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθαλ νη Γηθαηνχρνη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Πξάμεσλ θαζψο θαη ηελ
αληίζηνηρε δεκφζηα ζπλεηζθνξά πνπ έρεη θαηαβιεζεί ή νθείιεηαη ζηνπο Γηθαηνχρνπο ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηε δεκφζηα ζπλεηζθνξά.
Γημόζια Γαπάνη
H δαπάλε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε κέξνπο (φηαλ ππάξρεη θαη ηδησηηθή ζπκκεηνρή) ή
φινπ (φηαλ ππάξρεη κφλν δεκφζηα ζπκκεηνρή) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ελφο Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο ή/θαη Έξγνπ, θαη πξνέξρεηαη εμ νινθιήξνπ απφ δεκφζηνπο (εζληθνχο θαη
Κνηλνηηθνχο) πφξνπο, δειαδή είλαη ην άζξνηζκα ηεο Δζληθήο Γεκφζηαο Γαπάλεο (Δζληθή
πκκεηνρή) θαη ηεο Κνηλνηηθήο πκκεηνρήο.
Γημόζια Δπένδςζη
Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ απφθηεζε ή παξαγσγή ησλ αγαζψλ παγίνπ
θεθαιαίνπ, δειαδή αγαζψλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο γηα κηα ζεηξά εηψλ κεηά ηελ πεξίνδν κέζα
ζηελ νπνία έγηλε ε δαπάλε γηα ηελ παξαγσγή ή ηελ απφθηεζή ηνπο.
Γημόζιερ ζςμβάζειρ
Δίλαη ζπκβάζεηο εμ επαρζνχο αηηίαο, νη νπνίεο ζπλάπηνληαη γξαπηψο κεηαμχ ελφο ή
πεξηζζνηέξσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη κηαο ή πεξηζζνηέξσλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ θαη έρνπλ σο
αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε έξγσλ, ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ ΠΓ 60/2007.
Γημοζιονομική διόπθωζη
Η αθχξσζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο ζπκκεηνρήο ζε έλα Έξγν ή Πξάμε,
ζην πιαίζην ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζήο ηνπ απφ ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηεο πεξηφδνπ
2007-2013, ζπλεπεία παξαηππηψλ ή κε επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ε νπνία είλαη αλάινγε ηεο
παξάβαζεο πνπ δηαπηζηψλεηαη.

Γιασειπιζηική Απσή
Η δηαρείξηζε θάζε Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΑ αζθείηαη κέζσ Δηδηθήο Τπεξεζίαο
(Γηαρεηξηζηηθή Αξρή), ε νπνία ιεηηνπξγεί ή ζπληζηάηαη γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο. Η Γηαρεηξηζηηθή
Αξρή είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ην
χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ θαη ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο.
Γιεςπωπαϊκά Γίκηςα
Σα δηεπξσπατθά δίθηπα πξέπεη λα παξάζρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ εζληθψλ δηθηχσλ
κέζσ κηαο ζχγρξνλεο θαη απνηειεζκαηηθήο ππνδνκήο. Δίλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία
ηεο εληαίαο αγνξάο δεδνκέλνπ φηη εμαζθαιίδνπλ ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ,
ησλ πξνζψπσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Ο ηίηινο XV ηεο ζπλζήθεο ίδξπζεο ηεο Δπξσπατθήο
Κνηλφηεηαο απνηειεί ηε λνκηθή βάζε ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ (ΓΔΓ).
Τα διεςπωπαϊκά δίκηςα αθοπούν ηπειρ ηομείρ δπαζηηπιόηηηαρ:
Σα ΓΔΓ Μεηαθνξψλ (TEΝ-T) θαιχπηνπλ ηαπηφρξνλα ηηο νδηθέο θαη ηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο,
ηηο κεηαθνξέο κέζσ πισηψλ νδψλ θαη ηνπο ζαιάζζηνπο ιηκέλεο, θαζψο θαη ην επξσπατθφ δίθηπν
ζηδεξφδξνκσλ κεγάιεο ηαρχηεηαο. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ επίζεο ηα λνήκνλα ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο ησλ κεηαθνξψλ, φπσο θαη ην επξσπατθφ ζχζηεκα δνξπθνξηθήο ξαδηνπινήγεζεο, ην
Galileo.
Σα ΓΔΓ Δλέξγεηαο (TEΝ-E) θαιχπηνπλ ηνπο θιάδνπο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ θπζηθνχ
αεξίνπ. Σείλνπλ ζηε δεκηνπξγία εληαίαο αγνξάο ελέξγεηαο θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ
ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ.
Σα ΓΔΓ Σειεπηθνηλσληψλ (eTen) έρνπλ σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ κε
βάζε ηα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα. Οη ππεξεζίεο απηέο, επηθεληξσκέλεο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε,
απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηεο πξσηνβνπιίαο «eEurνpe - Κνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο γηα φινπο».
Γικαιούσορ
Γεκφζηνο ή ηδησηηθφο νξγαληζκφο, θνξέαο ή επηρείξεζε, αξκφδηνο γηα ηελ έλαξμε ή ηελ έλαξμε
θαη πινπνίεζε πξάμεσλ. ηα πιαίζηα ησλ θαζεζηψησλ ελίζρπζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 87 ηεο
πλζήθεο, νη δηθαηνχρνη είλαη δεκφζηεο ή ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινχλ κεκνλσκέλν έξγν
θαη ιακβάλνπλ δεκφζηα ελίζρπζε.
Δλληνικό Ππόηςπο Γιοίκηζηρ και Γιασείπιζηρ Έπγων ηος ΔΣΠΑ
χκθσλα κε ηνλ Nφκν 3614/03.12.2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013», πξνβιέπεηαη ν ζρεδηαζκφο ελφο
Διιεληθνχ Πξνηχπνπ δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο έξγσλ ηνπ ΔΠΑ, ιακβάλνληαο κέξηκλα ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ ησλ έξγσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα
επηβεβαηψλεηαη ε Γηαρεηξηζηηθή Δπάξθεηα ησλ Γηθαηνχρσλ εμαηξνπκέλσλ απηψλ πνπ ιακβάλνπλ
θξαηηθή ελίζρπζε θαηά ηα άξζξα 87 θαη 88 ηεο ζπλζήθεο θαη εμαηξνπκέλσλ ησλ Σακείσλ ηνπ
άξζξνπ 24 ηνπ λφκνπ 3614/07. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνηχπνπ απηνχ έρεη μεθηλήζεη ζρεηηθή
ζπλεξγαζία κεηαμχ ΤΠΟΙΟ θαη ΔΛΟΣ. Η εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ απηνχ πξνβιέπεηαη λα
αξρίζεη κεηά ηελ 01.01.2009. Μέρξη ηελ έγθξηζε θαη έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ
(κεηαβαηηθή πεξίνδνο), ε Γηαρεηξηζηηθή Δπάξθεηα ησλ Γηθαηνχρσλ ζα επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο
αξκφδηεο ΔΤ, εθφζνλ νη θνξείο απνδεηθλχνπλ φηη εθαξκφδνπλ ζχζηεκα δηαρείξηζεο κε
ηεθκεξησκέλεο (γξαπηέο) δηαδηθαζίεο ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο ιεηηνπξγίεο: ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη
σξίκαλζεο έξγσλ-ελεξγεηψλ, δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ θαη αλάζεζεο ζπκβάζεσλ,
παξαθνινχζεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο έξγνπ.

