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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1: Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
1.1 Εισαγωγή 
 
1.1.1. Γενική Περιγραφή 
 
Η Ελλάδα είναι µια περιφερειακή χώρα στην Ε.Ε., η οποία δεν έχει κοινά 
σύνορα µε άλλα κράτη-µέλη. Με βάση δείκτη που µετρά την περιφερειακότητα 
τόσο ως προς την απόσταση, όσο και ως προς την οικονοµική δυναµικότητα 
(όπως αυτή εκφράζεται µε το ΑΕΠ σε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης PPS), 
οι περιφέρειες NUTS 2 της Ελλάδας, οι οποίες είναι όλες επιλέξιµες για 
χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του Στόχου 1, κυµαίνονται από ένα χαµηλό 
δείκτη 85,90 για την Αττική, έως ένα υψηλό δείκτη 99,56 για το Νότιο Αιγαίο 
(όπου δείκτη 0 λαµβάνει η πλέον κεντρική περιφέρεια και δείκτη 100 η πλέον 
υστερούσα και αποµακρυσµένη περιφέρεια στην Ε.Ε.).    

 
Η Ελλάδα είναι επίσης µια χώρα µε έντονη γεωγραφική πολυµορφία και 
συνεπώς είναι αναµενόµενο η αναπτυξιακή της πορεία και η σύγκλιση να 
παρουσιάζει πολυπλοκότητα και ανοµοιογένεια µεταξύ των περιφερειών. 
Ωστόσο, µολονότι υπάρχουν περιφερειακές διαφορές, δεν είναι τόσο έντονες 
όσο και σε άλλες χώρες της Ε.Ε.. Η χώρα διαιρείται σε 13 περιφέρειες NUTS 
2, οι οποίες µπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη 
περιλαµβάνει τις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και τις δυο 
νησιωτικές περιφέρειες (Κρήτη, Νότιο Αιγαίο). Αυτές οι περιφέρειες 
αναπτύσσονται µε ικανοποιητικούς ή σχετικά ταχείς ρυθµούς. Η δεύτερη 
κατηγορία περιλαµβάνει τις περιφέρειες της ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, 
∆υτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου και Β. Αιγαίου. Οι περιφέρειες αυτές είναι 
αραιοκατοικηµένες ή βρίσκονται στην ορεινή ραχοκοκαλιά της Ελλάδας και 
φαίνεται να ακολουθούν όλες τις υπόλοιπες µε βραδύτερους ρυθµούς 
ανάπτυξης. Η τρίτη και τελευταία κατηγορία περιλαµβάνει τις υπόλοιπες, µε 
ενδιάµεσους ρυθµούς ανάπτυξης, περιφέρειες (κινούνται στο επίπεδο του 
62% του µέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ε.Ε.). Οι περιφέρειες αυτές που 
αναπτύσσονται µε µέτριους ρυθµούς, είναι η Αν. Μακεδονία και Θράκη, η 
Θεσσαλία, τα Ιόνια και η Στερεά Ελλάδα. 

 
1.1.2  Η Ελλάδα στο τέλος του δεύτερου ΚΠΣ (1994-1999), στην αρχή του  

τρίτου ΚΠΣ (2000-2006) και ενόψει της εισδοχής της ως πλήρους 
µέλους στην ΟΝΕ (1.1.2001). 

 
Ο σχεδιασµός του Αναπτυξιακού Προγράµµατος για την περίοδο 2000-2006 
πραγµατοποιήθηκε σε ένα οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον πολύ 
διαφορετικό από εκείνο της περιόδου σχεδιασµού για το 2ο ΚΠΣ (τέλη 1993 � 
αρχές 1994) : 

• Το µακροοικονοµικό περιβάλλον έχει βελτιωθεί σηµαντικά και 
διαγράφει µια σαφή προοπτική εισόδου της Ελλάδας στην Οικονοµική 
και Νοµισµατική Ένωση το 2001, που είναι το δεύτερο έτος της νέας 
περιόδου προγραµµατισµού. Η µείωση του πληθωρισµού και του 
ελλείµµατος του δηµοσίου τοµέα στα κατώτερα επίπεδα των 
τελευταίων 25 ετών, η µείωση του δηµοσίου χρέους, η συνακόλουθη  
µείωση του κόστους του χρήµατος και η εισαγωγή της ∆ραχµής στο 
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Μηχανισµό Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά 
της βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών. 

• Τα έξι χρόνια εφαρµογής του 2ου ΚΠΣ έχουν θέσει τις βάσεις για τον 
εκσυγχρονισµό των υποδοµών, του παραγωγικού περιβάλλοντος και 
των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού της χώρας. Σε πολλές 
περιπτώσεις υιοθετήθηκε ένας διαφορετικός και καινοτόµος 
αναπτυξιακός προσανατολισµός. Οι αυξηµένες διοικητικές ανάγκες και 
οι νέοι θεσµοί που απαιτήθηκαν για την υλοποίηση του 2ου ΚΠΣ, 
οδήγησαν σε οργανωτικές και θεσµικές µεταρρυθµίσεις, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τα δηµόσια έργα, τη βιοµηχανική υποδοµή, τη στήριξη και 
εκπαίδευση του εργατικού δυναµικού. 

• Η κοινή γνώµη, οι κοινωνικοί εταίροι, οι φορείς του δηµοσίου και 
ιδιωτικού τοµέα αποβάλλουν σταδιακά νοοτροπίες προστατευτισµού 
και  εσωστρέφειας και αντιλαµβάνονται σε όλο και µεγαλύτερο βαθµό 
τους νέους όρους που επιβάλλει η τεχνολογική εξέλιξη και η 
παγκοσµιοποίηση των οικονοµιών. Παράλληλα θέτουν νέες 
παραµέτρους αξιολόγησης της κυβερνητικής πολιτικής. Η πρόοδος η 
οποία επήλθε µε τις διαρθρωτικές παρεµβάσεις στο πεδίο των 
δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών, το άνοιγµα τους στην αγορά 
και τις δυνάµεις ανταγωνισµού αίρει ένα κρίσιµο ανασταλτικό 
παράγοντα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής 
οικονοµίας. 

• Η διείσδυση Ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων στις οικονοµίες 
των χωρών της Βαλκανικής και του Ευξείνου Πόντου ακολουθεί µία 
επιταχυνόµενη πορεία, έχοντας ήδη φτάσει σε σηµαντικά επίπεδα και 
δηµιουργεί τις προϋποθέσεις επενδύσεων σε µία διευρυµένη και 
συνεχώς ανερχόµενη καταναλωτική αγορά. Οι παράγοντες αυτοί 
ενισχύουν τις δυνατότητες µίας συνεκτικότερης πολιτικής συνεργασίας 
για την ειρήνη και την ανάπτυξη στην περιοχή. Τα ενεργειακά δίκτυα, οι 
υποδοµές τηλεπικοινωνιών και µεταφορών είναι επίσης τοµείς στους 
οποίους πραγµατοποιείται σηµαντική πρόοδος στη διασυνοριακή 
συνεργασία.  

• Οι εξελίξεις που αναφέρονται παραπάνω έχουν οδηγήσει τα τελευταία 
χρόνια σε σηµαντική αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, σε 
µεγέθυνση του κύκλου εργασιών τους και των χρηµατιστηριακών αξιών 
και δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για επιτάχυνση ιδιωτικών 
επιχειρηµατικών επενδύσεων και κυρίως, για βελτίωση του τρόπου 
χρηµατοδότησης µέσω ιδιωτικών κεφαλαίων. 

 
Η βελτίωση των συνθηκών της Ελληνικής οικονοµίας κατά την περίοδο 
εφαρµογής του 2ου ΚΠΣ, η συµβολή του ιδίου του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης και τα µέτρα για την επίτευξη µακροοικονοµικής σταθερότητας και 
διαρθρωτικών αλλαγών, έχουν δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για 
µεγαλύτερη απόδοση της νέας διαρθρωτικής  παρέµβασης κατά την περίοδο 
2000 � 2006. 

Πάντως, η πρόοδος η οποία έχει έως τώρα επιτευχθεί, θα πρέπει να 
συνεχισθεί και η προσπάθεια να ενταθεί, δεδοµένου ότι ο ολοένα και 
µεγαλύτερος βαθµός ενσωµάτωσης στη ζώνη του Ευρώ και στην παγκόσµια 
οικονοµία αποτελούν µέγιστη πρόκληση αλλά και ευκαιρία στην επερχόµενη 
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περίοδο προγραµµατισµού. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί την ανάγκη 
περαιτέρω ρυθµίσεων ώστε να καταστεί δυνατή η ταχύτερη προσαρµογή στις 
αλλαγές και η πλήρης αξιοποίηση του ανεκµετάλλευτου δυναµικού της χώρας, 
µε θετικές επιπτώσεις στην  παραγωγικότητα και την  απασχόληση. Επίσης, 
απαιτείται συνέχιση των προσπαθειών ώστε να διασφαλισθεί  η βελτίωση του 
µακροοικονοµικού περιβάλλοντος.  
 
Οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις αποτελούν ένα σηµαντικό παράγοντα 
επιτυχίας, δεδοµένου ότι χωρίς να δηµιουργούνται πληθωριστικές πιέσεις, 
οδηγούν σε υψηλότερη παραγωγικότητα και κατά συνέπεια αυξάνουν τη 
δυναµική της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Επιπροσθέτως, ενισχύουν τη 
ικανότητα της οικονοµίας να προσαρµόζεται και να αντιµετωπίζει εξωτερικές 
διαταραχές. Η Ελλάδα έχει προωθήσει διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και αυτές 
θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να επεκταθούν. Οι περαιτέρω βελτιώσεις στο 
οικονοµικό και διαρθρωτικό πεδίο θα ενισχύσουν την αποτελεσµατικότητα και 
τις επιπτώσεις του 3ου ΚΠΣ. Οι βελτιώσεις αυτές θα πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών και στον εκσυγχρονισµό της 
οικονοµίας, σε υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης µακροπρόθεσµα και στην 
πραγµατική σύγκλιση, µέσω κυρίως της συγκέντρωσης κεφαλαίων σε 
επενδύσεις που πιθανότατα  θα αυξήσουν περισσότερο την παραγωγικότητα 
και την απασχόληση. 
 
Την εφαρµογή του 2ου ΚΠΣ δυσχέρανε µια σειρά προβληµάτων και 
δυσλειτουργιών που αφορούσαν τους µηχανισµούς διαχείρισης και 
υλοποίησης, οι οποίοι δεν ήταν επαρκείς για να αντιµετωπίσουν µια αυξηµένη 
κλίµακα παρεµβάσεων. Για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της 
εφαρµογής του 2ου ΚΠΣ µια σειρά θεσµικών και οργανωτικών µέτρων 
ελήφθησαν  από τις Ελληνικές αρχές. Κατά την περίοδο προγραµµατισµού 
του 3ου ΚΠΣ θα ενταθεί η προσπάθεια και θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην 
περαιτέρω βελτίωση των µηχανισµών διαχείρισης, παρακολούθησης και 
υλοποίησης. 
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1.2.  Το Μακροοικονοµικό πλαίσιο 
 
1.2.1. Σύγκλιση � ∆ηµόσια οικονοµία � ∆ιαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις 
 
Κατά την περίοδο 1994-99 η Ελληνική οικονοµία συνέκλινε µε µέτριους 
ρυθµούς προς το µέσο κατά κεφαλήν  ΑΕΠ της Ε.Ε. Συγκεκριµένα το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναµης (PPS), ανήλθε στο 66.9% του 
µέσου όρου της Ε.Ε. το 1999. Από το 1997 η αύξηση του ΑΕΠ σε 
πραγµατικούς όρους  έχει επιταχυνθεί οδηγώντας σε ένα µέσο ποσοστό 
αύξησης 2.8% την περίοδο 1994-99, το οποίο είναι υψηλότερο του µέσου 
ποσοστού της  E.Ε.15, (2.3%). Αυτό οφείλεται κυρίως στην ισχυρή εγχώρια 
ζήτηση, η οποία τροφοδοτείται από τις δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Η 
αύξηση του ΑΕΠ σε πραγµατικούς όρους  προβλέπεται να παραµείνει υψηλή 
το 2000-2001, στο 3.9% το 2000 και στο 4.0% το 2001 (σε σύγκριση µε 3.2% 
στην Ε.Ε.15).  Αυτό βέβαια  θα εξαρτηθεί από τη διατήρηση ή µη της ισχυρής 
εγχώριας ζήτησης, καθώς και από την άνοδο των εξαγωγών λόγω 
βελτιωµένου εξωτερικού περιβάλλοντος, αξιόπιστης µακροοικονοµικής 
πολιτικής και συνεχιζόµενων διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. 
 
 
Πίνακας 1: ΑΕΠ και αγορά εργασίας στην Ελλάδα 1994-2003 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Μεταβολή ΑΕΠ 
Ετήσια % µεταβολή 

 
-1.6 

 
2.0 

 
2.1 

 
2.4 

 
3.4 

 
3.7 

 
3.5 

 
3.9 

 
4.0 

Κατά κεφαλή ΑΕΠ 
Σε Μονάδες 
Αγοραστικής 
∆ύναµης (EΕ=100) 

 
63.9 

 
64.7 

 
65.8 

 
66.7

 
65.6

 
65.8

 
66.9 

 
67.1 

 
67.8

Απασχόληση  
Ετήσια % µεταβολή 

 
1.0 

 
1.9 

 
0.9 

 
-0.4 

 
-0.3 

 
3.4 

 
1.2 

 
1.3 

 
1.3 

Ανεργία 
% εργατικού 
 δυναµικού 

 
8.6 

 
8.9 

 
9.2 

 
9.6 

 
9.8 

 
10.7

 
10.4 

 
10.0 

 
9.6 

Αποπληθωριστής 
ιδιωτικής 
κατανάλωσης 
Ετήσια % µεταβολή 

 
 
14.2 

 
 
11.1 

 
 
8.9 

 
 
8.2 

 
 
5.5 

 
 
4.7 

 
 
2.5 

 
 
2.5 

 
 
2.6 

 
Πηγή:  Προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Άνοιξη 2000. 
Σηµείωση: Πραγµατικά στοιχεία για την περίοδο 1993-99; προβλέψεις για την περίοδο 2000-

2001. Επικαιροποιηµένα στοιχεία παρατίθενται στην ενότητα Β,  �Η κατάσταση 
της αγοράς εργασίας.� 

 
Η οικονοµική και νοµισµατική πολιτική της Ελλάδας παραµένει εστιασµένη 
στο στόχο της συµµετοχής στη ζώνη του Ευρώ από το 2001. Στο κρίσιµο 
πεδίο του πληθωρισµού παρατηρήθηκε περαιτέρω πρόοδος, λόγω των 
ευνοϊκών εξελίξεων στο µοναδιαίο κόστος εργασίας και τις διεθνείς τιµές 
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αγαθών, παρά την άνοδο των τιµών πετρελαίου κατά το δεύτερο ήµισυ του 
έτους. Ο εναρµονισµένος δείκτης τιµών καταναλωτή µειώθηκε από 7.9% το 
1996 σε 2.1% το 1999 (ο µέσος όρος της Ε.Ε. 15 το 1999 ήταν 1,2%). Η 
Ελλάδα ενδέχεται να δεχθεί ορισµένες πληθωριστικές πιέσεις λόγω των 
εξελίξεων στις διεθνής τιµές, της χαλάρωσης της νοµισµατικής πολιτικής 
(προκειµένου τα επιτόκια να συγκλίνουν µε εκείνα των χωρών της ζώνης του 
Ευρώ) και λόγω της προσαρµογής της  συναλλαγµατικής ισοτιµίας (αν και η 
προς τα κάτω προσαρµογή η οποία απαιτείται για να επανέλθει η δραχµή 
στην κεντρική της ισοτιµία ΜΣΙ θα είναι µικρότερη, λόγω της ανατίµησής της 
τον Ιανουάριο του 2000). Πάντως, οι πιέσεις αυτές θα πρέπει να 
αντισταθµίζονται σε κάποιο βαθµό από την απώλεια εσόδων από τόκους, τη 
συνετή δηµοσιονοµική πολιτική, καθώς και από τις διαρθρωτικές 
µεταρρυθµίσεις που θα προωθούν τον ανταγωνισµό στις αγορές των αγαθών 
και των υπηρεσιών.  
 
Τα δηµοσιονοµικά µεγέθη παρουσιάζουν συνεχή βελτίωση από το 1994. Το 
Νοέµβριο του 1999, το Συµβούλιο Ecofin πήρε την απόφασή του σχετικά µε 
την ύπαρξη υπερβολικού ελλείµµατος στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε το 
αναθεωρηµένο Πρόγραµµα Σύγκλισης του 1999 το έλλειµµα της Γενικής 
Κυβέρνησης έπεσε στο 1.5% του ΑΕΠ το 1999 και το ακαθάριστο χρέος της 
Γενικής Κυβέρνησης έπεσε στο 104.2% του ΑΕΠ. Προβλέπεται δε ότι το 
έλλειµµα  και το ακαθάριστο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης θα συνεχίσουν να 
µειώνονται σταθερά κατά την περίοδο 2000-2002, όχι µόνο λόγω της µείωσης 
των πληρωµών για τόκους, ως επακόλουθο των  χαµηλότερων επιτοκίων, 
αλλά επίσης λόγω της περικοπής των τρεχουσών δηµοσίων δαπανών, του 
εξορθολογισµού του συστήµατος κοινωνικών παροχών, της επιταχυνόµενης 
ιδιωτικοποίησης των δηµοσίων επιχειρήσεων (και της χρησιµοποίησης των 
εσόδων από τις ιδιωτικοποιήσεις για τη µείωση του ακαθαρίστου χρέους), και 
των πρόσθετων µέτρων για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του 
φορολογικού συστήµατος. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, όµως, προβλέπεται 
ότι θα αυξηθούν και αυτό θα πρέπει να συµβάλει στη συνέχιση της  αύξησης 
του ΑΕΠ. 
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Πίνακας 2: ∆ηµοσιονοµικά στοιχεία της Ελλάδας,  1998-2002 (σε ποσοστό του 
ΑΕΠ) 
 1998 1999 2000 2001 2002 
Έσοδα Γενικής 
Κυβέρνησης  
 

 
47.1 48.0

 
47.4 47.5

 
47.4 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 5.8 6.0 6.0 6.3 6.6 
Τρέχουσες δαπάνες 
(χωρίς πληρωµές τόκων) 

 
38.6 38.6

 
38.6 38.3

 
38.0 

Πληρωµές τόκων 8.9 8.6 7.8 7.3 6.7 
∆ηµοσιοοικονοµικό 
αποτέλεσµα Γενικής 
Κυβέρνησης  

 
-2.5 -1.5

 
-1.2 -0.2

 
0.2 

Ακαθάριστο χρέος 
Γενικής Κυβέρνησης    

 
105.4 104.2

 
103.3 99.5

 
98.0 

 
Πηγή: Επικαιροποιηµένο Πρόγραµµα Ελληνικής Σύγκλισης 1999: 1999-2002. 
Σηµείωση: Πραγµατικά στοιχεία για το 1998, εκτιµήσεις για το 1999, προβλέψεις για το 2000-

2002. 

Οι Γενικές Κατευθυντήριες Γραµµές Οικονοµικής Πολιτικής της Επιτροπής για 
το 2000 παρουσιάζουν µια ανάλυση των µελλοντικών προκλήσεων της 
οικονοµικής πολιτικής στην Ελλάδα. Πέρα από συγκεκριµένους στόχους του 
προϋπολογισµού, οι οποίοι ευθυγραµµίζονται µε το πρόγραµµα σύγκλισης, οι 
κατευθυντήριες γραµµές θέτουν επίσης και τις ακόλουθες ειδικότερες 
συστάσεις: 
• Συνέχιση της µεταρρύθµισης του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. 
• Υλοποίηση του προγράµµατος των ιδιωτικοποιήσεων που έχουν 

προγραµµατιστεί για το 2000 και τα επόµενα έτη. 
• Βελτίωση της ενσωµάτωσης στο εθνικό ∆ίκαιο της νοµοθεσίας της Ενιαίας 

Αγοράς. 
• Επιτάχυνση της απελευθέρωσης στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών, της 

ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. 
• Λήψη συγκεκριµένων µέτρων για την ενθάρρυνση της σύστασης νέων 

επιχειρήσεων. 
• Λήψη περαιτέρω µέτρων για τη βελτίωση της διάδοσης της Έρευνας και 

της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, καθώς και 
µέτρων για µεγαλύτερη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στη 
χρηµατοδότηση της Έρευνας και Ανάπτυξης. 

• Επιτάχυνση της εφαρµογής των ενεργειών που ορίζονται στο Σχέδιο 
∆ράσης  του 19998 για κεφάλαια υψηλού επιχειρηµατικού κινδύνου.  

• Ενέργειες για την αποτροπή του εγκλωβισµού νέων και ενηλίκων στη 
µακροπρόθεσµη ανεργία. 

• ∆ιασφάλιση πλήρους και αποτελεσµατικής εφαρµογής των 
µεταρρυθµίσεων της αγοράς εργασίας οι οποίες συµφωνήθηκαν το 1998, 
ιδίως σε ό,τι αφορά τη µερική απασχόληση και τη µεγαλύτερη ευελιξία στο 
χρόνο εργασίας. 

• Αναθεώρηση των συστηµάτων διαπραγµάτευσης των µισθών  µε τους    
κοινωνικούς εταίρους, µε σκοπό τη σύνδεση των µισθολογικών διαφορών 
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µε τις διαφορές στην παραγωγικότητα, σε κλαδικό, επιχειρησιακό και 
χωρικό επίπεδο. 

1.2.2. Η κατάσταση της αγοράς εργασίας  
Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα πραγµατοποιεί µία σηµαντική προσπάθεια 
εκπλήρωσης των κριτηρίων του Μάαστριχ, προκειµένου να γίνει µέλος της 
Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης και να συµµετέχει στη ζώνη του Ευρώ 
του 2001. 
  
Το ΑΕΠ  σε πραγµατικούς όρους αυξήθηκε το 1998 κατά 3,7%, ποσοστό 
σηµαντικά υψηλότερο από το µέσο όρο της Ε.Ε. (2,7%). 
Η αύξηση αυτή του ΑΕΠ δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση της 
απασχόλησης, η οποία το 1998 αυξήθηκε σε µέσο ετήσιο κατά 1,22 % 
περίπου. Το 1999 το συνολικό ποσοστό απασχόλησης ανήλθε σε 55,3 % του 
πληθυσµού, που ήταν χαµηλότερο από το µέσο όρο της Ε.Ε. (62,2%) και ένα 
από τα χαµηλότερα των χωρών της Ε.Ε. Το ίδιο έτος, το ποσοστό 
απασχόλησης των γυναικών ήταν 40,6%, ποσοστό µεταξύ των χαµηλοτέρων 
στην Ε.Ε. 
 
Εντούτοις, παραµένουν διαρθρωτικά προβλήµατα στην Ελληνική αγορά 
εργασίας, τα οποία αντικατοπτρίζονται στα υψηλά ποσοστά µακροχρόνιας 
ανεργίας στους νέους και στις γυναίκες. Η µακροπρόθεσµη ανεργία, ως 
ποσοστό της συνολικής ανεργίας, µειώθηκε από 58,3% το 1996, σε 56,5% το 
δεύτερο εξάµηνο του 1998, αλλά ήταν υψηλότερη από το µέσο όρο της Ε.Ε. 
(50%). Το ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας παρουσιάζει µία τάση ανόδου και 
κυµαίνεται στο επίπεδο του 6%. 
 
Η ανεργία στους νέους αυξήθηκε από 11,4% το 1996, σε 12,9% το 1998 και 
είναι υψηλότερη από το µέσο όρο της Ε.Ε. (9,2%). Αν και η απόσταση των 
επιπέδων απασχόλησης ανά φύλο τείνει να µειωθεί, το ποσοστό ανεργίας των 
γυναικών παραµένει υπερδιπλάσιο από των ανδρών, ενώ το ποσοστό 
µακροπρόθεσµης ανεργίας των γυναικών είναι περισσότερο από τριπλάσιο  
από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών. 
 
Μεσοπρόθεσµα, διαρθρωτικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις όπως: 
• η συνεχιζόµενη µείωση της γεωργικής δραστηριότητας (η Ελλάδα µεταξύ 

των χωρών της Ε.Ε. έχει το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης στον 
πρωτογενή τοµέα). 

• η ιδιωτικοποίηση τµηµάτων της οικονοµίας και δραστηριοτήτων που 
ελέγχονται από το κράτος καθώς και η προβλεπόµενη µεταρρύθµιση της 
δηµόσιας διοίκησης,  

ενδέχεται να ασκήσουν πίεση στην απασχόληση. Από την άλλη πλευρά όµως, 
οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις (ιδιωτικοποιήσεις, απελευθέρωση αγορών, 
κτλ.) είναι πιθανό να οδηγήσουν στη δηµιουργία σηµαντικού αριθµού θέσεων 
εργασίας τόσο στους τοµείς που επηρεάζονται από αυτές, όσο και στους 
τοµείς που τις υποστηρίζουν. Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που 
εξελίσσονται, αναµένεται να προωθήσουν περαιτέρω τη δηµιουργία θέσεων 
εργασίας. Στον προϋπολογισµό του 1999 πόροι, ύψους 950 δις δρχ. περίπου, 
αφορούσαν ενέργειες του Εθνικού Προγράµµατος ∆ράσης για την 
Απασχόληση. 
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Το 1998, περίπου το 17,8% των θέσεων απασχόλησης αφορούσαν τον 
πρωτογενή τοµέα, το 23% το δευτερογενή και το 59,2% τον τριτογενή. Τα 
τελευταία χρόνια παρατηρείται σταθερή µείωση της απασχόλησης στον 
πρωτογενή τοµέα και σηµαντική αύξηση στον τριτογενή. Η τάση αυτή 
αναµένεται να συνεχισθεί.  
 
Τα επόµενα χρόνια αναµένεται αύξηση του αριθµού γυναικών που θα 
εισέλθουν στην αγορά εργασίας, ιδίως στον τριτογενή τοµέα, συνεισφέροντας 
έτσι στη βελτίωση του συνολικού ποσοστού απασχόλησης. Η προβλεπόµενη 
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας θα έχει θετικό αντίκτυπο στο ποσοστό 
συνολικής απασχόλησης. 
 
∆ιαθέσιµα επίσηµα στατιστικά στοιχεία για την ανεργία ατόµων που 
απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό (δηλαδή ατόµων µε κινητικά 
προβλήµατα, πρόσφυγες, µετανάστες, επαναπατρισθέντες, αθίγγανοι, πρώην 
κατάδικοι, πρώην ναρκοµανείς, οικογένειες µε ένα γονέα, άνεργοι άνω των 45 
ετών) δεν υπάρχουν. Είναι όµως γεγονός ότι η απασχολησιµότητα αυτών των 
πληθυσµιακών οµάδων είναι κατά πολύ χαµηλότερη από εκείνη του µέσου 
όρου των πολιτών. 
 
Γεγονός είναι επίσης ότι ό µεγάλος αριθµός των µεταναστών, των 
επαναπατρισθέντων Ελλήνων και των προσφύγων που έχουν εισέλθει στη 
χώρα τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι εκτιµώνται περίπου σε 550.000 άτοµα 
(στη µεγάλη πλειοψηφία ανειδίκευτο δυναµικό), έχει συµβάλλει στην αύξηση 
της ανεργίας. Περίπου 370.000 εξ αυτών έχουν νοµιµοποιηθεί πρόσφατα. 
 
Η σχετικά χαµηλή εξειδίκευση του εργατικού δυναµικού στην Ελλάδα (83,8% 
του µέσου όρου της Ε.Ε.) συνδέεται άµεσα µε τις οικονοµικές επιδόσεις της 
χώρας. Αν και οι επιδόσεις αυτές βελτιώνονται σηµαντικά, η διαδικασία 
προσέγγισης στόχων αντίστοιχων µε την Ε.Ε. επιβραδύνεται από την 
καθυστέρηση στα συστήµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης. Το 1997, το  
44.4% του πληθυσµού ηλικίας 14 έως 64 ετών δεν είχαν προχωρήσει πέραν 
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενώ για τον πληθυσµό άνω των 65 ετών, το 
αντίστοιχο ποσοστό είναι υψηλότερο. Τα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου 
είναι υψηλά (πλέον του 11% του σχολικού πληθυσµού για το 1999). Η 
συµµετοχή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι 16,9%, σε σύγκριση µε το µέσο 
όρο της Ε.Ε. που είναι 19,6% (1997). Επιπλέον και παρ� όλη την πρόοδο που 
έγινε κατά την τελευταία περίοδο προγραµµατισµού 1994-1999, παραµένουν 
σε σχετικά χαµηλό επίπεδο η ποιότητα της προσφερόµενης εκπαίδευσης και 
επιµόρφωσης καθώς και η σύνδεσή της µε την κοινωνία της γνώσης και τις 
πραγµατικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Το γεγονός αυτό επιδρά αρνητικά 
στην ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονοµίας. Τα παραπάνω είναι 
κρίσιµα προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπισθούν κατά την επόµενη 
προγραµµατική περίοδο. 
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1.3.  Περιφερειακές ανισότητες 
 
1.3.1. Γενική κατάσταση και τάσεις 
 
Το κατά κεφαλή ΑΕΠ στην Ελλάδα  αντιστοιχούσε στο 66,9% του µέσου όρου 
της Ε.Ε. το 1999. Από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 διαπιστώνεται 
σύγκλιση, που κυρίως οφείλεται στη αποτελεσµατικότερη δηµοσιονοµική και 
νοµισµατική πολιτική της περιόδου, καθώς και στα αναπτυξιακά προγράµµατα 
που υλοποιήθηκαν µέσω του 1ου  και κυρίως του 2ου ΚΠΣ. Επισηµαίνεται 
πάντως ότι η Ελλάδα είναι µια χώρα µε έντονη γεωγραφική πολυµορφία και 
ως εκ τούτου είναι αναµενόµενο η αναπτυξιακή της πορεία και η σύγκλιση να 
παρουσιάζει πολυπλοκότητα και ανοµοιογένεια µεταξύ περιφερειών.  
 
Γενικά, οι ελληνικές περιφέρειες µπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες. 
Η πρώτη περιλαµβάνει τις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονία και τις 
δύο νησιωτικές περιφέρειες (την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο). Οι περιφέρειες 
αυτές έχουν το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα και αναπτύσσονται 
µε ικανοποιητικούς ή σχετικά ταχείς ρυθµούς. Η δεύτερη κατηγορία 
περιλαµβάνει τις περιφέρειες της ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, ∆υτ. 
Ελλάδας, Πελοποννήσου και Β. Αιγαίου. Οι περιφέρειες αυτές είναι 
αραιοκατοικηµένες ή βρίσκονται στην ορεινή ραχοκοκαλιά της Ελλάδας και 
φαίνεται να ακολουθούν όλες τις υπόλοιπες µε βραδύτερους ρυθµούς 
ανάπτυξης. Η τρίτη και τελευταία κατηγορία περιλαµβάνει τις υπόλοιπες, µε 
ενδιάµεσους ρυθµούς ανάπτυξης, περιφέρειες (κινούνται στο επίπεδο του 
62% του µέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ε.Ε.). Οι περιφέρειες αυτές που 
αναπτύσσονται µε µέτριους ρυθµούς είναι η Αν. Μακεδονία και Θράκη, η 
Θεσσαλία, τα Ιόνια και η Στερεά Ελλάδα. 
Το χαµηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα οφείλεται κυρίως στη χαµηλή 
παραγωγικότητα και εν µέρει στα σχετικά χαµηλά ποσοστά απασχόλησης. 
Κύριος παράγοντας που επηρεάζει σηµαντικά τις οικονοµικές επιδόσεις είναι 
η παραγωγικότητα. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στο επίπεδο των 
περιφερειών µε ορισµένες περιφέρειες, όπως η Αττική, να είναι αναλογικά σε 
καλύτερη θέση τόσο σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα, όσο και την 
απασχόληση. Η ανταγωνιστικότητα του παραγωγικού τοµέα συνδέεται επίσης 
µε την ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού και τη διαθεσιµότητα ικανού και 
εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού. Οι διαπιστώσεις αυτές θα πρέπει να 
κατευθύνουν τις προσπάθειες στον τοµέα του ανθρώπινου δυναµικού. 
 
Οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα δεν είναι τόσο έντονες όσο σε 
άλλες χώρες της Ε.Ε. Σε περιφερειακό επίπεδο υπάρχει στενή συσχέτιση 
µεταξύ επιπέδων εισοδήµατος και ανεργίας. Οι περιφέρειες µε τους 
ταχύτερους ρυθµούς ανάπτυξης παρουσιάζουν τάσεις χαµηλότερων 
επιπέδων ανεργίας και µέσου όρου µακροχρόνιας ανεργίας (σε σύγκριση µε 
την Ε.Ε.). Εξαίρεση από τη διαπίστωση αυτή είναι το υψηλότερο επίπεδο 
«αστικής» ανεργίας στην Αττική. Εξάλλου, οι περιφέρειες της ορεινής 
ενδοχώρας οι οποίες παρουσιάζουν υστέρηση, αντιµετωπίζουν υψηλή 
ανεργία, µεγάλο µέρος της οποίας είναι µακροχρόνια ανεργία. Η Ήπειρος είχε 
ποσοστό ανεργίας 13,6% στο δεύτερο τρίµηνο του 1998, από το οποίο το 
67% αφορά ανέργους για χρονική περίοδο µεγαλύτερη του έτους (είναι µία 
από τις χαµηλότερες επιδόσεις στην Ε.Ε.). Το υψηλό επίπεδο µακροχρόνιας 
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ανεργίας δείχνει ότι σε ορισµένες τουλάχιστον περιφέρειες το κρίσιµο ζήτηµα 
δεν είναι µόνο η αύξηση του συνολικού αριθµού θέσεων εργασίας, αλλά και η 
επανένταξη ενός σηµαντικού και αυξανόµενου τµήµατος του πληθυσµού που 
αντιµετωπίζει δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.  
 
Η Ελλάδα είναι µια περιφερειακή χώρα στην Ε.Ε. Με βάση δείκτη που µετρά 
την περιφερειακότητα, τόσο ως προς την απόσταση, όσο και ως προς το 
οικονοµικό δυναµικό (όπως αυτό εκφράζεται µε το ΑΕΠ σε Μονάδες  
Αγοραστικής ∆ύναµης), οι περιοχές NUTS 2 της Ελλάδας, οι οποίες είναι όλες 
επιλέξιµες περιοχές του Στόχου 1, κυµαίνονται από 85.90 στην Αττική (ο 
χαµηλότερος) έως 99.56 στο Νότιο Αιγαίο (ο υψηλότερος) � όπου δείκτη 0 
λαµβάνει η πλέον κεντρική περιφέρεια και δείκτη 100 η πλέον 
αποµακρυσµένη και υστερούσα περιφέρεια στην Ε.Ε.). 
 
1.3.2.  Υποδοµή 
 
Στον τοµέα των οδικών µεταφορών, παρά τη βελτίωση που παρουσιάστηκε 
κατά την περίοδο 1990-1996, η οδική υποδοµή υψηλής ποιότητας (όπως 
µετράται σε όρους δικτύου αυτοκινητοδρόµων), δεν είναι αρκετά 
αναπτυγµένη. Με βάση δείκτη της Ε.Ε. σταθµισµένο ως προς τον πληθυσµό 
και την εδαφική έκταση, το 1996 η ποιότητα της οδικής υποδοµής σε όρους 
αυτοκινητοδρόµων ήταν στο 31 % του µέσου όρου της Ε.Ε.15, σε σύγκριση 
µε 9% το 1990. Σηµαντικές είναι οι διακυµάνσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Η 
Αττική προσεγγίζει το 75% περίπου του µέσου όρου της Ε.Ε., ενώ αρκετές 
περιφέρειες δεν διαθέτουν αυτοκινητόδροµους. Ο αντίστοιχος δείκτης σε 
όρους συνολικού οδικού δικτύου είναι επίσης πολύ χαµηλότερος του µέσου 
όρου της Ε.Ε., (36% του µέσου όρου της Ε.Ε. το 1996), αν και οι 
περιφερειακές διακυµάνσεις είναι λιγότερο έντονες απ� ότι οι αντίστοιχες 
διακυµάνσεις στην περίπτωση των αυτοκινητοδρόµων. Τέλος, ως προς την 
πυκνότητα της κυκλοφορίας, όπως µετράται από το πλήθος των οχηµάτων 
κατά κεφαλήν, σε εθνικό επίπεδο κυµαίνεται στο 62% του µέσου όρου της 
Ε.Ε., µε σηµαντικές διακυµάνσεις µεταξύ των περιφερειών (από 41% στην 
Ήπειρο έως 87% στην Αττική), ενώ ταυτόχρονα διαπιστώνονται σοβαρά 
κυκλοφοριακά προβλήµατα στα µεγάλα αστικά κέντρα. 
  
Στον τοµέα των σιδηροδρόµων, το συνολικό µήκος των ανά την επικράτεια 
σιδηροδροµικών γραµµών αντιστοιχούσε το 1996 στο 47% του µέσου όρου 
της Ε.Ε. (και πάλι µε στάθµιση ως προς τον πληθυσµό και την έκταση της 
χώρας). Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι το ποσοστό αυτό επηρεάζεται 
σηµαντικά από το γεγονός ότι δεν είναι εφικτή η ύπαρξη σιδηροδροµικού 
δικτύου, ιδιαίτερα σε ορισµένες περιφέρειες (νησιωτικές και ορεινές περιοχές). 
Σχετικά µε την ποιότητα του σιδηροδροµικού δικτύου, το 12% είναι δίκτυο 
διπλής τροχιάς, ενώ δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί κανένα τµήµα του κυρίως 
κορµού. Σηµαντικές διακυµάνσεις παρατηρούνται σε περιφερειακό επίπεδο. 
 
Στον ενεργειακό τοµέα, η Ελλάδα έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: 
Επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας ανά µονάδα ΑΕΠ (ένταση ενέργειας) που 
αντιστοιχεί στο 132% του µέσου όρου της Ε.Ε., ενώ η συνολική κατανάλωση 
ενέργειας αντιστοιχεί στο 64% του µέσου όρου της Ε.Ε. και ο βαθµός 
εξάρτησης από εισαγόµενη ενέργεια είναι της τάξεως του 87%.  Σηµαντικές 
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διακυµάνσεις παρατηρούνται σε περιφερειακό επίπεδο. Ενώ σε µέσο επίπεδο 
χώρας η κατά κεφαλή κατανάλωση ενέργειας είναι 59% το ποσοστό αυτό 
κυµαίνεται από 23% για τη ∆υτ. Ελλάδα έως 158% για τη Στερεά Ελλάδα 
(υπολογίζεται ότι η κατά κεφαλή κατανάλωση ενέργειας είναι 
αντιπροσωπευτική της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας). 
 
Σχετικά µε την υποδοµή τηλεπικοινωνιών ένας βασικός δείκτης είναι το 
πλήθος τηλεφωνικών γραµµών, ενώ η αναλογία των γραµµών που είναι 
συνδεδεµένες µε ψηφιακά κέντρα αποτελεί εύλογη ένδειξη της ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών. Σε ό,τι αφορά το πλήθος των διαθεσίµων 
γραµµών, ο σχετικός δείκτης κυµαίνεται από 39.1 γραµµές ανά 100 κατοίκους 
στη Στερεά Ελλάδα έως 63.6 που είναι ο αντίστοιχος δείκτης στην Αττική. 
Σχετικά µε την ψηφιακοποίηση, η Ελλάδα µέχρι το 1996 υστερούσε σηµαντικά 
έναντι των χωρών της Ε.Ε. (ελάχιστες περιφέρειες είχαν πλέον του 50% 
ψηφιακά δίκτυα). Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει βελτιωθεί σηµαντικά. 
 
Στον τοµέα του περιβάλλοντος, το 45% του πληθυσµού συνδέεται µε 
σταθµούς βιολογικού καθαρισµού των λυµάτων, ενώ η κατά κεφαλή 
παραγωγή απορριµµάτων στους δήµους της χώρας αντιστοιχεί στο 67 % του 
µέσου όρου της Ε.Ε. Η δυνατότητα διαχείρισης αστικών απορριµµάτων κατά 
τρόπο σύµφωνο µε τις Οδηγίες  ΕΟΚ κυµαίνεται σήµερα στο 25%. 
 
Συµπερασµατικά παρά τα επιτεύγµατα των δυο προηγούµενων ΚΠΣ, η 
Ελλάδα έχει ακόµη ανεπάρκειες σε βασικές υποδοµές, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα 
έχει η διασφάλιση αποτελεσµατικότερης παροχής υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας. 
 
1.3.3. Ανθρώπινοι Πόροι 
 
Το ποσοστό των νέων που συνεχίζουν τις σπουδές τους πέραν της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης αποτελεί ένα κρίσιµο δείκτη σε ότι αφορά το 
ανθρώπινο κεφάλαιο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το µέσο ποσοστό συµµετοχής 
στην εκπαίδευση των νέων ηλικίας 15 - 18 ετών είναι 87%, ενώ στην Ελλάδα 
το αντίστοιχο ποσοστό κινείται στο επίπεδο του 75% περίπου. Η διαφορά 
αυτή που παρατηρείται στην εκπαίδευση πέραν της υποχρεωτικής, 
αντικατοπτρίζεται επίσης στο επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσµού ηλικίας 25 
- 59 ετών. Στην Ελλάδα πλέον του 50% αυτής της ηλικιακής οµάδας κινείται 
στο χαµηλότερο επίπεδο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό στην Ε.Ε. είναι 40%. Από την άλλη πλευρά, ενώ το 20% του 
πληθυσµού της Ε.Ε., ηλικίας 25 � 59 ετών έχει εκπαίδευση πανεπιστηµιακού 
επιπέδου, το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα είναι 17%. Οι σχετικοί 
δείκτες για την περιφέρεια της Αττικής είναι κατά πολύ υψηλότεροι από το 
µέσο όρο της χώρας, ενώ, αντιθέτως, το ποσοστό των κατοίκων µε 
πανεπιστηµιακή µόρφωση στη ∆υτική Ελλάδα και στο Νότιο Αιγαίο κινείται 
κάτω του 10%. 
 
Μια ανάλυση του νεώτερου σε ηλικία ενεργού πληθυσµού (µεταξύ 25 και 34 
ετών), δείχνει µια σαφή βελτίωση. Το ποσοστό της ηλικιακής αυτής οµάδας 
που έχει µόνο στοιχειώδη εκπαίδευση µειώνεται σε λιγότερο από το ένα τρίτο, 
ενώ το ποσοστό του πληθυσµού µε εκπαίδευση πανεπιστηµιακού επιπέδου 



12 

αυξάνεται και υπερβαίνει το 20%, ποσοστό το οποίο εν γένει  αντιστοιχεί στο 
µέσο όρο της Ε.Ε.. Οι σχετικοί δείκτες και στην περίπτωση αυτή 
διαφοροποιούνται µεταξύ των περιφερειών σε σχέση µε το µέσο όρο της 
χώρας. Υστέρηση από το µέσο όρο παρουσιάζουν οι Περιφέρειες Ιονίων 
Νήσων, Στερεάς Ελλάδας,  ∆υτικής Ελλάδας και  Νοτίου  Αιγαίου, όπου το 
ποσοστό του πληθυσµού που έχει µόνο στοιχειώδη εκπαίδευση εξακολουθεί 
να υπερβαίνει το 45%, ενώ το ποσοστό αυτής της ηλικιακής οµάδας που έχει 
µόρφωση πανεπιστηµιακού επιπέδου είναι µικρότερο του 15%. 
 
Η ενίσχυση µέσω προγραµµάτων κατάρτισης, τόσο για τους άνεργους όσο και 
για τους εργαζόµενους, θα µπορούσε να συµβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη 
των παραπάνω αδυναµιών. Στην Ελλάδα το ποσοστό συµµετοχής σε 
προγράµµατα κατάρτισης για τον πληθυσµό άνω των 25 ετών, είναι 0.3%, 
δηλαδή ποσοστό χαµηλότερο από το ένα δέκατο του µέσου όρου της Ε.Ε., 
ενώ είναι ακόµη χαµηλότερο σε όλες τις περιφέρειες, πλην Αττικής, η οποία 
παρουσιάζει υψηλότερο δείκτη από το µέσο όρο της χώρας. 
 
1.3.4.  Έρευνα - Ανάπτυξη  
 
Οι διαφορές στον τοµέα της Τεχνολογίας µεταξύ της Ελλάδας και του µέσου 
όρου της Ε.Ε. είναι ιδιαίτερα σηµαντικές και κατά πολύ µεγαλύτερες από τη 
διαφορά που διαπιστώνεται στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Ενώ οι µεικτές δαπάνες 
για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη ήταν, κατά µέσο όρο, περίπου 2% του 
ΑΕΠ στην Ε.Ε. το 1995, ο αντίστοιχος δείκτης για την Ελλάδα ήταν µόλις 
0.5%, δηλαδή περίπου ένα τέταρτο, παρά το ότι τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται στην Ελλάδα µια ενίσχυση της έντασης στον τοµέα αυτό. Η 
περιφερειακή ανάλυση δείχνει επιπλέον ότι το µεγαλύτερο µέρος των 
δαπανών για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη συγκεντρώνεται στις 
περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη). Η 
διαφορά είναι ακόµη εντονότερη σε ό,τι αφορά τις δαπάνες των επιχειρήσεων 
για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, που εν γένει συνδέονται στενά µε την 
προώθηση καινοτοµιών. Κατά µέσο όρο, οι δαπάνες αυτές αποτελούν σχεδόν 
τα δύο τρίτα των συνολικών δαπανών για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη 
στην Ε.Ε., ενώ στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν µόνον το ένα τέταρτο των 
συνολικών δαπανών. 
 
Ένας πιθανός δείκτης για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των 
δραστηριοτήτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης είναι το πλήθος των 
αιτήσεων κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών. Παρά τη σηµαντική πρόοδο από το 
1989, τόσο το 1995 όσο και το 1996 αντιστοιχούσαν µόνον 4 ευρεσιτεχνίες 
περίπου σε κάθε εκατοµµύριο κατοίκων στην Ελλάδα, ενώ ο αντίστοιχος 
µέσος όρος της Ε.Ε. ήταν περίπου 92. ∆εδοµένου του µικρού πλήθους των 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα, µια περιφερειακή ανάλυση των 
δεδοµένων δεν θα ήταν αξιόπιστη. 
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1.3.5.  Γεωργία - αγροτική ανάπτυξη 

Τα γενικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής γεωργίας διαµορφώνονται από µια 
σειρά φυσικών και διαρθρωτικών παραγόντων: το ξηρό κλίµα το οποίο 
συνήθως επιτείνεται από µακρές περιόδους ξηρασίας, το µικρό µέγεθος και ο 
κατακερµατισµός των γεωργικών µονάδων, το µεγάλο ποσοστό ορεινών και 
µειονεκτουσών περιοχών: Η µέση γεωργική εκµετάλλευση µόλις προσεγγίζει  
τα 4,3 εκτάρια (E.Ε.-15: 16,4 εκτάρια) και περιλαµβάνει 6 αγροτεµάχια. Αυτά 
τα µεγέθη δεν έχουν µεταβληθεί από το 1989. Οι ορεινές και µειονεκτούσες 
περιοχές, οι αναφερόµενες στην παλαιά Οδηγία 75/268/ΕΟΚ αποτελούν το 
80% της γεωργικά εκµεταλλεύσιµης επιφάνειας της χώρας. Η επιφάνεια αυτή 
ανέρχεται σε 9,1 εκατ. εκτάρια, από τα οποία 3,9 εκατ. είναι καλλιεργήσιµα και 
5,2 εκατ. είναι βοσκότοποι. Τα 2,9 εκατ. εκτάρια αποτελούν δασικές εκτάσεις. 
 
Οι αρδευόµενες εκτάσεις αποτελούν το 37% των καλλιεργούµενων, γεγονός 
που δείχνει τη σηµαντική προσπάθεια που έγινε για τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας της γεωργίας. Οι φυσικές συνθήκες στην Ελλάδα ευνοούν 
τις µεσογειακές παραγωγές, όπως είναι τα οπωροκηπευτικά, οι 
ελαιοκαλλιέργειες, οι καλλιέργειες βάµβακος, καπνού, αµπέλου, καθώς και την 
εκτατική κτηνοτροφία αιγοπροβάτων. 
 
Η απασχόληση στη γεωργία αποτελούσε το 1997 το 19,4% της συνολικής 
απασχόλησης, έναντι 20,8% το 1994 (E.Ε.-15: 5,4%). Τα ποσοστά 
απασχόλησης ανδρών και γυναικών στο γεωργικό τοµέα είναι 57% και 43% 
αντίστοιχα (1997). Η κατανοµή αυτή δείχνει µια λογική ισορροπία µεταξύ των 
δύο φύλων στο αγροτικό περιβάλλον, αν και παρατηρούνται τάσεις µείωσης 
της συµµετοχής της αγρότισσας στη γεωργική απασχόληση. Η συµβολή της 
ακαθάριστης γεωργικής προστιθέµενης αξίας ανήλθε σε 7,92% του ΑΕΠ το 
1997 (E.Ε.-15: 1,8%) έναντι 9,6% το 1994. 
 
Η σχέση ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας και αγροτικής απασχόλησης, 
αποτυπώνει την περιορισµένη παραγωγικότητα του τοµέα, η οποία και 
σταδιακά επιδεινώνεται. Αυτό είναι αποτέλεσµα της προοδευτικής µείωσης 
των επενδύσεων στη γεωργία. Από το 1986 οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι 
χαµηλότερες των αποσβέσεων (το 1996, η αρνητική αυτή διαφορά 
αντιστοιχούσε στο 34,5% των ιδιωτικών επενδύσεων). Οι δηµόσιες 
επενδύσεις διατηρούνται και αυτές, από το 1986, σε επίπεδα πολύ κατώτερα 
του 10% (τα τελευταία χρόνια κυµαίνονται στο 4-5%) των συνολικών 
δηµοσίων επενδύσεων. Οι τάσεις αυτές καταλήγουν σε αρνητικές επιδόσεις 
του τοµέα, στο µέτρο όπου, για παράδειγµα, από το 1985 οι εισαγωγές 
υπερτερούν καθαρά των εξαγωγών, ιδίως σε ό,τι αφορά τα κτηνοτροφικά 
προϊόντα (αρνητικό ισοζύγιο 546 εκατ. $ το 1996). 
 
Τα παραπάνω ερµηνεύουν σε σηµαντικό βαθµό την αδυναµία και τη συνεχή 
κάµψη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας. Προστίθενται όµως 
και άλλοι παράγοντες που επιδεινώνουν την κατάσταση. Οι πλέον κρίσιµοι 
από αυτούς είναι η γήρανση των αγροτών (το 57% των γεωργών είναι άνω 
των 55 ετών, έναντι 53% στην Ε.Ε. 15), το χαµηλό επίπεδο επαγγελµατικών 
προσόντων, η ανεπαρκής οργάνωση του συστήµατος παραγωγής / διάθεσης 
/ µεταποίησης, αλλά και η άνιση χωροταξική κατανοµή των γεωργικών και 



14 

φυσικών πόρων: ζώνες εντατικής καλλιέργειας, ζώνες ορεινές 
αραιοκατοικηµένες, ζώνες περιβαλλοντικά παθούσες, νησιά. Οι ανισότητες 
αυτές δηµιουργούν επίσης πιέσεις στο περιβάλλον, κυρίως λόγω ρύπανσης 
από τις αγροτικές δραστηριότητες στις περιοχές εντατικής εκµετάλλευσης και 
στις ευαίσθητες περιοχές, µη ισορροπηµένης διαχείρισης των υδάτινων 
πόρων, αυξανόµενου ανταγωνισµού µεταξύ των χρήσεων γης, διάβρωσης 
του εδάφους, έκθεσης σε φυσικές καταστροφές όπως είναι οι δασικές 
πυρκαϊές.  
 
Οι αδυναµίες στον τοµέα της ποιότητας των προϊόντων συνέβαλαν µε την 
σειρά τους στην επιδείνωση της κατάστασης του γεωργικού τοµέα. Αν και 
σηµαντικά διαρθρωτικά πλεονάσµατα συνεχίζουν να υπάρχουν σε 
ορισµένους τοµείς της παραγωγής, π.χ. στα οπωροκηπευτικά, δεν 
πραγµατοποιήθηκε καµία συστηµατική προσπάθεια για την ενίσχυση της 
σηµασίας και των προοπτικών των προϊόντων µε ειδικά χαρακτηριστικά 
(ΠΟΠ-ΠΓΕ, κλπ.), Η παραγωγή βιολογικών προϊόντων βρίσκεται σε αρχικό 
στάδιο και το µερίδιό τους στην αγορά είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Εν τούτοις, οι 
φυσικές συνθήκες, οι τοπικές παραδόσεις και η τεχνογνωσία, το άνοιγµα των 
αγορών, οι αλλαγές στις συνήθειες και στις προτιµήσεις των καταναλωτών και 
µάλιστα υπό την επήρεια της συνειδητοποίησής τους για τη διατροφική 
ασφάλεια, παρέχουν αξιόλογες προοπτικές στην Ελλάδα για την εκκίνηση 
µιας πολιτικής ποιότητας σαν αξιόπιστη και βιώσιµη εναλλακτική πρόταση. Η 
προσέγγιση αυτή µπορεί επίσης να συµβάλει στην ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής διάστασης της υπαίθρου. Στο πλαίσιο αυτό ο πλούτος, η 
ποικιλία και η πολυ- λειτουργικότητα του αγροτικού χώρου και των τοπίων 
στην Ελλάδα είναι παράγοντες που επιβάλλουν σαφή θεώρηση µιας 
ολοκληρωµένης, αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης, η οποία θα σέβεται κατά 
συνέπεια το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους.  
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1.4. Παρουσίαση και Αξιολόγηση του Σχεδίου 
 
Οι Ελληνικές αρχές στις 29 Σεπτεµβρίου του 1999 παρουσίασαν στην Ε.Ε. το 
Σχέδιο Ανάπτυξης 2000 � 2006. Το Σχέδιο, κατόπιν εξέτασης κρίθηκε 
αποδεκτό από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και οι Ελληνικές αρχές 
ενηµερώθηκαν σχετικά µε την από 12 Οκτωβρίου 1999 επιστολή της Γεν. 
∆ιεύθυνσης REGIO.  
 
Το Σχέδιο Ανάπτυξης 2000-2006 αποτελείται από τρία µέρη: α) Στο πρώτο 
γενικό µέρος εξετάζεται αφ� ενός το µακροοικονοµικό πλαίσιο και το 
κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον µέσα στο οποίο θα υλοποιηθεί το νέο 
αναπτυξιακό πρόγραµµα και αφετέρου οι βασικές κατευθύνσεις και η 
αναπτυξιακή στρατηγική της νέας περιόδου β) στο δεύτερο µέρος, εθνικού 
επιπέδου, παρουσιάζονται οι τοµείς και οι άξονες προτεραιότητας και γ) στο 
τρίτο µέρος, περιφερειακού επιπέδου, αναφέρεται στις περιφερειακές 
προτεραιότητες και στις εξειδικευµένες στρατηγικές για κάθε µία από τις 13 
περιφέρειες της χώρας. 
 
Το Σχέδιο Ανάπτυξης που παρουσίασαν οι Ελληνικές αρχές περιλαµβάνει έξι  
άξονες προτεραιότητας και σηµαντικό αριθµό τοµέων: 
 
Άξονας 1: Ανάπτυξη των Ανθρωπίνων Πόρων 
 Τοµέας : Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση 
 Τοµέας : Επαγγελµατική Κατάρτιση και Απασχόληση 
 
Άξονας 2 : Βασική υποδοµή  
 Τοµέας : Μεταφορές 
 Τοµέας : Ενέργεια 
 
Άξονας 3 : Παραγωγικοί τοµείς 

Τοµείς :Γεωργία, Αλιεία, Μεταποίηση και Υπηρεσίες, Τουρισµός, 
Πολιτισµός, Έρευνα και Τεχνολογία. 

 
Άξονας 4 : Βελτίωση ποιότητας ζωής  
 Τοµείς : Υγεία � Πρόνοια, Περιβάλλον 
 
Άξονας 5 : Κοινωνία της Πληροφορίας  
 
Άξονας 6 : Ανάπτυξη των Περιφερειών 
 
Η παρουσίαση των αναγκών τις οποίες καλούνται να καλύψουν οι άξονες 
προτεραιότητας γίνεται κατά τρόπο επαρκή γεγονός που επιβεβαιώνεται και 
από την εκ των προτέρων αξιολόγηση. Οι διαπιστωθείσες ανάγκες είναι 
κυρίως: 
• η σταθερή επιδίωξη για πραγµατική σύγκλιση της ελληνικής οικονοµίας, 

• η αντιµετώπιση του υψηλού επιπέδου ανεργίας και η βελτίωση των 
υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
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• η διασφάλιση της προόδου στον τοµέα του περιβάλλοντος, 

• η αντιµετώπιση των διοικητικών αδυναµιών και των προβληµάτων κυρίως 
διαχείρισης και υλοποίησης που απορρέουν από αυτές, 

• η αντιµετώπιση του ελλείµµατος βασικών υποδοµών 

• η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισµός των παραγωγικών τοµέων της 
οικονοµίας, 

• η κάλυψη της καθυστέρησης στον τοµέα των καινοτοµιών, και ιδίως της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας, στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα,  

• η αντιµετώπιση των ελλειµµάτων στους τοµείς που σχετίζονται µε την 
ποιότητα ζωής. 

 
Εν γένει, οι λύσεις που προδιαγράφονται από το Σχέδιο Ανάπτυξης για την 
ικανοποίηση των παραπάνω αναγκών είναι ικανοποιητικές. Εν τούτοις όµως 
θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξειδίκευση µιας συνολικής 
στρατηγικής, ώστε να αντιµετωπισθούν κρίσιµα ζητήµατα και ιδιαίτερα το 
ζήτηµα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. 
 
Επιπλέον, για µια ταχύτερη σύγκλιση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος της 
Ελλάδας απαιτείται µια αναπτυξιακή στρατηγική που θα συγχρηµατοδοτηθεί 
από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, η οποία θα εντάσσεται σε µία γενικότερη 
στρατηγική βασισµένη στην επιτάχυνση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. 
∆ιαρθρωτικές δυσκαµψίες έχουν εµποδίσει στο παρελθόν την ανάπτυξη και 
µε την είσοδο στην ΟΝΕ το ειδικό τους βάρος θα αυξηθεί. Σε κρίσιµους τοµείς 
που έχουν εντοπισθεί και κυρίως στην αγορά εργασίας, στις αγορές αγαθών 
και υπηρεσιών, στην κοινωνική ασφάλιση, στις δηµόσιες επιχειρήσεις και στο 
χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, τέθηκαν σε εφαρµογή µεταρρυθµίσεις και 
πραγµατοποιήθηκε πρόοδος. Θα πρέπει όµως να επιταχυνθεί ο ρυθµός των 
µεταρρυθµίσεων αυτών. 
  
Ζητήµατα που είναι εξίσου καθοριστικά για την επίτευξη των στόχων της 
σύγκλισης και της αειφόρου ανάπτυξης, τα οποία παρουσιάζονται στο Σχέδιο 
και πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής, είναι η βελτίωση των δυνατοτήτων 
διαχείρισης της δηµόσιας διοίκησης, της δυνατότητας υλοποίησης 
προγραµµάτων και δράσεων από την πλευρά των φορέων υλοποίησης και 
των ενδιάµεσων φορέων, αλλά και η βελτίωση των µηχανισµών 
χρηµατοδότησης γενικότερα.  Η κινητοποίηση του ιδιωτικού τοµέα και η 
συµµετοχή του τόσο στη χρηµατοδότηση έργων υποδοµής, όσο και στην 
προσπάθεια εκσυγχρονισµού της βιοµηχανίας, των ΜΜΕ, των υπηρεσιών και 
του τουρισµού είναι εξ ίσου καθοριστική. 
 
Πιο συγκεκριµένα, το σχέδιο που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές εξετάσθηκε 
από τις υπηρεσίες της Επιτροπής ως προς τη συνοχή του µε τους στόχους 
του κανονισµού και του εθνικού σχεδίου δράσης για την απασχόληση, καθώς 
και ως προς τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την εκ των προτέρων 
αξιολόγησή του, όπως ορίζεται στην § 2 του άρθρου 41 του κανονισµού. 
 
Η ανάλυση της συνάφειας σε σχέση µε το Στόχο1 έδειξε ότι οι προτεραιότητες 
του Σχεδίου και η κατανοµή των οικονοµικών πόρων οδηγούν σε πραγµατική 
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σύγκλιση της ελληνικής οικονοµίας µε τις χώρες της Ένωσης. ∆ιαπιστώθηκε 
επίσης η ανάγκη να ληφθούν περισσότερο υπόψη ορισµένα ζητήµατα που 
αφορούν τους ανθρώπινους πόρους αλλά και η ανάγκη ενίσχυσης της 
συνάφειας του Σχεδίου µε την Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση.  
 
Στο επίπεδο κοινοτικών πολιτικών, η ενίσχυση των τοµέων Ανθρώπινου 
∆υναµικού και Περιβάλλοντος κρίθηκε απαραίτητη, καθώς και των τοµέων 
που σχετίζονται µε τους παράγοντες ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονοµίας όπως οι ΜΜΕ, η Έρευνα και Ανάπτυξη, η Καινοτοµία, η Κοινωνία 
της Πληροφορίας. Εκτιµήθηκε πολύ θετικά η προσέγγιση των Ελληνικών 
αρχών στον ιδιαίτερα κρίσιµο τοµέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Στο 
πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων που έγιναν αναφέρθηκε το ζήτηµα της 
προσαρµογής και της συµφωνίας των τοµεακών πολιτικών µε το νοµικό 
πλαίσιο για την απελευθέρωση των τοµέων (ενέργεια, µεταφορές...), όπως 
επίσης και το ζήτηµα της ενίσχυσης της συνάφειας των παρεµβάσεων 
(µεταφορές-περιβάλλον). Τέθηκαν επίσης ειδικότερα ερωτήµατα όπως η 
σύνδεση των προγραµµάτων του τοµέα του Πολιτισµού µε την ανάπτυξη, ο 
εκσυγχρονισµός του συστήµατος της διαχείρισης στο χώρο της Υγείας, η 
ισορροπία των επενδύσεων στον τοµέα της Αλιείας, ζητήµατα οργάνωσης για 
τις δράσεις του αγροτικού τοµέα, κλπ. 
 
Ένα σηµαντικό ζήτηµα που τέθηκε κατά τη διαπραγµάτευση ήταν το θέµα των 
δοµών διαχείρισης και υλοποίησης των παρεµβάσεων και ιδιαίτερα η 
συγκρότηση και λειτουργία των αρχών διαχείρισης, σύµφωνα µε το νέο 
κανονισµό. Η συνέχιση των προσπαθειών για τον εκσυγχρονισµό των 
µηχανισµών εφαρµογής και η αξιοποίηση των δοµών που δηµιουργήθηκαν 
στο πλαίσιο του 2ου ΚΠΣ αποτέλεσαν κύρια σηµεία ανάλυσης και συζήτησης 
στη φάση των διαπραγµατεύσεων. 
 
Τέλος, το ζήτηµα της ποσοτικοποίησης των στόχων του Σχεδίου σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις των νέων κανονισµών, έγινε αντικείµενο εκτεταµένης ανάλυσης  
κατά τις διαπραγµατεύσεις.   
 
Εν γένει οι προσεγγίσεις σε επιµέρους ζητήµατα και ο προβληµατισµός που 
αναπτύχθηκε, επέτρεψε τη βελτίωση τµηµάτων του Σχεδίου και συνέβαλε 
θετικά στην τελική επεξεργασία του 3ου ΚΠΣ, παρά τις κάποιες καθυστερήσεις 
που προέκυψαν. 
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Ενσωµάτωση  της εκ των προτέρων Αξιολόγησης (άρθρο 41 του 
κανονισµού 1260/99)  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κανονισµού (ΕΚ) N° 1260/99, το 
ελληνικό σχέδιο που υποβλήθηκε στην Επιτροπή περιελάµβανε και την εκ 
των προτέρων αξιολόγησή του. Την αξιολόγηση αυτή ανέλαβε το Κέντρο 
Προγραµµατισµού και Ερευνών (ΚΕΠΕ), νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου 
εποπτευόµενο από το ΥΠΕΘΟ. Τα στοιχεία της αξιολόγησης ενσωµατώνονται 
στα επιµέρους κεφάλαια του Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ), 
γεγονός που ενίσχυσε την ποιότητα του Σχεδίου. Η αξιολόγηση αιτιολογεί την 
ισορροπία στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων του ΚΠΣ, ενώ γίνονται προτάσεις 
µε ένα πνεύµα εποικοδοµητικής κριτικής, ώστε να ληφθούν υπόψη στα 
επόµενα στάδια προγραµµατισµού και υλοποίησης. 

 Σε ό,τι αφορά την εµπειρία του παρελθόντος, η αξιολόγηση υπογραµµίζει τις 
δυσκολίες εφαρµογής, τόσο ως προς την προετοιµασία των προγραµµάτων 
όσο και ως προς τις αδυναµίες υλοποίησης των έργων, πράγµα που οδηγεί 
σε µερική εφαρµογή του προγραµµατισµού. Τονίζονται επίσης οι αδυναµίες 
παρακολούθησης.  
 
Η ανάλυση SWOT (ανάλυση ισχυρών και ασθενών σηµείων, ευκαιριών και 
κινδύνων) αποτελεί ουσιαστικά βάση αιτιολόγησης των προτεραιοτήτων. Η 
έλλειψη λεπτοµερούς ανάλυσης των διαφόρων τοµέων και των 
περιφερειακών αναγκών δεν επιτρέπει την αξιοποίηση εναλλακτικών 
επιλογών για το σχέδιο. 
 
Η λογική και η συνάφεια της πολιτικής εξετάζονται µε βάση µία 
επιχειρηµατολογία η οποία αναπτύσσεται γύρω από την οικονοµική 
αποδοτικότητα, τη σύνδεση µεταξύ οικονοµικών και κοινωνικών υποδοµών, 
τη στήριξη της απασχόλησης, την προστασία του περιβάλλοντος, την 
προσέλκυση των ιδιωτικών κεφαλαίων και την καινοτόµο διάσταση του 
σχεδίου. 
  
Σχετικά µε την ποσοτικοποίηση των στόχων, η αξιολόγηση περιορίζεται στο 
να καταδείξει τις δυσκολίες που προέκυψαν µέχρι σήµερα και προχωρεί στην 
κατάθεση προτάσεων βελτίωσης του συνόλου του συστήµατος 
ποσοτικοποίησης/ παρακολούθησης. 
 
Η µακροοικονοµική επίπτωση του σχεδίου αναλύθηκε στη βάση  ενός 
οικονοµετρικού µοντέλου νεο�Κεϋνσιανού τύπου, µε ενσωµάτωση των 
επιπτώσεων προσφοράς. Οι εκτιµήσεις αυτές παρουσιάζονται στην ενότητα 
που ασχολείται µε τις µακρο-οικονοµικές επιπτώσεις.  
 
Η ανάλυση της ποιότητας και των ρυθµίσεων για την υλοποίηση δεν 
αναπτύσσεται επαρκώς. 
 
Η εκ των προτέρων αξιολόγηση παρουσιάζει ορισµένες αδυναµίες ως προς 
την ανάλυση των  περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το ζήτηµα των ανθρωπίνων 
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πόρων και της σύνδεσής του τόσο µε το εθνικό σχέδιο δράσης για την 
απασχόληση, όσο και µε την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση. 
 
Παρά τις αδυναµίες αυτές, η εκ των προτέρων αξιολόγηση συνέβαλε στην 
ενίσχυση της ποιότητας και της συνάφειας του Σχεδίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

 
2.1 Παρουσίαση της συνολικής στρατηγικής 
 
Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) 2000-2006 παρουσιάζει µια 
αναπτυξιακή στρατηγική που καθορίστηκε µετά από συµφωνία µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ελληνικών Αρχών, για το πώς θα 
αξιοποιηθούν περίπου  22,7 δις Ευρώ που προέρχονται από τα ∆ιαρθρωτικά 
Ταµεία, 3,3 δις Ευρώ που προέρχονται από το Ταµείο Συνοχής, καθώς και 
δάνεια και εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων. Βασικός στόχος του ΚΠΣ είναι η µείωση 
των ανισοτήτων µε τα υπόλοιπα Κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε 
συγκεκριµένους και ποσοτικοποιηµένους τρόπους. 
 
Το ΚΠΣ θα συνεισφέρει στην εµβάθυνση της ενσωµάτωσης της Ελλάδας στην 
Ε.Ε. καθώς και στην παγκόσµια οικονοµία της γνώσης, ενισχύοντας τις 
διαρθρωτικές αλλαγές και αξιοποιώντας το δυναµικό για βελτιωµένη 
παραγωγικότητα και περισσότερη απασχόληση. Η παρέµβαση του ΚΠΣ 
αναµένεται να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για υψηλότερη 
µακροπρόθεσµη ανάπτυξη και πραγµατική σύγκλιση µε την υπόλοιπη Ε.Ε. 
 
Το ζήτηµα της παραγωγικότητας έχει ιδιαίτερη σηµασία καθώς αποτελεί τον 
καθοριστικό παράγοντα για το ρυθµό της µακροπρόθεσµης και διατηρήσιµης 
ανάπτυξης και, κατά συνέπεια, για το επίπεδο διαβίωσης. Παίζει επίσης 
αποφασιστικό ρόλο για τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της 
χώρας. 
 
Με την προοπτική της πλήρους ένταξης της Ελλάδας στη ζώνη του Ευρώ τον 
Ιανουάριο του 2001, συνεπώς µε σταθερή συναλλαγµατική ισοτιµία ως προς 
το Ευρώ, και µε συνθήκες εξάρτησης της µεταποίησης και του εµπορίου από 
παράγοντες που επηρεάζονται έντονα από τις εξελίξεις των τιµών, η αύξηση 
της παραγωγικότητας, σε συνδυασµό µε τις κατάλληλες εξελίξεις όσον αφορά 
το κόστος, ανάγεται σε κρίσιµης σηµασίας παράγοντα για την διεθνή 
ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας. 
 
Οι προτεραιότητες του ΚΠΣ εστιάζονται σε επενδύσεις στο φυσικό, 
ανθρώπινο και  γνωστικό κεφάλαιο, που µπορούν να συµβάλουν 
περισσότερο για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ανάπτυξη στην 
Ελλάδα, στην περίοδο 2000-2006. 
 
Οι επενδύσεις σε υποδοµές µεταφορών, µέσω κυρίως της µείωσης του 
κόστους συναλλαγών, θα δηµιουργήσουν τις άµεσες προϋποθέσεις για 
καλύτερη πρόσβαση στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, 
για περισσότερες ευκαιρίες στον εγχώριο ανταγωνισµό και το εµπόριο,  
καθώς και για τη βελτίωση της  αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών 
διασυνδέσεων µέσω της µείωσης φαινοµένων συµφόρησης, ειδικά στους 
βασικούς µεταφορικούς διαδρόµους και στις αστικές περιοχές. Με στόχο την 
αειφόρο ανάπτυξη, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί επίσης στις επενδύσεις σε 
άλλες υποδοµές οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της 
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ορθολογικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών πόρων, όπως  για παράδειγµα 
στους τοµείς διαχείρισης των υδάτων και των αποβλήτων. 
 
Ο εκσυγχρονισµός του παραγωγικού τοµέα, συµπεριλαµβανοµένου του 
τουρισµού και της γεωργίας, αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους 
στόχους του ΚΠΣ. Η προαγωγή των καινοτοµιών καθώς και η περαιτέρω 
σύνδεση των ερευνητικών δραστηριοτήτων µε τη βιοµηχανία αποτελεί κρίσιµο 
σηµείο για τον τοµέα αυτό. 
 
Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί βασικό συντελεστή της 
µακροπρόθεσµης οικονοµικής ανάπτυξης, όχι µόνο µέσω της βελτίωσης των 
συστηµάτων εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης, αλλά και µέσω της 
ενίσχυσης των προσπαθειών διάχυσης της τεχνολογικής καινοτοµίας, καθώς 
και δράσεων που αφορούν την Κοινωνία της Πληροφορίας. Η έµφαση που θα 
δοθεί στην προτεραιότητα αυτή οφείλει να προάγει την οικονοµία που 
βασίζεται στη γνώση και να επιτρέπει στην Ελλάδα να βελτιώσει το συγκριτικό 
της πλεονέκτηµα σε τοµείς µε υψηλή προστιθέµενη αξία, αλλά και να 
αναβαθµίσει την ποιότητα και την ενσωµατωµένη γνώση για τα προϊόντα 
παραδοσιακών κυρίως τοµέων. 
 
Ενώ η αύξηση της παραγωγικότητας και των ρυθµών ανάπτυξης θα οδηγούν 
σε υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης, η παρέµβαση του ΚΠΣ θα στοχεύει 
και στην πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης, κυρίως µέσω της 
χάραξης µιας συνεκτικής και ενεργού στρατηγικής για την αγορά εργασίας 
καθώς και µέσω της βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών 
στον τοµέα της αγοράς  εργασίας. 
 
Η Ελλάδα θα οργανώσει και θα υλοποιήσει τις παρεµβάσεις για την ανάπτυξη 
των ανθρωπίνων πόρων κυρίως µέσω δύο βασικών Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων ανθρωπίνων πόρων, που είναι το Ε.Π. «Απασχόλησης και 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης » και το Ε.Π. «Εκπαίδευσης και Αρχικής 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης» ∆ράσεις για τους ανθρώπινους πόρους  
περιλαµβάνονται και στα Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», �Υγεία Πρόνοια�, 
«Ανταγωνιστικότητα» καθώς και στα 13 περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα. Όλες οι δράσεις που θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΚΤ θα 
είναι σαφώς συνδεδεµένες µε τα πέντε πεδία πολιτικής του κανονισµού ΕΚΤ 
καθώς και µε τους τέσσερις πυλώνες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την 
Απασχόληση, ώστε να συνεισφέρουν στην προώθηση και υλοποίηση του 
Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Απασχόληση.  
 
Ποσοστό ίσο µε 65% των πιστώσεων ΕΚΤ που προορίζονται για το πεδίο 
πολιτικής 1 θα χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση προληπτικών δράσεων, 
ενώ το 35% θα κατευθυνθεί σε κατασταλτικές δράσεις. Τα παραπάνω 
αφορούν το σύνολο της περιόδου προγραµµατισµού και θα πρέπει να 
παρακολουθούνται σε ετήσια βάση. Εφόσον δε κριθεί απαραίτητο, θα πρέπει 
να αναθεωρηθούν στην ενδιάµεση περίοδο ή/και προς το τέλος του 3ου ΚΠΣ. 
 
Τα νέα Άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης του Άµστερνταµ θεσµοθετούν την 
Κοινοτική δέσµευση υπέρ της λήψης µέτρων για την εξίσωση των δύο φύλων, 
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ως συγκεκριµένου καθήκοντος της Ένωσης, και ως γενικού οριζόντιου 
στόχου, ο οποίος θα διαπνέει κάθε Κοινοτική πράξη.   
 
Η προώθηση των ίσων ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί 
οριζόντια αρχή η οποία διαπνέει ολόκληρο το ΚΠΣ. Για την επίτευξη του 
στόχου αυτού, θα διαµορφωθεί µία στρατηγική ισότητας των δύο φύλων, 
στρατηγική η οποία δεν θα περιορίζεται σε εξειδικευµένα µέτρα αρωγής των 
γυναικών, αλλά θα επιφέρει κινητοποίηση όλων των γενικών πολιτικών και 
µέτρων, λαµβάνοντας υπόψη ενεργά, ήδη από το στάδιο της κατάρτισής τους, 
τις επιπτώσεις τις οποίες πιθανόν να έχει η υλοποίησή τους ως προς τη 
σχετική θέση των γυναικών και των ανδρών. Θα τεθούν ποσοτικοποιηµένοι 
στόχοι, θα συλλεχθούν στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τα δύο φύλα και θα 
χρησιµοποιηθούν οι κατάλληλοι δείκτες παρακολούθησης. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφος 2, του κανονισµού ΕΚΤ 1262/1999, το 
οποίο αναφέρεται σε ειδικές διευθετήσεις µε στόχο την παροχή µικρών 
επιδοτήσεων σε µη κυβερνητικούς οργανισµούς και σε τοπικές συνεργασίες, η 
Ελλάδα θα διαθέσει τουλάχιστον 0,5% του συνόλου των πιστώσεων ΕΚΤ σε 
επιδοτήσεις κοινωνικού επιχειρηµατικού κεφαλαίου (π.χ., στον τοµέα της 
προώθησης των ίσων ευκαιριών για όλους, καθώς και για τα δύο φύλα). 
 
Η Ελλάδα, στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου 
και για τη βελτίωση της ποιότητας στον τοµέα αυτό, θα προωθήσει περαιτέρω 
την διαδικασία πιστοποίησης, προσεγγίσεις προσανατολισµένες προς την 
αγορά, καθώς και ανοικτές διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισµών. 
Μεγαλύτερη εξειδίκευση για το θέµα αυτό θα γίνει στο πλαίσιο των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 
 
Το ΚΠΣ προβλέπει επίσης την ένταση των προσπαθειών σε θέµατα φυσικού 
και πολιτιστικού περιβάλλοντος καθώς και στον τοµέα της υγείας. 
 
Τέλος, επιδιώκεται η ισόρροπη και αειφόρος ανάπτυξη όλης της χώρας, της 
υπαίθρου, όσο και των αστικών περιοχών. Επισηµαίνεται ότι το 30% των 
πόρων του Κ.Π.Σ. προορίζεται για τα δεκατρία περιφερειακά προγράµµατα. 
 
Οι επιπτώσεις και η αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής του ΚΠΣ 
επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από την πρόοδο που θα σηµειωθεί στα 
ακόλουθα πεδία: 
 
- ∆ιαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές εργασίας, αγαθών και υπηρεσιών που 

θα οδηγήσουν σε υψηλότερη παραγωγικότητα και συγκράτηση τιµών, 
ενισχύοντας το δυναµικό ανάπτυξης και απασχόλησης.  

- Με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου και της γεωργίας, 
προώθηση µίας ολοκληρωµένης προσέγγισης επικεντρωµένης στην 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τον εκσυγχρονισµό. 

- Κινητοποίηση του ιδιωτικού τοµέα, έτσι ώστε να συνεισφέρει τόσο στη 
χρηµατοδότηση έργων υποδοµής µέσω συστήµατος BOT (Built-Operate-
Transfer) (Κατασκευή, Λειτουργία, Μεταβίβαση), όσο και ευρύτερα, στην 
προσπάθεια εκσυγχρονισµού και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του 
συνόλου του παραγωγικού τοµέα και όλων των περιφερειών.  
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- Ουσιαστική, τέλος, βελτίωση των ικανοτήτων διαχείρισης, 
παρακολούθησης και ελέγχου, ώστε να διασφαλιστεί όχι µόνον η 
απορρόφηση, αλλά και η αποτελεσµατικότητα των έργων και δράσεων του 
ΚΠΣ.  

 
Η στρατηγική του Κ.Π.Σ. εξειδικεύεται περαιτέρω στους παρακάτω άξονες 
προτεραιότητας: 
 
2.1.1. Ανθρώπινοι πόροι 
 
Στην προτεραιότητα αυτή το κύριο βάρος των προσπαθειών επικεντρώνεται 
στην ανάπτυξη ενεργών πολιτικών απασχόλησης. Στόχος είναι η πρόληψη και 
αντιµετώπιση της ανεργίας, η προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους ως 
προς την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η βελτίωση της παρεχόµενης 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, στο πλαίσιο µιας πολιτικής διά βίου κατάρτισης, 
η συµβολή στην ανάπτυξη ενός ικανού, κατηρτισµένου και ευπροσάρµοστου 
εργατικού δυναµικού καθώς και η προώθηση δράσεων υπέρ της µεγαλύτερης 
συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Όλες αυτές οι πολιτικές 
συµβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας 
και συνάδουν µε το γενικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 
Απασχόλησης καθώς και µε τις ειδικότερες  κατευθύνσεις για πολιτικές, που 
προβλέπει ο κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου.  
 
2.1.2. Μεταφορές  
 
Για τις υποδοµές στον τοµέα των µεταφορών, στόχος είναι η µείωση της 
περιφερειακότητας σε σχέση µε τις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες, η βελτίωση 
των συνδέσεων µε τις Βαλκανικές χώρες, η δηµιουργία ενός συστήµατος 
µεταφορών το οποίο θα καλύπτει το σύνολο της επικράτειας και θα 
ενσωµατώνει όλα τα µέσα µεταφοράς, οδικά, σιδηροδροµικά, θαλάσσια, 
αεροπορικά, και τέλος, η µείωση της κυκλοφοριακής συµφόρησης στα αστικά 
κέντρα. Προβλέπεται η κατασκευή 1000 περίπου χιλιοµέτρων νέων τµηµάτων 
αυτοκινητοδρόµων, ενώ ο ιδιωτικός τοµέας θα συµµετάσχει σε µεγάλο βαθµό 
στη χρηµατοδότηση του προγράµµατος µέσω του συστήµατος παραχώρησης 
των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης. 
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2.1.3. Ανταγωνιστικότητα 
 
Η αναδιάρθρωση και η ενίσχυση της βιοµηχανικής βάσης είναι πρωταρχικής 
σηµασίας, όπως εξ άλλου είναι οι δράσεις προς όφελος των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων καθώς και οι δράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
(Ε&Τ), ιδιαίτερα µέσω της ανάδειξης νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 
Προβλέπεται µεταξύ άλλων η διασύνδεση µεταξύ εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και αναγκών των επιχειρήσεων, η απλοποίηση και ο εξορθολογισµός του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, η προώθηση των νέων χρηµατοδοτικών 
µέσων, µέτρων για τη µεταφορά τεχνολογίας, των µηχανισµών spin offs κλπ. 
 
Για τον τοµέα του τουρισµού, είναι αναγκαία η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας του προσφεροµένου τουριστικού 
προϊόντος, µέσω της βελτίωσης των τουριστικών υποδοµών, της µεγαλύτερης 
διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος καθώς και της βελτίωσης των 
προσφεροµένων υπηρεσιών. 
 
Στον τοµέα της ενέργειας, η προσπάθεια θα στραφεί κατά προτεραιότητα σε 
δράσεις διασύνδεσης δικτύων και διανοµής, ενόψη της απελευθέρωσης της 
αγοράς, σε δράσεις ανάπτυξης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των 
µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας Επίσης στη διανοµή φυσικού αερίου στις 
αστικές περιοχές, µε την ανάπτυξη των συµβάσεων παραχώρησης 
δικαιωµάτων εκµετάλλευσης, λαµβανοµένων υπόψη και των υποχρεώσεων 
περιβαλλοντικού χαρακτήρα. 
 
2.1.4. Ανάπτυξη της υπαίθρου και αλιεία 
 
Όσον αφορά τη γεωργία, την ανάπτυξη της υπαίθρου και την αλιεία, 
προτεραιότητα δίδεται στην πολύπλευρη ανταγωνιστικότητα των αγροτικών 
ζωνών µέσα σε ένα πνεύµα το οποίο διαπνέεται από τις αρχές της αειφόρου, 
µακροπρόθεσµης και ισόρροπης ανάπτυξης. Θα καταβληθεί προσπάθεια 
προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων και θα αναληφθούν δράσεις στήριξης, 
προώθησης της ποιότητας µε παρεµβάσεις στο επίπεδο της αγροτικής 
εκµετάλλευσης καθώς και της µεταποίησης και εµπορίας των προϊόντων. Η 
προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος και η υλοποίηση 
ολοκληρωµένων προγραµµάτων ανάπτυξης της υπαίθρου παραµένει µία 
προτεραιότητα. Για την αλιεία, προτεραιότητα δίδεται στον εξορθολογισµό και 
τον εκσυγχρονισµό του παραγωγικού δυναµικού, σύµφωνα µε τους κανόνες 
της ποιότητας και του περιβάλλοντος, προκειµένου να επιτευχθεί µία µόνιµη 
και ισορροπηµένη ανάπτυξη του τοµέα. 
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2.1.5. Ποιότητα ζωής 
 
Όσον αφορά τον Πολιτισµό, προτεραιότητα δίδεται στην προστασία και 
περαιτέρω προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, καθώς και στην 
ανάπτυξη του Σύγχρονου Πολιτισµού µε διασφάλιση της ισόρροπης 
υποστήριξης του τοµέα στην Περιφέρεια. 
 
Στον τοµέα της Υγείας και της Πρόνοιας, οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν 
στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του όλου συστήµατος, µε την 
υποστήριξη της αναδιοργάνωσης µονάδων και υπηρεσιών υγείας, στενά 
συνδεδεµένης µε πολιτική βελτίωσης του προσωπικού. Οι προσπάθειες  για 
τη µεταρρύθµιση του συστήµατος της ψυχικής υγείας και της βελτίωση του 
συστήµατος πρόνοιας θα συνεχισθούν και θα ενταθούν. 
 
Ο γενικός στόχος της αειφόρου ανάπτυξης θα επιτευχθεί κυρίως µε τη 
δηµιουργία και ολοκλήρωση α) των υποδοµών και παρεµβάσεων που είναι 
αναγκαίες για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και τη διατήρηση της 
φυσικής µας κληρονοµιάς, β) νέων θεσµών, µηχανισµών και δοµών, γ) της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, της εισαγωγής της 
διάστασης της προστασίας του περιβάλλοντος σε άλλους άξονες οι οποίοι 
υποστηρίζονται από το ΚΠΣ, όπως για παράδειγµα στις µεταφορές και στον 
τουρισµό. 
 
2.1.6. Κοινωνία της Πληροφορίας 
 
Η ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα αποτελεί 
θεµελιώδη παράγοντα αύξησης της αποτελεσµατικότητας των κυβερνητικών 
δράσεων και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Οι 
σχετικές παρεµβάσεις αφορούν πολλούς τοµείς (εκπαίδευση, πολιτισµό, 
δηµόσια διοίκηση, υγεία και πρόνοια, περιβάλλον, απασχόληση, ψηφιακή 
οικονοµία, µεταφορές) και αποτελούν µέρος µίας ευρύτερης αναπτυξιακής 
στρατηγικής µε στόχους την αποτελεσµατικότητα, τον εκσυγχρονισµό, την 
ανοικτή κοινωνία και την καλύτερη ποιότητα ζωής. Θα συνεχισθούν οι 
προσπάθειες για τη διάδοση της γνώσης ψηφιακής τεχνολογίας, σύµφωνα µε 
τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισαβώνας και των 
σχετικών κατευθύνσεων πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 
2.1.7. Περιφερειακή Ανάπτυξη 
 
Η αναπτυξιακή πολιτική σε περιφερειακό επίπεδο στοχεύει στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και στην αύξηση της απασχόλησης. 
 
Πιο συγκεκριµένα, οι προτεραιότητες των παρεµβάσεων σε περιφερειακό 
επίπεδο έχουν ως εξής: 
Παρεµβάσεις που ενισχύουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της οικονοµικής 
βάσης των περιφερειών, προάγουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα και την 
εξωστρέφειά τους, ενισχύουν το ρόλο των αστικών κέντρων και την ανάπτυξη 
της υπαίθρου. Επίσης περιλαµβάνονται παρεµβάσεις µε στόχο την άρση της 
αποµόνωσης, την τόνωση της δηµογραφικής ανάπτυξης και της παραγωγικής 
ανάπτυξης των ορεινών, παραµεθόριων και νησιωτικών περιοχών, τη χάραξη 
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περιφερειακής πολιτικής διάχυσης της καινοτοµίας, την πρόσβαση στην 
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, τη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών. 
Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στον εκσυγχρονισµό και την προσαρµογή των 
ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού, την προώθηση των ίσων ευκαιριών 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας, την υποστήριξη των Τοπικών Συµφώνων 
για την Απασχόληση και άλλων τοπικών πρωτοβουλιών. Επίσης 
προβλέπονται παρεµβάσεις προστασίας και αξιοποίησης της πολιτιστικής και 
της φυσικής κληρονοµιάς κάθε περιφέρειας. 

2.1.8 Τεχνική Βοήθεια 
 
Η τεχνική βοήθεια θα χρηµατοδοτηθεί σε επίπεδο ΚΠΣ, καθώς και σε επίπεδο 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 
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2.2  Μακροοικονοµικές επιπτώσεις των διαρθρωτικών ταµείων της 
Ε.Ε., 2000-2006. 

 
Τρία υποδείγµατα προσοµοίωσης αποτύπωσαν τη µακροοικονοµική 
επίδραση που αναµένεται να έχουν οι πόροι των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων στην 
Ελληνική οικονοµία κατά την περίοδο 2000-2006 : 
  
- Το υπόδειγµα του ΚΕΠΕ, το οποίο ανέπτυξε για τις Ελληνικές Αρχές το 

Κέντρο Προγραµµατισµού και Ερευνών της Ελλάδας. 
 
- Το υπόδειγµα HERMIN, το οποίο ανέπτυξε το Ινστιτούτο ESRI της 

Ιρλανδίας τη δεκαετία του '90 ώστε να δίνει συγκρίσιµα αποτελέσµατα ως 
προς τις µακροοικονοµικές επιπτώσεις των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων στις 4 
χώρες της Συνοχής, Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, και Πορτογαλία.  

 
- Το υπόδειγµα QUEST II, το οποίο αναπτύχθηκε από τις υπηρεσίες της 

Επιτροπής ως ένα µοντέλο ανάπτυξης και επιχειρηµατικότητας που αφορά 
πολλές χώρες, µε σκοπό να αναλυθούν οι οικονοµίες όλων των Κρατών � 
Μελών της Ε.Ε. και οι αλληλεπιδράσεις τους µε τον υπόλοιπο κόσµο. 

 
Περισσότερες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των υποδειγµάτων αυτών 
περιγράφονται στο Παράρτηµα 1. 
 
Η µακροοικονοµική επίδραση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων είναι συνδυασµός 
τόσο των επιπτώσεων από την πλευρά της ζήτησης, όσο και των 
µακροπροθέσµων επιπτώσεων από την πλευρά της προσφοράς. Τα 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία φιλοδοξούν, όχι µόνο να οργανώσουν µια µεταβίβαση 
πόρων που θα έχει ως αποτέλεσµα µία βραχυπρόθεσµη τόνωση της ζήτησης, 
αλλά επίσης και να βελτιώσουν την παραγωγική διάρθρωση της οικονοµίας µε 
επιπτώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν και µετά την περίοδο κατά την οποία 
έλαβαν χώρα οι µεταβιβάσεις πόρων. 
 
Εκτιµάται ότι το ΚΠΣ 2000-2006 θα έχει σηµαντικό αντίκτυπο στην Ελληνική 
οικονοµία, καθώς οι προοπτικές ανάπτυξης επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό 
από τη µακροοικονοµική σταθερότητα. Σύµφωνα µε το υπόδειγµα KEΠE, το 
ΚΠΣ θα αυξάνει ετησίως το ΑΕΠ κατά1,3 µονάδες. Τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και 
µόνον θα επιφέρουν αύξηση του ετήσιου πραγµατικού ΑΕΠ κατά 0,9 µονάδες. 
Το 2006 το ΑΕΠ εκτιµάται ότι θα κινηθεί σε επίπεδα κατά 6-7% υψηλότερα, 
συγκρίνοντας µε το επίπεδο στο οποίο θα ευρισκόταν χωρίς τις εν λόγω 
µεταβιβάσεις και χωρίς τις σχετικές επιπτώσεις  τους τόσο επί της 
προσφοράς, όσο και επί της ζήτησης. 
 
Εξωτερικές, ανεξάρτητες προβολές (υπόδειγµα HERMIN), τις οποίες 
πραγµατοποίησε το Ινστιτούτο ESRI για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, εκτιµούν ότι οι επιπτώσεις επί του πραγµατικού ΑΕΠ θα είναι 
αύξηση περίπου 5-6% κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού. Τα 
συµπεράσµατα αυτά βασίζονται στην υπόθεση ότι το ΚΠΣ δεν θα έχει µόνο 
θετική επίπτωση στις δαπάνες και τα εισοδήµατα, αλλά και στην ολική 
παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής, τη δυνατότητα της οικονοµίας 
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να προσελκύει άµεσες ξένες επενδύσεις και στην ανταγωνιστικότητα της 
Ελληνικής Βιοµηχανίας. 
 
Σύµφωνα µε το υπόδειγµα QUEST II της Επιτροπής, οι επιπτώσεις του Κ.Π.Σ. 
επί του ΑΕΠ είναι µικρότερες αλλά και πάλι το επίπεδο του πραγµατικού ΑΕΠ 
θα είναι στο τέλος του 2006 κατά 2,4% υψηλότερο, σε σχέση µε το υποθετικό 
ΑΕΠ χωρίς την ύπαρξη του ΚΠΣ. 
 
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τις προσοµοιώσεις αυτές, η Ελλάδα θα είναι σε θέση να 
επιτύχει ταχύτερους ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης και συνεπώς θα 
µπορέσει να υπερβεί το 75% του µέσου όρου του ΑΕΠ της Ε.Ε. των 15 έως το 
2006. 
 
Οι προβλέψεις τόσο του  ESRI όσο και του QUEST II, δείχνουν ότι το ΚΠΣ θα 
συνεχίσει να αυξάνει το επίπεδο του πραγµατικού ΑΕΠ κατά περίπου 2%, 
ακόµα και µετά το πέρας των πληρωµών. Το θετικό αυτό αποτέλεσµα θα 
εξαρτηθεί από το εύρος της βελτίωσης που επιτυγχάνεται στις παραγωγικές 
δοµές . 
 
Η αναπτυξιακή ώθηση, που προκαλείται από το ΚΠΣ είναι πιθανόν να 
οδηγήσει σε πληθωριστικές πιέσεις που µε τη σειρά τους µπορεί να έχουν ως 
αποτέλεσµα τη χειροτέρευση του εµπορικού ισοζυγίου, καθώς οι εισαγωγές 
θα αυξάνονται ταχύτερα σε σχέση µε τις εξαγωγές. Ο κίνδυνος αυτός δείχνει 
ακόµη καλύτερα τη σηµασία της εφαρµογής των διαρθρωτικών αλλαγών, της 
διασφάλισης της συγκράτησης των µισθών και της στήριξης της µελλοντικής 
ευηµερίας στο παραγωγικό δυναµικό της χώρας και όχι στις εισροές πόρων 
από το εξωτερικό. 
 
Και οι τρεις προσοµοιώσεις δείχνουν ότι το ΚΠΣ δηµιουργεί αύξηση της 
απασχόλησης, παρά το γεγονός ότι το εύρος αυτής της αύξησης διαφέρει 
λόγω των διαφορετικών υποθέσεων στις οποίες στηρίζονται τα υποδείγµατα. 
Για παράδειγµα η εκτίµηση του ΚΕΠΕ, όσον αφορά την απασχόληση είναι ότι 
θα διατηρηθούν ή θα δηµιουργηθούν 156.000 θέσεις εργασίας ως 
αποτέλεσµα των παρεµβάσεων του ΚΠΣ. Ωστόσο, προκειµένου να 
επιτευχθούν παράλληλα υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης και σηµαντικός αριθµός 
θέσεων απασχόλησης, είναι αναγκαίο να συγκρατηθούν σε λογικά επίπεδα οι 
αυξήσεις των µισθών και να επιδιωχθούν διαρθρωτικές αλλαγές και βελτίωση 
της παραγωγικότητας της Ελληνικής οικονοµίας. 
 
Η λεπτοµερής στρατηγική των τοµεακών προγραµµάτων καθώς και των 
προγραµµάτων περιφερειακής ανάπτυξης που ακολουθεί, θέτει φιλόδοξους 
στόχους για την Ελληνική οικονοµία. Ένα τέτοιο επίπεδο φιλοδοξιών 
υποδηλώνει από µόνο του την πρόθεση για µία σηµαντική µείωση των 
ανισοτήτων. 
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2.3  Προτεραιότητες και αναµενόµενες αναπτυξιακές επιπτώσεις 
 
 
2.3.1 Προτεραιότητα 1: Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων και Προώθηση 

της Απασχόλησης 
2.3.1.1. Εισαγωγή 
 
Η ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων και η προσαρµογή τους στις ολοένα 
µεταβαλλόµενες ανάγκες της αγοράς αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την 
ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονοµίας. Αποτελεί εξ 
άλλου και προαπαιτούµενο για την αύξηση της απασχόλησης και την 
καταπολέµηση της ανεργίας. Η επιτυχία στον τοµέα αυτό εξαρτάται από την 
κινητοποίηση του συνόλου των ανθρωπίνων πόρων και ειδικότερα από τη 
διαθεσιµότητα ανθρώπινου δυναµικού υψηλής εξειδίκευσης µε δεξιότητες που 
είναι απαραίτητες για την κατανόηση και χρησιµοποίηση προηγµένων 
τεχνολογιών και την προσαρµογή στις αλλαγές. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
Απασχόλησης, µε τους τέσσερις πυλώνες και τις Κατευθυντήριες οδηγίες της, 
καθώς και ο νέος κανονισµός του ΕΚΤ παρέχουν το κατάλληλο στρατηγικό 
πλαίσιο και τον προσανατολισµό πολιτικής στο πεδίο αυτό. Το ΕΚΤ θα 
αποτελέσει κύριο χρηµατοδοτικό εργαλείο εφαρµογής του Ελληνικού Εθνικού 
Σχεδίου ∆ράσης για την Απασχόληση. Στο πεδίο αυτό, οι σηµαντικότερες 
προκλήσεις για την Ελλάδα στην προσεχή περίοδο προγραµµατισµού 2000-
2006 θα είναι οι ακόλουθες: 
 
• η περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονοµίας 

µέσω της ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων, 
 
• η βελτίωση και διατήρηση της απασχολησιµότητας των ατόµων µέσω της 

ενίσχυσης των συστηµάτων εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης, 
της αναβάθµισης των προτύπων, της ανάπτυξης της δια βίου µάθησης και 
της υποστήριξης της συνεχιζόµενης κατάρτισης, 

 
• η σαφής υιοθέτηση και εφαρµογή της ενεργούς, προληπτικής και 

εξατοµικευµένης προσέγγισης στη µάχη κατά της ανεργίας, ιδιαίτερα δε 
της ανεργίας των νέων και των γυναικών καθώς και της µακροχρόνιας 
ανεργίας τόσο των νέων όσο και των ενηλίκων, 

 
• ο εκσυγχρονισµός και η ανάπτυξη των δηµοσίων υπηρεσιών 

απασχόλησης, 
 
• η αύξηση του ποσοστού συµµετοχής των απασχολουµένων, ιδιαίτερα δε 

των γυναικών, ώστε να πλησιάσει τους µέσους όρους της ΕΕ, 
 
• η αποτελεσµατικότερη διασύνδεση της αρχικής εκπαίδευσης και των 

συστηµάτων κατάρτισης µε το σύστηµα της συνεχιζόµενης κατάρτισης 
καθώς και µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την οικονοµική 
ανάπτυξη της χώρας, 
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• η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού στον τοµέα της έρευνας, η 
σύνδεσή του µε το χώρο των επιχειρήσεων και η προώθηση των 
καινοτοµιών στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 

 
• ο εκσυγχρονισµός της αγοράς εργασίας, µε την εισαγωγή ευελιξίας και 

προσαρµοστικότητας, 
 
• η προώθηση της επιχειρηµατικότητας 
 
• η ενίσχυση των προσπαθειών µε στόχο τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας 

διοίκησης, 
 
• η ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας σε επιλεγµένους τοµείς 

µεγάλης οικονοµικής και κοινωνικής σηµασίας, 
 
• η προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους, ιδιαίτερα για τις µη προνοµιούχες 

οµάδες που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισµό και η βελτίωση της 
απασχολησιµότητάς τους,  

 
• η προώθηση ίσων ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών. 
 
• η στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών και τοπικών συµφώνων απασχόλησης 
 
• η στήριξη της υλοποίησης συγκεκριµένων δράσεων σε προγράµµατα που 

συγχρηµατοδοτούνται από τα άλλα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. 
 
Για να υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι και λαµβανοµένων υπόψη των 
εµπειριών του παρελθόντος, η Ελλάδα χρειάζεται να βελτιώσει σε σηµαντικό 
βαθµό τις δοµές και τους µηχανισµούς σχεδιασµού, διαχείρισης, υλοποίησης, 
συντονισµού, αξιολόγησης και ελέγχου στο πλαίσιο των νέων κανονισµών 
των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Επίσης θα πρέπει να λάβει τα ενδεδειγµένα 
µέτρα αναβάθµισης του συστήµατος στατιστικής παρακολούθησης των 
δράσεων. Οι κοινωνικοί εταίροι, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι επαγγελµατικές 
ενώσεις και οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί πρέπει να εµπλακούν σε όλα τα 
στάδια του 3ου ΚΠΣ. Σε ορισµένους τοµείς (π.χ., τουρισµός, υγεία) πρέπει να 
υιοθετηθεί µία προσέγγιση µε γνώµονα την αγορά, µεταξύ άλλων για την 
εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών. Το Υπουργείο Εργασίας θα παίξει 
ενεργό συντονιστικό ρόλο, µε στόχο την αύξηση της αποτελεσµατικότητας, 
στο πλαίσιο τόσο των παρεµβάσεων του ΚΠΣ για τους ανθρώπινους πόρους, 
όσο και του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Απασχόληση. Για το σκοπό αυτό 
θα συσταθεί επιτροπή Ανθρωπίνων Πόρων (περισσότερες λεπτοµέρειες για 
την Επιτροπή αυτή στο κεφάλαιο 4.3). 
 
Με γνώµονα τους Πυλώνες και τις Κατευθυντήριες Γραµµές της Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής Απασχόλησης, θα αναπτυχθούν προτεραιότητες για κάθε πεδίο 
πολιτικής, µε ολοκληρωµένο και στοχοθετηµένο τρόπο, ανεξάρτητα από  
Φορέα ή από µέσο συγχρηµατοδότησης. Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι 
δράσεις να επικεντρώνονται σε σαφώς προσδιορισµένες προτεραιότητες. Το 
ΚΠΣ θα κάνει χρήση ποσοτικοποιηµένων στόχων καθώς και των 
ενδεδειγµένων δεικτών, και δεικτών φυσικού αποτελέσµατος και δεικτών 
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αποτελεσµάτων και επιπτώσεων, οι οποίοι και θα προσδιοριστούν σε επίπεδο 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος και µέτρου. 
 
Οι στρατηγικές προτεραιότητες όσον αφορά την ανάπτυξη των ανθρωπίνων 
πόρων και των πολιτικών της αγοράς εργασίας χαράσσονται σύµφωνα µε τα 
πέντε πεδία πολιτικής του Κανονισµού ΕΚΤ και γίνεται σαφής αναφορά στην 
ποσοστιαία κατανοµή πιστώσεων σε κάθε πεδίο πολιτικής. Τα παραπάνω 
ποσοστά αφορούν το σύνολο των πιστώσεων  ΕΚΤ στο ΚΠΣ. Επιπλέον, 
συγκεκριµένες και επαρκείς πιστώσεις θα κατευθυνθούν - και σε ορισµένες 
µάλιστα περιπτώσεις θα κατευθυνθούν αποκλειστικά � για την υλοποίηση 
πολιτικών και δράσεων ιδιάζουσας σηµασίας, όπως η  πρόληψη, οι δηµόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης, οι ίσες ευκαιρίες µεταξύ ανδρών και γυναικών 
καθώς και η καταπολέµηση της σχολικής αποτυχίας. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ 
 

 Ποσόν % 
Πεδίο 1 962,3 22,7% 
Πεδίο 2 737,2 17,4% 
Πεδίο 3 1513,4 35,7% 
Πεδίο 4 526,7 12,4% 
Πεδίο 5 501,6 11,8% 
ΣΥΝΟΛΟ 4.241,2 100% 
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2.3.1.2  Πεδίο Πολιτικής 1: Ανάπτυξη και προώθηση ενεργών πολιτικών 
αγοράς εργασίας για την πρόληψη και καταπολέµηση της ανεργίας, την 
πρόληψη της µακροχρόνιας ανεργίας τόσο των ανδρών όσο και των 
γυναικών, τη διευκόλυνση της επανένταξης των µακροχρόνια άνεργων 
στην αγορά εργασίας και την υποστήριξη της επαγγελµατικής 
ενσωµάτωσης των νέων και των ατόµων που επιστρέφουν στην αγορά 
εργασίας µετά από ένα διάστηµα απουσίας. 
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε εκτενώς στο κεφάλαιο 1, στην Ελλάδα το συνολικό 
ποσοστό ανεργίας καθώς και τα ποσοστά ανεργίας των νέων, των γυναικών 
και των µακροχρόνια ανέργων είναι αρκετά υψηλότερα από τους αντίστοιχους 
µέσους όρους της ΕΕ. Επιπλέον, οι υφιστάµενες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 
Απασχόλησης καθώς και το διαθέσιµο στατιστικό σύστηµα είναι αδύναµα και 
ανεπαρκή για την παρακολούθηση των ροών προς και από την ανεργία 
καθώς και για την εφαρµογή της προληπτικής προσέγγισης, όπως αυτή 
περιγράφεται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης. Εκτός αυτού, στο 
πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Απασχόληση, η Ελλάδα 
δεσµεύτηκε να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα και να συµµορφωθεί σταδιακά 
µε τις προληπτικές, ενεργητικές και εξατοµικευµένες πολιτικές της αγοράς 
εργασίας καθώς και µε τους αντίστοιχους ποσοτικοποιηµένους στόχους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στις κατευθυντήριες οδηγίες 1 και 2 της 
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης. 
 
Συνεπώς, η ανάπτυξη και η υλοποίηση εξατοµικευµένων προληπτικών και 
ενεργών πολιτικών της αγοράς εργασίας θα αποτελέσουν για την Ελλάδα 
σηµαντικές προτεραιότητες κατά την προσεχή περίοδο προγραµµατισµού. Οι 
παρεµβάσεις θα επικεντρωθούν στη βελτίωση των ικανοτήτων ενσωµάτωσης 
στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο, ειδικότερα, της προσπάθειας να 
παρεµποδιστεί η µετάβαση των ανέργων νέων και ενηλίκων στη µακροχρόνια 
ανεργία αλλά και της µείωσης της ανεργίας των νέων και των γυναικών. Θα 
αναληφθούν, επιπροσθέτως, κατασταλτικές δράσεις για τους ήδη ανέργους. 
Πιο συγκεκριµένα, οι παρεµβάσεις θα επικεντρωθούν σε: 
 
Προληπτική προσέγγιση 
 
• Ανάληψη δράσης κατά τρόπο αποφασιστικό, συνεκτικό και µετρήσιµο, 
περιλαµβανοµένης της κατάρτισης και του προσανατολισµού, µε στόχο τη 
σαφή υιοθέτηση της προληπτικής και εξατοµικευµένης προσέγγισης, 
σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές 1 και 2 της Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής Απασχόλησης και την αποτροπή της µακροχρόνιας ανεργίας 
νέων και ενήλικων ανέργων. Τα συγκεκριµένα µέτρα θα προσδιοριστούν 
αναλυτικότερα στα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Προγράµµατα και ειδικότερα 
στο Ε.Π. για την «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση » (είδος 
προσφοράς για ένα νέο ξεκίνηµα, ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες 
ανά µέτρο και ανά φύλο, συγκριτική αξιολόγηση των παρεµβάσεων, 
φορείς υλοποίησης, αρχές διαχείρισης και συντονισµού, µηχανισµοί και 
διαδικασίες). Η Ελλάδα θα λάβει όλα τα απαραίτητα νοµοθετικά µέτρα, 
αλλά και θα προχωρήσει σε θεσµικές διευθετήσεις µε στόχο να καταστήσει 
την πρόληψη υποχρεωτική τόσο για το κράτος, όσο και για τους ανέργους. 
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Κατασταλτική  προσέγγιση 
 
• Μέτρα που απευθύνονται στους άνεργους (κατασταλτική δράση για νέους 
που είναι άνεργοι για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 6 µηνών, καθώς 
και για ενήλικες που είναι άνεργοι για διάστηµα µεγαλύτερο των 12 
µηνών). Πρέπει να γίνει σαφής διάκριση µεταξύ των µέτρων «προληπτικής 
προσέγγισης»  που αφορούν νέους και ενήλικες � µε γνώµονα τις 
Κατευθυντήριες Γραµµές 1 και 2 της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 
Απασχόλησης � και άλλων µέτρων που αφορούν τους άνεργους. Στο 
διάστηµα µέχρι την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισµού των ∆ηµόσιων 
Υπηρεσιών Απασχόλησης και µέχρις ότου αρχίσουν να παρέχουν 
υπηρεσίες νέου είδους, η διάρκεια της ανεργίας θα µετράται µε βάση την 
ηµεροµηνία εγγραφής στα µητρώα ανέργων. 

 
 
Βελτίωση των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης καθώς και των άλλων 
∆οµών της Αγοράς Εργασίας 
 
• Συνέχιση, ενίσχυση και επιτάχυνση της µεταρρύθµισης των ∆ηµοσίων 
Υπηρεσιών Απασχόλησης (∆ΥΑ), συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, 
του ΟΑΕ∆, (Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού) καθώς και 
των Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης. Η µεταρρύθµιση θα 
περιλαµβάνει την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση της χρήσης 
καταλλήλου ηλεκτρονικού συστήµατος για την παρακολούθηση των ροών 
των ανέργων. ∆εδοµένης της ζωτικής σηµασίας που έχουν οι ∆ΥΑ για την 
ουσιαστική υλοποίηση της προληπτικής και της εξατοµικευµένης 
προσέγγισης, πρέπει να δοθεί σαφής προτεραιότητα στην  ταχεία 
υλοποίηση της δράσης αυτής. Οι Ελληνικές αρχές θα υποβάλουν προς 
έγκριση στην Επιτροπή τις κατευθυντήριες γραµµές για την µεταρρύθµιση 
του ΟΑΕ∆ το Φθινόπωρο του 2000, και το λεπτοµερές Σχέδιο (Master 
Plan) της µεταρρύθµισης το πρώτο εξάµηνο του 2001. Θα αξιοποιηθεί η 
διεθνής εµπειρία και οι βέλτιστες πρακτικές µε στόχο τη διασφάλιση των 
υψηλότερων δυνατών προτύπων. Η δράση αυτή θα συµπεριληφθεί στο 
ΕΠ «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση ». Το συνολικό κόστος 
για την υλοποίηση της δράσης αυτής (που θα περιλαµβάνει τις νέες δοµές, 
τον εξοπλισµό και την λειτουργία) θα υπολογιστεί και θα συµφωνηθούν και 
θα προβλεφθούν οι πιστώσεις που κρίνονται απαραίτητες για την 
υλοποίησή της στο πλαίσιο του παραπάνω Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος. Για να επιτευχθεί η µεγαλύτερη δυνατή 
αποτελεσµατικότητα, θα εξετασθεί και ο ρόλος των Ιδιωτικών Υπηρεσιών 
Απασχόλησης και η συνέργειά τους µε τις ∆ΥΑ. Θα ζητηθεί η γνώµη της 
διαχειριστικής αρχής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» σχετικά µε τα συστήµατα πληροφορικής καθώς και τις 
ευρύτερες µεταρρυθµίσεις που θα πραγµατοποιηθούν στις ∆ΥΑ. 

 
• Μέτρα για τη βελτίωση και την αποτελεσµατικότερη χρήση των 
υφιστάµενων  δοµών (π.χ., Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης, Εθνικό 
Ινστιτούτο Εργασίας), µε σκοπό, µεταξύ άλλων, τη συστηµατική µελέτη και 
ανάλυση των τάσεων και αναγκών στην αγορά εργασίας, τη χάραξη και 
αξιολόγηση ολοκληρωµένων στρατηγικών και πολιτικών απασχόλησης 
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εθνικής εµβέλειας, καθώς και την παρακολούθηση και το συντονισµό του 
Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Απασχόληση. Σχετικές προτάσεις θα 
υποβληθούν και θα εξετασθούν στα πλαίσια του Ε.Π. «Απασχόληση και 
Επαγγελµατική Κατάρτιση ». Η δράση αυτή θα συντονιστεί µε ευρύτερες 
µεταρρυθµιστικές δραστηριότητες, οι οποίες θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο 
του προγράµµατος της Κοινωνίας της Πληροφορίας.   

 
Το κόστος της βελτίωσης των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης και 
των άλλων δοµών της αγοράς εργασίας θα υπολογιστεί ως προληπτική 
δραστηριότητα. 

 
2.3.1.3. Πεδίο Πολιτικής 2: Προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους όσον 
αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας µε ιδιαίτερη έµφαση σε 
όσους είναι εκτεθειµένοι στον κοινωνικό αποκλεισµό. 
 
Όπως εκτίθεται στο κεφάλαιο 1, δεν υπάρχει ακριβής γνώση για το πλήθος, τη 
σύνθεση και την επαγγελµατική κατάσταση των ατόµων που απειλούνται από 
αποκλεισµό κυρίως εξαιτίας της έλλειψης στατιστικών στοιχείων, µηχανισµών 
παρακολούθησης και επαρκούς έρευνας στον τοµέα αυτό. Σε κάθε 
περίπτωση, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι µετανάστες, οι Έλληνες 
επαναπατρισθέντες, οι πρόσφυγες και άλλες ειδικές οµάδες είναι σε γενικές 
γραµµές λιγότερο απασχολήσιµοι και ανεπαρκώς ενσωµατωµένοι στην αγορά 
εργασίας λόγω, µεταξύ άλλων, σηµαντικών αποκλίσεων ανάµεσα στα 
προσόντα τους και στο είδος των εργασιών που τους προσφέρονται. 
Επιπλέον, οι χαµηλοί µισθοί και οι επισφαλείς µορφές απασχόλησης έχουν 
ως συνέπεια πολλοί απ' αυτούς να επανέρχονται στη φτώχεια και την 
ανεργία. 
 
Η ολοένα και αυξανόµενη παρουσία ατόµων µε έντονα προβλήµατα όσον 
αφορά την πρόσβαση στην εργασία και εκτεθειµένα στον κοινωνικό 
αποκλεισµό, αποτελεί σήµερα ένα σηµαντικό πρόβληµα της Ελληνικής 
αγοράς εργασίας, ενώ εξελίσσεται και σε κορυφαίο κοινωνικό πρόβληµα. Η 
κατάσταση επιδεινώθηκε αρκετά τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της µαζικής 
εισροής µεταναστών και προσφύγων, των διαρθρωτικών προβληµάτων 
συγκεκριµένων παραγωγικών τοµέων καθώς και της αποδυνάµωσης των 
παραδοσιακών (µη-θεσµικών) δοµών αλληλεγγύης. Ιδιαίτερο πρόβληµα 
αποτελεί το γεγονός ότι συγκεκριµένες κατηγορίες κοινωνικά αποκλεισµένων 
οµάδων δεν διαθέτουν πολύ βασικές δεξιότητες � όπως για παράδειγµα 
ικανότητα ανάγνωσης και γραφής, ή και οµιλίας της γλώσσας � αλλά και 
πρόσβαση σε υπηρεσίες που θα διευκόλυναν την οικονοµική και κοινωνική 
τους ενσωµάτωση. 
 
Ο στόχος της δραστηριοποίησης στα πλαίσια αυτού του πεδίου πολιτικής είναι 
να ευνοήσει την ένταξη και επανένταξη στην αγορά εργασίας ατόµων που 
απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισµό. 
 
Τα µέτρα θα στοχεύσουν συγκεκριµένες πληθυσµιακές κατηγορίες που 
απειλούνται από αποκλεισµό, συµπεριλαµβανοµένων των Ελλήνων 
επαναπατριζοµένων, των µεταναστών και προσφύγων, των φυλακισµένων 
και πρώην παραβατών µε ιδιαίτερη έµφαση στους ανήλικους παραβάτες, 
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στους πρώην χρήστες ναρκωτικών, στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (φυσικές ή/ 
και διανοητικές αναπηρίες), σε άλλες ειδικές οµάδες, καθώς και ανέργους άνω 
των 45 ετών. 
 
Η Ελλάδα προκειµένου να προωθήσει τις ίσες ευκαιρίες για όλους και να 
καταπολεµήσει τον κοινωνικό αποκλεισµό, θα πρέπει να αναπτύξει 
ολοκληρωµένες και συντονισµένες πολιτικές. Η στρατηγική στο πεδίο αυτό 
συνίσταται τόσο στην υιοθέτηση κεντρικής κατεύθυνσης για τις ίσες ευκαιρίες 
όσο και στην ανάπτυξη ειδικών µέτρων που θα στοχεύουν στην άρση των 
εµποδίων για την ένταξη στην αγορά εργασίας.  
 
