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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Τεχνική Βοήθεια, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 46 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
1083/2006 του Συµβουλίου, αποτελεί µορφή παρέµβασης µέσω της οποίας µπορούν να
χρηµατοδοτούνται

δραστηριότητες

προπαρασκευής,

διαχείρισης,

παρακολούθησης,

αξιολόγησης, πληροφόρησης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραµµάτων, καθώς και
δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των δράσεων
των Ταµείων.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013» σχεδιάστηκε µε
σκοπό την ενίσχυση των επιτελικών φορέων και των υποστηρικτικών δοµών του συστήµατος
διοίκησης και συντονισµού των ΕΠ, καθώς και των δικαιούχων φορέων, µέσω της
χρηµατοδότησης των δράσεων της πρώτης παραγράφου, οι οποίες καλύπτουν και τους δύο
κωδικούς

προτεραιότητας

της

θεµατικής

προτεραιότητας

«Τεχνική

Βοήθεια»

που

προβλέπονται στον Εφαρµοστικό Κανονισµό (άρθρο 11 και Παράρτηµα ΙΙ και ΙΙΙ), δηλαδή
τους υπ.αριθµ.85 «Προπαρασκευή, εφαρµογή, παρακολούθηση και επιθεωρήσεις» και 86
«Αξιολόγηση και µελέτες, πληροφόρηση και δηµοσιότητα».
Το ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013» συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ και
περιλαµβάνει έναν άξονα προτεραιότητας, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπονται δράσεις
«οριζόντιου» χαρακτήρα, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, έχοντας
άµεσες επιπτώσεις µε φυσικά και άυλα αποτελέσµατα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.
Ο προϋπολογισµός του ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013»

ανέρχεται σε 256

εκ. ευρώ, αποκλειστικά δηµοσίας δαπάνης. Από το σύνολο του προϋπολογισµού, το 75%,
ήτοι 192 εκ. ευρώ, αφορά κοινοτική συνδροµή του ΕΤΠΑ και το 25%, ήτοι 64 εκ. ευρώ
αφορά σε εθνικούς πόρους.
Αναλυτικότερα, στον πρώτο κωδικό προτεραιότητας (υπ. αριθµ. 85 του Εφαρµοστικού
Κανονισµού)

περιλαµβάνονται

παρεµβάσεις

και

κατηγορίες

πράξεων,

ο

συνολικός

προϋπολογισµός των οποίων ανέρχεται σε 211 εκ. ευρώ (82,4% της συνολικής δηµόσιας
δαπάνης του ΕΠ), ενώ αντίστοιχα, στο δεύτερο κωδικό προτεραιότητας (υπ. αριθµ. 86 του
Εφαρµοστικού Κανονισµού)

περιλαµβάνονται παρεµβάσεις και κατηγορίες πράξεων, ο

προϋπολογισµός των οποίων ανέρχεται σε 45 εκ. ευρώ (17,6% της συνολικής δηµόσιας
δαπάνης του ΕΠ).
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Αρµόδιοι φορείς για την εκπόνηση του ΕΠ:
Αρµόδιος φορέας για το σχεδιασµό του ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013»
είναι η Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης.

∆ιαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την εκπόνηση του ΕΠ
Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, ο Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Γραµµατείας
Επενδύσεων και Ανάπτυξης ανέθεσε στη ΜΟ∆ ΑΕ το έργο της εκπόνησης του ΕΠ «Τεχνική
Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013». Εν συνεχεία, η ΜΟ∆ ΑΕ, τηρώντας τις προσήκουσες
διαδικασίες, προέβη στην επιλογή αναδόχου µε αντικείµενο το σχεδιασµό του ΕΠ.
Για την εκπόνηση του ΕΠ διαµορφώθηκαν αρχικά εναλλακτικά σενάρια, από τα οποία σε
σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στις 28/8/2006 υπό το Γενικό Γραµµατέα της Γενικής
Γραµµατείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης και µε τη συµµετοχή του Γενικού ∆ιευθυντή της
ΜΟ∆ ΑΕ, του προϊσταµένου και στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και
Αξιολόγησης

Αναπτυξιακών

Προγραµµάτων

(ΕΥΣΣΑΑΠ),

καθώς

και

στελεχών

της

∆ιαχειριστικής Αρχής του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2000-2006», προκρίθηκε αυτό που αποτέλεσε
τη βάση για το παρόν ΕΠ.
Προκειµένου για την περαιτέρω εξειδίκευση του σχεδιασµού του ΕΠ, πραγµατοποιήθηκαν
σειρά από τεχνικές συναντήσεις και συσκέψεις στις οποίες, εκτός από στελέχη του αναδόχου
του έργου, έλαβαν µέρος:


εκπρόσωποι της ΜΟ∆ ΑΕ



εκπρόσωποι και στελέχη της ∆ιαχειριστικής Αρχής του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 20002006»



εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης



εκπρόσωποι φορέων υλοποίησης των δράσεων Τεχνικής Βοήθειας
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1.

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΑ

ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ

ΤΗΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

1.1. Αποτελέσµατα και προβλήµατα / δυσλειτουργίες από την υλοποίηση του ΕΠ «Τεχνική
Βοήθεια 2000-2006»

Το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2000-2006» αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί µια σηµαντική
παρέµβαση στα πλαίσια του ΚΠΣ 2000-20006, καθώς, µε βάση µια σειρά προβληµάτων και
δυσλειτουργιών που αφορούσαν τους µηχανισµούς διαχείρισης και υλοποίησης του Β’ ΚΠΣ
αλλά και το νέο πλαίσιο που προσδιόριζε τις διαδικασίες υλοποίησης των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων του Γ’ ΚΠΣ, αντανακλούσε την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στη
βελτίωση των µηχανισµών διαχείρισης, παρακολούθησης και υλοποίησης των παρεµβάσεων
του ΚΠΣ 200-2006.
Στο πλαίσιο αυτό, τα αδύνατα σηµεία που επιχειρούσε να αντιµετωπίσει θετικά το ΕΠ
αφορούσαν:


κυρίως: τις ανάγκες βελτίωσης της διαχειριστικής και ελεγκτικής ικανότητας των
εµπλεκοµένων φορέων,



εν συνεχεία: τις ελλείψεις τεχνολογικής στήριξης, µελετών και στοιχείων βάσης,



και τέλος:


τη χαµηλή πληροφόρηση του κοινού για τις δράσεις του ΚΠΣ,



τα προβλήµατα ποιότητας στην κατασκευή των έργων υποδοµής και



τις αυξηµένες ανάγκες συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα στη χρηµατοδότηση των
παρεµβάσεων.

Από την άλλη πλευρά, τα ισχυρά σηµεία που επιχειρούσε να αξιοποιήσει ο σχεδιασµός του
ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2000-2006» αφορούσαν:


κυρίως τη δυναµική ανάπτυξης της κοινωνίας της πληροφορίας και την κτηθείσα εµπειρία
των προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων,



εν συνεχεία, το νέο θεσµικό πλαίσιο διαχείρισης του ΚΠΣ, όπως αυτό καθορίζονταν στον
Ν.2860/00



και τέλος, το ευρύτερο θετικό µακροοικονοµικό περιβάλλον.
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Συνεπώς, µε βάση το πλαίσιο που διαγράφονταν από τα ισχυρά και αδύνατα σηµεία του
περιβάλλοντος αναφοράς του ΕΠ κατά την περίοδο του σχεδιασµού του, καθορίστηκαν οι
τέσσερις κύριοι στόχοι του ως εξής:
1. Υποστήριξη των απαραίτητων λειτουργιών για τη διασφάλιση ενός αποτελεσµατικού και
αποδοτικού συστήµατος διοίκησης και διαχείρισης του ΚΠΣ και των παρεµβάσεων του,
2. ∆ιασφάλιση

αποτελεσµατικού

συστήµατος;

ελέγχων,

συµπεριλαµβανοµένων

των

ποιοτικών,
3. Συµβουλευτική υποστήριξη και αξιολόγηση της εφαρµογής του ΚΠΣ, καθώς και
σχεδιασµός των µακροπρόθεσµων αναπτυξιακών στρατηγικών της χώρας,
4. ∆ιασφάλιση προβολής και δηµοσιότητας των παρεµβάσεων του ΚΠΣ,
Σε αντιστοιχία µε τους ως ανωτέρω κύριους αυτούς στόχους, η

βασική δοµή του ΕΠ,

αποτελείτο από ισάριθµους τέσσερις άξονες προτεραιότητας, ως εξής:
¾ 1ος Άξονας Προτεραιότητας: ∆ιοίκηση – ∆ιαχείριση
¾ 2ος Άξονας Προτεραιότητας: Έλεγχοι
¾ 3ος Άξονας Προτεραιότητας: Συµβουλευτική Υποστήριξη ΚΠΣ
¾ 4ος Άξονας Προτεραιότητας: ∆ηµοσιότητα – Προβολή
Τόσο οι τιθέµενοι κύριοι στόχοι του ΕΠ, όσο και συνακόλουθα η δοµή του διαµορφώθηκαν
σε συνάρτηση µε τους κάτωθι τρεις στόχους του ΚΠΣ αναφορικά µε τις δράσεις τεχνικής
βοήθειας:
1. ∆ιασφάλιση αποδοτικού συστήµατος διοίκησης και διαχείρισης του ΚΠΣ και υποστήριξη
των

απαραίτητων

σχετικών

λειτουργιών,

συµπεριλαµβανοµένου

και

ενός

αποτελεσµατικού συστήµατος διαχείρισης της υλοποίησης του ΚΠΣ.
2. ∆ιασφάλιση της προβολής και δηµοσιότητας των παρεµβάσεων του ΚΠΣ.
3. Υποστήριξη του σχεδιασµού, µέσω του οποίου οι µακροπρόθεσµες αναπτυξιακές
στρατηγικές

και

επιλογές

θα

µεταφραστούν

σε

επιχειρησιακούς

στόχους

και

συγκεκριµένες δράσεις.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2000-2006» προ αναθεώρησης
ανερχόταν σε 84,97 εκ. ευρώ. Μετά την ενδιάµεση αναθεώρηση, που έλαβε χώρα στο
δεύτερο εξάµηνο του 2004, ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος ανήλθε σε
100,44 εκ. ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση 18,2%. Η κοινοτική συµµετοχή αποτελεί το 75% της
συνολικής δηµόσιας δαπάνης και συνίσταται στη συµµετοχή του ΕΤΠΑ (65,8 εκ. ευρώ) και
στη συµµετοχή του ΕΚΤ (9,5 εκ. ευρώ). Τέλος, µε βάση την τελευταία τροποποίηση του ΕΠ,
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ο συνολικός προϋπολογισµός του

ανέρχεται σε 114.996.704,00 €,

εκ των οποίων η

κοινοτική συµµετοχή ανέρχεται σε 90.412.209,00 € (76.782.623,00 € από το ΕΤΠΑ και
13.629.586,00 € από το ΕΚΤ) και οι εθνικοί πόροι σε 24.584.495,00 €.
Η ενδιάµεση αξιολόγηση του ΕΠ αφενός επιβεβαίωσε τον κατά βάση ορθό αρχικό
προγραµµατικό σχεδιασµό, αφετέρου εντόπισε τα κύρια σηµεία που χρήζουν αναθεώρησης
και συγκεκριµένα:


τη χρηµατοδοτική προσαρµογή του ΕΠ για την επίτευξη ορισµένων προγραµµατικών
στόχων,



τη βελτίωση συγκεκριµένων τµηµάτων του ΕΠ, απαλείφοντας ορισµένες ασάφειες και
δυσκολίες που λειτουργούσαν ανασταλτικά στην αποτελεσµατική εφαρµογή των
σχετικών παρεµβάσεων.

Έτσι, οι κύριες κατευθύνσεις αναθεώρησης του Προγράµµατος αφορούσαν αφενός την
περαιτέρω στήριξη των τελικών δικαιούχων ώστε να υπερβούν αδυναµίες και ελλείψεις στην
ωρίµανση, υλοποίηση και παρακολούθηση των έργων, αφετέρου, την τροποποίηση
ορισµένων κατηγοριών πράξεων σε συγκεκριµένα Μέτρα του Προγράµµατος, κυρίως δε σε
αυτά που παρουσίαζαν µέση και υψηλή επικινδυνότητα απώλειας πόρων.
Όπως αναφέρεται στην 5η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 20002006», η εφαρµογή του ΕΠ αντιµετώπισε κατά κύριο λόγο τις εξής δυσκολίες:


Μεγάλα χρονικά διαστήµατα για τις διάφορες φάσεις των έργων (από προκήρυξη,
κατακύρωση, συµβασιοποίηση).



Καθυστερήσεις στην υποβολή Μηνιαίων και Τριµηνιαίων ∆ελτίων Παρακολούθησης, µε
αποτέλεσµα την καθυστέρηση στην παρακολούθηση.



Απόκλιση των χρονοδιαγραµµάτων υλοποίησης των έργων µε αποτέλεσµα τη συχνή
έκδοση τροποποιητικών αποφάσεων.

Οι

προαναφερθείσες

δυσχέρειες

είχαν

επιπτώσεις

στους

ρυθµούς

εφαρµογής

του

Προγράµµατος, επιφέροντας καθυστερήσεις στην αξιολόγηση και ένταξη των πράξεων,
καθώς και στην καταχώρηση στοιχείων στο ΟΠΣ.
Από την άλλη πλευρά, οι ανωτέρω αδυναµίες / δυσχέρειες µπορούν να αποδοθούν κυρίως σε
τέσσερις, συχνά αλληλεξαρτώµενους, λόγους:


στη «βαριά» και χωρίς τις απαραίτητες ευελιξίες δοµή του ΕΠ, αλλά και του συστήµατος
διοίκησης και διαχείρισης του, εξ αιτίας των οποίων δεν µπορούσαν να γίνονται έγκαιρες
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αλλαγές που να ανταποκρίνονται στις συχνά µεταβαλλόµενες ανάγκες τεχνικής
υποστήριξης


στο «αυστηρό» θεσµικό πλαίσιο από το οποίο διέπεται η πλειοψηφία των τελικών
δικαιούχων του ΕΠ, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διαδικασίες προµηθειών αγαθών και
υπηρεσιών,



στη σχετική αδυναµία ορισµένων τελικών δικαιούχων να ανταποκριθούν έγκαιρα και µε
συνέπεια στις απαιτήσεις διαχείρισης, ελέγχου και απολογισµού των έργων που
υλοποιούν,



στην αρχική ασάφεια στον ορισµό, τις προδιαγραφές ή/και τη σκοπιµότητα ορισµένων
κατηγοριών πράξεων.

1.2. Οι νέες απαιτήσεις στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013
Κύρια χαρακτηριστικά της νέας προγραµµατικής περιόδου αποτελούν:


Η ύπαρξη, για πρώτη φορά, περιφερειών µεταβατικής στήριξης, τόσο αυτών που
βρίσκονται σε φάση στατιστικής σύγκλισης και σταδιακής εξόδου από το Στόχο της
Σύγκλισης (phasing out), όσο και κυρίως, αυτών που βρίσκονται σε φάση σταδιακής
εισόδου στο Στόχο της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης (phasing
in).



Η απαίτηση για περισσότερο συντονισµό στην υλοποίηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ, ώστε να
ικανοποιούνται οι µετρήσιµοι στόχοι που τίθενται στο πλαίσιο της στρατηγικής της
Λισσαβόνας.



Η υποβολή στρατηγικών εκθέσεων από τα κράτη µέλη, σχετικά µε τη συµβολή των
επιχειρησιακών

προγραµµάτων

στην

εφαρµογή

του

εθνικού

προγράµµατος

µεταρρυθµίσεων, προκειµένου να εξετάζεται η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση και οι
τάσεις που επικρατούν, τα επιτεύγµατα σε σχέση µε την εφαρµογή της συµφωνηθείσας
στρατηγικής, καθώς επίσης και παραδείγµατα ορθών πρακτικών.


Η πρόταξη της πολιτικής µεγιστοποίησης της αναπτυξιακής απόδοσης των παρεµβάσεων,
σε πλήρη συνάρθρωση µε τη µακροοικονοµική πολιτική, και στο πλαίσιο της συναρµογής
των παρεµβάσεων που χρηµατοδοτούνται από αµιγώς εθνικούς πόρους µε αυτές που
συγχρηµατοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταµεία.

Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά δηµιουργούν αφενός διαφοροποιηµένες απαιτήσεις ως προς τη
συνέργεια και το συντονισµό των προβλεπόµενων παρεµβάσεων κατά τη φάση του
σχεδιασµού των ΕΠ, αφετέρου διαφορετικές αλλά και νέες ανάγκες στο σύστηµα διοίκησης
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και συντονισµού της υλοποίησης, στη διαχείριση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των
παρεµβάσεων.
Από την άλλη πλευρά, το νέο Κανονιστικό πλαίσιο θέτει νέες και αυξηµένες απαιτήσεις στον
τρόπο υλοποίησης και στις διαδικασίες διαχείρισης των ΕΠ, δίνοντας έµφαση στην
πιστοποιηµένη επάρκεια, τον ορθολογικό τρόπο οργάνωσης και την αποτελεσµατικότητα των
δικαιούχων φορέων. Συνοπτικά, τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου Κανονιστικού πλαισίου
είναι τα εξής:


Αυστηρό

κανονιστικό

πλαίσιο

για

τις

περιφέρειες

µεταβατικής

στήριξης

(όρια

χρηµατοδότησης, υποχρέωση διακριτής κατανοµής πόρων στα ΕΠ και αντίστοιχης
παρακολούθησης δαπανών για τις περιφέρειες αυτές).


Μείωση ευελιξίας στον επανασχεδιασµό των ΕΠ κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής
περιόδου.



Μονοταµειακός χαρακτήρας των νέων ΕΠ, τα οποία, µεταξύ των άλλων, θα πρέπει να
ενσωµατώνουν κατά τη φάση του σχεδιασµού, και εφόσον απαιτείται, τις δράσεις των
κοινοτικών πρωτοβουλιών (Urban, Interreg, Equal).



Ποσοτικοποιηµένη παρακολούθηση της χρηµατοδοτικής συµβολής του ΕΣΠΑ και των ΕΠ
στους στόχους της στρατηγικής της Λισσαβόνας (earmarking).



Αύξηση των αρµοδιοτήτων και ενίσχυση της ευθύνης των ∆ιαχειριστικών Αρχών ως προς
την τήρηση της κανονικότητας, νοµιµότητας και χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης των
πράξεων των ΕΠ.



Ύπαρξη πιστοποιηµένων συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου σε όλα τα επίπεδα,
συµπεριλαµβανοµένων και των δικαιούχων φορέων, προκειµένου να επιτευχθεί η
εκταµίευση της πρώτης ενδιάµεσης πληρωµής των Ταµείων.

Τα παραπάνω συνεπάγονται την ανάγκη για ένα νέο σχήµα αρχιτεκτονικής του τρόπου
οργάνωσης, υλοποίησης και διαχείρισης των ΕΠ, κύρια στοιχεία του οποίου είναι:


η µείωση του πλήθους των τοµεακών και περιφερειακών ΕΠ,



η µείωση του πλήθους των ∆ιαχειριστικών Αρχών, που θα είναι ισχυρότερες και
αποτελεσµατικότερες



η σηµαντική µείωση του πλήθους των δικαιούχων φορέων, που θα είναι ικανοί, ισχυροί
και οπωσδήποτε πιστοποιηµένοι, παρέχοντας έτσι εχέγγυα αποτελεσµατικής υλοποίησης
των έργων που αναλαµβάνουν



Ειδικά στην περίπτωση των περιφερειακών ΕΠ και προκειµένου για την υποστήριξη της
αναπτυξιακής διαδικασίας, σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισµών.
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Τέλος, είναι σαφές ότι το παραπάνω πλαίσιο και οι νέες ανάγκες διοίκησης και διαχείρισης
των

λιγότερων,

αλλά

ευρύτερων

και

συνθετότερων

τοµεακών

και

περιφερειακών

προγραµµάτων δηµιουργούν µε τη σειρά τους νέες και αυξηµένες απαιτήσεις αφενός στο
σύστηµα, τις αρχές και τις διαδικασίες διοίκησης και συντονισµού της υλοποίησης του
συνόλου των Ε.Π., αφετέρου στους όρους και τις διαδικασίες υλοποίησης και διαχείρισης των
παρεµβάσεων των ΕΠ µέσω πιστοποιηµένων δικαιούχων φορέων. Ακριβώς αυτές τις νέες
ανάγκες και προκλήσεις καλούνται να αντιµετωπίσουν συµπληρωµατικά και συντονισµένα οι
δράσεις τεχνικής βοήθειας, µέσω του κατάλληλου σχεδιασµού τους, τόσο στο επίπεδο των
επιµέρους τοµεακών και περιφερειακών ΕΠ, καθώς και του εθνικού ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια
2007-2013», όσο και στο επίπεδο του παρόντος ειδικού τοµεακού ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρµογής 2007-2013».
Πιο συγκεκριµένα, οι προκλήσεις και οι ανάγκες προς τις οποίες καλείται να ανταποκριθεί και
να καλύψει το ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013», όπως αυτές απορρέουν από
τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας προγραµµατικής περιόδου και το νέο κανονιστικό πλαίσιο
είναι κατά προτεραιότητα:
1. Η ανάγκη συνολικής αναβάθµισης και ποιοτικής ενίσχυσης των δοµών και λειτουργιών
του συστήµατος διοίκησης. Η ανάγκη αυτή σχετίζεται άµεσα µε την αποτελεσµατική
προώθηση των µεταρρυθµίσεων και την εφαρµογή των δηµόσιων πολιτικών, που
αποτελούν τους προϋπόθεση για την εναρµόνιση µε την αναθεωρηµένη Στρατηγική της
Λισσαβόνας. Πρακτικά, η ανάγκη αυτή εξειδικεύεται σε τρεις επιµέρους παραµέτρους:
o

στην ανάγκη συνεχούς υποστήριξης και ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των
δοµών και λειτουργιών του συστήµατος διοίκησης, ώστε να µπορούν να επιτελούν
αποτελεσµατικά και αποδοτικά το έργο του σχεδιασµού και της διοίκησης της
εφαρµογής των παρεµβάσεων

o

στην ανάγκη τροφοδότησης του συστήµατος διοίκησης µε στοιχεία ποιοτικού
ελέγχου και πιστοποίησης των παρεµβάσεων

o

στην ανάγκη τροφοδότησης του συστήµατος διοίκησης µε αποτελέσµατα µελετών
και αξιολογήσεων των παρεµβάσεων

2. Η ανάγκη ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας και πιστοποίησης της επάρκειας των
δικαιούχων φορέων. Η ανάγκη αυτή αποκτά κρίσιµη σηµασία ένεκα της προβλεπόµενης
µείωσης του πλήθους των δικαιούχων φορέων, των απαιτήσεων και προδιαγραφών του
νέου κανονιστικού πλαισίου εφαρµογής και διαχείρισης των πράξεων των διαρθρωτικών
ταµείων, καθώς επίσης και λόγω του ότι σχετίζεται επίσης, µε την αποτελεσµατικότητα
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και αποδοτικότητα της εφαρµογής των δηµόσιων πολιτικών που συµβάλλουν στους
στόχους της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.
3. Η ανάγκη ενίσχυσης της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας στη δηµοσιότητα και
πληροφόρηση των παρεµβάσεων, κατά τρόπο ώστε να συµβάλλουν ενισχυτικά και
πολλαπλασιαστικά στην αναπτυξιακή δυναµική της χώρας.
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1.3. Προσδιορισµός ισχυρών και αδύνατων σηµείων, απειλών και ευκαιριών (S.W.O.T.
ανάλυση)
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ισχυρά και αδύνατα σηµεία του συστήµατος διοίκησης και
συντονισµού της υλοποίησης των ΕΠ κατά το τέλος της τρέχουσας προγραµµατικής
περιόδου. Λόγω της φύσης και του «οριζόντιου» χαρακτήρα του ΕΠ, παρουσιάζονται τόσο τα
κύρια «οριζόντια» ισχυρά και αδύνατα σηµεία του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού
της υλοποίησης του συνόλου των ΕΠ, όσο και τα ειδικά, ισχυρά και αδύνατα σηµεία που
προκύπτουν από την εφαρµογή του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2000-2006».
Ισχυρά σηµεία

Αδύνατα σηµεία

Καθιέρωση εξειδικευµένων και διακριτών Πολύπλοκη δοµή του ΕΠ Τεχνική Βοήθεια
δοµών διαχείρισης και ελέγχου της 2000-2006 σε άξονες προτεραιότητας και
εφαρµογής των ΕΠ
Μέτρα
Κτηθείσα εµπειρία και καταρτισµένο
ανθρώπινο δυναµικό, τόσο για τους
φορείς του συστήµατος διοίκησης και
υποστήριξης του συνόλου των ΕΠ, όσο
και για τους φορείς διαχείρισης των ΕΠ.

Το σύστηµα διοίκησης και διαχείρισης
του ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2000-2006
απαιτούσε σηµαντικό διοικητικό φόρτο
για την οικεία δοµή διαχείρισης

Ασάφεια ορισµού, προδιαγραφών και
Σχετικά πλήρης ανάπτυξη και εφαρµογή
σκοπιµότητας ορισµένων κατηγοριών
Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού
πράξεων, που σε ορισµένες περιπτώσεις
Συστήµατος
κάλυπταν ολόκληρα Μέτρα του ΕΠ
Σηµαντική διοικητική, διαχειριστική και
οργανωτική ικανότητα της ΜΟ∆,
µε
κατάλληλο
θεσµικό
πλαίσιο
που
επιτρέπει, αφενός την υποστήριξη του
όλου συστήµατος διοίκησης, αφετέρου,
τη συνολική υποστήριξη του συστήµατος
και των διαδικασιών διαχείρισης

Ανελαστικό θεσµικό πλαίσιο τελικών
δικαιούχων, κυρίως για επίσπευση
διαδικασιών προµήθειας αγαθών και
υπηρεσιών

Βελτιώσεις
στη
λειτουργία
του
Ανελαστικές, πολύπλοκες και χρονοβόρες
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχων µε
διαδικασίες ένταξης και διαχείρισης
έµφαση στα προληπτικά µέτρα ελέγχου
πράξεων
από τη ∆ιαχειριστική Αρχή
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Αδυναµία τελικών δικαιούχων (κυρίως
Υψηλός ρυθµός ενέργειας ελέγχων για αυτών µε αδύνατη οργανωτική δοµή κι
την επαλήθευση της ποιότητας των διαδικασίες) σε όλη τη φάση της
έργων υποδοµής
ωρίµανσης, ένταξης, διαχείρισης και
παρακολούθησης των πράξεων
∆ιάδοση και υιοθέτηση
κοινωνίας της πληροφορίας

Ανεπαρκής προβολή των επιδόσεων της
διαδικασιών αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας στη
διεθνή κοινότητα
Σηµαντικές καθυστερήσεις στη συλλογή
στοιχείων και την ενηµέρωση του ΟΠΣ
για την πορεία υλοποίησης των έργων

Ακολούθως, παρουσιάζονται συνοπτικά οι µελλοντικές ευκαιρίες και απειλές/δυσκολίες της
ερχόµενης προγραµµατικής περιόδου, όπως αυτές διαγράφονται από το νέο θεσµικό πλαίσιο,
την αρχιτεκτονική των επιχειρησιακών προγραµµάτων και τις συνακόλουθες ανάγκες
διοίκησης, διαχείρισης, συντονισµού της υλοποίησης, ελέγχου και αξιολόγησης των
παρεµβάσεων τους.
Απειλές

Ευκαιρίες

Κανονιστικό Πλαίσιο που καταργεί το
«Αυστηρό» Κανονιστικό Πλαίσιο όπου
Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού και την
περιορίζεται η ευελιξία τροποποίησης του
ανάλυση των Αξόνων Προτεραιότητας σε
ΕΠ κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής
Μέτρα
περιόδου
Μείωση αριθµού ΕΠ και συνακόλουθα
Για
πρώτη
φορά
διαφοροποίηση
∆ιαχειριστικών Αρχών, µε αποτέλεσµα
περιφερειών ως προς το στόχο που
την απλούστευση ορισµένων διαδικασιών
εντάσσονται
και δοµών
Νέο
θεσµικό
πλαίσιο
διαχείρισης,
παρακολούθησης,
υλοποίησης
και
Πρόβλεψη κριτηρίων επιµερισµού των
ελέγχου, µε κύρια χαρακτηριστικά την
«οριζόντιων» δράσεων ανά περιφέρεια,
ευελιξία,
την
απλοποίηση,
την
ανάλογα του στόχου που εντάσσονται
τυποποίηση και την αποτελεσµατικότητα
των σχετικών διαδικασιών
Πρόνοια και ενθάρρυνση του νέου
∆ιαφοροποίηση αναγκών συντονισµού θεσµικού
πλαισίου
διαχείρισης
για
των οριζόντιων δράσεων
τεχνικής αξιοποίηση ενδιάµεσων φορέων που θα
έχουν την ευθύνη της αποτελεσµατικής
βοήθειας
διαχείρισης
των
επιχορηγήσεων,
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παρέχοντας
εγγυήσεις
για
τη
φερεγγυότητά τους, όσον αφορά τη
διοικητική και οικονοµική τους ικανότητα
Η µείωση του πλήθους των δικαιούχων
φορέων,
σε
συνδυασµό
µε
την
αναµενόµενη ισχυροποίησή τους, ευνοεί
Ανάγκη πιστοποίησης της οργανωτικής
τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο και
επάρκειας των δικαιούχων φορέων
συντονισµό
της
υλοποίησης
των
παρεµβάσεων των ΕΠ

Στο

παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται σχηµατικά ο τρόπος αξιοποίησης της ανάλυσης

SWOT για τη διαµόρφωση της στρατηγικής, των γενικών και ειδικών στόχων του ΕΠ. Στα
τεταρτηµόρια

του

διαγράµµατος

αντιστοιχούν

εναλλακτικές

κατευθύνσεις

και

προτεραιότητες στρατηγικής, γενικών και ειδικών στόχων.