Με ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν ππνπξγηθή απφθαζε κε αξηζκ. 1258/ΔΤ 281/11.01.2008
ξπζκίδνληαη νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηε κέζνδν θαη ηε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα
γίλεηαη ε Δπηβεβαίσζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν.
Δνδιάμεζορ Φοπέαρ Γιασείπιζηρ
Κάζε δεκφζηνο ή ηδησηηθφο θνξέαο ή ππεξεζία πνπ ελεξγεί ππφ ηελ επζχλε Γηαρεηξηζηηθήο
Αξρήο ή πνπ εθηειεί θαζήθνληα γηα ινγαξηαζκφ κηαο ηέηνηαο αξρήο ζε ζρέζε κε Γηθαηνχρνπο
πνπ πινπνηνχλ πξάμεηο. Με απφθαζε ηνπ θαζ’ χιελ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ ή κε θνηλή απφθαζε
ησλ θαζ’ χιελ αξκφδησλ Τπνπξγψλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο,
δχλαηαη λα νξίδνληαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο, νη νπνίνη
αλαιακβάλνπλ ηελ άζθεζε κέξνπο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο ελεξγψληαο ζε ζρέζε κε Γηθαηνχρνπο πνπ εθηεινχλ πξάμεηο γηα ινγαξηαζκφ θαη
ππφ ηελ επζχλε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 59 παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ
1083/2006 (ΔΚ). Με φκνηα απφθαζε, ν Δλδηάκεζνο Φνξέαο αλαιακβάλεη αξκνδηφηεηεο
δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο δξάζεσλ ζπλνιηθήο επηρνξήγεζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 42
ηνπ ίδηνπ Καλνληζκνχ. ηηο σο άλσ απνθάζεηο θαζνξίδνληαη:
(α)

ν θνξέαο ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε δξάζεσλ ηνπ νηθείνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο,

(β)

νη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη θαη ν αληίζηνηρνο πξνυπνινγηζκφο απηψλ,

(γ)

νη αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο πνπ αλαηίζεληαη κε ηελ αλαγθαία εμεηδίθεπζε,

(δ)

νη ππνρξεψζεηο ηνπ Δλδηάκεζνπ Φνξέα θαη ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο,

(ε)

ην αξκφδην γηα ηελ έληαμε ησλ πξάμεσλ φξγαλν,

(ζη)

θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αλαιακβάλεη ν
θνξέαο.

Με ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηππνπνηείηαη θαη εμεηδηθεχεηαη ην
πεξηερφκελν ηεο απφθαζεο νξηζκνχ Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.
Δπιλέξιμερ δαπάνερ
Οη δαπάλεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ γηα κεγάια έξγα), πνπ έρνπλ φλησο
θαηαβιεζεί κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ζηελ
Δπηηξνπή ή ηεο 1εο Ιαλνπαξίνπ 2007 –εάλ ε εκεξνκελία απηή είλαη πξνγελέζηεξε– θαη ηεο 31εο
Γεθεκβξίνπ 2015 θαη πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα πξάμεηο πνπ έρνπλ απνθαζηζηεί απφ ηε
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ νηθείνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ή ππφ ηελ επζχλε ηεο ζχκθσλα κε
θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο. Οη θαλφλεο γηα
ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ θαζνξίδνληαη ζε εζληθφ επίπεδν απφ ην θξάηνο-κέινο.
Δπιλεξιμόηηηα
Η ζπκβαηφηεηα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη γηα ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ηελ EE. Αθνξά
θπξίσο δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο ελέξγεηεο θαη ηηο δαπάλεο.
Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Έγγξαθν ην νπνίν θαηαξηίδεηαη απφ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία, πεξηθέξεηεο θαη ηνπο ινηπνχο
αξκφδηνπο θνξείο, ππνβάιιεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη εγθξίλεηαη
απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ην νπνίν θαζνξίδεη κηα αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή κε ηε ρξήζε ελφο
ζπλεθηηθνχ ζπλφινπ πξνηεξαηνηήησλ, πνπ ζα επηηεπρζεί κε ηε ζπλδξνκή ελφο Σακείνπ ή, ζηελ
πεξίπησζε ηνπ ζηφρνπ «χγθιηζε» θαη εηδηθφηεξα γηα ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα

«Δλίζρπζε ηεο Πξνζπειαζηκφηεηαο» θαη «Πεξηβάιινλ - Αεηθφξνο Αλάπηπμε», κε ηε ζπλδξνκή
ηνπ Σακείνπ πλνρήο θαη ηνπ ΔΣΠΑ.
Έπγα-γέθςπερ
Πξφθεηηαη γηα έξγα ε θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ άξρηζε κε θνλδχιηα απφ ην Γ´ Κνηλνηηθφ Πιαίζην
ηήξημεο θαη ζα νινθιεξσζεί απφ ην ΔΠΑ 2007-2013. Μεηαμχ ησλ κεγάισλ έξγσλ
πεξηιακβάλνληαη θαη απηά πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ κε ζχκβαζε παξαρψξεζεο, φπσο νη
απηνθηλεηφδξνκνη Mαιηαθφο - Kιεηδί, Κφξηλζνο - Σξίπνιε - Καιακάηα, Ιφληα Οδφο, Kεληξηθήο
Διιάδαο, Κφξηλζνο - Πάηξα - Πχξγνο - Tζαθψλα θαζψο θαη ε ππνζαιάζζηα αξηεξία ηεο
Θεζζαινλίθεο. Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη νη επεθηάζεηο θαη νη λένη ζηαζκνί ηνπ κεηξφ.
Δξγνδφηεο ή Κχξηνο ηνπ Έξγνπ Πξνθεηκέλνπ γηα δεκφζηα έξγα, είλαη ην Γεκφζην ή άιιν λνκηθφ
πξφζσπν ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ θαηαξηίδεηαη ε χκβαζε ή
θαηαζθεπάδεηαη ην Έξγν
Δςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ
Ιδξχζεθε ην 1975 κε θχξηα απνζηνιή ηε κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ. Πξφθεηηαη γηα ην
κεγαιχηεξν απφ πιεπξάο πφξσλ, δηαξζξσηηθφ φξγαλν ηεο ΔΔ. Η παξέκβαζε ηνπ ΔΣΠΑ
επηθεληξψλεηαη ζε νξηζκέλεο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηε θχζε ησλ
ζηφρσλ «χγθιηζε», «Πεξηθεξεηαθή αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε» θαη «Δπξσπατθή
εδαθηθή ζπλεξγαζία». Πξφθεηηαη, ηδίσο, γηα ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ αθνξνχλ: επελδχζεηο πνπ
ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, επελδχζεηο ζε ππνδνκέο, κέηξα
ζηήξημεο ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο αλάπηπμεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή βνήζεηαο
θαη ππεξεζηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο, ηδίσο ζηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ), ηελ ηερληθή
ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο.
Ίδιοι πόποι ηηρ EE
Οη ίδηνη πφξνη είλαη ηα έζνδα θνξνινγηθήο θχζεσο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ ΔE πξνθεηκέλνπ λα
θαιχςεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δαπαλψλ ηεο, ηεξψληαο ην ζεκεξηλφ αλψηαην φξην ηνπ 1,27% ηνπ
Κνηλνηηθνχ ΑΔΠ. Ο Κνηλνηηθφο πξνυπνινγηζκφο ρξεκαηνδνηείηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηνπο ηδίνπο
πφξνπο. ήκεξα πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ηδίνπο πφξνπο ηέζζεξα ζηνηρεία:


νη γεσξγηθνί δαζκνί, δειαδή νη ηεισλεηαθνί δαζκνί γηα ηα γεσξγηθά πξντφληα



νη δαζκνί πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θνηλνχ δαζκνινγίνπ ζηηο εηζαγσγέο απφ
ηξίηεο ρψξεο



ν θφξνο ΦΠΑ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εθαξκνγή εληαίνπ ζπληειεζηή (1%) ζηε βάζε ΦΠΑ
ηνπ θάζε θξάηνπο κέινπο.



ν «ηέηαξηνο ή ζπκπιεξσκαηηθφο πφξνο» πνπ βαζίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ελφο ζπληειεζηή επί
ηνπ πνζνχ ησλ ΑΔΠ φισλ ησλ θξαηψλ-κειψλ.

Ιδιωηική Σςμμεηοσή
Σν ηκήκα ηνπ πλνιηθνχ Κφζηνπο Πξνγξάκκαηνο, Άμνλα, Μέηξνπ ή Έξγνπ, πνπ θαιχπηεηαη απφ
ηδησηηθά θεθάιαηα, επηπιένλ ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο.
Καθεζηώρ ενίζσςζηρ
Κάζε πξάμε βάζεη ηεο νπνίαο, ρσξίο λα απαηηνχληαη πεξαηηέξσ κέηξα εθηέιεζεο, είλαη δπλαηφλ
λα ρνξεγνχληαη αηνκηθέο εληζρχζεηο ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο νξίδνληαη ζηελ ελ ιφγσ πξάμε,
θαηά ηξφπν γεληθφ θαη αθεξεκέλν θαη θάζε πξάμε βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα ρνξεγείηαη
ελίζρπζε κε ζπλδεφκελε κε ζπγθεθξηκέλν ζρέδην, ζε κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο γηα
αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ή/θαη γηα απξνζδηφξηζην πνζφ.