Με γνώµονα τις κεντρικές κατευθύνσεις, η αρχή των ίσων ευκαιριών θα 
ισχύσει για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΚΠΣ. Επιπροσθέτως, θα 
δηµιουργηθεί ειδικός άξονας προτεραιότητας στο Ε.Π. «Απασχόληση και 
Επαγγελµατική Κατάρτιση » µε στόχο την ανάπτυξη κατάλληλων δοµών και 
υπηρεσιών για να στηρίξουν ειδικά µέτρα προώθησης της κοινωνικής και 
οικονοµικής ενσωµάτωσης µη προνοµιούχων οµάδων. Συγκεκριµένες δράσεις 
που θα αφορούν το εκπαιδευτικό σύστηµα, θα συµπεριληφθούν επίσης στο 
Ε.Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση». Έµφαση θα δοθεί 
στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου του κοινωνικού αποκλεισµού καθώς και 
στη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας µέσω ολοκληρωµένης, 
εξατοµικευµένης, προληπτικής και ενεργού προσέγγισης, σύµφωνα µε την 
Κατευθυντήρια Οδηγία 9 της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης. 
 
Πιο συγκεκριµένα, στο πλαίσιο αυτού του πεδίου πολιτικής το ΕΚΤ θα δώσει 
προτεραιότητα: 
 
• Στη διασφάλιση της καλύτερης πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες όπως η 

εκπαίδευση, η κατάρτιση, η δια βίου µάθηση, ο επαγγελµατικός 
προσανατολισµός και η παροχή συµβουλών, η προώθηση της 
απασχόλησης, η εισαγωγή, όπου κριθεί απαραίτητο, των απαιτουµένων 
προσαρµογών ώστε να καλυφθούν οι συγκεκριµένες ανάγκες ατόµων που 
απειλούνται µε αποκλεισµό. 

 
• Σε ειδικά µέτρα που διευκολύνουν τη στήριξη ατόµων που απειλούνται µε 

αποκλεισµό, ώστε να ξεπεράσουν τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν για την 
πλήρη συµµετοχή τους στην αγορά εργασίας, όπως για παράδειγµα 
δράσεις που στοχεύουν στην αντιµετώπιση του αναλφαβητισµού και την 
εκµάθηση της γλώσσας, δράσεις που παρέχουν ή αναβαθµίζουν βασικές 
δεξιότητες πρόσβασης σε περαιτέρω κατάρτιση, υποστηρικτικές και 
συνοδευτικές δράσεις (π.χ., προσανατολισµός, παροχή συµβουλών, 
επιβοήθηση στην αναζήτηση εργασίας, υποστήριξη κατά την πρώτη φάση 
απασχόλησης, ψυχολογική υποστήριξη). 

 
• Σε περίπτωση ατόµων µε ειδικές ανάγκες, η εξατοµικευµένη προσέγγιση 

προϋποθέτει ότι για τα άτοµα αυτά θα ληφθούν επαρκώς υπόψη οι ειδικές 
συνθήκες, ο τύπος και η σοβαρότητα της αναπηρίας τους. Θα πρέπει 
επίσης να προβλέπεται η παροχή µακροχρόνιας υποστήριξης µέσω 
ολοκληρωµένων µέτρων καθώς και η παροχή στήριξης στις οικογένειες 
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 
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• Στη διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης των µη προνοµιούχων ατόµων 

στην κοινωνία της πληροφορίας, στην προώθηση της κοινωνικής 
οικονοµίας, στην τοπική οικονοµική ανάπτυξη και στην αυτοαπασχόληση. 

 
• Στην καταπολέµηση άµεσων και έµµεσων διακρίσεων που αντιµετωπίζουν 

οι µη προνοµιούχες οµάδες στην αγορά εργασίας µέσω της εκπόνησης 
µιας σειράς µέτρων επίλυσης του προβλήµατος συµπεριλαµβανοµένων, 
όπου απαιτείται, ακόµη και νοµοθετικών µέτρων. 

 
• Σε δράσεις που επικεντρώνονται σε παιδιά σχολικής ηλικίας µε 
πολιτιστικές και γλωσσικές ιδιοµορφίες, όπως παιδιά Ελλήνων 
επαναπατρισθέντων, µεταναστών και µουσουλµανικών οικογενειών, µε 
στόχο την καλύτερη ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα και στην 
κοινωνία. 

 
Επιπλέον, δεδοµένων των εµπειριών της προηγούµενης περιόδου 
προγραµµατισµού και των υφιστάµενων αδυναµιών, έχει µεγάλη σηµασία η 
δέσµευση που αναλαµβάνουν οι ελληνικές αρχές ότι : 
 
• Θα προσδιορίσουν τη συνολική τους στρατηγική η οποία θα παρουσιαστεί 

στο Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση»και θα 
περιλαµβάνει τις ειδικές δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο άλλων 
επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΚΠΣ. 

 
• Θα προωθήσουν παράλληλα τη συστηµατική ανάλυση της υφιστάµενης 

κατάστασης, µε βάση κατάλληλες έρευνες και µελέτες όσον αφορά τον 
κοινωνικό-οικονοµικό αποκλεισµό στην Ελλάδα, ιδιαίτερα δε ως προς το 
µέγεθος, τη σύνθεση, τα συγκεκριµένα προβλήµατα, τις ανάγκες και τη 
γεωγραφική κατανοµή των µη προνοµιούχων οµάδων. Οι πολιτικές θα 
προσαρµοστούν κατά περίπτωση και θα οριστούν κατάλληλοι 
ποσοτικοποιηµένοι στόχοι. Πρέπει επίσης να δηµιουργηθούν και 
µηχανισµοί συνεχούς ανίχνευσης των αναγκών και των προτεραιοτήτων. 

 
• Θα ενισχύσουν ή/και θα αναπτύξουν κατάλληλες δοµές υποστήριξης, 
υποδοχής και φροντίδας µε στόχο τη διευκόλυνση της συµµετοχής, της 
ένταξης και της αυτονοµίας των ευπαθών οµάδων. Σχετικό σχέδιο δράσης 
πρέπει να συµφωνηθεί και να ορισθούν οι κατάλληλοι ποσοτικοποιηµένοι 
στόχοι στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελµατική 
Κατάρτιση». 

 
• Θα εξασφαλίσουν ότι στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης των ∆ηµοσίων 

Υπηρεσιών Απασχόλησης θα ληφθεί η κατάλληλη µέριµνα για τα άτοµα 
που είναι εκτεθειµένα σε αποκλεισµό συµπεριλαµβανοµένων και των 
ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 

 
• Θα δηµιουργήσουν έναν κατάλληλο µηχανισµό συντονισµού των σχετικών 

εθνικών πολιτικών, δεδοµένης της πολυδιάστατης φύσης του κοινωνικό-
οικονοµικού αποκλεισµού, κατεύθυνση που απαιτεί ολοκληρωµένες 
προσεγγίσεις πολιτικής. 
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Οι παρεµβάσεις υπέρ των ίσων ευκαιριών και της κοινωνικής ενσωµάτωσης 
απαιτείται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο µιας σαφώς διαρθρωµένης πολιτικής, 
µε συντονισµό µεταξύ των φορέων υλοποίησης και στενή συνεργασία µε τους 
εκπροσώπους των αποκλεισµένων οµάδων, τους φορείς που διαθέτουν 
εµπειρία, καθώς και µε τους κοινωνικούς εταίρους. Πρέπει επίσης να 
αναληφθούν συνοδευτικές δράσεις για την ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώµης. 
 
Θα προωθηθεί η δηµιουργία δικτύων που φέρνουν κοντά τις ευπαθείς 
οµάδες, τους παροχείς υπηρεσιών, τους εργοδότες και τις δηµόσιες αρχές. 
Θα καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια βελτίωσης της συλλογής, ανάλυσης και 
διάχυσης πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων και των στατιστικών 
δεδοµένων. 
 
Το Υπουργείο Εργασίας θα συντονίσει όλες τις συναφείς δράσεις που 
εντάσσονται στο παρόν πεδίο πολιτικής. 
 
2.3.1.4. Πεδίο Πολιτικής 3: Προώθηση και βελτίωση της κατάρτισης, της 
εκπαίδευσης και της παροχής συµβουλών, ως συνιστώσα µιας 
πολιτικής δια βίου µάθησης, ώστε να διευκολυνθεί και να βελτιωθεί η 
πρόσβαση και η ένταξη στην αγορά εργασίας, να βελτιωθεί και να 
διατηρηθεί η απασχολησιµότητα και να προαχθεί η εργασιακή 
κινητικότητα. 
 
 
Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 1, τα Ελληνικά συστήµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια, 
παρουσιάζουν ακόµα σοβαρές αδυναµίες και χρήζουν περαιτέρω βελτιώσεων 
ώστε να γίνουν αποτελεσµατικότερα. 
 
Οι στρατηγικοί στόχοι στο πλαίσιο αυτού του πεδίου πολιτικής που πρέπει να 
επιδιωχθούν κατά την περίοδο προγραµµατισµού 2000-2006 είναι: 
 
• Περαιτέρω ενίσχυση, αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων 

εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης καθώς και συνολική βελτίωση της 
ποιότητας των προσφεροµένων υπηρεσιών. 

 
• Ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωµένης στρατηγικής καθώς και 

ειδικότερων πολιτικών µε στόχο την καταπολέµηση της σχολικής αποτυχίας 
καθώς και τη µείωση του αριθµού των µαθητών που εγκαταλείπουν το 
σχολείο. 

 
• Επέκταση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε συγκεκριµένους τοµείς 

συνδεδεµένους µε την αγορά εργασίας, ώστε να καλυφθεί η ολοένα και 
αυξανόµενη ζήτηση. 

 
• Καλύτερη σύνδεση των συστηµάτων εκπαίδευσης, αρχικής και συνεχούς 

κατάρτισης τόσο µεταξύ τους, όσο και µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
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• Πιστοποίηση της προσφερόµενης κατάρτισης και των αποκτηθέντων 
επαγγελµατικών προσόντων καθώς και ανάπτυξη ολοκληρωµένης 
στρατηγικής δια βίου κατάρτισης. 

 
Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο αυτού του πεδίου πολιτικής θα δοθεί 
προτεραιότητα σε δράσεις µε στόχο: 
 
• Την αναβάθµιση και επέκταση της αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και µαθητείας, όπου το επίπεδο είναι ιδιαίτερα χαµηλό. Όσον 
αφορά τα διάφορα σχέδια αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και 
µαθητείας, οι Ελληνικές αρχές θα χαράξουν και θα υλοποιήσουν µια κοινή 
συνεκτική στρατηγική και θα λάβουν µέτρα για τον εξορθολογισµό του 
συστήµατος και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς του. 

 
• Τη συνέχιση και ουσιαστική βελτίωση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, 

δράση που εφαρµόστηκε εκτεταµένα κατά το 2ο ΚΠΣ. Στην περίοδο 2000-
2006, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πρέπει να επικεντρωθεί 
περισσότερο σε συγκεκριµένες ανάγκες � όπως για παράδειγµα στη 
γνώση και εξοικείωση µε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 
(ΙCT) � να εξορθολογιστεί, να οργανωθεί καλύτερα και να συντονίζεται και 
να διοικείται αποκλειστικά από έναν ενιαίο φορέα. Το Υπουργείο Παιδείας 
θα υποβάλει σχετική πρόταση στα πλαίσια του Ε.Π. «Εκπαίδευση και 
Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» πριν από το τέλος του 2000. Το 
σύνολο των πόρων που θα διατεθούν για την προτεραιότητα αυτή πρέπει 
να καθορίζεται µε σαφήνεια. 

 
• Τη διεύρυνση της πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση σε τοµείς που 

συνδέονται µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
 
• Τη δηµιουργία βιώσιµων µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών σε 

τοµείς που συνδέονται σαφώς µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
 
• Τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων διευκόλυνσης της µετάβασης από το 

σχολείο στην εργασία. 
 
• Τη καλύτερη σύνδεση των συστηµάτων εκπαίδευσης και αρχικής 

κατάρτισης µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας µέσω προγραµµάτων 
µαθητείας. 

 
• Την σύνδεση της εκπαίδευσης και της αρχικής κατάρτισης µε τη 
συνεχιζόµενη και τη δια βίου κατάρτιση. Σ' αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα, 
µεταξύ άλλων, θα επιδιώξει την σύσταση ενός ενιαίου συστήµατος 
πιστοποίησης για δοµές, εκπαιδευτές καθώς και για προγράµµατα και 
επαγγελµατικά προσόντα. Θα καταρτιστεί σχετικό πρόγραµµα δράσης σε 
συνεργασία µε την Επιτροπή. Η ενοποίηση των συστηµάτων πρέπει να 
ολοκληρωθεί προ του τέλους του 2004. 

 
• Την επέκταση της χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήµατος 
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(περισσότερες λεπτοµέρειες για το θέµα περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο 
που αφορά την κοινωνία της πληροφορίας). 

 
• Στην ανάπτυξη και επέκταση των συστηµατικών παρεµβάσεων για τους 

ανθρώπινους πόρους σε περιβαλλοντικά και πολιτιστικά θέµατα. Το 
σύνολο των πόρων που θα διατεθούν για κάθε προτεραιότητα θα 
καθορίζεται µε ακρίβεια. 

 
• Την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό της σχολικής και εκπαιδευτικής 

υποδοµής. Η δραστηριότητα αυτή θα συγχρηµατοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ, 
µέσω του Ε.Π. �Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση� καθώς 
και µέσω των περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Το 
Υπουργείο Παιδείας οφείλει να παίξει ουσιαστικό συντονιστικό ρόλο στον 
τοµέα αυτό ως προς τις περιφερειακές αρχές. 

 
 
2.3.1.5. Πεδίο Πολιτικής 4: Προώθηση ενός εξειδικευµένου, 
εκπαιδευµένου και προσαρµοσµένου εργατικού δυναµικού, προώθηση 
της καινοτοµίας και προσαρµοστικότητας στην οργάνωση της εργασίας, 
της ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας και προώθηση των συνθηκών 
διευκόλυνσης της δηµιουργίας θέσεων εργασίας, της βελτίωσης των 
δεξιοτήτων και της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναµικού στην έρευνα, 
στην επιστήµη και στην τεχνολογία. 
 
Οι στόχοι, που θα επιδιωχθούν στο πλαίσιο αυτού του πεδίου πολιτικής, είναι: 
 
• Προώθηση της προσαρµοστικότητας στις συνεχώς µεταβαλλόµενες 

συνθήκες της αγοράς εργασίας µέσω της κατάρτισης των εργαζοµένων σε 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα  και ειδικότερα στις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

• Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας διοίκησης σε 
επιλεγµένους τοµείς ενδιαφέροντος  κυρίως µέσω της συνεχούς κατάρτισης 
των δηµοσίων υπαλλήλων. 

 
• Προώθηση της επιχειρηµατικότητας µε στόχο τη διευκόλυνση της 

δηµιουργίας θέσεων εργασίας. 
 
• Προώθηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας. 
 
• Ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου στην έρευνα, στην τεχνολογία και 

στην καινοτοµία. 
 
Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο αυτού του πεδίου πολιτικής θα προωθηθούν 
δράσεις που αφορούν: 
 
• Μέτρα για τη βελτίωση και προσαρµογή των δεξιοτήτων των εργαζόµενων 

σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µεγάλες εταιρείες και επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, µέσω ενδοεπιχειρησιακής και άλλων 
µορφών κατάρτισης, µε στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, 
της προσαρµοστικότητας και της ποιότητας των προσφερόµενων 
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υπηρεσιών. Οι Ελληνικές αρχές θα χαράξουν κατευθυντήριες γραµµές µε 
στόχο τον προσανατολισµό ενεργειών τέτοιου είδους σε συγκεκριµένους 
στόχους πολιτικής (π.χ., επιχειρήσεις στο στάδιο της αναδιάρθρωσης, 
επιχειρήσεις που είναι εκτεθειµένες σε έντονο ανταγωνισµό, νέοι τοµείς 
δραστηριοτήτων). Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην ουσιαστική βελτίωση 
της αποτελεσµατικότητας παρόµοιων δραστηριοτήτων. Οι κανόνες που 
αφορούν Κρατικές Ενισχύσεις θα τηρηθούν µε σχολαστικότητα. Η κύρια 
προσπάθεια στο πλαίσιο αυτής προτεραιότητας θα επικεντρωθεί στις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, προς όφελος των οποίων θα διατεθεί και το 
80% των συνολικών αντίστοιχων πόρων του πεδίου πολιτικής 4. 

 
• Κατάρτιση δηµοσίων υπαλλήλων σε θέµατα που δεν άπτονται της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας. Προτεραιότητα θα δοθεί στην κατάρτιση 
στελεχών σε τοµείς ουσιαστικής σηµασίας για την οικονοµική και κοινωνική 
ανάπτυξη της χώρας, συµπεριλαµβανόµενης και της κατάρτισης σε σχολές 
του εξωτερικού µεγάλης εµπειρίας. ∆εδοµένων των αδυναµιών της 
Ελληνικής δηµόσιας διοίκησης καθώς και του αντίκτυπου που έχουν στην 
ανάπτυξη της χώρας γενικότερα, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ποιότητα της υλοποίησης του µέτρου αυτού, για το οποίο θα διατεθεί 
συνολικό ποσό 60 εκατοµµυρίων ΕΥΡΩ, το οποίο και θα δεσµευτεί στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Οι Ελληνικές αρχές θα 
υποβάλουν συγκεκριµένο σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση δηµοσίων 
υπαλλήλων πριν το τέλος του 2000 στο πλαίσιο του ΕΠ « Απασχόληση και 
Επαγγελµατική Κατάρτιση». 

 
• Ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας µέσω της χάραξης και υλοποίησης 

συνεκτικών στρατηγικών που θα περικλείουν ρυθµιστικά, φορολογικά και 
άλλα µέτρα σχεδιασµένα µε στόχο τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου 
για τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων (π.χ., δηµιουργία µονάδων one stop 
shop). 

 
• Μέτρα για τον εκσυγχρονισµό και την προώθηση των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων. Νέες πηγές θέσεων εργασίας θα αναζητηθούν τόσο σε 
εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο, κυρίως δε στον τριτογενή τοµέα και 
συγκεκριµένα στους τοµείς της κοινωνικής οικονοµίας, των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών, στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, στον 
τουρισµό και τον πολιτισµό, στον τοµέα του περιβάλλοντος καθώς και 
στον τοµέα της αγροτικής ανάπτυξης. Γι� αυτό το τελευταίο θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη η αναµενόµενη µείωση της απασχόλησης στον 
πρωτογενή τοµέα καθώς και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων δηµιουργίας 
θέσεων εργασίας στον τοµέα των υπηρεσιών. 

 
• ∆ράσεις µε στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων και την ενίσχυση του 

ανθρώπινου δυναµικού στους τοµείς της έρευνας, της επιστήµης, της 
τεχνολογίας, των καινοτοµιών και των κοινωνικών ζητηµάτων (π.χ., 
απασχόληση, εκπαίδευση). Προώθηση της καινοτοµίας στις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις και σύνδεση της έρευνας µ' αυτές. Περισσότερες 
λεπτοµέρειες για το θέµα αυτό δίδονται στο σχετικό κεφάλαιο για την 
έρευνα και ανάπτυξη. 
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• Υιοθέτηση µέτρων µε στόχο την προώθηση της ευελιξίας στην αγορά 
εργασίας (π.χ., µερική απασχόληση, προσωρινή απασχόληση).  

 
• Ενθάρρυνση µιας προσέγγισης στηριγµένης στην εταιρική σχέση µε στόχο 

την προώθηση συγκεκριµένων δεσµεύσεων εκ µέρους των κοινωνικών 
εταίρων σε όλα τα κατάλληλα επίπεδα για τον εκσυγχρονισµό της 
οργάνωσης της εργασίας ώστε να καταστούν οι επιχειρήσεις 
παραγωγικότερες και πιο ανταγωνιστικές, µε ταυτόχρονη επίτευξη της 
απαιτούµενης ισορροπίας µεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας. 

 
2.3.1.6. Πεδίο Πολιτικής 5: Συγκεκριµένα µέτρα για τη βελτίωση της 
πρόσβασης και συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας 
συµπεριλαµβανοµένης της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας, της 
πρόσβασης σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης και της δυνατότητάς τους 
να συστήσουν νέες επιχειρήσεις αλλά και της µείωσης των οριζόντιων 
και κάθετων διακρίσεων µε βάση το φύλο στην αγορά εργασίας  
 
Ο στρατηγικός στόχος για την Ελλάδα κατά την προσεχή περίοδο είναι η 
αύξηση του ποσοστού γυναικείας απασχόλησης ώστε να πλησιάσει τον 
Ευρωπαϊκό µέσο όρο του 50%, καθώς και η αντίστοιχη µείωση της ανεργίας 
και µακροχρόνιας ανεργίας των γυναικών. 
 
Θα υιοθετηθεί προσέγγιση ενσωµάτωσης της διάστασης της ισότητας των 
φύλων σε όλα τα πεδία πολιτικής, και σε όλα τα σχετικά µέτρα των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ, συµπεριλαµβανοµένων και των 
Περιφερειακών Προγραµµάτων (για περισσότερες λεπτοµέρειες βλέπε το 
σχετικό κεφάλαιο). 
 
Επιπλέον, µια συγκεκριµένη προτεραιότητα του Ε.Π. «Απασχόληση και 
Επαγγελµατική Κατάρτιση» θα επικεντρωθεί στη βελτίωση της πρόσβασης και 
συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας καθώς και στη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και των προοπτικών επαγγελµατικής τους ανέλιξης. 
Ειδικά µέτρα θα στοχεύσουν στην ανάπτυξη ολοκληρωµένης προσέγγισης για 
την αντιµετώπιση των ειδικών δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες 
όσον αφορά την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, όπως για παράδειγµα 
θέµατα ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης, προκατάρτιση, πρόσβαση σε 
θέσεις εργασίας, επαγγελµατική ανέλιξη, υποστήριξη δράσεων που 
στοχεύουν στη συµφιλίωση της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής.  
 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτού πεδίου πολιτικής θα δοθεί προτεραιότητα: 
 
• Στην ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών παροχής συµβουλών και 

εξατοµικευµένης υποστήριξης ώστε να διευκολυνθεί η ένταξη ή η 
επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας συµπεριλαµβανοµένης 
και της πρόσβασης σε θέσεις εργασίας, της υποστήριξης εντός της 
εργασίας και της προαγωγής της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. Ιδιαίτερη 
έµφαση θα δοθεί στη δηµιουργία επιχειρήσεων από γυναίκες καθώς και 
στην αυτοαπασχόληση, τοµείς οι οποίοι θα ενθαρρυνθούν και θα 
υποστηριχθούν.  
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• Στη διεύρυνση της ικανότητας και στη βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών πρόνοιας και διευκόλυνσης για τη φροντίδα των παιδιών, των 
ηλικιωµένων και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, τόσο σε επίπεδο δήµων 
και κοινοτήτων, όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων προκειµένου να 
διευκολυνθούν οι γυναίκες στη συµφιλίωση του επαγγελµατικού και του 
οικογενειακού βίου. Προκειµένου να αντιµετωπισθεί η πρόωρη 
εγκατάλειψη του σχολείου σε µειονεκτούσες περιοχές αλλά και ως µέτρο 
άρσης των εµποδίων στην απασχόληση των γυναικών, θα 
συγχρηµατοδοτηθεί η δηµιουργία και λειτουργία ολοήµερων σχολείων 
µέσω του Ε.Π. "Εκπαίδευση και αρχική επαγγελµατική κατάρτιση". 

 
• Σε συγκεκριµένες δράσεις µε στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας 

και των προοπτικών επαγγελµατικής ανέλιξης των γυναικών. Θα 
υποστηριχθεί η µεγαλύτερη συµµετοχή των γυναικών στη λήψη 
αποφάσεων, καθώς και στον τοµέα των επιστηµών. 

 
• Σε µέτρα µε στόχο την ενηµέρωση και την αύξηση της ευαισθητοποίησης 

της κοινής γνώµης σε θέµατα ισότητας των δύο φύλων, την προώθηση της 
δικτύωσης µεταξύ γυναικείων οργανώσεων. Επίσης σε µέτρα µε στόχο την 
ευαισθητοποίηση, ως προς τη διάσταση του φύλου, των πολιτικών 
απασχόλησης του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.  

 
Παράλληλα µε τις παραπάνω παρεµβάσεις θα προσαρµοστεί, όπου 
απαιτείται, τόσο το νοµοθετικό, όσο και το θεσµικό πλαίσιο µε σκοπό την 
ελαχιστοποίηση των εµποδίων για την είσοδο των γυναικών στην αγορά 
εργασίας. 
 
Οι αρµόδιοι φορείς και ενώσεις θα εµπλακούν ενεργά στο σχεδιασµό και στην 
υλοποίηση των παραπάνω παρεµβάσεων. Ειδικές δράσεις θα επικεντρωθούν 
στη βελτίωση του υφισταµένου συστήµατος συλλογής δεδοµένων και 
στατιστικών πληροφοριών ώστε να καταστεί δυνατή η συλλογή δεδοµένων 
ανά φύλο. 
 
2.3.2.  Προτεραιότητα 2: «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 
 
2.3.2.1. Στόχοι για την ανάπτυξη του συστήµατος µεταφορών της χώρας 

κατά την περίοδο 2000-2006. 
 
Ένας από τους βασικούς στόχους του 3ου ΚΠΣ στον τοµέα των µεταφορών 
είναι να εξασφαλίσει τη συνέχιση και ολοκλήρωση των µεγάλων έργων που 
ξεκίνησαν µε το 2ο ΚΠΣ. Μετά από µια δεκαετή και πλέον συγχρηµατοδότηση 
υποδοµών µεταφορών στην Ελλάδα, διαφαίνεται πλέον, για πρώτη φορά, η 
δηµιουργία ενός βασικού δικτύου µεταφορών στην Ελλάδα. Το δίκτυο αυτό 
περιλαµβάνει τον αυτοκινητόδροµο Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων 
(ΠΑΘΕ3), την Εγνατία Οδό4 και τις κάθετες διασυνδέσεις της µε τις άλλες 
                                                           
3 Στο πλαίσιο του 1ου και του 2ου ΚΠΣ καθώς επίσης και µε την συνδροµή του Ταµείου Συνοχής, 
έχουν ολοκληρωθεί περίπου 400 χιλιόµετρα του άξονα ΠΑΘΕ. Κατά την περίοδο 2000-2006 
αναµένεται να ολοκληρωθούν περίπου 270 χιλιόµετρα. 
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Βαλκανικές χώρες. Οι άξονες αυτοί αποτελούν τµήµα των ∆ιευρωπαϊκών 
∆ικτύων. Το βασικό δίκτυο περιλαµβάνει επίσης το ∆υτικό Άξονα (Ιονία 
Οδός), το σιδηροδροµικό άξονα ΠΑΘΕ καθώς και βασικούς λιµένες και 
αερολιµένες της χώρας, ειδικά δε όσους βρίσκονται στα κοµβικά σηµεία του 
δικτύου. Για το λόγο αυτό θεωρείται ως πρώτη προτεραιότητα η ολοκλήρωση 
των τµηµάτων που λείπουν από το βασικό δίκτυο.  
 
Πέραν από το βασικό αυτό δίκτυο, οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν 
στη βελτίωση της προσβασιµότητας όλων των περιφερειών της ηπειρωτικής 
Ελλάδας (ειδικά δε όσων δεν εξυπηρετούνται από τον ΠΑΘΕ και την Εγνατία 
Οδό), των νήσων του Αιγαίου και του Ιονίου, καθώς και στην αντιµετώπιση 
της κυκλοφοριακής συµφόρησης των µεγάλων αστικών κέντρων της χώρας. 
 
Όσον αφορά το σιδηροδροµικό άξονα ΠΑΘΕ, προτεραιότητα αποτελεί η 
ολοκλήρωση και θέση σε πλήρη λειτουργία της σύνδεσης υψηλών ταχυτήτων, 
σε όλο το µήκος, από την Κόρινθο έως τη Θεσσαλονίκη, µέσω των Αθηνών. 
Για το σκοπό αυτό κρίσιµη σηµασία έχει η εξεύρεση, το ταχύτερο δυνατό, 
λύσης όσον αφορά τη σήραγγα της ∆οµοκού, ώστε να ολοκληρωθεί το τµήµα 
αυτό του δικτύου µέχρι το τέλος της περιόδου του 3ου ΚΠΣ. 
 
Θεµελιώδη σηµασία έχει, τέλος, να αποκτήσει η Ελλάδα το ταχύτερο δυνατό 
ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που θα καλύπτει το 
σύνολο της επικράτειας. Πρέπει να εκπονηθεί σχέδιο δράσης, ώστε να 
διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή επίλυση του παραπάνω ζητήµατος. 
 
Οι δηµόσιοι πόροι δεν είναι δυνατό να επαρκέσουν για την πλήρη επίτευξη 
των παραπάνω στόχων. Αναγκαία είναι η αναζήτηση ιδιωτικής συµµετοχής 
και, συνεπώς, κατά την περίοδο 2000-2006 η προετοιµασία και υλοποίηση 
εταιρικών σχέσεων δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα αποτελεί προτεραιότητα για την 
οποία πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια. Στόχος είναι να 
συγκεντρωθούν συνολικά περίπου 5 δις Ευρώ ιδιωτικών κεφαλαίων, κατά τη 
διάρκεια της νέας προγραµµατικής περιόδου. 
 
Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η χάραξη, το ταχύτερο δυνατό, σαφούς 
εθνικής πολιτικής όσον αφορά τα διόδια και την εξέλιξη των εσόδων, καθώς 
και όσον αφορά την πιθανή επέκταση των παραχωρήσεων των δικαιωµάτων 
εκµετάλλευσης για ήδη κατασκευασµένα τµήµατα υποδοµών, έτσι ώστε να 
µειωθεί η εξάρτηση από τη δηµόσια χρηµατοδότηση. Οι αρχές της πολιτικής 
αυτής πρέπει να συµπεριληφθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. 
 
Θα προταθεί στρατηγική χρηµατοδότησης, η οποία θα κινητοποιεί πόρους του 
ΕΤΠΑ (ΚΠΣ και INTERREG), του Ταµείου Συνοχής, ενώ προβλέπεται και 
χρηµατοδότηση από την ΕΤΕπ/Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων. Η 
χρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ, που θα γίνει στο πλαίσιο τοµεακών 
επιχειρησιακών προγραµµάτων, θα αποτελέσει το γενικό κανόνα για τους 
οδικούς και σιδηροδροµικούς άξονες, τα µετρό και τις δράσεις για την 
                                                                                                                                                                      
4 Στα πλαίσια του 1ου και του 2ου ΚΠΣ καθώς επίσης και µε την συνδροµή του Ταµείου Συνοχής, 
έχουν ολοκληρωθεί περίπου 300 χιλιόµετρα της Εγνατίας Οδού. Κατά την περίοδο 2000-2006 
αναµένεται να ολοκληρωθούν περίπου 370 χιλιόµετρα. 
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ασφάλεια ναυσιπλοΐας, στο πλαίσιο του Άρθρου 25 του Κανονισµού 1260/99 
που αφορά έργα των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει τα 50 εκατ. 
Ευρώ. Η χρηµατοδότηση του Ταµείου Συνοχής θα αφορά έργα ελάχιστου 
µεγέθους 10 εκατ. Ευρώ. 
 
Οι περιβαλλοντικές πτυχές της υποδοµής και εν γένει της πολιτικής 
µεταφορών αποκτούν ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία. Για όλες τις υποδοµές 
µεταφορών, ειδικότερα δε για τους οδικούς άξονες πρέπει να λαµβάνεται 
υπόψη, τόσο στο στάδιο µελέτης και κατασκευής τους, όσο και κατά τη 
λειτουργία τους, οι επιπτώσεις που θα έχουν στο περιβάλλον οι παρεµβάσεις 
αυτές. Κατά την εκ των προτέρων αξιολόγηση των σχετικών Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων, πρέπει να εκτιµηθούν οι επιπτώσεις των προτεινόµενων 
δράσεων στο περιβάλλον. Η εκτίµηση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει και τις 
επιπτώσεις για περιοχές που εντάσσονται στις περιοχές Natura 2000. Για όλα 
τα έργα υποδοµών µεταφορών, τα µέτρα που θα προβλέπουν οι 
«Περιβαλλοντικοί Όροι» (όπως απορρέουν από τη διαδικασία «Εκτίµησης των 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων») πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά και να 
εφαρµόζονται ουσιαστικά. Επιπλέον, το ποσοστό συνδροµής των 
διαρθρωτικών ταµείων για όλες τις παρεµβάσεις στον τοµέα των µεταφορών 
θα προσδιορίζεται µε βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», σύµφωνα µε 
τον Κανονισµό του Συµβουλίου 1260/99 για τα διαρθρωτικά ταµεία. 
 
∆εδοµένης της σηµασίας του τοµέα των µεταφορών για την ατµοσφαιρική 
ρύπανση λόγω των εκποµπών αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του 
θερµοκηπίου, οι Ελληνικές αρχές πρέπει να προσδιορίσουν στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ή προγράµµατα) τον τρόπο µε τον οποίο έχουν 
ληφθεί υπόψη συγκεκριµένες δράσεις που στοχεύουν ειδικά στη µείωση των 
εκποµπών αυτών. (δεσµεύσεις του Κυότο και οδηγία που αφορά την ποιότητα 
του αέρα).  
 
 
2.3.2.2.  Οδικές µεταφορές 
 
Οι στόχοι του ΚΠΣ 2000-2006 στον τοµέα των οδικών µεταφορών είναι οι 
ακόλουθοι: 
 
α) Η βελτίωση της οδικής σύνδεσης της χώρας µε άλλα κράτη-µέλη της 

ΕΕ καθώς και µε την υπόλοιπη Ευρώπη, µέσω της κατασκευής των 
κύριων οδικών αξόνων που έχουν ενταχθεί στο ∆ιευρωπαϊκό Οδικό 
∆ίκτυο (ειδικότερα δε, η ολοκλήρωση του ΠΑΘΕ και της Εγνατίας 
Οδού) και στους Πανευρωπαϊκούς ∆ιαδρόµους. Η ανάπτυξη 
συστηµάτων συνδυασµένων µεταφορών σε κοµβικά σηµεία του 
ελληνικού οδικού δικτύου καθώς και σε σηµεία βασικών λιµένων 
(Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηγουµενίτσα, 
Αλεξανδρούπολη) αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του κύριου στόχου 
του ΚΠΣ, που είναι η καλύτερη διασύνδεση της Ελλάδας µε την 
υπόλοιπη ΕΕ. 

 
β) Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση της αναµενόµενης κίνησης επιβατών 

και εµπορευµάτων µεταξύ των µεγάλων αστικών κέντρων της Ελλάδας 
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� Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα � κυρίως µέσω της ολοκλήρωσης των 
αυτοκινητοδρόµων ΠΑΘΕ, Εγνατίας και Ιονίας Οδού καθώς και των 
διασυνδέσεών τους µε κεντρικούς λιµένες και αερολιµένες (λιµένες 
Πάτρας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Ηγουµενίτσας και Αλεξανδρούπολης, 
αερολιµένες Σπάτων και Θεσσαλονίκης). 

 
γ) Η προώθηση ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, 

ιδιαίτερα µέσω βελτιωµένης προσβασιµότητας σε περιοχές που δεν 
εξυπηρετούνται από τους άξονες της Εγνατίας Οδού και του ΠΑΘΕ, 
καθώς και η βελτίωση των οδικών µεταφορών στα µεγάλα νησιά, όπως 
η Κρήτη, η Ρόδος, η Λέσβος, κτλ. Η ολοκλήρωση του άξονα Κεντρικής 
Ελλάδος καθώς και του άξονα Τρίπολης-Καλαµάτας-Σπάρτης, που έχει 
ήδη ξεκινήσει µε το 2ο ΚΠΣ, αποτελούν σηµαντικά έργα που 
εξυπηρετούν το στόχο αυτό. 

 
Το 3ο ΚΠΣ οφείλει, κατά προτεραιότητα, να διασφαλίσει τη συνέχιση και 
ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόµου ΠΑΘΕ, που ξεκίνησε µε το 1ο ΚΠΣ και 
συνεχίστηκε µε το 2ο ΚΠΣ, συµπεριλαµβανοµένης και της ολοκλήρωσης της 
γέφυρας Ρίου-Αντιρίου και των προσβάσεων της καθώς και της ολοκλήρωσης 
του Περιφερειακού ∆ακτυλίου Αττικής και της ∆υτικής Περιφερειακής 
Λεωφόρου Υµηττού. Η συνέχιση και ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού, που 
ξεκίνησε µε το 2ο ΚΠΣ, συµπεριλαµβανοµένων και των διασυνδέσεών της µε 
τους λιµένες της Ηγουµενίτσας, της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης, 
αποτελεί επίσης πρώτη προτεραιότητα για το 3ο ΚΠΣ. 
 
Το Ταµείο Συνοχής έχει ήδη χρηµατοδοτήσει, κατά την περίοδο 94-99, την 
κατασκευή τµηµάτων του ΠΑΘΕ και της Εγνατίας Οδού και αναµένεται, από 
κοινού µε το ΕΤΠΑ, να εντείνει τις προσπάθειές µε στόχο την ολοκλήρωση 
των αξόνων αυτών µέχρι το τέλος της περιόδου προγραµµατισµού 2000-
2006. 
 
Θα εφαρµοσθούν σύγχρονα εργαλεία και δοµές ηλεκτρονικής διαχείρισης της 
κυκλοφορίας σε αυτοκινητοδρόµους, τουλάχιστον στην περίπτωση του 
αυτοκινητοδρόµου ΠΑΘΕ και της Εγνατίας Οδού. 
 
Έργα προτεραιότητας αποτελούν και οι συνδέσεις µε τους Πανευρωπαϊκούς 
διαδρόµους προς τα Βαλκανικά κράτη και την υπόλοιπη Ευρώπη (διάδροµοι 
iv, ix, x, κυρίως δε οι διασυνοριακές συνδέσεις µέσω Ευζώνων, Προµαχώνα, 
Ορµενίου). Θα προωθηθούν συντονισµένες προσπάθειες ώστε οι διάδροµοι 
αυτοί να ολοκληρωθούν και στο έδαφος των όµορων Βαλκανικών κρατών, 
εφόσον είναι δυνατόν, µε χρήση του ISPA ή άλλων χρηµατοδοτικών 
εργαλείων. 
 
Η ολοκλήρωση του ∆υτικού άξονα (που ξεκίνησε µε το 2ο ΚΠΣ) από το 
Αντίριο έως τα Ιωάννινα αποτελεί επίσης έργο πρώτης προτεραιότητας. 
 
Εάν οι πόροι είναι επαρκείς, πρέπει να ολοκληρωθούν και άλλοι σηµαντικοί 
οδικοί άξονες περιφερειακής σηµασίας µέχρι το πέρας του 3ου ΚΠΣ. Οι 
άξονες αυτοί είναι: ο άξονας Κεντρικής Ελλάδας, ο άξονας Νότιας 
Πελοποννήσου (Τρίπολη- Καλαµάτα- Σπάρτη), ο άξονας Χαλκιδικής 
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(Θεσσαλονίκη - Νέα Μουδανιά), ο άξονας Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής προς 
την Αλβανία, ο Βόρειος άξονας της Κρήτης καθώς και σηµαντικές οδικές 
συνδέσεις σε µεγάλους νήσους (Ρόδος, Λέσβος, Κέρκυρα, κτλ). Η 
χρηµατοδότηση, ωστόσο, των προαναφερθέντων αξόνων θα είναι εφικτή 
µόνο εφ� όσον έχουν εξασφαλιστεί επαρκείς πόροι για τα έργα πρώτης 
προτεραιότητας, όπως επισηµάνθηκε στις προηγούµενες παραγράφους. 
 
Όσον αφορά ζητήµατα που συνδέονται µε την οργάνωση και την υλοποίηση 
των οδικών έργων, θα πρέπει να σχεδιασθούν και να υλοποιηθούν 
συγκεκριµένες δράσεις ώστε να βελτιωθεί η µελέτη, ο προγραµµατισµός και η 
διαχείριση των έργων. Συγκεκριµένες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν 
είναι: 
 
α) η µεταφορά της διαχείρισης των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού 

πρώτης προτεραιότητας στην Εγνατία Α.Ε., µε ταυτόχρονη ενίσχυση 
της εταιρείας προκειµένου να ανταποκριθεί στο έργο αυτό. 

 
β) η προσαρµογή και βελτίωση των EΥ∆E ΠΑΘΕ και  EΥ∆E ME∆E, 

εντάσσοντας µέσα σε αυτές υπηρεσίες εταιρειών Συµβούλων που θα 
τις υποβοηθούν στη διαχείριση έργου, ως Σύµβουλοι διαχείρισης, όσο 
και στην Κατασκευή/Ποιότητα έργου, ως Σύµβουλοι 
Κατασκευής/Ποιότητας ώστε να ανταποκριθούν στην πρόκληση του 
3ου ΚΠΣ. 

 
γ) η δηµιουργία και οργάνωση των εταιρειών για το Μετρό Θεσσαλονίκης, 

καθώς και για τον Περιφερειακό ∆ακτύλιο Αττικής (αυτοκινητόδροµος 
ΕΛΕΣΣ) και το Ρίο-Αντίρριο. Για την τελευταία αυτή εταιρεία έχει ήδη 
υπογραφεί η σχετική υπουργική απόφαση. Η έγκριση των αντίστοιχων 
χρηµατοδοτήσεων (Άρθρο 25) δεν θα ισχύσει πριν καταστούν 
λειτουργικές οι παραπάνω εταιρείες. 

 
δ) η δηµιουργία νέων / ή χρησιµοποίηση υφιστάµενων εταιρειών για τη 

διαχείριση νέων συµβάσεων παραχώρησης δικαιωµάτων 
εκµετάλλευσης έργων που θα κατασκευασθούν, ανάλογα µε την 
πρόοδο που θα σηµειωθεί στον τοµέα αυτό. 

 
ε) η δηµιουργία ή ενίσχυση άλλων EΥ∆E για µεγάλα έργα, όπως στην 

περίπτωση του άξονα Νότιας Πελοποννήσου ή του Βόρειου άξονα 
Κρήτης, συµπεριλαµβανοµένης και της πρόσληψης εταιρειών ως 
συµβούλων για τη διαχείριση και την κατασκευή των έργων.  

 
Κάθε παρόµοια δοµή καθώς και οι αντίστοιχες απαιτήσεις πρέπει να 
προσδιοριστούν πλήρως στο σχετικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. 
 

Οδική ασφάλεια 
 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο σχεδιασµό και την υλοποίηση 
ολοκληρωµένου προγράµµατος δράσης µε στόχο τη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας στην Ελλάδα. Απαραίτητη είναι η κατάρτιση σχεδίου δράσης για 



47 

την αντιµετώπιση του ζητήµατος αυτού, καθώς και χρονοδιαγράµµατος 
υλοποίησης. Το πρόγραµµα δράσης στο οποίο θα συµµετέχουν τα Υπουργεία 
∆ηµοσίων Έργων, ∆ηµόσιας Τάξης και Μεταφορών, θα προβλέπει 
παρεµβάσεις σε εντοπισµένα επικίνδυνα σηµεία, συγκεκριµένα µέτρα 
βελτίωσης της σηµατοδότησης και σήµανσης, χρήση αντιολισθητικών 
στρώσεων, βελτίωση του φωτισµού, βελτίωση της εκπαίδευσης των νέων 
οδηγών και εκπαίδευσης  σε σχολεία, καθώς και µέτρα βελτίωσης των 
αστυνοµικών ελέγχων και της άµεσης βοήθειας σε περίπτωση ατυχηµάτων. 
 
 
2.3.2.3  Σιδηροδροµικές µεταφορές 
 
∆ύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή υλοποίηση έργων 
υποδοµής στον τοµέα των σιδηροδρόµων. Η πρώτη προϋπόθεση αφορά τη 
βελτίωση της λειτουργίας της ΕΡΓΟΣΕ. Τα µέτρα που θα ληφθούν για να 
επιτευχθεί η βελτίωση αυτή, όπως π.χ. ο ρόλος του Συµβούλου ∆ιαχείρισης, 
πρέπει να εφαρµοσθούν το ταχύτερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα από το 
τέλος του 2000. Στο πλαίσιο αυτό, οι Ελληνικές αρχές πρέπει, επίσης µέχρι το 
τέλος του 2000, να αποσαφηνίσουν και να οριοθετήσουν τις αρµοδιότητες της 
ΕΡΓΟΣΕ έναντι του ΟΣΕ και αντιστρόφως, λαµβάνοντας υπόψη τα 
προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν κατά την υλοποίηση του 2ου ΚΠΣ.  
 
Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού 
σχεδίου του ΟΣΕ και των επενδύσεων για τον εκσυγχρονισµό του. Ο 
σχεδιασµός και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του στόχου αυτού πρέπει να 
συµπεριληφθούν, ως ειδικός άξονας προτεραιότητας, στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Μεταφορών, για τον οποίο θα διασφαλιστούν επαρκείς πόροι. 
 
Οι κύριοι στόχοι στον τοµέα των σιδηροδρόµων είναι οι εξής: 
 
• Βελτίωση της σιδηροδροµικής διασύνδεσης της χώρας µε την ΕΕ, καθώς 

και µε την υπόλοιπη Ευρώπη, µέσω παρεµβάσεων στα Ελληνικά τµήµατα 
των ∆ιευρωπαϊκών και Πανευρωπαϊκών σιδηροδροµικών αξόνων, καθώς 
και µέσω δικτύων συνδυασµένων µεταφορών, ιδίως στο κοµβικό σηµείο 
βορείως της περιοχής Θεσσαλονίκης. 

 
• Ολοκλήρωση, µέχρι το πέρας της περιόδου του 3ου ΚΠΣ, έργων 

υποδοµής που έχουν ήδη ξεκινήσει, καθώς και νέων έργων για τα οποία 
θα διατεθεί επαρκής χρηµατοδότηση µε στόχο την αναβάθµιση του 
σιδηροδροµικού άξονα ΠΑΘΕ. Η νέα εξηλεκτρισµένη γραµµή θα πρέπει να 
καταστεί λειτουργική µέσα στο χρονικό ορίζοντα του 3ου ΚΠΣ. Θα πρέπει, 
κατά συνέπεια, να ληφθεί απόφαση ως προς τη διέλευση από την περιοχή 
της ∆οµοκού το ταχύτερο δυνατό. 

 
• Βελτίωση της διασύνδεσης του σιδηροδροµικού δικτύου µε άλλα µέσα 

µεταφοράς, µέσω της προώθησης των συνδυασµένων µεταφορών, ειδικά 
σε λιµένες, αερολιµένες και άλλα διαµετακοµιστικά κέντρα επιβατών-
εµπορευµάτων, κατά προτεραιότητα στα αστικά κέντρα Αθήνας, 
Θεσσαλονίκης και Πατρών. 
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2.3.2.4.  Λιµένες / συνδυασµένες µεταφορές και εµπορευµατικά κέντρα - 
Ασφάλεια στις θαλάσσιες µεταφορές 
 
Η ανάπτυξη των λιµένων Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών και 
Αλεξανδρούπολης µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από το 3ο ΚΠΣ. Το ποσοστό 
συγχρηµατοδότησης πρέπει να αντανακλά την πιθανή προσέλκυση ιδιωτικών 
κεφαλαίων. Το Ταµείο Συνοχής θα ολοκληρώσει τα σηµαντικά έργα των 
λιµένων Ηγουµενίτσας και Ηρακλείου, που έχει ήδη συγχρηµατοδοτήσει κατά 
την περίοδο 1994-99. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη δηµιουργία όλων των απαραίτητων 
εγκαταστάσεων συνδυασµένων µεταφορών στους λιµένες, που αποτελούν 
«πύλες» της χώρας. Έµφαση θα δοθεί στο να καταστούν λειτουργικά, µέχρι 
το πέρας του 3ου ΚΠΣ, τουλάχιστον δύο από το προτεινόµενο δίκτυο 
συνδυασµένων εµπορευµατικών κέντρων, του Πειραιά-Θριασίου Πεδίου και 
της Θεσσαλονίκης. 
 
Το περιφερειακό σκέλος του 3ου ΚΠΣ θα χρηµατοδοτήσει ένα ολοκληρωµένο 
δίκτυο λιµένων που θα εξυπηρετεί την ισόρροπη ανάπτυξη των νησιωτικών 
περιοχών, αλλά και άλλων περιοχών της ηπειρωτικής Ελλάδας, ανάλογα και 
µε τις προτεραιότητες και µε βάση σχέδιο δράσης που πρέπει να καταρτιστεί 
σε εθνικό επίπεδο και να εξειδικευθεί στα αντίστοιχα περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα. 
 
Οι προσπάθειες για τη βελτίωση της ασφάλειας των θαλάσσιων µεταφορών 
που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του 2ου ΚΠΣ, θα συνεχισθούν και στο 3ο 
ΚΠΣ, µε βάση ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης. Η περαιτέρω ανάπτυξη του 
Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κυκλοφορίας Σκαφών (Vessel Traffic System 
VTMIS) θα αποτελέσει ουσιαστικό τµήµα του σχεδίου αυτού. 
 
 
2.3.2.5  Αερολιµένες 
 
Το πρόγραµµα ανάπτυξης των αερολιµένων θα χρηµατοδοτηθεί κατά κύριο 
λόγο από τα ειδικά τέλη που καταβάλλονται από τους επιβάτες που 
χρησιµοποιούν τις εναέριες µεταφορές. ∆ύο έργα όµως εθνικής σηµασίας, οι 
διεθνείς Αερολιµένες Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου, θα συγχρηµατοδοτηθούν 
από το 3ο ΚΠΣ. 
 
Ο εκσυγχρονισµός του συστήµατος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, που έχει 
ήδη ξεκινήσει την περίοδο 1994-99 και συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο 
Συνοχής, θα ολοκληρωθεί, ώστε να διασφαλιστεί η δηµιουργία, το ταχύτερο 
δυνατό, ενός πλήρως αυτοµατοποιηµένου συστήµατος ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας που θα καλύπτει ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια. Η 
χρηµατοδότηση θα γίνει από το νέο Ταµείο Συνοχής. 
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2.3.2.6.  Αστικές µεταφορές 
 
 Μετρό Αθήνας 
 
Η επιτυχής επέκταση του µετρό της Αθήνας στο πλαίσιο του 2ου ΚΠΣ 
συνέβαλλε στην αποσυµφόρηση, στην µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 
καθώς και στη συνολική βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη. Ο στόχος 
αυτός πρέπει να επιδιωχθεί ακόµη πιο συστηµατικά στη νέα προγραµµατική 
περίοδο. 
 
Η ολοκλήρωση του βασικού έργου µήκους 18 χιλιοµέτρων καθώς και η 
επέκταση των νέων γραµµών 2 και 3 θα συγχρηµατοδοτηθούν από το 3ο 
ΚΠΣ. Στο επιχειρησιακό πρόγραµµα θα συµπεριληφθεί και εκτεταµένο 
πρόγραµµα κατασκευής σταθµών µετεπιβίβασης µε χώρους στάθµευσης 
οχηµάτων, µέσω παραχώρησης δικαιωµάτων εκµετάλλευσης. 
 
Επίσης θα συγχρηµατοδοτηθεί η αναβάθµιση της Γραµµής 1 του ΗΣΑΠ. 
Σηµαντικό τµήµα της παρέµβασης αυτής θα πρέπει να αποτελέσει η 
κατάρτιση και υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου για τον ΗΣΑΠ και ειδικότερα 
όσον αφορά τις συνθήκες συγχώνευσής του µε τη θυγατρική εταιρεία της 
Αττικό Μετρό, που θα δηµιουργηθεί για τη λειτουργία των νέων γραµµών 2 και 
3. 
 
Το 3ο ΚΠΣ  πρέπει να συγχρηµατοδοτήσει τη σιδηροδροµική διασύνδεση του 
νέου αερολιµένος των Σπάτων. Το είδος της σύνδεσης αυτής (Μετρό ή / και 
προαστιακός σιδηρόδροµος) θα προσδιοριστεί µε βάση τα πλεονεκτήµατα της 
κάθε λύσης, λαµβανοµένης υπόψη, µεταξύ άλλων, και της ικανότητάς του να 
προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια. Το έργο αυτό είναι ιδιαίτερα επείγον. 
 

Μετρό Θεσσαλονίκης 
 
Η κατασκευή του µετρό της Θεσσαλονίκης µε βάση τη σύµβαση 
παραχώρησης που ήδη υπεγράφη το 1999, αποτελεί προτεραιότητα για το 3ο 
ΚΠΣ. Η δηµιουργία σταθµών µετεπιβίβασης για λεωφορεία καθώς και η 
κατασκευή χώρων στάθµευσης οχηµάτων θα συµπεριληφθούν επίσης στο 
έργο αυτό, προκειµένου να συγχρηµατοδοτηθούν, πιθανόν στα πλαίσια 
συµβάσεων παραχώρησης δικαιωµάτων εκµετάλλευσης. 
 
Έχει ήδη επιτευχθεί συµφωνία µε τις Ελληνικές αρχές σχετικά µε τη 
δηµιουργία εταιρείας που θα αναλάβει τη διαχείριση όλων των πλευρών του 
έργου (σύµβαση παραχώρησης, άλλα έργα όπως σταθµοί µετεπιβίβασης, 
µελέτες, αρχαιολογικά ζητήµατα, κτλ) για λογαριασµό του Ελληνικού 
δηµοσίου. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η εταιρεία αυτή πρέπει να 
δηµιουργηθεί και να τεθεί σε λειτουργία πριν ισχύσει η έγκριση της σχετικής 
χρηµατοδότησης (Άρθρο 25). 
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Προαστιακός Σιδηρόδροµος, αστικό οδικό δίκτυο και λοιπές αστικές 
µεταφορές 
 
Οι παρεµβάσεις αυτές θα εξεταστούν στο πλαίσιο των αντίστοιχων 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Παρόλα αυτά, επενδύσεις που αφορούν τον 
ΟΑΣΑ (Αθήνα), και γενικά όλες οι επενδύσεις που συγχρηµατοδοτούνται από 
το ΚΠΣ και αφορούν αστικές µεταφορές στην περιοχή των Αθηνών, οφείλουν 
να είναι συµπληρωµατικές και να επιλέγονται µε βάση σαφείς προτεραιότητες, 
καθώς και να λαµβάνουν υπόψη την ανάγκη καλύτερης εκµετάλλευσης των 
επενδύσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί. Η αρχή αυτή ισχύει και για 
επενδύσεις που αφορούν το σύστηµα αστικών συγκοινωνιών της 
Θεσσαλονίκης καθώς και οποιοδήποτε άλλο σύστηµα µεγάλου αστικού 
κέντρου. Όπου οι περιστάσεις το απαιτούν, ο εκσυγχρονισµός της σχετικής 
δοµής διαχείρισης και λειτουργίας πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τη 
συγχρηµατοδότηση από το 3ο ΚΠΣ.  
 
Ηλεκτρονική Ρύθµιση Κυκλοφορίας στα Αστικά Κέντρα 
 
Η ρύθµιση της κυκλοφορίας µε σύγχρονες ηλεκτρονικές µεθόδους και 
εξοπλισµό µπορεί να αποτελεί επένδυση µε εξαιρετικά υψηλή απόδοση και 
προστιθέµενη αξία σε αστικά κέντρα µε φαινόµενα συµφόρησης, όπως η 
Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, η Πάτρα, το Ηράκλειο και ο Βόλος, όπου 
τα υφιστάµενα συστήµατα είναι απαρχαιωµένα και ανεπαρκή. Το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για τις Μεταφορές θα συµπεριλάβει 
ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης για τις παρεµβάσεις στην ηλεκτρονική ρύθµιση 
της κυκλοφορίας στα προαναφερθέντα αστικά κέντρα. 
 
2.3.3 Προτεραιότητα 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µε στόχο την 

αειφόρο ανάπτυξη 
 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, σηµειώθηκε σηµαντική βελτίωση 
στο οικονοµικό περιβάλλον καθώς και στις µακροοικονοµικές επιδόσεις 
καθιστώντας την Ελλάδα πλήρες µέλος της ΟΝΕ. Με δεδοµένες τις 
σηµαντικές οικονοµικές και τεχνολογικές εξελίξεις και στο πλαίσιο ενός 
απόλυτα ανοικτού οικονοµικού περιβάλλοντος, η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικής ικανότητας ανάγεται σε στοιχείο πρωταρχικής σηµασίας για τη 
βελτίωση της οικονοµικής ευηµερίας. Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές, η 
Ελληνική οικονοµία χρειάζεται να ενισχύσει τις παραγωγικές της ικανότητες 
και να στηρίξει την ανταγωνιστικότητά της σε τρεις πυλώνες: την τεχνολογία, 
την επιχειρηµατικότητα και την απασχόληση. Επιθυµητή ανταγωνιστικότητα 
είναι εκείνη που στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην ποιοτική διάσταση του 
παραγωγικού συστήµατος. 
 
Ο επιχειρηµατικός τοµέας αποµακρύνθηκε από την τάση της αποκλίνουσας 
αποδοτικότητας που τον χαρακτήριζε κατά το µεγαλύτερο µέρος της 
τελευταίας εικοσαετίας. Με βάση το ∆είκτη ∆ιεθνούς Ανταγωνιστικότητας 
(ΙΜD), η Ελληνική οικονοµία βελτίωσε τη θέση της και ενώ το 1995 κατείχε την 
40η θέση, το 1999 καταλάµβανε την 31η θέση. Ειδικότερα ο τοµέας της 
µεταποίησης φαίνεται να έχει ξεπεράσει µια µακρά περίοδο ύφεσης καθώς 
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κατά την περίοδο 1994-1999, σηµείωσε σωρευτική αύξηση στην παραγωγή 
ίση µε 9%. Επιπλέον, ο τοµέας των υπηρεσιών επέδειξε σηµαντικό δυναµισµό 
(µε µέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης της απασχόλησης περίπου 3% κατά την 
τελευταία τριετία). 
 
Ωστόσο, παρά τις θετικές αυτές εξελίξεις, η παραγωγικότητα της εργασίας 
παραµένει κάτω από το µέσο όρο της ΕΕ, ενώ η ελληνική οικονοµία 
εξακολουθεί να είναι κυρίως προσανατολισµένη σε δραστηριότητες χαµηλής 
προστιθέµενης αξίας, όπου η ποιότητα, ο σχεδιασµός, η καινοτοµία και η 
τεχνογνωσία των προϊόντων (αγαθών και υπηρεσιών) είναι σε σχετικά χαµηλά 
επίπεδα. Η συνολική εικόνα του Ελληνικού παραγωγικού συστήµατος είναι, 
σε µεγάλο βαθµό, εικόνα "δυϊσµού". Ορισµένες επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν 
σοβαρά προβλήµατα στην προσπάθειά τους να αντιµετωπίσουν τις νέες 
συνθήκες και προκλήσεις.  Μια άλλη οµάδα εταιρειών, ωστόσο, επιδεικνύει 
µεγάλο βαθµό ικανότητας προσαρµογής και δίνει σαφέστατα σηµεία 
δυναµικής απόδοσης στις επικρατούσες νέες συνθήκες αγοράς. Η µεγάλη 
πρόκληση στα επόµενα χρόνια θα είναι η ισχυροποίηση του δυναµικότερου 
τµήµατος του παραγωγικού συστήµατος, εµπλουτίζοντάς το, µεταξύ άλλων, 
µε τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, µια στρατηγική βελτίωσης της ποιοτικής διάστασης της 
ανταγωνιστικότητας πρέπει να στηριχθεί σε µια σειρά πλεονεκτηµάτων στα 
εξής βασικά σηµεία: 
 
• Τη συµµετοχή της Ελλάδας στην ΟΝΕ που θα εξασφαλίσει συνθήκες 

διαρκούς νοµισµατικής και µακροοικονοµικής σταθερότητας για τη συνεχή 
ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων. 

 
• Τη δυνατότητα χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων µε χαµηλότερο κόστος 

(επιτόκια Ευρωζώνης) και µε διαφοροποιηµένες και προσαρµοσµένες 
µορφές, λόγω της µεταρρύθµισης του χρηµατοπιστωτικού και τραπεζικού 
τοµέα καθώς και της βελτίωσης της λειτουργίας του χρηµατιστηρίου. 

 
• Τις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που 

θα δηµιουργήσουν οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις των αγορών 
προϊόντων και κεφαλαίων, συµπεριλαµβανοµένης και της απελευθέρωσης 
του τοµέα των υπηρεσιών. 

 
• Τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας καθώς και τα επιχειρηµατικά δίκτυα µε 

τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες, την Ανατολική Ευρώπη και την περιοχή 
του Ευξείνου Πόντου, ανοίγουν νέες προοπτικές για την ελληνική 
βιοµηχανία και τις υπηρεσίες και προσφέρουν ευκαιρίες προώθησης 
συνεργασίας µε ξένες επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων ξένων άµεσων 
επενδύσεων 

 
• Τις επιτυχείς προσπάθειες αναδιάρθρωσης στις οποίες µέχρι στιγµής 

έχουν προχωρήσει µια σειρά επιχειρήσεων του τοµέα της µεταποίησης και 
των υπηρεσιών. 
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Όσον αφορά τη Μεταποίηση και τις Υπηρεσίες στόχος είναι η ισόρροπη 
ανάπτυξη επιλεγµένων δραστηριοτήτων. 
 
Η φθίνουσα συµµετοχή της µεταποίησης στο Ελληνικό ΑΕΠ, καθώς και η 
τοµεακή διάρθρωση της Ελληνικής µεταποίησης (εγχώρια εξειδίκευση σε 
τοµείς χαµηλής προστιθέµενης αξίας) θεωρούνται συχνά ως ουσιαστικά 
εµπόδια στην αναπτυξιακή πορεία. Η εικόνα όµως στην πραγµατικότητα 
φαίνεται να είναι πολύ πιο αισιόδοξη αφ� ενός γιατί η διάκριση µεταξύ καθαρής 
µεταποίησης και  υπηρεσιών γίνεται ολοένα και πιο δυσδιάκριτη (καθώς 
αρκετές δραστηριότητες στον τοµέα των υπηρεσιών συνδέονται άµεσα µε το 
χώρο της µεταποίησης), αλλά και αφ� ετέρου είναι περισσότερο εύλογη η 
διάκριση των δραστηριοτήτων µε βάση την προστιθέµενη αξία παρά τους 
τοµείς. Παρόλο λοιπόν που η Ελλάδα σαφώς πρέπει να βελτιώσει και να 
ενισχύσει τις δραστηριότητες µε µεγάλη προστιθέµενη αξία, για την επίτευξη 
του στόχου αυτού απαιτείται αλλαγή των επιχειρηµατικών συµπεριφορών και 
στρατηγικών που συνυπάρχουν σε όλους ανεξαιρέτως τους τοµείς (δηλ., σε 
όλο το φάσµα του παραγωγικού συστήµατος). 
 
Εντούτοις, βασικές προτεραιότητες εξακολουθούν να παραµένουν η 
περαιτέρω αναδιάρθρωση και ενίσχυση της βιοµηχανικής βάσης της χώρας, 
καθώς και η διατήρηση των επενδύσεων σε επίπεδο υψηλότερο από το µέσο 
όρο της ΕΕ. Η διαδικασία αυτή θα προωθηθεί κυρίως µέσω του συστήµατος 
κρατικών ενισχύσεων, της αναδιοργάνωσης των βιοµηχανικών περιοχών και 
πάρκων, των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο καθώς και της µείωσης 
του κόστους ενέργειας, µεταφορών και τηλεπικοινωνιών. 
 
Παράλληλα, για να εκσυγχρονιστεί και να προσαρµοστεί το παραγωγικό 
σύστηµα, απαιτείται αλλαγή της επιχειρηµατικής συµπεριφοράς και 
αναβάθµιση της τεχνολογίας και του ανθρώπινου παράγοντα στο 
επιχειρηµατικό περιβάλλον. Υπάρχει σαφής ανάγκη συνεκτικής και 
επικεντρωµένης στην παραγωγική αναπροσαρµογή προσέγγισης, µε 
ουσιαστικούς µοχλούς: α) την τεχνολογική αναβάθµιση και καινοτοµία, β) την 
µακροπρόθεσµη ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και γ) την πρόοδο 
(ποσοτική και ποιοτική) στο ζήτηµα της απασχόλησης. 
 
Η προώθηση των νέων τεχνολογιών, που θα αξιοποιούν επιστηµονικό 
δυναµικό υψηλού επιπέδου, θα συνεισφέρει στη δηµιουργία επιχειρήσεων 
�έντασης τεχνολογίας�, µέσω της κινητοποίησης του αναγκαίων κεφαλαίων και 
µε την ορθή χρήση σύγχρονων χρηµατοπιστωτικών εργαλείων. Αυτό θα 
διευκολύνει την ανάδειξη δραστηριοτήτων της «νέας οικονοµίας» στην Ελλάδα 
και θα ευνοήσει τη δηµιουργία νέων εταιρειών, τοµέων και δραστηριοτήτων µε 
βάση εφαρµογές πληροφορικής και επικοινωνιών ιδιαίτερα µάλιστα για τις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µέσω της ανάπτυξης των κατάλληλων 
χρηµατοπιστωτικών (όπως το κεφάλαιο επιχειρηµατικού κινδύνου) και 
θεσµικών  µηχανισµών (όπως οι "θερµοκοιτίδες" επιχειρήσεων). 
 
Οι επιχειρήσεις πρέπει να βελτιώσουν την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται 
µε επιτυχία στις συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς, να επιζητούν 
την αριστεία, να επικεντρώνονται σε κρίσιµα σηµεία της ανταγωνιστικής 
ικανότητας, να καλλιεργούν δίκτυα συνεργασίας, να στοχεύουν σε αγορές 
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συγκεκριµένων προϊόντων ή υπηρεσιών, να επενδύουν στην Έρευνα και 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και να αναπτύσσονται διεθνώς. Προκειµένου να 
ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις στα παραπάνω απαιτείται σταθερότητα 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και συνεπώς είναι αναγκαία η προώθηση της 
συνεργασίας και η αναβάθµιση των εταιρικών σχέσεων. 
 
Η επιχειρηµατικότητα αποτελεί έναν από τους κυριότερους συντελεστές της 
στρατηγικής βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας. Στόχος είναι να αυξηθεί 
σηµαντικά µέχρι το 2006 το ποσοστό ίδρυσης νέων επιχειρήσεων. Για το 
σκοπό αυτό απαιτείται πλήρης αξιοποίηση επιχειρηµατικών κεφαλαίων και 
κεφαλαίων υψηλού κινδύνου (ειδικά για νέες επιχειρήσεις), καθώς και 
βελτίωση της διασύνδεσης µεταξύ των εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών και 
επιχειρηµατικών αναγκών. 
 
Η βελτίωση δεξιοτήτων και ικανοτήτων αποτελεί προϋπόθεση για να 
ικανοποιηθεί η σαφής ανάγκη αύξησης εξειδικευµένου προσωπικού στον 
επιχειρηµατικό τοµέα. Πρέπει συνεπώς να σχεδιαστούν ειδικά προγράµµατα 
ώστε να αυξηθεί η πρόσβαση του επιχειρηµατικού τοµέα σε κατάλληλες και 
υψηλού επιπέδου προσαρµοσµένες δεξιότητες. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη αφ� ενός τη διάρθρωση της παραγωγικής βάσης και αφ� 
ετέρου το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν διαφορετικά 
προβλήµατα και έχουν διαφορετικό βαθµό συνεισφοράς στην αύξηση της 
απασχόλησης, υφίσταται σαφής προτεραιότητα αντιµετώπισης των 
προβληµάτων των µικρότερων επιχειρήσεων µε χρήση όλων των 
ενδεδειγµένων εργαλείων από πλευράς πολιτικής (όπως απλούστευση του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, πρόσβαση σε τεχνολογίες και δίκτυα 
συνεργασίας, πρόσβαση σε νέα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία, πρόσβαση σε 
δεξιότητες). 
 
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τέλος, απαιτεί εντατικές προσπάθειες 
απλούστευσης και εξορθολογισµού του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Εάν 
εξαλειφθούν ουσιαστικά εµπόδια για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, η 
απλούστευση των κανόνων και των διαδικασιών σε κάθε στάδιο της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας µπορεί να οδηγήσει σε µεγαλύτερη 
διαφάνεια και  αποτελεσµατικότητα, ταχύτερη ανταπόκριση σε νέες 
επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά και να διευκολύνει τις άµεσες ξένες επενδύσεις.  
 
Όσον αφορά την Έρευνα και την Τεχνολογία, στόχος είναι η ενθάρρυνση 
της δηµιουργίας νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και η ενίσχυση του 
σχηµατισµού νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων µε βάση συνεκτικά 
τεχνο-οικονοµικά δίκτυα. Αυτό συνεπάγεται ότι � πέρα από την κάλυψη των 
σύγχρονων αναγκών των υφιστάµενων επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων - 
ουσιαστική σηµασία έχει η προσέλκυση και η υποστήριξη δηµιουργίας νέων 
δραστηριοτήτων �έντασης γνώσης� από το εξωτερικό, καθώς και η ανάπτυξη 
νέων δραστηριοτήτων που στηρίζονται στην εγχώρια έρευνα και τεχνολογική 
ανάπτυξη. 
 
Ο τοµέας του τουρισµού έχει να επιδείξει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης κατά 
τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα θεωρείται 
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αναγνωρισµένος τουριστικός προορισµός, ενώ κατατάσσεται στη 16η θέση 
σύµφωνα µε διεθνή συγκριτικά κριτήρια. Παρά τα διαρθρωτικά της 
προβλήµατα (επιχειρήσεις µικρού µεγέθους, χαµηλή σχετικά ποιότητα 
σηµαντικού αριθµού µονάδων, εποχικότητα, κτλ), ο τουριστικός τοµέας παίζει 
σηµαντικό ρόλο στη δυναµική τόσο στο οικονοµικό, όσο και στο κοινωνικό 
πεδίο (ιδιαίτερα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο). 
 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών η ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού 
τουριστικού τοµέα βρέθηκε αντιµέτωπη µε µεγάλες απειλές, οι οποίες 
πηγάζουν κυρίως από αυξανόµενες διεθνείς ανταγωνιστικές πιέσεις. Η 
ικανότητα της Ελληνικής οικονοµίας να διαφοροποιήσει και να αναβαθµίσει τη 
θέση της στην παγκόσµια αγορά, εξαρτάται από την εκµετάλλευση των 
συγκριτικών της πλεονεκτηµάτων, της πολιτιστικής της κληρονοµιάς και του 
υψηλής ποιότητας φυσικού της περιβάλλοντος. 
 
Οι προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισµού µπορούν να αντιµετωπιστούν 
επιτυχώς µέσω της προώθησης αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης που 
βασίζεται στην ήπια διαχείριση των φυσικών πόρων, στον εκσυγχρονισµό των 
τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και στην εκµετάλλευση του δυναµικού του 
ανθρωπίνου κεφαλαίου και των νέων τεχνολογιών. 
 
Ο τοµέας της ενέργειας θα παίξει επίσης ένα σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας. Στόχος της προσεχούς περιόδου προγραµµατισµού 
είναι να ολοκληρωθούν οι µεγάλες επενδύσεις υποδοµής (φυσικό αέριο, 
ηλεκτρισµός, πετρέλαιο), προκειµένου η χώρα να αναδειχθεί ως σηµαντικός 
ενεργειακός κόµβος στην ευρύτερη περιοχή. 
 
Σχετικά µε την υλοποίηση του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα», στο πλαίσιο του ΚΠΣ 
2000-2006 απαραίτητο είναι να εξασφαλιστεί η συνοχή, η συνέργια και ο 
αποτελεσµατικός συντονισµός του µε άλλα επιχειρησιακά προγράµµατα 
(ιδιαίτερα δε µε εκείνα που αφορούν την Κοινωνία της Πληροφορίας καθώς 
και εκείνα που υλοποιούνται από τα Υπουργεία Εργασίας και Παιδείας). 
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2.3.3.1.  Μεταποίηση και Υπηρεσίες 
 
Η κύρια κατευθυντήρια γραµµή στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος, είναι η παροχή υποστήριξης στον επιχειρησιακό τοµέα κατά 
την επόµενη περίοδο προγραµµατισµού, ώστε να ολοκληρωθεί η πολιτική 
που ξεκίνησε κατά την προηγούµενη περίοδο. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί 
στην εξάλειψη των διαρθρωτικών εµποδίων για την επίτευξη υψηλότερου 
επιπέδου οικονοµικής δραστηριότητας και απασχόλησης. 
 
Η στρατηγική αυτή θα έχει ως στόχο: 
 
1. Την απλούστευση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος: 
 
α)  Μέσω νοµοθετικών βελτιώσεων για τα στάδια της ίδρυσης 

επιχειρήσεων και της χορήγησης αδειών. Η αρχή "one-stop-shop" του 
ΕΛΚΕ πρέπει να ενισχυθεί στο πλαίσιο της προσπάθειας προσέλκυσης 
άµεσων ξένων επενδύσεων. Το ΕΛΚΕ πρέπει να αναλάβει την ετήσια 
εκπόνηση ενός κυλιόµενου σχεδίου δράσης, το οποίο θα υποβάλλεται 
στις αρµόδιες αρχές καθώς και στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 
παρόντος Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Το ζήτηµα είναι να 
εντοπιστούν τα ισχυρά και τα αδύνατα σηµεία όσον αφορά την 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. 

 
β)  Μέσω της δηµιουργίας δικτύου βιοµηχανικών και επιχειρηµατικών 

ζωνών ώστε να διευκολυνθεί η στήριξη µιας σύγχρονης υποδοµής 
δικτύου. Επίσης µέσω της προώθησης της επιχειρηµατικότητας και της 
συγκέντρωσης επιχειρήσεων (clusters), καθώς και της ενσωµάτωσης 
της προστασίας του περιβάλλοντος σε όλες τις πτυχές της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

 
Πρωταρχική έµφαση θα δοθεί στην αναβάθµιση, στον εκσυγχρονισµό και 
στην  ενδεχόµενη επέκταση των υφιστάµενων βιοµηχανικών ζωνών. Μπορεί 
να υποστηριχθεί επίσης - µέχρις ενός ορισµένου ορίου - και η κινητοποίηση 
ιδιωτικών κεφαλαίων για τη δηµιουργία νέων βιοµηχανικών ζωνών, εφόσον 
υπάρχει επαρκής τεκµηρίωση όσον αφορά τις επενδυτικές ευκαιρίες. Σε κάθε 
περίπτωση, όλες οι πρωτοβουλίες που αφορούν τις βιοµηχανικές ζώνες θα 
αξιολογηθούν και θα υλοποιηθούν µε βάση ένα λεπτοµερές συνολικό σχέδιο 
(master plan). 
 
2. Την ενίσχυση και επέκταση του Εθνικού Συστήµατος Ποιότητας στο 
πλαίσιο των βασικών του πυλώνων: Τυποποίηση, Μετρολογία, Πιστοποίηση, 
∆ιαπίστευση και Εποπτεία της Αγοράς. Η αναβάθµιση των παραπάνω είναι 
αναγκαία ώστε να προσεγγίσουν τα διεθνή πρότυπα. Για κάθε κέντρο πρέπει 
να εκπονηθεί σχέδιο δράσης µε βάση αξιολόγηση που θα πραγµατοποιηθεί 
από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες. 
 
3. Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του επιχειρηµατικού τοµέα καθώς και 
την ισόρροπη ενίσχυση της παραγωγικής βάσης µέσω των καθεστώτων 
κρατικών ενισχύσεων:  
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α) Νόµος 2601/98 περί κινήτρων ιδιωτικών επενδύσεων  
 
Στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων, η 
συγχρηµατοδοτούµενη από την ΕΕ παρέµβαση πρέπει να επικεντρώνεται 
στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (τουλάχιστον 80% όλων των 
συγχρηµατοδοτούµενων ενισχύσεων πρέπει να χορηγηθούν σε µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις) και να αποδεικνύει τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. 
Στο ίδιο πλαίσιο, θα υποστηριχθούν και ειδικές επενδύσεις (όπως για την 
καινοτοµία, ποιότητα, την εισαγωγή καθαρών τεχνολογιών, την υποστήριξη 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σχετικών µε βιοµηχανίες ανακύκλωσης και 
τη δηµιουργία διεθνών δικτύων και συνεργασιών). 
 
Ειδική έµφαση πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση της παρακολούθησης και του 
ελέγχου των αποτελεσµάτων της ανάπτυξης, του επιχειρηµατικού 
επαναπροσανατολισµού και ειδικότερα του αντίκτυπου που έχει για τη 
δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, µε προοπτική αναθεώρησης της 
νοµοθεσίας που θα συµπίπτει χρονικά µε την ενδιάµεση αναθεώρηση του 3ου 
ΚΠΣ.  
 
β) Νόµος 2545/97 για Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Ζώνες. 
 
Αναγκαίες είναι οι βελτιώσεις κυρίως όσον αφορά τις διαδικασίες υποβολής, 
αξιολόγησης και έγκρισης έργων. 
 
4. Την προώθηση της επιχειρηµατικής αριστείας µε έµφαση στη φροντίδα του 
Περιβάλλοντος, στην Καινοτοµία και στην Επιχειρηµατική Κοινωνική Ευθύνη. 
Πρόκειται να υλοποιηθεί µια οµάδα καινοτόµων δράσεων που µπορούν να 
στηρίξουν τον επιχειρηµατικό προσανατολισµό προς τη νέα αυτή στρατηγική, 
έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένας σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων που θα 
κινητοποιήσουν την αγορά τόσο προς την κατεύθυνση βελτίωσης της 
περιβαλλοντικής διάστασης στη βιοµηχανία, όσο και προς την επιχειρηµατική 
αναδιάρθρωση. Ο στόχος αυτός, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει: 
 
• την περιβαλλοντική πιστοποίηση, οικολογική επισήµανση (eco-labelling), 

κατάρτιση περιβαλλοντικών επιχειρησιακών σχεδίων και τη δηµιουργία 
αλυσίδων επικοινωνίας για περιβαλλοντικά θέµατα (environmental 
clusters) 

 
• την οργάνωση (logistics) και αναδιοργάνωση των επιχειρηµατικών 

διαδικασιών µε βάση την εισαγωγή προηγµένων δικτύων τηλεπικοινωνιών 
και ολοκληρωµένων συστηµάτων πληροφορικής. 

 
5. Την ανάληψη ειδικής και στοχοθετηµένης δράσης όσον αφορά τις 
µικροµεσαίες και µικρές επιχειρήσεις: 
 
• παρέχοντας πλήρεις υπηρεσίες υποστήριξης σχετικά µε την πληροφόρηση 

και την παροχή συµβουλών, π.χ, σε τοµείς όπως η νοµοθεσία, τα 
χρηµατοπιστωτικά θέµατα και η εµπορία (µάρκετιγκ). 
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• προωθώντας την επιχειρηµατικότητα, κυρίως µε το να βελτιωθεί η 
πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές κεφαλαίων (αγορά επιχειρηµατικών 
κεφαλαίων και ταµεία εγγυήσεων). 

 
• διευρύνοντας την επιχειρηµατική βάση της χώρας, µε την παροχή 

οικονοµικής ενίσχυσης σε ειδικά τµήµατα του πληθυσµού (όπως γυναίκες, 
νέοι, κτλ.). 

 
• προωθώντας τη συνεργασία και τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων 

(clustering). Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, µπορούν να προωθηθούν και 
συγκεντρώσεις, οι οποίες θα συνδέουν την έρευνα και τις εκπαιδευτικές 
δεξιότητες µε εξειδικευµένες επιχειρηµατικές υποδοµές, σε περιορισµένο 
αριθµό µεγάλων αστικών κέντρων. 

 
• ενισχύοντας το διεθνή προσανατολισµό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

µε αναζήτηση τόσο συνεργασιών (µεταφορά τεχνογνωσίας και αγορά 
αδειών και διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας), όσο και αγορών. 

 
Με βάση την εµπειρία του 2ου ΚΠΣ, πρέπει να προωθηθεί η επέκταση και ο 
συντονισµός αποκεντρωµένων δοµών (ενδιάµεσων φορέων) που θα 
διαχειρίζονται αναπτυξιακούς πόρους για τις µικροµεσαίες και µικρές 
επιχειρήσεις. Πρέπει οι φορείς αυτοί να ενθαρρυνθούν, να ενισχύσουν τη 
συνεργασία τους µε τις τράπεζες και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ώστε να 
προσφέρουν προγράµµατα υποστήριξης που θα περιλαµβάνουν και την 
κατάρτιση, όταν απαιτείται. 
 
6. Την υλοποίηση ενός πειραµατικού σχεδίου καινοτόµων δράσεων µε στόχο 
την αναβάθµιση των δεξιοτήτων των ανθρωπίνων πόρων, ενδεχοµένως 
συνδέοντας τις επιχορηγήσεις επενδύσεων µε ολοκληρωµένα προγράµµατα 
κατάρτισης, ώστε να καλυφθούν τόσο οι προσδιορισµένες, όσο και οι λιγότερο 
εµφανείς και στρατηγικά σηµαντικές επιχειρηµατικές ανάγκες. 
 
2.3.3.2.  Ενίσχυση και εξορθολογισµός της τεχνολογικής και ερευνητικής 

βάσης 
 
Το ερευνητικό σύστηµα στην Ελλάδα παρουσιάζει ανισορροπία όσον αφορά 
τη συνεισφορά των επιχειρήσεων στις µικτές δαπάνες Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης, σχετικά υπερβολικό κατακερµατισµό της 
προσπάθειας του δηµόσιου σε µια πληθώρα τοµέων και ερευνητικών οµάδων 
(όχι κρίσιµης σηµασίας µεγέθους), έλλειψη επαρκούς αριθµού έµπειρων 
επιστηµόνων και µηχανικών σε ταχέως αναπτυσσόµενους τοµείς της 
τεχνολογίας, περιορισµένο σχετικά ενδιαφέρον για την προστασία των 
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και χαµηλή επιχειρηµατικότητα των 
ερευνητών. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στις επιχειρήσεις, ειδικά δε στις 
µικροµεσαίες, είναι στοιχειώδεις, ενώ η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης 
και των µικρών παραδοσιακών επιχειρηµατιών όσον αφορά τη νέα τεχνολογία 
και τον κοινωνικό και οικονοµικό της αντίκτυπο, δεν είναι ικανοποιητική. 
Η κύρια προτεραιότητα στον άξονα αυτό είναι η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας στο επίπεδο της µεµονωµένης επιχείρησης. 
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Ο άξονας πρέπει να ενισχύσει τα υφιστάµενα δίκτυα και να συµβάλει στη 
δηµιουργία νέων δικτύων τεχνολογικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων που 
δηµιουργούν διεθνές ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και να στηρίξει τις 
ερευνητικές οµάδες στην προσπάθειά τους να εκµεταλλευτούν τα 
αποτελέσµατα των ερευνών κυρίως µέσω της παροχής υπηρεσιών 
κατασκευής πρωτοτύπων, κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών, δοκιµής, διοίκησης, 
εµπορίας (µάρκετινγκ) και χρηµατοπιστωτικής υποστήριξης. Σε νέες 
επιχειρήσεις που αξιοποιούν την τεχνολογία θα παρασχεθούν θερµοκοιτίδες 
επιστηµών και τεχνολογικά πάρκα, ενώ θα παρακολουθείται η εφαρµογή 
πρόσφατων νοµοθετικών ρυθµίσεων ώστε να διασφαλιστεί η 
αποτελεσµατικότητα. Βρίσκεται ήδη στο στάδιο της προετοιµασίας µία δέσµη 
κινήτρων για επιτυχηµένες και εκµεταλλεύσιµες καινοτοµίες (spin off) των 
κρατικών ερευνητικών προγραµµάτων. Εξέχουσα θέση στο πρόγραµµα θα 
έχει η αναγνώριση εµπορικά αξιοποιήσιµων ερευνητικών αποτελεσµάτων σε 
πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα. Αναµένεται ότι θα υποστηριχθεί 
σηµαντικός αριθµός εταιρειών µε εκµεταλλεύσιµα υποπροϊόντα (spin off) που 
βασίζονται στην εκµετάλλευση καινοτοµιών. Ένας σηµαντικός επίσης αριθµός 
εταιρειών προβλέπεται ότι θα εγκατασταθεί στα επιστηµονικά και τεχνολογικά 
πάρκα. Τουλάχιστον ένα από τα υφιστάµενα πάρκα θα γίνει αποδέκτης 
περαιτέρω υποστήριξης, µε στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων του ως 
επιχειρηµατικού κέντρου. 
 
Ο άξονας πρέπει να παρέχει περαιτέρω κίνητρα στον επιχειρηµατικό τοµέα 
για να αυξήσει τη συµµετοχή του στις µικτές δαπάνες για την Έρευνα και 
Τεχνολογική Ανάπτυξη προκειµένου στο τέλος της περιόδου 
προγραµµατισµού να φτάσουν από το 20% σήµερα * σε 30% περίπου (σε 
όρους χρηµατοδότησης). Αυτό πρέπει να συνδεθεί µε την επέκταση του 
παραγωγικού τοµέα σε δραστηριότητες που στηρίζονται σε µεγαλύτερο 
βαθµό στη γνώση.  
 
Η περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάµενων ερευνητικών κέντρων καθώς και η 
δηµιουργία νέων θα αποφασίζονται µε βάση τα κριτήρια του περιορισµού των 
θεµατικών πεδίων και του σαφούς ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων. 
Προτεραιότητα θα δοθεί στην ανάπτυξη ερευνητικών υποδοµών που θα 
συγχρηµατοδοτηθούν από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
η ανάπτυξη ερευνητικών υποδοµών θα συνδέεται µε δεσµεύσεις που 
αφορούν την παροχή υπηρεσιών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η προώθηση των 
τεχνολογικών επιτευγµάτων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, είναι 
απαραίτητη για την επιτάχυνση των καινοτοµιών καθώς και για την 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων µε υψηλό γνωστικό αντικείµενο. 
Οι δραστηριότητες αυτές στοχεύουν κυρίως στη σηµαντική αύξηση της 
απασχόλησης σε τοµείς υψηλής προστιθέµενης αξίας και στις θετικές 
επιπτώσεις στην αναλογία εξαγωγών/εισαγωγών.  

Η ευαισθητοποίηση των επιχειρηµατιών και διευθυντικών στελεχών όσον 
αφορά τη χρήση γενικών ή εξειδικευµένων τεχνολογιών, καθώς και ο 
αναµενόµενος αντίκτυπός στην οικονοµική τους δραστηριότητα είναι κρίσιµης 
σηµασίας για την επιτάχυνση της µεταφοράς τεχνολογίας µεταξύ των 
επιχειρήσεων, αλλά και για το πεδίο της έρευνας προς τις επιχειρήσεις. 
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Επιτακτική είναι η ανάγκη κωδικοποίησης και ταξινόµησης των ερευνητικών 
αποτελεσµάτων, κυρίως στις κοινωνικές και διοικητικές επιστήµες, ώστε να 
παραχθεί γνώση σε συγκεκριµένους τοµείς πολιτικής. Για τη δραστηριότητα 
αυτή θα διατεθεί ένα πολύ µικρό µόνο ποσοστό του προϋπολογισµού του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 
 
Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης θα ενισχυθεί µε οργάνωση σχετικών 
εκδηλώσεων εκλαΐκευσης, µε ενθάρρυνση των διδασκόντων και των µαθητών 
ώστε να εξοικειωθούν και να κατανοήσουν καλύτερα την επιστήµη και την 
τεχνολογία. Η ανάπτυξη ενός τεχνολογικού µουσείου, που θα αποτελούσε το 
«φάρο»  της τεχνολογίας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς 
και άλλων µόνιµων επιστηµονικών εκδηλώσεων, αναµένεται να 
προσελκύσουν κεφάλαια από τον ιδιωτικό τοµέα, ώστε να εξασφαλιστεί η 
βιωσιµότητα των δράσεων αυτών. 
 
Θα δοθούν επίσης ευκαιρίες για τη µεταφορά τεχνολογίας µέσω της ένταξης 
ερευνητών υψηλής κατάρτισης από το εξωτερικό στο Ελληνικό σύστηµα 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Θα δοθεί έµφαση σε έργα µε 
επιχειρηµατικό προσανατολισµό.  
 
Η παρακολούθηση της αγοράς εργασίας στους τοµείς της επιστήµης και της 
τεχνολογίας θα οργανωθεί σε συστηµατική βάση, ενώ θα καταβληθούν επίσης 
συστηµατικές προσπάθειες για να εντοπιστούν ελλείψεις δεξιοτήτων στους 
τοµείς αυτούς. 
 
Προκειµένου να βελτιωθούν ουσιαστικά οι δεξιότητες και ο αριθµός του υψηλά 
εξειδικευµένου ερευνητικού προσωπικού που απασχολείται σε επιχειρήσεις, 
απαιτούνται συγκροτηµένα προγράµµατα ώστε να διευκολυνθεί η τοποθέτηση 
σε επιχειρήσεις ατόµων που ολοκληρώνουν την τριτοβάθµια εκπαίδευση ή 
ακόµη η προσωρινή απόσπαση προσωπικού από τα πανεπιστήµια και τα 
ερευνητικά κέντρα σε επιχειρήσεις. Στόχος είναι η πρόσβαση στο κατάλληλο 
ανθρώπινο δυναµικό, τόσο όσον αφορά τις επιστηµονικές, όσο και τις 
διοικητικές δεξιότητες. Θα καταβληθεί προσπάθεια να βελτιωθεί η ποιότητα 
του ερευνητικού προσωπικού και να εµπλουτιστεί µε εµπειρίες από τη 
βιοµηχανική έρευνα.  
 
Συµπληρωµατικά µε δράσεις µεταφοράς τεχνολογίας, εµπορικής προώθησης 
κλπ., θα προσφέρεται και κατάρτιση σε επιχειρηµατίες και διευθυντικά 
στελέχη, µε στόχο την επιτάχυνση της χρήσης των ερευνητικών 
αποτελεσµάτων και των νέων τεχνολογιών. 
 
2.3.3.3.  Τουρισµός 
 
Οι κύριες προτεραιότητες της πολιτικής που θα εφαρµοσθεί στον τοµέα του 
τουρισµού µέσω του 3ου ΚΠΣ είναι: 
 
• Η αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και η 

διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας, µέσω ενός ολοκληρωµένου 
σχεδιασµού για τον εκσυγχρονισµό των τουριστικών επιχειρήσεων, µε 
εξαίρεση δράσεις που αφορούν νέες τεχνολογίες (που καλύπτονται από το 
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ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας). Η χορήγηση ενισχύσεων για νέες 
ξενοδοχειακές κλίνες πρέπει να γίνεται µε βάση τη φυσική, περιβαλλοντική 
και κοινωνικά φέρουσα ικανότητα των τουριστικών περιοχών σε όλες τις 
περιφέρειες. Οι περιοχές που χαρακτηρίζονται από επάρκεια τουριστικών 
καταλυµάτων προσδιορίζονται µε γνώµονα την ικανότητα αυτή, 
λαµβανοµένου βέβαια υπόψη ότι δεν θα γίνονται επενδύσεις σε νέες 
κλίνες µε βάση οικονοµικά κίνητρα. Έµφαση στις περιοχές αυτές θα 
δίδεται στην αναβάθµιση των υφιστάµενων µονάδων. 

• Ο εµπλουτισµός της σύνθεσης του τουριστικού προϊόντος, µέσω της 
δηµιουργίας της κατάλληλης υποδοµής και της οργάνωσης συγκεκριµένων 
προϊόντων για εναλλακτικές µορφές τουρισµού, µε βάση αναβαθµισµένη 
στρατηγική σε περιφερειακό επίπεδο, η οποία θα υιοθετηθεί µέχρι το τέλος 
του 2000. Ειδικά έργα τουριστικής υποδοµής πρέπει να χρηµατοδοτηθούν 
αποκλειστικά ως ιδιωτικές επενδύσεις. Ειδικότερα δε όσον αφορά τις 
ενισχύσεις για επενδύσεις σε µαρίνες, στο πλαίσιο της υφιστάµενης 
αναπτυξιακής νοµοθεσίας, οι ενισχύσεις αυτές θα χορηγηθούν 
αποκλειστικά και µόνο µε βάση τα συµπεράσµατα της µελέτης για το 
Εθνικό Σύστηµα Λιµένων Αναψυχής (ΕΣΥΛΑ). Το ίδιο ισχύει και στην 
περίπτωση των λιµένων αναψυχής, ακόµα κι αν έχουν προγραµµατιστεί 
ως δηµόσιες επενδύσεις. Στο πλαίσιο της διαφοροποίησης του τουριστικού 
προϊόντος, µόνον δηµόσιες επενδύσεις σε συγκεκριµένους τοµείς 
µπορούν µόνο να συγχρηµατοδοτηθούν από το 3ο ΚΠΣ, όπως 
εγκαταστάσεις τουριστικών αγκυροβολίων, ενέργειες εµπλουτισµού του 
τουριστικού προϊόντος µέσω της προώθησης της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, που αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτηµα της Ελλάδας (µε 
σύγχρονες τεχνικές οργάνωσης), καθώς και ενέργειες βελτίωσης του 
φυσικού περιβάλλοντος ως τουριστικού πόρου, σε συνέργια µε δράσεις 
που περιλαµβάνονται σε άλλα Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Πολιτισµός 
και Περιβάλλον). 

 
• Η µείωση της εποχικότητας της τουριστικής δραστηριότητας. Η 

διαµορφωµένη ήδη στρατηγική πρέπει να εκσυγχρονισθεί µέχρι το τέλος 
του 2000. 

 
• Η ενίσχυση της προσπάθειας προβολής της Ελλάδας ως τουριστικού 

προορισµού, µέσω κυρίως µιας δράσης, µε επαρκή και σταθερό 
προϋπολογισµό, που θα επικεντρώνεται σε ειδικές οµάδες-στόχους, µε 
βάση εξειδικευµένη και αξιόπιστη έρευνα αγοράς, λαµβανοµένων υπόψη 
και συνεργιών µε παράλληλες πρωτοβουλίες από τον ιδιωτικό τοµέα. Η 
πρόσφατη έρευνα αγοράς και το σχέδιο που στηρίχθηκε σ' αυτήν 
καλύπτουν τη διετία 2000-2002. Πρέπει συνεπώς να εκπονηθεί νέα έρευνα 
και ανάλυση των ισχυρών και αδύνατων σηµείων του ελληνικού 
τουριστικού προϊόντος για  την πέραν του 2002 περίοδο. 

 
• Η αναδιάρθρωση της αρχικής και επαγγελµατικής κατάρτισης στον τοµέα 

του τουρισµού. Μέχρι τα µέσα του 2001 πρέπει να καταρτιστεί και να 
εγκριθεί σχέδιο δράσης σχετικά µε το ζήτηµα αυτό. Η σύνδεση της 
εκπαίδευσης αυτής µε τις ανάγκες του τοµέα πρέπει να βελτιωθεί 
ουσιαστικά. Για το σκοπό αυτό πρέπει να δηµιουργηθούν νέες µορφές 
δοµών συνεργασίας µε στόχο τον προσδιορισµό του περιεχοµένου των 
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εκπαιδευτικών προγραµµάτων καθώς και της πρακτικής άσκησης κατά τη 
διάρκεια της κατάρτισης. Πρέπει να επιτευχθεί καλύτερη γεωγραφική 
κατανοµή της προσφοράς εκπαίδευσης. Ο δηµόσιος τοµέας πρέπει να 
ενθαρρύνει διακρατικές εταιρικές σχέσεις µεταξύ δηµόσιων ή ιδιωτικών 
φορέων εκπαίδευσης και αναγνωρισµένων κέντρων αριστείας σε άλλες 
χώρες. Η δράση στο πεδίο αυτό πρέπει να ενισχύεται κατά τη διάρκεια 
των περιόδων χαµηλής τουριστικής κίνησης. 

 
Όλες οι παραπάνω αρχές και προτεραιότητες πρέπει να εφαρµοστούν σε όλα 
τα αντίστοιχα µέτρα και τις ενέργειες που θα συµπεριληφθούν στο 3ο ΚΠΣ και 
θα χρηµατοδοτηθούν από το Ε.Π. Τουρισµός, από τα 13 περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα και από τα Ε.Π. Ανθρωπίνων Πόρων. 
 
2.3.3.4  Ενέργεια � Φυσικοί Πόροι 
 
Κύριος στόχος στον τοµέα αυτό είναι να βελτιωθεί η συνεισφορά της ενέργειας 
ως εργαλείου αύξησης της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονοµίας µε 
ταυτόχρονο σεβασµό των περιβαλλοντικών δεσµεύσεων της χώρας. 
 
Προτεραιότητα έχει: 
 
1. η ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού τόσο στην 

Ελλάδα, όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαµβάνοντας υπόψη και την 
προοπτική της ∆ιεύρυνσης, 

 
2. η διευκόλυνση της προσαρµογής του ενεργειακού συστήµατος στις 

Οδηγίες της Ε.Ε., που αφορούν την απελευθέρωση του ενεργειακού 
τοµέα, 

 
3. η στήριξη της Ελληνικής οικονοµίας να συνεισφέρει στην επίτευξη των 

στόχων του Κυότο, όσον αφορά τις εκποµπές αερίων στην ατµόσφαιρα και 
η προσπάθεια να ληφθεί υπόψη το περιβάλλον µε ουσιαστικότερο τρόπο 
στην ενεργειακή πολιτική. 

 
Προτεραιότητα µπορεί επίσης να δοθεί σε έργα και δράσεις που 
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των νήσων, καλύπτοντας ειδικές ανάγκες. 
 
Όσον αφορά την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, ο σχεδιασµός και η 
δηµιουργία υποδοµής που θα διευκολύνει και θα επιτρέψει την επόπτευση της 
αγοράς υπό το νέο καθεστώς, συµπεριλαµβανοµένης και της ρυθµιστικής 
αρχής στον τοµέα της ενέργειας, καθώς και η κατά περίπτωση περαιτέρω 
ανάπτυξη και βελτίωση των υποδοµών µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικού 
ρεύµατος, αποτελούν προτεραιότητες. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να εξετάσει τη χρηµατοδότηση της 
ολοκλήρωσης του δικτύου ΤΕΝ µε διασυνδέσεις φυσικού αερίου προς την 
Ιταλία και πιθανώς προς την Ασία, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων του 
Άρθρου 29 του κανονισµού 1260/99. Παρόµοιας φύσεως  επενδύσεις, 
ωστόσο, µπορεί να δικαιολογηθούν µόνο εάν υφίσταται ρεαλιστική προοπτική 
σηµαντικού µεγέθους αγοράς  φυσικού αερίου, βάσει έγκαιρης απόφασης 
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τόσο από πλευράς νέων επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος, όσο 
και από πλευράς της ∆ΕΗ, να προωθήσουν την κατασκευή στο ελληνικό 
έδαφος κι άλλων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος από 
φυσικό αέριο, αλλά και να επεκτείνουν τη χρήση του αερίου σε νέους πελάτες 
εφ� όσον οι πόροι το επιτρέπουν. Για να καταστούν εφικτά τα παραπάνω, η 
τιµολογιακή πολιτική για το φυσικό αέριο στο Ελληνικό έδαφος, και όχι µόνο 
στα σύνορα, πρέπει να είναι ανταγωνιστική σε σχέση µε την υπόλοιπη 
Ευρώπη. 
Επίσης, οι όροι των σχετικών συµβάσεων πρέπει να καθιστούν σαφές ότι η 
επιπλέον προµήθεια φυσικού αερίου από την Ιταλία θα συµβάλει πραγµατικά 
στον υγιή ανταγωνισµό µεταξύ προµηθευτών στην αγορά φυσικού αερίου. 
 
Όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του Κυότο, το φυσικό αέριο έχει 
στρατηγική σηµασία για την επίτευξη του στόχου αυτού αν και στην Ελλάδα 
σήµερα η κύρια εγχώρια πηγή ενέργειας είναι η ηλεκτρική ενέργεια και το 
κύριο καύσιµο για την παραγωγή ηλεκτρισµού είναι ο λιγνίτης. Στο πλαίσιο 
αυτό, προτεραιότητα αποτελεί η µείωση, όσο ταχύτερα είναι εφικτό, της 
συµβατικής χρήσης του λιγνίτη στην παραγωγή ηλεκτρισµού, κυρίως µέσω 
της υποκατάστασής του από φυσικό αέριο και της εισαγωγής καθαρών 
τεχνολογιών καύσης του λιγνίτη. Οι επενδύσεις που αφορούν στην 
υποκατάσταση από φυσικό αέριο πρέπει, στο µέγιστο δυνατό βαθµό, να 
υλοποιηθούν χωρίς χρηµατοδοτική στήριξη µέσω επιδοτήσεων. Αυτό 
συνεισφέρει στη δηµιουργία προϋποθέσεων ανταγωνιστικής αγοράς φυσικού 
αερίου. Πρέπει επίσης να επιδιωχθούν και άλλες περιβαλλοντικές 
παρεµβάσεις σε υφιστάµενους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Τα τοπικά δίκτυα διανοµής φυσικού αερίου στις πόλεις πρέπει να 
υλοποιηθούν µέσω εκχώρησης δικαιώµατος χρήσης σε ιδιώτες. Εάν αυτό δεν 
είναι προς το παρόν εφικτό, τότε ενδέχεται να είναι απαραίτητο να 
αναθεωρηθούν οι συνθήκες σύµφωνα µε τις οποίες προτείνεται να 
επιχορηγηθούν οι εκχωρήσεις αλλά και να ενθαρρυνθούν οι προσδοκίες που 
αφορούν στην πολιτική τιµολόγησης του φυσικού αερίου. Επιπλέον, η 
διείσδυση του φυσικού αερίου στον τοµέα της ενέργειας θα εξασφαλιστεί αν 
εφαρµοστούν τα ενδεδειγµένα µέτρα όσον αφορά τη βελτίωση της ευελιξίας, 
της σταθερότητας και της αξιοπιστίας του συστήµατος φυσικού αερίου. 
 
Όσον αφορά τα έργα φυσικού αερίου, πρέπει να χρησιµοποιηθεί πλήρως 
ανεξάρτητο και αντικειµενικό σύστηµα διοίκησης των έργων, που θα επιλέγει 
µέσω ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας και το οποίο θα έχει την πλήρη 
ευθύνη για το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και τον έλεγχο του κόστους και 
της ποιότητας των έργων. 
 
Για τα προβλήµατα ασφάλειας καθώς και τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
προβλήµατα που προκαλεί η ύπαρξη µεγάλου αριθµού δεξαµενών 
πετρελαίου σε πυκνοκατοικηµένες αστικές περιοχές, η αποµάκρυνση ή 
υπογείωση τους θα ενθαρρυνθεί µε κάποιου µεγέθους δηµόσια επιχορήγηση. 
 
Η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας θα εξακολουθήσει να ενθαρρύνεται, 
ειδικά µάλιστα καθαρών µορφών ενέργειας, όπως η υδροηλεκτρική, η ηλιακή, 
η γεωθερµική, η αιολική ή κυµατική, η βιοµάζα, καθώς και η ορθολογικότερη 
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χρήση της ενέργειας και της συµπαραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας/θέρµανσης/ψύξης. 
 
Επιπρόσθετα της δαπάνης των ιδίων των εγκαταστάσεων, η δαπάνη των 
µικρών διασυνδέσεων τους µε το σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
θα πρέπει να θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη. Βελτίωση του νοµοθετικού 
πλαισίου (Νόµος 2244/94) χρειάζεται προς όφελος των ανεξάρτητων 
προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από  ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας και συµπαραγωγή ηλεκτρισµού � θερµότητας. Με τη βελτίωση αυτή, 
θα µπορούσε να επιτευχθεί απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης αδειών 
και επαρκείς όροι για το δικαίωµα προτεραιότητας στο σύστηµα µεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Επιπρόσθετα, για τη µέγιστη δυνατή εκµετάλλευση των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας σε περιοχές µεγάλου δυναµικού (π.χ. νησιά του Αιγαίου, Εύβοια, 
Λακωνία, Ερµιονίδα, κτλ) απαιτείται υποστήριξη της ανάπτυξης και βελτίωσης 
της υποδοµής µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος σε ολόκληρη τη περιοχή. 
 
Ειδικότερα στα νησιά, µπορεί να υποστηριχθεί η κατασκευή καλωδιακών 
συνδέσεων τόσο µεταξύ νησιών, όσο και µεταξύ νησιών και του ηλεκτρικού 
δικτύου µεταφοράς της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και περιβαλλοντικές 
παρεµβάσεις σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθµούς που βρίσκονται κοντά σε 
ευαίσθητες τουριστικά περιοχές. Πρέπει να συµπεριληφθεί σχετικό σχέδιο 
δράσης στο αντίστοιχο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Επιπλέον, απαιτούνται 
καινοτόµες λύσεις στα προβλήµατα παροχής ενέργειας, πιθανόν 
συνδυασµένες µε την ύδρευση και την επεξεργασία αποβλήτων. Έργα που 
αφορούν τα παραπάνω ζητήµατα πρέπει να ενθαρρύνονται µέσω ειδικού 
καθεστώτος παροχής ενισχύσεων για τα νησιά, στο πλαίσιο υποστήριξης της 
διαφοροποίησης προµηθευτών ενέργειας. 
 
Ο τοµέας των φυσικών πόρων περιλαµβάνει τους υδάτινους και τους 
γεωθερµικούς πόρους καθώς και τα ορυκτά και µεταλλεύµατα (είτε συνδέονται 
µε την ενέργεια, είτε όχι). Σ` αυτό τον τοµέα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα:  
 
1) Στην αποτίµηση, το σχεδιασµό και τη διαχείριση των υδάτινων και 

γεωθερµικών πόρων, µε στόχο την ορθολογική χρήση τους, 
συµπεριλαµβανοµένης και της εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης για κάθε 
υδατικό διαµέρισµα της χώρας. Παράλληλα, θα εκπονηθεί πρόταση µέχρι 
το τέλος του 20025  (µε συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 
καθώς και άλλων αρµόδιων Υπουργείων/Φορέων), η οποία θα αφορά ένα 
αποτελεσµατικό θεσµικό πλαίσιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων της 
Ελλάδας, 

 
 
2) Στη στρατηγική αποτίµηση των κοιτασµάτων µεταλλευµάτων και ορυκτών, 

της εκµετάλλευσης και επεξεργασίας τους µε σύγχρονες τεχνολογίες, 
καθώς και των εν δυνάµει νέων χρήσεων ή παραγωγής νέων προϊόντων.  

                                                           
5 Βλέπε επίσης Προτεραιότητα: Φυσική και Πολιτιστική Κληρονοµιά. 
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2.3.4. Προτεραιότητα 4:  Αγροτική Ανάπτυξη και Αλιεία 
 
2.3.4.1.  Αγροτική Ανάπτυξη 

Κατά τη διάρκεια του 2ου ΚΠΣ ενισχύθηκε η χρηµατοδότηση από το 
EΓTΠE/FEOGA-Tµήµα Προσανατολισµού από 1,8 δις ECU (1994) που έχει 
αρχικά προβλεφθεί, στο 1,98 δις Eυρώ (τέλος 1999). Η ενίσχυση αυτή που 
βελτίωσε την αναλογία στο σύνολο των διαρθρωτικών ταµείων (από 12,87% 
αρχικά, σε 13,59%), προήλθε από τον αποπληθωριστή καθώς και από την 
ανακατανοµή των πόρων του ΚΠΣ. Οι χρηµατοδοτήσεις αυτές συνέβαλαν στη 
µερική βελτίωση της υποδοµής και των τεχνολογικών διαρθρώσεων στη 
γεωργία (π.χ. έγγειες βελτιώσεις, διαχείριση υδατικών πόρων, εξοπλισµός) 
και σε ορισµένους µάλιστα τοµείς η κάλυψη των αναγκών ήταν ικανοποιητική. 
Στα αποτελέσµατα του 2ου ΚΠΣ που απορρόφησαν παραπάνω από τους 
µισούς πόρους του ΕΓΤΠΕ, προέχει να αναφερθεί η πραγµατοποίηση 30.000 
περίπου σχεδίων για τη βελτίωση των εκµεταλλεύσεων, η εγκατάσταση 
15.000 περίπου νέων αγροτών, η ένταξη 750 περίπου έργων στο καθεστώς 
επενδύσεων στον αγρο-διατροφικό τοµέα. Tα σχέδια βελτίωσης καλύπτουν 
ποσοστό 8,5% του αριθµού των εν δυνάµει "βελτιώσιµων" εκµεταλλεύσεων, 
ενώ οι νέοι αγρότες που εγκαταστάθηκαν αντιπροσωπεύουν το 4% του 
αριθµού των κατόχων εκµεταλλεύσεων κάτω των 40 ετών. Παρά τη σηµασία 
σε απόλυτους αριθµούς αυτών των αποτελεσµάτων, η ποσοστιαία έκφρασή 
τους είναι απόδειξη της ανεπάρκειας σε σχέση µε τις ανάγκες. Σ' αυτό το 
πλαίσιο, πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι οι συνολικές αποδόσεις στον τοµέα 
της γεωργίας δεν παρουσίασαν βελτίωση, ιδιαίτερα αν λάβουµε υπόψη ότι οι 
διαθέσιµοι πόροι δεν επαρκούσαν ώστε να καλύψουν την κρίσιµη µάζα, που 
θα επέτρεπε την επίτευξη αντιστοιχίας µεταξύ πόρων και ελαχίστων αναγκών, 
και εποµένως θα αντέστρεφε την τάση ύφεσης στον τοµέα αυτό. Σηµειώνεται 
δε ότι οι εθνικές χρηµατοδοτήσεις για τις γεωργικές δοµές και την αγροτική 
ανάπτυξη, εκτός των συγχρηµατοδοτούµενων ενεργειών, είναι ελάχιστες. 

 
Στις συνθήκες αυτές, δεν είναι υπερβολικό να υποστηριχθεί ότι οι 
χρηµατοδοτήσεις από το EΓTΠE στο πλαίσιο του 2ου ΚΠΣ δηµιούργησαν ένα 
δίκτυο ασφάλειας που απέτρεψε σηµαντικούς κινδύνους για τον οικονοµικό 
και κοινωνικό ιστό στις αγροτικές περιοχές. 

Στον τοµέα της αγροτικής ανάπτυξης η στρατηγική πρέπει να λάβει υπόψη 
την ανάγκη να συµπληρωθούν τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν 
ακόµα όσον αφορά την υλική και τεχνολογική υποδοµή, ενώ ταυτόχρονα 
πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για τη στήριξη των αδύνατων 
σηµείων όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα τόσο του γεωργικού τοµέα όσο 
και των αγροτικών περιοχών συνολικά. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να γίνει 
κυρίως µέσω παρεµβάσεων που θα επικεντρώνονται στο σχηµατισµό παγίου 
κεφαλαίου, στην ποιότητα, στην ισόρροπη ανάπτυξη και τις δράσεις στήριξης 
περιλαµβανοµένου και του ανθρώπινου παράγοντα. Αυτή η στρατηγική 
πρέπει επίσης να λάβει υπόψη και άλλες πολιτικές όπως την πολιτική 
ισότητας ευκαιριών και την περιβαλλοντική πολιτική. Επίσης πρέπει να 
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βασιστεί στη ριζική µεταρρύθµιση των µηχανισµών διαχείρισης και 
υλοποίησης . 

H στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο του 3ου ΚΠΣ για την 
Ελλάδα πρέπει να χαραχθεί λαµβάνοντας υπόψη το παγκόσµιο πλαίσιο 
συναλλαγών και την Κοινή Αγροτική Πολιτική που µεταβάλλονται όλο και 
ταχύτερα τα τελευταία χρόνια. Η ελληνική γεωργία πρέπει να ανταποκριθεί 
στις κατευθύνσεις της  ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής (βλ. Έγγραφο 
COM(98) 158 τελικό), που οδηγεί µεταξύ άλλων σε  µείωση στήριξης των 
τιµών των γεωργικών προϊόντων και σταδιακή στροφή προς τις άµεσες 
πληρωµές για ορισµένες παραγωγές προϊόντων  και προς µία ολοκληρωµένη 
και αειφόρο διαρθρωτική πολιτική αγροτικής ανάπτυξης λαµβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες των αγροτικών περιοχών της Ελλάδας. Σ` αυτό το πλαίσιο, 
οι αγροτικές περιοχές της  
Ευρώπης όπως εξάλλου και της Eλλάδας θα παρέχουν ευρύτερο φάσµα 
υπηρεσιών στην κοινωνία (οικολογικές, ψυχαγωγικές υπηρεσίες κ.λπ.), 
ανταποκρινόµενες σε ένα καταναλωτικό πρότυπο που θα βασίζεται 
περισσότερο στην ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίµων και όχι 
αποκλειστικά στην αύξηση της παραγωγής . Παράλληλα µε το νέο αυτό ρόλο 
που θα αποκτήσουν οι περιοχές της υπαίθρου στην Ελλάδα, η στρατηγική του 
3ου ΚΠΣ πρέπει ακόµη να λάβει υπόψη το πλαίσιο που θα δηµιουργηθεί µε τη 
διεύρυνση, το οποίο θα ανοίξει προοπτικές συναλλαγών µε τις νέες χώρες 
αλλά θα δηµιουργήσει και συνθήκες έντονου ανταγωνισµού για παρεµφερή 
προϊόντα, κυρίως από τις βαλκανικές γειτονικές χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, η 
αναζήτηση συµπληρωµατικότητας αποδεικνύεται επιτακτική. 
 
Τα παραπάνω καθώς και η ανάλυση των ανισοτήτων στον τοµέα αυτό, σε 
συνδυασµό µε τις εξελίξεις στο 2ο ΚΠΣ, συνεπάγονται ότι ο γεωργικός τοµέας 
πρέπει να συνεχίσει την προσαρµογή του µε επιταχυνόµενους ρυθµούς 
δίνοντας έµφαση στην ποιότητα και τις ιδιαιτερότητες των γεωργικών 
προϊόντων στην Ελλάδα και σε µια ολοκληρωµένη και αειφόρο γεωργική 
ανάπτυξη των αγροτικών ζωνών στο σύνολό τους. Στη βάση των 
προβληµάτων που έχουν εντοπισθεί, η αγροτική ανάπτυξη που θα 
προωθηθεί µέσα από το 3ο ΚΠΣ διαρθρώνεται γύρω από τους τρεις γενικούς 
στόχους που ακολουθούν: 

1. Bελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας µε στόχο την 
αντιµετώπιση των προκλήσεων στο ολοένα και πιο ανταγωνιστικό διεθνές 
περιβάλλον. 

2. Aειφόρος και ολοκληρωµένη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών ώστε να 
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητά τους και να 
επανακτήσουν την οικονοµική και κοινωνική λειτουργία τους. 

3. ∆ιατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και του 
τοπίου στις αγροτικές περιοχές. 

Oι παραπάνω στόχοι βρίσκονται σε αρµονία µε τις κατευθυντήριες γραµµές 
της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής. Aνάλογα µε τους πόρους που θα διατεθούν και 
την αναγκαία συγκέντρωση των παρεµβάσεων, οι γενικοί στόχοι που 
προαναφέρθηκαν αναλύονται στους παρακάτω ειδικούς στόχους: 
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(i) Bελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας 

- Bελτίωση της ποιότητας των προϊόντων � πρωτογενούς 
παραγωγής και µεταποιηµένων � µε σκοπό την εξισορρόπηση 
προσφοράς και ζήτησης και την αύξηση της αποδοτικότητας της 
παραγωγής στις αγορές, συµπεριλαµβανοµένων των εξαγωγών. 

- ∆ιαφοροποίηση προς την κατεύθυνση προϊόντων που 
παρουσιάζουν νέες προοπτικές στην αγορά και ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις του καταναλωτή (νέα προϊόντα, προϊόντα ποιότητας 
ΠΟΠ/ΠΓΕ, προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, κ.λπ.). 

- Bελτίωση του πλαισίου της τεχνικής στήριξης και της τεχνογνωσίας 
των φορέων στον γεωργικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένης της 
οργάνωσης και παροχής εργαλείων κατάρτισης, πληροφόρησης 
και ευαισθητοποίησης. 

- ∆ηµιουργία προϋποθέσεων για τη βελτίωση της ελκυστικότητας του 
γεωργικού επαγγέλµατος προς τους νέους, µε στόχο να 
επιταχυνθεί η ανανέωση και η τόνωση του ενεργού αγροτικού 
πληθυσµού κυρίως στις περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν 
αντιστροφή στην ηλικιακή πυραµίδα. 

- Bελτίωση και αναβάθµιση  των εισροών της γεωργικής 
παραγωγής. 

- Άµβλυνση των αδυναµιών των έγγειων διαρθρώσεων των 
εκµεταλλεύσεων (µέγεθος και τεµαχισµός). 

 
(ii) Aειφόρος και ολοκληρωµένη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών 

� ∆ιατήρηση και τόνωση του πληθυσµού στις αγροτικές ζώνες. 
� ∆ηµιουργία συµπληρωµατικών ή εναλλακτικών δραστηριοτήτων στο 
πλαίσιο των ολοκληρωµένων παρεµβάσεων τοπικής ανάπτυξης. 

� Aρση της αποµόνωσης των αγροτικών περιοχών και βελτίωση των 
βασικών υπηρεσιών για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό. 

� Bελτίωση των λειτουργιών των τοπικών οικονοµιών στις ορεινές και 
νησιωτικές περιοχές. 

� Προώθηση της φυσιογνωµίας των αγροτικών περιοχών, των 
πλεονεκτηµάτων τους και του φυσικού τους πλούτου. 

(iii) ∆ιατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και 
του τοπίου 

� Προστασία, ανάπτυξη και ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων και 
του περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένων των δασικών πόρων. 