Ευκαιρίες
Απειλές

Ισχυρά σηµεία

Αδυναµίες

Επιταχυντικές πολιτικές &

Αναπτυξιακές

στόχοι

στόχοι

Σταθεροποιητικές πολιτικές

Προληπτικές

& στόχοι

στόχοι

πολιτικές

&

πολιτικές

&

Πιο συγκεκριµένα οι εναλλακτικές κατηγορίες πολιτικές ορίζονται ως εξής:


Επιταχυντικές πολιτικές και στόχοι: αποβλέπουν στην ενίσχυση των ανταγωνιστικών
πλεονεκτηµάτων, δηλαδή των ισχυρών σηµείων και κυρίως στην αξιοποίηση των
ευκαιριών, προκειµένου αυτές να αποτελέσουν ισχυρό σηµείο ανάπτυξης



Αναπτυξιακές πολιτικές και στόχοι: αποβλέπουν στο να αντιµετωπίσουν υφιστάµενες
αδυναµίες και στερήσεις, έτσι ώστε αυτές να συµβάλλουν στην ύπαρξη νέων ευκαιριών



Αντισταθµιστικές πολίτες και στόχοι: αποβλέπουν στο να εξουδετερώσουν ή να
αντισταθµίσουν συγκεκριµένες απειλές, έτσι ώστε να µην υπονοµεύονται τα ισχυρά
σηµεία και το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα



Προληπτικές πολιτικές και στόχοι: αποβλέπουν στη λήψη προληπτικών µέτρων
προκειµένου οι υφιστάµενες αδυναµίες να µην εξελιχθούν σε σηµείο που θα αποτελέσουν
απειλή για την επιτυχία του προγράµµατος.
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Ευκαιρίες

Απειλές

Ισχυρά σηµεία
Επιταχυντικές πολιτικές και
στόχοι
• Αξιοποίηση και περαιτέρω
ενίσχυση της οργανωτικής και
διοικητικής ικανότητας της
ΜΟ∆ ΑΕ, ιδιαίτερα σε σχέση
µε τις επιτρεπόµενες ευελιξίες
και προδιαγραφές του νέου
κανονιστικού πλαισίου
• Περαιτέρω
ενίσχυση
των
ικανοτήτων του ανθρώπινου
δυναµικού των επιτελικών
φορέων
διαχείρισης
και
παρακολούθησης
της
υλοποίησης του ΕΠ
• Βελτίωση του συστήµατος
ελέγχου και πιστοποίησης των
έργων, µε έµφαση στη λήψη
προληπτικών µέτρων, ειδικά
για τα έργα υποδοµής

Σταθεροποιητικές
πολιτικές
και στόχοι
• Ενίσχυση της συµβουλευτικής
υποστήριξης
για
την
παρακολούθηση της πορείας
των έργων µε στόχο την
µείωση κινδύνων απώλειας
πόρων
• Ενίσχυση των αξιολογήσεων
(προληπτικών και κατά τη
διάρκεια)
των
έργων,
λαµβάνοντας
υπόψη
ότι
δεδοµένου του χαµηλότερου
βαθµού ευελιξίας για την
τροποποίηση
έργων,
σηµαντικό ρόλο θα ασκήσουν
τα προληπτικά µέτρα που θα
λαµβάνονται

Αδυναµίες
Αναπτυξιακές
πολιτικές
και
στόχοι
• Αξιοποίηση
της
υφιστάµενης
ικανότητας παρακολούθηση της
υλοποίησης των έργων µέσα από
ολοκληρωµένα
πληροφοριακά
συστήµατα
• Ενίσχυση
των
δράσεων
δηµοσιότητας,
προβολής
και
επικοινωνίας του ΕΣΠΑ στο ευρύ
κοινό και κατά τρόπο ώστε να
συµβάλλουν στην αναπτυξιακή
δυναµική της χώρας
• Υποστήριξη
των
δικαιούχων
φορέων
και
ενίσχυση
της
διαχειριστικής τους επάρκειας,
λαµβάνοντας
υπόψη
τα
αυστηρότερα κριτήρια για την
επιλογή τους
• Υποστήριξη
των
επιτελικών
φορέων
στη
διαχείριση,
παρακολούθηση, υλοποίηση και
έλεγχο των έργων µε µεγαλύτερη
ευελιξία,
απλοποίηση
και
τυποποίηση
των
σχετικών
διαδικασιών
• Αξιοποίηση του νέου κανονιστικού
πλαισίου για την απλούστευση της
δοµής του ΕΠ και για την
επιτάχυνση
των
διαδικασιών
ένταξης και διαχείρισης των
πράξεων
Προληπτικές πολιτικές
και στόχοι
• Καθιέρωση
αυστηρότερων
διαδικασιών για την ηλεκτρονική
συλλογή
και
επεξεργασία
στοιχείων παρακολούθησης της
υλοποίησης των έργων
• Ενίσχυση των δράσεων ελέγχων,
επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων
της υλοποίησης των έργων
• Υποστήριξη της λειτουργίας των
επιτελικών φορέων διαχείρισης
των έργων µε σκοπό την
εξασφάλιση και ενίσχυση της
επιχειρησιακής τους ικανότητας
(π.χ.
στελέχωση,
συστήµατα
διοικητικής οργάνωσης κ.λ.π.)
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2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007-2013
2.1. Στρατηγική, γενικοί και ειδικοί στόχοι του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 20072013»
2.1.1. Το ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013» αποτελεί ειδικό Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα,

µέσω

του

οποίου

αναλαµβάνονται

δράσεις

τεχνικής

βοήθειας,

ήτοι

δραστηριότητες προπαρασκευής, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, πληροφόρησης
και ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση
της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των Ταµείων, σύµφωνα µε το άρθρο 46,
παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισµού 1083/2006.
Οι δράσεις τεχνικής βοήθειας που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο του ειδικού ΕΠ «Τεχνική
Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013» συµπληρώνουν τις δράσεις τεχνικής βοήθειας που
αναλαµβάνονται

στο

πλαίσιο

των

τοµεακών

και

περιφερειακών

Επιχειρησιακών

Προγραµµάτων. Οι πόροι των Ταµείων για τη χρηµατοδότηση των δράσεων τεχνικής
βοήθειας του ειδικού Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013» ανέρχονται
αθροιστικά µε τους πόρους που χρηµατοδοτούν αντίστοιχες δράσεις στο πλαίσιο των λοιπών
τοµεακών και περιφερειακών Ε.Π. στο ύψος του 4% των πόρων των Ταµείων που διατίθενται
δυνάµει των στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση».
2.1.2. Η διαµόρφωση της στρατηγικής και των βασικών προτεραιοτήτων του ΕΠ

«Τεχνική

Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013» διαµορφώνονται λαµβάνοντας υπόψιν: α) την εκτίµηση
των αποτελεσµάτων, θετικών και αρνητικών, από την πορεία υλοποίησης του ΕΠ «Τεχνική
Βοήθεια 2000-2006»,
β) την ανάλυση των απαιτήσεων της νέας προγραµµατικής περιόδου, ιδιαίτερα όσον αφορά
τη

περιφερειακή

διαφοροποίηση

των

παρεµβάσεων

και

συνακόλουθα

την

ανάγκη

αναδιάρθρωσης του συστήµατος διοίκησης, τις αλλαγές του πλαισίου διαχείρισης των ΕΠ και
τις νέες απαιτήσεις οργανωτικής επάρκειας, ετοιµότητας και αποτελεσµατικότητας του
µικρότερου πλήθους των δικαιούχων φορέων,
γ) τις διαθέσιµες εναλλακτικές πολιτικές και στόχους, όπως αυτές απορρέουν από την SWOT
ανάλυση,
δ) τη στόχευση και τα είδη δράσεων τεχνικής βοήθειας, όπως καθορίζονται στο άρθρο 46,
παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισµού 1083/2006,
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ε) τη συµπληρωµατικότητα της στρατηγικής και των δράσεων του ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρµογής 2007-2013» µε τις αντίστοιχες δράσεις Τεχνικής Βοήθειας στους διακριτούς
Άξονες Προτεραιότητες των επιµέρους τοµεακών και περιφερειακών Ε.Π.
Συνεπώς, µε βάση τις ως άνω παραµέτρους ο στρατηγικός στόχος του ΕΠ «Τεχνική
Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013» συνοψίζεται στη διαµόρφωση και συνεχή εξασφάλιση
των κατάλληλων οργανωτικών συνθηκών για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του
ΕΣΠΑ.
Ο στρατηγικός στόχος του ΕΠ εκφράζεται µέσω δύο γενικών στόχων:
α) της ενίσχυσης των επιτελικών φορέων του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού της
υλοποίησης του συνόλου των Ε.Π., ώστε να µπορούν να αντεπεξέλθουν απρόσκοπτα,
αποτελεσµατικά και αποδοτικά στις νέες αυξηµένες υποχρεώσεις τους, µέσω της
χρηµατοδότησης

δραστηριοτήτων

προπαρασκευής,

διαχείρισης,

παρακολούθησης,

αξιολόγησης, πληροφόρησης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραµµάτων, καθώς και
δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των
δράσεων που εµπίπτουν στους στόχους των Ταµείων
β) της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων φορέων ώστε να βελτιώσουν
την οργανωτική τους αποτελεσµατικότητα και να πληρούν τα κριτήρια επιβεβαίωσης της
διαχειριστικής τους επάρκειας
Απαραίτητες συνθήκες για την επίτευξη της στρατηγικής και των γενικών στόχων του ΕΠ
«Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013» αποτελούν:


Η διαµόρφωση της δοµής, του περιεχοµένου και των διατάξεων εφαρµογής του Ε.Π.,
κατά τρόπο απλό και σαφή ως προς τις στοχεύσεις και τις επιχειρούµενες παρεµβάσεις,
επιτρέποντας τις απαραίτητες ευελιξίες και ενισχύοντας την αποτελεσµατικότητα και τη
διαφάνεια των διαδικασιών υλοποίησης.



Η πλήρης αξιοποίηση του νέου πλαισίου διαχείρισης και υλοποίησης των ΕΠ της νέας
προγραµµατικής περιόδου, ιδιαίτερα όσον αφορά τη λειτουργία ενδιάµεσου φορέα
διαχείρισης.

2.1.3. Η στρατηγική και οι δύο γενικοί στόχοι του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής
2007-2013» εξειδικεύονται στους εξής ειδικούς στόχους:
1. Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού των ΕΠ
για την προπαρασκευή, την εφαρµογή και την παρακολούθηση των Ε.Π.
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2. Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού των ΕΠ
για τη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων.
3. Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού των ΕΠ
µε δράσεις συµβουλευτικής υποστήριξης και εκπόνησης µελετών και αξιολογήσεων.
4. Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού των ΕΠ
για το σχεδιασµό, την οργάνωση και υλοποίηση παρεµβάσεων πληροφόρησης και
δηµοσιότητας.
5. Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των

επιτελικών

δοµών του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού της υλοποίησης των Ε.Π.
6. Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των
δικαιούχων φορέων των ΕΠ.
7. Ενίσχυση των µέτρων που αναλαµβάνονται από την Ε.Ε.

σχετικά

µε

την

προπαρασκευή, παρακολούθηση, διοικητική και τεχνική στήριξη, αξιολόγηση, έλεγχο
και επιθεώρηση της εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006
2.1.4. Από τους ως άνω ειδικούς στόχους του ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 20072013», οι υπό αριθµό 1, 2, 3, 4, 5 και 7 αντιστοιχούν στον πρώτο γενικό στόχο του ΕΠ και ο
υπό αριθµό 6 ειδικός στόχος στο δεύτερο γενικό στόχο.
2.1.5. Η στρατηγική του ΕΠ, όπως αυτή αναλύεται στους δύο γενικούς στόχους και
εξειδικεύεται στους επτά ειδικούς στόχους αποτελεί δυναµική σύνθεση στο πλαίσιο της
οποίας προτεραιότητα καταλαµβάνουν οι επιταχυντικοί και αναπτυξιακοί στόχοι και
ακολουθούν οι σταθεροποιητικοί και προληπτικοί στόχοι. Η πρόταξη των προτεραιοτήτων της
στρατηγικής, αποτυπωµένης στους ειδικούς της στόχους, αποτελεί απόρροια της αξιολόγησης
των αποτελεσµάτων του ΕΠ τεχνικής βοήθειας της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου,
της ανάλυσης των απαιτήσεων της νέας προγραµµατικής περιόδου, καθώς και της
ιεράρχησης των αναγκών που καλείται να καλύψει το νέο ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρµογής 2007-2013».
Στη βάση αυτή, προτεραιότητα για την επίτευξη της στρατηγικής του ΕΠ «Τεχνική
Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013» έχουν κυρίως:


οι ενέργειες που αφορούν την ενίσχυση των δοµών του συστήµατος διοίκησης για την
προπαρασκευή, εφαρµογή και παρακολούθηση των ΕΠ, την οργάνωση, στελέχωση και
λειτουργία τους, τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, καθώς και τη διενέργεια
µελετών και αξιολογήσεων, οι οποίες καλύπτονται από τους ειδικούς στόχους υπό αριθµό
1, 2, 3 και 5
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οι ενέργειες που προβλέπονται στο πλαίσιο του ειδικού στόχου υπό αριθµό 6, που αφορά
την ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των
δικαιούχων φορέων των ΕΠ



οι ενέργειες που προβλέπονται στο πλαίσιο του ειδικού στόχου υπό αριθµό 4, που αφορά
την ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού των ΕΠ
για το σχεδιασµό, την οργάνωση και υλοποίηση παρεµβάσεων πληροφόρησης και
δηµοσιότητας.

2.1.6. Η δοµή του ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013» διαµορφώνεται σε
άµεση συνάρτηση µε την εξυπηρέτηση της στρατηγικής και των κύριων στόχων του,
αποτελούµενη από έναν Άξονα Προτεραιότητας µε τίτλο: «Υποστήριξη επιτελικών δοµών,
λειτουργιών και δικαιούχων φορέων». Υπό τον Άξονα αυτό προβλέπεται η ανάπτυξη δράσεων
που εµπίπτουν στους δύο κωδικούς προτεραιότητας της θεµατικής προτεραιότητας «Τεχνική
Βοήθεια», όπως προβλέπονται στον Εφαρµοστικό Κανονισµό (άρθρο 11 και Παράρτηµα ΙΙ και
ΙΙΙ), δηλαδή τα υπ.αριθµ. 85 «Προπαρασκευή, εφαρµογή, παρακολούθηση και επιθεωρήσεις»
και 86 «Αξιολόγηση και µελέτες, πληροφόρηση και δηµοσιότητα».
2.1.7. Το Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013» περιλαµβάνει αποκλειστικά
δράσεις εθνικής εµβέλειας και ειδικότερα «οριζόντιου» τύπου παρεµβάσεις που έχουν άµεση
επίπτωση σε όλη τη χώρα, εξυπηρετώντας όλες τις Περιφέρειες της χώρας µε φυσικά και
άυλα αποτελέσµατα. Οι δράσεις του ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013», λόγω
του οριζόντιου χαρακτήρα τους, εξυπηρετούν τους στόχους «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή
Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση», όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισµό 1083/2006 του
Συµβουλίου της 11/7/2006.
2.1.8. Το Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013» χρηµατοδοτείται από το
Ε.Τ.Π.Α. Ωστόσο, έχοντας υπόψιν την πολυπλοκότητα των αναγκών των δικαιούχων που
µπορούν να χρήζουν υποστήριξης στο πλαίσιο των στόχων του ΕΠ, προβλέπεται η
αξιοποίηση των διατάξεων του άρθρου 34 παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισµού
1083/2006, βάσει των οποίων συµπληρωµατικά και εντός ορίου 10% εκ της συνολικά
προβλεπόµενης χρηµατοδότησης του ΕΤΠΑ, µπορούν στο πλαίσιο του Ε.Π. να αναληφθούν
δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ΕΚΤ.
2.1.9. Οι δράσεις του ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013», λόγω του ότι
αφορούν είτε στην υποστήριξη του συστήµατος διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχων,
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επιθεωρήσεων, πιστοποιήσεων είτε στην εκπόνηση µελετών, αξιολογήσεων και στη
διενέργεια ενεργειών πληροφόρησης και δηµοσιότητας, χαρακτηρίζονται ως ουδέτερα ως
προς την ισότητα των δύο φύλων. Επίσης, οι δράσεις του ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρµογής 2007-2013», λόγω του χαρακτήρα τους δεν θέτουν το πλαίσιο για µελλοντικές
άδειες έργων και δραστηριοτήτων που να εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ
15393/2332/2002 (ΦΕΚ Β’ / 1022),

και κατά συνέπεια, είναι ουδέτερες ως προς το

περιβάλλον. Επίσηµη βεβαίωση της περιβαλλοντικής ουδετερότητας των παρεµβάσεων του
ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013» ζητείται µε το υπ. αριθµ. 9810/ΕΥΣΑΠ 659
/ 2-3-2007 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) της Γενικής Γραµµατείας Επενδύσεων και
Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών προς την Ειδική Υπηρεσία
Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων.
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2.2. Σύνοψη των Πορισµάτων της Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης (ex-ante) του Ε.Π.
«Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής» 2007-2013
Το ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής» για την περίοδο 2007-2013 αποσκοπεί στην
κάλυψη

της

χρηµατοδότησης

δραστηριοτήτων

προπαρασκευής,

διαχείρισης,

παρακολούθησης, αξιολόγησης, πληροφόρησης, δηµοσιότητας και ελέγχων των ΕΠ, καθώς
και δραστηριότητες ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των δράσεων
των Ταµείων. Οι δράσεις τεχνικής βοήθειας του νέου αυτού επιχειρησιακού προγράµµατος
συµπληρώνουν τις δράσεις τεχνικής βοήθειας που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο των
τοµεακών και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων.
Η στρατηγική σχεδιασµού του ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής» ακολουθεί τη
γενικότερη στρατηγική προσέγγιση για την περίοδο 2007-2013. Ειδικότερα, η στρατηγική
αυτή εστιάζει στην ανάγκη άσκησης πολιτικής σ εθνικό και περιφερειακό επίπεδο µε τρόπο
τέτοιο ώστε οι Περιφέρειες της χώρας µας, όπως και οι πόλεις γενικότερα, να αποτελέσουν
τόπους έλξης και εγκατάστασης επιχειρήσεων, βελτιώνοντας ταυτόχρονα το βιοτικό επίπεδο
των πολιτών της και αµβλύνοντας τις διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες.
•

Μεταξύ των άλλων, για την εφαρµογή της νέας αυτής προσέγγισης, απαιτούνται
απλοποιηµένοι µηχανισµοί σχεδιασµού και εφαρµογής των παρεµβάσεων, και ειδικότερα:

•

Απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου (µείωση της γραφειοκρατίας)

•

Αναβάθµιση του θεσµικού περιβάλλοντος το οποίο επιτυγχάνεται µε τον ουσιαστικό
εκσυγχρονισµό του δηµόσιου τοµέα σε όλα τα επίπεδα διοίκησης

•

Η ενδυνάµωση της διοικητικής ικανότητας των δηµόσιων υπηρεσιών, και ειδικότερα
αυτών που θα έχουν αρµοδιότητες (ως τελικοί δικαιούχοι, φορείς υλοποίησης) στα
πλαίσια του σχεδιασµού, της διαχείρισης και παρακολούθησης έργων του ΚΠΣ, θα
συµβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας της εργασίας.

Ο σκοπός της ex-ante αξιολόγησης
Στόχος της εκ των προτέρων αξιολόγησης είναι «να βελτιστοποιήσει την κατανοµή των
δηµοσιονοµικών πόρων στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και να βελτιώσει την
ποιότητα προγραµµατισµού». Στο πλαίσιο αυτό, η εκ των προτέρων αξιολόγηση θα
«προσδιορίσει και θα αξιολογήσει τις µέσο και µακροπρόθεσµες ανάγκες, τους στόχους που
πρέπει να επιτευχθούν, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, τους ποσοτικοποιηµένους στόχους,
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τη συνοχή της στρατηγικής που προτείνεται για την περιφέρεια (εάν κρίνεται απαραίτητο),
την κοινοτική προστιθέµενη αξία, το βαθµό στον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη οι
προτεραιότητες της Κοινότητας, τα διδάγµατα και την κτηθείσα πείρα από την προηγούµενη
προγραµµατιστική περίοδο και την ποιότητα των µηχανισµών για την εφαρµογή, την
παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την οικονοµική διαχείριση».
Ειδικότερα, στην εκ των προτέρων αξιολόγηση, τα βασικά ζητήµατα είναι:
 Η συσχέτιση του προγράµµατος (καταλληλότητα της στρατηγικής σε σχέση µε τις
ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί)
 Η αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος (εάν δηλαδή οι στόχοι του προγράµµατος είναι
δυνατό να επιτευχθούν)
 Η σκοπιµότητα του προγράµµατος (κρίνονται οι πιθανές επιπτώσεις στις ευρύτερες
κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονοµικές ανάγκες)
 Η εσωτερική και εξωτερική συνοχή των συστηµάτων εφαρµογής (κρίνεται η δοµή της
στρατηγικής του προγράµµατος και των οικονοµικών κατανοµών που προτείνει σε σχέση
µε τις εθνικές, περιφερειακές και κοινοτικές πολιτικές – η Agenda της Λισσαβόνας και οι
Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις έχουν ιδιαίτερη σηµαντικότητα)
 Η ποιότητα του προγράµµατος που εξετάζεται, καθότι είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τον
βαθµό επίτευξης των στόχων του προγράµµατος
 Οι πιθανοί κίνδυνοι που εγκυµονούν για την επιτυχία επίτευξης του προγράµµατος, τόσο
όσον αφορά τις πολιτικές επιλογές που γίνονται όσο και µε το προτεινόµενο σύστηµα
εφαρµογής.

Συστάσεις και παρατηρήσεις που τέθηκαν και ενέργειες αντιµετώπισης αυτών
Οι συστάσεις και παρατηρήσεις που τέθηκαν από τον Σύµβουλο Αξιολόγησης αναφορικά µε
το κείµενο του επιχειρησιακού προγράµµατος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013»
εστιάζονται κυρίως στα παρακάτω θέµατα, τα οποία αναλύονται στις ενότητες που
ακολουθούν:
1) Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και προσδιορισµός αναγκών: οι
συστάσεις και παρατηρήσεις του Συµβούλου Αξιολόγησης αφορούσαν την εµβάθυνση και
τον προσδιορισµό των αναγκών για τη νέα προγραµµατική περίοδο µε άµεσο τρόπο.
2) SWOT ανάλυση: Οι συστάσεις του Συµβούλου Αξιολόγησης αφορούσαν την πληρότητα
των στοιχείων που εντοπίσθηκαν γενικά, αλλά και ειδικότερα των αδυναµιών που
προσδιορίσθηκαν.
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3) Εξειδίκευση αναµενόµενων αποτελεσµάτων και διαµόρφωση πλέγµατος δεικτών: οι
συστάσεις

του

Συµβούλου

Αξιολόγησης

εντοπίσθηκαν

τόσο

στην

αδυναµία

προσδιορισµού δεικτών αποτελέσµατος, όσο και σε θέµατα που αφορούσαν τις τιµές
βάσης και τιµές στόχους των δεικτών.

1. Αξιολόγηση των προσδιορισθέντων αναγκών
Η ανάλυση των αναγκών για τον άρτιο σχεδιασµό του νέου επιχειρησιακού προγράµµατος
«Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής» 2007-2013, έτσι όπως παρουσιάζεται στο κείµενο του
επιχειρησιακού προγράµµατος, θεωρείται σαφής και πλήρης.
Ειδικότερα, και όσον αφορά τον προσδιορισµό των αναγκών, σηµειώνουµε ότι αυτός υπήρξε
εξ αρχής τεκµηριωµένος, και απορρέει σαφώς από µια σε βάθος οικονοµική ανάλυση, η οποία
αποτελεί επαρκή βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής. Ωστόσο, ο Σύµβουλος
Αξιολόγησης είχε προτείνει µία ποσοτικοποίηση και ιεράρχηση των αναγκών αυτών,
προκειµένου να τεκµηριώνεται πληρέστερα η επιλογή των στρατηγικών παρεµβάσεων. Η
ιεράρχηση αυτή των αναγκών αντανακλά τις λεπτοµερειακές ποιοτικές και ποσοτικές
αναλύσεις, αλλά µπορεί να εισάγει επίσης και νέα στοιχεία: οι λεπτοµερειακές αναλύσεις ήταν
«µετρο-κεντρικές» από τη φύση τους, ενώ η ιεράρχηση εισάγει το στοιχείο της συγκριτικής
εκτίµησης της βαρύτητάς τους λαµβανοµένων υπόψη των αναλύσεων και στους άλλους
τοµείς. Πάντως, παραµένει γεγονός ότι η ιεράρχηση των αναγκών εστιάζεται στο µέγεθος /
ένταση της ανάγκης.
Λόγω της φύσης του επιχειρησιακού προγράµµατος, το οποίο περιλαµβάνει περισσότερο
«τυποποιηµένους» στόχους και παρεµβάσεις, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα δεν αναφέρεται
άµεσα στην ιεράρχηση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από την ανάλυση της
υφιστάµενης κατάστασης. Οι ανάγκες που εντοπίσθηκαν ήταν οι εξής:
1
Βελτίωση του
συστήµατος
διαχείρισης
του ΕΠ

2
Βελτίωση
διαδικασιών
διαχείρισης και
διοίκησης του
ΕΠ

3
Βελτίωση
διαδικασιών
ελέγχου και
πιστοποιήσεων

4

6

Ενίσχυση

Πιστοποίηση

συµβουλευτικ

ικανότητας

ής στήριξης

δικαιούχων

7
Βελτίωση της
πληροφόρησης
και δηµοσιότητας
στο ευρύ κοινό

Οι ανάγκες αυτές χρησιµοποιήθηκαν σε επόµενη φάση για τη διαµόρφωση της µήτρας
συνάφειας της στρατηγικής µε τις προσδιορισθείσες ανάγκες.

2. Αξιολόγηση της ανάλυσης SWOT
Ο Σύµβουλος της ex-ante αξιολόγησης αξιολόγησε την SWOT ανάλυση του σχεδίου του
επιχειρησιακού προγράµµατος, εφαρµόζοντας ο ίδιος την τεχνική SWOT προκειµένου να
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επιβεβαιώσει τα ευρήµατα που εντοπίσθηκαν. Η αξιολόγηση αυτή διαφοροποιείται από την
προηγηθείσα ιεράρχηση των αναγκών: εκείνη αναφέρεται στην ένταση-µέγεθος των
αναγκών, ενώ η παρούσα αναφέρεται στο χαρακτήρα τους (θετικός ή αρνητικός, ενδογενήςσηµερινός ή εξωγενής-µελλοντικός). Επίσης, τα «θέµατα» της ανάλυσης είναι πιο
διαφοροποιηµένα και σύνθετα από τις ανάγκες. Συνοψίζοντας τα ευρήµατα της SWOT
ανάλυσης, ο Σύµβουλος αξιολόγησης διασταύρωσε και συσχέτισε τα θέµατα της SWOT µε
επιλογές πολιτικής (επιταχυντικές, σταθεροποιητικές, διαρθρωτικές και προληπτικές).
Κατά την άσκηση αυτή, υπήρχε ένας µεγάλος αριθµός προτάσεων και συστάσεων από τον
Σύµβουλο Αξιολόγησης, οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο κείµενο του επιχειρησιακού
προγράµµατος. Φυσικά, πάντα υπάρχουν περιθώρια ενίσχυσης της ανάλυσης, κυρίως από
άποψη εµβάθυνσης, δεδοµένου ότι θεµατικά δεν υπάρχουν άξια λόγου κενά, αλλά στην
παρούσα µορφή της αυτή κρίνεται, πλέον, σαφώς ικανοποιητική.

3. Αξιολόγηση των αναµενόµενων αποτελεσµάτων και των δεικτών
Οι κύριες αξιολογικές παρατηρήσεις που συστάθηκαν από τον Σύµβουλο Αξιολόγησης για τα
αναµενόµενα αποτελέσµατα και τους δείκτες µέτρησης αυτών, αφορούσαν τα εξής:
•

Πληρότητα των αποτελεσµάτων και του πλέγµατος δεικτών, η οποία θεωρείται µεσαίας
κλίµακας

•

Τη διαµόρφωση δεικτών αποτελέσµατος, η οποία ωστόσο, λόγω της φύσης του ίδιου του
προγράµµατος, το οποίο έχει υποστηρικτικό και όχι αναπτυξιακό χαρακτήρα, είναι
δύσκολο να δηµιουργηθεί

•

Τις τιµές βάσης, οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν αποτελέσµατα εφαρµογής του Γ’ ΚΠΣ,
και όχι φυσικό σηµείο έναρξης δράσεων και εκροών της νέας προγραµµατικής περιόδου

•

Υπάρχουν τιµές στόχοι οι οποίοι θεωρούνται υψηλοί για ορισµένους δείκτες

Γενικά ωστόσο, και µε βάση την εµπειρία µας, έχουµε την αίσθηση ότι το σύστηµα των
δεικτών παρουσιάζει υψηλή πληρότητα. Αν και δεν υπάρχουν αναφορές σε υποθέσεις που
έχουν χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση και αξιολόγηση της εφικτότητας των στόχων, η
γενική αίσθηση είναι ότι οι στόχοι κινούνται σε ρεαλιστική πλαίσια.
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Άλλα αξιολογικά ζητήµατα
Συνέπεια της στρατηγικής µε τις προσδιορισθείσες ανάγκες
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013» διαρθρώνει τη
στρατηγική

του

ως

εξής

(βλέπε
1ος Άξονας Προτεραιότητας

σχετικό διάγραµµα):
•

Θέτει

έναν

Υποστήριξη
Υποστήριξηεπιτελικών
επιτελικώνδοµών,
δοµών,λειτουργιών
λειτουργιών
και
καιδικαιούχων
δικαιούχωνφορέων
φορέων

«Στρατηγικό

Στρατηγικός Στόχος

Στόχο»
•

ικανοποιεί τον
στρατηγικό στόχο

∆ιαµορφώνει
Προτεραιότητας
ικανοποίηση

έναν

Άξονα

για

την

αυτού

του

Στρατηγικού Στόχου
•

Αναλύει

τον

Στρατηγικό

Στόχο σε 2 Γενικούς Στόχους.

εκφράζεται µέσα από τους γενικούς στόχους

Γενικός Στόχος «α»
Ενίσχυση
Ενίσχυσητων
τωνεπιτελικών
επιτελικώνφορέων
φορέωντου
τουσυστήµατος
συστήµατος διοίκησης
διοίκησηςκαι
καισυντονισµού
συντονισµού
της
ντεπεξέλθουν
τηςυλοποίησης
υλοποίησηςτου
τουσυνόλου
συνόλουτων
τωνΕ.Π.,
Ε.Π.,ώστε
ώστε να
να µπορούν
µπορούννα
να ααντεπεξέλθουν
απρόσκοπτα,
απρόσκοπτα,αποτελεσµατικά
αποτελεσµατικά και
καιαποδοτικά
αποδοτικά στις
στις νέες
νέεςαυξηµένες
αυξηµένες
υποχρεώσεις
υποχρεώσειςτους,
τους, µέσω
µέσωτης
τηςχρηµατοδότησης
χρηµατοδότησηςδραστηριοτήτων
δραστηριοτήτων
προπαρασκευής,
προπαρασκευής,διαχείρισης,
διαχείρισης,παρακολούθησης,
παρακολούθησης,αξιολόγησης,
αξιολόγησης,
πληροφόρησης
πληροφόρησηςκαι
καιελέγχου
ελέγχουτων
τωνεπιχειρησιακών
επιχειρησιακώνπρογρα
προγραµµάτων,
µµάτων,καθώς
καθώςκαι
και
δραστηριοτήτων
για
την
ενίσχυση
της
διοικητικής
ικανότητας
δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότηταςγια
για την
την
υλοποίησης
υλοποίησηςτων
τωνδράσεων
δράσεωνπου
πουεµπίπτουν
εµπίπτουνστους
στουςστόχους
στόχουςτων
τωνΤαµείων
Ταµείων

εξειδικεύεται

•

Εξειδικεύει τη στοχοθεσία του
προγράµµατος σε 7 Ειδικούς
Στόχους.