Κοινοηικέρ Οδηγίερ
Οη λνκνζεηηθέο πξάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νπνίεο απεπζχλνληαη ζε έλα, πεξηζζφηεξα ή
φια ηα θξάηε-κέιε θαη είλαη δεζκεπηηθέο φζνλ αθνξά ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν, αιιά επαθίεηαη
ζηηο εζληθέο αξρέο ε επηινγή ηνπ ηχπνπ θαη ησλ κέζσλ ελζσκάησζήο ηνπο ζην εζληθφ δίθαην.
Κπαηική Δνίζσςζη
Ωο θξαηηθή ελίζρπζε νξίδεηαη ε παξέκβαζε κηαο δεκφζηαο αξρήο (ζε επίπεδν εζληθφ,
πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ), κέζσ ησλ δεκφζησλ πφξσλ, κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε νξηζκέλσλ
επηρεηξήζεσλ ή παξαγσγψλ. πλεπψο, ε επηρείξεζε πνπ δέρεηαη κηα ηέηνηνπ είδνπο ελίζρπζε
πιενλεθηεί απέλαληη ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Ο έιεγρνο ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ
αληαπνθξίλεηαη επνκέλσο ζηελ αλάγθε λα δηαηεξεζεί ν ειεχζεξνο θαη ζεκηηφο αληαγσληζκφο
κέζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Απαγνξεχνληαη νη εληζρχζεηο πνπ παξέρνληαη θαηά ηξφπν επηιεθηηθφ απφ ηα θξάηε-κέιε ή κέζσ
θξαηηθψλ πφξσλ θαη νη νπνίεο ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ θξαηψλκειψλ, λνζεχνληαο ηνλ αληαγσληζκφ (άξζξν 87 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο
Κνηλφηεηαο - ΔΚ). Ωζηφζν, νη θξαηηθέο εληζρχζεηο κπνξνχλ λα επηηξέπνληαη εθφζνλ
δηθαηνινγνχληαη απφ ζηφρνπο γεληθνχ ζπκθέξνληνο: εληζρχζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ
αλάπηπμε ησλ κεηνλεθηνπζψλ πεξηθεξεηψλ, ηηο ππεξεζίεο γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο, ηελ
πξνψζεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε, ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο, ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ.
Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηνλ έιεγρν ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνπλ ηα θξάηεκέιε ζρεηηθά κε ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο, είηε βξίζθνληαη ζην ζηάδην ζρεδίνπ είηε ηζρχνπλ ήδε, έηζη
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ λνζεχνπλ ηνλ αληαγσληζκφ.
Η Δπηηξνπή θαη ην Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ δίλνπλ επξεία εξκελεία ζηελ έλλνηα
ηεο «ελίζρπζεο», ηφζν φζνλ αθνξά ηνλ νξγαληζκφ απφ ηνλ νπνίν ρνξεγείηαη (θξάηνο, θνξέαο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, νξγαληζκφο ζηνλ νπνίν ην θξάηνο αζθεί άκεζα ή έκκεζα πξσηεχνπζα
επηξξνή, ηδησηηθή ή δεκφζηα επηρείξεζε κε λνκηθφ θαζεζηψο ηδησηηθνχ δηθαίνπ θ.ιπ.) φζν θαη ηε
κνξθή πνπ ιακβάλεη (άκεζεο ή έκκεζεο εληζρχζεηο, γηα παξάδεηγκα κέηξα γηα ηελ ειάθξπλζε
ησλ νηθνλνκηθψλ επηβαξχλζεσλ κηαο επηρείξεζεο) ή ην ζθνπφ ηνπο.
Απηή ηε ζηηγκή βξίζθεηαη ζε εμέιημε κηα κεηαξξχζκηζε ησλ θαλφλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ
αθνξνχλ ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο. Πξνηείλεηαη, αθελφο, ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θξαηηθψλ
εληζρχζεσλ θαη, αθεηέξνπ, ε θαιχηεξε ζηνρνζέηεζή ηνπο, ψζηε λα ζπκβάινπλ θαιχηεξα ζηε
βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο θαη ζηε δεκηνπξγία βηψζηκσλ
ζέζεσλ εξγαζίαο.
Μικπομεζαίερ Δπισειπήζειρ
Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜκΔ) νξίδνληαη, ζε Κνηλνηηθφ επίπεδν, ζχκθσλα κε ζσξεπηηθά
θξηηήξηα ηα νπνία αθνξνχλ ην δπλακηθφ, ηνλ θχθιν εξγαζηψλ θαη ηελ αλεμαξηεζία ηεο
επηρείξεζεο. Καηά ζπλέπεηα, ιακβαλνκέλνπ ππφςε κφλνλ ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ,
κηα πνιχ κηθξή επηρείξεζε (κηθξνεπηρείξεζε) απαζρνιεί ιηγφηεξα απφ δέθα άηνκα, κηα κηθξή
επηρείξεζε ιηγφηεξα απφ πελήληα θαη κηα κεζαία επηρείξεζε ιηγφηεξα απφ δηαθφζηα πελήληα. Η
Δπξσπατθή Έλσζε έρεη νξίζεη ξεηά ηηο ΜΜΔ πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο απηέο κφλν γηα ηηο επηρεηξήζεηο εθείλεο πνπ δηαζέηνπλ
πξάγκαηη ηα θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά.
Οη ΜΜΔ αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 90% ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Δπξψπε θαη
απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο. Καη’ εθαξκνγή ηνπ ζπλζήκαηνο
«πξνηεξαηφηεηα ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο» πνπ πηνζέηεζε ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ ράξηε γηα
ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο (2000), ε Δπξσπατθή Έλσζε δηαρεηξίδεηαη πνιιέο δξάζεηο πξνο φθεινο

ησλ επξσπατθψλ ΜΜΔ (πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε, θνξνινγία, έξεπλα, ηερλνινγία ηεο
πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο θ.ιπ.). Καηάξηηζε επίζεο ζπλεθηηθφ θαη εληαίν πνιηηηθφ πιαίζην
γηα δηάθνξεο δξάζεηο, ην νπνίν έρεη σο ζηφρν λα αμηνπνηήζεη ην αλεθκεηάιιεπην δπλακηθφ ησλ
ΜΜΔ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο ζηελ Έλσζε.
Γηα λα ιεθζνχλ κε θαιχηεξν ηξφπν ππφςε ηα ζπκθέξνληα θαη νη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ
ΜΜΔ ζην πιαίζην ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ, εθπξφζσπνο ησλ ΜΜΔ ιεηηνπξγεί σο ελδηάκεζνο
κεηαμχ ησλ ΜΜΔ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Αλ θαη ν Κνηλνηηθφο νξηζκφο ησλ ΜΜΔ
πξνσζείηαη απφ ηελ Έλσζε σο νξηζκφο αλαθνξάο, δελ είλαη δεζκεπηηθφο παξά κφλν γηα
νξηζκέλνπο ηνκείο, φπσο νη θξαηηθέο εληζρχεηο, ε πινπνίεζε ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ ή ηα
Κνηλνηηθά πξνγξάκκαηα.
Παπακολούθηζη
Σν ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπιινγή θαη δηαρείξηζε
πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ησλ Πξάμεσλ. Μέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ
παξαθνινπζείηαη θαη επνπηεχεηαη ε πνξεία εμέιημήο ηνπο θαη, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη,
γίλνληαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί κέζα ζην εγθεθξηκέλν
ρξνλνδηάγξακκα, ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ησλ Πξάμεσλ απνδίδνληαο ην αληίζηνηρν
ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα, φπσο ηα παξαπάλσ έρνπλ εγθξηζεί κε ηελ Απφθαζε Έληαμεο ησλ
Πξάμεσλ ζην Πξφγξακκα.
Παπαηςπία
Κάζε παξάβαζε δηάηαμεο ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ, ε νπνία πξνθχπηεη απφ πξάμε ή παξάιεηςε
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ε νπνία δεκηψλεη ή ελδέρεηαη λα δεκηψζεη ην γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ηνλ θαηαινγηζκφ ζηνλ Κνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ αδηθαηνιφγεηεο
δαπάλεο.
Πεπιθεπειακέρ Δνιζσύζειρ
Πεξηθεξεηαθέο Δληζρχζεηο νλνκάδνληαη νη θξαηηθέο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη γηα λα
πξνσζήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ εληφο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) θαη έρνπλ σο ζηφρν λα κεηψζνπλ ηηο πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο κέζα
ζηελ ΔΔ θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ηεο.
Οη Πεξηθεξεηαθέο Δληζρχζεηο δηέπνληαη απφ ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο Πεξηθεξεηαθψλ
Δληζρχζεσλ (ΚΓΠΔ) ηεο ΔΔ, νη νπνίεο απνηεινχλ ηε βάζε δηακφξθσζεο ηνπ εζληθνχ Υάξηε
Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ γηα θάζε θξάηνο-κέινο (Κ-Μ) ηεο ΔΔ. Η Δπηηξνπή πξφζθαηα
δεκνζίεπζε ηηο λέεο ΚΓΠΔ (C54/13, 4.3.2006) πνπ ζα ηζρχζνπλ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013.
Πεξηθεξεηαθέο Δληζρχζεηο δχλαληαη λα ρνξεγεζνχλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο εθηφο απφ: ηνλ
γεσξγηθφ ηνκέα, ηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο, ηε βηνκεραλία άλζξαθα θαη ράιπβα, ηνλ ηνκέα ησλ
κεηαθνξψλ θαη ηεο λαππεγηθήο θαη ηνλ θιάδν ησλ ζπλζεηηθψλ ηλψλ, ησλ νπνίσλ ε ελίζρπζε δελ
επηηξέπεηαη ή δηέπεηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο Καλνληζκνχο. Καηά θαλφλα, νη Πεξηθεξεηαθέο
Δληζρχζεηο ζα πξέπεη λα ρνξεγνχληαη ζην πιαίζην θαζεζηψησλ πνπ θαιχπηνπλ πνιιέο
νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην θξάηνο-κέινο πξνηίζεηαη λα εληζρχζεη κία
θαη κφλν δξαζηεξηφηεηα, ή λα ρνξεγήζεη ελίζρπζε ζε κία θαη κφλν επηρείξεζε (ad-hoc), ζα
πξέπεη λα απνδείμεη φηη ε ελίζρπζε απηή ζπκβάιιεη ζηελ επφδσζε κηαο ζπλεπνχο ζηξαηεγηθήο
πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη φηη κέζσ απηήο δελ ζα πξνθχςεη λφζεπζε ηνπ αληαγσληζκνχ.
Δπίζεο δελ κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη εληζρχζεηο βάζεη ησλ ΚΓΠΔ γηα ηε δηάζσζε θαη
αλαδηάξζξσζε πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ νπνηνπδήπνηε θιάδνπ (νη εληζρχζεηο απηήο ηεο
θαηεγνξίαο δηέπνληαη απφ μερσξηζηφ πιαίζην).

