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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ

Στον τίτλο II του νέου Γενικού Κανονισµού για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, καθορίζονται οι
διατάξεις για τον προγραµµατισµό της ενίσχυσης για την περίοδο 2000-2006. Παρά το γεγονός
ότι τα κράτη µέλη έχουν φυσικά ήδη αποκτήσει εµπειρία στην ανάπτυξη σχεδίων και
προγραµµάτων, ο κανονισµός περιλαµβάνει ωστόσο ορισµένα νέα χαρακτηριστικά, των οποίων η
ανάπτυξη επιχειρείται µε τον παρόντα Οδηγό. Ο πρωταρχικός σκοπός του παρόντος εγγράφου
είναι, εντούτοις, η ανάλυση του ίδιου του κανονισµού έτσι ώστε να καθοριστούν και να
ταξινοµηθούν, κατά συνεκτικό τρόπο, τα διάφορα στάδια, χρονοδιαγράµµατα και απαιτήσεις για
όλους εκείνους που συµµετέχουν στη διαδικασία προγραµµατισµού. Από την άποψη αυτή,
διευκρινίζονται τα στοιχεία που απαιτείται να υποβάλλονται µαζί µε το Σχέδιο, έτσι ώστε να
παρασχεθεί η δυνατότητα επακόλουθης ερµηνείας των σχετικών µε το πρόγραµµα εγγράφων, για
παράδειγµα όσον αφορά τις σχετικές µε την υλοποίηση ρυθµίσεις.

∆εύτερον, έχουν παρασχεθεί συµπληρωµατικές πρακτικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην
ανάπτυξη των νέων προγραµµάτων, ιδίως στην περίπτωση που έχουν προστεθεί νέα στοιχεία.
Παράδειγµα αποτελεί η αποκέντρωση της διαχείρισης του Ταµείου και η κατάρτιση λεπτοµερούς
προγραµµατισµού βάσει του νέου εγγράφου "Συµπληρωµατικό πρόγραµµα" ή των
αναθεωρηµένων διαδικασιών χρηµατοδοτικής διαχείρισης. Το έγγραφο προβλέπει επίσης τη
θέσπιση, στα σχέδια του στόχου 3, ενός "Πλαισίου αναφοράς" για την εθνική στρατηγική
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού. Παρά το γεγονός ότι ο Οδηγός καλύπτει µόνο τις βασικές
αρχές της χρηµατοδοτικής διαχείρισης και τα στοιχεία που απαιτούνται δυνάµει του κανονισµού
στις ετήσιες και τελικές εκθέσεις υλοποίησης, λεπτοµερέστερες οδηγίες σχετικά µε τις πτυχές
αυτές θα µπορούσαν να διατεθούν µεταγενέστερα, εάν παραστεί ανάγκη. Επίσης, έχουν προταθεί
υποδείγµατα των διαφόρων χρηµατοδοτικών πινάκων που απαιτούνται για κάθε στοιχείο της
διαδικασίας προγραµµατισµού. Εκτός από την διασφάλιση ότι έχουν παρασχεθεί τα απαιτούµενα
χρηµατοδοτικά στοιχεία, η χρήση εναρµονισµένων χρηµατοδοτικών πινάκων θα βοηθήσει την
εξασφάλιση συνεκτικότητας µεταξύ των διαφόρων επιπέδων συγκεντρωτικών καταστάσεων και
θα διευκολύνει τις συγκρίσεις και την παρουσίαση συνοπτικών στοιχείων. Θα διευκολύνει επίσης
την ηλεκτρονική διαβίβαση των στοιχείων.

Τρίτον, η δοµή του Οδηγού επιτρέπει τη χρησιµοποίηση κάθε κεφαλαίου κατά τρόπο
αυτοδύναµο, ανάλογα µε την συγκεκριµένη πτυχή της διαδικασίας προγραµµατισµού για την
οποία απαιτούνται οδηγίες. Τούτο συµβαίνει ιδίως για το Κεφάλαιο 1 (Το σχέδιο για το ΚΠΣ και
το περιεχόµενο των ΕΠ) και για το Κεφάλαιο 2 (Το σχέδιο για τα ΕΕΠ). Έχει επίσης
χρησιµοποιηθεί ένα σύστηµα 'αναλυτικών καταλόγων ελέγχου', το οποίο θα συµβάλει στη
διασφάλιση της κάλυψης των ελάχιστων απαιτήσεων παροχής στοιχείων για το σχέδιο που
αφορά τα ΚΠΣ και τα ΕΕΠ για να θεωρούνται ως αποδεκτά από την Επιτροπή.
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

Κοινοτικά πλαίσια στήριξης

Για το στόχο 1, θα ισχύει κατά κανόνα το σύστηµα κοινοτικού πλαισίου στήριξης (ΚΠΣ),
ακολουθούµενο από επιχειρησιακά προγράµµατα (ΕΠ). Εντούτοις, ο κανονισµός δεν αποκλείει
για τις περιφέρειες του στόχου 2 ή 3 τη χρησιµοποίηση της προσέγγισης ΚΠΣ.

Ενιαία έγγραφα προγραµµατισµού

Για τα προγράµµατα του στόχου 1, για τα οποία η κατανοµή είναι µικρότερη, ή δεν υπερβαίνει
ουσιαστικά το 1 εκατ. ευρώ, καθώς επίσης και στην περίπτωση των στόχων 2 και 3, καθώς και
ΧΜΠΑ εκτός περιφερειών του στόχου 1, τα κράτη µέλη θα υποβάλλουν κατά κανόνα ένα
πρόγραµµα ως σχέδιο ενιαίου εγγράφου προγραµµατισµού (ΕΕΠ). Τα σχέδια αυτά θα
περιλαµβάνουν εποµένως τα στοιχεία (που αναφέρονται στο άρθρο 19) τα οποία θα πρέπει να
παρασχεθούν για ένα κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και επιχειρησιακό πρόγραµµα.

Στόχος 1

Κατά κανόνα, τα σχέδια που θα πρέπει να υποβάλλονται στο πλαίσιο του στόχου 1, καλύπτουν
µία µόνο περιφέρεια σε επίπεδο NUTS II. Εντούτοις, σε ορισµένες περιπτώσεις, τα κράτη µέλη
δύνανται, εφόσον θεωρούν ότι είναι περισσότερο ενδεδειγµένο, να υποβάλουν ένα σχέδιο που
καλύπτει ορισµένες ή όλες τις περιφέρειές τους που εντάσσονται στο πλαίσιο του στόχου 1.

Στόχος 2

Κατά κανόνα, τα σχέδια που θα πρέπει να υποβληθούν στο πλαίσιο του στόχου 2, καλύπτουν µία
µόνο περιφέρεια σε επίπεδο NUTS II. Εντούτοις, και πάλι σε ορισµένες περιπτώσεις, δύνανται,
εφόσον το κρίνουν περισσότερο ενδεδειγµένο, να υποβάλουν ένα σχέδιο που καλύπτει ορισµένες
ή όλες τις περιφέρειές τους στο πλαίσιο του στόχου 2 και πρώην περιοχές των στόχων 2 και 5(β),
οι οποίες βρίσκονται σε µεταβατική φάση. Στην περίπτωση που τα σχέδια καλύπτουν άλλες
περιοχές εκτός εκείνων που είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο του στόχου 2, θα πρέπει να προβαίνουν
σε διαχωρισµό µεταξύ ενεργειών σε περιφέρειες ή περιοχές που καλύπτονται από το στόχο 2 και
ενεργειών σε άλλες περιοχές.

Στόχος 3

Τα σχέδια που υποβάλλονται στο πλαίσιο του στόχου 3, καλύπτουν το έδαφος του κράτους
µέλους, εκτός των περιφερειών που καλύπτονται από το στόχο 1 και των περιφερειών του πρώην
στόχου 1, οι οποίες βρίσκονται σε µεταβατική φάση (συµπεριλαµβανοµένων όµως των πρώην
περιοχών των στόχων 2 και 5β, οι οποίες βρίσκονται σε µεταβατική φάση), λαµβάνοντας υπόψη
τις γενικές ανάγκες των περιοχών που αντιµετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήµατα κοινωνικο-
οικονοµικού µετασχηµατισµού. Τα σχέδια πρέπει επίσης να παρέχουν, για ολόκληρο το έδαφος
του κράτους µέλους, ένα πλαίσιο αναφοράς για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού,
ανεξάρτητα από το στόχο στον οποίο εντάσσεται η συγκεκριµένη περιοχή.

ΧΜΠΑ εκτός περιφερειών του στόχου 1

Τα υποβαλλόµενα σχέδια που αφορούν διαρθρωτικές ενέργειες στον αλιευτικό τοµέα εκτός
περιφερειών του στόχου 1 καλύπτουν το έδαφος του κράτους µέλους, εκτός των περιφερειών που
καλύπτονται από το στόχο 1 και των περιφερειών του πρώην στόχου 1, οι οποίες βρίσκονται σε
µεταβατική φάση (συµπεριλαµβανοµένων όµως των πρώην περιοχών των στόχων 2 και 5β, οι
οποίες βρίσκονται σε µεταβατική φάση).
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ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Εφόσον παρίσταται ανάγκη, στα σχέδια πρέπει να διαχωρίζονται τα χρηµατοδοτικά κονδύλια που
έχουν κατανεµηθεί σε περιοχές που τυγχάνουν µεταβατικής ενίσχυσης, από εκείνα που έχουν
κατανεµηθεί στις λοιπές περιοχές που καλύπτονται από τους στόχουs 1 ή 2 (βλέπε λεπτοµέρειες
στα Κεφάλαια 1 και 2). Οι προγραµµατικές ρυθµίσεις για την µεταβατική στήριξη θα εξαρτηθούν
από το είδος των περιφερειών και από την επιλογή της διαδικασίας για άλλες περιφέρειες:

Για τις πρώην περιφέρειες του στόχου 1: το σύνολο των περιφερειών σε επίπεδο NUTS II, θα
τύχει µεταβατικής ενίσχυσης. Το εν λόγω γεωγραφικό επίπεδο αντιστοιχεί στο σύνηθες
περιφερειακό επίπεδο προγραµµατισµού.

Στην περίπτωση των ΚΠΣ που καλύπτουν επιλέξιµες περιφέρειες και περιφέρειες σε µεταβατική
φάση, τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα θα αντιστοιχούν στις περιφέρειες που
βρίσκονται σε µεταβατική φάση και, κατά συνέπεια, δεν απαιτούνται ειδικές ρυθµίσεις.

Εντούτοις, στις περιπτώσεις που τα επιχειρησιακά σχέδια καλύπτουν τόσο επιλέξιµες περιφέρειες
όσο και περιφέρειες σε µεταβατική φάση, στα χρηµατοδοτικά σχέδια πρέπει να διαχωρίζονται τα
χρηµατοδοτικά κονδύλια που έχουν κατανεµηθεί σε περιφέρειες που λαµβάνουν µεταβατική
ενίσχυση από εκείνα που έχουν κατανεµηθεί στις λοιπές περιφέρειες.

Στην περίπτωση των ΕΕΠ που καλύπτουν µία µόνο περιφέρεια σε µεταβατική φάση, δεν
απαιτούνται ειδικές ρυθµίσεις.

Για τις πρώην περιφέρειες των στόχων 2 και 5β: οι περιοχές σε επίπεδο NUTS III ή εν µέρει
σε επίπεδο NUTS III, θα τύχουν  µεταβατικής ενίσχυσης, εφόσον το σύνηθες περιφερειακό
επίπεδο προγραµµατισµού είναι το επίπεδο NUTS II. Για λόγους απλούστευσης, θα ενταχθούν
στο πλαίσιο της περιφερειακής ενίσχυσης (συνήθως ΕΕΠ) και στα χρηµατοδοτικά σχέδια πρέπει
να διαχωρίζονται τα χρηµατοδοτικά κονδύλια που έχουν κατανεµηθεί σε περιοχές που
λαµβάνουν µεταβατική ενίσχυση, από εκείνα που έχουν κατανεµηθεί στις λοιπές περιοχές.
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Το σχέδιο που υποβάλεται στο πλαίσιο του στόχου 3, καταρτίζεται όσον αφορά την ενίσχυση,
εκτός των περιφερειών που καλύπτονται από το στόχο 1 και παρέχει, για το σύνολο του εθνικού
εδάφους, ένα 'Πλαίσιο αναφοράς' για όλα τα µέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση του
ανθρώπινου δυναµικού, χωρίς να παραβλέπονται τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας.
Εποµένως, θα πρέπει να παράσχει περιγραφή της στρατηγικής που έχει επιλεγεί για την
υλοποίηση των πόρων των διαρθρωτικών ταµείων, όσον αφορά την ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναµικού, την προσαρµογή και τον εκσυγχρονισµό πολιτικών και συστηµάτων εκπαίδευσης,
επαγγελµατικής κατάρτισης και απασχόλησης, σε ολόκληρο το έδαφος του κράτους µέλους (όλοι
οι στόχοι).

Το πολιτικό πλαίσιο αναφοράς αποτελεί τµήµα του σχεδίου του στόχου 3 και του ΕΕΠ / ΚΠΣ και
κατά συνέπεια θα αποτελέσει το αντικείµενο απόφασης της Επιτροπής για τη χορήγηση
ενίσχυσης ΕΚΤ στο πλαίσιο του στόχου 3. Εντούτοις, το εν λόγω πλαίσιο αναφοράς της
πολιτικής πρέπει να καταρτιστεί ως χωριστό κεφάλαιο που να µπορεί να προσδιορίζεται εύκολα,
πλήρως ανεξάρτητο, έτσι ώστε να παρέχει τη δυνατότητα να υποβληθεί (εν ανάγκη σε σχέδιο) ως
αυτοδύναµο έγγραφο µε σχέδια του στόχου 1, εφόσον υποβάλλονται πριν από τα σχέδια του
στόχου 3.

Η περιγραφή της εθνικής στρατηγικής στο πολιτικό πλαίσιο αναφοράς, πρέπει να αιτιολογεί τις
εγκριθείσες προτεραιότητες για χρηµατοδότηση της ΕΕ, βάσει της συνολικής στρατηγικής που
περιγράφεται στο Εθνικό Πρόγραµµα ∆ράσης για την Απασχόληση (ΕΠ∆Α) και έχει εκτιµηθεί
από την διαδικασία ελέγχου της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ). Επιπλέον,
στο πλαίσιο αναφοράς πρέπει να εµφαίνονται οι ειδικές προτεραιότητες πολιτικής που θα
αποτελέσουν τη βάση για τον καθορισµό των προτεραιοτήτων των ΚΠΣ ή των ΕΕΠ στο πλαίσιο
διαφόρων στόχων. Το πλαίσιο αναφοράς της πολιτικής δεν απαιτεί ωστόσο τον εντοπισµό των
προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού στο πλαίσιο των / µεταξύ των
διαφόρων στόχων. Η ανάλυση αυτή πρέπει να πραγµατοποιείται µε τον καθορισµό
συγκεκριµένων προτεραιοτήτων και στόχων  (από ποιοτική και ποσοτική άποψη, όταν και
εφόσον είναι δυνατόν) και των αναµενόµενων επιπτώσεών τους. Το πλαίσιο αναφοράς θα πρέπει
εποµένως να αποδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο η εν λόγω εθνική στρατηγική θα :

- ενισχύσει τους προσανατολισµούς για την απασχόληση και ειδικότερα τις προτεραιότητες
που έχουν καθοριστεί στο Εθνικό Πρόγραµµα ∆ράσης για την Απασχόληση·

- συµβάλει στην προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής στο έδαφος του
κράτους µέλους.
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Το πλαίσιο αναφοράς της πολιτικής πρέπει να αρθρώνεται γύρω από τους πέντε τοµείς πολιτικής
του ΕΚΤ και θα πρέπει να περιλαµβάνει µια σύνθεση των τρόπων µε τους οποίους οι
δραστηριότητες του ΕΚΤ ενισχύουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και τις
γενικές κατευθύνσεις βάσει των τεσσάρων θεµελίων της. Εποµένως, το πλαίσιο αναφοράς πρέπει
να εµφανίζει :

- τις βασικές επιλογές στο πλαίσιο των πέντε τοµέων πολιτικής που αναφέρονται στον
κανονισµό ΕΚΤ, στους οποίους τα κράτη µέλη θα συγκεντρώσουν τις παρεµβάσεις του
Ταµείου για τους διάφορους στόχουs (όχι όµως απαραίτητα µεταξύ των διαφόρων στόχων)·

- συνεκτικότητα και συνέπεια της στρατηγικής και των επιλογών πολιτικής που έχουν
πραγµατοποιηθεί από το κράτος µέλος σχετικά µε την ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναµικού, µε τα ειδικά χαρακτηριστικά του εθνικού εδάφους·

- διασυνδέσεις που αντικατοπτρίζουν το δυναµικό των λοιπών παρεµβάσεων των
∆ιαρθρωτικών Ταµείων εκτός του στόχου 3, για την ενίσχυση της ανάπτυξης του
ανθρώπινου δυναµικού σε επίπεδο κράτους µέλους·

- προβλέψεις για την κατανοµή της χρηµατοδότησης µεταξύ των πέντε τοµέων πολιτικής, για
όλους τους τρεις στόχουs·

- σύνθεση των τρόπων µε τους οποίους η απασχόληση και η στρατηγική ανάπτυξης του
ανθρώπινου δυναµικού ενισχύουν τα τέσσερα θεµέλια του Εθνικού Προγράµµατος ∆ράσης
για την Απασχόληση και των σχετικών γενικών κατευθύνσεων για την απασχόληση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΠΣ) ΚΑΙ ΤΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΠ)
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Το Μέρος I του παρόντος κεφαλαίου αφορά το περιεχόµενοs ενός σχεδίου που οδηγεί στην
κατάρτιση ενός κοινοτικού πλαισίου στήριξης (ΚΠΣ). Το Μέρος II καθορίζει το περιεχόµενο
των επιχειρησιακών προγραµµάτων που συµπληρώνουν το ΚΠΣ.

Ορισµός

Σχέδιο: η ανάλυση της κατάστασης από ένα κράτος µέλος µε βάση τους στόχους 1, 2 και 3
που αναφέρονται στο άρθρο 1 και τις ανάγκες προτεραιότητας για την επίτευξη των εν λόγω
στόχων, µαζί µε τη στρατηγική, τις σχεδιαζόµενες προτεραιότητες για δράση, τους ειδικούς
στόχους τους και τους σχετικούς ενδεικτικούς χρηµατοδοτικούς πόρους.

I.     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΠΣ

Στην περίπτωση που ένα σχέδιο οδηγεί στην κατάρτιση ενός ΚΠΣ, τα σχετικά σχέδια
επιχειρησιακών προγραµµάτων (ΕΠ) (βλ. Μέρος II) δύνανται να υποβάλλονται παράλληλα,
έτσι ώστε να επισπεύδεται η εξέταση των αιτήσεων και η υλοποίηση των προγραµµάτων.
Είναι επίσης δυνατόν να προστίθεται στο σχέδιο ΕΠ, προς ενηµέρωση, το έγγραφο
συµπληρωµατικού προγράµµατος, σε περίπτωση που έχει ήδη συνταχθεί.