Για την αξιολόγηση της συνάφειας
µεταξύ αναγκών και των ειδικών
στόχων, κατασκευάστηκε µια µήτρα
συνάφειας. Αποτέλεσµα αυτής της

∆ιαµόρφωση
∆ιαµόρφωσηκαι
καισυνεχή
συνεχήεξασφάλιση
εξασφάλισητων
των
κατάλληλων
νωτικών
κατάλληλωνοργα
οργανωτικ
ώνσυνθηκών
συνθηκώνγια
για την
την
υλοποίηση
υλοποίησητων
τωνστρατηγικών
στρατηγικώνστόχων
στόχωντου
τουΕΣΠΑ
ΕΣΠΑ

Γενικός Στόχος «β»
Ενίσχυση
Ενίσχυσητης
τηςδιοικητικής
διοικητικήςικανότητας
ικανότητας
των
τωνδικαιούχων
δικαιούχων φορέων
φορέωνώστε
ώστε να
να
βελτιώσουν
την
οργανωτική
βελτιώσουν την οργανωτικήτους
τους
αποτελεσµατικότητα
αποτελεσµατικότητα και
καινα
να πληρούν
πληρούντα
τα
κριτήρια
κριτήρια επιβεβαίωσης
επιβεβαίωσηςτης
της
διαχειριστικής
επάρκειας
διαχειριστικής επάρκειας

εξειδικεύεται

Ειδικοί Στόχοι

1.1.Ενίσχυση
ών φορέων
Ενίσχυσητων
τωνεπιτελικ
επιτελικών
φορέωντου
τουσυστήµατος
συστήµατοςδιοίκησης
διοίκησηςκαι
καισυντονισµού
συντονισµού
των
τωνΕΠ
ΕΠγια
για την
τηνπροπαρασκευή,
προπαρασκευή,την
τηνεφαρµογή
εφαρµογήκαι
καιτην
τηνπαρακολούθηση
παρακολούθησητων
τωνΕΠ
ΕΠ
2.2.Ενίσχυση
ών φορέων
Ενίσχυσητων
τωνεπιτελικ
επιτελικών
φορέωντου
τουσυστήµατος
συστήµατοςδιοίκησης
διοίκησηςκαι
καισυντονισµού
συντονισµού
των
τωνΕΠ
ΕΠγια
για τη
τηδιενέργεια
διενέργεια ελέγχων,
ελέγχων,επιθεωρήσεων
επιθεωρήσεωνκαι
καιπιστοποιήσεων
πιστοποιήσεων

Ειδικός Στόχος
6.6.Ενίσχυση
Ενίσχυσητης
τηςδιοικητικής
διοικητικής
οργάνωσης
οργάνωσηςκαι
καιενίσχυση
ενίσχυσητης
της
διαχειριστικής
διαχειριστικήςεπάρκειας
επάρκειαςτων
των
δικαιούχων
δικαιούχωνφορέων
φορέωντων
τωνΕΠ
ΕΠ

3.3.Ενίσχυση
ών φορέων
Ενίσχυσητων
τωνεπιτελικ
επιτελικών
φορέωντου
τουσυστήµατος
συστήµατοςδιοίκησης
διοίκησηςκαι
καισυντονισµού
συντονισµού
των
τωνΕΠ
ΕΠ µε
µεδράσεις
δράσειςσυµβουλευτικής
συµβουλευτικήςυποστήριξης
υποστήριξηςκαι
καιεκπόνησης
εκπόνησηςµελετών
µελετώνκαι
και
αξιολογήσεων
αξιολογήσεων
4.4. Ενίσχυση
ών Ενίσχυση
Ενίσχυσητων
τωνεπιτελικ
επιτελικών
Ενίσχυσητων
τωνεπιτελικών
επιτελικώνφορέων
φορέωντου
τουσυστήµατος
συστήµατος
διοίκησης
διοίκησηςκαι
καισυντονισµού
συντονισµούτων
τωνΕΠ
ΕΠγια
για το
τοσχεδιασµό,
σχεδιασµό,την
τηνοργά
οργάνωση
νωσηκαι
καιυλοποίηση
υλοποίηση
παρεµβάσεων
παρεµβάσεωνπληροφόρησης
πληροφόρησηςκαι
καιεπικοινωνίας
επικοινωνίας
5.5.Ενίσχυση
νωσης, στελέχωσης
Ενίσχυσητης
τηςδιοικητικής
διοικητικήςοργά
οργάνωσης,
στελέχωσηςκαι
καιλειτουργίας
λειτουργίας των
τωνδοµών
δοµών
διαχείρισης
διαχείρισηςκαι
καιυποστήριξης
υποστήριξηςτων
τωνΕΠ
ΕΠ

µήτρας ήταν καταρχήν η διαπίστωση

7.7.Ενίσχυση
Ενίσχυσητων
τωνµέτρων
µέτρωνπου
πουαναλαµβάνονται
αναλαµβάνονταιαπό
απότην
τηνΕ.Ε.
Ε.Ε.σχετικά
σχετικά µε
µετην
την
προπαρασκευή,
προπαρασκευή,παρακολούθηση,
παρακολούθηση,διοικητική
διοικητικήκαι
καιτεχνική
τεχνικήστήριξη,
στήριξη,αξιολόγηση,
αξιολόγηση,
έλεγχο
και
επιθεώρηση
της
εφαρµογής
του
Κανονισµού
(ΕΚ)
1083/2006
έλεγχο και επιθεώρηση της εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006

ότι όλες οι ανάγκες αντιµετωπίζονται
από έναν τουλάχιστον στόχο. Λαµβάνοντας υπόψη το συνολικό βαθµό της συνάφειας
στόχων και αναγκών (0,82), καταλήγουµε ότι υπάρχει υψηλός βαθµός συνάφειας στόχων –
στρατηγικής µε τις ανάγκες τις οποίες οι στόχοι αυτοί καλούνται να εξυπηρετήσουν.
Αξιολόγηση της λογικής της στρατηγικής
Η εξέταση της λογικής ακολουθίας έγινε µέσα από την «αναπαράσταση» της λογικής και
συνεκτικότητας της στρατηγικής µε τη µέθοδο του λογικού πλαισίου (logical framework
approach – LFA). Η µέθοδος του λογικού πλαισίου είναι ένα αποτελεσµατικό εργαλείο
διοίκησης τόσο κατά την διάρκεια προγραµµατισµού και προετοιµασίας των προγραµµάτων
όσο και κατά την υλοποίηση και αξιολόγησή τους. Η µέθοδος µπορεί να εφαρµοστεί σε όλα

25

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 – 2013»

_______________________________________________________________________________________________________________

τα στάδια του προγραµµατικού κύκλου, και ξεκινά µε την ιεράρχηση των στόχων του
προγράµµατος (διάγραµµα παραπάνω).
Στη συνέχεια, και µε την ολοκλήρωση του λογικού δένδρου των στόχων, και αφού
διαµορφώθηκε µία σαφής εικόνα της µελλοντικής επιθυµητής κατάστασης συντάχθηκαν
Μήτρες Λογικού Πλαισίου (ΜΛΠ) για κάθε Ειδικό Στόχο. Κάθε ΜΛΠ εµφανίζει την λογική της
παρέµβασης και περιγράφει τις υποθέσεις και τους κινδύνους που σχετίζονται µε αυτή. Η
ΜΛΠ συµπληρώνεται σταδιακά όσο προχωρεί η διαδικασία του προγραµµατισµού ή/και της
αξιολόγησης και στην τελική µορφή του δίνει µία ολοκληρωµένη εικόνα του ΕΠ.
Για τη σύσταση των ΜΛΠ, θεωρήθηκε αναγκαίος ο προσδιορισµός των αναµενόµενων
αποτελεσµάτων και των δεικτών για αυτά σε τρία επίπεδα: πρόγραµµα -> γενικός στόχος ->
ειδικός στόχος. Ωστόσο, ο Σύµβουλος Σχεδιασµού, είχε προσδιορίσει τα αποτελέσµατα και
τους δείκτες σε επίπεδο προγράµµατος. Για να ξεπερασθεί αυτό το θέµα, ο Σύµβουλος
Αξιολόγησης προσδιόρισε αποτελέσµατα και δείκτες σε επίπεδο Εδικού στόχου, προκειµένου
να αναπτυχθούν οι ΜΛΠ και να επιβεβαιωθεί η λογική της στρατηγικής.
Αν και θεωρούµε ότι µία εµβάθυνση αποτελεσµάτων και δεικτών τόσο θεµατικά όσο και µε
βάση τη συσχέτισή τους µε τους Ειδικούς Στόχους του ΕΠ, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη για την
επιβεβαίωση της λογικής της στρατηγικής και της κάλυψης όλων των αναγκών, θεωρούµε ότι
λόγω της φύσης του προγράµµατος, η υφιστάµενη ανάλυση θεωρείται επαρκής.
Εσωτερική συνέπεια της στρατηγικής
Για την αξιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής, ο Σύµβουλος αξιολόγησης ανέπτυξε
σχετική Μήτρα συνάφειας µεταξύ των ειδικών στόχων για την ανάλυση των σχέσεων και τη
συµπληρωµατικότητα αυτών µεταξύ τους, συµπεριλαµβανοµένης της συµβολής τους στην
ικανοποίηση των γενικών στόχων.
Η συνολική εικόνα που προέκυψε είναι ενός προγράµµατος που παρουσιάζει επαρκή
εσωτερική συνοχή σε επίπεδο στόχων (και παρεµβάσεων), και παράλληλα επαρκή
διαφοροποίηση

µεταξύ

των

δύο

γενικών

στόχων

που

συγκροτούν

τον

Άξονα

Προτεραιότητας.
Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασµό µε τις αναλύσεις και τα συµπεράσµατα των
προηγούµενων σταδίων και ενοτήτων, επιτρέπει το ευρύτερο συµπέρασµα ότι το «µείγµα

στρατηγικής» που προωθεί το επιχειρησιακό πρόγραµµα µέσω των στόχων και του άξονα
προτεραιότητας αντιστοιχεί σε όλες τις ανάγκες, που έχουν καταγραφεί από την ανάλυση
υφιστάµενης κατάστασης, και παράλληλα χαρακτηρίζεται από εύλογες συµπληρωµατικότητες
και αλληλεπιδράσεις.
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Αξιολόγηση της συνεκτικότητας της στρατηγικής µε τις εθνικές πολιτικές και τις
κοινοτικές στρατηγικές κατευθύνσεις
Ο Σύµβουλος Αξιολόγησης εξέτασε τη συνεκτικότητα και συνάφεια της στρατηγικής µε τις
παρακάτω πολιτικές και κατευθύνσεις:
1) ΕΣΠΑ 2007-2013
2) Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές (ΚΣΚΓ) για τη Συνοχή 2007-2013
3) Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων
4) Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση
5) Στρατηγική της Λισσαβόνας
Σύµφωνα µε τα ευρήµατα του Συµβούλου Αξιολόγησης, έτσι όπως αυτά τεκµηριώνονται από
τους σχετικούς πίνακες συνάφειας, η στρατηγική του ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής
2007-2013» βρίσκεται σε πλήρη συνάφεια και συνέπεια µε τις παραπάνω παρεµβάσεις.
Συµπεράσµατα και πιθανοί κίνδυνοι και δυσχέρειες
Συµπερασµατικά,

και

µε

βάση

τη

δοµή

και

το

περιεχόµενο

του

Επιχειρησιακού

Προγράµµατος, προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις:
 Ο ίδιος ο χαρακτήρας του επιχειρησιακού προγράµµατος είναι απλός και σαφής, µε
ξεκάθαρη την ιεραρχία µεταξύ άξονα προτεραιότητας, γενικούς στόχους που εξυπηρετεί,
καθώς επίσης και τους ειδικούς στόχους στους οποίους εκφράζεται ουσιαστικά η
στρατηγική
 Όλοι οι γενικοί στόχοι υποστηρίζονται από ειδικούς στόχους, οι οποίοι αναλύονται
περαιτέρω σε ενέργειες παρεµβάσεων. Συνεπώς, δεν υπάρχει κάποιο λογικό κενό όσον
αφορά τη ροή ανάγκες -> γενικοί στόχοι -> ειδικοί στόχοι -> προτεραιότητες και
παρεµβάσεις. Η εξασφάλιση της ύπαρξης αυτής της αναγκαίας προγραµµατικής αλυσίδας
αποτελεί εχέγγυο για τη συνολική εσωτερική σαφήνεια και συνέπεια της στρατηγικής
 Η συµβολή των ενεργειών και παρεµβάσεων που προτείνονται για την επίτευξη των
στόχων, µε βάση τις δράσεις στις οποίες αναφέρονται και τους χρηµατοδοτικούς πόρους
που διοχετεύονται, είναι συνολικά εύλογη και αντιστοιχεί στη βαρύτητα των ειδικών
στόχων, όπως αυτή προκύπτει από τις ανάγκες και από το καθένα γενικό στόχο. Υπάρχει
εποµένως συνέπεια και σαφήνεια µε τις ανάγκες.
 Η δοµή του προγράµµατος είναι τέτοια ώστε κάθε ειδικός στόχος να εξειδικεύεται σε µία
δέσµη παρεµβάσεων που αφορούν µία κατηγορία φορέων (π.χ. επιτελικούς φορείς,
ενδιάµεσους φορείς, τελικούς δικαιούχους, κ.τ.λ.), και ένα πλέγµα ενεργειών µε κοινό
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σκοπό και αντικείµενο (π.χ. ελέγχους, ενέργειες στελέχωσης, κλπ). Με τον τρόπο αυτό,
είναι δυνατή οποιαδήποτε ευελιξία από έναν ειδικό στόχο σε έναν άλλο, για τις
περιπτώσεις βέβαια που η κατηγορία του φορέα παραµένει η ίδια.
Λαµβάνοντας εποµένως τα παραπάνω, καταλήγουµε ότι το σχέδιο του επιχειρησιακού
προγράµµατος ικανοποιεί τις απαιτήσεις όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του.
Ο Σύµβουλος Αξιολόγησης εκτίµησε τους κινδύνους και τις πιθανές δυσχέρειες οι οποίες
µπορεί να έχουν επιπτώσεις τόσο όσον αφορά την υλοποίηση των αποτελεσµάτων του
προγράµµατος (έτσι όπως αυτά αποτυπώνονται στους σχετικούς δείκτες), όσο και σε θέµατα
απώλειας πόρων. Οι κύριες κατηγορίες κινδύνων που εντοπίσθηκαν αφορούν τα παρακάτω:
•

Μειωµένο ενδιαφέρον των δυνητικών δικαιούχων

•

Προβλήµατα πιστοποίησης της τεχνικής επάρκειας των τελικών δικαιούχων

•

Αργός ρυθµός ολοκλήρωσης έργων

•

Έλλειψη επαρκών παρεµβάσεων για την προβολή και δηµοσιότητα
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3. ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
2007-2013»
1ος Άξονας Προτεραιότητας:
«Υποστήριξη επιτελικών δοµών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων»
Π/Υ: 256.000.000,00 €
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΕΤΠΑ (75%): 192.000.000,00 €
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (25%): 64.000.000,00 €
3.1. Στρατηγική, γενικοί και ειδικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας
3.1.1. Η στρατηγική του πρώτου Άξονα Προτεραιότητας που έχει τίτλο «Υποστήριξη
επιτελικών δοµών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων» ταυτίζεται µε τη στρατηγική του ΕΠ
«Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013» και αφορά στη διαµόρφωση και συνεχή
εξασφάλιση των κατάλληλων οργανωτικών συνθηκών για την υλοποίηση των στρατηγικών
στόχων του ΕΣΠΑ. Η στρατηγική αυτή εκφράζεται µέσω δύο γενικών στόχων που αφορούν:
α) την ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού της
υλοποίησης του συνόλου των Ε.Π., ώστε να µπορούν να αντεπεξέλθουν απρόσκοπτα,
αποτελεσµατικά και αποδοτικά στις νέες αυξηµένες υποχρεώσεις τους, µέσω της
χρηµατοδότησης

δραστηριοτήτων

προπαρασκευής,

διαχείρισης,

παρακολούθησης,

αξιολόγησης, πληροφόρησης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραµµάτων, καθώς και
δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των
δράσεων που εµπίπτουν στους στόχους των Ταµείων,
β) την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων φορέων ώστε να βελτιώσουν την
οργανωτική τους αποτελεσµατικότητα και να πληρούν τα κριτήρια επιβεβαίωσης της
διαχειριστικής τους επάρκειας.
3.1.2. Ταµείο συγχρηµατοδότησης του Άξονα Προτεραιότητας «Υποστήριξη επιτελικών
δοµών, διαχειριστικών αρχών και δικαιούχων φορέων» είναι το ΕΤΠΑ. Ως ορίζεται στο Γενικό
Κανονισµό,

άρθρο

34,

παράγραφος

2,

έως

10%

της

συνολικά

προβλεπόµενης

χρηµατοδότησης του Άξονα µπορεί να αφορά δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του ΕΚΤ.
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3.1.3. Οι ειδικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας «Υποστήριξη επιτελικών δοµών,
λειτουργιών και δικαιούχων φορέων» ταυτίζονται µε τους ειδικούς στόχους του ΕΠ και είναι
οι εξής:
1. Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού των ΕΠ για
την προπαρασκευή, την εφαρµογή και την παρακολούθηση των Ε.Π.
2. Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού των ΕΠ για
τη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων.
3. Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού των ΕΠ µε
δράσεις συµβουλευτικής υποστήριξης και εκπόνησης µελετών και αξιολογήσεων.
4. Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού των ΕΠ για
το σχεδιασµό, την οργάνωση και υλοποίηση παρεµβάσεων πληροφόρησης και
δηµοσιότητας.
5. Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των επιτελικών δοµών
του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού της υλοποίησης των Ε.Π.
6. Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των
δικαιούχων φορέων των ΕΠ.
7. Ενίσχυση των µέτρων που αναλαµβάνονται από την

Ε.Ε.

σχετικά

µε

την

προπαρασκευή, παρακολούθηση, διοικητική και τεχνική στήριξη, αξιολόγηση, έλεγχο και
επιθεώρηση της εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006

3.1.4. Από τους ως άνω ειδικούς στόχους:


οι υπ αριθµό 1, 2, 5 και 6 περιλαµβάνουν πράξεις που εµπίπτουν στον κωδικό
προτεραιότητας 85 ««Προπαρασκευή, εφαρµογή, παρακολούθηση και επιθεωρήσεις» της
θεµατικής προτεραιότητας «Τεχνική Βοήθεια», όπως προβλέπεται στον Εφαρµοστικό
Κανονισµό (άρθρο 11 και Παράρτηµα ΙΙ και ΙΙΙ) και έχουν συνολικό ενδεικτικό
προϋπολογισµό 211.000.000,00 €,



οι υπ αριθµό 3, 4 και 7 περιλαµβάνουν πράξεις που εµπίπτουν στον κωδικό
προτεραιότητας 86 «Αξιολόγηση και µελέτες, πληροφόρηση και δηµοσιότητα» της
θεµατικής προτεραιότητας «Τεχνική Βοήθεια», όπως προβλέπεται στον Εφαρµοστικό
Κανονισµό (άρθρο 11 και Παράρτηµα ΙΙ και ΙΙΙ) και έχουν συνολικό ενδεικτικό
προϋπολογισµό 45.000.000,00 €.
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3.2. Περιγραφή των ειδικών στόχων του Άξονα Προτεραιότητας

1ος Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση των επιτελικών φορέων και των υποστηρικτικών δοµών του
συστήµατος διοίκησης και συντονισµού των ΕΠ για την προπαρασκευή, την εφαρµογή και
την παρακολούθηση των ΕΠ

Υπό το στόχο αυτό προβλέπεται η ανάπτυξη παρεµβάσεων υποστήριξης των επιτελικών
φορέων του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού των ΕΠ για την προπαρασκευή, την
εφαρµογή και την παρακολούθηση των ΕΠ και των πράξεων που υλοποιούνται από αυτά.
Ειδικότερα, υπό το στόχο αυτό προβλέπεται η υλοποίηση πράξεων υποστήριξης:
o

της ΜΟ∆ ΑΕ, ώστε να ανταποκριθεί στις θεσµικά προβλεπόµενες υποχρεώσεις και
λειτουργίες της ως ενδιάµεσος φορέας, συµπεριλαµβανοµένης της υποστήριξης του
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ), για το οποίο προβλέπεται η
επέκταση και προσαρµογή του στις απαιτήσεις του νέου συστήµατος διοίκησης και του
νέου διαχειριστικού πλαίσιου

o

του Κέντρου ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ∆ικαίου (Κ∆ΕΟ∆) ώστε να
ανταποκριθεί στις θεσµικές προβλεπόµενες υποχρεώσεις του, ιδιαίτερα όσον αφορά τον
έλεγχο των δηµοσίων συµβάσεων και του καθεστώτος των κρατικών ενισχύσεων

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων αποτελούν:


Η προµήθεια και η επεξεργασία συστηµάτων και εργαλείων για την οργάνωση της
διαχείρισης και τον εκσυγχρονισµό ή και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των
επιτελικών

φορέων

(αγορά

ή/και

ανάπτυξη

λογισµικού,

αµοιβές

µελετητών

–

εµπειρογνωµόνων, ανάπτυξη και διάχυση προτύπων οργανωτικών µεθόδων, συνδροµές
ειδικών εφαρµογών).


Ο σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης και ανταλλαγές εµπειριών.



Η παραγωγή εκπαιδευτικών πακέτων και αντίστοιχων εκπαιδευτικών εργαλείων.



Ο σχεδιασµός, η υποστήριξη ή και η βελτίωση των συστηµάτων και των διαδικασιών
διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού.



Έξοδα για την εύρυθµη λειτουργία των ∆ιαχειριστικών Αρχών που λειτουργούν ως δοµές
στήριξης των ΕΠ ή/και των φορέων διαχείρισης.



Η εκπόνηση µελετών που υποστηρίζουν τις λειτουργίες της ΜΟ∆ ΑΕ.
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Η πραγµατοποίηση ή και η συµµετοχή σε συνέδρια, ηµερίδες, συναντήσεις εργασίας,
εκδηλώσεις, σεµινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για στόχους που αφορούν την
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την εφαρµογή και παρακολούθηση των ΕΠ, ή ευρύτερα, την
ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των επιτελικών φορέων.



Η επέκταση και προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος στους
νέους Φορείς Υλοποίησης, µε την ανάπτυξη συστηµάτων και εργαλείων διαχείρισης.



Η ανάπτυξη νέων εφαρµογών επικοινωνίας µε το ΟΠΣ.



Η προσαρµογή των εφαρµογών και του ΟΠΣ µε βάση τις νέες ανάγκες.



Οι ενέργειες ελέγχου της προληπτικής τήρησης των κοινοτικών οδηγιών περί δηµοσίων
συµβάσεων στις διαδικασίες δηµοπράτησης έργων και υπηρεσιών, καθώς και οι ενέργειες
υποστήριξης των φορέων σε θέµατα κρατικών ενισχύσεων

2ος Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήµατος διοίκησης και
συντονισµού των ΕΠ για τη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων

Υπό το στόχο αυτό προβλέπεται η ανάπτυξη παρεµβάσεων υποστήριξης των επιτελικών
φορέων του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού των ΕΠ για

τη διενέργεια ελέγχων,

επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων.
Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων υπό το στόχο αυτό αποτελούν:


Ο ποιοτικός έλεγχος των δηµοσίων έργων.



Η ανάπτυξη νέων µεθοδολογιών και συστηµάτων ποιοτικού ελέγχου.



Η πρόσληψη εξωτερικών ελεγκτών για τη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων,
πιστοποιήσεων.



Η εκπόνηση µελετών µεθοδολογικού πλαισίου για την υλοποίηση των ελέγχων,
επιθεωρήσεων, πιστοποιήσεων και ανάπτυξη µεθοδολογίας αξιολόγησης ευρηµάτων από
ελέγχους, επιθεωρήσεις, πιστοποιήσεις και εντοπισµού συστηµατικών σφαλµάτων που
απαιτούν προτάσεις βελτίωσης του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου.



Η

παροχή

συµβουλευτικής

υποστήριξης

για

την

πραγµατοποίηση

ελέγχων

και

επιθεωρήσεων επαλήθευσης της ποιότητας δηµοσίων έργων υποδοµής, που υλοποιούνται
στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.


Η

ανάπτυξη

εξειδικευµένου

λογισµικού

για

θέµατα

ελέγχου,

επιθεωρήσεων,

πιστοποιήσεων.
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Έρευνες για τον προσδιορισµό βέλτιστης µεθοδολογίας ελέγχων, επιθεωρήσεων,
πιστοποιήσεων.



Οι έλεγχοι µεµονωµένων περιπτώσεων που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση.

3ος Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήµατος διοίκησης και
συντονισµού των ΕΠ µε δράσεις συµβουλευτικής υποστήριξης και εκπόνησης µελετών και
αξιολογήσεων

Υπό το στόχο αυτό προβλέπονται πράξεις υποστήριξης της υλοποίησης, βελτίωσης της
ποιότητας

και

της

αποτελεσµατικότητας

των

ΕΠ

µε

την

παροχή

εξειδικευµένων

εµπειρογνωµοσυνών, µελετών, καθώς και των προβλεπόµενων στα άρθρα 47 και 48 του
Γενικού Κανονισµού 1083/2006, αξιολογήσεων.
Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων αποτελούν:


Η εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών µελετών.



Η χρήση εξωτερικών υπηρεσιών στήριξης σε ειδικά θέµατα.



Οι Σύµβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης.



Η πραγµατοποίηση συνεδρίων/ηµερίδων, συναντήσεων εργασίας, εκδηλώσεων για
ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ειδικά θέµατα.



Η εκπόνηση αξιολογήσεων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 47 και 48 του
Γενικού Κανονισµού 1083/2006.

4ος Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήµατος διοίκησης και
συντονισµού των ΕΠ για το σχεδιασµό, την οργάνωση και υλοποίηση παρεµβάσεων
πληροφόρησης και δηµοσιότητας

Στο πλαίσιο του στόχου αυτού προβλέπεται η υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης,
προβολής και δηµοσιότητας, που απευθύνονται τόσο στους ενδιαφερόµενους φορείς
(περιφερειακές και τοπικές αρχές και λοιπές αρµόδιες δηµόσιες αρχές, επαγγελµατικές
οργανώσεις, κοινωνικοί και οικονοµικοί εταίροι, µη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ.) όσο και
στην ελληνική και διεθνή κοινή γνώµη, σχετικά µε:
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τις παρεµβάσεις που συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο της τέταρτης προγραµµατικής
περιόδου και αναφέρονται είτε στο σύνολο της επικράτειας, είτε σε επιµέρους τοµείς και
περιοχές,



τις δυνατότητες, τα πλεονεκτήµατα και τις ευκαιρίες που δηµιουργούν οι παρεµβάσεις
αυτές, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάδειξη της θέσης της χώρας στη διεθνή κοινότητα και
επιλεγµένες αγορές στόχου ως γεωστρατηγικής πύλης εισόδου στην Ε.Ε. και ελκυστικού
χώρου ανάπτυξης διεθνούς επιχειρηµατικότητας,



τα οφέλη και τις επιπτώσεις τους στην ελληνική οικονοµία και τον πληθυσµό.

Τα παραπάνω αφορούν δράσεις δηµοσιότητας και πληροφόρησης που αναφέρονται στο
επίπεδο συνολικά των παρεµβάσεων της τέταρτης προγραµµατικής περιόδου και όχι των
επιµέρους Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (τα οποία καλύπτονται από σχετικό Άξονα).
Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων του ειδικού αυτού στόχου αποτελούν:


Η εκπόνηση/ εξειδίκευση/προσαρµογή Επικοινωνιακών Σχεδίων ∆ράσης.



Η εφαρµογή ενεργειών Επικοινωνιακών Σχεδίων ∆ράσης.

5ος Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των
επιτελικών φορέων και των υποστηρικτικών δοµών του συστήµατος διοίκησης και
συντονισµού της υλοποίησης των Ε.Π.

Υπό το στόχο αυτό περιλαµβάνονται δράσεις που αφορούν στην υποστήριξη της διοικητικής
οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των επιτελικών φορέων και των υποστηρικτικών
δοµών του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού της υλοποίησης του συνόλου των Ε.Π.
της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, ώστε να µπορούν να αντεπεξέλθουν απρόσκοπτα,
αποτελεσµατικά και αποδοτικά στις νέες υποχρεώσεις τους. Υπό το στόχο αυτό
περιλαµβάνονται:


Ενέργειες στελέχωσης των επιτελικών φορέων και των υποστηρικτικών δοµών του
συστήµατος διοίκησης και συντονισµού της υλοποίησης των ΕΠ, καλύπτοντας τόσο το
υφιστάµενο όσο και των νέο προσωπικό των δοµών αυτών.



Ενέργειες υποστήριξης της διοικητικής οργάνωσης και της λειτουργίας των επιτελικών
δοµών

του

συστήµατος

διοίκησης

και

συντονισµού

της

υλοποίησης

των

συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων,
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Ενέργειες µίσθωσης χώρων και προµήθειας εξοπλισµού των επιτελικών δοµών του
συστήµατος διοίκησης και συντονισµού της υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων
δράσεων.

6ος Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και ενίσχυση της διαχειριστικής
επάρκειας των δικαιούχων φορέων

Υπό το στόχο αυτό προβλέπεται η ανάπτυξη δράσεων ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας
των δικαιούχων ώστε να βελτιώσουν την οργανωτική τους αποτελεσµατικότητα και να
πληρούν τα κριτήρια επιβεβαίωσης της διαχειριστικής τους επάρκειας. Πιο συγκεκριµένα, στο
πλαίσιο του στόχου αυτού προβλέπονται:


αφενός «οριζόντιες» δράσεις υποστήριξης της διαχειριστικής επάρκειας και της
διοικητικής ικανότητας και αποτελεσµατικότητας των δικαιούχων των ΕΠ,



αφετέρου,

αυτοτελείς

δράσεις

ενίσχυσης

της

διοικητικής

ικανότητας

και

της

διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων, ώστε να µπορούν να επιβεβαιώσουν /
πιστοποιήσουν και να τηρούν σε ισχύ τα κριτήρια:
o

συµµόρφωσης του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας τους µε το θεσµικό και
κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων,

o

οργανωτικής δοµής και στελέχωσης,

o

οργανωτικών λειτουργιών / διαδικασιών και εσωτερικού ελέγχου,

o

κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδοµής.

7ος Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση των µέτρων που αναλαµβάνονται από την Ε.Ε. σχετικά µε την
προπαρασκευή, παρακολούθηση, διοικητική και τεχνική στήριξη, αξιολόγηση, έλεγχο και
επιθεώρηση της εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006

Υπό το στόχο αυτό περιλαµβάνονται πράξεις που αναλαµβάνονται κατόπιν πρωτοβουλίας
ή/και για λογαριασµό της Επιτροπής σχετικά µε την προπαρασκευή, παρακολούθηση,
διοικητική και τεχνική στήριξη, αξιολόγηση, έλεγχο και επιθεώρηση της εφαρµογής του
Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006, βάσει των προβλεπόµενων στο άρθρο 45 του εν λόγω
Κανονισµού.
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3.3. Συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων µε αυτές που χρηµατοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης(ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας
(ΕΤΑ) - Κριτήρια ∆ιαχωρισµού των Παρεµβάσεων των Ταµείων µε το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ.
Το κείµενο που ακολουθεί είναι κοινό για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, το
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Επιχειρησιακό πρόγραµµα Αλιεία και οριοθετεί τις παρεµβάσεις
µεταξύ των Ταµείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ), του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ.

3.3.1. Γενικά
Ο

κύριος

όγκος

των

παρεµβάσεων

που

αφορούν

στη

βελτίωση

της

προσπελασιµότητας των αγροτικών περιοχών και τις παρεµβάσεις σε υποδοµές
περιβάλλοντος θα καλυφθεί από το Ταµείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η ενίσχυση µεγάλης κλίµακας
επενδυτικών σχεδίων, η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, η αναβάθµιση του
συστήµατος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. η προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης,
καθώς

και

η

βελτίωση

της

ανταγωνιστικότητας

και

του

επιχειρηµατικού

περιβάλλοντος θα καλυφθούν από το ΕΤΠΑ, ενώ η αναβάθµιση της δηµόσιας
διοίκησης, η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και οι παρεµβάσεις στους
ανθρώπινους πόρους, θα καλυφθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
(ΕΚΤ).
Η θέσπιση κριτηρίων διαχωρισµού µεταξύ των οµοειδών κατηγοριών πράξεων
που δύνανται να χρηµατοδοτηθούν από τα διαφορετικά Ταµεία δεν διαπνέεται από
«διαχειριστική» λογική, αλλά αντανακλά τις προτεραιότητες των επιµέρους
πολιτικών (περιφερειακή πολιτική, πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, αλιευτική
πολιτική) το σύνολο των οποίων βεβαίως επηρεάζεται από τη διάσταση του χώρου.
Η µεγάλη έκταση των αγροτικών περιοχών, το µήκος της ακτογραµµής και το πλήθος
των νησιών καθιστούν απαγορευτική την υιοθέτηση ως µόνου κριτηρίου διαχωρισµού
των πράξεων των Ταµείων το «χωρικό – γεωγραφικό» κριτήριο, διότι είναι δεδοµένο
ότι οι πόροι του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ δεν επαρκούν για να καλύψουν ικανοποιητικά τις
ανάγκες στις δυο γενικές οµάδες παρεµβάσεων, µέσω των οποίων θα
εξυπηρετηθούν ο στόχος της διαφοροποίησης της οικονοµίας των αγροτικών
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περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία και ο στόχος της
βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές.
Οι δύο γενικές οµάδες παρεµβάσεων αφορούν:
•

Στις παρεµβάσεις στο παραγωγικό περιβάλλον

•

Στα έργα υποδοµών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών
περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία.

Αναγκαιότητα θέσπισης κριτηρίων εντοπίζεται επίσης στους ακόλουθους τοµείς
παρεµβάσεων:
•

∆ράσεις κατάρτισης – Ανθρώπινο δυναµικό

•

Παρεµβάσεις στον τοµέα του Περιβάλλοντος.

•

Παρεµβάσεις µε βάση την προσέγγιση LEADER που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ

•

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

Με βάση την παραπάνω προσέγγιση, τα κριτήρια διαχωρισµού των πράξεων που
παρουσιάζονται στη συνέχεια, αποτελούν ένα συγκερασµό χωρικών – γεωγραφικών,
οικονοµικών και διοικητικών κριτηρίων.
Για τις παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν

στις περιοχές

εφαρµογής του

Άξονα

Προτεραιότητας 4 Leader του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2007 -2013,

µε νοµική βάση τα άρθρα 61 - 64 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του

Συµβουλίου, της 20/9/2005, «για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)» κριτήριο διαχωρισµού
των παρεµβάσεων αποτελεί αυτή καθ’ εαυτή η προσέγγιση Leader.
Επίσης, για τις παρεµβάσεις µε στόχο την ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών
περιοχών στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π Αλιείας
(ΕΠΑΛ) 2007 -2013, µε νοµική βάση τα άρθρα 43 - 45 του Καν.(ΕΚ) 1198/2006
του Συµβουλίου, της 27/7/2006, για το «Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας», κριτήριο
διαχωρισµού των παρεµβάσεων αποτελεί αυτή

καθ’ εαυτή η επιλεχθείσα τοπική

στρατηγική για την κάθε αλιευτική περιοχή.
Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (άξονας
1

ΠΑΑ),

κατεύθυνσης

φυτικής

και

ζωικής

παραγωγής,

στο

πλαίσιο
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συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το
ΕΓΤΑΑ.
Επενδύσεις για την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών και
δασοκοµικών προϊόντων (άξονας 1 ΠΑΑ), οι οποίες αφορούν στην πρώτη
µεταποίηση ή/και εµπορία προϊόντων (δεν αφορά επενδύσεις στο λιανικό εµπόριο)
που καλύπτονται από το Παράρτηµα Ι της Συνθήκης, καθώς και δασικών προϊόντων,
χρηµατοδοτούνται κατά αποκλειστικότητα από το ΕΓΤΑΑ. Η στήριξη από το
ΕΓΤΑΑ περιορίζεται στις πολύ µικρές, τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις
κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής καθώς και για
τις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν
κύκλο εργασιών µικρότερο των 200 εκ. €.
Στην περίπτωση της δασοκοµίας η στήριξη παρέχεται από το ΕΓΤΑΑ στις πολύ
µικρές επιχειρήσεις.
Οι επενδύσεις στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας εσωτερικών
υδάτων

και της θαλάσσιας αλιείας, χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ µέχρι

εξαντλήσεων των πόρων του ΕΠΑΛ.
Οι επενδύσεις στην πρώτη µεταποίηση και εµπορία ιχθύων, οστράκων κ.λ.π.
χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΑ, µέχρι εξαντλήσεως των πόρων του
ΕΠΑΛ.
Η στήριξη στην υδατοκαλλιέργεια και στη µεταποίηση, από το ΕΤΑ, περιορίζεται
σύµφωνα µε τον Καν. 1198/06, σε πολύ µικρές, µικρές

και µεσαίες

επιχειρήσεις καθώς και σε επιχειρήσεις από 250-750 άτοµα ή έχουν κύκλο
εργασιών 200 εκ.€.
Υδρεύσεις, αποχετεύσεις και βιολογικοί καθαρισµοί χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά
από το ΕΤΠΑ.
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3.3.2. Ειδικά Κριτήρια ∆ιαχωρισµού
3.3.2.1. Έργα υποδοµών που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και
ΕΤΑ
Παρεµβάσεις σε υποδοµές υλοποιούνται στο σύνολο των αγροτικών περιοχών εφαρµογής
του άξονα προτεραιότητας 3 του Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη (ΠΑΑ) 2007 2013 σε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα έως 3000 κατοίκους και στις περιοχές εφαρµογής του ΕΠΑΛ,
ως ακολούθως:

3.3.2.1.1. Υποδοµές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας

και

τη διατήρηση και αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς (άξονας 3 ΠΑΑ)
•

Τοπικά κέντρα τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία-περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης),
σήµανση αξιοθέατων, µνηµείων, κ.λ.π., ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής
υπαίθρου, προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών.