� ∆ιαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και των παραδόσεων του 
αγροτικού κόσµου. 
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� Πρόληψη και αναβάθµιση αγροτικού ή δασοκοµικού δυναµικού που έχει 
πληγεί από πυρκαγιές ή άλλες φυσικές καταστροφές. 

 
Oι παρεµβάσεις που θα καταστήσουν δυνατή την υλοποίηση των ειδικών 
στόχων που προαναφέρθηκαν βαρύνουν το ΕΓΤΠΕ και κατανέµονται 
µεταξύ του τοµεακού άξονα αγροτικής ανάπτυξης και του περιφερειακού 
άξονα του Γ' KΠΣ (περιφερειακά Ε.Π.). Tα δύο σκέλη βρίσκονται σε 
σχέση συµπληρωµατικότητας και συνέργειας. Oρισµένοι από τους 
στόχους που προαναφέρθηκαν και αφορούν την ανανέωση και τόνωση 
του αγροτικού πληθυσµού, τη διατήρηση του πληθυσµού και των 
αγροτικών του δραστηριοτήτων ιδιαίτερα στις ορεινές και µειονεκτικές 
περιοχές, την περιβαλλοντική διαχείριση των αγροτικών και φυσικών 
πόρων και τη δασοκοµία, θα εξυπηρετηθούν µέσα από τα τέσσερα 
συνοδευτικά µέτρα (πρόωρη συνταξιοδότηση, µειονεκτικές ζώνες, 
γεωργία-περιβάλλον και δάσωση αγροτικών γαιών) τα οποία θα 
περιλαµβάνονται στο σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης του τµήµατος 
Eγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ, αν και αυτό το σχέδιο δεν εντάσσεται στο KΠΣ. 
 
Στον εθνικό άξονα του 3ου KΠΣ οι παρεµβάσεις προτεραιότητας 
εντάσσονται σε ένα µονοταµειακό Eπιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΕΓΤΠΕ -
Tµήµα Προσανατολισµού) που φέρει την ονοµασία "Aγροτική Aνάπτυξη � 
Ανασυγκρότηση της Yπαίθρου 2000-06". Tο πρόγραµµα αυτό 
περιλαµβάνει τους παρακάτω άξονες προτεραιότητας: 
 

� "Oλοκληρωµένες παρεµβάσεις σε επίπεδο αγροτικών εκµεταλλεύσεων".
  

 
Aυτός ο άξονας περιλαµβάνει τον επιχειρησιακό στόχο της συνέχειας και 
αναπροσαρµογής της προσπάθειας εκσυγχρονισµού των διαρθρώσεων 
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Aυτή η σηµαντική προσπάθεια 
διευκολύνεται από µία δράση στήριξης που αφορά τη δηµιουργία 
µητρώου εκµεταλλεύσεων και την αναβάθµιση των δοµών πιστοποίησης 
και ελέγχου ποιότητας των γεωργικών προϊόντων. 

 
� "Παρεµβάσεις σε επίπεδο µεταποίησης και εµπορίας των γεωργικών και 
δασοκοµικών προϊόντων ".  

 
Στον άξονα αυτό υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης του γεωργο-
βιοµηχανικού τοµέα και της εµπορίας προϊόντων, ώστε αφ� ενός να αυξηθεί 
η εµπορική τους αξία και αφ� ετέρου να προσαρµοσθεί η ποιότητά τους. 
Yπολογίζεται ότι στο τέλος του 3ου KΠΣ 900 επιχειρήσεις στον αγρο-
διατροφικό τοµέα θα έχουν επωφεληθεί του καθεστώτος των επενδύσεων 
και θα έχουν δηµιουργηθεί 5.000 νέες θέσεις εργασίας.  
 

� "Bελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του ενεργού αγροτικού πληθυσµού"  
Πρόκειται για την ενίσχυση της εγκατάστασης νέων αγροτών, τη 
διευκόλυνση στο ξεκίνηµα λειτουργίας της νέας εκµετάλλευσης και τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας των νέων. O στόχος είναι να 
εγκατασταθούν 14.000 νέοι κάτοχοι εκµεταλλεύσεων. 
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� "Bελτίωση των µηχανισµών στήριξης και πληροφόρησης�  
Αφορά στην αναβάθµιση των µηχανισµών και των µέσων 
ευαισθητοποίησης του αγροτικού πληθυσµού, την προώθηση και ανάπτυξη 
των διασυνδέσεων µεταξύ των τοµέων, την ανάπτυξη των τεχνικών δοµών 
διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων και της προστασίας των 
καταναλωτών, την εφαρµογή ταχέων διαγνωστικών µεθόδων ασθενειών 
των φυτών και την ανάπτυξη δικτύου πληροφόρησης στον τοµέα της 
φυτοπροστασίας. 
Οι δράσεις αυτές αναµένεται να έχουν κυρίως ποιοτικές επιπτώσεις. 
 

� "Παρεµβάσεις σε επίπεδο γεωργικού προϊόντος "  
Aυτός ο άξονας περιλαµβάνει ενέργειες που στοχεύουν στην κτηνοτροφία 
και στην προστασία των φυτών. Tα πιο σηµαντικά αποτελέσµατα θα είναι η 
ορθολογικοποίηση των αποδόσεων των ζώων, η µείωση του κόστους 
φυτοπροστασίας και η µείωση της χρήσης φυτοφαρµάκων στη γεωργική 
παραγωγή. 

  
� "Προστασία και ανάπτυξη των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος" 
Ο άξονας περιλαµβάνει την ορθολογική και περιβαλλοντική διαχείριση των 
υδατικών πόρων συµπεριλαµβανοµένης της ολοκλήρωσης έργων που 
ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του 2ου KΠΣ και αφορούν την αποθήκευση και 
τη διανοµή ύδατος, την προστασία των υδατικών πόρων και των εδαφών, 
τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων άρδευσης. Για κάθε νέο έργο θα 
εφαρµόζονται αυστηρά κριτήρια ένταξης σε επίπεδο προγράµµατος. 

 
� O άξονας συµπληρώνεται µε την ανάπτυξη τυπολογίας αγροτικών γαιών 
και τη χαρτογράφησή τους, µε µέτρα πρόληψης και αποκατάστασης του 
δυναµικού της αγροτικής παραγωγής σε περίπτωση φυσικής καταστροφής, 
καθώς µε τη προώθηση σχεδίων βιώσιµης διαχείρισης για τα δάση και τις 
ευαίσθητες ζώνες και τη δηµιουργία µιας τράπεζας γενετικού υλικού για τη 
χλωρίδα. 
Tο καθεστώς άρδευσης και οικολογικής διαχείρισης ύδατος θα επεκταθεί 
στο τέλος του 3ου KΠΣ στα 15.000 εκτάρια, θα δηµιουργηθεί νέο δυναµικό 
αποθήκευσης 10.106 m3, ενώ ο εµπλουτισµός του υδροφόρου ορίζοντα θα 
επιτρέψει τη βελτίωση της κατάστασης 10.000 εκταρίων περίπου. 
  

� "Oλοκληρωµένα προγράµµατα ανάπτυξης της υπαίθρου "  
Θα τεθούν σε εφαρµογή ολοκληρωµένα σχέδια αγροτικής ανάπτυξης που 
βασίζονται σε ένα ευρύ φάσµα µέτρων που καταγράφονται κυρίως στο 
άρθρο 33 του K. (CE)1257/99 και αφορούν ζώνες µε ειδικά προβλήµατα, 
επιλεγµένες βάσει αντικειµενικών κριτηρίων. H δράση αυτή θα τεθεί σε 
εφαρµογή µε ενδιάµεσες δοµές και µε την µέθοδο της συνολικής 
επιδότησης. O άξονας συµπληρώνεται µε µία ενέργεια παροχής τεχνικών 
και συµβουλευτικών υπηρεσιών για τον πληθυσµό που αφορούν τα 
ολοκληρωµένα σχέδια, αλλά και γενικότερα για τους απασχολούµενους και 
φορείς της υπαίθρου. Θα τεθούν σε εφαρµογή 30 έως 40 σχέδια. 

 
Παράλληλα, στον περιφερειακό άξονα (τα 13 περιφερειακά Ε.Π.) οι 
παρεµβάσεις του ΕΓΤΠΕ επικεντρώνονται σε διακριτούς άξονες που 
σχετίζονται µε την αγροτική ανάπτυξη και περιλαµβάνουν δράσεις 
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συµπληρωµατικές προς τον εθνικό άξονα, για την αξιοποίηση των φυσικών 
πόρων, τις έγγειες βελτιώσεις (συµπεριλαµβανοµένου του αναδασµού), την 
τοπική αξιοποίηση των προϊόντων µε έµφαση στην ποιότητα και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, την διαφοροποίηση των καλλιεργειών, την 
ανάπτυξη των παραδοσιακών τοµέων και την εισαγωγή νέων 
δραστηριοτήτων, την προστασία και ανάπτυξη των δασών και των φυσικών 
πόρων µέσα από µέτρα πρόληψης και αποκατάστασης, την ολοκληρωµένη 
συµπληρωµατική ανάπτυξη και την ανάπτυξη εναλλακτικών 
δραστηριοτήτων, την παροχή υπηρεσιών και δοµών στήριξης στον 
αγροτικό πληθυσµό, τη δικτύωση των γεωργικών επιχειρήσεων, τη 
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, του τοπίου και της κληρονοµιάς της 
υπαίθρου. Oπως και στο εθνικό σκέλος, έτσι και στα Περιφερειακά 
Προγράµµατα θα εφαρµοστούν τα ίδια κριτήρια για την ένταξη έργων 
διαχείρισης ύδατος για τη γεωργία. H σύνθεση των δράσεων 
προσαρµόζεται ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες και τις προτεραιότητες της 
κάθε περιοχής. 
 
Πρέπει επίσης να διευκρινιστούν δύο ακόµα σηµεία: 

� Σύµφωνα µε άρθρο 52(3) του Kαν. (ΕΚ) 1260/99, το EΠ «Αγροτική 
Ανάπτυξη-Εκσυγχρονισµός της Υπαίθρου» θα συµπεριλάβει δαπάνες από 
την 01.01.2000 για τις ενέργειες που έχουν ήδη εγκριθεί από την 
Eυρωπαϊκή Eπιτροπή κατά την προηγούµενη περίοδο και έχουν 
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις κατά την περίοδο που καλύπτει το 3ο KΠΣ. 
Πρόκειται για πολυετείς δεσµεύσεις που συνεπάγονται πληρωµές στο 
πλαίσιο µιας σειράς µέτρων, όπως οι επενδύσεις σε εκµεταλλεύσεις, οι 
ενισχύσεις για την εγκατάσταση νέων αγροτών, οι ενισχύσεις εκκίνησης για 
τις οµάδες παραγωγών, κ.λπ.  

 
� Oι δράσεις για την επαγγελµατική κατάρτιση (αρχική και συνεχιζόµενη) των 
εργαζοµένων του γεωργικού πληθυσµού και του πληθυσµού της υπαίθρου, 
και για τη βελτίωση των επαγγελµατικών τους ικανοτήτων θα υλοποιηθούν 
στο πλαίσιο των τοµεακών προγραµµάτων του EKT, καθώς και µε τα µέτρα 
που προβλέπονται από το EKT στο πλαίσιο των περιφερειακών 
προγραµµάτων. 

 
2.3.4.2.  Αλιεία 
 
H αλιεία, παρά την πολύ περιορισµένη συνεισφορά της (0.36 %) στο AEΠ της 
χώρας και στο AAΠ (4, 34%), εξακολουθεί να είναι σηµαντικός τοµέας για 
ορισµένες παράκτιες περιοχές για τις οποίες αποτελεί τη βασική πηγή 
εισοδήµατος, συµβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση του οικονοµικού και 
κοινωνικού ιστού των περιοχών αυτών. 
 
Kατά την περίοδο 1994-99, τα δύο προγράµµατα που υλοποιήθηκαν για την 
ενίσχυση του τοµέα της αλιείας, κινητοποίησαν δηµόσιες ενισχύσεις 239,0 
εκατ. €. Τα πρώτα αποτελέσµατα των ενισχύσεων αυτών έχουν ως εξής: 
 
- για το στόλο: τήρηση των στόχων των Πολυετών Προγραµµάτων 

Προγραµµατισµού (ΠΠΠ) και εκσυγχρονισµός του στόλου σε ποσοστό 10 
% ως προς τη χωρητικότητα (KOX)  
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- για την υδατοκαλλιέργεια: ανάπτυξη θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας 
(λαυράκια / τσιπούρες / µύδια)  

- για τη µεταποίηση: εκσυγχρονισµό του παραγωγικού δυναµικού 
µεταποιηµένων προϊόντων.  

 
Eντούτοις, παρά τις πρώτες αυτές θετικές διαπιστώσεις, εξακολουθούν να 
υπάρχουν αδυναµίες και δυσκολίες: 
 
Θαλάσσια αλιεία : τα περισσότερα σκάφη του στόλου είναι πολύ µικρά (το 90 
% µικρότερα των 12 µ.), παλαιά (το 70 % παλαιότερα των 15 ετών) και ο 
µέσος όρος ηλικίας των αλιέων είναι 50 ετών.  
 
Υδατοκαλλιέργεια : ο ρυθµός αύξησης της παραγωγής των θαλάσσιων 
υδατοκαλλιεργειών εντείνεται και πρέπει να δηµιουργηθούν νέες αγορές και 
νέες διέξοδοι εµπορικής διάθεσης των προϊόντων. 
 
Mεταποίηση / εµπορία : η συµµόρφωση ως προς τους κανόνες ποιότητας, 
υγιεινής και περιβάλλοντος απαιτεί βελτιώσεις. 
 
Θαλάσσιες υποδοµές : εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς ώστε να µπορούν 
να ανταποκριθούν στις ανάγκες του τοµέα της αλιείας, οι δραστηριότητες του 
οποίου αναπτύσσονται σε ακτογραµµή µήκους 15.000 km. 
 
Kατάρτιση / έρευνα : η έλλειψη αρχικής και συνεχιζόµενης κατάρτισης γίνεται 
αισθητή στο σύνολο των επαγγελµατιών, ενώ τα ερευνητικά προγράµµατα 
δεν µπορούν ακόµα να ανταποκριθούν µε συγκεκριµένο τρόπο στις ανάγκες 
του τοµέα. 
 
Για το λόγο αυτό, παρά τις προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί, πρέπει 
να συνεχισθεί η αναδιάρθρωση του τοµέα µέσω του εξορθολογισµού και του 
εκσυγχρονισµού του παραγωγικού δυναµικού καθώς και µέσω άλλων 
ενεργειών που θα διασφαλίσουν σε µόνιµη βάση τη βιωσιµότητα του τοµέα 
της αλιείας, λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω στοιχεία : 
 
I. Στον τοµέα των αλιευτικών στόλων : 
 
♦ Τα Πολυετή Προγράµµατα Προγραµµατισµού (ΠΠΠ IV µέχρι το 2001 και 

στη συνέχεια ΠΠΠ V) παραµένουν η βάση αναφοράς του µηχανισµού 
πλαισίωσης του αλιευτικού δυναµικού. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να 
διατεθούν επαρκείς πόροι για την υλοποίησή τους (συµπεριλαµβανοµένης 
της υλοποίησης του µελλοντικού ΠΠΠ V).  

♦ Οι στρεβλώσεις θα πρέπει να αποφευχθούν. Η ανεπαρκής ανανέωση θα 
µπορούσε να προκαλέσει γενικευµένη γήρανση του στόλου, ενώ 
αντιστρόφως, η τεχνολογική πρόοδος στον τοµέα αυτό θα µπορούσε να 
µειώσει σηµαντικά τους αλιευτικούς πόρους, ακόµα και να επιδεινώσει την 
έλλειψη ισορροπίας ανάµεσα στην αλιευτική προσπάθεια και τους 
αλιευτικούς πόρους· 

♦ Οι ακόλουθες προτεραιότητες οφείλουν να τηρηθούν όσον αφορά το 
τεχνικό επίπεδο: η ενθάρρυνση χρήσης πιο επιλεκτικών εργαλείων και 
µεθόδων αλιείας, η βελτίωση της ποιότητας των αλιευµένων και 
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συντηρούµενων επί του σκάφους προϊόντων και η βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και ασφάλειας. 

 
II. Στο υπόλοιπο του παραγωγικού τοµέα (ιχθυοκαλλιέργεια, µεταποίηση των 
προϊόντων) :  
♦ Οι δράσεις συλλογικού ενδιαφέροντος που ευνοούν τα συµφέροντα 

ολόκληρου του κλάδου αποτελούν πρώτη προτεραιότητα, σε σχέση µε τις 
επενδύσεις σε µεµονωµένες επιχειρήσεις. 

♦ Η καταπολέµηση των περιβαλλοντικών οχλήσεων, η βελτίωση της 
ποιότητας των προϊόντων ή ακόµα και η διάθεση πλεονασµατικής ή 
ελλειµµατικής εκµετάλλευσης ειδών είναι εξίσου σηµαντικές 
προτεραιότητες. 

♦ Η ανάπτυξη της παραγωγής σε λαυράκια/τσιπούρες πρέπει να καθορίζεται 
από τη δυνατότητα διάθεσής της στις αγορές. 

 
Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος για την αλιεία θα πρέπει να 
καθορισθούν οι τοµεακές προτεραιότητες καθώς και οι αντίστοιχες πιστώσεις, 
σύµφωνα µε την ακόλουθη ονοµατολογία: 
 
1. Προσαρµογή αλιευτικής προσπάθειας 
 
2. Aνανέωση και εκσυγχρονισµός του αλιευτικού στόλου 

 
3. Προστασία και ανάπτυξη των υδάτινων πόρων, της υδατοκαλλιέργειας, 
εξοπλισµός των λιµένων αλιείας, µεταποίηση και εµπορία, και αλιεία στα 
εσωτερικά ύδατα 

4. Aλλα µέτρα 
 
5. Τεχνική Βοήθεια 
 
6. Mέτρα χρηµατοδοτούµενα από τα άλλα διαρθρωτικά ταµεία στο πλαίσιο 

του Eπιχειρησιακού Προγράµµατος. 
 
O πλήρης κατάλογος των προβλεπόµενων µέτρων θα πρέπει επίσης να 
αναφέρεται στο κείµενο του προγράµµατος. Tο συµπλήρωµα 
προγραµµατισµού θα πρέπει να περιλαµβάνει την περιγραφή όλων αυτών 
των µέτρων µε την ένδειξη των αντίστοιχων κονδυλίων, των 
ποσοτικοποιηµένων στόχων και των δεικτών. 
 
Στο τέλος της περιόδου προγραµµατισµού προβλέπεται : 
 
- H διατήρηση 3.000 θέσεων εργασίας καθώς και η δηµιουργία 1.000 

θέσεων εργασίας για το σύνολο του τοµέα. 
 
- H σχέση ανάµεσα στην παραγωγή από θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια  

(65.000 T. το 1999) και στην παραγωγή από εκφορτώσεις ιχθύων 
(160.000 T.) προβλέπεται να περάσει από το 41 % στο 66 %. 
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H εξέλιξη της παραγωγής σε λαυράκια / τσιπούρες συµπεριλαµβανοµένων 
των ενδιάµεσων και τελικών στόχων της, πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο 
διαρκούς παρακολούθησης που θα λαµβάνει υπόψη τη ζήτηση στις αγορές. 
Oι τελικοί στόχοι πρόκειται να επιβεβαιωθούν το 2002  βάσει εξειδικευµένων 
µελετών που θα αφορούν τις αγορές αυτών των προϊόντων. 
 
- Tο δυναµικό της µεταποιηµένης παραγωγής, που σήµερα φτάνει τους  

45.000 T., θα µπορούσε να αυξηθεί µέχρι και 52.000 T. 
 
Oι παρεµβάσεις στον τοµέα της αλιείας θα υποστηριχθούν κυρίως από ένα 
εθνικό πολυταµειακό πρόγραµµα. 
 
Παράλληλα: 
 

− Περιφερειακές παρεµβάσεις στον τοµέα που θα σχετίζονται µε τις 
υποδοµές θα υποστηριχθούν από το ETΠA στο πλαίσιο των 
περιφερειακών προγραµµάτων. 
 

− ∆ράσεις κατάρτισης υπέρ των νεο-εισερχοµένων στο επάγγελµα όπως και 
δράσεις υπέρ των επαγγελµατιών θα υποστηριχθούν από το EKT στο 
πλαίσιο των ΕΠ Αρχικής Κατάρτισης και Συνεχιζόµενης Κατάρτισης. 

 
− ∆ράσεις εφαρµοσµένης έρευνας στους τοµείς της αλιείας / 

υδατοκαλλιέργειας / µεταποίησης κ.λπ. θα υποστηριχθούν από το EΠ 
Ανταγωνιστικότητας. 

 
H υλοποίηση των ενεργειών της αλιείας µε την ευρεία έννοια µέσω των 
παραπάνω προγραµµάτων πρέπει να συντονιστεί µε την υλοποίηση του EΠ 
Aλιεία προκειµένου τα αποτελέσµατα να έχουν συνοχή.  
 
Oι διαρθρωτικές παρεµβάσεις που υλοποιούνται, στα πλαίσια του παρόντος 
ΚΠΣ, στον τοµέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας της µεταποίησης και 
εµπορίας των προϊόντων τους ("ο τοµέας") πρέπει να είναι σύµφωνες µε την 
κοινή πολιτική για την αλιεία. Οι παρεµβάσεις αυτές υπόκεινται επίσης στις 
ειδικές διατάξεις που καθορίζονται από τους κανονισµούς (EΚ) n° 1263/1999 
και 2792/1999 του Συµβουλίου, έστω και αν, κατ� εξαίρεση, κληθεί να 
συµβάλει ∆ιαρθρωτικό Tαµείο διαφορετικό από το XMΠA [Xρηµατοδοτικό 
Mέσο Προσανατολισµού της Aλιείας]. 
 
Oι παρεµβάσεις που αφορούν την ανανέωση του στόλου και τον 
εκσυγχρονισµό των αλιευτικών σκαφών υπόκεινται στις αποφάσεις που έχουν 
ληφθεί από το Συµβούλιο κατ� εφαρµογή του άρθρου 11 του κανονισµού 
(EOK) n° 3760/92 του Συµβουλίου, στις διατάξεις των Πολυετών 
Προγραµµάτων Προσανατολισµού για τους αλιευτικούς στόλους που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) n° 2792/1999 και τέλος στις 
διατάξεις που αναφέρονται στον τίτλο II του ίδιου κανονισµού. Ως εκ τούτου, η 
εφαρµογή ρυθµιστικών µέτρων για την αλιευτική προσπάθεια, και ιδιαίτερα η 
εφαρµογή µέτρων οριστικής απόσυρσης αλιευτικού δυναµικού, αποτελεί 
παρέµβαση προτεραιότητας στον τοµέα αυτό. 
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Oι παρεµβάσεις που αφορούν την προστασία και την ανάπτυξη των υδάτινων 
πόρων, την υδατοκαλλιέργεια, τον εξοπλισµό των λιµένων αλιείας, τη 
µεταποίηση και την εµπορία, καθώς και την αλιεία εσωτερικών υδάτων, 
πρέπει να συµβάλλουν στην επίτευξη µονίµων οικονοµικών αποτελεσµάτων 
για τη σχετική διαρθρωτική δράση και να παρέχουν επαρκή εγγύηση ως προς 
την τεχνική και την οικονοµική βιωσιµότητα, αποφεύγοντας κυρίως τον 
κίνδυνο να δηµιουργηθεί πλεονασµατικό παραγωγικό δυναµικό.   
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του κανονισµού 
(EΚ) n° 2792/1999 της 17 ∆εκεµβρίου 1999, τα σχέδια που ορίζονται στο 
άρθρο 9, σηµείο β) του κανονισµού (CE) n° 1260/1999 πρέπει να 
καταδεικνύουν ότι οι δηµόσιες ενισχύσεις είναι απαραίτητες όσον αφορά τους 
επιδιωκόµενους στόχους, και κυρίως ότι, ελλείψει δηµοσίων ενισχύσεων, οι εν 
λόγω αλιευτικοί στόλοι θα ήταν αδύνατο να ανανεωθούν ή να 
εκσυγχρονισθούν καθώς και ότι τα προβλεπόµενα µέτρα δεν θα πλήξουν 
µακροπρόθεσµα την ισορροπία των αλιευτικών πόρων. 
 

2.3.5 Προτεραιότητα 5 : Ποιότητα Ζωής 
 
Mία βασική προτεραιότητα για την περίοδο 2000-2006 είναι να εναρµονισθεί η 
Eλλάδα µε την κοινοτική νοµοθεσία και τις διεθνείς της υποχρεώσεις όσον 
αφορά την αειφόρο ανάπτυξη. H σχετική παρέµβαση θα αφορά τόσο τη 
φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά όσο και το δοµηµένο περιβάλλον, ιδιαίτερα 
στα µεγάλα αστικά συγκροτήµατα. Στην ίδια προτεραιότητα υπόκειται επίσης 
και η παρέµβαση για την υποστήριξη της µεταρρύθµισης στον τοµέα της 
υγείας. 
 
2.3.5.1.  Περιβάλλον και Φυσική Κληρονοµιά 
 
Nερό 
Tα τελευταία χρόνια έχει σηµειωθεί ουσιαστική πρόοδος ως προς τη συλλογή 
και την  επεξεργασία των λυµάτων. Mε την ολοκλήρωση των έργων του 2ου 
KΠΣ το 45% περίπου του πληθυσµού της χώρας θα έχει συνδεθεί µε 
συστήµατα επεξεργασίας λυµάτων. Mέχρι το 2006, το 75% του πληθυσµού 
της Ελλάδας αναµένεται ότι θα είναι συνδεδεµένο µε ανάλογα συστήµατα. 
Στο πλαίσιο των νέων επενδύσεων θα συµπεριληφθούν επίσης µικρότεροι 
δήµοι και αστικές περιοχές, ανάλογα µε τις ανάγκες πλήρωσης των 
απαιτήσεων που απορρέουν από τη νοµοθεσία της Eυρωπαϊκής Eνωσης, 
κυρίως σε ευαίσθητες περιοχές. Στις περιπτώσεις όπου παρουσιάζεται 
εποχιακά µεγάλος όγκος λυµάτων, θα πρέπει να προταθούν λύσεις λογικές 
από οικονοµικής πλευράς και εφικτές από τεχνικής πλευράς. Kαι σ' αυτόν τον 
τοµέα, χρειάζεται να υπάρξει προσέγγιση που να ενθαρρύνει τη συνεργασία, 
όπου αυτό είναι δυνατό, µεταξύ οµάδων δήµων. Κάθε µονάδα βιολογικού 
καθαρισµού θα συγχρηµατοδοτείται σε συνδυασµό µε το υπάρχον ή 
ταυτόχρονα κατασκευαζόµενο δίκτυο. Xρειάζονται κατάλληλες τεχνικές και 
οικονοµικές λύσεις για την επεξεργασία και τη διάθεση των λυµάτων. Πρέπει 
επίσης να δοθεί µεγάλη προσοχή στον εκ των προτέρων καθορισµό 
ρυθµίσεων για τη λειτουργία των υποδοµών µόλις αυτές θα έχουν 
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ολοκληρωθεί, ώστε να διασφαλισθεί ότι οι υποδοµές αυτές, µετά την 
κατασκευή τους, θα έχουν σωστή διαχείριση και συντήρηση. 
 
Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ένα κλίµα σχετικά ξηρό µε γεωγραφικές και 
εποχιακές διακυµάνσεις των βροχοπτώσεων. Αυτό έχει σαν επακόλουθο το 
νερό να µην είναι διαθέσιµο πάντα όπου και όταν χρειάζεται. 
 
Oσον αφορά τον τοµέα της ύδρευσης, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
στην εκτίµηση, στον σχεδιασµό και στη διαχείριση των υδατικών πόρων, µε 
στόχο την ορθολογική χρήση τους, συµπεριλαµβανοµένης της επεξεργασίας 
σχεδίων διαχείρισης για κάθε ένα από τα υδατικά διαµερίσµατα της χώρας. 
Παράλληλα, θα γίνει επεξεργασία πρότασης µέχρι το τέλος του 2002 (σε 
συνεργασία µεταξύ των Yπουργείων Aνάπτυξης, Περιβάλλοντος Xωροταξίας 
και ∆ηµοσίων Eργων καθώς και άλλων αρµόδιων Φορέων), η οποία θα 
αφορά ένα αποτελεσµατικό θεσµικό πλαίσιο για τη διαχείριση των υδατικών 
πόρων της Ελλάδας (βλ.  ΠPOTEPAIOTHTA 3: ENIΣXYΣH THΣ 
ANTAΓΩNIΣTIKOTHTAΣ ΓIA THN AEIΦOPO ANAΠTYΞH, Tµήµα Eνέργεια � 
Φυσικοί Πόροι). 
 
Oι ελληνικές αρχές θα λάβουν τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για την 
εναρµόνιση της πολιτικής στον τοµέα του νερού στην Eλλάδα και τις 
πρακτικές τιµολόγησης µέχρι το τέλος του 2002. Μια κατάλληλη πολιτική για 
το νερό θα προσδιορίζει συνθήκες που θα επιτρέπουν µια σηµαντικότερη 
κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και θα ενθαρρύνουν τη βιώσιµη χρήση του 
νερού από όλους τους χρήστες.  Η συνένωση µικρών επιχειρήσεων ύδρευσης 
σε µεγαλύτερες θα ενθαρρύνει την καλύτερη διαχείριση του νερού και θα 
διευκολύνει τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα. 
 
Oι διάφορες χρήσεις του νερού όπως για την ύδρευση, την άρδευση, την 
ενέργεια, τη βιοµηχανία κ.λπ., οι οποίες αντανακλώνται και στην παρουσία 
αντίστοιχων υποδοµών σε διάφορους φορείς, καθιστούν αναγκαία την 
επεξεργασία σχεδίων διαχείρισης των υδατικών πόρων. Στα σχέδια 
διαχείρισης που θα αφορούν κάθε ένα από τα υδατικά διαµερίσµατα της 
χώρας, θα ληφθεί υπόψη τόσο η ποιότητα του νερού, όσο και άλλα θέµατα 
που τίθενται από τη σχετική Kοινοτική Oδηγία, π.χ. η τιµολόγηση του ύδατος, 
αλλά και κοινωνικο-οικονοµικά κριτήρια. Oι ενέργειες διαχείρισης των 
υδατικών πόρων θα πρέπει να υποστηριχθούν µέσω του υπάρχοντος 
Eθνικού ∆ικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων, της Eθνικής 
Tράπεζας Yδρολογικών και Mετεωρολογικών Πληροφοριών 
(NDBHMI/ΕΤΥΜΠ, έργο του Tαµείου Συνοχής) και από το ∆ίκτυο για την 
Παρακολούθηση Yπογείων Yδάτων της Ελλάδος (ETΠA, �Πιεζοµετρικό 
∆ίκτυο�). Προτεραιότητα θα πρέπει επίσης να δοθεί στις περιοχές µε τα πλέον 
έντονα προβλήµατα, όπως το Αργολικό πεδίο, η Kρήτη, οι περιοχές γύρω 
από τις λίµνες Kορώνειας στη Bόρεια Mακεδονία, και Kάρλας στη Θεσσαλία, 
και ορισµένες νησιωτικές περιοχές. Οι δαπάνες ίδρυσης που προκύπτουν για 
τους νέους φορείς διαχείρισης των υδατικών πόρων είναι επιλέξιµες δαπάνες. 
 
Ιδιαίτερη µέριµνα θα πρέπει να ληφθεί για την παροχή πόσιµου ύδατος στην 
Aθήνα και Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά την Aθήνα, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί 
η χωρητικότητα των αγωγών που µεταφέρουν νερό από τον ταµιευτήρα του 
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Mόρνου, για δε τη Θεσσαλονίκη είναι αναγκαίο να αντιµετωπισθούν οι 
δυσκολίες που απορρέουν από τη διπλή χρήση του δικτύου υδροδότησης για 
άρδευση και για πόσιµο νερό και να αναβαθµιστεί ο αγωγός ύδατος που 
συνδέει την πόλη µε τον ποταµό Aλιάκµονα. 
 
Θα πρέπει επίσης να γίνουν προτάσεις για ειδικά προγράµµατα δράσης για 
την κατασκευή και θέση σε λειτουργία ειδικών χώρων συλλογής των οµβρίων 
υδάτων στα νησιά συµπεριλαµβάνοντας την ολοκλήρωση και τη θέση σε 
λειτουργία εκείνων που κατασκευάστηκαν κατά την προηγούµενη περίοδο. 
Aυτό το πρόγραµµα δράσης θα πρέπει να εγκριθεί από τις αρµόδιες 
Eπιτροπές Παρακολούθησης πριν από τον Iούλιο του 2001. Στο βαθµό που 
το επιτρέπουν οι σχετικοί πόροι, µπορεί να αναληφθεί και η κατασκευή 
αντιπληµµυρικών έργων κυρίως στην περιοχή της Aττικής. 
 
Eπιπροσθέτως, προβλέπονται µεγάλα έργα για την αποκατάσταση της λίµνης 
της Kορώνειας και της πρώην λίµνης της Kάρλας. Tο µεγάλο έργο για τη λίµνη 
Kορώνεια περιλαµβάνει και τη γειτνιάζουσα λίµνη Bόλβη. Ένα γενικό σχέδιο 
για την αποκατάστασή της και µια πρώτη δόση για την υλοποίησή του έχουν 
ήδη χρηµατοδοτηθεί από το Tαµείο Συνοχής. Όσον αφορά τη λίµνη Kάρλα, η 
πρόθεση είναι να δηµιουργηθεί ένας ταµιευτήρας στην περιοχή όπου κατά το 
παρελθόν υπήρχε η λίµνη.  
 
Στερεά και επικίνδυνα απόβλητα. 
 
H διαχείριση των στερεών και τοξικών αποβλήτων είναι ένας τοµέας 
περιβαλλοντικής πολιτικής όπου η Eλλάδα υστερεί ιδιαίτερα. Eνδεικτικά 
αναφέρεται ότι υπάρχουν περίπου 3.500 µη ελεγχόµενες χωµατερές οι οποίες 
είναι πηγή µόλυνσης, όχλησης και δασικών πυρκαγιών. 
 
H Aθήνα παράγει 1.350.000 τόνους περίπου στερεών αποβλήτων το χρόνο. 
Στη στρατηγική για τη διαχείριση αποβλήτων πρέπει να συµπεριληφθεί 
προληπτική δράση για τη µείωση του όγκου των αποβλήτων και για την 
ενθάρρυνση της ανάκτησης και της ανακύκλωσης. Tα σχέδια για την Aθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να συµφωνηθούν ως προτεραιότητα στο 
πλαίσιο του  εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή τους να 
χρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο της νέας προγραµµατικής περιόδου. Oι σωστά 
ελεγχόµενοι χώροι υγειονοµικής ταφής µπορούν να αποτελέσουν λύση εάν 
επιλεγούν έγκαιρα οι κατάλληλοι χώροι µε τις αναγκαίες άδειες.  
 
Ένα εθνικό σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων, εξειδικευµένο σε νοµαρχιακό 
ή περιφερειακό επίπεδο, θα δίνει τις κατευθύνσεις για τη διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων. Η στρατηγική του θα πρέπει να περιλαµβάνει την 
προληπτική δράση µε στόχο τη µείωση του όγκου των αποβλήτων καθώς και 
την ενθάρρυνση της ανάκτησης και της ανακύκλωσης. Στο πλαίσιο εθνικών 
και τοπικών σχεδίων θα πρέπει να υιοθετηθεί και σταδιακά να εφαρµοστεί σε 
όλες τις περιοχές ένα ορθό σύστηµα χρέωσης για τη διάθεση αποβλήτων. Tα 
έσοδα από τη διαχείριση θα πρέπει να δεσµεύονται αυστηρά και αποκλειστικά 
στον ίδιο τοµέα και να µην χρησιµοποιούνται σε άλλους τοµείς. Στα τοπικά 
αυτά σχέδια συµπεριλαµβάνονται ενέργειες για τον καθαρισµό των παραλιών 
ιδιαίτερα εκείνων που επισκέπτεται µεγάλος αριθµός τουριστών καθώς και 
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εγκαταλελειµµένες χωµατερές. Oι Nοµαρχίες και οι ∆ήµοι θα µπορούσαν να 
ενθαρρυνθούν στη θέσπιση της εκάστοτε αναγκαίας πολιτικής για τη διάθεση 
αποβλήτων, µέσα από ολοκληρωµένες ενέργειες περιβαλλοντικής διαχείρισης 
ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στις πόλεις και τις αγροτικές περιοχές. 
Αυτό θα µπορούσε, όπου ενδείκνυται, να καλύπτει οµάδες ∆ήµων, και να 
περιλαµβάνει έτσι και συνολικές βελτιωτικές ενέργειες σε τοµείς όπως τα 
πάρκα και οι παιδικές χαρές, καθώς και ενέργειες για την επίλυση του 
προβλήµατος της διάθεσης των απορριµµάτων. 
 
Όσον αφορά τα βιοµηχανικά και επικίνδυνα απόβλητα, η κάθε ενέργεια θα 
πρέπει να βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Aυτή τη στιγµή, τα 
βιοµηχανικά τοξικά απόβλητα κυρίως εξάγονται ή αποθηκεύονται 
προκειµένου να γίνει αλλού η επεξεργασία τους. Κρίνεται σκόπιµο να 
προβλεφθεί ένας χώρος επεξεργασίας µέσα στην ελληνική επικράτεια ώστε 
να αποφευχθεί η απώλεια ελέγχου ως προς τον τρόπο  διάθεσης των 
αποβλήτων αυτών. Για τα νοσοκοµειακά απόβλητα απαιτείται η ολοκλήρωση 
των υποδοµών επεξεργασίας ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όλης της χώρας 
(µία µονάδα αποτέφρωσης νοσοκοµειακών αποβλήτων στην Aθήνα είναι υπό 
κατασκευή µέσω του 2ου KΠΣ, E.Π. Περιβάλλοντος). 
 
Πρέπει επίσης να βρεθούν κατάλληλες λύσεις για τη λάσπη εκ των 
εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισµών και λυµάτων, ιδιαίτερα αυτή που 
παράγεται σε µεγάλα αστικά συγκροτήµατα (σύµφωνα µε την Oδηγία 
91/271/EC) καθώς και για τα γεωργικά απόβλητα, ιδιαίτερα αυτά που 
δηµιουργούνται από την εντατική κτηνοτροφία και την παραγωγή φρούτων οι 
οποίες υπόκεινται σε πολιτικές παρέµβασης. 

 

Τεχνική υποστήριξη που αφορά τα στερεά απόβλητα και τα λύµατα 
 
Προβλέπεται ένας µηχανισµός τεχνικής υποστήριξης για δράσεις που 
αφορούν τα στερεά απόβλητα και τα λύµατα. Ο µηχανισµός αυτός έχει ως 
στόχο να καθιερώσει κοινές τεχνικές προδιαγραφές για τον καλύτερο 
σχεδιασµό, υλοποίηση, λειτουργία και συντήρηση των έργων αυτών. 
Επιπλέον, θα προσφέρει τεχνική υποστήριξη στους οργανισµούς που είναι 
υπεύθυνοι για την υλοποίηση και λειτουργία των έργων. Ο µηχανισµός αυτός, 
που θα έχει επίσης και µία περιφερειακή δοµή, θα τεθεί σε εφαρµογή µέχρι το 
τέλος του 2001. 
 

Προστασία του χερσαίου και του θαλάσσιου τοπίου 
 
Ενέργειες για την προστασία του χερσαίου τοπίου και των δασών, οι οποίες 
δεν προβλέπονται στον άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη της Υπαίθρου», 
προτείνονται στον άξονα αυτό και αφορούν :  
- τον καθαρισµό των παραλιών, ιδιαίτερα εκείνων που επισκέπτεται µεγάλος 

αριθµός τουριστών 
- την ανάπτυξη αποτελεσµατικότερων συστηµάτων οργάνωσης (logistics) 

της προστασίας πολιτών. 



77 

- τον καθαρισµό του τοπίου γενικότερα παρέχοντας κατάλληλες λύσεις για 
τις εγκαταλελειµµένες δηµόσιες χωµατερές ή για τις χωµατερές χωρίς 
άδεια και γενικότερα ενθαρρύνοντας την κινητοποίηση για τον καθαρισµό 
του φυσικού τοπίου σε ευρεία κλίµακα. Θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί 
µία δράση διαρκούς χαρακτήρα η οποία να βασίζεται και στην πρόληψη 
(βλέπε τµήµα για την επιθεώρηση περιβάλλοντος κατωτέρω). 

- την αντιµετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης. 

Καταπολέµηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης 
 
H διαχείριση του συστήµατος κυκλοφορίας και η µεγαλύτερη χρήση των 
δηµόσιων µεταφορών στα µεγάλα αστικά κέντρα συµβάλλουν θετικά στην 
αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων. 
 
Eντούτοις, ιδιαίτερα στα µεγάλα αστικά κέντρα όπως της Aθήνας και της 
Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να υπάρχει 
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των κοινοτικών κανονισµών για την 
ατµοσφαιρική ρύπανση. 
 
Eπιπλέον, σ' αυτή την προτεραιότητα, θα πρέπει να ξεκινήσει ειδική ενέργεια 
καταπολέµησης της ηχορύπανσης µε έµφαση στα ευαίσθητα σηµεία των 
αστικών συγκροτηµάτων (νοσοκοµεία, σχολεία, τουριστικές εγκαταστάσεις, 
χώροι πολιτιστικού ενδιαφέροντος). 
 

Eπιθεώρηση περιβάλλοντος 
 
Eίναι αναγκαία η ύπαρξη κατάλληλα στελεχωµένης Επιθεώρησης που θα 
παρακολουθεί την εφαρµογή των νόµων και διαταγµάτων που σχετίζονται µε 
τη διαχείριση των λυµάτων, των στερεών αποβλήτων και της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης και η οποία θα είναι σε θέση να επιβάλει αποτελεσµατικές 
κυρώσεις στους ρυπαίνοντες. H Eλλάδα είναι ένα από τα λίγα Kράτη Mέλη 
που δεν έχει ακόµα θέσει σε λειτουργία µία κατάλληλα στελεχωµένη 
επιθεώρηση. H υιοθέτηση της αναγκαίας νοµοθεσίας αποτελεί πλέον επείγον 
ζήτηµα. Οι δαπάνες ίδρυσης που θα προκύψουν για το ειδικό Σώµα 
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος είναι επιλέξιµες. Eίναι ζωτικής σηµασίας να 
επιτευχθεί πρόοδος σ' αυτόν τον τοµέα, όχι µόνο για να υπάρξει ουσιαστική 
πρόοδος στη µείωση της ρύπανσης και τη συνειδητοποίηση των πολιτών 
αλλά και για τη µακροχρόνια αειφορία (κυρίως του τουρισµού στην Eλλάδα). 
Η ενέργεια αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από άλλες ενέργειες 
συνειδητοποίησης των πολιτών µε προτεραιότητα στους νέους και τις 
επιχειρήσεις, µέσα από ενέργειες εκπαίδευσης και επαγγελµατικής 
κατάρτισης.    
 

Χωροταξικός Σχεδιασµός και ∆ιαχείριση Χρήσεων Γης 
 
Θα πρέπει να ενισχυθεί η πρακτική εφαρµογή της νοµοθεσίας για το 
χωροταξικό σχεδιασµό και το σχεδιασµό των χρήσεων γης σε δηµοτικό και σε 
περιφερειακό επίπεδο. 
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Eίναι αναγκαία η ύπαρξη ενός γεωγραφικού συστήµατος πληροφοριών 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης σε εθνικό επίπεδο. 
 
Tο έργο που έχει ξεκινήσει για τη δηµιουργία κτηµατολογίου θα πρέπει να 
επιταχυνθεί στο µέγιστο δυνατό βαθµό, µε στόχο την κάλυψη του 55% της 
ελληνικής επικράτειας µέχρι το 2006. Tο έργο αυτό µπορεί να ενισχυθεί µε την 
αύξηση των εσόδων από τη διάθεση των πληροφοριών που περιλαµβάνει το 
κτηµατολόγιο. 
 
Μπορούν επίσης να ενισχυθούν παρεµβάσεις στο δοµηµένο περιβάλλον 
καινοτόµου ή / και εθνικής σηµασίας. 
 

Kατάλληλη διαχείριση προστατευόµενων περιοχών 
 
Θεωρητικά, και λόγω του εξαιρετικού πλούτου και της διεθνούς σηµασίας των 
ελληνικών βιοτόπων απαιτούνται διαχειριστικά σχέδια για όλες τις 
προστατευόµενες περιοχές και ιδίως για τις 268 περιοχές NATURA 2000 που 
καλύπτουν περίπου 20% της Ελληνικής Επικράτειας. Tα σχέδια διαχείρισης 
µπορεί να οδηγήσουν σε επενδύσεις, όπως αυτές για τη δηµιουργία 
συνθηκών προστασίας υδραυλικών έργων, ή τη µετεγκατάσταση 
δραστηριοτήτων. Eνας εφικτός στόχος για την περίοδο 2000-2006 ενδέχεται 
να είναι η σύσταση δοµών ολικής προστασίας των περιοχών για τις οποίες 
ανελήφθη δράση µέσω του 2ου KΠΣ ή άλλων χρηµατοδοτικών µέσων, καθώς 
και ο προσδιορισµός και η εφαρµογή σχεδίων ολικής προστασίας για άλλες 
σηµαντικές περιοχές στην ελληνική επικράτεια, σύµφωνα µε ένα 
ολοκληρωµένο εθνικό σχέδιο. Στο σχέδιο αυτό θα δοθεί προτεραιότητα σε 
ενέργειες που στοχεύουν στον προσδιορισµό και την εφαρµογή σχεδίων 
ολικής προστασίας για τουλάχιστον 25 έως 30 πιο σηµαντικές περιοχές στην 
ελληνική επικράτεια, συµπεριλαµβανοµένων των 11 περιοχών RAMSAR. Tο 
σχέδιο αποτελεί προϋπόθεση για νέες ενέργειες και θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί πριν τον Iούνιο του 2001. 
 
Θα πρέπει να διερευνηθούν επίσης ενδεχόµενες δυνατότητες µερικής 
χρηµατοδότησης αυτών των έργων από εισοδήµατα που προέρχονται από 
εξειδικευµένες µορφές τουρισµού. Eπιπροσθέτως, ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί στην υποστήριξη της προστασίας των θαλάσσιων πάρκων 
στις Σποράδες και τη Zάκυνθο. 
 

Ενέργειες ευαισθητοποίησης των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέµατα  
 
Ενέργειες εκπαίδευσης και κατάρτισης για περιβαλλοντικά θέµατα θα 
χρηµατοδοτηθούν από τα Ε.Π. «Αρχικής και Επαγγελµατικής Κατάρτισης» και 
«Απασχόλησης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης». Το ποσό της κοινοτικής 
συνδροµής για τις ενέργειες αυτές θα είναι της τάξεως των 150 εκ. Ευρώ. 
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Mία ολοκληρωµένη στρατηγική 
 
Σχετικά µε τις επενδύσεις στον τοµέα των υποδοµών, θα υπάρξει µία 
ολοκληρωµένη εθνική περιβαλλοντική στρατηγική για τους πόρους του 
Tαµείου Συνοχής και του ETΠA. Το Ταµείο Συνοχής θα επικεντρωθεί σε 
µεγάλα έργα, ενώ το ΕΤΠΑ σε µικρότερες επενδύσεις. Oι ενέργειες του ΕΤΠΑ  
που σχετίζονται µε την ολοκληρωµένη εθνική στρατηγική µπορούν να 
αναληφθούν στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος που αφορά το 
περιβάλλον καθώς και των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων. Oι 
συνδροµές του Tαµείου Συνοχής και του ETΠA θα είναι ανάλογες της 
δυνατότητας απόδοσης εισοδηµάτων (πραγµατικών ή εν δυνάµει) των 
επενδύσεων αυτών, αντανακλώντας πρακτικά την εφαρµογή της αρχής ο 
�ρυπαίνων πληρώνει�.  
 
Aυτή η προτεραιότητα θα καλύπτει όλες τις βασικές ενέργειες που 
προβλέπονται στο πλαίσιο µιας εθνικής στρατηγικής διαχείρισης υδάτων και 
αποβλήτων, ενώ τα µικρότερα έργα θα εντάσσονται στα περιφερειακά 
επιχειρησιακά προγράµµατα. 
 
Τα έργα που συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής πρέπει να 
συντονίζονται στενά µε εκείνα που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, 
σύµφωνα µε διαδικασίες που θα καθορισθούν στα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα. 
 
Είναι τέλος αναγκαίος ένας αποτελεσµατικότερος διυπουργικός συντονισµός 
της κυβερνητικής πολιτικής, όσον αφορά τη φυσική κληρονοµιά και το 
δοµηµένο περιβάλλον.  
 
2.3.5.2.  Πολιτισµός 
 
Το γενικό πλαίσιο 
 
H πολιτιστική κληρονοµιά αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα για την Eλλάδα 
καθώς και έναν σηµαντικό παράγοντα προσέλκυσης τουριστικού 
ενδιαφέροντος για τη χώρα, κυρίως στο χώρο του πολιτιστικού και 
συνεδριακού τουρισµού. Παράλληλα, η ανάπτυξη του σύγχρονου ελληνικού 
πολιτισµού, ο οποίος παρουσιάζει σήµερα σχετική καθυστέρηση σε σχέση µε 
άλλες χώρες της Eυρωπαϊκής Eνωσης, δηµιουργεί νέες δυνατότητες 
απασχόλησης. Oι νέες τεχνολογίες και η διάδοση της Kοινωνίας της 
Πληροφορίας προσφέρουν και αυτές ευκαιρίες αξιοποίησης των πολιτιστικών 
αγαθών και υπηρεσιών. 
 
Η στρατηγική 
 
H συνολική στρατηγική της ανάπτυξης για τον τοµέα του Πολιτισµού στοχεύει: 
 
• στην προστασία και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς 

και στην ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισµού. 
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• στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, τόσο σε ό,τι αφορά τις συνθήκες 
προσφοράς, όσο και σε ό,τι αφορά τη ζήτηση των πολιτιστικών αγαθών 
και υπηρεσιών, λαµβάνοντας υπόψη τα εκάστοτε ειδικά χαρακτηριστικά 
και τις ιδιαίτερες ανάγκες. 

 
H στρατηγική αυτή θα πραγµατοποιηθεί µέσα από το E.Π. «Πολιτισµός», 
καθώς και µέσα από τα έργα και τις ενέργειες που θα ενταχθούν στα 
περιφερειακά προγράµµατα, στο E.Π. «Kοινωνία της Πληροφορίας» και στις 
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες.  

 
Για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, επιπλέον των άλλων 
παρεµβάσεων σηµειώνονται τα παρακάτω : 
 
• Oι σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών 

καθώς και οι ευκαιρίες που προσφέρονται στο πλαίσιο της Kοινωνίας της 
Πληροφορίας θα αξιοποιηθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Aυτή η 
προβληµατική εξετάζεται στο E.Π. « Kοινωνία της Πληροφορίας». 

 
• Προτεραιότητα θα δοθεί στις ενέργειες στήριξης οι οποίες, από τη µία 

πλευρά οδηγούν στην ποιοτική βελτίωση του τουριστικού προϊόντος που 
προσφέρει η χώρα και, από την άλλη, ενισχύουν τη συνολική ανάπτυξη 
στον τοµέα του πολιτισµού. Oι δράσεις που θα έχουν άµεσα και ορατά 
αποτελέσµατα σε σχέση µε την ελκυστικότητα και την ευχέρεια 
πρόσβασης στους αρχαιολογικούς χώρους και τα µουσεία θα τύχουν 
ιδιαίτερης προσοχής. 

 
• Eπιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις δράσεις στήριξης ανθρωπίνων 

πόρων, οι οποίες θα συγχρηµατοδοτηθούν από το Kοινωνικό Tαµείο, 
µέσα από την προτεραιότητα «Aνθρώπινοι Πόροι» µε ενδεικτικό ύψος 
κοινοτικής συνδροµής 70 εκατ. EYPΩ. Aυτή η σηµαντική προσπάθεια στο 
χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης θα τεθεί σε ισχύ µε την 
ενεργοποίηση αυτού του άξονα προτεραιότητας.  

 
Οι άξονες προτεραιότητας και οι κατηγορίες δράσεων 
 
Λαµβάνοντας υπ� όψιν τα παραπάνω, οι άξονες προτεραιότητας στον τοµέα 
του πολιτισµού για την περίοδο 2000-2006 είναι οι ακόλουθοι: 

 
• H προστασία και η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς που 

αντιστοιχεί στα δύο τρίτα περίπου των διαθέσιµων πιστώσεων. 
• H ανάπτυξη του σύγχρονου ελληνικού πολιτισµού. 

• H ανάπτυξη του τοµέα του πολιτισµού στο πλαίσιο της κοινωνίας 
της πληροφορίας. 

• H ενίσχυση και η εξειδίκευση των ανθρώπινων πόρων. 
 
O άξονας «Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς» 
περιλαµβάνει έργα και ενέργειες που στοχεύουν στη βελτίωση της υποδοµής 
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των µουσείων, των υπηρεσιών, που παρέχονται από αυτά, καθώς και στην 
αξιοποίηση των µνηµείων, και των αρχαιολογικών συνόλων και χώρων.  

 
Όσον αφορά τα µουσεία, οι ενέργειες θα αφορούν, ενδεικτικά, τη βελτίωση της 
υποδοµής και του τεχνολογικού εξοπλισµού στα ήδη υπάρχοντα αλλά και την 
κατασκευή νέων στην περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο. Παράλληλα, στο 
πλαίσιο µιας σύγχρονης αντίληψης για τη λειτουργία τους οι παρεχόµενες 
υπηρεσίες θα βελτιωθούν µέσα από µία σειρά παρεµβάσεων που θα 
στοχεύουν στα εξής: 
- την ανάδειξη της εκπαιδευτικής τους διάστασης  
- την ένταξή τους στην καθηµερινή πολιτιστική ζωή της χώρας 
- τη βελτίωση της επικοινωνιακής τους πολιτικής 
- την προώθηση ενός δικτύου παραγωγής και εµπορίας πιστών αντιγράφων 

και αντικειµένων υψηλής ποιότητας για εµπορική εκµετάλλευση. 
 
Eπιπλέον, προβλέπονται οριζόντιες δράσεις στήριξης ως προς τη λειτουργία 
των µουσείων όπως η δηµιουργία και ανάπτυξη ενός δικτύου κέντρων 
συντήρησης και ενός δικτύου χώρων αποθήκευσης αρχαιολογικών 
ευρηµάτων. 
 
Όσον αφορά τα µνηµεία, και τους αρχαιολογικούς χώρους και σύνολα, θα 
αναληφθεί σειρά ενεργειών προκειµένου : 
- να προστατευθούν και να αξιοποιηθούν  
- να δηµιουργηθούν σύγχρονοι και καλά οργανωµένοι χώροι υποδοχής του 

κοινού 
- να προωθηθούν ευρύτερες πολιτιστικές διαδροµές 
- να οργανωθούν, στα πλαίσια του δυνατού, σύγχρονες πολιτιστικές 

δραστηριότητες σε ορισµένα µνηµεία 
- να αναδειχθεί η εκπαιδευτική τους διάσταση 
- να χρησιµοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες για την πληροφόρηση του κοινού 

και την προώθηση και διάδοση των πολιτιστικών αγαθών σε διεθνές 
επίπεδο. 

  
Ως προς τον άξονα του σύγχρονου πολιτισµού, ο στόχος είναι να ενισχυθεί η 
προσφορά και η ζήτηση των πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών. O στόχος 
αυτός θα επιτευχθεί από τη µια πλευρά µέσω της ενίσχυσης των υποδοµών 
του σύγχρονου πολιτισµού και από την άλλη µέσω της ενίσχυσης των 
θεσµικών του δοµών. Σ' αυτό το πλαίσιο θα ολοκληρωθεί η δηµιουργία των 
µεγάλων πολιτιστικών κέντρων και των µητροπολιτικών συνεδριακών 
κέντρων. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν και άλλες υποδοµές του σύγχρονου 
πολιτισµού, κυρίως πολυ-πολιτισµικά κέντρα, αλλά και ειδικές πολιτιστικές 
υποδοµές, σε σχέση µε την τοπική παράδοση και το πολιτισµικό δυναµικό της 
περιφέρειας και σε συνδυασµό µε το σύνολο του πολιτιστικού δικτύου της 
χώρας.  
 
Eπιπλέον θα ενισχυθούν θεσµοί και δίκτυα συνεργασίας µε εταίρους από την 
Eυρώπη και τον κόσµο για την ανταλλαγή και την προώθηση καλών 
πρακτικών. Επίσης θα προχωρήσει η υλοποίηση µεγάλων επικοινωνιακών 
γεγονότων που θα λάβουν χώρα κατά την περίοδο 2000-2006. Tέλος, όσον 
αφορά τους άξονες για το σύγχρονο πολιτισµό και την κοινωνία της 
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πληροφορίας, θα ενθαρρυνθεί η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων (όπως πχ. 
χορηγίες) και θα υποβληθούν συγκεκριµένες προτάσεις εφαρµογής µετά την 
ενδιάµεση αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράµµατος. 
 
2.3.5.3.  Υγεία 
 
H βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών 
υγείας και πρόνοιας στην Eλλάδα παραµένει µία από τις σηµαντικότερες 
προτεραιότητες για την περίοδο προγραµµατισµού 2000-2006. 
 
Kατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, οι µεγάλες επενδύσεις σε 
υποδοµές και εξοπλισµό είχαν ως αποτέλεσµα τη σαφή µείωση των 
ανισοτήτων τόσο ως προς τις παρεχόµενες στην ελληνική επικράτεια 
υπηρεσίες, όσο και σε σύγκριση µε άλλα κράτη � µέλη της Ε.Ε. Eντούτοις, οι 
επενδύσεις αυτές δεν απέδωσαν πλήρως λόγω καθυστερηµένης 
ολοκλήρωσής τους, των αδυναµιών διαχείρισης στο σύστηµα υγείας και της 
ανεπαρκούς αναβάθµισης των δεξιοτήτων του προσωπικού, κυρίως του 
νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού καθώς και των στελεχών διοίκησης 
και του διοικητικού προσωπικού.  
 
Ενέργειες κατάρτισης υλοποιήθηκαν µόνο προς το τέλος του 2ου KΠΣ. 
∆εδοµένου ότι ήταν η πρώτη φορά που υλοποιήθηκαν ενέργειες για τους 
ανθρώπινους πόρους στον τοµέα της υγείας, οι ενέργειες αυτές δεν κάλυψαν 
αποτελεσµατικά τις ανάγκες των οµάδων-στόχων και δεν έγινε χρήση 
συγχρόνων µεθόδων. Παρ� όλα αυτά, προσέφεραν µία βάση για τον 
προσδιορισµό της µελλοντικής στρατηγικής ανθρωπίνων πόρων στον τοµέα 
της υγείας. 
 
Tέλος οι προσπάθειες που γίνονται εδώ και χρόνια στο πεδίο της ψυχιατρικής 
µεταρρύθµισης στην Eλλάδα, χρειάζεται να συνεχιστούν µε µεγαλύτερη 
αποφασιστικότητα, ώστε να επιτευχθεί το ενδεδειγµένο επίπεδο φροντίδας 
σύµφωνα µε τις σύγχρονες αρχές χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. 
 
H µεταρρύθµιση του εθνικού συστήµατος υγείας η οποία βρίσκεται υπό 
σχεδιασµό (το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο θα κατατεθεί προς συζήτηση στο 
Eλληνικό Kοινοβούλιο το φθινόπωρο του 2000) θα πρέπει να περιλαµβάνει 
όλες τις απαιτούµενες θεσµικές αλλαγές για τον εκσυγχρονισµό της 
λειτουργίας και της διοίκησης των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Aυτό είναι 
πρωταρχικής σηµασίας και αποτελεί ένα βασικό στοιχείο για την επιτυχία της 
µεταρρύθµισης. 
 
Oι µελλοντικές παρεµβάσεις των ∆ιαρθρωτικών Tαµείων στον τοµέα της 
υγείας και της πρόνοιας θα βασίζονται στους στρατηγικούς 
προσανατολισµούς της σχεδιαζόµενης µεταρρύθµισης και θα στοχεύουν 
ιδιαίτερα στην εφαρµογή εκείνων των χαρακτηριστικών της που 
αντιµετωπίζουν τις οργανωτικές και διοικητικές αδυναµίες, τις αδυναµίες στην 
ποιότητα και απόδοση του προσωπικού και τις αδυναµίες στη δοµή των 
υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Aυτές οι παρεµβάσεις θα συµβάλουν επίσης 
στην επίτευξη των στόχων των νέων ευρωπαϊκών πολιτικών για την 
απασχόληση, τη µεταρρύθµιση των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, την 
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κοινωνική ενσωµάτωση και την καταπολέµηση των διακρίσεων, τη νέα 
στρατηγική για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και την προώθηση µιας κοινωνίας 
για όλες τις ηλικίες.  
 
Όσον αφορά το στόχο της βελτίωσης της ποιότητας, της αποδοτικότητας και 
της αποτελεσµατικότητας της παροχής υγειονοµικής περίθαλψης, απαιτείται ο 
λειτουργικός εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα της παροχής 
υγειονοµικής περίθαλψης (πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια, τριτοβάθµια), µέσα 
από τον εξορθολογισµό της λειτουργίας των υφιστάµενων δοµών, και τη 
δηµιουργία σύγχρονων συστηµάτων διαχείρισης, διοίκησης και ελέγχου. 
Παράλληλα, η ανάπτυξη και η λειτουργία των αναγκαίων δοµών στον τοµέα 
της πρωτοβάθµιας υγειονοµικής περίθαλψης, θα επιτρέψει στα νοσοκοµεία 
και στα κέντρα υγείας να διαδραµατίσουν έναν περισσότερο διακριτό και 
αυτόνοµο ρόλο, συµβάλλοντας στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του 
συστήµατος υγείας. 
O διοικητικός και λειτουργικός εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών υγείας θα 
πρέπει να συµβαδίζει µε µία ορθολογικότερη αναδιάταξη του προσωπικού, 
στο πλαίσιο µίας πολιτικής ανάπτυξης του προσωπικού, προκειµένου να 
επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσµα από ποσοτική και ποιοτική άποψη.  
Στο Γ� ΚΠΣ, η προτεραιότητα ως προς τη διάθεση των πιστώσεων θα δοθεί 
στην κατάρτιση του προσωπικού των νοσοκοµείων (ιατρικό, νοσηλευτικό, 
παρα-ιατρικό, διοικητικό προσωπικό), καθώς και στην κατάρτιση των 
ανωτέρων διοικητικών στελεχών νοσοκοµείων. Η εν λόγω κατάρτιση θα 
πρέπει να συνδέεται άµεσα µε τις συγκεκριµένες ανάγκες οι οποίες 
απορρέουν από τις πλέον πρόσφατες επιστηµονικές εξελίξεις και τάσεις στο 
χώρο. Eπιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η επαρκής κατάρτιση του 
προσωπικού υγειονοµικής περίθαλψης στις πρωτοβάθµιες υπηρεσίες υγείας 
και του προσωπικού που απασχολείται στο πεδίο της προστασίας της 
δηµόσιας υγείας και της πρόληψης.  
Η λειτουργία υποστηρικτικών µηχανισµών της µεταρρύθµισης του εθνικού 
συστήµατος υγείας και η πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού θα 
µπορούσε επίσης να εξετασθεί για χρηµατοδότηση κατά τρόπο ο οποίος θα 
περιγραφεί στο Ε.Π. Υγείας.   
H εισαγωγή ολοκληρωµένων συστηµάτων πληροφορικής τόσο σε 
διαχειριστικό όσο και σε ιατρικό επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένης της 
ανάπτυξης δικτύων τηλε-ιατρικής, προβλέπεται στο πλαίσιο της 
προτεραιότητας «Kοινωνία της Πληροφορίας».  
Mία τρίτη προτεραιότητα είναι η ενίσχυση και η περαιτέρω ανάπτυξη των 
πρωτοβάθµιων υπηρεσιών της υγειονοµικής περίθαλψης στα αστικά κέντρα 
συµβάλλοντας στη µείωση της άνισης πρόσβασης των πολιτών στο σύστηµα 
υγείας και στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των 
νοσοκοµείων µειώνοντας το φόρτο εργασίας τους. Aυτό, σε συνδυασµό µε 
άλλα µέτρα, θα συνεισφέρει και στην προώθηση της πρόληψης και την 
προστασία της δηµόσιας υγείας. Eπιπλέον, θα προωθηθούν επίσης 
παρεµβάσεις για τη λειτουργική ολοκλήρωση του Eθνικού Kέντρου Aµεσης 
Bοήθειας (EKAB). Οι προσπάθειες κατάρτισης που απαιτούνται για το σκοπό 
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αυτό θα πρέπει να βασιστούν ανάλογα µε τις ανάγκες, σε εκσυγχρονισµό του 
περιεχοµένου µαθηµάτων και σε νέους τύπους διεπιστηµονικών προσόντων. 
 
Λαµβανοµένων υπόψη των προοπτικών εξέλιξης της µεταρρύθµισης του 
εθνικού συστήµατος υγείας, ξεκινώντας µε την υιοθέτηση του σχετικού 
νοµοθετικού πλαισίου το φθινόπωρο του 2000, θα µπορούσε να εξετασθεί το 
ενδεχόµενο διάθεσης πιστώσεων για τον εκσυγχρονισµό της υποδοµής και 
του εξοπλισµού των νοσοκοµειακών µονάδων ιδιαίτερα στην Aθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη. 
Kάτι τέτοιο θα πρέπει να αφορά επενδύσεις άµεσα συνδεδεµένες µε τον 
διοικητικό και λειτουργικό εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών υγείας, µε την 
προϋπόθεση ότι προτείνονται στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδίου το οποίο 
αναµένεται να εγκριθεί µέχρι το τέλος του 2000. Aυτό το σχέδιο θα πρέπει να 
περιέχει όλα τα στοιχεία της προσπάθειας εκσυγχρονισµού (διοίκηση, 
λειτουργία µε ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση της απόδοσης του 
προσωπικού, εκσυγχρονισµός και ολοκλήρωση των υποδοµών και του 
εξοπλισµού των νοσοκοµειακών µονάδων ιδιαίτερα στην Αθήνα και στην 
Θεσσαλονίκη). Θα έχει σαφώς αρθρωµένες φάσεις και συγκεκριµένους 
βραχυπρόθεσµους, µεσοπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους. Είναι 
επίσης σηµαντικό να δηµιουργηθεί ένα αποτελεσµατικό σύστηµα το οποίο θα 
διασφαλίζει τη συστηµατική παρακολούθηση και αποτίµηση της εφαρµογής 
του σχεδίου, καθώς και την ποιότητα και την απόδοση του προσωπικού ως 
µέρους αυτού του σχεδίου. 
 
Ψυχική Yγεία 
 
Σχετικά µε την ψυχική υγεία, είναι σηµαντικό οι παρεµβάσεις να 
εναρµονίζονται και να εξασφαλίζουν τη συνέχεια της προσπάθειας 
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης η οποία ξεκίνησε µε τον Kανονισµό 815/84. Θα 
αναληφθεί δράση κυρίως ως προς την επιτάχυνση της απο-ιδρυµατοποίησης 
χρόνιων ασθενών σε µεγάλα ψυχιατρικά νοσοκοµεία και την αποφυγή χρόνιας 
νοσηλείας µέσα από εξατοµικευµένη διαδικασία η οποία θα καθιστά τους 
ασθενείς ικανούς, και ενεργά υποκείµενα µε δικαιώµατα για πλήρη συµµετοχή 
στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Aυτό θα επιτευχθεί µέσα από την 
ανάπτυξη ενός αποτελεσµατικού τοµεοποιηµένου δικτύου µονάδων ψυχικής 
υγείας, σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, για την πρόληψη, άµεση παρέµβαση, 
παροχή φροντίδας/υποστήριξης, καθώς και δοµών που διευκολύνουν τη 
µετάβαση στην κοινωνικο-οικονοµική (επαν)ένταξη. 
 
Eπιπλέον θα πρέπει να υιοθετηθούν κατάλληλα µέτρα κοινωνικής πολιτικής 
καθώς και εκπαίδευσης/κατάρτισης, σε συνδυασµό µε τις αναγκαίες 
προληπτικές και ενεργητικές πολιτικές που να προωθούν τη συµµετοχή στην 
αγορά εργασίας. 
 
Προκειµένου να εξασφαλισθεί µια ολοκληρωµένη και συνεκτική προσέγγιση 
και να τεθούν οι κατάλληλες προτεραιότητες δράσης, οι παρεµβάσεις των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων στον τοµέα της Ψυχικής Yγείας προϋποθέτουν ένα 
εθνικό σχέδιο δράσης, το οποίο θα περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες οι οποίες 
απαιτούνται ακόµη για τη συνέχιση και εδραίωση της ψυχιατρικής 
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µεταρρύθµισης στην Eλλάδα, περιλαµβανοµένου του οργανωτικού και 
διοικητικού εκσυγχρονισµού των µονάδων ψυχικής υγείας µε µία 
ορθολογικότερη αναδιάταξη του προσωπικού. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να 
εγκριθεί εντός του πρώτου εξαµήνου του 2001 και θα πρέπει επίσης να 
περιλαµβάνει µία ειδική δράση στο ψυχιατρικό νοσοκοµείο Aττικής για την 
άµεση βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ασθενών καθώς και την απο-
ιδρυµατοποίηση ασθενών. Θα πρέπει να αποτελείται από φάσεις σαφώς 
αρθρωµένες και µε κατάλληλους βραχυπρόθεσµους, µεσοπρόθεσµους και 
µακροπρόθεσµους ποσοτικοποιηµένους στόχους. H συστηµατική 
παρακολούθηση και αποτίµηση της εφαρµογής του σχεδίου θα πρέπει να 
διασφαλίζεται από την αρµόδια υπηρεσία του Yπουργείου Yγείας και 
Πρόνοιας. 
Eιδικότερα, η συνέχιση της προσπάθειας της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης 
απαιτεί τη δέσµευση των Eλληνικών αρχών όσον αφορά: 
- Tην εφαρµογή του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου για την ψυχική υγεία 

(Nόµος 2716/99) διασφαλίζοντας ότι το σύνολο της απαραίτητης σχετικής 
νοµοθεσίας θα έχει θεσπισθεί το αργότερο µέχρι το τέλος του 2001. 

- Tην κατάλληλη χρήση και λειτουργία όλων των δοµών που 
δηµιουργήθηκαν µε τον Kανονισµό 815/84, τις Kοινοτικές Πρωτοβουλίες, 
και το E.Π. "Kαταπολέµηση του Aποκλεισµού από την Aγορά Eργασίας" 
(KΠΣ 1994-99 για την Eλλάδα). 

- Tη συνέχιση της λειτουργίας όλων των δοµών που πρόκειται να 
δηµιουργηθούν είτε για την απο-ιδρυµατοποίηση των ασθενών είτε για την 
πρόληψη, την άµεση παρέµβαση, την παροχή φροντίδας υποστήριξης 
καθώς και την διευκόλυνση της µετάβασης στην κοινωνικοοικονοµική 
επανένταξη, στο πλαίσιο του KΠΣ 2000-2006 για την Eλλάδα. 

- Τη διατήρηση, στο βαθµό του δυνατού, και µε την προϋπόθεση ότι θα 
αποτιµηθεί η ποιότητα του προσωπικού που έχει ήδη προσληφθεί στο 
πλαίσιο του KΠΣ 1994-99 για την Eλλάδα, µέσα από κατάλληλες 
διοικητικές / νοµοθετικές ρυθµίσεις που θα διασφαλίσουν τη συνέχεια της 
προσπάθειας. 

- Tην εισαγωγή θεσµικών / νοµοθετικών µεταρρυθµίσεων για την 
απλοποίηση των ισχυουσών διαδικασιών χρηµατο-οικονοµικής διαχείρισης 
και πρόσληψης προσωπικού στα ψυχιατρικά νοσοκοµεία και σε άλλα 
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου στον τοµέα υγείας και πρόνοιας. 

 

Πρόνοια 
 
H αποµάκρυνση από την παραδοσιακή προσέγγιση "προστατευτισµού" προς 
µία προσέγγιση η οποία βασίζεται στα δικαιώµατα και στις ίσες ευκαιρίες θα 
πρέπει να αποτελεί τη στρατηγική που θα διέπει τις παρεµβάσεις των 
∆ιαρθρωτικών Tαµείων στον τοµέα της Πρόνοιας για την περίοδο 2000-2006. 
 
Στο πλαίσιο εθνικών πολιτικών κοινωνικής προστασίας και ειδικότερα 
πολιτικών που προωθούν την κοινωνική ενσωµάτωση, το επιχειρησιακό 
πρόγραµµα θα στηρίξει κατά προτεραιότητα: 
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- Ενέργειες καταγραφής του εύρους και της συνεισφοράς των 
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας συµπεριλαµβανοµένης µιας 
ποσοτικής και ποιοτικής αποτίµησης του υπάρχοντος προσωπικού. 

- Όπου υπάρχουν αποτελέσµατα, οι παρεµβάσεις θα πρέπει να 
βασίζονται στην προηγούµενη ενέργεια, θα αφορούν δε τον 
εξορθολογισµό στην οργάνωση, τη διαχείριση και τον έλεγχο των 
υπηρεσιών πρόνοιας, συµπεριλαµβανοµένου του λειτουργικού 
εκσυγχρονισµού αυτών και της σύνδεσης αυτών µε υπηρεσίες υγείας 
και ψυχικής υγείας, ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τη νέα προσέγγιση 
για ίσες ευκαιρίες, κοινωνική ενσωµάτωση, την καταπολέµηση των 
διακρίσεων και την (επαν)ένταξη στην αγορά εργασίας σε επίπεδο 
τοπικής κοινότητας. 

- Θα µπορούσε να εξετασθεί η δηµιουργία νέων δοµών εφόσον 
εξυπηρετούν την προσέγγιση των ίσων ευκαιριών, της κοινωνικής 
ενσωµάτωσης και (επαν)ένταξης στην αγορά εργασίας και µε βάση 
τους όρους οι οποίοι θα αναφέρονται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα 
υγείας. 

 
H κατάρτιση του προσωπικού θα πρέπει κατά προτεραιότητα να συνδέεται µε 
το στόχο της διευκόλυνσης της συµµετοχής, της αυτονοµίας και της 
ανεξαρτησίας ιδιαίτερα των ατόµων σε µειονεκτική θέση, 
συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Eπιπλέον, οι 
ενέργειες αποκατάστασης και πρόληψης θα πρέπει να είναι πιο στενά 
συνδεδεµένες, όπου ενδείκνυται, µε την επιδίωξη ίσων ευκαιριών. 
 
2.3.6  Προτεραιότητα 6: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Η ελληνική κυβέρνηση αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην προώθηση της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) στην Ελλάδα. Θεωρεί ότι οι νέες 
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν ουσιαστικό 
εργαλείο για ανοιχτή και αποτελεσµατική διακυβέρνηση καθώς και για τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. ∆ηµιουργούν νέες 
µεθόδους εργασίας, νέες δεξιότητες και την ανάγκη για συνεχή µάθηση και 
προσαρµογή του εκπαιδευτικού συστήµατος. Ταυτόχρονα, συµβάλλουν στη 
καλυτέρευση της ποιότητας ζωής µε την παροχή βελτιωµένων υπηρεσιών 
υγείας, µεταφορών και προστασίας του περιβάλλοντος. Συµβάλλουν, επίσης, 
στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και της ελληνικής γλώσσας. 
Κύριο µέληµα της Κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσει ότι η αναδυόµενη ΚτΠ θα 
είναι µία κοινωνία για όλους, χωρίς διακρίσεις µεταξύ εχόντων και µη εχόντων 
πρόσβαση στην πληροφορία, διασφαλίζοντας τα δικαιώµατα των πολιτών και 
την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης. 

Με στόχο την προώθηση της ΚτΠ µε τρόπο συνεκτικό και ολοκληρωµένο, 
προτείνεται ένα ξεχωριστό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την ΚτΠ (ΕΠΚτΠ) στο 
πλαίσιο του παρόντος ΚΠΣ. Το εν λόγω ΕΠ έχει καινοτοµικό και οριζόντιο 
χαρακτήρα, διαπερνώντας διαφορετικές κυβερνητικές υπηρεσίες. Στόχος του 
είναι να εφαρµοστούν τα σηµαντικότερα σηµεία της Λευκής Βίβλου της 
ελληνικής κυβέρνησης µε τίτλο �Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας� του 
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Φεβρουαρίου του 1999. Κινείται επίσης στην κατεύθυνση  της πρωτοβουλίας 
eEurope και των συµπερασµάτων της Συνόδου Κορυφής που 
πραγµατοποιήθηκε στη Λισσαβόνα τον Μάρτιο του 2000. 

Εντούτοις, η ανάπτυξη των εφαρµογών για την ΚτΠ δεν αποτελεί αυτοσκοπό. 
Μπορεί να επιτύχει µόνο στο πλαίσιο µιας ευρύτερης προοπτικής για την 
επίτευξη αποτελεσµατικότητας και εκσυγχρονισµού, µιας ανοιχτής κοινωνίας 
και ενός ποιοτικά καλύτερου επιπέδου διαβίωσης. Για το λόγο αυτό, είναι 
απαραίτητο οι δράσεις για την ΚτΠ να είναι πλήρως ενσωµατωµένες στο 
σχεδιασµό και στην εφαρµογή όλων των πλευρών κάθε αναπτυξιακής δράσης 
και να µην περιορίζονται σε µία συγκεκριµένη χρηµατοδοτική προτεραιότητα. Η 
Επιτροπή Παρακολούθησης του ΚΠΣ θα πρέπει να δώσει συγκεκριµένες 
σχετικές οδηγίες προς τις Επιτροπές Παρακολούθησης των Τοµεακών και 
Περιφερειακών Προγραµµάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά στον καθορισµό των 
κριτηρίων επιλογής έργων, στην παρακολούθηση και στην αποτίµηση των 
αναπτυξιακών επιπτώσεων. 

Συνολικά, προτείνεται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΠΚτΠ περίπου 2,2 
δισεκατοµµύρια ευρώ δηµόσιας χρηµατοδότησης για την προσεχή επταετία. Το 
ποσό αυτό αντιπροσωπεύει επίπεδα δαπάνης ανάλογα µε εκείνα των πλέον 
φιλόδοξων περιοχών της Βορείου Ευρώπης κατά την παρελθούσα περίοδο. 
Μολονότι η απαοτελεσµατική αξιοποίηση ενός τόσο µεγάλου ποσού αποτελεί 
σηµαντική πρόκληση, είναι βέβαιο ότι  απαιτούνται αποφασιστικές ενέργειες 
προκειµένου να µειωθεί η απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από τα υπόλοιπα 
Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. όσον αφορά τις εφαρµογές για την ΚτΠ. 

Σήµερα, οι συνολικές δαπάνες για ΤΠΕ αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 4% του 
(ελληνικού) ΑΕΠ, ποσοστό µικρότερο από τον αντίστοιχο κοινοτικό µέσο όρο, 
αλλά αυξάνουν µε ρυθµό µεγαλύτερο από 16% κάθε χρόνο. Τα ποσοστά 
διείσδυσης των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (PCs) και του 
Internet, 15% και 5% αντίστοιχα, παραµένουν χαµηλά αλλά αναµένεται να 
αυξηθούν σηµαντικά. Θεµελιώδης προϋπόθεση επιτυχίας είναι η ταχεία 
ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της αγοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 
Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει σε σηµαντικές µειώσεις του µέσου κόστους των 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις, παραµένει 
υψηλό, καθώς και σε περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και του εύρους των 
προσφεροµένων υπηρεσιών. Μεγάλες δυνατότητες για αύξηση της χρήσης των 
ΤΠΕ εµφανίζονται, επίσης, στη δηµόσια διοίκηση, στα σχολεία και στους 
χώρους εργασίας, δυνατότητες που προς το παρόν δεν έχουν πλήρως 
ενεργοποιηθεί. 

Το παρόν ΕΠ θα περιλαµβάνει τους παρακάτω άξονες δράσης: 
 
2.3.6.1.  Παιδεία και Πολιτισµός 
Αξιοποιώντας δράσεις που χρηµατοδοτήθηκαν από το 2ο ΚΠΣ, στόχος είναι να 
προσαρµοστεί το εκπαιδευτικό σύστηµα στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής 
και να χαρακτηρίζεται από αυξηµένη χρήση των νέων τεχνολογιών στην 
εκπαίδευση, τη δικτύωση σχολείων, πανεπιστηµίων και ακαδηµαϊκής 
κοινότητας (συµπεριλαµβανοµένων των διοικητικών υπηρεσιών), από καλά 
καταρτισµένους εκπαιδευτικούς και µαθητές, καθώς και από την ανάπτυξη 
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ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Επίσης, οι ΤΠΕ πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν για την προώθηση του ελληνικού πνεύµατος και πολιτισµού, 
µέσω της τεκµηρίωσης της πολιτιστικής κληρονοµιάς και της προστασίας της 
ελληνικής γλώσσας. 

Σύµφωνα και µε τις συστάσεις του κειµένου eEurope, όλα τα σχολεία της 
Ελλάδας πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο Internet και εργαλεία πολυµέσων, 
καθώς και ικανοποιητικές υπηρεσίες υποστήριξης µέσω Web, έως το τέλος του 
2001. Ιδιαίτερη προσπάθεια θα πρέπει να καταβληθεί προς όφελος των νέων 
που κατοικούν στις λιγότερο ευνοηµένες περιοχές, εξασφαλίζοντάς τους 
πρόσβαση µέσω δηµοσίων σηµείων σύνδεσης. Έως το τέλος του 2002, όλοι οι 
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν καταρτιστεί, ατοµικά όπου απαιτείται, στη 
χρήση του Internet και των εργαλείων πολυµέσων. Στόχος, έως το τέλος του 
2003, αποτελεί να είναι ψηφιακά �εγγράµµατοι� όλοι οι απόφοιτοι της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων 
εξαρτάται από την ενεργοποίηση νέων µεθόδων εφαρµογής που θα 
επιτρέψουν την επιτάχυνση της διαδικασίας υλοποίησης. Το ποσοστό 
διείσδυσης των PCs στην εκπαιδευτική και µαθητική κοινότητα µπορεί επίσης 
να βελτιωθεί µε την ενθάρρυνση της προµήθειας εξοπλισµού σε χαµηλό 
κόστος. 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εκπαιδεύονται και να ενηµερώνονται συνεχώς 
για τις νέες τεχνολογίες. Πρέπει να αναπτυχθούν κατάλληλες εφαρµογές 
εκπαιδευτικών πολυµέσων και λογισµικού για την κατάρτιση. Η διασφάλιση 
υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης µε εφαρµογές πολυµέσων εξαρτάται κυρίως 
από την ύπαρξη κατάλληλου παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού υλικού. Θα είναι, 
συνεπώς, σηµαντικό να αναπτυχθεί και να διαχυθεί εκπαιδευτικό υλικό 
πολυµέσων, να προωθηθεί η πιστοποίηση εφαρµογών εκπαιδευτικού 
λογισµικού, να δηµιουργηθούν ψηφιακές βιβλιοθήκες συνδεδεµένες στα 
κατάλληλα δίκτυα, καθώς και να συσταθούν κέντρα τηλε-εκπαίδευσης για 
εκπαιδευτικούς και µαθητές. Οι κοινωνικά µειονεκτούσες οµάδες δεν πρέπει να 
αποκλειστούν από την ΚτΠ και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν ως εργαλείο για την ειδική εκπαίδευση αυτών των ατόµων. 

Μία άλλη προτεραιότητα είναι να εξασφαλιστεί, έως το τέλος του 2001, γρήγορο 
Internet για ερευνητές και σπουδαστές, µε τη συνέχιση της αναβάθµισης του 
ελληνικού ακαδηµαϊκού δικτύου. 
Προτεραιότητα αποτελεί επίσης η αξιοποίηση εφαρµογών ΤΠΕ στον τοµέα 
του πολιτισµού. Μέσω επιταχυνόµενων διαδικασιών και θεσµικής 
προσαρµογής όπου απαιτείται, θα δοθεί έµφαση στη χρήση πληροφορικής 
και δικτύων για την επιστηµονική και διοικητική τεκµηρίωση και διαχείριση της 
ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς (συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης 
των πνευµατικών δικαιωµάτων), την προώθηση της ελληνικής πολιτιστικής 
κληρονοµιάς (αρχαίας και σύγχρονης) και πολιτισµού µε τη χρήση σύγχρονων 
δικτύων επικοινωνίας, καθώς και την υποστήριξη νέων µορφών πολιτιστικής 
έκφρασης µε χρήση εργαλείων ΤΠΕ. 

2.3.6.2  ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Ποιότητα Ζωής 
Ο δεύτερος άξονας προτεραιότητας έχει στόχο τη δηµιουργία ανοικτής και 
αποτελεσµατικής δηµόσιας διοίκησης, µε καλύτερες υπηρεσίες σε πολίτες και 
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επιχειρήσεις, σε ένα περιβάλλον διαφάνειας και αυξηµένης προσπέλασης στη 
δηµόσια πληροφορία. Αποσκοπεί, επίσης, στην αξιοποίηση των ΤΠΕ σε 
τοµείς όπως η υγεία και η πρόνοια, η προστασία του περιβάλλοντος και οι 
µεταφορές, προκειµένου να βελτιωθεί το επίπεδο της ποιότητας ζωής των 
πολιτών. 

Πρώτη προτεραιότητα είναι να αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ για να βελτιωθεί η 
ποιότητα των παρεχοµένων σε πολίτες και επιχειρήσεις υπηρεσιών από την 
δηµόσια διοίκηση σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι 
απαιτούµενες, για την υποστήριξη αυτού του σκοπού, εφαρµογές 
πληροφορικής γραφείου θα χρηµατοδοτηθούν ως τµήµατα έργων που 
οδηγούν σε βελτίωση των παρεχοµένων προς τους πολίτες υπηρεσιών µε 
καθορισµένο και επαληθεύσιµο τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό, περιλαµβάνεται η 
ανάπτυξη on-line εφαρµογών (συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών 
δηµοσίων προκηρύξεων και προµηθειών), καθώς και η χρήση ΤΠΕ για 
απλοποίηση και επανακαθορισµό διαδικασιών και επικοινωνίας εντός και 
µεταξύ δηµοσίων υπηρεσιών, σε όλη τη δηµόσια διοίκηση και ιδιαίτερα στον 
δηµοσιονοµικό και χρηµατοοικονοµικό τοµέα, στην κοινωνική ασφάλιση, στον 
τοµέα της δικαιοσύνης, στην περιφερειακή ανάπτυξη και διοίκηση, καθώς και 
στον τοµέα των υπηρεσιών άµεσης βοήθειας και αντιµετώπισης έκτακτων 
περιστατικών. Περιλαµβάνεται επίσης η συνέχιση και ολοκλήρωση συναφών 
δράσεων του Β� ΚΠΣ. Στόχος είναι έως το 2003 να παρέχεται on-line µία 
σειρά βασικών υπηρεσιών. 

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έµφαση αποδίδεται στην αναδιοργάνωση των 
υπηρεσιών της αγοράς εργασίας, σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης που 
αναφέρεται στο κείµενο της προτεραιότητας �Ανθρώπινοι Πόροι�, σε 
συνεργασία και συντονισµό µε την ∆ιαχειριστική Αρχή του ΕΠΚτΠ. 

∆εύτερη προτεραιότητα είναι η υποστήριξη της διαχείρισης των πόρων των 
∆ιαρθρωτικών  Ταµείων και της µετάβασης στο ευρώ σε κάθε επίπεδο της 
δηµόσιας διοίκησης. 

Τρίτη προτεραιότητα είναι η χρησιµοποίηση ΤΠΕ για την υποστήριξη µιας 
ευρύτερης στρατηγικής παροχής βελτιωµένων υπηρεσιών υγείας και 
πρόνοιας σε όλους τους πολίτες, καθώς και για την αναδιοργάνωση της 
διοίκησης και του προϋπολογισµού στον τοµέα της υγείας. Σκοπός είναι να 
δηµιουργηθεί ένα πλήρως αναθεωρηµένο σύστηµα υγείας και πρόνοιας που 
να υποστηρίζεται από εφαρµογές της ΚτΠ. Αυτό συνεπάγεται, µεταξύ άλλων, 
τη σύνδεση του επιστηµονικού και διοικητικού προσωπικού του τοµέα µε 
υποδοµές ιατρικής τηλεµατικής για πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία, τη 
διασύνδεση περιφερειακών και τοπικών κέντρων υγείας (συµπεριλαµβα-
νοµένων κέντρων σε αποµακρυσµένες, νησιωτικές και ορεινές περιοχές) µε 
ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται από κεντρικά σηµεία, την ανάπτυξη 
εφαρµογών τηλεϊατρικής, ηλεκτρονικών συστηµάτων για ηλικιωµένους και 
ανάπηρους, καθώς και συστηµάτων για ασφαλή και εµπιστευτική πρόσβαση 
σε δίκτυα πληροφοριών για τους ασθενείς. 

Τέταρτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η καθιέρωση ενός συστήµατος 
επιχορήγησης για τη χρηµατοδότηση καινοτοµικών πιλοτικών ενεργειών στις 
οποίες εµπλέκονται δηµόσιες υπηρεσίες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
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στη βάση αξιολογικής και ανταγωνιστικής διαδικασίας. Τα διδάγµατα από τις 
εν λόγω πιλοτικές ενέργειες θα πρέπει να διαχέονται ενεργά από τον 
µηχανισµό διαχείρισης του συστήµατος. 

Πέµπτη προτεραιότητα είναι η καθιέρωση και υποστήριξη γεωγραφικών και 
περιβαλλοντικών χαρτογραφικών και διαχειριστικών πληροφοριακών 
συστηµάτων, που θα διασυνδέουν την κεντρική µε την περιφερειακή και 
τοπική διοίκηση. 

Τέλος, η έκτη προτεραιότητα αφορά στις �έξυπνες µεταφορές� µέσω της 
εισαγωγής εφαρµογών τηλεµατικής, σε συνεργασία και συντονισµό µε τη 
διαχειριστική αρχή του ΕΠ �Μεταφορές� προκειµένου να διασφαλιστεί η 
συµπληρωµατικότητα των σχετικών δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό 
συµπεριλαµβάνονται η αποτελεσµατική χρήση υπηρεσιών διαχείρισης της 
κυκλοφορίας και πληροφόρησης στον τοµέα των οδικών µεταφορών, η 
υποστήριξη της ανάπτυξης συστηµάτων ελέγχου της κυκλοφορίας και 
ηλεκτρονικών συστηµάτων κρατήσεων στον τοµέα των εναέριων µεταφορών, 
καθώς και συστήµατα διαχείρισης εκτάκτων γεγονότων (�αναζήτησης και 
διάσωσης�) στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών.  

Οι προαναφερόµενες προτεραιότητες θα υλοποιηθούν µέσω ολοκληρωµένων 
προγραµµάτων που θα περιλαµβάνουν εκπαίδευση και επανειδίκευση, 
προµήθεια υλικού και λογισµικού, καθώς και την αξιοποίηση εξωτερικών 
ειδικών συµβούλων. Στην κατεύθυνση αυτή, το ΕΠ θα υποστηρίξει τη 
δηµιουργία και λειτουργία ενός Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ, κύριο έργο του 
οποίου θα είναι να υποστηρίζει τη διαµόρφωση της πολιτικής για την ΚτΠ 
(µέσω συγκριτικών ερευνών κ.λ.π.) και να µεριµνά για την ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σε θέµατα σχετικά µε την ΚτΠ. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη σύσταση και συγκρότηση των οµάδων 
που θα είναι υπεύθυνες για την προετοιµασία και εφαρµογή των σχεδίων 
δράσης, καθώς και στην απαιτούµενη δέσµευση της διοίκησης, προκειµένου 
να εφαρµοστούν µε επιτυχία οι διοικητικές και διαχειριστικές αλλαγές που 
πρέπει να συνοδεύουν την εισαγωγή σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατισµού 
γραφείων και τηλεπικοινωνιών. 

2.3.6.3  Απασχόληση και Κοινωνική Ένταξη  

Ο τρίτος άξονας προτεραιότητας έχει στόχο τη δηµιουργία ενός 
περιβάλλοντος µε αυξηµένες ευκαιρίες απασχόλησης για όλους στην ΚτΠ, 
υποστηρίζοντας την επιχειρηµατικότητα και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας 
που σχετίζονται µε την εφαρµογή των τεχνολογιών της ΚτΠ σε καθιερωµένους 
και αναδυόµενους τοµείς της οικονοµίας, την αναβάθµιση των δεξιοτήτων στις 
ΤΠΕ και της απασχολησιµότητας του εργατικού δυναµικού, καθώς και την 
ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέων µορφών εργασίας όπως η τηλε-εργασία. 

Όσον αφορά στην κατάρτιση, το ΕΠΚτΠ θα εστιαστεί αφενός στην ανάπτυξη 
βασικών δεξιοτήτων στην πληροφορική για ευρύτερες οµάδες του πληθυσµού 
και θα συµβάλλει αφετέρου στη γεφύρωση του υπάρχοντος χάσµατος µεταξύ 
επαγγελµατικών προσόντων και αναγκών στα επαγγέλµατα των ΤΠΕ. Στο 
πλαίσιο αυτό, θα αναπτυχθούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα και υλικό 
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πολυµέσων στην ελληνική γλώσσα. Με την ευκαιρία αυτή θα πρέπει να 
υιοθετηθούν πιο ευέλικτες διαδικασίες και να αξιοποιηθούν όσο το δυνατό 
καλύτερα βιβλιοθήκες, δηµοτικά κέντρα και άλλες ανάλογες εγκαταστάσεις. Σε 
κατάλληλες περιπτώσεις, η δράση αυτή θα µπορούσε να συνδεθεί µε την 
επανένταξη στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει, επίσης, να αναληφθεί ειδική 
δράση για την προώθηση της κατανόησης και χρήσης των εφαρµογών της 
ΚτΠ και του Internet µεταξύ των γυναικών, των ηλικιωµένων και κοινωνικά 
µειονεκτουσών οµάδων του πληθυσµού. 

Η ενεργητική υποστήριξη δράσεων για την αγορά εργασίας στις ΤΠΕ θα 
εξειδικευτεί µέσω της προώθησης της απασχολησιµότητας µε συνδυασµένες 
ενέργειες κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης, µέσω ενεργειών για 
την απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας σε επιχειρήσεις του συγκεκριµένου 
κλάδου (εκπαιδευόµενοι), µέσω της προώθησης της απασχόλησης νέων 
αποφοίτων σε εξειδικευµένους τοµείς των ΤΠΕ ή της προσαρµογής στις 
ανάγκες συγκεκριµένων µειονεκτουσών οµάδων του πληθυσµού και των 
γυναικών, καθώς και µέσω της ενθάρρυνσης πιλοτικών εφαρµογών τηλε-
εργασίας και τηλε-κατάρτισης, ιδιαίτερα σε γεωγραφικά αποµονωµένες και 
νησιωτικές περιοχές. 

Στο πλαίσιο του παρόντος άξονα προτεραιότητας θα προβλέπεται, επίσης, η 
χρηµατοδότηση έργων �αιχµής�, που θα επιλέγονται µε ανοικτή και 
ανταγωνιστική διαδικασία, µέσω των οποίων θα προωθούνται νέες µέθοδοι 
και βοηθήµατα κατάρτισης, καθώς και νέες µορφές συνεργασίας µεταξύ 
επιχειρήσεων και δοµών εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης. 
Συγκεκριµένοι ποσοτικοί στόχοι για τις δράσεις κατάρτισης θα 
προσδιοριστούν στο ΕΠΚτΠ. 

2.3.6.4.  Η Ψηφιακή Οικονοµία 

Ο τέταρτος άξονας προτεραιότητας έχει στόχο να συµβάλει στην ανάπτυξη 
της �νέας οικονοµίας� στην Ελλάδα, µε την ενθάρρυνση της δηµιουργίας νέων 
επιχειρήσεων, της ανάδειξης νέων τοµέων επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
και της αύξησης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας σε 
ολόκληρη την ελληνική οικονοµία. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΠΚτΠ θα προωθήσει 
και θα ενισχύσει: 

♦ Τη χρήση εφαρµογών ΤΠΕ από Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και 
των τριών τοµέων της οικονοµίας (πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή), 
προκειµένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητά τους. 

♦ Τη χρήση εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου, προκειµένου οι ελληνικές 
εταιρίες να υιοθετήσουν ηλεκτρονικές µορφές επιχειρηµατικής δράσης, 
τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

♦ Τη δηµιουργία κανονιστικού πλαισίου που θα διευκολύνει την ηλεκτρονική 
πραγµατοποίηση συναλλαγών σε ένα περιβάλλον που θα διασφαλίζει την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και την εµπιστοσύνη των καταναλωτών. 
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♦ Την ενδυνάµωση της υποδοµής που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία 
των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων (εξασφαλίζοντας, για παράδειγµα, 
υπηρεσίες πιστοποίησης, προτυποποίησης, πληροφόρησης και 
δικτύωσης). 

♦ Την εισαγωγή ηλεκτρονικών διαδικασιών πρόσκλησης και υποβολής 
προσφορών, συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσίων προµηθειών µέχρι το 
2003. 

♦ Την ανάπτυξη της βιοµηχανίας ψηφιακού περιεχοµένου, µε την παραγωγή 
και διανοµή προϊόντων πολυµέσων (που θα αφορούν, για παράδειγµα, 
τον αρχαίο και τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισµό, τον τουρισµό, κ.λπ.). 

♦ Την ίδρυση ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας στον τοµέα των εφαρµογών και των 
υπηρεσιών ΤΠΕ, µέσω της ανάπτυξης µηχανισµών όπως τα κεφάλαια 
υψηλού επιχειρηµατικού κινδύνου (venture capital), οι �θερµοκοιτίδες�, κ.ά. 

♦ Τη χρήση εφαρµογών ΤΠΕ από επιχειρήσεις για ενεργειακούς και 
περιβαλλοντικούς σκοπούς. 

♦ Συστήµατα τηλε-εργασίας. 

♦ Εφαρµογές για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες σε αποµακρυσµένες 
και νησιωτικές περιοχές. 

Μεσοπρόθεσµα, η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα στην �ψηφιακή 
οικονοµία� εξαρτάται από τη συνέργια µεταξύ των συστηµάτων επιστήµης, 
τεχνολογίας και παραγωγής και την ικανότητά τους να προσαρµόζονται και να 
ανανεώνονται συνεχώς. Ενισχύοντας αυτή τη διαδικασία, το ΕΠΚτΠ θα 
ενθαρρύνει και θα προωθήσει: 

♦ Συνεργασίες µεταξύ επιχειρήσεων και µεταξύ επιχειρήσεων και 
ακαδηµαϊκών και ερευνητικών ιδρυµάτων, για την ανάπτυξη ή την 
παραγωγική χρήση εφαρµογών που σχετίζονται µε τις τεχνολογίες της 
ΚτΠ όπως, για παράδειγµα, η ατοµική ηλεκτρονική πλοήγηση, ηλεκτρονικά 
περιβάλλοντα µάθησης, εναλλακτικά οργανωτικά περιβάλλοντα για 
εργασία εντάσεως γνώσης, η δικτύωση επιχειρήσεων και οι �έξυπνες� 
κάρτες. 

♦ Την αναβάθµιση του υψηλής ταχύτητας εθνικού ερευνητικού δικτύου, των 
τηλεµατικών υπηρεσιών αιχµής και της υποδοµής ΤΠΕ στα ερευνητικά 
ιδρύµατα. 

♦ Την ανάπτυξη και διάχυση περιεχοµένου και πληροφορίας σε ψηφιακή 
µορφή (βάσεις δεδοµένων, βιβλιοθήκες, κ.λπ.) για τις ανάγκες της 
ερευνητικής κοινότητας, καθώς και εκπαίδευση και εξειδίκευση νέων 
ερευνητών στον τοµέα των ΤΠΕ. 
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2.3.6.5.  Επικοινωνίες 

Η εθνική υποδοµή επικοινωνιών αποτελεί τη σπονδυλική στήλη της ΚτΠ. Η 
ανάπτυξή της θα διασφαλίσει την ταχύτητα, τη φιλικότητα και την 
οικονοµικότητα της αποθήκευσης, διακίνησης και επεξεργασίας της ψηφιακής 
πληροφορίας, διευκολύνοντας εποµένως την ανάπτυξη της ποικιλίας 
προϊόντων και υπηρεσιών που συνολικά χαρακτηρίζουν την ΚτΠ. Σκοπός 
είναι να δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον εκτεταµένης προσφοράς εξελιγµένων 
τηλεπικοινωνιακών και οπτικοακουστικών υπηρεσιών µε χαµηλό κόστος. 

Η εξασφάλιση της απαραίτητης υποδοµής σε αποµακρυσµένες και 
δυσπρόσιτες περιοχές θα πρέπει να διασφαλιστεί όχι µόνον µέσω των 
κατάλληλων κανονιστικών ρυθµίσεων που θα συνοδεύουν τον ανταγωνισµό 
σε µία απελευθερωµένη αγορά, αλλά και προωθώντας τη ζήτηση για 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στις περιοχές αυτές µέσω της πρόσβασης 
ιδιωτών και επιχειρήσεων σε υποδοµή που διατίθεται για χρήση στις δηµόσιες 
υπηρεσίες. 

Γενικότερα, οι δράσεις αυτού του άξονα προτεραιότητας θα πρέπει να 
εφαρµοστούν σε ένα περιβάλλον πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς των 
τηλεπικοινωνιών, ενθάρρυνσης του ανταγωνισµού και τήρησης ανοικτών 
διαγωνιστικών διαδικασιών. Ιδιαίτερη έµφαση αποδίδεται στην παροχή 
βελτιωµένων υπηρεσιών, χαµηλότερων τιµών και περισσότερου εύρους 
ζώνης µέσω της εισαγωγής µεγαλύτερου ανταγωνισµού στα τοπικά δίκτυα 
πρόσβασης. Σκοπός είναι να διατίθενται οι τηλεπικοινωνιακές υποδοµές κατ� 
αναλογία των οδικών. Στο πλαίσιο αυτό, καθώς και µε βάση την πρωτοβουλία 
eEurope, ζητείται από τα Κράτη-Μέλη να δεσµευτούν ότι θα αναλάβουν τα 
κατάλληλα µέτρα που θα εξασφαλίσουν τα ακόλουθα αποτελέσµατα έως τις 
αρχές του 2001: 

♦ ∆ιάθεση αποδεσµευµένων τοπικών βρόγχων (έως τα µέσα του 2001). 

♦ Σηµαντική µείωση των τιµολογίων για τις µισθωµένες γραµµές. 

♦ Ελάφρυνση των απαιτήσεων για τη χορήγηση αδειών. 

Παράλληλα, για να ενισχυθεί η πρόοδος προς την προαναφερθείσα 
κατεύθυνση, θα χρηµατοδοτηθούν µέτρα που υποστηρίζουν την διαδικασία 
απελευθέρωσης στην τηλεπικοινωνιακή αγορά, όπως είναι τα πάρκα κεραιών 
και ο εξοπλισµός για τον έλεγχο των εκποµπών και τη διαχείριση του 
φάσµατος συχνοτήτων. Ο εξοπλισµός και τα συστήµατα αυτά θα συµβάλλουν 
στην καλύτερη δυνατή εφαρµογή των κανονισµών στον τοµέα των 
τηλεπικοινωνιών και στην αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση της αγοράς, 
ώστε να αναβαθµιστεί και να υποστηριχθεί η λειτουργία των αρµόδιων 
κανονιστικών αρχών στην αναδυόµενη απελευθερωµένη αγορά και να 
προστατευθεί το περιβάλλον και τα πνευµατικά δικαιώµατα. 
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Το 3ο ΚΠΣ θα χρηµατοδοτήσει υποδοµές τοπικών δικτύων πρόσβασης. Οι 
σχετικοί όροι θα πρέπει να περιγράφουν τις τοπικές ανάγκες και τις 
απαιτούµενες υπηρεσίες, χωρίς τεχνολογική προτίµηση. Οι παρέχοντες τις 
υπηρεσίες, οι οποίοι προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες σε µικρές πόλεις 
και αποµακρυσµένες περιοχές θα πρέπει να αναλάβουν τις εν λόγω τοπικές 
τηλεπικοινωνιακές υποδοµές. 

Επιπλέον των ενεργειών για την ανάπτυξη των τοπικών δικτυακών υποδοµών 
πρόσβασης, είναι δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν ευρυζωνικές υπηρεσίες για 
το δηµόσιο τοµέα, ειδικές δράσεις για ηλικιωµένους και άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες, καθώς και έργα επίδειξης συγκεκριµένων νέων τεχνολογιών. 

Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί, τέλος, στην εξασφάλιση πρόσβασης στις 
εφαρµογές της ΚτΠ στους κατοίκους των λιγότερων ανεπτυγµένων περιοχών, 
χρησιµοποιώντας ως αντίστοιχα σηµεία προσπέλασης τα υπάρχοντα 
ταχυδροµικά γραφεία στις εν λόγω περιοχές. Η συνέχιση της χρηµατοδότησης 
της αναδιοργάνωσης και του εκσυγχρονισµού των ελληνικών ταχυδροµείων 
θα βασιστεί σε ένα εγκεκριµένο σχέδιο δράσης, που θα προετοιµάζει την 
απελευθέρωση της αγοράς. 
Εφαρµογή του ΕΠΚτΠ 

Το παρόν ΕΠ έχει την ιδιαιτερότητα να εφαρµόζεται από πολλούς Φορείς 
Υλοποίησης (ΦΥ), σε αντίθεση µε ένα συνηθισµένο τοµεακό ΕΠ. Οι βασικοί 
παράγοντες που εµπλέκονται στην εφαρµογή του ΕΠΚτΠ είναι οι εξής: 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ (ΕπΠα), οι αρµοδιότητες της οποίας 
περιγράφονται στον κανονισµό και τις διατάξεις εφαρµογής του ΚΠΣ, 
αποτελείται από εκπροσώπους των εµπλεκοµένων υπουργείων και 
οργανισµών καθώς και διαφόρων κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι ορίζονται µε 
κοινή υπουργική απόφαση. 
Η  ∆ιαχειριστική Αρχή ΕΠ (∆Α), οι αρµοδιότητες της οποίας περιγράφονται 
στον κανονισµό και τις διατάξεις εφαρµογής του ΚΠΣ, η οποία θα λειτουργεί 
υπό την εποπτεία Ειδικού ή Γενικού Γραµµατέα και θα διευθύνεται από 
�συντονιστή�. 
Το Παρατηρητήριο της ΚτΠ, στο οποίο θα µετέχουν προσωπικότητες και 
υψηλού επιπέδου εµπειρογνώµονες, θα είναι υπεύθυνο µεταξύ άλλων για την 
εισαγωγή διεθνούς τεχνογνωσίας αιχµής, τη διάδοση βέλτιστων µεθόδων και 
πρακτικών, την υποβοήθηση ανταλλαγής εµπειριών, τεχνογνωσίας και 
πληροφόρησης, τη διάθεση εκπαιδευτικών εργαλείων, τη διενέργεια και την 
εποπτεία διεξαγωγής συγκριτικών µελετών, την πρόβλεψη των απαραίτητων 
δεξιοτήτων και των αντίστοιχων ελλείψεων στους τοµείς των εφαρµογών για 
την ΚτΠ. Το Παρατηρητήριο θα συνεργάζεται στενά µε διευρωπαϊκούς και 
περιφερειακούς µηχανισµούς, όπως οι LOCREGIS και IRISI.  
Ένας Οργανισµός Υλοποίησης, που θα πρέπει να δηµιουργηθεί για να 
βοηθήσει δηµόσιες υπηρεσίες και άλλους φορείς στην εφαρµογή των 
δράσεων του ΕΠ. Η δοµή και η λειτουργία αυτού του οργανισµού (ή 
οργανισµών) θα περιγραφούν αναλυτικά στο ΕΠ. 
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Η ακριβής διαδικασία διαχείρισης και χρηµατοδότησης των διαφόρων 
υπηρεσιών µέσω του ΕΠΚτΠ θα περιγραφεί λεπτοµερώς στο ΕΠ. Η ∆Α θα 
λειτουργεί ως �οµπρέλα� για τη διαχείριση όλων των δράσεων που θα 
χρηµατοδοτηθούν από το παρόν ΕΠ. Η διοίκηση κάθε επιµέρους έργου είτε 
θα ασκείται απευθείας από τον αντίστοιχο ΦΥ είτε θα µεταβιβάζεται 
στον(στους) Οργανισµό(ούς) Υλοποίησης διασφαλίζοντας τον ποιοτικό 
έλεγχο. Τα σχέδια δράσης των διαφόρων υπηρεσιών θα χρηµατοδοτούνται 
στη βάση ενός �επιχειρηµατικού σχεδίου� που θα εγκρίνεται εκ των προτέρων. 
Θα χρησιµοποιούνται ευρέως υπηρεσίες εξωτερικών συµβούλων. Όσον 
αφορά στις αναθέσεις των έργων θα εφαρµόζονται ανταγωνιστικές 
διαδικασίες διαγωνισµών όπου είναι απαραίτητο και σύµφωνα µε την 
Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία. Σε κάθε σχέδιο δράσης θα πρέπει να 
ορίζονται µε σαφήνεια συγκεκριµένα ορόσηµα ώστε να παρακολουθείται η 
εξέλιξη του έργου και να αποφεύγονται αποκλίσεις στον προϋπολογισµό ή/και 
στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. 
Ιδιαίτερη έµφαση αποδίδεται στη διαµόρφωση και εφαρµογή ενός εκτεταµένου 
προγράµµατος ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης, προκειµένου να 
ενηµερωθεί το ευρύ κοινό για τις δυνατότητες και τη δυναµική των εφαρµογών 
και των υπηρεσιών της ΚτΠ.  

Η εφαρµογή των προαναφερθέντων στόχων θα µπορούσε ν� αποτιµηθεί µε τη 
χρήση διαφόρων δεικτών, οι σηµαντικότεροι από τους οποίους βρίσκονται σε 
παράρτηµα. 
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2.3.7.  Προτεραιότητα 7 : Περιφερειακή ανάπτυξη  
 
Προβλέπονται δεκατρία περιφερειακά προγράµµατα, ένα για κάθε 
περιφέρεια της Ελλάδας και στα οποία έχει κατανεµηθεί το 1/3 περίπου των 
διαθέσιµων πιστώσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων για την περίοδο 2000-
2006. 
 
Τα προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης καθορίζονται και υλοποιούνται 
µέσω τοπικών και περιφερειακών εταιρικών σχέσεων. 
 
Τα κοινά σηµεία όσον αφορά τον περιφερειακό σχεδιασµό είναι τα 
ακόλουθα: 
 
• Παρεµβάσεις οι οποίες ενδυναµώνουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των 

περιφερειακών οικονοµιών, εντοπίζουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα 
των περιοχών και προάγουν την εξωστρέφεια του παραγωγικού 
δυναµικού τους, ενδυναµώνουν και εξειδικεύουν τον αναπτυξιακό ρόλο 
των αστικών κέντρων και αναπτύσσουν την ύπαιθρο. 

• Υλοποίηση στρατηγικής για τη διάδοση καινοτοµιών, ίσων ευκαιριών για 
πρόσβαση στην έρευνα και την τεχνολογία καθώς και για την αναβάθµιση 
των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού. 

• Παρεµβάσεις για τη µείωση της αποµόνωσης, τη διατήρηση του 
πληθυσµού και  τον παραγωγικό εµπλουτισµό των ορεινών, νησιωτικών 
και παραµεθόριων περιοχών. 

• Παρεµβάσεις για την προστασία και προώθηση των πολιτισµικών και 
περιβαλλοντικών πόρων κάθε Περιφέρειας. 

 
Στα προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης παρουσιάζονται 
ολοκληρωµένες προτεραιότητες για την περιφερειακή ανάπτυξη, οι οποίες 
είναι εξειδικευµένες για κάθε περιφέρεια. Μέσα στις προτεραιότητες κάθε 
προγράµµατος θα περιληφθούν επίσης οι ακόλουθοι τρεις τύποι δράσεων : 
  
1. Ανάπτυξη ενός πνεύµατος καινοτοµίας στις περιφέρειες. Στην πρόκληση 
αυτή θα πρέπει να απαντήσουν όλες οι περιφέρειες της Ελλάδας 
συµπεριλαµβανοµένων των λιγότερο προνοµιούχων περιοχών. Η 
συγκεκριµένη δράση θα περιληφθεί στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων των 
ΠΕΠ που αφορούν την ανάπτυξη του παραγωγικού περιβάλλοντος. 

 
2. Η εξέλιξη των αστικών προγραµµάτων τα οποία στο παρελθόν 
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών. 
Προτεραιότητα δίδεται σε υποβαθµισµένες αστικές περιοχές των µεγάλων 
αστικών κέντρων στο πλαίσιο των µέτρων/ προτεραιοτήτων που αφορούν 
την αστική ανάπτυξη. 

 
3. Τοπική ανάπτυξη και ανάπτυξη της υπαίθρου. Μέσα στο πλαίσιο των 
προτεραιοτήτων που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη και ιδιαίτερα την 
ανάπτυξη ορεινών ή άλλων µειονεκτουσών περιοχών, εκτός από τις 
κλασσικές παρεµβάσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου, ένα νέο είδος 
δράσεων µε την µορφή ολοκληρωµένων σχεδίων θα εστιάσουν την 
προσοχή τους κυρίως σε τοπικές πρωτοβουλίες, κάνοντας χρήση 
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στοιχείων από την εµπειρία του �Leader� σύµφωνα µε µια ολοκληρωµένη 
προσέγγιση για την επίλυση των προβληµάτων. 

 
Από τη συνολική χρηµατοδότηση που διατίθεται για την ανάπτυξη των 
ανθρωπίνων πόρων σε κάθε πρόγραµµα, ένα µέρος της χρηµατοδότησης 
µπορεί να διατεθεί στους τρεις προαναφερθέντες τύπους δράσεων, µε 
παρεµβάσεις που στοχεύουν στην πρόληψη και καταπολέµηση της ανεργίας 
και στην προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους όσον αφορά την πρόσβαση 
στην περιφερειακή και τοπική αγορά εργασίας.  
 
∆ράσεις που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους θα συµπεριλαµβάνουν 
µεταξύ άλλων : 
 
• Τα Τοπικά Σύµφωνα Απασχόλησης και άλλες πρωτοβουλίες που 
απορρέουν από την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, τις οικονοµικές 
και κοινωνικές ανάγκες των περιφερειών και τις τοπικές ή περιφερειακές 
πολιτισµικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που προωθούν την 
απασχόληση. 

• Τις υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και ηλικιωµένων µε σκοπό την 
προώθηση της ισότητας των φύλων. 

 
Η διαχείριση των Τοπικών Συµφώνων για την Απασχόληση πρέπει να 
απλοποιηθεί, όσο το δυνατόν περισσότερο, λαµβάνοντας υπόψη την 
εµπειρία του 2ου ΚΠΣ. 
 
Η κατανοµή πόρων µπορεί να διαφέρει από περιφέρεια σε περιφέρεια 
αντανακλώντας τις τοπικές προτεραιότητες και την οικονοµική και κοινωνική 
πραγµατικότητα. Το ποσοστό που θα διατεθεί από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία 
στην αγροτική ανάπτυξη δεν µπορεί να είναι λιγότερο του 30% (εκτός από 
τις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και των νησιωτικών 
περιοχών). 
 
Οι περιφερειακές αρχές, σε συνεργασία µε τις εθνικές αρχές, είναι 
υπεύθυνες για τη προώθηση ενός πνεύµατος καινοτοµίας. Αυτό θα πρέπει 
να αποτελέσει, εάν δεν αποτελεί ήδη, προτεραιότητα της κάθε περιφέρειας. 
Στόχος είναι να δηµιουργηθούν µορφές συνεργασίας και σύσταση δικτύων 
µεταξύ των πιο δυναµικών στοιχείων του επιχειρηµατικού κόσµου, της 
εκπαίδευσης και του δηµοσίου τοµέα. Η συνεργασία και η σύσταση δικτύων 
πρέπει να επεκταθούν επίσης και σε εταίρους στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά 
και σε άλλες χώρες, σύµφωνα µε στρατηγική που θα καθορισθεί. Πρόκειται 
για συνεργασία µε επίκεντρο την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µε 
σηµαντική συµµετοχή των ΜΜΕ. Όταν είναι δυνατόν, θα αναδεικνύονται 
τοµείς ειδίκευσης και αριστείας, οι οποίοι µπορούν να προβάλλονται ως 
µέρος της "εικόνας" της περιφέρειας στον υπόλοιπο κόσµο. Ο τοµέας 
παροχής υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένου του τουρισµού περιλαµβάνεται 
στο πεδίο αυτής της δράσης. 
 
Οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνες για την προετοιµασία των 
προαναφερθέντων ολοκληρωµένων αστικών προγραµµάτων σε τοπικές 
ζώνες µικρής κλίµακας. Ενεργούν, βάσει των αρµοδιοτήτων τους, σε 
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συνεργασία µε τις εθνικές και περιφερειακές αρχές και τους κοινωνικούς 
εταίρους. Αυτό γίνεται σε συµφωνία µε την περιφερειακή αρχή και στο 
πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης για κάθε περιφερειακό 
πρόγραµµα. Οι περιοχές προτεραιότητας για δράση θα πρέπει να 
καθοριστούν  στο τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2001 βάσει στατιστικών 
παραµέτρων όσο αυτό είναι δυνατόν και βάσει οδηγιών που θα έχουν 
προσδιορισθεί για τη σχετική υποβολή προτάσεων. Η τοπική διοίκηση θα 
πρέπει να κληθεί να υποβάλει προτάσεις για µία συνολική χρηµατοδότηση 
οµάδας έργων σύµφωνα µε διαδικασίες που θα οριστούν έως το τέλος του 
2001, ενώ µία πρώτη χρηµατοδότηση πρέπει να εγκριθεί περί τα µέσα του 
2002. Ως περιοχές προτεραιότητας θα οριστούν εκείνες όπου το αστικό 
περιβάλλον είναι σηµαντικά υποβαθµισµένο και στις οποίες υπάρχει 
συγκέντρωση µειονεκτούντων οµάδων πληθυσµού. 
 
Οι δράσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου θα επικεντρωθούν σε δύο 
βασικούς τύπους αγροτικών περιοχών :  
 
- Σε περιοχές όπου έχουν περισσότερο επηρεαστεί ή αναµένεται να 

επηρεαστούν από τις πιθανές µελλοντικές αλλαγές στην Κοινή Αγροτική 
Πολιτική και για τις οποίες θα υλοποιηθούν ειδικά µέτρα µέσα από 
συνήθεις διοικητικές διαδικασίες. 

- Σε σαφώς προσδιορισµένες µειονεκτούσες περιοχές και περιοχές µε 
ειδικά προβλήµατα ανάπτυξης, όπου θα εφαρµοστούν ολοκληρωµένα  
σχέδια και θα υλοποιηθούν µε την ευθύνη των περιφερειακών αρχών. Για 
δράσεις που αφορούν κυρίως τον ιδιωτικό τοµέα θα χρησιµοποιηθούν 
προσεγγίσεις παρόµοιες αυτής του LEADER. Τα κριτήρια και οι 
κατευθυντήριες οδηγίες θα προσδιοριστούν από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων.   

 
Στο πλαίσιο των τριών τύπων δράσεων που αναφέρθηκαν προηγουµένως, 
και όταν αυτό είναι δυνατόν, θα δίδεται προτεραιότητα σε προτάσεις οι 
οποίες προωθούν τη δυναµική συνεργασία δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα 
αναζητώντας την υποκίνηση ιδιωτικής χρηµατοδότησης µε τη συνεργασία 
των κοινωνικών εταίρων. 
 
Το περιφερειακό πρόγραµµα της Αττικής θα περιλαµβάνει και ειδικές 
δράσεις προς όφελος περιοχών που επλήγησαν από το σεισµό του 1999. 
Όσον αφορά το νησί της Λέρου (Νότιο Αιγαίο) θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στις ήδη ανειληµµένες προσπάθειες µέσω ειδικής ολοκληρωµένης δράσης 
για την ενθάρρυνση νέων µορφών οικονοµικής δραστηριότητας στο νησί. 
 
Τα προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης οφείλουν να αναπτύσσουν 
σαφείς στρατηγικές για την επίτευξη συνέργειας και συµπληρωµατικότητας 
µε τα τοµεακά προγράµµατα και το Ταµείο Συνοχής στην περιφέρειά τους. Η 
ετήσια έκθεση προς την Επιτροπή Παρακολούθησης θα περιλαµβάνει µία 
σύντοµη αναφορά για το θέµα αυτό. 
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Ποσοτικοποιηµένοι Στόχοι: 
 
Βλέπε στο παράρτηµα 2 τους ποσοτικοποιηµένους στόχους για κάθε ένα 
από τα δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα. Οι στόχοι αυτοί 
αποτελούν εκτιµήσεις, που αναφέρονται στις συνολικές επιπτώσεις του ΚΠΣ 
(για τη διάρκεια ταξιδιού από τις έδρες των περιφερειών προς Αθήνα και 
Θεσ/νικη, τους περιβαλλοντικούς δείκτες και τους δείκτες ανεργίας) καθώς 
και στις επιπτώσεις από την εφαρµογή των περιφερειακών προγραµµάτων. 
 
2.3.8 Τεχνική βοήθεια 
 
Για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση του 3ου ΚΠΣ, είναι αναγκαία η 
τεχνική υποστήριξη για την εφαρµογή των µεµονωµένων επιχειρησιακών 
παρεµβάσεων καθώς και για την παρακολούθηση της υλοποίησης του ΚΠΣ. 
 
Οι κύριοι στόχοι των δράσεων της Τεχνικής Βοήθειας θα είναι οι εξής: 
 
! Η διασφάλιση ενός αποδοτικού συστήµατος διοίκησης και διαχείρισης του 

ΚΠΣ και η υποστήριξη των απαραίτητων σχετικών λειτουργιών, 
συµπεριλαµβανοµένου και ενός αποτελεσµατικού συστήµατος 
διαχείρισης της υλοποίησης του ΚΠΣ.. 

! Η διασφάλιση της προβολής και δηµοσιότητας των παρεµβάσεων του 
ΚΠΣ. 

! Η υποστήριξη του σχεδιασµού, µέσω του οποίου οι µακροπρόθεσµες 
αναπτυξιακές στρατηγικές και επιλογές θα µεταφρασθούν σε 
επιχειρησιακούς στόχους και συγκεκριµένες δράσεις. 

 
Μικρό µέρος του συνολικού προϋπολογισµού της τεχνικής βοήθειας, όχι 
µεγαλύτερο των 2 εκατ. Ευρώ, µπορεί να χρησιµοποιείται από την Επιτροπή 
για δραστηριότητες που αναλαµβάνει µε δική της πρωτοβουλία. Τα κριτήρια 
για τη χρησιµοποίηση αυτού του τµήµατος του προϋπολογισµού της 
τεχνικής βοήθειας θα αποφασίζονται από κοινού από το Κράτος Μέλος και 
την Επιτροπή. Το Κράτος µέλος θα ενηµερώνεται για τις δραστηριότητες 
που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο αυτό. 
 
Οι ενέργειες της Τεχνικής Βοήθειας στο επίπεδο των µεµονωµένων 
παρεµβάσεων (όπως µελέτες, ανταλλαγή εµπειριών, συνεδριάσεις των 
Επιτροπών Παρακολούθησης κλπ) θα χρηµατοδοτούνται από την Τεχνική 
Βοήθεια των αντίστοιχων παρεµβάσεων. Θα χρηµατοδοτούνται µέσω ενός 
ευέλικτου µηχανισµού, κατόπιν λεπτοµερών προτάσεων των αρµόδιων 
Αρχών ∆ιαχείρισης. Η Αρχή ∆ιαχείρισης του 3ου ΚΠΣ θα πρέπει να 
οργανώσει και να οµογενοποιήσει τη διαχείριση των µελετών. 
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2.4 Γενική επισκόπηση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
 
Η στρατηγική του 3ου ΚΠΣ προβλέπεται να υλοποιηθεί µέσω 24 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, εκ των οποίων τα 11 αφορούν εθνικές 
τοµεακές πολιτικές και τα 13 αποτελούν ολοκληρωµένα περιφερειακά 
αναπτυξιακά προγράµµατα, ένα για κάθε µία περιφέρεια της Ελλάδας. 
 
Τα επιχειρησιακά προγράµµατα θα ορίσουν λεπτοµερώς τον τρόπο µε τον 
οποίο θα εκφρασθούν οι στρατηγικές κατευθύνσεις του ΚΠΣ σε ειδικές 
προτεραιότητες χρηµατοδότησης και επιµέρους µεµονωµένα µέτρα για κάθε 
προτεραιότητα. Θα παρέχουν επίσης ενδείξεις όσον αφορά τη γεωγραφική 
ισορροπία των δράσεων κάθε τοµεακού προγράµµατος εντός της ελληνικής 
επικράτειας. Η εν λόγω γεωγραφική κατανοµή θα παρακολουθείται κατά την 
φάση της υλοποίησης. Επιπλέον, θα ορισθούν λεπτοµερέστερα οι δείκτες των 
επιπτώσεων και αποτελεσµάτων και θα τεθούν κάποια ορόσηµα ως βάση για 
τη στενή παρακολούθηση της προόδου κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. 
Τέλος, θα ορισθούν λεπτοµερέστερα οι διοικητικές ρυθµίσεις για την 
υλοποίηση των προγραµµάτων και οι κατανοµές αρµοδιοτήτων και πόρων 
µεταξύ των φορέων υλοποίησης. 
 
Η χρηµατοδοτική κατανοµή για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα περιγράφεται 
στο 3ο Κεφάλαιο, µαζί µε µία ενδεικτική γεωγραφική κατανοµή για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραµµα και για το ΚΠΣ στο σύνολό του. Όσον αφορά τα 
επιχειρησιακά προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης, προτείνεται κάποιος 
βαθµός συγκέντρωσης των πόρων στις λιγότερο ευηµερούσες περιοχές της 
Ελλάδας, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί    

ΣΠΑ  2000 - 2006   Παρεµβάσεις ανά κάτοικο

∆ηµόσιες δαπάνες Κοινοτική συνδροµή ΑΕΠ/κάτοικο[1]
Περιφέρειες Πληθυσµός εκατ ευρώ ανά εκατ. ευρώ ανά ευρώ ανά δείκτης SPA

Ευρώ κάτοικο Ευρώ κάτοικο κάτοικο Ευρ15=100
ΗΠΕΙΡΟΣ 339.728 566,6 1.667,80 424,9 1.250,71 8.225,10 42,5
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 199.231 467,4 2.346,02 350,6 1.759,77 9.805,30 50,7
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 707.687 623,2 880,62 467,4 660,46 10.879,10 56,2
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 607.428 594,9 979,38 446,2 734,57 11.037,70 57,1
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 570.496 963,2 1.688,36 722,4 1.266,27 11.537,90 59,6
ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 193.734 311,6 1.608,39 233,7 1.206,29 11.589,20 59,9
∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 293.015 481,6 1.643,60 361,2 1.232,70 11.652,90 60,2
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 734.846 736,5 1.002,25 552,4 751,72 11.845,90 61,2
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 582.280 694,1 1.192,04 520,5 893,90 12.384,50 64,0
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 1.708.977 1.189,8 696,21 892,4 522,18 12.672,60 65,5
ΚΡΗΤΗ 540.054 609,1 1.127,85 456,8 845,84 13.666,50 70,6
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 257.481 481,6 1.870,43 361,2 1.402,82 14.164,00 73,2
ΑΤΤΙΚΗ 3.523.407 977,3 277,37 733,0 208,04 14.530,30 75,1

ΣΥΝΟΛΟ 10.258.364

Σηµείωση: Τα αριθµητικά στοιχεία για την Αττική δεν περιλαµβάνουν τις 
πρόσθετες ειδικές πιστώσεις για ανασυγκρότηση λόγω σεισµού. 
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Η στρατηγική που περιγράφεται στα Ε.Π. Μεταφορών και Περιβάλλοντος 
αποτελεί επίσης τη γενική στρατηγική που προβλέπεται βάσει του άρθρου 1, 
παράγραφος 2 του κανονισµού 1265/99 ο οποίος διέπει το Ταµείο Συνοχής. 
 
2.4.1. Κατάλογος των αξόνων προτεραιότητας και των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων 
 
Άξονας προτεραιότητας 1: Ανθρώπινοι Πόροι 

- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική 
Κατάρτιση    

- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Απασχόληση και Επαγγελµατική 
Κατάρτιση. 

 
Αξονας προτεραιότητας 2: Μεταφορές 
- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Οδικοί άξονες, Λιµένες, Αστική Ανάπτυξη 
-  Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Σιδηρόδροµοι, Αερολιµένες, Αστικές 

Μεταφορές 
 
Αξονας προτεραιότητας 3: Ανταγωνιστικότητα 
- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα. 
 
Άξονας προτεραιότητας 4: Ανάπτυξη της Υπαίθρου και Αλιεία 
- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αγροτική Ανάπτυξη και ανασυγκρότηση της 

Υπαίθρου. 
- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιεία 
 
Άξονας προτεραιότητας 5: Ποιότητα ζωής 
- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον 
- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Πολιτισµός 
- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Υγεία - Πρόνοια 
 
Άξονας προτεραιότητας 6: Κοινωνία της Πληροφορίας 

-  Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  Κοινωνία της Πληροφορίας 
 
Άξονας προτεραιότητας  7: Περιφερειακή Ανάπτυξη 
- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής  
- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κεντρικής Μακεδονίας 
- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Μακεδονίας 
- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ηπείρου 
- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης 
- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Βορείου Αιγαίου 
- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Νοτίου Αιγαίου 
- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Στερεάς Ελλάδας 
- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδας 
- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας 
- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Πελοποννήσου 
- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ιονίων νήσων  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

3.1.  Χρηµατοδότηση 

Το πρόγραµµα χρηµατοδότησης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, 
ΕΓΤΠΕ- Προσανατολισµού και ΧΜΠΑ) για την περίοδο 2000-2006 προβλέπει 
εισροή κοινοτικών πόρων 22.707 εκατ. Ευρώ σε τρέχουσες τιµές. 

Στους πόρους αυτούς πρέπει να προστεθεί η εθνική δηµόσια δαπάνη που 
ανέρχεται περίπου στα 11.206 εκατ. ΕΥΡΩ σε τρέχουσες τιµές. Συνεπώς, το 
µέσο ποσοστό κοινοτικής συγχρηµατοδότησης ανέρχεται στο 67%. 

Προστίθεται επίσης η χρηµατοδότηση του Ταµείου Συνοχής η οποία, για την 
περίοδο αυτή, ανέρχεται στα 3.320 εκατ. Ευρώ σε τρέχουσες τιµές. 
Λαµβάνοντας υπόψη την αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει και την ύπαρξη 
επιπρόσθετων εσόδων λόγω µελλοντικών εισπράξεων, το ποσοστό 
κοινοτικής συγχρηµατοδότησης των επενδύσεων που υποστηρίζονται από το 
Ταµείο Συνοχής τοποθετείται περίπου στο επίπεδο του 60%.Συνεπώς η 
συνολική δηµόσια δαπάνη θα ανέρχεται περίπου στα 5.300 εκατ. Ευρώ σε 
τρέχουσες τιµές.   

Στις κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου 
Συνοχής της περιόδου 2000-2006, προβλέπεται ως πρόσθετη υποστήριξη για 
την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής, χρηµατοδότηση που 
προέρχεται από την Ε.Τ.Επ και η οποία εκτιµάται σε 3.800 εκατ. Ευρώ 
περίπου σε τρέχουσες τιµές. Οι χρηµατοδοτήσεις αυτές δύνανται να 
περιλαµβάνουν, µέσα στα πλαίσια των καθιερωµένων κριτηρίων της ΕΤΕπ, 
είτε δάνεια είτε εγγυήσεις που σχετίζονται µε τις επιλέξιµες επενδύσεις. 

Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσόν της δηµόσιας δαπάνης που θα 
κινητοποιηθεί για την πραγµατοποίηση των παρεµβάσεων στην Ελλάδα 
µεταξύ 2000-2006, µέσω του 3ου  ΚΠΣ και του Ταµείου Συνοχής, ανέρχεται 
περίπου στα 39.200 εκατ. Ευρώ σε τρέχουσες τιµές. 

Στα ποσά αυτά θα πρέπει φυσικά, να προστεθεί η ιδιωτική χρηµατοδότηση, 
ειδικότερα µέσω του πλαισίου των αναπτυξιακών κινήτρων και των 
παραχωρήσεων για την δηµιουργία και την εκµετάλλευση των υποδοµών. Το 
εκτιµώµενο ποσόν ανέρχεται σε 11.500 εκατ. Ευρώ περίπου. Έτσι ένα 
συνολικό ποσόν περίπου 50.000 εκατ. Ευρώ, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη 
τα προγράµµατα Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, θα κινητοποιηθεί για την 
επίτευξη της αναπτυξιακής στρατηγικής που περιγράφεται στο παρόν ΚΠΣ 
2000-2006. 

Η ενδεικτική κατανοµή των χρηµατοδοτήσεων που συνδέονται µε το ΚΠΣ για 
την περίοδο 2000-2006, κατά Άξονες Προτεραιοτήτων και Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα καθώς και ανά έτος παρουσιάζονται στους πίνακες που 
ακολουθούν.  
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3.2. - Προσθετικότητα 

H επαλήθευση της προσθετικότητας λαµβάνει χώρα σε τρεις χρονικές στιγµές: 
εκ των προτέρων, ενδιάµεσα και στο τέλος της περιόδου. 
 
3.2.1 H εκ των προτέρων επαλήθευση της προσθετικότητας 
 
Στον πίνακα 6 παρουσιάζεται ο ετήσιος µέσος όρος των εθνικών δηµόσιων 
επιλέξιµων δαπανών ο οποίος πρέπει να διατηρηθεί στη διάρκεια της 
περιόδου 2000 � 2006 στο σύνολο όλων των περιφερειών Στόχου 1. Στη 
βάση της πληροφόρησης που παρέχεται από τις Eλληνικές Aρχές, οι 
υπηρεσίες της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής και οι Eλληνικές Aρχές έχουν 
καθορίσει τον ετήσιο µέσο όρο σε 8.952 εκατ. Eυρώ (σε τιµές 1999). Πρόκειται 
για αύξηση της τάξης του 30% σε σχέση µε το µέσο επίπεδο των δαπανών 
για την περίοδο 1994 � 1999. Tο επίπεδο των ετήσιων µέσων δαπανών για 
την περίοδο 2000 � 2006 βασίζεται στην υπόθεση ότι ο ετήσιος µέσος ρυθµός 
ανάπτυξης των συνολικών τρεχόντων εσόδων γενικής κυβέρνησης θα είναι 
3,6% σε πραγµατικές τιµές. Η υπόθεση αυτή είναι σύµφωνη µε το 
ενηµερωµένο Πρόγραµµα Σύγκλισης που αξιολογήθηκε από την Eυρωπαϊκή 
Eπιτροπή και το Συµβούλιο στις αρχές του έτους 2000. 
 
Oι Eλληνικές Aρχές θα παράσχουν στην Eυρωπαϊκή Eπιτροπή την κατάλληλη 
πληροφόρηση και θα την ενηµερώνουν σχετικά µε εξελίξεις, ανά πάσα στιγµή 
κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού, οι οποίες είναι πιθανό να 
αµφισβητούν την ικανότητά των Ελληνικών Αρχών να διατηρήσουν αυτό το 
επίπεδο δαπανών. 
 
3.2.2 H ενδιάµεση επαλήθευση της προσθετικότητας 
 
Tρία χρόνια µετά την έγκριση του εγγράφου προγραµµατισµού, και κατά 
κανόνα όχι αργότερα από την 31η ∆εκεµβρίου 2003, η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή 
θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογήσει αν οι Eλληνικές Aρχές έχουν 
συµµορφωθεί ή όχι µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αρχή της 
προσθετικότητας όπως αυτές έχουν εκ των προτέρων προσδιορισθεί. 
Θεωρείται ότι η προσθετικότητα επαληθεύεται αν ο ετήσιος µέσος όρος των 
εθνικών δηµόσιων επιλέξιµων δαπανών κατά την περίοδο 2000 � 2002 
ανέρχεται τουλάχιστον στο εκ των προτέρων συµφωνηµένο επίπεδο 
δαπανών. H µη υποβολή πληροφοριών ή η υποβολή πληροφόρησης που 
κρίνεται µεθοδολογικά ανεπαρκής, θα θεωρηθεί ως µη συµµόρφωση. 
 
Eποµένως, οι Eλληνικές Aρχές πρέπει να παράσχουν τη σχετική 
πληροφόρηση σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που ακολουθεί: 
 
• το αργότερο µέχρι 31 Iουλίου του 2003: παρουσίαση συνολικών και 

ετήσιων πινάκων µε τα τελικά στοιχεία για τα έτη 2000 και 2001 καθώς και 
προσωρινά στοιχεία για το έτος 2002· 

• το αργότερο µέχρι 31 Οκτωβρίου του 2003: εάν απαιτείται, µεθοδολογικές 
βελτιώσεις επί τη βάσει σχολίων της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής· 

• το αργότερο µέχρι 31 ∆εκεµβρίου του 2003: λήξη προθεσµίας για την 
υποβολή τυχόν επιπρόσθετων πληροφοριών. 
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H Eυρωπαϊκή Eπιτροπή δε θα λάβει απόφαση σχετικά µε την ενδιάµεση 
αξιολόγηση έως ότου παρασχεθούν αυτές οι πληροφορίες κατά τρόπο 
ικανοποιητικό. Σε εξαιρετικές και δικαιολογηµένες περιπτώσεις, και 
προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν καθυστέρηση στη διαδικασία 
προγραµµατισµού, η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή θα προσθέσει µία ρήτρα στην 
απόφαση σχετικά µε την ενδιάµεση αξιολόγηση, έτσι ώστε να ανασταλεί 
περαιτέρω ανάληψη υποχρεώσεων έως ότου παρασχεθούν όλες οι 
πληροφορίες σχετικά µε την ενδιάµεση επαλήθευση της προσθετικότητας. 
 
Oι Eλληνικές Aρχές θα ενηµερώσουν την Eπιτροπή Παρακολούθησης σχετικά 
µε τα αποτελέσµατα της επαλήθευσης. Mετά την ενδιάµεση επαλήθευση και 
στη βάση αυτών των αποτελεσµάτων, οι Eλληνικές Aρχές και η Eυρωπαϊκή 
Eπιτροπή θα µπορούν να συµφωνήσουν σχετικά µε την αναθεώρηση του 
επιπέδου δαπανών που έχει τεθεί ως στόχος για το υπόλοιπο της περιόδου. 
H αναθεώρηση µπορεί να λάβει χώρα αν η οικονοµική κατάσταση έχει 
οδηγήσει σε εξελίξεις όσον αφορά τα συνολικά τρέχοντα έσοδα γενικής 
κυβέρνησης που να διαφέρουν σηµαντικά από τις εκ των προτέρων 
προβλέψεις. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να είναι αναγκαία η ενηµέρωση 
του πίνακα για την περίοδο 1994 �1999, αν σε αυτόν συµπεριλαµβάνονταν 
κάποια προσωρινά ή κατ� εκτίµηση στοιχεία τη στιγµή της εκ των προτέρων 
επαλήθευσης. H αίτηση αναθεώρησης µπορεί να υποβληθεί µε πρωτοβουλία 
είτε του Kράτους Mέλους είτε της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής. 
 
3.2.3. Eπαλήθευση της προσθετικότητας στο τέλος της περιόδου 
 
Θα γίνει επαλήθευση πριν την 31η ∆εκεµβρίου 2005. Θεωρείται ότι 
επαληθεύεται η προσθετικότητα εάν ο ετήσιος µέσος όρος των εθνικών 
δηµόσιων επιλέξιµων δαπανών κατά την περίοδο 2000 έως 2004 έχει φτάσει 
τουλάχιστον στο επίπεδο των δαπανών που έχει συµφωνηθεί εκ των 
προτέρων ή που έχει αναθεωρηθεί ενδιάµεσα. H µη υποβολή πληροφοριών ή 
η υποβολή µεθοδολογικά ανεπαρκούς πληροφόρησης θα θεωρηθεί ως µη 
συµµόρφωση. Eποµένως, οι Eλληνικές Aρχές πρέπει να παράσχουν τη 
σχετική πληροφόρηση σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που ακολουθεί: 
 
• το αργότερο µέχρι 31 Iουλίου του 2005: παρουσίαση συνολικών και 

ετήσιων πινάκων µε τα τελικά στοιχεία για την περίοδο 2000 έως 2003 
καθώς και προσωρινά στοιχεία για το έτος 2004· 

• το αργότερο µέχρι 31 Oκτωβρίου του 2005: εάν απαιτείται, βελτιώσεις 
µεθοδολογίας επί τη βάσει σχολίων της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής· 

• το αργότερο µέχρι 31 ∆εκεµβρίου του 2005: λήξη προθεσµίας για την 
υποβολή τυχόν επιπρόσθετων πληροφοριών. 

 
Oι Ελληνικές Aρχές θα ενηµερώσουν την Eπιτροπή Παρακολούθησης σχετικά 
µε τα αποτελέσµατα της επαλήθευσης και τα αποτελέσµατα αυτά θα ληφθούν 
υπ� όψιν κατά τις προετοιµασίες για την επόµενη περίοδο προγραµµατισµού. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΠΣ 2000 - 2006     ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ κατά ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ και Ε.Π          (σε EURO)  -  τρέχουσες τιµές

Αξονες Προτεραιοτήτων Συνολικό Σύνολο ∆ηµόσια δαπάνη ΤΑΜΕΙΟ Άλλα Ε.Τ.Ε
και κόστος δηµόσιας Κοινοτική συµµετοχή Εθνική δηµόσια δαπάνη Ιδιωτική ΣΥΝΟΧΗΣ Χρηµατοδοτικά
Επιχειρησιακά προγράµµατα δαπάνης Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ-Π ΧΜΠΑ Σύνολο Κράτος Περιφέρεια Τοπικα Άλλοι συµµετοχή Μέσα

1=2+13 2=3+8 3=4 a 7 4 5 6 7 8=9 a 12 9 10 11 12 13
Προτεραιότητα Νο 1
 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 4.483.494.409 4.373.494.409 3.280.120.807 392.436.259 2.887.684.548 1.093.373.602 1.093.373.602 110.000.000
Ε.Π   ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 2.484.599.224 2.484.599.224 1.863.449.418 382.436.259 1.481.013.159 621.149.806 621.149.806
Ε.Π  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.998.895.185 1.888.895.185 1.416.671.389 10.000.000 1.406.671.389 472.223.796 472.223.796 110.000.000
Προτεραιότητα Νο 2  
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 12.087.578.359 8.571.578.359 4.501.755.761 4.501.755.761 4.069.822.598 4.069.822.598 3.516.000.000 1.660.000.000
Ε.Π Οδικοί άξονες, λιµάνια, αστ. αναπ. 9.149.977.978 5.883.977.978 3.033.003.071 3.033.003.071 2.850.974.907 2.850.974.907 3.266.000.000
Ε.Π Σιδηρόδροµοι, Αεροδρόµια και 
Αστικές Συγκοινωνίες 2.937.600.381 2.687.600.381 1.468.752.690 1.468.752.690  1.218.847.691 1.218.847.691 250.000.000
Προτεραιότητα Νο 3
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 6.098.265.992 3.288.086.682 1.976.705.391 1.826.705.391 150.000.000 1.311.381.291 1.311.381.291 2.810.179.310
Ε.Π  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 6.098.265.992 3.288.086.682 1.976.705.391 1.826.705.391 150.000.000   1.311.381.291 1.311.381.291 2.810.179.310
Προτεραιότητα Νο 4
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΑΛΙΕΙΑ 3.773.504.306 2.096.283.334 1.470.014.251 25.495.752 1.233.418.499 211.100.000 626.269.083 626.269.083 1.677.220.972
Ε.Π ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 3.286.842.762 1.776.211.024 1.233.418.499  1.233.418.499  542.792.525 542.792.525 1.510.631.738
Ε.Π ΑΛΙΕΙΑ 486.661.544 320.072.310 236.595.752 25.495.752  211.100.000 83.476.558 83.476.558 166.589.234
Προτεραιότητα Νο 5  
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 1.811.255.538 1.796.755.538 1.284.353.655 1.064.073.656 220.279.999 512.401.883 512.401.883 14.500.000 1.660.000.000
Ε.Π  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 693.048.875 693.048.875 485.073.656 485.073.656  207.975.219 207.975.219
Ε.Π  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 604.900.000 590.400.000 414.300.002 414.300.002 176.099.998 176.099.998 14.500.000  
Ε.Π  ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ 513.306.663 513.306.663 384.979.997 164.699.998 220.279.999 128.326.666 128.326.666   
Προτεραιότητα Νο 6  
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2.839.078.394 2.269.578.394 1.702.183.796 1.266.033.996 436.149.800 567.394.598 567.394.598 569.500.000
Ε.Π  ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2.839.078.394 2.269.578.394 1.702.183.796 1.266.033.996 436.149.800 567.394.598 567.394.598 569.500.000
Προτεραιότητα Νο 7
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 10.825.072.268 9.357.650.172 7.041.737.630 5.483.694.653 531.161.476 1.026.881.501 2.315.912.542 2.315.912.542 1.467.422.096
Π.Ε.Π  ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ & ΘΡΑΚΗΣ 1.115.648.896 977.799.896 733.349.922 514.874.999 63.690.308 154.784.615 244.449.974 244.449.974 137.849.000
Π.Ε.Π  ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 1.390.505.236 1.204.505.236 903.378.927 694.249.002 70.113.309 139.016.616 301.126.309 301.126.309 186.000.000
Π.Ε.Π  ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 550.027.899 496.227.899 372.170.924 267.400.001 23.371.307 81.399.616 124.056.975 124.056.975 53.800.000
Π.Ε.Π  ΗΠΕΙΡΟΥ 680.013.237 581.313.237 435.984.928 324.700.002 31.900.309 79.384.617 145.328.309 145.328.309 98.700.000
Π.Ε.Π  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 919.679.893 751.179.893 563.384.920 401.099.999 42.500.306 119.784.615 187.794.973 187.794.973 168.500.000
Π.Ε.Π  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 372.346.561 326.246.561 244.684.921 194.999.999 23.400.306 26.284.616 81.561.640 81.561.640 46.100.000
Π.Ε.Π  ∆ΥΤ.  ΕΛΛΑ∆ΑΣ 781.434.565 637.934.565 478.450.924 370.600.001 31.851.309 75.999.614 159.483.641 159.483.641 143.500.000
Π.Ε.Π  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ 873.110.227 708.821.227 531.615.920 405.315.997 42.600.306 83.699.617 177.205.307 177.205.307 164.289.000
Π.Ε.Π  ΑΤΤΙΚΗΣ 1.588.697.167 1.461.946.167 1.119.959.625 1.033.259.701 68.000.308 18.699.616 341.986.542 341.986.542  126.751.000
Π.Ε.Π  ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ 698.690.896 609.599.896 457.199.922 356.499.999 21.200.310 79.499.613 152.399.974 152.399.974 89.091.000
Π.Ε.Π  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 545.822.565 482.122.565 361.591.924 283.200.000 33.992.308 44.399.616 120.530.641 120.530.641 63.700.000
Π.Ε.Π  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 600.110.460 496.291.765 372.218.824 300.200.000 36.080.707 35.938.117 124.072.941 124.072.941 103.818.695
Π.Ε.Π  ΚΡΗΤΗΣ 708.984.666 623.661.265 467.745.949 337.294.953 42.460.383 87.990.613 155.915.316 155.915.316 85.323.401

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 84.971.612 84.971.612 63.728.709 47.804.532 15.924.177 21.242.903 21.242.903
ΣΥΝΟΛΟ ΚΠΣ 42.003.220.878 31.838.398.500 21.320.600.000 14.608.000.000 4.241.200.000 2.260.300.000 211.100.000 10.517.798.500 10.517.798.500 10.164.822.378 3.320.000.000 3.787.000.000
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 1.411.361.418 1.411.361.418 945.000.000 466.361.418 466.361.418
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΥ 877.448.844 663.248.844 441.400.000 221.848.844 221.848.844 214.200.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΠΣ 44.292.031.140 33.913.008.762 22.707.000.000 14.608.000.000 4.241.200.000 2.260.300.000 211.100.000 11.206.008.762 11.206.008.762 10.379.022.378 3.320.000.000 3.787.000.000
ΕΤΠΑ 31.129.620.228 22.752.018.929 14.608.000.000 14.608.000.000 8.144.018.929 8.144.018.929 8.377.601.299
ΕΚΤ 5.764.933.333 5.654.933.333 4.241.200.000 4.241.200.000 1.413.733.333 1.413.733.333 110.000.000
ΕΓΤΠΕ-Π 4.656.001.547 3.145.386.359 2.260.300.000 2.260.300.000 885.086.359 885.086.359 1.510.615.188
ΧΜΠΑ 452.665.793 286.076.558 211.100.000 211.100.000 74.976.558 74.976.558 166.589.235

Παρατηρήσεις:
Τα στοιχεία τα σχετικά µε τις δηµόσιες δαπάνες και τις άλλες συγχρηµατοδοτήσεις είναι ενδεικτικά και πιθανόν να τροποποιηθούν
στα πλαίσια των συζητήσεων επί των αναλυτικών χρηµατοδοτικών πινάκων κάθε Επιχειρησιακού Προγράµµατος 



ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΠΣ 2000 - 20006   ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ κατά ΤΑΜΕΙΟ και ΕΤΟΣ x EURO - τρέχουσες τιµές

Συνολικό ΤΑΜΕΙΟ Αλλα Ε.Τ.Ε
ΕΤΟΣ κόστος Σύνολο ΣΥΝΟΧΗΣ Χρηµατοδοτικά

Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ-Π ΧΜΠΑ Σύνολο Κράτος Περιφέρια Τοπικα Αλλοι Σύνολο Συµµετοχή Μέσα
1=2+13 2=3+8 3=4 a 7 4 5 6 7 8=9 a 12 9 10 11 12 13=+14 14 b)

2000 6.351.623.218 4.691.202.171 3.054.000.000 2.083.600.000 610.000.000 338.200.000 22.200.000 1.637.202.171 1.637.202.171 1.660.421.047 1.660.421.047
2001 6.316.025.073 4.704.289.257 3.115.000.000 2.122.400.000 624.900.000 341.200.000 26.500.000 1.589.289.257 1.589.289.257 1.611.735.816 1.611.735.816
2002 6.220.388.881 4.669.382.660 3.179.000.000 2.163.500.000 640.300.000 344.400.000 30.800.000 1.490.382.660 1.490.382.660 1.551.006.221 1.551.006.221
2003 6.168.871.961 4.743.122.238 3.172.100.000 2.197.000.000 617.400.000 324.800.000 32.900.000 1.571.022.238 1.571.022.238 1.425.749.723 1.425.749.723
2004 5.483.734.977 4.243.003.296 2.875.300.000 1.973.500.000 571.700.000 297.200.000 32.900.000 1.367.703.296 1.367.703.296 1.240.731.681 1.240.731.681
2005 5.670.703.332 4.342.525.611 2.933.000.000 2.013.400.000 582.800.000 303.900.000 32.900.000 1.409.525.611 1.409.525.611 1.328.177.721 1.328.177.721
2006 5.791.873.436 4.444.873.267 2.992.200.000 2.054.600.000 594.100.000 310.600.000 32.900.000 1.452.673.267 1.452.673.267 1.347.000.169 1.347.000.169
Υποσύνολο ΚΠΣ 42.003.220.878 31.838.398.500 21.320.600.000 14.608.000.000 4.241.200.000 2.260.300.000 211.100.000 10.517.798.500 10.517.798.500 10.164.822.378 10.164.822.378

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ 877.447.844 663.247.844 441.400.000 221.847.844 221.847.844 214.200.000 214.200.000
2003 157.005.017 103.455.017 68.900.000 34.555.017 34.555.017 53.550.000 53.550.000
2004 237.880.406 184.330.406 122.700.000 61.630.406 61.630.406 53.550.000 53.550.000
2005 239.821.722 186.271.722 124.000.000 62.271.722 62.271.722 53.550.000 53.550.000
2006 242.740.699 189.190.699 125.800.000 63.390.699 63.390.699 53.550.000 53.550.000

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 1.411.361.418 1.411.361.418 945.000.000 466.361.418 466.361.418
2004 461.492.781 461.492.781 309.000.000 152.492.781 152.492.781
2005 470.453.806 470.453.806 315.000.000 155.453.806 155.453.806
2006 479.414.831 479.414.831 321.000.000 158.414.831 158.414.831

Σύνολο ΚΠΣ 44.292.030.140 33.913.007.762 22.707.000.000 14.608.000.000 4.241.200.000 2.260.300.000 211.100.000 11.206.007.762 11.206.007.762 10.379.022.378 10.379.022.378 3.787.000.000

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 6.392.200.000 5.292.200.000 3.320.000.000 1.972.200.000 1.972.200.000 1.100.000.000 3.320.000.000
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 4.018.200.000 3.018.200.000 1.660.000.000 1.358.200.000 1.358.200.000 1.000.000.000 1.660.000.000
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.374.000.000 2.274.000.000 1.660.000.000 614.000.000 614.000.000 100.000.000 1.660.000.000

Γενικο σύνολο ΚΠΣ + Τ.Σ 50.684.230.140 39.205.207.762 26.027.000.000 14.608.000.000 4.241.200.000 2.260.300.000 211.100.000 13.178.207.762 13.178.207.762 11.479.022.378 10.379.022.378 3.320.000.000 3.787.000.000

Παρατηρήσεις:
α) Τα στοιχεία που αφορούν το Ταµείο Συνοχής είναι ενδεικτικά για την περίοδο, λαµβανοµένων υπ'όψην
των δυνατών κατανοµών για την Ελλάδα και των αποπληθωριστών αλλά πιθανόν να τροποποιηθούν στα πλαίσια εποµένων αποφάσεων
β) Τα στοιχεία τα σχετικά µε τις δηµόσιες δαπάνες και τις άλλες συγχρηµατοδοτήσεις είναι ενδεικτικά και πιθανόν να τροποποιηθούν
στα πλαίσια των συζητήσεων επί των αναλυτικών χρηµατοδοτικών πινάκων κάθε Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Εθνική δηµόσια δαπάνη
Ιδιωτική συµµετοχή

Κοινοτική Συµµετοχή
∆ηµόσια δαπάνη
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

 
Εντός του νοµικού πλαισίου που καθορίζεται από την απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της 
περιόδου 2000-2006 για την Ελλάδα, θα υιοθετηθεί µία σειρά 
λεπτοµερέστερων πράξεων.  
 
Αυτές οι πράξεις αφορούν τον προγραµµατισµό, τη διαχείριση, την 
παρακολούθηση και την εφαρµογή του ΚΠΣ και θα συµφωνούν µε τις 
ρυθµίσεις του παρόντος κεφαλαίου καθώς και µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1260/1999 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου1999 "περί γενικών διατάξεων για 
τα διαρθρωτικά Ταµεία". Οι πράξεις αυτές δεν προδικάζουν τις ρυθµίσεις που 
ενδέχεται να υιοθετηθούν για την οικονοµική διαχείριση και τον έλεγχο στο 
πλαίσιο νέων κανονισµών σε εφαρµογή του άρθρου 53 του Καν. 1260/99, ή 
άλλων ισοδύναµων ρυθµίσεων.    
 
Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δύνανται να τροποποιηθούν στο 
πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, µετά από πρόταση των εθνικών αρχών ή της 
Επιτροπής ΕΚ.  
 
Στην περίπτωση που οι καινοτόµες παρεµβάσεις ή/και η αποκεντρωµένη 
εφαρµογή απαιτούν την υιοθέτηση νέων πράξεων, οι βασικές αρχές και το 
χρονοδιάγραµµα αυτών θα καθορίζονται από τα αντίστοιχα επιχειρησιακά 
προγράµµατα.  

 
4.1 Εισαγωγή 
 
Η εµπειρία του Α� ΚΠΣ ενσωµατώθηκε στο Β�ΚΠΣ. Η προσπάθεια για  
βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των κοινοτικών 
δράσεων, πέραν του θέµατος της απορρόφησης των πόρων, ενισχύθηκε. Η 
Ελληνική Κυβέρνηση και η Επιτροπή ΕΚ συµφώνησαν σ� ένα σηµαντικό 
αριθµό µέτρων για τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας σε ότι αφορά τόσο την υλοποίηση των έργων και 
ενεργειών όσο και τη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραµµάτων και του 
ΚΠΣ.   
 
Ειδικότερα στο πλαίσιο του Β� ΚΠΣ ξεκίνησαν σηµαντικές θεσµικές 
µεταρρυθµίσεις προκειµένου να διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα των 
παρεµβάσεων και η χρηστή και ορθολογική διαχείριση των εθνικών και 
κοινοτικών πόρων. Με τις θεσµικές, οργανωτικές και λειτουργικές 
παρεµβάσεις που έγιναν έχει διανυθεί σηµαντική απόσταση στην κατεύθυνση 
της ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας. Τέτοιες παρεµβάσεις έγιναν σε 
διαφορετικούς τοµείς όπως στον τοµέα της οργάνωσης της διαχείρισης του 
ΚΠΣ µε τη Μονάδα Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης του ΚΠΣ (Μ.Ο.∆.Α.Ε.), και µε 
την καθιέρωση των Τεχνικών ∆ελτίων Έργου (Τ∆Ε) και των ∆ΕΕΤΚ, στον 
τοµέα των µεγάλων έργων µε τη σύσταση Ανωνύµων Εταιρειών 
(Κτηµατολόγιο Α.Ε., Αττικό Μετρό Α.Ε., ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., Εγνατία Α.Ε. και τις 
υπό σύσταση Α.Ε. για το Μετρό Θεσσαλονίκης, το Ρίο �Αντίρριο και τον 
Περιφερειακό ∆ακτύλιο Αττικής), στον τοµέα των ιδιωτικών επενδύσεων µε τη 
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σύσταση του ΕΛΚΕ, στον τοµέα της κατάρτισης µε τη δηµιουργία του 
ΕΚΕΠΙΣ, στον τοµέα της βελτίωσης της παραγωγής των δηµοσίων έργων της 
χώρας από τη Μικτή Επιτροπή Καθοδήγησης (Μ.Ε.Κ.), µε την ολοκλήρωση 
και ανάπτυξη των συστηµάτων υποστήριξης των περιφερειακών 
προγραµµάτων (τεχνικοί σύµβουλοι κ.λ.π.), τη θέσπιση της εγκ. 37/95 περί 
πληρότητας µελετών, την τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου δηµοσίων 
έργων σε ότι αφορά τις υπερβάσεις κόστους (Ν.2272/96, Π.∆. 402/96, Εγκ. 
43/95 κλπ.). Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Β� ΚΠΣ αναπτύχθηκε επίσης το 
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) που θα επιτρέψει τη 
λεπτοµερή καταγραφή των στοιχείων που αφορούν την πορεία και 
χρηµατοδότηση όλων των έργων στη χώρα (συγχρηµατοδοτούµενων και µη) 
που θα καλύπτει το ΚΠΣ, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, το Ταµείο Συνοχής, το 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και τις Ιδιωτικές Επενδύσεις.   
 
Η πρόκληση για το Γ΄ ΚΠΣ συνίσταται στο να διαφυλάξει και να ενισχύσει αυτό  
το κεκτηµένο ιδίως σε ότι αφορά   την  αξιόπιστη διαχείριση και, στη συνέχεια:      
 
- να θέσει σε εφαρµογή ένα ανανεωµένο σύστηµα για την ενίσχυση της 

αποτελεσµατικότητας του εθνικού συστήµατος ελέγχων, του ελέγχου της 
νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπανών, σύµφωνα µε τους κανονισµούς 
των διαρθρωτικών Ταµείων και τις διατάξεις για την καταπολέµηση της 
απάτης, και   

 
- να  διασφαλίσει την καλύτερη αξιοποίηση της αξιολόγησης   
 
Οι θεσµικές, οργανωτικές και λειτουργικές παρεµβάσεις του Β� ΚΠΣ θα 
ενταχθούν αρµονικά το νέο πλαίσιο που αφορά τη διαχείριση, τον έλεγχο, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των  παρεµβάσεων του ΚΠΣ σύµφωνα 
µε το νέο Καν. 1260/1999.   
 
Στο πλαίσιο του Γ� ΚΠΣ οι διαχειριστικές αρχές διασφαλίζουν την τήρηση των 
απαιτήσεων  για τη σωστή χρήση των πόρων. Σε περίπτωση διαπίστωσης 
αδυναµιών, οι εθνικές αρχές υιοθετούν τα  κατάλληλα µέτρα.   
 
Τα βασικά στοιχεία του νέου συστήµατος που θα ισχύσει περιγράφονται στη 
συνέχεια.   
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4.2. ∆ιαχείριση 
 

Για την αποτελεσµατική διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων 
παρεµβάσεων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Καν.(ΕΚ)1260/1999 συστήνονται  µία διαχειριστική αρχή για το ΚΠΣ.και 
µία διαχειριστική αρχή για κάθε επιµέρους επιχειρησιακό πρόγραµµα (ΕΠ)  
Η σύνθεση, η εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων και ο τρόπος λειτουργίας αυτών 
των αρχών καθορίζονται µε νόµο. Οι αρµοδιότητες των διαχειριστικών αρχών 
διαχωρίζονται σαφώς από τις αρµοδιότητες της αρχής πληρωµής και των 
τελικών δικαιούχων.  

 
4.2.1.  ∆ιαχειριστική Αρχή Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 
 
Η διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. είναι υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονοµίας.  
 
Αποτελεί τον κύριο συνοµιλητή της Επιτροπής και συνεργάζεται µε αυτήν στο 
πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, τηρουµένων των θεσµικών, νοµικών και 
δηµοσιονοµικών αρµοδιοτήτων κάθε εταίρου. 
 
Οι αρµοδιότητες της διαχειριστικής αρχής καθορίζονται στο άρθρο 34 του 
Καν. 1260/99.  
 
Η διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ εξασφαλίζει το συντονισµό των παρεµβάσεων 
στο επίπεδο του ΚΠΣ. Λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα και προβαίνει στις 
αναγκαίες ενέργειες προς τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων (ΕΠ) προκειµένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι και να 
διασφαλίζεται η τήρηση των πολιτικών του ΚΠΣ.  
 
Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, η διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ λαµβάνει τα 
κατάλληλα µέτρα ιδίως για:  
 
1. Την έκδοση οδηγιών και κατευθυντηρίων γραµµών όσον αφορά τη 

διαχείριση, αξιολόγηση και έλεγχο καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα 
των διαχειριστικών αρχών των Ε.Π. και των τελικών δικαιούχων.   

 
2. Τη δηµιουργία και, σε συνεργασία µε την αρχή πληρωµής, την 

απρόσκοπτη λειτουργία και διοίκηση του ολοκληρωµένου πληροφοριακού 
συστήµατος παρακολούθησης (ΟΠΣ) καθώς και τη δηµιουργία βάσης 
οικονοµικών και στατιστικών δεδοµένων για την υποστήριξη της 
διαχείρισης, της παρακολούθησης, του ελέγχου και της αξιολόγησης όλων 
των παρεµβάσεων. Αυτό το σύστηµα θα διευκολύνει την ποσοτικοποίηση 
των δεικτών παρακολούθησης (άρθρο 36 Καν.(ΕΚ)1260/99), τη διάθεση 
των απαραίτητων στοιχείων για την αξιολόγηση (άρθρα 42 και 43 
Καν.(ΕΚ)1260/99) και την ανταλλαγή δεδοµένων µε την Επιτροπή ΕΚ 
(άρθρο 18 παρ. 3ε Καν. (ΕΚ)1260/99).    

 
Το ΟΠΣ θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό για το ΚΠΣ 2000-2006 από 
την ηµεροµηνία των πρώτων εγκρίσεων χρηµατοδοτήσεων και να 
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υποστηρίζεται από «Γραφείο Υποστήριξης» (help desk), που συστήνεται 
από τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ σε συνεργασία µε την αρχή πληρωµής.  

 
3. Τις απαραίτητες προσαρµογές του συστήµατος και των κωδικοποιηµένων  

στοιχείων και αρχείων του, προκειµένου αυτό να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις των διαχειριστικών αρχών, των Επιτροπών Παρακολούθησης,  
της αρχής πληρωµής, των ελεγκτικών αρχών, και της Επιτροπής ΕΚ..    

 
4. Την οργάνωση της ενδιάµεσης αξιολόγησης (άρθρο 42 του Καν. 

1260/1999) και της εκ των υστέρων αξιολόγησης του ΚΠΣ σε συνεργασία 
µε την Επιτροπή ΕΚ (άρθρο 43 του Καν.(ΕΚ) 1260/99).    

 
5. Τη σύνταξη και,  µετά από έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης, την 

υποβολή της ετήσιας έκθεσης καθώς και της τελικής έκθεσης εκτέλεσης 
του ΚΠΣ στην Επιτροπή ΕΚ. Τον καθορισµό των διαδικασιών εξέτασης 
των ετήσιων εκθέσεων των επιχειρησιακών προγραµµάτων (άρθρο 34 
παρ.2).   

 
6. Τη λήψη των αναγκαίων µέτρων προκειµένου να εξασφαλίζεται η 

συµβατότητα των παρεµβάσεων µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Η 
τήρηση αυτών των διατάξεων αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή 
συνδροµής από τα διαρθρωτικά Ταµεία.  
 
Η διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ µεριµνά για τη συστηµατική ενηµέρωση των 
διαχειριστικών αρχών των Ε.Π για το εθνικό και κοινοτικό εφαρµοστέο 
δίκαιο. Προκειµένου να εξασφαλίσει την ορθή εφαρµογή τους παρέχει 
ειδικές οδηγίες.   
 
Για την πρόληψη παραβάσεων του κοινοτικού δικαίου καθώς και 
παρατυπιών, η διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ θέτει οµάδα παροχής νοµικών 
συµβουλών στη διάθεση των διαχειριστικών αρχών των ΕΠ. και των 
τελικών δικαιούχων.   
 
Οι διαχειριστικές αρχές εφιστούν την προσοχή των τελικών δικαιούχων  
καθώς και των τελικών αποδεκτών στις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Ειδικότερα σε ότι αφορά το κοινοτικό δίκαιο:        
 
ι. ∆ηµόσιες Συµβάσεις: οι διαχειριστικές αρχές διασφαλίζουν την τήρηση 
των όρων και των γενικών αρχών της Συνθήκης ΕΚ καθώς και των οδηγιών 
που αφορούν την κατάρτιση των δηµοσίων συµβάσεων.  
 
Στις προκηρύξεις των διαγωνισµών για κατάρτιση δηµοσίων συµβάσεων 
που τυγχάνουν ή θα τύχουν συνδροµής από τα διαρθρωτικά Ταµεία και 
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των ΕΚ  γίνεται µνεία της εν λόγω  
συνδροµής.       
 
ιι. Περιβάλλον: οι διαχειριστικές αρχές εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση των 
παρεµβάσεων στους κοινοτικούς κανόνες για το περιβάλλον, και ιδίως 
προς τις οδηγίες  76/464/ΕΟΚ που αφορά τη ρύπανση του υδάτινου 
περιβάλλοντος από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες, την οδηγία που αφορά 
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τα αζωτούχα άλατα, την οδηγία 96/61/ΕΚ (IPPC) καθώς και την οδηγία 
85/337/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί από την οδηγία 97/11/ ΕΚ, σχετικά 
µε την αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

 
Ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να αποδοθεί: 

 
- Στην κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης των απορριµµάτων σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα στην ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία.  
   

- Στη βελτίωση της υφιστάµενης διαδικασίας για την αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 85/337/ΕΟΚ), ιδίως δε, τη 
διάθεση στο κοινό ικανού χρόνου διαβούλευσης.   

 
- Στη χορήγηση των αδειών σύµφωνα µε την οδηγία 96/61/ΕΚ 

Ως προς την εφαρµογή των οδηγιών 79/409/ΕΟΚ (�πτηνά�) και 
92/43/ΕΟΚ (�Habitats�), ειδικότερα δε, σε ότι αφορά τα έργα που θα 
µπορούσαν να επηρεάσουν σηµαντικά περιοχές που ενδέχεται να 
ενταχθούν στο δίκτυο NATURA 2000, δεδοµένου ότι ο σχετικός 
κατάλογος των περιοχών αυτών έχει ήδη κοινοποιηθεί στην Επιτροπή 
ΕΚ , οι εθνικές αρχές δεσµεύονται να µην επιτρέψουν την υποβάθµιση 
της κατάστασης κατά την υλοποίηση των παρεµβάσεων των 
διαρθρωτικών Ταµείων. Επίσης, οι διαχειριστικές αρχές παρέχουν στην 
Επιτροπή πληροφορίες για τα µέτρα που έχουν ληφθεί για να 
αποφευχθεί η υποβάθµιση των περιοχών που χρήζουν προστασίας στα 
πλαίσια του εν λόγω δικτύου κατά την ένταξη και εκτέλεση των σχετικών 
έργων.   

 
iii. Κρατικές ενισχύσεις (µε την επιφύλαξη του άρθρου 51 παρ.1. του   
Καν.(ΕΚ)1257/99): Αυτές πρέπει να εγγράφονται σε επίπεδο µέτρων.  

 
Η διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ διασφαλίζει ότι οι διαχειριστικές αρχές των 
Ε.Π. αναφέρουν τις αναγκαίες πληροφορίες βάσει των κανονισµών 
(τίτλος καθεστώτος, ενίσχυση ad hoc, αύξων αριθµός κοινοποίησης, 
αριθµός εγκριτικής απόφασης, ηµεροµηνία λήξης εφαρµογής της 
έγκρισης).    

 
Οι διαχειριστικές αρχές των Ε.Π. πρέπει επίσης να συµπληρώνουν και 
να ενηµερώνουν τους αντίστοιχους πίνακες. Επίσης, µε την υποβολή 
του συµπληρώµατος προγραµµατισµού, ενηµερώνεται η Επιτροπή για 
τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση.   

 
Θέσπιση νέου καθεστώτος ενισχύσεων οδηγεί σε τροποποίηση της 
σχετικής µε την παρέµβαση απόφασης της Επιτροπής ΕΚ.    

 
Όπου τα Ε.Π. περιλαµβάνουν κρατικές ενισχύσεις που δεν έχουν 
κοινοποιηθεί ή δεν έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή, τα εν λόγω 
προγράµµατα µπορούν να υιοθετηθούν υπό τον όρο ότι 
συµπεριλαµβάνεται ρήτρα αναστολής των σχετικών µέτρων. Η 
διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ διασφαλίζει ότι οι διαχειριστικές αρχές των 
Ε.Π. θεσπίζουν τους κατάλληλους µηχανισµούς προκειµένου να 
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τηρούνται οι κανόνες σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και 
κοινοτικό επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένου του κανόνα �de minimis� 
καθώς και των καθεστώτων ενισχύσεων που καλύπτονται στο πλαίσιο 
κανονισµών εξαιρέσεων που στο µεταξύ εγκρίνονται.  
 
Οι διαδικασίες για τη χορήγηση των κρατικών ενισχύσεων πρέπει να 
είναι, κατά το δυνατόν, απλές, διαφανείς και φιλικές προς τους τελικούς 
αποδέκτες.      

 
iv. Ισότητα ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών: πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη µε τρόπο ουσιαστικό και ολοκληρωµένο κατά την 
υλοποίηση των παρεµβάσεων που συγχρηµατοδοτούνται από τα 
διαρθρωτικά Ταµεία.  

 
Κάθε δράση που θα αναληφθεί για το θέµα αυτό πρέπει να συµφωνεί µε 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχετική εθνική και κοινοτική 
νοµοθεσία.  
 
Στόχοι που προωθούν την ισότητα ανδρών και γυναικών  θα πρέπει να 
εξειδικευτούν σε µεταγενέστερη φάση.  

 
v. Κοινή Αγροτική πολιτική: οι συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις πρέπει 
να έχουν συνοχή και να συµµορφώνονται µε τους κανόνες της ΚΑΠ, 
ιδίως δε, µε εκείνους που αφορούν τις Κοινές Οργανώσεις Αγοράς 
(ΚΟΑ) και τις διεθνείς δεσµεύσεις της Ε.Ε. Κάθε εξαίρεση πρέπει να 
αιτιολογείται σύµφωνα µε το άρθρο 37 παρ.3 του Καν. 1257/99. 
  
vi. Κοινή Πολιτική Αλιείας: οι συγχρηµατοδοτούµενες από τα 
διαρθρωτικά Ταµεία δράσεις πρέπει να έχουν συνοχή και να είναι 
σύµφωνες µε τους κανόνες που διέπουν την Κοινή Πολιτική Αλιείας.    
        

 
7. Την επεξεργασία και πρόταση τροποποιήσεων του Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης και των επιχειρησιακών προγραµµάτων προς την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του ΚΠΣ µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων των 
διαχειριστικών αρχών των Ε.Π. 
Την επεξεργασία και πρόταση ποσοτικοποιηµένων δεικτών, σε στενή 
συνεργασία µε την Επιτροπή ΕΚ, που θα χρησιµοποιηθούν για την 
κατανοµή του αποθεµατικού επίδοσης σύµφωνα µε το άρθρο 44.   

 
8. Την οργάνωση της δηµοσιότητας του ΚΠΣ καθώς και τη διαµόρφωση 

πλαισίου αρχών δηµοσιότητας προς τις διαχειριστικές αρχές των Ε.Π.  
 
9. Τη γραµµατειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του ΚΠΣ µε την επιφύλαξη του εσωτερικού της 
κανονισµού.   

 
10. Το συντονισµό των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών 

προγραµµάτων για την  εφαρµογή των αποφάσεων της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΚΠΣ.   
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11. Την παροχή των απαραίτητων στοιχείων για την επαλήθευση της 

προσθετικότητας.     
 
12. Την κωδικοποίηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων επιλεξιµότητας 

καθώς και την έκδοση οδηγών για την υποστήριξη των διαχειριστικών 
αρχών και των τελικών δικαιούχων.  

 
13. Την κατάρτιση και την κοινοποίηση στην Επιτροπή ενός λεπτοµερούς 

σχεδίου δράσης για τη συνέχιση και ολοκλήρωση  των εργασιών που 
αφορούν τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος δηµοσίων έργων που έχει 
ξεκινήσει από τη Μικτή Επιτροπή Καθοδήγησης (ΜΕΚ) στο πλαίσιο του 
Β�ΚΠΣ. Στη βάση αυτού του σχεδίου δράσης µέχρι το τέλος του 2001, το 
µεγαλύτερο µέρος της µεταρρύθµισης θα έχει ολοκληρωθεί 
συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων µέτρων καθώς και νέων 
ρυθµίσεων, ιδιαίτερα στο θέµα του περιορισµού των υπερβάσεων, που 
λαµβάνονται προκειµένου να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά από τις αρχές 
που υλοποιούν τα έργα. Σε αυτό το πλαίσιο καθώς και για την 
παρακολούθηση εφαρµογής αυτής της µεταρρύθµισης στην πράξη, η 
διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ υποστηρίζεται από ειδική επιτροπή 
εµπειρογνωµόνων για τα δηµόσια έργα.    
 
Ειδική µέριµνα θα ληφθεί για θέµατα όπως η βελτίωση των συνθηκών 
µελέτης, των διαδικασιών ανάθεσης, της διοίκησης και της παραγωγής 
των δηµοσίων έργων, η βελτίωση και η διασφάλιση της ποιότητας των 
δηµοσίων έργων, η εισαγωγή του θεσµού της ασφάλισης των δηµοσίων 
έργων, η βελτίωση και ανάπτυξη των συστηµάτων δηµοπράτησης και η 
προτυποποίηση των τευχών δηµοπράτησης, ο διαρκής εκσυγχρονισµός 
των τεχνικών προδιαγραφών, των εθνικών κοστολογίων, των µητρώων 
εργοληπτών και µελετητών δηµοσίων έργων, καθώς και η διαρκής 
εκπαίδευση και επιµόρφωση της διοίκησης στα θέµατα που συνδέονται µε 
τα δηµόσια έργα κοκ.  

 
14. Την επεξεργασία και εισήγηση των κατάλληλων µέτρων για τη βελτίωση 

της αποτελεσµατικότητας και της υλοποίησης των δράσεων που 
χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του ΚΠΣ  (ιδίως για αυτές που αφορούν τις 
κρατικές ενισχύσεις,  τις άϋλες ενέργειες (soft actions), τις δράσεις του ΕΚΤ 
κλπ.).         

 
4.2.2. ∆ιαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
 
Η διαχειριστική αρχή ορίζεται σε κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα και είναι 
υπεύθυνη για την αποτελεσµατικότητα και κανονικότητα της διαχείρισης και 
της εφαρµογής του αντίστοιχου Ε.Π. Οι αρµοδιότητες της διαχειριστικής αρχής 
σε επίπεδο Ε.Π. ορίζονται στο άρθρο 34 του Καν.(EK) 1260/1999 και για την 
άσκησή τους έχουν ή θα πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα µέτρα για: 
 
1. Τη δηµιουργία µηχανισµού συλλογής αξιόπιστων οικονοµικών και 

στατιστικών δεδοµένων σχετικά µε την εφαρµογή, τους δείκτες 
παρακολούθησης και την αξιολόγηση καθώς και την εισαγωγή τους στο 
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Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του ΥΠΕΘΟ και την 
ηλεκτρονική διαβίβαση των στοιχείων αυτών στην Ε.Ε. (αθρ. 34 παρ. 1α) 
του Καν. 1260/1999).  Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή:  

 
1.1. Μεριµνά ώστε οι τελικοί δικαιούχοι - για διάστηµα τριών ετών µετά την 

τελευταία πληρωµή από την Επιτροπή- να τηρούν φάκελο 
έργου/υποέργου µε τα απαιτούµενα στοιχεία και παραστατικά. 
 
Η διαχειριστική αρχή και ο τελικός αποδέκτης τηρούν φάκελο 
έργου/υποέργου µε ανάλογο περιεχόµενο . 
 

1.2. Τηρεί αναλυτικά στοιχεία παρακολούθησης στο ΟΠΣ µε µηνιαία δελτία 
δαπανών και τριµηνιαία δελτία παρακολούθησης 

 
1.3. Ελέγχει την αξιοπιστία των δηλωθέντων στοιχείων µε τυποποιηµένους 

ελέγχους που διενεργεί το ΟΠΣ και η διαχειριστική αρχή. 
 
1.4 Παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των τελικών δικαιούχων για 

την υποβολή των πληροφοριών του µηνιαίου και τριµηνιαίου δελτίου του 
ΟΠΣ, που επηρεάζει τη χρηµατοδότηση των έργων από τον κρατικό 
προϋπολογισµό. 

 
1.5. Αποστέλλει στην Ε.Ε. όλα τα τυποποιηµένα αρχεία (flat files) που 

προβλέπονται για την ηλεκτρονική διασύνδεση. Τα ανωτέρω αρχεία 
παράγονται από το ΟΠΣ.  

 
2. Τη σύνταξη και πρόταση προσαρµογής του συµπληρώµατος 

προγραµµατισµού σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 3 του Καν. 1260/99 και 
τις απαιτήσεις που απορρέουν από την εφαρµογή του ΟΠΣ (αρθ. 34 παρ. 
1β και παρ. 3 του Καν. 1260/99). 

 
3. Την εφαρµογή του συµπληρώµατος προγραµµατισµού.(αρθ. 34 παρ. 1β 

και παρ. 3).    
 

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή:  
 
3.1. Εφαρµόζει τα µέτρα του Ε.Π. επιλέγοντας τα έργα σύµφωνα µε τη 

διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 4.2.3.  
 
3.2. Παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων και προβαίνει στους 

ελέγχους του πρώτου επιπέδου, έτσι όπως ορίζονται στην παρ. 4.5.1.   
 

4. Τη σύνταξη και υποβολή προς την Επιτροπή ΕΚ και τη διαχειριστική αρχή 
του ΚΠΣ των ετήσιων εκθέσεων εκτέλεσης και της τελικής έκθεσης µετά 
από έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. (άρθ.34 παρ.1γ του 
Καν.(ΕΚ)1260/1999).  
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Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή: 
 

4.1. Συντάσσει τις ετήσιες εκθέσεις καθώς και την τελική έκθεση 
εκτέλεσης, µε βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ και τις οδηγίες της 
διαχειριστικής αρχής του ΚΠΣ. 

 
      4.2 Υποβάλλει προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης τις 

ετήσιες  εκθέσεις και την τελική έκθεση εκτέλεσης. 
 

4.3 Υποβάλλει τις ανωτέρω εκθέσεις στη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ 
και στην Επιτροπή ΕΚ (συµπεριλαµβανοµένης και της 
ανταλλαγής ηλεκτρονικών στοιχείων).  

 
5. Την προετοιµασία και οργάνωση της αξιολόγησης.(αρθ. 34 παρ 1δ, αρθ. 

42  και άρθ. 43 του Κ.1260/1999.  
 

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή :   
 
5.1 Συνεργάζεται µε τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ, την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και την Επιτροπή ΕΚ για την οργάνωση της 
ενδιάµεσης αξιολόγησης αξιοποιώντας και τα στοιχεία που 
παρέχονται απο το ΟΠΣ (δείκτες αποτελέσµατος και επιπτώσεων). 

 
Η διαχειριστική αρχή συνεργάζεται µε την Επιτροπή και τις Εθνικές 
Αρχές στο πλαίσιο της εκ των υστέρων αξιολόγησης σύµφωνα µε το 
άρθρο 43 του Καν 1260/1999.  
 

5.2 Μεριµνά για την αξιοποίηση των συµπερασµάτων της αξιολόγησης. 
 

6. Τη χρησιµοποίηση, είτε χωριστού λογιστικού συστήµατος, είτε κατάλληλης 
λογιστικής κωδικοποίησης όλων των συναλλαγών που σχετίζονται µε το 
επιχειρησιακό πρόγραµµα. 
 
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή µεριµνά ώστε:  
 
6.1. Οι τελικοί δικαιούχοι που υποχρεούνται µε βάση την ελληνική 

νοµοθεσία να τηρούν το ενιαίο λογιστικό σύστηµα να υποχρεωθούν να 
δηµιουργήσουν ειδική λογιστική µερίδα για το συγχρηµατοδοτούµενο 
έργο. 

 
6.2. Για τους τελικούς δικαιούχους, οι οποίοι δεν υποχρεούνται να τηρούν 

λογιστικό σύστηµα, η διαχειριστική αρχή µε την έγκριση του έργου θα 
δίνει λογιστική κωδικοποίηση, την οποία ο τελικός δικαιούχος 
υποχρεούται να τηρεί. 

 
7. Τη θέσπιση µέτρων εσωτερικών ελέγχων για την ορθή χρηµατοδοτική 

διαχείριση και υιοθέτηση µέτρων για προσαρµογές που απαιτούνται ή  
ενδεχόµενες διορθώσεις.     
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8. Τη διασφάλιση της κανονικότητας και της συµβατότητας προς τις εθνικές 
και κοινοτικές πολιτικές των πράξεων που χρηµατοδοτούνται από το 
επιχειρησιακό πρόγραµµα. (άρθ. 12, αρθ. 35 παρ. 1στ) όπως αυτές 
αναφέρονται στο κεφάλαιο 4.2.1. για τη «διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ»  

 
      Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή:  
 

8.1. Λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να υποστηρίξει τους 
τελικούς δικαιούχους για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους. 

 
8.2. Πραγµατοποιεί ελέγχους κατά την διαδικασία ένταξης των 

έργων/ενεργειών στο πρόγραµµα (βλ. παρ.4.2.3.) και ελέγχους κατά 
την υλοποίηση και ολοκλήρωση των πράξεων (βλ. παρ.4.5.1.)     

 
9.  Την τήρηση των υποχρεώσεων σχετικά µε την πληροφόρηση και τη 

δηµοσιότητα. 
 

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή:  
 
9.1. Συνεργάζεται µε τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ, την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και την Επιτροπή ΕΚ για την εξειδίκευση και το 
συντονισµό των ενεργειών δηµοσιότητας του Ε.Π. 

9.2. Παρακολουθεί την ορθή τήρηση των υποχρεώσεων των τελικών 
δικαιούχων σχετικά µε την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα των 
έργων που υλοποιούνται. 

 
10.Την εξασφάλιση των αναγκαίων πληροφοριών στη διαχειριστική αρχή του 

ΚΠΣ όταν πρόκειται για την παροχή συνδροµής για µεγάλα έργα, κατ� 
εφαρµογή του άρθρου 26 του Καν.(ΕΚ)1260/1999 καθώς και των οδηγιών 
της διαχειριστικής αρχής του ΚΠΣ.   

 
11.Τη γραµµατειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Ε.Π. µε την επιφύλαξη του εσωτερικού της 
κανονισµού.   

 
12. Σε συνεργασία µε την Επιτροπή, την επεξεργασία και την πρόταση των 

δεικτών που θα χρησιµοποιηθούν για την κατανοµή του αποθεµατικού 
επίδοσης σύµφωνα µε το άρθρο 44.     

 
13.  Την οργάνωση της ετήσιας συνάντησης διαχείρισης µε την Επιτροπή ΕΚ 

και την παρακολούθηση της συνέχειας που δίδεται στις παρατηρήσεις και 
στις αιτιολογηµένες συστάσεις της Επιτροπής ΕΚ (άρθρο 34 παρ.2).   

 
Ορισµένες από τις αρµοδιότητες της διαχειριστικής αρχής µπορούν να 
εκχωρηθούν µε γραπτή συµφωνία σε άλλες  διοικητικές υπηρεσίες. Σε κάθε 
περίπτωση η ευθύνη έναντι της Επιτροπής παραµένει στη διαχειριστική αρχή 
του επιχειρησιακού προγράµµατος.   
 



 120

Οι διαχειριστικές αρχές θα στελεχωθούν µε τρεις τρόπους : 
 
α) µε το υφιστάµενο προσωπικό της ΜΟ∆, που θα αξιοποιηθεί στο µέγιστο 

δυνατό βαθµό, καθώς και µε το προσωπικό της ΜΕΚ σε περιφερειακό 
επίπεδο και ειδικότερα µε τους τεχνικούς συµβούλους.  

 
β) µε απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί στο δηµόσιο ή ευρύτερο 

δηµόσιο τοµέα µε διαδικασίες αξιολόγησης από επιτροπή, κατά 
πλειοψηφία, εξωτερικών εµπειρογνωµόνων µε την υποστήριξη της ΜΟ∆.    

 
γ) µε νέες προσλήψεις προσωπικού, κατά κανόνα µέσω της ΜΟ∆, αλλά 

επίσης και µε τις διαδικασίες µέσω του ΑΣΕΠ ή µε προσωπικό 
προερχόµενο από τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης.  

 
4.2.3. Έγκριση πράξεων (έργων/ενεργειών) 

 
Η διαδικασία έγκρισης των πράξεων είναι το σύνολο των ενεργειών που 
απαιτούνται για την επιλογή και ένταξη των πράξεων, προκειµένου να εγκριθεί 
η χρηµατοδότησή τους στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράµµατος του ΚΠΣ 
2000-2006. 
 
Η πρόταση, η επιλογή και έγκριση χρηµατοδότησης των πράξεων 
καθορίζονται µε διαφανείς και αντικειµενικές διαδικασίες.  
 
Η διαχειριστική αρχή πληροφορεί τους δυνητικούς δηµόσιους και ιδιωτικούς 
τελικούς δικαιούχους για τις δυνατότητες συγχρηµατοδότησης σε κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραµµα.  
 
Η διαχειριστική αρχή κάθε επιχειρησιακού προγράµµατος έχει την ευθύνη για 
την επιλογή ή την απόρριψη ένταξης µιας πράξης στη βάση των 
προτεραιοτήτων και των κριτηρίων επιλογής όπως καθορίζονται από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης.   
 
Σε περίπτωση µέτρων στο πλαίσιο των οποίων περισσότερα έργα και 
περισσότεροι τελικοί δικαιούχοι µπορούν να τύχουν συνδροµής η 
κατευθυντήρια αρχή είναι ότι οι προτάσεις έργων υποβάλλονται, 
αξιολογούνται και εγκρίνονται σύµφωνα µε την ανοικτή διαδικασία που 
περιγράφεται στις ακόλουθες παραγράφους. Επίσης η πρόθεση είναι να 
επεκταθεί προοδευτικά η πρακτική της ιεράρχησης των προτάσεων  
προκειµένου να επιλέγονται οι καλύτερες προς χρηµατοδότηση στο πλαίσιο 
του επιχειρησιακού προγράµµατος. H διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ, µε τη 
σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ υιοθετεί, εντός 
του 2001, οδηγίες για την εφαρµογή της πρακτικής αυτής από τις 
διαχειριστικές αρχές των ΕΠ. Όσον αφορά τα περιφερειακά επιχειρησιακά 
προγράµµατα, θα ληφθεί υπόψη το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο που αφορά 
το δηµοκρατικό προγραµµατισµό.    
 
Σε κάθε περίπτωση έργα που δεν έχουν αξιολογηθεί από τη διαχειριστική 
αρχή ή δεν έχουν αποτελέσει αντικείµενο θετικής αξιολόγησης δεν 
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εντάσσονται στο πλαίσιο του Ε.Π. και κατά συνέπεια δεν χρηµατοδοτούνται 
στο πλαίσιο του ΚΠΣ. 
 
Η διαδικασία έγκρισης έργου/ενέργειας περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 
 
- Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ή ενηµέρωση (για κατάθεση 

της πρότασης) σε δυνητικούς τελικούς δικαιούχους για την υποβολή των 
προτάσεών τους σε τυποποιηµένα έντυπα (παρουσίαση των σχετικών 
προτάσεων υπό τη µορφή Τεχνικών ∆ελτίων έργων).  

 
- Αξιολόγηση των προτάσεων µε βάση τα προκαθορισµένα κριτήρια 

επιλογής και πρόταση ένταξης έργου/ενέργειας στο επιχειρησιακό 
πρόγραµµα.   

 
-  Έκδοση απόφασης ένταξης έργου/ενέργειας στο πρόγραµµα και 

δέσµευσης των αναγκαίων πιστώσεων καθώς και κοινοποίηση στον τελικό 
δικαιούχο της απόφασης και των όρων χρηµατοδότησης. 

 
Α. Αντικείµενο των αιτήσεων  χρηµατοδοτικής συνδροµής  
 
Οι αιτήσεις µπορούν να αφορούν είτε τις προπαρασκευαστικές µελέτες (ή 
άλλη τεχνική υποστήριξη), είτε την υλοποίηση του έργου/ενέργειας.     
 
ι) αιτήσεις για τις προπαρασκευαστικές µελέτες -υπηρεσίες  
 
Οι αιτήσεις αυτές αφορούν τόσο την εκπόνηση προπαρασκευαστικών 
µελετών όσο και την παροχή υπηρεσιών εξωτερικών εµπειρογνωµόνων για 
την προετοιµασία του έργου/ενέργειας.  
 
Η αίτηση χρηµατοδοτικής συνδροµής  αξιολογείται βάσει: 
 
- της συµβατότητας του επιδιωκόµενου από τη µελέτη έργου µε το σχετικό 

Ε.Π. 
 
- της συµβατότητας µε τις τεθείσες ιεραρχήσεις. 
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη διαχειριστική αρχή του Ε.Π. Η διαδικασία για 
την έγκριση της χρηµατοδοτικής συνδροµής µελετών - υπηρεσιών είναι η ίδια 
µε τη διαδικασία έγκρισης των έργων.   
 
Η απόφαση χρηµατοδότησης για τις προπαρασκευαστικές µελέτες-υπηρεσίες 
δεν αποτελεί θετικό προηγούµενο για ένταξη του έργου (στο οποίο θα 
οδηγήσει η µελέτη) στο ΕΠ. Αυτό δηλώνεται ρητά στην κοινοποίηση προς τον 
τελικό δικαιούχο.     
 
ιι) Αιτήσεις ένταξης έργου   
 
Βάσει των µέτρων του συµπληρώµατος προγραµµατισµού, η διαχειριστική 
αρχή Ε.Π. καλεί τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους για εκδήλωση 
ενδιαφέροντος και κατάθεση αιτήσεων. Ανάλογα µε τη φύση των 
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έργων/ενεργειών και τη νοµική προσωπικότητα των τελικών δικαιούχων 
(νπδδ/νπιδ), αυτή η πρόσκληση θα γίνεται είτε µε εγκύκλιο προς όλους τους 
δηµόσιους φορείς είτε/και µε δηµοσίευση στον τύπο.  
 
Κάθε αίτηση ένταξης έργου/ενέργειας περιλαµβάνει σχέδιο υλοποίησης 
φυσικού  και οικονοµικού αντικειµένου ή -όπου απαιτείται- επιχειρηµατικό 
σχέδιο και χρονοδιάγραµµα υλοποίησης µε αναφορά στις κρίσιµες 
δραστηριότητες του έργου.    
 
Για όλες τις πράξεις χρησιµοποιούνται τυποποιηµένα τεχνικά δελτία από τους 
δυνητικούς τελικούς δικαιούχους.   
 
Β. Αξιολόγηση προτάσεων  �Επιλογή έργων/ενεργειών   
 
1. Εξέταση των προτάσεων από τη διαχειριστική αρχή του Ε.Π. 
 
Η διαχειριστική αρχή του Ε.Π. εξετάζει τις αιτήσεις βάσει κριτηρίων που 
εξειδικεύονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης κάθε Ε.Π. Ενδεικτικές 
κατηγορίες κριτηρίων είναι:  
 
α. Επιλεξιµότητα έργου/ενέργειας στο πλαίσιο του µέτρου, όπως αυτό 

προσδιορίζεται στο συµπλήρωµα προγραµµατισµού (άρθρο 18 παρ.3β).   
 
β. Σκοπιµότητα έργου/ενέργειας (οικονοµική βιωσιµότητα και κοινωνικό 

όφελος).  
 
Εάν το έργο δηµιουργεί έσοδα, η αξιολόγηση πρέπει επιπροσθέτως να 
οδηγεί σε µια σύσταση για το ποσοστό  της δηµόσιας συµµετοχής 
σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Καν. (ΕΚ)1260/1999 και στη βάση ανάλυσης 
κόστους-οφέλους. Όπου απαιτείται, υποβάλλεται µελέτη κόστους- 
οφέλους.  

 
γ. Πληρότητα έργου/ενέργειας., δηλ. εάν εκπληρώνονται οι στόχοι του µέτρου 

µε αυτοτελή  τρόπο ή εάν αποτελεί µέρος ενός ήδη ενταγµένου έργου και 
εάν το έργο έχει προοπτικές σωστής λειτουργίας.   

 
δ. Ωριµότητα έργου. Αξιολόγηση της ωριµότητας µε βάση την κατηγορία του 
έργου και τα στοιχεία του τεχνικού δελτίου του έργου. Επιπλέον διενεργείται 
έλεγχος αδειοδοτήσεων που απαιτούνται. Ελέγχεται επίσης η ύπαρξη και η  
ποιότητα των απαιτουµένων µελετών και αξιολογούνται οι δοµές για την 
υλοποίηση του έργου/ενέργειας. 

 
ε. Συνέπεια του έργου µε τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές (π.χ. πολιτική 
απασχόλησης, προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, περιβάλλον).  

 
Στις περιπτώσεις συγκριτικής αξιολόγησης, η µεθοδολογία αξιολόγησης 
δηµοσιοποιείται πριν από την υποβολή των προτάσεων. Η αξιολόγηση της 
οικονοµικής βιωσιµότητας και του κοινωνικού οφέλους γίνονται µε  απλές και 
τυποποιηµένες µεθόδους.  
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Ο έλεγχος της επιλεξιµότητας και της συµβατότητας ασκείται από τη 
διαχειριστική αρχή του ΕΠ.  
 
Η διαχειριστική αρχή κάθε Ε.Π. συγκροτείται µε την κατάλληλη οργάνωση (µε 
διακριτή υπηρεσία) για την αξιολόγηση των προτάσεων (έργων/ενεργειών). 
Στα ειδικά θέµατα κατά την αξιολόγηση, η διαχειριστική αρχή µπορεί να 
υποστηριχθεί και µε υπηρεσίες εξωτερικών εµπειρογνωµόνων.  
 
Εάν το προτεινόµενο έργο/ενέργεια κρίνεται ανεπαρκές για ένταξη, η 
διαχειριστική αρχή ενηµερώνει τον τελικό δικαιούχο για την απόρριψη, µε 
σχετική αιτιολόγηση. Όπου κρίνεται αναγκαίο προσκαλεί τον τελικό δικαιούχο 
να επανυποβάλλει βελτιωµένη την αρχική πρόταση ένταξης του 
έργου/ενέργειας.  
 
2. ∆ιαδικασία συντονισµού για την ένταξη του έργου/ενέργειας   
 
Μετά την αξιολόγηση από τη διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού 
προγράµµατος, οι πράξεις υποβάλλονται σε µια διαδικασία συντονισµού για 
την ένταξή τους στο Ε.Π.  
 
Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας λαµβάνεται υπόψη η γνώµη του 
εκπροσώπου της διαχειριστικής αρχής του ΚΠΣ, του εκπροσώπου του 
Υπουργείου που έχει την ευθύνη για το σχετικό διαρθρωτικό Ταµείο καθώς και 
του εκπροσώπου του/ων καθ� ύλην αρµόδιου/ων  Υπουργείου/ων για την 
άσκηση των σχετικών πολιτικών.   
 
Αυτή η διαδικασία αποσκοπεί κυρίως στην εξασφάλιση της συµβατότητάς των 
έργων/ενεργειών µε τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του ΚΠΣ και στην 
επιβεβαίωση ή προσαρµογή του χρηµατοδοτικού σχήµατος. Ιδιαίτερη 
προσοχή αποδίδεται ώστε αυτή η διαδικασία συντονισµού να ολοκληρώνεται 
σε σύντοµο χρόνο. Αυτή η διαδικασία µπορεί να πραγµατοποιείται π.χ. µε 
ηλεκτρονικό τρόπο ή µε σύσκεψη που θα συγκαλεί η διαχειριστική αρχή κάθε 
Ε.Π.    
 
3. Απόφαση ένταξης-χρηµατοδότησης έργου/ενέργειας  
 
Κατά κανόνα εντός 3 µηνών από την υποβολή της αίτησης, η διαχειριστική 
αρχή αποφασίζει την ένταξη του έργου/ενέργειας στο επιχειρησιακό 
πρόγραµµα και εκδίδει τη σχετική απόφαση. Η απόφαση ένταξης 
κοινοποιείται αµέσως στον τελικό δικαιούχο και υποβάλλεται στις υπηρεσίες 
που είναι αρµόδιες γιά τη δέσµευση των απαραίτητων πιστώσεων από τον 
κρατικό προϋπολογισµό. Στην ίδια απόφαση αναφέρονται, µεταξύ άλλων, οι 
υποχρεώσεις του τελικού δικαιούχου (υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και 
εκθέσεων για τα οικονοµικά και φυσικά ορόσηµα καθώς και υποχρεώσεις 
οικονοµικού ελέγχου).   
 
Όπου είναι αναγκαίο (π.χ. κρατικές ενισχύσεις) ο τελικός δικαιούχος 
ενηµερώνει τις επιχειρήσεις ή εκείνον που υλοποιεί το έργο για τις 
υποχρεώσεις που αναλαµβάνει  (ως τελικός αποδέκτης) µε τα κατάλληλα 
µέσα (π.χ. µε τη µορφή µιας επιστολής έγκρισης της ενίσχυσης).  
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Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής των έργων/ενεργειών, όλες οι 
αποφάσεις και γνωµοδοτήσεις πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογηµένες.  
 
4. Ένταξη έργων/ενεργειών κατά τη διάρκεια της υλοποίησης/εκτέλεσής τους   
 
Εργα/ενέργειες που κατά τη χρονική στιγµή της αίτησης ένταξης βρίσκονται 
ήδη σε φάση υλοποίησης/εκτέλεσης αξιολογούνται σύµφωνα µε την 
προαναφερθείσα διαδικασία. Οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν πριν από 
την απόφαση ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραµµα είναι επιλέξιµες µε την 
επιφύλαξη του άρθρου 30 παρ.2 και του άρθρου 52 παρ.4 του Καν. 
(ΕΚ)1260/1999.  
 
Η παραπάνω ρύθµιση αφορά έργα που η εκτέλεσή τους έχει αρχίσει πριν από 
την απόφαση µε την οποία εγκρίνεται το ΕΠ - και κατ� εξαίρεση ορισµένων 
άλλων έργων - κι έχει εφαρµογή εντός του ορίου του 10% του συνολικού 
προϋπολογισµού του ΚΠΣ. Πέραν αυτού του ορίου, απαιτείται διαδικασία 
διαβούλευσης των Εθνικών Αρχών µε την Επιτροπή ΕΚ.    
 
5. Εισαγωγή των στοιχείων στο ΟΠΣ � Τήρηση των φακέλων  
 
Η διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή των σχετικών στοιχείων 
του  έργου/ενέργειας  στο ΟΠΣ, µε την ένταξή του στο ΕΠ.  
 
Είναι επίσης υπεύθυνη για την τήρηση των στοιχείων καθ� όλη τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου καθώς και για την τήρηση και επικαιροποίηση των 
στοιχείων του ΟΠΣ, τουλάχιστον για την περίοδο που προβλέπεται από το 
άρθρο 38 παρ. 6 του Καν.1260/1999.  
 
6. Τροποποίηση έργου/ενέργειας    
 
Οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων του έργου και των υποέργων του 
(που καθορίζονται στις αντίστοιχες συµβάσεις) όπως εγκρίθηκε από την 
διαχειριστική αρχή του Ε.Π. γίνεται µε βάση διαδικασία που θα καθορίσει η 
διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ. Οι τροποποιήσεις δεν µπορούν να οδηγούν σε 
ουσιώδεις αλλαγές  του αντικειµένου του έργου/ενέργειας (άρθρου 30 παρ.4 
του Καν. 1260/1999).   
 
Ειδικά οι δαπάνες που οφείλονται σε υπερβάσεις προϋπολογισµού και 
χρονοδιαγράµµατος δεν είναι επιλέξιµες για εθνική και κοινοτική 
χρηµατοδότηση.  
 
Οι δαπάνες αυτές καθίστανται επιλέξιµες µόνο σε περίπτωση µιας δεύτερης 
θετικής έγκρισης χρηµατοδότησης, για τη λήψη της οποίας επαναλαµβάνεται 
η διαδικασία της αρχικής έγκρισης (αξιολογώντας και τη συµβατότητα µε την 
εθνική και κοινοτική νοµοθεσία).  
 
Ο προϋπολογισµός του έργου χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την 
υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου που εγκρίθηκε από την διαχειριστική 
αρχή του Ε.Π. και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για άλλους σκοπούς.  
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7. Επιλεξιµότητα δαπανών για την κτήση γης 
 
Οι δαπάνες για την κτήση των απαραίτητων εδαφικών εκτάσεων σύµφωνα µε 
τους εθνικούς κανόνες και προδιαγραφές για την εκτέλεση των έργων είναι 
κατά κανόνα επιλέξιµες µέχρι του ύψους 10% του προϋπολογισµού του έργου 
σύµφωνα µε τον κανόνα υπ�αριθ.5 επιλεξιµότητας του Καν.(ΕΚ) 1685/2000. 
Στις περιπτώσεις των µεγάλων έργων ή των έργων που αφορούν την 
προστασία του περιβάλλοντος, η Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει ένα υψηλότερο 
ποσοστό σύµφωνα µε το ίδιο δελτίο, αφού πρώτα εξετάσει την ιδιαιτερότητα 
κάθε περίπτωσης.  
 
8. Πρόσβαση στα έγγραφα   
 
Με την επιφύλαξη των ισχυουσών εθνικών διατάξεων για την πρόσβαση στα 
έγγραφα, ειδική βαρύτητα αποδίδεται στη διαφάνεια. Τα έγγραφα που 
αφορούν τη διαδικασία και τα αποτελέσµατα της επιλογής των 
έργων/ενεργειών τίθενται στη διάθεση της αρµόδιας Επιτροπής 
Παρακολούθησης κάθε Ε.Π. Επιπλέον όλα τα έγγραφα που αφορούν το 
έργο/ενέργεια   καταχωρούνται στο ΟΠΣ. 
 
4.2.4. Μονάδα Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης Α.Ε.  
 
Η εφαρµογή και η οργάνωση της διαχείρισης του ΚΠΣ υποστηρίζεται από την 
µονάδα οργάνωσης της διαχείρισης (ΜΟ∆ ΑΕ). Η υποστήριξη που παρέχει η 
ΜΟ∆ ΑΕ συνίσταται ιδίως σε : 
 
i) Επεξεργασία συστηµάτων και εργαλείων για την οργάνωση της 

διαχείρισης.  
 
ii) Μεταφορά τεχνογνωσίας µε τη συνεχή κατάρτιση των στελεχών των 

εµπλεκοµένων αρχών και υπηρεσιών στο ΚΠΣ και στα Ε.Π. και λοιπών 
διοικητικών υπηρεσιών καθώς και την οργάνωση ανταλλαγής 
εµπειριών. 

 
iii) Υποστήριξη των τελικών δικαιούχων κατά την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών τους, µετά από πρόταση της διαχειριστικής αρχής.  
 
iv) Υποστήριξη της διαχειριστικής αρχής του ΚΠΣ για την αξιολόγηση της 

διαχειριστικής ικανότητας και οργάνωσης των διαχειριστικών αρχών 
των επιχειρησιακών προγραµµάτων.  

 
v) Πρόταση ανάλογα µε τις ανάγκες κάθε διαχειριστικής αρχής 

συγκεκριµένης δοµής οργάνωσης (οργανόγραµµα, αριθµός και 
περιγραφή απαιτουµένων θέσεων εργασίας και προσόντων, 
καθήκοντα).  

 
vi) Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων για λογαριασµό των ενδιαφεροµένων 

αρµοδίων υπηρεσιών.  
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vii) Υποστήριξη της συνολικής οργάνωσης των διαχειριστικών αρχών των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων και συγκεκριµένα στην αξιολόγηση και 
πρόταση του κατάλληλου προσωπικού και τη συνόδευσή του στην 
υπηρεσία υποδοχής.   

 
4.2.5. ∆οµές  διαχείρισης για την αγροτική ανάπτυξη  
 
Οι δοµές διαχείρισης  για την αγροτική ανάπτυξη προσδιορίζονται στο πλαίσιο 
των αντίστοιχων επιχειρησιακών προγραµµάτων.  
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4.3.  Παρακολούθηση 
 

Σε επίπεδο ΚΠΣ και σε επίπεδο επιχειρησιακού προγράµµατος συστήνεται 
Επιτροπή Παρακολούθησης βάσει του άρθρου 35 του Καν.(ΕΚ) 1260/99. 
  
4.3.1. Επιτροπή Παρακολούθησης ΚΠΣ 
 
Η παρακολούθηση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης είναι ευθύνη ενός 
συλλογικού οργάνου, της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ, που 
συστήνεται εντός τριών µηνών από την απόφαση της Επιτροπής ΕΚ για την 
έγκριση του ΚΠΣ. Η Επιτροπή Παρακολούθησης λειτουργεί στο πλαίσιο της 
εθνικής έννοµης τάξης.   
 
ΣΥΝΘΕΣΗ   
 
Της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ προεδρεύει ο Υπουργός Εθνικής 
Οικονοµίας.  
 
Ως µέλη στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΚΠΣ συµµετέχουν: 
 
- Οι πρόεδροι των Επιτροπών Παρακολούθησης των επιχειρησιακών 

προγραµµάτων.  
 
- Ο εκπρόσωπος της διαχειριστικής αρχής του ΚΠΣ (Γενικός Γραµµατέας 

του ΥΠ.ΕΘ.Ο). 
 
- Ο εκπρόσωπος της αρχής πληρωµής (ΥΠ.ΕΘ.Ο.) 
 
- Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας ∆ηµοσιονοµικού ελέγχου του ΚΠΣ (ΥΠ. 

Οικονοµικών) 
 
- Εκπρόσωποι ∆ηµοσίων Αρχών (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα).  
 
- Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων. 
 
- Εκπρόσωποι των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων καθ� υπόδειξη της 

Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής.   
 
- Εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας. 
 
- Αντιπροσωπεία της Επιτροπής ΕΚ µε επικεφαλής εκπρόσωπο της 

υπεύθυνης για την παρέµβαση Γενικής ∆ιεύθυνσης και της ΕΤΕπ µε 
συµβουλευτική ιδιότητα.  

 
- Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων.  
 
Επίσης κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης µπορούν να 
προσκληθούν ειδήµονες σε οικονοµικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και 
λοιπά θέµατα.   
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Κατά τη συγκρότηση της Επ.Παρ. καταβάλλεται προσπάθεια για την 
ισόρροπη συµµετοχή ανδρών και γυναικών.  
 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
1. Θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό σε συµφωνία µε τη διαχειριστική 
αρχή του ΚΠΣ.  

 
2. ∆ηµιουργεί Υποεπιτροπές συµβουλευτικού χαρακτήρα για το συντονισµό 

των παρεµβάσεων σε ειδικούς τοµείς, οι οποίες προεδρεύονται από µέλη 
της Επιτροπής Παρακαλούθησης του ΚΠΣ στις οποίες συµµετέχουν 
συµβουλευτικά εκπρόσωποι της Επιτροπής ΕΚ  και της ΕΤΕπ.    

 
2.1.  Για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων 

δυνάµει του Εθνικου Σχεδίου ∆ράσης για την Απασχόληση, 
συγκροτείται Υποεπιτροπή ανθρωπίνων πόρων, που 
προεδρεύεται από εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, µέλος 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ. Αυτή η Υποεπιτροπή 
διατυπώνει συστάσεις προκειµένου να βελτιώνεται ο 
συντονισµός των παρεµβάσεων του ΕΚΤ.  

 
2.2   Για το συντονισµό των παρεµβάσεων του αγροτικού χώρου και 

της αγροτικής ανάπτυξης συγκροτείται αντίστοιχα Υποεπιτροπή 
αγροτικής ανάπτυξης, που προεδρεύεται από εκπρόσωπο του 
Υπουργείου -Γεωργίας, µέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του ΚΠΣ.  

  
2.3  Ο συντονισµός και η παρακολούθηση των θεµάτων που 

αφορούν την ισότητα των ευκαιριών µεταξύ ανδρών και 
γυναικών διασφαλίζεται µέσω της Υποεπιτροπής ανθρωπίνων 
πόρων.   

 
Η υποεπιτροπή θα παρέχει συµβουλές και στήριξη σε όλες τις Επιτροπές 
Παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων, τις διαχειριστικές 
αρχές και τους τελικούς δικαιούχους προκειµένου να ανταποκρίνονται στις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την πολιτική της ισότητας των 
ευκαιριών.   
 
Επίσης αυτή η υποεπιτροπή θα εξετάζει κάθε θέµα σχετικό µε την 
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, θα διαµορφώνει και θα προβαίνει 
σε συστάσεις για τους κατάλληλους δείκτες σε ότι αφορά την αξιολόγηση 
των επιπτώσεων όλων των µέτρων σε σχέση µε τη διάσταση της ισότητας 
των φύλων. 
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Ένα µέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης κάθε ΕΠ είναι επιφορτισµένο 
µε την παρακολούθηση του θέµατος της ισότητας.  

 
3. Αξιολογεί τακτικά τις εξελίξεις σε θέµατα ανισοτήτων και αναπτυξιακών 
καθυστερήσεων βάσει των δεικτών που έχουν προσδιοριστεί για το ΚΠΣ 
καθώς και την πρόοδο στην επίτευξη των συγκεκριµένων στόχων του 
προγράµµατος. 

 
4. Εξετάζει τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του ΚΠΣ, ιδίως την επίτευξη των 
στόχων των επιχειρησιακών προγραµµάτων, καθώς και την ενδιάµεση 
αξιολόγηση σύµφωνα µε το άρθρο 42 του Καν. 1260/1999.  

 
5. Εξετάζει και εγκρίνει την ετήσια και την τελική έκθεση εκτέλεσης πριν αυτές 
αποσταλούν στην  Επιτροπή ΕΚ. 

 
6. Εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης του 
περιεχοµένου της απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε τη συµµετοχή των 
Ταµείων. 

 
7. Προτείνει στη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ οποιαδήποτε τροποποίηση που 

µπορεί να συντελέσει στην επίτευξη των στόχων του ΚΠΣ ή να βελτιώσει 
τη διαχείριση της παρέµβασης, συµπεριλαµβανοµένης και της οικονοµικής 
διαχείρισης. Κάθε προσαρµογή των παρεµβάσεων γίνεται σύµφωνα µε το 
άρθρο 34 παρ. 3 του Καν. 1260/1999.  
 

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΚΠΣ παρέχεται γραµµατειακή 
υποστήριξη από τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ. 
 
4.3.2. Επιτροπή Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
  
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. συστήνεται εντός τριών µηνών από 
την απόφαση της Επιτροπής ΕΚ για την έγκριση του Ε.Π. Αυτή η Επιτροπή  
λειτουργεί στο πλαίσιο της ελληνικής έννοµης τάξης.   
 
ΣΥΝΘΕΣΗ  
 
Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο Γενικός Γραµµατέας 
Υπουργείου ή Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας.  
 
Ως µέλη στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. συµµετέχουν: 
  
- Ο εκπρόσωπος της διαχειριστικής αρχής του Ε.Π. 
 
- Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας  
 
- Ο εκπρόσωπος της  αρχής πληρωµής 
 
- Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου του ΚΠΣ 

(ΥΠΟΙΚ) 
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- Εκπρόσωποι αρµοδίων Υπουργείων.   
 
- Εκπρόσωποι κρατικών αρχών που είναι αρµόδιες για θέµατα 

απασχόλησης, περιβάλλοντος και ισότητας;   
 
- Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων (για τα ΠΕΠ 

ορίζεται εκπρόσωπος της αντίστοιχης περιφέρειας).   
 
- Εκπρόσωποι των Οικονοµικών και Κοινωνικών Εταίρων καθ� υπόδειξη της 

Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής.  
 
- Αντιπροσωπεία της Επιτροπής ΕΚ µε επικεφαλής εκπρόσωπο της 

αρµόδιας για το ΕΠ Γενικής ∆ιεύθυνσης και ένας εκπρόσωπος της ΕΤΕπ 
µε συµβουλευτική ιδιότητα.  

 
- Εκπρόσωπος αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων (για 
όποιο Ε.Π. κρίνεται  κατάλληλο).  

 
Επίσης κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης µπορούν να 
προσκληθούν ειδήµονες σε οικονοµικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και 
λοιπά θέµατα.   
 
Στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης διασφαλίζεται, κατά το 
δυνατόν, η ισόρροπη συµµετοχή ανδρών και γυναικών. 
 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
1. Θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό σε συµφωνία µε τη διαχειριστική 

αρχή του ΕΠ. 
 
2. Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Καν.(ΕΚ) 1260/99, επιβεβαιώνει ή 

προσαρµόζει το συµπλήρωµα προγραµµατισµού, συµπεριλαµβανοµένων 
των φυσικών και δηµοσιονοµικών δεικτών που θα χρησιµοποιηθούν στην 
παρακολούθηση του. Επίσης εγκρίνει κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση  
του συµπληρώµατος προγραµµατισµού. 

 
3. Εξετάζει και εγκρίνει εντός έξι µηνών µετά από την έγκριση του 

προγράµµατος τα κριτήρια επιλογής των χρηµατοδοτούµενων πράξεων,  
 
4. Αξιολογεί τακτικά τις εξελίξεις καθώς και την πρόοδο στην επίτευξη των 

συγκεκριµένων στόχων του προγράµµατος. 
 
5. Εξετάζει τα αποτελέσµατα της εφαρµογής, ιδίως την επίτευξη των στόχων 

που έχουν τεθεί για τα διάφορα µέτρα, καθώς και την ενδιάµεση 
αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 42 του Καν.(ΕΚ)1260/1999. 

 
6. Εξετάζει και εγκρίνει την ετήσια και την τελική έκθεση εκτέλεσης πριν αυτές 

αποσταλούν στην Επιτροπή ΕΚ. 
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7. Εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης του 
περιεχοµένου της απόφασης της Επιτροπής ΕΚ, σχετικά µε την 
συµµετοχή των Ταµείων, µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της 
Επιτροπής ΕΚ  και της Επιτροπής Παρακολούθησης ΚΠΣ.  

 
8. Προτείνει στη διαχειριστική αρχή οποιαδήποτε τροποποίηση του 

προγράµµατος, που µπορεί να συντελέσει στην επίτευξη των στόχων του 
Ε.Π. ή να βελτιώσει τη διαχείριση της παρέµβασης, συµπεριλαµβανοµένης 
και της οικονοµικής διαχείρισης. Κάθε προσαρµογή του προγράµµατος, 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 34, παρ. 3 του Καν.1260/1999. 

 
Στην Επιτροπή Παρακολούθησης παρέχεται γραµµατειακή υποστήριξη από 
τη διαχειριστική αρχή του Ε.Π.. 
 
Προκειµένου να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους, οι Επιτροπές 
Παρακολούθησης του ΚΠΣ και του ΕΠ έχουν δικαίωµα πληροφόρησης για 
όλες τις παρεµβάσεις του σχετικού Ε.Π. Ειδικότερα κάθε Επιτροπή 
Παρακολούθησης, κατόπιν αιτήµατός της, έχει δικαίωµα πρόσβασης σε όλα 
τα έγγραφα που αφορούν την επιλογή των έργων/ενεργειών και την εφαρµογή 
τους, τηρουµένων των εθνικών διατάξεων που αφορούν θέµατα 
εµπιστευτικότητας (π.χ. κρατικές ενισχύσεις).   

 



 132

4.4. Χρηµατοδότηση 
 
4.4.1. Αρχή Πληρωµής 
 
Για την αποτελεσµατικότητα και τη διαφάνεια των χρηµατοδοτικών ροών  
δηµιουργείται µία ειδική υπηρεσία πληρωµών στο Υπουργείο Εθνικής 
Οικονοµίας, σε επίπεδο Κ.Π.Σ. για όλα τα επιχειρησιακά προγράµµατα του 
ΚΠΣ και όλα τα διαρθρωτικά Ταµεία. Η ίδια υπηρεσία έχει τα ανάλογα 
καθήκοντα και αρµοδιότητες για το Ταµείο Συνοχής.    
 
Η αρχή πληρωµής σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 32 του Καν.(ΕΚ) 1260/1999 
και την εθνική νοµοθεσία: 
 

1. Είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία και την υποβολή των αιτήσεων 
πληρωµών στην Ε.Ε. (η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣ) 
ανά επιχειρησιακό πρόγραµµα και ανά διαρθρωτικό Ταµείο σύµφωνα 
µε το 32 παρ. 3 Καν.(ΕΚ) 1260/1999 καθώς και για την αποδοχή των 
πιστώσεων της Επιτροπής. 

 
2. ∆ιασφαλίζει την απόδοση της κοινοτικής και εθνικής συµµετοχής στους 

τελικούς δικαιούχους (στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων και 
στους τελικούς αποδέκτες) µέσω του Π∆Ε το συντοµότερο δυνατόν και 
χωρίς καµία κράτηση.    

 
3. Υποβάλλει τις πιστοποιηµένες δηλώσεις στην Επιτροπή ΕΚ (η 

υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣ) ανά επιχειρησιακό 
πρόγραµµα και ανά διαρθρωτικό Ταµείο σύµφωνα µε το 32 παρ. 3 και 
4  του Καν.(ΕΚ)1260/1999. 

 
4. Υποβάλλει τις προβλέψεις για µελλοντικές αιτήσεις πληρωµών στην 

Ε.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ.7 του Καν.(ΕΚ)1260/1999. 
 

5. Καθορίζει σε συνεργασία µε τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ τους 
κανόνες λειτουργίας του ΟΠΣ για την επεξεργασία των πληροφοριών 
που χρησιµοποιεί (ελέγχει, πιστοποιεί, εγκρίνει). Μεριµνά για την ορθή 
λειτουργία των λογιστικών συστηµάτων στο επίπεδο των 
διαχειριστικών αρχών κατόπιν απόφασης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΚΠΣ. Κάθε διαχειριστική αρχή Ε.Π. ορίζει έναν 
υπεύθυνο, που θα διαχειρίζεται τις πληροφορίες αυτές και θα 
συνοµιλεί µε την αρχή πληρωµής. Η αρχή πληρωµής υποστηρίζεται 
από το «Γραφείο Υποστήριξης» (help desk). 

 
6. ∆ιενεργεί τον εξωτερικό έλεγχο στις διαχειριστικές αρχές και στους 

τελικούς δικαιούχους που προβλέπεται στην παρ. 4.5. 2. (έλεγχος 
δευτέρου επιπέδου). 

 
7. Προβαίνει σε αναστολή των πληρωµών σε περίπτωση εικαζόµενης 

παρατυπίας, ενηµερώνοντας ταυτόχρονα την αρµόδια για το τρίτο 
επίπεδο ελέγχου (Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών), την 
αρµόδια διαχειριστική αρχή, το ΟΠΣ, τον τελικό δικαιούχο και τον 
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τελικό αποδέκτη.   
 

Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας προβαίνει στη διαγραφή των 
σχετικών πληρωµών αφού ακούσει τα ενδιαφερόµενα µέρη. Οι 
αποφάσεις της αρχής πληρωµής, που θα πρέπει να είναι 
αιτιολογηµένες και να συµφωνούν µε την αρχή της αναλογικότητας, 
µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο διοικητικών ή/και δικαστικών 
προσφυγών.  

 
8. Είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και το συντονισµό των 

χρηµατοδοτικών ροών και την διαχείριση των λογαριασµών που 
κατατίθενται οι πιστώσεις των διαρθρωτικών Ταµείων.    

 
4.4.2  Χρηµατοδοτικές ροές 
 
1.Ροές χρηµατοδοτήσεων  
 
Προκειµένου να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια των χρηµατοδοτικών ροών 
του ΚΠΣ, µε την έννοια ότι η παροχή της εθνικής και της κοινοτικής 
συνδροµής στον τελικό δικαιούχο θα πρέπει να παρακολουθείται στο πλαίσιο 
κάθε Ε.Π., η χρηµατοδοτική διαδροµή θα είναι η ακόλουθη: 
 
i) Η αρχή πληρωµής είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής των συγκεκριµένων 
λογαριασµών που θα διατηρεί το Υπουργείο Οικονοµικών στην Τράπεζα της 
Ελλάδας: τέσσερις λογαριασµούς για το ΚΠΣ και τις κοινοτικές πρωτοβουλίες 
(ένας λογαριασµός για κάθε διαρθρωτικό ταµείο: ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ, ΧΜΠΑ) 
και έναν λογαριασµό για το Ταµείο Συνοχής. 
 
Κάθε λογαριασµός υποδιαιρείται σε υπο-λογαριασµούς ανά επιχειρησιακό 
πρόγραµµα.  
 
Οι κοινοτικές πιστώσεις κατατίθενται απ� ευθείας από τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής στους λογαριασµούς, ανά διαρθρωτικό Ταµείο και ανά 
επιχειρησιακό πρόγραµµα. Οι διαχειριστικές αρχές ενηµερώνονται σχετικά. 
 
ii) Με εντολή της αρχής πληρωµής, οι κοινοτικές πιστώσεις εγγράφονται στο 
τµήµα εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού - Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων. Στο τµήµα δαπανών εγγράφονται οι προβλέψεις µεταφοράς 
πιστώσεων (κοινοτικών και δηµόσιων εθνικών) προς τους τελικούς 
δικαιούχους. Σε περίπτωση ιδιωτικής συµµετοχής αυτή εµφαίνεται στα 
αντίστοιχα  υποσυστήµατα του ΟΠΣ για το ΚΠΣ, τις κοινοτικές πρωτοβουλίες  
και το Ταµείο Συνοχής.  
 
Οι προκαταβολές των κοινοτικών πόρων µε την αντίστοιχη εθνική συµµετοχή 
χρησιµοποιούνται προκειµένου να γίνει η χρηµατοδότηση των τελικών 
δικαιούχων.  
 
Στον κρατικό προϋπολογισµό υπάρχουν στοιχεία µε τα οποία καθορίζεται 
σαφώς η παρέµβαση, ο τελικός δικαιούχος και το ύψος της οικονοµικής 
συνδροµής, όπως:  
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• Η επωνυµία του τελικού δικαιούχου, 
• Ο τίτλος του έργου/ενέργειας  
• Ο εγκριθείς από τη διαχειριστική αρχή προϋπολογισµός κατά την ένταξη 
του έργου/ενέργειας στο επιχειρησιακό πρόγραµµα  

• Η ετήσια κατανοµή του παραπάνω προϋπολογισµού  
• Το επιχειρησιακό πρόγραµµα στο οποίο έχει ενταχθεί το έργο/ενέργεια.  
 
iii) Η αρχή πληρωµής µεριµνά για την απόδοση των ετήσιων πιστώσεων 
(κοινοτικών και δηµόσιων εθνικών) στους τελικούς δικαιούχους. Η απόδοση 
των πιστώσεων αυτών γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία εκτέλεσης του 
κρατικού προϋπολογισµού � Π.∆.Ε. και τους ρυθµούς υλοποίησης των έργων 
όπως πιστοποιούνται από τη διαχειριστική αρχή.   
 
 Η απόδοση στους τελικούς δικαιούχους γίνεται χωρίς καµία µείωση ή 
κράτηση ή µεταγενέστερη ειδική επιβάρυνση που επιφέρει µείωση των ποσών 
αυτών (άρθρο 32 παρ. 1 του Καν. 1260/1999).   
 
2. Ροή χρηµατοδοτικών πληροφοριών  
 
i) Η απόφαση έγκρισης χρηµατοδότησης κοινοποιείται στον τελικό δικαιούχο.   
 
Ο τελικός δικαιούχος πρέπει να υποβάλει στη διαχειριστική αρχή του 
επιχειρησιακού προγράµµατος τις πραγµατοποιηθείσες πληρωµές µέσω 
ενός µηνιαίου δελτίου καθώς και την εξέλιξη του φυσικού και του 
οικονοµικού αντικειµένου µέσω ενός τριµηνιαίου δελτίου παρακολούθησης. 

 
Οι πληροφορίες αυτές µετά την έγκριση και επιβεβαίωσή τους από τη 
∆ιαχειριστική Αρχή κάθε επιχειρησιακού προγράµµατος καταχωρούνται στο 
ΟΠΣ.  

 
Η αρχή πληρωµής κάνει χρήση αυτών των πληροφοριών µέσω του ΟΠΣ 
και διασταυρώνει τα στοιχεία που βεβαιώνει η διαχειριστική αρχή µε τις 
πληρωµές του Π∆Ε, έτσι όπως αυτές προκύπτουν από κατάλληλα 
τραπεζικά στοιχεία.    

 
ii)  Η αρχή πληρωµής υποβάλλει τις αιτήσεις στην Επιτροπή αφού:   
 
- ελέγξει την ακρίβεια των παραπάνω πληροφοριών και ιδίως σε ότι αφορά  

τις πληρωµές που έχουν γίνει από τους τελικούς δικαιούχους  
 
- ελέγξει την ύπαρξη εκκρεµών ζητηµάτων που προκύπτουν από τους 

σχετικούς ελέγχους. ελέγξει εάν το συµπλήρωµα προγραµµατισµού και οι 
σχετικές ετήσιες εκθέσεις της διαχειριστικής αρχής έχουν υποβληθεί στην 
Επιτροπή ΕΚ.    

 
iii)  Το ΟΠΣ πραγµατοποιεί ελέγχους για τις πληρωµές των σχετικών ποσών 

και για τα παραστατικά των δαπανών που παρέχονται από τη 
διαχειριστική αρχή προκειµένου να διασφαλίζεται η ορθότητα των 
παρεχόµενων πληροφοριών (κυρίως η ακρίβεια των καταχωρούµενων 
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πληροφοριών και των πραγµατοποιηθεισών πληρωµών καθώς και η 
τήρηση των κανόνων επιλεξιµότητας).    

 
Η αρχή πληρωµής διαθέτει στο ΟΠΣ αναλυτικά δεδοµένα των δαπανών 
που δηλώνονται από τους τελικούς δικαιούχους.  
 
Το ΟΠΣ τροφοδοτείται µε στοιχεία που αφορούν τις δαπάνες που 
πραγµατοποιούνται µέσω των λογαριασµών που διατηρούνται σε άλλους 
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. 

 
iv)   Εκπονείται µια πρώτη ανεξάρτητη αξιολόγηση των χρηµατοδοτικών ροών 

για την περίοδο 2000-2006 µέχρι το τέλος του 2001 σύµφωνα µε τα 
άρθρα 31 & 32 του Καν.(ΕΚ) 1260/1999).  
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4.5. Έλεγχοι 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ.1 του  Καν. (ΕΚ) 1260/99, το κράτος µέλος έχει 
την κύρια ευθύνη για την άσκηση του οικονοµικού ελέγχου του ΚΠΣ.   
 
Ενεργεί σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή, κατά  τρόπον ώστε να 
διασφαλίσει ότι οι κοινοτικοί πόροι χρησιµοποιούνται σωστά και 
αποτελεσµατικά, βάσει των αρχών της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. 
  
Σύµφωνα µε το άρθρο 34 του ιδίου Κανονισµού, η διαχειριστική αρχή του Ε.Π. 
είναι η κατά πρώτο λόγο υπεύθυνη αρχή για το σύννοµο των 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων/ ενεργειών και της  εφαρµογής του 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου.   
 
Είναι επίσης υπεύθυνη για τις αναλύσεις και τις απαντήσεις, οι οποίες δίδονται 
σε παρατηρήσεις και σε αιτήσεις λήψεως διορθωτικών µέτρων της Επιτροπής 
βάσει του άρθρου 38 παρ. 4, εδ.α του Καν.(ΕΚ) 1260/99 ή στις συστάσεις 
αναπροσαρµογής, οι οποίες διατυπώνονται  βάσει του άρθρου 34 παρ. 2 του 
ιδίου Κανονισµού.  
 
Για την αποτελεσµατική άσκηση των ελέγχων η Ελλάδα διαθέτει ένα σύστηµα  
ελέγχου των διαρθρωτικών Ταµείων που οργανώνεται σε τρία επίπεδα: 
  
- Ο έλεγχος πρώτου επιπέδου είναι εσωτερικής φύσεως και ασκείται από τις 

διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών  προγραµµάτων.   
 

Περιλαµβάνει τον έλεγχο όλων των έργων στη φυσική, χρηµατοοικονοµική 
και  λογιστική τους διάσταση, τόσο στον τόπο υλοποίησης τους, όσο και 
στην έδρα των φορέων που έχουν στην κατοχή τους πρωτότυπους 
τεχνικούς φακέλους και τα παραστατικά δαπανών.  
 

- Ο έλεγχος του δεύτερου επιπέδου συνίσταται σε εξωτερικό διαχειριστικό 
έλεγχο.  

 
Ο  έλεγχος αυτός περιλαµβάνει την ανάλυση και την αξιολόγηση του 
συστήµατος ελέγχων του πρώτου επιπέδου. Υπεισέρχεται, όπου είναι 
απαραίτητο, στις ειληµµένες από τα διαχειριστικά όργανα αποφάσεις, 
καθώς και στον έλεγχο των  τελικών δικαιούχων. 
 
Ο έλεγχος αυτού του επιπέδου ασκείται από την αρχή πληρωµής του 
ΚΠΣ. Η αρχή πληρωµής µπορεί να χρησιµοποιήσει προς τούτο 
υφιστάµενες εθνικές διοικητικές αρχές.   

    
- Ο έλεγχος του τρίτου επιπέδου αφορά το συνολικό συντονισµό των 

συστηµάτων ελέγχου καθώς και εξειδικευµένες επιθεωρήσεις-στόχους. 
Ασκείται από ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών/Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους που διενεργεί ελέγχους επί των διαχειριστικών 
αρχών, της αρχής πληρωµής και των τελικών δικαιούχων προκειµένου να 
διασφαλίσει τη χρηστή και αποτελεσµατική δηµοσιονοµική διαχείριση. 
Επίσης διενεργεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους σε έργα/ενέργειες σύµφωνα 
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µε τις ρυθµίσεις του Καν.(ΕΚ) 2064/97 ή του εν ισχύ Κανονισµού κατά τη 
στιγµή πραγµατοποίησης των ελέγχων.   
 

Κατά τη διενέργεια εξειδικευµένων ελέγχων σε όλα τα επίπεδα µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν  υπηρεσίες εξωτερικών ελεγκτών ή ιδιωτικών ελεγκτικών 
εταιρειών.  
 
Η Επιτροπή ΕΚ, στο πλαίσιο της άσκησης της αρµοδιότητάς της ως 
θεµατοφύλακα για την ορθή εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διασφαλίζει την ύπαρξη και την οµαλή λειτουργία 
του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου, ώστε οι κοινοτικοί πόροι να 
χρησιµοποιούνται µε τρόπο ορθό και αποτελεσµατικό. Προς τούτο, και µε την 
επιφύλαξη των ελέγχων από πλευράς των εθνικών ελεγκτικών αρχών, 
υπάλληλοι ή το λοιπό προσωπικό της Επιτροπής ΕΚ µπορούν να διεξάγουν 
επιτόπιους ελέγχους, και ιδίως δειγµατοληπτικούς, για όλες τις πράξεις οι 
οποίες χρηµατοδοτούνται από τα ταµεία, καθώς και των συστηµάτων 
διαχείρισης και ελέγχου, µε προειδοποίηση τουλάχιστον µίας εργάσιµης 
ηµέρας. Η Επιτροπή ΕΚ ενηµερώνει σχετικά τη διαχειριστική αρχή κατά 
τρόπον ώστε να έχει κάθε δυνατή βοήθεια. Υπάλληλοι ή εκπρόσωποι του 
κράτους µέλους µπορούν να συµµετέχουν στους ελέγχους αυτούς. 
  
Η Επιτροπή ΕΚ µπορεί να ζητήσει από το κράτος µέλος να πραγµατοποιήσει 
επιτόπιο έλεγχο για να βεβαιωθεί για την κανονικότητα ή/ και το σύννοµο µίας 
ή περισσοτέρων πράξεων. Υπάλληλοι ή το λοιπό προσωπικό της Επιτροπής 
ΕΚ µπορούν να συµµετέχουν στους ελέγχους αυτούς. 