Τα σχέδια που υποβάλλονται στο πλαίσιο του στόχου 1 (και σε ορισµένες περιπτώσεις στο
πλαίσιο των στόχων 2 και 3) για ένα µελλοντικό ΚΠΣ, πρέπει να περιλαµβάνουν τα στοιχεία
που παρατίθενται κατωτέρω. Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή (σκοπός του οδηγού),
απαιτείται η υποβολή στοιχείων µαζί µε το σχέδιο όχι µόνο όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του
κανονισµού (Σχέδια) αλλά και σε άλλα σηµεία του κανονισµού, π.χ. στο άρθρο 17 (κοινοτικά
πλαίσια στήριξης), έτσι ώστε να διευκολύνεται η κατάρτιση του ΚΠΣ. Τα απαραίτητα
στοιχεία περιλαµβάνουν επίσης µια εκ των προτέρων αξιολόγηση όπως ορίζεται στο άρθρο
411, µαζί µε τα βασικά πορίσµατα της εκ των προτέρων αξιολόγησης, που θα είναι
ενσωµατωµένα στο σχέδιο (βλέπε ιδίως το Τµήµα 3 κατωτέρω).

1. Περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης

- περιγραφή, µε ποσοτικοποίηση εφόσον είναι εφικτή, της υφιστάµενης
κατάστασης όσον αφορά τις διαφορές, τις αποκλίσεις και το δυναµικό για
ανάπτυξη (στόχος 1) ή σύγκλιση (στόχος 2). Περιλαµβάνει ανάλυση, που
επαληθεύεται στην εκ των προτέρων αξιολόγηση (βλέπε Τµήµα 3 κατωτέρω), των
πλεονεκτηµάτων, των αδυναµιών και του δυναµικού του κράτους µέλους, της(ων)
περιφέρειας(ών) ή του συγκεκριµένου τοµέα. Στην ανάλυση θα ήταν δυνατόν να
χρησιµοποιηθούν περιφερειακά στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνονται από
την Eurostat και περιλαµβάνονται στην βάση δεδοµένων REGIO, καθώς και
άλλες πηγές στατιστικών στοιχείων (βλέπε Παράρτηµα). Χρήσιµη πηγή
πληροφόρησης θα µπορούσαν επίσης να αποτελέσουν τα στοιχεία και οι δείκτες
που αναφέρονται στο Εθνικό Πρόγραµµα ∆ράσης για την Απασχόληση (ΕΠ∆Α)
που καταρτίζεται από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής
για την Απασχόληση·

- περιγραφή των χρηµατοδοτικών πόρων που διατίθενται, των βασικών
αποτελεσµάτων των δράσεων που έχουν αναληφθεί κατά την προηγούµενη
περίοδο προγραµµατισµού και των διαθέσιµων αποτελεσµάτων της αξιολόγησης·

                                                
1 Βλέπε έγγραφο " Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των παρεµβάσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων" –
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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- περιγραφή της κατάστασης από άποψη ανταγωνιστικότητας, ΕΤΑ και
καινοτοµίας, σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νοµική
τους µορφή2, την απασχόληση και την αγορά εργασίας·

- περιγραφή, ποσοτικοποιηµένη στο βαθµό του δυνατού, της περιβαλλοντικής
κατάστασης της(ων) συγκεκριµένης(ων) περιφέρειας(ών), µε τα βασικά
πλεονεκτήµατα και αδυναµίες και τις ρυθµίσεις για την ένταξη της
περιβαλλοντικής διάστασης στο πλαίσιο της ενίσχυσης, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η τήρηση των κοινοτικών κανόνων3·

- περιγραφή της αγοράς εργασίας και των πολιτικών επαγγελµατικής κατάρτισης,
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

- εκτίµηση της κατάστασης από άποψη ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών,
όσον αφορά τις δυνατότητες στην αγορά εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των
ειδικών περιορισµών που υπάρχουν για κάθε οµάδα.

2. Στρατηγική και προτεραιότητες

- ένδειξη των σχετικών µε τα ανωτέρω επιχειρησιακών στόχων,
ποσοτικοποιηµένων εφόσον επιδέχονται ποσοτικοποίησης·

- περιγραφή της ενδεδειγµένης στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων
ανάπτυξης (στόχος 1) ή ανασυγκρότησης (στόχος 2) και των προτεραιοτήτων που
έχουν επιλεγεί για την επίτευξή τους, καθώς και του βαθµού στον οποίο η
στρατηγική λαµβάνει υπόψη τη στρατηγική ανάπτυξης του ανθρώπινου
δυναµικού, όπως περιγράφεται στο πλαίσιο αναφοράς για το στόχο 3, στη
σελίδα 10.

Στην περίπτωση του στόχου 3, η εν λόγω περιγραφή πρέπει να είναι πλήρως
συνεκτική µε την εθνική στρατηγική ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού, όπως
περιγράφεται στο πλαίσιο αναφοράς. Για τα κράτη µέλη στα οποία δεν υπάρχει
σχέδιο για τον στόχο 3, πρέπει να παρέχεται αναλυτική περιγραφή του βαθµού
στον οποίο η στρατηγική τους είναι συνεπής και συνεκτική µε την στρατηγική της
ΕΕ για την απασχόληση, συµπεριλαµβανοµένου του τρόπου µε τον οποίο οι
προτεραιότητες αντικατοπτρίζουν τις γενικές κατευθύνσεις της Επιτροπής για την
απασχόληση και το εγκεκριµένο Εθνικό Πρόγραµµα ∆ράσης για την
Απασχόληση. Επίσης, όσον αφορά το στόχο 3, θα πρέπει να παρέχεται ένδειξη
των πόρων του ΕΚΤ που αναµένεται να διατεθούν για περιοχές του στόχου 2,
όπως απαιτείται δυνάµει του άρθρου 16 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του
κανονισµού.

- συνοπτική περιγραφή των σχεδιαζόµενων προτεραιοτήτων για την ανάληψη
δράσης, στρατηγική για την υλοποίησή τους και αναµενόµενες επιπτώσεις (βλέπε
Τµήµα 3 κατωτέρω). Στην περίπτωση των περιφερειών του στόχου 3, η
στρατηγική πρέπει να λαµβάνει υπόψη όλους τους σχετικούς τοµείς πολιτικής·

                                                
2  Όπως ορίζεται στη σύσταση της 3ης Απριλίου 1996, ΕΕ αριθ. L 107 της 30.04.1996, σ. 4.
3 Βλέπε "Εγχειρίδιο για την περιβαλλοντική εκτίµηση των σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης και των
προγραµµάτων των διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ" – Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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- βαθµός στον οποίο η στρατηγική λαµβάνει υπόψη :

•  τα ειδικά χαρακτηριστικά των περιφερειών ή των συγκεκριµένων περιοχών,
συµπεριλαµβανοµένων των δηµογραφικών τάσεων,

•  την περιβαλλοντική κατάσταση, την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών
απαιτήσεων και τη συµβατότητα µε την περιβαλλοντική πολιτική και τα
µέσα της Κοινότητας,

•  την ένταξη γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας,

•  τη στρατηγική της ΕΕ για την απασχόληση, συµπεριλαµβανοµένου του
τρόπου µε τον οποίο οι προτεραιότητες αντικατοπτρίζουν τις γενικές
κατευθύνσεις της Επιτροπής σχετικά µε τις πολιτικές των κρατών µελών για
την απασχόληση και το εγκεκριµένο εθνικό πρόγραµµα για την
απασχόληση.

Στην περίπτωση των σχεδίων του στόχου 2, που περιλαµβάνουν
προγραµµατισµό του ΕΚΤ, θα πρέπει επίσης να αποδεικνύεται ότι τα εν
λόγω µέτρα ΕΚΤ δεν θα επικαλύπτουν γενικά µέτρα που έχουν
προγραµµατιστεί στο πλαίσιο του στόχου 3 και ότι τα µέτρα ΕΚΤ για το
στόχο 2 είναι πλήρως ενσωµατωµένα και συντονίζονται µε µέτρα που
χρηµατοδοτούνται από άλλα ταµεία. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται
αιτιολόγηση του τρόπου µε τον οποίο οι δραστηριότητες σχετικά µε τους
ανθρώπινους πόρους και την απασχόληση, που πρόκειται να ενισχυθούν
από το ΕΚΤ, συνάδουν µε την εκ των προτέρων αξιολόγηση, λαµβάνοντας
υπόψη τους ανθρώπινους πόρους και την απασχόληση, όπως αναφέρεται
στο άρθρο 41 παράγραφος 1. Στην περίπτωση των σχεδίων για το στόχο 3,
πρέπει να εξετάζονται τα ειδικά χαρακτηριστικά και οι γενικές ανάγκες των
περιοχών του στόχου 2, που αντιµετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήµατα
κοινωνικο-οικονοµικής ανασυγκρότησης.

- περιφερειακές, εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων
που αφορούν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού από οικονοµική και
κοινωνική σκοπιά (εκπαίδευση και κατάρτιση, συµπεριλαµβανοµένης της
στρατηγικής για τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, ΕΤΑ και καινοτοµία,
κοινωνία των πληροφοριών, κοινωνικός αποκλεισµός και άλλες) και βαθµός
συνεκτικότητας µε αυτές,

- ενδεικτικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής (άρθρο 10 παράγραφος 3) στις
οποίες θα καθορίζονται οι κοινοτικές προτεραιότητες,

- συνοπτική περιγραφή της φύσης και της διάρκειας των επιχειρησιακών
προγραµµάτων που δεν έχουν υποβληθεί µαζί µε το σχέδιο για το ΚΠΣ. Τούτο
πρέπει να περιλαµβάνει τους ειδικούς στόχους τους και τις προτεραιότητες που
έχουν επιλεγεί. Στα τυχόν επιχειρησιακά προγράµµατα που υποβάλλονται
παράλληλα µε το σχέδιο, πρέπει να αποδεικνύεται η σαφής σύνδεση µε τις
προτεραιότητες,

- η φύση των µέτρων τεχνικής βοήθειας, για την προετοιµασία, την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΚΠΣ.
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3. Ενσωµάτωση της εκ των προτέρων αξιολόγησης4

Ο κανονισµός προβλέπει τη διεξαγωγή της εκ των προτέρων αξιολόγησης µε ευθύνη
των αρµόδιων αρχών για την κατάρτιση των σχεδίων, τα προγράµµατα ενίσχυσης και το
συµπληρωµατικό πρόγραµµα. Επίσης, ο κανονισµός καθορίζει ως στόχο της εκ των
προτέρων αξιολόγησης την παροχή µιας βάσης για τη σύνταξη και την εκτίµηση των
προαναφερθέντων εγγράφων των οποίων αποτελεί τµήµα.

Προς το σκοπό αυτό, οι αξιολογητές θα εκτιµούν το περιεχόµενο του σχεδίου
προγράµµατος που καταρτίζεται από τις αρµόδιες αρχές, σε σχέση µε τους στόχους των
οποίων η επίτευξη επιχειρείται µέσω των διαρθρωτικών παρεµβάσεων. Θα παρέχουν
λεπτοµερή εκτίµηση της ποιότητας του προγράµµατος και, εφόσον παρίσταται ανάγκη,
θα προτείνουν προσαρµογές ή προσθήκες στο αρχικό κείµενο. Μετά από τον
απαιτούµενο διάλογο µεταξύ των αρµοδίων αρχών και των εµπειρογνωµόνων
αξιολογητών, θα καταρτίζεται ένα σχέδιο τελικού προγράµµατος µε αποκλειστική
ευθύνη των εν λόγω αρχών· το έγγραφο αυτό αποστέλλεται στην Επιτροπή.

Στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου τελικού προγράµµατος, η ενσωµατωµένη εκ των
προτέρων αξιολόγηση θα λάβει τη µορφή παρατηρήσεων που θα επεξηγούν και θα
αιτιολογούν την ανάλυση που προκύπτει από την παρούσα κατάσταση, την
συνεκτικότητα της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων που έχουν επιλεγεί, τις
αναµενόµενες επιπτώσεις και τους διατεθέντες  χρηµατοδοτικούς πόρους, καθώς και το
προβλεπόµενο σύστηµα εφαρµογής.

Εξέταση του γενικού πλαισίου

•  Λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα αξιολογήσεων προγενέστερων περιόδων
προγραµµατισµού.

•  Ανάλυση των πλεονεκτηµάτων, των αδυναµιών και του δυναµικού του κράτους
µέλους, της(ων) συγκεκριµένης(ων) περιφέρειας(ών) ή τοµέα.

•  Ποσοτικοποιηµένη περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης σε σχέση µε τις
ανισότητες, τις αποκλίσεις και το δυναµικό ανάπτυξης (στόχος 1) ή
ανασυγκρότησης (στόχος 2) και της κατάστασης σχετικά µε την ανάπτυξη των
ανθρώπινων πόρων και την αγορά εργασίας, στο σύνολο του εδάφους (στόχος 3).

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση πρέπει ειδικότερα να λαµβάνει υπόψη για την
περιγραφή αυτή, την κατάσταση από άποψη ανταγωνιστικότητας, ΕΤΑ και
καινοτοµίας, µικροµεσαίων επιχειρήσεων5, απασχόλησης και αγοράς εργασίας, µε βάση
την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση.

Ένα χαρακτηριστικό των νέων κανονισµών είναι η αυξηµένη έµφαση που δίδεται στην
εκ των προτέρων αξιολόγηση :

•  της κοινωνικής και οικονοµικής κατάστασης, κυρίως των τάσεων στην εθνική
αγορά εργασίας, καθώς και στις περιφέρειες που αντιµετωπίζουν ειδικά
προβλήµατα απασχόλησης, και της συνολικής στρατηγικής στον τοµέα της
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού, καθώς και του τρόπου µε τον οποίο η εν

                                                
4 Βλέπε έγγραφο " Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των παρεµβάσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων" –
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

5  Όπως ορίζεται στη σύσταση της 3ης Απριλίου 1996, ΕΕ αριθ. L 107 της 30.04.1996, σ. 4.
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λόγω στρατηγική συνδέεται µε την εθνική στρατηγική για την απασχόληση, όπως
ορίζεται στα Εθνικά Προγράµµατα ∆ράσης,

•  της περιβαλλοντικής κατάστασης των συγκεκριµένων περιφερειών, ειδικότερα σε
τοµείς που θα επηρεαστούν σηµαντικά από την ενίσχυση, και των ρυθµίσεων για
ένταξη της περιβαλλοντικής διάστασης στο πλαίσιο της ενίσχυσης και του
βαθµού στον οποίο συνδυάζονται µε τους υφιστάµενους βραχυπρόθεσµους και
µακροπρόθεσµους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς στόχους, για την
διασφάλιση της τήρησης των κοινοτικών κανόνων σχετικά µε το περιβάλλον· η εκ
των προτέρων αξιολόγηση πρέπει να παρέχει περιγραφή, ποσοτικοποιηµένη στο
βαθµό του δυνατού, της υφιστάµενης περιβαλλοντικής κατάστασης και εκτίµηση
των αναµενόµενων επιπτώσεων της στρατηγικής και της ενίσχυσης στην
περιβαλλοντική κατάσταση,

•  της κατάστασης από άποψη ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών, λαµβάνοντας
υπόψη τις δυνατότητες που παρέχονται στην αγορά εργασίας,
συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών εµποδίων για κάθε οµάδα, σε τοµείς που
περιλαµβάνουν τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες γυναικών, την εκπαίδευση
και την επαγγελµατική κατάρτιση, καθώς και του συµβιβασµό της οικογενειακής
µε την ενεργό ζωή.

Συνεκτικότητα των στρατηγικών επιλογών µε τα χαρακτηριστικά της περιφέρειας

•  Η συνεκτικότητα της στρατηγικής και των στόχων, σε σχέση µε τα ειδικά
χαρακτηριστικά της(ων) συγκεκριµένης(ων) περιφέρειας(ών) ή τοµέα. Για τα
σχέδια του στόχου 3, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην επαλήθευση των
σχέσεων της στρατηγικής µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και
µε τα Εθνικά Προγράµµατα ∆ράσης, καθώς και στην αιτιολόγηση της κατανοµής
και της ισορροπίας µεταξύ των πέντε τοµέων πολιτικής και στην εκτίµηση των
θεµατικών προτεραιοτήτων σε όλους τους τοµείς πολιτικής.

•  Οι αναµενόµενες επιπτώσεις των σχεδιαζόµενων προτεραιοτήτων για την
ανάληψη δράσεων, µε ποσοτικοποίηση των ειδικών στόχων τους σε σχέση µε την
αρχική κατάσταση, εφόσον επιδέχονται ποσοτικοποίησης. Αυξηµένη έµφαση
πρέπει να δοθεί στις αναµενόµενες επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονοµική
κατάσταση, κυρίως όσον αφορά τις τάσεις στην εθνική αγορά εργασίας, την
περιβαλλοντική κατάσταση και την παροχή ίσων ευκαιριών.

•  Αιτιολόγηση των χρηµατοδοτικών πόρων που διατίθενται στις διάφορες
προτεραιότητες.

•  Συνεκτικότητα µε περιφερειακές, εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και
προτεραιότητες.

Καταλληλότητα του συστήµατος εφαρµογής

•  Επαλήθευση της συνάφειας των προτεινόµενων ρυθµίσεων εφαρµογής και
ελέγχου.

Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του προγράµµατος. Για λόγους
διαφάνειας, θα ήταν επιθυµητό να συµπεριληφθεί το έργο των αξιολογητών σε ένα
ενιαίο έγγραφο.
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4. Χρηµατοδότηση

Το χρηµατοδοτικό σχέδιο (βλέπε Πίνακα 1), που περιλαµβάνει τα κονδύλια τεχνικής
βοήθειας, το οποίο θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις χρηµατοδοτικές προοπτικές,
δηλαδή η κατανοµή των κονδυλίων στα διάφορα έτη που καλύπτονται από το σχέδιο
(για παράδειγµα σε εκατοστιαίες µονάδες), πρέπει να ακολουθεί την κατανοµή των
δηµοσιονοµικών προοπτικών. (Σηµείωση: Η Επιτροπή θα παράσχει το(τα) πρότυπο(α)
για κάθε περιφέρεια). Φυσικά, κάθε σχέδιο θα πρέπει επίσης να παρουσιάζει µια
εσωτερική συνεκτικότητα, δηλαδή τα σύνολα πρέπει να ισοδυναµούν µε το άθροισµα
των ποσών.

Μεταβατική στήριξη

Το χρηµατοδοτικό πρότυπο για τις περιφέρειες που λαµβάνουν µεταβατική ενίσχυση,
πρέπει να είναι συµβατό µε την σταδιακά µειούµενη κατανοµή στην οποία έχει προβεί η
Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 7. Στο σχέδιο, η χρηµατοδοτική κατανοµή στις εν λόγω
περιφέρειες πρέπει να διαχωρίζεται στο επίπεδο της ετήσιας συνολικής κατανοµής των
∆ιαρθρωτικών Ταµείων στο ΚΠΣ, όπως εµφαίνεται στον πίνακα 1.

5. Εκ των προτέρων έλεγχος της προσθετικότητας

Τα σχέδια που υποβάλλονται περιλαµβάνουν ενδείξεις όσον αφορά την προσθετικότητα
σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 2, η οποία για τον στόχο αριθ. 1 πρέπει να έχει
τη µορφή ενδεικτικού συνολικού πίνακα χρηµατοδότησης.