•

Υποδοµές για τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, όπως
τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της αγροτικής υπαίθρου (µνηµεία, γεφύρια, µύλοι, λιοτρίβια,
πατητήρια, βρύσες κ.λ.π.) και το τοπίο της υπαίθρου (όπως αναβαθµίδες κ.λ.π.).

Τα ανωτέρω αφορούν σε παρεµβάσεις τοπικής κλίµακας και δεν επιτρέπονται
παρεµβάσεις σε µνηµεία αρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού.
Ως ανώτατο ύψος προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών είναι τα 300.000€ .
Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης προϋπολογισµού υψηλότερου αυτού του ορίου
δύνανται να χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.

3.3.2.1.2. Υποδοµές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις
αγροτικές περιοχές (άξονας 3 ΠΑΑ)

Α)

Παρεµβάσεις σε

κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία – συλλογές -

εκθετήρια που σχετίζονται µε την λαογραφική / αγροτική πολιτιστική
κληρονοµιά, κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας,
ωδεία,

χώροι

άσκησης

πολιτιστικών

βιβλιοθήκες,

δραστηριοτήτων

(θέατρο,

κινηµατογράφος).

39

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 – 2013»

_______________________________________________________________________________________________________________

Ως ανώτατο ύψος προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών είναι τα
300.000

€.

Ίδιες

κατηγορίες

παρέµβασης,

προϋπολογισµού

υψηλότερου αυτού του ορίου, δύνανται να χρηµατοδοτηθούν από το
ΕΤΠΑ.
Β)

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και

εκδηλώσεων

ανάδειξης

και

διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για
µικρής

κλίµακας

υποδοµή,

προµήθεια

εξοπλισµού,

µουσικών

οργάνων,

στολών κλπ.
Ως ανώτατο ύψος προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών είναι τα
300.000

€.

Ίδιες

κατηγορίες

παρέµβασης,

προϋπολογισµού

υψηλότερου αυτού του ορίου, δύνανται να χρηµατοδοτηθούν από το
ΕΤΠΑ.
Οι παρεµβάσεις των σηµείων Α, Β, ανωτέρω δεν σχετίζονται µε επιχειρηµατική
δραστηριότητα.

3.3.2.1.3. Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών (άξονας 3 ΠΑΑ).

Για την ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, θα χρηµατοδοτηθούν δράσεις για τη
συνολική αναβάθµιση χωριών (∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα έως 3.000 κατοίκων κατά
βάση ορεινών και µειονεκτικών στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα 3 του ΠΑΑ) σε
εφαρµογή συνολικής µελέτης αναβάθµισης1 του οικισµού. Οι επιλέξιµες
κατηγορίες δαπανών αφορούν τα παρακάτω:
•

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

•

αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση

•

αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων µε ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και ιστορικής
αξίας

Το µέτρο αφορά κυρίως σε δηµόσια έργα και συνολικά για τις ανωτέρω
παρεµβάσεις ο επιλέξιµος προϋπολογισµός θα ανέρχεται έως 1.000.000 € .
1

Ως προς αυτό το µέτρο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη µελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής
αναβάθµισης και ανάδειξης συνολικά του οικισµού ή σύνταξη σχεδίου αναβάθµισης αυτού. Αυτή η κατηγορία παρέµβασης δεν
εφαρµόζεται σε εγκαταλελειµµένους οικισµούς. Το περιεχόµενο της µελέτης θα προσδιορισθεί σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Κατά προτεραιότητα εντάσσονται περιοχές που έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (ύδρευσης, αποχέτευσης)
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3.3.2.1.4. Υποδοµές πρόσβασης.

Μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις συνολικού προϋπολογισµού
µέχρι 500.000€, χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΤΑ.
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3.3.2.1.5. Αλιευτικά καταφύγια (Άξονας 3 ΕΠΑΛ).
Το ΕΤΑ θα χρηµατοδοτεί:
(α) Την κατασκευή µόνο µικρών αλιευτικών καταφυγίων (µέχρι 50 θέσεις
ελλιµενισµού και προϋπολογισµού µέχρι 1,5Μ€ στα αποµακρυσµένα Ελληνικά
Νησιά όπως αυτά αναφέρονται στο κεφάλαιο 1 του Ε.Π Αλιείας

2007 –2013.

(β) Τον εκσυγχρονισµό και εξοπλισµό των υφιστάµενων αλιευτικών καταφυγίων.

3.3.2.1.6. Υποδοµές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Το σύνολο των παρεµβάσεων που άπτονται υποδοµών και εφαρµογών ΤΠΕ για την
εξυπηρέτηση του πολίτη χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά και µόνο από το ΕΤΠΑ.

3.3.2.1.7. Λοιπά έργα υποδοµών

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

3.3.3.1. Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013
Το σύνολο των δράσεων κατάρτισης, εκπαίδευσης ενηµέρωσης στο πλαίσιο
εφαρµογής των Αξόνων 3 και 4, όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν.1698/2005 ,
υλοποιούνται στο πλαίσιο χρηµατοδότησης προγραµµάτων, µέσω του ΕΚΤ.
Όσον αφορά δράσεις κατάρτισης αγροτών που σχετίζονται µε τον Άξονα 2 του Καν.
1698/2005, καθώς και δράσεις κατάρτισης-ενηµέρωσης (διάρκειας µικρότερης
των 50 ωρών), οι οποίες αφορούν όλες τις στρατηγικές, πολιτικές και
κατευθύνσεις για την Αγροτική Ανάπτυξη στη νέα προγραµµατική περίοδο,
υλοποιούνται στο πλαίσιο χρηµατοδότησης του ΠΑΑ, µέσω του ΕΓΤΑΑ.
Η διαφοροποίηση µεταξύ ΕΓΤΑΑ και ΕΚΤ, για τις δράσεις κατάρτισης,
ενηµέρωσης στο πλαίσιο εφαρµογής του Άξονα 1 του ΠΑΑ, θα εξειδικευτεί
στο πλαίσιο του µηχανισµού συντονισµού.

3.3.3.2. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013
∆εν περιλαµβάνονται δράσεις κατάρτισης στο ΕΠ Αλιείας 2007 – 2013 και οι σχετικές
δράσεις θα υλοποιηθούν µε συγχρηµατοδότηση του ΕΚΤ.
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3.3.4. Περιβάλλον
3.3.4.1 Κριτήρια διαχωρισµού ανά περιβαλλοντικό τοµέα

Οι ειδικότερες περιβαλλοντικές δράσεις οµαδοποιήθηκαν ανά περιβαλλοντικό τοµέα
(φύση, έδαφος, ατµοσφαιρικό περιβάλλον, ακουστικό περιβάλλον, κλιµατική αλλαγή,
πολιτική προστασία, µηχανισµοί-εργαλεία-θεσµοί, υδατικό περιβάλλον, χωροταξίαπολεοδοµία).
Για τα πεδία που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από περισσότερα του ενός Ταµείου
και για τα οποία υπάρχει αναγκαιότητα προσδιορισµού κριτηρίων διαχωρισµού και
διασφάλισης συµπληρωµατικότητας εφαρµόζονται τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία
παρατίθενται ανά τοµέα:

Τοµέας «Φύση»:
¾

Η εφαρµογή µέτρων προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων και
γενικότερα τα θέµατα παρεµβάσεων σε περιοχές ∆ικτύου Natura 2000
αποτελεί από τα σηµαντικότερα πεδία εφαρµογής κριτηρίων διαχωρισµού,
ιδιαίτερα µεταξύ των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (βλ. ανάλυση στον πίνακα 2 που
ακολουθεί).

¾

Μεταχείριση και παρακολούθηση γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων
και οργανισµών που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή. Οι δράσεις που
θα χρηµατοδοτηθούν από κάθε Ε.Π. εξειδικεύονται στις αντίστοιχες περιγραφές
των προγραµµατικών κειµένων. Γενικό κριτήριο διαχωρισµού αποτελεί το

Παράρτηµα Ι της Συνθήκης, όπου σχετικές δράσεις είναι επιλέξιµες µόνο στο
πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ.
¾

Πυρκαγιές: Το ΠΑΑ θα καλύψει τον τοµέα των δασικών πυρκαγιών και
ειδικότερα

θα

χρηµατοδοτήσει

δράσεις

αντίστοιχες

αυτών

που

χρηµατοδοτήθηκαν από τα ΠΕΠ, µέσω του ΕΓΤΠΕ-Π κατά τη Γ’ προγραµµατική
περίοδο,

όπως

έργα

πρόληψης

και

προστασίας

των

δασικών

οικοσυστηµάτων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές.
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Ο εξοπλισµός δασοπυρόσβεσης χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ (βλ. και
πίνακα 1).
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Τοµέας «Ατµοσφαιρικό περιβάλλον»:
¾

Ενίσχυση ασφάλειας προστατευόµενων περιοχών από φυσικούς ή
άλλους κινδύνους (Μεταφορά, χρήση ή αποθήκευση ουσιών – πυρκαγιές).

Το ΕΓΤΑΑ συγχρηµατοδοτεί

δράσεις για την πρόληψη των δασικών

πυρκαγιών, ως ανωτέρω.
Τοµέας «Kλιµατική Aλλαγή »:
¾

Προώθηση

Ανανεώσιµων

Πηγών

Ενέργειας

(ΑΠΕ):

Το

ΠΑΑ,

θα

χρηµατοδοτήσει αποκλειστικά µικρής κλίµακας επενδυτικά σχέδια προώθησης
ΑΠΕ (επιλέξιµου συνολικού προϋπολογισµού έως 300.000 €), στο πλαίσιο του
Άξονα 3.
Μεγαλύτερου προϋπολογισµού επενδύσεις, στις περιοχές του άξονα 3, θα
χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
Οι επενδύσεις σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης για την προώθηση των
ενεργειακών

καλλιεργειών

θα

χρηµατοδοτηθούν

από

τον

‘Άξονα

Προτεραιότητας 1 του ΠΑΑ 2007 – 2013.

¾

Ενίσχυση τεχνολογιών και προϊόντων για την προστασία της στοιβάδας
του όζοντος:
Οι παρεµβάσεις του ΠΑΑ στο συγκεκριµένο τοµέα αφορούν αποκλειστικά τη
ζωική και φυτική παραγωγή καθώς και την πρώτη µεταποίηση των προϊόντων
του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης.

Τοµέας «Μηχανισµοί, Εργαλεία, Θεσµοί»:
Αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα του ΕΤΠΑ

Τοµέας «Χωροταξία – Πολεοδοµία»:
¾

Εθνικό δασολόγιο: Κατά περίπτωση και πιθανή συγχρηµατοδότηση ανάλογα
µε το είδος της πράξης από ΕΓΤΑΑ (∆ασικοί χάρτες) και από ΕΤΠΑ κάθε άλλη
σχετική δράση.
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Με βάση τα σηµαντικότερα πεδία δυνητικών επικαλύψεων που εντοπίσθηκαν,
διαµορφώθηκε ο Πίνακας 1, που ακολουθεί, στον οποίο εξειδικεύονται οι δράσεις του
τοµέα περιβάλλοντος που θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, το Ταµείο Συνοχής και
το ΕΓΤΑΑ.
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Πίνακας 1:

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΠΑ, Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΓΤΑΑ ΣΤΟΝ

ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΤΠΑ

ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ

Αντιπληµµυρικά έργα

♦

♦

Αρδευτικά δίκτυα

ΕΓΤΑΑ

♦

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές,
σκοπιµότητα), Άρδευση

Φράγµατα

(ανάλογα

µε

τη

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα για ύδρευση

♦
♦

♦

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα στα νησιά ή αγροτικές
περιοχές υπό όρους
2

Βιοποικιλότητα, παρεµβάσεις σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας
Έρευνα και τεχνολογία σε θέµατα περιβάλλοντος

♦
♦

♦

♦

∆άση, πρόληψη πυρκαγιών, αναδασώσεις

♦

Μονοπάτια, ποδηλατικές διαδροµές, σήµανση, παρατηρητήρια,
θέσεις θέας (αγροτικές περιοχές)

♦

Μονοπάτια, ποδηλατικές διαδροµές, σήµανση, παρατηρητήρια,
θέσεις θέας (λοιπές περιοχές)

♦

Ύδρευση / αντικατάσταση δικτύων κλπ.

♦

Βιολογικοί καθαρισµοί

♦

♦

∆ιαχείριση απορριµµάτων

♦

♦

Απειλούµενοι φυτικοί και ζωικοί πόροι (είδη και φυλές)

♦

Άγρια πανίδα

♦

Έργα υποδοµής σε περιοχές ΝΑΤURA

3

Μηχανισµοί πιστοποίησης και
παραρτήµατος 1 της συνθήκης)

σήµανσης

♦
(προϊόντα

του

♦

Μηχανισµοί πιστοποίησης και σήµανσης (λοιπά προϊόντα)

♦

Μηχανισµοί παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος

♦

Βιοκαύσιµα µικρής κλίµακας - µονάδες παραγωγής για ίδια χρήση
Βιοκαύσιµα (µεγάλες µονάδες παραγωγής)
Αξιοποίηση
προέλευσης

βιοµάζας

γεωργοκτηνοτροφικής

Εξοπλισµός δασοπυρόσβεσης

♦

♦
♦

και

δασικής

♦
♦

2

Κατηγοριοποίηση των Παρεµβάσεων σύµφωνα µε τον τεχνικό Οδηγό για τη χρηµατοδότηση του ∆ικτύου Natura
2000 (2006)
3
Κατηγοριοποίηση των Παρεµβάσεων σύµφωνα µε τον τεχνικό Οδηγό για τη χρηµατοδότηση του ∆ικτύου Natura
2000 (2006)
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3.3.4.2 Κριτήρια διαχωρισµού για παρεµβάσεις στις περιοχές του δικτύου
Natura 2000

Το ∆ίκτυο Natura 2000 καλύπτει διαφορετικούς τύπους εκτάσεων και εδαφών της
χώρας, στους οποίους περιλαµβάνονται γεωργικές εκτάσεις, δάση, άλλες χερσαίες
εκτάσεις (όπως αλπικές, θαµνώδεις, εγκαταλελειµµένες γεωργικές εκτάσεις κλπ),
εσωτερικά ύδατα, υγρότοποι, παράκτιες ζώνες και θαλάσσιες ζώνες. Ως εκ τούτου,
καθίσταται προφανές ότι οι σχετικές δραστηριότητες εµπίπτουν στο πεδίο
παρέµβασης τόσο των προγραµµάτων του ΕΤΠΑ όσο και των προγραµµάτων που
χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ και χρήζουν διαχωρισµού.
∆εδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος της Κοινοτικής συγχρηµατοδότησης του ∆ικτύου

Natura 2000 παρέχεται µέσω των υφιστάµενων Κοινοτικών πόρων που προορίζονται για
την ενίσχυση της αγροτικής, περιφερειακής και θαλάσσιας ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εξέδωσε έναν Τεχνικό Οδηγό για την καταγραφή των χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων για το
∆ίκτυο Natura 2000 (Τεχνικός Οδηγός για τη Χρηµατοδότηση του δικτύου Natura 2000,
(Ε.Ε). 2006). Ο συγκεκριµένος Τεχνικός Οδηγός αποτέλεσε χρήσιµο εργαλείο για τον
προσδιορισµό της συµπληρωµατικότητας και των συνεργιών που αναπτύσσονται µεταξύ των
διαφορετικών χρηµατοδοτικών µέσων, καθώς και την αποφυγή πιθανών επικαλύψεων και
επαναλήψεων

σε

ότι

αφορά

τη

χρηµατοδότηση

επιµέρους

δραστηριοτήτων,

που

αναπτύσσονται στις περιοχές του δικτύου και χρηµατοδοτούνται από διαφορετικά µέσα.
Ως βασικές αρχές για το διαχωρισµό των δραστηριοτήτων σηµειώνονται οι εξής:
¾ οι δραστηριότητες που αφορούν στο καθεστώς προστασίας των περιοχών (φορείς
διαχείρισης, µελέτες, επιχειρησιακά σχέδια κλπ ) καθώς και στην υλοποίηση πιλοτικών
έργων θα χρηµατοδοτηθούν από τα προγράµµατα του ΕΤΠΑ
¾ οι δραστηριότητες που αφορούν διαχειριστικά µέτρα σε γεωργικές και σε δασικές
εκτάσεις και ενισχύσεις ιδιωτών για την προώθηση διαχειριστικών και προστατευτικών
µέτρων θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΓΤΑΑ
¾ δράσεις προστασίας και µελέτης συγκεκριµένων ειδών θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ
¾ υποδοµές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, την ενθάρρυνση της επισκεψιµότητας,
δράσεις για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών και δράσεις ενηµέρωσης θα
χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ ή το ΕΓΤΑΑ, ανάλογα µε την πράξη. Η διαφοροποίηση θα
διασφαλίζεται στην περίπτωση αυτή στο πλαίσιο του µηχανισµού συντονισµού.
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Ο διαχωρισµός των δραστηριοτήτων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 αποτυπώνεται
στον Πίνακα 2, που ακολουθεί:

Πίνακας 2:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ / ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000

ΕΤΠΑ

∆ιαχείριση της διαδικασίας επιλογής

+

Επιστηµονικές Μελέτες/ Κατάλογοι Απογραφής για τον προσδιορισµό
περιοχών

+

Προετοιµασία αρχικού Ενηµερωτικού & ∆ιαφηµιστικού Υλικού

+

Πιλοτικά Έργα

+

Προετοιµασία Σχεδίων & Στρατηγικών ∆ιαχείρισης

+

Σύσταση Φορέων ∆ιαχείρισης
∆ιαβούλευση και
Γαιοκτήµονες

∆ικτύωση-∆ηµόσιες

ΕΓΤΑΑ

Παρατηρήσεις

+
Συσκέψεις,

∆ικτύωση,

Σύνδεσµοι

µε

+

Αναθεώρηση Σχεδίων & Στρατηγικών ∆ιαχείρισης

+

Τρέχουσες ∆απάνες Φορέων ∆ιαχείρισης

+

Συντήρηση Εγκαταστάσεων για το Κοινό - Πρόσβαση και Χρήση Περιοχών

+

Τρέχουσες ∆απάνες Προσωπικού

+

∆ιαχείριση Προστασίας - Οικότοποι
Ενισχύσεις για Φυσικά Μειονεκτήµατα στους γεωργούς ορεινών περιοχών

+

Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός ορεινών

+

Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται µε την Οδηγία 2000/60

+

Αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

+

Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις (γεωργικές εκτάσεις)

+

Πρώτη ∆άσωση Γεωργικών Γαιών

+

Πρώτη εγκατάσταση αγροδασοκοµικών συστηµάτων σε γεωργική γη

+

Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών

+

Ενισχύσεις Natura (δάση)

+

∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

+

Αποκατάσταση δασοκοµικού δυναµικού & δράσεις πρόληψης

+

Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις (δάση)

+

∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς Leader

+

∆ιαχείριση Προστασίας - Είδη

+
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Πίνακας 2 (συνέχεια): ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ / ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ
2000
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000

ΕΤΠΑ

∆ιαχείριση Προστασίας - Εισβάλλοντα Ξένα Είδη

+

Υλοποίηση Σχεδίων και Συµβάσεων ∆ιαχείρισης

+

Παροχή Υπηρεσιών, Αποζηµίωση για παραίτηση από δικαιώµατα και απώλεια εσόδων

ΕΓΤΑΑ

Παρατηρήσεις

+

Παρακολούθηση και επισκόπηση

+

∆ιαχείριση Κινδύνων

+

(Συνεχιζόµενη) Επιτήρηση Περιοχών

+

Παροχή Ενηµερωτικού και ∆ιαφηµιστικού Υλικού

+

Επιµόρφωση και Εκπαίδευση στις περιοχές Natura από τους Φορείς ∆ιαχείρισης

+

Εγκαταστάσεις για την ενθάρρυνση της χρήσης επισκεπτών και την εκτίµηση περιοχών
+
Natura 2000

+

Ανά τύπο γης

+

Ανάλογα
δράση

µε

τη

+

Ανάλογα
δράση

µε

τη

µε

την

Αγορά γαιών, περιλαµβανοµένης της αποζηµίωσης για δικαιώµατα ανάπτυξης

+

Υποδοµή που απαιτείται για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών

+

+

Ανάλογα
πράξη

Υποδοµή για ∆ηµόσια Πρόσβαση

+

+

Ανάλογα µε την
πράξη

Στο πλαίσιο της νέας προγραµµατικής περιόδου δηµιουργείται Ειδική Υπηρεσία για το
συντονισµό των δράσεων στον τοµέα του Περιβάλλοντος. Ο ρόλος και οι
αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στο ΕΣΠΑ. Η σύσταση
της Eιδικής Yπηρεσίας αναµένεται ότι όχι µόνο θα διασφαλίσει την αποφυγή
επικαλύψεων, αλλά θα συµβάλλει στην µέγιστη συνέργεια και συµπληρωµατικότατα
των πράξεων στον τοµέα του Περιβάλλοντος, ανεξάρτητα πηγής (Ταµείου)
χρηµατοδότησης.

3.3.4.3. Περιβάλλον στο πλαίσιο της αλιείας

Στο βαθµό που η αειφόρος διαχείριση των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία
και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν βασικούς στρατηγικούς στόχους της
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και του ΕΣΣΑΑΛ για την ∆’ προγραµµατική περίοδο,
σχεδόν το σύνολο των δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού
προγράµµατος αποτελούν δράσεις για το περιβάλλον.
Ειδικότερα οι δράσεις προς την κατεύθυνση του περιβάλλοντος που θα
χρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΠΑΛ, είναι αυτές που προβλέπονται
από τον Κανονισµό του ΕΤΑ και περιλαµβάνουν:
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¾ Μέθοδοι υδατοκαλλιέργειας που µειώνουν τον αρνητικό αντίκτυπο ή ενισχύουν το
θετικό αντίχτυπο στο περιβάλλον, σε σχέση µε τη συνήθη πρακτική στον τοµέα
τα υδατοκαλλιέργειας.
¾ Στήριξη παραδοσιακών µεθόδων υδατοκαλλιέργειας για τη διατήρηση και
ανάπτυξη του οικονοµικού και κοινωνικού πλέγµατος και του περιβάλλοντος.
¾ Μορφές υδατοκαλλιέργειας για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, των φυσικών
πόρων και της γενετικής ποικιλίας καθώς και την διαχείριση των χαρακτηριστικών
τοπίου και των παραδοσιακών χαρακτηριστικών των ζωνών υδατοκαλλιέργειας.
¾ Βιώσιµη

υδατοκαλλιέργεια

συµβατή

µε

συγκεκριµένους

περιβαλλοντικούς

περιορισµούς, που προκύπτουν από το χαρακτηρισµό των περιοχών Natura 2000
σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.
¾ Βιώσιµη συµβολή στην καλύτερη διαχείριση ή προστασία των αλιευτικών πόρων.
¾ ∆ράσεις που αφορούν άµεσα στις αλιευτικές δραστηριότητες για την προστασία
και βελτίωση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του ∆ικτύου Natura, εκτός
λειτουργικών εξόδων.
¾ Προστασία του περιβάλλοντος σε µικρές αλιευτικές περιοχές για τη διατήρηση της
ελκυστικότητάς τους, ανάπλαση µικρών παράκτιων κωµοπόλεων και χωριών και
προστασία και βελτίωση της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς.
¾ Για την ανάπτυξη, αναδιάρθρωση ή την βελτίωση ζωνών υδατοκαλλιέργειας,
στους φορείς διαχείρισης Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών
(ΠΟΑΥ), (Νόµος 2742/1999 & αριθ Η.Π.17239 / 30.8.2002 Υπουργική Απόφαση),
χορηγείται στήριξη προκειµένου να υλοποιούν ενέργειες συλλογικού χαρακτήρα,
ιδίως για την προµήθεια συλλογικού εξοπλισµού για παρακολούθηση των
ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού στις ΠΟΑΥ και για αντιµετώπιση
περιστατικών έκτακτης ρύπανσης, διενέργεια σχετικών µελετών κλπ.
¾ Στο πλαίσιο την εφαρµογής του Κανονισµού 1967/2006, για τα µέτρα διαχείρισης
στη Μεσόγειο, χορηγείται ενίσχυση ιδίως για:
(i)

τη

συλλογή

επιστηµονικών

χαρτογραφηθούν

οι

πληροφοριών

βιοτόποι

που

προκειµένου
θα

να

προστατευθούν

(Posidonia oceanica)(άρθρο 4 του Κανονισµού),
(ii)

τη

συλλογή

ταυτοποίηση

επιστηµονικών
και

πληροφοριών

χαρτογράφηση

των

για

την

επιστηµονική

περιοχών

(Εθνικές
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προστατευόµενες περιοχές), οι οποίες θα προστατευθούν στο πλαίσιο
του άρθρου 7 του Κανονισµού, και
(iii)

την επιστηµονική παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης, σύµφωνα
µε τα άρθρα 18 και 19 του Κανονισµού.
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3.3.5. Παρεµβάσεις στο Παραγωγικό περιβάλλον

Οι παρεµβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον, στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα
3 του ΠΑΑ, που αφορά στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας και στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, συνδέονται µε µέτρα τα οποία
περιλαµβάνουν :
-

διαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες

-

στήριξη για τη δηµιουργία και ανάπτυξη πολύ µικρών επιχειρήσεων (όπως
αυτές ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής)

-

ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.

Τα κριτήρια διαχωρισµού, οι όροι και οι προϋποθέσεις, κυρίως για
παρεµβάσεις από µη γεωργούς, στις περιοχές εφαρµογής του Άξονα 3 του
ΠΑΑ, θα εξειδικευτούν περαιτέρω, στο πλαίσιο του συντονισµού µεταξύ

των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και των προγραµµάτων που
χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ, όπως περιγράφεται στις
∆ιατάξεις Εφαρµογής των Ε.Π. Ο συντονισµός αυτός ασκείται µέσω
µηχανισµού προώθησης της συµπληρωµατικότητας των δράσεων χωρικά
και τοµεακά, στο πλαίσιο του οποίου θα γίνει η περαιτέρω εξειδίκευση των
κριτηρίων.

3.3.5.1. ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες - Επενδύσεις από
γεωργούς

Οι γεωργοί, όπως η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται από το εκάστοτε Εθνικό θεσµικό
πλαίσιο, οι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ και τα µέλη των νοικοκυριών τους, µπορούν να
χρηµατοδοτηθούν

µόνο

από

το

ΕΓΤΑΑ

για

τη

δηµιουργία,

τον

εκσυγχρονισµό και την επέκταση πολύ µικρών επιχειρήσεων κατά την
έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής:
•

Μικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης
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•

Χώροι εστίασης και αναψυχής

•

Επισκέψιµα αγροκτήµατα

•

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ.
εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι
γευσιγνωσίας κλπ.).

•

Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικές µονάδες

•

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

•

Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση

•

Βελτίωση επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος, εκτός των όσων
προβλέπονται από τη νοµοθεσία (π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας κλπ.).

∆ύνανται να χρηµατοδοτούνται επίσης ενέργειες για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και η εγκατάσταση συστηµάτων
διασφάλισης ποιότητας και απόκτηση ποιοτικών σηµάτων.
Όσον αφορά στα καταλύµατα η δυναµικότητα των µονάδων δεν θα υπερβαίνει τις 40
κλίνες.

3.3.5.2. ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες / Επενδύσεις από µη
γεωργούς

Βασικές αρχές που θα διέπουν τα κριτήρια διαχωρισµού για επενδύσεις από µη
γεωργούς, όπως ορίσθηκαν ανωτέρω, στους τοµείς της µεταποίησης, εµπορίας,
υπηρεσιών και τουρισµού είναι οι παρακάτω:
; Γεωγραφικό κριτήριο. Για τις περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων
Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), που θα είναι ορεινές
και µειονεκτικές, κατά την έννοια του Καν.1698/05 και που θα προσδιοριστούν
µετά την συνεξέταση µιας σειράς παραµέτρων (όπως η κάλυψη των αναγκών
από την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, ο βαθµός επίτευξης των
επιχειρησιακών σχεδίων των περιοχών αυτών, οι επιπτώσεις από την
αναθεώρηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής κ.λ.π.) η χρηµατοδότηση
αντίστοιχων επενδύσεων θα γίνει από το ΕΓΤΑΑ. Η χρηµατοδότηση από το
ΕΓΤΑΑ δεν θα αφορά σε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα άνω των 3.000 κατοίκων.
; Ύψος Προϋπολογισµού. Στις παραπάνω περιοχές, οι παρεµβάσεις στη
µεταποίηση και τις υπηρεσίες από το ΕΓΤΑΑ δεν θα υπερβαίνουν τις 300.000
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€. Οι επενδύσεις στον τουρισµό για ίδρυση και εκσυγχρονισµό µε αύξηση
δυναµικότητας χρηµατοδοτούνται για τις ίδιες περιοχές αποκλειστικά από το
ΕΓΤΑΑ και µέχρι ύψους προϋπολογισµού 600.000€.
; Κλαδικό κριτήριο. Στη µεταποίηση, το εµπόριο και τις υπηρεσίες, οι κάθε
είδους

συνεταιρισµοί

χρηµατοδοτούνται

αποκλειστικά

από

το

ΕΓΤΑΑ.

Περαιτέρω εξειδίκευση αυτού του κριτηρίου είναι δυνατόν να αποφασισθεί στο
πλαίσιο του µηχανισµού συντονισµού προώθησης της συµπληρωµατικότητας
των

δράσεων

(όπως

προαναφέρθηκε)

σε

θεµατικό

επίπεδο

(τοµέας

παρέµβασης). Η εξειδίκευση αυτή θα λαµβάνει σε κάθε περίπτωση υπόψη την
εξυπηρέτηση των στρατηγικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων των Ταµείων
και των ΕΠ.

Σηµειώνεται ότι η στήριξη της δηµιουργίας και της ανάπτυξης πολύ µικρών
επιχειρήσεων µε στόχο την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και την ανάπτυξη του
οικονοµικού ιστού των περιοχών εφαρµογής στους τοµείς της µεταποίησης ή και
εµπορίας (εκτός γεωργικών προϊόντων), αφορά µόνο πολύ µικρές επιχειρήσεις, όπως
αυτές

ορίζονται

στη

Σύσταση

2003/361/ΕΚ

της

Επιτροπής.

56

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 – 2013»

_______________________________________________________________________________________________________________

3.3.6. Κριτήρια διαχωρισµού δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του
Προγράµµατος

Αγροτικής

Ανάπτυξης

2007-2013

και

του

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013

Παρεµβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στην οικονοµική διαφοροποίηση των αγροτικών
περιοχών και των αλιευτικών περιοχών θα υλοποιηθούν µέσω του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και ειδικότερα µέσω των Αξόνων
Προτεραιότητας 3 και 4 αλλά και µέσω του Ε.Π Αλιεία 2007-2013, Άξονας
Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών».

Για την αποφυγή επικαλύψεων αλλά και την διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας
µεταξύ των Ταµείων θα χρησιµοποιηθούν τα ακόλουθα κριτήρια διαχωρισµού των
δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των δύο Προγραµµάτων.
Άξονας Προτεραιότητας 4 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 20072013 «Προσέγγιση LEADER» και Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος
Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Ε.Π. Αλιεία 2007 – 2013
Οι δύο Άξονες Προτεραιότητας υλοποιούνται µέσω Τοπικών Στρατηγικών Ανάπτυξης
που υποβάλλονται από Οµάδες Τοπικής ∆ράσης στη βάση της εκ των κάτω προς τα
άνω προσέγγισης (bottom up).
Οι περιοχές, οι οποίες θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΑΑ και
στον Άξονα Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛ θα διαφοροποιούνται γεωγραφικά.
Άξονας Προτεραιότητας 3 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 20072013 «Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και ∆ιαφοροποίηση της
Αγροτικής Οικονοµίας» και Άξονας Προτεραιότητας 4: «Aειφόρος Ανάπτυξη
Αλιευτικών Περιοχών» του Ε.Π Αλιεία 2007 – 2013.
Παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ είναι δυνατόν να υλοποιούνται σε
περιοχές οι οποίες εντάσσονται παράλληλα και στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του
ΕΠΑΛ. Στις περιπτώσεις αυτές η χρηµατοδότηση πράξεων ακολουθεί τα παρακάτω
κριτήρια διαχωρισµού:
•

Προκειµένου για δηµόσια έργα ο Άξονας Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ χρηµατοδοτεί
αποκλειστικά

και

µόνο

τα

έργα,

τα

οποία

αναφέρονται

ονοµαστικά

και

κατά

57

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 – 2013»

_______________________________________________________________________________________________________________

προτεραιότητα στα Τοπικά Προγράµµατα που θα υποβληθούν από τις Οµάδες Τοπικής
∆ράσης Αλιευτικών Περιοχών, για την ένταξή τους στον Άξονα Προτεραιότητας. Λοιπά
δηµόσια έργα στις ίδιες περιοχές είναι δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν από τον Άξονα
Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ «Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και ∆ιαφοροποίηση της
Αγροτικής Οικονοµίας»
•

Οι ιδιωτικές επενδύσεις στις περιοχές αυτές χρηµατοδοτούνται κατά προτεραιότητα από
τον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ και µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού, που
αναλογεί από το Μέτρο 4.1, για κάθε περιοχή παρέµβασης. Η κάλυψη περαιτέρω αναγκών για
χρηµατοδότηση ιδιωτικών έργων µπορεί να γίνει από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ
στο πλαίσιο προκηρύξεων που θα ακολουθήσουν την εξάντληση των διαθέσιµων πόρων του
Μέτρου 4.1.