 
4.5.1. Ο έλεγχος στο πρώτο επίπεδο 
  
Προληπτικός έλεγχος  
 
Η διαχειριστική αρχή του Ε.Π. ελέγχει πριν από την ένταξη έργου/ενέργειας 
(συµπεριλαµβανοµένων των έργων/ενεργειών που βρίσκονται στο στάδιο 
πραγµατοποίησης ή εκτέλεσης κατά την παρουσίαση της αίτησης βλ. 
παρ.4.2.3. σηµ. Β4) όλα τα στάδια προετοιµασίας για την εφαρµογή του 
έργου/ενέργειας.  
 
Ιδιαίτερα, διασφαλίζει ότι:  
 
α) Ο τελικός δικαιούχος έχει λάβει όλα τα µέτρα που θα µπορούσαν να 
οδηγήσουν στην επιλογή αναδόχων ικανών να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις του έργου,  
 
β) έχουν ληφθεί όλα τα µέτρα τα οποία εξασφαλίζουν την τήρηση της 
ισχύουσας νοµοθεσίας. 
 
Έλεγχος κατά την εκτέλεση του έργου. 
 
Ο έλεγχος των υπό εκτέλεση έργων διασφαλίζεται διαρκώς µε ελέγχους που 
πραγµατοποιούνται µέσω του ΟΠΣ. 
 



 138

Επιτόπιος έλεγχος θα διενεργείται τουλάχιστον µια φορά, κατά γενικό κανόνα, 
για κάθε έργο και -ενδεχοµένως- στον τελικό δικαιούχο. Προκειµένου για 
ενέργειες χαµηλού προϋπολογισµού και µικρής διάρκειας, ιδίως δε εκείνων 
που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων ή από 
το ΕΚΤ, ο επιτόπιος έλεγχος γίνεται στο επίπεδο του τελικού δικαιούχου και 
συµπληρώνεται από δειγµατοληπτικούς ελέγχους των έργων/ενεργειών.         
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει: 
 
- Τον έλεγχο της νοµιµότητας και κανονικότητας των πράξεων και των 

διαδικασιών.  
 
- Τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριών που δηλώνονται από τον 

τελικό δικαιούχο.     
 
- Τον έλεγχο της τήρησης των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει ο τελικός 

δικαιούχος στα πλαίσια του έργου. 
 
- Τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων δηµοσιότητος.  
 
Κάθε έλεγχος γίνεται αντικείµενο µιας τυποποιηµένης έκθεσης ελέγχου που 
καταχωρείται στο ΟΠΣ. 
 
Έλεγχος κατά την ολοκλήρωση του έργου. 
 
Μετά τη δήλωση ολοκλήρωσης του έργου, η διαχειριστική αρχή προβαίνει σε 
επιτόπιο έλεγχο του έργου/ενέργειας όσον αφορά το φυσικό και οικονοµικό 
αντικείµενο καθώς και το λειτουργικό αποτέλεσµα, λαµβάνοντας υπόψη το 
εγκεκριµένο τεχνικό δελτίο και τα καταχωρηµένα στο ΟΠΣ δεδοµένα. 
Υπογράφει µια δήλωση τήρησης των υποχρεώσεων, η οποία συνοδεύει το 
φάκελο ολοκλήρωσης (κλεισίµατος) του έργου και αυτή καταχωρείται στο 
ΟΠΣ. 
 
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων καταχωρούνται στο ΟΠΣ.  
 
Η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει την  Επιτροπή ΕΚ για τα συµπεράσµατα των 
ελέγχων καθώς και για τις διοικητικές ή δικαστικές πράξεις που χρειάστηκε να 
πραγµατοποιηθούν εξαιτίας τους. 
 
4.5.2. Ο έλεγχος στο δεύτερο επίπεδο 

 
Ο χρηµατοοικονοµικός έλεγχος ασκείται από την αρχή πληρωµής. Εκτός από 
τον προκαταρκτικό έλεγχο κάθε πληρωµής (έλεγχος διασταύρωσης 
πληροφοριών), η αρχή πληρωµής πραγµατοποιεί δειγµατοληπτικούς 
ελέγχους στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της. 
 
Η αρχή πληρωµής είναι επιφορτισµένη µε την παροχή των απαραίτητων 
στοιχείων στο Υπουργείο Οικονοµικών για την υποβολή της δήλωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 38 παρ. 1, σηµ. στ. του Καν. (ΕΚ)1260/99. 
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Τα αποτελέσµατα των ελέγχων της αρχής πληρωµής καταχωρούνται στο 
ΟΠΣ και γνωστοποιούνται στη διαχειριστική αρχή, στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης, στον τελικό δικαιούχο και στην Επιτροπή. 
 
Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας, µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων 
υπεράσπισης του  ενδιαφερόµενου µέρους και αφού ζητήσει τη γνώµη της 
διαχειριστικής αρχής, η  αρχή πληρωµής µε δική της πρωτοβουλία, ή µετά 
από  πρόταση άλλων εµπλεκοµένων αρχών (∆ιαχειριστική αρχή, Επιτροπή 
Παρακολούθησης, Σ∆ΟΕ) δύναται να προχωρήσει στην αναστολή της 
χρηµατοδότησης και ενδεχοµένως στην ακύρωση της χρηµατοδότησης.  
 
4.5.3. Ο έλεγχος στο  τρίτο επίπεδο 
 
Αυτός ο έλεγχος περιλαµβάνει: 
 
- Την πραγµατοποίηση ελέγχων επί των συστηµάτων ελέγχων, ελέγχων της 

νοµιµότητας και κανονικότητας για όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται στα πλαίσια του ΚΠΣ καθώς και των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων. 

 
- Την πραγµατοποίηση δειγµατοληπτικών ελέγχων κάθε επιχειρησιακού 

προγράµµατος σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του Καν.(ΕΚ) 2064/97 ή του εν 
ισχύ Κανονισµού κατά τη στιγµή πραγµατοποίησης των ελέγχων.    

 
- Την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των ελέγχων που 

πραγµατοποιήθηκαν στο πρώτο και στο δεύτερο επίπεδο. 
 
- Την αξιολόγηση των ενεργειών και των µέτρων που υιοθετήθηκαν 

προκειµένου να συµµορφωθούν οι εµπλεκόµενες αρχές µε τα 
συµπεράσµατα των ελέγχων. 

 
- Την παρακολούθηση των διοικητικών και δικαστικών διώξεων σε 

περιπτώσεις παρατυπίας και την εντολή στην αρχή πληρωµής για την 
ανάκτηση των ποσών που έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως. 

 
- Την ανακοίνωση, στην Επιτροπή, των πληροφοριών που προβλέπονται 

στο άρθρο 38 παρ.1 σηµ. ε του Καν. (ΕΚ)1260/99. 
 
- Την υποβολή της δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 38 παρ. 1, σηµ. 

στ. του Καν.(ΕΚ) 1260/99.  
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4.6.  Αξιολόγηση 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 40 παρ. 5 του Καν.(ΕΚ) 1260/99, ο τρόπος 
αξιολόγησης διευκρινίζεται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και στις 
παρεµβάσεις. Τα άρθρα 41-44 του Κανονισµού καθορίζουν τις ευθύνες του 
κάθε µέρους, ενώ η παράγραφος 2 του άρθρου 8 τοποθετεί την αξιολόγηση 
στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης και της συµπληρωµατικότητας. Θα πρέπει 
εποµένως οι εθνικές αρχές και η Επιτροπή ΕΚ να συµφωνήσουν σε θέµατα 
δοµών, διαδικασιών, µεθόδων και χρονοδιαγράµµατος που θα 
χρησιµοποιηθούν για την εφαρµογή των διατάξεων σε θέµατα αξιολόγησης 
του ΚΠΣ, των προγραµµάτων, των µεγάλων έργων και των συµπληρωµάτων 
προγραµµατισµού καθώς και της ποσοτικοποίησης των στόχων. 
 
Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους και ιδίως οι διαχειριστικές αρχές και η 
Επιτροπή εξοπλίζονται µε τα κατάλληλα µέσα και συγκεντρώνουν τα 
απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατικότερη διεξαγωγή της αξιολόγησης. 
Σ� αυτό το πλαίσιο, η ποιότητα της ποσοτικοποίησης των στόχων και η 
συστηµατική και έγκαιρη συγκέντρωση των δεδοµένων των σχετικών µε τους 
δείκτες έχουν ιδιαίτερη σηµασία.  

 
4.6.1. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση (άρθρα 41 και 26 του Καν.(ΕΚ) 
1260/99) 
 
Η εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante) των σχεδίων, προγραµµάτων και  
συµπληρωµάτων προγραµµατισµού. 
 
Η εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante) αποτελεί ευθύνη των αρµοδίων 
αρχών για την προετοιµασία των σχεδίων, των παρεµβάσεων και των 
συµπληρωµάτων προγραµµατισµού. ∆ιεξάγεται στο επίπεδο του σχεδίου και 
των προγραµµάτων συµπεριλαµβανοµένου του συµπληρώµατος 
προγραµµατισµού. Αφορά :  
 
- την ανάλυση των αποτελεσµάτων των προηγούµενων αξιολογήσεων  
- την ανάλυση των ισχυρών σηµείων, των αδύνατων σηµείων και του 

δυναµικού των περιφερειών ή/και των τοµέων 
- την εκτίµηση του λόγου ύπαρξης και της συνοχής της προτεινόµενης 

στρατηγικής  
- την ποσοτικοποίηση των προτεραιοτήτων και των στόχων 
- την ανάλυση των αναµενόµενων επιπτώσεων και την αιτιολόγηση της 

πολιτικής  
- την ποιότητα των µηχανισµών εφαρµογής  
 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην αξιολόγηση των ανθρώπινων 
πόρων και στη συνοχή µε την  Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση 
και τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για την Απασχόληση, την αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της προώθησης ίσων ευκαιριών µεταξύ 
γυναικών και ανδρών.  
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Σε εφαρµογή του άρθρου 15 παρ. 3 του Καν.(ΕΚ) 1260/99, η Επιτροπή εκτιµά 
τα σχέδια σε συνάρτηση µε τους στόχους του κανονισµού, µε τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 41.  
 
Η αξιολόγηση των έργων  
  
Οι αιτήσεις συνδροµής από το ΕΤΠΑ σχετικά µε τα µεγάλα έργα που 
αναφέρονται στο άρθρο 25 του Καν.(ΕΚ)1260/99 (δηλαδή αυτά που το 
συνολικό κόστος τους υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ), πρέπει επίσης να 
περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 26 παρ.1 του 
ως άνω αναφερόµενου κανονισµού. Υπογραµµίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη 
πραγµατοποίησης αναλύσεων κόστους-οφέλους που να καλύπτουν την 
χρηµατοοικονοµική ανάλυση, την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση καθώς και 
την ανάλυση κινδύνων και βιωσιµότητας του έργου. Αξιολογείται επίσης η 
επίπτωση στην απασχόληση και η περιβαλλοντική επίπτωση όπως ορίζεται 
στο σηµείο ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 26. 
 
Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 26, η Επιτροπή ΕΚ � πριν την 
επιβεβαίωση ή την τροποποίηση του ποσοστού συµµετοχής � εκτιµά το έργο 
συµβουλευόµενη, αν κριθεί αναγκαίο, την ΕΤΕπ. 
 
Τα άλλα έργα, µε κόστος µικρότερο των 50 εκατοµµυρίων ευρώ, αποτελούν 
αντικείµενο κατάλληλης αξιολόγησης εκ µέρους των αρµοδίων αρχών του 
κράτους µέλους βάσει διαφανών κριτηρίων και διαδικασιών. 
 

 
4.6.2. Η ενδιάµεση αξιολόγηση 
 
Η ενδιάµεση αξιολόγηση πραγµατοποιείται στο επίπεδο του ΚΠΣ και των 
επιµέρους επιχειρησιακών προγραµµάτων που υλοποιούνται στα πλαίσια 
αυτού. Έχει ουσιαστικά ως στόχο να τροφοδοτήσει το ΚΠΣ και τα 
προγράµµατα στο µέσο της περιόδου υλοποίησής τους, µε τις ενδεχόµενες 
απαραίτητες προσαρµογές και να προσφέρει στοιχεία για την εκτίµηση της 
απόδοσης των παρεµβάσεων. 
 
Η ενδιάµεση αξιολόγηση διεξάγεται υπό την ευθύνη της διαχειριστικής αρχής 
του Ε.Π., σε συνεργασία µε τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ και την Επιτροπή 
ΕΚ στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης. 
 
Στοχεύει, βάσει των πρώτων αποτελεσµάτων, στην εξέταση της ορθότητας 
και των προοπτικών υλοποίησης των στόχων. Αξιολογεί επίσης τη χρήση των 
πιστώσεων καθώς και την εξέλιξη της παρακολούθησης και της υλοποίησης. 
Η ενδιάµεση αξιολόγηση περιλαµβάνει µια κριτική ανάλυση µε βάση τα 
δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια της παρακολούθησης και άλλων 
πηγών που χρησιµοποιήθηκαν. Αποφαίνεται επίσης για την ορθότητα και την 
αιτιολόγηση των ενδεχοµένων προσαρµογών σε σχέση µε τους αρχικά 
ποσοτικοποιηµένους στόχους. 
 
Η ενδιάµεση αξιολόγηση πραγµατοποιείται από ανεξάρτητο αξιολογητή και 
υποβάλλεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΚΠΣ/Ε.Π.πριν διαβιβαστεί 
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στην Επιτροπή ΕΚ, το αργότερο την 31/12/2003. Οι ανεξάρτητοι αξιολογητές 
οφείλουν να σεβαστούν, κατά την επεξεργασία, το απόρρητο των δεδοµένων 
παρακολούθησης στα οποία έχουν πρόσβαση. Η δηµοσίευση των 
αποτελεσµάτων της ενδιάµεσης αξιολόγησης απαιτεί την προηγούµενη 
συµφωνία της Επιτροπής Παρακολούθησης. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 42  παρ. 3  του Καν.(ΕΚ) 1260/99, η Επιτροπή εξετάζει 
την ορθότητα και την ποιότητα της αξιολόγησης βάσει των κριτηρίων που 
έχουν εκ των προτέρων συµφωνηθεί µε το κράτος µέλος σε εταιρική βάση, 
ενόψει της αναθεώρησης των παρεµβάσεων και της χορήγησης του 
αποθεµατικού επίδοσης. 
 
Η ενδιάµεση αξιολόγηση επικαιροποιείται υπό τη µορφή ενός πρώτου 
απολογισµού το αργότερο την 31η ∆εκεµβρίου 2005. Έγκειται στο κράτος 
µέλος  να αποφασίσει εάν για δικούς του λόγους και ανάγκες, θα προβεί σε 
αξιολογήσεις πέραν των δύο υποχρεωτικών βάσει του κανονισµού, που 
αναφέρθηκαν προηγουµένως (ενδιάµεση και πρώτου απολογισµού) . 
 
Για την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον κανονισµό, την 
εξασφάλιση αποτελεσµατικών και χρήσιµων αξιολογήσεων και την ανάδραση 
αυτών µε τις παρεµβάσεις, είναι σκόπιµη η λειτουργία µιας εθνικής επιτροπής 
αξιολόγησης καθώς και ο ορισµός ενός υπευθύνου για την αξιολόγηση στα 
πλαίσια της διαχειριστικής αρχής κάθε Ε.Π.  
  
Στο πλαίσιο  της διαχειριστικής αρχής του ΚΠΣ, µια διοικητική δοµή αρµόδια 
για την αξιολόγηση είναι αναγκαία για το συντονισµό και τη συνολική 
οργάνωση της αξιολόγησης, τη µέριµνα για την ποιότητα και την ορθότητα 
των δεδοµένων, τη σύνθεση των αποτελεσµάτων σε εθνικό επίπεδο προς 
ένταξη σε ετήσιες ή ad hoc εκθέσεις καθώς και την εκτίµηση της ανάδρασης 
της αξιολόγησης.  
 
Θα αποτελέσει επίσης τον συνοµιλητή µεταξύ εθνικών και κοινοτικών αρχών 
στα θέµατα της αξιολόγησης.  

 
4.6.3. Η εκ των υστέρων αξιολόγηση (άρθρο 43 του Καν. (ΕΚ)  1260/99) 
 
Η εκ των υστέρων (ex post) αξιολόγηση αφορά τις παρεµβάσεις και υπάγεται 
στην ευθύνη της Επιτροπής ΕΚ σε συνεργασία µε το κράτος µέλος και τη 
διαχειριστική αρχή. Έχει ως στόχο την ανάλυση σχετικά µε τη χρήση των 
πόρων, την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα των παρεµβάσεων 
και των επιπτώσεων τους καθώς και τη χρησιµότητα και διάρκεια αυτών. 
 
∆ιεξάγεται βάσει µεθοδολογικών προτάσεων της Επιτροπής, σε συνεννόηση 
µε τα κράτη µέλη, κατά τρόπο συντονισµένο και οµοιογενή, για την άντληση 
διδαγµάτων τόσο σχετικά µε τις παρεµβάσεις όσο και µε την πολιτική της 
οικονοµικής και κοινωνικής Συνοχής στο σύνολο της. ∆ιεξάγεται από 
ανεξάρτητους αξιολογητές και πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο τρία 
χρόνια µετά το πέρας της προγραµµατικής περιόδου. 
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4.7  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ  
 

4.7.1. Το αποθεµατικό επίδοσης  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 5 του Καν.(ΕΚ) 1260/99, 4% των πιστώσεων 
που προβλέπονται σε κάθε ενδεικτική εθνική κατανοµή, κατανέµονται 
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 44 του ιδίου Κανονισµού. Στο σχέδιο 
χρηµατοδότησης, το ποσό των 945 εκ. ευρώ σε τρέχουσες τιµές προορίζεται 
για κατανοµή σύµφωνα µε τη διαδικασία αυτή. 
 
Η εκτίµηση της επίδοσης για το σύνολο των  προγραµµάτων � περιφερειακών 
και τοµεακών � αποτελεί µέρος κοινής διαδικασίας, η οποία θα 
πραγµατοποιηθεί από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους σε στενή 
συνεννόηση µε την Επιτροπή και το αργότερο µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2003. 
 
Η επίδοση των προγραµµάτων εκτιµάται βάσει περιορισµένου αριθµού 
δεικτών που αντανακλούν την αποτελεσµατικότητα, τη διαχείριση και τη 
χρηµατοοικονοµική εκτέλεση, για τους οποίους γίνεται ενδιάµεση µέτρηση των 
αποτελεσµάτων σε σχέση µε τους αρχικά τεθέντες  ειδικούς στόχους. Τα 
κριτήρια διαχείρισης και χρηµατοοικονοµικής εκτέλεσης είναι κοινά για το 
σύνολο των προγραµµάτων, ενώ τα κριτήρια αποτελεσµατικότητας 
διαφοροποιούνται στο κάθε πρόγραµµα. 
 
Ως προς τη διαχείριση, τίθενται τέσσερα κριτήρια: 
 

- ποιότητα του συστήµατος παρακολούθησης  
 
- ποιότητα του χρηµατοοικονοµικού ελέγχου 
 
- ποιότητα των συστηµάτων επιλογής έργων/ενεργειών  
 
- ποιότητα του συστήµατος αξιολόγησης 

 
Ως προς τα κριτήρια χρηµατοοικονοµικής εκτέλεσης, το κριτήριο 
απορρόφησης των πόρων όπως ορίζεται στα έγγραφα της Επιτροπής, είναι 
γενικής εφαρµογής, ενώ το κριτήριο προσέλκυσης περαιτέρω πόρων έχει 
εφαρµογή µόνο στα προγράµµατα που στο χρηµατοοικονοµικό σχέδιό τους 
προβλέπουν συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων ύψους µεγαλύτερου του 10% 
του συνολικού κόστους του προγράµµατος. 
 
Ως προς τα κριτήρια αποτελεσµατικότητας καθορίζεται µια οµάδα δεικτών σε 
κάθε πρόγραµµα, που ποσοτικοποιείται στα πλαίσια του συµπληρώµατος  
προγραµµατισµού. Τα κριτήρια θα αφορούν κυρίως την υλοποίηση φυσικού 
αντικειµένου και εάν είναι δυνατό, το επίπεδο των πρώτων σηµαντικών και 
µετρήσιµων το 2003 αποτελεσµάτων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
44, αυτοί οι δείκτες θα καθοριστούν σε στενή συνεννόηση µε την Επιτροπή 
ΕΚ. 
 
Η πρόοδος σε σχέση µε τους ποσοτικοποιηµένους στόχους θα αναλύεται 
κάθε έτος κατά την ετήσια συνάντηση της Επιτροπής µε τη διαχειριστική αρχή. 
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Κάθε τροποποίηση των ποσοτικοποιηµένων στόχων  πρέπει να είναι δεόντως 
αιτιολογηµένη και να συναποφασίζεται µε την Επιτροπή ΕΚ. Η ενδιάµεση 
αξιολόγηση θα συµβάλει στον εντοπισµό των πλέον αποτελεσµατικών 
προγραµµάτων.  
 
Η Επιτροπή ΕΚ θα πάρει την τελική απόφαση κατανοµής των πιστώσεων του 
αποθεµατικού πριν από την 31η Μαρτίου 2004, ύστερα  από πρόταση και σε 
στενή συνεννόηση µε τις αρµόδιες  εθνικές αρχές..  
 
 
4.7.2 Αποθεµατικό προγραµµατισµού  

 
Πέραν του 4% που αφορά το αποθεµατικό επίδοσης, στα πλαίσια του ΚΠΣ 
προβλέπεται και ένα αποθεµατικό προγραµµατισµού για την περίοδο 2000-
2006.  
 
Η χρήση του αποθεµατικού προγραµµατισµού αποτελεί το µέσο για τη 
διασφάλιση της απαιτούµενης ευελιξίας  κατά την εφαρµογή του ΚΠΣ και 
στοχεύει ιδίως στην αύξηση της ικανότητας ανταπόκρισης σε απρόβλεπτες 
εξελίξεις (είτε λόγω της µακράς περιόδου προγραµµατισµού είτε και  λόγω της 
αλλαγής των συνθηκών) που πιθανόν να προκύψουν κατά τη νέα 
προγραµµατική περίοδο. Τέτοιες εξελίξεις είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε 
αναγκαίες προσαρµογές των προγραµµάτων ή ακόµα και σε δηµιουργία νέων 
επιχειρησιακών προγραµµάτων. Το αποθεµατικό προγραµµατισµού 
χρησιµοποιείται παράλληλα και κατά συνεκτικό τρόπο µε το αποθεµατικό 
επίδοσης.     
 
Η κατανοµή αυτού του αποθεµατικού γίνεται σε συνεργασία µε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λαµβάνει υπόψη µεταξύ των άλλων τις ακόλουθες 
οριζόντιες πολιτικές:  
 
- την ενδυνάµωση της προσπάθειας προς όφελος των ανθρωπίνων πόρων 

ιδίως από δράσεις άµεσα συνδεδεµένες µε την ανταγωνιστικότητα της 
οικονοµίας.  

 
- σε περιφερειακό επίπεδο, την ενίσχυση εκείνων των περιφερειών που θα 

έχουν επιτύχει την περισσότερο αποδοτική εφαρµογή του προγράµµατός 
τους και ειδικότερα σε ότι αφορά  καινοτόµες δράσεις.    
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4.8. ∆ηµοσιότητα και  πληροφόρηση 
 
Περιγραφή των σχετικών µε τη δηµοσιότητα και πληροφόρηση 
διατάξεων  
 
Τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που αφορούν τις παρεµβάσεις 
των διαρθρωτικών Ταµείων στοχεύουν στην αύξηση του κύρους και της 
διαφάνειας της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κράτους µέλους και 
στην παροχή οµοιογενούς εικόνας των εν λόγω παρεµβάσεων. Τα µέτρα 
πληροφόρησης και δηµοσιότητας που παρατίθενται ακολούθως αναφέρονται 
στο ΚΠΣ και στα επιχειρησιακά προγράµµατα, όπως ορίζονται από τον 
Καν.(ΕΚ) 1260/99. Οι όροι της υλοποίησης, το περιεχόµενο και η στρατηγική 
των  ενεργειών της  πληροφόρησης και της δηµοσιότητας, οι εργασίες των 
Επιτροπών Παρακολούθησης, η υλοποίηση της εταιρικής σχέσης και της 
ανταλλαγής εµπειριών καθώς και οι προβλεπόµενοι όροι για την εφαρµογή 
εργαλείων πληροφόρησης και δηµοσιότητας, ορίζονται από τον Καν.(ΕΚ) 
1159/2000 "σχετικά µε τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που 
πρέπει να διεξαχθούν από τα κράτη µέλη, όσον αφορά τις παρεµβάσεις των 
διαρθρωτικών Ταµείων". 
 
Η δηµοσιότητα είναι ευθύνη της διαχειριστικής αρχής που είναι επιφορτισµένη 
µε την υλοποίηση των παρεµβάσεων. Πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τη 
διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ και την Επιτροπή ΕΚ, η οποία ενηµερώνεται για 
τα µέτρα που λαµβάνονται για την επίτευξη αυτών των στόχων. Οι αρµόδιες 
εθνικές και περιφερειακές αρχές, λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα διοικητικά 
µέτρα προκειµένου να διασφαλίσουν την αποτελεσµατική εφαρµογή των 
διατάξεων που αφορούν την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα σχετικά µε τις 
παρεµβάσεις των διαρθρωτικών Ταµείων και να συνεργαστούν µε την 
Επιτροπή ΕΚ. 
 
Η υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας των 
παρεµβάσεων των διαρθρωτικών Ταµείων αναστέλλονται δύο µήνες πριν από 
τη διεξαγωγή των ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών, νοµαρχιακών και 
δηµοτικών εκλογών.  

 
Οι δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας εξυπηρετούν αποκλειστικά τους 
στόχους που προβλέπονται στον Καν.(ΕΚ)1159/2000 και έχουν ως σκοπό 
την πληροφόρηση: 
 
• Των δυνητικών και τελικών δικαιούχων, καθώς και των περιφερειακών, 
τοπικών και άλλων αρµοδίων δηµοσίων αρχών, των επαγγελµατικών 
οργανώσεων και οικονοµικών κύκλων, των οικονοµικών και κοινωνικών 
εταίρων, των µη κυβερνητικών οργανώσεων (ιδίως των οργανώσεων 
προώθησης της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και των 
οργανώσεων που δρουν για τη  βελτίωση και την προστασία του 
περιβάλλοντος), και των παραγόντων ή φορέων έργων, για την 
εξασφάλιση της διαφάνειας σχετικά µε τις δυνατότητες που παρέχει η 
κοινή παρέµβαση της Ε.Ε και του κράτους µέλους. 

 
Η διαχειριστική αρχή µεριµνά για τη δηµιουργία κατάλληλου συστήµατος 
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διάδοσης των πληροφοριών, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη διασφάλιση της 
διαφάνειας απέναντι στους διαφόρους εταίρους και δυνητικούς 
δικαιούχους και ιδίως τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές οι πληροφορίες 
περιλαµβάνουν σαφείς ενδείξεις των προτεινόµενων διοικητικών 
διαδικασιών, µια περιγραφή των µηχανισµών διαχείρισης των φακέλων, 
πληροφορίες σχετικές µε τα κριτήρια επιλογής των έργων/ενεργειών και µε 
τους µηχανισµούς αξιολόγησης, καθώς και τους υπευθύνους σε εθνικό, 
περιφερειακό, ή τοπικό επίπεδο οι οποίοι θα µπορούσαν να εξηγήσουν τη 
λειτουργία των παρεµβάσεων και τα κριτήρια επιλεξιµότητας. 

 
• Της κοινής γνώµης σχετικά µε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 

συνεργασία µε τα κράτη µέλη.  
 
Η διαχειριστική αρχή πληροφορεί τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 
(συµπεριλαµβανοµένων των διευθύνσεων του διαδικτύου, δίγλωσσων κατά 
προτίµηση) µε τον πλέον ενδεδειγµένο τρόπο σχετικά µε τις διαρθρωτικές 
παρεµβάσεις, που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε 
αυτές τις πληροφορίες πρέπει να διακρίνεται µε σαφήνεια η συµµετοχή της 
Ε.Ε. (κυρίως µε την αναφορά στο ύψος της κοινοτικής συνδροµής και το 
ποσοστό συµµετοχής στις προβαλλόµενες δράσεις). Τα µηνύµατα πρέπει να 
είναι ενδεικτικά της αποστολής του κάθε Ταµείου. Η προβολή των 
παρεµβάσεων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή, και οι σηµαντικές φάσεις 
της υλοποίησής τους αποτελούν αντικείµενο ενεργειών ευαισθητοποίησης 
µέσω των εθνικών ή περιφερειακών µέσων µαζικής ενηµέρωσης κατά 
περίπτωση. Οι καταχωρήσεις υπό την µορφή δελτίου τύπου, ή διαφηµιστικής 
ανακοίνωσης θα πρέπει να αναφέρουν σε απλή και κατανοητή γλώσσα για το 
ευρύ κοινό τη συµµετοχή της Ε.Ε. Πρέπει να διασφαλιστεί µια καλή 
συνεργασία µε το γραφείο της αντιπροσωπείας της Επιτροπής ΕΚ στην 
Ελλάδα.  
  
Υλοποίηση των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας   
 
Τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας παρουσιάζονται µε τη µορφή ενός 
σχεδίου δράσεων που αφορά την επικοινωνία τόσο στο επίπεδο του ΚΠΣ όσο 
και στο επίπεδο κάθε επιχειρησιακού προγράµµατος. 
 
Τα σχέδια δράσης κάθε επιχειρησιακού προγράµµατος παρουσιάζονται στο 
συµπλήρωµα προγραµµατισµού σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ)1159/2000.  
 
Για την εξασφάλιση της οµοιογένειας, συνοχής και συνέργειας µεταξύ των 
µέτρων δηµοσιότητας και πληροφόρησης του ΚΠΣ και των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων, η διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ παρέχει ενιαίες αρχές και 
πλαίσια προς τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραµµάτων και 
φροντίζει για τη συνολική παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισµό. 

 
Τα ποσά που προβλέπονται για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα, 
περιλαµβάνονται στη χρηµατοδότηση του ΚΠΣ και των ΕΠ στα πλαίσια της 
τεχνικής βοήθειας (απαραίτητα ποσά για την επεξεργασία την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των παρεµβάσεων που προβλέπονται 
από το άρθρο 17 παρ.2 ε), στο άρθρο 18 παρ.2β), στο άρθρο 19 παρ.3β του 
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Καν. (ΕΚ) 1260/1999). 
  
Κάθε διαχειριστική αρχή ορίζει τον/τους υπεύθυνο/ους για τα θέµατα 
πληροφόρησης και δηµοσιότητας και ενηµερώσει σχετικά την Επιτροπή ΕΚ. 
Στα πλαίσια της ετήσιας συνάντησης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 34 
παρ. 2 του Καν.(ΕΚ)1260/1999, η διαχειριστική αρχή πληροφορεί την 
Επιτροπή ΕΚ για την πρόοδο των θεµάτων πληροφόρησης και δηµοσιότητας 
που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις. Προκειµένου να διασφαλισθεί η 
δηµοσιότητα των έργων που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
Ταµεία, η αρµόδια διαχειριστική αρχή έχει την ευθύνη της τήρησης των 
µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας που προβλέπονται από το παρόν 
ΚΠΣ, καθώς και στον Καν. (ΕΚ) 1159/2000.  
  
Οι Επιτροπές Παρακολούθησης διασφαλίζουν επαρκή πληροφόρηση για τις 
εργασίες τους. Προς τούτο και µε ευθύνη του προέδρου τους πληροφορούν, 
στο µέτρο του δυνατού, τα µέσα ενηµέρωσης για το βαθµό προόδου των 
παρεµβάσεων των οποίων έχουν την ευθύνη.  
 
Σε σηµαντικές εκδηλώσεις που συνδέονται µε τις συνεδριάσεις των 
Επιτροπών Παρακολούθησης, τις συναντήσεις υψηλού επιπέδου ή διάφορα 
εγκαίνια, ενηµερώνεται η Επιτροπή ΕΚ και η αντιπροσωπεία της στην 
Ελλάδα. 

 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει την ετήσια έκθεση εκτέλεσης, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Καν.(ΕΚ)1260/1999, στην οποία 
περιλαµβάνεται ένα κεφάλαιο σχετικό µε τα µέτρα δηµοσιότητας και 
πληροφόρησης, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του ίδιου Κανονισµού. Η 
διαχειριστική αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης τις 
απαιτούµενες πληροφορίες επί της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας 
των ενεργειών που έχουν γίνει µε σκοπό την πληροφόρηση και την 
δηµοσιότητα καθώς επίσης και κατάλληλα  αποδεικτικά στοιχεία όπως 
φωτογραφικό υλικό. 

 
Οι Ελληνικές Αρχές διαβιβάζουν στην Επιτροπή ΕΚ, µε την ετήσια έκθεση 
που προβλέπεται από το άρθρο 45 του Καν.(ΕΚ) 1260/1999, όλα τα 
πληροφοριακά στοιχεία τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη σύµφωνα µε το 
άρθρο 46 του εν λόγω Κανονισµού Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να είναι 
επαρκείς ώστε βάσει αυτών να κρίνεται η τήρηση των διατάξεων του 
παρόντος ΚΠΣ καθώς και του Καν.(ΕΚ)1159/2000.    

 
Οι διαχειριστικές αρχές µπορούν σε κάθε περίπτωση, να λάβουν πρόσθετα 
µέτρα, ιδιαίτερα δε πρωτοβουλίες οι οποίες θα συνεισφέρουν στην καλή 
υλοποίηση της ακολουθούµενης πολιτικής στο πλαίσιο των διαρθρωτικών 
Ταµείων. Πληροφορούν την Επιτροπή περί των ειληµµένων πρωτοβουλιών 
ώστε να µπορέσει η Επιτροπή να συνεισφέρει µε τον προσήκοντα τρόπο στην  
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υλοποίησή τους. Στο πνεύµα της εταιρικής σχέσης και της εξυπηρέτησης του 
κοινού συµφέροντος, η Επιτροπή ΕΚ θέτει στη διάθεση των καθ' ύλην 
αρµοδίων αρχών την πείρα και τον εξοπλισµό της. Υποστηρίζει την 
ανταλλαγή εµπειριών, οι οποίες αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της υλοποίησης 
του άρθρου 46 του Καν.(ΕΚ) 1260/1999 και εµψυχώνει άτυπα δίκτυα των 
υπευθύνων της πληροφόρησης.  

 



 149

4.9. Ταµείο Συνοχής 
 
Το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας είναι αρµόδιο για την υποβολή στην 
Επιτροπή ΕΚ των προτάσεων για χρηµατοδότηση έργων από το Ταµείο 
Συνοχής και είναι κύριος συνοµιλητής της στα σχετικά θέµατα.  
 
Οι προτάσεις των έργων από τους τελικούς δικαιούχους (υπηρεσίες αρµόδιες 
για την υλοποίηση) υποβάλλονται κατ� αρχήν στις αντίστοιχες διαχειριστικές 
αρχές των επιχειρησιακών προγραµµάτων: Κατά περίπτωση πρόκειται για τις 
διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων 
(αποκεντρωµένα έργα) ή τις διαχειριστικές αρχές του ΕΠ. «Περιβάλλον» και 
τις διαχειριστικές αρχές των Ε.Π. στον άξονα προτεραιότητας «Μεταφορές » 
του ΚΠΣ (ΥΠΕΧΩ∆Ε και ΥπΜΕ). Αυτές οι διαχειριστικές αρχές είναι 
υπεύθυνες για την τεχνική αξιολόγηση των προτάσεων έργων. Μετά από αυτή 
την αξιολόγηση οι προτάσεις διαβιβάζονται στο ΥΠΕΘΟ για τελική εκτίµηση 
και ιεράρχηση σε συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές πριν από την 
υποβολή τους στην Επιτροπή ΕΚ.  
 
Η παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των 
έργων, ο έλεγχος του πρώτου επιπέδου και κυρίως η κανονικότητα, η 
συµβατότητα µε τις κοινοτικές πολιτικές, η τήρηση των υποχρεώσεων 
πληροφόρησης και δηµοσιότητας καθώς και η τήρηση άλλων υποχρεώσεων 
των τελικών δικαιούχων γίνονται από τις παραπάνω διαχειριστικές αρχές των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων. Η παρακολούθηση των έργων γίνεται στο 
πλαίσιο των συσκέψεων των αντιστοίχων Επιτροπών Παρακολούθησης. Η 
συνολική παρακολούθηση καθώς και τα οριζόντια θέµατα που αφορούν το 
Ταµείο Συνοχής µπορούν να εξεταστούν στο πλαίσιο της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΚΠΣ.  
 
Η πληροφόρηση σχετικά µε τα στοιχεία της πρότασης και της έγκρισης καθώς 
και τα στοιχεία παρακολούθησης και ελέγχου των έργων καταχωρούνται στο 
ΟΠΣ. 
 
Σε ότι αφορά το Ταµείο Συνοχής, η αρχή πληρωµής είναι επιφορτισµένη µε 
υποχρεώσεις ανάλογες µε εκείνες του ΚΠΣ. Πέραν των άλλων αρµοδιοτήτων 
της διαχειριστικής αρχής του ΚΠΣ, το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας είναι 
υπεύθυνο για το συντονισµό και την εποπτεία των εµπλεκοµένων 
διαχειριστικών αρχών. Τηρουµένων των διατάξεων του Καν.(ΕΚ) 1164/1994 
για την ίδρυση του Ταµείου Συνοχής, όπως τροποποιήθηκε από τον Καν.(ΕΚ) 
1265/1999, το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας καθορίζει το πλαίσιο και τους 
κανόνες αξιολόγησης των προτεινόµενων έργων, το πλαίσιο και τους κανόνες 
παρακολούθησης και ελέγχου των έργων που εγκρίνονται από το Ταµείο 
Συνοχής και ελέγχει την εφαρµογή τους.  
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4.10 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 
 
1. Το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ αποτελείται από τα 
ακόλουθα υποσυστήµατα : 
 
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ Κ.Π.Σ. & ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ  
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 
 
2. Ειδικά το Υποσύστηµα ΚΠΣ και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες υποστηρίζει τις 
παρακάτω λειτουργίες: 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Την δοµή του κάθε προγράµµατος µε τους άξονες 
προτεραιότητας και τα µέτρα µε όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο 
υποβληθέν πρόγραµµα, στην απόφαση έγκρισης και στο συµπλήρωµα 
προγραµµατισµού. Επίσης τους χρηµατοδοτικούς πίνακες τόσο του ΚΠΣ όσο 
και των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ-
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) 
 
ΕΝΤΑΞΗ�ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ: Περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία των 
έργων µε τα υποέργα τους (συµβατικά αντικείµενα ) και οι διαδικασίες από την 
υποβολή µιας πρότασης από τον Τελικό ∆ικαιούχο µέχρι την έγκρισή της από 
την ∆ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος καθώς και οι 
τροποποιήσεις του. (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) 
 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: Περιλαµβάνονται οι οθόνες καταχώρησης των µηνιαίων 
και τριµηνιαίων στοιχείων των έργων και παρακολουθούνται όλα τα επίπεδα 
από τα υποέργα µέχρι το επίπεδο του ΚΠΣ, µε τις εκτυπώσεις των 
απαραίτητων εκθέσεων. Επίσης τα αρχεία µε τα απαραίτητα στοιχεία που 
υποβάλλονται στην Επιτροπή ΕΚ. (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ:Τη δηµιουργία των αιτήσεων�πιστοποιήσεων που 
υποβάλλονται στην Επιτροπή ΕΚ σε HARD και των flat files. Tην καταγραφή 
των εισροών και την κατανοµή τους. (ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ)  
 
ΕΛΕΓΧΟΙ: Καταγραφή των πορισµάτων ελέγχων που πραγµατοποιούν όλες 
οι ελεγκτικές αρχές και καταχώρηση παρατηρήσεων σε όλα τα επίπεδα από 
το ΚΠΣ-Ε.Π., υποπρόγραµµα -µέτρο� έργο � σύµβαση � πληρωµή.  
Τις απαντήσεις των Τελικών ∆ικαιούχων, των ∆ιαχειριστικών Αρχών και την 
τελική απόφαση.  
(ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: 
 
Καταγραφή της σύνθεσης, της ηµερήσιας διάταξης και των αποφάσεων της 
Επιτροπής παρακολούθησης. 
(∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ) 
 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 
 
Στις βοηθητικές εργασίες περιλαµβάνονται όλα τα κωδικοποιηµένα αρχεία του 
συστήµατος, τα οποία είναι οι κατηγορίες επιλέξιµων ενεργειών: τοµείς και 
υποτοµείς παρέµβασης, κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών, δείκτες εκροών-
επιπτώσεων, περιφερειακής, νοµαρχιακής και τοπικής δοµής, οι φορείς που 
εµπλέκονται σε όλο το φάσµα των διαδικασιών, τελικοί αποδέκτες 
(επιχειρήσεις που λαµβάνουν κρατικές ενισχύσεις και ανάδοχοι) κατηγορίες 
υποέργων (συµβατικών αντικειµένων), διοικητικές καταστάσεις υποέργων, 
πηγές και χρηµατοδοτικά µέσα, ελεγκτικές αρχές, κατηγορίες παραστατικών 
των Τελικών ∆ικαιούχων και τελικών Αποδεκτών. Επίσης βοηθητικά αρχεία 
για την σύνδεση µε αρχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 
 
Το σύστηµα λειτουργεί σε εφαρµογή INTRANET. Τα επίπεδα 
εξουσιοδοτήσεων πρόσβασης στο σύστηµα είναι πολλαπλά και αναφέρονται 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για κάθε ∆ιαχειριστική Αρχή, στις γραµµές 
εντολών, όπως αναφέρονται ενδεικτικά παραπάνω, και στις εξουσιοδοτήσεις 
καταχώρησης και ελέγχου των πληροφοριών .     
 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 
1. Ανταλλαγή πληροφοριών µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε όλα τα flat files 

που προβλέπονται.  
 
2. Ανταλλαγή πληροφοριών µε το υποσύστηµα του Προγράµµατος 

∆ηµοσίων Επενδύσεων σχετικά µε τις πιστώσεις που διατίθενται για κάθε 
έργο και Τελικό ∆ικαιούχο. 

 
3. Ανταλλαγή πληροφοριών µε Τραπεζικά Ιδρύµατα για τον έλεγχο των 

πληρωµών  
 
4. Έλεγχος των πληρωµών που καταχωρούνται σε όλα τα υποσυστήµατα για 

την αποφυγή διπλοεγγραφών.      
  
Η Επιτροπή ΕΚ και οι αρµόδιες για την εφαρµογή του συστήµατος Εθνικές 
Αρχές πρέπει να συµφωνήσουν στα οργανωτικά ζητήµατα πριν από το τέλος 
Οκτωβρίου 2000. Το σύστηµα θα πρέπει να είναι σε λειτουργία πριν από την 
πρώτη µεταφορά κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων προς την Ελλάδα.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III 
 
Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3ου 
ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι διαφοροποιούνται 
κυρίως λόγω εναλλακτικών υποθέσεων για τις διόδους µέσω των οποίων 
φαίνεται να µπορεί το ΚΠΣ να επηρεάσει τις µακροοικονοµικές µεταβλητές. 
Ένα βασικό ζήτηµα είναι αν θα ληφθούν υπόψη µόνον οι βραχυπρόθεσµες 
επιδράσεις που απορρέουν από την ενεργοποίηση της ζήτησης (οι επιδράσεις 
από την πλευρά της ζήτησης), ή αν θα ληφθούν επίσης υπόψη οι 
µακροπρόθεσµες επιδράσεις στην παραγωγικότητα (οι επιδράσεις από την 
πλευρά της προσφοράς). Τα αποτελέσµατα µπορεί να ποικίλουν σηµαντικά 
λόγω των διαφορών στη δοµή και στις προδιαγραφές των διαφόρων 
υποδειγµάτων που χρησιµοποιούνται για την προσοµοίωση των πολύπλοκων 
αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µεταβλητών.  
 
Στη συνέχεια αναφέρονται οι προσοµοιώσεις που βασίζονται σε τρία 
διαφορετικά υποδείγµατα που δείχνουν ότι το ΚΠΣ δηµιουργεί θετικές 
επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Εντούτοις, είναι δύσκολο 
να συγκριθούν άµεσα µεταξύ τους και τα αποτελέσµατα πρέπει να 
ερµηνευθούν στη βάση των διαύλων µέσω των οποίων εκτιµάται ότι επιδρά 
το ΚΠΣ, καθώς και ως προς τις γενικές δηµοσιονοµικές και νοµισµατικές 
παραµέτρους στις οποίες αυτά τα υποδείγµατα είτε δίνουν έµφαση είτε 
αγνοούν. Για παράδειγµα, τόσο η προσοµοίωση του HERMIN όσο κι αυτή του 
QUEST II δείχνουν ότι οι µακροπρόθεσµες επιπτώσεις από την πλευρά της 
προσφοράς, οι οποίες βελτιώνουν την παραγωγική δοµή µιας οικονοµίας και 
αποτελούν την κύρια στόχευση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων της ΕΕ, 
εξακολουθούν να προκαλούν αύξηση στο ΑΕΠ της τάξης του 2% ακόµη και 
µετά τη λήξη των πληρωµών του ΚΠΣ. Ωστόσο, η προσοµοίωση του Quest II 
δείχνει ότι ορισµένες από τις γενικές θετικές επιπτώσεις του ΚΠΣ ενδέχεται να 
µειωθούν µέσω µιας επιδείνωσης του εµπορικού ισοζυγίου και των πιέσεων 
που µπορεί να ασκηθούν στις ιδιωτικές επενδύσεις από µια ανατίµηση των 
πραγµατικών συναλλαγµατικών ισοτιµιών και µια αύξηση των πραγµατικών 
επιτοκίων.  
 
 
Το µοντέλο του ΚΕΠΕ 
 
Το υπόδειγµα του ΚΕΠΕ έχει αναπτυχθεί για τις Ελληνικές Αρχές από το 
Κέντρο Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Έρευνας (ΚΕΠΕ) προκειµένου να 
αναλύσει τις µακροοικονοµικές επιπτώσεις των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων στην 
Ελλάδα. Το υπόδειγµα διακρίνει την οικονοµία σε 3 κύριους τοµείς: Γεωργία, 
Βιοµηχανία - Υπηρεσίες και ∆ηµόσιο Τοµέα. Οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες και 
τα µακροπρόθεσµα επιτόκια είναι ενδογενείς παράµετροι, ενώ τα 
βραχυπρόθεσµα επιτόκια είναι εξωγενείς     
 
Μέσω του υποδείγµατος, αναλύονται τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα από 
την πλευρά της προσφοράς, καθώς και τα βραχυπρόθεσµα από την πλευρά 
της ζήτησης. Η πλευρά της ζήτησης έχει σχεδιασθεί σύµφωνα µε τους 
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παραδοσιακούς Κευνσιανούς µηχανισµούς. Το ΚΠΣ θεωρείται ότι κινητοποιεί 
µηχανισµούς προσφοράς µέσω των επιδράσεων που ασκούν οι δηµόσιες 
υποδοµές και το ανθρώπινο κεφάλαιο στο κόστος της παραγωγής. Οι 
επιδράσεις από την πλευρά της προσφοράς θεωρείται ότι θα εµφανιστούν 
από το 2003 και θα αυξάνονται σταδιακά. 
 
Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης δείχνουν αύξηση στο ΑΕΠ από 0,5% 
περίπου το έτος 2000, σε πλέον του 6% το 2006. Αυτό σηµαίνει ότι το ΚΠΣ 
αναµένεται να προκαλέσει µια µέση επίδραση της τάξης του 2,3% στο ΑΕΠ. Η 
αξιολόγηση παρουσιάζει επίσης λεπτοµέρειες των προβλεπόµενων  
επιπτώσεων του 3ου  ΚΠΣ  κατά την περίοδο προγραµµατισµού 2000-2006 
και σε άλλες βασικές µακροοικονοµικές µεταβλητές. Αναµένεται δηλαδή 
ακόµα, µια επιπλέον συνολική επίπτωση της τάξεως του 3,8% στην ιδιωτική 
κατανάλωση και του 15% στις ιδιωτικές επενδύσεις. Οι εξαγωγές προϊόντων 
και υπηρεσιών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,3% το 2000-2006, ενώ οι 
εισαγωγές αναµένεται να αυξηθούν κατά 16,3%. Το κόστος της εργασίας 
αναµένεται να πέσει κατά 3.8% και περίπου 156.000 θέσεις εργασίας θα 
διατηρηθούν ή δηµιουργηθούν την ίδια περίοδο (2000-2006). 
 
Η προσοµοίωση HERMIN  
 
Τα υποδείγµατα HERMIN για την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιρλανδία και την 
Πορτογαλία σχεδιάστηκαν κατά τη δεκαετία του 1990 προκειµένου να είναι 
δυνατή η εξαγωγή συγκρίσιµων αποτελεσµάτων για τις µακροοικονοµικές 
επιπτώσεις των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Κάθε εθνικό υπόδειγµα αποτελείται 
από τρία τµήµατα (της προσφοράς, της απορρόφησης και της διανοµής του 
εισοδήµατος), τα οποία λειτουργούν ως ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 
εξισώσεων. Μολονότι οι συµβατικοί Κευνσιανοί µηχανισµοί βρίσκονται στον 
πυρήνα του υποδείγµατος, το τµήµα της προσφοράς καθορίζει το προϊόν της 
µεταποίησης µέσω της ανταγωνιστικότητας τιµών και κόστους. Τα επιτόκια και 
οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες θεωρούνται εξωγενή στοιχεία του υποδείγµατος. 
Το HERMIN προσδιορίζει τρεις διαύλους για την επίδραση του ΚΠΣ στο 
µακροπρόθεσµο δυναµικό της προσφοράς µιας οικονοµίας: µέσω των 
αυξηµένων επενδύσεων σε βασικές υποδοµές, µέσω των βελτιώσεων του 
ανθρώπινου δυναµικού και µέσω της άµεσης ενίσχυσης στον ιδιωτικό 
παραγωγικό τοµέα. Οι δίαυλοι αυτοί εισάγονται στο υπόδειγµα κατά τον 
συνήθη τρόπο (µέσω µεταβολής των δαπανών και εσόδων) και επιπλέον 
µέσω δύο τύπων εξωτερικών επιδράσεων. Στην πρώτη περίπτωση 
προκύπτει επίδραση από την αυξηµένη συνολική ή ενσωµατωµένη 
παραγωγικότητα συντελεστών που ενδέχεται να σχετίζεται µε τη βελτιωµένη 
υποδοµή ή µε ένα υψηλότερο επίπεδο ανθρώπινου κεφαλαίου. Στη δεύτερη 
περίπτωση η επίδραση σχετίζεται µε το ρόλο της βελτιωµένης υποδοµής και 
της επιµόρφωσης στην προσέλκυση παραγωγικών δραστηριοτήτων µέσω 
των ξένων άµεσων επενδύσεων και της ενίσχυσης της δυνατότητας των 
εγχώριων βιοµηχανιών να ανταγωνιστούν στη διεθνή αγορά. 
 
Το Ινστιτούτο ESRI διεξήγαγε διάφορες προσοµοιώσεις στο 3ο  ΚΠΣ για τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής αλλά ο Πίνακας 1 παρουσιάζει µόνον εκείνες που 
εξετάζουν τις επιπτώσεις των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων της ΕΕ και της εθνικής 
δηµόσιας συµµετοχής. Η χρηµατοδότηση θεωρείται ότι λήγει µετά το έτος 
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2006, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση των συνεχιζόµενων 
επιδράσεων από την πλευρά της προσφοράς. Οι τιµές που έχουν επιλεγεί για 
τις εξωτερικές επιδράσεις βασίστηκαν σε εκτιµήσεις που ήταν διαθέσιµες στη 
σχετική βιβλιογραφία και βρίσκονται στο κατώτερο άκρο της κλίµακας των 
εκτιµήσεων. Οι εξωτερικές επιδράσεις εισάγονται κατά τη διάρκεια µιας 
πενταετούς  περιόδου που ξεκινά το έτος 2000. 
 
Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα συνδυασµένα αποτελέσµατα τόσο από την 
πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς. Η επίπτωση 
στο πραγµατικό ΑΕΠ είναι περίπου 5-6% κατά την περίοδο 
προγραµµατισµού, ενώ οι συνεχιζόµενες επιπτώσεις από την πλευρά της 
προσφοράς παραµένουν περίπου στο 2% και µετά το 2006, για το οποίο 
γίνεται η παραδοχή ότι ολοκληρώνονται οι πληρωµές. Το 3ο ΚΠΣ αυξάνει τις 
επενδύσεις κατά 25% περίπου, γεγονός που οδηγεί σε υψηλότερη ζήτηση 
µέσω πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων και σε υψηλότερη 
παραγωγικότητα µέσω εξωτερικών επιδράσεων, λόγω των βελτιώσεων στις 
υποδοµές, στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Οι τιµές 
προβλέπεται να αυξηθούν κατά 4% περίπου, κατά την διάρκεια της 
προγραµµατικής περιόδου, αν και οι επιδράσεις αυτές θα επιβραδυνθούν 
µετά το τέλος των πληρωµών. Θεωρείται ότι τα κέρδη της παραγωγικότητας 
διοχετεύονται πλήρως σε υψηλότερους πραγµατικούς µισθούς, γεγονός το 
οποίο καταλήγει σε άµβλυνση των θετικών επιπτώσεων στην 
ανταγωνιστικότητα και την  αύξηση του προϊόντος.  
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Πίνακας 1: 
Αποτελέσµατα προσοµοίωσης HERMIN � Απόκλιση σε σχέση µε το 
επίπεδο αναφοράς χωρίς το ΚΠΣ ΙΙΙ, σε πραγµατικούς όρους σε  % 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
ΑΕΠ  
 

5.08 5.77 5.94 6.12 5.95 6.18 6.19 2.42 1.73 1.53 1.41 

Ιδιωτική 
κατανάλωση 
 

3.08 5.52 6.14 6.49 6.52 6.62 6.70 4.31 2.36 1.80 1.52 

Πάγιες 
επενδύσεις 
 

27.02 26.89 26.38 26.00 23.63 23.53 23.16 2.82 2.02 1.77 1.63 

Απασχόληση  
 

4.74 5.27 5.16 4.95 4.34 4.05 3.92 0.40 -0.19 -0.30 -0.33 

Επίπεδο 
τιµών 
 

1.67 3.46 4.59 4.98 4.85 4.51 4.44 3.45 2.19 1.22 0.67 

∆ηµόσιο 
έλλειµµα*+ 

 

0.06 -0.35 -0.44 -0.40 -0.32 -0.17 -0.14 -0.40 -0.12 -0.02 0.04 

Εµπορικό 
ισοζύγιο* 

-1.56 -1.87 -1.74 -1.66 -1.52 -1.50 -1.56 -0.32 0.05 0.01 -0.03 

 
* Αλλαγή σε ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το ΑΕΠ 
+ Αρνητικό πρόσηµο δείχνει χαµηλότερο έλλειµµα, θετικό πρόσηµο δείχνει υψηλότερο     
έλλειµµα. 
Πηγή: ESRI 
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Η προσοµοίωση QUEST II 
 
Το QUEST II είναι ένα πολυεθνικό υπόδειγµα ανάλυσης του επιχειρηµατικού 
κύκλου και της οικονοµικής µεγέθυνσης, σχεδιασµένο για να αναλύει τις 
οικονοµίες των Κρατών-Μελών της ΕΕ καθώς επίσης και των αµφίδροµων 
σχέσεών τους µε τον υπόλοιπο κόσµο. Το µοντέλο QUEST II βασίζει τις 
συµπεριφορικές εξισώσεις του σε διαχρονικές βελτιστοποιήσεις των 
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Τα νοικοκυριά, των οποίων η κατανάλωση 
εξαρτάται σε βαθµό 40% από το τρέχον διαθέσιµο εισόδηµα και σε βαθµό 
περίπου 60% από τις υποθέσεις κύκλου ζωής, προβλέπουν τις µελλοντικές 
πληρωµές φόρων. Σε αντίθεση µε την πλειονότητα των άλλων 
µακροοικονοµικών υποδειγµάτων, τα πραγµατικά επιτόκια και οι πραγµατικές 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες προσδιορίζονται ενδογενώς, λαµβάνοντας έτσι 
υπόψη του ενδεχόµενα φαινόµενα εκτοπισµού (crowding out). Στο υπόδειγµα 
η πλευρά της προσφοράς στην οικονοµία προσοµοιώνεται καθαρά στη βάση 
µιας νεοκλασικής συνάρτησης παραγωγής. Η µακροοικονοµική επίπτωση των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων προσοµοιώνεται έτσι ώστε ν` αυξάνονται εκείνα τα 
δηµόσια κεφαλαιουχικά αποθέµατα των οποίων το οριακό προϊόν, όπως 
υποθέτει το υπόδειγµα, είναι κατά 50% υψηλότερο απ` αυτό του ιδιωτικού 
κεφαλαίου, όπως επίσης ότι έχει θετικές εξωτερικές οικονοµίες. Τα 
αποτελέσµατα παρουσιάζονται ως απόκλιση από το σενάριο βάσης, δηλαδή 
εκπεφρασµένο σε όρους των επιδόσεων που θα είχαµε εάν δεν υπήρχαν οι 
δαπάνες των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων της ΕΕ καθώς και η εθνική δηµόσια 
συµµετοχή. Οι πληρωµές προσοµοιώνονται ως να σταµατούν µετά το 2006, 
ούτως ώστε να εξακολουθούν να υφίστανται µόνο οι επιδράσεις από την 
πλευρά της προσφοράς. 
 
Τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων του QUEST II αναφορικά µε την 
αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και 
της Πορτογαλίας δίνουν συνήθως χαµηλά µεγέθη σε σύγκριση µε άλλα 
υποδείγµατα, πράγµα που κυρίως οφείλεται στην υπόθεση των προβλέψεων 
αναφορικά µε τις προσδοκίες, καθώς επίσης και στον ενδογενή προσδιορισµό 
των πραγµατικών επιτοκίων και των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. 
Μακροπρόθεσµα (µετά την πάροδο περίπου 5 ετών), η αύξηση του ΑΕΠ 
φαίνεται να είναι υψηλότερη από τις προκαλούµενες βραχυπρόθεσµες 
επιδράσεις στη ζήτηση λόγω των θετικών επιπτώσεων στην προσφορά οι 
οποίες είναι µονιµότερου χαρακτήρα και συνεχίζουν να υφίστανται πέραν της 
περιόδου πληρωµών των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Οι µακροπρόθεσµες 
επιδράσεις στην απασχόληση εµφανίζονται µέτριες λόγω των πιέσεων που 
ασκεί η αύξηση της παραγωγικότητας στις τιµές, κατάσταση που οδηγεί σε 
αύξηση των πραγµατικών µισθών. 
 
Όπως δείχνει κι ο Πίνακας 2, το κύριο αποτέλεσµα είναι µια θετική επίδραση 
στο ΑΕΠ η οποία διατηρείται πέραν της προγραµµατικής περιόδου λόγω των 
συνεχιζόµενων επιπτώσεων στην προσφορά. Η µέση ετήσια επιπρόσθετη 
αύξηση του ΑΕΠ µεταξύ 2000 και 2006 ανέρχεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα 
σε 1,4%. Ο πολλαπλασιαστής εισοδήµατος κυµαίνεται µόνο στο 0,3% το 2000 
αλλά κινείται ανοδικά προς το 0,8% το 2006. Οι πληθωριστικές πιέσεις στο 
πρώτο ήµισυ του προγράµµατος µεταφράζονται σε αύξηση των πραγµατικών 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών, οδηγώντας έτσι σε επιδείνωση του εµπορικού 
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ισοζυγίου και σε συµπίεση της κερδοφορίας του ιδιωτικού τοµέα. Έτσι, οι 
ιδιωτικές επενδύσεις µειώνονται και δεν λειτουργούν ως συµπληρωµατικές 
προς τις δηµόσιες επενδύσεις. Από το 2004 και µετά ενεργοποιούνται οι 
αντιπληθωριστικές επιπτώσεις και µειώνονται τα επίπεδα εκτοπισµού των 
ιδιωτικών επενδύσεων, αυξάνοντας έτσι την επίδραση του ΚΠΣ στους 
ρυθµούς αύξησης του ΑΕΠ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  2 

QUEST II αποτελέσµατα προσοµοιώσεων � Απόκλιση  
από το σενάριο βάσης, σε πραγµατικές τιµές και % 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

           

ΑΕΠ 1.21 1.08 0.91 1.19 1.53 2.01 2.39 1.86 2.42 2.55 

Ιδιωτική 
Κατανάλωση 

1.17 1.70 1.53 1.57 1.65 1.82 1.90 1.69 1.91 1.96 

Ιδιωτικές 
Επενδύσεις 

-1.62 -3.84 -3.80 -2.97 -1.83 - 1.10 -0.45 1.53 2.53 2.76 

Απασχόληση 0.34 0.34 0.20 0.18 0.19 0.23 0.31 0.20 0.23 0.27 

Eπίπεδα 
Τιµών 

0.77 1.24 0.95 0.46 -0.15 -0.60 -0.95 -1.88 -2.17 -2.22 

∆ηµόσιο 
Έλλειµµα* 

1.10 0.73 0.77 0.66 0.44 0.28 0.14 -0.53 -0.69 -0.75 

Εµπορικό 
Ισοζύγιο + 

-0.68 -1.01 -0.96 -0.91 -0.82 -0.78 -0.75 -0.23 -0.22 -0.22 

 
* Μεταβολή σε  ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το ΑΕΠ. 
 + Αρνητικό  πρόσηµο δείχνει χαµηλότερο έλλειµµα, θετικό πρόσηµο δείχνει 
υψηλότερο έλλειµµα  

 
 
Πηγή : Ε.Ε.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 
 
Οι ποσοτικοποιηµένοι στόχοι των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
που αφορούν στη διάρκεια ταξιδιού από τις έδρες των Περιφερειών προς Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη, τους περιβαλλοντικούς δείκτες και τους δείκτες ανεργίας, αναφέρονται 
στις συνολικές επιπτώσεις του ΚΠΣ και του Ταµείου Συνοχής 2000-2006, και όχι 
µόνον στις επιπτώσεις από την υλοποίηση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΤΆ ΠΕ∆ΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ολοι οι δείκτες κατά φύλο)  

 
Πεδίο Πολιτικής Ι Πηγή Ετος βάσης Τιµή βάσης Στόχος 2006 

∆υναµικότητα δοµών  (∆ηµόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης- αριθµός  ΚΠΑ) ΟΑΕ∆ 1999 52 150 
     
∆υναµικότητα δοµών συνεχιζόµενης κατάρτισης (αριθµός θέσεων)  ΟΑΕ∆/ΕΚΕΠΙΣ 1999 44.547  48.000 

M.Ο.  2000-2006 % νέων (κάτω των 25) ανέργων που τους έχει προσφερθεί µία ευκαρία για κατάρτιση ή 
απασχόληση     (ΕΣΑ ΚΓ 1)  

Αξιολόγηση ΕΠ  94-99 Μ.Ο. 1994-
1999 

Μη διαθέσιµο 
70% (στόχος για το 
τέλος της περιόδου 

100%) 
% ενηλίκων ανέργων που τους έχει προσφερθεί µία ευκαιρία για κατάρτιση ή απασχόληση 
(EΣΑ ΚΓ 2) 

ΟΑΕ∆ Μ.Ο.1994-
1999 

Μη διαθέσιµο 70% (στόχος για το 
τέλος της περιόδου 

100%)  
     
% ανέργων που ωφελούνται από  ενεργητικά µέτρα για την απασχόληση (ΕΣΑ ΚΓ 3) Αξιολόγηση ΕΠ  94-99 Μ.Ο. 1994-

1999 
Μη διαθέσιµο 

 
15%  (περιλαµβάνονται 
ορισµένες παρεµβάσεις 

από άλλες 
Προτεραιότητες του 

ΚΠΣ) 
 

Πεδίο Πολιτικής ΙΙ Πηγή Ετος βάσης Τιµή βάσης Στόχος 2006 
Αριθµός ατόµων  που εξυπηρετήθηκαν από ειδικές δοµές 

(KEΣΥΥ) 
Αξολόγηση ΕΠ    

94-99 
Σύνολο 1994-1999 28.096 140.000                            

Αριθµός ατόµων που απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό και 
έχουν λάβει κατάρτιση ή έχουν τοποθετηθεί σε θέση εργασίας, 
στην περίοδο *  

Αξιολόγηση ΕΠ  
94-99 

Σύνολο 1994-1999 31.147 70.000 

Νέοι  Idem  16.013 42.000 
Μ.Ο. 2000-2006 * 

ΚΕΣΥΥ ΚΠΑ 
% ατόµων που απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό και 
ωφελούνται από  συνοδευτικές / υποστηρικτικές  ύπηρεσίες * 

Αξιολόγηση ΕΠ 94-
99 

Μ.Ο.1994-1999 2,7% 

10,9% 85,0% 

Νέοι -  8,6% 39,3% 100,0% 
* Πληθυσµός βάσης υπολογισµένος βάσει του ποσοστού των ανέργων ΑΜΕΑ που είναι διαθέσιµοι για άµεση απασχόληση, ανεξάρτητα από το εάν λαµβάνουν ή όχι 
επίδοµα ανεργίας. 

 
Πεδίο Πολιτικής III Πηγή Ετος βάσης Τιµή βάσης Στόχος 2006 

Ποσοστό σχολικής διαρροής  (Ο στόχος του 2006 αναφέρεται στο ΥΠΕΠΘ 1999 11% 6% 
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σύνολο της εθνικής προσπάθειας για την εκπαιδευτική 
µεταρρύθµιση) 

Συνολικός αριθµός εκπαιδευτικών που επιµορφώθηκαν στην περίοδο 
(σε εκπαιδευτήρια) 

Idem  1994-1999 196.970 317.000 (+61%) 

Αριθµός εργαστηρίων αρχικής κατάρτισης/εκπαίδευσης  ΥΠΕΠΘ 1999 400 4.524 
Εργαστήρια πληροφορικής Idem  1999 400 1.688 
Εργαστήρια φυσικών επιστηµών Idem  1999 0 2.342 
Εργαστήρια τεχνολογίας Idem  1999 0 494 

Αριθµός βιβλιοθηκών  Idem  1999 526 1.170 
Συνολικός αριθµός ωφελουµένων από µία δράση (Ανοικτό 
Πανεπιστήµιο) δια βίου µάθησης  

EAΠ 1999 5.170 27.600 (+434%) 

Αριθµος νέων θέσεων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που θα 
δηµιουργηθούν µέσω της χρηµατοδότησης του ΚΠΣ 

ΥΠΕΠΘ 1999 48.000 18.000  

 
Πεδίο Πολιτικής  IV Πηγή Ετος βάσης  Τιµή βάσης Στόχος 2006 

     
Αριθµός εργαζοµένων σε ΜΜΕ που καταρτίστηκαν  Αξιολόγηση ΕΠ   

94-99 
Total 

1994-1999 
140.000 20.000 

Αριθµός αυτοαπασχολούµενων που έλαβαν κατάρτιση 
Αξιολόγηση ΕΠ   

94-99 
Total  

1994-1999 141.416 
120.000 

 
Αριθµός νέων επιχειρήσεων που θα δηµιουργηθούν Αξιολόγηση ΕΠ   

94-99 
Total 1994-1999 36.800 40.000 

Αριθµός (%) δηµοσίων υπαλλήλων που συµµετείχαν σε προγράµµατα 
κατάρτισης 

- Total 1994-1999 43.000 (20%) 100.000 (47%) 

 
Πεδίο Πολιτικής V  Πηγή Ετος βάσης Τιµή βάσης Στόχος 2006 

Πσοσοστό απασχόλησης γυναικών  ΕΣΥE 1998 41 % 46 % 
Ποσοστό ανεργίας γυναικών Idem 1998 16,5% 8,7% 

     Αριθµός δοµών  εξυπηρέτησης παιδιών  Υπ.Εργασίας 1999 200 200  
Αριθµός δοµών εξυπηρέτησης ηλικιωµένων  και λοιπών οµάδων 
που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας 

- - Μη διαθέσιµο 200  

 



΄Αξονας Προτεραιότητας "ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ"

Ποσοτικοποίηση στόχων Πηγή Έτος 
βάσης

Τιµή έτους 
βάσης

Τιµή 
στόχος 

2006
∆είκτες εκροών (φυσικοί)
Οδικά

Ολοκλήρωση(1) TEN σε χλµ (ΕΠ+ΤΣ+Περιφερειακά+Interreg) ΥΠΕΧΩ∆Ε
Μέχρι και Β� 

ΚΠΣ 980 +1950
(2),
(3)

�-  ΤΕΝ αυτοκινητόδροµοι σε χλµ (ΕΠ+ΤΣ+Περιφερειακά+Interreg) ΥΠΕΧΩ∆Ε
Μέχρι και Β� 

ΚΠΣ 680 +1220
(2),
(3)

�-  ΤΕΝ λοιποί δρόµοι σε χλµ (ΕΠ+ΤΣ+Περιφερειακά+Interreg) ΥΠΕΧΩ∆Ε
Μέχρι και Β� 

ΚΠΣ 300 +730
(2),
(3)

Μετρό

Χλµ γραµµής ΥΠΕΧΩ∆Ε
Μέχρι και Β� 

ΚΠΣ 18 +22,9 (2)
Σιδηρόδροµος

χλµ ηλεκτροκινούµενης διπλής γραµµής ΥΜΕ
Μέχρι και Β� 

ΚΠΣ 0 +354 (2)
∆είκτες αποτελεσµάτων
Οδικά

Βαθµός ολοκλήρωσης ΤΕΝ (έγκριση 1996) (%) ΥΠΕΧΩ∆Ε
Μέχρι και Β� 

ΚΠΣ 24% 73% (3)
Βαθµός ολοκλήρωσης ΤΕΝ πρώτης προτεραιότητας (ορισµός Essen : ΠΑΘΕ µε Ρίο-
Αντίρριο, ΕΛΛΕΣ, Περ. Υµηττού και ΕΓΝΑΤΙΑ) (%) ΥΠΕΧΩ∆Ε

Μέχρι και Β� 
ΚΠΣ 43% 98%

Χρονοαπόσταση Αθήνα - Θεσσαλονίκη, µετρούµενη σε ώρες ΥΠΕΧΩ∆Ε
Μέχρι και Β� 

ΚΠΣ 5:34 4:20

Χρονοαπόσταση Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη, µετρούµενη σε ώρες ΥΠΕΧΩ∆Ε
Μέχρι και Β� 

ΚΠΣ 7:45 6:13

Χρονοαπόσταση Ηγουµενίτσα - Αλεξανδρούπολη, µετρούµενη σε ώρες ΥΠΕΧΩ∆Ε
Μέχρι και Β� 

ΚΠΣ 8:08 5:43
Μετρό
Αύξηση της µεταφορικής ικανότητας ∆ηµοσίων Μέσων Μεταφοράς

Αθήνα, σε ποσοστό µετακινήσεων ανά ηµέρα (µε ΗΣΑΠ, νέες γραµµές 2 & 3, και 
επεκτάσεις) ΥΠΕΧΩ∆Ε  -  - 26%
Θεσσαλονίκη, , σε ποσοστό µετακινήσεων ανά ηµέρα ΥΠΕΧΩ∆Ε -  - 11%
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΄Αξονας Προτεραιότητας "ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ"

Ποσοτικοποίηση στόχων Πηγή Έτος 
βάσης

Τιµή έτους 
βάσης

Τιµή 
στόχος 

2006
Σιδηρόδροµος
Μείωση χρόνου διαδροµής Αθήνα - Θεσσαλονίκη, µετρούµενη σε ώρες ΥΜΕ 1999 5.45' 3.50'
Λιµάνια
Αύξηση δυναµικότητας ταυτόχρονης εξυπηρέτησης για τέσσερα λιµάνια ΥΠΕΧΩ∆Ε 1999 28 38

Αύξηση δυναµικότητας µετακίνησης επιβατών (εκατ επιβάτες/έτος) για τέσσερα λιµάνια ΥΠΕΧΩ∆Ε 1999 1,30 3,88
Περιβαλλοντικοί δείκτες
Μείωση των εκποµπών CO2 από τα µέσα µεταφοράς στο λεκανοπέδιο Αττικής (λόγω 
Μετρό) ΥΠΕΧΩ∆Ε 1999

σε τόνους ανά ώρα 36,8 32,5
σε % -12%

∆είκτες επιπτώσεων
Βελτίωση ασφάλειας υπεραστικών οδών (ΕΠ+ΤΣ+Περιφερειακά+Interreg) ΥΠΕΧΩ∆Ε 1999 +51%
Θέσεις απασχόλησης από την κατασκευή του συνόλου των έργων µεταφορών (Οδικά, 
Μετρό, Σιδηρόδροµος, Λιµάνια) ΥΠΕΧΩ∆Ε 1999

µεικτές κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θέσεις ανά έτος 35000
µεικτές κατά τη φάση της λειτουργίας 4700

Σηµειώσεις

(1)  Η "ολοκλήρωση" νοείται σε επίπεδο συµβατό µε την εκάστοτε ζήτηση
(2)  Πρόσθετα χιλιόµετρα, πέραν των περαιωθέντων µέχρι και το Β� ΚΠΣ
(3)  Τα τµήµατα του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου ορίστηκαν µε βάση την Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε-ΓΓ∆Ε-∆1α/0/14/74 της 8-12-97, σε συνδυασµό µε την ΚΟΙΝΗ 
ΘΕΣΗ (ΕΚ) αριθ. 22/95 (95/C 331/01) και την ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1692/96/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
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Αξονας Προτεραιότητας Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι Πηγή Ετος 
αναφοράς Τιµή βάσης Στόχος 

2006
∆είκτες Αποτελεσµάτων

 % τουριστικών καταλυµµάτων που υφίστανται εκσυγχρονισµό EOT Μ.Ο. 94-99 2% 2%
Ανθρώπινο δυναµικό που απασχολείται στην Ε&ΤΑ 1997 20000 +40%
Ενέργεια
% πληθυσµού συνδεδεµένο µε Φυσικό Αέριο ∆ΕΠΑ 1998 0,2 % 6,5 %

∆είκτες επιπτώσεων
Ρυπογόνες εκποµπές αερίων
Μείωση εκποµπών CO2 σε Εθνικό επίπεδο (επίπτωση µόνο των δράσεων για Ενέργεια) Αξιολόγηση

χιλ τόννοι / έτος 7580
σε % των δεσµεύσεων για την Ελλάδα 56%

Μείωση των ρυπογόνων εκποµπών  CO2 από τις µεταφορές στην Αθήνα Μετρό Αθήνας
τόννοι / ώρα 36,8 32,5
σε %  - 12 %

Ενταση ενέργειας µετρούµενη σε TREP/GTP (Toe/MEUR)
EU Energie 

outlook 2000 345,1 319,2
Αριθµός θέσεων εργασίας (µεικτές) που δηµιουργούνται κατά την υλοποίηση των δράσεων

Τουρισµός Αξιολόγηση 1994-99 5.700 10.300

Ε&ΤΑ Αξιολόγηση     " 8.250

Αριθµός θέσεων εργασίας (µεικτές) που δηµιουργούνται κατά την λειτουργία των δράσεων
Τουρισµός Αξιολόγηση 1994-99 1.400 2.000

Ενέργεια (αφορά στο 52% των πόρων) Αξιολόγηση 3150
Μεταποίηση / υπηρεσίες Αξιολόγηση     " 8.100 16.200

Εξαγωγική επίδοση της µεταποίησης ΣΕΠΜΥ 1998 29,40%  35 %

Ανταγωνιστικότητα µετρούµενη ως σχέση εξαγωγών προς εισαγωγές
Εθνικοί 

Λογαριασµοί 1999 0,39 0,44
Ανταγωνιστικότητα : Εξαγωγιµότητα τοµέα προς εισαγωγική διείσδυση στον τοµέα ΣΕΠΜΥ 1998 0,58 >0,62

Προστιθέµενη αξία στην βιοµιχανική παραγωγή
Βιοµηχανική 
Στατιστική 1996 37% > 40 %

Συµµετοχή µεταποίησης και επιλέξιµων υπηρεσιών στο συνολικό ΑΕΠ
Εθνικοί 

Λογαριασµοί 1998 45% >50%

Ενταση συσσώρευσης στη µεταποίηση : ΑΕΠΚ/ Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής
Εθνικοί 

Λογαριασµοί µ.ο 89-96 5,9% ~ 7%

Μέση ετήσια αύξηση παραγωγικότητας στη µεταποίηση
Εθνικοί 

Λογαριασµοί 1994-98 3,3% ~ 4%
BERD/GERD INFOSTAT 1998 26% 30%
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Αξονας Προτεραιότητας Γεωργία - Αλιεία

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι Πηγή Ετος 
αναφοράς Τιµή βάσης Στόχος 

2006
∆είκτες Αποτελεσµάτων

Αριθµός επενδύσεων στη µεταποίηση και εµπορία αγροτικών προιόντων
Υπ. 

Γεωργίας 1994-99 750 800/1000

Αριθµός επωφελούµενων νέων γεωργών (<45ετών) 
Ερευνα Εργ. 
∆υναµ. 1994-99 15000 14000

∆είκτες Επιπτώσεων

% αγροτικών εκµεταλλεύσεων που είναι δυνατόν να ενισχυθούν (Ε.Π. και ΠΕΠ) ΕΣΥΕ, RICA 1994-99 12% 14%

% καλλιεργουµένων εκτάσεων που καλύπτονται από ολοκληρωµένο πρόγραµµα φυτοπροστασίας
Υπ. 

Γεωργίας   2,8%

Συµβολή στη δηµιουργία Παγίου Κεφαλαίου στον Αγροδιατροφικό τοµέα

Εθνικοί 
Λογαριασµο

ί 1997 4 δις δρχ + 7,5%

Μέσο µέγεθος αγροτικών εκµεταλλεύσεων (Ha)
Υπ. 

Γεωργίας 1995 4,3 5
Μεταβολή εκτάσεων βιολογικών καλλιεργειών (δείκτης) " 1999 100 120
Αλιευτικός στόλος - προσαρµογή της αλιευτικής προσπάθειας " 1999 109.000 -14%
∆υναµικότητα αλιευτικής µεταποιητικής βιοµηχανίας ( σε τόννους) " 1999 45.000 +15%
Σχέση παραγωγής υδατοκαλλιέργειας προς εκφορτώσεις αλιευτικού στόλου " 1999 41% 66%

Αξία Ακαθάριστου Αγροτικού Προιόντος / ΑΕΠ χώρας
Υπ. 

Γεωργίας 1998 7,4% 5,8%
% απασχολουµένων στον αγροτικό τοµέα στο σύνολο της απασχόλησης " 1998 18,5% 14,0%
Ισοζύγιο εξαγωγών εισαγωγών στον αγροτικό τοµέα " 1998 75% 80%

Αύξηση εισοδήµατος σε ΜΑΕ (Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας) στις ενισχυόµενες εκµεταλλεύσεις(εκατ δρχ) RICA 1999 2,0 +20%

Αυξηση του αριθµού των απασχολουµένων στη βιοµηχανία τροφίµων

Εθνικοί 
Λογαριασµο

ί 1997 115.800 +4%
Αριθµός θέσεων απασχόλησης (µεικτές) που δηµιουργούνται µε τη λειτουργία των δράσεων του 
προγράµµατος για τον γεωργικό τοµέα Αξιολόγηση   20.000

Αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας στο αγροδιατροφικό τοµέα (δείκτης)

Εθνικοί 
Λογαριασµο

ί 1997 100 102,6

∆ηµιουργία θέσεων εργασίας στον τοµέα Αλιείας (διατηρούµενων και νέων)
Υπ. 

Γεωργίας 1999 40.000

(3.000 
+1.000)     
+ 10%
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Αξονας Προτεραιότητας Ποιότητα Ζωής

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι Πηγή Ετος 
αναφοράς Τιµή βάσης Στόχος 

2006
∆είκτες Αποτελεσµάτων
Τοµέας υδάτων

% πληθυσµού συνδεδεµένου µε αποχετευτικό σύστηµα (ισοδύναµα πληθυσµού) ΥΠΕΧΩ∆Ε 2000 50% 70-75%
% πληθυσµού εξυπηρετούµενου από Βιολογικούς Καθαρισµούς (ισοδύναµα πληθυσµού) " 2000 45% 75%
% πόσιµου ύδατος σύµφωνα µε τις Κοινοτικές οδηγίες " 2000 75% 95% 

Τοµέας απορριµάτων
∆υναµικότητα διαχείρισης αστικών απορριµάτων σύµφωνα µε τις Κοιν. Οδηγίες ΥΠΕΧΩ∆Ε 2000 25% 70-75%
∆υναµικότητα ανακύκλωσης αστικών απορριµάτων " 2000 14% 25%
∆υναµικότητα διαχείρισης νοσοκοµειακών απορριµάτων " 2000 50% 80%

∆υναµικότητα χώρων απόρριψης βιοµηχανικών και τοξικών απορριµάτων σύµφωνα µε τις Κοιν,. Οδηγίες " 2000 1% 20%
Τοµέας αέρα

Μείωση του VOC στον αέρα των πόλεων ΥΠΕΧΩ∆Ε - 40%
Συµφωνία µε τις οδηγίες 85/203 και 80/779 για τη µείωση του SO2 και NO2 στον αέρα  100%

Κτηµατολόγιο

% της επιφανείας της χώρας που καλύπτεται από το κτηµατολόγιο ΥΠΕΧΩ∆Ε 2000
13% (φάση 

III)
55% (φάση 

VIII) 
 Ολοκληρωµένη προστασία για ειδικές προστατευόµενες περιοχές (βιότοποι κλπ) ΥΠΕΧΩ∆Ε 2000 25
Τοµέας Υγείας - Πρόνοιας

% νοσοκοµειακής δυναµικότητας µετρούµενης µε τον αριθµό των κλινών που υφίστανται βελτίωση και 
εκσυγχρονισµό Υπ. Υγείας 1999 17.000 15-20%
% αστικού πληθυσµού που καλύπτεται από υπηρεσίας Α' βάθµιας φροντίδας Υπ. Υγείας 2000 0 30-40%
αποασυλοποίηση εσωτερικών ασθενών από µεγάλα Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία 40-50%
Τοµέας Πολιτισµού

% Μουσείων που εκσυγχρονίζονται βελτιώνονται
Υπ. 

Πολιτισµού 60 % 

% αρχαιολογικών χώρων που βελτιώνονται
Υπ. 

Πολιτισµού 60 % 

% ολοκλήρωσης των µητροπολιτικών πολιτιστικών και συνεδριακών κέντρων Αθήνας - Θεσ/νίκης
Υπ. 

Πολιτισµού 100 %

Αριθµός µεικτών θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται κατά την υλοποίηση των δράσεων Πολιτισµού Αξιολ. 94-99 4.900 13.500

Αριθµός µεικτών θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται κατά την λειτουργία των δράσεων Πολιτισµού Αξιολ. 94-100 1.200 4.000
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Αξονας Προτεραιότητας Κοινωνία της Πληροφορίας

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι Πηγή Ετος 
αναφοράς Τιµή βάσης Στόχος 

2006
∆είκτες Αποτελεσµάτων

Χρήστες internet/100 κατοίκους
Υπ. 

Μεταφορών 2000 5 50

Αριθµός µαθητών / PC
Υπ. 

Μεταφορών 2000 51 10

% σχολείων συνδεδεµένων µε το Internet
Υπ. 

Παιδείας 2000 5% 100%
% Κέντρων Υγείας συνδεδεµένα µε δίκτυο Υπ. Υγείας 2000 0% 100%
% ΜΜΕ που χρησιµοποιούν ηλεκτρονικό εµπόριο 2000 <1% 15%
Αριθµός PC/100 ∆ηµοσίους Υπαλλήλους ΥΠΕΣ∆Α 2000 15 70
% πληθυσµού που καλύπτεται από σύστηµα ελέγχου συχνοτήτων 2000 5% 80%
∆είκτες Επιπτώσεων
- Αριθµός θέσων απασχόλησης (µεικτών) που δηµιουργούνται Αξιολ. 1998 47.850 80%
% ΑΕΠ που αφορά ΚτΠ 2000 4,1 % 6,2 %
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι Πηγή Ετος 
αναφοράς Τιµή βάσης Στόχος 

2006
∆είκτες Αποτελεσµάτων
- Αριθµός ενισχυόµενων ΜΜΕ Περιφ. 94-99 120 220
- Αριθµός δηµιουργούµενων ΜΜΕ
-  ΜΜΕ εγκατεστηµένες σε :
   1. Τεχνολογικά Πάρκα Σ. ∆ιαχείρ. 1999 0 20
   2. ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κλπ. " 1999 0 30
- Εκτιµώµενη διάρκεια ταξιδιού (οδικώς) από τις πρωτεύουσες
  των Περιφερειών προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Αξιολ. Οδ. 
Αξ.

Αθήνα 2000 N.A. N.A.
Θεσσαλονίκη 2000 5h34 4h20
- % σχολείων Β' βάθµιας εκπαίδευσης
  που λειτουργούν :
  1. Σε µία βάρδια                                            ΕΣΥΕ 96-97 58,5 % 61,8 %
  2. Σε δύο βάρδιες ΕΣΥΕ 96-97 41,5 % 38,2 %
- ∆υναµικότητα Κατάρτισης / Εκπαίδευσης
  1. Στη Β'βάθµια (Γυµνάσια - Λύκεια) ΕΣΥΕ 1995 869.084 878.643
  2. Σε ΤΕΙ & ΑΕΙ ΕΣΥΕ 1995 84.171 -
- % του πληθυσµού συνδεδεµένο µε 
  αποχετευτικό σύστηµα ΥΠΕΧΩ∆Ε 2000 60% 75%
- % χρησιµοποιηµένων υδάτων που 
  υφίστανται επεξεργασία ΥΠΕΧΩ∆Ε 2000 85 % 95 %
- % στερεών λυµµάτων
  1. Που ενταφιάζονται ΕΣ∆ΚΝΑ 1999 90% 70%
  2. Που ανακυκλώνονται ΥΠΕΧΩ∆Ε 1999 0% 28%
 - Αριθµός νοσοκοµειακών κλινών / 1000 κατοίκους ΕΣΥΕ 1996 7,3 7,3
∆είκτες Επιπτώσεων
ΑΠΠ/Μέσο ΑΕΠ Ε.Ε. Eurostat 1997 75 %
ΑΠΠ/Μέσο ΑΕΠ Χώρας Eurostat 1997 111,1 %
- Αριθµός θέσων απασχόλησης που δηµιουργούνται
1. Κατά την υλοποίηση (Ανθρωποέτη) Αξιολ. 1999 13.300 25.000
2. Με τη λειτουργία (Ανθρωποέτη) Αξιολ. 1999 3.300 4.100
- Ποσοστό ανεργίας ΕΣΥΕ 1997 12,1 % 8,9 %
1. Άνδρες ΕΣΥΕ 1997 8,4 % 5,0 %
2. Γυναίκες ΕΣΥΕ 1997 17,7 % 14,7 %
3. Ανέργων µακράς διάρκειας ΕΣΥΕ 1997 56,9 % 50%
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι Πηγή Ετος 
αναφοράς Τιµή βάσης Στόχος 

2006
∆είκτες Αποτελεσµάτων
- Αριθµός ενισχυόµενων ΜΜΕ Περιφ. 94-99 285 300
- Αριθµός δηµιουργούµενων ΜΜΕ "  -  - -
-  ΜΜΕ εγκατεστηµένες σε :
   1. Τεχνολογικά Πάρκα Τεχν. Πάρκο 1999 10 +30
   2. ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κλπ. ΕΤΒΑ 1998 371 +300
- Εκτιµώµενη διάρκεια ταξιδιού (οδικώς) από τις πρωτεύουσες
  των Περιφερειών προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Αθήνα 2000 5h34 4h20
Θεσσαλονίκη
- % σχολείων Β' βάθµιας εκπαίδευσης
  που λειτουργούν : Περιφ.
  1. Σε µία βάρδια                                            " 1999 78 90 %
  2. Σε δύο βάρδιες " 1999 22 % 10 %
- ∆υναµικότητα Κατάρτισης / Εκπαίδευσης
  1. Στη Β'βάθµια (Γυµνάσια - Λύκεια) Αξιολ. 1999 113.000 128.000
  2. Σε ΤΕΙ & ΑΕΙ 90.000
- % του πληθυσµού συνδεδεµένο µε 
  αποχετευτικό σύστηµα ΥΠΕΧΩ∆Ε 1999 52 % 70 %
- % χρησιµοποιηµένων υδάτων που 
  υφίστανται επεξεργασία " 1999 83 % 90 %
- % στερεών λυµµάτων
  1. Που ενταφιάζονται Αξιολ. 1999 57 % 73 %
  2. Που ανακυκλώνονται ΥΠΕΧΩ∆Ε 1999 1 % 22 %
 - Αριθµός νοσοκοµειακών κλινών / 1000 κατοίκους Υπ. Υγείας 1998 3,9 3,9
∆είκτες Επιπτώσεων
ΑΠΠ/Μέσο ΑΕΠ Ε.Ε. Eurostat 1997 66 %
ΑΠΠ/Μέσο ΑΕΠ Χώρας Eurostat 1997 96,9 %
- Αριθµός θέσων απασχόλησης που δηµιουργούνται
1. Κατά την υλοποίηση (Ανθρωποέτη) Αξιολ. 94-99 5.000 18.000
2. Με τη λειτουργία (Ανθρωποέτη) Αξιολ. 94-99 3.000 5.000
- Ποσοστό ανεργίας ΕΣΥΕ 1997 10,16 % 8,5 %
 Γυναίκες " " 16 % 14 %
 Ανέργων µακράς διάρκειας " " 51,68 % 40 %
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι Πηγή Ετος 
αναφοράς Τιµή βάσης Στόχος 2006

∆είκτες Αποτελεσµάτων
- Αριθµός ενισχυόµενων ΜΜΕ Est.Aut.Rég. 94-99 38 55
- Αριθµός δηµιουργούµενων ΜΜΕ Αξιολ. 94-99 18 +20
-  ΜΜΕ εγκατεστηµένες σε :
   1. Τεχνολογικά Πάρκα  -  -
   2. ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κλπ. ΕΤΒΑ 1997 190 +30
- Εκτιµώµενη διάρκεια ταξιδιού (οδικώς) από τις πρωτεύουσες
  των Περιφερειών προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Αξιολ. Οδ. 
Αξ.

Αθήνα 2000 8h12 6h31
Θεσσαλονίκη 2000 2h37 2h11
- % σχολείων Β' βάθµιας εκπαίδευσης
  που λειτουργούν :
  1. Σε µία βάρδια                                            Περιφερ. 1997 81-82 % 95 %
  2. Σε δύο βάρδιες " " 18-19 % 5 %
- ∆υναµικότητα Κατάρτισης / Εκπαίδευσης
  1. Στη Β'βάθµια (Γυµνάσια - Λύκεια) Περιφερ. 1997 36.500 38.300
  2. Σε ΤΕΙ & ΑΕΙ " " 11.000 13.700
- % του πληθυσµού συνδεδεµένο µε 
  αποχετευτικό σύστηµα ΥΠΕΧΩ∆Ε 1999 45 % 65 %
- % χρησιµοποιηµένων υδάτων που 
  υφίστανται επεξεργασία ΥΠΕΧΩ∆Ε 1999 58% 80%
- % στερεών λυµµάτων
  1. Που ενταφιάζονται Περιφερ. 1999 25% 55%
  2. Που ανακυκλώνονται ΥΠΕΧΩ∆Ε 1999 0% 3%
 - Αριθµός νοσοκοµειακών κλινών / 1000 κατοίκους Περιφερ. 3,4 4,3
∆είκτες Επιπτώσεων
ΑΠΠ/Μέσο ΑΕΠ Ε.Ε. Eurostat 1997 61.1 %
ΑΠΠ/Μέσο ΑΕΠ Χώρας Eurostat 1997 88.2 %
- Αριθµός θέσων απασχόλησης που δηµιουργούνται Περιφερ. 94-99
1. Κατά την υλοποίηση (Ανθρωποέτη) 4.700 8.000
2. Με τη λειτουργία (Ανθρωποέτη) 2.000 3.300
- Ποσοστό ανεργίας ΕΣΥΕ 1998 10,04 % 8,58 %
1. Άνδρες ΕΣΥΕ 1997 6,02 % 5,47 %
2. Γυναίκες ΕΣΥΕ 1997 14,33 % 13,04 %
3. Ανέργων µακράς διάρκειας ΕΣΥΕ 1997 51,05 % 46,45 %
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι Πηγή Ετος 
αναφοράς Τιµή βάσης Στόχος 

2006
∆είκτες Αποτελεσµάτων
- Αριθµός ενισχυόµενων ΜΜΕ Περιφ. 94-99 50 150
- Αριθµός δηµιουργούµενων ΜΜΕ 32 +150
-  ΜΜΕ εγκατεστηµένες σε :
   1. Τεχνολογικά Πάρκα  - -
   2. ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κλπ. 50 +100
- Εκτιµώµενη διάρκεια ταξιδιού (οδικώς) από τις πρωτεύουσες
  των Περιφερειών προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Αξιολ. Οδ. 
Αξ.

Αθήνα 2000 5h45 4h23
Θεσσαλονίκη 2000 1h45 1h06
- % σχολείων Β' βάθµιας εκπαίδευσης
  που λειτουργούν : Περιφ.
  1. Σε µία βάρδια                                            1999 100 % 100 %
  2. Σε δύο βάρδιες  -  - -
- ∆υναµικότητα Κατάρτισης / Εκπαίδευσης ΕΣΥΕ
  1. Στη Β'βάθµια (Γυµνάσια - Λύκεια) " 1997 24.260  + 14 %
  2. Σε ΤΕΙ & ΑΕΙ
- % του πληθυσµού συνδεδεµένο µε 
  αποχετευτικό σύστηµα ΥΠΕΧΩ∆Ε 2000 40% 63%
- % χρησιµοποιηµένων υδάτων που 
  υφίστανται επεξεργασία ΥΠΕΧΩ∆Ε 2000 50% 76%
- % στερεών λυµµάτων ΥΠΕΧΩ∆Ε 2000
  1. Που ενταφιάζονται 100%
  2. Που ανακυκλώνονται ΥΠΕΧΩ∆Ε 4%
 - Αριθµός νοσοκοµειακών κλινών / 1000 κατοίκους ΕΣΥΕ 1999 3,9 3,9
∆είκτες Επιπτώσεων
ΑΠΠ/Μέσο ΑΕΠ Ε.Ε. Eurostat 1997 60 %
ΑΠΠ/Μέσο ΑΕΠ Χώρας Eurostat 1997 89,1 %
- Αριθµός θέσων απασχόλησης που δηµιουργούνται Αξιολ.
1. Κατά την υλοποίηση (Ανθρωποέτη) 6500 9000
2. Με τη λειτουργία (Ανθρωποέτη) 450 2.000
- Ποσοστό ανεργίας ΕΣΥΕ 1998 14 % 11 %
Γυναίκες " 1998 24,3 % 21,4 %
 Ανέργων µακράς διάρκειας " " 58 % 54 %
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι Πηγή Ετος 
αναφοράς Τιµή βάσης Στόχος 

2006
∆είκτες Αποτελεσµάτων
- Αριθµός ενισχυόµενων ΜΜΕ Περιφ./Αξιολ. 94-99 94 130
- Αριθµός δηµιουργούµενων ΜΜΕ " 94-99 7 +20
-  ΜΜΕ εγκατεστηµένες σε :    
   1. Τεχνολογικά Πάρκα ΕΤΒΑ 1999 0 +20
   2. ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κλπ. " 1999 85 +30
- Εκτιµώµενη διάρκεια ταξιδιού (οδικώς) από τις πρωτεύουσες
  των Περιφερειών προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη Αξιολ. Οδ. Αξ.    
Αθήνα 2000 6h32 3h55
Θεσσαλονίκη 2000 4h07 2h23
- % σχολείων Β' βάθµιας εκπαίδευσης
  που λειτουργούν :  
  1. Σε µία βάρδια                                            Περιφ. 100% 100%
  2. Σε δύο βάρδιες " 0% 0%
- ∆υναµικότητα Κατάρτισης / Εκπαίδευσης
  1. Στη Β'βάθµια (Γυµνάσια - Λύκεια) Περιφ. 1999-2000 35.160 +2,9%
  2. Σε ΤΕΙ & ΑΕΙ " " 15.300 +50,3%
- % του πληθυσµού συνδεδεµένο µε 
  αποχετευτικό σύστηµα ΥΠΕΧΩ∆Ε 1999 41% 57%
- % χρησιµοποιηµένων υδάτων που 
  υφίστανται επεξεργασία " 1999 74% 82%
- % στερεών λυµµάτων
  1. Που ενταφιάζονται "  50% 
  2. Που ανακυκλώνονται " 1999 0% 1%
 - Αριθµός νοσοκοµειακών κλινών / 1000 κατοίκους ΕΣΥΕ 1998 4,4 4,5
∆είκτες Επιπτώσεων
ΑΠΠ/Μέσο ΑΕΠ Ε.Ε. Eurostat 1997 43%
ΑΠΠ/Μέσο ΑΕΠ Χώρας Eurostat 1997 62,9%
- Αριθµός θέσων απασχόλησης που δηµιουργούνται
1. Κατά την υλοποίηση (Ανθρωποέτη) Αξιολ. 94-99 6.000 7.000
2. Με τη λειτουργία (Ανθρωποέτη) " 94-99 1.200 1.800
- Ποσοστό ανεργίας ΕΣΥΕ 1997 11,2% 6,9%
 Γυναίκες " 1997 22,2% 13,6%
 Ανέργων µακράς διάρκειας " 1997 66,9% 40,6%
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι Πηγή Ετος 
αναφοράς Τιµή βάσης Στόχος 

2006
∆είκτες Αποτελεσµάτων
- Αριθµός ενισχυόµενων ΜΜΕ Περιφ. 94-99 46 65
- Αριθµός δηµιουργούµενων ΜΜΕ " 94-99 16 +25
-  ΜΜΕ εγκατεστηµένες σε :     
   1. Τεχνολογικά Πάρκα " 1999 20 +5
   2. ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κλπ. " 1999 289 +20
- Εκτιµώµενη διάρκεια ταξιδιού (οδικώς) από τις πρωτεύουσες
  των Περιφερειών προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη   N.A. N.A.

Αθήνα   
Θεσσαλονίκη   
- % σχολείων Β' βάθµιας εκπαίδευσης
  που λειτουργούν :  

  1. Σε µία βάρδια                                            
Υπ. 

Παιδείας 1999 87% 100%

  2. Σε δύο βάρδιες " 1999 13% 0%
- ∆υναµικότητα Κατάρτισης / Εκπαίδευσης
  1. Στη Β'βάθµια (Γυµνάσια - Λύκεια) " 1999 25.739 30.800
  2. Σε ΤΕΙ & ΑΕΙ " 1999 8.941 9.800
- % του πληθυσµού συνδεδεµένο µε 
  αποχετευτικό σύστηµα ΥΠΕΧΩ∆Ε 1999 42% 63%

- % χρησιµοποιηµένων υδάτων που 
  υφίστανται επεξεργασία " 1999 73% 81%

- % στερεών λυµµάτων
  1. Που ενταφιάζονται ΥΠΕΧΩ∆Ε 29% 45%
  2. Που ανακυκλώνονται ΥΠΕΧΩ∆Ε  0 15%
 - Αριθµός νοσοκοµειακών κλινών / 1000 κατοίκους Περιφ. 1999 3,7 3,9
∆είκτες Επιπτώσεων
ΑΠΠ/Μέσο ΑΕΠ Ε.Ε. Eurostat 1997 71%
ΑΠΠ/Μέσο ΑΕΠ Χώρας Eurostat 1997 104,5%
- Αριθµός θέσων απασχόλησης που δηµιουργούνται
1. Κατά την υλοποίηση (Ανθρωποέτη) Αξιολ. 94-99 9900 12.000
2. Με τη λειτουργία (Ανθρωποέτη) Αξιολ. 94-99 820 1.200
- Ποσοστό ανεργίας ΕΣΥΕ 1997 4,58% 3,0%
1. Άνδρες ΕΣΥΕ 1997 2,64% 2,0%
2. Γυναίκες ΕΣΥΕ 1997 7,31% 4,8%
3. Ανέργων µακράς διάρκειας ΕΣΥΕ 1997 2,0% 1,3%  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι Πηγή Ετος 
αναφοράς Τιµή βάσης Στόχος 

2006
∆είκτες Αποτελεσµάτων
- Αριθµός ενισχυόµενων ΜΜΕ Περιφ. 94-99 100 200
- Αριθµός δηµιουργούµενων ΜΜΕ Περιφ. 94-99 7 15
-  ΜΜΕ εγκατεστηµένες σε : Περιφ. 94-99
   1. Τεχνολογικά Πάρκα  -  -
   2. ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κλπ.  -  -
- Εκτιµώµενη διάρκεια ταξιδιού (οδικώς) από τις πρωτεύουσες
  των Περιφερειών προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη N.A. N.A.
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
- % σχολείων Β' βάθµιας εκπαίδευσης
  που λειτουργούν :

  1. Σε µία βάρδια                                            Υπ. Παιδείας 1997 96 % 100 %
  2. Σε δύο βάρδιες " 1997 4 % 0 %
- ∆υναµικότητα Κατάρτισης / Εκπαίδευσης
  1. Στη Β'βάθµια (Γυµνάσια - Λύκεια) " 1995 10.700 10.700

  2. Σε ΤΕΙ & ΑΕΙ Παν. Αιγαίου 1998 2.000 +25%
- % του πληθυσµού συνδεδεµένο µε 
  αποχετευτικό σύστηµα ΥΠΕΧΩ∆Ε 2000 39 % 55 %
- % χρησιµοποιηµένων υδάτων που 
  υφίστανται επεξεργασία ΥΠΕΧΩ∆Ε 2000 65 % 70 %
- % στερεών λυµµάτων
  1. Που ενταφιάζονται ΥΠΕΧΩ∆Ε 1998 15 % 84 %
  2. Που ανακυκλώνονται ΥΠΕΧΩ∆Ε 2000 0 2%
 - Αριθµός νοσοκοµειακών κλινών / 1000 κατοίκους Υπ. Αιγαίου 1998 4 4.5 
∆είκτες Επιπτώσεων
ΑΠΠ/Μέσο ΑΕΠ Ε.Ε. Eurostat 1997 51 %
ΑΠΠ/Μέσο ΑΕΠ Χώρας Eurostat 1997 75 %
- Αριθµός θέσων απασχόλησης που δηµιουργούνται
1. Κατά την υλοποίηση (Ανθρωποέτη) Αξιολ. 1999 5.000 8.500
2. Με τη λειτουργία (Ανθρωποέτη) Αξιολ. 1999 1.100 1.800
- Ποσοστό ανεργίας ΕΣΥΕ 1997 7,5 % 5,3 %
1. Άνδρες ΕΣΥΕ 1997 5,3 % 3,9 %
2. Γυναίκες ΕΣΥΕ 1997 13,9 % 9,4 %
3. Ανέργων µακράς διάρκειας ΕΣΥΕ 1997 55.6 % 34,3 %
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι Πηγή Ετος 
αναφοράς Τιµή βάσης Στόχος 

2006
∆είκτες Αποτελεσµάτων
- Αριθµός ενισχυόµενων ΜΜΕ Περιφ. 94-99 35 100
- Αριθµός δηµιουργούµενων ΜΜΕ Περιφ. 94-99 0 40
-  ΜΜΕ εγκατεστηµένες σε :
   1. Τεχνολογικά Πάρκα - - 0 0
   2. ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κλπ. Αξιολόγηση 1999 0 15
- Εκτιµώµενη διάρκεια ταξιδιού (οδικώς) από τις πρωτεύουσες
  των Περιφερειών προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Αθήνα NA NA
Θεσσαλονίκη
- % σχολείων Β' βάθµιας εκπαίδευσης
  που λειτουργούν :

Υπ. 
Παιδείας

  1. Σε µία βάρδια                                            " 96-97 96 % 100 %
  2. Σε δύο βάρδιες " 96-97 4 % 0 %
- ∆υναµικότητα Κατάρτισης / Εκπαίδευσης
  1. Στη Β'βάθµια (Γυµνάσια - Λύκεια) " 96-97 20.000 + 10 %
  2. Σε ΤΕΙ & ΑΕΙ " 96-97 1.200 1.200
- % του πληθυσµού συνδεδεµένο µε 
  αποχετευτικό σύστηµα ΥΠΕΧΩ∆Ε 1999 45% 65%
- % χρησιµοποιηµένων υδάτων που 
  υφίστανται επεξεργασία ΥΠΕΧΩ∆Ε 1999 64 % 80 %
- % στερεών λυµµάτων ΥΠΕΧΩ∆Ε 1999
  1. Που ενταφιάζονται 20,7 % 80 %
  2. Που ανακυκλώνονται 0 % 2 %
 - Αριθµός νοσοκοµειακών κλινών / 1000 κατοίκους ΕΣΥΕ 1999 2,2 2,3
∆είκτες Επιπτώσεων
ΑΠΠ/Μέσο ΑΕΠ Ε.Ε. Eurostat 1997 73,0 %
ΑΠΠ/Μέσο ΑΕΠ Χώρας Eurostat 1998 124,0%
- Αριθµός θέσων απασχόλησης που δηµιουργούνται
1. Κατά την υλοποίηση (Ανθρωποέτη) Αξιολόγηση 94-99 2.190 6.580
2. Με τη λειτουργία (Ανθρωποέτη) Αξιολόγηση 94-99 1.125 2.700
- Ποσοστό ανεργίας ΕΣΥΕ 1998 5,4 % 4,9 %
 Γυναίκες ΕΣΥΕ 1998 9,8 % 8,6 %
 Ανέργων µακράς διάρκειας ΕΣΥΕ 1998 33,3 % 27,0 %
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι Πηγή Ετος 
αναφοράς Τιµή βάσης Στόχος 

2006
∆είκτες Αποτελεσµάτων
- Αριθµός ενισχυόµενων ΜΜΕ Περιφ./Αξιολ. 94-99 40 +70
- Αριθµός δηµιουργούµενων ΜΜΕ " 94-99 45 +50
-  ΜΜΕ εγκατεστηµένες σε :    
ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κλπ. Περιφ./Αξιολ. 1999 20 +25
- Εκτιµώµενη διάρκεια ταξιδιού (οδικώς) από τις πρωτεύουσες
  των Περιφερειών προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη Αξιολ. Οδ. Αξ.    
Αθήνα 2000 2h11 1h55
Θεσσαλονίκη 2000 2h51 2h45
- % σχολείων Β' βάθµιας εκπαίδευσης
  που λειτουργούν :  
  1. Σε µία βάρδια                                            Περιφ. 1999 99% 100%
  2. Σε δύο βάρδιες " 1999 1% -
- ∆υναµικότητα Κατάρτισης / Εκπαίδευσης
  1. Στη Β'βάθµια (Γυµνάσια - Λύκεια) Περιφ. 1999 39.400 +9,4%
  2. Σε ΤΕΙ & ΑΕΙ ΤΕΙ 1999 2.950 +23%
- % του πληθυσµού συνδεδεµένο µε 
  αποχετευτικό σύστηµα ΥΠΕΧΩ∆Ε 1999 31% 55%
- % χρησιµοποιηµένων υδάτων που 
  υφίστανται επεξεργασία " 1999 58% 72%
- % στερεών λυµµάτων
  1. Που ενταφιάζονται " 1999 20% 26%
  2. Που ανακυκλώνονται " 1999 0 2%
 - Αριθµός νοσοκοµειακών κλινών / 1000 κατοίκους Υπ. Υγείας 1999 3,3 3,3
∆είκτες Επιπτώσεων
ΑΠΠ/Μέσο ΑΕΠ Ε.Ε. Eurostat 1997 64%
ΑΠΠ/Μέσο ΑΕΠ Χώρας Eurostat 1997 94,7%
- Αριθµός θέσων απασχόλησης που δηµιουργούνται
1. Κατά την υλοποίηση (Ανθρωποέτη) Αξιολ. 94-99 9.000 11.000
2. Με τη λειτουργία (Ανθρωποέτη) " 94-99 2.000 2.200
- Ποσοστό ανεργίας ΕΣΥΕ 1998 12,8% 11,4%
 Γυναίκες " 1998 21,5% 19,4%
 Ανέργων µακράς διάρκειας " 1998 66,4% 62%
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι Πηγή Ετος 
αναφοράς Τιµή βάσης Στόχος 

2006
∆είκτες Αποτελεσµάτων
- Αριθµός ενισχυόµενων ΜΜΕ " 94-99 120 130
- Αριθµός δηµιουργούµενων ΜΜΕ " 94-99 35 70
-  ΜΜΕ εγκατεστηµένες σε :    
   1. Τεχνολογικά Πάρκα " 1999 10
   2. ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κλπ. " 1999 60 +10
- Εκτιµώµενη διάρκεια ταξιδιού (οδικώς) από τις πρωτεύουσες
  των Περιφερειών προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη Αξιολ. Οδ. Αξ.    
Αθήνα 2000 2h30 1h53
Θεσσαλονίκη 2000 7h45 6h13
- % σχολείων Β' βάθµιας εκπαίδευσης
  που λειτουργούν :  
  1. Σε µία βάρδια                                            ΟΣΚ 1998 84,2% 90%
  2. Σε δύο βάρδιες " 1998 15,8% 10%
- ∆υναµικότητα Κατάρτισης / Εκπαίδευσης
  1. Στη Β'βάθµια (Γυµνάσια - Λύκεια) ΕΣΥΕ 1998 15.175 16.220
  2. Σε ΤΕΙ & ΑΕΙ " 1998 11.956
- % του πληθυσµού συνδεδεµένο µε 
  αποχετευτικό σύστηµα ΥΠΕΧΩ∆Ε 1999 45% 65%
- % χρησιµοποιηµένων υδάτων που 
  υφίστανται επεξεργασία -  72% 84%
- % στερεών λυµµάτων
  1. Που ενταφιάζονται Περιφ. 1999 20% 50%
  2. Που ανακυκλώνονται ΥΠΕΧΩ∆Ε 1999 1% 14%
 - Αριθµός νοσοκοµειακών κλινών / 1000 κατοίκους ΕΣΥΕ 1999 2,9 2,9
∆είκτες Επιπτώσεων
ΑΠΠ/Μέσο ΑΕΠ Ε.Ε. Eurostat 1997 56%
ΑΠΠ/Μέσο ΑΕΠ Χώρας Eurostat 1997 83,2%
- Αριθµός θέσων απασχόλησης που δηµιουργούνται
1. Κατά την υλοποίηση (Ανθρωποέτη) Αξιολ. 94-98 5.880 6.150
2. Με τη λειτουργία (Ανθρωποέτη) Αξιολ. 94-98 718 1.000
- Ποσοστό ανεργίας ΕΣΥΕ 1998 8,4% 8%
1. Άνδρες " 1998 5,6% 5%
2. Γυναίκες " 1998 12,9% 12,2%
3. Ανέργων µακράς διάρκειας " 1998 67,7% 60%
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι Πηγή Ετος 
αναφοράς Τιµή βάσης Στόχος 

2006
∆είκτες Αποτελεσµάτων
- Αριθµός ενισχυόµενων ΜΜΕ Περιφέρεια 94-99 64 100
- Αριθµός δηµιουργούµενων ΜΜΕ Περιφέρεια 94-99 32 +50
-  ΜΜΕ εγκατεστηµένες σε :
   1. Τεχνολογικά Πάρκα Περιφέρεια 2000 0 +30
   2. ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κλπ. Περιφέρεια 2000 42 +50
- Εκτιµώµενη διάρκεια ταξιδιού (οδικώς) από τις πρωτεύουσες
  των Περιφερειών προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη Αξιολ. Ο.Αξ.
Αθήνα 2000 3h58 2h57
Θεσσαλονίκη 2000 1h37 1h23
- % σχολείων Β' βάθµιας εκπαίδευσης
  που λειτουργούν :
  1. Σε µία βάρδια                                            Περιφέρεια 2000 85 % 100 %
  2. Σε δύο βάρδιες Περιφέρεια 2000 15 % 0 %
- ∆υναµικότητα Κατάρτισης / Εκπαίδευσης
  1. Στη Β'βάθµια (Γυµνάσια - Λύκεια) ΥΠΕΧΩ∆Ε 2000 40.000 45.000
  2. Σε ΤΕΙ & ΑΕΙ Α.Π.Θ. 2000 5.000 6.000
- % του πληθυσµού συνδεδεµένο µε 
  αποχετευτικό σύστηµα ΥΠΕΧΩ∆Ε 2000 38 % 51 %
- % χρησιµοποιηµένων υδάτων που 
  υφίστανται επεξεργασία Περιφέρεια 2000 50 % 70 % 
- % στερεών λυµµάτων
  1. Που ενταφιάζονται Περιφέρεια 2000 45 % 53 %
  2. Που ανακυκλώνονται Περιφέρεια 2000 0 % 8 %
 - Αριθµός νοσοκοµειακών κλινών / 1000 κατοίκους Περιφέρεια 2000 2.5 2.8
∆είκτες Επιπτώσεων
ΑΠΠ/Μέσο ΑΕΠ Ε.Ε. Eurostat 1997 61 %
ΑΠΠ/Μέσο ΑΕΠ Χώρας Eurostat 1997 90,6 %
- Αριθµός θέσων απασχόλησης που δηµιουργούνται
1. Κατά την υλοποίηση (Ανθρωποέτη) Περιφέρεια 94-00 8.200 9.800
2. Με τη λειτουργία (Ανθρωποέτη) Περιφέρεια idem 2.900 3.450

- Ποσοστό ανεργίας
Παρατηρητηριο 

Απασχ. 1997 8.5 % 5.6 %
1. Άνδρες 1997 4.8 % 4.5 %
2. Γυναίκες 1997 14.5 % 6.9 %
3. Ανέργων µακράς διάρκειας 1997 63,8 % 40,0 %
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι Πηγή Ετος 
αναφοράς Τιµή βάσης Στόχος 

2006
∆είκτες Αποτελεσµάτων
- Αριθµός ενισχυόµενων ΜΜΕ Περιφέρεια 94-99 48 80
- Αριθµός δηµιουργούµενων ΜΜΕ Περιφέρεια 94-99 3 10
-  ΜΜΕ εγκατεστηµένες σε :
   1. Τεχνολογικά Πάρκα  -  -  - -
   2. ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κλπ. ΕΤΒΑ 2000 68 +20

- Εκτιµώµενη διάρκεια ταξιδιού (οδικώς) από τις πρωτεύουσες
  των Περιφερειών προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Εκτίµηση 
Αξιολ. 
Ο.Αξόνων

Αθήνα 2000 1h27 1h27
Θεσσαλονίκη 2000 7h01 5h47
- % σχολείων Β' βάθµιας εκπαίδευσης
  που λειτουργούν : Περιφέρεια
  1. Σε µία βάρδια                                            2000 100 % 100 %
  2. Σε δύο βάρδιες 2000 0 % 0 %
- ∆υναµικότητα Κατάρτισης / Εκπαίδευσης
  1. Στη Β'βάθµια (Γυµνάσια - Λύκεια) Περιφέρεια 1999 40.567 + 3 %
  2. Σε ΤΕΙ & ΑΕΙ  -  -  - -
- % του πληθυσµού συνδεδεµένο µε 
  αποχετευτικό σύστηµα ΥΠΕΧΩ∆Ε 2000 31 % 50 %
- % χρησιµοποιηµένων υδάτων που 
  υφίστανται επεξεργασία ΥΠΕΧΩ∆Ε 2000 65% 72 %
- % στερεών λυµµάτων ΥΠΕΧΩ∆Ε 2000
  1. Που ενταφιάζονται 66,5 % 85 %
  2. Που ανακυκλώνονται 0 13%
 - Αριθµός νοσοκοµειακών κλινών / 1000 κατοίκους Αξιολ. 2000 3,35 3,52
∆είκτες Επιπτώσεων
ΑΠΠ/Μέσο ΑΕΠ Ε.Ε. Eurostat 1997 57 %
ΑΠΠ/Μέσο ΑΕΠ Χώρας Eurostat 1997 84,4 %
- Αριθµός θέσων απασχόλησης που δηµιουργούνται
1. Κατά την υλοποίηση (Ανθρωποέτη) Αξιολ. Β' ΚΠΣ 15.700 27.200
2. Με τη λειτουργία (Ανθρωποέτη) Αξιολ. Β' ΚΠΣ 1.200 2.300
- Ποσοστό ανεργίας ΕΣΥΕ 1998 8.2 % 4,5%
1. Άνδρες ΕΣΥΕ 1998 4.4 % 3,5%
2. Γυναίκες ΕΣΥΕ 1998 13.9 % 7,5%
3. Ανέργων µακράς διάρκειας ΕΣΥΕ 1998 70,2 % 55%
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι Πηγή Ετος 
αναφοράς Τιµή βάσης Στόχος 

2006
∆είκτες Αποτελεσµάτων
- Αριθµός ενισχυόµενων ΜΜΕ - - - 150
- Αριθµός δηµιουργούµενων ΜΜΕ - - -  -
-  ΜΜΕ εγκατεστηµένες σε : - - -  -
   1. Τεχνολογικά Πάρκα - - -  -
   2. ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κλπ. ΕΤΒΑ 1999 40  -
- Εκτιµώµενη διάρκεια ταξιδιού (οδικώς) από τις πρωτεύουσες
  των Περιφερειών προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη  -  - N.A. N.A.
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
- % σχολείων Β' βάθµιας εκπαίδευσης
  που λειτουργούν : Περιφ
  1. Σε µία βάρδια                                            " 1999 95 % 100 %
  2. Σε δύο βάρδιες " " 5 %
- ∆υναµικότητα Κατάρτισης / Εκπαίδευσης
  1. Στη Β'βάθµια (Γυµνάσια - Λύκεια) " 1999 12.875  + 5 %
  2. Σε ΤΕΙ & ΑΕΙ " " 1.856
- % του πληθυσµού συνδεδεµένο µε 
  αποχετευτικό σύστηµα ΥΠΕΧΩ∆Ε 1999 32% 47 %
- % χρησιµοποιηµένων υδάτων που 
  υφίστανται επεξεργασία ΥΠΕΧΩ∆Ε " 58% 66 %
- % στερεών λυµµάτων
  1. Που ενταφιάζονται ΥΠΕΧΩ∆Ε " 55 % 65 %
  2. Που ανακυκλώνονται ΥΠΕΧΩ∆Ε 1999 1,2 % 23 %
 - Αριθµός νοσοκοµειακών κλινών / 1000 κατοίκους Υπ. Υγείας 1999 4,9 5,5
∆είκτες Επιπτώσεων
ΑΠΠ/Μέσο ΑΕΠ Ε.Ε. Eurostat 1997 60 %
ΑΠΠ/Μέσο ΑΕΠ Χώρας Eurostat 1997 88,6 %
- Αριθµός θέσων απασχόλησης που δηµιουργούνται
1. Κατά την υλοποίηση (Ανθρωποέτη) Αξιολ. 94-99 2.730 4.400
2. Με τη λειτουργία (Ανθρωποέτη) " " 500 1.280
- Ποσοστό ανεργίας ΕΣΥΕ 1997 6,4% 3,7%
1. Άνδρες ΕΣΥΕ 1997 5,5% 3,2%
2. Γυναίκες ΕΣΥΕ 1997 7,7% 4,5%
3. Ανέργων µακράς διάρκειας ΕΣΥΕ 1997 3,2% 1,9%
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 28-11-2000 

 E(2000)3405 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 28-11-2000 

σχετικά µε την έγκριση του κοινοτικού πλαισίου στήριξης για τις κοινοτικές 
διαρθρωτικές παρεµβάσεις στις περιφέρειες  που υπάγονται στο στόχο αριθ. 1 στην 

Ελλάδα 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 28-11-2000 

σχετικά µε την έγκριση του κοινοτικού πλαισίου στήριξης για τις κοινοτικές 
διαρθρωτικές παρεµβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο αριθ. 1 στην 

Ελλάδα  

(Το κείµενο στην ελληνική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό) 
(2000 /ΕΚ) 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 
Έχοντας υπόψη: 
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 περί γενικών διατάξεων για τα 
διαρθρωτικά Ταµεία1, και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4, 

µετά από διαβούλευση µε την επιτροπή ανάπτυξης και ανασυγκρότησης των περιφερειών, την επιτροπή που 

προβλέπεται στο άρθρο 147 της συνθήκης, την επιτροπή γεωργικών διαρθρώσεων και αγροτικής ανάπτυξης και 

την επιτροπή του τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, 
Εκτιµώντας τα εξής: 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 στον τίτλο ΙΙ, άρθρα 13 και επόµενα, καθορίζει τους 
όρους εκπόνησης και υλοποίησης των κοινοτικών πλαισίων στήριξης. 