Για τον εκ των προτέρων έλεγχο της προσθετικότητας όσον αφορά το στόχο αριθ. 1, το
άρθρο 11 του γενικού κανονισµού ορίζει ότι η Επιτροπή και το ενδιαφερόµενο κράτος
µέλος θα καθορίζουν το ύψος της δηµόσιας ή ανάλογης διαρθρωτικής δαπάνης, την
οποία το κράτος µέλος θα πρέπει να διατηρήσει στο σύνολο των περιφερειών του που
καλύπτονται από το στόχο 1, κατά την περίοδο προγραµµατισµού. Κατά κανόνα, το
µέσο ετήσιο ύψος της δαπάνης πρέπει να ισούται τουλάχιστον µε το επίπεδο που
επετεύχθη κατά την προηγούµενη περίοδο προγραµµατισµού, λαµβάνοντας υπόψη
ορισµένες ειδικές περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11.

Όσον αφορά τη µεθοδολογία, το βασικό στοιχείο είναι οι πραγµατικές δαπάνες για
επιλέξιµα µέτρα που εφαρµόστηκαν κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης περιόδου,
στο σύνολο των περιφερειών του στόχου 1 (σε αντίθεση µε τις αναλήψεις υποχρεώσεων
ή τις προγραµµατισθείσες δαπάνες). Στον πίνακα 2 εµφαίνονται τα στοιχεία που
απαιτούνται για τον καθορισµό της πραγµατικής ή της µέσης ετήσιας δαπάνης κατά την
περίοδο 1994-99, καθώς και της προγραµµατισθείσας για την περίοδο 2000-2006 µέσης
ετήσιας δαπάνης, υπολογιζόµενης και στις δύο περιπτώσεις σε εκατ. ευρώ και σε τιµές
του 1999. Ο εν λόγω πίνακας έχει απλουστευθεί σε σύγκριση µε τον πίνακα για την
προσθετικότητα κατά την περίοδο1994-99. Οι κατηγορίες δαπανών που
περιλαµβάνονται στους πίνακες, πρέπει να είναι οι ίδιες και στις δύο περιόδους. Επί
πλέον, πρέπει να δηλώνονται οι προβλεπόµενες εξελίξεις των δηµοσίων εσόδων, καθώς
και οι βασικές µακροοικονοµικές υποθέσεις, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα
πιθανής ενδιάµεσης αναθεώρησης του επιπέδου αναφοράς της δαπάνης, εφόσον η
οικονοµική κατάσταση παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές.

Για να καταστεί δυνατή η εκτίµηση του πίνακα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής πρέπει να
παράσχουν συµπληρωµατικά στοιχεία, αποκλειστικά για εσωτερική χρήση. Ειδικότερα,
είναι σηµαντικά τα συστατικά στοιχεία του πίνακα - δηλαδή, η ετήσια και/ή η
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περιφερειακή κατανοµή. Είναι επίσης απαραίτητο να επεξηγούνται όλες οι πηγές, οι
µέθοδοι και οι υποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των αποπληθωριστών και των τιµών
συναλλάγµατος που ελήφθησαν υπόψη (οι τιµές συναλλάγµατος είναι οι ισοτιµίες για
τα κράτη µέλη στη ζώνη ευρώ).

6. Εταιρική σχέση

 Στο πλαίσιο των ρυθµίσεων σχετικά µε την εταιρική σχέση, πρέπει να αναφέρονται τα
ληφθέντα µέτρα για την πραγµατοποίηση διαβουλεύσεων µε τους εταίρους σχετικά µε
το σχέδιο. Όσον αφορά το θέµα αυτό, στον κανονισµό εκφράζεται ο στόχος της
ευρύτερης δυνατής διαβούλευσης όλων των σχετικών φορέων – των περιφερειακών και
τοπικών αρχών, των αρµόδιων αρχών, συµπεριλαµβανοµένων των αρµοδίων για το
περιβάλλον και για την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς
και των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων.
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Πίνακας 1 : Ενδεικτικός χρηµατοδοτικός πίνακας* για το Σχέδιο/ΚΠΣ - ανά προτεραιότητα και έτος
Αριθµός αναφοράς της Επιτροπής για το Σχέδιο/ΚΠΣ : _______________________________
Τίτλος : ____________________________________________________

(σε ευρώ)

            Κοινοτική συµµετοχή Συµµετοχή του κράτους

κλπ.
Τεχνική βοήθεια
Σύνολο

Σύνολο για το ΕΤΠΑ
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ
Σύνολο για το ΧΜΠΑ

Για το στόχο 3 : το µερίδιο για  περιφ. του στόχου 2

2000
Περιφέρειες που δεν λαµβάνουν µεταβ. στήριξη
Περιφέρειες που λαµβάνουν µεταβατ. στήριξη

2001
Περιφέρειες που δεν λαµβάνουν µεταβ. στήριξη
Περιφέρειες που λαµβάνουν µεταβατ. στήριξη

κλπ.
Σύνολο

Περιφέρειες που δεν λαµβάνουν µεταβ. στήριξη
Περιφέρειες που λαµβάνουν µεταβατ. στήριξη

*   Μόνο επιλέξιµες δαπάνες πρέπει να περιλαµβάνονται στα χρηµατοδοτικά σχέδια
**  Μόνο για τους στόχους 1 και 2 και κατά περίπτωση
*** Συµπεριλαµβανοµένου, προς ενηµέρωση, στην περίπτωση του στόχου 2, του συνολικού ποσού από το τµήµα Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ, για τα µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 33 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. .../99 
(Άρθρο 17 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. .../99).

Περιφε-
ρειακή Τοπική Άλλη (να 

διευκρινιστεί)

Ιδιωτικός 
τοµέας

ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο ΚεντρικήΣύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ

Προτεραιότητα Ταµείο 
Συνοχής

Λοιπά *** 
χρηµατοδοτ. 

µέσα             (να 
διευκρινιστούν)

∆άνεια 
της   
ΕΤΕ

΄Ετος/Μεταβατική στήριξη**

Συνο-
λικό 
Κόστος Σύνο-

λο

∆ηµόσιος τοµέας 

Προτεραιότητα 1
Προτεραιότητα 2
Προτεραιότητα 3
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Πίνακας 2 : Εκ των προτέρων επαλήθευση της προσθετικότητας στο πλαίσιο του στόχου 1
∆ηµόσιες ή ανάλογες διαρθρωτικές δαπάνες σε περιφέρειες του στόχου 1 (τιµές 1999 σε εκατ. ευρώ)

Σύνολο εκ των οποίων 
: δηµόσιες 
επιχειρήσεις

Μη 
συγχρηµατοδ. 
Από την ΕΕ

Σύνολο Σύνολο εκ των οποίων 
: δηµόσιες 
επιχειρήσεις

Μη 
συγχρηµατοδ. 
από την ΕΕ

Σύνολο

Εθν.+ΕΕ Εθν.+ΕΕ ΕΕ Εθν. Εθν. Εθν. Εθν.+ΕΕ Εθν.+ΕΕ ΕΕ Εθν. Εθν. Εθν.
1 2 3 4 5 6 7= 8 9 10 11 12 13=11+12

5+6=2-4 =8-10
1. Βασική υποδοµή

- Μεταφορές (κεφάλαιο)
- Τηλεπικοινωνίες (κεφάλαιο)
- Eνέργεια (κεφάλαιο)
- Περιβάλλον και νερό (κεφάλαιο)
- Υγεία (κεφάλαιο)

2. Ανθρώπινο δυναµικό
- Eκπαίδευση 
- Κατάρτιση
- ΕΤΑ 

3. Περιβάλλον παραγωγής
- Γεωργία/αγροτική ανάπτυξη/αλιεία
- Βιοµηχανία
- Υπηρεσίες
- Tουρισµός

4. Άλλοι τοµείς
Σύνολο

Ετήσιος µέσος όρος 1994-1999 Ετήσιος µέσος όρος 2000-2006
ΚΠΣ/ΕΕΠ ΚΠΣ/ΕΕΠ
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7. ∆ιατάξεις εφαρµογής

Για την προετοιµασία της υλοποίησης του ΚΠΣ, το σχέδιο απαιτείται να περιλαµβάνει
τα ακόλουθα στοιχεία :

- την ορισθείσα αρχή ή φορέα, (την "αρχή διαχείρισης") που είναι αρµόδια για την
διαχείριση του ΚΠΣ·

- τις ρυθµίσεις για τη συµµετοχή των εταίρων στις επιτροπές παρακολούθησης και
ένδειξη των διαφόρων εταίρων·

- τον τρόπο µε τον οποίο τα κράτη µέλη θα διασφαλίσουν τη συµβατότητα µε το
άρθρο 12, ιδίως µε :

•  τους κανόνες για τον ανταγωνισµό,

•  την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων,

•  την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος,

•  την κατάργηση των ανισοτήτων και την προώθηση της ισότητας µεταξύ
ανδρών και γυναικών.

Επιπλέον, η παροχή των ακόλουθων στοιχείων, παρά το γεγονός ότι δεν είναι
υποχρεωτική στη φάση της υποβολής του σχεδίου, θα διευκολύνει, εάν
πραγµατοποιηθεί στο στάδιο αυτό, την µελλοντική υλοποίηση του ΚΠΣ. ∆ύναται
εποµένως να παρασχεθεί περιγραφή των ρυθµίσεων για :

- τη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραµµάτων·

- το δηµοσιονοµικό έλεγχο·

- την αξιολόγηση·

- τα συστήµατα παρακολούθησης – θα ενισχυθεί επίσης η διαδικασία αυτή εάν
παρασχεθούν στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά µε το ηλεκτρονικό σύστηµα
παρακολούθησης που εφαρµόζεται στο κράτος µέλος· την ηλεκτρονική
ανταλλαγή των στοιχείων που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της τήρησης, στο
µέτρο του δυνατού, των απαιτήσεων διαχείρισης, παρακολούθησης και
αξιολόγησης, που έχουν συµφωνηθεί µεταξύ της Επιτροπής και του κράτους
µέλους. Για το ΕΚΤ, η ανταλλαγή ηλεκτρονικών στοιχείων απαιτείται δυνάµει
του άρθρου 7 του κανονισµού ΕΚΤ. Η Επιτροπή θα παράσχει στο κράτος µέλος
την απαραίτητη τεκµηρίωση για τη διευκόλυνση της εν λόγω ανταλλαγής
στοιχείων·

- τις ενέργειες δηµοσιότητας σχετικά µε το  ΚΠΣ.
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Σχέδιο για το ΚΠΣ : αναλυτικός κατάλογος ελέγχου

Τα ακόλουθα περιλαµβάνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για να θεωρηθεί ένα σχέδιο αποδεκτό
("recevable") από την Επιτροπή και ειδικότερα για να θεωρηθεί ότι το σχέδιο περιλαµβάνει
όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 16 του Γενικού Κανονισµού. Η ύπαρξη των εν
λόγω στοιχείων δεν παρέχει φυσικά εγγυήσεις για την ποιότητα των προτάσεων, δεδοµένου
ότι τούτο θα πρέπει να επαληθευθεί κατά την εξέλιξη των ΚΠΣ ή των ΕΕΠ.

� Ποσοτικοποιηµένη περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης, όσον αφορά τις διαφορές
από άποψη εισοδήµατος και απασχόλησης, τις αποκλίσεις ως προς την υποδοµή κλπ και
το δυναµικό ανάπτυξης (στόχος 1) ή ανασυγκρότησης (στόχος 2)·

� Περιγραφή της ενδεδειγµένης στρατηγικής και των προτεραιοτήτων που επελέγησαν
για την επίτευξη του συγκεκριµένου στόχου (Άρθρο 1)·

� Πλαίσιο αναφοράς για τα σχέδια του στόχου 3, σχετικά µε την εθνική στρατηγική για
τους ανθρώπινους πόρους· απόδειξη ότι τα υποβληθέντα σχέδια στο πλαίσιο των στόχων
1 και 2 είναι συνεκτικά µε την εθνική στρατηγική για τους ανθρώπινους πόρους,
όπως περιγράφεται στο πλαίσιο αναφοράς για το στόχο 3 και γενικά µε τη στρατηγική
για την απασχόληση και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων σε ολόκληρο το έδαφος
του συγκεκριµένου κράτους µέλους, ιδίως µε τα Εθνικά Προγράµµατα ∆ράσης·

� Να έχουν ληφθεί υπόψη οι ενδεικτικοί προσανατολισµοί της Επιτροπής·

� Ολοκληρωµένη εκ των προτέρων αξιολόγηση·

- Εκ των προτέρων αξιολόγηση της κατάστασης στην αγορά εργασίας·

- Εκτίµηση της περιβαλλοντικής κατάστασης·

- Εκτίµηση της κατάστασης όσον αφορά την παροχή ίσων ευκαιριών µεταξύ
ανδρών και γυναικών·

� Κατάλληλοι δείκτες και στόχοι·

� Αποδεδειγµένη συνεκτικότητα µε άλλες κοινοτικές πολιτικές (περιβάλλον,
ανταγωνισµός, ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων, κλπ.)·

� Ενδεικτικός χρηµατοδοτικός πίνακας (βλέπε Πίνακα 1) µε την χρηµατοδοτική
κατανοµή από τα Ταµεία, την ΕΤΕ και τα λοιπά χρηµατοδοτικά µέσα – χρηµατοδοτικός
πίνακας υπό ηλεκτρονική µορφή όσον αφορά το ΕΚΤ·

� Πίνακας προσθετικότητας (βλέπε Πίνακα 2)·

� Περιγραφή των ρυθµίσεων διαχείρισης και ελέγχου, που έχουν θεσπιστεί για την
υλοποίηση των παρεµβάσεων που αποτελούν τµήµα του ΚΠΣ·

� Απολογισµός των ληφθέντων µέτρων για τη διαβούλευση µε τους εταίρους και
ρυθµίσεις και διατάξεις για τη συµµετοχή τους στην επιτροπή ελέγχου·

� Συνοπτική περιγραφή των ρυθµίσεων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση·

� Ενέργειες δηµοσιότητας για το ΚΠΣ.
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II.   ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ορισµός

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : το εγκεκριµένο από την Επιτροπή έγγραφο για την υλοποίηση
ενός κοινοτικού πλαισίου στήριξης, το οποίο περιλαµβάνει µια συνεκτική δέσµη
προτεραιοτήτων µε πολυετή µέτρα. Οι προτεραιότητες ενδέχεται να υλοποιηθούν µε τη
βοήθεια ενός ή περισσοτέρων ταµείων, ενός ή περισσοτέρων από τα λοιπά υφιστάµενα
χρηµατοδοτικά µέσα και της ΕΤΕ. Ένα ολοκληρωµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα είναι ένα
επιχειρησιακό πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από περισσότερα του ενός ταµείου.

Γεωγραφική κάλυψη

Κατά κανόνα, η συνδροµή που καλύπτεται από ένα κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, θα παρέχεται
υπό µορφή ενός ολοκληρωµένου επιχειρησιακού προγράµµατος για κάθε περιφέρεια.
Εντούτοις, σε µια δήλωση σχετικά µε τον κανονισµό, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι τα κράτη
µέλη δύνανται να υποβάλλουν επιχειρησιακά προγράµµατα για µία ή για όλες τις περιφέρειες
που καλύπτονται από τον ανάλογο στόχο – για παράδειγµα, ένα πρόγραµµα που καλύπτει
πολλές περιφέρειες θα µπορούσε να αφορά ένα οριζόντιο θέµα.

Τα ακόλουθα περιλαµβάνουν το περιεχόµενο των επιχειρησιακών προγραµµάτων που
συµπληρώνουν το ΚΠΣ. Υπενθυµίζεται ωστόσο ότι για την επίσπευση της εξέτασης των
αιτήσεων και της υλοποίησης των προγραµµάτων, συνιστάται στα κράτη µέλη να
υποβάλλουν σχέδια ΕΠ συγχρόνως µε τα σχέδιά τους. Είναι επίσης δυνατόν να προστεθεί στα
σχέδια ΕΠ, προς ενηµέρωση, το έγγραφο συµπληρωµατικού προγράµµατος εφόσον έχει ήδη
καταρτιστεί.

Για να ενταχθεί κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα στο ανάλογο πλαίσιο, είναι ίσως επιθυµητό
να παρέχεται σύντοµη εισαγωγή ιδίως µε βάση την περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης –
βλέπε Κεφάλαιο 1.

1. Προτεραιότητες

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα θα πρέπει να περιλαµβάνει περιγραφή των
προτεραιοτήτων, την ανταπόκρισή τους προς τις προτεραιότητες του ΚΠΣ, (τούτο θα
πρέπει, στο µέτρο του δυνατού, να περιλαµβάνει τη συνέπεια από άποψη ορολογίας),
τους ειδικούς ποσοτικοποιηµένους στόχους τους, εφόσον επιδέχονται ποσοτικοποίησης,
και την εκ των προτέρων αξιολόγηση των αναµενόµενων επιπτώσεών τους, στο βαθµό
που οι πτυχές αυτές δεν έχουν αξιολογηθεί σε επίπεδο σχεδίου.

Κάθε προτεραιότητα του επιχειρησιακού προγράµµατος θα πρέπει, στο βαθµό του
δυνατού, να συνδέεται µε µία και µόνο προτεραιότητα του ΚΠΣ.

Η συνεκτικότητα των προτεραιοτήτων µε την εθνική στρατηγική για τους ανθρώπινους
πόρους, όπως παρουσιάζεται στο πλαίσιο αναφοράς του σχεδίου για το στόχο 3.

Σηµείωση : Στις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί, στο πλαίσιο του στόχου 2, σχέδια
επιχειρησιακών προγραµµάτων και περιλαµβάνουν προγραµµατισµό του ΕΚΤ, θα
πρέπει να αποδεικνύεται ότι η συνδροµή δεν θα αποτελεί επανάληψη της γενικής
συνδροµής στο πλαίσιο του στόχου 3 και ότι η ενίσχυση στο πλαίσιο του στόχου 2
εντάσσεται πλήρως στο πλαίσιο της ενίσχυσης από άλλα ταµεία.



27

2. Συνοπτική περιγραφή των µέτρων

Μια σύντοµη περιγραφή των Μέτρων (βλέπε ορισµό στο Κεφάλαιο 3) για την
υλοποίηση των προτεραιοτήτων θα πρέπει να περιλαµβάνει τα απαιτούµενα  στοιχεία
για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 87 της Συνθήκης. Τούτο θα
πρέπει να περιλαµβάνει τον τίτλο, την περιγραφή, τις συνολικές επιδιώξεις και στόχουs,
τους µελλοντικούς δικαιούχους, ένδειξη της κατά προσέγγιση χρηµατοδοτικής
στάθµισης για κάθε µέτρο και το φορέα υλοποίησης κάθε µέτρου. Θα πρέπει να
σηµειωθεί το γεγονός ότι η ποσοτικοποίηση των µέτρων πραγµατοποιείται στο πλαίσιο
του συµπληρωµατικού προγράµµατος.

3. Το χρηµατοδοτικό σχέδιο

Στον Πίνακα 3 εµφαίνεται το χρηµατοδοτικό σχέδιο για τα επιχειρησιακά
προγράµµατα. Για κάθε ΕΠ το εν λόγω σχέδιο πρέπει να συµφωνεί µε τις
χρηµατοδοτικές προοπτικές και ρυθµίσεις για περιφέρειες που λαµβάνουν µεταβατική
συνδροµή (βλέπε Πίνακα 1). Τα σύνολα όλων των επιχειρησιακών προγραµµάτων ανά
προτεραιότητα ή έτος πρέπει να συµφωνούν µε εκείνα της ίδιας προτεραιότητας ή έτους
του αντίστοιχου ΚΠΣ.