3.3.7. Οριζόντια ∆ιάταξη
Ο όρος εφαρµογής των κριτηρίων µέχρι την εξάντληση του διαθέσιµου προϋπολογισµού (µε
βάση τις σχετικές εντάξεις πράξεων) ισχύει για όλα τα κριτήρια που παρατίθενται στο παρόν
κεφάλαιο του προγράµµατος. Στην περίπτωση εξάντλησης του προϋπολογισµού, η αρµόδια
∆ιαχειριστική Αρχή ενηµερώνει σχετικά το µηχανισµό συντονισµού, ο οποίος µε τη σειρά του
µεριµνά για τη σχετική κατά περίπτωση άρση των κριτηρίων.
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3.4. Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες του Άξονα Προτεραιότητας
Οι κάτωθι οκτώ (8) δείκτες εκροών, µε τις τιµές στόχου 2013 και έχοντας κυρίως ως βάση
υπολογισµού του µοναδιαίου κόστους τους το µέσο κόστος υλοποίησης παρόµοιων ενεργειών
στο πλαίσιο του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2000-2006», καλύπτουν όλους τους προβλεπόµενους
ειδικούς στόχους και το 84,8% της συνολικής δηµοσίας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας
του ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013».

1

Προγράµµατα
επιµόρφωσης
εµπειριών

254

Τιµή
στόχος
20135
100

Τιµή
βάσης4

Τίτλος δείκτη
και

κατάρτισης,
ανταλλαγής

2

Έλεγχοι
πληρωµών
και
συστηµάτων
διαχείρισης
σε
φορείς υλοποίησης και πράξεις

0

2.000

3

Επιθεωρήσεις ποιοτικού ελέγχου

2.686

2.000

4

Μελέτες-εµπειρογνωµοσύνες
έρευνες – αξιολογήσεις

81

155

5

Υπηρεσίες συµβούλων
υποστήριξης

6

35

6

Επικοινωνιακά σχέδια δράσης

2

2

7

Επιτελικές
δοµές
που
επωφελούνται
από
ενέργειες
υποστήριξης
της
διοικητικής
οργάνωσης,
στελέχωσης
και
λειτουργίας τους

0*

1

–

τεχνικής

Πηγή - Μεθοδολογία
ΠΗΓΗ: ΟΠΣ
Ο υπολογισµός του µοναδιαίου κόστους έγινε
µε βάση το µέσο κόστος υλοποίησης
συναφών δεικτών εκροής του ΕΠ «Τεχνική
Βοήθεια 2000-2006».
ΠΗΓΗ: ΟΠΣ
Ο υπολογισµός του µοναδιαίου κόστους έγινε
µε βάση το µέσο κόστος υλοποίησης
συναφών δεικτών εκροής του ΕΠ «Τεχνική
Βοήθεια 2000-2006».
ΠΗΓΗ: ΟΠΣ
Ο υπολογισµός του µοναδιαίου κόστους έγινε
µε βάση το µέσο κόστος υλοποίησης
συναφών δεικτών εκροής του ΕΠ «Τεχνική
Βοήθεια 2000-2006».
ΠΗΓΗ: ΟΠΣ
Ο υπολογισµός του µοναδιαίου κόστους έγινε
µε βάση το µέσο κόστος υλοποίησης
συναφών δεικτών εκροής του ΕΠ «Τεχνική
Βοήθεια 2000-2006».
ΠΗΓΗ: ΟΠΣ
Ο υπολογισµός του µοναδιαίου κόστους έγινε
µε βάση το µέσο κόστος υλοποίησης
συναφών δεικτών εκροής του ΕΠ «Τεχνική
Βοήθεια 2000-2006».
ΠΗΓΗ: ΟΠΣ
Ο υπολογισµός του µοναδιαίου κόστους έγινε
µε βάση το µέσο κόστος υλοποίησης
συναφών δεικτών εκροής του ΕΠ «Τεχνική
Βοήθεια 2000-2006».
ΠΗΓΗ: ΜΟ∆ ΑΕ
Ο υπολογισµός του µοναδιαίου κόστους έγινε
από τη ΜΟ∆ ΑΕ, λαµβάνοντας υπόψιν: α) τις
προβλεπόµενες αµοιβές των στελεχών που
απασχολούνται στις κεντρικές υπηρεσίες της

4
Οι τιµές βάσης αφορούν σε τιµές υλοποίησης των σχετικών δεικτών εκροής για την προγραµµατική περίοδο
2000-2006.
5
Οι τιµές στόχοι αφορούν σε προγραµµατιζόµενες τιµές των σχετικών δεικτών εκροής για την προγραµµατική
περίοδο 2007-2013.
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8

∆ικαιούχοι
φορείς
που
ενισχύονται
από
ενέργειες
υποστήριξης της διοικητικής τους
οργάνωσης και ενίσχυσης της
διαχειριστικής τους επάρκειας

0*

150

ΜΟ∆, στις οποίες αντιστοιχεί περίπου το 95%
του µοναδιαίου κόστους, β) τις λοιπές ανάγκες
ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των
κεντρικών υπηρεσιών της ΜΟ∆ ΑΕ
Ο υπολογισµός του µοναδιαίου κόστους έγινε
µε βάση τον προσδιορισµό του µέσου
κόστους
των
παραµέτρων
που
περιλαµβάνονται στις ενέργειες υποστήριξης
της διοικητικής οργάνωσης και επιβεβαίωσης
της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων
υλοποίησης.

* ∆εν υπάρχει τιµή βάσης διότι πρόκειται για νέο δείκτη.
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3.5. Αναµενόµενα αποτελέσµατα και επιπτώσεις
Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από την εφαρµογή των ενεργειών του Άξονα «Υποστήριξη
επιτελικών δοµών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων» και κατά συνέπεια του συνόλου του
Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013»,

προκύπτουν συνδυάζοντας τους ως

ανωτέρω αναφερόµενους δείκτες εκροών και αφορούν κυρίως τα εξής:


Στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και στη βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόµενων υπηρεσιών των επιτελικών φορέων και των υποστηρικτικών δοµών του
συστήµατος διοίκησης και διαχείρισης των παρεµβάσεων του ΕΣΠΑ



Στη βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης των φορέων υλοποίησης



Στη βελτίωση του συστήµατος των ποιοτικών ελέγχων



Στη βελτίωση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των
παρεµβάσεων



Στην προβολή των πλεονεκτηµάτων της χώρας στην ελληνική και διεθνή κοινότητα,
καθώς και σε επιλεγµένες αγορές στόχου ως γεωστρατηγικής πύλης εισόδου στην Ε.Ε.
και ελκυστικού χώρου ανάπτυξης διεθνούς επιχειρηµατικότητας,



Στη µείωση του χρόνου µεταξύ της διενέργειας των δηµόσιων διαγωνισµών και της
υπογραφής συµβάσεων µε τους αναδόχους έργων



Στην ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και πιστοποίηση της διαχειριστικής
επάρκειας των δικαιούχων φορέων
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4.

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και ειδικότερα τα όσα
προβλέπονται στα άρθρα 58 έως 62, για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα (ΕΠ)
ορίζονται η διαχειριστική αρχή, η αρχή πιστοποίησης και η αρχή ελέγχου και
προσδιορίζονται οι ενδιάµεσοι φορείς που θα οριστούν για τη διαχείρισή του. Στο
κοινό σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς, εφεξής ΕΣΠΑ, ορίζεται εθνική αρχή συντονισµού για τη διασφάλιση του
απαραίτητου συντονισµού της εφαρµογής των ΕΠ και την επίτευξη των στόχων του
ΕΣΠΑ. Η εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων, η απαραίτητη διάκριση καθηκόντων και ο
τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας αυτών των αρχών και φορέων καθορίζονται µε
νόµο και όπου απαιτείται θα εκδοθούν επί µέρους κανονιστικές πράξεις.
Η εθνική αρχή συντονισµού και οι διαχειριστικές αρχές των ΕΠ συνιστούν δίκτυο µε
στόχο τη στενή συνεργασία, την άµεση ενηµέρωση και τη µεταφορά των καλών
πρακτικών που αναπτύσσονται.
Αναλυτική περιγραφή του τρόπου άσκησης των αρµοδιοτήτων κάθε αρχής και φορέα
στην διαχείριση και τον έλεγχο του ΕΠ θα γίνει στην περιγραφή του κοινού
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ που θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή
σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
Tο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών εκπροσωπεί τις ελληνικές αρχές έναντι της
ΕΕ για θέµατα που άπτονται του ΕΣΠΑ. Για θέµατα που άπτονται των ΕΠ εκπροσωπεί
τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τα κατά περίπτωση αρµόδια Υπουργεία.

Εθνική αρχή συντονισµού αναπτυξιακών προγραµµάτων 20072013
Η εθνική αρχή συντονισµού έχει την ευθύνη του συντονισµού του προγραµµατισµού
και της εφαρµογής των ΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και της καθοδήγησης των
διαχειριστικών αρχών, µε στόχο την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας της
διαχείρισης και της εφαρµογής τους. Στο πλαίσιο αυτό η εθνική αρχή συντονισµού:
(i)

παρακολουθεί και συντονίζει τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή του ΕΣΠΑ
και των ΕΠ του ΕΣΠΑ, παρέχοντας κατευθύνσεις για τη συµβατότητά τους µε
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τις εθνικές πολιτικές και τις πολιτικές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
(ii)

έχει την ευθύνη για το σχεδιασµό του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου,
την κοινοποίησή του στην Επιτροπή, συµπεριλαµβανοµένης της γνώµης
συµµόρφωσης του άρθρου 71 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, την εποπτεία της
αποτελεσµατικής εφαρµογής του

και την προσαρµογή του ώστε να

διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων του,
(iii)

συντονίζει τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ και εκδίδει οδηγίες και
παρέχει κατευθύνσεις σχετικές µε τον προγραµµατισµό, τη διαχείριση, την
αξιολόγηση, τις επαληθεύσεις και κάθε δραστηριότητα που υπάγεται στην
αποστολή των διαχειριστικών αρχών των ΕΠ,

(iv)

παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση προς τη ∆ιυπουργική Επιτροπή
κοινοτικών προγραµµάτων που συστήθηκε µε το άρθρο 20 του Ν.3483/2006
και την διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ και
µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων τους,

(v)

συνεργάζεται

µε

τα

αρµόδια

όργανα

προκειµένου

το

Ολοκληρωµένο

Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις διαχείρισης,
παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, καθώς και
ενηµέρωσης της Επιτροπής,
(vi)

παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη διενέργεια των αξιολογήσεων που
συνδέονται µε την παρακολούθηση ΕΠ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα
άρθρα 47 και 48 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και στο υποκεφάλαιο 0 του
παρόντος, επεξεργάζεται τα πορίσµατα των αξιολογήσεων και παρέχει
κατευθύνσεις στις διαχειριστικές αρχές σχετικά µε την αναθεώρηση των ΕΠ,

(vii)

παρέχει οδηγίες για τη διασφάλιση της συµβατότητας των παρεµβάσεων µε το
εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, ιδίως σε ό,τι αφορά την τήρηση των διατάξεων για
τον ανταγωνισµό, τις δηµόσιες συµβάσεις, την προστασία του περιβάλλοντος,
την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και της αρχής της
µη διάκρισης και εισηγείται τη λήψη των κατάλληλων µέτρων για την
αποτελεσµατική εφαρµογή αυτών,
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(viii)

διαµορφώνει το ειδικό Πρόγραµµα για το εθνικό αποθεµατικό απροβλέπτων,
σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,

(ix)

διαµορφώνει το πλαίσιο αρχών δηµοσιότητας και πληροφόρησης για τα ΕΠ
που συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής,
προκειµένου να εξασφαλίζεται η οµοιογένεια, η συνοχή και ο συντονισµός των
µέτρων δηµοσιότητας και πληροφόρησης των ΕΠ και του ΕΣΠΑ και µεριµνά για
την παρακολούθηση και τήρηση του πλαισίου αυτού,

(x)

συµµετέχει στις ετήσιες συναντήσεις των διαχειριστικών αρχών των ΕΠ και της
Επιτροπής που προβλέπονται στο άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,

(xi)

παρακολουθεί την τήρηση των δεσµεύσεων για την προσθετικότητα και
παρέχει στην Επιτροπή τις απαιτούµενες πληροφορίες για την επαλήθευσή της,
κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 15 του Κανονισµού,

(xii)

υποβάλλει τα αναγκαία στοιχεία σχετικά µε τη συµβολή των ΕΠ που
συγχρηµατοδοτούνται

από

τα

Ταµεία

στην

εφαρµογή

του

εθνικού

προγράµµατος µεταρρυθµίσεων, προκειµένου να συµπεριληφθούν στην ετήσια
έκθεση υλοποίησής του κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 29 παρ 1 του Καν.
(ΕΚ) 1083/2006,
(xiii)

συντάσσει

τις εκθέσεις στρατηγικής

παρακολούθησης

του ΕΣΠΑ που

προβλέπονται στις παρ.2 και 3 του άρθρου 29 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,
σχετικά µε τη συµβολή των ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία στην
επίτευξη των στόχων της πολιτικής για τη συνοχή όπως ορίζεται στη Συνθήκη,
των

στόχων

των

Ταµείων

όπως

ορίζονται

στον

Κανονισµό,

των

προτεραιοτήτων που διατυπώνονται στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές
για τη συνοχή όπως προσδιορίζονται στο ΕΣΠΑ και του στόχου προώθησης της
ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης,
(xiv)

διασφαλίζει σε συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές το συντονισµό
µεταξύ της συνδροµής των διαφόρων Ταµείων, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού
Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας
(EΤΑ) και το συντονισµό µεταξύ των Ταµείων και των παρεµβάσεων της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλων χρηµατοδοτικών µέσων,
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(xv)

έχει την ευθύνη για την τήρηση της κατανοµής των πόρων των Ταµείων κατά
τύπο Περιφερειών (Περιφέρειες αµιγούς στόχου 1, στατιστικής σύγκλισης,
σταδιακής εισόδου)

(xvi)

µεριµνά για το συντονισµό του προγραµµατισµού και της εφαρµογής των
συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων, µε την υποστήριξη
ειδικής επιτροπής

(xvii) διαµορφώνει το σύστηµα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των
δικαιούχων, παρέχει οδηγίες και εποπτεύει την ορθή και ενιαία εφαρµογή του,
(xviii) διαµορφώνει σε συνεργασία µε την αρχή πιστοποίησης τους κανόνες για την
επιλεξιµότητα των δαπανών και εκδίδει οδηγίες για την υποστήριξη των
διαχειριστικών αρχών και των δικαιούχων,
(xix)

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

(xx)

οργανώνει και λειτουργεί την ηλεκτρονική δικτύωση όλων των διαχειριστικών
αρχών µε στόχο την καλύτερη και ταχύτερη ενηµέρωση και την υιοθέτηση
βέλτιστων πρακτικών στην αντιµετώπιση και επίλυση κοινών θεµάτων,

(xxi)

υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες της διάσκεψης των Προέδρων των
επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ.

(xxii) µεριµνά για την παρακολούθηση

της προόδου/εφαρµογής earmarking

σύµφωνα µε το άρθρο 9.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, τον συντονισµό µε τις
πολιτικές

του

Εθνικού

Προγράµµατος

Μεταρρυθµίσεων

και

την

παρακολούθηση της εφαρµογής της βιώσιµης αστικής ανάπτυξης.
Η άσκηση των αρµοδιοτήτων που περιγράφονται ανωτέρω γίνεται µέσω των ειδικών
υπηρεσιών: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων», «Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων», που υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής και ∆ηµοσίων Επενδύσεων της Γενικής
Γραµµατείας

Επενδύσεων

και

Ανάπτυξης

του

Υπουργείου

Οικονοµίας

και

Οικονοµικών, καθώς και µέσω της «Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης» που
υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης.
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Βασικοί µηχανισµοί συντονισµού
Πέραν της εθνικής αρχής συντονισµού όπως ορίζεται στο υποκεφάλαιο 0
προσδιορίζονται οι ακόλουθοι βασικοί µηχανισµοί συντονισµού:

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

Παρακολουθεί τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις και πολιτικές στα
θέµατα που σχετίζονται µε την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, τη δια βίου
µάθηση, την προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών
καθώς και τις επιπτώσεις άλλων πολιτικών (εθνικών, Ε.Ε., διεθνών) και
συµµετέχει στις σχετικές επιτροπές της Ε.Ε. Παρακολουθεί την εφαρµογή των
πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης και συµβάλλει στο σχεδιασµό
τους.

(ii)

Παρακολουθεί και ενηµερώνεται για την τήρηση της περιφερειακής κατανοµής
των πόρων του ΕΚΤ ανά ΕΠ/δράση και τύπο Περιφερειών, (Περιφέρειες
αµιγούς στόχου 1, στατιστικής σύγκλισης, σταδιακής εισόδου).

(iii)

Εκπονεί το αναγκαίο θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση
δράσεων συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ, όπου αυτό απαιτείται, σε
συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού, τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ
και τα συναρµόδια Υπουργεία, προκειµένου να διασφαλίζεται η ενιαία
υλοποίηση δράσεων ίδιου τύπου. Στο πλαίσιο αυτό, εκδίδει οδηγίες και παρέχει
κατευθύνσεις σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς.

(iv)

Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τις χρηµατοδοτικές ροές και τις συνολικές
δεσµεύσεις των επιχειρησιακών προγραµµάτων ΕΚΤ για τον έγκαιρο εντοπισµό
τυχόν προβληµάτων και σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού
εισηγείται

κατάλληλα

διορθωτικά

µέτρα

στις

οικείες

επιτροπές
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παρακολούθησης, για την αποφυγή εφαρµογής του κανόνα αυτόµατης
αποδέσµευσης ν+3/ν+2.
(v)

Είναι αρµόδια για την παροχή κατευθύνσεων και την παρακολούθηση δράσεων
τύπου ΕΚΤ που συγχρηµατοδοτούνται µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας
του 10% (ή 15%) σε όλα τα εµπλεκόµενα ΕΠ, µε στόχο την αποφυγή
επικαλύψεων και την επίτευξη συνεργιών.

(vi)

Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις για το σχεδιασµό και τις
τροποποιήσεις των δεικτών και για τα θέµατα αξιολόγησης γενικά, που
αφορούν σε παρεµβάσεις ΕΚΤ στο επίπεδο του ΕΣΠΑ και των ΕΠ, µε τη
σύµφωνη γνώµη της εθνικής αρχής συντονισµού και σε συνεργασία µε τους
συναρµόδιους φορείς. Μεριµνά για τη συµβατότητα των παραπάνω µε τις
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και τους συναφείς
στόχους

της

Κοινότητας

στους

τοµείς της

Κοινωνικής Ένταξης, της

εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ισότητας.
(vii)

Παρακολουθεί και συντονίζει την εκ των προτέρων αξιολόγηση και τις
αξιολογήσεις που πραγµατοποιούνται

κατά τη διάρκεια της περιόδου

προγραµµατισµού σε επίπεδο ΕΣΠΑ και ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το
ΕΚΤ, σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς.
(viii)

Συντονίζει τους αρµόδιους εθνικούς φορείς και συνεργάζεται µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπόνηση των αξιολογήσεων σε θέµατα
Ανθρωπίνων Πόρων,

που πραγµατοποιούνται µε ευθύνη της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής, σύµφωνα µε το Άρθρο 49 του Γεν. Κανονισµού 1083/2006.
(ix)

Συµµετέχει στη διαµόρφωση του σχεδίου των αξιολογήσεων της περιόδου
2007-2013 σε ό,τι αφορά θέµατα ανθρωπίνων πόρων, σε συνεργασία µε τις
διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΚΤ και την εθνική αρχή συντονισµού.

(x)

Οργανώνει, συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις πληροφόρησης και
δηµοσιότητας για την προβολή των πολιτικών και των παρεµβάσεων του ΕΚΤ
στην Ελλάδα, προκειµένου να εξασφαλίζεται η συνέργια των δράσεων
επικοινωνίας µεταξύ των ΕΠ, καθώς και τη συµπληρωµατικότητα αυτών µε τις
δράσεις επικοινωνίας του ΕΣΠΑ. Για το παραπάνω συνεργάζεται κυρίως µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες της Γεν. ∆/νσης Απασχόλησης της Ε.Ε., την εθνική αρχή
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συντονισµού, τις αρµόδιες εθνικές αρχές και τις διαχειριστικές αρχές για όλα τα
ζητήµατα που αφορούν σε δράσεις επικοινωνίας για το ΕΚΤ.
(xi)

Αναπτύσσει υποβοηθητικά εργαλεία σε συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές
αρχές για την υποστήριξη των φορέων διαχείρισης και υλοποίησης και µεριµνά
για την εκπόνηση µελετών, ερευνών, εµπειρογνωµοσυνών και αξιολογήσεων
σχετικά µε ζητήµατα ανθρώπινων πόρων για την εκτέλεση του έργου της.

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

τεχνογνωσία

προς

την

κατεύθυνση

αυτή

µε

ενδεδειγµένες

εµπειρογνωµοσύνες. Επίσης θα παρακολουθεί και θα παρέχει συµβουλευτική για την
ορθή εφαρµογή των αρχών της EQUAL.
Οι υφιστάµενες Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρµογής που λειτουργούν στο πλαίσιο του
Γ΄ΚΠΣ στα Υπουργεία Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Εθνικής Παιδείας &
Θρησκευµάτων και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης συνεχίζουν τη
λειτουργία τους και την προγραµµατική περίοδο 2007-2013.
Για την υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής του ΕΠ «Βελτίωση ∆ιοικητικής
Ικανότητας

∆ηµόσιας

∆ιοίκησης»,

προωθείται

η

σύσταση

ανώνυµης

µη

κερδοσκοπικής εταιρίας του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα («∆ιοικητική Αναδιοργάνωση
Α.Ε.»), µε κύριο αντικείµενο τον περιορισµό της πολυνοµίας, την αξιολόγηση και
αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας των δηµόσιων οργανισµών, τον οργανωτικό
και λειτουργικό ανασχεδιασµό και την ανασυγκρότησή τους.

Συντονισµός δράσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος
Ο συντονισµός των δράσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος ασκείται µέσω Ειδικής
Υπηρεσίας στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία θα συντονίζει, θα καθορίζει προτεραιότητες και θα
παρακολουθεί σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού, το σύνολο των
περιβαλλοντικών έργων και δράσεων ανεξάρτητα από την πηγή χρηµατοδότησής
τους, ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία συνέργια και συµπληρωµατικότητα των
παρεµβάσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος. Επιπλέον, η ειδική υπηρεσία
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συνεργάζεται µε την εθνική αρχή συντονισµού για την ενσωµάτωση των
κατευθύνσεων άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής στα περιφερειακά ΕΠ.
Η ειδική αυτή υπηρεσία θα υποστηρίζει και θα συντονίζει τη λειτουργία
περιβαλλοντικού δικτύου (Environmental Network) σε συνεργασία µε το Εθνικό
Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) και τις λοιπές Υπηρεσίες του
ΥΠΕΧΩ∆Ε και των συναρµόδιων Κεντρικών & Περιφερειακών Αρχών, θα συντάσσει
ετήσιες

απολογιστικές

εκθέσεις

για

την

πρόοδο

των

έργων

και

δράσεων

περιβάλλοντος τις οποίες θα αποστέλλει και προς την εθνική αρχή συντονισµού και
τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΕ, θα υποστηρίζει µε επεξεργασµένα στοιχεία και
αναφορές την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος
Ανάπτυξη» και την Ετήσια ∆ιάσκεψη των προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης
(Ε∆ΙΠ), θα συµµετέχει στις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ και θα υποστηρίζει
το ΥΠΕΧΩ∆Ε και τις λοιπές δηµόσιες αρχές στην αναγκαία διαρκή δηµόσια
διαβούλευση µε τους Κοινωνικούς Εταίρους και τις Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις (ΜΚΟ) για συναφή ζητήµατα.
Ειδικότερα η ανωτέρω ειδική υπηρεσία θα γνωµοδοτεί εκ των προτέρων και εντός
δέκα πέντε (15) ηµερών, στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας συντονισµού τις
προσκλήσεις που θα εκδίδονται από τις αρµόδιες διαχειριστικές αρχές των ΕΠ και που
αφορούν σε έργα / δράσεις / παρεµβάσεις που αφορούν άµεσα στο περιβάλλον. Η
ειδική υπηρεσία σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες διαχειριστικές αρχές και την εθνική
αρχή συντονισµού, θα καθορίσει τις κατηγορίες πράξεων για τις οποίες θα είναι
απαραίτητη η ανωτέρω διαδικασία συντονισµού.

Συντονισµός δράσεων στον τοµέα της υγείας
Ο συντονισµός των δράσεων του τοµέα της υγείας θα διασφαλιστεί (α) σε
στρατηγικό, επιτελικό επίπεδο, από ένα διυπουργικό όργανο υπό την προεδρία του
Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και (β) σε
επιχειρησιακό επίπεδο, από

ειδική δοµή η οποία θα υποστηρίζει το διυπουργικό

όργανο για θέµατα κατάρτισης της στρατηγικής και θα αναλάβει αρµοδιότητες
συντονισµού της εφαρµογής των δράσεων του τοµέα υγείας-πρόνοιας που
υλοποιούνται από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ και καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα στο ΕΠ
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού».
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Συντονισµός

συγχρηµατοδοτούµενων

δράσεων

κρατικών

ενισχύσεων, µέσων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής και δανείων ΕΤΕπ
Για την υποστήριξη της εθνικής αρχής συντονισµού στο συντονισµό του
προγραµµατισµού και της εφαρµογής των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων
κρατικών ενισχύσεων συνιστάται επιτροπή στην οποία µετέχουν οι προϊστάµενοι της
εθνικής αρχής συντονισµού, της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα», της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», της
διαχειριστικής

αρχής

του

ΕΠ

«Ανάπτυξη

Ανθρώπινου

∆υναµικού»

και

της

διαχειριστικής αρχής των ΠΕΠ. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής δύναται να µετέχουν
κατά περίπτωση και εκπρόσωποι άλλων φορέων.
Η ανωτέρω επιτροπή υποστηρίζει την εθνική αρχή συντονισµού στην εποπτεία της
οργάνωσης και διαχείρισης των ταµείων που ιδρύονται και οργανώνονται και
λειτουργούν σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Κανονισµού.
Ο συντονισµός των δανείων που χορηγούνται από την ΕΤΕπ για τη χρηµατοδότηση
µεγάλων έργων που εντάσσονται στα ΕΠ (συµπεριλαµβανοµένων και των µεγάλων
έργων που προωθούνται µε συγχρηµατοδότηση του ιδιωτικού τοµέα) ή σειρά
επενδύσεων µικρότερου µεγέθους, ασκείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών, σε συνεργασία µε την εθνική αρχή
συντονισµού και τις αρµόδιες διαχειριστικές αρχές.

Μηχανισµοί

συντονισµού

και

προώθησης

της

Έρευνας

και

Καινοτοµίας
Στο πλαίσιο του νοµοσχεδίου «Θεσµικό πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας», που
βρίσκεται υπό διαβούλευση, προβλέπεται συντονισµός και εποπτεία των δράσεων και
παρεµβάσεων Ε&Τ, καθώς για το σκοπό αυτό πρόκειται να ιδρυθούν ο Εθνικός
Οργανισµός Έρευνας, η ∆ιυπουργική Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας και το
Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας.
Στην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας εκτός από τη
χάραξη και άσκηση πολιτικής στους τοµείς της επιστηµονικής έρευνας και τεχνολογίας,
ανήκει και ο συντονισµός της υλοποίησης της πολιτικής αυτής από εµπλεκόµενα όργανα
ή φορείς .
Η ∆ιυπουργική Επιτροπή χαράζει και συντονίζει την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα.
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Συντονισµός δράσεων στον τοµέα του πολιτισµού
Ο συντονισµός των δράσεων στον τοµέα του πολιτισµού θα διασφαλιστεί από την
ειδική υπηρεσία του ΕΠ «Πολιτισµός» η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του ΚΠΣ 20002006 στο Υπουργείο Πολιτισµού, η οποία θα αναλάβει και αρµοδιότητες συντονισµού
της εφαρµογής των δράσεων του τοµέα πολιτισµού που υλοποιούνται από τα ΕΠ του
ΕΣΠΑ.

Συντονισµός ΕΠ του ΕΣΠΑ µε ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ
Ο

συντονισµός

µεταξύ

των

ΕΠ

του

ΕΣΠΑ

και

των

προγραµµάτων

που

χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ, ασκείται από την εθνική αρχή
συντονισµού και τις ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης του προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του ΕΠ Αλιείας (ΕΠΑ), σε συνεργασία µε αρµόδιες εθνικές
αρχές, κατά τον προγραµµατισµό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των
αντίστοιχων δράσεων.
Ο

συντονισµός

αυτός

ασκείται

µέσω

µηχανισµού

προώθησης

της

συµπληρωµατικότητας των δράσεων, χωρικά (περιοχή παρέµβασης) και θεµατικά
(τοµέας παρέµβασης), που λειτουργεί σε επίπεδο α) προγραµµατισµού, β)
παρακολούθησης

υλοποίησης

(διαχειριστικές

αρχές),

και

γ)

επανεξέτασης

στρατηγικής (εθνική αρχή συντονισµού και διαχειριστικές αρχές του ΠΑΑ και του
ΕΠΑ).
Στο πρώτο επίπεδο, ο µηχανισµός αυτός εξειδικεύει κατευθύνσεις για τη διασφάλιση
της συµπληρωµατικότητας και του διαχωρισµού των δράσεων και συντονίζει το
πλαίσιο εφαρµογής τους, θεµατικά και γεωγραφικά.
Στο δεύτερο επίπεδο, οι διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και του ΕΠΑ
τηρούν τις κατευθύνσεις κατά τη διαδικασία επιλογής των συγχρηµατοδοτούµενων
πράξεων. Σε ετήσια βάση, συντάσσουν ειδική αναφορά για την πρόοδο και
αποτελεσµατικότητα των δράσεων µε χρήση των κωδικών θεµατικής και εδαφικής
διάστασης και τις γνωστοποιούν στον µηχανισµό αυτό.
Στο τρίτο επίπεδο και στο πλαίσιο της ανωτέρω ειδικής αναφοράς, ο µηχανισµός,
εξετάζει την πρόοδο και αποτελεσµατικότητα των δράσεων, προσδιορίζει την ανάγκη
αναθεώρησης των κατευθύνσεων και της κατανοµής των Κοινοτικών πόρων,
συνεπεία αλλαγών στις προτεραιότητες (κοινοτικές, εθνικές, περιφερειακές) ή στις
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συνθήκες υλοποίησής τους και εισηγείται µέτρα στην Ετήσια ∆ιάσκεψη των
προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης.

∆ιαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος
Η διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την υλοποίηση του ΕΠ
σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ασκεί τις
αρµοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 60 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
Ειδικότερα η διαχειριστική αρχή του ΕΠ είναι υπεύθυνη για:
(i)

τη διασφάλιση της επιλογής των προς χρηµατοδότηση πράξεων σύµφωνα µε
τα κριτήρια που εφαρµόζονται στο ΕΠ, καθώς και της συµµόρφωσής τους µε
τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ’ όλη την περίοδο
υλοποίησής τους.
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή:
•

Μεριµνά για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτοµερών
πληροφοριών σχετικά µε:
− τους όρους επιλεξιµότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι
προτεινόµενες πράξεις προκειµένου να ενταχθούν για χρηµατοδότηση
στο πλαίσιο του ΕΠ
− τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηµατοδότησης και των
σχετικών χρονικών περιόδων
− τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηµατοδότηση πράξεων
− τους αρµόδιους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίοι
µπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τα ΕΠ
− τη δηµοσιοποίηση καταλόγου στον οποίο παρατίθενται ο τίτλος των
πράξεων, οι δικαιούχοι και το ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης που
χορηγείται.