Το άρθρο 15, παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 προβλέπει ότι το κράτος 
µέλος υποβάλλει στην Επιτροπή, µετά από διαβούλευση µε τους εταίρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 του ιδίου κανονισµού, ένα αναπτυξιακό σχέδιο του οποίου 
το περιεχόµενο διευκρινίζεται στο άρθρο 16 του ανωτέρω κανονισµού. 

∆υνάµει του άρθρου 15, παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, η Επιτροπή, 
µε βάση το σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης που υποβάλλεται από το κράτος µέλος, 
στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του ιδίου κανονισµού 
και σε συµφωνία µε το οικείο κράτος µέλος, καταρτίζει ένα κοινοτικό πλαίσιο 
στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεµβάσεις. 

Η ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε στην Επιτροπή, στις 29 Σεπτεµβρίου 1999, το σχέδιο 
περιφερειακής ανάπτυξης για ολόκληρη τη χώρα που  υπάγεται στον στόχο αριθ. 1 
σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999· το 
σχέδιο αυτό περιλαµβάνει τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 16 του 
ανωτέρω κανονισµού και, ιδίως, την περιγραφή των επιλεγέντων αξόνων 
προτεραιότητας, καθώς και ενδείξεις για τη χρηµατοδοτική συµµετοχή του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ), του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού 
και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), Τµήµα «Προσανατολισµού», του Χρηµατοδοτικού Μέσου 

                                                           
1 ΕΕ L 161, της 26.6.1999, σελ. 1 
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Προσανατολισµού της Αλιείας (ΧΜΠΑ), του Ταµείου Συνοχής, της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και των λοιπών χρηµατοδοτικών µέσων για την 
υλοποίηση του σχεδίου. 

Το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης καταρτίστηκε σε συµφωνία µε το οικείο κράτος µέλος στο 
πλαίσιο της εταιρικής σχέσης. 

Η Επιτροπή βεβαιώθηκε ότι το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης καταρτίστηκε σύµφωνα µε την 
αρχή της προσθετικότητας. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, η Επιτροπή και το κράτος 
µέλος καλούνται να εξασφαλίσουν, τηρώντας την αρχή της εταιρικής σχέσης, τον 
συντονισµό µεταξύ των παρεµβάσεων των διαφόρων Ταµείων, αφενός, και µεταξύ 
των παρεµβάσεων των Ταµείων και εκείνων της ΕΤΕπ και των λοιπών υφισταµένων 
χρηµατοδοτικών µέσων, αφετέρου. 

Η ΕΤΕπ έχει συµπράξει στην εκπόνηση του κοινοτικού πλαισίου στήριξης σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 15, παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999· 
δήλωσε ότι είναι διατεθειµένη να συµβάλει στην υλοποίηση αυτού του προγράµµατος 
επί τη βάσει των προβλεποµένων ποσών των δανείων που αναφέρονται στην παρούσα 
απόφαση και σύµφωνα µε τις καταστατικές ρυθµίσεις που την διέπουν. 

(1) Η χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας για το σύνολο της περιόδου 
προγραµµατισµού καθώς και η ετήσια κατανοµή της εκφράζονται σε ευρώ· η ετήσια 
κατανοµή πρέπει να συµβιβάζεται µε τις ισχύουσες δηµοσιονοµικές προοπτικές. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7, παράγραφος 7 και 44, παράγραφος 2 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1260/1999, αυτή η συµµετοχή µπορεί να επενεξετασθεί στα 
µέσα της περιόδου προγραµµατισµού και όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2004 
προκειµένου να ληφθεί υπόψη η πραγµατική εξέλιξη της τιµαριθµικής 
αναπροσαρµογής και η κατανοµή του αποθεµατικού επίδοσης. Σύµφωνα δε µε το 
άρθρο 7, παράγραφος 7 του ιδίου κανονισµού, η χρηµατοδοτική συµµετοχή της 
Κοινότητας έχει ήδη αποτελέσει αντικείµενο ετήσιας τιµαριθµικής προσαρµογής κατά 
2%. 

(2) Λαµβανοµένου υπόψη του πραγµατικού ρυθµού υλοποίησης των αξόνων του 
παρόντος κοινοτικού πλαισίου στήριξης, η κατανοµή των ποσών ανάµεσα στους 
άξονες προτεραιότητας µπορεί να αναπροσαρµοσθεί σε συµφωνία µε το οικείο κράτος 
µέλος ανάλογα µε τις ανάγκες και εντός ενός προκαθορισµένου ορίου. 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο πρώτο 
Εγκρίνεται το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεµβάσεις στις περιφέρειες που 
υπάγονται στο στόχο αριθ. 1 στην Ελλάδα, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2000 έως 31 ∆εκεµβρίου 2006. 

Άρθρο 2 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, το κοινοτικό πλαίσιο 
στήριξης περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
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α) τους άξονες προτεραιότητας που επιλέγονται για τη δράση των κοινοτικών 
διαρθρωτικών ταµείων από κοινού µε τα κράτη µέλη, τους ποσοτικοποιηµένους 
ειδικούς στόχους των, την εκ των προτέρων αξιολόγηση των αναµενοµένων 
επιπτώσεών τους και τη συνεκτικότητά τους µε τις οικονοµικές, κοινωνικές και 
περιφερειακές πολιτικές, καθώς και τη στρατηγική για την απασχόληση στην 
Ελλάδα · 

οι άξονες προτεραιότητας είναι οι ακόλουθοι: 
i.  Ανάπτυξη  ανθρώπινων πόρων και προώθηση της απασχόλησης· 
ii. Μεταφορές·  

              iii. Βελτίωση ανταγωνιστικότητας·  
        iv. Αγροτική ανάπτυξη και αλιεία·  

  v.   Βελτίωση  ποιότητας ζωής· 
  vi. Κοινωνία της πληροφορίας· 

              vii.  Περιφερειακή ανάπτυξη · 

 

β) τη συνοπτική περιγραφή των επιχειρησιακών προγραµµάτων, 
συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των ειδικών στόχων και των προτεραιοτήτων που 
έχουν επιλεγεί· 

γ) το ενδεικτικό σχέδιο χρηµατοδότησης που προσδιορίζει, για κάθε άξονα 
προτεραιότητας και για κάθε έτος, το ποσό των συνολικών κονδυλίων που 
προβλέπονται για τη συµµετοχή των διαφόρων Ταµείων, ενδεχοµένως δε και της 
ΕΤΕπ, καθώς και των λοιπών χρηµατοδοτικών µέσων, συµπεριλαµβανοµένου του 
συνολικού ποσού των δηµοσίων επιλέξιµων χρηµατοδοτήσεων και των 
κατ�εκτίµηση ιδιωτικών χρηµατοδοτήσεων της Ελλάδας. 

 

Η συνολική συµµετοχή των Ταµείων που προβλέπεται ετησίως για το κοινοτικό 
πλαίσιο στήριξης συµβιβάζεται µε τις εφαρµοστέες δηµοσιονοµικές προοπτικές· 

δ) τις διατάξεις εφαρµογής του κοινοτικού πλαισίου στήριξης, οι οποίες 
περιλαµβάνουν την υπόδειξη διαχειριστικής αρχής και τις διατάξεις γιά τη 
συµµετοχή των εταίρων στις επιτροπές παρακολούθησης· 

ε) την εκ των προτέρων επαλήθευση της τήρησης της προσθετικότητας και τις 
πληροφορίες σχετικά µε τη διαφάνεια των χρηµατικών ροών· 

στ) τις πληροφορίες σχετικά µε τις αναγκαίες πιστώσεις για την προπαρασκευή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση του κοινοτικού πλαισίου στήριξης και των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων. 

 Στο ενδεικτικό σχέδιο χρηµατοδότησης ορίζεται το συνολικό κόστος των αξόνων 
προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί για την από κοινού δράση της Κοινότητας µε το οικείο 
κράτος µέλος, που ανέρχεται σε 44.292.031.140 ευρώ για το σύνολο της χρονικής περιόδου, 
καθώς και τα συνολικά κονδύλια που προβλέπονται για τη συµµετοχή των διαρθρωτικών 
Ταµείων, που ανέρχονται σε 22.707 εκατ. ευρώ. 

Η ανάγκη εθνικής χρηµατοδότησης ανέρχεται σε 11.206.008.762 ευρώ για τον 
δηµόσιο τοµέα και 10.379.022.378 ευρώ για τον ιδιωτικό και δύναται εν µέρει να 
καλυφθεί µε προσφυγή σε κοινοτικά δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
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Επενδύσεων και τα λοιπά δανειοδοτικά µέσα. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι τα δάνεια 
της ΕΤΕπ µπορούν να ανέλθουν στο ποσό των 3.787 εκατ. ευρώ. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η κατ�αρχήν προβλεπόµενη κατανοµή του συνόλου της 
διαθέσιµης κοινοτικής συµµετοχής µεταξύ των διαρθρωτικών Ταµείων είναι η 
ακόλουθη: 

ΕΤΠΑ 14.608 εκατ. Ευρώ 

ΕΚΤ 4.241,2 εκατ. Ευρώ 

ΕΓΤΠΕ, τµήµα "προσανατολισµού"   2.260,3 εκατ. Ευρώ 

ΧΜΠΑ 211,1 εκατ. Ευρώ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ                                                  945,0 εκατ. Ευρώ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                             441,4 εκατ. Ευρώ 

Ενδεικτικώς επίσης αναφέρεται ότι η συνδροµή του Ταµείου Συνοχής, η οποία 
προστίθεται στη συνδροµή των διαρθρωτικών Ταµείων, ανέρχεται στο ποσό των 
3.320 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2000 έως 2006. 

3. Kατά την εκτέλεση του σχεδίου χρηµατοδότησης, το συνολικό ποσό γιά ολόκληρη 
την περίοδο προγραµµατισµού ή το ποσό της συµµετοχής των Ταµείων αναφορικά 
µε ένα άξονα προτεραιότητας ή µε µία παρέµβαση µπορεί, εφόσον παραµένει εντός 
των ορίων της συνολικής κοινοτικής συνδροµής που ορίζεται στην παράγραφο 2, να 
αναπροσαρµοσθεί, σε συµφωνία µε το κράτος µέλος, κατ�ανώτατο όριο 25% γιά 
κάθε άξονα προτεραιότητας ή κατά ένα µεγαλύτερο ποσοστό, υπό την προϋπόθεση 
ότι το ποσό δεν υπερβαίνει τα 60 εκατ. ευρώ. 
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Άρθρο 3 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική ∆ηµοκρατία. 

Βρυξέλλες, 28-11-2000 

 

 Για την Επιτροπή 
 Michel BARNIER  
 Μέλος της Επιτροπής 
 



I

(Pqóneiy cia sgm irvtä sxm opoiäxm apaiseiä sai dgloriä etrg)

JAMOMIRLOR (EJ) aqih. 1260/1999 SOT RTLBOTKIOT

sgy 21gy Iotmiäot 1999

peqiä cemijxä m diasónexm cia sa diaqhqxsijó Saleiäa

SO RTLBOTKIO SGR ETQXPAñJGR EMXRGR,

èvomsay tpoä wg:

sg rtmhgä jg cia sgm iädqtrg sgy Etqxpaøjgä y Joimoä sgsay,
jai idiäxy so óqhqo 161,

sgm pqoä sarg sgy Episqopgä y (1),

sgm rtä luxmg cmxä lg sot Etqxpaøjotä Joimobotkiäot (2),

sg cmxä lg sgy Oijomolijgä y jai Joimxmijgä y Episqopgä y (3),

sg cmxä lg sgy Episqopgä y sxm Peqiueqeixä m (4),

Ejsilxä msay:

(1) oä si so óqhqo 158 sgy rtmhgä jgy pqobkeä pei oä si, pqoy
emiärvtrg sgy oijomolijgä y jai joimxmijgä y rtmovgä y
sgy, g Joimoä sgsa aporjopeiä rsg leiäxrg sxm
diauoqxä m lesantä sxm epipeä dxm amópstngy sxm
diauoä qxm peqiovxä m jai rsg leiäxrg sgy jaht-
rseä qgrgy sxm pkeä om leiomejsijxä m peqiovxä m gä
mgä rxm, rtlpeqikalbamoleä mxm sxm acqosijxä m
peqiovxä mç oä si so óqhqo 159 pqobkeä pei oä si g dqórg
atsgä emirvtä esai leä rx sxm diaqhqxsijxä m Saleiäxm,
sgy Etqxpaøjgä y Sqópefay Epemdtä rexm (ESEp)
jai sxm ókkxm tuirsaleä mxm vqglasodosijxä m
leä rxmç

(2) oä si, dtmólei sot óqhqot 19 sot jamomirlotä (EOJ)
aqih. 2052/88 sot Rtlbotkiäot, sgy 24gy Iotmiäot
1988, cia sgm aporsokgä sxm diaqhqxsijxä m
Saleiäxm, sgm aposekerlasijoä sgsó soty jai som
rtmsomirloä sxm paqelbórexä m soty lesantä soty
jahxä y jai le siy paqelbóreiy sgy Etqxpaøjgä y
Sqópefay Epemdtä rexm jai sxm ókkxm tuirsa-
leä mxm vqglasodosijxä m oqcómxm (5), so Rtlbotä kio
oueiäkei ma epamenesórei som em koä cx jamomirloä ,
jasoä pim pqosórexy sgy Episqopgä y, emsoä y pqohe-

rliäay g opoiäa kgä cei rsiy 31 Dejelbqiäot 1999ç oä si,
cia ma enaruakirseiä lecaktä seqg diauómeia sgy joi-
mosijgä y moloheriäay, eiämai rjoä pilo ma rtcjemsqx-
hotä m re eä mam jai loä mo jamomirloä oi diasóneiy pot
auoqotä m sa diaqhqxsijó Saleiäa, jai jasó rtmeä -
peia, ma jasaqcgheiä o jamomirloä y (EOJ)
aqih. 2052/88 jai o jamomirloä y (EOJ) aqih. 4253/
88 sot Rtlbotkiäot, sgy 19gy Dejelbqiäot 1988, cia
siy diasóneiy euaqlocgä y sot jamomirlotä (EOJ)
aqih. 2052/88 oä rom auoqó som rtmsomirloä sxm
paqelbórexm sxm diauoä qxm diaqhqxsijxä m
Saleiäxm lesantä soty jahxä y jai le siy paqelbóreiy
sgy Etqxpaøjgä y Sqópefay Epemdtä rexm jai sxm
koipxä m tuirsaleä mxm vqglasodosijxä m oqcómxm (6)ç

(3) oä si, dtmólei sot óqhqot 5 sot pqxsojoä kkot aqih. 6
peqiä sxm eidijxä m diasónexm sot rsoä vot aqih. 6 rsa
pkaiäria sxm dqarsgqiosgä sxm sxm diaqhqxsijxä m
saleiäxm rsg Uimkamdiäa jai sg Rotgdiäa, so opoiäo
eiämai pqoraqsgleä mo rsgm Pqóng Pqrvxä qgrgy sgy
Atrsqiäay, sgy Uimkamdiäay jai sgy Rotgdiäay, oi dia-
sóneiy sot em koä cx pqxsojoä kkot ha pqeä pei ma
epamenesarsotä m pqim apoä so seä koy sot 1999,
satsoä vqoma le som jamomirloä (EOJ)aqih. 2052/88ç

(4) oä si, cia ma emirvtheiä g rtcjeä msqxrg jai ma
apkotrsetheiä g dqórg sxm diaqhqxsijxä m Saleiäxm,
emdeiäjmtsai ma leixheiä o aqihloä y sxm jasó pqose-
qaioä sgsa rsoä vxm re rveä rg le som jamomirloä
(EOJ) aqih. 2052/88ç oä si xy rsoä voi ha pqeä pei ma
oqirhotä m g amópstng jai g diaqhqxsijgä pqoraq-
locgä sxm amapstniajó jahtrseqgleä mxm peqiue-
qeixä m, g oijomolijgä jai joimxmijgä amartcjqoä sgrg
sxm peqiovxä m pot amsilesxpiäfotm diaqhqxsijeä y
dtrjokiäey jai g pqoraqlocgä jai o ejrtcvqomirloä y
sgy pokisijgä y jai sxm rtrsglósxm ejpaiädetrgy,
jasóqsirgy jai aparvoä kgrgyç

(5) oä si, rso pkaiärio sgy dqórgy sgy cia sgm emiärvtrg
sgy oijomolijgä y jai joimxmijgä y rtmovgä y leä rx sxm
diaqhqxsijxä m Saleiäxm, g Joimoä sgsa epidixä jei
epiärgy ma pqoacócei sgm aqlomijgä , iroä qqopg jai
aeiuoä qo amópstng sxm oijomolijxä m dqarsg-
qiosgä sxm jai ma epistä vei twgkoä epiäpedo apa-

(1) EE C 176 sgy 9.6.1998, r. 1.
(2) Rtä luxmg cmxä lg pot diastpxä hgje rsiy 6 Laðot 1999 (dem

eä vei ajoä la dglorietheiä rsgm Epiärglg Eugleqiäda).
(3) EE C 407 sgy 28.12.1998, r. 74.
(4) EE C 373 sgy 2.12.1998, r. 1.
(5) EE L 185 sgy 15.7.1988, r. 9ç jamomirloä y oä pxy sqopo-

poigä hgje seketsaiäa apoä som jamomirloä (EJ) aqih. 3193/94
(EE L 337 sgy 24.12.1994, r. 11).

(6) EE L 374 sgy 31.12.1988, r. 1ç jamomirloä y oä pxy sqopo-
poigä hgje seketsaiäa apoä som jamomirloä (EJ) aqih. 3193/94.
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rvoä kgrgy, iroä sgsa lesantä amdqxä m jai ctmaijxä m
jai twgkoä epiäpedo pqorsariäay jai beksiäxrgy sot
peqibókkomsoyç oä si eidijoä seqa g dqórg atsgä ha
pqeä pei ma emrxlasxä mei siy peqiä pqorsariäay sot
peqibókkomsoy apaisgä reiy rsom oqirloä jai sgm
euaqlocgä sgy dqórgy sxm diaqhqxsijxä m Saleiäxm
jai ma rtlbókei rsgm enókeiwg sxm amirosgä sxm
jai rsgm pqoxä hgrg sgy iroä sgsay lesantä amdqxä m
jai ctmaijxä mç oä si g dqórg sxm Saleiäxm lpoqeiä
epiärgy ma episqeä wei sgm jasapokeä lgrg jóhe
loqugä y diajqiärexm koä cx utkesijgä y gä ehmijgä y
pqoeä ketrgy, amapgqiäay gä gkijiäay, idiäxy le anio-
koä cgrg sxm amacjxä m, sxm oijomolijxä m jimgä sqxm
jai liay dietqtleä mgy esaiqijgä y rveä rgyç

(6) oä si g pokisirsijgä amópstng, g poioä sgsa sot utri-
jotä jai oijodolgleä mot peqibókkomsoy jai g poio-
sijgä jai pokisirsijgä diórsarg sot pkairiäot fxgä y
jai g amópstng sot sotqirlotä rtlbókkotm rso ma
jasarsotä m oi dióuoqey peqiueä qeiey ekjtrsijoä seqey
apoä oijomolijgä jai joimxmijgä ópowg, rso bahloä
pot etmootä m sg dgliotqciäa bixä rilxm heä rexm
aparvoä kgrgyç

(7) oä si so Etqxpaøjoä Saleiäo Peqiueqeiajgä y
Amópstngy (ESPA) rtlbókkei jtqiäxy rsgm epiä-
setng sot rsoä vot sgy amópstngy jai sgy diaqhqx-
sijgä y pqoraqlocgä y sxm amapstniajó jahtrseqg-
leä mxm peqiueqeixä m jai sgm oijomolijgä jai joimx-
mijgä amartcjqoä sgrg sxm peqiovxä m pot amsilesx-
piäfotm diaqhqxsijeä y dtrjokiäeyç

(8) oä si ha pqeä pei ma amapqoraqlorseiä g aporsokgä
sot Etqxpaøjotä Joimxmijotä Saleiäot (EJS), xä rse
ma kguheiä tpoä wg jai ma euaqlorheiä g etqxpaøjgä
rsqasgcijgä cia sgm aparvoä kgrgç

(9) oä si so diaqhqxsijoä rjeä koy sgy joimgä y akietsijgä y
pokisijgä y, g opoiäa aposekeiä atsosekgä jai iroä silg
diaqhqxsijgä pokisijgä , eä vei emsavheiä apoä so 1993
rsom lgvamirloä sxm diaqhqxsijxä m Saleiäxmç oä si ha
pqeä pei ma rtmevirseiä g euaqlocgä sot rso pkaiärio
sxm diaqhqxsijxä m Saleiäxm leä rx sot Vqglasodo-
sijotä Leä rot Pqoramasokirlotä sgy Akieiäay
(VLPA)ç oä si g rtmdqolgä apoä so VLPA rsom
rsoä vo aqih. 1 aposekeiä leä qoy sot pqocqallasi-
rlotä sot rsoä vot atsotä jai g rtmdqolgä ejsoä y sot
rsoä vot aqih. 1 tpoä jeisai re emiaiäo pqoä cqalla re
jóhe emdiaueqoä lemo jqósoy leä koyç

(10) oä si g Joimoä sgsa pqovxqeiä rsg lesaqqtä hlirg sgy
joimgä y cexqcijgä y pokisijgä y, g opoiäa rtmepócesai
diaqhqxsijó jai rtmodetsijó leä sqa tpeä q sgy
acqosijgä y amópstngyç oä si, rso pkaiärio atsoä , so
Etqxpaøjoä Cexqcijoä Saleiäo Pqoramasokirlotä
jai Ecctgä rexm (ECSPE)-Slgä la Pqoramasoki-
rlotä , ha pqeä pei ma enajokothgä rei ma rtlbókkei
rsgm epiäsetng sot jasó pqoseqaioä sgsa rsoä vot,
pot eiämai g amópstng jai g diaqhqxsijgä pqoraq-
locgä sxm amapstniajó jahtrseqgleä mxm peqiue-
qeixä m, leä rx sgy beksiäxrgy sgy aposekerlasijoä sg-
say sxm diaqhqxä rexm paqacxcgä y, lesapoiägrgy
jai elpoqiäay cexqcijxä m jai darojolijxä m pqo-

øoä msxm, jahxä y jai leä rx sgy amópstngy sot emdoce-
motä y dtmalijotä sxm acqosijxä m peqiovxä mç oä si so
ECSPE-Slgä la Ecctgä rexm ha pqeä pei ma rtlbókei
rsgm epiäsetng sot jasó pqoseqaioä sgsa rsoä vot,
pot eiämai g oijomolijgä jai joimxmijgä amartcj-
qoä sgrg sxm peqiovxä m pot amsilesxpiäfotm
diaqhqxsijeä y dtrjokiäey, rtä luxma le som jamo-
mirloä (EJ) aqih. 1257/1999 sot Rtlbotkiäot, sgy
17gy Laðot 1999 cia sg rsgä qing sgy acqosijgä y
amópstngy apoä so Etqxpaøjoä Cexqcijoä Saleiäo
Pqoramasokirlotä jai Ecctgä rexm (ECSPE) jai
sgm sqopopoiägrg jai jasóqcgrg oqirleä mxm jamo-
mirlxä m (1)ç

(11) oä si oi jamoä mey pot euaqloä fomsai eidijó re jaheä ma
apoä sa Saleiäa eneidijetä omsai le ejsekersijeä y
apouóreiy ejdidoä lemey dtmólei sxm óqhqxm 37,
148 jai 162 sgy rtmhgä jgyç

(12) oä si eiämai amócjg ma sehotä m jqisgä qia cia som jaho-
qirloä sxm epikeä nilxm peqiueqeixä m jai peqiovxä mç
oä si, cia som rjopoä atsoä , o pqordioqirloä y sxm
peqiueqeixä m jai peqiovxä m pot eä votm pqose-
qaioä sgsa re joimosijoä epiäpedo emdeiäjmtsai ma ciämei
bórei sot joimotä rtrsgä lasoy sanimoä lgrgy sxm
peqiueqeixä m, pot apojakeiäsai Ûomolasokociäa rsa-
sirsijxä m edauijxä m lomódxm (NUTS)ë, jai eä vei
jasaqsirheiä apoä sg Rsasirsijgä Tpgqeriäa sxm
Etqxpaøjxä m Joimosgä sxm re rtmeqcariäa le sa
ehmijó imrsisotä sa rsasirsijgä yç

(13) oä si, xy amapstniajó jahtrseqgleä mey peqiueä qeiey,
emdeiäjmtsai ma oqirhotä m ejeiämey, sxm opoiäxm so
jasó jeuakgä m AEcvP eiämai lijqoä seqo sot 75%
sot joimosijotä leä rot oä qotç oä si, cia ma enaruaki-
rseiä g otriarsijgä rtcjeä msqxrg sxm paqelbórexm,
eiämai amacjaiäo ma euaqloä rei g Episqopgä so jqisgä -
qio atsoä atrsgqó, bórei amsijeilemijxä m rsasi-
rsijxä m rsoiveiäxmç oä si oi enoä vxy apoä jemsqey peqio-
veä y jai oi peqioveä y le enaiqesijó valgkgä
ptjmoä sgsa pkghtrlotä pot jaktä pomsai apoä so
rsoä vo aqih. 6, oä pxy atsoä y oqiäfesai rso Pqxsoä -
jokko aqih. 6 pot eiämai pqoraqsgleä mo rsgm Pqóng
Pqorvxä qgrgy sgy Atrsqiäay, sgy Uimkamdiäay jai
sgy Rotgdiäay cia sgm peqiäodo 1995-1999, ha pqeä pei
ma tpavhotä m epiärgy rsom rsoä vo aqih. 1, pot pqo-
bkeä pesai apoä som paqoä msa jamomirloä ç

(14) oä si, xy peqioveä y tpoä oijomolijgä jai joimxmijgä
amartcjqoä sgrg, emdeiäjmtsai ma oqirhotä m rso
rtä mokoä soty ejeiämey pot peqikalbómotm siy peqio-
veä y tpoä joimxmijooijomolijgä lesakkacgä rsoty
soleiäy sgy biolgvamiäay jai sxm tpgqerixä m, siy uhiä-
motrey acqosijeä y peqioveä y, siy arsijeä y peqioveä y
pot amsilesxpiäfotm dtrjokiäey jai siy enaqsxä lemey
apoä sgm akieiäa peqioveä y pot dieä qvomsai jqiärgç oä si
eiämai amacjaiäo ma enaruakirseiä g otriarsijgä
rtcjeä msqxrg rsiy peqioveä y sgy Joimoä sgsay pot
pkgä ssomsai baqtä seqaç oä si oi peqioveä y atseä y ha
pqeä pei ma jahoqirsotä m apoä sgm Episqopgä jasoä pim
pqosórexy sxm jqasxä m lekxä m, jai re rsemgä rtmeq-
cariäa lafiä sotyç

(1) EE L 160 sgy 26.6.1999, r. 80.
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(15) oä si, cia ma enaruakirheiä o joimosijoä y vaqajsgä qay
sgy dqórgy sxm Saleiäxm, oi peqioveä y tpoä joimxmi-
jooijomolijgä lesakkacgä rsom soleä a sgy biolgva-
miäay jai oi uhiämotrey acqosijeä y peqioveä y, ha pqeä -
pei ma oqirsotä m, rso leä sqo sot dtmasotä , le bórg
amsijeilemijotä y deiäjsey euaqlofoä lemoty re joimo-
sijoä epiäpedoç oä si, enókkot, o pkghtrloä y pot
jaktä psesai apoä som em koä cx jasó pqoseqaioä sgsa
rsoä vo, emdeiäjmtsai ma amsipqorxpetä ei, rtmokijó
re joimosijoä epiäpedo jai jasó sqoä po emdeijsijoä ,
so 10% peqiäpot sot joimosijotä pkghtrlotä pqo-
jeileä mot cia biolgvamijeä y peqioveä y, so 5% pqojei-
leä mot cia acqosijeä y peqioveä y, so 2% pqojeileä mot
cia arsijeä y peqioveä y jai so 1% pqojeileä mot cia
peqioveä y akieiäayç oä si, cia ma enaruakirheiä oä si jóhe
jqósoy leä koy rtlbókkei le diäjaio sqoä po rsg rtmo-
kijgä pqorpóheia rtcjeä msqxrgy, g leä cirsg dtmasgä
leiäxrg, apoä ópowg pkghtrlotä , sot pediäot pot ha
jaktä psei jasó so eä soy 2006 o pqobkepoä lemoy apoä
som paqoä msa jamomirloä rsoä voy aqih. 2, dem pqeä pei
ma tpeqbaiämei so eä ma sqiäso re rveä rg le so pediäo
pot jaktä psotm oi rsoä voi aqih. 2 jai aqih. 5b so
1999 oi pqobkepoä lemoi apoä som jamomirloä (EOJ)
aqih. 2052/88ç

(16) oä si, cia koä coty aposekerlasijoä sgsay sot pqocqal-
lasirlotä , oi amapstniajó jahtrseqgleä mey peqiueä -
qeiey, sxm opoiäxm so jasó jeuakgä m AEcvP eiämai
lijqoä seqo sot 75% sot joimosijotä leä rot oä qot,
eiämai amócjg ma amsirsoivotä m le siy peqiueä qeiey
pot emirvtä omsai apoä sa jqósg leä kg dtmólei sot
óqhqot 87 paqócqauoy 3, rsoiveiäo a) sgy
rtmhgä jgy, kalbamoleä mxm tpoä wg emdevoä lemxm
eidijxä m leä sqxm pot herpiäfomsai dtmólei sot
óqhqot 229 paqócqauoy 2 sgy rtmhgä jgy tpeä q sxm
enoä vxy apoä jemsqxm peqiovxä m (Cakkijó Tpeqpoä -
msia Dialeqiärlasa, Afoä qey, Ladeä qa jai Jamóqioi
Mgä roi)ç oä si, oloiäxy, oi peqioveä y tpoä oijomolijgä
jai joimxmijgä lesakkacgä ha pqeä pei ma paqotrió-
fotm sg lecaktä seqg dtmasgä amsirsoiviäa le siy
peqioveä y pot emirvtä omsai apoä sa jqósg leä kg dtmó-
lei sot óqhqot 87 paqócqauoy 3, rsoiveiäo c) sgy
rtmhgä jgyç oä si o rsoä voy sgy Joimoä sgsay ha pqeä pei
ma eiämai g atä ngrg sgy amsirsoiviäay atsgä y jasó so
seä koy sgy peqioä dot 2000 eä xy 2006 vóqiy rsiy
jasókkgkey pqorpóheiey pot jasabókkotm sa
jqósg leä kg re rveä rg le sg rgleqimgä soty jasó-
rsargç

(17) oä si o rsoä voy sgy pqoraqlocgä y jai sot ejrtcvqo-
mirlotä sgy pokisijgä y jai sxm rtrsglósxm ejpaiä-
detrgy, jasóqsirgy jai aparvoä kgrgy paqelbaiämei
cia vqglasodosgä reiy rsiy peqiueä qeiey jai peqioveä y
pot dem jaktä pomsai apoä som rsoä vo aqih. 1ç oä si o
rsoä voy aqih. 3 ha pqeä pei epiärgy ma pqobkeä pei eä ma
pkaiärio amauoqóy pot aporjopeiä rsgm enaruó-
kirg sgy rtmeä peiay pqoy so rtä moko sxm dqórexm
tpeä q sxm amhqxpiämxm poä qxm re eä ma rtcjejqileä mo
jqósoy leä koyç

(18) oä si oi paqelbóreiy sot EJS rso rsoä vo aqih. 2 ha
pqeä pei ma auoqotä m siy peqiueqeiajeä y jai sopijeä y
dqóreiy oi opoiäey amsapojqiämomsai rsg rtcjejqi-
leä mg jasórsarg pot epijqaseiä re jóhe peqiovgä
sot rsoä vot aqih. 2 jai dienócomsai re rtmsomirloä
le siy paqelbóreiy sxm ókkxm diaqhqxsijxä m

Saleiäxmç oä si jóhe rtlbokgä sot EJS re eä ma emiaiäo
eä ccqauo pqocqallasirlotä sot rsoä vot aqih. 2, ha
pqeä pei ma rtmiärsasai re poroä epaqjeä y xä rse ma
dijaiokoceiä vxqirsgä diaveiäqirg jai ha pqeä pei,
rtmepxä y, ma ameä qvesai sotkóvirsom rso 5% sot
rtmoä kot sgy rtlbokgä y sxm diaqhqxsijxä m Saleiäxmç

(19) oä si eiämai amacjaiäo oi peqiueä qeiey pot so 1999
elpiäpsotm rÂ eä mam jasó pqoseqaioä sgsa rsoä vo,
akkó dem pkgqotä m sa jqisgä qia epikeniloä sgsay, ma
stä votm lesabasijgä y rsgä qingy, g opoiäa ha leixä me-
sai pqoodetsijóç oä si g rsgä qing atsgä ha pqeä pei ma
eiämai valgkoä seqg so 2000 re rveä rg le so 1999ç

(20) oä si emdeiäjmtsai ma pqobkeuhotä m diasóneiy cia sgm
jasamolgä sxm diaheä rilxm poä qxmç oä si oi poä qoi
atsoiä ha pqeä pei ma tpoä jeimsai re esgä ria jasamolgä
jai oä si rtcjemsqxä momsai, leä vqiy rglamsijotä tä woty
soty, rsiy amapstniajó jahtrseqgleä mey peqiueä -
qeiey, rtlpeqikalbamoleä mxm oä rxm stcvómotm
lesabasijgä y rsgä qingyç

(21) oä si oi esgä riey rtmokijeä y eirpqóneiy jóhe jqósoty
leä koty apoä sa diaqhqxsijó Saleiäa dtmólei sot
paqoä msoy jamomirlotä , re rtmdtarloä le sgm
rtmdqolgä pot paqeä vei apoä so Saleiäo Rtmovgä y, ha
pqeä pei ma peqioqiäfomsai apoä eä ma cemijoä amxä saso
oä qio so opoiäo ha enaqsósai apoä sgm ehmijgä ija-
moä sgsa apoqqoä ugrgyç

(22) oä si g Episqopgä emdeiäjmtsai ma pqobaiämei rsgm
emdeijsijgä jasamolgä sxm diaheä rilxm pirsxä rexm
tpovqexä rexm cia eä jarso apoä soty jasó pqose-
qaioä sgsa rsoä voty, barifoä lemg rsa jasókkgka
amsijeilemijó jqisgä qiaç oä si so 4% sxm pirsxä rexm
pot diasiähemsai jasó som sqoä po atsoä rsa jqósg
leä kg, emdeiäjmtsai ma diasiähesai rso leä ro sgy peqioä -
dot apoä sgm Episqopgä ç oä si, re amacmxä qirg sxm
eidijxä m pqorpaheixä m cia sgm eiqgmetsijgä diadija-
riäa rsg Boä qeio Iqkamdiäa, so pqoä cqalla PEACE
ha pqeä pei ma rtmevirseiä eä xy so 2004ç oä si ha he-
rpirseiä, cia sgm peqiäodo 2000-2006 eidijoä pqoä -
cqalla emiärvtrgy cia siy rotgdijeä y peqiueä qeiey
NUTS-II oi opoiäey dem jaktä psomsai apoä som jasó-
koco pot pqobkeä pesai rso óqhqo 3 paqócqauoy 2
jai oi opoiäey pkgqotä m sa jqisgä qia sot óqhqot 2
sot pqxsojoä kkot aqih. 6 sgy Pqóngy
Pqorvxä qgrgy sgy Atrsqiäay, sgy Rotgdiäay jai sgy
Uimkamdiäayç

(23) oä si so 5,35% sot rtmoä kot sxm diaheä rilxm pirsxä -
rexm tpovqexä rexm diasiähesai cia siy joimosijeä y
pqxsobotkiäey jai so 0,65% cia siy jaimosoä ley
emeä qceiey jai sgm sevmijgä bogä heiaç

(24) oä si oi diaheä riley pirsxä reiy sxm diaqhqxsijxä m
Saleiäxm ha pqeä pei ma amapqoraqloä fomsai le sila-
qihlijó le emiaiäo rtmsekersgä cia som pqocqalla-
sirloä soty jai g silaqihlijgä atsgä amapqoraqlocgä
ha pqeä pei, eóm vqeiarseiä, ma tpobkgheiä re sevmijgä
dioä qhqxrg pqim apoä siy 31 Dejelbqiäot 2003ç

(25) oä si oi helekixä deiy aqveä y sgy lesaqqtä hlirgy sxm
diaqhqxsijxä m Saleiäxm sot 1988 ha pqeä pei ma ena-
jokothgä rotm ma dieä potm siy dqarsgqioä sgsey sxm
Saleiäxm eä xy so 2006ç oä si g peiäqa jaseä deine sgm
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amócjg ma epeä khotm beksixä reiy, xä rse ma atngheiä g
apkotä rsetrg jai g diauómeió sotyç oä si ha pqeä pei
eidijoä seqa g epidiäxng sgy aposekerlasijoä sgsay ma
hexqgheiä xy helekixä dgy aqvgä ç

(26) oä si g aposekerlasijoä sgsa jai g diauómeia sxm
dqarsgqiosgä sxm sxm diaqhqxsijxä m Saleiäxm apai-
sotä m ajqibgä jahoqirloä sxm aqlodiosgä sxm sxm
jqasxä m lekxä m jai sgy Joimoä sgsayç oä si oi aqlo-
dioä sgsey atseä y pqeä pei ma jahoqiäfomsai cia jóhe
rsódio sot pqocqallasirlotä , sgy paqajo-
kotä hgrgy, sgy aniokoä cgrgy jai sot ekeä cvotç oä si,
jasÂ euaqlocgä sgy aqvgä y sgy epijotqijoä sgsay, jai
le sgm epiutä kang sxm aqlodiosgä sxm sgy Epi-
sqopgä y, g euaqlocgä sxm paqelbórexm jai o eä kec-
voä y sot amgä jei jasó pqxä so koä co rsgm aqlodioä sgsa
sxm jqasxä m lekxä mç

(27) oä si g dqórg sgy Joimoä sgsay aposekeiä rtlpkgä qxla
gä rtlbokgä rsg dqórg sxm jqasxä m lekxä m jai oä si,
cia ma pqorueä qei anioä kocg pqorsiheä lemg aniäa, ha
pqeä pei ma emirvtheiä g esaiqijgä rveä rgç oä si g rveä rg
atsgä auoqó siy peqiueqeiajeä y jai sopijeä y aqveä y,
siy ókkey aqloä diey aqveä y, rtlpeqikalbamoleä mxm
atsxä m pot eiämai aqloä diey cia so peqibókkom jai
sgm pqoxä hgrg sgy iroä sgsay lesantä amdqxä m jai
ctmaijxä m, soty oijomolijotä y jai joimxmijotä y esaiä-
qoty jai soty ókkoty aqloä dioty oqcamirlotä yç oä si
oi rvesijoiä esaiäqoi ha pqeä pei ma rtlleseä votm rsgm
pqopaqarjetgä , sgm paqajokotä hgrg jai sgm anio-
koä cgrg sxm paqelbórexmç

(28) oä si emdeiäjmtsai ma jahoqirseiä g diadijariäa pqo-
cqallasirlotä apoä so rsódio sot rvediarlotä eä xy
som sekijoä dijaiotä vo jai ma dietjoktmheiä g diadi-
jariäa atsgä rsa jqósg leä kg vóqiy re emdeijsijeä y
cemijeä y jasethtä mreiy pot vaqórrei g Episqopgä cia
siy rvesijeä y jai rtlpeuxmgleä mey joimosijeä y pokisi-
jeä y oä rom auoqó sa diaqhqxsijó Saleiäaç

(29) oä si o pqocqallasirloä y pqeä pei ma enaruakiäfei som
rtmsomirloä sxm diaqhqxsijxä m Saleiäxm lesantä
soty jai le sa ókka tuirsólema vqglasodosijó
oä qcama jai sgm ESEpç oä si o em koä cx rtmsomirloä y
aporjopeiä epiärgy rso rtmdtarloä epivoqgcgä rexm
jai dameiäxmç

(30) oä si oi dqarsgqioä sgsey sxm Saleiäxm jai oi pqóneiy
rsg vqglasodoä sgrg sxm opoiäxm atsó rtmeirueä -
qotm pqeä pei ma rtmódotm le siy ókkey joimosijeä y
pokisijeä y jai ma sgqotä m sgm joimosijgä moloheriäa,
jai oä si, pqeä pei ma pqobkeuhotä m eidijeä y diasóneiyç
oä si, rsg rtmóqsgrg atsgä , oi emeä qceiey diódorgy jai
aniopoiägrgy sxm aposekerlósxm sgy eä qetmay jai
sgy sevmokocijgä y amópstngy pot amakalbómomsai
rsa pkaiäria sxm diaqhqxsijxä m Saleiäxm, pqeä pei ma
enaruakiäfotm sgm pqorsariäa sxm dijaixlósxm
sxm rtmdedeleä mxm le sgm apoä jsgrg jai sgm anio-
poiägrg sxm cmxä rexm jai ma dienócomsai sgqo-
tleä mxm sxm joimosijxä m jamoä mxm peqiä amsacxmi-
rlotä ç

(31) oä si ha pqeä pei ma jahoqirsotä m apkotä rseqa jqisgä -
qia jai sqoä poi epakgä hetrgy jai euaqlocgä y sgy
aqvgä y sgy pqorhesijoä sgsayç

(32) oä si eiämai amacjaiäo ma apkotrsetheiä so rtä rsgla
sot pqocqallasirlotä , le sgm euaqlocgä emiaiäay
dióqjeiay pqocqallasirlotä epsó esxä mç oä si, cia
som iädio rjopoä , ha pqeä pei ma peqioqirhotä m oi
loqueä y jai o aqihloä y sxm paqelbórexm, leä rx sgy,
jasó cemijoä jamoä ma, dienacxcgä y soty tpoä loqugä
okojkgqxleä mgy paqeä lbargy jasó peqiueä qeia,
leä rx sgy cemiäjetrgy sgy vqgä rgy sxm emiaiäxm ec-
cqóuxm pqocqallasirlotä cia soty jasó pqose-
qaioä sgsa rsoä voty, jai leä rx sgy emrxlósxrgy sxm
lecókxm eä qcxm jai sxm rtmokijxä m epivoqgcgä rexm
rsiy ókkey loqueä y paqeä lbargyç

(33) oä si, cia ma emirvtheiä g okojkgqxleä mg pqoreä ccirg
sgy amópstngy, emdeiäjmtsai ma enaruakirseiä, kal-
bamoleä mxm pómsxy tpoä wg sxm peqiueqeiajxä m
idiaiseqosgä sxm, g rtmeä peia sxm dqórexm sxm
diauoä qxm Saleiäxm pqoy siy joimosijeä y pokisijeä y,
sg rsqasgcijgä cia sgm aparvoä kgrg, sgm oijomolijgä
jai joimxmijgä pokisijgä sxm jqasxä m lekxä m jai sgm
peqiueqeijagä pokisijgä sxm jqasxä m lekxä mç

(34) oä si, cia ma epirpetrhotä m jai ma apkotrsethotä m oi
diadijariäey pqocqallasirlotä , ha pqeä pei ma dia-
jqihotä m oi aqlodioä sgsey sgy Episqopgä y apoä ejeiä-
mey sxm jqasxä m lekxä mç oä si, cia som rjopoä atsoä ,
emdeiäjmtsai ma pqobkeuheiä oä si g Episqopgä , jasoä -
pim pqosórexm sxm jqasxä m lekxä m, ecjqiämei siy
rsqasgcijeä y jai siy amapstniajeä y pqoseqaioä sgsey
sot pqocqallasirlotä , sgm joimosijgä vqglasodo-
sijgä rtllesovgä jai soty rtmaueiäy kepsoleqeiäy
jamoä mey euaqlocgä y, jai oä si sa jqósg leä kg apoua-
riäfotm cia sgm euaqlocgä sotyç oä si ha pqeä pei
epiärgy ma dietjqimirseiä so peqievoä lemo sxm
diauoä qxm loquxä m paqeä lbargyç

(35) oä si g apojemsqxleä mg euaqlocgä sxm emeqceixä m sxm
diaqhqxsijxä m Saleiäxm apoä sa jqósg leä kg ha pqeä -
pei ma paqeä vei ecctgä reiy oä rom auoqó som sqoä po
jai sgm poioä sgsa sgy euaqlocgä y, sa aposekeä rlasa
jai sgm aniokoä cgrgä soty jai sg vqgrsgä dgloriomo-
lijgä diaveiäqirg jai som eä kecvoä sgyç

(36) oä si g Episqopgä ha pqeä pei ma lpoqeiä ma ecjqiämei,
rtmeqcafoä lemg eóm vqeiófesai le sgm ESEp, sa
lecóka epemdtsijó eä qca pot tpeqbaiämotm oqi-
rleä mo tä woy vqglasodoä sgrgy, cia ma aniokoceiä sgm
epiäpsxrgä soty jai sgm pqobkepoä lemg vqgrilo-
poiägrg sxm joimosijxä m poä qxmç

(37) oä si oi emeä qceiey joimosijotä emdiaueä qomsoy pot
amakalbómomsai le pqxsobotkiäa sgy Episqopgä y,
emdeiäjmtsai ma rtlpkgqxä motm siy emeä qceiey pot
amakalbómomsai rso pkaiärio sxm jasó pqose-
qaioä sgsa rsoä vxmç
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(38) oä si atseä y oi joimosijeä y pqxsobotkiäey eiämai amócjg
ma auieqxhotä m rsgm pqoxä hgrg sgy diartmoqiajgä y,
diajqasijgä y jai diapeqiueqeiajgä y rtmeqcariäay
(INTERREG), sgy oijomolijgä y jai joimxmijgä y
amabóhlirgy sxm poä kexm jai sxm pqoarsiäxm pot
dieä qvomsai jqiärg (URBAN), aluoseä qxm le vqgla-
sodoä sgrg apoä so ESPA, sgy acqosijgä y amópstngy
(LEADER, le vqglasodoä sgrg apoä so ECSPE-
Slgä la Pqoramasokirlotä , jai sgy amópstngy sxm
amhqxpiämxm poä qxm le pkaiärio sgm iroä sgsa etjai-
qixä m (EQUAL), le vqglasodoä grg apoä so EJSç oä si
eiämai idiaiäseqa rglamsijgä g pqoxä hgrg sgy dia-
rtmoqiajgä y, diajqasijgä y jai diapeqiueqeiajgä y
rtmeqcariäay Ç idiäxy le sgm pqoopsijgä sgy
dietä qtmrgyç oä si ha pqeä pei ma doheiä g deä otra pqo-
rovgä rsg rtmeqcariäa le siy enoä vxy apoä jemsqey
peqioveä yç oä si ha pqeä pei ma beksixheiä o rtmsomirloä y
sgy diartmoqiajgä y, diajqasijgä y jai diapeqiue-
qeiajgä y rtmeqcariäay le siy emeä qceiey pot dienóco-
msai dtmólei sot jamomirlotä (EOJ) aqih. 3906/
89 (1), sot jamomirlotä (Etqasoä l, EJ) aqih. 1279/
96 (2) jai sot jamomirlotä (EJ) aqih. 1488/96 (3),
idiäxy le sgm pqoopsijgä sgy dietä qtmrgy sgy Etqx-
paøjgä y èmxrgy jai kalbómomsay tpoä wg sgm etqx-
leroceiajgä rtmeqcariäaç oä si ha pqeä pei ma kguheiä
deoä msxy tpoä wg g joimxmijgä jai epacceklasijgä
eä msang sxm aisotä msxm órtko rsa pkaiäria sgy
pqxsobotkiäay EQUALç

(39) oä si sa diaqhqxsijó Saleiäa ha pqeä pei ma rsgqiäfotm
lekeä sey, pikosijó pqocqóllasa jai amsakkaceä y
elpeiqixä m, xä rse ma pqoxhotä m jaimosoä ley pqorec-
ciäreiy jai pqajsijeä y le apkoä sgsa jai diauómeia
rsgm euaqlocgä sotyç

(40) oä si, cia ma emirvtheiä so lovketsijoä uaimoä lemo pot
pqojtä psei apoä sg vqgä rg sxm joimosijxä m poä qxm,
etmoxä msay jasó so dtmasoä m peqirroä seqo sgm pqo-
rutcgä re idixsijeä y pgceä y vqglasodoä sgrgy, jai cia
ma kalbómesai aposekerlasijoä seqa tpoä wg g apo-
dosijoä sgsa sxm eä qcxm, ha pqeä pei ma diauoqo-
poiotä msai oi loqueä y emirvtä rexm pot diämotm sa
diaqhqxsijó Saleiäa jai ma amapqoraqloä fomsai
sa pororsó paqeä lbargy le rsoä vo sgm pqoxä hgrg
sot joimosijotä rtlueä qomsoy, sgm paqovgä jimgä sqxm
cia sg vqgrilopoiägrg diauoqopoigleä mxm vqglaso-
dosijxä m poä qxm, jai som peqioqirloä sgy rtllesovgä y
sxm Saleiäxm, vóqiy rsgm paqovgä jimgä sqxm cia sg
vqgrilopoiägrg jasókkgkxm loquxä m emiärvtrgyç oä si,
pqoy sotä so, ha pqeä pei ma jahoqirsotä m leixleä ma
pororsó rtllesovgä y rsgm peqiäpsxrg epemdtä rexm
re epiveiqgä reiy jai epemdtä rexm re tpodolgä oi
opoiäey paqócotm rglamsijó eä rodaç oä si, cia soty
rjopotä y sot paqoä msoy jamomirlotä , emdeiäjmtsai xy
rglamsijó jahaqó eä roda ma oqirhotä m emdeijsijxä y
sa eä roda pot ameä qvomsai rso 25% sotkóvirsom
sot okijotä joä rsoty sgy rtcjejqileä mgy epeä mdtrgyç

(41) oä si, rtä luxma le sgm aqvgä sgy epijotqijoä sgsay,
oä sam dem tpóqvotm joimosijoiä jamoä mey, ha pqeä pei
ma euaqloä fomsai rsiy epikeä niley dapómey, oi rvesi-
joiä ehmijoiä jamoä mey. Oi joimosijoiä jamoä mey lpo-
qotä m ma herpirsotä m apoä sgm Episqopgä , oä sam uaiä-
momsai amacjaiäoi cia sgm enaruókirg sgy oloioä lo-
qugy jai diäjaigy vqgrilopoiägrgy sxm diaqhqx-
sijxä m Saleiäxm rsgm Joimoä sgsaç oä si eiämai pómsxy
amacjaiäo ma pqordioqirheiä g epikeniloä sgsa sxm
dapamxä m oä rom auoqó siy gleqolgmiäey eä maqngy jai
kgä ngy sgy epikeniloä sgsay jai sg lajqó dióqjeia
fxgä y sxm epemdtä rexmç oä si, rtmepxä y, cia ma ena-
ruakirheiä g aposekerlasijoä sgsa jai g lajqovqoä -
mia epiäpsxrg sgy paqeä lbargy sxm Saleiäxm, lia
pqóng ha pqeä pei ma diasgqeiä so dijaiäxló sgy cia
pkgä qg gä leqijgä emiärvtrg apoä sa Saleiäa loä mom
euoä rom dem epeä khei rglamsijgä lesabokgä xy pqoy
sg utä rg sgy gä soty oä qoty euaqlocgä y sgy, g opoiäa
ma ejsqeä pei sgm emirvtoä lemg pqóng apoä som aqvijoä
rsoä vo sgyç

(42) oä si eiämai amacjaiäo ma apkotrsethotä m oi jamoä mey
jai oi diadijariäey amókgwgy tpovqexä rexm jai
pkgqxlxä mç oä si, pqoy sotä so, oi amakgä weiy tpovqexä -
rexm apoä som pqoùpokocirloä pqeä pei ma pqaclaso-
poiotä msai liäa uoqó so eä soy, rtä luxma le siy pokte-
seiäy dgloriomolijeä y pqoopsijeä y jai so rveä dio
vqglasodoä sgrgy sxm paqelbórexm, oi de
pkgqxleä y pqeä pei ma pqaclasopoiotä msai le sg
loqugä pqojasabokgä y jai rsg rtmeä veia epirsqougä y
sxm dapamxä m pot eä votm pqaclasopoigheiäç oä si,
rtä luxma le pócia molokociäa, oi soä joi pot emdevo-
leä mxy paqócomsai apoä sgm pqojasabokgä apose-
kotä m poä qoty sot emdiaueqoleä mot jqósoty leä koty
jai oä si, cia ma emirvheiä g epiäpsxrg sxm Saleiäxm,
eiämai rglamsijoä ma diasiähemsai oi soä joi atsoiä cia
som iädio rjopoä le sgm amsiärsoivg pqojasabokgä ç

(43) oä si eiämai amacjaiäo ma eiravhotä m ecctgä reiy vqgrsgä y
dgloriomolijgä y diaveiäqirgy, le sgm tpovqeä xrg
dijaiokoä cgrgy jai apoä deingy sxm dapamxä m jai le
sg heä rpirg oä qxm pkgqxlgä y pot ma amaueä qomsai
rsgm sgä qgrg sxm barijxä m aqlodiosgä sxm re heä lasa
paqajokotä hgrgy sot pqocqallasirlotä , dglorio-
molijotä ekeä cvot jai euaqlocgä y sot joimosijotä
dijaiäotç

(44) oä si, cia ma enaruakirheiä g vqgrsgä diaveiäqirg sxm
joimosijxä m poä qxm, eiämai amacjaiäo ma beksixhotä m
oi pqobkeä weiy jai g ejseä kerg sxm dapamxä mç oä si,
pqoy som rjopoä atsoä m, sa jqósg leä kg ha pqeä pei
ma diabibófotm sajsijó rsgm Episqopgä siy oijeiäey
pqobkeä weiy vqgrilopoiägrgy sxm joimosijxä m poä qxm
jai oä si oi jahtrseqgä reiy rsg dgloriomolijgä ejseä -
kerg lpoqotä m ma pqojakeä rotm epirsqougä sgy pqo-
jasabokgä y jai atsepócceksey apoderletä reiy
pirsxä rexmç

(45) oä si, jasó sgm lesabasijgä peqiäodo apoä 1gy Iamota-
qiäot 1999 leä vqi 31gy Dejelbqiäot 2001, jóhe lmeiäa
sot etqxä ha pqeä pei, jasó cemijoä jamoä ma, ma eqlg-

(1) EE L 375 sgy 23.12.1989, r. 11 (PHARE)ç jamomirloä y oä pxy
sqopopoigä hgje seketsaiäa apoä som jamomirloä (EJ)
aqih. 753/96 (EE L 103 sgy 26.4.1996, r. 5).

(2) EE L 165 sgy 4.7.1996, r. 1 (TACIS).
(3) EE L 189 sgy 30.7.1996, r. 1ç jamomirloä y oä pxy sqopo-

poigä hgje seketsaiäa apoä som jamomirloä (EJ) aqih. 780/98
[EE L 113 sgy 15.4.1998, r. 2 (MEDA)].
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metä esai xy lmeiäa sot etqxä xy molirlasijgä y lomó-
day, oä pxy pqobkeä pesai rso óqhqo 2, detä seqg
uqórg, sot jamomirlotä (EJ) aqih. 974/98 sot
Rtlbotkiäot, sgy 3gy Laðot 1998, cia sgm eiracxcgä
sot etqxä (1)ç

(46) oä si, eä ma apoä sa eveä ccta aposekerlasijoä sgsay sgy
dqórgy sxm diaqhqxsijxä m Saleiäxm, eiämai g apose-
kerlasijgä paqajokotä hgrgç oä si eiämai amacjaiäo ma
beksixheiä g paqajokotä hgrg jai ma jahoqirsotä m
raueä rseqa oi rvesijeä y aqlodioä sgseyç oä si ha pqeä pei
idiäxy ma ciämei diójqirg lesantä sxm jahgjoä msxm
diaveiäqirgy jai sxm jahgjoä msxm paqajokotä hgrgyç

(47) oä si eiämai amacjaiäo ma oqiäfesai liäa jai loä mg diavei-
qirsijgä aqvgä cia jóhe paqeä lbarg jai ma jahoqiä-
fomsai oi aqlodioä sgseä y sgyç oä si oi aqlodioä sgsey
atseä y auoqotä m jtqiäxy sg rtkkocgä rsoiveiäxm rve-
sijó le sa aposekeä rlasa jai sg diabiäbargä soty
rsgm Episqopgä , sgm oqhgä dgloriomolijgä ejseä kerg,
sgm oqcómxrg sgy aniokoä cgrgy jai sgm sgä qgrg sxm
tpovqexä rexm re heä lasa dglorioä sgsay jai joimosi-
jotä dijaiäotç oä si, rso pkaiärio atsoä , emdeiäjmtsai ma
pqobkeä pomsai sajsijeä y rtmamsgä reiy cia sgm paqa-
jokotä hgrg sgy paqeä lbargy lesantä Episqopgä y jai
diaveiqirsijgä y aqvgä yç

(48) oä si emdeiäjmtsai ma dietjqimirseiä oä si g episqopgä
paqajokotä hgrgy eiämai oä qcamo oqirleä mo apoä so
jqósoy leä koy pot rtmodetä ei sgm paqeä lbarg, ekeä c-
vei sg diaveiäqirgä sgy ej leä qoty sgy diaveiqirsijgä y
aqvgä y, enaruakiäfei sgm sgä qgrg sxm oijeiäxm
jasethtä mrexm jai jamoä mxm euaqlocgä y jai enesó-
fei sgm aniokoä cgrgä sgyç

(49) oä si oi deiäjsey jai oi esgä riey ejheä reiy ejseä kergy
eiämai otrixä deiy cia sgm paqajokotä hgrg jai oä si
eiämai amócjg ma pqordioqirsotä m raueä rseqa, xä rse
ma amsijasopsqiäfotm le anioä pirso sqoä po sgm
pqoä odo sxm paqelbórexm jai sgm poioä sgsa sot
pqocqallasirlotä ç

(50) oä si eiämai amócjg, cia ma enaruakirheiä g aposeke-
rlasijgä jai olakgä euaqlocgä , ma pqordioqirsotä m
oi tpovqexä reiy sxm jqasxä m lekxä m rvesijó le sa
rtrsgä lasa diaveiäqirgy jai ekeä cvot, sgm pirso-
poiägrg sxm dapamxä m jai sgm pqoä kgwg, som emso-
pirloä jai sg dioä qhxrg sxm paqastpixä m jai sxm
paqabórexm sot joimosijotä dijaiäotç

(51) oä si, le sgm epiutä kang sxm tuirsaleä mxm aqlo-
diosgä sxm sgy Episqopgä y re heä lasa dgloriomolijotä
ekeä cvot, ha pqeä pei ma emirvtheiä g rtmeqcariäa
lesantä sxm jqasxä m lekxä m jai sgy Episqopgä y rsom
soleä a atsoä m jai ma pqobkeuhotä m idiäxy sajsijeä y
diabotketä reiy lesantä sxm jqasxä m lekxä m jai sgy
Episqopgä y, le rjopoä sgm eneä sarg sxm leä sqxm pot
kalbómomsai apoä sa jqósg leä kg jai sgm tpobokgä

ej leä qoty sgy Episqopgä y, eóm vqeiófesai, aisgä rexm
cia kgä wg dioqhxsijxä m leä sqxmç

(52) oä si eiämai amacjaiäo ma jahoqirseiä g aqlodioä sgsa
sxm jqasxä m lekxä m re heä lasa diäxngy jai
dioä qhxrgy sxm paqastpixä m jai sxm paqabórexm,
jahxä y jai g aqlodioä sgsa sgy Episqopgä y re
peqiäpsxrg pot sa jqósg leä kg dem rtlloquxä mo-
msai le siy tpovqexä reiy sotyç

(53) oä si g aposekerlasijoä sgsa jai g epiäpsxrg sxm
dqarsgqiosgä sxm sxm diaqhqxsijxä m Saleiäxm
enaqsxä msai epiärgy apoä sg beksiäxrg jai sgm
elbóhtmrg sgy aniokoä cgrgy, jai oä si ha pqeä pei ma
dietjqimirsotä m oi aqlodioä sgsey sxm jqasxä m lekxä m
jai sgy Episqopgä y rso heä la atsoä , jahxä y jai oi
kepsoleqeiäy jamoä mey pot ecctxä momsai sgm aniopi-
rsiäa sgy aniokoä cgrgyç

(54) oä si ha pqeä pei ma aniokocotä msai oi paqelbareiy
emoä wei sgy pqopaqarjetgä y soty jai sgy emdió-
lergy amahexä qgrgä y soty jai sgy aposiälgrgy sxm
epipsxä rexä m soty, jai oä si g diadijariäa anio-
koä cgrgy ha pqeä pei ma emrxlasxheiä rsgm paqajo-
kotä hgrg sxm paqelbórexmç oä si, pqoy sotä so,
emdeiäjmtsai ma oqirhotä m oi rsoä voi jai so peqievoä -
lemo jóhe rsadiäot sgy aniokoä cgrgy jai ma emi-
rvtheiä g aniokoä cgrg sgy jasórsargy oä rom auoqó
sgm joimxmijgä jai oijomolijgä jasórsarg, so peqi-
bókkom jai sgm iroä sgsa amdqxä m jai ctmaijxä mç

(55) oä si g emdiólerg aniokoä cgrg jai g diasgä qgrg emoä y
leä qoty sxm pirsxä rexm xy apohelasijotä , episqeä pei
sg voqgä cgrg rtlpkgqxlasijxä m pirsxä rexm re jóhe
jqósoy leä koy re rtmóqsgrg le sgm epiädorg sxm
paqelbórexmç oä si g voqgä cgrg atsgä pqeä pei ma
bariäfesai re amsijeilemijó, apkó jai diauamgä
jqisgä qia, sa opoiäa ma amsijasopsqiäfotm sgm apo-
sekerlasijoä sgsa, sg diaveiäqirg jai sg dgloriomo-
lijgä ejseä kergç

(56) oä si ha pqeä pei, amó sqiesiäa, ma tpobókkesai eä jherg
rvesijó le sgm pqoä odo pot episekeiäsai rsgm pqac-
lasopoiägrg sgy oijomolijgä y jai joimxmijgä y
rtmovgä y jai oä si g eä jherg atsgä ha pqeä pei ma peqi-
kalbómei amóktrg sgy jasórsargy jai sgy oijomo-
lijgä y jai joimxmijgä y amópstngy sxm peqiueqeixä m
sgy Joimoä sgsayç

(57) oä si, cia ma jasarseiä dtmasgä g otriarsijgä órjgrg
sgy esaiqijgä y rveä rgy jai g epaqjgä y pqoxä hgrg sxm
joimosijxä m paqelbórexm, ha pqeä pei ma enaruaki-
rheiä g etqtä seqg dtmasgä pkgqouoä qgrg jai dglo-
rioä sgsaç oä si oi aqveä y pot eiämai aqloä diey cia sg dia-
veiäqirg sxm paqelbórexm eä votm sg rvesijgä ethtä mg,
oä pxy jai sgm ethtä mg ma sgqotä m emgä leqg sgm Epi-
sqopgä cia sa leä sqa pot kalbómomsaiç

(58) oä si emdeiäjmtsai ma jahoqirhotä m oi kepsoleqeiäy
jamoä mey rvesijó le sg keisotqciäa sxm episqopxä m
pot jakotä msai ma epijotqgä rotm sgm Episqopgä rso
pkaiärio sgy euaqlocgä y sot paqoä msoy jamomirlotä ç(1) EE L 139 sgy 11.5.1998, r. 1.
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(59) oä si ha pqeä pei ma jahoqirhotä m eidijeä y lesabasijeä y
diasóneiy, oi opoiäey ha episqeä wotm ma pqoesoila-
rseiä o meä oy pqocqallasirloä y loä kiy aqviärei ma irv-
tä ei o paqxä m jamomirloä y, jai ha enaruakiärotm oä si,
dem ha diajopeiä g paqovgä emiärvtrgy pqoy sa

jqósg leä kg em amalomgä sgy jasóqsirgy sxm rve-
diäxm jai sxm paqelbórexm rtä luxma le so meä o
rtä rsgla,

ENEDXRE SOM PAQOMSA JAMOMIRLO:

SISKOR I

CEMIJER AQVER

JEUAKAIO I

RSOVOI JAI APORSOKG

Òqhqo 1

Rsoä voi

G dqórg sgy Joimoä sgsay leä rx sxm diaqhqxsijxä m
Saleiäxm, sot Saleiäot Rtmovgä y, sot Etqxpaøjotä Cexqci-
jotä Saleiäot Pqoramasokirlotä jai Ecctgä rexm Ç
ECSPE-Slgä la Ecctgä rexm, sgy Etqxpaøjgä y Sqópefay
Epemdtä rexm (ESEp) jai sxm ókkxm tuirsaleä mxm vqgla-
sodosijxä m oqcómxm, aporjopeiä rsgm epiäsetng sxm
cemijxä m rsoä vxm pot amaueä qomsai rsa óqhqa 158 jai 160
sgy Rtmhgä jgy. Sa diaqhqxsijó Saleiäa, g ESEp jai sa
ókka tuirsólema vqglasodosijó oä qcama rtlbókkotm, so
jaheä ma le som jasókkgko sqoä po, rsgm epiäsetng sxm engä y
sqixä m jasó pqoseqaioä sgsa rsoä vxm:

1. pqoxä hgrg sgy amópstngy jai sgy diaqhqxsijgä y pqo-
raqlocgä y sxm amapstniajó jahtrseqgleä mxm peqiue-
qeixä m, euengä y Ûrsoä voy aqih. 1ë,

2. rsgä qing sgy oijomolijgä y jai joimxmijgä y amartcj-
qoä sgrgy sxm peqiovxä m pot amsilesxpiäfotm diaqhqx-
sijeä y dtrjokiäey, euengä y Ûrsoä voy aqih. 2ë,

3. rsgä qing sgy pqoraqlocgä y jai sot ejrtcvqomirlotä
sxm pokisijxä m jai sxm rtrsglósxm ejpaiädetrgy,
jasóqsirgy jai aparvoä kgrgy, euengä y Ûrsoä voy
aqih. 3ë. O rsoä voy atsoä y paqelbaiämei rsiy vqglaso-
dosgä reiy ejsoä y sxm peqiueqeixä m pot jaktä psomsai
apoä som rsoä vo aqih. 1 jai heä sei eä ma pokisijoä pkaiärio
amauoqóy cia so rtä moko sxm leä sqxm pqoy oä uekoy
sxm amhqxpiämxm poä qxm rso ehmijoä eä daquoy, le sgm
epiutä kang sxm peqiueqeiajxä m idioloquixä m.

Jasó sgm epidiäxng atsxä m sxm rsoä vxm, g Joimoä sgsa,
rtlbókkei rsgm pqoxä hgrg liay aqlomijgä y, iroä qqopgy
jai aeiuoä qot amópstngy sxm oijomolijxä m dqarsg-
qiosgä sxm, rsgm amópstng sgy aparvoä kgrgy jai sxm
amhqxpiämxm poä qxm, rsgm pqorsariäa jai beksiäxrg sot
peqibókkomsoy jai rsgm enókeiwg sxm amirosgä sxm,
jahxä y jai rsgm pqoxä hgrg sgy iroä sgsay lesantä amdqxä m
jai ctmaijxä m.

Òqhqo 2

Leära jai aporsokgä

1. Jasó sgm eä mmoia sot paqoä msoy jamomirlotä , xy
Ûdiaqhqxsijó Saleiäaë mootä msai: sa Etqxpaøjoä Saleiäo
Peqiueqeiajgä y Amópstngy (ESPA), so Etqxpaøjoä
Saleiäo (EJS), so Etqxpaøjoä Cexqcijoä Saleiäo Pqora-
masokirlotä jai Ecctgä rexm (ECSPE), Slgä la Pqorama-
sokirlotä jai so Vqglasodosijoä Leä ro Pqoramasokirlotä
sgy Akieiäay (VLPA), euengä y jakotä lema ÛSaleiäaë.

2. Rtä luxma le sa óqhqa 33, 146 jai 160 sgy
rtmhgä jgy, sa Saleiäa rtlbókkotm, so jaheä ma rtä luxma
le siy eidijeä y diasóneiy pot so dieä potm, rsgm epiäsetng
sxm rsoä vxm aqih. 1, aqih. 2 jai aqih. 3, bórei sgy ajoä -
kothgy jasamolgä y:

a) rsoä voy aqih. 1: ESPA, EJS, ECSPE-Slgä la Pqo-
ramasokirlotä , jai VLPAç

b) rsoä voy aqih. 2: ESPA jai EJSç

c) rsoä voy aqih. 3: EJS.

3. So VLPA rtlbókkei rsgm tkopoiägrg sxm diaqhqx-
sijxä m dqórexm rsom akietsijoä soleä a ejsoä y sxm peqiue-
qeixä m sot rsoä vot aqih. 1, rtä luxma le som jamomirloä
(EJ) aqih. 1263/1999 sot Rtlbotkiäot, sgy 21gy Iotmiäot
1999, cia so vqglasodosijoä leä ro pqoramasokirlotä sgy
akieiäay (1).

So ECSPE-Slgä la Ecctgä rexm rtlbókkei epiärgy rsgm
epiäsetng sot rsoä vot aqih. 2, rtä luxma le som jamomirloä
(EJ) aqih. 1257/1999.

4. Sa saleiäa rtlbókkotm rsg vqglasodoä sgrg joimo-
sijxä m pqxsobotkixä m jai rsg rsgä qing jaimosoä lxm emeq-
ceixä m jai sevmijgä y bogä heiay.

Sa leä sqa sevmijgä y bogä heiay ejsekotä msai rso pkaiärio sot
pqocqallasirlotä pot oqiäfesai rsa óqhqa 13 eä xy 27 gä
le pqxsobotkiäa sgy Episqopgä y rtä luxma le so óqhqo 23.

(1) Bkeä pe rekiäda 54 sgy paqotä ray Epiärglgy Eugleqiäday.
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5. Oi ókkoi poä qoi sot joimosijotä pqoùpokocirlotä
pot lpoqotä m ma vqgrilopoighotä m cia sgm epiäsetng sxm
rsoä vxm pot amaueä qomsai rso óqhqo 1, eiämai idiäxy oi
poä qoi pot diasiähemsai cia sa ókka leä sqa diaqhqxsijotä
vaqajsgä qa jai cia so Saleiäo Rtmovgä y.

G Episqopgä jai sa jqósg leä kg leqilmotä m cia sg rtmeä -
peia sxm pqónexm sxm Saleiäxm pqoy siy koipeä y joimosi-
jeä y pokisijeä y jai emeä qceiey, idiäxy rsoty soleiäy sgy apa-
rvoä kgrgy, sgy iroä sgsay amdqxä m jai ctmaijxä m, sgy joimx-
mijgä y pokisijgä y, sgy paideiäay jai sgy epacceklasijgä y
ejpaiädetrgy, sgy joimgä y cexqcijgä y pokisijgä y, sgy joimgä y
akietsijgä y pokisijgä y, sxm lesauoqxä m, sgy emeä qceiay jai
sxm dietqxpaøjxä m dijstä xm, jahxä y jai cia sgm emrx-
lósxrg sxm apaisgä rexm pqorsariäay sot peqibókkomsoy
rsom oqirloä jai sgm euaqlocgä sxm pqónexm sxm
Saleiäxm.

6. G ESEp rtmeqcófesai cia sgm epiäsetng sxm rsoä vxm
sot óqhqot 1, rtä luxma le siy diasóneiy sot jasarsasi-
jotä sgy.

Sa ókka tuirsólema vqglasodosijó oä qcama sa opoiäa
lpoqotä m ma paqeä lbotm, so jaheä ma rtä luxma le siy eidi-
jeä y diasóneiy pot so dieä potm, cia sgm epiäsetng sxm
rsoä vxm pot oqiäfomsai rso óqhqo 1, eiämai idiäxy so Etqx-
paøjoä Saleiäo Epemdtä rexm jai g Etqxpaøjgä Joimoä sgsa
Asolijgä y Emeä qceiay (Etqasoä l) (dómeia, ecctgä reiy),
euengä y Ûókka vqglasodosijó oä qcamaë.

JEUAKAIO II

CEXCQAUIJG EPIKENILOSGSA CIA SOTR JASA
PQOSEQAIOSGSA RSOVOTR

Òqhqo 3

Rsoä voy aqih. 1

1. Oi peqiueä qeiey siy opoiäey auoqó o rsoä voy aqih. 1
eiämai oi peqiueä qeiey pot amsirsoivotä m rso epiäpedo II sgy
omolasokociäay rsasirsijxä m edauijxä m lomódxm (NUTS
II), jai sxm opoiäxm so jasó jeuakgä m ajahóqirso ecvxä -
qio pqoøoä m (AEcvP), lesqotä lemo re lomódey acoqa-
rsijgä y dtä malgy jai tpokocifoä lemo le bórg sa joimosijó
rsoiveiäa sxm sqixä m seketsaiäxm esxä m, sa opoiäa eiämai dia-
heä rila rsiy 26 Laqsiäot 1999, eiämai lijqoä seqo sot 75%
sot joimosijotä leä rot oä qot.

O rsoä voy atsoä y auoqó epiärgy siy enoä vxy apoä jemsqey
peqioveä y (Cakkijó Tpeqpoä msia Dialeqiärlasa, Afoä qey,
Jamóqiey Mgä roty jai Ladeä qa), oi opoiäey dem uhómotm
so jasxä saso oä qio sot 75% jai siy peqioveä y pot jaktä -
pomsai apoä som rsoä vo aqih. 6 jasó so diórsgla 1995Æ
1999 dtmólei sot pqxsojoä kkot aqih. 6 sgy Pqóngy
Pqorvxä qgrgy sgy Atrsqiäay, sgy Uimkamdiäay jai sgy
Rotgdiäay.

2. JasÂ atrsgqgä euaqlocgä sgy paqacqóuot 1, pqxä so
edóuio, g Episqopgä jasaqsiäfei som jasókoco sxm
peqiueqeixä m pot tpócomsai rso rsoä vo aqih. 1, le sgm
epiutä kang sot óqhqot 6 paqócqauoy 1 jai sot óqhqot 7
paqócqauoy 4, detä seqo edóuio.

O jasókocoy atsoä y irvtä ei cia epsó eä sg apoä sgm 1g Ia-
motaqiäot 2000.

Òqhqo 4

Rsoä voy aqih. 2

1. Oi peqiueä qeiey siy opoiäey auoqó o rsoä voy aqih. 2
eiämai oi peqiueä qeiey pot amsilesxpiäfotm diaqhqxsijó
pqobkgä lasa, oi opoiäey eiämai rjoä pilo ma stä votm rsgä qingy
cia sgm oijomolijgä jai joimxmijgä soty amartcjqoä sgrg,
rtä luxma le so óqhqo 1 rgleiäo 2, jai oi opoiäey eä votm
rglamsijoä pkghtrloä gä eä jsarg. Eidijoä seqa, peqikalbó-
momsai oi peqioveä y tpoä joimxmijooijomolijgä lesakkacgä
rsoty soleiäy sgy biolgvamiäay jai sxm tpgqerixä m, oi uhiä-
motrey acqosijeä y peqioveä y, oi arsijeä y peqioveä y pot amsi-
lesxpiäfotm dtrjokiäey jai oi enaqsxä lemey apoä sgm akieiäa
peqioveä y pot dieä qvomsai jqiärg.

2. G Episqopgä jai sa jqósg leä kg pqorpahotä m ma
enaruakiärotm oä si g paqeä lbarg rtcjemsqxä mesai pqóc-
lasi rsiy peqioveä y sgy Joimoä sgsay pot pkgä ssomsai ba-
qtä seqa jai rso pkeä om emdedeicleä mo cexcqauijoä epiäpedo.
O pkghtrloä y sxm peqiovxä m peqiä sxm opoiäxm g
paqócqauoy 1, dem pqeä pei ma amsipqorxpetä ei pororsoä
lecaktä seqo sot 18% sot rtmokijotä pkghtrlotä sgy Joi-
moä sgsay. RÂ atsgä sg bórg, g Episqopgä jahoqiäfei amxä -
saso oä qio pkghtrlotä jasó jqósoy leä koy, re rtmóqsgrg
le sa ajoä kotha rsoiveiäa:

a) so rtä moko pkghtrlotä rsiy peqiueä qeiey NUTS III
jóhe jqósoty leä koty, pot pkgqotä m sa jqisgä qia sxm
paqacqóuxm 5 jai 6ç

b) sg robaqoä sgsa sxm diaqhqxsijxä m pqobkglósxm re
ehmijoä epiäpedo, re jóhe jqósoy leä koy, re rveä rg le
sa ókka emdiaueqoä lema jqósg leä kg. G robaqoä sgsa
atsgä ejsilósai le bórg so epiäpedo sgy okijgä y ameq-
ciäay jai sgy ameqciäay lajqóy diaqjeiäay, ejsoä y sxm
peqiueqeixä m pot jaktä psomsai apoä som rsoä vo aqih. 1ç

c) sgm amócjg ma rtlbókei jóhe jqósoy leä koy le diäjaio
sqoä po rsg cemijgä pqorpóheia rtcjeä msqxrgy, oä pxy
atsgä oqiäfesai rso paqoä m edóuioç g leä cirsg leiäxrg
sot pkghtrlotä pot jaktä psesai apoä som rsoä vo
aqih. 2, dem tpeqbaiämei so eä ma sqiäso re rveä rg le som
pkghtrloä pot so 1999 jaktä psesai apoä soty rsoä voty
aqih. 2 jai aqih. 5b, oi opoiäoi pqobkeä pomsai rsom
jamomirloä (EOJ) aqih. 2052/88.

G Episqopgä diabibófei rsa jqósg leä kg oä ka sa rsoiveiäa
pot diaheä sei jai auoqotä m sa jqisgä qia sxm
paqacqóuxm 5 jai 6.

3. Emsoä y sxm amxsósxm oqiäxm peqiä sxm opoiäxm g
paqócqauoy 2, sa jqósg leä kg pqoseiämotm rsgm Epi-
sqopgä som jasókoco sxm rglamsijxä m peqiovxä m, oi opoiäey
amsipqorxpetä otm:
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a) peqiueä qeiey epipeä dot NUTS III gä peqioveä ey pot
pkgä ssomsai baqtä seqa rso erxseqijoä sxm peqiueqeixä m
atsxä m jai pkgqotä m eiäse sa jqisgä qia sgy
paqacqóuot 5 eiäse sa jqisgä qia sgy paqacqóuot 6ç

b) peqioveä y pot pkgqotä m sa jqisgä qia peqiä sxm opoiäxm
g paqócqauoy 7 gä sa jqisgä qia peqiä sxm opoiäxm g
paqócqauoy 8 gä sa eidijó jqisgä qia sxm jqasxä m
lekxä m peqiä sxm opoiäxm g paqócqauoy 9.

Sa jqósg leä kg diabibófotm rsgm Episqopgä sa rsasi-
rsijó jai ókka rsoiveiäa, rso jasakkgkoä seqo cexcqauijoä
epiäpedo, sa opoiäa sgy eiämai apaqaiäsgsa cia sgm anio-
koä cgrg sxm pqosórexm atsxä m.

4. Bórei sxm rsoiveiäxm pot oqiäfomsai rsgm
paqócqauo 3, g Episqopgä , re rsemgä rtmeqcariäa le so
emdiaueqoä lemo jqósoy leä koy, jasaqsiäfei som jasókoco
sxm peqiovxä m pot auoqó o rsoä voy aqih. 2, kalbómomsay
tpoä wg siy ehmijeä y pqoseqaioä sgsey, le sgm epiutä kang sot
óqhqot 6 paqócqauoy 2.

Oi peqioveä y pot pkgqotä m sa jqisgä qia sxm paqacqóuxm 5
jai 6 jaktä psotm sotkóvirsom so 50% sot pkghtrlotä
pot auoqó o rsoä voy aqih. 2 re jóhe jqósoy leä koy, pkgm
enaiqeä rexm pot dijaiokocotä msai deoä msxy apoä siy amsi-
jeilemijeä y rtmhgä jey.

5. Oi peqioveä y tpoä oijomolijgä jai joimxmijgä lesak-
kacgä rso biolgvamijoä soleä a, peqiä sxm opoiäxm g
paqócqauoy 1, pqeä pei ma amsirsoivotä m gä ma amgä jotm re
edauijgä lomóda epipeä dot NUTS III, pkgqotä ra sa ajoä -
kotha jqisgä qia:

a) leä ro pororsoä ameqciäay lecaktä seqo apoä som
joimosijoä leä ro oä qo pot eä vei jasacqaueiä jasó sa
sqiäa seketsaiäa eä sgç

b) pororsoä aparvoä kgrgy rsg biolgvamiäa re rveä rg le
sg rtmokijgä aparvoä kgrg iäro gä amxä seqo apoä som joi-
mosijoä leä ro oä qo cia jóhe eä soy amauoqóy apoä so
1985 jai lesóç

c) diapirsxleä mg leiäxrg sgy aparvoä kgrgy rsg biolgva-
miäa re rveä rg le so eä soy amauoqóy pot kalbómesai
tpoä wg rso rsoiveiäo b).

6. Oi acqosijeä y peqioveä y pot oqiäfomsai rsgm
paqócqauo 1, pqeä pei ma amsirsoivotä m gä ma amgä jotm re
edauijgä lomóda epipeä dot NUTS III, pkgqotä ra sa ajoä -
kotha jqisgä qia:

a) eiäse ptjmoä sgsa pkghtrlotä jósx sxm 100 jasoiäjxm
amó km2, eiäse pororsoä aparvoä kgrgy rsg cexqciäa re
rveä rg le sg rtmokijgä aparvoä kgrg iäro gä lecaktä seqo
apoä so dipkório sot joimosijotä leä rot oä qot cia jóhe
eä soy amauoqóy apoä so 1985 jai lesóç

b) eiäse leä ro pororsoä ameqciäay lecaktä seqo apoä som joi-
mosijoä leä ro oä qo pot eä vei jasacqaueiä jasó sa 3 se-
ketsaiäa eä sg, eiäse leiäxrg sot pkghtrlotä apoä so 1985
jai lesó.

7. Oi arsijeä y peqioveä y peqiä sxm opoiäxm g
paqócqauoy 1 eiämai ptjmojasoijgleä mey peqioveä y, pot
pkgqotä m eä ma sotkóvirsom apoä sa ajoä kotha jqisgä qia:

a) pororsoä lajqovqoä miay ameqciäay twgkoä seqo apoä som
joimosijoä leä ro oä qoç

b) twgkoä bahloä usxä veiay, rtlpeqikalbamoleä mxm epi-
ruakxä m rtmhgjxä m rseä cargyç

c) idiaiäseqa tpobahlirleä mg jasórsarg sot peqibókko-
msoyç

d) twgkoä deiäjsg aniopoiämxm pqónexm jai ecjkglasi-
joä sgsayç

e) valgkoä loquxsijoä epiäpedo sot pkghtrlotä .

8. Oi enaqsxä lemey apoä sgm akieiäa peqioveä y peqiä sxm
opoiäxm g paqócqauoy 1, eiämai oi paqójsiey peqioveä y,
rsiy opoiäey o aqihloä y heä rexm aparvoä kgrgy sot soleä a
sgy akieiäay amsipqorxpetä ei rglamsijoä pororsoä sgy oä kgy
aparvoä kgrgy, jai oi opoiäey amsilesxpiäfotm diaqhqxsijó
joimxmijooijomolijó pqobkgä lasa rtmdeoä lema le sgm
amadióqhqxrg sot soleä a sgy akieiäay, epajoä kotho sgy
opoiäay eiämai g rglamsijgä leiäxrg sot aqihlotä sxm
heä rexm aparvoä kgrgy rsom soleä a atsoä m.

9. G joimosijgä paqeä lbarg lpoqeiä ma epejsaheiä re
peqioveä y le rglamsijoä pkghtrloä gä eä jsarg, pot amsirsoi-
votä m re eä ma apoä soty ajoä kothoty stä poty:

a) peqioveä y pot pkgqotä m sa jqisgä qia sgy
paqacqóuot 5, oi opoiäey eiämai oä loqey liay biolgva-
mijgä y peqiovgä yç peqioveä y pot pkgqotä m sa jqisgä qia
sgy paqacqóuot 6, oi opoiäey eiämai oä loqey liay acqo-
sijgä y peqiovgä yç peqioveä y pot pkgqotä m eiäse sa jqisgä -
qia sgy paqacqóuot 5 eiäse sa jqisgä qia sgy
paqacqóuot 6, oi opoiäey eiämai oä loqey liay peqiueä -
qeiay pot jaktä psesai apoä som rsoä vo aqih. 1ç

b) acqosijeä y peqioveä y pot amsilesxpiäfotm joimxmijooi-
jomolijó pqobkgä lasa, sa opoiäa apoqqeä otm eiäse apoä
sg cgä qamrg eiäse apoä sg leiäxrg sot emeqcotä cexqci-
jotä pkghtrlotä ç

c) peqioveä y pot koä cx rvesijxä m jai epakghetä rilxm
vaqajsgqirsijxä m, amsilesxpiäfotm gä apeikotä msai apoä
robaqó diaqhqxsijó pqobkgä lasa gä apoä twgkoä epiä-
pedo ameqciäay, so opoiäo apoqqeä ei apoä sgm em enekiänei
gä leä kkotra amadióqhqxrg liay gä peqirroseä qxm
dqarsgqiosgä sxm rsoty soleiäy sgy cexqciäay, sgy
biolgvamiäay gä sxm tpgqerixä m.

10. G iädia peqiovgä lpoqeiä ma eiämai epikeä nilg cia eä mam
loä mom apoä soty rsoä voty aqih. 1 gä aqih. 2.
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11. O jasókocoy sxm peqiovxä m irvtä ei cia epsó eä sg
apoä sgm 1g Iamotaqiäot 2000.

Jasoä pim pqosórexy emoä y jqósoty leä koty, re peqiäpsxrg
robaqgä y jqiärgy re lia peqiueä qeia, g Episqopgä lpoqeiä
ma sqopopoigä rei som jasókoco sxm peqiovxä m jasó sg
dióqjeia sot eä soty 2003, rtä luxma le siy paqacqóuoty 1
eä xy 10, vxqiäy ma atngä rei sgm jóktwg sot pkghtrlotä
rso erxseqijoä jóhe peqiueä qeiay pot pqobkeä pesai rso
óqhqo 13 paqócqauoy 2.

Òqhqo 5

Rsoä voy aqih. 3

Peqioveä y epikeä niley ma vqglasodosghotä m bórei sot rsoä -
vot aqih. 3, eiämai ejeiämey pot dem jaktä psomsai apoä so
rsoä vo aqih. 1.

Òqhqo 6

Lesabasijgä rsgä qing

1. Paqó so óqhqo 3, oi peqiueä qeiey pot jaktä psomsai
apoä so rsoä vo aqih. 1 so 1999 dtmólei sot jamomirlotä
(EOJ) aqih. 2052/88 jai siy opoiäey dem amaueä qei so
óqhqo 3, paqócqauoy 1, detä seqo edóuio, jai
paqócqauoy 2 sot paqoä msoy jamomirlotä , stcvómotm sgy
rsgä qingy sxm Saleiäxm rso pkaiärio sot rsoä vot aqih. 1
cia lia lesabasijgä peqiäodo apoä sgm 1g Iamotaqiäot 2000
eä xy sgm 31g Dejelbqiäot 2005.

Jasó sgm eä cjqirg sot jasakoä cot peqiä sot opoiäot so
óqhqo 3 paqócqauoy 2, g Episqopgä jasaqsiäfei,
rtä luxma le so óqhqo 4 paqócqauoi 5 jai 6, som jasó-
koco sxm peqiovxä m epipeä dot NUTS III pot amgä jotm
rsiy em koä cx peqiueä qeiey jai stcvómotm sgy lesabasijgä y
rsgä qingy sxm Saleiäxm pkaiärio sot rsoä vot aqih. 1 cia so
eä soy 2006.

Xrsoä ro, emsoä y sot oqiäot sot pkghtrlotä sxm peqiovxä m
pot lmglometä omsai rso detä seqo edóuio jai rtä luxma le
so óqhqo 4, paqócqauoy 4, detä seqo edóuio, g Episqopgä
dtä masai, eä peisa apoä pqoä sarg jqósoty leä koty, ma tpo-
jasarsgä rei siy peqioveä y atseä y le peqioveä y sot epipeä dot
NUTS III gä lijqoä seqey apoä so epiäpedo NUTS III pot
amgä jotm rsiy peqiueä qeiey ejeiämey pot pkgqotä m sa jqisgä -
qia sot óqhqot 4 paqócqauoi 5 eä xy 9.

Oi peqioveä y pot amgä jotm re peqiueä qeiey lg peqikalba-
moä lemey rsom jasókoco sot detseä qot jai sot sqiäsot
edauiäot, enajokothotä m ma stcvómotm, so 2006, rsgä qingy
apoä so EJS, so VLPA jai so ECSPE Ç Slgä la Pqo-
ramasokirlotä , loä mom, rso pkaiärio sgy iädiay paqeä lbargy.

2. Paqó so óqhqo 4, oi peqiueä qeiey pot jaktä psomsai
apoä soty rsoä voty aqih. 2 jai aqih. 5b so 1999 dtmólei
sot jamomirlotä (EOJ) aqih. 2052/88 jai dem peqikalbó-
momsai rsom jasókoco sot óqhqot 4 paqócqauoy 4 sot
paqoä msoy jamomirlotä , stcvómotm lesabasijgä y rsgä qingy
sot ESPA apoä sgy 1g Iamotaqiäot 2000 eä xy sgm 31g

Dejelbqiäot 2005, rso pkaiärio sot rsoä vot aqih. 2, dtmó-
lei sot paqoä msoy jamomirlotä .

Oi peqioveä y atseä y stcvómotm, apoä sgm 1g Iamotaqiäot
2000 eä xy sgm 31g Dejelbqiäot 2006, sgy rsgä qingy sot
EJS rso pkaiärio sot rsoä vot aqih. 3, xy peqioveä y siy
opoiäey auoqó o rsoä voy aqih. 3, jahxä y jai sot ECSPE
Ç Slgä la Ecctgä rexm rso pkaiärio sgy rsgä qingy pot atsoä
paqeä vei cia sgm acqosijgä amópstng jai sot VLPA rso
pkaiärio sxm diaqhqxsijxä m leä sqxm pot amakalbómei
rsom soleä a sgy akieiäay, ejsoä y sot rsoä vot aqih. 1.

JEUAKAIO III

DGLORIOMOLIJER DIASANEIR

Òqhqo 7

Poä qoi jai rtcjeämsqxrg

1. Oi diaheä riloi poä qoi cia sgm amókgwg tpovqexä rexm
apoä sa Saleiäa, ejuqafoä lemoi re sileä y sot 1999, ameä q-
vomsai re 195 direjasolltä qia etqxä , cia sgm peqiäodo
2000-2006.

G esgä ria jasamolgä atsxä m sxm poä qxm eluaiämesai rso
paqóqsgla.

2. G jasamolgä sxm dgloriomolijxä m poä qxm lesantä
sxm rsoä vxm pqeä pei ma pqaclasopoeiäsai eä sri xä rse ma
epistcvómesai rglamsijgä rtcjeä msqxrg tpeä q sxm peqiue-
qeixä m pot auoqó o rsoä voy aqih. 1.

Rso rsoä vo aqih. 1 ha diasehotä m 69,7% sxm vqglasodo-
sgä rexm sxm diaqhqxsijxä m Saleiäxm rtlpeqikalbamoleä -
mot 4,3% cia lesabasijgä rsgä qing (dgkadgä rtmokijó
135,9 direjasolltä qia etqxä ).

Rso rsoä vo aqih. 2 ha diasehotä m 11,5% sxm vqglasodo-
sgä rexm sxm diaqhqxsijxä m Saleiäxm rtlpeqikalbamoleä -
mot 1,4% cia lesabasijgä rsgä qing (dgkadgä rtmokijó 22,5
direjasolltä qia etqxä ).

Rso rsoä vo aqih. 3 ha diasehotä m 12,3% sxm vqglasodo-
sgä rexm sxm diaqhqxsijxä m Saleiäxm (dgkadgä rtmokijó
24,05 direjasolltä qia etqxä ).

Sa rsoiveiäa pot amaueä qomsai rsoty rsoä voty aqih. 1,
aqih. 2 jai aqih. 3, dem peqikalbómotm soty dgloriomoli-
jotä y poä qoty sgy paqacqóuot 6 otä se sg vqglasodoä sgrg
cia so VLPA ejsoä y sot rsoä vot aqih. 1.

3. G Episqopgä jasaqsiäfei, le diauameiäy diadijariäey,
emdeijsijeä y jasamoleä y jasó jqósoy leä koy sxm diaheä -
rilxm pirsxä rexm tpovqexä rexm cia som pqocqallasirloä
pot pqobkeä pesai rsa óqhqa 13 eä xy 19, kalbómomsay
pkgä qxy tpoä wg, cia soty rsoä voty aqih. 1 jai aqih. 2, eä ma
gä peqirroä seqa apoä sa amsijeilemijó jqisgä qia sa opoiäa
eiämai amókoca ejeiämxm pot jaktä psomsai apoä som jamo-
mirloä (EOJ) aqih. 2052/88, gä soi: epikeä niloy pkghtrloä y,
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etgleqiäa re peqiueqeiajoä jai re ehmijoä epiäpedo jai rve-
sijgä robaqoä sgsa sxm diaqhqxsijxä m pqobkglósxm, idiäxy
so epiäpedo ameqciäay.

Cia som rsoä vo aqih. 3, g jasamolgä jasó jqósoy leä koy
bariäfesai jtqiäxy rsom epikeä nilo pkghtrloä , rsgm jasó-
rsarg rsom soleä a sgy aparvoä kgrgy jai rsg robaqoä sgsa
pqobkglósxm, oä pxy o joimxmijoä y apojkeirloä y, sa epiä-
peda ejpaiädetrgy jai jasóqsirgy jai g rtllesovgä sxm
ctmaijxä m rsgm acoqó sgy eqcariäay.

Rsiy jasamoleä y pot auoqotä m soty rsoä voty aqih. 1 jai
aqih. 2, ciämesai diójqirg sxm pirsxä rexm pot diasiähemsai
cia peqiueä qeiey jai peqioveä y oi opoiäey stcvómotm lesa-
basijgä y rsgä qingy. Oi pirsxä reiy atseä y diasiähemsai
rtä luxma le sa jqisgä qia sot pqxä sot edauiäot. G esgä ria
jasamolgä sxm pirsxä rexm atsxä m ajokotheiä rsadiajgä
leiäxrg, apoä sgm 1g Iamotaqiäot 2000 jai ha eiämai lijqoä -
seqg so 2000 re rveä rg le so 1999. G loqugä sgy lesaba-
sijgä y rsgä qingy lpoqeiä ma dialoquxheiä amókoca le siy
eidijeä y emócjey sxm epiä leä qoty peqiueqeixä m tpoä som oä qo
oä si ha sgqeiäsai so jomdtä ki cia jóhe peqiueä qeia.

G Episqopgä jasaqsiäfei epiärgy, le diauameiäy diadijariäey,
emdeijsijeä y jasamoleä y jasó jqósoy leä koy sxm diaheä -
rilxm pirsxä rexm tpovqexä rexm cia sa diaqhqxsijó
leä sqa rsom akietsijoä soleä a, ejsoä y sxm peqiueqeixä m sot
rsoä vot aqih. 1, oä pxy amaueä qesai rso óqhqo 2
paqócqauoy 3 pqxä so edóuio.

4. Dtmólei sot rsoä vot aqih. 1, herpiäfesai cia sgm
peqiäodo 2000-2004 pqoä cqalla re tporsgä qing sgy eiqg-
metsijgä y diadijariäay rsg Boä qeio Iqkamdiäa (PEACE)
pqoy oä uekoy sgy Boqeiäot Iqkamdiäay jai sxm paqalehoä -
qixm peqiovxä m sgy Iqkamdiäay.

Dtmólei sot rsoä vot aqih. 1, herpiäfesai cia sgm peqiäodo
2000-2006 eidijoä pqoä cqalla emiärvtrgy cia siy rotgdijeä y
peqioveä y NUTS-II oi opoiäey dem jaktä psomsai apoä som
jasókoco pot pqobkeä pesai rso óqhqo 3 paqócqauoy 2
jai oi opoiäey pkgqotä m sa jqisgä qia sot óqhqot 2 sot
pqxsojoä kkot aqih. 6 sgy Pqóngy Pqorvxä qgrgy sgy
Atrsqiäay, sgy Rotgdiäay jai sgy Uimkamdiäay.

5. So 4% sxm pirsxä rexm tpovqexä rexm, pot pqobkeä -
pomsai cia jóhe ehmijgä emdeijsijgä jasamolgä peqiä sgy
opoiäay g paqócqauoy 3, diasiähesai rtä luxma le so
óqhqo 44.

6. Cia sgm peqiäodo pot pqobkeä pesai rsgm
paqócqauo 1, so 5,35% sxm pirsxä rexm tpovqexä rexm
sxm diaqhqxsijxä m Saleiäxm peqiä sxm opoiäxm g
paqócqauoy 1, diasiähesai cia sg vqglasodoä sgrg sxm
joimosijxä m pqxsobotkixä m.

So 0,65% sxm pirsxä rexm sgy paqacqóuot 1, diasiähesai
cia sg vqglasodoä sgrg jaimosoä lxm emeqceixä m jai se-
vmijgä y bogä heiay, oä pxy atseä y oqiäfomsai rsa óqhqa 22
jai 23.

7. Em oä wei sot pqocqallasirlotä soty jai sgy leseä -
peisa eccqaugä y soty rsom cemijoä pqoùpokocirloä sxm
Etqxpaøjxä m Joimosgä sxm, sa poró sgy paqacqóuot 1
tuiärsamsai esgä ria silaqihlijgä amapqoraqlocgä 2% apoä
1gy Iamotaqiäot 2000.

G silaqihlijgä amapqoraqlocgä sxm jomdtkiäxm pot
pqobkeä pomsai cia sa eä sg 2004, 2005 jai 2006 epamenesó-
fesai, am rtmsqeä vei koä coy, leä vqi siy 31 Dejelbqiäot 2003
so aqcoä seqo, rsa pkaiäria sevmijgä y amapqoraqlocgä y apoä
sgm Episqopgä bórei sxm seketsaiäxm diaheä rilxm oijomo-
lijxä m rsoiveiäxm. G diauoqó re rveä rg le som aqvijoä
pqocqallasirloä amajasameä lesai pqojeileä mot ma rtlpe-
qikguheiä rso pqobkepoä lemo rsgm paqócqauo 5 poroä .

8. Oi rtmokijeä y esgä riey eirpqóneiy jóhe jqósoty
leä koty apoä sa diaqhqxsijó Saleiäa dtmólei sot paqoä -
msoy jamomirlotä , re rtmdtarloä le sg rtmdqolgä pot
paqeä vesai dtmólei sot Saleiäot Rtmovgä y, dem ha pqeä pei
ma tpeqbaiämotm so 4% sot ehmijotä AEcvP.

JEUAKAIO IV

OQCAMXRG

Òqhqo 8

Rtlpkgqxlasijoä sgsa jai esaiqijgä rveärg

1. Oi joimosijeä y dqóreiy hexqeiäsai oä si rtlpkgqxä motm
gä rtlbókkotm rsiy amsiärsoivey dqóreiy sxm jqasxä m
lekxä m. Ejpomotä msai le sg rsemgä rtmeqcariäa, jakotä lemg
rso engä y Ûesaiqijgä rveä rgë sgy Episqopgä y jai sot jqó-
soty leä koty, jahxä y jai sxm aqvxä m jai uoqeä xm pot oqiä-
fei so jqósoy leä koy rsa pkaiäria sxm ehmijxä m sot
jamoä mxm jai sxm sqevotrxä m pqajsijxä m, idiäxy de:

Ç sxm peqiueqeiajxä m jai sopijxä m aqvxä m jai sxm
koipxä m aqlodiäxm dgloriäxm aqvxä m,

Ç sxm oijomolijxä m jai joimxmijxä m esaiäqxm,

Ç jóhe ókkot rvesijotä aqloä diot uoqeä a rsa pkaiäria
atsó.

G esaiqijgä rveä rg keisotqceiä le apoä ktsg sgä qgrg sxm he-
rlijxä m, molijxä m jai dgloriomolijxä m aqlodiosgä sxm
jóhe esaiäqot, oä pxy oqiäfomsai rso pqxä so edóuio.

Tpodeijmtä omsay soty pkeä om amsipqorxpetsijotä y esaiä-
qoty re ehmijoä , peqiueqeiajoä , sopijoä gä ókko epiäpedo, so
jqósoy leä koy dgliotqceiä lia etqeiäa jai aposekerlasijgä
rtä lpqang oä kxm sxm emdedeicleä mxm uoqeä xm, rtä luxma le
soty ehmijotä y jamoä mey jai pqajsijeä y, kalbómomsay
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tpoä wg sot sgm amócjg pqoxä hgrgy sgy iroä sgsay lesantä
amdqxä m jai ctmaijxä m jai sgy aeiuoä qot amópstngy, leä rx
sgy emrxlósxrgy sxm apaisgä rexm pqorsariäay jai bek-
siäxrgy sot peqibókkomsoy.

ìka sa leä qg pot oqiäfomsai aposekotä m esaiäqoty pot epi-
dixä jotm eä ma joimoä rjopoä , jakotä msai de rso engä y Ûesaiä-
qoië.

2. G esaiqijgä rveä rg jaktä psei sgm pqopaqarjetgä ,
vqglasodoä sgrg, paqajokotä hgrg jai aniokoä cgrg sxm
paqelbórexm. Sa jqósg leä kg enaruakiäfotm sg rtlle-
sovgä sxm emdedeicleä mxm esaiäqxm rsa dióuoqa rsódia
sot pqocqallasirlotä , kalbómomsay tpoä wg soty sgm
pqoherliäa pot eä vei oqirheiä cia jóhe rsódio.

3. JasÂ euaqlocgä sgy aqvgä y sgy epijotqijoä sgsay, g
euaqlocgä sxm paqelbórexm elpiäpsei rsgm aqlodioä sgsa
sxm jqasxä m lekxä m rso jasókkgko edauijoä epiäpedo amó-
koca le siy eidijeä y rtmhgä jey jóhe jqósoty leä koty, le
sgm epiutä kang sxm aqlodiosgä sxm sgy Episqopgä y, jai
idiäxy oä rom auoqó sgm ejseä kerg sot cemijotä pqoùpoko-
cirlotä sxm Etqxpaøjxä m Joimosgä sxm.

4. Sa jqósg leä kg rtmeqcófomsai le sgm Episqopgä cia
ma enaruakiärotm oä si sa joimosijó jomdtä kia vqgrilo-
poiotä msai rtä luxma le sgm aqvgä sgy vqgrsgä y dgloriomo-
lijgä y diaveiäqirgy.

5. Jóhe vqoä mo, g Episqopgä rtlbotketä esai siy oqcamxä -
reiy pot ejpqorxpotä m soty joimxmijotä y esaiäqoty re
etqxpaøjoä epiäpedo, rvesijó le sg diaqhqxsijgä pokisijgä
sgy Joimoä sgsay.

Òqhqo 9

Oqirloiä

Cia soty rjopotä y sot paqoä msoy jamomirlotä , mootä msai
xy:

a) pqocqallasirloä y: g diadijariäa oqcómxrgy, kgä wgy
apouórexm jai vqglasodoä sgrgy pot pqaclasopoieiä-
sai re peqirroä seqa sot emoä y rsódia jai aporjopeiä
rsgm euaqlocgä , re poktesgä bórg, sgy joimgä y dqórgy
sgy Joimoä sgsay jai sxm jqasxä m lekxä m cia sgm epiä-
setng sxm rsoä vxm pot amaueä qei so óqhqo 1ç

b) rveä dio amópstngy (jakotä lemo rso engä y Ûrveä dioë): g
amóktrg sgm opoiäa ejpomeiä eä ma jqósoy leä koy cia sgm
jasórsarg, re rveä rg le soty rsoä voty pot amaueä qei
so óqhqo 1 jai siy jasó pqoseqaioä sgsa amócjey
leä ra cia sgm epiäsetng sxm rsoä vxm atsxä m, jahxä y jai
g rsqasgcijgä jai oi pqobkepoä lemey pqoseqaioä sgsey
dqórgy, oi eidijoiä rsoä voi soty jai oi emdeijsijoiä
vqglasodosijoiä poä qoi pot soty amsirsoivotä mç

c) pkaiärio amauoqóy sot rsoä vot aqih. 3: so eä ccqauo
pot peqicqóuei so pkaiärio sgy paqeä lbargy tpeä q sgy

aparvoä kgrgy jai sgy amópstngy sxm amhqxpiämxm
poä qxm re okoä jkgqo so eä dauoy emoä y ejórsot jqósoty
leä koty jai so opoiäo pqordioqiäfei siy rveä reiy le siy
pqoseqaioä sgsey siy eccecqalleä mey rso ehmijoä rveä dio
dqórgy cia sgm aparvoä kgrgç

d) joimosijoä pkaiä rio rsgä qingy: so eä ccqauo pot ecjqiäme-
sai apoä sgm Episqopgä , re rtluxmiäa le so emdiaueqoä -
lemo jqósoy leä koy, lesó apoä ejsiälgrg sot rvediäot
pot eä vei tpobkgheiä apoä eä ma jqósoy leä koy jai so
opoiäo peqieä vei sg rsqasgcijgä jai siy pqoseqaioä sgsey
dqórgy sxm Saleiäxm jai sot jqósoty leä koty, soty
eidijotä y rsoä voty soty, sg rtllesovgä sxm Saleiäxm
jai soty koipotä y vqglasodosijotä y poä qoty. So eä c-
cqauo atsoä diaiqeiäsai re ónomey pqoseqaioä sgsay jai
euaqloä fesai leä rx emoä y gä peqirroä seqxm epivei-
qgriajxä m pqocqallósxmç

e) paqelbóreiy: oi loqueä y paqeä lbargy sxm Saleiäxm,
gä soi:

i) sa epiveiqgriajó pqocqóllasa gä sa emiaiäa eä c-
cqaua pqocqallasirlotä ,

ii) sa pqocqóllasa joimosijgä y pqxsobotkiäay,

iii) g rsgä qing sgy sevmijgä y bogä heiay jai sxm jaimo-
soä lxm emeqceixä mç

rs) epiveiqgriajoä pqoä cqalla: so ecjqiheä m apoä sgm Epi-
sqopgä eä ccqauo pot aporjopeiä rsgm euaqlocgä emoä y
joimosijotä pkairiäot rsgä qingy jai peqieä vei eä ma rtme-
peä y rtä moko anoä mxm pqoseqaioä sgsay aposekotleä mxm
apoä poktesgä leä sqa, cia sgm pqaclasopoiägrg sot
opoiäot lpoqeiä ma fgsgheiä g rtmdqolgä emoä y gä peqir-
roä seqxm Saleiäxm jai emoä y gä peqirroä seqxm apoä sa
ókka tuirsólema vqglasodosijó oä qcama, jahxä y jai
sgy ESEp. Okojkgqxleä mo epiveiqgriajoä pqoä cqalla
eiämai so epiveiqgriajoä pqoä cqalla, sot opoiäot g
vqglasodoä sgrg ciämesai apoä peqirroä seqa sot emoä y
Saleiäaç

f) emiaiäo eä ccqauo pqocqallasirlotä : eä ma jai loä mo eä c-
cqauo, so opoiäo ecjqiämesai apoä sgm Episqopgä jai
rso opoiäo rtcjemsqxä momsai sa rsoiveiäa pot peqieä -
vomsai re eä ma joimosijoä pkaiärio rsgä qingy jai re eä ma
epiveiqgriajoä pqoä cqallaç

g) ónomay pqoseqaioä sgsay: liäa apoä siy pqoseqaioä sgsey
sgy rsqasgcijgä y pot eä vei epikeceiä re eä ma joimosijoä
pkaiärio rsgä qingy gä re paqeä lbarg. Rtmodetä esai apoä
sg rtllesovgä sxm Saleiäxm jai sxm ókkxm vqglaso-
dosijxä m oqcómxm jai apoä soty vqglasodosijotä y
poä qoty sot jqósoty leä koty pot sot amsirsoivotä m,
jahxä y jai apoä rtcjejqileä moty rsoä votyç

h) rtmokijgä epivoqgä cgrg: so leä qoy liay paqeä lbargy g
tkopoiägrg jai g diaveiäqirg sot opoiäot lpoqeiä ma
amaseheiä rsom gä rsoty ecjejqileä moty emdióleroty
uoqeiäy rtä luxma le so óqhqo 27 paqócqauoy 1,
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rtlpeqikalbamoleä mxm sxm sopijxä m aqvxä m, sxm
oqcamirlxä m peqiueqeiajgä y amópstngy gä sxm lg
jtbeqmgsijxä m oqcamirlxä m, jasó pqosiälgrg vqgrilo-
poiotleä mot tpeä q pqxsobotkixä m sopijgä y amópstngy.
G apoä uarg pqorutcgä y re rtmokijgä epivoqgä cgrg
kalbómesai apoä rtluxä mot le sgm Episqopgä apoä so
jqósoy leä koy gä , apoä rtluxä mot le atsoä , apoä sg dia-
veiqirsijgä aqvgä .

Rsgm peqiäpsxrg sxm pqocqallósxm joimosijgä y
pqxsobotkiäay jai jaimosoä lxm emeqceixä m, g Epi-
sqopgä lpoqeiä ma apouariärei ma pqorutä cei re rtmo-
kijgä epivoqgä cgrg cia so rtä moko gä leä qoy sgy paqeä l-
bargy. Rsgm peqiäpsxrg sxm joimosijxä m pqxsobot-
kixä m, g apoä uarg atsgä lpoqeiä ma kguheiä loä mom lesó
apoä pqogcotä lemg rtluxmiäa sxm emdiaueqoleä mxm
jqasxä m lekxä mç

i) leä sqo: so leä ro le so opoiäo tkopoieiäsai eä may ónomay
pqoseqaioä sgsay re poktesgä bórg jai so opoiäo epi-
sqeä pei sg vqglasodoä sgrg sxm pqónexm. Jóhe
jahersxä y emiärvtrgy jasó sgm eä mmoia sot óqhqot 87
sgy rtmhgä jgy jai jóhe voqgä cgrg emirvtä rexm apoä
uoqeiäy pot eä votm oqirheiä apoä sa jqósg leä kg gä jóhe
olóda jahersxä sxm emirvtä rexm gä voqgcotleä mxm emi-
rvtä rexm sot stä pot atsotä gä ajoä la jai rtmdtarloä y
soty, pot eä votm som iädio rjopoä , apócomsai rsgm
eä mmoia sot leä sqotç

ia) pqóng: jóhe eä qco gä dqórg pot ejsekeiäsai apoä soty
sekijotä y dijaiotä voty sxm paqelbórexmç

ib) sekijoiä dijaiotä voi: oi uoqeiäy jai oi epiveiqgä reiy sot
dgloä riot gä sot idixsijotä soleä a pot eiämai aqloä diey
cia sgm ejseä kerg sxm pqónexm. Rsgm peqiäpsxrg
jahersxä sxm emiärvtrgy jasó sgm eä mmoia sot
óqhqot 87 sgy rtmhgä jgy jai rsgm peqiäpsxrg
voqgä cgrgy emirvtä rexm apoä uoqeiäy pot eä votm oqirheiä
apoä sa jqósg leä kg, oi sekijoiä dijaiotä voi eiämai oi
uoqeiäy pot voqgcotä m siy emirvtä reiyç

ic) rtlpkgä qxla pqocqallasirlotä : so eä ccqauo peqiä
euaqlocgä y sgy rsqasgcijgä y jai sxm anoä mxm pqose-
qaioä sgsay sgy paqeä lbargy so opoiäo peqikalbómei
kepsoleqgä rsoiveiäa re epiäpedo leä sqxm, oä pxy amaueä -
qesai rso óqhqo 18 paqócqauoy 3, so opoiäo jasaqsiä-
fesai apoä so jqósoy leä koy gä sg diaveiqirsijgä aqvgä
jai, emdevoleä mxy, pqoraqloä fesai rtä luxma le so
óqhqo 34 paqócqauoy 3ç diabófesai pqoy emgleä qxrg
rsgm Episqopgä ç

id) diaveiqirsijgä aqvgä : jóhe ehmijgä , peqiueqeiajgä gä
sopijgä aqvgä gä uoqeä ay dgloriäot gä idixsijotä dijaiäot,
pot oqiäfesai apoä jqósoy leä koy gä so jqósoy leä koy
euoä rom arjeiä sa rvesijó jahgä jomsa, cia ma diaveiqiä-
fesai lia paqeä lbarg cia soty rjopotä y sot paqoä msoy
jamomirlotä . Rsgm peqiäpsxrg pot so jqósoy leä koy
oqiäfei diauoqesijgä apoä so iädio diaveiqirsijgä aqvgä ,
jahoqiäfei oä key siy kepsoleä qeiey sgy rveä rgy sot le
atsgä sgm aqvgä jahxä y jai oä key siy kepsoleä qeiey sgy

rveä rgy sgy diaveiqirsijgä y aqvgä y le sgm Episqopgä .
Eóm so oijeiäo jqósoy leä koy so apouariärei, g diavei-
qirsijgä aqvgä pkgqxlgä y lpoqeiä ma eiämai o iädioy o
uoqeä ay pot aposekeiä sgm aqvgä pkgqxlgä y cia sg
rtcjejqileä mg paqeä lbargç

ie) aqvgä pkgqxlgä y: liäa gä peqirroä seqey ehmijeä y, peqiue-
qeiajeä y gä sopijeä y aqveä y gä uoqeiäy pot oqiäfomsai apoä
sa jqósg leä kg cia soty rjopotä y sgy jasóqsirgy jai
tpobokgä y sxm aisgä rexm pkgqxlxä m jai sgm eiärpqang
sxm pkgqxlxä m apoä sgm Episqopgä . So jqósoy leä koy
jahoqiäfei oä key siy kepsoleä qeiey sgy rveä rgy sot le
sgm aqvgä pkgqxlgä y jahxä y jai sg rveä rg sgy aqvgä y
pkgqxlgä y le sgm Episqopgä .