Μεταβατική συνδροµή

Η χρηµατοδοτική κατανοµή στις περιφέρειες που βρίσκονται σε µεταβατική φάση
πρέπει να διαχωρίζεται στο επίπεδο της ετήσιας συνολικής κατανοµής των
διαρθρωτικών ταµείων στο ΕΠ, όπως εµφαίνεται στον Πίνακα 3.
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Πίνακας 3 : Χρηµατοδοτικός πίνακας* για Επιχειρησιακά Προγράµµατα, ανά προτεραιότητα και έτος
Αριθµός αναφοράς της Επιτροπής για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα :_______________
Τίτλος : ___________________________________________

(σε ευρώ)

Κοινοτική συµµετοχή Συµµετοχή του κράτους

2000
Σύνολο για το ΕΤΠΑ
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ
Σύνολο για το ΧΜΠΑ

2001
:

2000
Σύνολο για το ΕΤΠΑ
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ
Σύνολο για το ΧΜΠΑ

2001
:

:
Τεχνική βοήθεια

2000
Σύνολο για το ΕΤΠΑ
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ
Σύνολο για το ΧΜΠΑ

2001
:

Σύνολο
Σύνολο για το ΕΤΠΑ
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ
Σύνολο για το ΧΜΠΑ

2000
Περιφέρειες που δεν λαµβάνουν µεταβ.στήριξη
Περιφέρειες που λαµβάνουν µεταβατ. στήριξη

2001
Περιφέρειες που δεν λαµβάνουν µεταβ.στήριξη
Περιφέρειες που λαµβάνουν µεταβατ. στήριξη

:
Total

Περιφέρειες που δεν λαµβάνουν µεταβ.στήριξη
Περιφέρειες που λαµβάνουν µεταβατ. στήριξη

*   Μόνο επιλέξιµες δαπάνες πρέπει να περιλαµβάνονται στα χρηµατοδοτικά σχέδια
**  Μόνο για τους στόχους 1 και 2 και κατά περίπτωση
*** Συµπεριλαµβανοµένου, προς ενηµέρωση, στην περίπτωση του στόχου 2, του συνολικού ποσού από το τµήµα Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ για τα µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 33 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. .../99 
(Άρθρο 17 παρ. 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. .../99)

∆άνεια 
ΕΤΕΆλλη (να 

διευκρινιστεί)

Λοιπά***  
χρηµατοδοτικά   

µέσα (να 
διευκρινιστούν)

Ιδιώτες Ταµείο    
Συνοχής

∆ηµόσιος τοµέας

ΕΤΠΑ ΧΜΠΑ ΤοπικήΕΓΤΠΕ Σύνολο Κεντρική Περιφερ.

Προτεραιότητα 2

Σύνολο

Συνο- 
λικό  
κόστος

Προτεραιότητα 1

Σύνο- 
λο ΕΚΤ

Προτεραιότητα/Έτος

Έτος/Μεταβατική στήριξη

Προτεραιότητα 3
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4. ∆ιατάξεις εφαρµογής

Οι διατάξεις εφαρµογής για κάθε ΕΠ περιλαµβάνουν :

- την αρχή διαχείρισης, που ορίζεται από το κράτος µέλος ως υπεύθυνη για τη
διαχείριση του ΕΠ. Η ένδειξη της αρχής διαχείρισης περιλαµβάνει : την ονοµασία
του φορέα, την επίσηµη διεύθυνση και το αρµόδιο άτοµο· την αρχή πληρωµής
(βλέπε ορισµό στο Κεφάλαιο 5).

- τις ρυθµίσεις για τη διαχείριση του ΕΠ : περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τους
διαφόρους θεσµικούς και χρηµατοδοτικούς εταίρους της αρχής διαχείρισης, που
συµµετέχουν στη διαχείριση και την υλοποίηση των ΕΠ. Κάθε ανάθεση
αρµοδιοτήτων από την αρχή διαχείρισης σε άλλο φορέα πρέπει να αναφέρεται
σαφώς.

- τα συστήµατα παρακολούθησης και αξιολόγησης, ιδίως τα καθήκοντα της
επιτροπής παρακολούθησης : πρέπει να περιγράφονται συνοπτικά τα βασικά
καθήκοντα κάθε φορέα επιφορτισµένου µε την παρακολούθηση και αξιολόγηση,
ιδίως ο ρόλος του στη συλλογή στοιχείων (παρακολούθηση) και στην
προετοιµασία της ενδιάµεσης αξιολόγησης· ρυθµίσεις για τον καθορισµό των
καθηκόντων και τη λειτουργία της επιτροπής παρακολούθησης. Θα ενισχύετο
επίσης η διαδικασία αυτή εάν η παρέχονταν στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά µε
το ηλεκτρονικό σύστηµα παρακολούθησης, το οποίο έχει δηµιουργηθεί στο
συγκεκριµένο κράτος µέλος. Θα πρέπει επίσης να περιγράφονται οι ρυθµίσεις για
περιοδική επανεξέταση της προόδου του ΕΠ και για την οργάνωση της
ενδιάµεσης αξιολόγησης.

- τις διαδικασίες συγκέντρωσης και διάθεσης της χρηµατοδότησης, οι οποίες
διασφαλίζουν τη διαφάνεια των ροών : τούτο αφορά την περιγραφή της
οργάνωσης δύο χρηµατοδοτικών ροών : α) της συµµετοχής των διαφόρων
εταίρων στη χρηµατοδότηση του ΕΠ (και των προτεραιοτήτων του) και στην
οργάνωσή του· β) των βασικών φάσεων της κοινοτικής χρηµατοδότησης από την
αρχή πληρωµής έως τον τελικό δικαιούχο.

- τα ειδικά µέτρα και τις διαδικασίες για τη διασφάλιση του ελέγχου της εφαρµογής
του ΕΠ : πρέπει να περιγράφονται οι βασικές ρυθµίσεις, πρακτικές και κανόνες,
εκτός από τις συνήθεις διαδικασίες δηµοσιονοµικού ελέγχου, οι οποίες
εφαρµόζονται για κάθε κρατική δαπάνη σε ολόκληρο το εθνικό έδαφος. Η
περιγραφή αυτή πρέπει να περιλαµβάνει τον ορισµό του ρόλου των διαφόρων
µερών που συµµετέχουν στις εν λόγω ενέργειες επίβλεψης.

- εφόσον παρίσταται ανάγκη, ένδειξη της χρησιµοποίησης της συνολικής
επιδότησης για την εφαρµογή και τη διαχείριση τµήµατος του ΕΠ
(προτεραιότητας ή µέτρου). Τούτο θα πρέπει να περιλαµβάνει την ονοµασία του
φορέα (εφόσον είναι γνωστή), τον αρµόδιο, την επίσηµη διεύθυνση, το σκοπό της
συνολικής επιχορήγησης και τη σχετική χρηµατοδοτική κατανοµή σε επίπεδο
προτεραιότητας (βλέπε Κεφάλαιο 4 για επιπλέον λεπτοµερή στοιχεία). Το κράτος
µέλος θα πρέπει επίσης να παράσχει τα στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο
της τήρησης του άρθρου 92 της Συνθήκης.
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- περιγραφή, εφόσον είναι δυνατόν, των ρυθµίσεων που έχουν συµφωνηθεί µεταξύ
της Επιτροπής και του κράτους µέλους για την ανταλλαγή, µε ηλεκτρονικό τρόπο,
των στοιχείων που απαιτούνται για την τήρηση των απαιτήσεων σχετικά µε τη
διαχείριση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Για το ΕΚΤ, η ανταλλαγή
ηλεκτρονικών στοιχείων απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού
ΕΚΤ. Η Επιτροπή θα παράσχει στο κράτος µέλος τα στοιχεία που απαιτούνται για
τη διευκόλυνση της εν λόγω ανταλλαγής δεδοµένων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΙΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΕΠ (ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΕΠ)
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Ορισµός

Ενιαίο έγγραφο προγραµµατισµού : ένα ενιαίο έγγραφο που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή
και περιλαµβάνει τα ίδια στοιχεία που θα πρέπει να περιέχει ένα κοινοτικό πλαίσιο στήριξης
και ένα Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή (Σκοπός του Οδηγού) µαζί µε το σχέδιο (σχέδιο ΕΕΠ)
πρέπει να υποβάλλονται στοιχεία, όχι µόνο όπως καθορίζεται στο άρθρο 16 του κανονισµού
(σχέδια) αλλά επίσης και σε άλλα σηµεία του κανονισµού, π.χ. στο άρθρο 19 (Ενιαία
Έγγραφα Προγραµµατισµού), έτσι ώστε να διευκολύνεται η κατάρτιση του ΚΠΣ. Τα
απαραίτητα στοιχεία περιλαµβάνουν επίσης µια εκ των προτέρων αξιολόγηση όπως
καθορίζεται στο άρθρο 416, ενώ οι βασικές διαπιστώσεις της εκ των προτέρων αξιολόγησης
θα πρέπει να είναι ενσωµατωµένες στο σχέδιο (βλέπε ιδίως το τµήµα 3 κατωτέρω). Είναι
επίσης δυνατό να προστεθεί στο σχέδιο ΕΕΠ, προς ενηµέρωση, το έγγραφο
συµπληρωµατικού προγράµµατος, εφόσον έχει ήδη καταρτιστεί.

1. Περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης

- περιγραφή, ποσοτικοποιηµένη εφόσον επιδέχεται ποσοτικοποίησης, της
υφιστάµενης κατάστασης όσον αφορά τις διαφορές, τις αποκλίσεις και το
δυναµικό για ανάπτυξη (στόχος 1) ή ανασυγκρότηση (στόχος 2). Περιλαµβάνει
ανάλυση, επαληθευµένη στην εκ των προτέρων αξιολόγηση (βλέπει τµήµα 3
κατωτέρω), των πλεονεκτηµάτων, των αδυναµιών και του δυναµικού του
συγκεκριµένου κράτους µέλους, περιοχής(ων) ή τοµέα. Στην ανάλυση θα
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν περιφερειακά στατιστικά στοιχεία , τα οποία έχει
συλλέξει η Eurostat και τα οποία περιλαµβάνονται στην βάση δεδοµένων REGIO,
καθώς και άλλες πηγές στατιστικών στοιχείων (βλέπε παράρτηµα). Θα
µπορούσαν επίσης να αποτελέσουν χρήσιµη πηγή πληροφοριών, τα στοιχεία και
οι δείκτες που αναφέρονται στο Εθνικό Πρόγραµµα ∆ράσης για την Απασχόληση,
το οποίο έχει καταρτιστεί από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ)·

- περιγραφή των χρηµατοδοτικών πόρων που διατίθενται, τα κύρια αποτελέσµατα
των ενεργειών κατά την προηγούµενη περίοδο προγραµµατισµού και τα
διαθέσιµα αποτελέσµατα της αξιολόγησης·

- περιγραφή της κατάστασης από άποψη ανταγωνιστικότητας, ΕΤΑ και
καινοτοµίας, µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή
τους,7 απασχόλησης και αγοράς εργασίας·

- περιγραφή, ποσοτικοποιηµένη στο βαθµό του δυνατού, της περιβαλλοντικής
κατάστασης της(ων) συγκεκριµένης(ων) περιφέρειας(ών), µαζί µε τα βασικά
πλεονεκτήµατα και αδυναµίες και τις ρυθµίσεις για την ένταξη της
περιβαλλοντικής διάστασης στο πλαίσιο της ενίσχυσης, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η τήρηση των κοινοτικών κανόνων8·

                                                
6 Βλέπε έγγραφο " Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των παρεµβάσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων" –
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

7 Όπως ορίζεται στη σύσταση της 3ης Απριλίου 1996, ΕΕ αριθ. L 107 της 30.04.1996, σ. 11.
8 Βλέπε "Εγχειρίδιο για την περιβαλλοντική εκτίµηση των σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης και των
προγραµµάτων των διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ" – Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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- περιγραφή των πολιτικών για την αγορά εργασίας και την επαγγελµατική
κατάρτιση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

- εκτίµηση της κατάστασης από άποψη ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών,
σχετικά µε τις ευκαιρίες που παρέχονται στην αγορά εργασίας,
συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει κάθε οµάδα.

2. Στρατηγική και προτεραιότητες

- ένδειξη των σχετικών µε τα ανωτέρω επιχειρησιακών στόχων,
ποσοτικοποιηµένων εφόσον επιδέχονται ποσοτικοποίησης.

- περιγραφή της ενδεδειγµένης στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων
ανάπτυξης (στόχος 1) ή ανασυγκρότησης (στόχος 2) και των προτεραιοτήτων που
έχουν επιλεγεί για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, καθώς και του βαθµού στον
οποίο λαµβάνεται υπόψη στην εν λόγω στρατηγική η στρατηγική ανάπτυξης των
ανθρώπινων πόρων, που περιγράφεται στο πλαίσιο αναφοράς για το στόχο 3, στη
σελίδα 10.

Στην περίπτωση του στόχου 3, η περιγραφή αυτή πρέπει να είναι πλήρως
συνεκτική µε την εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, η
οποία περιγράφεται στο πλαίσιο αναφοράς. Για τα κράτη µέλη όπου δεν υπάρχει
σχέδιο για το στόχο 3, πρέπει να παρέχεται αναλυτική περιγραφή του βαθµού
στον οποίο η στρατηγική τους είναι συνεκτική και συνεπής µε τη στρατηγική της
ΕΕ για την απασχόληση, συµπεριλαµβανοµένου του τρόπου µε τον οποίο οι
προτεραιότητες αντικατοπτρίζουν τις γενικές κατευθύνσεις της Επιτροπής για την
απασχόληση και το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ράσης για την Απασχόληση. Επίσης
όσον αφορά για το στόχο 3, θα πρέπει να παρέχεται ένδειξη των πόρων ΕΚΤ που
αναµένεται να διατεθούν για περιοχές του στόχου 2, όπως απαιτείται από το
άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισµού. Τούτο πρέπει να εκφράζεται
µε ειδική εγγραφή κονδυλίων στο χρηµατοδοτικό σχέδιο.

- συνοπτική περιγραφή των σχεδιαζόµενων προτεραιοτήτων για την ανάληψη
δράσης, στρατηγική για την εφαρµογή τους και αναµενόµενες επιπτώσεις (βλέπε
τµήµα 3 κατωτέρω). Στην περίπτωση των περιφερειών του στόχου 3, η
στρατηγική πρέπει να λαµβάνει υπόψη όλους τους σχετικούς τοµείς πολιτικής·

- ο βαθµός στον οποίο λαµβάνονται υπόψη στη στρατηγική :

•  τα ειδικά χαρακτηριστικά των συγκεκριµένων περιφερειών ή περιοχών,
συµπεριλαµβανοµένων των δηµογραφικών τάσεων,

•  η περιβαλλοντική κατάσταση, η ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών
απαιτήσεων και η συµβατότητα µε την περιβαλλοντική πολιτική και τα
µέσα της κοινότητας,

•  η ένταξη γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας,

•  η στρατηγική της ΕΕ για την απασχόληση, συµπεριλαµβανοµένου του
τρόπου µε τον οποίο οι προτεραιότητες αντικατοπτρίζουν τις γενικές
κατευθύνσεις της Επιτροπής σχετικά µε τις πολιτικές των κρατών µελών για
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την απασχόληση, καθώς και το εγκεκριµένο Εθνικό Πρόγραµµα για την
Απασχόληση.

Στην περίπτωση των σχεδίων του στόχου 2, που περιλαµβάνουν
προγραµµατισµό του ΕΚΤ θα πρέπει επίσης να αποδεικνύεται ότι τα εν
λόγω µέτρα ΕΚΤ δεν αποτελούν επανάληψη των γενικών µέτρων που έχουν
προγραµµατιστεί στο πλαίσιο του στόχου 3 και ότι τα µέτρα ΕΚΤ για το
στόχο 2 είναι πλήρως ενσωµατωµένα και συντονίζονται µε τα µέτρα που
χρηµατοδοτούνται από τα λοιπά ταµεία. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται
αιτιολόγηση του τρόπου µε τον οποίο οι ενισχυόµενες από το ΕΚΤ
δραστηριότητες για τους ανθρώπινους πόρους και την απασχόληση,
συµβιβάζονται µε την εκ των προτέρων αξιολόγηση, λαµβάνοντας υπόψη
τους ανθρώπινους πόρους και την απασχόληση όπως αναφέρεται στο άρθρο
41 παράγραφος 1. Στην περίπτωση σχεδίων του στόχου 3, θα πρέπει να
εξετάζονται τα ειδικά χαρακτηριστικά και οι γενικές ανάγκες των περιοχών
του στόχου 2 που αντιµετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήµατα κοινωνικο-
οικονοµικής ανασυγκρότησης.

- περιφερειακές, εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων
που αφορούν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού στο πλαίσιο µιας
οικονοµικής και κοινωνικής προοπτικής (εκπαίδευση και κατάρτιση,
συµπεριλαµβανοµένης της στρατηγικής για τη δια βίου εκπαίδευση και
κατάρτιση, της ΕΤΑ και της καινοτοµίας, της κοινωνίας των πληροφοριών, του
κοινωνικού αποκλεισµού, κλπ) και ο βαθµός συνεκτικότητάς τους, καθώς και οι
ενδεικτικοί προσανατολισµοί της Επιτροπής (άρθρο 10 παράγραφος 3 βάσει των
οποίων καθορίζονται οι κοινοτικές προτεραιότητες.

3. Η ενσωµάτωση της εκ των προτέρων αξιολόγησης9

Ο κανονισµός προβλέπει ότι η εκ των προτέρων αξιολόγηση πρέπει να
πραγµατοποιείται µε ευθύνη των αρµόδιων αρχών για την κατάρτιση των σχεδίων, των
προγραµµάτων ενίσχυσης και του συµπληρωµατικού προγράµµατος. Επίσης, ο
κανονισµός καθορίζει ως στόχο της εκ των προτέρων αξιολόγησης την παροχή µιας
βάσης για την προετοιµασία και την εκτίµηση των προαναφερθέντων εγγράφων των
οποίων θα αποτελεί τµήµα.

Προς το σκοπό αυτό, οι αξιολογητές θα εκτιµούν το περιεχόµενο του σχεδίου
προγράµµατος που έχει καταρτιστεί από τις αρµόδιες αρχές, σε σχέση µε τους στόχους
που επιδιώκονται από τις διαρθρωτικές παρεµβάσεις. Θα παράσχουν λεπτοµερή
εκτίµηση της ποιότητας του προγράµµατος και, εφόσον παρίσταται ανάγκη, θα
προτείνουν προσαρµογές ή προσθήκες στο αρχικό κείµενο. Μετά από τον απαιτούµενο
διάλογο µεταξύ των αρµοδίων αρχών και των εµπειρογνωµόνων αξιολογητών, θα
καταρτίζεται ένα σχέδιο τελικού προγράµµατος µε αποκλειστική ευθύνη των εν λόγω
αρχών· το έγγραφο αυτό αποστέλλεται στην Επιτροπή.

Στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου τελικού προγράµµατος, η ενσωµάτωση της εκ των
προτέρων αξιολόγησης θα λάβει τη µορφή παρατηρήσεων που θα επεξηγούν και θα
αιτιολογούν την ανάλυση που προκύπτει από την παρούσα κατάσταση, τη συνέπεια της
στρατηγικής και των επιλεχθεισών προτεραιοτήτων, τις αναµενόµενες επιπτώσεις και

                                                
9 Βλέπε έγγραφο "∆είκτες για Παρακολούθηση και Αξιολόγηση: Ενδεικτική µεθοδολογία " – Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
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τους χρηµατοδοτικούς πόρους που έχουν διατεθεί, καθώς και το προβλεπόµενο
σύστηµα υλοποίησης.

Eξέταση του γενικού πλαισίου

Λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα αξιολογήσεων από προηγούµενες περιόδους
προγραµµατισµού.

•  ανάλυση των πλεονεκτηµάτων, των αδυναµιών και του δυναµικού του
συγκεκριµένου κράτους µέλους, περιοχής(ών) ή τοµέα

•  ποσοτικοποιηµένη περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης σχετικά µε τις
διαφορές, τις αποκλίσεις και το δυναµικό για ανάπτυξη (στόχος 1) ή
ανασυγκρότηση (στόχος 2), την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και την
κατάσταση στην αγορά εργασίας σε ολόκληρο το έδαφος (στόχος 3).

Στην εκ των προτέρων αξιολόγηση πρέπει ιδιαίτερα να λαµβάνεται υπόψη για την εν
λόγω περιγραφή, η κατάσταση που επικρατεί από άποψη ανταγωνιστικότητας,
καινοτοµίας, µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή τους,
απασχόλησης και αγοράς εργασίας, µε βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την
Απασχόληση.

Χαρακτηριστικό των νέων κανονισµών είναι η αυξηµένη έµφαση που δίδεται στην εκ
των προτέρων αξιολόγηση :

•  της κοινωνικής και οικονοµικής κατάστασης, κυρίως των τάσεων που
παρατηρούνται στην εθνική αγορά εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των
περιφερειών που αντιµετωπίζουν ειδικά προβλήµατα απασχόλησης, καθώς και
της συνολικής στρατηγικής στον τοµέα της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων
και του τρόπου µε τον οποίο η στρατηγική αυτή συνδέεται µε την εθνική
στρατηγική για την απασχόληση όπως καθορίζεται στα Εθνικά Προγράµµατα
∆ράσης.

•  της περιβαλλοντικής κατάστασης της συγκεκριµένης περιφέρειας, ιδίως των
περιβαλλοντικών τοµέων εκείνων που θα επηρεαστούν σηµαντικά από την
ενίσχυση, καθώς και των ρυθµίσεων για την ένταξη της περιβαλλοντικής
διάστασης στο πλαίσιο της ενίσχυσης και του βαθµού στον οποίο εντάσσονται
στο πλαίσιο των υφισταµένων βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων, εθνικών,
περιφερειακών και τοπικών στόχων, για τη διασφάλιση της τήρησης των
κοινοτικών κανόνων σχετικά µε την περιβαλλοντική κατάσταση· στην εκ των
προτέρων αξιολόγηση θα παρέχεται περιγραφή, ποσοτικοποιηµένη στο βαθµό του
δυνατού, της υφιστάµενης περιβαλλοντικής κατάστασης και εκτίµηση των
αναµενόµενων επιπτώσεων της στρατηγικής και της ενίσχυσης σχετικά µε την
περιβαλλοντική κατάσταση·

και

•  της κατάστασης από άποψη ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών, λαµβάνοντας
υπόψη τις δυνατότητες που παρέχονται στην αγορά εργασίας,
συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει κάθε οµάδα
σε τοµείς που περιλαµβάνουν τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες γυναικών, την
εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση, καθώς και το συνδυασµός της
οικογενειακής µε την ενεργό ζωή.
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Συνεκτικότητα των στρατηγικών επιλογών µε τα χαρακτηριστικά της περιφέρειας

•  η συνεκτικότητα της στρατηγικής και των στόχων, σε σχέση µε τα ειδικά
χαρακτηριστικά της(ων) περιφέρειας(ών) ή του συγκεκριµένου τοµέα. Όσον
αφορά τα σχέδια του στόχου 3, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην
επαλήθευση των σχέσεων της στρατηγικής µε την Ευρωπαϊκής Στρατηγική για
την Απασχόληση (ΕΣΑ) και τα Εθνικά Προγράµµατα ∆ράσης για την
Απασχόληση (ΕΣ∆Α), καθώς και στην αιτιολόγηση της κατανοµής και της
ισορροπίας µεταξύ των πέντε τοµέων πολιτικής και στην εκτίµηση των θεµατικών
προτεραιοτήτων σε όλους τους τοµείς πολιτικής.

•  οι αναµενόµενες επιπτώσεις των σχεδιαζόµενων προτεραιοτήτων για την
ανάληψη δράσης, µε ποσοτικοποίηση των ειδικών τους στόχων τους σε σχέση µε
την αρχική κατάσταση, εφόσον επιδέχονται ποσοτικοποίησης. Αυξηµένη έµφαση
πρέπει να δοθεί στις αναµενόµενες επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονοµική
κατάσταση, κυρίως όσον αφορά τις τάσεις που επικρατούν στην εθνική αγορά
εργασίας, την περιβαλλοντική κατάσταση και την παροχή ίσων ευκαιριών.

•  αξιολόγηση των χρηµατοδοτικών πόρων που διατίθενται στις διάφορες
προτεραιότητες.

•  συνεκτικότητα µε περιφερειακές, εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και
προτεραιότητες.

Καταλληλότητα του συστήµατος εφαρµογής

•  Επαλήθευση της συνάφειας των προτεινόµενων ρυθµίσεων εφαρµογής και
παρακολούθησης.

Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του προγράµµατος. Για λόγους
διαφάνειας, θα ήταν επιθυµητό να περιλαµβάνεται το έργο των αξιολογητών σε ενιαίο
έγγραφο.

4. Συνοπτική περιγραφή των µέτρων

- συνοπτική περιγραφή των µέτρων (αντί της περιγραφής των προτεραιοτήτων που
απαιτούνται για το ΚΠΣ) που σχεδιάζονται για την υλοποίηση των
προτεραιοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων που απαιτούνται για τον
έλεγχο της τήρησης του άρθρου 87 της Συνθήκης. Τούτο πρέπει να περιλαµβάνει
τον τίτλο, την περιγραφή, τις συνολικές επιδιώξεις και στόχους, τους δικαιούχους,
κατάλληλη ένδειξη της χρηµατοδοτικής στάθµισης για κάθε µέτρο, καθώς και τον
προβλεπόµενο φορέα εφαρµογής. Θα πρέπει να σηµειωθεί το γεγονός ότι η
ποσοτικοποίηση των µέτρων πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του
συµπληρωµατικού προγράµµατος (βλέπε Κεφάλαιο 3).

- η φύση των µέτρων τεχνικής βοήθειας για την προετοιµασία, τον έλεγχο και την
αξιολόγηση του ΕΕΠ.
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5. Χρηµατοδότηση

Το χρηµατοδοτικό σχέδιο (βλέπε Πίνακα 4), το οποίο πρέπει να συµφωνεί µε τις
χρηµατοδοτικές προοπτικές, δηλαδή την κατανοµή των ποσών στα διάφορα έτη που
καλύπτονται από το σχέδιο (για παράδειγµα σε ποσοστιαίες µονάδες) πρέπει να
ακολουθεί την κατανοµή των δηµοσιονοµικών προοπτικών. (Σηµείωση : Η Επιτροπή
θα παράσχει το(α) πρότυπο(α) για κάθε περιφέρεια). Φυσικά, κάθε σχέδιο θα πρέπει
επίσης να παρουσιάζει εσωτερική συνεκτικότητα, δηλαδή τα σύνολα θα πρέπει να
ισούνται µε το άθροισµα των ποσών.

Μεταβατική στήριξη

Το χρηµατοδοτικό πρότυπο για τις περιφέρειες εκείνες που λαµβάνουν µεταβατική
στήριξη, θα πρέπει να συµβιβάζεται µε τη σταδιακά µειούµενη κατανοµή που έχει
εγκρίνει η Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 7. Στο σχέδιο, η χρηµατοδοτική κατανοµή
στις εν λόγω περιφέρειες πρέπει να διαχωρίζεται σε επίπεδο ετήσιας συνολικής
κατανοµής των διαρθρωτικών ταµείων για το ΕΕΠ, όπως εµφαίνεται στον Πίνακα 4.

6. Εκ των προτέρων έλεγχος της προσθετικότητας

Το ενιαίο έγγραφο προγραµµατισµού περιλαµβάνει την εκ των προτέρων επαλήθευση
της τήρησης της προσθετικότητας όσον αφορά τον ή τους κατάλληλους στόχους.

Όσον αφορά τον εκ των προτέρων έλεγχο της προσθετικότητας για τους στόχους 1 και
2, το άρθρο 11 του γενικού κανονισµού του ΕΚΤ προβλέπει ότι η Επιτροπή και το
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, καθορίζουν το επίπεδο της δαπάνης για την ενεργό
πολιτική στην αγορά εργασίας και, σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις, τις δαπάνες για
άλλες ενέργειες που ανταποκρίνονται στους σκοπούς των στόχων και που το κράτος
µέλος θα πρέπει να διατηρήσει σε εθνική κλίµακα κατά τη διάρκεια της περιόδου
προγραµµατισµού. Κατά κανόνα, το µέσο ετήσιο ύψος της δαπάνης πρέπει να ισούται
τουλάχιστον µε το επίπεδο που επετεύχθη κατά την προηγούµενη περίοδο
προγραµµατισµού, λαµβάνοντας υπόψη ορισµένες ειδικές περιστάσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 11.

Όσον αφορά τη µεθοδολογία, το βασικό στοιχείο είναι οι πραγµατικές δαπάνες για την
ενεργό πολιτική στην αγορά εργασίας, η οποία εφαρµόστηκε σε εθνική κλίµακα κατά
τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης περιόδου (σε αντίθεση µε τις αναλήψεις υποχρεώσεων
ή τις προγραµµατισθείσες δαπάνες). Κατά κανόνα, η ενεργός πολιτική στην αγορά
εργασίας περιλαµβάνει τη λήψη µέτρων που ενισχύουν την ατοµική δυνατότητα
απασχόλησης, ενώ η παθητική πολιτική για την αγορά εργασίας παρέχει µόνο ενίσχυση
των εισοδηµάτων των ανέργων ηλικίας κατάλληλης προς εργασία. Στον πίνακα 5
εµφαίνονται τα στοιχεία που απαιτούνται για τον καθορισµό της πραγµατικής ή της
προβλεπόµενης µέσης ετήσιας δαπάνης κατά την περίοδο 1994-99, καθώς και της
προγραµµατισθείσας µέσης ετήσιας δαπάνης για την περίοδο 2000-2006,
υπολογιζόµενης και στις δύο περιπτώσεις σε εκατ. ευρώ και σε τιµές του 1999. Οι
κατηγορίες δαπανών που περιλαµβάνονται στον πίνακα 5 είναι απλώς ενδεικτικές,
ανεξάρτητα όµως από την επιλογή των κατηγοριών από το κράτος µέλος, είναι
απαραίτητο να είναι οι εν λόγω κατηγορίες ίδιες για τις δύο περιόδους. Επί πλέον,
πρέπει να δηλώνονται οι υποθέσεις σχετικά µε τις εξελίξεις στον τοµέα της
απασχόλησης, καθώς και οι βασικές µακρο-οικονοµικές υποθέσεις, έτσι ώστε να
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παρέχεται η δυνατότητα πιθανής ενδιάµεσης αναθεώρησης του επιπέδου αναφοράς της
δαπάνης, εφόσον η οικονοµική κατάσταση παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές.

Για να καταστεί δυνατή η εκτίµηση του πίνακα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής πρέπει να
παράσχουν συµπληρωµατικά στοιχεία, αποκλειστικά για εσωτερική χρήση. Ειδικότερα,
είναι σηµαντικά τα συστατικά στοιχεία του πίνακα - δηλαδή, η ετήσια και/ή θεσµική
κατανοµή. Είναι επίσης απαραίτητο να επεξηγούνται όλες οι πηγές, οι µέθοδοι και οι
υποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των αποπληθωριστών και των τιµών συναλλάγµατος
που ελήφθησαν υπόψη (οι τιµές συναλλάγµατος είναι οι ισοτιµίες για τα κράτη µέλη
στη ζώνη ευρώ).

7. Εταιρική σχέση

Στο πλαίσιο των ρυθµίσεων για την εταιρική σχέση, παρέχεται απολογισµός των
ληφθέντων µέτρων για διαβούλευση µε τους εταίρους σχετικά µε το σχέδιο. Σχετικά µε
το ζήτηµα αυτό, στο άρθρο 8 εκφράζεται ο στόχος της κατά το δυνατόν ευρύτερης
διαβούλευσης µε όλους τους σχετικούς φορείς – τις περιφερειακές και τοπικές αρχές,
τις λοιπές αρµόδιες αρχές, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που είναι αρµόδιες για το
περιβάλλον και για την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και των
οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων.
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Πίνακας 4 : Χρηµατοδοτικός πίνακας* για Ενιαία Έγγραφα Προγραµµατισµού, ανά προτεραιότητα και έτος
Αριθµός αναφοράς της Επιτροπής για το ΕΕΠ : _________________________________
Τίτλος : _________________________________________________________________

(σε ευρώ)

Κοινοτική συµµετοχή Συµµετοχή του κράτους

2000
Σύνολο για το ΕΤΠΑ
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ
Σύνολο για το ΧΜΠΑ

2001
κλπ.

2000
Σύνολο για το ΕΤΠΑ
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ
Σύνολο για το ΧΜΠΑ

2001
κλπ.

Τεχνική βοήθεια
2000

Σύνολο για το ΕΤΠΑ
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ
Σύνολο για το ΧΜΠΑ

2001
κλπ.

Σύνολο

Σύνολο για το ΕΤΠΑ

Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ
Σύνολο για το ΧΜΠΑ

Για το στόχο 3 : µερίδιο για περιφ. στόχου 2
Έτος/Μεταβατική στήριξη**

2000
Περιφέρειες που δεν λαµβάνουν µεταβ.στήριξη
Περιφέρειες που λαµβάνουν µεταβατ. Στήριξη

2001
Περιφέρειες που δεν λαµβάνουν µεταβ.στήριξη
Περιφέρειες που λαµβάνουν µεταβατ. Στήριξη

κλπ.
Σύνολο

Περιφέρειες που δεν λαµβάνουν µεταβ.στήριξη
Περιφέρειες που λαµβάνουν µεταβατ. Στήριξη

*   Μόνο επιλέξιµες δαπάνες πρέπει να περιλαµβάνονται στα χρηµατοδοτικά σχέδια
**  Μόνο για τους στόχους 1 και 2 και κατά περίπτωση
*** Συµπεριλαµβανοµένου, προς ενηµέρωση, στην περίπτωση του στόχου 2, του συνολικού ποσού από το τµήµα Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ για τα µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 33 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. .../99 
(Άρθρο 17 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. .../99)

Κεντρική Περιφερ.

Ταµείο    
Συνοχής

∆άνεια     
ΕΤΕΆλλη (να      

διευκρινιστεί)

Λοιπά***  
χρηµατοδοτικά   

µέσα (να        
διευκρινιστούν)

Ιδιώτες
Προτεραιότητα Συνο-  

λικό   
κόστος

∆ηµόσιος τοµέας

Σύνο-   
λο ΧΜΠΑΣύνο-  

λο ΕΚΤΈτος ΕΤΠΑ Τοπική

Προτεραιότητα 3
κλπ.

Σύνολο

Προτεραιότητα 2

ΕΓΤΠΕ

Προτεραιότητα 1
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Πίνακας 5 : Εκ των προτέρων επαλήθευση της προσθετικότητας στο πλαίσιο των στόχων 2 και 3
∆ηµόσιες δαπάνες για την ενεργό πολιτική σχετικά µε την αγορά εργασίας (τιµές 1999 σε εκατ. Ευρώ)

Σύνολο Μη συγχρηµ. 
Από την ΕΕ

Σύνολο Σύνολο Μη συγχρηµ. 
από την ΕΕ

Σύνολο

Εθν.+ΕΕ ΕΕ Εθν. Εθν. Εθν. Εθν.+ΕΕ ΕΕ Εθν. Εθν. Εθν.
1 2 3 4 5 6= 7 8 9 10 11=

4+5= 9+10=
2-3 7-8

Ενεργ.πολιτικές για την αγορ.εργ.
- ∆ηµόσ. υπηρ. για την απασχ.
- Κατάρτιση για αγορ.εργασίας
- Επιχορ. κόστους εργασίας
- Μέτρα για νέους
- Μέτρα για µειονεκτ.άτοµα
- Άλλα

Σύνολο
*περιλαµβάνει τους στόχους 2, 3, 4 και 5β

ΚΠΣ/ΕΕΠ ΚΠΣ/ΕΕΠ
Ετήσιος µέσος όρος 1994-1999* Ετήσιος µέσος όρος 2000-2006
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8. ∆ιατάξεις εφαρµογής

Οι διατάξεις εφαρµογής κάθε ΕΕΠ πρέπει να περιλαµβάνουν :

- την ορισθείσα από το κράτος µέλος αρχή διαχείρισης που είναι υπεύθυνη για το
ΕΕΠ : την ονοµασία του φορέα, την επίσηµη διεύθυνση και τον αρµόδιο· την
αρχή πληρωµής που είναι εξουσιοδοτηµένη από το κράτος µέλος βάσει των
διοικητικών και θεσµικών του ρυθµίσεων· ενδέχεται να είναι ή να µην είναι η ίδια
µε την αρχή διαχείρισης.

- τις ρυθµίσεις για την διαχείριση του ΕΕΠ : περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τους
διάφορους θεσµικούς και χρηµατοδοτικούς εταίρους της αρχής διαχείρισης, που
συµµετέχουν στη διαχείριση και την υλοποίηση του ΕΕΠ. Κάθε ανάθεση
αρµοδιοτήτων από την αρχή διαχείρισης πρέπει να αναφέρεται ρητά.