Πεπιθεπειακό Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Πξφθεηηαη γηα ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζηελ πεξηθέξεηα θαη ηα νπνία
γηα ηελ 4ε Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007-2013 είλαη:
1.

ΠΔΠ Μαθεδνλίαο Θξάθεο: Πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθή Μαθεδνλία - Θξάθε, Κεληξηθή Μαθεδνλία
θαη Γπηηθή Μαθεδνλία.

2.

ΠΔΠ Γπηηθήο Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ, Ινλίσλ Νήζσλ: Πεξηθέξεηεο Γπηηθή Διιάδα,
Πεινπφλλεζνο, Ιφληα Νεζηά.

3.

ΠΔΠ Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ: Πεξηθέξεηεο Κξήηε, Βφξεην Αηγαίν, Νφηην Αηγαίν

4.

ΠΔΠ Θεζζαιίαο, Ηπείξνπ, ηεξεάο Διιάδαο: Πεξηθέξεηεο Θεζζαιία, Ήπεηξνο, ηεξεά
Διιάδα.

5.

ΠΔΠ Αηηηθήο: Πεξηθέξεηα Αηηηθήο.

Σα ΠΔΠ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη κφλν απφ ην ΔΣΠΑ θαη θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ έλαλ θνηλφ θνξκφ
παξεκβάζεσλ σο εμήο:


θνηλσληθέο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο,



πγεία θαη θνηλσληθή αιιειεγγχε (ππνδνκέο λνζνθνκείσλ θαη δνκψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο,
εηδηθψλ κνλάδσλ, θέληξσλ πγείαο θαη αλνηρηήο θξνληίδαο, εμεηδηθεπκέλνο εμνπιηζκφο),



πνιηηηζκφο (ελίζρπζε ησλ βαζηθψλ πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ, πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο),



έξγα πξνζπειαζηκφηεηαο θαη πεξηβάιινληνο ηνπηθήο θιίκαθαο,



πνιηηηθέο βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο,



πνιηηηθέο ελίζρπζεο νξεηλψλ, κεηνλεθηηθψλ, λεζησηηθψλ πεξηνρψλ.

Πεπιθέπειερ μεηαβαηικήρ ζηήπιξηρ
Οη πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:
ηηο πεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο ην ΑΔγρΠ αλά θάηνηθν ζα ππεξβεί, γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο (ιφγσ
ηεο δηεχξπλζεο), ην 75% ηνπ Κνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ. Οη πεξηθέξεηεο απηέο ζα ηχρνπλ
κεηαβαηηθήο, εηδηθήο θαη ζηαδηαθά κεηνχκελεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ηφρνπ
«χγθιηζε» (νη θαινχκελεο σο πεξηθέξεηεο ζηαηηζηηθήο ζχγθιηζεο ή phasing out).
ηηο πεξηθέξεηεο ηνπ ζηφρνπ 1 θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2006, νη νπνίεο δελ πιεξνχλ πιένλ ηα
θξηηήξηα πεξηθεξεηαθήο επηιεμηκφηεηαο ηνπ ζηφρνπ «χγθιηζε» θαη νη νπνίεο, ζπλεπψο,
ηπγράλνπλ κεηαβαηηθήο ζηήξημεο ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ «Πεξηθεξεηαθή αληαγσληζηηθφηεηα θαη
απαζρφιεζε» (νη θαινχκελεο σο πεξηθέξεηεο ζηαδηαθήο εηζφδνπ ή phasing in).
Γηα ηελ Διιάδα νη πεξηθέξεηεο ζηαηηζηηθήο ζχγθιηζεο είλαη νη Κεληξηθή Μαθεδνλία, Γπηηθή
Μαθεδνλία θαη Αηηηθή θαη νη πεξηθέξεηεο ζηαδηαθήο εηζφδνπ είλαη ε ηεξεά Διιάδα θαη ην Νφηην
Αηγαίν.
Πιζηοποίηζη δαπανών

Οη δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ αλαιπηηθφηεξα πεξηγξάθνληαη ζην Δγρεηξίδην
δηαδηθαζηψλ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο. Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε
ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ θαη ηελ
αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Δπίζεο δχλαηαη λα νξίδνληαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη
Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο.
Πίζηωζη
Σν πνζφ πνπ δηαηίζεηαη απφ ην Φνξέα Υξεκαηνδφηεζεο πξνο ην Φνξέα Τινπνίεζεο γηα ηελ
θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηνπ Έξγνπ. Η Πίζησζε αλαγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή πιινγηθή Απφθαζε (Α)
ηνπ ΠΓΔ θαη απνθαζίδεηαη ζε εηήζηα βάζε. Η Πίζησζε πξνθχπηεη απφ ην αίηεκα ηνπ αξκφδηνπ
Φνξέα Υξεκαηνδφηεζεο πξνο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (χζηεξα απφ
ζπγθέληξσζε ησλ επηκέξνπο αηηεκάησλ ησλ Φνξέσλ Τινπνίεζεο πξνο ην Φνξέα
Υξεκαηνδφηεζεο).
Πληπωμή
Σν ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ην Φνξέα Τινπνίεζεο ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε
ηνπ Έξγνπ (κειέηε, θαηαζθεπή, πξνκήζεηα, απαιινηξίσζε, θ.ιπ.).
Πολιηική Σςνοσήρ
Οη Κνηλνηηθνί ηξαηεγηθνί Πξνζαλαηνιηζκνί πεξηιακβάλνπλ ηηο αξρέο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα
ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο θαη πξνηείλνπλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη πεξηθέξεηεο ηεο Δπξψπεο
κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ πιήξσο απφ ηα 308 δηο επξψ πνπ δηαηίζεληαη γηα εζληθά θαη
πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα εληζρχζεσλ θαηά ηελ επφκελε επηαεηία. Οη εζληθέο αξρέο ζα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο σο βάζε γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ δηθψλ ηνπο εζληθψλ
ζηξαηεγηθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ζρεδηαζκψλ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013, ησλ επνλνκαδφκελσλ
Δζληθψλ ηξαηεγηθψλ Πιαηζίσλ Αλαθνξάο. χκθσλα κε ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ηελ
αλαζεσξεκέλε ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο, ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα κέζσ ηεο
πνιηηηθήο ζπλνρήο ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιίζνπλ ηνπο πφξνπο ηνπο ζηηο εμήο ηξεηο
πξνηεξαηφηεηεο:


βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ θξαηψλ-κειψλ, ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ πφιεσλ
βειηηψλνληαο ηελ πξνζβαζηκφηεηα, εμαζθαιίδνληαο επαξθή πνηφηεηα θαη επίπεδν
ππεξεζηψλ θαη πξνζηαηεχνληαο ην πεξηβαιινληηθφ ηνπο δπλακηθφ,



ελζάξξπλζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο
γλψζεο κε ηθαλφηεηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο, θαη



δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πξνζειθχνληαο πεξηζζφηεξα
άηνκα ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, βειηηψλνληαο ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα
εξγαδφκελσλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη απμάλνληαο ηηο επελδχζεηο ζε αλζξψπηλν θεθάιαην.