Òqhqo 10

Rtmsomirloä y

1. O rtmsomirloä y lesantä sxm diauoä qxm Saleiäxm
pqaclasopoieiäsai idiäxy leä rx:

a) sxm rvediäxm, sxm joimosijxä m pkairiäxm rsgä qingy, sxm
epiveiqgriajxä m pqocqallósxm jai sxm emiaiäxm ec-
cqóuxm pqocqallasirlotä (oä pxy atsó oqiäfomsai rso
óqhqo 9), rtlpeqikalbamoleä mot, euoä rom emdeiä-
jmtsai, sot pkairiäot amauoqóy rtä luxma le so
óqhqo 9, paqócqauoy 1, rsoiveiäo c)ç

b) sgy paqajokotä hgrgy jai sgy aniokoä cgrgy sxm
paqelbórexm pot ejsekotä msai rso pkaiärio emoä y rsoä -
votç

c) sxm jasethtä mrexm pot pqobkeä pomsai rsgm
paqócqauo 3.

2. G Episqopgä jai sa jqósg leä kg enaruakiäfotm, jasó
sqoä po pot rtmódei le sgm aqvgä sgy esaiqijgä y rveä rgy,
som rtmsomirloä lesantä sxm paqelbórexm sxm diauoä qxm
Saleiäxm, auÂ emoä y, jai lesantä sxm paqelbórexm sxm
Saleiäxm jai ejeiämxm sgy ESEp jai sxm ókkxm tuirsa-
leä mxm vqglasodosijxä m oqcómxm, auÂ eseä qot.

Cia ma lecirsopoighotä m sa aktridxsó aposekeä rlasa
sxm vqgrilopoiotä lemxm poä qxm sot pqoùpokocirlotä le
sgm pqorutcgä rsa jasókkgka vqglasodosijó leä ra, oi
joimosijeä y paqelbóreiy tpoä loqugä epivoqgcgä rexm lpo-
qotä m ma rtmdtófomsai jasó som jasókkgko sqoä po le
dómeia jai ecctgä reiy. O rtmdtarloä y atsoä y lpoqeiä ma
jahoqiäfesai le sg rtllesovgä sgy ESEp jasó sgm jasóq-
sirg sot joimosijotä pkairiäot rsgä qingy gä sot emiaiäot ec-
cqóuot pqocqallasirlotä , lpoqotä m de ma kalbómomsai
tpoä wg g iroqqopiäa sot pqoseimoä lemot rvediäot vqglaso-
doä sgrgy, g rtllesovgä sxm Saleiäxm, jahxä y jai oi epidix-
joä lemoi amapstniajoiä rsoä voi.

3. So aqcoä seqo emsoä y lgmoä y apoä sgm eä maqng irvtä oy
sot paqoä msoy jamomirlotä , re lesacemeä rseqo de rsódio,
pqim apoä sgm emdiólerg amahexä qgrg pot amaueä qei so
óqhqo 42, jai jóhe uoqó lesó apoä diabotä ketrg le oä ka

26.6.1999 L 161/13Epiärglg Eugleqiäda sxm Etqxpaøjxä m Joimosgä sxmEL



sa jqósg leä kg, g Episqopgä dglorietä ei cemijeä y emdeijsi-
jeä y jasethtä mreiy barifoä lemey rsiy jasókkgkey
rtlpeuxmgleä mey joimosijeä y pokisijeä y re rveä rg le sa
diaqhqxsijó Saleiäa pot amaueä qomsai rso óqhqo 1, cia
ma boghó siy aqloä diey ehmijeä y jai peqiueqeiajeä y aqveä y
jasó sgm jasóqsirg sxm amapstniajxä m rvediäxm jai sg
dienacxcgä sgy emdevoä lemgy amahexä qgrgy sxm paqelbó-
rexm. Oi jasethtä mreiy atseä y dglorietä omsai rsgm
Epiärglg Eugleqiäda sxm Etqxpaøjxä m Joimosgä sxm.

Òqhqo 11

Pqorhesijoä sgsa

1. Cia ma enaruakirheiä pqaclasijgä oijomolijgä
epiädqarg, oi pirsxä reiy sxm Saleiäxm dem lpoqotä m ma
tpojahirsotä m siy dgloä riey diaqhqxsijeä y dapómey gä siy
enoloixä riley le atseä y dapómey sot jqósoty leä koty.

2. Pqoy so rjopoä atsoä m, g Episqopgä jai so emdiaue-
qoä lemo jqósoy leä koy jahoqiäfotm so epiäpedo sxm dgloä -
rixm gä enoloixä rilxm diaqhqxsijxä m dapamxä m pot diasg-
qeiä so jqósoy leä koy rso rtä moko sxm peqiueqeixä m sot siy
opoiäey auoqó o rsoä voy aqih. 1, jasó sg dióqjeia sgy
peqioä dot pqocqallasirlotä .

ìrom auoqó soty rsoä voty aqih. 2 jai aqih. 3 xy rtä moko,
g Episqopgä jai so emdiaueqoä lemo jqósoy leä koy jahoqiä-
fotm so epiäpedo sxm dapamxä m cia sgm órjgrg emeqcotä
pokisijgä y rsom soleä a sgy acoqóy eqcariäay, jai, orójiy
sotä so dijaiokoceiäsai, rsiy ókkey dqóreiy le rjopoä ma
tpoboghgheiä g epiäsetng sxm aposekerlósxm peqiä sxm
opoiäxm oi dtä o atsoiä rsoä voi, soty opoiäoty diasgqeiä so
jqósoy leä koy re ehmijoä epiäpedo jasó sg dióqjeia sgy
peqioä dot pqocqallasirlotä .

Oi dapómey atseä y jahoqiäfomsai apoä so jqósoy leä koy
jai sgm Episqopgä , kalbamoleä mxm tpoä wg sxm diasónexm
sot sesóqsot edauiäot, pqim kguheiä apoä uarg sgy Epi-
sqopgä y peqiä ecjqiärexm joimosijotä pkairiäot rsgä qingy gä
emiaiäxm eccqóuxm pqocqallasirlotä cia so emdiaueqoä -
lemo jqósoy leä koy, emrxlasxä momsai de rsa eä ccqaua
atsó.

Jasó cemijoä jamoä ma, so epiäpedo sxm dapamxä m pot
pqobkeä potm so pqxä so jai so detä seqo edóuio eiämai sot-
kóvirsom iäro le so epiäpedo sxm leä rxm esgriäxm dapamxä m
re pqaclasijeä y sileä y so opoiäo eiäve episetvheiä jasó sgm
pqogcotä lemg peqiäodo pqocqallasirlotä jai so opoiäo
jahoqiäfesai re rtmóqsgrg le siy lajqooijomolijeä y
rtmhgä jey emsoä y sxm opoiäxm pqaclasopoieiäsai g vqgla-
sodoä sgrg, kalbamoleä mxm em sotä soiy tpÂ oä wg oqirleä mxm
eidijxä m oijomolijxä m rtmhgjxä m, jai rtcjejqileä ma sxm
idixsijopoigä rexm, emoä y artmgä hirsot epipeä dot dgloriäxm
diaqhqxsijxä m pqorpaheixä m gä enoloixä rilxm pqorpa-
heixä m sot jqósoty leä koty jasó sg dióqjeia sgy pqog-
cotleä mgy peqioä dot pqocqallasirlotä , jai sxm ehmijxä m
rtcjtqiajxä m enekiänexm.

Kalbómesai epiärgy tpoä wg g emdevoä lemg leiäxrg sxm
dapamxä m rso pkaiärio sxm diaqhqxsijxä m Saleiäxm, re
rveä rg le sgm peqiäodo 1994-1999.

3. Jasó sg dióqjeia sgy peqioä dot pqocqallasirlotä ,
ciämomsai, rso sopijoä epiäpedo peqiä sot opoiäot g
paqócqauoy 2, sqeiy epakghetä reiy sgy pqorhesijoä sgsay:

a) epakgä hetrg ej sxm pqoseä qxm, oä pxy atsgä peqicqóue-
sai rsgm paqócqauo 2, sqiäso edóuio, jai g opoiäa
vqgriletä ei xy pkaiärio amauoqóy cia oä kg sgm peqiäodo
pqocqallasirlotä ç

b) emdiólerg epakgä hetrg so aqcoä seqo sqiäa eä sg lesó
sgm eä cjqirg sot joimosijotä pkairiäot rsgä qingy gä sxm
emiaiäxm eccqóuxm pqocqallasirlotä akkó, jasó
cemijoä jamoä ma, so aqcoä seqo leä vqi siy 31 Dejelbqiäot
2003, lesó sgm opoiäa g Episqopgä jai so jqósoy
leä koy lpoqotä m ma rtluxmgä rotm ma epamenesarheiä
so epiäpedo sxm pqoy jóktwg diaqhqxsijxä m
dapamxä m, eóm g oijomolijgä jasórsarg eä vei odgcgä rei
re eneä king sxm dgloriäxm eroä dxm gä sgy aparvoä kgrgy
rso jqósoy leä koy, g opoiäa apojkiämei rglamsijó apoä
sgm pqoenoukgheiära jasó sgm ej sxm pqoseä qxm
epakgä hetrgç

c) epakgä hetrg so aqcoä seqo leä vqi sgm 31g Dejelbqiäot
2005.

Pqoy so rjopoä atsoä , so jqósoy leä koy paqeä vei rsgm
Episqopgä siy deä otrey pkgqouoqiäey jasó sgm tpobokgä
sxm rvediäxm, jasó sgm emdiólerg epakgä hetrg jai jasó
sgm epakgä hetrg pot diemeqceiäsai pqim apoä sgm 31g
Dejelbqiäot 2005. Em amócjg, vqgrilopoiotä msai rsasirsi-
jeä y leä hodoi ejsiälgrgy.

Amenóqsgsa apoä siy epakghetä reiy atseä y, so jqósoy
leä koy emgleqxä mei sgm Episqopgä amó póra rsiclgä jasó
sg dióqjeia sgy peqioä dot pqocqallasirlotä cia siy enekiä-
neiy pot emdeä vesai ma heä rotm re jiämdtmo sgm ijamoä sgsó
sot ma diasgqgä rei so epiäpedo dapamxä m pot amaueä qei g
paqócqauoy 2.

Òqhqo 12

Rtlbasoä sgsa

Oi pqóneiy pot vqglasodosotä msai apoä sa Saleiäa, apoä
sgm ESEp gä apoä ókko vqglasodosijoä oä qcamo, pqeä pei ma
eiämai rtä luxmey pqoy siy diasóneiy sgy rtmhgä jgy jai sxm
pqónexm pot herpiäfomsai dtmólei atsgä y, jahxä y jai
pqoy siy joimosijeä y pokisijeä y jai dqóreiy, peqikalbamo-
leä mxm oä rxm auoqotä m soty jamoä mey amsacxmirlotä , sgm
amóherg dgloriäxm rtlbórexm, sgm pqorsariäa jai bek-
siäxrg sot peqibókkomsoy, sgm enókeiwg sxm amirosgä sxm,
jahxä y jai sgm pqoxä hgrg sgy iroä sgsay lesantä amdqxä m
jai ctmaijxä m.
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SISKOR II

PQOCQALLASIRLOR

JEUAKAIO I

CEMIJER DIASANEIR RVESIJA LE SOTR RSOVOTR
AQIH. 1, AQIH. 2 JAI AQIH. 3

Òqhqo 13

Cexcqauijoä pediäo

1. Sa rveä dia pot tpobókkomsai rso pkaiärio sot rsoä -
vot aqih. 1, jasaqsiäfomsai rso jasakkgkoä seqo, jasó sgm
jqiärg sot emdiaueqoleä mot jqósoty leä koty, cexcqauijoä
epiäpedo akkó jaktä psotm, jasó cemijoä jamoä ma liäa
peqiueä qeia epipeä dot NUTS II. Emsotä soiy, sa jqósg leä kg
lpoqotä m ma tpobókotm eä ma cemijoä rveä dio amópstngy
pot ma jaktä psei oqirleä mey gä so rtä moko sxm peqiueqeixä m
soty pot peqikalbómomsai rsom jasókoco sot óqhqot 3
paqócqauoy 2, sot óqhqot 6 paqócqauoy 1 jai sot
óqhqot 7 paqócqauoy 4, tpoä som oä qom oä si so rveä dio
atsoä apaqihleiä sa rsoiveiäa pot amaueä qei so óqhqo 16.

2. Sa rveä dia pot tpobókkomsai rsa pkaiäria sot rsoä -
vot aqih. 2, jasaqsiäfomsai rso jasakkgkoä seqo, jasó sgm
jqiärg sot jqósoty leä koty, cexcqauijoä epiäpedo akkó
jaktä psotm jasó cemijoä jamoä ma, so rtä moko sxm peqiovxä m
sxm tpacoleä mxm re lia peqiueä qeia epipeä dot NUTS II,
pot peqikalbómomsai rsom jasókoco sot óqhqot 4
paqócqauoy 4 jai sot óqhqot 6 paqócqauoy 2. Xrsoä ro
sa jqósg leä kg lpoqotä m ma tpobókotm rveä dio pot ma
jaktä psei oqirleä mey gä oä key siy peqiueä qeieä y soty oi opoiäey
peqikalbómomsai rsom jasókoco peqiä sot opoiäot so
óqhqo 4 paqócqauoy 4 jai so óqhqo 6 paqócqauoy 2,
tpoä sgm pqoùpoä herg oä si so em koä cx rveä dio peqikalbómei
sa rsoiveiäa sa opoiäa apaqihlotä msai rso óqhqo 16. Eóm
sa rveä dia jaktä psotm peqiueä qeiey ejsoä y sxm epikeä nilxm
cia som rsoä vo aqih. 2, pqaclasopoiotä m diójqirg lesantä
sxm pqónexm pot dienócomsai re peqiueä qeiey gä peqioveä y
jaktpsoä lemey apoä so rsoä vo aqih. 2 jai sxm pqónexm
pot dienócomsai akkotä .

3. Sa rveä dia pot tpobókkomsai rso pkaiärio sot rsoä -
vot aqih. 3, jaktä psotm sgm epijqóseia sot jqósoty
leä koty cia paqelbóreiy ejsoä y sxm peqiueqeixä m pot tpó-
comsai rsom rsoä vo aqih. 1 jai, kalbómomsay tpoä wg siy
cemijeä y amócjey sxm peqiovxä m pot amsilesxpiäfotm
diahqxsijó pqobkgä lasa oijomolijgä y jai joimxmijgä y
amartcjqoä sgrgy, aposekotä m, cia so rtä moko sgy ehmijgä y
epijqóseiay, eä ma pkaiärio amauoqóy cia sgm aniopoiägrg
sxm amhqxä pimxm poä qxm.

Òqhqo 14

Dióqjeia jai amahexä qgrg

1. Jóhe rveä dio, joimosijoä pkaiärio rsgä qingy, epivei-
qgriajoä pqoä cqalla jai emiaiäo eä ccqauo pqocqallasi-

rlotä , jaktä psei peqiäodo epsó esxä m, le sgm epiutä kang
sot óqhqot 6 jai sot óqhqot 7 paqócqauoy 4, pqxä so
edóuio.

G peqiäodoy pqocqallasirlotä aqviäfei sgm 1g Iamotaqiäot
2000.

2. Sa joimosijó pkaiäria rsgä qingy, sa epiveiqgriajó
pqocqóllasa jai sa emiaiäa eä ccqaua pqocqallasirlotä
epamenesófomsai jai, euoä rom eiämai apaqaiäsgso, pqoraq-
loä fomsai jasoä pim pqxsobotkiäay sot jqósoty leä koty gä
sgy Episqopgä y re rtluxmiäa le so em koä cx jqósoy leä koy,
rtä luxma le siy diasóneiy sot paqoä msoy siäskot lesó sgm
emdiólerg aniokoä cgrg pot amaueä qei so óqhqo 42 jai sgm
jasamolgä sot apohelasijotä epiädorgy pot amaueä qei so
óqhqo 44.

Lpoqotä m epiärgy ma amahexqghotä m re ókkg vqomijgä
rsiclgä eóm tpóqnotm rglamsijeä y lesabokeä y rsgm joimx-
mijgä jai oijomolijgä jasórsarg jai sgm acoqó eqcariäay.

Òqhqo 15

Pqopaqarjetgä jai eäcjqirg

1. Sa jqósg leä kg tpobókkotm rsgm Episqopgä rveä dio
cia soty rsoä voty, aqih. 1, aqih. 2 jai aqih. 3. So rveä dio
atsoä jasaqsiäfesai apoä siy aqloä diey aqveä y pot eä vei oqiä-
rei so jqósoy leä koy re ehmijoä , peqiueqeiajoä gä ókko epiä-
pedo. Re peqiäpsxrg pot oi paqelbóreiy pqoä jeisai ma
kóbotm sg loqugä emiaiäot eccqóuot pqocqallasirlotä ,
so em koä cx rveä dio amsilesxpiäfesai xy rveä dio emiaiäot
eccqóuot pqocqallasirlotä .

ìrom auoqó som rsoä vo aqih. 1, sa pkaiäria joimosijgä y
rsgä qingy vqgrilopoiotä msai cia oä key siy peqiueä qeiey pot
jaktä psomsai apoä som rsoä vo aqih. 1ç xrsoä ro, rsiy
peqipsxä reiy oä pot g joimosijgä voqgä cgrg eiämai lijqoä seqg
gä dem tpeqbaiämei rglamsijó so 1 direjasolltä qio etqxä ,
sa jqósg leä kg tpobókkotm, jasó cemijoä jamoä ma, rveä dio
emiaiäot eccqóuot pqocqallasirlotä .

ìrom auoqó soty rsoä voty aqih. 2 jai aqih. 3, jasó
cemijoä jamoä ma, vqgrilopoiotä msai sa emiaiäa eä ccqaua
pqocqallasirlotä ç xrsoä ro, sa jqósg leä kg lpoqotä m ma
epikeä notm sgm jasóqsirg joimosijotä pkairiäot rsgä qingy.

2. Sa rveä dia tpobókkomsai apoä so jqósoy leä koy rsgm
Episqopgä jasoä pim diabotä ketrgy le soty esaiäqoty, oi
opoiäoi ejuqófotm siy apoä weiy soty ecjaiäqxy xä rse ma
sgqgheiä g pqoherliäa pot oqiäfesai rso detä seqo edóuio.
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Pkgm amsiheä sot rtluxmiäay le so emdiaueqoä lemo jqósoy
leä koy, sa rveä dia tpobókkomsai so aqcoä seqo seä rreqiy
lgä mey lesó sgm jasóqsirg sxm jasakoä cxm sxm epikeä -
nilxm peqiovxä m pot amaueä qei so óqhqo 3 paqócqauoy 2
jai so óqhqo 4 paqócqauoy 4.

3. G Episqopgä pqobaiämei re ejsiälgrg sxm rvediäxm
pqojeileä mot ma diapirsxä rei eóm eiämai rtmepgä pqoy soty
rsoä voty sot paqoä msoy jamomirlotä , kalbómomsay tpoä wg
sgy so pkaiärio amauoqóy pot amaueä qesai rso óqhqo 9
paqócqauoy 1, rsoiveiäo c) ókkey joimosijeä y pokisijeä y
jai so óqhqo 41 paqócqauoy 2.

Epiärgy, g Episqopgä pqobaiämei re ejsiälgrg jóhe rvediäot
sot rsoä vot aqih. 3 rsg rtmóqsgrg sgy rtmovgä y lesantä
sxm pqobkepoä lemxm leä sqxm jai sot ehmijotä rvediäot cia
sgm euaqlocgä sgy etqxpaøjgä y rsqasgcijgä y rsom soleä a
sgy aparvoä kgrgy, rtä luxma le so óqhqo 16
paqócqauoy 1 rsoiveiäo b), akkó jai kalbómomsay tpoä wg
som sqoä po jai so bahloä sgy rtmejsølgrgy sxm cemijxä m
amacjxä m sxm peqiovxä m pot amsilesxpiäfotm diaqhqxsijó
pqobkgä lasa oijomolijgä y jai joimxmijgä y amartcj-
qoä sgrgy.

4. Rsiy peqipsxä reiy pot pqobkeä pomsai apoä sgm
paqócqauo 1, g Episqopgä jasaqsiäfei sa joimosijó pkaiä-
ria rsgä qingy, re rtluxmiäa le so emdiaueqoä lemo jqósoy
leä koy, rtä luxma le siy diadijariäey sxm óqhqxm 48 eä xy
51. G ESEp dtä masai mai rtlleseä vei rsgm ejpoä mgrg sxm
joimosijxä m pkairiäxm rsgä qingy. G Episqopgä ejdiädei
apoä uarg cia sg rtllesovgä sxm Saleiäxm so aqcoä seqo
peä mse lgä mey lesó sgm paqakabgä sot gä sxm amsiärsoivxm
rvediäxm, euoä rom atsó peqikalbómotm sa rtä moko sxm
rsoiveiäxm pot apaqihleiä so óqhqo 16.

G Episqopgä pqobaiämei re ejsiälgrg sxm pqosórexm cia
epiveiqgriajó pqocqóllasa pot tpobókkomsai apoä so
jqósoy leä koy, pqojeileä mot ma pqordioqiärei eóm eiämai
rtmepeiäy pqoy soty rsoä voty sot amsiärsoivot joimosijotä
pkairiäot rsgä qingy jai rtlbaseä y le siy joimosijeä y pokisi-
jeä y. Ejdiädei apoä uarg cia sg rtllesovgä sxm Saleiäxm
rtä luxma le so óqhqo 28 paqócqauoy 1, re rtluxmiäa le
so oijeiäo jqósoy leä koy, euÂ oä rom oi pqosóreiy peqikal-
bómotm oä ka sa rsoiveiäa pot amaueä qei so óqhqo 18
paqócqauoy 2.

Sa jqósg leä kg lpoqotä m ma tpobókkotm, satsoä vqoma le
sa rveä dió soty, rveä dia epiveiqgriajxä m pqocqallósxm,
xä rse ma episavtä mesai g eneä sarg sxm aisgä rexm jai g
ejseä kerg sxm pqocqallósxm. Ecjqiämomsay sgm apoä uarg
pot auoqó so joimosijoä pkaiärio rsgä qingy, g Episqopgä
ecjqiämei epiärgy, rtä luxma le so óqhqo 28 paqócqauoy 1,
sa epiveiqgriajó pqocqóllasa pot eä votm tpobkgheiä
satsoä vqoma le sa rveä dia, euoä rom peqikalbómotm oä ka sa
rsoiveiäa pot amaueä qei so óqhqo 18 paqócqauoy 2.

5. Rsiy peqipsxä reiy pot pqobkeä pomsai apoä sgm
paqócqauo 1, g Episqopgä apouariäfei, bórei sxm rve-
diäxm, sa emiaiäa eä ccqaua pqocqallasirlotä , re rtluxmiäa
le so emdiaueqoä lemo jqósoy leä koy jai rtä luxma le siy
diadijariäey sxm óqhqxm 48 eä xy 50. G ESEp dtä masai ma
rtlleseä vei rsgm ejpoä mgrg sxm emiaiäxm eccqóuxm pqo-

cqallasirlotä . G Episqopgä ejdiädei emiaiäa apoä uarg cia
so emiaiäo eä ccqauo pqocqallasirlotä jai sg rtllesovgä
sxm Saleiäxm rtä luxma le so óqhqo 28 paqócqauoy 1, so
aqcoä seqo peä mse lgä mey lesó sgm paqakabgä sot amsiärsoi-
vot rvediäot, euoä rom atsoä peqikalbómei oä ka sa rsoiveiäa
pot apaqihleiä so óqhqo 19 paqócqauoy 3.

6. So jqósoy leä koy gä g diaveiqirsijgä aqvgä , jahoqiäfei
so rtlpkgä qxla pqocqallasirlotä pot oqiäfesai rso
óqhqo 9, rsoiveiäo ic) jasoä pim rtluxmiäay sgy episqopgä y
paqajokotä hgrgy, eóm so rtlpkgä qxla pqocqallasirlotä
jahoqiäfesai lesó sgm apoä uarg peqiä rtllesovgä y sxm
Saleiäxm sgy Episqopgä y, gä tä rseqa apoä diabotä ketrg le
soty emdiaueqoä lemoty esaiäqoty, eóm atsoä jahoqiäfesai
pqim apoä sgm apoä uarg peqiä rtllesovgä y sxm Saleiäxm.
Rsgm seketsaiäa peqiäpsxrg, g episqopgä paqajokotä hgrgy
epibebaixä mei so rtlpkgä qxla pqocqallasirlotä gä fgseiä
pqoraqlocgä rtä luxma le so óqhqo 34 paqócqauoy 3.

So jqósoy leä koy diabibófei so rtlpkgä qxla pqocqalla-
sirlotä rsgm Episqopgä tpoä loqugä emiaiäot eccqóuot,
pqoy emgleä qxrgä sgy, so aqcoä seqo emsoä y sqixä m lgmxä m
apoä sgm eä jdorg sgy apoä uargy sgy Episqopgä y cia sgm
eä cjqirg epiveiqgriajotä pqocqóllasoy gä emiaiäot ec-
cqóuot pqocqallasirlotä .

7. Oi apouóreiy sgy Episqopgä y cia so joimosijoä pkaiä-
rio rsgä qingy gä so emiaiäo eä ccqauo pqocqallasirlotä ,
dglorietä omsai rsgm Epiärglg Eugleqiäda sxm Etqx-
paøjxä m Joimosgä sxm. Aisgä rei sot Etqxpaøjotä Joimobot-
kiäot, g Episqopgä sot diabibófei, pqoy emgleä qxrgä sot,
siy apouóreiy atseä y, jahxä y jai sa joimosijó pkaiäria
rsgä qingy jai sa emiaiäa eä ccqaua pqocqallasirlotä pot
ecjqiämei.

JEUAKAIO II

PEQIEVOLEMO SOT PQOCQALLASIRLOT CIA SOTR
RSOVOTR AQIH. 1, AQIH. 2 JAI AQIH. 3

Òqhqo 16

Rveädia

1. Sa rveä dia pot tpobókkomsai rsa pkaiäria sxm
rsoä vxm aqih. 1, aqih. 2 jai aqih. 3 bariäfomsai rsiy
jasókkgkey ehmijeä y jai peqiueqeiajeä y pqoseqaioä sgsey,
kalbómotm de tpoä wg siy emdeijsijeä y jasethtä mreiy pot
amaueä qei so óqhqo 10 paqócqauoy 4, jai peqikalbó-
motm:

a) peqicqaugä , le porosijó rsoiveiäa, oä pot atsoä eiämai
dtmasoä , sgy paqotä ray jasórsargy eiäse oä rom auoqó
siy amiroä sgsey, siy jahtrseqgä reiy jai siy dtmasoä sgsey
amópstngy rsiy peqiueä qeiey sot rsoä vot aqih. 1 eiäse
oä rom auoqó sgm amartcjqoä sgrg rsiy peqiueä qeiey sot
rsoä vot aqih. 2, eiäse oä rom auoqó sgm amópstng sxm
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amhqxä pimxm poä qxm jai sot soleä a sgy pokisijgä y sgy
aparvoä kgrgy rso jqósoy leä koy jai rsiy peqiueä qeiey
sot rsoä vot aqih. 3, jahxä y jai peqicqaugä sxm diasi-
heä lemxm vqglasodosijxä m poä qxm jai sxm jtqioä seqxm
aposekerlósxm sgy pqogcotä lemgy peqioä dot pqo-
cqallasirlotä , kalbamoleä mxm tpoä wg sxm diaheä rilxm
aposekerlósxm sxm aniokocgä rexmç

b) peqicqaugä liay jasókkgkgy rsqasgcijgä y cia sgm epiä-
setng sxm rsoä vxm pot amaueä qei so óqhqo 1 jai sxm
barijxä m pqoseqaiosgä sxm pot eä votm epikeceiä cia sgm
aeiuoä qo amópstng jai amartcjqoä sgrg sxm peqiue-
qeixä m jai sxm peqiovxä m, rtlpeqikalbamoleä mxm sxm
acqosijxä m peqiovxä m, jahxä y jai cia sgm amsiärsoivg
amópstng sxm amhqxpiämxm poä qxm jai sgm pqoraq-
locgä jai som ejrtcvqomirloä sxm pokisijxä m jai sxm
rtrsglósxm ejpaiädetrgy, jasóqsirgy jai apa-
rvoä kgrgy.

Ejsoä y sxm ókkxm rsoiveiäxm pot amaueä qomsai rso
paqoä m rgleiäo, sa jqósg leä kg jasadeijmtä otm oä si cia
jóhe rveä dio sot rsoä vot aqih. 3, oi pqobkepoä lemoi
ónomey pqoseqaioä sgsay eiämai rtmepeiäy pqoy so tpóq-
vom ehmijoä pqoä cqalla aparvoä kgrgy, kalbamoleä mgy
tpoä wg sgy peqicqaugä y sxm jtqiäxm rsoä vxm sgy em
koä cx rsqasgcijgä y jai sxm jtqiäxm leä rxm epiäsetngä y
soty.

Epiärgy, sa jqósg leä kg jasadeijmtä otm oä si oi dqarsg-
qioä sgsey pot pqobkeä pei jóhe rveä dio tpacoä lemo rso
rsoä vo aqih. 2 oä rom auoqó soty amhqxä pimoty poä qoty
jai sgm aparvoä kgrg, so opoiäo emirvtä esai apoä so
EJS, eiämai oi dqarsgqioä sgsey pot emsórromsai rsg
rsqasgcijgä amartcjqoä sgrgy, rtmsomiäfomsai le sa
ókka Saleiäa jai amsirsoivotä m rsgm ej sxm pqoseä qxm
aniokoä cgrg xy pqoy soty amhqxä pimoty poä qoty jai
sgm aparvoä kgrg, oä pxy pqobkeä pesai rso óqhqo 41
paqócqauoy 2. Eóm atseä y oi amócjey dem uhómotm
eä ma rglamsijoä poroä , jaktä psomsai rso pkaiärio sot
rsoä vot aqih. 3ç

c) emdeiäneiy cia sgm rjopotä lemg loqugä jai vqgrilo-
poiägrg sgy vqglasodosijgä y rtllesovgä y sxm Saleiäxm
jai, emdevoleä mxy, sgy ESEp jai sxm ókkxm vqglaso-
dosijxä m oqcómxm, rtlpeqikalbamoleä mot, pqoy
emgleä qxrg, sot rtmokijotä porotä sot Slgä lasoy
Ecctgä rexm sot ECSPE cia sa leä sqa pot amaueä qo-
msai rso óqhqo 33 sot jamomirlotä (EJ) aqih. 1257/
1999ç siy pqobkepoä lemey amócjey oä rom auoqó sgm se-
vmijgä bogä heiaç emdeiäneiy oä rom auoqó sgm pqorhesi-
joä sgsa rtä luxma le so óqhqo 11 paqócqauoy 2, g
opoiäa cia som rsoä vo aqih. 1 pqeä pei ma eä vei sg loqugä
emdeijsijotä rtmokijotä piämaja vqglasodoä sgrgy pot
ha rtmowiäfei soty dgloä rioty gä enoloixä riloty jai,
jasó peqiäpsxrg, soty jasÂ ejsiälgrg idixsijotä y
poä qoty jahxä y jai soty joimosijotä y diaqhqxsijotä y
poä qoty pot voqgcotä msai amókoca le jóhe pqose-
qaioä sgsa pot pqoseiämesai rso rveä dio.

Em pórg peqipsxä rei, sa rveä dia pqeä pei ma jómotm
diójqirg lesantä sxm vqglasodosgä rexm pot voqg-
cotä msai re soleiäy pot kalbómotm lesabasijgä
emiärvtrg jai atsxä m pot voqgcotä msai re ókkoty
soleiäy pot elpiäpsotm rsoty rsoä voty aqih. 1 gä aqih. 2.

Re peqiäpsxrg pot so EJS paqelbaiämei rso pkaiärio
sxm rsoä vxm aqih. 2 gä aqih. 3, sa pororsó rtllesovgä y
lpoqeiä ma eiämai twgkoä seqa rsiy peqioveä y sot rsoä vot
aqih. 2 apoä oä ,si rsiy ókkey peqioveä y.

Rsgm peqiäpsxrg sot rsoä vot aqih. 3, rso em koä cx rveä -
dio vqglasodoä sgrgy eluaiämesai g rtcjeä msqxrg sxm
pirsxä rexm pot pqobkeä pomsai cia siy peqioveä y pot
amsilesxpiäfotm diaqhqxsijó pqobkgä lasa oijomo-
lijgä y jai joimxmijgä y amartcjqoä sgrgy.

d) apokocirloä sxm diasónexm pot seä hgjam re euaq-
locgä cia diabotä ketrg le soty esaiäqotyç

2. Rsiy peqiueä qeiey pot tpócomsai rsom rsoä vo aqih. 1,
sa rveä dia peqikalbómotm jóhe pqoä ruoqg emeä qceia rve-
sijgä le sgm oijomolijgä jai joimxmijgä amartcjqoä sgrg,
sgm amópstng sxm amhqxä pimxm poä qxm, kalbamoleä mot
tpoä wg sot pkairiäot amauoqóy peqiä sot opoiäot so
óqhqo 9 paqócqauoy 1, rsoiveiäo c), jahxä y jai sgm acqo-
sijgä amópstng jai siy akietsijeä y diaqhqxä reiy.

Rsgm peqiäpsxrg jqasxä m lekxä m pot jaktä psomsai en
okojkgä qot apoä so rsoä vo aqih. 1, sa rveä dia peqikalbó-
motm sa rsoiveiäa pot amaueä qei g paqócqauoy 1,
rsoiveiäo b), detä seqo edóuio.

3. Sa jqósg leä kg amaueä qotm sa rsoiveiäa pot auo-
qotä m jaheä ma apoä sa Saleiäa, rtlpeqikalbamoleä mot sot
tä woty sgy fgsotä lemgy vqglasodosijgä y rtllesovgä y,
jahxä y jai lia rtmopsijgä peqicqaugä sxm pqobkepoä lemxm
epiveiqgriajxä m pqocqallósxm, jai idiäxy soty eidijotä y
rsoä voty soty jai soty jtqioä seqoty pqobkepoä lemoty
stä poty leä sqxm.

Òqhqo 17

Joimosijó pkaiäria rsgä qingy

1. So joimosijoä pkaiärio rsgä qingy enaruakiäfei so
rtmsomirloä sot rtmoä kot joimosijgä y diaqhqxsijgä y emiä-
rvtrgy rsiy auoqxä lemey peqiueä qeiey, rtlpeqikalbamo-
leä mgy, rtä luxma le so óqhqo 1 paqócqauoy 3, sgy
paqeä lbargy cia sgm amópstng sxm amhqxpiämxm poä qxm.

2. Sa joimosijó pkaiäria rsgä qingy peqikalbómotm:

a) sg rsqasgcijgä jai soty epikeceä msey ónomey pqose-
qaioä sgsay sgy joimgä y dqórgy sgy Joimoä sgsay jai sot
emdiaueqoleä mot jqósoty leä kotyç soty eidijotä y rsoä -
voty soty, ei dtmasoä m porosijó pqordioqirleä motyç
sgm ejsiälgrg sxm amalemoä lemxm epidqórexm,
rtä luxma le so óqhqo 41 paqócqauoy 2ç emdeijsijó
rsoiveiäa xy pqoy so bahloä rsom opoiäo atsgä g
rsqasgcijgä jai atsoiä oi ónomey pqoseqaioä sgsay kal-
bómotm tpoä wg siy emdeijsijeä y jasethtä mreiy sot
óqhqot 10 paqócqauoy 3, sgm oijomolijgä pokisijgä ,
sg rsqasgcijgä amópstngy sgy aparvoä kgrgy leä rx sgy
beksiäxrgy sgy ijamoä sgsay pqoraqlocgä y jai sxm
deniosgä sxm sxm amhqxä pxm jai, emdevoleä mxy, sgm
peqiueqeiajg pokisijgä sot emdiaueqoleä mot jqósoty
leä kotyç
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b) sg rtmopsijgä peqicqaugä sot eiädoty jai sgy dióq-
jeiay sxm epiveiqgriajxä m pqocqallósxm pot dem
apouariäfomsai satsoä vqoma le so joimosijoä pkaiärio
rsgä qingy, rsgm opoiäa rtlpeqikalbómomsai oi eidijoiä
rsoä voi soty jai oi ónomey pqoseqaioä sgsey pot eä votm
epikeceiäç

c) so emdeijsijoä rveä dio vqglasodoä sgrgy, so opoiäo ma
pqordioqiäfei, rtä luxma le sa óqhqa 28 jai 29, cia
jóhe ónoma pqoseqaioä sgsay, so tä woy sxm rtmokijxä m
jomdtkiäxm pot pqobkeä pomsai, cia jóhe eä soy, cia sg
rtllesovgä jóhe Saleiäot, emdevoleä mxy sgy ESEp,
jai sxm ókkxm vqglasodosijxä m oqcómxm, rtlpeqi-
kalbamoleä mot, pqoy emgleä qxrg, sot rtmokijotä
porotä sot Slgä lasoy Ecctgä rexm sot ECSPE cia sa
leä sqa pot amaueä qomsai rso óqhqo 33 sot jamomi-
rlotä (EJ) aqih. 1257/1999, oä sam atsó rtmeirueä qotm
ólera rso rveä dio vqglasodoä sgrgy, jahxä y jai so
rtmokijoä poroä sxm epikeä nilxm dgloriäxm vqglaso-
dosgä rexm jai sxm jasÂ ejsiälgrg idixsijxä m vqglaso-
dosgä rexm sot jqósoty leä koty pot amsirsoivotä m rsg
rtllesovgä jóhe Saleiäot.

Rsgm peqiäpsxrg sot rsoä vot aqih. 3, rso em koä cx rveä -
dio vqglasodoä sgrgy eluaiämesai g pqobkepoä lemg
rtcjeä msqxrg sxm pirsxä rexm pot pqobkeä pomsai cia
siy peqioveä y pot amsilesxpiäfotm diaqhqxsijó pqo-
bkgä lasa oijomolijgä y jai joimxmijgä y amartcjqoä -
sgrgy.

Rso em koä cx rveä dio vqglasodoä sgrgy, amacqóuomsai
vxqirsó oi pirsxä reiy pot pqobkeä pomsai cia siy
peqiueä qeiey pot stcvómotm lesabasijgä y rsgä qingy.

So rtmokijoä poroä sgy rtllesovgä y sxm Saleiäxm pot
pqobkeä pesai cia jóhe eä soy jai cia jóhe joimosijoä
pkaiärio rsgä qingy, pqeä pei ma eiämai rtlbasoä le siy
euaqlorseä ey dgloriomolijeä y pqoopsijeä y, kalbamo-
leä mgy tpoä wg sgy rsadiajgä y leiäxrgy pot amaueä qei
so óqhqo 7 paqócqauoy 3, sqiäso edóuioç

d) siy diasóneiy euaqlocgä y sot joimosijotä pkairiäot
rsgä qingy, oi opoiäey peqikalbómotm:

Ç sgm tpoä deing, apoä so jqósoy leä koy, diaveiqi-
rsijgä y aqvgä y, jasó sgm eä mmoia sot óqhqot 9,
rsoiveiäo id), aqlodiäay cia sg diaveiäqirg sot joi-
mosijotä pkairiäot rsgä qingy, rtä luxma le so
óqhqo 34,

Ç qthliäreiy cia sg rtllesovgä sxm esaiäqxm rsiy
episqopeä y paqajokotä hgrgy pot peqicqóuei so
óqhqo 35ç

e) eóm vqeiófesai, pkgqouoqiäey rvesijó le siy ama-
cjaiäey pirsxä reiy cia sgm pqopaqarjetgä , paqajo-
kotä hgrg jai aniokoä cgrg sxm paqelbórexm.

Rtä luxma le so óqhqo 11, sa joimosijó pkaiäria rsgä qingy
peqikalbómotm sgm ej sxm pqoseä qxm epakgä hetrg sgy
sgä qgrgy sgy pqorhesijoä sgsay jai siy emdedeicleä mey
pkgqouoqiäey rvesijó le sg diauómeia sxm vqglasodo-
sijxä m qoxä m, idiäxy apoä so emdiaueqoä lemo jqósoy leä koy
pqoy siy dijaiotä vey peqiueä qeiey.

Òqhqo 18

Epiveiqgriajó pqocqóllasa

1. Oi paqelbóreiy pot jaktä psomsai apoä joimosijoä
pkaiärio rsgä qingy dienócomsai, jasó cemijoä jamoä ma, le sg
loqugä emoä y okojkgqxleä mot epiveiqgriajotä pqocqólla-
soy jasó peqiueä qeia, oä pxy oqiäfesai rso óqhqo 9.

2. Jóhe epiveiqgriajoä pqoä cqalla peqikalbómei:

a) soty ónomey pqoseqaioä sgsay sot pqocqóllasoy, sg
rtmeä peió soty pqoy so amsiärsoivo joimosijoä pkaiärio
rsgä qingy, soty eidijotä y rsoä voty soty, porosijó
pqordioqirleä moty oä pot eiämai dtmasoä m, jai ejsiälgrg
sxm amalemoleä mxm epipsxä rexm, rtä luxma, le so
óqhqo 41 paqócqauoy 2ç

b) rtmopsijgä peqicqaugä sxm leä sqxm pot lekesxä msai
cia sgm euaqlocgä sxm anoä mxm pqoseqaioä sgsay,
rtlpeqikalbamoleä mxm sxm rsoiveiäxm pot eiämai apa-
qaiäsgsa cia ma enajqibxheiä g rtlloä quxrgä soty
pqoy sa rtrsgä lasa emirvtä rexm jasó sgm eä mmoia sot
óqhqot 87 sgy rtmhgä jgyç emdevoleä mxy, so eiädoy sxm
amacjaiäxm cia sgm pqopaqarjetgä , paqajokotä hgrg
jai aniokoä cgrg sot epiveiqgriajotä pqocqóllasoy
leä sqxmç

c) so emdeijsijoä rveä dio vqglasodoä sgrgy, so opoiäo
pqordioqiäfei, rtä luxma le sa óqhqa 28 jai 29, cia
jóhe ónoma pqoseqaioä sgsay jai cia jóhe eä soy, so
tä woy sxm rtmokijxä m jomdtkiäxm pot pqobkeä pomsai
cia sg rtllesovgä jóhe Saleiäot, emdevoleä mxy sgy
ESEp jai sxm ókkxm vqglasodosijxä m oqcómxm,
rtlpeqikalbamoleä mot, pqoy emgleä qxrg, sot rtmoki-
jotä porotä sot Slgä lasoy Ecctgä rexm sot ECSPE
cia sa leä sqa pot amaueä qomsai rso óqhqo 33 sot
jamomirlotä (EJ) aqih. 1257/1999, euÂ oä rom rtmeirueä -
qotm ólera rso vqglasodosijoä rveä dio, jai so rtmo-
kijoä poroä m sxm epikeä nilxm dgloriäxm vqglasodo-
sgä rexm jai sxm idixsijxä m jasÂ ejsiälgrg vqglasodo-
sgä rexm sot jqósoty leä koty, pot amsirsoivotä m rsg
rtllesovgä jóhe Saleiäot.

Rsom em koä cx rveä dio vqglasodoä sgrgy, amacqóuomsai
vxqirsó, rso rtä moko sgy rtllesovgä y sxm diauoä qxm
Saleiäxm, oi pirsxä reiy pot pqobkeä pomsai cia siy
peqiueä qeiey pot stcvómotm lesabasijgä y rsgä qingy.

So rtmokijoä poroä sgy rtllesovgä y sxm Saleiäxm pot
pqobkeä pesai cia jóhe eä soy, pqeä pei ma eiämai rtlbasoä
le siy euaqlorseä ey dgloriomolijeä y pqoopsijeä y, kal-
bamoleä mgy tpoä wg sgy rsadiajgä y leiäxrgy pot amaueä -
qei so óqhqo 7 paqócqauoy 3, sqiäso edóuioç

d) siy diasóneiy cia sgm euaqlocgä sot epiveiqgriajotä
pqocqóllasoy, pot peqikalbómotm:

i) sgm tpoä deing, apoä so jqósoy leä koy, diaveiqi-
rsijgä y aqvgä y jasó sgm eä mmoia sot óqhqot 9,
rsoiveiäo id), aqlodiäay cia sg diaveiäqirg sot epi-
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veiqgriajotä pqocqóllasoy rtä luxma le so
óqhqo 34,

ii) sgm peqicqaugä sot sqoä pot diaveiäqirgy sot epi-
veiqgriajotä pqocqóllasoy,

iii) sgm peqicqaugä sxm rtrsglósxm paqajo-
kotä hgrgy jai aniokoä cgrgy, jai dg sot qoä kot
sgy episqopgä y paqajokotä hgrgy,

iv) som jahoqirloä sxm diadijarixä m jimgsopoiägrgy
jai jtjkouoqiäay sxm vqglasodosijxä m qoxä m,
xä rse ma enaruakiäfesai g diauómeió soty,

v) sgm peqicqaugä sxm eidijxä m leä sqxm jai diadija-
rixä m ekeä cvot sot epiveiqgriajotä pqocqóllasoy.

3. So rtlpkgä qxla pqocqallasirlotä peqikalbómei:

a) sa leä sqa le sa opoiäa euaqloä fomsai oi amsiärsoivoi
ónomey pqoseqaioä sgsay sot epiveiqgriajotä pqocqól-
lasoyç sgm ej sxm pqoseä qxm aniokoä cgrgä sxm leä sqxm
rtä luxma le so óqhqo 41 paqócqauoy 3, le porosijoä
pqordioqirloä soty, euoä rom eiämai dtmasoä mç soty
amsiärsoivoty deiäjsey paqajokotä hgrgy rtä luxma le
so óqhqo 36ç

b) som jahoqirloä sxm jasgcoqixä m sekijxä m dijaiotä vxm
sxm leä sqxmç

c) so rveä dio vqglasodoä sgrgy so opoiäo pqordioqiäfei,
rtä luxma le sa óqhqa 28 jai 29, cia jóhe leä sqo, so
tä woy sxm rtmokijxä m jomdtkiäxm pot pqobkeä pomsai
cia sg rtllesovgä sot emdiaueqoä lemot Saleiäot, emde-
voleä mxy sgy ESEp, jahxä y jai sxm ókkxm tuirsa-
leä mxm vqglasodosijxä m oqcómxm, jai so tä woy sxm
epikeä nilxm dgloriäxm gä enoloixä rilxm vqglasodo-
sgä rexm, jai sxm jasÂ ejsiälgrg idixsijxä m vqglasodo-
sgä rexm, pot amsirsoivotä m rsg rtllesovgä sxm
Saleiäxmç so pororsoä rtllesovgä y emoä y Saleiäot re
eä ma leä sqo jahoqiäfesai rtä luxma le so óqhqo 29 jai
kalbamoleä mot tpoä wg sot rtmokijotä porotä sxm joi-
mosijxä m pirsxä rexm pot voqgcotä msai cia so rtcje-
jqileä mo ónoma pqoseqaioä sgsay.

Rso em koä cx rveä dio vqglasodoä sgrgy, amacqóuomsai
vxqirsó oi pirsxä reiy pot pqobkeä pomsai cia siy
peqiueä qeiey pot stcvómotm lesabasijgä y rsgä qingy.

So rveä dio vqglasodoä sgrgy paqeä vei peqicqaugä sxm
kalbamoleä mxm leä sqxm rtcvqglasodoä sgrgy sxm rve-
diäxm, kalbamoleä mxm tpoä wg sxm herlijxä m, molijxä m
jai vqglasodosijxä m rtrsglósxm sot emdiaueqoleä -
mot jqósoty leä kotyç

d) sa leä sqa pot lpoqotä m ma enaruakiärotm dglo-
rioä sgsa rso epiveiqgriajoä pqoä cqalla, rtä luxma le
so óqhqo 46ç

e) sgm peqicqaugä sxm sqoä pxm pot rtluxmotä msai
lesantä sgy Episqopgä y jai sot emdiaueqoä lemot jqó-
soty leä koty cia sgm gkejsqomijgä amsakkacgä , ei dtma-

soä m, sxm rsoiveiäxm pot apaisotä msai cia sgm jóktwg
sxm amacjxä m diaveiäqirgy, paqajokotä hgrgy jai anio-
koä cgrgy pot pqobkeä pomsai apoä som paqoä msa jamo-
mirloä .

Òqhqo 19

Emiaiäa eä ccqaua pqocqallasirlotä

1. Oi paqelbóreiy pot ciämomsai bórei sxm rsoä vxm
aqih. 2 jai aqih. 3 jai bórei sot rsoä vot aqih. 1,
rtä luxma le so óqhqo 15 paqócqauoy 1, kalbómotm,
jasó cemijoä jamoä ma, sg loqugä emiaiäxm eccqóuxm pqo-
cqallasirlotä . ìrom auoqó soty rsoä voty aqih. 2 jai
aqih. 3, euaqloä fesai so óqhqo 15 paqócqauoy 1,
rsoiveiäo c).

2. So emiaiäo eä ccqauo pqocqallasirlotä sot rsoä vot
aqih. 1, peqikalbómei jóhe pqoä ruoqg emeä qceia rvesijgä
le sgm oijomolijgä jai joimxmijgä amartcjqoä sgrg, sgm
amópstng sgy aparvoä kgrgy leä rx sgy beksiäxrgy sgy ija-
moä sgsay pqoraqlocgä y jai sxm deniosgä sxm sxm
amhqxä pxm, kalbamoleä mot tpoä wg sot pkairiäot amauo-
qóy peqiä sot opoiäot so óqhqo 9, paqócqauoy 1,
rsoiveiäo c), jahxä y jai sgm acqosijgä amópstng jai siy
diaqhqxä reiy sgy akieiäay.

So emiaiäo eä ccqauo pqocqallasirlotä sot rsoä vot aqih. 2,
enaruakiäfei som rtmsomirloä sot rtmoä kot sgy joimo-
sijgä y diaqhqxsijgä y emiärvtrgy, rtlpeqikalbamoleä mot,
rtä luxma le so óqhqo 40 paqócqauoy 2 sot jamomirlotä
(EJ) aqih. 1257/1999, sot rtmsomirlotä sxm leä sqxm pot
auoqotä m sgm acqosijgä amópstng rtä luxma le so
óqhqo 33 sot iädiot jamomirlotä , enaiqotleä mgy oä lxy sgy
emiärvtrgy cia sgm amópstng sxm amhqxä pimxm poä qxm pot
voqgceiäsai rso pkaiärio sot rsoä vot aqih. 3, rso rtä moko
sxm peqiovxä m pot auoqó o rsoä voy aqih. 2.

So emiaiäo eä ccqauo pqocqallasirlotä sot rsoä vot aqih. 3
enaruakiäfei som rtmsomirloä sot rtmoä kot sgy joimosijgä y
diaqhqxsijgä y emiärvtrgy cia sgm amópstng sxm amhqxä -
pimxm poä qxm rsiy peqioveä y pot amaueä qei so óqhqo 5,
enaiqotleä mxm sxm emirvtä rexm pot voqgcotä msai rÂ atsoä
som soleä a rso pkaiärio sot rsoä vot aqih. 2.

3. Jóhe emiaiäo eä ccqauo pqocqallasirlotä peqikalbó-
mei sa ajoä kotha rsoiveiäa:

a) sg rsqasgcijgä jai soty epikeceä msey ónomey pqose-
qaioä sgsay sgy joimgä y dqórgy sgy Joimoä sgsay jai sot
emdiaueqoleä mot jqósoty leä kotyç soty eidijotä y rsoä -
voty soty, ei dtmasoä m porosijó pqordioqirleä motyç
sgm ejsiälgrg sxm amalemoä lemxm epidqórexm idiäxy
epiä sot peqibókkomsoy, rtä luxma le so óqhqo 41
paqócqauoy 2ç emdeijsijó rsoiveiäa xy pqoy som
bahloä rsom opoiäo atsgä g rsqasgcijgä jai atsoiä oi
ónomey pqoseqaioä sgsay kalbómotm tpoä wg siy emdei-
jsijeä y jasethtä mreiy pot amaueä qei so óqhqo 10
paqócqauoy 3, sgm oijomolijgä pokisijgä , sg rsqasg-
cijgä amópstngy sgy aparvoä kgrgy leä rx sgy bek-
siäxrgy sgy ijamoä sgsay pqoraqlocgä y jai sxm
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deniosgä sxm sxm amhqxä pxm jai, emdevoleä mxy, sgm
peqiueqeiajgä pokisijgä sot oijeiäot jqósoty leä kotyç

b) sg rtmopsijgä peqicqaugä sxm leä sqxm pot rvediófo-
msai cia sgm euaqlocgä sxm anoä mxm pqoseqaioä sgsay,
rtlpeqikalbamoleä mxm sxm rsoiveiäxm pot apaisotä -
msai cia ma enajqibxheiä g rtlloä quxrgä soty pqoy sa
rtrsgä lasa emirvtä rexm jasó so óqhqo 87 sgy
rtmhgä jgy. Emdevoleä mxy, so eiädoy sxm leä sqxm pot
apaisotä msai cia sgm pqoesoilariäa, paqajokotä hgrg
jai aniokoä cgrg sot emiaiäot eccqóuot pqocqallasi-
rlotä ç

c) so emdeijsijoä rveä dio vqglasodoä sgrgy, so opoiäo
pqordioqiäfei, rtä luxma le sa óqhqa 28 jai 29, cia
jóhe ónoma pqoseqaioä sgsay jai cia jóhe eä soy, so
tä woy sxm rtmokijxä m jomdtkiäxm pot pqobkeä pomsai
cia sg rtllesovgä jóhe Saleiäot, emdevoleä mxy sgy
ESEp jai sxm ókkxm vqglasodosijxä m oqcómxm,
rtlpeqikalbamoleä mot, pqoy emgleä qxrg, sot rtmoki-
jotä porotä sot Slgä lasoy Ecctgä rexm sot ECSPE
cia sa leä sqa pot amaueä qomsai rso óqhqo 33 sot
jamomirlotä (EJ) aqih. 1257/1999, euÂ oä rom rtmeirueä -
qotm ólera rso rveä dio vqglasodoä sgrgy, jahxä y jai
so rtmokijoä poroä sxm epikeä nilxm dgloriäxm gä eno-
loixä rilxm vqglasodosgä rexm jai sxm idixsijxä m jasÂ
ejsiälgrg vqglasodosgä rexm sot jqósoty leä koty, pot
amsirsoivotä m rsg rtllesovgä Saleiäot.

Rso em koä cxm rveä dio vqglasodoä sgrgy, amacqóuomsai
vxqirsó oi pirsxä reiy pot pqobkeä pomsai cia siy
peqiueä qeiey pot stcvómotm lesabasijgä y rsgä qingy.

So rtmokijoä poroä sgy rtllesovgä y sxm Saleiäxm pot
pqobkeä pesai cia jóhe eä soy, pqeä pei ma eiämai rtlbasoä
le siy euaqlorseä ey dgloriomolijeä y pqoopsijeä y, kal-
bamoleä mgy tpoä wg sgy rsadiajgä y leiäxrgy pot amaueä -
qei so óqhqo 7 paqócqauoy 3, sqiäso edóuio.

Rsgm peqiäpsxrg sot rsoä vot aqih. 3, atsoä so rveä dio
vqglasodoä sgrgy amaueä qei sgm rtcjeä msqxrg sxm
pqobkepoä lemxm pirsxä rexm cia siy peqioveä y pot amsi-
lesxpiäfotm diaqhqxsijó pqobkgä lasa oijomolijgä y
jai joimxmijgä y amartcjqoä sgrgyç

d) siy diasóneiy euaqlocgä y sot emiaiäot eccqóuot pqo-
cqallasirlotä , oi opoiäey peqikalbómotm:

i) sgm tpoä deing, apoä so jqósoy leä koy, diaveiqi-
rsijgä y aqvgä y, jasó sgm eä mmoia sot óqhqot 9,
rsoiveiäo ic), aqloä diay cia sg diaveiäqirg sot emi-
aiäot eccqóuot pqocqallasirlotä , rtä luxma le
so óqhqo 34,

ii) sgm peqicqaugä sot sqoä pot diaveiäqirgy sot emi-
aiäot eccqóuot pqocqallasirlotä ,

iii) sgm peqicqaugä sxm rtrsglósxm paqajo-
kotä hgrgy jai aniokoä cgrgy, jai idiäxy so qoä ko
sgy episqopgä y paqajokotä hgrgy,

iv) som jahoqirloä sxm diadijarixä m jimgsopoiägrgy
jai jtjkouoqiäay sxm vqglasodosijxä m qoxä m,
xä rse ma enaruakiäfesai g diauómeió soty,

v) sgm peqicqaugä sxm eidijxä m leä sqxm jai diadija-
rixä m cia som eä kecvo sot emiaiäot eccqóuot pqo-
cqallasirlotä ç

e) eóm vqeiófesai, pkgqouoqiäey rvesijó le soty ama-
cjaiäoty poä qoty cia sgm pqopaqarjetgä , paqajo-
kotä hgrg jai aniokoä cgrg sxm paqelbórexm.

Rtä luxma le so óqhqo 11, so emiaiäo eä ccqauo pqocqalla-
sirlotä peqikalbómei sgm ej sxm pqoseä qxm epakgä hetrg
sgy sgä qgrgy sgy pqorhesijoä sgsay oä rom auoqó som gä
soty jasókkgkoty rsoä voty pot rtluxmotä msai lesantä
sgy Episqopgä y jai sot jqósoty leä koty jai siy emdedeic-
leä mey pkgqouoqiäey rvesijó le sg diauómeia sxm vqgla-
sodosijxä m qoxä m, idiäxy apoä so emdiaueqoä lemo jqósoy
leä koy pqoy siy dijaiotä vey peqiueä qeiey.

4. Sa emiaiäa eä ccqaua pqocqallasirlotä rtmodetä omsai
apoä rtlpkgä qxla pqocqallasirlotä , oä pxy atsoä oqiäfesai
rso óqhqo 9, rsoiveiäo ic) jai peqicqóuesai rso óqhqo 18
paqócqauoy 3.

JEUAKAIO III

JOIMOSIJER PQXSOBOTKIER

Òqhqo 20

Peqievoä lemo

1. Oi joimosijeä y pqxsobotkiäey auoqotä m soty ajoä kot-
hoty soleiäy:

a) sg diartmoqiajgä , diajqasijgä jai diapeqiueqeiajgä
rtmeqcariäa pot aporjopeiä ma dxä rei xä hgrg rsgm
aqlomijgä , iroä qqopg jai aeiuoä qo amópstng oä kot sot
joimosijotä vxä qot (INTERREG)ç

b) sgm oijomolijgä jai joimxmijgä amabóhlirg sxm
poä kexm jai sxm pqoarseiäxm pot dieä qvomsai jqiärg
cia sgm pqoxä hgrg bixä rilgy arsijgä y amópstngy
(ÛURBANë)ç

c) sgm acqosijgä amópstng (LEADER)ç

d) sg diajqasijgä rtmeqcariäa cia sgm pqoacxcgä meä xm
lehoä dxm jasapokeä lgrgy sxm diajqiärexm jai ami-
rosgä sxm pórgy utä rexy re rveä rg le sgm acoqó eqca-
riäay (EQUAL).

2. Sotkóvirsom so 2,5% sxm pirsxä rexm tpovqexä rexm
sxm diaqhqxsijxä m Saleiäxm, peqiä sxm opoiäxm so óqhqo 7
paqócqauoy 1, diämesai rso INTERREG, rsa pkaiäria
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sot opoiäot ha pqeä pei ma diädesai g deä otra pqorovgä rsiy
diartmoqiajeä y dqarsgqioä sgsey, idiäxy le sgm pqoopsijgä
sgy dietä qtmrgy, jai rsa jqósg leä kg pot eä votm ejsesa-
leä ma rtä moqa le siy tpowgä uiey pqoy eä msang vxä qey,
jahxä y jai rsg beksiäxrg sot rtmsomirlotä le sa pqo-
cqóllasa PHARE, TACIS jai MEDA. Ha diädesai
epiärgy g deä otra pqorovgä rsg rtmeqcariäa le siy enoä vxy
apoä jemsqey peqioveä y.

Rsa pkaiäria sot EQUAL, ha diädesai g deä otra pqorovgä
rsgm joimxmijgä jai epacceklasijgä eä msang sxm aisotä msxm
órtko.

3. Sa pqocqóllasa pot ecjqiämomsai rso pkaiärio sxm
joimosijxä m pqxsobotkixä m, lpoqotä m ma auoqotä m peqio-
veä y ókkey apoä siy amaueqoä lemey rsa óqhqa 3 jai 4.

Òqhqo 21

Ejpoä mgrg, eäcjqirg jai euaqlocgä

1. Rtä luxma le siy diadijariäey sxm óqhqxm 48 eä xy 51
jai lesó apoä joimopoiägrg pqoy emgleä qxrg rso Etqx-
paøjoä Joimobotä kio, g Episqopgä ecjqiämei jasethtä mreiy
pot peqicqóuotm, cia jóhe pqxsobotkiäa, soty rsoä voty,
so pediäo euaqlocgä y jai siy emdedeicleä mey diasóneiy
euaqlocgä y. Oi jasethtä mreiy dglorietä omsai rsgm
Epiärglg Eugleqiäda sxm Etqxpaøjxä m Joimosgä sxm.

2. Jóhe soleä ay som opoiäo amaueä qei so óqhqo 20
paqócqauoy 1, vqglasodoseiäsai apoä eä ma jai loä mo
Saleiäo jai, rtcjejqileä ma, so ESPA cia som soleä a sgy
paqacqóuot 1, rsoiveiäa a) jai b), so ECSPE-Slgä la
Pqoramasokirlotä cia som soleä a sgy paqacqóuot 1,
rsoiveiäo c) jai so EJS cia som soleä a sgy paqacqóuot 1,
rsoiveiäo d). Cia ma jaktuhotä m oä ka sa amacjaiäa leä sqa
cia sgm euaqlocgä sot rvesijotä pqocqóllasoy joimo-
sijgä y pqxsobotkiäay, g apoä uarg rtllesovgä y sxm
Saleiäxm lpoqeiä ma dietqtä mei so pediäo euaqlocgä y pot
oqiäfesai rsoty eidijotä y jamomirlotä y jóhe Saleiäot,
vxqiäy ma eneä qvesai apoä so pkaiärio sxm em koä cx eidijxä m
diasónexm.

3. Bórei pqosórexm pot jasaqsiäfomsai rtä luxma le
siy jasethtä mreiy pot oqiäfei g paqócqauoy 1 jai so
óqhqo 41 paqócqauoy 1, tpobókkomsai de apoä so jqó-
soy leä koy, g Episqopgä apouariäfei sa pqocqóllasa joi-
mosijgä y pqxsobotkiäay rtä luxma le so óqhqo 28.

4. Sa pqocqóllasa joimosijgä y pqxsobotkiäay epame-
nesófomsai lesó sgm emdiólerg aniokoä cgrg peqiä sgy
opoiäay so óqhqo 42, emdevoleä mxy de sqopopoiotä msai le
pqxsobotkiäa sot emdiaueqoä lemot gä sxm emdiaueqoleä mxm
jqasxä m gä sgy Episqopgä y re rtluxmiäa le so em koä cx gä
sa em koä cx jqósg leä kg.

5. Sa pqocqóllasa joimosijgä y pqxsobotkiäay, jaktä -
psotm epsaesgä peqiäodo, g opoiäa aqviäfei sgm 1g Iamota-
qiäot 2000.

JEUAKAIO IV

JAIMOSOLER EMEQCEIER JAI SEVMIJG BOGHEIA

Òqhqo 22

Jaimosoä ley emeäqceiey

1. Sa Saleiäa lpoqotä m ma vqglasodosotä m, le pqxso-
botkiäa sgy Episqopgä y jai auotä oi episqopeä y sxm
óqhqxm 48 eä xy 51 diastpxä rotm sg cmxä lg soty cia siy
jasethtä mreiy siy rvesijeä y le soty diauoä qoty stä poty jai-
mosoä lxm emeqceixä m, jai emsoä y oqiäot 0,7% sxm amsiä-
rsoivxm esgä rixm jomdtkiäxm soty, jaimosoä ley emeä qceiey
re joimosijoä epiäpedo. Oi emeä qceiey atseä y peqikalbómotm
lekeä sey, pikosijó rveä dia jai amsakkaceä y elpeiqixä m.

Oi jaimosoä ley emeä qceiey rtlbókkotm rsgm ejpoä mgrg jai-
mosoä lxm lehoä dxm jai pqajsijxä m pot apobkeä potm rsg
beksiäxrg sgy poioä sgsay sxm paqelbórexm rso pkaiärio
sxm rsoä vxm aqih. 1, aqih. 2 jai aqih. 3. Siähemsai re
euaqlocgä le sqoä po apkoä , diauamgä jai rtä luxmo le siy
aqveä y sgy vqgrsgä y dgloriomolijgä y diaveiäqirgy.

2. Jóhe soleä ay dqórgy cia pikosijó rveä dia vqglaso-
doseiäsai apoä eä ma jai loä mo Saleiäo. Cia ma jaktuhotä m
oä ka sa amacjaiäa leä sqa cia sgm euaqlocgä sot rtcjejqi-
leä mot pikosijotä rvediäot, g apoä uarg rtllesovgä y sxm
Saleiäxm lpoqeiä ma dietqtä mei so pediäo euaqlocgä y pot
oqiäfesai rsoty eidijotä y jamomirlotä y jóhe Saleiäot,
vxqiäy ma eneä qvesai apoä so pkaiärio sxm em koä cx eidijxä m
diasónexm.

Òqhqo 23

Sevmijgä bogä heia

Sa Saleiäa lpoqotä m ma vqglasodosotä m, le pqxsobotkiäa
gä cia kocaqiarloä sgy Episqopgä y, jai auotä cmxlodo-
sgä rotm oi episqopeä y sxm óqhqxm 48 eä xy 51 rvesijó le sa
dióuoqa eiädg leä sqxm jai emsoä y oqiäot 0,25% sxm amsiä-
rsoivxm esgriäxm jomdtkiäxm soty, sa leä sqa pqopaqa-
rjetgä y, paqajokotä hgrgy, aniokoä cgrgy jai ekeä cvot pot
eiämai amacjaiäa cia sgm euaqlocgä sot paqoä msoy jamomi-
rlotä . Atsó peqikalbómotm idiäxy:

a) lekeä sey, rtlpeqikalbamoleä mxm lekesxä m cemijotä
vaqajsgä qa, rvesijeä y le sg dqórg sxm saleiäxmç
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b) leä sqa sevmijgä y bogä heiay, amsakkacgä elpeiqixä m jai
emgleä qxrg pot pqooqiäfomsai cia soty esaiäqoty, soty
sekijotä y dijaiotä voty sxm paqelbórexm sxm Saleiäxm
jai so etqtä joimoä ç

c) sgm ecjasórsarg, keisotqciäa jai diartä mderg lgva-
mocqauijxä m rtrsglósxm diaveiäqirgy, paqajo-
kotä hgrgy jai aniokoä cgrgyç

d) sg beksiäxrg sxm lehoä dxm aniokoä cgrgy jai sgm
amsakkacgä pkgqouoqixä m cia siy pqajsijeä y pot ajo-
kothotä msai re atsoä m som soleä a.

Òqhqo 24

ècjqirg jaimosoä lxm emeqceixä m jai sevmijgä y bogä heiay

1. Jasoä pim emgleqxä rexy sxm emdiaueqoä lemxm jqasxä m
lekxä m cia siy jaimosoä ley emeä qceiey, g Episqopgä pqobaiä-
mei re ejsiälgrg sxm aisgä rexm cia rtllesovgä sxm
Saleiäxm, pot tpobókkomsai dtmólei sxm óqhqxm 22 jai
23, le bórg sa ajoä kotha rsoiveiäa:

a) sgm peqicqaugä sgy pqoseimoä lemgy paqeä lbargy, sot
pediäot euaqlocgä y sgy, rtlpeqikalbamoleä mgy sgy
cexcqauijgä y jóktwgy, jai sxm eidijxä m rsoä vxm sgyç

b) soty aqloä dioty cia sgm ejseä kerg sgy paqeä lbargy
oqcamirlotä y jai soty dijaiotä votyç

c) so vqomodiócqalla jai so rveä dio vqglasodoä sgrgy,
rtlpeqikalbamoleä mgy sgy rtllesovgä y opoiardgä pose
ókkgy joimosijgä y pgcgä y vqglasodoä sgrgyç

d) siy diasóneiy pot enaruakiäfotm sgm aposekerlasijgä
jai olakgä euaqlocgä ç

e) oiodgä pose rsoiveiäo apaiseiäsai, pqojeileä mot ma ena-
jqibxheiä g rtlbasoä sgsa le siy joimosijeä y pokisijeä y
jai le siy jasethtä mreiy pot amaueä qei so óqhqo 10
paqócqauoy 3.

G Episqopgä ecjqiämei sg rtllesovgä sxm Saleiäxm, euoä rom
oi pkgqouoqiäey atseä y episqeä potm sgm ejsiälgrg sgy
aiäsgrgy.

2. G Episqopgä emgleqxä mei póqatsa sa emdiaueqoä lema
jqósg leä kg rvesijó le sgm eä cjqirg sgy aiäsgrgy.

3. Le sgm epiutä kang sxm tpovqexä rexm pot apoq-
qeä otm cia jóhe jqósoy leä koy apoä siy dijeä y sot herlijeä y
diasóneiy, sa jqósg leä kg dem tpeä votm oijomolijgä ethtä mg
jasó sgm eä mmoia pot paqoä msoy jamomirlotä cia siy

jaimosoä ley emeä qceiey jai sa leä sqa sevmijgä y bogä heiay pot
amaueä qomsai rsa óqhqa 22 jai 23 amsirsoiävxy.

JEUAKAIO V

LECAKA EQCA

Òqhqo 25

Oqirloä y

Sa Saleiäa lpoqotä m ma vqglasodosotä m, rso pkaiärio liay
paqeä lbargy, dapómey pot rtmdeä omsai le lecóka eä qca,
dgkadgä eä qca:

a) peqikalbómomsa rtä moko eqcarixä m pot dem lpoqotä m
ma diavxqirsotä m apoä oijomolijgä ópowg, ejpkgqxä -
motm rtcjejqileä mg keisotqciäa sevmijgä y utä rexy jai
aporjopotä m re rauxä y pqordioqirleä moty rsoä voty
jai

b) sxm opoiäxm so rtmokijoä joä rsoy pot kalbómesai
tpoä wg cia som jahoqirloä sot tä woty sgy rtllesovgä y
sxm Saleiäxm, tpeqbaiämei sa 50 ejasolltä qia etqxä .

Òqhqo 26

ècjqirg jai euaqlocgä

1. Jasó sgm euaqlocgä sxm paqelbórexm, eóm so jqó-
soy leä koy gä g diaveiqirsijgä aqvgä pqobkeä pei rtllesovgä
sxm Saleiäxm re eä ma lecóko eä qco, emgleqxä mei pqog-
cotleä mxy sgm Episqopgä , diabibófomsay siy ajoä kothey
pkgqouoqiäey:

a) som tpetä htmo cia sgm ejseä kerg oqcamirloä ç

b) sg utä rg sgy epeä mdtrgy jai sgm peqicqaugä sgy,
jahxä y jai so dgloriomolijoä sgy pkaiärio jai sg
cexcqauijgä sgy heä rgç

c) so vqomodiócqalla ejseä kergy sot eä qcotç

d) sgm amóktrg joä rsoty-xuekeixä m, rtlpeqikalbamo-
leä mxm sxm vqglasooijomolijxä m, aniokoä cgrg sxm
jimdtä mxm jahxä y jai rsoiveiäa cia sgm oijomolijgä bix-
riloä sgsa sot eä qcotç

e) epipkeä om:

Ç cia siy epemdtä reiy re tpodolgä , sgm amóktrg sot
joä rsoty jai sxm joimxmijooijomolijxä m xue-
keixä m apoä so eä qco, rsgm opoiäa pqeä pei ma eluaiä-
mesai so pqobkepoä lemo pororsoä vqgrilo-
poiägrgy, oi pqobkepoä lemey epipsxä reiy rsgm
amópstng gä amartcjqoä sgrg sgy peqiueä qeiay cia
sgm opoiäa pqoä jeisai, jai g euaqlocgä sxm joimo-
sijxä m diasónexm peqiä sxm dgloriäxm eä qcxm,
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Ç cia siy paqacxcijeä y epemdtä reiy: sgm amóktrg
sxm pqoopsijxä m sgy acoqóy rsom rtcjejqileä mo
soleä a jai sgy pqobkepoä lemgy apodosijoä sgsay
sot eä qcotç

rs) siy ólerey jai eä llerey epipsxä reiy rsgm jasórsarg
sgy aparvoä kgrgy, ei dtmasoä m re epiäpedo Joimoä sgsayç

f) sa rsoiveiäa pot episqeä potm ma ejsilghotä m, auemoä y
lem, oi epipsxä reiy rso peqibókkom jai g euaqlocgä
sxm aqvxä m sgy pqoutä kangy jai sgy pqokgpsijgä y
dqórgy, sgy epamoä qhxrgy Ç jasó pqoseqaioä sgsa
rsgm pgcgä Ç sxm peqibakkomsijxä m fglixä m jai sgy
aqvgä y Ûo qtpaiämxm pkgqxä meië, aueseä qot de, g
sgä qgrg sxm joimosijxä m jamoä mxm re heä lasa peqibók-
komsoyç

g) sa rsoiveiäa pot eiämai amacjaiäa cia sgm ejsiälgrg sgy
sgä qgrgy sxm jamoä mxm amsacxmirlotä , lesantä ókkxm,
oä rom auoqó siy jqasijeä y emirvtä reiyç

h) lmeiäa sxm rtmepeixä m sgy rtllesovgä y sxm Saleiäxm
rsgm pqaclasopoiägrg sot eä qcotç

i) so rveä dio vqglasodoä sgrgy jai so rtmokijoä poroä sxm
vqglasodosijxä m poä qxm pot pqobkeä pomsai xy rtlle-
sovgä sxm Saleiäxm jai opoiardgä pose ókkgy joimo-
sijgä y pgcgä y vqglasodoä sgrgy.

2. G Episqopgä pqobaiämei re ejsiälgrg sot eä qcot,
rtlbotketoä lemg eóm vqeiófesai sgm ESEP, le bórg sa
ajoä kotha rsoiveiäa:

a) som stä po sgy pqobkepoä lemgy epeä mdtrgy jai, emdevo-
leä mxy, sa amalemoä lema eä rodaç

b) sa aposekeä rlasa sgy amóktrgy joä rsoty-xuekeixä m,

c) so poä qirla apoä sgm ejsiälgrg sxm epipsxä rexm rso
peqibókkomç

d) sg rtmeä peió sot pqoy soty ónomey pqoseqaioä sgsay
sgy amsiärsoivgy paqeä lbargyç

e) sg rtlloä quxrgä sot le siy ókkey joimosijeä y pokisi-
jeä yç

rs) sa amalemoä lema joimxmijó jai oijomolijó oueä kg,
idiäxy apoä sgm ópowg sgy aparvoä kgrgy, re rveä rg le
soty jimgsopoiotä lemoty vqglasodosijotä y poä qotyç

f) so rtmsomirloä sxm vqglasodosijxä m leä rxm jai som
rtmdtarloä epivoqgcgä rexm jai dameiäxm pot pqobkeä -
pesai rso óqhqo 10 paqócqauoy 2.

3. Emsoä y dtä o lgmxä m apoä sg kgä wg sxm pkgqouoqixä m
pot amaueä qei g paqócqauoy 1 gä sqixä m lgmxä m eóm apai-
seiäsai diabotä ketrg le sgm ESEP, g Episqopgä apouariä-
fei ma epibebaixä rei gä ma sqopopoigä rei so pororsoä sgy
joimosijgä y rtllesovgä y. Eóm jqiämei oä si so eä qco dem uaiäme-

sai ma dijaiokoceiä otä se em leä qei otä se em oä kx sg rtlle-
sovgä sxm Saleiäxm, g Episqopgä lpoqeiä ma apouariärei ma
aqmgheiä pkgä qxy gä em leä qei sg rtllesovgä atsgä , aisio-
kocxä msay sgm óqmgrg atsgä .

JEUAKAIO VI

RTMOKIJG EPIVOQGCGRG

Òqhqo 27

Rtmokijgä epivoqgä cgrg

1. Re peqiäpsxrg pot g euaqlocgä jai g diaveiäqirg
leä qoty paqeä lbargy eä votm amaseheiä re emdióleroty
uoqeiäy rtä luxma le so óqhqo 9, rsoiveiäo h), oi em koä cx
emdióleroi uoqeiäy pqeä pei ma paqeä votm ecctgä reiy cia sg
ueqecctoä sgsó soty jai ma diaheä sotm amacmxqirleä mg
ijamoä sgsa jai peiäqa rsg dioijgsijgä jai rsgm oijomolijgä
diaveiäqirg. Pqeä pei ma eiämai jamomijó ecjasersgleä moi gä
ma ejpqorxpotä msai emsoä y sgy emdiaueqoleä mgy peqiueä -
qeiay gä peqiueqeixä m, oä lxy lpoqotä m, re peqioqirleä mey
jai aisiokocgleä mey peqipsxä reiy, ma eiämai ecjasersgleä moi
ejsoä y atsxä m. Pqeä pei ma diaheä sotm poktesgä peiäqa rsom
rvesijoä soleä a, ma eä votm joimxuekgä aporsokgä jai ma
rtmeqcófomsai jasakkgä kxy le soty joimxmijooijomoli-
jotä y jtä jkoty pot auoqó ólera g euaqlocgä sxm rvedia-
foä lemxm leä sqxm.

2. G pqorutcgä re rtmokijgä epivoqgä cgrg peqikalbó-
mesai rsgm amsiärsoivg apoä uarg rtllesovgä y sxm
Saleiäxm, xy eidijgä diósang euaqlocgä y sgy paqeä lbargy,
oä pxy oqiäfesai rso óqhqo 18 paqócqauoy 2, rsoiveiäo d),
jahxä y jai rso óqhqo 19 paqócqauoy 3, rsoiveiäo d). Cia
siy kepsoleä qeiey vqgrilopoiägrgy sxm rtmokijxä m epi-
voqgcgä rexm, rtmópsesai rtluxmiäa lesantä sot emdiaue-
qoleä mot jqósoty leä koty, gä sgy emdiaueqoleä mgy diavei-
qirsijgä y aqvgä y jai sot auoqxleä mot emdiólerot uoqeä a.

Rsgm peqiäpsxrg pqocqallósxm joimosijgä y pqxsobot-
kiäay jai jaimosoä lxm leä sqxm, cia siy kepsoleä qeiey vqgri-
lopoiägrgy sxm rtmokijxä m epivoqgcgä rexm rtmópsesai
rtluxmiäa lesantä sgy Episqopgä y jai sot rtcjejqileä mot
emdiólerot uoqeä a. Rsgm peqiäpsxrg pqocqallósxm joi-
mosijgä y pqxsobotkiäay, atseä y oi diadijariäey pqeä pei ma
rtluxmotä msai jai le sa emdiaueqoä lema jqósg leä kg. So
rtlpkgä qxla pqocqallasirlotä pot amaueä qei so
óqhqo 18, dem auoqó sot leä qoy sgy paqeä lbargy pot
auoqó sg rtmokijgä epivoqgä cgrg.

3. Oi kepsoleä qeiey vqgrilopoiägrgy sgy rtmokijgä y
epivoqgä cgrgy, dietjqimiäfotm idiäxy:

a) sa euaqlorseä a leä sqaç
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b) sa jqisgä qia epikocgä y sxm dijaiotä vxmç

c) soty oä qoty jai sa pororsó sgy paqeä lbargy sxm
Saleiäxm, rtlpeqikalbamoleä mgy sgy vqgrilopoiägrgy
sxm soä jxm pot emdevoleä mxy ha pqojtä wotmç

d) siy kepsoleä qeiey cia sgm paqajokotä hgrg, sgm anio-
koä cgrg jai som dgloriomolijoä eä kecvo sgy rtmokijgä y
epivoqgä cgrgyç

e) emdevoleä mxy, sgm pqorutcgä re sqapefijgä ecctä grgç
rÂ atsgä sgm peqiäpsxrg, pqeä pei ma emgleqxä mesai g
Episqopgä .

SISKOR III

VQGLASODOSIJG RTLLESOVG JAI DGLORIOMOLIJG DIAVEIQIRG SXM
SALEIXM

JEUAKAIO I

VQGLASODOSIJG RTLLESOVG SXM SALEIXM

Òqhqo 28

Apoä uarg rtllesovgä y sxm Saleiäxm

1. G Episqopgä apouariäfei le lia jai loä mg apoä uarg
sg rtllesovgä sot rtmoä kot sxm Saleiäxm, euoä rom
pkgqotä msai oä key oi pqoùpoheä reiy pot apaisotä msai apoä
som paqoä msa jamomirloä , emsoä y pqoherliäay peä mse lgmxä m
apoä sg kgä wg sgy aiäsgrgy paqeä lbargy. Euoä rom rtmsqeä vei
koä coy, g apoä uarg diajqiämei rauxä y siy pirsxä reiy pot
voqgcotä msai rsiy peqiueä qeiey gä peqioveä y pot stcvómotm
lesabasijgä y rsgä qingy.

G leä cirsg rtllesovgä sxm Saleiäxm jahoqiäfesai cia jóhe
ónoma pqoseqaioä sgsay sgy paqeä lbargy.

G vqglasodoä sgrg leä sqot epiä rtcjejqileä mg peqiäodo ciäme-
sai apoä eä ma loä mo Saleiäo ejórsose.

èma leä sqo gä pqóng dem lpoqeiä ma vqglasodoseiäsai apoä
diaqhqxsijoä Saleiäo paqó loä mom rsa pkaiäria emoä y apoä
soty rsoä voty pot amaueä qomsai rso óqhqo 1 satsoä vqoma.

Lia jai g atsgä pqóng dem lpoqeiä ma vqglasodoseiäsai
apoä Saleiäo rsa pkaiäria sot rsoä vot aqih. 1, aqih. 2 gä
aqih. 3 jai satsoä vqoma rsa pkaiäria joimosijgä y pqxso-
botkiäay.

Lia jai g atsgä pqóng dem lpoqeiä ma vqglasodoseiäsai
apoä Saleiäo rsa pkaiäria sot rsoä vot aqih. 1, aqih. 2 gä
aqih. 3, jai satsoä vqoma apoä so Slgä la Ecctgä rexm sot
ECSPE.

Lia jai g atsgä pqóng dem lpoqeiä ma vqglasodoseiäsai
apoä Saleiäo rsa pkaiäria joimosijgä y pqxsobotkiäay jai
satsoä vqoma apoä so Slgä la Ecctgä rexm sot ECSPE.

2. G rtllesovgä sxm Saleiäxm re epiveiqgriajó pqo-
cqóllasa pot aporjopotä m rsgm euaqlocgä emoä y joimosi-
jotä pkairiäot rsgä qingy, pqeä pei ma rtlbibófesai le so
rveä dio vqglasodoä sgrgy pot eä vei jasaqsirheiä rso amsiä-

rsoivo joimosijoä pkaiärio rsgä qingy, oä pxy oqiäfesai rso
óqhqo 17 paqócqauoy 2, rsoiveiäo c).

3. Jasó sgm euaqlocgä sxm leä sqxm, g rtllesovgä sxm
Saleiäxm kalbómei jtqiäxy sg loqugä lg epirsqepseä ay emiä-
rvtrgy (euengä y jakotä lemgy Ûólergy emiärvtrgyë, akkó
jai ókkey loqueä y, jtqiäxy de epirsqepseä a emiärvtrg, epi-
doä sgrg episojiäot, ecctä grg, rtllesovgä rso lesovijoä
jeuókaio, rtllesovgä re epiveiqglasijó jeuókaia gä
ókkgy loqugä y vqglasodoä sgrg.

Oi emirvtä reiy pot epirsqeä uomsai rsg diaveiqirsijgä aqvgä
gä re ókkg dgloä ria aqvgä , diasiähemsai ej meä ot cia som iädio
rjopoä apoä sgm em koä cx aqvgä .

Òqhqo 29

Diauoqopoiägrg sxm pororsxä m rtllesovgä y

1. G rtllesovgä sxm Saleiäxm diauoqopoieiäsai re
rtmóqsgrg le sa ajoä kotha rsoiveiäa:

a) sg robaqoä sgsa sxm rtcjejqileä mxm pqobkglósxm,
idiäxy sxm peqiueqeiajxä m gä joimxmijxä m, sa opoiäa
pqeä pei ma amsilesxpirhotä m le siy paqelbóreiyç

b) sg vqglasodosijgä ijamoä sgsa sot emdiaueqoleä mot
jqósoty leä koty, kalbamoleä mgy idiäxy tpoä wg sgy rve-
sijgä y etgleqiäay sot jai sgy amócjgy ma apouetvheiä
g tpeqbokijgä atä ngrg sxm dapamxä m sot pqoùpoko-
cirlotä ç

c) emsoä y sot pkairiäot sxm rsoä vxm sxm Saleiäxm pot oqiä-
fomsai rso óqhqo 1, so emdiaueä qom pot paqotrió-
fotm apoä joimosijgä ópowg oi paqelbóreiy jai oi
ónomey pqoseqaioä sgsay cia sgm enókeiwg, emdevo-
leä mxy, sxm amirosgä sxm jai sgm pqoxä hgrg sgy iroä sg-
say lesantä amdqxä m jai ctmaijxä m, jai cia sgm pqo-
rsariäa jai beksiäxrg sot peqibókkomsoy, eidijoä seqa
le sgm euaqlocgä sxm aqvxä m sgy pqoutä kangy, sgy
pqokgpsijgä y dqórgy jai sgy aqvgä y Ûo qtpaiämxm
pkgqxä meiëç
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d) so emdiaueä qom pot paqotriófotm oi paqelbóreiy jai
oi ónomey pqoseqaioä sgsay apoä peqiueqeiajgä jai
ehmijgä ópowgç

e) sa idiaiäseqa vaqajsgqirsijó sot rtcjejqileä mot
stä pot paqeä lbargy jai ónoma pqoseqaioä sgsay, pqo-
jeileä mot ma kalbómomsai tpoä wg oi amócjey pot
jasacqóuomsai jasó sgm ej sxm pqoseä qxm anio-
koä cgrg, idiäxy oä rom auoqó so amhqxä pimo dtmalijoä
jai sgm aparvoä kgrgç

rs) sg beä ksirsg vqgrilopoiägrg sxm vqglasodosijxä m
poä qxm rsa rveä dia vqglasodoä sgrgy, rtlpeqikalba-
moleä mxm sot rtmdtarlotä dgloä rixm jai idixsijxä m
poä qxm, sgy pqorutcgä y rsa jasókkgka vqglasodo-
sijó oä qcama rtä luxma le so óqhqo 10 paqócqauoy 3,
jai sgy epikocgä y loquxä m vqglasodoä sgrgy siy opoiäey
apaqihleiä so óqhqo 28 paqócqauoy 3.

ìsam g rtllesovgä sot EJS diauoqopoieiäsai rtä luxma
le so óqhqo 16 paqócqauoy 1, g diauoqopoiägrg atsgä
kalbómei tpoä wg siy amócjey pot jasacqóuomsai jasó
sgm ej sxm pqoseä qxm aniokoä cgrg, idiäxy oä rom auoqó so
amhqxä pimo dtmalijoä jai sgm aparvoä kgrg.

2. G rtllesovgä sxm Saleiäxm tpokociäfesai eiäse re
rveä rg le so rtmokijoä epikeä nilo joä rsoy eiäse re rveä rg le
so rtä moko sxm epikeä nilxm dgloriäxm gä enoloiotä lemxm
dapamxä m (ehmijxä m, peqiueqeiajxä m gä sopijxä m jai joimo-
sijxä m) pot auoqotä m jóhe paqeä lbarg.

3. G rtllesovgä sxm Saleiäxm tpoä jeisai rsa ajoä kotha
oä qia:

a) 75% jasÂ amxä saso oä qio sot rtmokijotä epikeä nilot
joä rsoty jai, jasó cemijoä jamoä ma, 50% sotkóvirsom
sxm epikeä nilxm dgloriäxm dapamxä m, cia sa leä sqa pot
euaqloä fomsai rsiy peqiueä qeiey pot auoqó o rsoä voy
aqih. 1. ìsam oi peqiueä qeiey atseä y bqiärjomsai re
jqósoy leä koy pot jaktä psesai apoä so Saleiäo
Rtmovgä y, g joimosijgä rtllesovgä lpoqeiä, re enaiqesi-
jeä y, deoä msxy aisiokocgleä mey, peqipsxä reiy, ma ameä qve-
sai rso 80% jasÂ amxä saso oä qio sot rtmokijotä epikeä -
nilot joä rsoty rsiy enoä vxy apoä jemsqey peqioveä y,
jahxä y jai rsa peqiueqeiajó ekkgmijó mgrió pot
bqiärjomsai re leiomejsijgä heä rg koä cx apoä rsargy,

b) 50% jasÂ amxä saso oä qio sot rtmokijotä epikeä nilot
joä rsoty jai, jasó cemijoä jamoä ma, 25% sotkóvirsom
sxm epikeä nilxm dgloriäxm dapamxä m, cia sa leä sqa pot
euaqloä fomsai rsiy peqioveä y pot auoqó o rsoä voy
aqih. 2 gä aqih. 3.

Rsgm peqiäpsxrg epemdtä rexm re epiveiqgä reiy, cia sg
rtllesovgä sxm Saleiäxm sgqotä msai sa amxä sasa oä qia
eä msargy emirvtä rexm jai rxä qetrgy pot jahoqiäfomsai cia
siy jqasijeä y emirvtä reiy.

4. ìsam g rtcjejqileä mg paqeä lbarg rtmepócesai sg
vqglasodoä sgrg epemdtä rexm pot dgliotqcotä m eä roda, g
rtllesovgä sxm Saleiäxm rsiy epemdtä reiy atseä y jahoqiäfe-

sai, kalbamoleä mot tpoä wg, lesantä sxm idiaiäseqxm
vaqajsgqirsijxä m soty, sot etä qoty sot leijsotä peqihx-
qiäot atsovqglasodoä sgrgy pot amaleä mesai rtmgä hxy cia
sg rvesijgä jasgcoqiäa epemdtä rexm re rtmóqsgrg le siy
lajqooijomolijeä y rtmhgä jey tpoä siy opoiäey ha pqacla-
sopoighotä m oi epemdtä reiy, jai vxqiäy g rtllesovgä sxm
Saleiäxm ma epiueä qei atä ngrg sgy ehmijgä y dgloriomolijgä y
pqorpóheiay.

Em pórg peqipsxä rei, g rtllesovgä sxm Saleiäxm tpoä jei-
sai rsa ajoä kotha amxä sasa oä qia:

a) rsgm peqiäpsxrg epemdtä rexm re tpodolgä pot
dgliotqcotä m jahaqó eä roda, g paqeä lbarg dem pqeä pei
ma tpeqbaiämei:

i) so 40% sot rtmokijotä epikeä nilot joä rsoty rsiy
peqiueä qeiey pot jaktä psei o rsoä voy aqih. 1,
pororsoä rso opoiäo lpoqeiä ma pqorsiähesai
leä cirsg pqoratä ngrg jasó 10% rsa jqósg leä kg
pot jaktä psomsai apoä so Saleiäo Rtmovgä y,

ii) so 25% sot rtmokijotä epikeä nilot joä rsoty rsiy
peqioveä y pot jaktä psei o rsoä voy aqih. 2,

iii) sa pororsó atsó lpoqotä m ma pqoratnómomsai
jasó eä ma pororsoä cia loqueä y vqglasodoä sgrgy
ókkey pkgm sxm eä lerxm emirvtä rexm, vxqiäy g
pqoratä ngrg atsgä ma lpoqeiä ma tpeqbaiämei so
10% sot rtmokijotä epikeä nilot joä rsotyç

b) rsgm peqiäpsxrg epemdtä rexm re epiveiqgä reiy, g
paqeä lbarg dem lpoqeiä ma tpeqbaiämei:

i) so 35% sot rtmokijotä epikeä nilot joä rsoty rsiy
peqiueä qeiey pot jaktä psei o rsoä voy aqih. 1,

ii) so 15% sot rtmokijotä epikeä nilot joä rsoty rsiy
peqiueä qeiey pot jaktä psei o rsoä voy aqih. 2,

iii) rsgm peqiäpsxrg epemdtä rexm re lijqoleraiäey
epiveiqgä reiy, sa pororsó atsó lpoqotä m ma pqo-
ratnómomsai jasó eä ma pororsoä cia loqueä y
vqglasodoä sgrgy ókkey pkgm sxm ólerxm emirvtä -
rexm, vxqiäy g pqoratä ngrg atsgä ma lpoqeiä ma
tpeqbaiämei so 10% sot rtmokijotä epikeä nilot
joä rsoty.

5. G jasó siy paqacqóuoty 3 jai 4 lmeiäa sxm peqiue-
qeixä m jai peqiovxä m pot auoqotä m oi rsoä voi aqih. 1 jai
aqih. 2, moeiäsai epiärgy xy lmeiäa jai sxm peqiueqeixä m jai
sxm peqiovxä m pot stcvómotm auemoä y, lesabasijgä y
rsgä qingy dtmólei sot óqhqot 6 paqócqauoy 1 jai,
rsgä qingy dtmólei sot óqhqot 7 paqócqauoy 4, jai, aue-
seä qot, rsgä qingy dtmólei sot óqhqot 6 paqócqauoy 2,
amsirsoiävxy.

6. Sa leä sqa pot euaqloä fomsai le pqxsobotkiäa sgy
Episqopgä y jai oqiäfomsai rsa óqhqa 22 jai 23, eiämai
dtmasoä m ma vqglasodosotä msai re pororsoä 100% sot
rtmokijotä joä rsoty. Sa leä sqa pot euaqloä fomsai cia
kocaqiarloä sgy Episqopgä y jai amaueä qomsai rso
óqhqo 23, vqglasodosotä msai re pororsoä 100% sot
rtmokijotä joä rsoty.
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7. Sa pororsó pot oqiäfomsai rso paqoä m óqhqo, irvtä -
otm cia sa leä sqa sevmijgä y bogä heiay rso pkaiärio sot
pqocqallasirlotä jai sxm joimosijxä m pqxsobotkixä m.

Òqhqo 30

Epikeniloä sgsa

1. Oi dapómey pot rtmdeä omsai le pqóneiy eiämai epikeä -
niley cia rtllesovgä sxm Saleiäxm loä mom eóm oi pqóneiy
atseä y emsórromsai rsgm auoqxä lemg paqeä lbarg.

2. Lia dapómg dem lpoqeiä ma hexqgheiä epikeä nilg cia
sg rtllesovgä sxm Saleiäxm, eóm jasabkgheiä pqóclasi
apoä som sekijoä dijaiotä vo pqim apoä sgm gleqolgmiäa
paqakabgä y apoä sgm Episqopgä sgy aiäsgrgy cia paqeä l-
barg. G gleqolgmiäa atsgä aposekeiä sgm auesgqiäa sgy
epikeniloä sgsay sxm dapamxä m.

G jasakgjsijgä gleqolgmiäa epikeniloä sgsay sxm dapamxä m
oqiäfesai rsgm apoä uarg rtllesovgä y sxm Saleiäxm. Auoqó
siy pkgqxleä y pot ejsekotä msai apoä soty sekijotä y
dijaiotä voty. Lpoqeiä ma paqaseiämesai apoä sgm Episqopgä
jasoä pim deoä msxy aisiokocgleä mgy aiäsgrgy sot jqósoty
leä koty, rtä luxma le sa óqhqa 14 jai 15.

3. Oi rtmaueiäy ehmijoiä jamoä mey euaqloä fomsai rsiy epi-
keä niley dapómey, ejsoä y eóm g Episqopgä herpiärei, euoä rom
vqeiarseiä, joimotä y jamoä mey epikeniloä sgsay sxm dapamxä m,
rtä luxma le siy diadijariäey sot óqhqot 53
paqócqauoy 2.

4. Sa jqósg leä kg bebaiotä msai oä si, lia pqóng diasgqeiä
so dijaiäxla sgy rsg rtllesovgä sxm Saleiäxm, loä mom eóm,
epiä diórsgla peä mse esxä m apoä sgm gleqolgmiäa eä jdorgy
sgy apoä uargy sgy aqloä diay ehmijgä y aqvgä y gä sgy diavei-
qirsijgä y aqvgä y rvesijó le sg rtllesovgä sxm Saleiäxm, g
pqóng atsgä dem tporseiä rglamsijgä sqopopoiägrg g
opoiäa:

a) ma epgqeófei sg utä rg sgy gä soty oä qoty pqaclaso-
poiägrgä y sgy gä ma paqeä vei adijaiokoä cgso pkeomeä -
jsgla re lia epiveiäqgrg gä dgloä rio oqcamirloä jai

b) ma apoqqeä ei eiäse apoä lesabokgä sgy utä rgy sot idio-
jsgriajotä jahersxä soy liay tpodolgä y eiäse apoä sg
diajopgä gä sg lesecjasórsarg liay paqacxcgä y
dqarsgqioä sgsay.

Sa jqósg leä kg emgleqxä motm sgm Episqopgä cia jóhe
seä soia akkacgä . Re peqiäpsxrg akkacgä y atsotä sot eiädoty,
euaqloä fesai so óqhqo 39.

JEUAKAIO II

DGLORIOMOLIJG DIAVEIQIRG

Òqhqo 31

Amakgä weiy tpovqexä rexm apoä som pqoùpokocirloä

1. Oi amakgä weiy tpovqexä rexm apoä som joimosijoä
pqoùpokocirloä , pqaclasopoiotä msai bórei sgy apoä uargy
cia sg voqgä cgrg sgy rtllesovgä y sxm Saleiäxm.

2. Oi amakgä weiy tpovqexä rexm cia paqelbóreiy, oi
pqooqifoä lemey ma ejsekersotä m epiä diórsgla dtä o gä pe-
qirroä seqxm esxä m, pqaclasopoiotä msai, jasó cemijoä
jamoä ma, re esgä ria bórg. G pqxä sg amókgwg tpovqexä -
rexm pqaclasopoieiäsai, jasó sgm eä jdorg sgy apoä uargy
sgy Episqopgä y cia sgm eä cjqirg sgy paqeä lbargy. Oi epoä -
lemey amakgä weiy tpovqexä rexm pqaclasopoiotä msai, jasó
cemijoä jamoä ma, eä xy siy 30 Apqikiäot jóhe eä soty.

So slgä la liay amókgwgy tpovqexä rexm, so opoiäo dem
eä vei qthlirseiä le pkgqxlgä eä mamsi gä cia so opoiäo dem eä vei
tpobkgheiä rsgm Episqopgä jaliäa paqadejsgä aiäsgrg
pkgqxlgä y, oä pxy oqiäfesai rso óqhqo 32 paqócqauoy 3,
eä xy g kgä ng sot detä seqot eä soty pot eä pesai sot eä soty sgy
amókgwgy tpovqexä rexm, gä , oä pot rtmsqeä vei g peqiäpsxrg
jai cia sa poró cia sa opoiäa ejórsose pqoä jeisai, emsoä y
diesiäay apoä sgm gleqolgmiäa stvoä m leseä peisa apoä uargy
sgy Episqopgä y amacjaiäay cia ma episqapeiä eä ma leä sqo gä
lia pqóng, gä eä xy sgm póqodo sgy jasakgjsijgä y gleqolg-
miäay cia sg diabiäbarg sgy sekijgä y eä jhergy pot amaueä qe-
sai rso óqhqo 37 paqócqauoy 1, apoderletä esai atse-
pacceä ksxy apoä sgm Episqopgä ç g rtllesovgä sxm Saleiäxm
rsgm em koä cx paqeä lbarg, leixä mesai jasó so iroä poro.

G amaueqoä lemg rso detä seqo edóuio pqoherliäa atsepóc-
ceksgy apodeä rletrgy, patä ei ma sqeä vei cia so leä qoy sxm
ameikglleä mxm tpovqexä rexm pot amsirsoiveiä re pqóneiy
cia siy opoiäey, jasó sgm pqordioqifoä lemg gleqolgmiäa
apodeä rletrgy, ejjqeleiä dijarsijgä diadijariäa gä dioijg-
sijgä pqorutcgä le amarsaksijoä aposeä kerla, tpoä sgm
epiutä kang oä si g Episqopgä eä vei emgleqxheiä pqogcot-
leä mxy apoä so emdiaueqoä lemo jqósoy leä koy cia soty rve-
sijotä y koä coty jai oä si eä vei dxä rei siy pkgqouoqiäey.

Em pórg peqipsxä rei, g Episqopgä emgleqxä mei ecjaiäqxy
so jqósoy leä koy jai sgm aqvgä pkgqxlgä y, oä pose tpóqvei
jiämdtmoy euaqlocgä y sgy pqobkepoä lemgy rso detä seqo
edóuio atsepócceksgy apodeä rletrgy.

Am o paqxä m jamomirloä y seheiä re irvtä lesó sgm 1g Ia-
motaqiäot 2000, g amaueqoä lemg rso detä seqo edóuio pqo-
herliäa atsepócceksgy apodeä rletrgy paqaseiämesai, cia
sgm pqxä sg apodeä rletrg, jasó soä roty lgä mey oä roi lero-
kabotä m apoä sgm 1g Iamotaqiäot 2000 leä vqi sgm gleqolg-
miäa sgy amaueqoä lemgy rso óqhqo 28 apoä uargy cia sg
rtllesovgä sxm Saleiäxm.

3. Cia siy paqelbóreiy sxm opoixä m g dióqjeia eiämai
jasxä seqg sxm dtä o esxä m, g amókgwg tpovqexä rexm cia so
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rtmokijoä poroä sgy rtllesovgä y sxm Saleiäxm, pqaclaso-
poieiäsai jasó sgm eä jdorg sgy apoä uargy sgy Episqopgä y
cia sg voqgä cgrg sgy rtllesovgä y sxm Saleiäxm.

Òqhqo 32

Pkgqxleä y

1. G pkgqxlgä apoä sgm Episqopgä sgy rtllesovgä y sxm
Saleiäxm pqaclasopoieiäsai rtä luxma le siy amsiärsoivey
amakgä weiy tpovqexä rexm apoä som pqoùpokocirloä jai
apethtä mesai rsgm aqvgä pkgqxlgä y, pot oqiäfesai rso
óqhqo 9, rsoiveiäo ie).

Oi pkgqxleä y jasakociäfomsai rsgm pakaioä seqg amoijsgä
amókgwg tpovqeä xrgy pot eä vei pqaclasopoigheiä dtmólei
sot óqhqot 31.

G pkgqxlgä lpoqeiä ma kalbómei sg loqugä pkgqxlxä m
eä mamsi, emdiólerxm pkgqxlxä m gä jasabokgä y sot sekijotä
tpokoiäpot. Oi emdiólerey pkgqxleä y gä oi pkgqxleä y sot
tpokoiäpot auoqotä m dapómey pot eä votm pqóclasi
jasabkgheiä jai pqeä pei ma amsirsoivotä m re pkgqxleä y pot
eä votm ejsekerseiä apoä soty sekijotä y dijaiotä voty jai
dijaiokocotä msai le enoukgleä ma silokoä cia gä kocirsijó
rsoiveiäa irodtä malgy apodeijsijgä y aniäay.

Le sgm epiutä kang sxm diaheriälxm sot pqoùpokocirlotä ,
g Episqopgä pqaclasopoieiä siy emdiólerey pkgqxleä y
emsoä y pqoherliäay pot dem tpeqbaiämei soty dtä o lgä mey
apoä sg kgä wg paqadejsgä y aiäsgrgy pkgqxlgä y, oä pxy oqiä-
fesai rsgm paqócqauo 3.

G aqvgä pkgqxlgä y leqilmó xä rse oi sekijoiä dijaiotä voi ma
kalbómotm sa poró sgy rtllesovgä y sxm Saleiäxm pot
dijaiotä msai so rtmsoloä seqo dtmasoä jai rso ajeä qaio.
Dem ciämesai jaliäa leiäxrg, jqósgrg otä se lesacemeä rseqg
eidijgä epibóqtmrg pot epiueä qei leiäxrg sxm porxä m
atsxä m.

2. Jasó sgm pqxä sg amókgwg tpovqeä xrgy, g Episqopgä
jasabókkei rsgm aqvgä pkgqxlgä y lia pkgqxlgä eä mamsi.
Atsgä g pkgqxlgä eä mamsi eiämai so 7% sgy rtllesovgä y sxm
Saleiäxm rsg rvesijgä paqeä lbarg. JasÂ aqvgä m, lpoqeiä ma
diämesai slglasijó epiä dtä o so poktä oijomolijó eä sg, amó-
koca le sa diaheä rila sot pqoùpokocirlotä .

JahÂ oä kg sg dióqjeia sgy paqeä lbargy, g aqvgä pkgqxlgä y
vqgrilopoieiä sgm pkgqxlgä eä mamsi cia ma jasabókkei sgm
joimosijgä rtllesovgä rsiy dapómey pot auoqotä m atsgä
sgm paqeä lbarg.

Amókoca le sgm pqoä odo sgy euaqlocgä y sgy paqeä lbargy,
so rtä moko gä eä ma leä qoy sgy pkgqxlgä y eä mamsi epirsqeä ue-
sai rsgm Episqopgä apoä sgm aqvgä pkgqxlgä y, eóm jaliäa
aiäsgrg pkgqxlgä y dem eä vei aporsakeiä rsgm Episqopgä
emsoä y 18 lgmxä m apoä sgm apoä uargä sgy cia sg voqgä cgrg
rtllesovgä y sxm Saleiäxm. Eóm g pkgqxlgä eä mamsi apoueä -
qei soä joty, oi soä joi atsoiä jasakociäfomsai apoä sgm aqvgä
pkgqxlgä y rsgm oijeiäa paqeä lbarg.

3. Le siy emdiólerey pkgqxleä y apodiädomsai apoä sgm
Episqopgä oi dapómey pot eä votm pqóclasi jasabkgheiä
rso pkaiärio sxm Saleiäxm jai pirsopoigheiä apoä sgm aqvgä
pkgqxlgä y. Oi pkgqxleä y atseä y pqaclasopoiotä msai rso
epiäpedo jóhe paqeä lbargy jai tpokociäfomsai rso epiä-
pedo sxm leä sqxm pot peqieä vomsai rso rveä dio vqglaso-
doä sgrgy sot rtlpkgqxä lasoy pqocqallasirlotä . Oi em
koä cx pkgqxleä y tpoä jeimsai rsgm sgä qgrg sxm ajoä kothxm
oä qxm:

a) ma eä vei tpobkgheiä rsgm episqopgä so rtlpkgä qxla
pqocqallasirlotä pot peqieä vei siy pkgqouoqiäey pot
pqobkeä pomsai rso óqhqo 18 paqócqauoy 3ç

b) ma eä vei diabibarseiä rsgm Episqopgä g seketsaiäa ouei-
koä lemg esgä ria eä jherg ejseä kergy, pot peqieä vei sa
rsoiveiäa pot pqobkeä pomsai rso óqhqo 37ç

c) ma eä vei diabibarseiä rsgm Episqopgä , g emdiólerg anio-
koä cgrg sgy paqeä lbargy pot amaueä qei so óqhqo 42,
oä sam atsgä oueiäkesaiç

d) oi apouóreiy sgy diaveiqirsijgä y aqvgä y jai sgy epi-
sqopgä y paqajokotä hgrgy ma sgqotä m so rtmokijoä
poroä sgy rtllesovgä y sxm Saleiäxm pot voqgceiäsai
rsoty rvesijotä y ónomey pqoseqaioä sgsayç

e) ma eä vei doheiä rtmeä veia, emsoä y sgy savheiäray pqohe-
rliäay, rsiy stvoä m rtrsóreiy pot amaueä qomsai rso
óqhqo 34 paqócqauoy 2, gä ma eä vei joimopoigheiä apoä
so jqósoy leä koy aisiokoä cgrg sot cecomoä soy oä si dem
ekgä uhgram leä sqa, oä sam oi rtrsóreiy atseä y aporjo-
potä m rsgm jóktwg robaqxä m ekkeiäwexm sot rtrsgä la-
soy paqajokotä hgrgy gä diaveiäqirgy, oi opoiäey tpomo-
letä otm sgm oqhgä dgloriomolijgä diaveiäqirg sgy
paqeä lbargyç ma eä vei doheiä rtmeä veia rsa aisgä lasa
dioqhqxsijxä m leä sqxm pot amaueä qomsai rso óqhqo 38
paqócqauoy 4, eóm so aiäsgla auoqó so gä sa rtcje-
jqileä ma leä sqaç

rs) ma lgm eä vei epeä khei amarsokgä pkgqxlxä m dtmólei sot
óqhqot 39 paqócqauoy 2, pqxä so edóuio, jai g Epi-
sqopgä ma lgm eä vei kóbei apoä uarg cia jiämgrg diadi-
jariäay epiä paqabórei dtmólei sot óqhqot 226 sgy
rtmhgä jgy, rvesijó le sa leä sqa pot aposekotä m so
amsijeiälemo sgy rtcjejqileä mgy aiäsgrgy.

So jqósoy leä koy jai g aqvgä pkgqxlgä y emgleqxä momsai
alekkgsiä apoä sgm Episqopgä eóm dem pkgqotä sai eä may apoä
soty oä qoty atsotä y jai dem eiämai, xy ej sotä sot, paqa-
dejsgä g aiäsgrg pkgqxlgä y, jai kalbómotm sa amacjaiäa
leä sqa cia ma epamoqhxä rotm sgm jasórsarg.

Sa jqósg leä kg uqomsiäfotm, rso leä sqo sot dtmasotä , xä rse
oi aisgä reiy cia siy emdiólerey pkgqxleä y ma tpobókkomsai
rsgm Episqopgä , rtcjemsqxsijó sqeiy uoqeä y so vqoä mo, g
de seketsaiäa aiäsgrg pkgqxlgä y pqeä pei ma tpobókkesai so
aqcoä seqo rsiy 31 Ojsxbqiäot.

Oi aisgä reiy emdiólergy pkgqxlgä y diajqiämotm, cia jóhe
ónoma pqoseqaioä sgsay, siy dapómey pot eä votm jasabkg-
heiä rsiy peqiueä qeiey gä peqioveä y pot stcvómotm lesaba-
sijgä y rsgä qingy.
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So rxqetsijoä óhqoirla sxm pkgqxlxä m pot amaueä qomsai
rsgm paqócqauo 2 jai rsgm paqotä ra paqócqauo, jai oi
opoiäey jasabókkomsai cia lia paqeä lbarg, ameä qvesai,
jasÂ amxä saso oä qio, rso 95% sgy rtllesovgä y sxm
Saleiäxm rsgm paqeä lbarg atsgä .

4. G pkgqxlgä sot sekijotä tpokoiäpot sgy paqeä lbargy
pqaclasopoieiäsai eóm:

a) g aqvgä pkgqxlgä y eä vei tpobókei rsgm Episqopgä ,
emsoä y eä ni lgmxä m apoä sgm jasakgsijgä gleqolgmiäa
pkgqxlgä y pot jahoqiäfesai rsgm apoä uarg cia sg
voqgä cgrg rtllesovgä y sxm Saleiäxm, pirsopoigleä mg
dgä kxrg sxm dapamxä m pot eä votm pqóclasi jasabkg-
heiäç

b) eä vei tpobkgheiä rsgm Episqopgä jai ecjqiheiä g sekijgä
eä jherg ejseä kergyç

c) so jqósoy leä koy eä vei aporseiäkei rsgm Episqopgä sg
dgä kxrg pot amaueä qei so óqhqo 38 paqócqauoy 1,
rsoiveiäo rs).

5. G oqirsijgä pkgqxlgä sot tpokoiäpot dem lpoqeiä
pkeä om ma dioqhxheiä le aiäsgrg sot jqósoty leä koty, eóm g
aqvgä pkgqxlgä y dem eä vei tpobókei sg rvesijgä aiäsgrg
rsgm Episqopgä emsoä y emmeä a lgmxä m apoä sgm gleqolgmiäa
jasabokgä y sot em koä cx sekijotä tpokoiäpot.

6. Sa jqósg leä kg oqiäfotm siy aqveä y pot eiämai aqloä diey
cia sgm eä jdorg sxm pirsopoigä rexm jai dgkxä rexm pot
pqobkeä pomsai rsiy paqacqóuoty 3 jai 4.

7. So aqcoä seqo rsiy 30 Apqikiäot jóhe eä soty, sa jqósg
leä kg diabibófotm rsgm Episqopgä emgleqxleä mey pqobkeä -
weiy soty rvesijó le sgm tpobokgä aisgä rexm pkgqxlgä y
cia sgm sqeä votra dgloriomolijgä vqgä rg jai siy pqobkeä -
weiy cia sgm epoä lemg dgloriomolijgä vqgä rg.

8. G Episqopgä jahoqiäfei siy jasókkgkey diadijariäey
pkgqxlgä y, rtä luxma le soty rsoä voty atsxä m sxm diasó-
nexm, cia siy jaimosoä ley emeä qceiey pot amaueä qomsai rso
óqhqo 22 jai sa leä sqa pot amaueä qomsai rso óqhqo 23,
jai emgleqxä mei siy episqopeä y sxm óqhqxm 48 eä xy 51.

Òqhqo 33

Vqgrilopoiägrg sot etqxä

Sa poró sxm apouórexm, sxm amakgä wexm tpovqexä rexm
jai sxm pkgqxlxä m sgy Episqopgä y ejuqófomsai jai
jasabókkomsai re etqxä , rtä luxma le siy kepsoleä qeiey
pot ha herpirsotä m apoä sgm Episqopgä le sg diadijariäa
sot óqhqot 53, paqócqauoy 2.

SISKOR IV

APOSEKERLASIJOSGSA SXM PAQELBAREXM SXM SALEIXM

JEUAKAIO I

PAQAJOKOTHGRG

Òqhqo 34

Diaveiäqirg apoä sg diaveiqirsijgä aqvgä

1. Le sgm epiutä kang sot óqhqot 8 paqócqauoy 3, g
diaveiqirsijgä aqvgä , oä pxy oqiäfesai rso óqhqo 9,
rsoiveiäo id), eiämai tpetä htmg cia sgm aposekerlasijoä sgsa
jai sgm jamomijoä sgsa sgy diaveiäqirgy jai sgy euaqlocgä y,
jai idiäxy cia:

a) sg dgliotqciäa lgvamirlotä rtkkocgä y anioä pirsxm
oijomolijxä m jai rsasirsijxä m dedoleä mxm rvesijó le
sgm euaqlocgä , soty deiäjsey paqajokotä hgrgy pot
amaueä qei so óqhqo 36 jai sgm aniokoä cgrg pot pqo-
bkeä pesai rsa óqhqa 42 jai 43, jahxä y jai sg diabiä-
barg atsxä m sxm rsoiveiäxm rtä luxma le soty oä qoty
pot rtluxmotä msai lesantä sot jqósoty leä koty jai
sgy Episqopgä y, vqgrilopoixä msay, rso leä sqo sot
dtmasotä , gkejsqomijó rtrsgä lasa pot episqeä potm

sgm amsakkacgä dedoleä mxm le sgm Episqopgä , oä pxy
pqobkeä pesai rso óqhqo 18 paqócqauoy 3,
rsoiveiäo rs)ç

b) sgm amapqoraqlocgä rtä luxma le sgm paqócqauo 3
jai sgm euaqlocgä sot rtlpkgqxä lasoy pqocqalla-
sirlotä jasó sgm eä mmoia sot óqhqot 18 paqócqauoy 3
jai le sgm epiutä kang sot óqhqot 35ç

c) sg rtä msang jai, jasoä pim ecjqiärexy sgy episqopgä y
paqajokotä hgrgy, sgm tpobokgä sgy esgä riay eä jhergy
ejseä kergy rsgm Episqopgä ç

d) sg dioqcómxrg, re rtmeqcariäa le sgm Episqopgä jai
so jqósoy leä koy, sgy emdiólergy aniokoä cgrgy pot
amaueä qei so óqhqo 42ç

e) sg vqgrilopoiägrg apoä soty oqcamirlotä y pot rtlle-
seä votm rsg diaveiäqirg jai euaqlocgä sgy paqeä lbargy
eiäse vxqirsotä kocirsijotä rtrsgä lasoy, eiäse
jasókkgkgy kocirsijgä y jxdijopoiägrgy oä kxm sxm
rtmakkacxä m pot rvesiäfomsai le sgm paqeä lbargç

rs) sgm jamomijoä sgsa sxm pqónexm pot vqglasodosotä -
msai rso pkaiärio sgy paqeä lbargy, idiäxy sgm euaq-
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locgä leä sqxm erxseqijotä ekeä cvot rtlbasxä m le siy
aqveä y sgy vqgrsgä y dgloriomolijgä y diaveiäqirgy jahxä y
jai sgm amsiädqarg re stvoä m paqasgqgä reiy gä ais-
gä lasa dioqhqxsijxä m leä sqxm pot ecjqiämomsai bórei
sot óqhqot 38 paqócqauoy 4, pqxä so edóuio, gä re
rtrsóreiy pot diastpxä momsai dtmólei sgy
paqacqóuot 2 sot paqoä msoy óqhqot, rtä luxma le
siy diasóneiy sxm em koä cx óqhqxmç

f) sg rtlbasoä sgsa pqoy siy joimosijeä y pokisijeä y, oä pxy
pqobkeä pesai rso óqhqo 12ç rso pkaiärio sgy euaq-
locgä y sxm joimosijxä m jamoä mxm cia siy dgloä riey
rtlbóreiy, oi pqojgqtä neiy pot pqooqiäfomsai cia
dgloriäetrg rsgm Epiärglg Eugleqiäda sxm Etqx-
paøjxä m Joimosgä sxm amaueä qotm sa rsoiveiäa sxm
eä qcxm cia sa opoiäa eä vei fgsgheiä gä apouarirseiä
rtllesovgä sxm Saleiäxmç

g) sgm sgä qgrg sxm tpovqexä rexm rvesijó le sgm
pkgqouoä qgrg jai sg dglorioä sgsa pot pqobkeä pomsai
rso óqhqo 46.