- τα συστήµατα παρακολούθησης και αξιολόγησης, ιδίως τα καθήκοντα της
επιτροπής παρακολούθησης : πρέπει να περιγράφονται συνοπτικά τα βασικά
καθήκοντα κάθε φορέα που είναι επιφορτισµένος µε την παρακολούθηση και την
αξιολόγηση, ιδίως ο ρόλος του κατά την συλλογή στοιχείων (παρακολούθηση)
και κατά την προετοιµασία της ενδιάµεσης αξιολόγησης· ρυθµίσεις για τον
καθορισµό των καθηκόντων και τη λειτουργία της επιτροπής παρακολούθησης·
όσον αφορά την επιτροπή παρακολούθησης, πρέπει να περιγράφονται οι
ρυθµίσεις για την περιοδική επανεξέταση της επιτευχθείσας προόδου του ΕΕΠ,
σύµφωνα µε το άρθρο 35 παράγραφος 3 και για την οργάνωση της ενδιάµεσης
αξιολόγησης,

- τις διαδικασίες για τη συγκέντρωση και την κατανοµή της χρηµατοδότησης,
διασφαλίζοντας τη διαφάνεια των ροών : τούτο αφορά την περιγραφή της
οργάνωσης δύο ειδών χρηµατοδοτικών ροών : α) τη συµµετοχή των διαφόρων
εταίρων στη χρηµατοδότηση του ΕΕΠ (και στις προτεραιότητές του) και την
οργάνωσή του· β) τα βασικά στάδια της κοινοτικής χρηµατοδότησης από την
αρχή πληρωµής µέχρι τον τελικό δικαιούχο,

- τα ειδικά µέτρα και τις διαδικασίες για τον έλεγχο του ΕΕΠ : πρέπει να
περιγράφονται οι βασικές ρυθµίσεις – πρακτικές και κανόνες – για τη διασφάλιση
του ελέγχου της εφαρµογής του ΕΕΠ, καθώς και οι συνήθεις διαδικασίες
δηµοσιονοµικού ελέγχου, που εφαρµόζονται για κάθε κρατική δαπάνη σε
ολόκληρο το εθνικό έδαφος. Η περιγραφή αυτή πρέπει να περιλαµβάνει τον
καθορισµό του ρόλου των διαφόρων µερών που ενέχονται στις εν λόγω ρυθµίσεις
εποπτείας,

- εφόσον παρίσταται ανάγκη, ένδειξη της χρησιµοποίησης της συνολικής
επιχορήγησης για την εφαρµογή και τη διαχείριση τµήµατος του ΕΕΠ
(προτεραιότητα ή µέτρο). Τούτο πρέπει να περιλαµβάνει την ονοµασία του φορέα
(εφόσον είναι γνωστή), τον αρµόδιο, την επίσηµη διεύθυνση, το σκοπό της
συνολικής επιχορήγησης και τη συγκεκριµένη χρηµατοδοτική κατανοµή εφόσον
πραγµατοποιείται σε επίπεδο προτεραιότητας. Το κράτος µέλος θα πρέπει επίσης
να παράσχει τα στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο της τήρησης του άρθρου
92 της Συνθήκης,



43

- περιγραφή των ρυθµίσεων που έχουν συµφωνηθεί µεταξύ της Επιτροπής και του
κράτους µέλους για την ηλεκτρονική ανταλλαγή των στοιχείων που απαιτούνται
για την εκπλήρωση των απαιτήσεων σχετικά µε τη διαχείριση, την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση, εφόσον ήδη υπάρχουν. Για το ΕΚΤ, η
ανταλλαγή ηλεκτρονικών στοιχείων απαιτείται δυνάµει του άρθρου 7 του
κανονισµού ΕΚΤ. Η Επιτροπή θα παράσχει στο κράτος µέλος τα απαραίτητα
στοιχεία για τη διευκόλυνση της εν λόγω ανταλλαγής.
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Σχέδιο για το ΕΕΠ : αναλυτικός κατάλογος ελέγχου

Τα ακόλουθα περιλαµβάνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για να θεωρηθεί ένα σχέδιο ΕΕΠ
αποδεκτό ("recevable") από την Επιτροπή και ειδικότερα για να θεωρηθεί ότι το έγγραφο
περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 19 του Γενικού Κανονισµού. Η
ύπαρξη των εν λόγω στοιχείων δεν παρέχει φυσικά εγγυήσεις για την ποιότητα των
προτάσεων, δεδοµένου ότι τούτο θα πρέπει να επαληθευθεί κατά την εξέλιξη των ΚΠΣ ή των
ΕΕΠ.

� Ποσοτικοποιηµένη περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης, όσον αφορά τις διαφορές
από άποψη εισοδήµατος και απασχόλησης, αποκλίσεις ως προς την υποδοµή κλπ και
σχετικά µε το δυναµικό ανάπτυξης (στόχος 1) ή ανασυγκρότησης (στόχος 2)·

� Περιγραφή της ενδεδειγµένης στρατηγικής και της προτεραιότητας που έχει επιλεγεί
για την επίτευξη του συγκεκριµένου στόχου (άρθρο 1)·

� Ένα πλαίσιο αναφοράς για τα σχέδια του στόχου 3, σχετικά µε την εθνική στρατηγική
για τους ανθρώπινους πόρους· απόδειξη ότι τα υποβληθέντα σχέδια στο πλαίσιο των
στόχων 1 και 2 συµβιβάζονται µε την εθνική στρατηγική για τους ανθρώπινους
πόρους, όπως περιγράφεται στο πλαίσιο αναφοράς για το στόχο 3 και γενικότερα µε τη
στρατηγική για την απασχόληση και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων σε ολόκληρο
το έδαφος του συγκεκριµένου κράτους µέλους, ιδίως µε τα Εθνικά Προγράµµατα
∆ράσης·

� Να έχουν ληφθεί υπόψη οι ενδεικτικοί προσανατολισµοί της Επιτροπής·

� Μια ολοκληρωµένη εκ των προτέρων αξιολόγηση·

- Εκ των προτέρων αξιολόγηση της κατάστασης στην αγορά εργασίας·

- Εκτίµηση της περιβαλλοντικής κατάστασης·

- Εκτίµηση της κατάστασης όσον αφορά την παροχή ίσων ευκαιριών µεταξύ
ανδρών και γυναικών·

� Κατάλληλοι δείκτες και στόχοι·

� Αποδεδειγµένη συνεκτικότητα µε άλλες κοινοτικές πολιτικές (περιβάλλον,
ανταγωνισµός, ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων, κλπ.)·

� Ενδεικτικός χρηµατοδοτικός πίνακας (βλέπε Πίνακα 4) µε την χρηµατοδοτική
κατανοµή από τα Ταµεία, την ΕΤΕ και τα λοιπά χρηµατοδοτικά µέσα – χρηµατοδοτικός
πίνακας υπό ηλεκτρονική µορφή όσον αφορά το ΕΚΤ·

� Πίνακας προσθετικότητας (βλέπε Πίνακα 5)·

� Περιγραφή των ρυθµίσεων διαχείρισης και ελέγχου, που έχουν θεσπιστεί για την
υλοποίηση των παρεµβάσεων που αποτελούν τµήµα του ΕΕΠ·

� Απολογισµός των ληφθέντων µέτρων για τη διαβούλευση µε τους εταίρους και οι
ρυθµίσεις και διατάξεις για τη συµµετοχή τους στην επιτροπή ελέγχου·

� Συνοπτική περιγραφή των ρυθµίσεων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση·

� Ενέργειες δηµοσιότητας για το ΕΕΠ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 18
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ)
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Ορισµός

Συµπληρωµατικό πρόγραµµα : το έγγραφο για την υλοποίηση της στρατηγικής του
προγράµµατος και των προτεραιοτήτων, το οποίο περιλαµβάνει λεπτοµερή στοιχεία του
προγράµµατος σε επίπεδο µέτρου, που έχει καταρτιστεί από το κράτος µέλος και έχει
αναθεωρηθεί, όπως απαιτείται, από την επιτροπή παρακολούθησης, µε βάση πρόταση της
αρχής διαχείρισης. Αποστέλλεται στην Επιτροπή προς ενηµέρωση. Για την επίσπευση των
διαδικασιών, το συµπληρωµατικό πρόγραµµα δύναται να υποβάλλεται συγχρόνως µε την
υποβολή του σχεδίου για ένα ΕΕΠ ή σχέδιο ΕΠ. Σε κάθε περίπτωση, η αρχή διαχείρισης
πρέπει να εγκρίνει το συµπληρωµατικό πρόγραµµα το αργότερο τρεις µήνες µετά από την
απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση ενός  επιχειρησιακού προγράµµατος ή ΕΕΠ.

Μέτρο : σηµαίνει τα µέσα µε τα οποία εφαρµόζεται µία προτεραιότητα στο διάστηµα
ορισµένων ετών, που παρέχουν τη δυνατότητα να χρηµατοδοτηθούν ορισµένες ενέργειες.
Κάθε πρόγραµµα χορήγησης ενίσχυσης δυνάµει του άρθρου 87 της Συνθήκης, ή κάθε
ενίσχυση που χορηγείται από φορείς που ορίζονται από τα κράτη µέλη, ή κάθε δέσµη
προγραµµάτων ενίσχυσης ή επιχορηγήσεων του είδους αυτού, ή ο τυχόν συνδυασµός τους,
θεωρούνται ως µέτρα.

Τελικοί δικαιούχοι : οι φορείς και οι δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που είναι υπεύθυνες
για την έναρξη λειτουργίας του έργου. Στην περίπτωση προγραµµάτων χορήγησης
ενισχύσεων δυνάµει του άρθρου 87 της Συνθήκης και στην περίπτωση ενισχύσεων που
χορηγούνται από φορείς που έχουν ορισθεί από τα κράτη µέλη, οι τελικοί δικαιούχοι είναι οι
φορείς που χορηγούν την ενίσχυση.

1. Μέτρα

Σε αντίθεση µε το επιχειρησιακό πρόγραµµα (βλέπε Κεφάλαιο 1, Μέρος II), για το
οποίο απαιτείται συνοπτική µόνο περιγραφή των µέτρων, το συµπληρωµατικό
πρόγραµµα παρέχει λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε το περιεχόµενο των µέτρων, τα
οποία περιλαµβάνουν :

- την εκ των προτέρων αξιολόγησή τους σύµφωνα µε το άρθρο 41, δηλαδή την
απόδειξη της συνεκτικότητάς τους µε τους στόχους των αντίστοιχων
προτεραιοτήτων,

- τους σχετικούς µε την παρακολούθηση δείκτες σύµφωνα µε το άρθρο 3610, που
περιλαµβάνουν ιδίως τους δείκτες που χρησιµοποιούνται για την κατανοµή του
αποθεµατικού επίδοσης και :

•  τους ειδικούς στόχους, ποσοτικοποιηµένους εφόσον επιδέχονται
ποσοτικοποίησης, και τη συνεκτικότητά τους µε τις αντίστοιχες
προτεραιότητες·

•  το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ενίσχυση από άποψη πραγµατικής
υλοποίησης, τα αποτελέσµατα και, εφόσον είναι δυνατόν, τις επιπτώσεις
τους στο κατάλληλο επίπεδο (προτεραιότητα ή µέτρο)·

•  την πρόοδο του χρηµατοδοτικού σχεδίου·

                                                
10 Βλέπε "∆είκτες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση – τεχνικό και επεξηγηµατικό έγγραφο",
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και "Παραδείγµατα δεικτών και πιθανοί ποσοτικοποιηµένοι στόχοι"
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Τα µέτρα στο πλαίσιο του συµπληρωµατικού προγραµµατισµού για το στόχο 3 πρέπει
επίσης να αποδεικνύουν τον τρόπο µε τον οποίο επικεντρώνονται στις ειδικές ανάγκες
των περιοχών του στόχου 2. Στις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί επιχειρησιακά
προγράµµατα στο πλαίσιο του στόχου 2 και περιλαµβάνουν προγραµµατισµό του ΕΚΤ,
θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η ενίσχυση δεν θα αποτελέσει επανάληψη της γενικής
ενίσχυσης στο πλαίσιο του στόχου 3 και ότι η ενίσχυση στο πλαίσιο του στόχου 2 είναι
ενσωµατωµένη πλήρως και συντονίζεται µε µέτρα που χρηµατοδοτούνται από τα λοιπά
Ταµεία.

Εναπόκειται στην επιτροπή παρακολούθησης να εξετάσει και να εγκρίνει τα κριτήρια
για την επιλογή των χρηµατοδοτούµενων ενεργειών στο πλαίσιο κάθε µέτρου, εντός έξι
µηνών από την έγκριση της παρέµβασης. Για την επίσπευση του ρυθµού των
προγραµµάτων και πάλι, συνιστάται να παρέχονται προσωρινά κριτήρια επιλογής µε το
συµπληρωµατικό πρόγραµµα, για µεταγενέστερη επίσηµη έγκριση.

Κατάταξη των τοµέων παρέµβασης σε κατηγορίες

Λαµβάνοντας υπόψη την ενδεικτική µεθοδολογία της Επιτροπής και τους καταλόγους
παραδειγµάτων δεικτών, οι επιτροπές παρακολούθησης πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη
την κατάταξη των τοµέων παρέµβασης που θα προταθεί από την Επιτροπή κατά την
έναρξη ισχύος του κανονισµού. Για να επιτευχθεί ικανοποιητικότερος βαθµός
κατανόησης των διαφόρων παρεµβάσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και, για
παράδειγµα, για να διευκολυνθεί η ικανοποίηση των αιτηµάτων από τα κράτη µέλη και
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή έχει εποµένως επινοήσει ένα σύστηµα για την
κατάταξη των τοµέων παρέµβασης σε κατηγορίες (Παράρτηµα 1). Το σύστηµα που
δηµιουργήθηκε µε τη µορφή αυτή ενδέχεται να µην εκφράζει πάντοτε τον ακριβή
ορισµό κάθε µέτρου, για το οποίο ο βαθµός λεπτοµέρειας δύναται να ποικίλλει. Τα
κράτη µέλη καλούνται ωστόσο να χρησιµοποιούν ένα κατάλληλο κωδικό για καθένα
από τα προτεινόµενα µέτρα στο πλαίσιο του συµπληρωµατικού προγράµµατος.

2. Τελικοί δικαιούχοι

Θα πρέπει να περιλαµβάνεται ορισµός του είδους του τελικού δικαιούχου του µέτρου
(για παράδειγµα ΜΜΕ ή επιχείρηση µε λιγότερους από x απασχολούµενους).

3. Το χρηµατοδοτικό σχέδιο

- O πίνακας 6 παρέχει ένα υπόδειγµα χρηµατοδοτικού σχεδίου ανά µέτρο, για το
συµπληρωµατικό πρόγραµµα. Το χρηµατοδοτικό σχέδιο πρέπει να είναι
συνεκτικό µε το χρηµατοδοτικό σχέδιο του επιχειρησιακού προγράµµατος ή του
ΕΕΠ·

- στο χρηµατοδοτικό σχέδιο περιλαµβάνεται περιγραφή των ρυθµίσεων χορήγησης
της συγχρηµατοδότησης για τα µέτρα, λαµβάνοντας υπόψη τα θεσµικά, νοµικά
και χρηµατοδοτικά συστήµατα των κρατών µελών·

4. Μέτρα δηµοσιότητας

Απαιτείται περιγραφή των προβλεποµένων µέτρων για την εξασφάλιση της
δηµοσιότητας του επιχειρησιακού προγράµµατος ή του ΕΕΠ·
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5. Ανταλλαγή στοιχείων

Περιγραφή, στο βαθµό του δυνατού, των ρυθµίσεων, που έχουν συµφωνηθεί µεταξύ
της Επιτροπής και του κράτους µέλους, για την ηλεκτρονική ανταλλαγή των στοιχείων
που απαιτούνται µε σκοπό την κάλυψη των απαιτήσεων σχετικά µε τη διαχείριση, την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Για το ΕΚΤ, η ανταλλαγή ηλεκτρονικών
στοιχείων απαιτείται δυνάµει του άρθρου 7 του ΕΚΤ. Η Επιτροπή θα παράσχει στα
κράτη µέλη τα απαραίτητα στοιχεία για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής των
δεδοµένων.
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Πίνακας 6 : Χρηµατοδοτικός πίνακας* για συµπληρωµατικά προγράµµατα, ανά προτεραιότητα και µέτρο
Αριθµός αναφοράς της Επιτροπής για το σχετικό ΕΠ ή ΕΕΠ :___________________
Τίτλος :________________________________________________________
Τελευταία απόφαση της Επιτροπής για το σχετικό ΕΠ ή ΕΕΠ :_____ της ___/___/___

(σε ευρώ)

Κοινοτική συµµετοχή Συµµετοχή του κράτους

Μέτρο**

Μέτρο 1.1 ..
Μέτρο 1.2 ..
κλπ.

Μέτρο 2.1 ..
Μέτρο 2.2 ..
κλπ.

κλπ.

Σύνολο για το ΕΤΠΑ ..
Σύνολο για το ΕΚΤ ..
κλπ.

Σύνολο
Σύνολο για το ΕΤΠΑ
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ
Σύνολο για το ΧΜΠΑ

εκ του οποίου****

****Μόνο για τους στόχους 1 και 2 και κατά περίπτωση

*** Ο τοµέας παρέµβασης πρέπει να κωδικοποιείται για κάθε µέτρο, µε την τυποποιηµένη ταξινόµηση, µε τρία ψηφία· εφόσον παρίσταται ανάγκη (στην περίπτωση ανοµοιοειδών µέτρων) πρέπει να παρέχονται περισσότεροι του ενός 
κωδικοί, µε το αντίστοιχο προβλεπόµενο µερίδιο.

∆άνεια 
ΕΤΕΙδιώτες Ταµείο     

Συνοχής

Άλλα          
χρηµατοδοτικά  

µέσα (να      
διευκρινιστούν)

Άλλη (να     
διευκρινιστεί)Περιφερ.ΚεντρικήΣύνολο Τοπική

Τεχνική βοήθεια

Προτεραιότητα 3

Προτεραιότητα 2

Προτεραιότητα 1

Προτεραιότητα
Τοµέας        

παρέµβασης***

Συνο-  
λικό    
κόστος

∆ηµόσιος τοµέας

Σύνο- 
λο Σύνο- 

λο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ

Περιφέρειες που δεν λαµβάνουν 
µεταβατική στήριξη
Περιφέρειες που λαµβάνουν 
µεταβατική στήριξη

*   Μόνο επιλέξιµες δαπάνες πρέπει να περιλαµβάνονται στα χρηµατοδοτικά σχέδια
**  Πρέπει να παρατίθεται ένδειξη κάθε µέτρου εφόσον η συµµετοχή των διαρθρωτικών ταµείων υπολογίζεται σε σχέση µε το συνολικό επιλέξιµο κόστος, ή τη συνολική δηµόσια/ανάλογη επιλέξιµη δαπάνη
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ
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1. Συνολικές επιχορηγήσεις

Ορισµός και χρησιµοποίηση

Ένα κράτος µέλος (ή ένα κράτος µέλος σε συµφωνία µε την αρχή διαχείρισης) δύναται
να αποφασίσει, σε συµφωνία µε την Επιτροπή, να αναθέσει στους κατάλληλους
ενδιάµεσους φορείς, συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών αρχών, των φορέων
περιφερειακής ανάπτυξης ή µη κυβερνητικών οργανισµών, την υλοποίηση και τη
διαχείριση τµήµατος της ενίσχυσης. Το τµήµα αυτό αναφέρεται ως "συνολική
επιχορήγηση" και χρησιµοποιείται κατά προτίµηση για την ενίσχυση πρωτοβουλιών
τοπικής ανάπτυξης. Στην περίπτωση παρέµβασης του ΕΚΤ δυνάµει του άρθρου 4 του
κανονισµού ΕΚΤ, οι ενέργειες πρέπει να πραγµατοποιούνται από τοπικούς και
περιφερειακούς ενδιάµεσους οργανισµούς.