Οη Πξνζαλαηνιηζκνί επηρεηξνχλ λα αλαπηχμνπλ κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ δηηηνχ ζηφρνπ ηεο
πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εδαθηθή ζπλνρή. Με ηνλ ηξφπν απηφ,
αλαγλσξίδεηαη φηη ηα λέα πξνγξάκκαηα δελ αθνινπζνχλ κηα εληαία γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο
πξνζέγγηζε.
Ππόγπαμμα Γημοζίων Δπενδύζεων
Δίλαη ην Πξφγξακκα (ή Πξνυπνινγηζκφο) πνπ θαζνξίδεη ηνπο πφξνπο πνπ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ
γηα ρξεκαηνδφηεζε επελδπηηθψλ έξγσλ. Αθνξά δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα έξγα
ππνδνκήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Σν
ΠΓΔ θαηαξηίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ χζηεξα απφ πξνηάζεηο πνπ
ππνβάιινπλ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία θαη νη Ννκαξρίεο, νη δε δηαδηθαζίεο ηνπ ΠΓΔ

δηεθπεξαηψλνληαη απφ ην ΤΠΟΙΟ. Δίλαη εηήζηαο δηάξθεηαο θαη απνηειεί ηκήκα ηνπ Γεληθνχ
Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.
Πποκαηαβολή
Πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ έλαξμε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ κε ζηφρν λα
εμαζθαιίδεη θαλνληθή ηακεηαθή ξνή πνπ δηεπθνιχλεη ηηο πιεξσκέο πξνο ηνπο Γηθαηνχρνπο θαηά
ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Οη πξνθαηαβνιέο γηα ηα Γηαξζξσηηθά
Σακεία αλέξρνληαη ζε 5% (γηα ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηε ζχλζεζή ηεο πξηλ
απφ ηελ 1ε Μαΐνπ 2004) θαη 7% (γηα ηα θξάηε-κέιε πνπ πξνζρψξεζαλ ζηελ Έλσζε ην 2004 ή
αξγφηεξα) θαη γηα ην Σακείν πλνρήο ζε 7,5% (γηα ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε
ηε ζχλζεζή ηεο πξηλ απφ ηελ 1ε Μαΐνπ 2004) θαη 10,5% (γηα ηα θξάηε-κέιε πνπ πξνζρψξεζαλ
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2004 ή αξγφηεξα) σο ζπλδξνκή γηα ηελ επίζπεπζε ηεο πινπνίεζεο
ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ.
Πποζθεηικόηηηα
Οη ζπλεηζθνξέο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ δελ αληηθαζηζηνχλ ηηο δεκφζηεο ή ηζνδχλακεο
δηαξζξσηηθέο δαπάλεο ησλ θξαηψλ-κειψλ. Γηα ηηο πεξηθέξεηεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ζηφρν
«χγθιηζε» ε Δπηηξνπή θαη ην θξάηνο-κέινο θαζνξίδνπλ ην χςνο ηεο δεκφζηαο ή ηζνδχλακεο
δηαξζξσηηθήο δαπάλεο ην νπνίν πξέπεη λα δηαηεξεί ην θξάηνο-κέινο ζε φιεο ηηο νηθείεο
πεξηθέξεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Σν επίπεδν ησλ δαπαλψλ ελφο
θξάηνπο-κέινπο απνηειεί έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ απφθαζε ηεο
Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ην εζληθφ ζηξαηεγηθφ πιαίζην αλαθνξάο. Καηά θαλφλα, ην χςνο ηεο
παξαπάλσ δαπάλεο [ηνπ άξζξνπ 15, παξ. 2 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006] είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν
πξνο ην χςνο ηνπ πξαγκαηηθνχ πνζνχ ηεο κέζεο εηήζηαο δαπάλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Δπηπιένλ, ην χςνο ηεο δαπάλεο θαζνξίδεηαη κε
βάζε ηηο γεληθέο καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ε
ρξεκαηνδφηεζε θαη ιακβάλνληαο ππφςε νξηζκέλεο εηδηθέο ή εμαηξεηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,
φπσο ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο θαζψο θαη έλα εμαηξεηηθφ χςνο δεκφζηαο ή ηζνδχλακεο ηδησηηθήο
δηαξζξσηηθήο δαπάλεο απφ ην θξάηνο-κέινο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ
πξνγξακκαηηζκνχ. Γηα ην ζηφρν «χγθιηζε», ε Δπηηξνπή, ζε ζπλεξγαζία κε θάζε θξάηνο-κέινο,
πξνβαίλεη ζε ελδηάκεζε επαιήζεπζε ηεο πξνζζεηηθφηεηαο ην 2011 θαη εθ ησλ πζηέξσλ
επαιήζεπζε ηεο πξνζζεηηθφηεηαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016. Η Δπηηξνπή δεκνζηεχεη αλά θξάηνοκέινο ηα απνηειέζκαηα ηεο επαιήζεπζεο ηεο πξνζζεηηθφηεηαο, θαζψο θαη ηε κεζνδνινγία θαη ηηο
πεγέο πιεξνθφξεζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε εθάζηνπ ησλ ηξηψλ ζηαδίσλ ηεο επαιήζεπζεο.
Σηόσορ
Η δξάζε πνπ αλαιακβάλεη ε Κνηλφηεηα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 158 ηεο πλζήθεο έρεη ζθνπφ λα
εληζρχζεη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ηεο δηεπξπκέλεο Κνηλφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα
πξναγάγεη ηελ ελαξκνληζκέλε, ηζφξξνπε θαη αεηθφξν αλάπηπμε ηεο Κνηλφηεηαο. Η δξάζε απηή
αλαιακβάλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ Σακείσλ, ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) θαη
άιισλ πθηζηάκελσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ. ηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη εδαθηθέο αληζφηεηεο πνπ έρνπλ αλαθχςεη ηδίσο ζε
ρψξεο θαη πεξηθέξεηεο ησλ νπνίσλ ε αλάπηπμε πζηεξεί, κε ηελ επηηάρπλζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη
θνηλσληθήο αλαδηάξζξσζεο θαη κε ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ. Η δξάζε πνπ αλαιακβάλεηαη ζηα
πιαίζηα ησλ Σακείσλ ελζσκαηψλεη, ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο
Κνηλφηεηαο ππέξ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο κε ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο
αλάπηπμεο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο, ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, θαζψο θαη ηεο
πξνζηαζίαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην ΔΣΠΑ, ην ΔΚΣ, ην Σακείν πλνρήο, ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ
(ΔΣΔπ) θαη ηα άιια ππάξρνληα πθηζηάκελα Κνηλνηηθά ρξεκαηνδνηηθά κέζα ζπκβάιινπλ, ην
θαζέλα θαηά ηνλ ελδεηθλπφκελν ηξφπν, ζηελ επίηεπμε ησλ θαησηέξσ ηξηψλ ζηφρσλ: Σα Σακεία
ζπλεηζθέξνπλ, θαζέλα κε βάζε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ην δηέπνπλ, ζηελ επίηεπμε ησλ ηξηψλ
απηψλ ζηφρσλ σο εμήο:

(α) ζηφρνο «χγθιηζε»: ην ΔΣΠΑ, ην ΔΚΣ θαη ην Σακείν πλνρήο
(β) ζηφρνο «Πεξηθεξεηαθή αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε»: ην ΔΣΠΑ θαη ην ΔΚΣ
(γ) ζηφρνο «Δπξσπατθή εδαθηθή ζπλεξγαζία»: ην ΔΣΠΑ.
Σηπαηηγική ηηρ Λιζαβόναρ
Καηά ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζαβφλαο (Μάξηηνο 2000), νη αξρεγνί θξαηψλ θαη
θπβεξλήζεσλ ζέζπηζαλ κηα ζηξαηεγηθή, ηε ιεγφκελε «ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο», κε ζθνπφ λα
θαηαζηεί ε Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) ε πην αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ζηνλ θφζκν θαη λα επηηεπρζεί
ν ζηφρνο ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο πξηλ απφ ην έηνο 2010. Η ζηξαηεγηθή απηή, ε νπνία
αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην πνιιψλ Δπξσπατθψλ πκβνπιίσλ πνπ δηεμήρζεζαλ κεηά ην
Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζζαβφλαο, βαζίδεηαη ζε ηξεηο ππιψλεο:


έλαλ νηθνλνκηθφ ππιψλα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα αληαγσληζηηθή θαη
δπλακηθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο. ηνλ ππιψλα απηφ δίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάγθε γηα ζπλερή
πξνζαξκνγή ζηηο εμειίμεηο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ζηηο πξνζπάζεηεο γηα
ζπλαίλεζε ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο·



έλαλ θνηλσληθφ ππιψλα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ κέζσ επελδχζεσλ
ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Σα θξάηε-κέιε
θαινχληαη λα επελδχζνπλ ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο θαη λα
δηεμαγάγνπλ ελεξγφ πνιηηηθή απαζρφιεζεο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηε κεηάβαζε ζηελ
νηθνλνκία ηεο γλψζεο·



έλαλ πεξηβαιινληηθφ ππιψλα ν νπνίνο πξνζηέζεθε ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ
Γθέηεκπνξγθ ηνλ Ινχλην ηνπ 2001 θαη ν νπνίνο επηθεληξψλεηαη ζην γεγνλφο φηη ε νηθνλνκηθή
αλάπηπμε πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη απφ ηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ πνπ ζεζπίζηεθαλ ην 2000, εθδφζεθε θαηάινγνο κε αξηζκεηηθνχο ζηφρνπο. Λφγσ ηνπ
φηη νη ζρεηηθέο πνιηηηθέο αλήθνπλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ-κειψλ,
ηέζεθε ζε εθαξκνγή ε αλνηθηή κέζνδνο ζπληνληζκνχ (ΑΜ) ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ
θαηάξηηζε εζληθψλ ζρεδίσλ δξάζεο. Πέξα απφ ηνπο γεληθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ησλ
νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, ε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο πξνβιέπεη ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ
ελίζρπζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ ζπληνληζκνχ: ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ
γηα ηελ απαζρφιεζε, ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Κάξληηθ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ (αγαζά,
ππεξεζίεο θαη θεθάιαηα) θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Κνισλίαο γηα ηνλ καθξννηθνλνκηθφ δηάινγν.
Ο ελδηάκεζνο απνινγηζκφο πνπ θαηαξηίζηεθε ην 2005 έδεημε φηη νη δείθηεο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο ΑΜ απνπξνζαλαηφιηζαλ απφ ηελ ηεξάξρεζε ησλ
ζηφρσλ θαη φηη ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηεχρζεθαλ είλαη κέηξηα. Γηα ην ιφγν απηφ, ην
πκβνχιην ελέθξηλε λέα εηαηξηθή ζπλεξγαζία πνπ έρεη σο ζηφρν λα εζηηάζεη ηηο πξνζπάζεηεο
ζηελ επίηεπμε ηζρπξφηεξεο θαη πην βηψζηκεο αλάπηπμεο θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία
πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο. Όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή, ε
δηαδηθαζία ζπληνληζκνχ απινπνηήζεθε. Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
απαζρφιεζε ρξεζηκνπνηνχληαη σο βάζε ηφζν γηα ην Κνηλνηηθφ πξφγξακκα ηεο Ληζαβφλαο
φζν θαη γηα ηα εζληθά κεηαξξπζκηζηηθά πξνγξάκκαηα. Απηή ε απινπνίεζε ηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο βάζεη κίαο κφλν
έθζεζεο πξνφδνπ.

Σύμβαζη παπασώπηζηρ δημοζίων έπγων
Δίλαη κηα ζχκβαζε ε νπνία παξνπζηάδεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε κηα δεκφζηα ζχκβαζε έξγσλ,
εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα ζπλίζηαηαη είηε απνθιεηζηηθά ζην δηθαίσκα
εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ είηε ζην δηθαίσκα απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε θαηαβνιή ακνηβήο.

Σςνδπομή Ταμείος
Η ζπκκεηνρή ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο ζην θφζηνο ελφο
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δίλαη ζπλήζσο πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ (%) ηνπ ζπλνιηθνχ
επηιέμηκνπ θφζηνπο ή ησλ επηιέμηκσλ δεκνζίσλ δαπαλψλ.
Σςνθήκη ηηρ Λιζαβόναρ
Τπνγξάθεθε ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2007 κεηαμχ ησλ 27 θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ θαη απνηειεί έλα
ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε. Δίλαη κηα λέα θάζε ζηελ πξνζπάζεηα λα
απνθηήζεη ε Έλσζε κηα λέα ζπλζήθε γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ 21νπ αηψλα. Η
Δπηηξνπή πηζηεχεη φηη ε λέα ζπλζήθε παξέρεη ζεκαληηθά λέα πιενλεθηήκαηα ζηνπο πνιίηεο θαη ζα
θαζνξίζεη ηε ζεζκηθή ζπδήηεζε γηα ην πξνβιεπφκελν κέιινλ, θαη θαιεί ηα θξάηε-κέιε λα
πξνβνχλ γξήγνξα ζηελ επηθχξσζή ηεο. ε ζπλδπαζκφ κε ηε δηηηή πξνζέγγηζε ηεο Δπηηξνπήο
ηνπ θ. Barroso, ζα θαηαζηεί δπλαηφ λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ
ηνπο πνιίηεο, φπσο ε απαζρφιεζε θαη ε αλάπηπμε, ε ελέξγεηα θαη ε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, θαζψο
θαη ε κεηαλάζηεπζε. Η Δπηηξνπή θαιεί ηα θξάηε-κέιε λα επηθπξψζνπλ έγθαηξα ηε ζπλζήθε γηα λα
ηεζεί ζε ηζρχ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009.
Η ζπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο ηξνπνπνηεί ηηο ηζρχνπζεο ζπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ
Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ρσξίο λα ηηο αληηθαζηζηά. Σαπηφρξνλα, παξέρεη ζηελ Έλσζε ην λνκηθφ
πιαίζην θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο θαη λα
αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ.
Η ζπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο ζα απνθέξεη πνιιά νθέιε: ε λέα ζπλζήθε ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα
ζηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο επξσπατθέο ππνζέζεηο
θαη ζα εμαζθαιίζεη ηελ θαηνρχξσζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπο ζε έλα ράξηε. Η
Δπξσπατθή Έλσζε ζα είλαη θαιχηεξα εμνπιηζκέλε γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο ζηνλ
ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηεο δηαζπλνξηαθήο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη
κεηαλάζηεπζεο. Δπίζεο ζα είλαη ζε ζέζε λα κηιά κε κία θσλή ζηε δηεζλή ζθελή.
Αλάκεζα ζηηο θπξηφηεξεο πξνβιεπφκελεο βειηηψζεηο είλαη:


Πην δεκνθξαηηθή, πην αλνηθηή θαη πην θεξέγγπα Έλσζε: ηφζν γηα ηνπο πνιίηεο φζν θαη γηα ηα
εζληθά θνηλνβνχιηα, ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην
λνκνζεηηθψλ ζπδεηήζεσλ νη νπνίεο ζα ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ θνηλνχ. Οη Δπξσπαίνη ζα
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάζνπλ ηηο λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.



Πην απνηειεζκαηηθή Έλσζε: κέζσ απνηειεζκαηηθψλ θαη εμνξζνινγηζκέλσλ ζεζκηθψλ
νξγάλσλ. Ο ζηφρνο απηφο ζα επηηεπρζεί, κεηαμχ άιισλ, κέζσ ηεο ηαρχηεξεο θαη
ζπλεθηηθφηεξεο ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα δεκφζηαο ηάμεο, έηζη ψζηε ε
Δπξσπατθή Έλσζε λα έρεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
εγθιεκαηηθφηεηαο, ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ.



Πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα γηα ηνπο Δπξσπαίνπο: νη αμίεο θαη νη ζηφρνη ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο ζα θαζνξηζηνχλ ζαθέζηεξα απφ πνηέ. Ο Υάξηεο ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ζα
έρεη ην ίδην λνκηθφ θαζεζηψο κε ηηο ζπλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.



Πην δηαθεθξηκέλνο παγθφζκηνο ζπληειεζηήο: ε Δπξσπατθή Έλσζε ζα επηδηψμεη κεγαιχηεξε
ζπλνρή αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο, φπσο ζηε δηπισκαηία,
ηελ αζθάιεηα, ην εκπφξην θαη ηελ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα. Δμάιινπ, ζα ηεο δνζεί εληαία λνκηθή
πξνζσπηθφηεηα κε ηελ νπνία ζα εληζρπζεί ε βαξχηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο
δηαπξαγκαηεχζεηο.



Οη βειηηψζεηο απηέο ζα θαηαζηήζνπλ ηελ Έλσζε ηθαλή λα πξνβεί ζε αιιαγέο, λα πξνζθέξεη
ζηνπο Δπξσπαίνπο κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη επεκεξία θαη λα απμήζεη ηηο επθαηξίεο
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.

Οη θχξηεο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο είλαη:


Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην απνθηά κεγαιχηεξε λνκνζεηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή εμνπζία.



Σα εζληθά θνηλνβνχιηα αλαιακβάλνπλ ην ξφιν λα δηαζθαιίδνπλ φηη ε ΔΔ ηεξεί ηελ αξρή ηεο
επηθνπξηθφηεηαο.



Απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ηνκέσλ ζηνπο νπνίνπο νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε εηδηθή
πιεηνςεθία ζην πκβνχιην.



Γίλεηαη πην μεθάζαξνο ν δηαρσξηζκφο ησλ εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ αλάκεζα ζηελ Έλσζε
θαη ηα θξάηε-κέιε ηεο.



Ο λνκηθά δεζκεπηηθφο Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ εγγπάηαη ηηο ειεπζεξίεο θαη ηα
δηθαηψκαηα ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ.



Ο Πξφεδξνο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ εθιέγεηαη γηα ζεηεία δπφκηζη εηψλ, ε νπνία κπνξεί
λα αλαλεσζεί κία θνξά.



Γεκηνπξγείηαη ζέζε Ύπαηνπ Δθπξνζψπνπ ηεο Έλσζεο γηα ηελ Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη
Πνιηηηθή Αζθαιείαο ψζηε λα απμεζεί ν αληίθηππνο, ε ζπλνρή θαη ε πξνβνιή ηεο δξάζεο ηεο
ΔΔ ζηε δηεζλή ζθελή.

Σςνθήκη ηηρ Νίκαιαρ
Η πλζήθε ηεο Νίθαηαο, πνπ εγθξίζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2000 ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο
Νίθαηαο θαη ππεγξάθε ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 2001, ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2003.
Απνηειεί θαξπφ ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Γηάζθεςεο (ΓKΓ) πνπ είρε αξρίζεη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ
2000 κε αληηθείκελν ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ
νξγάλσλ πξηλ απφ ηελ πξνζρψξεζε λέσλ θξαηψλ- κειψλ. Η ζπλζήθε ηεο Νίθαηαο πξνεηνίκαζε
ην έδαθνο γηα ηελ απαξαίηεηε ζεζκηθή κεηαξξχζκηζε ελ φςεη ηεο δηεχξπλζεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο πξνο ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο θαη Νφηηαο Δπξψπεο. Οξηζκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
πξνζαξκφζηεθαλ κε ηε ζπλζήθε πξνζρψξεζεο ησλ δέθα λέσλ θξαηψλ-κειψλ, ε νπνία
ππεγξάθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2003 ζηελ Αζήλα, θαη ηε ζπλζήθε ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ γηα ηελ
πξνζρψξεζε ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο, ε νπνία ππεγξάθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2005. Απφ
ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2007, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεπηαία δηεχξπλζε,
ζεκέιηνη ιίζνη ηεο Έλσζεο είλαη νη ζπλζήθεο ΔΔ θαη ΔΚ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ ηειεπηαία κε ηηο
ζπλζήθεο ηεο Νίθαηαο, ησλ Αζελψλ θαη ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ.
Οη θπξηφηεξεο αιιαγέο πνπ επέθεξε ε ζπλζήθε ηεο Νίθαηαο αθνξνχλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ
κεγέζνπο θαη ηε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο, ηελ επέθηαζε ηεο εηδηθήο πιεηνςεθίαο, ηε ζηάζκηζε ησλ
ςήθσλ ζην πκβνχιην Τπνπξγψλ θαη ηελ απινχζηεπζε ηνπ κεραληζκνχ ηεο εληζρπκέλεο
ζπλεξγαζίαο. Η «Γήισζε γηα ην κέιινλ ηεο Έλσζεο» πνπ πξνζαξηήζεθε ζηελ ελ ιφγσ ζπλζήθε
θαζνξίδεη ηα επφκελα βήκαηα πξνο ηελ εκβάζπλζε ησλ ζεζκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, έηζη ψζηε ε
ζπλζήθε ηεο Νίθαηαο λα απνηειεί απιψο έλα ζηάδην απηήο ηεο πνξείαο.
Σν ζρέδην πληάγκαηνο, ην νπνίν ππεγξάθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2004, ζεσξήζεθε ε ζπλέρηζε ηεο
δηαδηθαζίαο ησλ ζεζκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ μεθίλεζε κε ηε ζπλζήθε ηεο Νίθαηαο.
Η ζπληαγκαηηθή ζπλζήθε, γηα λα αξρίζεη λα ηζρχεη, έπξεπε λα επηθπξσζεί απφ φια ηα θξάηεκέιε, ζχκθσλα κε ηνπο ζπληαγκαηηθνχο ηνπο θαλφλεο, είηε κε ςήθηζε ζην Κνηλνβνχιην είηε κε
δεκνςήθηζκα. Λφγσ ησλ δπζρεξεηψλ πνπ αλέθπςαλ θαηά ηελ επηθχξσζε ηεο ζπλζήθεο απηήο ζε
νξηζκέλα θξάηε-κέιε, νη αξρεγνί θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ απνθάζηζαλ, ζην Δπξσπατθφ
πκβνχιην ηεο 16εο θαη 17εο Ινπλίνπ 2005, λα ππάξμεη κηα «πεξίνδνο πξνβιεκαηηζκνχ» ζρεηηθά
κε ην κέιινλ ηεο Δπξψπεο. ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο 21εο θαη ηεο 22αο Ινπλίνπ 2007, νη