•

Εφαρµόζει διαδικασίες αξιολόγησης των πράξεων προκειµένου αυτές να
ενταχθούν στο ΕΠ, µε βάση τα κριτήρια ένταξης που εγκρίνονται από την
επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ, εξετάζει τη διαχειριστική επάρκεια των
δικαιούχων σύµφωνα µε το σύστηµα που προσδιορίζεται στην παράγραφο
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(xvii) του υποκεφαλαίου 0, πριν ληφθεί η απόφαση ένταξης της πράξης στο
ΕΠ. Στις περιπτώσεις πράξεων για τις οποίες κατά τη χρονική στιγµή
υποβολής τους στο ΕΠ έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις ή βρίσκονται
σε

εκτέλεση

ή

περατώθηκαν

µετά

την

ηµεροµηνία

έναρξης

της

επιλεξιµότητας, συνεκτιµά τυχόν αξιολογήσεις που έχουν διενεργηθεί από
αρµόδιες αρχές και διασφαλίζει ότι η επιλογή των πράξεων ικανοποιεί τα
κριτήρια που εφαρµόζονται για το ΕΠ.
•

Γνωστοποιεί τις προς ένταξη πράξεις προϋπολογισµού άνω των πέντε εκατ.
ευρώ στην εθνική αρχή συντονισµού προκειµένου να διατυπώσουν γνώµη
εντός δέκα πέντε ηµερών. Η απόφαση ένταξης µπορεί να εκδίδεται µετά
την παρέλευση άπρακτης της προθεσµίας αυτής. Για τα δηµόσια έργα
προϋπολογισµού άνω των είκοσι πέντε εκατ. ευρώ (25.000.000) στον
τοµέα του περιβάλλοντος και άνω των πενήντα εκατ. (50.000.000) ευρώ
σε άλλους τοµείς, η απόφαση ένταξης εκδίδεται µόνο µετά από σύµφωνη
γνώµη του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών.

•

Εκδίδει την απόφαση ένταξης πράξεων στο ΕΠ και ενηµερώνει τον
δικαιούχο γραπτώς για όλες τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει.

•

Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δηµοσίων συµβάσεων και ιδίως
κατά τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύµβασης.

•

Συνεργάζεται µε την εθνική αρχή συντονισµού και την Επιτροπή και
παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.

(ii)

Την επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και
υπηρεσιών και της πραγµατικής πραγµατοποίησης των δαπανών που
δηλώνουν οι δικαιούχοι για τις διάφορες πράξεις, καθώς και της συµµόρφωσής
τους προς τους κοινοτικούς και τους εθνικούς κανόνες.
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή διενεργεί:
(α) διοικητικές επαληθεύσεις για κάθε δήλωση δαπανών που υποβάλλεται από
τους δικαιούχους, κατά τις οποίες επιβεβαιώνονται µε τα κατάλληλα
έγγραφα, ότι:
− η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγµατική,
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− τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύµφωνα µε την απόφαση
ένταξης,
− οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι ακριβείς,
− η πράξη και η δαπάνη είναι σύµφωνες µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο
− τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής
χρηµατοδότησης

της

δαπάνης

από

άλλα

κοινοτικά

ή

εθνικά

χρηµατοδοτικά µέσα ή από άλλη προγραµµατική περίοδο
Στην περίπτωση µεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι
δυνατόν να πραγµατοποιούνται δειγµατοληπτικές επαληθεύσεις βάσει
µεθόδου δειγµατοληψίας.
Κατά την πρώτη δήλωση δαπάνης του δικαιούχου, η διαχειριστική αρχή
επιβεβαιώνει την

εφαρµογή των προϋποθέσεων που ενδεχοµένως έχει

θέσει, κατά την εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης των δηµοσίων
συµβάσεων.
(β) επιτόπιες επαληθεύσεις επιµέρους πράξεων κατά τις οποίες επαληθεύεται
ότι οι πράξεις όντως εκτελούνται και τα παραδιδόµενα προϊόντα ή/και
παρεχόµενες υπηρεσίες συµµορφώνονται προς τους όρους της αντίστοιχης
σύµβασης ή απόφασης χορήγησης ενίσχυσης, η φυσική πρόοδος της
πράξης, η τήρηση των κοινοτικών κανόνων όσον αφορά τη δηµοσιότητα
και η επαλήθευση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχει ο
δικαιούχος όσον αφορά τη φυσική και οικονοµική πρόοδο της πράξης.
Για τις πράξεις που η επαλήθευσή τους επιτοπίως, γίνεται δειγµατοληπτικά,
η διαχειριστική αρχή τηρεί αρχεία που περιγράφουν και δικαιολογούν τη
δειγµατοληπτική µέθοδο που καθορίζουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που
επιλέγονται προς επαλήθευση. Η διαχειριστική αρχή καθορίζει το µέγεθος
του δείγµατος, προκειµένου να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα ως προς τη
νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων όσον αφορά το
επίπεδο κινδύνου που διαπιστώνεται από τη διαχειριστική αρχή για τον
τύπο των σχετικών δικαιούχων και πράξεων. Η διαχειριστική αρχή
επανεξετάζει τη µέθοδο δειγµατοληψίας σε ετήσια βάση.
•

Τηρεί αρχείο των διενεργούµενων επαληθεύσεων στο ΟΠΣ, όπου για κάθε
επαλήθευση

αναφέρονται

οι

εργασίες

που

υλοποιήθηκαν

για

την
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επαλήθευση, η ηµεροµηνία και τα αποτελέσµατα της επαλήθευσης και τα
µέτρα που ελήφθησαν στις περιπτώσεις ανεύρεσης παρατυπιών. Τα
πορίσµατα των επιτόπιων επαληθεύσεων καταχωρούνται στο ΟΠΣ και
κοινοποιούνται στο δικαιούχο και στο φορέα που είναι αρµόδιος για τη
χορήγηση ενισχύσεων στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων.
•

Στην περίπτωση που η διαχειριστική αρχή είναι και δικαιούχος στο πλαίσιο
του ίδιου ΕΠ, η υλοποίηση της πράξης θα γίνεται από µονάδα διαφορετική
από τη µονάδα που είναι αρµόδια για την διενέργεια των επαληθεύσεων,
ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούµενη διάκριση καθηκόντων.

(iii)

τη διασφάλιση της συλλογής, καταχώρησης και αποθήκευσης, στο ΟΠΣ
λογιστικών εγγραφών για κάθε πράξη στο πλαίσιο του ΕΠ καθώς και της
συλλογής και καταχώρησης στο ΟΠΣ των δεδοµένων υλοποίησης που
απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις
επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την αξιολόγηση. Μεριµνά για την καλή
λειτουργία του ΟΠΣ σε σχέση µε το ΕΠ,
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή :
•

Συλλέγει και τηρεί στο ΟΠΣ και στο φάκελο της πράξης αναλυτικά στοιχεία
υλοποίησης, µέσω τυποποιηµένων εντύπων,

•

Παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των δικαιούχων για την
υποβολή όλων των δεδοµένων υλοποίησης των πράξεων που απαιτούνται
για

τη

χρηµατοοικονοµική

διαχείριση,

την

παρακολούθηση,

τις

επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την αξιολόγηση των δράσεων,
•

Μεριµνά για την ύπαρξη και πλήρη εφαρµογή συστήµατος αναφοράς και
παρακολούθησης των δράσεων, η διαχείριση των οποίων έχει εκχωρηθεί σε
ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης

•

Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ µε τα απαραίτητα
δεδοµένα και έγγραφα από τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης.

(iv)

τη διασφάλιση ότι οι δικαιούχοι και οι άλλοι φορείς που εµπλέκονται στην
υλοποίηση πράξεων τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστηµα είτε επαρκή
λογιστική κωδικοποίηση για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση µε την
πράξη µε την επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων,
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Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε:
•

οι δικαιούχοι που υποχρεούνται από την ελληνική νοµοθεσία να τηρούν
ενιαίο λογιστικό σύστηµα (το Γενικό ή τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια) να
δηµιουργήσουν ειδική λογιστική µερίδα για το συγχρηµατοδοτούµενο έργο,

•

οι δικαιούχοι που δεν είναι υποχρεωµένοι από την ελληνική νοµοθεσία στην
τήρηση του Γενικού ή των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων, να εφαρµόζουν
κατάλληλη λογιστική κωδικοποίηση για το συγχρηµατοδοτούµενο έργο,
όπως αυτή θα οριστεί από τη διαχειριστική αρχή κατά την έναρξη
υλοποίησής του,

(v)

τη διασφάλιση ότι οι αξιολογήσεις των ΕΠ που αναφέρονται στο άρθρο 48(3),
του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 εκτελούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 47 του ίδιου Κανονισµού,
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή:
•

προετοιµάζει και οργανώνει τις αξιολογήσεις που προβλέπονται στο
υποκεφάλαιο

4

του

παρόντος

κεφαλαίου

κατά

τη

διάρκεια

της

προγραµµατικής περιόδου, µεριµνώντας ιδιαίτερα για τη διεξαγωγή των
αξιολογήσεων σύµφωνα µε οδηγίες και κατευθύνσεις της εθνικής αρχής
συντονισµού
•

οργανώνει την παραγωγή και τη συλλογή των απαραίτητων δεδοµένων για
την διεξαγωγή των αξιολογήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των διαφόρων
τύπων πληροφοριών που παρέχονται από το σύστηµα παρακολούθησης,

•

κοινοποιεί τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων στην εθνική αρχή
συντονισµού, στην επιτροπή παρακολούθησης και την Επιτροπή,

•

εξασφαλίζει την κατάλληλη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των
αξιολογήσεων, µε βάση τους κανόνες που αφορούν στην πρόσβαση στα
έγγραφα,

•

µεριµνά για την αξιοποίηση των συµπερασµάτων της αξιολόγησης,

•

προτείνει στην επιτροπή παρακολούθησης τη διεξαγωγή αξιολογήσεων
ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις που η παρακολούθηση αναδεικνύει σηµαντικές
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αποκλίσεις από τους στόχους που έχουν τεθεί σύµφωνα µε τις
κατευθύνσεις της εθνικής αρχής συντονισµού
(vi)

τον καθορισµό διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των
εγγράφων σχετικά µε τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που
απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου σύµφωνα µε τις
οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισµού. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να
διασφαλίζουν ότι:
•

τηρούνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα (πρωτότυπα ή επικυρωµένα
αντίγραφα) στο κατάλληλο επίπεδο (διαχειριστική αρχή, ενδιάµεσος
φορέας διαχείρισης, δικαιούχος) για την εξασφάλιση επαρκούς διαδροµής
ελέγχου όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 15 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006

•

στην

περίπτωση

τήρησης

εγγράφων

σε

ηλεκτρονική

µορφή,

τα

ηλεκτρονικά συστήµατα τήρησης των εγγράφων συµµορφώνονται µε
αποδεκτά πρότυπα ασφάλειας ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ηλεκτρονικά
έγγραφα πληρούν τους εθνικούς κανόνες και είναι αξιόπιστα
•

όλα τα έγγραφα τηρούνται για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών ετών
από τη γνωστοποίηση της γνώµης της Επιτροπής σχετικά µε το
περιεχόµενο της δήλωσης κλεισίµατος του ΕΠ ή µερικού κλεισίµατος, µε
την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις

•

ο δικαιούχος παρέχει πρόσβαση στα τηρούµενα από αυτόν έγγραφα που
σχετίζονται µε την υλοποίηση της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης

αλλά

και αντίγραφα ή αποσπάσµατα αυτών σε εξουσιοδοτηµένα για το σκοπό
αυτό άτοµα της διαχειριστικής αρχής, της αρχής πιστοποίησης, της αρχής
ελέγχου, της Επιτροπής και των εξουσιοδοτηµένων αυτής αντιπροσώπων
•

τα ονόµατα των φορέων που διαθέτουν τα πρωτογενή έγγραφα που
απαιτούνται για την εξασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου, και η
τοποθεσία που βρίσκονται οι έδρες των φορέων αυτών είναι γνωστά στη
διαχειριστική αρχή και τηρούνται στο ΟΠΣ.

(vii)

τη διασφάλιση ότι η αρχή πιστοποίησης λαµβάνει όλες τις αναγκαίες
πληροφορίες

σχετικά

µε

τις

διαδικασίες

και

τις

επαληθεύσεις

που

πραγµατοποιούνται σε σχέση µε κάθε δαπάνη για σκοπούς πιστοποίησης
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Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή:
•

µεριµνά για την έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ µε όλα τα στοιχεία που
απαιτούνται προκειµένου η αρχή πιστοποίησης να εκτελέσει τους
απαραίτητους ελέγχους για την πιστοποίηση των δαπανών.

•

συνεργάζεται µε την αρχή πιστοποίησης προκειµένου να αποσαφηνιστεί
οποιοδήποτε θέµα ανακύπτει σχετικά µε την πιστοποίηση εγκεκριµένων
δαπανών.

(viii)

την υποστήριξη των εργασιών της επιτροπής παρακολούθησης και τον
εφοδιασµό της µε τα απαιτούµενα έγγραφα τα οποία καθιστούν δυνατή την
παρακολούθηση της ποιότητας υλοποίησης του ΕΠ σε σχέση µε τους στόχους
του
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή
•

µεριµνά για τη συλλογή και επεξεργασία όλων των στοιχείων που
απαιτούνται

για

την

αποτελεσµατικότητας

της

παρακολούθηση
υλοποίησης

της

του

ποιότητας

ΕΠ

από

την

και

της

επιτροπή

παρακολούθησης και τη λήψη αποφάσεων από αυτήν.
•

µεριµνά

για

την

υλοποίηση

των

αποφάσεων

της

επιτροπής

παρακολούθησης.
(ix)

τη σύνταξη και, µετά την έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης, την
υποβολή στην Επιτροπή των ετήσιων και τελικών εκθέσεων σχετικά µε την
υλοποίηση, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή
•

συντάσσει τις ετήσιες και την τελική έκθεση υλοποίησης του ΕΠ, µε βάση
τα στοιχεία του ΟΠΣ και τις οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισµού,

•

υποβάλλει προς έγκριση στην επιτροπή παρακολούθησης τις εκθέσεις του
ΕΠ,

•

υποβάλλει τις εγκεκριµένες εκθέσεις στην εθνική αρχή συντονισµού και
στην Επιτροπή (συµπεριλαµβανοµένης της ανταλλαγής των ηλεκτρονικών
στοιχείων).

78

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 – 2013»

_______________________________________________________________________________________________________________

(x)

τη διασφάλιση της συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και
δηµοσιότητας που ορίζονται στο άρθρο 69, του Καν. (ΕΚ) 1083/2006
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή:
•

εκπονεί επικοινωνιακό σχέδιο του ΕΠ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
2 παρ. 2 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και το πλαίσιο αρχών δηµοσιότητας και
πληροφόρησης που διαµορφώνει η εθνική αρχή συντονισµού, το οποίο
οριστικοποιείται µε τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής

•

υλοποιεί τις προβλεπόµενες στο εγκεκριµένο σχέδιο επικοινωνίας δράσεις,
ενηµερώνει σχετικά την επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ και την
Επιτροπή και αξιολογεί την αποτελεσµατικότητά τους σύµφωνα µε το
άρθρο 4 του Καν. (ΕΚ).1828./2006,

•

παρακολουθεί την πορεία της υλοποίησης των δράσεων δηµοσιότητας, η
υλοποίηση των οποίων έχει αναληφθεί από ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης

•

ενηµερώνει

τους

δικαιούχους

για

τις

ενέργειες

δηµοσιότητας

που

αναλαµβάνουν στο πλαίσιο εκτέλεσης πράξεων και παρακολουθεί την ορθή
τήρηση των υποχρεώσεων αυτών.
(xi)

την υποβολή, στην Επιτροπή, των αναγκαίων πληροφοριών προκειµένου να
αξιολογήσει τα µεγάλα έργα και να προσδιορίσει τη συνδροµή των Ταµείων
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006

(xii)

την παρακολούθηση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της
υλοποίησης

του

ΕΠ

και

τη

σύνταξη

και

υποβολή

στην

επιτροπή

παρακολούθησης του ΕΠ προτάσεων για αναθεώρησή του σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 33 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και τις κατευθύνσεις
της εθνικής αρχής συντονισµού
(xiii)

την παρακολούθηση των εσόδων που προκύπτουν από έργα που παράγουν
έσοδα και την σχετική ενηµέρωση της αρχής πιστοποίησης, ιδίως για τα έργα
των οποίων τα έσοδα δεν είναι δυνατό να εκτιµηθούν εκ των προτέρων

(xiv)

την από κοινού µε την Επιτροπή ετήσια εξέταση της υλοποίησης του ΕΠ, την
ενηµέρωση της επιτροπής παρακολούθησης για τα αποτελέσµατά της και την
παρακολούθηση και σχετική ενηµέρωση της Επιτροπής σχετικά µε τη συνέχεια
που δίδεται στα σχόλιά της
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(xv)

την ακύρωση µέρους ή του συνόλου της κοινοτικής συνεισφοράς της πράξης η
οποία επιβάλλεται βάσει πορίσµατος επαλήθευσης ή πορίσµατος ελέγχου της
αρχής ελέγχου ή βάσει απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών
κατά τα προβλεπόµενα στο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ,

(xvi)

την εισήγηση στον αρµόδιο υπουργό για την έκδοση απόφασης ανάκτησης
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών τα οποία διαπιστώνονται βάσει των
επαληθεύσεων που διενεργεί

Ως διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος «Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρµογής», σύµφωνα µε το άρθρο 59, παρ.1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, ορίζεται µε
κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και
του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η Ειδική
Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης, η οποία συστήνεται στο Υπουργείο Οικονοµίας και
Οικονοµικών.

Ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε
αρµόδιου Υπουργού δύναται να ορίζονται ένας ή περισσότεροι ενδιάµεσοι φορείς
διαχείρισης, οι οποίοι αναλαµβάνουν την άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων της
διαχειριστικής αρχής του ΕΠ σε σχέση µε δικαιούχους που εκτελούν πράξεις για
λογαριασµό και υπό την ευθύνη της. Στην ως άνω απόφαση καθορίζονται:
(α) ο φορέας ο οποίος αναλαµβάνει τη διαχείριση πράξεων του οικείου ΕΠ
(β) οι πράξεις που αναλαµβάνονται, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους και ο
αντίστοιχος προϋπολογισµός αυτών
(γ) οι αρµοδιότητες διαχείρισης που ανατίθενται µε την αναγκαία εξειδίκευση
ανάλογα µε το είδος των δράσεων
(δ) οι υποχρεώσεις του ενδιάµεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής
(ε)

το αρµόδιο για την ένταξη των πράξεων όργανο.

Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την άσκηση
των αρµοδιοτήτων που αναλαµβάνει ο φορέας ανάλογα µε τον τύπο και το είδος των
δράσεων.
Ως ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης δύναται να οριστεί δηµόσια υπηρεσία ή άλλο
νοµικό πρόσωπο του δηµόσιου τοµέα, το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητες διαχείρισης
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βάσει αποκλειστικού δικαιώµατος που του

παρέχεται δυνάµει νοµοθετικής ή

κανονιστικής ρυθµίσεως.
Σε κάθε άλλη περίπτωση ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης επιλέγεται µετά από
διαγωνιστική διαδικασία ή µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στην
περίπτωση που ο ενδιάµεσος φορέας επιλέγεται µετά από διαγωνιστική διαδικασία
απαιτείται σύναψη σύµβασης ανάθεσης.
Οι αρµοδιότητες της διαχειριστικής αρχής που δύνανται να αναληφθούν από τους
ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης στο πλαίσιο του ΕΠ αφορούν στα εδάφια (i), (ii), (iii),
(iv), (vi), (viii), (x), (xi), (xiii), (xiv), (xv), (xvi) που περιγράφονται στο υποκεφάλαιο 0
και θα εξειδικεύονται ανά περίπτωση στις αντίστοιχες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή
συµβάσεις. Οι ενδιάµεσοι φορείς συνεργάζονται επίσης µε την οικεία διαχειριστική
αρχή στην άσκηση των λοιπών αρµοδιοτήτων της και οι αµοιβαίες υποχρεώσεις θα
εξειδικεύονται στην σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Η διαχειριστική αρχή του ΕΠ συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων
των ενδιάµεσων φορέων και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής. Ο
ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης υποχρεούται να παρέχει τα απαιτούµενα στοιχεία και
πληροφορίες, βάσει τυποποιηµένων αναφορών, προκειµένου να διασφαλίζεται η
επαρκής ενηµέρωση της διαχειριστικής αρχής σχετικά µε την πρόοδο υλοποίησης των
δράσεων που έχουν εκχωρηθεί. Για το σκοπό αυτό η διαχειριστική αρχή προβαίνει
στις ακόλουθες ενέργειες:
•

Παραλαµβάνει

και

εξετάζει

τις

σχετικές

εκθέσεις

και

αναφορές

που

υποβάλλουν οι ενδιάµεσοι φορείς.
•

Παρακολουθεί τα αποτελέσµατα των επαληθεύσεων που πραγµατοποιούνται
από τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης, καθώς και τα αποτελέσµατα των
ελέγχων της αρχής ελέγχου.

•

∆ύναται να πραγµατοποιεί ποιοτικούς ελέγχους στους ενδιάµεσους φορείς
προκειµένου να επιβεβαιωθεί η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των
καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.

Στην περίπτωση που ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης είναι και δικαιούχος πράξεων
των οποίων η διαχείριση του έχει ανατεθεί, οι ρυθµίσεις για τις διοικητικές και
επιτόπιες επαληθεύσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν επαρκή διάκριση αρµοδιοτήτων
στο εσωτερικό του.
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Στο πλαίσιο του ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής» ορίζεται η ΜΟ∆ Α.Ε. ως
ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας &
Οικονοµικών ορίζονται οι αρµοδιότητες που αναλαµβάνει η ΜΟ∆ Α.Ε. και ρυθµίζονται
τα επιµέρους ζητήµατα άσκησης των αρµοδιοτήτων αυτών.
Λοιποί ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης, θα εξειδικευτούν κατά την κοινοποίηση του
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠ, σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ)
1083/2006 και το άρθρο 22 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. Ενδεχόµενες αλλαγές στο
κοινοποιηθέν Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου συµπεριλαµβανοµένου και του
ορισµού νέων ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης, αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση
ελέγχου του ΕΠ, σύµφωνα µε το άρθρο 18, παρ.2 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.

Ενδιάµεσοι

φορείς

διαχείρισης

και

υλοποίησης

συνολικών

επιχορηγήσεων
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε
αρµόδιου Υπουργού, η διαχειριστική αρχή δύναται να αναθέτει σε ενδιάµεσους
φορείς αρµοδιότητες διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών επιχορηγήσεων, κατά τα
οριζόµενα στα άρθρα 42 και 43 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Στην ως άνω απόφαση
καθορίζονται:
(α) τα είδη των πράξεων που πρόκειται να καλυφθούν από τη συνολική
επιχορήγηση
(β) τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων
(γ) τα ποσοστά συνδροµής από τα Ταµεία και οι κανόνες που διέπουν τη
συνδροµή αυτή
(δ) οι ρυθµίσεις για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την εξασφάλιση
του δηµοσιονοµικού ελέγχου της συνολικής επιχορήγησης έναντι της
διαχειριστικής αρχής, συµπεριλαµβανοµένων των διευθετήσεων για την
ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και την παρουσίαση των
λογαριασµών
(ε)

τυχόν χρήση οικονοµικής εγγύησης ή ισοδύναµου µέτρου.

Ο ενδιάµεσος φορέας πρέπει να παρέχει εγγυήσεις για τη φερεγγυότητά του, την
ικανότητα διαχείρισης στο σχετικό αντικείµενο, καθώς επίσης και για την επάρκειά
του όσον αφορά τη διοικητική και την οικονοµική διαχείριση. Ο φορέας αυτός, κατά
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κανόνα, εδρεύει ή εκπροσωπείται στην ή στις περιφέρειες που καλύπτονται από το
ΕΠ.
Ο ορισµός ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης ή/και διαχείρισης και υλοποίησης
συνολικών επιχορηγήσεων σε ένα ΕΠ, συνεπάγεται την παροχή στην Επιτροπή των
πληροφοριών που απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν.(ΕΚ) 1083/06 και
τα άρθρα 21 και 22 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.

Αρχή πιστοποίησης
Η αρχή πιστοποίησης είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση των καταστάσεων
δαπανών και αιτήσεων πληρωµών πριν αυτές διαβιβαστούν στην Επιτροπή. Στο
πλαίσιο αυτό η αρχή πιστοποίησης εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο
άρθρο 61 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Ειδικότερα:
(i)

καταρτίζει και υποβάλλει ηλεκτρονικά πιστοποιηµένες δηλώσεις δαπανών και
αιτήσεις πληρωµών στην Επιτροπή κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 78 του
Καν. (ΕΚ) 1083/2006.

(ii)

πιστοποιεί ότι:
•

η δήλωση δαπανών είναι ακριβής, ότι είναι προϊόν αξιόπιστων λογιστικών
συστηµάτων και ότι στηρίζεται σε επαληθεύσιµα δικαιολογητικά,

•

οι δηλωθείσες δαπάνες συµµορφώνονται προς τους ισχύοντες κοινοτικούς
και εθνικούς κανόνες και ότι διενεργήθηκαν για πράξεις που επελέγησαν για
χρηµατοδότηση

σύµφωνα

µε

τα

κριτήρια

που

εφαρµόζονται

στο

πρόγραµµα και πληρούν τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες,
στο πλαίσιο αυτό δύναται:
-

να εξαιρεί προσωρινά από τις δηλώσεις δαπανών τις δαπάνες που
παρουσιάζουν προβλήµατα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες

-

να διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις στις διαχειριστικές αρχές και τους
ενδιάµεσους φορείς

(iii)

διασφαλίζει για σκοπούς πιστοποίησης, ότι έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες
από τη διαχειριστική αρχή σχετικά µε τις διαδικασίες που εφαρµόστηκαν και τις
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επαληθεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν όσον αφορά τις δαπάνες που
περιλαµβάνονται στις δηλώσεις δαπανών,
(iv)

συνυπολογίζει για σκοπούς πιστοποίησης, τα αποτελέσµατα όλων των ελέγχων
που διενεργήθηκαν υπό την ευθύνη της αρχής ελέγχου,

(v)

τηρεί σε ηλεκτρονική µορφή, λογιστικά µητρώα για τις δαπάνες που
υποβάλλονται στην Επιτροπή,

(vi)

τηρεί µητρώο των ποσών που µπορούν να ανακτηθούν και των ποσών που
αποσύρονται µετά από ακύρωση του συνόλου ή µέρους της συνεισφοράς για
µια πράξη. Τα ανακτηθέντα ποσά επιστρέφονται στον γενικό προϋπολογισµό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από το κλείσιµο του ΕΠ, µε αφαίρεσή τους από
την επόµενη κατάσταση δαπανών.

(vii)

υποβάλλει στην Επιτροπή προσωρινές προβλέψεις για τις µελλοντικές αιτήσεις
πληρωµών σύµφωνα µε το άρθρο 76, παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.

(viii)

συνεργάζεται µε τους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες για τον καθορισµό των
κανόνων λειτουργίας του ΟΠΣ ως προς την επεξεργασία των πληροφοριών τις
οποίες χρησιµοποιεί κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.

Ως αρχή πιστοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 61 του
Καν.1083/2006 ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ, των κοινοτικών
πρωτοβουλιών και του Ταµείου Συνοχής του ΚΠΣ 2000-2006, η οποία υπάγεται στο
Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών και µετονοµάζεται σε αρχή πιστοποίησης.

Αρχή ελέγχου
Η αρχή ελέγχου έχει την ευθύνη για την επαλήθευση της αποτελεσµατικής
λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό η
αρχή ελέγχου αναλαµβάνει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 62 του Καν.
(ΕΚ) 1083/2006. Ειδικότερα:
(i)

∆ιασφαλίζει την εκτέλεση των ελέγχων για την επαλήθευση της ουσιαστικής
λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ,
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(ii)

∆ιασφαλίζει ότι οι έλεγχοι των πράξεων πραγµατοποιούνται σε κατάλληλο
δείγµα για την επαλήθευση των δηλωνόµενων στην Επιτροπή δαπανών, για το
σκοπό αυτό διαµορφώνει µεθοδολογία δειγµατοληψίας πράξεων σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006,

(iii)

Υποβάλλει στην Επιτροπή, εντός εννέα µηνών από την έγκριση του ΕΠ,
στρατηγική ελέγχου, η οποία καλύπτει τους φορείς που θα εκτελέσουν τους
ελέγχους, τη µέθοδο ελέγχου που θα χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τα διεθνώς
αποδεκτά πρότυπα ελέγχου, τη µέθοδο δειγµατοληψίας για τους ελέγχους των
πράξεων, καθώς και ενδεικτικό προγραµµατισµό των ελέγχων προκειµένου να
διασφαλίζεται ο έλεγχος των κυριότερων φορέων καθώς και η οµοιόµορφη
κατανοµή των ελέγχων καθ’ όλη την περίοδο προγραµµατισµού.
Στην περίπτωση που εφαρµόζεται κοινό σύστηµα σε περισσότερα του ενός
επιχειρησιακά προγράµµατα, είναι δυνατόν να υποβάλλεται, ενιαία στρατηγική
ελέγχου.

(iv)

Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους από το 2008 έως το 2015 υποβάλλει στην
Επιτροπή:
•

ετήσια έκθεση ελέγχου στην οποία παρατίθενται τα πορίσµατα των
ελέγχων (συστηµάτων και πράξεων) που πραγµατοποιήθηκαν κατά το
προηγούµενο δωδεκάµηνο που λήγει στις 30 Ιουνίου του συγκεκριµένου
έτους σύµφωνα µε την στρατηγική ελέγχου του ΕΠ, και αναφέρονται οι
τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στα συστήµατα διαχείρισης και
ελέγχου του προγράµµατος. Η πρώτη έκθεση, που θα υποβληθεί στις 31
∆εκεµβρίου 2008 το αργότερο, καλύπτει την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου
2007 µέχρι τις 30 Ιουνίου 2008. Οι πληροφορίες που αφορούν τους
ελέγχους που διεξάγονται µετά την 1η Ιουλίου 2015 περιλαµβάνονται στην
τελική έκθεση ελέγχου η οποία υποστηρίζει τη δήλωση κλεισίµατος,

•

γνωµοδότηση, βάσει των ελέγχων που έχουν πραγµατοποιηθεί υπό την
ευθύνη της και άλλων ελέγχων, ως προς το κατά πόσον το σύστηµα
διαχείρισης και ελέγχου λειτουργεί ουσιαστικά ώστε να διασφαλίζει
επαρκώς το γεγονός ότι οι καταστάσεις δαπανών που υποβάλλονται στην
Επιτροπή είναι ορθές και, συνεπώς, ότι οι σχετικές συναλλαγές είναι
νόµιµες και κανονικές,
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•

δήλωση µερικού κλεισίµατος, ανάλογα µε την περίπτωση δυνάµει του
άρθρου 88, παρ.2, σηµείο(β) του Καν.1083/2006, η οποία αξιολογεί τη
νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών δαπανών.

(v)

Υποβάλλει στην Επιτροπή, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2017, δήλωση
κλεισίµατος του προγράµµατος, στην οποία αξιολογείται η εγκυρότητα της
αίτησης πληρωµής του τελικού υπολοίπου καθώς και η νοµιµότητα και
κανονικότητα των σχετικών συναλλαγών που καλύπτονται από την τελική
κατάσταση δαπανών η οποία υποστηρίζεται από τελική έκθεση ελέγχου,

(vi)

Μεριµνά για την ηλεκτρονική διαβίβαση στην Επιτροπή των παρατυπιών, οι
οποίες αποτέλεσαν αντικείµενο διοικητικών και δικαστικών προσφυγών
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 27 έως 36 του Καν. (ΕΚ)
1828/2006.

Η αρχή ελέγχου διασφαλίζει ότι το έργου του ελέγχου ασκείται λαµβάνοντας υπόψη
διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου.
Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της η αρχή ελέγχου διασφαλίζει τη διαφύλαξη
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και εµπιστευτικών πληροφοριών, για τα οποία
λαµβάνουν γνώση αυτή ή/και τα όργανα ελέγχου που λειτουργούν υπό την ευθύνη
της.
Ως αρχή ελέγχου, κοινή για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ, ορίζεται η Επιτροπή
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε∆ΕΛ), η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών - Γενική
Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους). Η Επιτροπή
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου είναι επταµελής και είναι ανεξάρτητη από τις διαχειριστικές
αρχές των ΕΠ, τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης και την αρχή πιστοποίησης.