Η απόφαση για τη χρησιµοποίηση συνολικής επιχορήγησης  µε σκοπό την υλοποίηση
τµήµατος του ΕΠ ή του ΕΕΠ (βλέπε  Κεφάλαια 1 και 2) εγκρίνεται από την Επιτροπή.
Για την απλούστευση της διαχείρισης, το(α) µέτρο(α) που αφορά(ούν) µια συνολική
επιχορήγηση, πρέπει να αναφέρεται(οντα) χωριστά στον χρηµατοδοτικό πίνακα για το
ΕΠ ή το ΕΕΠ. Οι τυχόν άλλες απαιτήσεις πρέπει να αποτελούν τµήµα των διαδικασιών
που συµφωνούνται µεταξύ του κράτους µέλους ή της αρχής διαχείρισης και του
ενδιάµεσου φορέα. Οι εν λόγω ρυθµίσεις περιλαµβάνουν :

- τα µέτρα που πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν, µε τις επιδιώξεις και στόχους τους,
ποσοτικοποιηµένα στο βαθµό του δυνατού·

- τα κριτήρια για την επιλογή των δικαιούχων (και των ενδιάµεσων φορέων,
εφόσον δεν έχουν οριστεί κατά τη στιγµή της έγκρισης του προγράµµατος)·

- τους όρους και τα ποσοστά ενίσχυσης από τα Ταµεία, συµπεριλαµβανοµένης της
επαύξησης από τυχόν επιτόκια·

- τις ρυθµίσεις για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της συνολικής
επιχορήγησης·

- τυχόν τραπεζικές εγγυήσεις, εφόσον απαιτούνται·

- το χρηµατοδοτικό σχέδιο·

- το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής.
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2. Μεγάλα έργα

Ορισµός και χρήση

Σε οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού τα Ταµεία
δύνανται να χρηµατοδοτούν δαπάνες για µεγάλα έργα και συγκεκριµένα για εκείνα :

α) που περιλαµβάνουν µια ενιαία, από οικονοµική άποψη, δέσµη έργων για την
εκπλήρωση µιας συγκεκριµένης τεχνικής λειτουργίας και που έχουν σαφώς
καθορισµένους στόχους,

β) των οποίων το συνολικό κόστος, που λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό της
συµµετοχής των Ταµείων, υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.

Πριν από την τελική απόφαση για την χορήγηση ενίσχυσης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων
για το έργο, το κράτος µέλος ή η αρχή διαχείρισης πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα
ειδικά στοιχεία στην Επιτροπή, τα οποία αξιολογούνται µε σκοπό την επιβεβαίωση ή
την τροποποίηση του ποσοστού της ενίσχυσης11. Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει
ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι το έργο δεν αιτιολογεί είτε µέρος είτε το σύνολο της
συµµετοχής των Ταµείων, δύναται να αποφασιστεί η απόρριψη µέρους ή του συνόλου
της εν λόγω συµµετοχής, δηλώνοντας τους λόγους της απόρριψης.

α) διοικητικές πληροφορίες

� την ονοµασία του φορέα που θα είναι αρµόδιος για την υλοποίηση, την
επίσηµη διεύθυνση και το αρµόδιο άτοµο

� στοιχεία που επιτρέπουν την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
(συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των δυνητικών επιπτώσεων για ευαίσθητες
περιοχές που αποτελούν τµήµα του δικτύου Natura 2000 και
προστατεύονται βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους φυσικούς
οικοτόπους και της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για τα πτηνά) και την εφαρµογή
της προληπτικής αρχής και της αρχής σύµφωνα µε την οποία απαιτείται η
ανάληψη προληπτικής δράσης, πρέπει να αντιµετωπίζονται οι
περιβαλλοντικές ζηµίες στην πηγή τους και  πρέπει να πληρώνει ο ρυπαίνων
, καθώς και την τήρηση των κοινοτικών κανόνων για το περιβάλλον,
συµπεριλαµβανοµένης της οδηγίας για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων (οδηγία 85/337/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία
97/11/ΕΚ)

� στοιχεία που απαιτούνται για την εκτίµηση της τήρησης των κανόνων
ανταγωνισµού, µεταξύ άλλων, των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις

                                                
11 Εφιστάται η προσοχή των κρατών µελών στο γεγονός ότι η χωριστή κοινοποίηση σύµφωνα µε το
άρθρο 88 της συνθήκης απαιτείται για µεγάλα επενδυτικά έργα που πληρούν τα κριτήρια του πολυτοµεακού
πλαισίου περιφερειακής ενίσχυσης για µεγάλα επενδυτικά έργα (υπόδειγµα κοινοποίησης δηµοσιεύεται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα)
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β) περιγραφή του έργου

� φύση της επένδυσης και περιγραφή του ή των στόχων της, του
χρηµατοδοτικού όγκου της και της τοποθεσίας

� χρονοδιάγραµµα για την υλοποίηση του έργου

γ) εκ των προτέρων αξιολόγηση

� ανάλυση κόστους-αποδοτικότητας, συµπεριλαµβανοµένων των
χρηµατοδοτικών δαπανών και πλεονεκτηµάτων, καθώς και εκτίµηση των
κινδύνων και στοιχεία για την οικονοµική βιωσιµότητα του έργου

� για επενδύσεις υποδοµής, ανάλυση του κόστους και των κοινωνικο-
οικονοµικών πλεονεκτηµάτων του έργου, συµπεριλαµβανοµένης της
ένδειξης του πιθανού ποσοστού χρησιµοποίησης, προβλεπόµενες
επιπτώσεις για την ανάπτυξη ή την ανασυγκρότηση της συγκεκριµένης
περιφέρειας και εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων

� για επενδύσεις σε εγκαταστάσεις παραγωγής, ανάλυση των προοπτικών της
αγοράς στο συγκεκριµένο τοµέα, καθώς και αναµενόµενη απόδοση του
έργου και άµεσες και έµµεσες προσπάθειες που καταβάλλονται, στο βαθµό
του δυνατού, για τη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την απασχόληση
στην Κοινότητα

� εκτίµηση των δυνατοτήτων πλήρους ή µερικής ιδιωτικής χρηµατοδότησης
του έργου

� ένδειξη της επίδρασης που έχει η συµµετοχή των ταµείων όσον αφορά τη
δυνατότητα υλοποίησης των έργων

δ) χρηµατοδοτικά στοιχεία

� αιτιολόγηση του ποσοστού της ενίσχυσης που προβλέπεται από τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία

� στον Πίνακα 7 παρατίθεται το χρηµατοδοτικό σχέδιο για µεγάλα έργα – το
οποίο πρέπει να συµβιβάζεται µε το χρηµατοδοτικό σχέδιο του
συµπληρωµατικού προγράµµατος

Σηµείωση: Η Επιτροπή θα εκδώσει ένα 'σχέδιο εντύπου' που θα καλύπτει τις
απαιτήσεις σχετικά µε την παροχή στοιχείων για µεγάλα έργα.
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Πίνακας 7 : Χρηµατοδοτικός πίνακας* για βασικά έργα
Αριθµός αναφοράς της Επιτροπής για το σχετικό ΕΠ ή ΕΕΠ : ____________________________
Τίτλος : _____________________________________________________________
Στοιχεία του µέτρου :_________________________________

(σε ευρώ)

Κοινοτική συµµετοχή Συµµετοχή του κράτους

2000
2001

:
2006
Σύνολο

Άλλα           
χρηµατοδοτικά   

µέσα (να διευκρι-  
νιστούν)

∆άνεια     
ΕΤΕΣύνο- 

λο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Άλλη (να      
διευκρινιστεί)

* Μόνο επιλέξιµες δαπάνες πρέπει να περιλαµβάνονται στα χρηµατοδοτικά σχέδια

Σύνολο Κεντρική Περιφερ. Τοπική
Έτος

Συνολ. 
Κόσ-  
τος

∆ηµόσιος τοµέας

ΙδιώτεςΣύνο-  
λο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ



58



59

Οι νέες ρυθµίσεις χρηµατοδοτικής διαχείρισης ακολουθούν τις βασικές αρχές της συνολικής
µεταρρύθµισης του συστήµατος για την υλοποίηση των δράσεων των ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων : αποκέντρωση, απλούστευση, ικανοποιητικότερη σχέση κόστους-
αποτελεσµατικότητας και διενέργεια ελέγχων. Στόχος είναι να εφαρµοστεί µια απλούστερη
αλλά ακριβής προσέγγιση η οποία θα µείωνε σηµαντικά το διοικητικό φόρτο για όλα τα µέρη.
Επίσης, ο µεγάλος αριθµός επίσηµων τροποποιητικών αποφάσεων που λαµβάνονται από την
Επιτροπή κάθε έτος για να ληφθεί υπόψη ο πληθωρισµός, δεν θα είναι πλέον απαραίτητος µε
το σύστηµα αναπροσαρµογής βάσει ενιαίου συντελεστή. Κατωτέρω γίνεται συνοπτική
παρουσίαση των βασικών στοιχείων της νέας προσέγγισης. Θα πρέπει να σηµειωθεί το
γεγονός ότι η Επιτροπή θα µπορούσε, εάν παραστεί ανάγκη, να παράσχει,
µεταγενέστερα, συµπληρωµατική και λεπτοµερή καθοδήγηση.

1. Αναλήψεις υποχρεώσεων

Η πρώτη ετήσια ανάληψη υποχρεώσεων θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το
χρηµατοδοτικό σχέδιο κατά τη στιγµή της έγκρισης της ενίσχυσης, ενώ οι επακόλουθες
ετήσιες αναλήψεις υποχρεώσεων ενεργοποιούνται αυτόµατα στις αρχές κάθε
ηµερολογιακού έτους και όχι αργότερα από την 30ή Απριλίου. Το µέγεθος των
αναλήψεων υποχρεώσεων ισούται µε το ποσό που αναφέρεται στα χρηµατοδοτικά
σχέδια για τα επιχειρησιακά προγράµµατα ή τα ΕΕΠ και, κατά συνέπεια, συµφωνεί µε
τις χρηµατοδοτικές προοπτικές. Η Επιτροπή αποδεσµεύει αυτόµατα τις σχετικές
πιστώσεις που αντιστοιχούν σε οποιοδήποτε τµήµα ανάληψης υποχρεώσεων που δεν
έχει εκκαθαριστεί µε πληρωµή έναντι λογαριασµού ή για το οποίο δεν έχει παραληφθεί
µια αποδεκτή αίτηση πληρωµής µέχρι το τέλος του δεύτερου έτους µετά από το έτος
της ανάληψης υποχρεώσεων. Η περίοδος αυτόµατης αποδέσµευσης των πιστώσεων
διακόπτεται σε περιπτώσεις που απαιτείται να επιβάλει η Επιτροπή µια "ανασταλτική
ρήτρα".

2. Πληρωµές

Πληρωµή έναντι λογαριασµού

Όταν πραγµατοποιηθεί η πρώτη ανάληψη υποχρεώσεων, η Επιτροπή θα προβεί σε
πληρωµή έναντι λογαριασµού στο κράτος µέλος, η οποία θα ανέρχεται, κατ΄ανώτατο
όριο, στο 7% της συµµετοχής των Ταµείων για την εν λόγω ενίσχυση. Η πληρωµή
έναντι λογαριασµού πραγµατοποιείται καθόλη την περίοδο της ενίσχυσης και θα
χρησιµοποιείται από την αρχή πληρωµής12 για την καταβολή της κοινοτικής
συµµετοχής στις δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί και δηλωθεί στην Επιτροπή.
Ενδέχεται επίσης να χρησιµοποιηθεί για την πληρωµή προκαταβολών στους τελικούς
δικαιούχους. Ολόκληρο ή τµήµα του ποσού της πληρωµής έναντι λογαριασµού πρέπει
να αποδοθεί από την αρχή πληρωµής εφόσον, εντός 18 µηνών από την λήψη της
απόφασης για την χορήγηση συνδροµής από τα Ταµεία, δεν έχει υποβληθεί αίτηση
προσωρινής πληρωµής (βλέπε κατωτέρω), δηλαδή δεν υπάρχει απόδειξη σχετικά µε την
υλοποίηση του προγράµµατος.

                                                
12 Η "αρχή πληρωµής" ορίζεται από το κράτος µέλος σύµφωνα µε τις δικές του διοικητικές και θεσµικές
ρυθµίσεις· δύναται να είναι ή να µην είναι η ίδια µε την αρχή διαχείρισης
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Προσωρινές πληρωµές

Η Επιτροπή θα προβαίνει σε προσωρινές πληρωµές για την επιστροφή πραγµατικών
δαπανών που έχουν πιστοποιηθεί από το κράτος µέλος. Κατά συνέπεια, οι πληρωµές
δεν θα ενεργοποιούνται πλέον από ένα καθορισµένο επίπεδο υλοποίησης, αλλά θα
καταβάλλονται όταν θα έχει πραγµατοποιηθεί η δαπάνη. Τα κράτη µέλη δύνανται να
υποβάλλουν αιτήσεις πληρωµών πολλές φορές εντός του έτους, παρά το γεγονός ότι,
για πρακτικούς λόγους διαχείρισης, οι εν λόγω αιτήσεις πληρωµών θα πρέπει, στο
βαθµό του δυνατού, να υποβάλλονται τρεις φορές κάθε έτος, ενώ η τελευταία αίτηση
πρέπει να κατατίθεται µέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Η εναποµένουσα περίοδος
δύο µηνών επιτρέπει στην Επιτροπή να καταλογίσει τις πληρωµές στο τρέχον
οικονοµικό έτος.

Ο πίνακας 8 περιλαµβάνει παράδειγµα του είδους των στοιχείων που απαιτούνται για
την υποβολή αίτησης πληρωµής. Λεπτοµερέστερες αιτήσεις ανά έτος θα κοινοποιηθούν
σχετικά µε το θέµα αυτό στα κράτη µέλη. Τα ποσά στον εν λόγω πίνακα δεν δύνανται
να υπερβαίνουν τα αντίστοιχα ποσά που περιλαµβάνονται στο χρηµατοδοτικό πίνακα
του συµπληρωµατικού προγράµµατος (Πίνακας 6). Εφόσον παρίσταται ανάγκη,
ενδέχεται να αποστέλλεται στην Επιτροπή προς ενηµέρωση µια αναθεωρηµένη έκδοση
του χρηµατοδοτικού πίνακα του συµπληρωµατικού προγράµµατος, έτσι ώστε να
διευκολύνονται οι πληρωµές. Για το ΕΚΤ, το κράτος µέλος θα δηλώνει τις
πραγµατοποιηθείσες δαπάνες µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως απαιτείται δυνάµει
του άρθρου 7 του ΕΚΤ για την κατανοµή των διαφόρων πόρων του Ταµείου (ΕΚΤ,
εθνική ή περιφερειακή χρηµατοδότηση, ιδιωτικοί πόροι), σε επίπεδο µέτρου. Στην
περίπτωση διαφορών µε το χρηµατοδοτικό σχέδιο του επιχειρησιακού προγράµµατος
(Πίνακας 3) ή του ΕΕΠ (Πίνακας 4), απαιτείται απόφαση της Επιτροπής για την
προσαρµογή του εν λόγω σχεδίου, έτσι ώστε να εξακολουθήσουν οι πληρωµές.

Οι πληρωµές υπολογίζονται σε επίπεδο κάθε µέτρου, µε βάση το µεµονωµένο ποσοστό
ενίσχυσης για το εν λόγω µέτρο. Οι πληρωµές πραγµατοποιούνται σε επίπεδο
επιχειρησιακού προγράµµατος ή ΕΕΠ και καταλογίζονται πάντοτε στην παλαιότερη
ανάληψη υποχρέωσης. Το συµπλήρωµα προγραµµατισµού παρέχει τη βάση για το
ποσοστό συγχρηµατοδότησης που εφαρµόζεται για κάθε µέτρο.

3. Πρόβλεψη σχετικά µε τις αιτήσεις πληρωµής

Τα κράτη µέλη πρέπει να παρέχουν, µέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους, τις
ενηµερωµένες προβλέψεις τους σχετικά µε τις αιτήσεις πληρωµής για το τρέχον έτος
µετά από κάθε παρέµβαση. Προς τον σκοπό αυτό παρέχεται υπόδειγµα στον Πίνακα 9.

Η Επιτροπή ενδέχεται, εφόσον απαιτηθεί, να δηµοσιεύσει συµπληρωµατική και
ενηµερωµένη τεκµηρίωση σχετικά µε το ζήτηµα αυτό.
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Πίνακας 8 : Χρηµατοδοτικός πίνακας* , που επισυνάπτεται στην αίτηση πληρωµής, ανά προτεραιότητα και µέτρο
Αριθµός αναφοράς της Επιτροπής για το σχετικό ΕΠ ή ΕΕΠ :_____________________________
Τίτλος : __________________________________________________________
Ηµεροµηνία : ___/___/___

Προτεραιότητα / Μέτρο

Κοινοτική Άλλη   
δηµόσ. Κοινοτική Άλλη   

δηµόσ. Κοινοτική Άλλη  
δηµόσ. Κοινοτική Άλλη   

δηµόσ.

Μέτρο 1.1
Μέτρο 1.2
κλπ.

Μέτρο 2.1
Μέτρο 2.2
κλπ.

κλπ.

Σύνολο για το ΕΤΠΑ
Σύνολο για το ΕΚΤ
κλπ.

Σύνολο
Σύνολο για το ΕΤΠΑ
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ
Σύνολο για το ΧΜΠΑ

Προτεραιότητα / Μεταβατική στήριξη**

Προτεραιότητα 1

Προτεραιότητα 2

Προτεραιότητα 3

κλπ.

*  Η Επιτροπή καταρτίζει επί του παρόντος λεπτοµερέστερα ετήσια έντυπα που θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για τις αιτήσεις πληρωµών
** Μόνο για τους στόχους 1 και 2 και κατά περίπτωση

Τεχνική βοήθεια

Περιφέρειες που δεν λαµβάνουν µεταβ. στήριξη

Περιφέρειες που λαµβάνουν µεταβ. στήριξη

Περιφέρειες που δεν λαµβάνουν µεταβ. στήριξη

Περιφέρειες που λαµβάνουν µεταβ. στήριξη

Περιφέρειες που δεν λαµβάνουν µεταβ. στήριξη

Περιφέρειες που λαµβάνουν µεταβ. στήριξη

∆απάνη
∆ηµόσια

Ιδιωτική ∆απάνη

Συνολική καταβληθείσα και πιστοποιηθείσα επιλέξιµη δαπάνη

∆απάνη

Σύνολο
∆ηµόσια

Ιδιωτική ∆απάνη

... 2008
∆ηµόσια

Ιδιωτική

2000
∆ηµόσια

Ιδιωτική

Τεχνική βοήθεια

Προτεραιότητα 1

Προτεραιότητα 2

Προτεραιότητα 3
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Πίνακας 9 :  Προβλεπόµενες αιτήσεις πληρωµών για συµπληρωµατικά προγράµµατα
Αριθµός αναφοράς της Επιτροπής για το σχετικό ΕΠ ή ΕΕΠ :_______________________
Τίτλος :__________________________________________________
Ηµεροµηνία : ___/___/___

(σε ευρώ)

Έτος η Έτος η+1 Έτος η Έτος η+1

Σύνολο για το ΕΤΠΑ

Σύνολο για το ΕΚΤ

Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ

Σύνολο για το ΧΜΠΑ

Σύνολο

Συνολική προβλεπόµενη 
επιλέξιµη δαπάνη

Συγχρηµατοδότηση των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων



63

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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Η αρχή διαχείρισης υποβάλλει, µετά από εξέταση και έγκριση από την επιτροπή
παρακολούθησης µια έκθεση εφαρµογής στην Επιτροπή, εντός έξι µηνών από το τέλος κάθε
πλήρους ηµερολογιακού έτους εφαρµογής, π.χ. εάν η ενίσχυση εγκριθεί κατά το 2000, η
πρώτη έκθεση απαιτείται να υποβληθεί κατά τους πρώτους έξι µήνες του 2002.