Δπξσπαίνη εγέηεο θαηέιεμαλ ζε έλα ζπκβηβαζκφ. Γφζεθε εληνιή γηα έλαξμε Γηαθπβεξλεηηθήο
Γηάζθεςεο κε αληηθείκελν ηελ νξηζηηθνπνίεζε θαη ηε ζέζπηζε φρη ελφο πληάγκαηνο, αιιά κηαο
«κεηαξξπζκηζηηθήο ζπλζήθεο» γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δάλ ε ζπλζήθε απηή επηθπξσζεί, ζα
ηεζεί ζε ηζρχ ηνλ Ινχλην ηνπ 2009 πξηλ απφ ηηο πξνζερείο εθινγέο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ.
Σςνολική Δπισοπήγηζη
Σν κέξνο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ε πινπνίεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα
αλαηεζνχλ απφ ην θξάηνο-κέινο ή ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο Δλδηάκεζνπο
Φνξείο πνπ νξίδνληαη απφ ην θξάηνο-κέινο ή ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ηνπηθψλ αξρψλ, ησλ πεξηθεξεηαθψλ αλαπηπμηαθψλ θνξέσλ ή ησλ Με Κπβεξλεηηθψλ
Οξγαλψζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ζπκθσλίαο πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή
ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ηνπ ελ ιφγσ θνξέα.
Η αλάζεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο νηθνλνκηθήο επζχλεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο
Αξρήο θαη ησλ θξαηψλ-κειψλ.
Ο Δλδηάκεζνο Φνξέαο πνπ επζχλεηαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζπλνιηθήο επηρνξήγεζεο παξέρεη
εγγπήζεηο γηα ηε θεξεγγπφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ ζην ζρεηηθφ πεδίν θαζψο επίζεο φζνλ
αθνξά ηε δηνηθεηηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. Ο θνξέαο απηφο, θαηά θαλφλα, εδξεχεη ή
εθπξνζσπείηαη ζηελ ή ζηηο πεξηθέξεηεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα θαηά
ηε ζηηγκή ηνπ νξηζκνχ ηνπ.
Σύζηημα Γιασείπιζηρ και Δλέγσος ηων Δπισειπηζιακών Ππογπαμμάηων ηηρ πεπιόδος 20072013
Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ είλαη έλα ζχλνιν δηνηθεηηθψλ αξρψλ πνπ βξίζθνληαη ζε
αιιειεμάξηεζε, δηαξζξσκέλσλ κε ζπγθεθξηκέλε νξγαλσηηθή δνκή, νη νπνίεο αλαπηχζζνπλ επί
κέξνπο δξαζηεξηφηεηεο κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηε ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ
(νηθνλνκία απνηειεζκαηηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα). Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην πιαίζην
δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ
2007-2013 απνηέιεζαλ αληηθείκελν επξείαο δηαβνχιεπζεο θαη απνηππψζεθαλ ζε θείκελα ζέζεσλ
ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ. πκπιεξψζεθαλ απφ ηα πνξίζκαηα ζπζηεκαηηθήο αλάιπζεο ησλ
απαηηήζεσλ ησλ λέσλ Καλνληζκψλ ηεο ΔΔ (Γξακκαηεία ρεδηαζκνχ ηνπ ΔΠΑ, ΜΟΓ Α.Δ., ΓΑ
ΚΠ/ΔΤ) θαη ζρεηηθήο κειέηεο πνπ εθπνλήζεθε γηα ην ΤΠΟΙΟ κε ζέκα ηε «Βειηίσζε ησλ
πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ ΔΠ ηνπ ΚΠ 2000-2006, ησλ Κνηλνηηθψλ
Πξσηνβνπιηψλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο θαη ζηελ πξνζαξκνγή απηψλ γηα ηελ πεξίνδν 20072013».
Ταμείο Σςνοσήρ
Σακείν πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα εληζρπζεί ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ηεο
Κνηλφηεηαο κε πξννπηηθή ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Σν Σακείν ζπκβάιιεη ζηε
ρξεκαηνδφηεζε ησλ εληζρχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ησλ Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ
Μεηαθνξψλ ζηα δέθα λέα θξάηε-κέιε, θαζψο θαη ζηελ Ιζπαλία, ηελ Διιάδα θαη ηελ Πνξηνγαιία.
Σν Σακείν εληάζζεηαη ζην ζηφρν «χγθιηζε» ηεο αλαλεσκέλεο πνιηηηθήο ζπλνρήο γηα ηελ
πεξίνδν 2007-2013. Γηέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 θαη απφ ηνλ Καλνληζκφ
(ΔΚ) αξηζ. 1084/2006.
Τεσνική Βοήθεια
Με πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο, ηα Σακεία δχλαληαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ελέξγεηεο
πξνπαξαζθεπήο, παξαθνινχζεζεο, δηνηθεηηθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο, αμηνιφγεζεο,
νηθνλνκηθνχ θαη ινγηζηηθνχ ειέγρνπ απαξαίηεησλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ έσο
ην 0,25% ησλ αληίζηνηρσλ εηήζησλ πηζηψζεψλ ηνπο. Αληίζεηα, φηαλ ε πξσηνβνπιία ιακβάλεηαη
απφ ηα θξάηε-κέιε, ηα αλψηαηα φξηα αλέξρνληαη ζε 4% ηνπ πνζνχ πνπ δηαηίζεηαη γηα έλα

πξφγξακκα γηα ηνπο ζηφρνπο «χγθιηζε» θαη «Πεξηθεξεηαθή αληαγσληζηηθφηεηα
απαζρφιεζε» θαη ζε 6% γηα ην ζηφρν «Δπξσπατθή εδαθηθή ζπλεξγαζία».

θαη

Οη ελέξγεηεο ηερληθήο βνήζεηαο-ζηήξημεο αθνξνχλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ην ζρεδηαζκφ, ηελ
πξνεηνηκαζία, ηελ αμηνιφγεζε, ηε δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε, ηε δεκνζηφηεηα θαη ηελ
εθαξκνγή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζε απηφ θαη
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ Κνηλνηηθνχο πφξνπο (Π.Γ. 4/2002). Βαζηθέο αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ
Σερληθή Βνήζεηα-ηήξημε απνηεινχλ αθελφο ε απνθέληξσζε ηεο αξκνδηφηεηαο αλάζεζεο ηεο
εθηέιεζεο ησλ ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ ζηήξημεο ζηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Πξνγξακκάησλ θαη, αθεηέξνπ, κία εληαία, επέιηθηε θαη απιή δηαδηθαζία γηα φιεο ηηο ζρεηηθέο
δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο. Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο 4εο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ, ε Σερληθή
Βνήζεηα ζα ππνζηεξίμεη απνθαζηζηηθά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ κε ηε ρξεκαηνδφηεζε
ησλ απαξαίηεησλ κειεηψλ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ελδερνκέλσο θαη θάπνησλ
κειεηψλ/ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ σξίκαλζε έξγσλ θαη δξάζεσλ
Τεσνικό Γεληίο Δγκεκπιμένηρ Ππάξηρ
Έληππν πνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΔΠ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
αμηνιφγεζεο ηεο πξάμεο θαη εθφζνλ ε αμηνιφγεζε απνβεί ζεηηθή. Σν Σερληθφ Γειηίν
Δγθεθξηκέλεο Πξάμεο απνηππψλεη ηα εγθεθξηκέλα απφ ηε ΓΑ ζηνηρεία ηεο Πξάμεο θαη
θαηαρσξίδεηαη ζην ΟΠ.
Υπηπεζίερ Γενικού Οικονομικού Σςμθέπονηορ
Οη ππεξεζίεο γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο εκπνξηθνχ
ραξαθηήξα, ελψ εθπιεξψλνπλ απνζηνιή θνηλήο σθέιεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ ηα θξάηε-κέιε ηνχο
ρνξεγνχλ εηδηθά δηθαηψκαηα δεκφζηαο ππεξεζίαο (άξζξν 86 - πξψελ άξζξν 90 ηεο πλζήθεο
ΔΚ). Απηφ ηζρχεη εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο ζηνπο ηνκείο ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο,
ελέξγεηαο θαη επηθνηλσληψλ. Σν άξζξν 16, ην νπνίν ελζσκαηψζεθε ζηε ζπλζήθε ΔΚ κέζσ ηεο
ζπλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ, αλαγλσξίδεη ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ νη ππεξεζίεο γεληθνχ νηθνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο ζηα πιαίζηα ησλ αμηψλ πνπ είλαη θνηλέο ζηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο θαζψο θαη ηε
ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο ηεο Έλσζεο. Οη ππεξεζίεο
απηέο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ βάζεη αξρψλ θαη πξνυπνζέζεσλ νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηελ
εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπο.
Σν άξζξν 36 ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νξίδεη φηη ε Έλσζε
αλαγλσξίδεη θαη ζέβεηαη ηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο γηα λα
πξνσζήζεη ηελ θνηλσληθή θαη εδαθηθή ηεο ζπλνρή.
Φάπηηρ Πεπιθεπειακών Δνιζσύζεων ηηρ σώπαρ
Δληφο ησλ αλψηαησλ νξίσλ θαη νδεγηψλ πνπ ηίζεληαη απφ ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο
Πεξηθεξεηαθψλ
Δληζρχζεσλ
(ΚΓΠΔ),
ηα
θξάηε-κέιε,
ιακβάλνληαο
ππφςε
ηελ
θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, ππνρξενχληαη λα θαηαξηίζνπλ ηνλ Υάξηε Πεξηθεξεηαθψλ
Δληζρχζεσλ ηεο ρψξαο, ζηνλ νπνίν νξίδνληαη νη πεξηνρέο ηεο ρψξαο νη νπνίεο δηθαηνχληαη
Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ θαη ην αλψηαην φξην Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ γηα θάζε πεξηνρή.
Ο ράξηεο Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ ηεο ρψξαο αθνχ ππνβιεζεί θαη εγθξηζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή είλαη απφιπηα δεζκεπηηθφο γηα ηε ρψξα θαη θαλέλα θαζεζηψο
Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα αλψηαηα φξηα ελίζρπζεο πνπ ηίζεληαη
ζε απηφλ.