Έλεγχοι υπό την ευθύνη της αρχής ελέγχου
Για τις ανάγκες της εκτέλεσης των ελέγχων και τη λειτουργία της Επιτροπής
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών –
Γενική

Γραµµατεία

∆ηµοσιονοµικής

Πολιτικής

(ΓΛΚ)

δύο

∆ιευθύνσεις

Προγραµµατισµού και Ελέγχων επιχειρησιακών προγραµµάτων και µία ∆ιεύθυνση
Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων.
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Η αξιοπιστία των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου εκτιµάται µε βάση κριτήρια
που καθορίζονται από την αρχή ελέγχου για τους ελέγχους των συστηµάτων.
Περιλαµβάνει επίσης ποσοτική αξιολόγηση όλων των καίριων στοιχείων των
συστηµάτων και καλύπτει τις βασικές αρχές και τους ενδιάµεσους φορείς που
συµµετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο του επιχειρησιακού προγράµµατος. Στο
φάκελο ελέγχου τηρείται αρχείο των αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν.
Οι έλεγχοι των πράξεων πραγµατοποιούνται επιτόπου, βάσει εγγράφων και αρχείων
που τηρούνται από το δικαιούχο. Οι έλεγχοι επαληθεύουν ότι πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) η πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής για το ΕΠ, υλοποιήθηκε σύµφωνα
µε την απόφαση ένταξης και πληροί οποιονδήποτε ισχύοντα όρο ως προς
τη λειτουργικότητα και τη χρήση της ή σχετικά µε τους επιδιωκόµενους
στόχους·
(β) οι δηλωθείσες στην Επιτροπή δαπάνες αντιστοιχούν στα λογιστικά έγγραφα
και τα δικαιολογητικά που τηρούνται από το δικαιούχο·
(γ) οι δηλωθείσες στην Επιτροπή δαπάνες συνάδουν προς τους κοινοτικούς και
τους εθνικούς κανόνες
(δ) η δηµόσια συνεισφορά έχει καταβληθεί στο δικαιούχο σύµφωνα µε το
άρθρο 80 του Κανονισµού.
Οι έλεγχοι διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραµµατισµού που εγκρίνεται από την
Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου στο πλαίσιο της στρατηγικής ελέγχου, ύστερα από
εισήγηση

της

αρµόδιας

∆ιεύθυνσης

Προγραµµατισµού

και

Ελέγχων.

Επίσης

διενεργούνται έκτακτοι έλεγχοι εκτός προγραµµατισµού, όταν αυτό απαιτείται.
Όταν τα προβλήµατα που διαπιστώνονται εντοπίζονται στη λειτουργία των
συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου και ως εκ τούτου συνεπάγονται κίνδυνο για
άλλες πράξεις στο πλαίσιο του ΕΠ, η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου εξασφαλίζει
τη διενέργεια περαιτέρω εξέτασης, συµπεριλαµβανοµένων πρόσθετων ελέγχων όπου
κρίνεται απαραίτητο, προκειµένου να προσδιοριστεί το µέγεθος αυτών των
προβληµάτων.
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Όργανα ελέγχου
Οι έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτικές οµάδες που συγκροτούνται από υπαλλήλους
των τριών ∆ιευθύνσεων της παραγράφου 0 και υπαλλήλους των λοιπών υπηρεσιών
της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής. Οι ανωτέρω ελεγκτικές οµάδες
δύναται

να

συνεπικουρούνται

στο

έργο

τους

από

εµπειρογνώµονες.

Οι

εµπειρογνώµονες µπορεί να είναι δηµόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και ιδιώτες.
Οι ιδιώτες εµπειρογνώµονες είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο εµπειρογνωµόνων.
Στο µητρώο εµπειρογνωµόνων, που καταρτίζεται και τηρείται από την Γενική
∆ιεύθυνση

∆ιοίκησης

και

Ελέγχου

συγχρηµατοδοτούµενων

από

την

ΕΕ

προγραµµάτων, εγγράφονται µε απόφαση του προϊσταµένου αυτής, ύστερα από
δηµόσια πρόσκληση και αξιολόγηση από την Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου,
πρόσωπα, τα

οποία

έχουν

ειδικές γνώσεις

και εµπειρία σχετική

µε

τους

διενεργούµενους υπό την ευθύνη της ελέγχους. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζονται επιµέρους θέµατα για την κατάρτιση του
µητρώου εµπειρογνωµόνων.
Με απόφαση της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου µετά από εισήγηση του
αρµόδιου προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ελέγχων, οι έλεγχοι
δύναται να ανατίθενται σε ελεγκτικές εταιρείες.
Στην περίπτωση που οι έλεγχοι διενεργούνται από φορείς διαφορετικούς από την
αρχή ελέγχου, η αρχή ελέγχου διασφαλίζει ότι οι φορείς αυτοί διαθέτουν την
αναγκαία λειτουργική ανεξαρτησία από τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ, τους
ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης και την αρχή πιστοποίησης.

Φορέας Υπεύθυνος για την έκθεση και παροχή γνώµης του
άρθρου 71(3)
Σύµφωνα µε το άρθρο 71(2) του Καν. (ΕΚ) 1083/06 η κοινοποίηση του Συστήµατος
∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠ στην Επιτροπή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση
στην οποία να αποτυπώνονται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του συστήµατος και
διατύπωση γνώµης σχετικά µε τη συµµόρφωσή του συστήµατος µε τα προβλεπόµενα
στα άρθρα 58-62 του ίδιου κανονισµού.
Η έκθεση και η γνώµη σχετικά µε τα παραπάνω θα συνταχθούν είτε από την αρχή
ελέγχου είτε από ιδιωτικό φορέα αποδεδειγµένης εµπειρίας, µετά από αξιολόγηση
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του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του προγράµµατος, κατά την οποία θα
έχουν ληφθεί υπόψη διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου. Στην περίπτωση ιδιωτικού
φορέα, αυτός θα επιλεγεί µετά από διαγωνισµό που θα γίνει µε βάση τις κείµενες
διατάξεις. Αναθέτουσα αρχή θα είναι η εθνική αρχή συντονισµού.

Φορέας υπεύθυνος για την είσπραξη των πληρωµών από την
Επιτροπή
Φορέας υπεύθυνος για την είσπραξη των πληρωµών από την Επιτροπή είναι η αρχή
πιστοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, η οποία προσδιορίστηκε στο υποκεφάλαιο 0 του
παρόντος. Η Επιτροπή παραλαµβάνοντας τις αιτήσεις, βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις
από

την

αρχή

πιστοποίησης,

ανταποκρινόµενη

βάσει

των

εσωτερικών

της

διαδικασιών, καταθέτει την αιτηθείσα συµµετοχή της στην Τράπεζα της Ελλάδος,
στους ειδικούς λογαριασµούς που έχει ανοίξει για το σκοπό αυτό η αρχή
πιστοποίησης. Η αρχή πιστοποίησης:
(i) είναι

αποδέκτης

των

εγκρίσεων

πληρωµών

των

Ταµείων

που

πραγµατοποιούνται από την Επιτροπή
(ii) ενηµερώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη διάθεση των πιστώσεων
που εισπράχθηκαν ανά ΕΠ και Ταµείο,
(iii) παρακολουθεί τη διαδικασία µεταφοράς των σχετικών πιστώσεων στους
δικαιούχους και µεριµνά ώστε αυτή να πραγµατοποιείται το συντοµότερο
δυνατό και χωρίς καµία κράτηση

Φορέας/είς Υπεύθυνος/οι για τη διενέργεια πληρωµών στους
δικαιούχους
Η εθνική και κοινοτική συµµετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στο ΕΠ
αποτελούν

δηµόσιες

επενδύσεις

και

χρηµατοδοτούνται

από

τον

Κρατικό

Προϋπολογισµό µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). Φορείς
υπεύθυνοι για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους (φορείς χρηµατοδότησης)
είναι

κατά

περίπτωση

τα

Υπουργεία,

οι

Περιφέρειες

και

οι

Νοµαρχιακές
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Αυτοδιοικήσεις, οι οποίοι είναι αρµόδιοι για την υποβολή πρότασης κατάρτισης του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Η πληρωµή στους δικαιούχους γίνεται τµηµατικά µε αποφάσεις χρηµατοδότησης που
εκδίδονται από τη ∆/νση ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών και έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ύστερα από αίτηµα
των φορέων χρηµατοδότησης.
Η απόδοση στους δικαιούχους γίνεται σε κάθε περίπτωση χωρίς καµία µείωση ή
κράτηση ή µεταγενέστερη ειδική επιβάρυνση που επιφέρει µείωση των ποσών αυτών.
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών προγραµµάτων (∆ΕΠ)
Για την επίτευξη της πολιτικής για τη συνοχή και των στρατηγικών στόχων που
περιγράφονται

στο

ΕΣΠΑ,

έχει

συσταθεί

∆ιυπουργική

Επιτροπή

κοινοτικών

προγραµµάτων (Νόµος 3483/2006, άρθρο 20), έργο της οποίας είναι ο συντονισµός
και η παρακολούθηση της εφαρµογής των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων
µε στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων και τη
µεγιστοποίηση της απορροφητικότητας των κοινοτικών κονδυλίων.
Η ∆ΕΠ αποτελεί στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ένα ολιγοµελές
σχήµα διοίκησης του ΕΣΠΑ και των προγραµµάτων, το οποίο εξασφαλίζει την
απαραίτητη ευελιξία και επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων σε
στρατηγικό, διαχειριστικό και επιχειρησιακό επίπεδο, σε συνέργεια µε τις πολιτικές
του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ). Η ∆ΕΠ εκφράζει γνώµη επί των
εκθέσεων στρατηγικής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που υποβάλλονται στην Επιτροπή
δυνάµει του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και δίνει κατευθύνσεις στην ετήσια διάσκεψη των
Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης ΕΠ.
Στην Επιτροπή συµµετέχουν ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών ως πρόεδρος
και οι υπουργοί Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος-Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων,
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως µέλη. Ως εισηγητής συµµετέχει
επιπλέον ο υφυπουργός Οικονοµίας & Οικονοµικών, αρµόδιος για θέµατα κοινοτικών
προγραµµάτων.
Τη διοικητική υποστήριξη της ∆ιυπουργικής Επιτροπής και την παρακολούθηση της
υλοποίησης των αποφάσεών της αναλαµβάνει η Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και
Ανάπτυξης του Υπ.Οι.Ο. µέσω της εθνικής αρχής συντονισµού.

Ετήσια

διάσκεψη

Προέδρων

επιτροπών

παρακολούθησης

επιχειρησιακών προγραµµάτων (Ε∆ΙΠ)
Η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στόχων των Ταµείων και των ΕΠ στο σύνολό
τους

γίνεται

από

την

ετήσια

διάσκεψη

των

Προέδρων

των

επιτροπών

παρακολούθησης των ΕΠ.
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Η διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης συγκροτείται εντός 3
µηνών από τη συγκρότηση των επιτροπών παρακολούθησης του συνόλου των ΕΠ.
Της διάσκεψης των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ προεδρεύει ο
υφυπουργός

Οικονοµίας

&

Οικονοµικών,

αρµόδιος

για

θέµατα

κοινοτικών

προγραµµάτων.
Η διάσκεψη θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό µετά από εισήγηση της εθνικής
αρχής συντονισµού. Συνέρχεται ετησίως µετά από πρόσκληση του προέδρου της µε
αντικείµενο την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των στρατηγικών στόχων
του ΕΣΠΑ και της συµβολής κάθε ΕΠ στους στόχους αυτούς.
Ως µέλη συµµετέχουν
•

Οι

Πρόεδροι

των

επιτροπών

παρακολούθησης

των

ΕΠ

του

ΕΣΠΑ

(συµπεριλαµβανοµένων όλων των Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών),
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΕΠ Αλιεία
•

Εκπρόσωποι της εθνικής αρχής συντονισµού

•

Εκπρόσωπος της αρχής πιστοποίησης

•

Εκπρόσωπος της αρχής ελέγχου (µε ρόλο παρατηρητή)

•

Εκπρόσωποι δηµοσίων αρχών (ειδικές υπηρεσίες συντονισµού δράσεων
τοµεακών πολιτικών, Υπουργείο Πολιτισµού κλπ.)

•

Εκπρόσωπος της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος

•

Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων

•

Εκπρόσωποι των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων

•

Εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας

•

Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων (εκπρόσωπος
της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία, κλπ)

•

Αντιπροσωπεία της Επιτροπής µε ρόλο παρατηρητή

Στη ∆ιάσκεψη των προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ µπορούν να
προσκληθούν µη µόνιµα µέλη π.χ. ειδικοί επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε
οικονοµικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέµατα ανάλογα µε την
ηµερήσια διάταξη της διάσκεψης.
Η διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ:
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•

Παρακολουθεί τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των προγραµµάτων και τη
συµβολή τους στους στρατηγικούς στόχους που περιλαµβάνονται στο ΕΣΠΑ
και υποβάλλει σχετική έκθεση στη ∆ιυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών
Προγραµµάτων.

•

Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των εφαρµοζόµενων πολιτικών και
διαµορφώνει προτάσεις για το συντονισµό τους και την ευρεία εφαρµογή τους.

•

Παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών για τη διασφάλιση
του

συντονισµού

και

της

συµπληρωµατικότητας

των

δράσεων

των

∆ιαρθρωτικών Ταµείων µε το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών είναι δυνατή η συγκρότηση
επιτροπών συµβουλευτικού χαρακτήρα για το συντονισµό των παρεµβάσεων σε
ειδικούς τοµείς, στις οποίες προεδρεύουν µέλη της ∆ιάσκεψης.
Για

την

υποβοήθηση

του

έργου

της

Ε∆ΙΠ,

συνιστάται

τεχνική

επιτροπή

συµβουλευτικού χαρακτήρα στην οποία µετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων που
εµπλέκονται στο σχεδιασµό και υλοποίηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ και εκπρόσωποι της
Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ). Η επιτροπή εισηγείται στην
Ε∆ΙΠ προτάσεις αναφορικά µε την οριζόντια ενσωµάτωση και εφαρµογή των αρχών
της προσβασιµότητας και µη διάκρισης των Ατόµων µε Αναπηρία στα ΕΠ του ΕΣΠΑ.
Τη

γραµµατειακή

υποστήριξη

της

διάσκεψης

αναλαµβάνει

η

εθνική

αρχή

συντονισµού, η οποία επιφορτίζεται µε την προετοιµασία της σχετικής τεκµηρίωσης
για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων καθώς και της ηµερήσιας διάταξης και των
πρακτικών που τηρούνται.

Επιτροπή παρακολούθησης επιχειρησιακού προγράµµατος
Σύµφωνα µε το άρθρο 63 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 για κάθε ΕΠ συστήνεται επιτροπή
παρακολούθησης του ΕΠ µε αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας
και της ποιότητας υλοποίησης του ΕΠ.
Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ συστήνεται εντός 3 µηνών από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης από την Επιτροπή της απόφασης έγκρισης του ΕΠ.
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Η σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ ορίζεται µε τη σύµφωνη γνώµη
της διαχειριστικής αρχής, λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της εταιρικής σχέσης στη
διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεµβάσεων σε όλα τα στάδια
υλοποίησης του προγράµµατος.
Πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ είναι ο Γενικός Γραµµατέας
Επενδύσεων & Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών. Ως µέλη της
Επιτροπής Παρακολούθησης συµµετέχουν:
•

Ο προϊστάµενος της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ

•

Εκπρόσωπος της εθνικής αρχής συντονισµού

•

Εκπρόσωπος της αρχής πιστοποίησης

•

Εκπρόσωπος της αρχής ελέγχου (µε ρόλο παρατηρητή)

•

Εκπρόσωποι των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης του ΕΠ,

•

Εκπρόσωποι Υπουργείων ή άλλων κρατικών αρχών

•

Εκπρόσωποι δηµόσιων αρχών και ειδικών υπηρεσιών συντονισµού που είναι
αρµόδιες για θέµατα κρατικών ενισχύσεων, απασχόλησης, περιβάλλοντος,
υγείας, έρευνας και καινοτοµίας, δηµόσιας διοίκησης, πολιτισµού κλπ.

•

Εκπρόσωπος της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος

•

Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων

•

Εκπρόσωποι των Οικονοµικών και Κοινωνικών Εταίρων

•

Εκπρόσωπος της Επιτροπής ή και των ΕΤΕ ή ΕΤΕπ στην περίπτωση που οι
τελευταίες συνεισφέρουν στο ΕΠ (µε συµβουλευτικό ρόλο).

•

Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων.

Στη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η
ισόρροπη συµµετοχή ανδρών και γυναικών.
Κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής παρακολούθησης µπορούν να προσκληθούν µη
µόνιµα µέλη π.χ. ειδικοί επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά,
κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέµατα ανάλογα µε την ηµερήσια διάταξη της
συνεδρίασης.
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Τη γραµµατειακή υποστήριξη της επιτροπής παρακολούθησης αναλαµβάνει η
διαχειριστική αρχή του ΕΠ, η οποία επιφορτίζεται µε την προετοιµασία της σχετικής
τεκµηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων καθώς και της ηµερήσιας διάταξης
και των πρακτικών που τηρούνται.
Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ λειτουργεί µε βάση εσωτερικό κανονισµό
λειτουργίας στο πλαίσιο της εθνικής έννοµης τάξης. Ο κανονισµός λειτουργίας
καθορίζεται σε συνεργασία µε τη διαχειριστική αρχή του ΕΠ, ώστε να εξασφαλίζεται η
εκπλήρωση των καθηκόντων της επιτροπής που απορρέουν από τον Κανονισµό (ΕΚ)
1083/2006. Στην πρώτη συνεδρίασή της η Επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό
κανονισµό λειτουργίας της.
Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ έχει τις αρµοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο
65 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Ειδικότερα :
•

εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια για την επιλογή των προς χρηµατοδότηση
πράξεων εντός έξι µηνών από την έγκριση του ΕΠ και εγκρίνει τις τυχόν
αναθεωρήσεις

των

κριτηρίων

αυτών

σύµφωνα

µε

τις

ανάγκες

του

προγραµµατισµού,
•

επανεξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που σηµειώθηκε στην επίτευξη
των ειδικών στόχων του ΕΠ µε βάση τα έγγραφα που υποβάλλει η
διαχειριστική αρχή,

•

εξετάζει τα αποτελέσµατα της υλοποίησης, ιδίως δε την επίτευξη των στόχων
που καθορίζονται για κάθε άξονα προτεραιότητας, καθώς και τις αξιολογήσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 48, παράγραφος 3, του Κανονισµού (ΕΚ)
1083/2006 και στο υποκεφάλαιο 0,

•

εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική έκθεση υλοποίησης που
αναφέρονται στο άρθρο 67 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006,

•

ενηµερώνεται σχετικά µε την ετήσια έκθεση ελέγχου ή µε το τµήµα της
έκθεσης που αφορά το οικείο ΕΠ, καθώς και για τυχόν σχετικά σχόλια τα οποία
µπορεί να διατυπώσει η Επιτροπή µετά την εξέταση της εν λόγω έκθεσης ή
του σχετικού τµήµατός της,

•

µπορεί να προτείνει στη διαχειριστική αρχή οποιαδήποτε αναθεώρηση ή
εξέταση του ΕΠ η οποία ενδεχοµένως µπορεί να συµβάλει στην επίτευξη των
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στόχων των Ταµείων που αριθµούνται στο άρθρο 3 του Κανονισµού (ΕΚ)
1083/2006 ή στη βελτίωση της διαχείρισής τους, συµπεριλαµβανοµένης της
χρηµατοοικονοµικής διαχείρισής τους,
•

εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για την τροποποίηση του
περιεχοµένου της απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε τη συνεισφορά των
Ταµείων.

∆είκτες παρακολούθησης
Σύµφωνα µε το άρθρο 66 παρ.2 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, η παρακολούθηση του ΕΠ
διενεργείται από τη διαχειριστική αρχή και την επιτροπή παρακολούθησης του
προγράµµατος, κυρίως µε βάση τους δείκτες (χρηµατοοικονοµικούς και δείκτες
εκροών και αποτελεσµάτων) που έχουν καθορισθεί για κάθε άξονα προτεραιότητας
του ΕΠ σύµφωνα µε το άρθρο 37 παρ. 1, περ. (γ) του ίδιου κανονισµού.
Οι δείκτες του ΕΠ έχουν αναπτυχθεί και µε βάση την προτεινόµενη από την Επιτροπή
µεθοδολογία

που

αναπτύσσεται

στο

σχετικό

έγγραφο

εργασίας

για

την

προγραµµατική περίοδο 2007-2013, «∆είκτες για την παρακολούθηση και την

αξιολόγηση: Οδηγός Εφαρµογής»
Οι δείκτες που επιλέχθηκαν για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του
ΕΠ ανταποκρίνονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ΕΠ, στους στόχους του καθώς και
στις κοινωνικοοικονοµικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο
γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής του. Η παρακολούθηση των δεικτών εκροών και
αποτελεσµάτων πράξεων ψηφιακής σύγκλισης, θα γίνεται µε την υποστήριξη του
Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας.
Τα δεδοµένα που απαιτούνται για τον υπολογισµό των τιµών των δεικτών κατά την
υλοποίηση του προγράµµατος συλλέγονται σε επίπεδο έργου και συναθροίζονται σε
επίπεδο άξονα προτεραιότητας και τέλος σε επίπεδο προγράµµατος.
Στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας
της

υλοποίησης

του

ΕΠ,

η

διαχειριστική

αρχή

διαβιβάζει

στην

επιτροπή

παρακολούθησης τα δεδοµένα που προκύπτουν από το σύστηµα παρακολούθησης
και αφορούν κυρίως σε συγκεντρωτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά
µε τους δείκτες κυρίως εκροών και αποτελεσµάτων.
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Για τη συλλογή αξιόπιστων χρηµατοοικονοµικών και στατιστικών δεδοµένων
σχετικών µε την υλοποίηση του προγράµµατος θα χρησιµοποιηθεί το Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα στο οποίο θα τηρούνται πληροφορίες για όλες τις πράξεις
που χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα.

Ετήσια έκθεση
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του ΕΠ η διαχειριστική αρχή συντάσσει ετήσια
έκθεση υλοποίησης του προγράµµατος την οποία αποστέλλει στην Επιτροπή µετά την
έγκρισή της από την επιτροπή παρακολούθησης (άρθρο 67 παρ. 1 του Καν. (ΕΚ)
1083/2006). Η έκθεση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου και συντάσσεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν.
(ΕΚ) 1828/2006 και τις οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισµού.
Στο παραπάνω πλαίσιο η διαχειριστική αρχή µεριµνά σε συνεργασία µε την εθνική
αρχή συντονισµού για τη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση των δεικτών που θα
χρησιµοποιηθούν για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠ.

Ετήσια εξέταση ΕΠ
Σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, κάθε χρόνο µετά την υποβολή
της ετήσιας έκθεσης, η διαχειριστική αρχή του ΕΠ και η Επιτροπή εξετάζουν από
κοινού την πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ, τα κύρια αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν
κατά το προηγούµενο έτος, τη χρηµατοοικονοµική υλοποίηση καθώς και οποιοδήποτε
παράγοντα µπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της υλοποίησης προκειµένου να
επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Είναι δυνατόν επίσης να εξετάζονται
θέµατα λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου που επισηµαίνονται στην
τελευταία ετήσια έκθεση ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 62 παρ.1 περ. δ-i του
Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
Για οποιοδήποτε σχόλιο διατυπώσει η Επιτροπή µετά την ετήσια εξέταση του
προγράµµατος, η διαχειριστική αρχή σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού
ενηµερώνει την επιτροπή παρακολούθησης και την Επιτροπή για τα µέτρα που
ελήφθησαν αναφορικά µε τα σχόλια αυτά.
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Παρακολούθηση των πιστώσεων των Περιφερειών µεταβατικής
στήριξης
Για τις πέντε περιφέρειες που εµπίπτουν στο άρθρο 8 του Κανονισµού 1083/06
επιβάλλονται υποχρεωτικές πιστώσεις και διακριτή παρακολούθησή των πιστώσεων
αυτών στα ΕΠ (πόροι που προέρχονται από το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ). Οι Περιφέρειες αυτές
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στις Περιφέρειες στατιστικής σύγκλισης (Κεντρική
Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία, Αττική) και στις Περιφέρειες σταδιακής εισόδου
(Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο).
Οι συγχρηµατοδοτούµενες αναπτυξιακές παρεµβάσεις στις Περιφέρειες αυτές (εκτός
του Ταµείου Συνοχής) θα υλοποιηθούν µέσω:
•

των αντίστοιχων περιφερειακών ΕΠ (συγχρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από
το ΕΤΠΑ) και

•

των τριών (3) τοµεακών ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ.

Επισηµαίνεται ότι οι ανάγκες των οκτώ Περιφερειών αµιγούς Στόχου Σύγκλισης θα
καλυφθούν από όλα τα τοµεακά ΕΠ όσο και από τα περιφερειακά ΕΠ µε απόλυτα
διακριτές πιστώσεις.
Η τήρηση των πιστώσεων για τις περιφέρειες µεταβατικής στήριξης διασφαλίζεται
πλήρως σε προγραµµατικό επίπεδο µε την ύπαρξη διακριτών αξόνων προτεραιότητας
για κάθε τύπο Περιφερειών, ως εξής:
•

Τα περιφερειακά ΕΠ έχουν διακριτούς Άξονες Προτεραιότητας για κάθε
Περιφέρεια που περιλαµβάνουν.

•

Τα τρία (3) τοµεακά ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ και καλύπτουν
και τους τρεις τύπους Περιφερειών (αµιγής στόχος 1, στατιστική σύγκλιση,
σταδιακή είσοδος) έχουν διακριτούς θεµατικούς Άξονες Προτεραιότητας που
επαναλαµβάνονται για κάθε έναν από τους τρεις τύπους Περιφερειών.

Οι δράσεις τεχνικής υποστήριξης εφαρµογής, εθνικής εµβέλειας, οι οποίες δεν έχουν
συγκεκριµένο χωρικό προσδιορισµό (όπως µελέτες οριζόντιου χαρακτήρα που
αφορούν σε όλη τη χώρα, προβολή /δηµοσιότητα του ΕΣΠΑ, κλπ) και οι οποίες
υλοποιούνται από τα τοµεακά ΕΠ, δεν προσµετρώνται στις πιστώσεις για τις
Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης.
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Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται κατά την υλοποίηση, µε τη σύνθεση και
παρακολούθηση των σχετικών πληροφοριών στο ΟΠΣ.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γενικά
Για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των κοινοτικών και εθνικών πόρων που
συνδράµουν την πολιτική για τη συνοχή, προβλέπεται η διεξαγωγή αξιολογήσεων
πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την υλοποίηση του ΕΠ (άρθρα 47-49 του Καν. (ΕΚ)
1083/2006). Οι αξιολογήσεις αυτές, στρατηγικής ή επιχειρησιακής φύσης, λαµβάνουν
υπόψη το στόχο της βιώσιµης ανάπτυξης και τη σχετική κοινοτική νοµοθεσία όσον
αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση.
Πραγµατοποιούνται µε ευθύνη του κράτους µέλους ή της Επιτροπής και διεξάγονται
από

εµπειρογνώµονες

ή

φορείς

λειτουργικά

ανεξάρτητους

από

την

αρχή

πιστοποίησης και την αρχή ελέγχου που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του συστήµατος
διαχείρισης και ελέγχου του προγράµµατος. Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων
δηµοσιοποιούνται µε βάση τους εφαρµοστέους κανόνες για την πρόσβαση στα
έγγραφα.

Αξιολογήσεις επιχειρησιακής φύσης
Σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 τα κράτη µέλη
πραγµατοποιούν αξιολογήσεις που συνδέονται µε την παρακολούθηση ΕΠ, ιδίως
όταν, κατά την εν λόγω παρακολούθηση διαπιστωθεί σηµαντική απόκλιση από τους
στόχους που τέθηκαν αρχικά ή όταν υποβάλλονται προτάσεις για την αναθεώρηση
των προγραµµάτων αυτών (αξιολογήσεις επιχειρησιακής φύσης).
Επιπλέον σύµφωνα µε τον προαναφερόµενο Κανονισµό, τα κράτη µέλη µπορούν για
τα ΕΠ του στόχου «Σύγκλιση» και σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, να
συντάσσουν σχέδιο αξιολόγησης που περιλαµβάνει τις ενδεικτικές δραστηριότητες
αξιολόγησης που σκοπεύει να πραγµατοποιήσει το κράτος µέλος κατά τις διάφορες
φάσεις της υλοποίησης.
Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα αξιοποιώντας και τις οδηγίες της Επιτροπής για την
αξιολόγηση των ΕΠ και του ΕΣΠΑ κατά την διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου
(Draft Working Paper No 5: Evaluation during the programming period: on going
evaluation –An integrated management tool) διαµόρφωσε ενδεικτικό

σχέδιο
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αξιολογήσεων της περιόδου 2007-2013, όπου αποτυπώνεται ο προγραµµατισµός των
αξιολογήσεων σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο στο πλαίσιο των στόχων της
«Σύγκλισης» και της «Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης».
Οι αξιολογήσεις που συνδέονται µε την παρακολούθηση του ΕΠ πραγµατοποιούνται
µε ευθύνη της διαχειριστικής αρχής και σύµφωνα µε τις γενικές αρχές που
καθορίζονται από την εθνική αρχή συντονισµού για την αξιολόγηση όλων των ΕΠ στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Εκτός

από

τις

προτεινόµενες

στο

σχέδιο,

αξιολογήσεις, είναι

δυνατόν

να

πραγµατοποιηθούν, κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου και άλλες
αξιολογήσεις, σε περιπτώσεις που θα κριθεί αυτό αναγκαίο, λόγω τροποποιήσεων των
επιχειρησιακών προγραµµάτων ή του ΕΣΠΑ. Τροποποιήσεις του ΕΠ που θα
απαιτήσουν
κατανοµή

πιθανά
των

αξιολόγηση

διατιθέµενων

αφορούν

πόρων

τροποποιήσεις

µεταξύ

των

στη

Αξόνων

χρηµατοδοτική
προτεραιότητας,

τροποποιήσεις στους στόχους ή/και το περιεχόµενο των Αξόνων του ΕΠ, και τέλος
τροποποιήσεις στις ∆ιατάξεις Εφαρµογής. Οι παραπάνω αξιολογήσεις δεν είναι
δυνατόν να προσδιορισθούν χρονικά στην παρούσα φάση σχεδιασµού.
Για τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων αυτών η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει την
επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ, την Επιτροπή και την εθνική αρχή συντονισµού.
Το ενδεικτικό σχέδιο των αξιολογήσεων µε τον προγραµµατισµό της περιόδου 20072013 παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Εκ των υστέρων αξιολόγηση
Σύµφωνα µε το άρθρο 49 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/06, η εκ των υστέρων
αξιολόγηση αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής. Κατά την εκ των υστέρων αξιολόγηση
εξετάζονται ζητήµατα όπως η έκταση χρήσης των πόρων, η αποτελεσµατικότητα και
αποδοτικότητα του προγραµµατισµού των Ταµείων και οι κοινωνικοοικονοµικές
επιπτώσεις από την εφαρµογή του προγράµµατος µε στόχο την εξαγωγή
συµπερασµάτων για την πολιτική στους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής
συνοχής. Τέλος προσδιορίζονται οι παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία ή την
αποτυχία της υλοποίησης των ΕΠ και εντοπίζονται οι ορθές πρακτικές.
Η

εκ

των

υστέρων

αξιολόγηση

είναι

στρατηγικής

φύσης,

διεξάγεται

από

ανεξάρτητους αξιολογητές και ολοκληρώνεται το αργότερο µέχρι 31 ∆εκεµβρίου
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2015. Η διαχειριστική αρχή και η εθνική αρχή συντονισµού συνεργάζονται µε την
Επιτροπή για τη διενέργεια της αξιολόγησης παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία.
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007 - 2013

ΕΙ∆ΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τεκµηρίωση της
συµβολής των ΕΠ
στην εφαρµογή του
εθνικού
προγράµµατος
µεταρρυθµίσεων

Απαίτηση άρθρου 29
του Καν. 1083/2006
για τη στρατηγική
υποβολή εκθέσεων
από τα κράτη µέλη

Αξιολόγηση της
πορείας εκτέλεσης
του ΕΣΠΑ στο µέσο
της προγραµµατικής
περιόδου

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

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)

Αξιολόγηση της
πορείας εκτέλεσης
του ΕΣΠΑ πριν τη
λήξη της
προγραµµατικής
περιόδου

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

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ

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

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την υλοποίηση
του ΕΣΠΑ έως τώρα; Που εντοπίζονται οι
µεγαλύτερες αποκλίσεις των πραγµατοποιήσεων
σε σχέση µε τους προγραµµατικούς στόχους και
ποιες είναι οι βασικές αιτίες; Για ποιους στόχους
εκτιµάται χαµηλός βαθµός επίτευξης για το
τέλος της προγραµµατικής περιόδου και ποιες
είναι οι απαραίτητες διορθωτικές παρεµβάσεις
προκειµένου να ανατραπεί η τάση αυτή; Πως
αποτιµάται η ποιότητα της στοχοθεσίας στο
ΕΣΠΑ; Με ποιους τρόπους µπορεί να υπάρξει
βελτίωση του προγραµµατισµού και της
στοχοθεσίας ;

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την υλοποίηση
του ΕΣΠΑ έως τώρα; Που εντοπίζονται οι
µεγαλύτερες αποκλίσεις των πραγµατοποιήσεων
σε σχέση µε τους προγραµµατικούς στόχους και
ποιες είναι οι βασικές αιτίες; Για ποιους στόχους
εκτιµάται χαµηλός βαθµός επίτευξης και ποιες
είναι οι απαραίτητες διορθωτικές παρεµβάσεις
προκειµένου να ανατραπεί η τάση αυτή; Πως
αποτιµάται η ποιότητα της στοχοθεσίας στο
ΕΣΠΑ; Υπάρχει δυνατότητα και αν ναι µε ποιους
τρόπους µπορεί να υπάρξει βελτίωση του
προγραµµατισµού και της στοχοθεσίας, ενόψει
και της νέας προγραµµατικής περιόδου ;