1. Στοιχεία που απαιτείται να περιλαµβάνουν όλες οι ετήσιες εκθέσεις εφαρµογής

- κάθε µεταβολή των γενικών όρων, που είναι σηµαντική για την υλοποίηση της
ενίσχυσης, ιδίως τις βασικές κοινωνικο-οικονοµικές τάσεις, µεταβολές στις
εθνικές, περιφερειακές ή τοµεακές πολιτικές και µεταβολές στο πλαίσιο
αναφοράς για το στόχο 3. Πρέπει επίσης να εµφαίνεται η συνεκτικότητα µεταξύ
των διαφόρων Ταµείων και µεταξύ των ταµείων και άλλων χρηµατοδοτικών
µέσων

- έκθεση επί της προόδου εφαρµογής κάθε προτεραιότητας και κάθε µέτρου. Τούτο
σηµαίνει ιδίως την ποσοτικοποίηση των στόχων και των δεικτών που έχουν
καθοριστεί κατά την έναρξη του προγράµµατος. Στην περίπτωση του στόχου 3,
θα ήταν χρήσιµο να περιγράφεται η συµβολή του προγράµµατος στην υλοποίηση
του Εθνικού Προγράµµατος για την Απασχόληση, τόσο από χρηµατοδοτική όσο
και από άποψη περιεχοµένου, ιδίως όσον αφορά τη συµµετοχή σε ενέργειες για
την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και
των ετήσιων προσανατολισµών για την απασχόληση

- η πρόοδος του χρηµατοδοτικού σχεδίου (βλέπε Πίνακα 10) µε ειδική αναφορά
στους εγκεκριµένους χρηµατοδοτικούς δείκτες. Για κάθε µέτρο πρέπει να
παρέχεται συνοπτική παρουσίαση της δαπάνης που έχει πραγµατοποιηθεί από την
αρχή πληρωµής και των πληρωµών που έχουν εισπραχθεί από την Επιτροπή
(Βλέπε επίσης Πίνακα 8 ανωτέρω)

- τα ληφθέντα µέτρα από την αρχή διαχείρισης και την επιτροπή παρακολούθησης,
για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής
και ιδίως :

•  µέτρα παρακολούθησης, δηµοσιονοµικού ελέγχου και ενέργειες
αξιολόγησης, συµπεριλαµβανοµένων των ρυθµίσεων για τη συλλογή
στοιχείων

•  συνοπτική παρουσίαση τυχόν σηµαντικών προβληµάτων που
αντιµετωπίστηκαν κατά την διαχείριση της ενίσχυσης και κάθε
αναληφθείσα δράση, ιδίως βάσει συστάσεων της Επιτροπής µετά από την
ετήσια συνεδρίαση µε την αρχή διαχείρισης. Σχετικά µε το θέµα αυτό, θα
ήταν χρήσιµο να συµπεριλαµβάνεται έκθεση σχετικά µε την
παρακολούθηση της εφαρµογής των συστάσεων που πραγµατοποιήθηκαν
στο πλαίσιο της ενδιάµεσης αξιολόγησης και έγιναν δεκτές από την
επιτροπή παρακολούθησης

•  η χρησιµοποίηση της τεχνικής βοήθειας

•  τα ληφθέντα µέτρα για τη διασφάλιση της δηµοσιότητας του ΕΠ ή του ΕΕΠ
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- τα ληφθέντα µέτρα για τη διασφάλιση της συµβατότητας µε άλλες κοινοτικές
πολιτικές

- επιτευχθείσα πρόοδος και χρηµατοδότηση µεγάλων έργων, σε χωριστό τµήµα της
έκθεσης

Η Επιτροπή ενδέχεται, εφόσον απαιτηθεί, να δηµοσιεύσει συµπληρωµατική και
ενηµερωµένη τεκµηρίωση σχετικά µε το θέµα αυτό.
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Πίνακας 10 : Χρηµατοδοτικός πίνακας* για την ετήσια/τελική έκθεση εφαρµογής, ανά προτεραιότητα 
και µέτρο
Αριθµός αναφοράς της Επιτροπής για το σχετικό ΕΠ ή ΕΕΠ : ___________________________
Τίτλος : _______________________________________________________
Έτος : _______

(σε ευρώ)

1 2 3=2/1

Μέτρο 1.1 ..
Μέτρο 1.2 ..
κλπ.

Μέτρο 2.1 ..
Μέτρο 2.2 ..
κλπ.

κλπ.

Σύνολο για το ΕΤΠΑ ..
Σύνολο για το ΕΚΤ ..
κλπ.

Σύνολο
Σύνολο για το ΕΤΠΑ

Σύνολο για το ΕΚΤ

Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ

Σύνολο για το ΧΜΠΑ

Προτεραιότητα / Μεταβατική στήριξη*****

κλπ.

Σύνολο

**** Συµπεριλαµβανοµένου, προς ενηµέρωση, στην περίπτωση του στόχου 2, του συνολικού ποσού από το τµήµα Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ για 
τα µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 33 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. .../99 (Άρθρο 17 παρ. 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. .../99)
***** Μόνο για τους στόχους 1 και 2 και κατά περίπτωση.

Τεχνική βοήθεια

Περιφέρειες που δεν λαµβάνουν µεταβ.στήριξη

Περιφέρειες που λαµβάνουν µεταβ.στήριξη

*    Πρέπει να εµφαίνονται ένας πίνακας που καλύπτει το τελευταίο πλήρες ηµερολογιακό έτος και ένας πίνακας που καλύπτει τα σωρευτικά 
ποσά µέχρι το τέλος του προηγουµένου έτους (στην περίπτωση ετήσιας έκθεσης)Ο 8µέας > ρέµβασης D έ ε > ωδ ο ο ε α A α Eθε µέ ρο, µε B υ ο ο ηµέ η > ξ όµηση, µε D α W ηφ α F φόσο > ρ σ α α
ανάγκη (στην περίπτωση ανοµοιοειδών µέτρων) πρέπει να παρέχονται περισσότεροι του ενός κωδικοί, µε το αντίστοιχο προβλεπόµενο 
µερίδιο.
***  Η στήλη αυτή περιλαµβάνει τα ποσά που αποτελούν τη βάση υπολογισµού της συµµετοχής των Ταµείων (είτε το συνολικό επιλέξιµο 
κόστος, είτε τη συνολική δηµόσια / ανάλογη επιλέξιµη δαπάνη)

Προτεραιότητα 2

Περιφέρειες που δεν λαµβάνουν µεταβ.στήριξη

Περιφέρειες που λαµβάνουν µεταβ.στήριξη

Προτεραιότητα 3

Προτεραιότητα 3

Προτεραιότητα 1

Περιφέρειες που δεν λαµβάνουν µεταβ.στήριξη

Περιφέρειες που λαµβάνουν µεταβ.στήριξη

Προτεραιότητα/Μέτρο Λοιπά****

Τεχνική βοήθεια

Συνολική επιλέξιµη 
πιστοποιηθείσα 

δαπάνη
Σύνολο***

% του    
επιλέξιµου 
κόστους

Τοµέας       
παρέµβασης**

Προτεραιότητα 1

Προτεραιότητα 2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ



Παράρτηµα 1: Κατάταξη των πεδίων παρέµβασης σε κατηγορίες

Ο συνηµµένος πίνακας κατηγοριών των πεδίων παρέµβασης των ∆ιαρθρωτιών Ταµείων
βασίζεται στο άρθρο 36 του γενικού κανονισµού και έχει συνταχθεí για να υποβοηθήσει τις
υπηρεσίες της Επιτροπής στις εργασίες τους που σχετίζονται µε την υποβολή εκθέσεων
σχετικά µε τις δραστηριότητες των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων.

Πέραν της αναγραφής στις τακτικές ετήσιες εκθέσεις µε αντικείµενο τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία
και της συµβολής τους στις ανακοινώσεις για τις διάφορες ασκούµενες από την Κοινότητα
πολιτικές, αυτού του είδους οι πληροφορίες ανά κατηγορία είναι αναγκαίες για να δίνουν τη
δυνατότητα στην Επιτροπή να αντεπεξέρχεται στις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών που
προέρχονται από άλλα κοινοτικά όργανα, από τα κράτη µέλη καθώς και από το κοινό.

Η κατηγοριοποίηση πιθανώς επίσης να διευκολύνει τη µεταπαρακολούθηση, και να
παρέχει βάθρο στο οποίο θα στηριχθούν οι αξιολογήσεις.

Στην κατάρτιση των µέτρων στους κόλπους των προγραµµάτων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων,
τα κράτη µέλη µπορεί να ακολουθήσουν µια κατάταξη σε κατηγορίες που αρµόζει καλύτερα
στην εθνική και περιφερειακή τους κατάσταση, και εφόσον το επιθυµούν µπορεί να
βασιστούν στην υποδιαίρεση σε κατηγορίες που διενεργεί η Επιτροπή. Σηµαντικό όµως
ζήτηµα για την Επιτροπή είναι απλώς να είναι ικανή να προετοιµάσει συνοπτικές
πληροφορίες για όλα τα προγράµµατα, σχετικά µε τις δραστηριότητες των Ταµείων. Ως εκ
τούτου, το συµπληρωµατικό πρόγραµµα δείχνει τη διασύνδεση µεταξύ εκάστου µέτρου και
της αντίστοιχης κατηγορίας στον πίνακα της Επιτροπής. Ο δεσµός αυτός θα µπορούσε π.χ. να
δειχθεί µε την εφαρµογή του ενδεδειγµένου κωδικού σε έκαστο µέτρο ή για να
αποσαφηνίζεται η αντιστοίχιση µεταξύ εθνικών κωδικών και των κατηγοριών της Επιτροπής.
Ο δεσµός θα πρέπει επίσης να δείχνεται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης µε αντικείµενο τα
προγράµµατα.

Ο πίνακας δεν είναι εξ ολοκλήρου νέος, επειδή έχει αναπτυχθεί από τις 14 βασικές
κατηγορίες που χρησιµοποιούνται από τα κράτη µέλη του στόχου 1 στο πλαίσιο της
εκτελούµενης κατά την τρέχουσα περίοδο προγραµµατισµού άσκησης προσθετικότητας.



∆ιαθρωτικά Ταµεία: Περιοχές παρέµβασης ανά κατηγορία και υποκατηγορία

1. Παραγωγικό περιβάλλον

11 Γεωργία
111 Επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις
112 Εγκατάσταση νέων αγροκτηµόνων
113 Επαγγελµατική κατάρτιση
114 Βελτίωση της µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων

12 ∆ασοκοµία
121 Επενδύσεις σε δασοκοµικές εκµεταλλεύσεις
122 Βελτίωση της συγκοµιδής, µεταποίησης και εµπορίας δασοκοµικών προϊόντων
123 Προώθηση νέων διεξόδων για τη χρήση και εµπορία δασοκοµικών προϊόντων
124 Συγκρότηση συνδέσµων δασοκτηµόνων
125 Αποκατάσταση του δυναµικού δασοκοµικής παραγωγής που επλήγη από θεοµηνίες και

πυρκαγιές, και καθιέρωση ενδεδειγµένων µέσων πρόληψης
126 Αναδάσωση µη γεωργικής γης
127 Βελτίωση/διατήρηση της οικολογικής σταθερότητας των υπό προστασία δασών
128 Κατάρτιση

13 Προώθηση της προσαρµογής και της ανάπτυξης αγροτικών περιοχών
1301 Έγγειες βελτιώσεις
1302 Αναδασµός
1303 Κατάστρωση υπηρεσιών ανακούφισης και διαχείρισης αγροκτηµάτων
1304 Εµπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας στην αγορά
1305 Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονοµία και τον πληθυσµό
1306 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών και προστασία και διατήρηση της αγροτικής

κληρονοµιάς
1307 ∆ιαφοροποίηση των γεωργικών και παραλλήλων προς τη γεωργία δραστηριοτήτων, για

την προσφορά πολλαπλών δραστηριοτήτων ή εναλλακτικών εισοδηµάτων
1308 ∆ιαχείριση γεωργικών υδατικών πόρων
1309 Ανάπτυξη και βελτίωση υποδοµών που συνδέονται µε την ανάπτυξη της γεωργίας
1310 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
1311 Ενθάρρυνση χειροτεχνικών δραστηριοτήτων
1312 ∆ιατήρηση του περιβάλλοντος σε σύνδεση µε τη διατήρηση της γης, των δασών και

του τοπίου, καθώς και µε τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων
1313 Αποκατάσταση του δυναµικού γεωργικής παραγωγής που επλήγη από θεοµηνίες και

καθιέρωση ενδεδειγµένων προληπτικών µέσων
1314 Χρηµατοοικονοµική τεχνική

14 Αλιεία
141 Ρύθµιση της αλιευτικής προσπάθειας
142 Ανανέωση και εκσυγχρονισµός του αλιευτικού στόλου
143 Μεταποίηση, εµπορία και προώθηση αλιευτικών προϊόντων
144 Υδατοκαλλιέργεια
145 Εξοπλισµός των αλιευτικών λιµένων και προστασία των παράκτιων θαλάσσιων ζωνών
146 Κοινωνικοοικονοµικά µέτρα (συµπεριλαµβανοµένων βοηθηµάτων στην προσωρινή

αναστολή δραστηριότητας και αντιστάθµιση για τεχνικούς περιορισµούς)
147 Ενέργειες από επαγγελµατίες (συµπεριλαµβανοµένης της επαγγελµατικής κατάρτισης,

παράκτιας αλιείας)



15 Υποβοήθηση µεγάλων επιχειρηµατικών οργανισµών
151 Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο (µηχανήµατα και εξοπλισµός, συγχρηµατοδότηση

κρατικών ενισχύσεων)
152 Φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, καθαρές και εξοικονοµητικές ενεργειακές

τεχνολογίες
153 Επιχειρηµατικές συµβουλευτικές υπηρεσίες (συµπεριλαµβανοµένης της

διεθνοποίησης, εξαγωγικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης, αγοράς τεχνολογίας)
154 Υπηρεσίες προς τους έλκοντες δικαιώµατα (υγεία και ασφάλεια, προσφορά

περίθαλψης σε εξαρτώµενα από αυτούς άτοµα)
155 Χρηµατοοικονοµική τεχνική

16 Υποβοήθηση ΜΜΕ και χειροτεχνία
161 Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο (µηχανήµατα και εξοπλισµός, συγχρηµατοδότηση

κρατικών ενισχύσεων)
162 Φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, καθαρές και εξοικονοµητικές ενεργειακές

τεχνολογίες
163 Επιχειρηµατικές συµβουλευτικές υπηρεσίες (πληροφορίες, επιχειρηµατικός

προγραµµατισµός, υπηρεσίες συµβούλων, προώθηση στην αγορά, διαχείριση, µελέτη,
διεθνοποίηση, εξαγωγική και περιβαλλοντική διαχείριση, αγορά τεχνολογίας)

164 Επιµεριζόµενες επιχειρηµατικές υπηρεσίες (επιχειρηµατικές τάξεις, µονάδες επώασης,
τόνωση, υπηρεσίες προώθησης, δικτύωση, συνέδρια, εµπορικές εκθέσεις)

165 Χρηµατοοικονοµική τεχνική
166 Υπηρεσίες προς υποστήριξη της κοινωνικής οικονοµίας (παροχή περίθαλψης για

εξαρτώµενα άτοµα, υγεία και ασφάλεια, πολιτιστικές δραστηριότητες)
167 Επαγγελµατική κατάρτιση

17 Τουρισµός
171 Φυσικές επενδύσεις (κέντρα πληροφόρησης, τουριστικά καταλύµατα, εστίαση,

µονάδες)
172 Μη φυσικές επενδύσεις (ανάπτυξη και παροχή τουριστικών υπηρεσιών, αθλητικές,

πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, πολιτιστική κληρονοµιά)
173 Επιµεριζόµενες υπηρεσίες για το τουριστικό κύκλωµα (συµπεριλαµβανοµένων

δραστηριότητων προώθησης, δικτύωσης, συνεδρίων και εµπορικών εκθέσεων)
174 Επαγγελµατική κατάρτιση

18 Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτοµία (ΕΤΑΚ)
181 Ερευνητικά έργα βασιζόµενα σε πανεπιστήµια και ερευνητικά ινστιτούτα
182 Καινοτοµία και µεταφορές τεχνολογίας, κατάστρωση δικτύων και εταιρικών σχηµάτων

µεταξύ επιχειρήσεων ή/και ερευνητικών ινστιτούτων
183 Υποδοµές ΕΤΑΚ

2. Ανθρώπινοι πόροι

21 Πολιτική αγοράς εργασίας

22 Κοινωνική ένταξη

23 Ανάπτυξη εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής κατάρτισης (άτοµα, εταιρείες)

24 Ελαστικότητα εργατικού δυναµικού, επιχειρηµατική δραστηριότητα, καινοτοµία,
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (άτοµα, εταιρείες)

25 Θετικές ενέργειες στην αγορά εργασίας υπέρ των γυναικών



3. Βασική υποδοµή

31 Υποδοµή µεταφορών
311 Σιδηρόδροµοι
312 Οδοί
313 Αυτοκινητόδροµοι
314 Αερολιµένες
315 Λιµένες
316 Πλωτές οδοί
317 Αστικές µεταφορές
318 Πολυτροπικές µεταφορές
319 Νοήµονα µεταφορικά συστήµατα

32 Υποδοµή τηλεπικοινωνιών και κοινωνία των πληροφοριών
321 Βασική υποδοµή
322 Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (συµπεριλαµβανόµενων µέτρων για την

ασφάλεια και την ασφαλή διαβίβαση)
323 Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη (υγεία, διοίκηση, εκπαίδευση)
324 Υπηρεσίες και εφαρµογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εµπόριο και συναλλαγές,

εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση)

33 Ενεργειακές υποδοµές (παραγωγή, παροχή)
331 Ηλεκτρισµός, αέριο, υγρά και στερεά καύσιµα
332 Ανανέωσιµες πηγές ενέργειες (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική ενέργεια, βιοµάζα)
333 Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή, ενεργειακός έλεγχος

34 Περιβαλλοντική υποδοµή (συµπεριλαµβανοµένων των υδάτων)
341 Ατµόσφαιρα
342 Θόρυβος
343 Αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα (συµπεριλαµβανοµένων νοσοκοµειακών και

επικίνδυνων αποβλήτων)
344 Πόσιµο νερό (συγκέντρωση, αποθήκευση, επεξεργασία και διανοµή)
345 Αποχέτευση και καθαρισµός λυµάτων

35 Σχεδιασµός και αποκατάσταση
351 Αναβάθµιση και αποκατάσταση τόπων βιοµηχανικής και στρατιωτικής χρήσης
352 Αποκατάσταση αστικών περιοχών

36 Κοινωνική υποδοµή και δηµόσια υγεία

4. ∆ιάφορα

41 Τεχνική αρωγή και καινοτόµες ενέργειες (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ, ΧΜΠΑ)
411 Προετοιµασία, υλοποίηση, παρακολούθηση, δηµοσιότητα
412 Αξιολόγηση
413 Εκπόνηση µελετών
414 Καινοτόµες ενέργειες
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