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

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

Λήψη απόφασης για
πιθανή αναθεώρηση
του ΕΣΠΑ και των
ΕΠ του

Λήψη απόφασης για
πιθανή αναθεώρηση
του ΕΣΠΑ και των
ΕΠ του

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

2ο εξάµηνο 2007
2ο εξάµηνο 2009
2ο εξάµηνο 2012

1ο εξάµηνο 2011

1ο εξάµηνο 2013

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τεχνική
Βοήθεια

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

Τεχνική
Βοήθεια

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

Τεχνική
Βοήθεια

Ειδική Τεχνική
Επιτροπή για την
Αξιολόγηση, Ε.Ε., αρχή
συντονισµού,
∆ιαβουλεύσεις µε αρχές
διαχείρισης ΕΠ
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ΕΙ∆ΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

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

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την υλοποίηση
του ΕΠ έως τώρα; Που εντοπίζονται οι
µεγαλύτερες αποκλίσεις των πραγµατοποιήσεων
σε σχέση µε τους προγραµµατικούς στόχους και
ποιες είναι οι βασικές αιτίες; Για ποιους στόχους
εκτιµάται χαµηλός βαθµός επίτευξης για το
τέλος της προγραµµατικής περιόδου και ποιες
είναι οι απαραίτητες διορθωτικές παρεµβάσεις
προκειµένου να ανατραπεί η τάση αυτή; Πως
αποτιµάται η ποιότητα της στοχοθεσίας στο ΕΠ;
Με ποιους τρόπους µπορεί να υπάρξει βελτίωση
του προγραµµατισµού και της στοχοθεσίας ;

Λήψη απόφασης για
πιθανή αναθεώρηση
του ΕΠ

1ο εξάµηνο 2011

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τεχνική
Βοήθεια

Αρχή συντονισµού,
Ε.Ε., αρχή διαχείρισης
του κάθε ΕΠ

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

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την υλοποίηση
του ΕΠ έως τώρα; Που εντοπίζονται οι
µεγαλύτερες αποκλίσεις των πραγµατοποιήσεων
σε σχέση µε τους προγραµµατικούς στόχους και
ποιες είναι οι βασικές αιτίες; Για ποιους στόχους
εκτιµάται χαµηλός βαθµός επίτευξης και ποιες
είναι οι απαραίτητες διορθωτικές παρεµβάσεις
προκειµένου να ανατραπεί η τάση αυτή; Πως
αποτιµάται η ποιότητα της στοχοθεσίας στο ΕΠ;
Υπάρχει δυνατότητα και αν ναι µε ποιους
τρόπους µπορεί να υπάρξει βελτίωση του
προγραµµατισµού και της στοχοθεσίας, ενόψει
και της νέας προγραµµατικής περιόδου ;

Λήψη απόφασης για
πιθανή αναθεώρηση
του ΕΠ

1ο εξάµηνο 2013

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τεχνική
Βοήθεια

Αρχή συντονισµού,
Ε.Ε., αρχή διαχείρισης
του κάθε ΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ :
1. ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2. ΕΠ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
3. ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
4. ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
5. ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αξιολόγηση της
πορείας εκτέλεσης
του ΕΠ στο µέσο
της προγραµµατικής
περιόδου

6. ΕΠ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
7. ΕΠ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
8. ΕΠ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
9. ΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ
10. ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥ
11. ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ

Αξιολόγηση της
πορείας εκτέλεσης
του ΕΠ πριν την
λήξη της
προγραµµατικής
περιόδου

12. ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παρατήρηση : Στην περίπτωση σηµαντικών αλλαγών στην κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της χώρας ή/και αν διαπιστωθεί απόκλιση από τους στόχους που τέθηκαν αρχικά, είναι δυνατόν να διενεργηθούν αξιολογήσεις του
ΕΣΠΑ και των ΕΠ επιπλέον των αναφεροµένων στο χρονοδιάγραµµα
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Σύµφωνα µε το άρθρο 69 του κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 «το κράτος µέλος
και η διαχειριστική αρχή για το επιχειρησιακό πρόγραµµα παρέχουν
πληροφορίες

όσον

αφορά

τις

πράξεις

και

τα

συγχρηµατοδοτούµενα

προγράµµατα και εξασφαλίζουν τη σχετική δηµοσιότητα. Η πληροφόρηση
απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους δικαιούχους µε
στόχο την προβολή του ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση της
διαφάνειας της συνδροµής των Ταµείων». Η εξειδίκευση της εφαρµογής των
απαιτήσεων δηµοσιότητας και πληροφόρησης περιγράφεται στις διατάξεις
(άρθρα 2 έως και 10) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.
Για την παροχή των πληροφοριών αυτών αναλαµβάνονται καθ’ όλη τη
διάρκεια

υλοποίησης

πληροφόρησης

τα

του

οποία

προγράµµατος
αποτυπώνονται

µέτρα
µε

δηµοσιότητας

δοµηµένο

τρόπο

και
στο

επικοινωνιακό σχέδιο του ΕΠ. Το επικοινωνιακό σχέδιο περιλαµβάνει τους
στόχους και το στοχοθετούµενο κοινό, τη στρατηγική και το περιεχόµενο των
µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας που θα αναληφθούν για κάθε οµάδα
στόχο (δυνητικοί δικαιούχοι, δικαιούχοι, κοινό), τον ενδεικτικό προϋπολογισµό
για την εφαρµογή του επικοινωνιακού σχεδίου, τα διοικητικά τµήµατα ή τους
διοικητικούς φορείς που θα είναι αρµόδια για την εφαρµογή των µέτρων
πληροφόρησης και δηµοσιότητας, ενδεικτικούς τρόπους αξιολόγησης των
µέτρων δηµοσιότητας και πληροφόρησης αναφορικά µε την προβολή και τη
γνώση του ΕΠ και το ρόλο της Κοινότητας.
Τα µέτρα δηµοσιότητας και πληροφόρησης θα κάνουν αναφορά στην
προστιθέµενη αξία της κοινοτικής συνδροµής σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο.
Το επικοινωνιακό σχέδιο, καθώς και οποιαδήποτε σηµαντική τροποποίησή του,
εκπονείται από τη διαχειριστική αρχή του ΕΠ µε βάση τις κατευθύνσεις της
εθνικής αρχής συντονισµού και υποβάλλεται προς εξέταση στην Επιτροπή
σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 του Καν. (ΕΚ)
1828/2006.
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Για την εξασφάλιση της οµοιογένειας, συνοχής και συνέργιας µεταξύ των
µέτρων δηµοσιότητας και πληροφόρησης των ΕΠ που χρηµατοδοτούνται από
τα Ταµεία που συνδράµουν στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, η εθνική
αρχή συντονισµού παρέχει ενιαίες αρχές προς τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ
και µεριµνά για τη συνολική παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισµό τους.
Τα ποσά που προβλέπονται για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα
περιλαµβάνονται στη χρηµατοδότηση του ΕΠ στo πλαίσιο της Τεχνικής
Υποστήριξης Εφαρµογής (άρθρο 46 παρ. 1 του κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006).
Η

διαχειριστική

αρχή

ορίζει

τον/ους

υπεύθυνο/ους

για

τα

θέµατα

δηµοσιότητας και πληροφόρησης και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή.
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ
Η εθνική και κοινοτική συµµετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στα
ΕΠ

του

ΕΣΠΑ

αποτελούν

δηµόσιες

επενδύσεις

και

µπορούν

να

χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µέσω του Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). Οι πιστώσεις των Ταµείων εγγράφονται στο
Τµήµα Εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού (Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων). Στο τµήµα δαπανών του Π∆Ε εγγράφονται οι προβλέψεις
µεταφοράς πιστώσεων προς τους φορείς χρηµατοδότησης του Π∆Ε. Οι
πιστώσεις προς τους δικαιούχους αφορούν την προβλεπόµενη δηµόσια
δαπάνη (κοινοτική και εθνική). Τυχόν ιδιωτική συµµετοχή παρακολουθείται
µέσω του ΟΠΣ.
Στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων τηρούνται τα απαιτούµενα στοιχεία
προκειµένου να είναι δυνατή η πρόβλεψη απαιτήσεων χρηµατοδότησης για
την υλοποίηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ.
Η διαδικασία για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους είναι η
ακόλουθη:
1. Εγγραφή της δηµόσιας δαπάνης της πράξης (εθνική και κοινοτική
συµµετοχή) στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων µετά την ένταξή
της σε ΕΠ σε συλλογική απόφαση του φορέα χρηµατοδότησης
2. Υποβολή αιτήµατος διάθεσης χρηµατοδότησης από το δικαιούχο ή
ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων
προς τον φορέα χρηµατοδότησης
3. Υποβολή αιτήµατος από τον φορέα χρηµατοδότησης προς το
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών για τη διάθεση χρηµατοδότησης
4. Έκδοση απόφασης διάθεσης χρηµατοδότησης από το Υπ.Οι.Ο. µε βάση
το αίτηµα και το διαθέσιµο όριο πληρωµών, και κοινοποίησή της στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο
φορέα χρηµατοδότησης
5. Εντολή κατανοµής των πιστώσεων στην πράξη από το φορέα
χρηµατοδότησης προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την
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Τράπεζα της Ελλάδος η οποία κοινοποιείται στο δικαιούχο ή ενδιάµεσο
φορέα διαχείρισης
Με την κατανοµή χρηµατοδότησης στην πράξη οι πιστώσεις είναι
διαθέσιµες στο δικαιούχο, ο οποίος µπορεί να προχωρήσει σε χρεώσεις του
λογαριασµού της πράξης εκδίδοντας επιταγές προς τους αναδόχους. Οι
πληρωµές προς τους αναδόχους βαρύνουν άµεσα το λογαριασµό της
πράξης.
Στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων οι πιστώσεις είναι διαθέσιµες στον
ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης ο οποίος µπορεί να προχωρήσει σε χρεώσεις
του λογαριασµού της πράξης εκδίδοντας επιταγές προς τους δικαιούχους.
Οι πληρωµές προς τους δικαιούχους βαρύνουν άµεσα το λογαριασµό της
πράξης.
Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι ή οι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης είναι
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου

µετά την ολοκλήρωση

των βηµάτων 1 έως 4 εκδίδεται εντολή µεταφοράς των πιστώσεων από το
φορέα

χρηµατοδότησης

στο

λογαριασµό

του

Νοµικού

Προσώπου

προκειµένου να διενεργηθούν πληρωµές. Η µεταφορά των ποσών γίνεται
υπό µορφή άµεσης επιχορήγησης ή αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
(περιπτώσεις Ανωνύµων Εταιρειών του δηµοσίου).
Μετά την µεταφορά στο λογαριασµό του Νοµικού Προσώπου, ο δικαιούχος ή
ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης προβαίνει στις πληρωµές των αναδόχων ή
δικαιούχων αντιστοίχως.
Κατά την πληρωµή στους αναδόχους ή δικαιούχους κανένα ποσό δεν
αφαιρείται, ούτε παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική
επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναµου αποτελέσµατος, το οποίο θα είχε ως
αποτέλεσµα τη µείωση των ποσών αυτών.
Οι δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν οι δικαιούχοι καταχωρούνται στο ΟΠΣ
µετά την επαλήθευσή τους από τη διαχειριστική αρχή και δικαιολογούνται από
εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας .
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Η αρχή πιστοποίησης συγκεντρώνει τις καταχωρηθείσες δαπάνες µέσω του
ΟΠΣ προκειµένου να πιστοποιήσει τις δαπάνες και να συντάξει τη δήλωση
δαπανών που προβλέπεται στο άρθρο 78.
Τυχόν τόκοι που παράγονται από πιστώσεις για χρηµατοδότηση πράξεων στο
πλαίσιο του ΕΠ, θεωρούνται εθνικοί πόροι και καλύπτουν εθνική δηµόσια
δαπάνη. Οι φορείς που διαχειρίζονται τα ανωτέρω ποσά έχουν υποχρέωση να
δηλώνουν ετησίως τους δηµιουργούµενους τόκους στη διαχειριστική αρχή του
οικείου ΕΠ. Τα τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύµατα, µέσω των οποίων κινούνται
τα ανωτέρω ποσά υποχρεούνται στην παροχή στοιχείων κίνησης των
σχετικών λογαριασµών στην αρχή πιστοποίησης, µετά από αίτηµά της.
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ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Για τους σκοπούς των άρθρων 66 και 76 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1083/2006, η διαχειριστική αρχή του Ε.Π., θα ενηµερώνει το σύστηµα
πληροφορικής το οποίο καθιερώνεται στην Ευρωπαϊκή Επτροπή (SFC 2007),
για την ανταλλαγή στοιχείων που αφορούν το ΕΠ, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στα άρθρα 39, 40, 41 και 42 του του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.
Η διαχειριστική αρχή του ΕΠ διασφαλίζει, επίσης, την ύπαρξη συστήµατος
καταχώρισης και αποθήκευσης, σε ηλεκτρονική µορφή, λογιστικών εγγραφών
για κάθε πράξη στο πλαίσιο του ΕΠ καθώς και της συλλογής δεδοµένων
υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την
παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους λογιστικούς ελέγχους και την
αξιολόγηση, σύµφωνα µε το άρθρο 60 στοιχείο γ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1083/2006. Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της περιγραφής των Συστηµάτων
∆ιαχείρισης και Ελέγχου, θα υποβληθεί στην Επιτροπή περιγραφή του εν λόγω
συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένου του οργανογράµµατος ροής (κεντρικό ή
κοινό σύστηµα δικτύου ή αποκεντρωµένο σύστηµα µε συνδέσεις µεταξύ των
συστηµάτων), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 71 παράγραφος 1
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και κατ’ αντιστοιχία στο άρθρο 21 και
στο παράρτηµα ΧΙΙ παράγραφος 6 του του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.
Για τους ανωτέρω σκοπούς, θα προσαρµοστεί κατάλληλα το υφιστάµενο
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών, που έχει δηµιουργηθεί για τις απαιτήσεις του ΚΠΣ 2000-2006.
Το ΟΠΣ θα καλύπτει, επίσης, τις απαιτήσεις συλλογής και καταχώρισης
δεδοµένων που αφορούν στις αρµοδιότητες των αρχών ελέγχου και
πιστοποίησης του προγράµµατος και θα υποστηρίζει τις εν λόγω Αρχές στις
υποχρεώσεις ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδοµένων µε την Επιτροπή.
Το ΟΠΣ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία για την κάλυψη των απαιτήσεων του
ΚΠΣ 2000-2006 και µε την ολοκλήρωση των απαραίτητων προσαρµογών, οι
οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, θα αποτελεί την έγκυρη βάση οικονοµικών και
στατιστικών δεδοµένων, η οποία θα καλύπτει και τις ανάγκες ηλεκτρονικής
ενηµέρωσης της Επιτροπής.
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Η διαχείριση και λειτουργία του ΟΠΣ καθώς και θέµατα οργάνωσης,
λειτουργίας και ανάπτυξής του προσδιορίζονται στο νόµο και στις ειδικές
κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού.
Για την αντιµετώπιση τεχνικών και διαχειριστικών θεµάτων σχετικά µε το
ΟΠΣ, λειτουργεί πλήρης δικτυακή εφαρµογή Helpdesk.
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∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Στο άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 διατυπώνεται η απαίτηση της
επίτευξης των στόχων των Ταµείων στο πλαίσιο στενής συνεργασίας, εταιρική

σχέση, τόσο µεταξύ της Επιτροπής και του κράτους µέλους, όσο και µεταξύ
του

κράτους

µέλους

και

των

ενδιαφερόµενων

φορέων

σε

τοπικό,

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (κάθετη και οριζόντια διάσταση της εταιρικής
σχέσης). Η διασφάλιση της εταιρικής σχέσης σε όλα τα επίπεδα υλοποίησης
του ΕΠ, αντανακλάται από τα µέτρα που έχουν ληφθεί όπως:
(i)

Η εφαρµογή διαδικασιών ευρείας διαβούλευσης σε όλα τα επίπεδα
σχεδιασµού µε στόχο τη διαµόρφωση πολύπλευρης προσέγγισης των
εναλλακτικών επιλογών ανάπτυξης των περιφερειών της χώρας, µέσω
γόνιµου και αποτελεσµατικού διαλόγου µε όλους τους εµπλεκόµενους
φορείς.

(ii)

Η εκπροσώπηση των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, των
αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων, των εκπροσώπων
των

ΟΤΑ

ά

και

β΄

βαθµού

στη

σύνθεση

της

Επιτροπής

Παρακολούθησης του ΕΠ, η οποία αποτελεί τον κύριο µηχανισµό για
την διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας του
προγράµµατος, όπου αντιπροσωπεύονται όλοι οι σχετικοί µε τους
στόχους και τις δράσεις του προγράµµατος φορείς.
Η επιλογή των σχετικών εταίρων σε κάθε επίπεδο υλοποίησης του ΕΠ
λαµβάνει υπόψη το βαθµό της συνεισφοράς των Ταµείων στην περιοχή που
αντιπροσωπεύουν οι εταίροι, την εµπειρία και ικανότητα των εταίρων στους
τοµείς που εστιάζει το ΕΠ και την ανάγκη προώθησης της ισότητας µεταξύ
γυναικών και ανδρών καθώς της βιώσιµης ανάπτυξης.
Η µέριµνα για την αποτελεσµατική λειτουργία της αρχής της εταιρικής σχέσης,
ώστε να προσφέρει την αναµενόµενη προστιθέµενη αξία, αποτελεί ευθύνη
του κράτους µέλους και υλοποιείται µέσω της ακριβούς και επαρκούς
διάκρισης των ρόλων και αρµοδιοτήτων των διαφόρων εταίρων στο
κατάλληλο κάθε φορά επίπεδο.
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ΠΡΟΑΓΩΓΗ

ΤΗΣ

ΙΣΟΤΗΤΑΣ

ΤΩΝ

∆ΥΟ

ΦΥΛΩΝ

ΚΑΙ

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 τα Κ-Μ και η Επιτροπή
διασφαλίζουν την προαγωγή της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και
την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου κατά τη διάρκεια των διαφόρων
σταδίων υλοποίησης των δράσεων των Ταµείων. Επίσης λαµβάνουν τα
κατάλληλα µέτρα προκειµένου να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του
φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής της θρησκείας ή των
πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου
προσανατολισµού κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης των δράσεων των
Ταµείων και ειδικότερα της πρόσβασης σε αυτά. Ειδικότερα, η δυνατότητα
πρόσβασης για τα άτοµα µε αναπηρίες αποτελεί ένα από τα κριτήρια που
πρέπει

να

τηρούνται

κατά

τον

καθορισµό

επιχειρήσεων

που

συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία και που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη
κατά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης.
Τα µέτρα που προβλέπονται για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων
και την αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του ΕΠ
περιλαµβάνουν:
(i)

Την ισόρροπη συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή
παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών
αρχών που είναι αρµόδιες για θέµατα ισότητας καθώς και κοινωνικών
οργανώσεων ειδικών πληθυσµιακών οµάδων (Εθνική Συνοµοσπονδία
Ατόµων µε Αναπηρία, ∆ίκτυο ROM κλπ)

(ii)

Τη λήψη κατάλληλων µέτρων για τη δηµοσιοποίηση του προγράµµατος
και των ειδικότερων δράσεων που περιλαµβάνονται σε αυτό, ώστε να
διασφαλίζεται η κατά το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης
στην

κοινοτική

συγχρηµατοδότηση.

Στα

µέτρα

αυτά

συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η αποστολή των προκηρύξεων σε
όλα τα µέλη της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ αλλά κα σε όλους
τους ενδιαφερόµενους φορείς, οι οποίοι µπορούν να εξασφαλίσουν
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ευρεία διάδοση τόσο των ευκαιριών χρηµατοδότησης όσο και των
ειδικών όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη της.
(iii)

Τη

παρακολούθηση

και

τη σχετική

ενηµέρωση

της

επιτροπής

παρακολούθησης του ΕΠ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µέσω της
ετήσιας έκθεσης, όσον αφορά τα µέτρα που έχουν ληφθεί σε σχέση µε
την

παροχή

ίσων

ευκαιριών

στο

πλαίσιο

του

ΕΠ,

την

αποτελεσµατικότητα τους και τις διορθωτικές παρεµβάσεις που
απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της µη διάκρισης.
(iv)

Τη χρήση εξειδικευµένων κριτηρίων προσβασιµότητας ατόµων µε
αναπηρίες

κατά

την

διαδικασία

επιλογής

πράξεων

για

συγχρηµατοδότηση.
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ΡΗΤΡΑ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, τα ΕΠ λαµβάνουν
χρηµατοδότηση

µόνο

από

ένα

Ταµείο,

µε

εξαίρεση

ΕΠ

που

συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής. Ωστόσο µπορούν,
µε την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στους ειδικούς
κανονισµούς των Ταµείων, να χρηµατοδοτούν, κατά συµπληρωµατικό τρόπο
και εντός του ορίου του 10% της κοινοτικής χρηµατοδότησης του κάθε άξονα
προτεραιότητας (ρήτρα ευελιξίας), δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο
συνδροµής του άλλου Ταµείου, εφόσον οι δράσεις αυτές απαιτούνται για την
ικανοποιητική υλοποίηση της πράξης και συνδέονται άµεσα µε αυτή.
Για την υλοποίηση των ΕΠ προβλέπεται η αξιοποίηση κατά τη διάρκεια της
προγραµµατικής περιόδου της ρήτρας ευελιξίας. Η χρηµατοδότηση κατά
συµπληρωµατικό τρόπο του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ µπορεί να φτάσει µέχρι και
10% της κοινοτικής χρηµατοδότησης ανά άξονα προτεραιότητας κατά µέγιστο
(ή µέχρι 15% για τον άξονα προτεραιότητας Κοινωνική Ενσωµάτωση του ΕΚΤ
για όλες τις Περιφέρειες και τον άξονα προτεραιότητας Αειφόρος Αστική
Ανάπτυξη του ΕΤΠΑ που αφορά στις Περιφέρειες σταδιακής εισόδου).
Η χρησιµοποίηση της ρήτρας ευελιξίας παρακολουθείται από τη διαχειριστική
αρχή µέσω του ΟΠΣ στο επίπεδο του άξονα προτεραιότητας, ώστε να
διασφαλίζεται ότι το ποσοστό συµπληρωµατικής χρηµατοδότησης από το
αντίστοιχο Ταµείο δεν υπερβαίνει το καθορισµένο ποσοστό-κατώφλι του 10%
(ή 15%).
Η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή, στο πλαίσιο της ετήσιας
έκθεσης, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση της ρήτρας ευελιξίας παρέχοντας
πληροφορίες σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας που να επιτρέπουν την
επαλήθευση των προϋποθέσεων χρησιµοποίησης της ρήτρας ευελιξίας καθώς
και της µη υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπτού ορίου συνδροµής του
αντίστοιχου Ταµείου.
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ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΣΥΓΚΛΙΣΗ)
Η αρχή της εταιρικής σχέσης εφαρµόσθηκε πλήρως

από το Υπουργείο

Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας στις διαδικασίες κατάρτισης του
τοµεακού ΕΠ «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού», µε την κινητοποίηση
του συνόλου των τοµέων πολιτικής και των κοινωνικών εταίρων του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και βασιζόµενη στην αρχή της διαφάνειας. Η
συµµετοχή

των

εταίρων

στη

διαδικασία

προέκυψε

µε

βάση

την

αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση και των κοινωνικών οµάδων σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο, την πλήρη κάλυψη του εύρους των πολιτικών και
ειδικών οριζόντιων θεµάτων που αναπτύσσονται στο ΕΠ.
Μέχρι σήµερα η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διαµόρφωση και
στην υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής
παρουσιάζει αδυναµίες, ασυνέχεια, αλλά ταυτόχρονα και µία αναµφισβήτητη
δυναµική η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί.
Ήδη σήµερα οι κοινωνικοί εταίροι συµµετέχουν µε αποφασιστικό ρόλο:
•

στην Επιτελική Επιτροπή του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης της
Επαγγελµατικής

Εκπαίδευσης

και

Κατάρτισης

µε

την

Απασχόληση

(ΕΣΣΕΕΚΑ).
•

στις διαδικασίες

εκπόνησης

και ανάπτυξης των επαγγελµατικών

περιγραµµάτων
•

στο Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΣΥΚΠ).

Στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, το Υπουργείο
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προτίθεται να προχωρήσει σε
διάλογο µε τους κοινωνικούς εταίρους για την εκπόνηση ολοκληρωµένου
επιχειρησιακού σχεδιασµού µε στόχο την ενίσχυση του ρόλου τους,
προκειµένου να αποκτήσει η εµπλοκή τους µόνιµο και βιώσιµο χαρακτήρα.
Το Υπουργείο Απασχόλησης, µέσω «προγραµµατικής συµφωνίας», προτίθεται
να διαθέσει έως το 2% των πόρων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού»,

για

συγκεκριµένες

ενέργειες

στήριξης

παρεµβάσεων

και

ευαισθητοποίησης των ωφελουµένων, για την υλοποίηση κοινών δράσεων,
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καθώς και την ενδυνάµωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των κοινωνικών
εταίρων, ειδικότερα όσον αφορά την προσαρµοστικότητα των εργαζοµένων
και των επιχειρήσεων.
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ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
Στο πλαίσιο του ΕΠ δύναται να χρηµατοδοτηθούν πράξεις που αφορούν στην
ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία ταµείων ή ταµείων χαρτοφυλακίου όπως
ορίζονται στο άρθρο 44 του Κανονισµού. Τα ταµεία ιδρύονται µε Προεδρικό
∆ιάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας
και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του
εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού προσδιορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη συνεισφορά από ΕΠ σε ταµεία της
προηγουµένης παραγράφου.
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ΕΡΓΑ ΓΕΦΥΡΕΣ
Οι πράξεις που η περίοδος εκτέλεσής τους εµπίπτει στην περίοδο
επιλεξιµότητας των δαπανών δύο προγραµµατικών περιόδων (2000-2008) και
(2007-2015) µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από ΕΠ των αντίστοιχων
περιόδων εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
-

η αρµόδια αρχή κατανέµει τις πράξεις σε δύο χωριστά, σαφώς
αναγνωρίσιµα στάδια ή τµήµατα για κάθε ΕΠ της αντίστοιχης περιόδου µε
διακριτό οικονοµικό και φυσικό αντικείµενο για κάθε ΕΠ

-

πληρούνται οι όροι χρηµατοδότησης και επιλεξιµότητας των πράξεων

-

τηρούνται ενδεχόµενοι ειδικοί όροι που έχουν τεθεί για τις πράξεις.
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ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κανόνες σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις, τις κρατικές
ενισχύσεις, τις ίσες ευκαιρίες και το περιβάλλον
Οι οδηγίες και οι κατευθύνσεις σχετικά µε τους ισχύοντες κανόνες στους
ανωτέρω τοµείς θα προσδιοριστούν κατά την περιγραφή του Συστήµατος
∆ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 21
του Καν.1828/2006 της Επιτροπής.

∆ιαχειριστική Επάρκεια ∆ικαιούχων ΕΠ
Στην

προγραµµατική

αποτελεσµατικότητα

περίοδο
των

2007-2013
φορέων

ενισχύεται
υλοποίησης

η

διοικητική
(δικαιούχων)

συγχρηµατοδοτούµενων έργων, µε τη θέσπιση κανόνων επιβεβαίωσης της
διαχειριστικής επάρκειάς τους, πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης
έργων. Προβλέπεται ειδική διαδικασία µε την οποία καθορίζονται οι απαιτήσεις
ή το πρότυπο διαχείρισης έργων, οι διαδικασίες και οι αρµόδιοι φορείς για την
επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων.
Μέχρι την έναρξη εφαρµογής της ανωτέρω διαδικασίας και για ειδικές
κατηγορίες πράξεων και ιδίως για τα συνεχιζόµενα από το ΚΠΣ 2000-2006
έργα, η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων επιβεβαιώνεται σύµφωνα µε
οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισµού.
Σε περίπτωση δικαιούχων για τους οποίους δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική
τους επάρκεια, η αρµοδιότητα υλοποίησης δύναται να µεταβιβαστεί µε
προγραµµατική συµφωνία των δύο µερών στην αρχή στην οποία υπάγονται ή
από την οποία εποπτεύονται ή σε συναφή δηµόσια υπηρεσία ή ανώνυµη
εταιρεία του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, η οποία ικανοποιεί τα κριτήρια
διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων. Στην περίπτωση που στον φορέα που
αναλαµβάνει υλοποίηση έργου σύµφωνα µε τα προηγούµενα, προκαλούνται
πρόσθετες δαπάνες για τις υπηρεσίες διοίκησης που παρέχει, αυτές
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περιλαµβάνονται

στον

προϋπολογισµό

του

έργου

και

καλύπτονται

απολογιστικά είτε από το ίδιο το έργο είτε από την τεχνική βοήθεια του ΕΠ
στο οποίο εντάσσεται. Μετά την παραλαβή προς χρήση, το έργο παραδίδεται
στον δικαιούχο µαζί µε πλήρη τεχνική και οικονοµική τεκµηρίωση.
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5. XΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Πίνακας 1: Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013» - Ετήσια κατανοµή
κοινοτικής συνδροµής

ΕΤΠΑ
1
περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη
2.007

2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

ΣΥΝΟΛΟ
3

25.826.295

25.826.295

σύνολο

25.826.295

25.826.295

περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη

26.342.821

26.342.821

σύνολο

26.342.821

26.342.821

περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη

26.869.677

26.869.677

σύνολο

26.869.677

26.869.677

περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη

27.407.075

27.407.075

σύνολο

27.407.075

27.407.075

περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη

27.955.212

27.955.212

σύνολο

27.955.212

27.955.212

περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη

28.514.317

28.514.317

σύνολο

28.514.317

28.514.317

περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη

29.084.603

29.084.603

29.084.603

29.084.603

192.000.000

192.000.000

192.000.000

192.000.000

περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη

περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη

περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη

περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη

περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη

περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη

περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη
σύνολο
περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη

Γενικό σύνολο
2007-2013

Ταµείο Συνοχής
2

περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη
ΣΥΝΟΛΟ
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Πίνακας 2: Χρηµατοδοτικό σχήµα ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας
Ως βάση υπολογισµού της κοινοτικής συνδροµής χρησιµοποιείται η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη (στήλη 8)

Κοινοτική χρηµατοδότηση

ΕΤΠΑ

ΕΚΤ

ΤΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

2

3

4=1+2+3

Εθνική
συµµετοχή

Ενδεικτική ανάλυση του ποσοστού
εθνικής συµµετοχής
Εθνική δηµόσια Εθνική ιδιωτική
χρηµατοδότηση χρηµατοδότηση

Συνολική
χρηµατοδότηση
(βάση
υπολ.κοιν.συµ.)

Ποσοστό
συγχρηµατοδότησης

8=4+5

9=4/8

Ενηµερωτικά
Συνεισφορά
ΕΤΕ

Συνολική δηµόσια
δαπάνη

Άλλη χρηµατοδότηση
Σύνολο
11α+11β

Kωδικός
άξονα

Περιγραφή

1

Υποστήριξη επιτελικών δοµών,
λειτουργιών και δικαιούχων φορέων

192.000.000

-

-

192.000.000

64.000.000

64.000.000

256.000.000

75%

256.000.000

Σύνολο

192.000.000

-

-

192.000.000

64.000.000

64.000.000

256.000.000

75%

256.000.000

5=6+7

6

7*

10

11α

11β

12=4+5+11α

* Η στήλη αυτή δεν συµπληρώνεται γιατί η βάση υπολογισµού της Κοινοτικής συνδροµής είναι οι επιλέξιµες δηµόσιες δαπάνες. Η ιδιωτική συµµετοχή αναφέρεται στη στήλη
11β.
11α: Άλλοι εθνικοί πόροι, προβλεπόµενα έσοδα, µη επιλέξιµες δαπάνες κ.ά.
11β: Συµπληρώνονται τα ποσά της ιδιωτικής συµµετοχής
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Πίνακας 3: Ενδεικτική ανάλυση της κοινοτικής συνδροµής στο ΕΠ ανά
κατηγορία

Κωδικός
85
86

Κωδικός
04

Κωδικός
00

∆ιάσταση 1
Θέµα προτεραιότητας
Περιγραφή
Προετοιµασία, εφαρµογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση
Αξιολόγηση και µελέτες,
ενηµέρωση και επικοινωνία
Σύνολο

Ποσό (€)
158.250.000
33.750.000
192.000.000

∆ιάσταση 2
Μορφή χρηµατοδότησης
Περιγραφή
Άλλες µορφές χρηµατοδότησης
Σύνολο

Ποσό (€)
192.000.000
192.000.000

∆ιάσταση 3
Εδαφικός τύπος
Περιγραφή
Άνευ αντικειµένου
Σύνολο

Ποσό (€)
192.000.000
192.000.000
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