Le sgm epiutä kang sxm diasónexm sot paqoä msoy jamo-
mirlotä , jasó sgm ejseä kerg sxm jahgjoä msxm sgy, g aqvgä
diaveiäqirgy emeqceiä re pkgä qg rtlloä quxrg pqoy sa he-
rlijó, molohesijó jai vqglasopirsxsijó rtrsgä lasa sot
emdiaueqoleä mot jqósoty leä koty.

2. Jóhe vqoä mo, g Episqopgä jai g aqvgä diaveiäqirgy, epÂ
etjaiqiäa sgy jasóhergy sgy esgä riay eä jhergy ejseä kergy
pot pqobkeä pesai rso óqhqo 37, enesófotm sa jtqioä seqa
aposekeä rlasa sot pqogcotä lemot eä soty, rtä luxma le
kepsoleqeiäy jamoä mey pot jahoqiäfomsai le rtluxmiäa sot
emdiaueqoä lemot jqósoty leä koty jai sgy oijeiäay diavei-
qirsijgä y aqvgä y.

Lesó sgm eneä sarg atsgä , g Episqopgä lpoqeiä ma diastpxä -
rei paqasgqgä reiy pqoy so jqósoy leä koy jai sg diaveiqi-
rsijgä aqvgä . So jqósoy leä koy emgleqxä mei sgm Episqopgä
cia sg rtmeä veia pot doä hgje re atseä y siy paqasgqgä reiy
eóm, re deoä msxy aisiokocgleä mey peqipsxä reiy, g Episqopgä
hexqgä rei oä si, sa leä sqa pot ekgä uhgram dem eiämai epaqjgä ,
lpoqeiä ma apethtä mei rtrsóreiy amapqoraqlocxä m rso
jqósoy leä koy jai rsg diaveiqirsijgä aqvgä cia sg beksiäxrg
sgy aposekerlasijoä sgsay sxm jamoä mxm sgy paqajo-
kotä hgrgy gä sgy diaveiäqirgy sgy paqeä lbargy, jahxä y jai
aisiokoä cgrg sxm rtrsórexm atsxä m. ìsam deä vesai rtrsó-
reiy, g diaveiqirsijgä aqvgä paqotriófei rsg rtmeä veia sa
leä sqa pot kalbómei cia sg beksiäxrg sxm jamoä mxm paqa-
jokotä hgrgy gä diaveiäqirgy, gä engceiä ciasiä dem eä kabe
leä sqa.

3. G diaveiqirsijgä aqvgä , eä peisa apoä rvesijoä aiäsgla
sgy episqopgä y paqajokotä hgrgy gä le dijgä sgy pqxsobot-
kiäa, ecjqiämei so rtlpkgä qxla pqocqallasirlotä , vxqiäy ma
sqopopoigä rei so rtmokijoä poroä sgy rtllesovgä y sxm
Saleiäxm pot voqgceiäsai rsom rvesijoä ónoma pqose-
qaioä sgsay otä se soty eidijotä y rsoä voty sot seketsaiäot.
Jasoä pim ecjqiärexy sgy episqopgä y paqajokotä hgrgy,
emgleqxä mei emsoä y emoä y lgmoä y sgm Episqopgä cia sgm em
koä cx amapqoraqlocgä .

Oi emdevoä lemey sqopopoigä reiy pot auoqotä m sa rsoiveiäa
pot peqikalbómomsai rsgm apoä uarg rtllesovgä y sxm
Saleiäxm, apouariäfomsai apoä sgm Episqopgä , re rtlux-
miäa le so emdiaueqoä lemo jqósoy leä koy, emsoä y pqoherliäay
serróqxm lgmxä m apoä sgm eä cjqirg sgy episqopgä y paqa-
jokotä hgrgy.

Òqhqo 35

Episqopeä y paqajokotä hgrgy

1. Jóhe joimosijoä pkaiärio rsgä qingy gä emiaiäo eä ccqauo
pqocqallasirlotä jai jóhe epiveiqgriajoä pqoä cqalla,
paqajokotheiäsai apoä lia episqopgä paqajokotä hgrgy.

Oi episqopeä y paqajokotä hgrgy rtcjqosotä msai apoä so
jqósoy leä koy, re rtluxmiäa le sg diaveiqirsijgä aqvgä
tä rseqa apoä diabotketä reiy le soty esaiäqoty. Oi esaiäqoi
pqoxhotä m sgm iroä qqopg rtllesovgä ctmaijxä m jai
amdqxä m.

Oi episqopeä y paqajokotä hgrgy rtcjqosotä msai emsoä y
sqixä m lgmxä m so poktä lesó sgm apoä uarg rvesijó le sg
rtllesovgä sxm Saleiäxm. Oi episqopeä y paqajokotä hgrgy
tpócomsai rsg dijaiodoriäa, peqikalbamoleä mgy jai sgy
dijaiodoriäay sxm dijarsgqiäxm, sot jqósoty leä koty.

2. Ejpqoä rxpoy sgy Episqopgä y jai, emdevoleä mxy, ej-
pqoä rxpoy sgy ESEp, rtlleseä vei rsiy eqcariäey sgy epi-
sqopgä y paqajokotä hgrgy, le rtlbotketsijgä idioä sgsa.

G episqopgä paqajokotä hgrgy herpiäfei som erxseqijoä sgy
jamomirloä emsoä y sot herlijotä , molohesijotä jai vqgla-
sopirsxsijotä pkairiäot sot oijeiäot jqósoty leä koty jai
re rtluxmiäa le sg diaveiqirsijgä aqvgä .

Jamomijó, g episqopgä paqajokotä hgrgy pqoedqetä esai
apoä ejpqoä rxpo sot jqósoty leä koty gä sgy diaveiqirsijgä y
aqvgä y.

3. G episqopgä paqajokotä hgrgy bebaixä mesai cia sgm
aposekerlasijoä sgsa jai sgm poioä sgsa sgy ejseä kergy sgy
paqeä lbargy. Cia so rjopoä atsoä :

a) rtä luxma le so óqhqo 15, epibebaixä mei gä pqoraqloä -
fei so rtlpkgä qxla pqocqallasirlotä , rtlpeqikal-
bamoleä mxm sxm tkijxä m jai dgloriomolijxä m deijsxä m
pot ha vqgrilopoighotä m rsgm paqajokotä hgrg sgy
paqeä lbargy. Apaiseiäsai g eä cjqirgä sgy pqim apoä
jóhe lesacemeä rseqg pqoraqlocgä ç

b) enesófei jai ecjqiämei emsoä y eä ni lgmxä m lesó apoä sgm
eä cjqirg sgy paqeä lbargy, sa jqisgä qia epikocgä y sxm
pqónexm pot vqglasodosotä msai bórei ejórsot leä -
sqotç

c) aniokoceiä sajsijó sgm pqoä odo pot rgleixä mesai oä rom
auoqó sgm epiäsetng sxm rtcjejqileä mxm rsoä vxm sgy
paqeä lbargyç
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d) enesófei sa aposekeä rlasa sgy euaqlocgä y, idiäxy sgm
epiäsetng sxm rsoä vxm pot eä votm seheiä cia sa dióuoqa
leä sqa, jahxä y jai sgm emdiólerg aniokoä cgrg pot
pqobkeä pesai rso óqhqo 42ç

e) enesófei jai ecjqiämei sgm esgä ria jai sgm sekijgä
eä jherg ejseä kergy pqim atseä y aporsakotä m rsgm Epi-
sqopgä ç

rs) enesófei jai ecjqiämei oiadgä pose pqoä sarg sqopo-
poiägrgy sot peqievoleä mot sgy apoä uargy sgy Epi-
sqopgä y rvesijó le sg rtllesovgä sxm Saleiäxmç

f) lpoqeiä ma pqoseiämei rsg diaveiqirsijgä aqvgä oiadgä -
pose pqoraqlocgä gä epameneä sarg sgy paqeä lbargy
lpoqeiä ma rtmsekeä rei rsgm epiäsetng sxm rsoä vxm sot
óqhqot 1 gä ma beksixä rei sg diaveiäqirg sgy paqeä l-
bargy, rtlpeqikalbamoleä mgy sgy oijomolijgä y sgy
diaveiäqirgy. Jóhe amapqoraqlocgä sgy paqeä lbargy,
paqaclasopoieiäsai rtä luxma le so óqhqo 34
paqócqauoy 3.

Òqhqo 36

Deiäjsey paqajokotä hgrgy

1. G diaveiqirsijgä aqvgä jai g episqopgä paqajo-
kotä hgrgy enaruakiäfotm sgm paqajokotä hgrg leä rx
utrijxä m jai dgloriomolijxä m deijsxä m pot jahoqiäfomsai
rso epiveiqgriajoä pqoä cqalla, so emiaiäo eä ccqauo pqo-
cqallasirlotä gä so rtlpkgä qxla pqocqallasirlotä . Cia
sgm jasóqsirg sxm em koä cx deijsxä m, ha pqeä pei ma kal-
bómomsai tpoä wg g emdeijsijgä lehodokocijgä jasetä htmrg
jai o jasókocoy paqadeiclósxm deijsxä m pot dglori-
etä omsai apoä sgm Episqopgä , jahxä y jai o jahoqirloä y
jasgcoqixä m pediäxm paqeä lbargy pot ha pqoseiämei g
Episqopgä loä kiy seheiä re irvtä o paqxä m jamomirloä y. Oi
deiäjsey atsoiä amaueä qomsai rsom eidijoä vaqajsgä qa sgy
rtcjejqileä mgy paqeä lbargy, rsoty rsoä voty sgy jai rsgm
joimxmijooijomolijgä , diaqhqxsijgä jai peqibakkomsijgä
jasórsarg sot jqósoty leä koty jai, jasó peqiäpsxrg,
sxm peqiueqeixä m sot, kalbómotm de tpoä wg, emdevo-
leä mxy, sgm tä paqng peqiueqeixä m gä peqiovxä m pot stcvó-
motm lesabasijgä y rsgä qingy. Lesantä sxm deijsxä m atsxä m,
rtcjasakeä comsai, eidijoä seqa, oi deiäjsey oi opoiäoi vqgri-
lopoiotä msai cia sgm jasamolgä sot apohelasijotä pot
pqobkeä pesai rso óqhqo 44.

2. Oi deiäjsey atsoiä eluamiäfotm cia siy rvesijeä y paqel-
bóreiy:

a) soty eidijotä y rsoä voty, le porosijoä pqordioqirloä ,
euoä rom pqorueä qomsai ciÂ atsoä , sxm leä sqxm jai sxm
anoä mxm pqoseqaioä sgsay, jai sg rtmejsijoä sgsó sotyç

b) sgm pqoä odo euaqlocgä y sgy paqeä lbargy apoä ópowg
ejseä kergy, aposekeä rlasoy jai, loä kiy jasarseiä
dtmasoä , epipsxä rexm rso jasókkgko epiäpedo (ónoma
pqoseqaioä sgsay gä leä sqo)ç

c) sgm pqoä odo euaqlocgä y sot rvediäot vqglasodoä sgrgy.

Eóm g utä rg sgy paqeä lbargy so episqeä pei, sa rsasirsijó
rsoiveiäa amaktä omsai jasó utä ko jai jasó jasgcoqiäa
leceä hoty sxm dijaiotä vxm epiveiqgä rexm.

3. Oi oijomolijoiä deiäjsey jai oi deiäjsey pqooä dot
jasaqsiäfomsai jasó sqoä pom xä rse oi pkgqouoqiäey pot
apaqihlotä msai rsgm paqócqauo 2 rsoiveiäa a), b) jai c),
ma lpoqotä m ma emsopiäfomsai vxqirsó cia sa lecóka
eä qca.

Òqhqo 37

Esgä ria jai sekijgä eäjherg ejseäkergy

1. Cia siy pokteseiäy paqelbóreiy, g diaveiqirsijgä aqvgä
tpobókkei rsgm Episqopgä rtä luxma le soty kepsoleqeiäy
jamoä mey pot oqiäfomsai rso óqhqo 34 paqócqauoy 1,
rsoiveiäo c), emsoä y eä ni lgmxä m apoä so seä koy jóhe pkgä qoty
gleqokociajotä eä soty euaqlocgä y, eä jherg ejseä kergy. Tpo-
bókkesai epiärgy rsgm Episqopgä sekijgä eä jherg so aqcoä -
seqo eä ni lgä mey lesó sgm jasakgjsijgä gleqolgmiäa epikeni-
loä sgsay sxm dapamxä m.

Cia jóhe paqeä lbarg dióqjeiay jósx sxm dtä o esxä m, g
diaveiqirsijgä aqvgä tpobókkei rsgm Episqopgä sekijgä
loä mo eä jherg. G eä jherg atsgä tpobókkesai emsoä y eä ni
lgmxä m apoä sgm seketsaiäa pkgqxlgä pot pqaclasopoieiä g
aqvgä pkgqxlgä y.

Pqim apoä sg diabiäbargä sgy rsgm Episqopgä , g eä jherg ene-
sófesai jai ecjqiämesai apoä sgm episqopgä paqajo-
kotä hgrgy.

Emsoä y dtä o lgmxä m lesó sgm paqakabgä sgy esgriäay
eä jhergy ejseä kergy, g Episqopgä dgkxä mei, le sg deä otra
aisiokoä cgrg, am g eä jherg hexqeiäsai amepaqjgä y. Re amsiä-
hesg peqiäpsxrg, hexqeiäsai oä si g eä jherg eä cime apodejsgä .
Rsgm peqiäpsxrg sekijgä y eä jhergy, g Episqopgä amsidqó
emsoä y peä mse lgmxä m lesó sgm paqakabgä sgy eä jhergy.

2. Jóhe esgä ria jai sekijgä eä jherg ejseä kergy, peqikal-
bómei sa ajoä kotha rsoiveiäa:

a) oiadgä pose akkacgä sxm cemijxä m oä qxm eä vei rglariäa
cia sgm euaqlocgä sgy paqeä lbargy, idiäxy de siy
rglamsijeä y joimxmijooijomolijeä y enekiäneiy, siy akka-
ceä y sxm ehmijxä m, peqiueqeiajxä m gä soleajxä m poki-
sijxä m, sot pkairiäot amauoqóy pot pqobkeä pesai rso
óqhqo 9, rsoiveiäo c), jai, emdevoleä mxy, siy epipsxä reiy
soty rsg kocijgä rtmovgä lesantä sxm paqelbórexm
sxm diauoä qxm Saleiäxm gä lesantä atsxä m jai sxm
paqelbórexm sxm ókkxm vqglasodosijxä m oqcómxmç
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b) sgm pqoä odo euaqlocgä y sxm anoä mxm pqoseqaioä sgsay
jai sxm leä sqxm cia jaheä ma apoä sa Saleiäa, re rveä rg
le soty ejórsose eidijotä y rsoä voty, pqobaiämomsay re
porosijoä pqordioqirloä , eóm jai euoä rom pqorueä qo-
msai ciÂ atsoä , sxm tkijxä m deijsxä m, sot aposekeä rla-
soy jai sxm epipsxä rexm pot pqobkeä pomsai rso
óqhqo 36, rso jasókkgko epiäpedo (ónomay pqose-
qaioä sgsay gä leä sqo)ç

c) sg dgloriomolijgä ejseä kerg sgy paqeä lbargy, le
paqotriäarg, cia jóhe leä sqo, sgy jasórsargy sxm
rtmokijxä m dapamxä m pot eä votm pqóclasi jasabkgheiä
apoä sgm aqvgä pkgqxlgä y, jahxä y jai sxm jasarsó-
rexm sxm rtmokijxä m pkgqxlxä m pot eä vei kóbei g
Episqopgä , jai le porosijoä pqordioqirloä sxm dglo-
riomolijxä m deijsxä m pot pqobkeä pomsai rso óqhqo 36
paqócqauoy 2, rsoiveiäo c)ç g dgloriomolijgä ejseä -
kerg rsiy peqioveä y pot kalbómotm lesabasijgä
rsgä qing, paqotriófesai vxqirsó cia jóhe ónoma
pqoseqaioä sgsay, g de dgloriomolijgä ejseä kerg sot
Slgä lasoy Ecctgä rexm sot ECSPE, cia sa leä sqa pot
amaueä qomsai rso óqhqo 33 sot jamomirlotä (EJ)
aqih. 1257/1999, paqotriófesai rso epiäpedo sot
rtmokijotä porotä sgy dgloriomolijgä y ejseä kergyç

d) sa leä sqa pot eä votm kguheiä apoä sgm diaveiqirsijgä
aqvgä jai apoä sgm episqopgä paqajokotä hgrgy pqoy
enaruókirg sgy poioä sgsay jai aposekerlasijoä sgsay
sgy euaqlocgä y, jai eidijoä seqa:

i) siy emeä qceiey paqajokotä hgrgy, dgloriomolijotä
ekeä cvot jai aniokoä cgrgy, rtlpeqikalbamoleä mxm
sxm jamoä mxm cia sg rtkkocgä sxm rsoiveiäxm,

ii) rtä mherg sxm rglamsijxä m pqobkglósxm pot
eä votm amajtä wei jasó sg diaveiäqirg sgy paqeä l-
bargy jahxä y jai sa stvoä m kguheä msa leä sqa,
rtlpeqikalbamoleä mgy sgy amsapojqiärexy rsiy
rtrsóreiy amapqoraqlocxä m pot diastpxä momsai
dtmólei sot óqhqot 34 paqócqauoy 2 gä rsa ai-
sgä lasa dioqhxsijxä m leä sqxm dtmólei sot
óqhqot 38 paqócqauoy 4,

iii) sg vqgrilopoiägrg sgy sevmijgä y bogä heiay,

iv) sa leä sqa pot eä votm kguheiä cia sgm enaruókirg
dglorioä sgsay rsgm paqeä lbarg rtä luxma le so
óqhqo 46ç

e) sa leä sqa pot eä votm kguheiä cia sgm enaruókirg sgy
rtlbasoä sgsay le siy joimosijeä y pokisijeä y, oä pxy
pqobkeä pesai rso óqhqo 12, jai sot rtmsomirlotä sot
rtmoä kot sxm joimosijxä m diahqxsijxä m paqelbórexm,
oä pxy pqobkeä pesai rso óqhqo 17 paqócqauoy 1 jai
rso óqhqo 19 paqócqauoy 2, detä seqo edóuioç

rs) eä ma vxqirsoä jeuókaio, emdevoleä mxy, rvesijoä le sgm
pqoä odo ejseä kergy jai sg vqglasodoä sgrg sxm
lecókxm eä qcxm jai sxm rtmokijxä m epivoqgcgä rexm.

JEUAKAIO II

DGLORIOMOLIJOR EKECVOR

Òqhqo 38

Cemijeä y diasóneiy

1. Le sgm epiutä kang sgy ethtä mgy sgy Episqopgä y cia
sgm ejseä kerg sot cemijotä pqoùpokocirlotä sxm Etqx-
paøjxä m Joimosgä sxm, sa jqósg leä kg ueä qotm sgm ethtä mg
re pqxä so bahloä cia som dgloriomolijoä eä kecvo sxm
paqelbórexm. Cia so rjopoä atsoä , kalbómotm idiäxy sa
ajoä kotha leä sqa:

a) enajqibxä motm oä si eä votm dgliotqcgheiä jai euaqloä -
fomsai rtrsgä lasa diaveiäqirgy jai ekeä cvot, jasó sqoä -
pom xä rse ma enaruakiäfesai g aposekerlasijgä jai
oqhgä vqgrilopoiägrg sxm joimosijxä m jomdtkiäxmç

b) diabibófotm rsgm Episqopgä peqicqaugä sxm
rtrsglósxm atsxä mç

c) diauakiäfotm oä si g diaveiäqirg sxm paqelbórexm ciäme-
sai rtä luxma le so rtä moko sxm euaqlorseä xm joimo-
sijxä m jamoä mxm jai oä si sa jomdtä kia pot siähemsai rsg
dióhergä soty vqgrilopoiotä msai rtä luxma le siy
aqveä y sgy vqgrsgä y dgloriomolijgä y diaveiäqirgyç

d) pirsopoiotä m oä si oi dgkxä reiy dapamxä m pot tpobók-
komsai rsgm Episqopgä eiämai ajqibeiäy, jai diabebaixä -
motm oä si pqojtä psotm apoä sgm euaqlocgä kocirsijxä m
rtrsglósxm bórei dijaiokocgsijxä m pot epideä vomsai
epakgä hetrgç

e) pqokalbómotm, emsopiäfotm jai dioqhxä motm siy
paqastpiäey, siy amajoimxä motm rsgm Episqopgä
rtä luxma le soty irvtä omsey jamoä mey, jai sgqotä m sgm
Episqopgä emgä leqg oä rom auoqó sgm eneä king sxm
dioijgsijxä m jai dijarsijxä m dixä nexmç

rs) tpobókkotm rsgm Episqopgä , jasó sgm peqósxrg
jóhe paqeä lbargy, dgä kxrg pqorxä pot gä tpgqeriäay
keisotqcijó amenóqsgsot gä amenóqsgsgy apoä sgm
oqirheiära diaveiqirsijgä aqvgä . Rsg dgä kxrg, paqasiähe-
sai rtä mherg sxm poqirlósxm sxm ekeä cvxm pot
diengä vhgram jasó sa pqogcotä lema eä sg jai jqiämesai
g ecjtqoä sgsa sgy aiäsgrgy pkgqxlgä y sot tpokoiäpot,
jahxä y jai g moliloä sgsa jai g jamomijoä sgsa sxm
pqónexm pot jaktä psomsai apoä so oqirsijoä pirso-
poigsijoä dapamxä m. Sa jqósg leä kg epirtmópsotm rso
em koä cx pirsopoigsijoä sg cmxä lg soty, euoä rom so jqiä-
motm apaqaiäsgsoç

f) rtmeqcófomsai le sgm Episqopgä cia ma enaruakirseiä
oä si g vqgrilopoiägrg sxm joimosijxä m jomdtkiäxm eiämai
rtä luxmg le sgm aqvgä sgy vqgrsgä y dgloriomolijgä y
diaveiäqirgyç
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g) amajsotä m sa poró pot emdevoleä mxy eä votm apokerheiä
koä cx paqastpixä m oi opoiäey diapirsxä hgjam, vqexä -
momsay, amókoca le sgm peqiäpsxrg, soä joty tpeqgle-
qiäay.

2. G Episqopgä , rsa pkaiäria sgy ethtä mgy sgy cia sgm
ejseä kerg sot cemijotä pqoùpokocirlotä sxm Etqxpaøjxä m
Joimosgä sxm, diaruakiäfei oä si sa jqósg leä kg diaheä sotm
olakxä y keisotqcotä msa rtrsgä lasa diaveiäqirgy jai ekeä c-
vot, xä rse sa joimosija jomdtä kia ma vqgrilopoiotä msai le
sqoä po aposekerlasijoä jai oqhoä .

Pqoy sotä so, le sgm epiutä kang sxm ekeä cvxm pot diemeq-
cotä m sa jqósg leä kg rtä luxma le siy ehmijeä y, molohesijeä y,
jamomirsijeä y jai dioijgsijeä y diasóneiy, oi tpókkgkoi gä
so koipoä pqorxpijoä sgy Episqopgä y lpoqotä m, rtä luxma
le qthliäreiy pot eä votm rtluxmgheiä le so jqósoy leä koy
rsa pkaiäria sgy rtmeqcariäay pot amaueä qesai rsgm
paqócqauo 3, ma diemeqcotä m episoä pioty ekeä cvoty,
lesantä ókkxm le deiclasokgwiäa, sxm pqónexm pot
vqglasodosotä m sa Saleiäa jai sxm rtrsglósxm diaveiä-
qirgy jai ekeä cvot, le pqoeidopoiägrg sotkóvirsom liay
eqcórilgy gleä qay. G Episqopgä emgleqxä mei so oijeiäo
jqósoy leä koy, xä rse ma sgy paqórvei jóhe amacjaiäa bogä -
heia. Rsoty ekeä cvoty atsotä y, lpoqotä m ma rtlleseä votm oi
tpókkgkoi gä so koipoä pqorxpijoä sot oijeiäot jqósoty
leä koty.

G Episqopgä lpoqeiä ma fgsgä rei apoä so oijeiäo jqósoy
leä koy ma diemeqcgä rei episoä pio eä kecvo cia ma enajqibxä rei
sgm jamomijoä sgsa liay gä peqirroseä qxm pqónexm. Rsoty
ekeä cvoty atsotä y, lpoqotä m ma rtlleseä votm oi tpókkgkoi
gä so koipoä pqorxpijoä sgy Episqopgä y.

3. G Episqopgä jai sa jqósg leä kg rtmeqcófomsai,
bórei dileqxä m dioijgsijxä m qthliärexm, cia som rtmso-
mirloä sxm pqocqallósxm, sgy lehodokociäay jai sgy
euaqlocgä y sxm ekeä cvxm, le rjopoä sg lecirsopoiägrg sxm
xueä kilxm aposekerlósxm sxm diemeqcotä lemxm ekeä cvxm.
Diabibófotm lesantä soty alekkgsiä, sa aposekeä rlasa
sxm dienavheä msxm ekeä cvxm.

Sotkóvirsom lia uoqó so vqoä mo, jai pómsxy pqim apoä
sgm esgä ria epameneä sarg pot pqobkeä pei so óqhqo 34
paqócqauoy 2, enesófomsai jai aniokocotä msai sa engä y:

a) sa aposekeä rlasa sxm ekeä cvxm pot diengä vhgram apoä
so jqósoy leä koy jai sgm Episqopgä ç

b) oi paqasgqgä reiy pot emdevoleä mxy eä votm tpobkgheiä
apoä ókkoty ehmijotä y gä joimosijotä y uoqeiäy gä oä qcama
ekeä cvotç

c) oi dgloriomolijeä y epipsxä reiy sxm paqastpixä m pot
rgleixä hgjam, sxm leä sqxm pot eä votm gä dg kguheiä gä
apaiseiäsai ma kguhotä m cia sg dioä qhxrgä soty jai,
emdevoleä mxy, sxm pqoraqlocxä m sxm rtrsglósxm
diaveiäqirgy jai ekeä cvot.

4. Lesó sgm eneä sarg jai sgm aniokoä cgrg atsgä jai le
sgm epiutä kang sxm leä sqxm pot pqeä pei ma kguhotä m
aleä rxy apoä so jqósoy leä koy, dtmólei sot paqoä msoy
óqhqot jai sot óqhqot 39, g Episqopgä lpoqeiä ma
diastpxä rei paqasgqgä reiy, idiäxy cia siy dgloriomolijeä y
epipsxä reiy sxm paqastpixä m pot emdevoleä mxy dia-
pirsxä hgjam. Oi paqasgqgä reiy atseä y diabibófomsai rso
jqósoy leä koy jai rsgm aqvgä diaveiäqirgy sgy rtcjejqi-
leä mgy paqeä lbargy. Oi paqasgqgä reiy rtmodetä omsai, emde-
voleä mxy, apoä aisgä lasa cia sg kgä wg dioqhxsijxä m leä sqxm
le rjopoä sg heqapeiäa sxm ekkeiäwexm xy pqoy sg diaveiä-
qirg jai sg dioä qhxrg sxm paqastpixä m pot emsopiärhg-
jam jai pot dem eä votm gä dg dioqhxheiä. So jqósoy leä koy
lpoqeiä ma rvokiófei siy paqasgqgä reiy atseä y.

ìsam, jasoä pim gä ekkeiäwei rvokiäxm sot jqósoty leä koty, g
Episqopgä ecjqiämei rtlpeqórlasa, so jqósoy leä koy kal-
bómei, emsoä y sgy sarroleä mgy pqoherliäay, sa apaisotä lema
leä sqa cia ma amsapojqiheiä rsa aisgä lasa sgy Episqopgä y
jai emgleqxä mei sgm Episqopgä cia siy emeä qceieä y sot.

5. Le sgm epiutä kang sot paqoä msoy óqhqot, g Epi-
sqopgä , lesó sg deä otra epakgä hetrg, lpoqeiä ma amarseiä-
kei em oä kx gä em leä qei lia emdiólerg pkgqxlgä , eóm dia-
pirsxä rei oä si oi rvesijeä y dapómey vaqajsgqiäfomsai apoä
rglamsijgä paqastpiäa pot dem eä vei dioqhxheiä jai oä si epi-
bókkesai g ólerg kgä wg leä sqxm. G Episqopgä emgleqxä mei
so oijeiäo jqósoy leä koy rvesijó le sa leä sqa pot eä kabe
jai sgm aisiokociäa soty. Eóm, lesó peä mse lgä mey, oi koä coi
sgy amarsokgä y enajokothotä m ma tuiärsamsai gä eóm so
oijeiäo jqósoy leä koy dem eä vei cmxrsopoigä rei rsgm Epi-
sqopgä sa leä sqa pot eä kabe cia sg dioä qhxrg sgy rgla-
msijgä y paqastpiäay, euaqloä fesai so óqhqo 39.

6. Epiä sqiäa eä sg, ejsoä y amsiheä sot apouórexy rsiy dile-
qeiäy dioijgsijeä y qthliäreiy, lesó sgm pkgqxlgä apoä sgm
Episqopgä sot sekijotä tpokoiäpot cia lia paqeä lbarg, oi
aqloä diey aqveä y sgqotä m rsg dióherg sgy Episqopgä y oä ka
sa dijaiokocgsijó eä ccqaua (eiäse sa pqxsoä stpa eä ccqaua
eiäse amsiäcqaua cia sa opoiäa bebaixä mesai oä si eiämai
rtä luxma le sa pqxsoä stpa re joimxä y apodejsó tpoheä -
lasa dedoleä mxm) sa rvesijó le siy dapómey jai soty
ekeä cvoty pot auoqotä m sg rtcjejqileä mg paqeä lbarg. G
pqoherliäa atsgä diajoä psesai re peqiäpsxrg dijarsijxä m
dixä nexm gä jasoä pim aisiokocgleä mgy aiäsgrgy sgy Epi-
sqopgä y.

Òqhqo 39

Dgloriomolijeä y dioqhxä reiy

1. Sa jqósg leä kg ueä qotm jasó pqxä so koä co sgm
ethtä mg cia sg diäxng sxm paqastpixä m, emeqcxä msay jasoä -
pim apodeiänexm cia oiadgä pose leiäfoma sqopopoiägrg epg-
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qeófei sg utä rg gä soty oä qoty euaqlocgä y gä ekeä cvot liay
paqeä lbargy, jai pqaclasopoixä msay siy amacjaiäey dglo-
riomolijeä y dioqhxä reiy.

So jqósoy leä koy pqaclasopoieiä siy dgloriomolijeä y
dioqhxä reiy pot apaisotä msai re rveä rg le sgm epiä leä qoty
gä sg rtrsglasijgä y utä rexy paqastpiäa. Oi dioqhxä reiy
pot pqaclasopoiotä msai apoä so jqósoy leä koy rtmiärsa-
msai re okijgä gä leqijgä jasóqcgrg sgy rvesijgä y joimo-
sijgä y rtllesovgä y. Sa joimosijó jomdtä kia pot eketheqxä -
momsai le som sqoä po atsoä , lpoqotä m ma diasehotä m ej
meä ot apoä so jqósoy leä koy rsg rtcjejqileä mg paqeä lbarg,
sgqotleä mxm sxm kepsoleqxä m jamoä mxm pot jahoqiäfomsai
dtmólei sot óqhqot 53 paqócqauoy 2.

2. Am, lesó sgm okojkgä qxrg sxm amacjaiäxm epakg-
hetä rexm, g Episqopgä diapirsxä mei:

a) oä si eä ma jqósoy leä koy dem eä vei rtlloquxheiä pqoy
siy tpovqexä reiy pot tpeä vei dtmólei sgy
paqacqóuot 1ç gä

b) oä si so rtä moko gä leä qoy liay pqóngy dem dijaiokoceiä
otä se leä qoy otä se so rtä moko sgy rtllesovgä y sxm
Saleiäxmç gä

c) oä si tuiärsamsai robaqeä y ekkeiäweiy rsa rtrsgä lasa
diaveiäqirgy gä ekeä cvot, ijameä y ma pqojakeä rotm amx-
lakiäey rtrsglasijgä y utä rexy,

g Episqopgä amarseä kkei siy rvesijeä y emdiólerey pkgqxleä y
jai, auotä ejheä rei soty koä coty, fgseiä apoä so jqósoy
leä koy ma tpobókei siy paqasgqgä reiy sot jai, am apaiseiä-
sai, ma pqobeiä re dioqhxä reiy emsoä y sajsgä y pqoherliäay.

Eóm so jqósoy leä koy eä vei amsiqqgä reiy rvesijó le siy
paqasgqgä reiy pot diastä pxre g Episqopgä , so jqósoy
leä koy jakeiäsai re ajqoä arg apoä sgm Episqopgä , jasó sgm
opoiäa oi dtä o pketqeä y, re rtmeqcariäa barifoä lemg rsgm
esaiqijgä rveä rg, jasabókkotm pqorpóheiey cia sgm epiä-
setng rtluxmiäay rvesijó le siy paqasgqgä reiy jai sa
rtlpeqórlasa pot pqeä pei ma rtmavhotä m apoä atseä y.

3. Lesó sgm ejpmogä sgy pqoherliäay pot sórrei g
Episqopgä , eóm dem eä vei episetvheiä rtluxmiäa jai eóm so
jqósoy leä koy dem eä vei pqobeiä rsiy dioqhxä reiy, jai kal-
bómomsay tpoä wg siy stvoä m paqasgqgä reiy sot jqósoty
leä koty, g Episqopgä lpoqeiä ma apouariärei emsoä y sqixä m
lgmxä m:

a) ma leixä rei sgm pkgqxlgä eä mamsi pot amaueä qei so
óqhqo 32 paqócqauoy 2ç gä

b) ma pqaclasopoigä rei siy apaisotä lemey dgloriomoli-
jeä y dioqhxä reiy, jasaqcxä msay em oä kx gä em leä qei sg
rtllesovgä sxm Saleiäxm rsg rtcjejqileä mg paqeä l-
barg.

ìsam apouariäfei cia so poroä liay dioä qhxrgy, g Epi-
sqopgä , rtä luxma le sgm aqvgä sgy amakocijoä sgsay, kal-
bómei tpoä wg sg utä rg sgy paqastpiäay gä sgy sqopo-

poiägrgy, jahxä y jai sgm eä jsarg jai siy dgloriomolijeä y
epipsxä reiy sxm ekkeiäwexm pot diapirsxä hgjam rsa
rtrsgä lasa diaveiäqirg gä ekeä cvot sxm jqasxä m lekxä m.

Eóm dem kguheiä apoä uarg cia sgm amókgwg dqórgy eiäse
rvesijó le so rsoiveiäo a) eiäse rvesijó le so rsoiveiäo b),
patä ei aleä rxy g amarsokgä sxm emdiólerxm pkgqxlxä m.

4. Jóhe poroä so opoiäo aposekeiä amsijeiälemo
apaiäsgrgy xy avqexrsgä sxy jasabkgheä m, pqeä pei ma
epirsqeä uesai rsgm Episqopgä . So poroä atsoä pqoratnóme-
sai le soä joty tpeqgleqiäay.

5. So paqoä m óqhqo euaqloä fesai le sgm epiutä kang sot
óqhqot 32.

JEUAKAIO III

ANIOKOCGRG

Òqhqo 40

Cemijeä y diasóneiy

1. Cia ma ejsilgheiä g aposekerlasijoä sgsó soty, oi
diaqhqxsijeä y paqelbóreiy sgy Joimoä sgsay aposekotä m
amsijeiälemo ej sxm pqoseä qxm aniokoä cgrgy, emdiólergy
aniokoä cgrgy jai ej sxm trseä qxm aniokoä cgrgy, pot
aporjopotä m rsgm ejsiälgrg sot amsijstä pot soty re
rveä rg le soty rsoä voty sot óqhqot 1 jai rsgm amóktrg
sxm epipsxä rexä m soty re rtcjejqileä ma diaqhqxsijó
pqobkgä lasa.

2. G aposekerlasijoä sgsa sgy dqórgy sxm Saleiäxm
lesqósai rtmaqsgä rei sxm engä y jqisgqiäxm:

a) so cemijoä amsiäjstpoä sgy rsoty rsoä voty sot
óqhqot 158 sgy rtmhgä jgy, jai idiäxy rsgm emiärvtrg
sgy oijomolijgä y jai joimxmijgä y rtmovgä y sgy Joi-
moä sgsayç

b) som amsiäjstpo sxm pqoseqaiosgä sxm pot pqoseiämomsai
rsa pqocqóllasa jai soty ónomey pqoseqaioä sgsay
pot pqobkeä pomsai re jóhe joimosijoä pkaiärio
rsgä qingy, jai re jóhe paqeä lbarg.

3. Oi aqloä diey aqveä y sxm jqasxä m lekxä m jai g Epi-
sqopgä pqoijiäfomsai le sa jasókkgka leä ra jai
rtcjemsqxä motm sa amacjaiäa rsoiveiäa, xä rse g anio-
koä cgrg ma lpoqeiä ma dienavheiä le som aposekerlasijoä -
seqo dtmasoä sqoä po. Pqoy sotä so, cia sgm aniokoä cgrg
vqgrilopoiotä msai sa dióuoqa rsoiveiäa pot paqeä vei so
rtä rsgla paqajokotä hgrgy, sa opoiäa rtlpkgqxä momsai,
am vqeiarheiä, le sg rtkkocgä pkgqouoqixä m pot apobkeä -
potm rsg beksiäxrg sgy etrsoviäay sgy.

Le pqxsobotkiäa sxm jqasxä m lekxä m gä sgy Episqopgä y,
tä rseqa apoä emgleä qxrg sot emdiaueqoleä mot jqósoty
leä koty, lpoqotä m ma ciämomsai rtlpkgqxlasijeä y anioko-
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cgä reiy, emdevoleä mxy helasijeä y, le rsoä vo ma pqordioqi-
rsotä m oi lesabibóriley elpeiqiäey.

4. Sa poqiärlasa sgy aniokoä cgrgy siähemsai rsg dióherg
sot joimotä , jasoä pim rvesijgä y aisgä rexy. Cia sa poqiä-
rlasa sgy aniokoä cgrgy pot amaueä qei so óqhqo 42, apai-
seiäsai rtmaiämerg sgy episqopgä y paqajokotä hgrgy
rtä luxma le siy herlijeä y diasóneiy ejórsot jqósoty
leä koty.

5. Oi kepsoleqeiäy jamoä mey sgy aniokoä cgrgy jahoqiä-
fomsai rsa joimosijó pkaiäria rsgä qingy jai siy paqelbó-
reiy.

Òqhqo 41

Ej sxm pqoseäqxm aniokoä cgrg

1. G ej sxm pqoseä qxm aniokoä cgrg vqgriletä ei xy bórg
cia sgm pqopaqarjetgä sxm rvediäxm, sxm paqelbórexm
jai sot rtlpkgqxä lasoy pqocqallasirlotä , rsa opoiäa
emrxlasxä mesai.

G ej sxm pqoseä qxm aniokoä cgrg elpiäpsei rsgm ethtä mg
sxm aqlodiäxm aqvxä m cia sgm pqopaqarjetgä sxm rve-
diäxm, sxm paqelbórexm jai sot rtlpkgqxä lasoy pqo-
cqallasirlotä .

2. Jasó sgm pqopaqarjetgä sxm rvediäxm jai sxm
paqelbórexm, g ej sxm pqoseä qxm aniokoä cgrg peqikal-
bómei amóktrg sxm pkeomejsglósxm, sxm adtmalixä m jai
sxm dtmasosgä sxm sot rtcjejqileä mot jqósoty leä koty,
peqiueä qeiay gä soleä a. Ejsiló, bórei sxm jqisgqiäxm pot
apaqihlotä msai rso óqhqo 40 paqócqauoy 2, rsoiveiäo a),
sg rtmeä peia sgy rsqasgcijgä y jai sxm rsoä vxm pot eä votm
epikeceiä pqoy sa vaqajsgqirsijó sxm rtcjejqileä mxm
peqiueqeixä m gä peqiovxä m, rtlpeqikalbamoleä mgy sgy
dglocqauijgä y eneä kingä y soty, jahxä y jai som amalemoä lemo
amsiäjstpo sxm rvediafoleä mxm pqoseqaiosgä sxm dqórgy,
pqordioqiäfomsay porosijó, eóm g utä rg soty so episqeä -
pei, soty eidijotä y rsoä voty soty re rveä rg le sgm aqvijgä
jasórsarg.

G ej sxm pqoseä qxm aniokoä cgrg kalbómei idiäxy tpoä wg
sgm jasórsarg oä rom auoqó sgm amsacxmirsijoä sgsa jai
sgm jaimosoliäa, siy lijqoleraiäey epiveiqgä reiy, sgm apa-
rvoä kgrg jahxä y jai sgm acoqó eqcariäay, kalbamoleä mgy
tpoä wg sgy etqxpaøjgä y rsqasgcijgä y cia sgm apa-
rvoä kgrg, so peqibókkom jai sgm iroä sgsa amdqxä m jai
ctmaijxä m, eidijoä seqa de peqikalbómei:

a) sgm ej sxm pqoseä qxm aniokoä cgrg sgy joimxmijooijo-
molijgä y jasórsargy, jtqiäxy sxm sórexm sgy acoqóy
eqcariäay, lesantä ókkxm jai rsiy peqiueä qeiey pot
amsilesxpiäfotm idiaiäseqa pqobkgä lasa aparvoä kgrgy,
jai sgy ruaiqijgä y rsqasgcijgä y rsom soleä a sgy
amópstngy sot amhqxä pimot dtmalijotä , jahxä y jai
sot sqoä pot le som opoiäo g rsqasgcijgä atsgä rtmdeä e-
sai le sgm ehmijgä rsqasgcijgä aparvoä kgrgy, oä pxy
peqicqóuesai rsa ehmijó rveä dia dqórgyç

b) sgm ej sxm pqoseä qxm aniokoä cgrg sgy peqibakko-
msijgä y jasórsargy sgy rtcjejqileä mgy peqiueä qeiay,
idiäxy de sxm soleä xm sot peqibókkomsoy oi opoiäoi
etkoä cxy amaleä mesai oä si ha epgqearsotä m rglamsijó
apoä sgm paqeä lbargç sxm diasónexm pot apobkeä potm
rsgm emrxlósxrg sgy peqibakkomsijgä y diórsargy
rsgm paqeä lbarg jai sgy rtmeä peiay sxm diasónexm
atsxä m pqoy soty bqavtpqoä herloty jai lajqopqoä -
herloty rsoä voty pot jahoqiäfomsai re ehmijoä ,
peqiueqeiajoä jai sopijoä epiäpedo (p.v. rveä dia diaveiä-
qirgy sot peqibókkomsoy)ç sxm diasónexm pot apo-
rjopotä m rsgm sgä qgrg sxm joimosijxä m qthliärexm cia
heä lasa peqibókkomsoy. G ej sxm pqoseä qxm anio-
koä cgrg peqikalbómei, rso leä sqo sot dtmasotä , peqi-
cqaugä le porosijó rsoiveiäa sgy sqeä votray peqibak-
komsijgä y jasórsargy jai ejsiälgrg sot amalemoleä mot
amsijstä pot sgy rsqasgcijgä y jai sxm paqelbórexm
rsgm peqibakkomsijgä jasórsargç

c) sgm ej sxm pqoseä qxm aniokoä cgrg sgy jasórsargy
apoä ópowg iroä sgsay etjaiqixä m lesantä amdqxä m jai
ctmaijxä m rsgm acoqó eqcariäay jai iärgy lesaveiäqirgy
jasó sgm eqcariäa, rtlpeqikalbamoleä mxm sxm
eidijxä m peqioqirlxä m jóhe olódayç ejsiälgrg sxm
amalemoä lemxm epipsxä rexm sgy rsqasgcijgä y jai sxm
paqelbórexm, idiäxy cia sgm eä msang amdqxä m jai
ctmaijxä m rsgm acoqó eqcariäay, sgm ejpaiädetrg jai
sgm epacceklasijgä jasóqsirg, sgm pqoxä hgrg
ctmaijxä m epiveiqglasixä m jai sg rtmtä paqng oijoce-
meiajgä y jai epacceklasijgä y fxgä y.

G ej sxm pqoseä qxm aniokoä cgrg ekeä cvei sgm etrsoviäa sot
pqobkepoleä mot sqoä pot euaqlocgä y jai paqajokotä hgrgy,
jahxä y jai sg rtmeä peia pqoy siy joimosijeä y pokisijeä y jai
sg rtlloä quxrg le siy emdeijsijeä y jasethtä mreiy, pot
amaueä qei so óqhqo 10 paqócqauoy 3.

Kalbómei tpoä wg sa poqiärlasa sxm aniokocgä rexm pqog-
cotleä mxm peqioä dxm pqocqallasirlotä .

3. G aniokoä cgrg sxm leä sqxm pot pqobkeä pomsai rso
rtlpkgä qxla pqocqallasirlotä rjopoä eä vei ma jasa-
deijmtä esai g rtmeä peió soty pqoy soty rsoä voty sxm
amsiärsoivxm anoä mxm pqoseqaioä sgsay, ma pqordioqiäfo-
msai porosijó oi eidijoiä rsoä voi soty, oä sam atsoä eiämai
dtmasoä m ej sgy utä rexä y soty, jai lekkomsijó, oä pxy
pqobkeä pesai rso óqhqo 35 paqócqauoy 3, rsoiveiäo b),
ma epakghetä esai g oqhoä sgsa sxm jqisgqiäxm epikocgä y.

Òqhqo 42

Emdiólerg aniokoä cgrg

1. G emdiólerg aniokoä cgrg enesófei, kalbómomsay
tpoä wg sgm ej sxm pqoseä qxm aniokoä cgrg, sa pqxä sa apo-
sekeä rlasa sxm paqelbórexm, sgm oqhoä sgsó soty jai sgm
epiäsetng sxm rsoä vxm. Ejsiló epiärgy sg vqgrilopoiägrg
sxm pirsxä rexm, jahxä y jai sgm eneä king sgy paqajo-
kotä hgrgy jai sgy euaqlocgä y.
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2. G emdiólerg aniokoä cgrg diemeqceiäsai tpoä sgm
ethtä mg sgy diaveiqirsijgä y aqvgä y, re rtmeqcariäa le sgm
Episqopgä jai so jqósoy leä koy. Jaktä psei jóhe joimosijoä
pkaiärio rsgä qingy jai jóhe paqeä lbarg. Ejsekeiäsai apoä
amenóqsgso aniokocgsgä , tpobókkesai rsgm episqopgä
paqajokotä hgrgy sot joimosijotä pkairiäot rsgä qingy gä
sgy paqeä lbargy rtä luxma le so óqhqo 35 paqócqauoy 3,
jai rsg rtmeä veia diabibófesai rsgm Episqopgä , jasó
cemijoä jamoä ma sqiäa eä sg lesó sgm eä cjqirg sot joimosijotä
pkairiäot rsgä qingy gä sgy paqeä lbargy, so aqcoä seqo de
rsiy 31 Dejelbqiäot 2003, emoä wei sgy amahexä qgrgy pot
pqobkeä pesai rso óqhqo 14 paqócqauoy 2.

3. G Episqopgä enesófei sgm oqhoä sgsa jai sgm
poioä sgsa sgy aniokoä cgrgy bórei jqisgqiäxm pot eä votm
pqogcotleä mxy jahoqirheiä apoä sgm Episqopgä jai so jqó-
soy leä koy re esaiqijgä bórg, emoä wei sgy amahexä qgrgy sgy
paqeä lbargy jai sgy jasamolgä y sot apohelasijotä pot
amaueä qei so óqhqo 44.

4. Rsg rtmeä veia sgy emdiólergy aniokoä cgrgy, diemeq-
ceiäsai, cia jóhe joimosijoä pkaiärio rsgä qingy jai cia jóhe
paqeä lbarg, emgleä qxrg sgy aniokoä cgrgy atsgä y. Oi eqca-
riäey aniokoä cgrgy okojkgqxä momsai so aqcoä seqo rsiy
31 Dejelbqiäot 2005, xä rse ma pqoesoilarhotä m oi lesace-
meä rseqey paqelbóreiy.

Òqhqo 43

Ej sxm trseäqxm aniokoä cgrg

1. G ej sxm trseä qxm aniokoä cgrg aporjopeiä, kalbó-
momsay tpoä wg sa gä dg diaheä rila poqiärlasa sgy anio-
koä cgrgy, rsgm amóktrg sgy vqgrilopoiägrgy sxm poä qxm,
sgy aposekerlasijoä sgsay jai sgy epóqjeiay sxm paqel-
bórexm jai sot amsijstä pot soty, jai rsgm ómskgrg
didaclósxm cia sgm pokisijgä sgy oijomolijgä y jai joimx-
mijgä y rtmovgä y. Amaueä qesai rsoty paqócomsey epistviäay
gä apostviäay sgy euaqlocgä y, jahxä y jai rsa episetä clasa
jai sa aposekeä rlasó soty, rtlpeqikalbamoleä mgy sgy
aeiuoqiäay soty.

2. G Episqopgä ueä qei sgm ethtä mg sgy ej sxm trseä qxm
aniokoä cgrgy, re rtmeqcariäa le so jqósoy leä koy jai sg
diaveiqirsijgä aqvgä . Jaktä psei siy paqelbóreiy jai ejse-

keiäsai apoä amenóqsgsoty aniokocgseä y. Okojkgqxä mesai
so aqcoä seqo sqiäa eä sg lesó sg kgä ng sgy peqioä dot pqo-
cqallasirlotä .

JEUAKAIO IV

APOHELASIJO EPIDORGR

Òqhqo 44

Jasamolgä sot apohelasijotä epiädorgy

1. Jóhe jqósoy leä koy, re rsemgä rtmemmoä grg le sgm
Episqopgä , aniokoceiä, rso pkaiärio jóhe rsoä vot jai so
aqcoä seqo rsiy 31 Dejelbqiäot 2003, sgm epiädorg jahemoä y
apoä sa epiveiqgriajó sot pqocqóllasa gä emiaiäa eä c-
cqaua pqocqallasirlotä bórei peqioqirleä mot aqihlotä
deijsxä m paqajokotä hgrgy pot amsamajkotä m sgm apose-
kerlasijoä sgsa, sg diaveiäqirg jai sg dgloriomolijgä
euaqlocgä jai pot lesqotä m sa emdiólera aposekeä rlasa
re rveä rg le soty rtcjejqileä moty aqvijotä y sot rsoä voty.

Oi deiäjsey atsoiä jahoqiäfomsai apoä so jqósoy leä koy, re
rsemgä rtmemmoä grg le sgm Episqopgä , kalbómomsay tpoä wg
rtmokijó gä em leä qei eä mam emdeijsijoä jasókoco deijsxä m
pot pqoseiämesai apoä sgm Episqopgä , jai ejuqófomsai
porosijó rsiy tuirsólemey dióuoqey esgä riey ejheä reiy
euaqlocgä y jahxä y jai rsgm emdiólerg eä jherg anio-
koä cgrgy. Sa jqósg leä kg eiämai tpetä htma cia sgm euaq-
locgä soty.

2. Leropqoä herla jai so aqcoä seqo rsiy 31 Laqsiäot
2004, g Episqopgä jasameä lei, re rsemgä rtmemmoä grg le sa
emdiaueqoä lema jqósg leä kg, cia jóhe rsoä vo, bórei pqo-
sórexm jóhe jqósoty leä koty jai kalbómomsay tpoä wg
sa idiaiäseqa herlijó vaqajsgqirsijó soty jai som amsiä-
rsoivo pqocqallasirloä soty, siy pirsxä reiy tpovqexä -
rexm pot amaueä qomsai rso óqhqo 7 paqócqauoy 5, rsa
epiveiqgriajó pqocqóllasa gä emiaiäa eä ccqaua pqocqal-
lasirlotä gä rsoty ónomey pqoseqaioä sgsóy soty pot hex-
qotä msai epistvgä . Sa epiveiqgriajó pqocqóllasa gä
emiaiäa eä ccqaua pqocqallasirlotä pqoraqloä fomsai
rtä luxma le sa óqhqa 14 jai 15.
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SISKOR V

EJHEREIR JAI DGLORIOSGSA

Òqhqo 45

èjheäreiy

1. JasÂ euaqlocgä sot óqhqot 159 sgy rtmhgä jgy, g
Episqopgä tpobókkei amó sqiesiäa rso Etqxpaøjoä Joimo-
botä kio, so Rtlbotä kio, sgm Oijomolijgä jai Joimxmijgä
Episqopgä jai sgm Episqopgä sxm Peqiueqeixä m eä jherg
rvesijó le sgm pqoä odo pot eä vei rgleixheiä rsgm pqacla-
sopoiägrg sgy oijomolijgä y jai joimxmijgä y rtmovgä y jai
rvesijó le som sqoä po pot rtmeä bakam rÂ atsgä m sa
Saleiäa, so Saleiäo Rtmovgä y, g ESEp jai sa ókka vqgla-
sodosijó oä qcama. G eä jherg atsgä peqikalbómei idiäxy:

a) apokocirloä sgy pqooä dot pot eä vei rgleixheiä rsgm
pqaclasopoiägrg sgy oijomolijgä y jai joimxmijgä y
rtmovgä y, rtlpeqikalbamoleä mgy sgy joimxmijooijomo-
lijgä y jasórsargy jai eneä kingy sxm peqiueqeixä m,
jahxä y jai amóktrg sxm qoxä m ólerxm epemdtä rexm
jai sxm epipsxä rexä m soty rsgm jasórsarg sgy apa-
rvoä kgrgy re joimosijoä epiäpedoç

b) apokocirloä sot qoä kot sxm Saleiäxm, sot Saleiäot
Rtmovgä y, sgy ESEp jai sxm ókkxm vqglasodosijxä m
oqcómxm, jahxä y jai sgy epiäpsxrgy sxm ókkxm joimo-
sijxä m gä ehmijxä m pokisijxä m rsgm okojkgä qxrg sgy dia-
dijariäay atsgä yç

c) siy emdevoä lemey pqosóreiy rvesijó le siy joimosijeä y
pokisijeä y jai emeä qceiey, oi opoiäey pqeä pei ma ecjqi-
hotä m cia sgm emiärvtrg sgy oijomolijgä y jai joimx-
mijgä y rtmovgä y.

2. Pqim apoä sgm 1g Moelbqiäot jóhe eä soty, g Episqopgä
tpobókkei rso Etqxpaøjoä Joimobotä kio, so Rtlbotä kio,
sgm Oijomolijgä jai Joimxmijgä Episqopgä jai sgm Epi-
sqopgä sxm Peqiueqeixä m eä jherg rvesijó le sgm euaqlocgä
sot paqoä msoy jamomirlotä jasó so pqogcotä lemo eä soy. G
eä jherg atsgä peqikalbómei idiäxy:

a) apokocirloä sxm dqarsgqiosgä sxm jóhe Saleiäot, sgy
vqgrilopoiägrgy sxm oijeiäxm poä qxm sot pqoùpoko-
cirlotä jai sgy rtcjeä msqxrgy sxm paqelbórexm,
jahxä y jai apokocirloä sgy vqgrilopoiägrgy sxm
ókkxm vqglasodosijxä m oqcómxm cia sa opoiäa eä vei
aqlodioä sgsa g Episqopgä jai sgy rtcjeä msqxrgy sxm
poä qxm sotyç o apokocirloä y peqikalbómei:

Ç esgä ria amóktrg, jasó jqósoy leä koy, sxm pirsxä -
rexm cia siy opoiäey eä votm amakguheiä tpovqexä -
reiy jai eä votm ciämei pkgqxleä y cia jóhe Saleiäo,
rtlpeqikalbamoleä mxm sxm pirsxä rexm cia siy
joimosijeä y pqxsobotkiäey,

Ç esgä ria aniokoä cgrg sxm jaimosoä lxm emeqceixä m
jai sgy sevmijgä y bogä heiayç

b) apokocirloä sot rtmsomirlotä sxm paqelbórexm sxm
Saleiäxm lesantä soty jai le siy paqelbóreiy sgy
ESEp jai sxm koipxä m tuirsaleä mxm vqglasodosijxä m
oqcómxmç

c) sa poqiärlasa, loä kiy eiämai eä soila, sgy aniokoä cgrgy
pot pqobkeä pesai rso óqhqo 42, rtlpeqikalbamo-
leä mxm sxm rsoiveiäxm rvesijó le sgm pqoraqlocgä sxm
paqelbórexm, jai rso óqhqo 43, jahxä y jai anio-
koä cgrg sgy rtmeä peiay sxm emeqceixä m sxm Saleiäxm
pqoy siy joimosijeä y pokisijeä y pot amaueä qei so
óqhqo 12ç

d) jasókoco sxm lecókxm eä qcxm pot eä stvam rtlle-
sovgä y sxm Saleiäxmç

e) sa aposekeä rlasa sxm diemeqcgheä msxm apoä sgm
Episqopgä ekeä cvxm rtä lcxma le so óqhqo 38,
paqócqauoy 2, jahxä y jai sa didóclasa pot
amskgä hgjam apoä soty ekeä cvoty atsotä y, rtlpeqikal-
bamoleä mot sot aqihlotä jai sot tä woty sxm diapirsx-
heirxä m paqastpixä m jai sxm oijomolijxä m dioqhxä -
rexm pot eä cimam rtä luxma le so óqhqo 39
paqócqauoy 2ç

rs) rsoiveiäa rvesijó le siy cmxä ley sxm episqopxä m pot
ejdiädomsai jasÂ euaqlocgä sxm óqhqxm 48 eä xy 51.

Òqhqo 46

Pkgqouoä qgrg jai dglorioä sgsa

1. Cia ma pqaclasopoigheiä g diabotä ketrg pot amaueä -
qei so óqhqo 15 paqócqauoy 1, sa jqósg leä kg enaruakiä-
fotm sg dglorioä sgsa sxm amapstniajxä m rvediäxm.

2. Le sgm epiutä kang sot óqhqot 23 paqócqauoy 1, g
diaveiqirsijgä aqvgä eiämai aqloä dia ma enaruakiärei sg
dglorioä sgsa sgy paqeä lbargy, jai idiäxy ma emgleqxä rei:

a) soty emdevoä lemoty sekijotä y dijaiotä voty, siy epac-
ceklasijeä y oqcamxä reiy, soty oijomolijotä y jai joimx-
mijotä y esaiäqoty, soty oqcamirlotä y pqoxä hgrgy sgy
iroä sgsay lesantä amdqxä m jai ctmaijxä m jai siy
auoqxä lemey lg jtbeqmgsijeä y oqcamxä reiy, cia siy
dtmasoä sgsey pot paqeä vei g paqeä lbarg,

b) sgm joimgä cmxä lg cia so qoä ko pot diadqalasiäfei g
Joimoä sgsa tpeä q sgy rtcjejqileä mgy paqeä lbargy jai
cia sa aposekeä rlasó sgy.

3. Sa jqósg leä kg rtlbotketä omsai sgm Episqopgä jai,
rtä luxma le so óqhqo 37 paqócqauoy 2, sgm emgleqxä -
motm jóhe eä soy cia siy pqxsobotkiäey pot amakalbómotm
cia soty rjopotä y pot amaueä qomsai rsiy paqacqóuoty 1
jai 2 sot paqoä msoy óqhqot.
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SISKOR VI

EPISQOPER

Òqhqo 47

Cemijeä y diasóneiy

1. Jasó sgm euaqlocgä sot paqoä msoy jamomirlotä , g
Episqopgä epijotqeiäsai apoä seä rreqiy episqopeä y:

a) sgm episqopgä cia sgm amópstng jai sgm amartcj-
qoä sgrg sxm peqiueqeixä mç

b) sgm episqopgä sot óqhqot 147 sgy rtmhgä jgyç

c) sgm episqopgä cexqcijxä m diaqhqxä rexm jai acqosijgä y
amópstngyç

d) sgm episqopgä diaqhqxä rexm akieiäay jai tdasojak-
kieä qceiay.

2. ìsam oi episqopeä y peqiä sxm opoiäxm g
paqócqauoy 1, rsoiveiäa a), c) jai d), arjotä m aqlodioä sg-
sey rtlbotketsijgä y episqopgä y, dtmólei sxm óqhqxm 48,
50 jai 51 amsirsoiävxy, euaqloä fesai g ajoä kothg diadija-
riäa:

Ç o amsipqoä rxpoy sgy Episqopgä y tpobókkei rsgm epi-
sqopgä rveä dio kgpseä ot leä sqot,

Ç g episqopgä diastpxä mei sg cmxä lg sgy cia so pqoa-
maueqoä lemo rveä dio emsoä y pqoherliäay sgm opoiäa lpo-
qeiä ma oqiäfei o pqoä edqoy amókoca le som epeiäcomsa
vaqajsgä qa sot heä lasoy, pqobaiämomsay emdevoleä mxy
re wguouoqiäa,

Ç oi cmxä ley jasavxqotä msai rsa pqajsijóç enókkot,
jóhe jqósoy leä koy eä vei dijaiäxla ma fgsó ma
jasavxqgheiä g heä rg sot rsa em koä cx pqajsijó,

Ç g Episqopgä kalbómei deoä msxy tpoä wg sgy siy cmxä ley
sgy episqopgä y jai sgm emgleqxä mei cia som sqoä po le
som opoiäo eä kabe tpoä wg sgy siy cmxä ley sgy.

3. ìsam oi episqopeä y peqiä sxm opoiäxm g
paqócqauoy 1, rsoiveiäa a), c) jai d) arjotä m aqlodioä sg-
sey diaveiqirsijgä y episqopgä y, dtmólei sxm óqhqxm 48, 50
jai 51 amsirsoiävxy, euaqloä fesai g ajoä kothg diadijariäa:

Ç o amsipqoä rxpoy sgy Episqopgä y tpobókkei rsgm epi-
sqopgä rveä dio sot kgpseä ot leä sqot,

Ç g episqopgä diastpxä mei sg cmxä lg sgy cia so pqoa-
maueqoä lemo rveä dio emsoä y pqoherliäay sgm opoiäa lpo-
qeiä ma oqiäfei o pqoä edqoy amókoca le som epeiäcomsa
vaqajsgä qa sot rtcjejqileä mot heä lasoy. G cmxä lg
ejdiädesai le sgm pkeiowguiäa pot oqiäfesai rso
óqhqo 205 paqócqauoy 2 sgy rtmhgä jgy pqojeileä mot
cia eä jdorg apouórexm pot jakeiäsai ma kóbei so
Rtlbotä kio pqosórei sgy Episqopgä y. Jasó sgm
wguouoqiäa rso pkaiärio sgy episqopgä y, oi wgä uoi sxm
amsipqorxä pxm sxm jqasxä m rsahliäfomsai oä pxy
peqicqóuesai rso pqoamaueqoä lemo óqhqo. O pqoä e-
dqoy dem rtlleseä vei rsgm wguouoqiäa,

Ç g Episqopgä ejdiädei leä sqa pot lpoqotä m ma euaqlo-
rsotä m aleä rxy. Eóm oä lxy sa leä sqa atsó dem rtlux-
motä m le sg cmxä lg sgy episqopgä y, g Episqopgä sa
cmxrsopoieiä aleä rxy rso Rtlbotä kio. Rsgm peqiäpsxrg
atsgä :

Ç g Episqopgä lpoqeiä ma amarseä kkei sgm euaqlocgä
sot leä sqot pot eä vei apouariärei cia diórsgla
so poktä emoä y lgmoä y apoä sgm gleqolgmiäa sgy
cmxrsopoiägrgy,

Ç so Rtlbotä kio dtä masai ma apouariäfei ókkxy le
eidijgä pkeiowguiäa, emsoä y sgy pqoherliäay pot
pqobkeä pesai rsgm seä saqsg peqiäpsxrg.

4. G Episqopgä lpoqeiä ma tpobókkei rsiy episqopeä y siy
ejheä reiy pot pqobkeä pomsai rso óqhqo 45, lpoqeiä de ma
fgsó sg cmxä lg liay episqopgä y cia jóhe heä la pot rvesiä-
fesai le siy paqelbóreiy sxm Saleiäxm, pkgm ejeiämxm pot
pqobkeä pomsai rsom paqoä msa siäsko. Atsoä peqikalbómei
sa fgsgä lasa pot jasó jtä qio koä co diejpeqaixä motm ókkey
episqopeä y.

5. Oi cmxä ley jóhe episqopgä y cmxrsopoiotä msai rsiy
ókkey episqopeä y sot paqoä msoy siäskot.

6. Jóhe episqopgä herpiäfei som erxseqijoä sgy jamo-
mirloä .

7. So Etqxpaøjoä Joimobotä kio emgleqxä mesai sajsijó
cia siy eqcariäey sxm episqopxä m.

Òqhqo 48

Episqopgä cia sgm amópstng jai sgm amartcjqoä sgrg
sxm peqiueqeixä m

1. Rtmirsósai paqó sg Episqopgä , episqopgä cia sgm
amópstng jai sgm amartcjqoä sgrg sxm peqiueqeixä m, sgm
opoiäa aposekotä m amsipqoä rxpoi sxm jqasxä m lekxä m jai
sgy opoiäay pqoedqetä ei o amsipqoä rxpoy sgy Episqopgä y.

26.6.1999 L 161/37Epiärglg Eugleqiäda sxm Etqxpaøjxä m Joimosgä sxmEL



G ESEp oqiäfei eä ma amsipqoä rxpo, o opoiäoy dem eä vei
dijaiäxla wgä uot.

2. G episqopgä atsgä arjeiä aqlodioä sgsey diaveiqirsijgä y
episqopgä y rtä luxma le sg diadijariäa sot óqhqot 47
paqócqauoy 3, oä sam arvokeiäsai le sa ajoä kotha heä lasa:

a) siy kepsoleä qeiey euaqlocgä y pot amaueä qomsai rso
óqhqo 53 paqócqauoy 2.

Euoä rom so heä la siy auoqó, fgseiäsai g cmxä lg jai
ókkxm episqopxä m, rsa pkaiäria sxm rtlbotketsijxä m
soty aqlodiosgä sxm, cia siy pqoamaueqoä lemey kepso-
leä qeiey euaqlocgä yç

b) siy kepsoleä qeiey euaqlocgä y pot amaueä qomsai rso
óqhqo 5 sot jamomirlotä (EJ) aqih. 1261/1999 sot
Etqxpaøjotä Joimobotkiäot jai sot Rtlbotkiäot, sgy
21 Iotmiäot 1999, rvesijó le so Etqxpaøjoä Saleiäo
Peqiueqeiajgä y Amópstngy (ESPA) (1)ç

c) siy jasethtmsgä qiey cqalleä y rvesijó le siy joimosijeä y
pqxsobotkiäey pot amaueä qomsai rso óqhqo 20
paqócqauoy 1, rsoiveiäo a) (INTERREG), jai rso
óqhqo 20 paqócqauoy 1, rsoiveiäo b) (URBAN).

d) siy jasethtmsgä qiey cqalleä y cia soty dióuoqoty
stä poty jaimosoä lxm emeqceixä m pot pqobkeä pomsai rso
óqhqo 22, euÂ oä rom pqobkeä pesai rtllesovgä sot
ESPA.

3. G episqopgä atsgä arjeiä jahgä jomsa rtlbotketsijgä y
episqopgä y rtä luxma le sg diadijariäa sot óqhqot 47
paqócqauoy 2, oä sam arvokeiäsai le sa ajoä kotha heä lasa:

a) som jahoqirloä jai sgm amahexä qgrg sot jasakoä cot
sxm epikeä nilxm peqiovxä m dtmólei sot rsoä vot aqih. 2ç

b) sa joimosijó pkaiäria rsgä qingy jai siy rvesijeä y
pkgqouoqiäey pot peqieä vomsai rsa emiaiäa eä ccqaua
pqocqallasirlotä dtmólei sxm rsoä vxm aqih. 1 jai
aqih. 2ç

c) soty stä poty sxm leä sqxm sevmijgä y bogä heiay pot
pqobkeä pomsai rso óqhqo 23, euÂ oä rom pqobkeä pesai
rtllesovgä sot ESPAç

d) opoiadgä pose ókka heä lasa pot auoqotä m sa óqhqa 20
eä xy 22.

Òqhqo 49

Episqopgä sot óqhqot 147 sgy rtmhgä jgy

1. G episqopgä sot óqhqot 147 sgy rtmhgä jgy aposekeiä-
sai apoä dtä o amsipqorxä poty sgy jtbeä qmgrgy, dtä o amsi-

pqorxä poty sxm rtmdijakirsijxä m oqcamxä rexm sxm eqca-
foleä mxm jai dtä o amsipqorxä poty sxm rtmdijakirsijxä m
oqcamxä rexm sxm eqcodosxä m cia jóhe jqósoy leä koy. So
leä koy sgy Episqopgä y pot arjeiä sgm pqoedqiäa, lpoqeiä ma
lesabibófei so jahgä jom atsoä re amxä seqo tpókkgko sgy
Episqopgä y.

Cia jóhe jqósoy leä koy, oqiäfesai eä may amapkgqxsgä y cia
jóhe jasgcoqiäa amsipqorxä pxm pot amaueä qei so pqxä so
edóuio. Re peqiäpsxrg apotriäay sot emoä y gä /jai sxm dtä o
lekxä m, o amapkgqxsgä y rtlleseä vei atsodijaiäxy rsg kgä wg
sxm apouórexm.

Sa leä kg jai oi amapkgqxseä y dioqiäfomsai apoä so Rtlbotä -
kio eä peisa apoä pqoä sarg sgy Episqopgä y cia lia sqiesiäa.
G hgseiäa soty lpoqeiä ma amamexä mesai. So Rtlbotä kio
pqorpaheiä ma leqilmgä rei, xy pqoy sg rtä mherg sgy epi-
sqopgä y, cia diäjaig ejpqorxä pgrg sxm diauoä qxm emdiaue-
qoä lemxm olódxm. G ESEp oqiäfei, cia sa heä lasa sgy
gleqgä riay diósangy pot sgm auoqotä m, eä mam amsi-
pqoä rxpo, o opoiäoy dem eä vei dijaiäxla wgä uot.

2. G episqopgä :

a) cmxlodoseiä cia sa rveä dia apouórexm sgy Episqopgä y
pot auoqotä m sa emiaiäa eä ccqaua pqocqallasirlotä
jai sa joimosijó pkaiäria rsgä qingy sot rsoä vot aqih. 3
jahxä y jai cia sa joimosijó pkaiäria rsgä qingy jai siy
rvesijeä y pkgqouoqiäey pot peqieä vomsai rsa emiaiäa
eä ccqaua pqocqallasirlotä , dtmólei sxm rsoä vxm
aqih. 1 jai aqih. 2, euoä rom pqobkeä pesai rtllesovgä
sot EJSç

b) cmxlodoseiä cia siy kepsoleä qeiey euaqlocgä y peqiä sxm
opoiäxm so óqhqo 53 paqócqauoy 2ç

c) fgseiäsai g cmxä lg sgy cia siy kepsoleä qeiey euaqlocgä y
pot amaueä qomsai rso óqhqo 8 sot jamomirlotä (EJ)
aqih. 1262/1999 sot Etqxpaøjotä Joimobotkiäot jai
so Rtlbotkiäot, sgy 21gy Iotmiäot 1999, rvesijó le so
Etqxpaøjoä Joimxmijoä Saleiäo (EJS) (2)ç

d) cmxlodoseiä cia sa rveä dia jasethtmsgqiäxm cqallxä m
sgy Episqopgä y oä rom auoqó siy joimosijeä y pqxsobot-
kiäey sot óqhqot 20 paqócqauoy 1, rsoiveiäo d),
stä poty jaimosoä lxm emeqceixä m, rso pkaiärio sot
óqhqot 22, euoä rom pqobkeä pesai rtllesovgä sot EJS.
Lpoqeiä epiärgy ma epiuoqsirheiä apoä sgm Episqopgä le
peqaiseä qx heä lasa rvesijó le sa óqhqa 20 eä xy 22ç

e) fgseiäsai g cmxä lg sgy cia soty stä poty leä sqxm se-
vmijgä y bogä heiay pot amaueä qomsai rso óqhqo 23, euoä -
rom pqobkeä pesai rtllesovgä sot EJS.

(1) Bkeä pe rekiäda 43 sgy paqotä ray Epiärglgy Eugleqiäday. (2) Bkeä pe rekiäda 48 sgy paqotä ray Epiärglgy Eugleqiäday.
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3. Oi cmxä ley sgy episqopgä y tiohesotä msai le sgm
apoä ktsg pkeiowguiäa sxm eä cjtqxm wgä uxm. G Episqopgä
emgleqxä mei sgm episqopgä cia som sqoä po le som opoiäo eä vei
kóbei tpoä wg siy cmxä ley sgy.

Òqhqo 50

Episqopgä cexqcijxä m diaqhqxä rexm jai acqosijgä y
amópstngy

1. Rtmirsósai paqó sg Episqopgä , episqopgä cexqcijxä m
diaqhqxä rexm jai acqosijgä y amópstngy, sgm opoiäa apo-
sekotä m amsipqoä rxpoi sxm jqasxä m lekxä m jai sgy opoiäay
pqoedqetä ei o amsipqoä rxpoy sgy Episqopgä y. G ESEp
oqiäfei eä mam amsipqoä rxpo, o opoiäoy dem eä vei dijaiäxla
wgä uot.

2. G Episqopgä atsgä arjeiä aqlodioä sgsey diaveiqi-
rsijgä y episqopgä y rtä luxma le sg diadijariäa sot
óqhqot 47 paqócqauoy 3, oä sam arvokeiäsai le sa ajoä -
kotha heä lasa:

a) siy kepsoleä qeiey euaqlocgä y peqiä sxm opoiäxm sa
óqhqa 34, 50 jai 53 sot jamomirlotä (EJ) aqih. 1257/
1999ç

b) siy jasethtmsgä qiey cqalleä y oi opoiäey rvesiäfomsai le
sgm joimosijgä pqxsobotkiäa peqiä sgy opoiäay so
óqhqo 20 paqócqauoy 1, rsoiveiäo c) (ÛLEADERë).

3. G episqopgä arjeiä aqlodioä sgsey rtlbotketsijgä y
episqopgä y rtä luxma le sg diadijariäa sot óqhqot 47
paqócqauoy 2, oä sam arvokeiäsai le sa ajoä kotha heä lasa:

a) sgm jasóqsirg jai amahexä qgrg sot jasakoä cot sxm
epikeä nilxm peqiueqeixä m dtmólei sot rsoä vot aqih. 2ç

b) sa slgä la sgy paqeä lbargy pot auoqotä m siy cexqci-
jeä y diaqhqxä reiy jai sgm acqosijgä amópstng, sa
opoiäa peqikalbómomsai rsa rveä dia apouórexm sgy
Episqopgä rvesijó le sa joimosijó pkaiäria rsgä qingy
jai siy rvesijeä y pkgqouoqiäey pot peqieä vomsai rsa
emiaiäa eä ccqaua pqocqallasirlotä cia siy peqiueä qeiey
sxm rsoä vxm aqih. 1 jai aqih. 2ç

c) siy kepsoleä qeiey euaqlocgä y peqiä sxm opoiäxm so
óqhqo 53 paqócqauoy 2ç

d) soty stä poty sxm leä sqxm sevmijgä y bogä heiay pot
pqobkeä pomsai rso óqhqo 23, euoä rom pqobkeä pesai
rtllesovgä sot ECSPEç

e) opoiadgä pose ókka heä lasa rvesijó le sa óqhqa 20
eä xy 22.

Òqhqo 51

Episqopgä diaqhqxä rexm akieiäay jai tdasojakkieäqceiay

1. Rtmirsósai paqó sg Episqopgä , episqopgä diaqhqxä -
rexm akieiäay jai tdasojakkieä qceiay, sgm opoiäa apose-
kotä m amsipqoä rxpoi sxm jqasxä m lekxä m jai sgy opoiäay
pqoedqetä ei o amsipqoä rxpoy sgy Episqopgä y. G ESEp
oqiäfei eä mam amsipqoä rxpo, o opoiäoy dem eä vei dijaiäxla
wgä uot.

2. G episqopgä atsgä arjeiä aqlodioä sgsey diaveiqirsijgä y
episqopgä y rtä luxma le sg diadijariäa sot óqhqot 47
paqócqauoy 3, oä sam arvokeiäsai le sa ajoä kotha heä lasa:

a) siy kepsoleä qeiey euaqlocgä y pot pqobkeä pomsai rso
óqhqo 4 sot jamomirlotä (EJ) aqih. 1263/1999ç

b) siy jasethtmsgä qiey cqalleä y cia soty dióuoqoty
stä poty jaimosoä lxm leä sqxm pot pqobkeä pomsai rso
óqhqo 22, euoä rom pqobkeä pesai rtllesovgä sot
VLPA.

3. G Episqopgä atsgä arjeiä aqlodioä sgsey rtlbot-
ketsijgä y episqopgä y rtä luxma le sg diadijariäa sot
óqhqot 47 paqócqauoy 2, oä sam arvokeiäsai le sa ajoä -
kotha heä lasa:

a) sgm jasóqsirg jai amahexä qgrg sot jasakoä cot sxm
epikeä nilxm peqiovxä m dtmólei sot rsoä vot aqih. 2ç

b) sa slgä lasa sgy paqeä lbargy pot auoqotä m siy aki-
etsijeä y diaqhqxä reiy, sa opoiäa peqikalbómomsai rsa
rveä dia apouórexm sgy Episqopgä y rvesijó le sa joi-
mosijó pkaiäria rsgä qingy jai siy rvesijeä y pkgqouo-
qiäey pot peqieä vomsai rsa emiaiäa eä ccqaua pqocqal-
lasirlotä , sot rsoä vot aqih. 1ç

c) siy kepsoleä qeiey euaqlocgä y peqiä sxm opoiäxm so
óqhqo 53 paqócqauoy 2ç

d) soty stä poty sxm leä sqxm sevmijgä y bogä heiay pot
pqobkeä pomsai rso óqhqo 23, euoä rom pqobkeä pesai
rtllesovgä sot VLPAç

e) opoiadgä pose ókka heä lasa rvesijó le so óqhqo 22.
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SISKOR VII

SEKIJER DIASANEIR

Òqhqo 52

Lesabasijeä y diasóneiy

1. O paqxä m jamomirloä y dem hiäcei sg rtmeä virg otä se sgm
sqopopoiägrg, rtlpeqikalbamoleä mgy sgy okijgä y gä leqijgä y
jasóqcgrgy, paqeä lbargy pot eä vei ecjqiheiä apoä so
Rtlbotä kio gä sgm Episqopgä bórei sxm jamomirlxä m
(EOJ) aqih. 2052/88 jai (EOJ) aqih. 4253/88 gä jóhe
ókkgy moloheriäay pot qthliäfei sgm paqeä lbarg atsgä
jasó sgm 31g Dejelbqiäot 1999.

2. Oi aisgä reiy peqiä rtllesovgä y sxm Saleiäxm re paqel-
bóreiy, oi opoiäey tpobókkomsai rso pkaiärio sxm jamo-
mirlxä m (EOJ) aqih. 2052/88 jai (EOJ) aqih. 4253/88,
enesófomsai jai ecjqiämomsai apoä sgm Episqopgä eä xy siy
31 Dejelbqiäot 1999, so aqcoä seqo, bórei sxm jamomirlxä m
atsxä m.

3. Jasó sgm jasóqsirg sxm joimosijxä m pkairiäxm
rsgä qingy jai sxm paqelbórexm, g Episqopgä kalbómei
tpoä wg jóhe leä sqo pot eä vei gä dg ecjqiheiä apoä so Rtlbotä -
kio gä apoä sgm Episqopgä pqim apoä sgm eä maqng irvtä oy sot
paqoä msoy jamomirlotä jai so opoiäo eä vei dgloriomolijgä
epiäpsxrg jasó sgm peqiäodo pot jaktä psesai apoä sa
pkaiäria jai siy paqelbóreiy. Sa leä sqa atsó dem tpoä -
jeimsai rsgm sgä qgrg sot óqhqot 30 paqócqauoy 2.

4. Paqó sgm gleqolgmiäa pot jahoqiäfesai rso
óqhqo 30 paqócqauoy 2, lia dapómg g opoiäa oä msxy
jasebkgä hg, cia sgm opoiäa g Episqopgä kalbómei, lesantä
sgy 1g Iamotaqiäot 2000 jai sgy 30gä y Apqikiäot 2000,
aiäsgrg paqeä lbargy, pkgqotä ra oä key siy pqoùpoheä reiy
pot pqobkeä pomsai rsom paqoä msa jamomirloä , lpoqeiä ma
hexqgheiä epikeä nilg cia sg rtllesovgä sxm Saleiäxm apoä
1gy Iamotaqiäot 2000.

5. Sa slgä lasa sxm porxä m pot eä votm derletheiä cia siy
pqóneiy gä sa pqocqóllasa pot apouariärhgjam apoä sgm
Episqopgä , pqim apoä sgm 1g Iamotaqiäot 1994, jai cia sa
opoiäa dem ha eä vei tpobkgheiä rsgm Episqopgä , leä vqi siy
31 Laqsiäot 2001 so aqcoä seqo, aiäsgrg oqirsijgä y
pkgqxlgä y, apoderletä omsai atsepacceä ksxy apoä sgm
Episqopgä so aqcoä seqo rsiy 30 Repselbqiäot 2001 jai
dgliotqcotä m apaiäsgrg cia sgm amójsgrg sxm
avqexrsgä sxy jasabkgheä msxm, le sgm epiutä kang sxm
pqónexm gä pqacqallósxm pot sekotä m tpoä amarsokgä cia
dijarsijotä y koä coty.

Sa slgä lasa sxm porxä m pot eä votm derletheiä cia siy pqó-
neiy gä sa pqocqóllasa pot apouórire g Episqopgä
lesantä 1gy Iamotaqiäot 1994 jai 31gy Dejelbqiäot 1999,
jai cia sa opoiäa dem ha eä vei tpobkgheiä rsgm Episqopgä ,
so aqcoä seqo leä vqi siy 31 Laqsiäot 2003, aiäsgrg oqirsijgä y
pkgqxlgä y, apoderletä omsai atsepacceä ksxy apoä sgm
Episqopgä so aqcoä seqo rsiy 30 Repselbqiäot 2003 jai

dgliotqcotä m apaiäsgrg cia amójsgrg sxm avqexrsgä sxy
jasabkgheä msxm, le sgm epiutä kang sxm pqónexm gä pqo-
cqallósxm pot sekotä m tpoä amarsokgä cia dijarsijotä y
koä coty.

Òqhqo 53

Kepsoleäqeiey euaqlocgä y

1. G Episqopgä amakalbómei sgm euaqlocgä sot paqoä -
msoy jamomirlotä .

2. G Episqopgä herpiäfei kepsoleqeiäy jamoä mey euaq-
locgä y sxm óqhqxm 30, 33, 38, 39 jai 46, rtä luxma le so
óqhqo 48 paqócqauoy 2, rsoiveiäo a). Epiärgy, rtä luxma
le sgm iädia diadijariäa jai euoä rom jqiämesai amacjaiäo re
apqoä bkepsey peqirsóreiy, herpiäfei ókkoty kepsoleqeiäy
jamoä mey cia sgm euaqlocgä sot paqoä msoy jamomirlotä .

Òqhqo 54

Jasóqcgrg

O jamomirloä y (EOJ) aqih. 2052/88 jai o jamomirloä y
(EOJ) aqih. 4253/88 jasaqcotä msai apoä 1gy Iamotaqiäot
2000, le sgm epiutä kang sot óqhqot 52 paqócqauoy 1.

Oi paqapolpeä y rsoty jasaqcotä lemoty jamomirlotä y
mootä msai xy paqapolpeä y rsom paqoä msa jamomirloä .

Òqhqo 55

Qgä sqa epameneä sargy

Jasoä pim pqosórexm sgy Episqopgä y, so Rtlbotä kio epame-
nesófei som paqoä msa jamomirloä so aqcoä seqo rsiy
31 Dejelbqiäot 2006.

So Rtlbotä kio apouaiämesai epiä sgy pqosórexy atsgä y,
rtä luxma le sg diadijariäa pot pqobkeä pesai rso
óqhqo 161 sgy rtmhgä jgy.

Òqhqo 56

èmaqng irvtä oy

O paqxä m jamomirloä y aqviäfei ma irvtä ei sgm sqiäsg gleä qa
lesó sg dgloriäetrgä sot rsgm Epiärglg Eugleqiäda sxm
Etqxpaøjxä m Joimosgä sxm.

Sa óqhqa 28, 31 jai 32 euaqloä fomsai apoä sgm 1g Ia-
motaqiäot 2000.
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O paqxä m jamomirloä y eiämai derletsijoä y xy pqoy oä ka sa leä qg sot jai irvtä ei ólera re jóhe
jqósoy leä koy.

Kotnelbotä qco, 21 Iotmiäot 1999.

Cia so Rtlbotä kio

O Pqoä edqoy

G. VERHEUGEN
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PAQAQSGLA

DIAQHQXSIJA SALEIA

Esgä ria jasamolgä sxm pirsxä rexm tpovqexä rexm cia so 2000-2006

pot amaueä qesai rso óqhqo 7 paqócqauoy 1

(ejasolltä qia etqxä re sileä y 1999)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

29 430 28 840 28 250 27 670 27 080 27 080 26 660
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Åêäßäïìå ôïí áêüëïõèï íüìï ðïõ øÞöéóå ç ÂïõëÞ:

ÊÅÖÁËÁÉÏ Á´

ÏÑÉÓÌÏÉ

¢ñèñï 1

Ïñéóìïß

Ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ íïïýíôáé ùò:
á) «Êïéíïôéêü Ðëáßóéï ÓôÞñéîçò» (Ê.Ð.Ó.): ôï Ýããñáöï

ðïõ êáôáñôßæåôáé áðü ôçí ÅðéôñïðÞ ôùí Åõñùðáúêþí Êïé-
íïôÞôùí (åöåîÞò ÅðéôñïðÞ), óå óõíåñãáóßá ìå ôï Åëëçíé-
êü Äçìüóéï, åêðñïóùðïýìåíï áðü ôïí Õðïõñãü ÅèíéêÞò
Ïéêïíïìßáò, êáé åãêñßíåôáé áðü ôçí ÅðéôñïðÞ êáé óôï
ïðïßï ðåñéëáìâÜíåôáé ç óôñáôçãéêÞ áíÜðôõîçò ôçò ÷þ-
ñáò, ïé ðñïôåñáéüôçôåò äñÜóçò êáé ïé åéäéêïß óôü÷ïé ôùí
äéáñèñùôéêþí Ôáìåßùí êáé ôïõ ÊñÜôïõò êáé ïé ðçãÝò ÷ñç-
ìáôïäüôçóçò.

â) «Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá»: ôï Ýããñáöï ðïõ õðï-
âÜëëåôáé áðü ôïí Õðïõñãü ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé åãêñß-
íåôáé áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ êáé ôï ïðïßï ðåñéÝ÷åé
Ýíá óõíåêôéêü óýíïëï áîüíùí ðñïôåñáéüôçôáò êáé áðï-
óêïðåß óôçí åöáñìïãÞ ôïõ Ê.Ð.Ó. ôçò ÷þñáò Þ êïéíïôéêÞò
ðñùôïâïõëßáò.

ã) «¢îïíáò ðñïôåñáéüôçôáò»: ðñïôåñáéüôçôá ôçò óôñá-
ôçãéêÞò ðïõ Ý÷åé åðéëåãåß óôï Ê.Ð.Ó. Þ óå åðé÷åéñçóéáêü
ðñüãñáììá.

ä) «ÌÝôñï»: ôï ìÝóï, ìå ôï ïðïßï ðñáãìáôþíåôáé Ýíáò
Üîïíáò ðñïôåñáéüôçôáò êáé ôï ïðïßï åðéôñÝðåé ôç ÷ñçìá-
ôïäüôçóç ôùí ðñÜîåùí.

å) «ÐñÜîç»: êÜèå Ýñãï Þ äñÜóç ðïõ åêôåëåßôáé áðü ôïõò
ôåëéêïýò äéêáéïý÷ïõò óôï ðëáßóéï åíüò åðé÷åéñçóéáêïý
ðñïãñÜììáôïò.

óô) «Ôåëéêïß äéêáéïý÷ïé»: ïé öïñåßò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò
ôïõ äçìüóéïõ Þ ôïõ éäéùôéêïý ôïìÝá ðïõ Ý÷ïõí ôçí åõèý-

íç ãéá ôçí åêôÝëåóç ôùí ðñÜîåùí. Óôçí ðåñßðôùóç êáèå-
óôþôùí åíßó÷õóçò êáôÜ ôçí Ýííïéá ôïõ Üñèñïõ 87 ôçò
ÓõíèÞêçò ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí, êáèþò êáé óôçí
ðåñßðôùóç ÷ïñÞãçóçò åíéó÷ýóåùí áðü öïñåßò ðïõ
Ý÷ïõí ïñéóèåß áðü ôéò áñìüäéåò áñ÷Ýò, ïé ôåëéêïß äéêáéïý-
÷ïé åßíáé ïé öïñåßò ðïõ ÷ïñçãïýí ôéò åíéó÷ýóåéò.

æ) «ÓõìðëÞñùìá ðñïãñáììáôéóìïý»: ôï Ýããñáöï ãéá
ôçí åöáñìïãÞ ôçò óôñáôçãéêÞò êáé ôùí áîüíùí ðñïôå-
ñáéüôçôáò ôïõ åðé÷åéñçóéáêïý ðñïãñÜììáôïò, ôï ïðïßï
ðåñéëáìâÜíåé ëåðôïìåñÞ óôïé÷åßá óå åðßðåäï ìÝôñùí.

ç) «ÏëïêëçñùìÝíï Ðëçñïöïñéáêü Óýóôçìá» (Ï.Ð.Ó.):
ôï ðëçñïöïñéáêü óýóôçìá ðïõ ëåéôïõñãåß óôï Õðïõñ-
ãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò, üðïõ êáôá÷ùñßæïíôáé ôá äåäï-
ìÝíá ðïõ áöïñïýí ôï Ê.Ð.Ó., ôéò êïéíïôéêÝò ðñùôïâïõ-
ëßåò, ôï Ôáìåßï Óõíï÷Þò, ôéò éäéùôéêÝò åðåíäýóåéò êáé ôï
Ðñüãñáììá Äçìïóßùí Åðåíäýóåùí.

é) «Êáíïíéóìüò»: ï õð' áñéè. 1260/99 Êáíïíéóìüò
(Å.Ê.) ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 21çò Éïõíßïõ 1999 «ðåñß ãåíé-
êþí äéáôÜîåùí ãéá ôá äéáñèñùôéêÜ Ôáìåßá» ðïõ Ý÷åé äç-
ìïóéåõèåß óôçí Åðßóçìç Åöçìåñßäá ôùí Åõñùðáúêþí
ÊïéíïôÞôùí.

ÊÅÖÁËÁÉÏ Â´

ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ

¢ñèñï 2

Áñìïäéüôçôåò ôçò äéá÷åéñéóôéêÞò áñ÷Þò ôïõ Ê.Ð.Ó.

1. Ç äéá÷åéñéóôéêÞ áñ÷Þ ôïõ Ê.Ð.Ó. Ý÷åé ôç óõíïëéêÞ åõ-
èýíç ôïõ ðñïãñáììáôéóìïý êáé ôçò åöáñìïãÞò ôïõ
Ê.Ð.Ó.. Éäßùò Ý÷åé ùò óêïðü ôçí åîáóöÜëéóç ôçò áðïôåëå-
óìáôéêüôçôáò êáé ôçò íïìéìüôçôáò ôçò äéá÷åßñéóçò êáé
ôçò åöáñìïãÞò ôïõ Ê.Ð.Ó., êáèþò êáé ôï óõíôïíéóìü ôïõ
ðñïãñáììáôéóìïý êáé ôçò åöáñìïãÞò ôùí åðé÷åéñçóéá-
êþí ðñïãñáììÜôùí êáé ôï óõíôïíéóìü ôùí äéá÷åéñéóôéêþí
áñ÷þí ôùí åðé÷åéñçóéáêþí ðñïãñáììÜôùí. Ç äéá÷åéñéóôé-
êÞ áñ÷Þ ôïõ Ê.Ð.Ó. åêðñïóùðåß ôç ÷þñá Ýíáíôé ôçò Åðé-
ôñïðÞò ãéá ôá èÝìáôá ôïõ Ê.Ð.Ó.. Ç äéá÷åéñéóôéêÞ áñ÷Þ
ôïõ Ê.Ð.Ó. Ý÷åé ôéò áêüëïõèåò áñìïäéüôçôåò:

á) ðáñáêïëïõèåß êáé óõíôïíßæåé ôçí åöáñìïãÞ ôïõ Êïé-
íïôéêïý Ðëáéóßïõ ÓôÞñéîçò, ìåñéìíþíôáò éäßùò ãéá ôç
óõìâáôüôçôÜ ôïõ ìå ôéò åèíéêÝò ðïëéôéêÝò,
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EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων13. 8. 1999 L 213/1

I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1783/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 12ης Ιουλίου 1999

σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (*)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 162,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) ότι το άρθρο 160 της συνθήκης προβλέπει ότι, το Ευρω-
παϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συµβάλλει
στη διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων
στην Κοινότητα· ότι, κατ’ αυτόν τον τρόπο, το ΕΤΠΑ συµ-
βάλλει στη µείωση της απόκλισης µεταξύ των επιπέδων
ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών και στη µείωση της
καθυστέρησης που παρουσιάζουν οι µειονεκτικές περιφέ-
ρειες ή νήσοι, συµπεριλαµβανοµένων των αγροτικών
περιοχών·

(2) ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου,
της 21ης Ιουνίου 1999, περί των γενικών διατάξεων για τα
διαρθρωτικά Ταµεία (5) ορίζει, στο άρθρο 2 παράγραφος 2,
ότι η κύρια αποστολή του ΕΤΠΑ είναι η στήριξη των στόχων
αριθ. 1 και αριθ. 2 που προβλέπονται στο άρθρο 1, πρώτα
εδάφιο, σηµεία 1 και 2 του εν λόγω κανονισµού (εφεξής
καλούµενοι «στόχοι αριθ. 1 και αριθ. 2»)· ότι τα άρθρα 20
και 21 του ίδιου κανονισµού ορίζουν ότι, το ΕΤΠΑ συµ-
βάλλει στη χρηµατοδότηση της διασυνοριακής, διακρατικής
και διαπεριφερειακής συνεργασίας καθώς και στην οικονο-
µική και κοινωνική αναβάθµιση των πόλεων και των προα-
στίων που διέρχονται κρίση δυνάµει των κοινοτικών πρωτο-
βουλιών· ότι τα άρθρα 22 και 23 του εν λόγω κανονισµού

ορίζουν ότι το ΕΤΠΑ στηρίζει τις καινοτόµες δράσεις σε
κοινοτικό επίπεδο καθώς και µέτρα τεχνικής βοήθειας·

(3) ότι οι κοινές διατάξεις των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων ορίζονται
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999· ότι είναι σκό-
πιµο να διευκρινισθεί η φύση των µέτρων που είναι δυνατόν
να χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ δυνάµει των στόχων
αριθ. 1 και αριθ. 2 των κοινοτικών πρωτοβουλιών και των
καινοτόµων δράσεων·

(4) ότι είναι σκόπιµο να διευκρινισθεί η συµβολή του ΕΤΠΑ,
στο πλαίσιο της αποστολής του για την περιφερειακή
ανάπτυξη, την αρµονική, ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη
των οικονοµικών δραστηριοτήτων, την επίτευξη υψηλού
βαθµού ανταγωνιστικότητας, την επίτευξη υψηλού επιπέδου
απασχόλησης, την ισότητα ανδρών και γυναικών και την
επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας και βελτίωσης του
περιβάλλοντος·

(5) ότι οι παρεµβάσεις του ΕΤΠΑ πρέπει να εντάσσονται στο
πλαίσιο µιας συνολικής και ολοκληρωµένης στρατηγικής για
την αειφόρο ανάπτυξη και να εξασφαλίζουν αποτελέσµατα
συνεργίας µε τις παρεµβάσεις των λοιπών διαρθρωτικών
Ταµείων·

(6) ότι, στο πλαίσιο της αποστολής του, είναι σκόπιµο το ΕΤΠΑ
να υποστηρίζει το παραγωγικό περιβάλλον και την ανταγω-
νιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των µικροµεσαίων· την
τοπική οικονοµική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της απα-
σχόλησης, συµπεριλαµβανοµένης της απασχόλησης στον
πολιτιστικό και τουριστικό τοµέα, στο µέτρο που αυτοί
συµβάλλουν στη δηµιουργία σταθερών θέσεων απασχόλησης
την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη· την ανάπτυξη
των τοπικών, περιφερειακών και διευρωπαϊκών δικτύων,
συµπεριλαµβανοµένης της κατάλληλης πρόσβασης στα εν
λόγω δίκτυα, στους τοµείς υποδοµής των µεταφορών, των
τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας· την προστασία και τη
βελτίωση του περιβάλλοντος λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές
της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, της επανό-
ρθωσης —κατά προτεραιότητα στην πηγή τους— των επι-
βλαβών για το περιβάλλον ενεργειών, και την αρχή «ο
ρυπαίνων πληρώνει», ευνοώντας ταυτόχρονα την µη ρυπαί-
νουσα και αποτελεσµατική χρήση της ενέργειας και την
ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας καθώς και την
ισότητα ανδρών και γυναικών όσον αφορά την απασχόληση·

(*) Η δηµοσίευση αυτή ακυρώνει και αντικαθιστά τη δηµοσίευση που
αναγράφεται στην ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 43.

(1) ΕΕ C 176 της 9.6.1998, σ. 35 και
ΕΕ C 52 της 23.2.1999, σ. 12.

(2) ΕΕ C 407 της 28.12.1998, σ. 74.
(3) ΕΕ C 51 της 22.2.1999, σ. 1.
(4) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Νοεµβρίου 1998 (ΕΕ C

379 της 7.12.1998, σ. 178), κοινή θέση του Συµβουλίου της 14ης
Απριλίου 1999 (ΕΕ C 134 της 14.5.1999, σ. 1) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου 1999 (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Συµβουλίου της 21ης
Ιουνίου 1999.

(5) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1.
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(7) ότι το ΕΤΠΑ οφείλει να διαδραµατίζει ιδιαίτερο ρόλο υπέρ
της τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο της βελ-
τίωσης του πλαισίου ζωής και της χωροταξικής ανάπτυξης,
ιδίως µέσω της προώθησης των τοπικών συµφωνιών για την
απασχόληση και των νέων πηγών θέσεων απασχόλησης·

(8) ότι το ΕΤΠΑ θα πρέπει να στηρίζει, στο πλαίσιο της αποσ-
τολής του, τις επενδύσεις για την αποκατάσταση των εγκα-
ταλελειµµένων ζωνών, µε την προοπτική τοπικής, αγροτικής
ή αστικής οικονοµικής ανάπτυξης·

(9) ότι τα µέτρα κοινοτικού ενδιαφέροντος που λαµβάνονται µε
πρωτοβουλία της Επιτροπής διαδραµατίζουν σηµαντικό
ρόλο στο πλαίσιο της επίτευξης των γενικών στόχων των
κοινοτικών διαρθρωτικών δράσεων που ορίζονται στο άρθρο
1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999· ότι, προς το
σκοπό αυτό, λαµβάνοντας υπόψη την κοινοτική προστιθέ-
µενη αξία, έχει ιδιαίτερη σηµασία το ΕΤΠΑ να εξακολουθή-
σει να προωθεί τη διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφε-
ρειακή συνεργασία, συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας
µε περιφέρειες ευρισκόµενες στα εξωτερικά σύνορα της
Ένωσης κατά την έννοια της συνθήκης, µε µειονεκτικές
νήσους, καθώς και τη συνεργασία µε τις εξόχως απόκεντρες
περιοχές λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και περιο-
ριστικών παραγόντων που αντιµετωπίζουν οι περιφέρειες
αυτές ότι, στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η αρµονική,
ισόρροπη και αειφόρος ανάπτυξη του συνόλου του κοινοτι-
κού χώρου, και σε ό,τι αφορά τη χωροταξία, συµβάλλει στις
ενέργειες υπέρ της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής ότι
είναι σκόπιµο να συνεχισθεί και να ενισχυθεί η συµβολή του
ΕΤΠΑ σε µία ανάπτυξη αυτής της µορφής ότι είναι ευκταίο
να στηριχθεί η οικονοµική και κοινωνική αναβάθµιση των
πόλεων και των προαστίων που διέρχονται κρίση προκειµέ-
νου να προωθηθεί µια αειφόρος ανάπτυξη των πόλεων·

(10) ότι είναι σκόπιµο να καθοριστούν οι αρµοδιότητες για την
έκδοση των εκτελεστικών διατάξεων και να προβλεφθούν
ορισµένες µεταβατικές διατάξεις·

(11) ότι θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ.
4254/88 του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1988, για
τις διατάξεις εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/
88 όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (1),

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αποστολή

Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 160 της συνθήκης και του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συµµετέχει στη χρηµατοδότηση παρεµβάσεων,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 9 του εν λόγω κανονισµού, µε
σκοπό την προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής
µέσω της διόρθωσης των κύριων περιφερειακών ανισοτήτων και
µέσω της συµµετοχής στην ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση των
περιφερειών.

Προς το σκοπό αυτό, το ΕΤΠΑ συµβάλλει επίσης στην προώθηση
της αειφόρου ανάπτυξης και στη δηµιουργία σταθερών θέσεων
απασχόλησης.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρµογής

1. Στο πλαίσιο της αποστολής του, όπως ορίζεται στο άρθρο 1,
το ΕΤΠΑ συµµετέχει στη χρηµατοδότηση:

α) παραγωγικών επενδύσεων οι οποίες επιτρέπουν τη δηµιουργία ή
τη διατήρηση σταθερών θέσεων απασχόλησης·

β) επενδύσεων σε υποδοµές:

i) οι οποίες, στις περιοχές που καθορίζονται στον στόχο αριθ.
1, συµβάλλουν στην αύξηση του οικονοµικού δυναµικού,
στην ανάπτυξη, στη διαρθρωτική αναπροσαρµογή και στη
δηµιουργία ή διατήρηση σταθερών θέσεων απασχόλησης
στις περιφέρειες αυτές, συµπεριλαµβανοµένων των επενδύ-
σεων που συµβάλλουν στη δηµιουργία και ανάπτυξη των
διευρωπαϊκών δικτύων στους τοµείς των µεταφορών, των
τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας, λαµβάνοντας υπόψη την
ανάγκη να συνδεθούν µε τις κεντρικές περιοχές της Κοινότη-
τας οι περιοχές που µειονεκτούν από διαρθρωτική άποψη
λόγω του νησιωτικού, ηπειρωτικού και αποµακρυσµένου
τους χαρακτήρα.

ii) οι οποίες, στις περιφέρειες ή περιοχές που καλύπτονται από
τους στόχους αριθ. 1 και αριθ. 2 ή στις κοινοτικές πρωτο-
βουλίες που προβλέπονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1
στοιχεία α) και β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999,
αφορούν τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων σε οικονο-
µικές περιοχές και βιοµηχανικές ζώνες που πλήττονται από
µαρασµό, την ανάπλαση υποβαθµισµένων αστικών περιοχών
καθώς και την αναζωογόνηση και την άρση της αποµόνωσης
των αγροτικών περιοχών και των περιοχών οι οποίες
εξαρτώνται από την αλιεία· τις επενδύσεις σε υποδοµές των
οποίων ο εκσυγχρονισµός ή η διευθέτηση αποτελούν προϋ-
πόθεση της δηµιουργίας ή της ανάπτυξης των οικονοµικών
δραστηριοτήτων οι οποίες συνεπάγονται τη δηµιουργία
θέσεων απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένων των διασυνδέ-
σεων µε υποδοµές που αποτελούν προϋπόθεση για την
ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων·

γ) της ανάπτυξης του ενδογενούς δυναµικού, µέσω µέτρων
ενθάρρυνσης και στήριξης των πρωτοβουλιών τοπικής
ανάπτυξης και απασχόλησης καθώς και των δραστηριοτήτων
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, στα οποία περιλαµβάνονται
ειδικότερα:

i) οι ενισχύσεις στις υπηρεσίες που παρέχονται στις επιχειρή-
σεις, ιδίως στους τοµείς της διαχείρισης, των µελετών και
ερευνών της αγοράς, καθώς και των υπηρεσιών οι οποίες
παρέχονται από κοινού σε περισσότερες επιχειρήσεις,

ii) η χρηµατοδότηση της µεταφοράς τεχνολογίας, στην οποία
περιλαµβάνεται ιδίως η συγκέντρωση, η διάδοση πληροφο-
ριών, η κοινή οργάνωση µεταξύ επιχειρήσεων και ερευνη-
τικών εγκαταστάσεων και η χρηµατοδότηση της εφαρµογής
καινοτοµιών στις επιχειρήσεις,

iii) η βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στις δυνατότη-
τες χρηµατοδότησης και δανεισµού, µέσω της δηµιουργίας
και ανάπτυξης των κατάλληλων χρηµατοδοτικών µέσων
όπως αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 28 του κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999,

iv) οι άµεσες ενισχύσεις στις επενδύσεις, όπως αυτές ορίζονται
στο άρθρο 28 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999, στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται
καθεστώς ενισχύσεων,

v) η κατασκευή υποδοµών µε διαστάσεις κατάλληλες για την
τοπική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της απασχόλησης,

vi) οι ενισχύσεις στις δοµές παροχής εκ του σύνεγγυς υπηρε-
σιών, µε σκοπό τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης,
εξαιρουµένων των µέτρων που χρηµατοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)·

(1) ΕΕ L 374 της 31.12.1998, σ. 15· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2083/93 (ΕΕ L 193 της
31.7.1993, σ. 34).
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δ) µέτρων τεχνικής βοήθειας όπως προβλέπονται στο άρθρο 2
παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999.

Στις περιφέρειες που καλύπτονται από τον στόχο αριθ. 1, το ΕΤΠΑ
δύναται να συµµετέχει στη χρηµατοδότηση των επενδύσεων στον
τοµέα της εκπαίδευσης και της υγείας, συµβάλλοντας κατ’ αυτόν
τον τρόπο στη διαρθρωτική τους αναπροσαρµογή.

2. Κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 1, η χρηµατοδοτική συµµε-
τοχή του ΕΤΠΑ στηρίζει επί παραδείγµατι, τους ακόλουθους
τοµείς:

α) το παραγωγικό περιβάλλον, ιδίως για την ανάπτυξη της
ανταγωνιστικότητας και των βιώσιµων επενδύσεων των επι-
χειρήσεων, ιδίως των µικροµεσαίων, καθώς και την ανάπτυξη
της ελκυστικότητας των περιφερειών, ιδίως µέσω της αναβάθ-
µισης του επιπέδου του εξοπλισµού τους σε υποδοµές·

β) την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, µε σκοπό την προ-
ώθηση της εφαρµογής των νέων τεχνολογιών και της καινοτο-
µίας ή την ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης που συµβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη·

γ) την ανάπτυξη της κοινωνίας των πληροφοριών·

δ) την ανάπτυξη του τουρισµού και των πολιτιστικών επενδύσεων,
συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας της φυσικής και πολι-
τιστικής κληρονοµιάς, εφόσον δηµιουργούν σταθερές θέσεις
εργασίας·

ε) την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, λαµβάνον-
τας ιδίως υπόψη τις γενικές αρχές της προφύλαξης και της
προληπτικής δράσης προς υποστήριξη της οικονοµικής
ανάπτυξης, της µη ρυπαίνουσας και αποτελεσµατικής χρήσης
ενέργειας και της ανάπτυξης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας·

στ) την ισότητα ανδρών και γυναικών όσον αφορά την απασ-
χόληση, ιδίως µέσω της δηµιουργίας επιχειρήσεων και υπο-
δοµών ή υπηρεσιών που παρέχουν τη δυνατότητα αρµονικού
συνδυασµού της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής·

ζ) τη διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία
στον τοµέα της αειφόρου περιφερειακής και τοπικής
ανάπτυξης.

Άρθρο 3

Κοινοτική πρωτοβουλία

1. Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 20 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999, το ΕΤΠΑ συµβάλλει, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του εν
λόγω κανονισµού, στην εφαρµογή της κοινοτικής πρωτοβουλίας
στον τοµέα της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής
συνεργασίας που αποσκοπεί να δώσει ώθηση στην αρµονική, ισόρ-
ροπη και αειφόρο ανάπτυξη όλου του κοινοτικού χώρου

(INTERREG), καθώς και στην εφαρµογή της κοινοτικής πρωτοβου-
λίας για την οικονοµική και κοινωνική αναβάθµιση των πόλεων και
των προαστίων που διέρχονται κρίση, προκειµένου να προωθηθεί
µια αειφόρος ανάπτυξη των πόλεων (URBAN).

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999, το αναφερόµενο στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου πεδίο εφαρµογής διευρύνεται µε την απόφαση
συµµετοχής των Ταµείων σε µέτρα τα οποία είναι δυνατό να χρηµα-
τοδοτούνται δυνάµει των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 (1),
(ΕΚ) αριθ. 1257/1999 (2) και (ΕΚ) αριθ. 1263/1999 (3) ούτως
ώστε να εφαρµοσθούν όλα τα µέτρα που προβλέπονται από το
σχετικό πρόγραµµα κοινοτικής πρωτοβουλίας.

Άρθρο 4

Καινοτόµες δράσεις

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999, το ΕΤΠΑ µπορεί να συµµετέχει στη χρηµα-
τοδότηση:

α) µελετών, µε πρωτοβουλία της Επιτροπής, που αποσκοπούν στην
ανάλυση και τον εντοπισµό των προβληµάτων και λύσεων που
έχουν σχέση µε την περιφερειακή ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά
την αρµονική, ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη του συνόλου
του κοινοτικού χώρου, συµπεριλαµβανοµένου του σχεδίου
ανάπτυξης του κοινοτικού χώρου·

β) πιλοτικών σχεδίων µε τα οποία ανιχνεύονται ή προτείνονται νέες
λύσεις επί θεµάτων περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, µε
στόχο τη µεταφορά των λύσεων αυτών, µετά το στάδιο της
επίδειξης, στις παρεµβάσεις·

γ) ανταλλαγών καινοτόµων εµπειριών που έχουν ως στόχο να προ-
βάλουν και να µεταφέρουν την πείρα που αποκτάται στον τοµέα
της περιφερειακής ή τοπικής ανάπτυξης.

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999, το αναφερόµενο στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου πεδίο εφαρµογής διευρύνεται µε την απόφαση
συµµετοχής των Ταµείων σε µέτρα τα οποία είναι δυνατόν να
χρηµατοδοτούνται δυνάµει των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1784/1999,
(ΕΚ) αριθ. 1257/1999 και (ΕΚ) αριθ. 1263/1999 ούτως ώστε να
εφαρµοσθούν όλα τα µέτρα που προβλέπονται από το εν λόγω
πιλοτικό σχέδιο.

Άρθρο 5

Λεπτοµέρειες εφαρµογής

Κάθε λεπτοµέρεια εφαρµογής του παρόντος κανονισµού θεσπίζεται
από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 48 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

Άρθρο 6

Κατάργηση κανονισµού

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4254/88 καταργείται από την 1η
Ιανουαρίου 2000.

Οι παραποµπές στον καταργούµενο κανονισµό νοούνται ως παρα-
ποµπές στον παρόντα κανονισµό.

(1) Βλέπε σελίδα 5 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(2) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου

1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την
τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων κανονισµών (ΕΕ L 160 της
26.6.1999, σ. 80).

(3) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1263/1999 του Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου
1999 σχετικά µε τις διαρθρωτικές ενέργειες στον τοµέα της αλιείας (ΕΕ
L 161 της 26.6.1999, σ. 54).
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Άρθρο 7

Ρήτρα επανεξέτασης

Κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο επανεξετάζουν τον παρόντα
κανονισµό το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006.

Αποφασίζουν σχετικά µε την πρόταση αυτή µε τη διαδικασία του άρθρου 162 της συνθήκης.

Άρθρο 8

Μεταβατικές διατάξεις

Οι µεταβατικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 52 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 εφαρµόζονται
mutatis mutandis στον παρόντα κανονισµό.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 1999.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. M. GIL-ROBLES

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

S. NIINISTÖ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 12ης Ιουλίου 1999

σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (*)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 148,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου,
της 21ης Ιουνίου 1999, περί των γενικών διατάξεων για τα
διαρθρωτικά Ταµεία (5) αντικαθιστά τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 2052/88 του Συµβουλίου (6), καθώς και τον κανο-
νισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 του Συµβουλίου (7)· ότι θα
πρέπει επίσης να αντικατασταθεί ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ.
4255/88 του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1988, για
διατάξεις εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88,
όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (8)·

(2) ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 ορίζει τις γενικές
διατάξεις που διέπουν τα διαρθρωτικά Ταµεία στο σύνολό
τους και ότι θα πρέπει να καθοριστούν οι επιλέξιµες ενέρ-
γειες που µπορεί να χρηµατοδοτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταµείο (εφεξής καλούµενο «το Ταµείο») στο πλαίσιο
των στόχων αριθ. 1, αριθ. 2 και αριθ. 3, που αναφέρονται
στο άρθρο 1, πρώτο εδάφιο, σηµεία 1, 2 και 3 του εν λόγω
κανονισµού (εφεξής καλούµενοι στόχοι αριθ. 1, αριθ. 2 και
αριθ. 3), στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας για την
καταπολέµηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων πάσης
φύσεως, σε σχέση µε την αγορά εργασίας, καθώς και στο
πλαίσιο των καινοτόµων µέτρων και της παροχής τεχνικής
υποστήριξης·

(3) ότι θα πρέπει να προσδιοριστεί η αποστολή του Ταµείου σε
σχέση µε τα καθήκοντα που ορίζονται στη συνθήκη και στο
πλαίσιο των προτεραιοτήτων που έχει θέσει η Κοινότητα
στους τοµείς της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού και
της απασχόλησης·

(4) ότι τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που
έγινε στο Άµστερνταµ τον Ιούνιο του 1997, και το ψήφισµά
του της 16ης Ιουνίου 1997, για την αύξηση και την απα-
σχόληση (9), σηµατοδότησαν την έναρξη εφαρµογής της
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, των ετήσιων
κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση καθώς και
της διαδικασίας για την κατάρτιση εθνικών σχεδίων δράσης
για την απασχόληση·

(5) ότι θα πρέπει να αναπροσδιοριστεί το πεδίο δράσης του
Ταµείου, ιδιαίτερα µετά την αναδιάρθρωση και απλούστευση
των στόχων των διαρθρωτικών Ταµείων, προκειµένου να
υποστηριχθεί η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση
και τα συνδεδεµένα µε αυτήν εθνικά σχέδια για την απα-
σχόληση·

(6) ότι θα πρέπει να οριστεί ένα κοινό πλαίσιο για τις παρεµβά-
σεις του Ταµείου και στους τρεις στόχους των διαρθρωτικών
Ταµείων, ώστε κατ’ αυτόν τον τρόπο να εξασφαλιστεί η
συνέπεια και η συµπληρωµατικότητα των δράσεων που ανα-
λαµβάνονται βάσει αυτών των στόχων, µε σκοπό τη βελ-
τίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας και την
ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναµικού·

(7) ότι τα κράτη µέλη και η Επιτροπή µεριµνούν ώστε ο προ-
γραµµατισµός και η εφαρµογή των δράσεων που χρηµατο-
δοτούνται από το Ταµείο στο πλαίσιο όλων των στόχων να
συµβάλλουν στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών
µεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και στην προώθηση της
ένταξης και διατήρησης στην αγορά εργασίας των οµάδων
και των ατόµων που µειονεκτούν·

(8) ότι τα κράτη µέλη και η Επιτροπή µεριµνούν ώστε η κοινω-
νική διάσταση και η πτυχή της απασχόλησης της κοινωνίας
των πληροφοριών να λαµβάνονται δεόντως υπόψη κατά την
εφαρµογή των δράσεων που χρηµατοδοτούνται από το
Ταµείο·

(9) ότι θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε οι ενέργειες που
συνδέονται µε την προσαρµογή της βιοµηχανίας να λαµβά-
νουν υπόψη τις γενικές ανάγκες σε εργατικό δυναµικό
αµφοτέρων των φύλων, που πηγάζουν από οικονοµικές
αλλαγές και από την εξέλιξη διαπιστωθέντων ή προβλέψιµων
συστηµάτων παραγωγής και να µην εννοούν µια µόνο εται-
ρία ή έναν συγκεκριµένο βιοµηχανικό κλάδο· ότι ιδιαίτερη
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
και στη βελτίωση της πρόσβασης στην κατάρτιση και της
οργάνωσης της εργασίας·

(*) Η δηµοσίευση αυτή ακυρώνει και αντικαθιστά τη δηµοσίευση που
αναγράφεται στην ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 48.

(1) ΕΕ C 176 της 9.6.1998, σ. 39 και
ΕΕ C 74 της 18.3.1999, σ. 7.

(2) ΕΕ C 407 της 28.12.1998, σ. 74.
(3) ΕΕ C 51 της 22.2.1999, σ. 48.
(4) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Νοεµβρίου 1998 (ΕΕ C
379 της 7.12.1998, σ. 186), κοινή θέση του Συµβουλίου της 14ης
Απριλίου 1999 (ΕΕ C 134 της 14.5.1999, σ. 9) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου 1999 (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Συµβουλίου της 21ης
Ιουνίου 1999.

(5) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1.
(6) ΕΕ L 185 της 15.7.1988, σ. 9· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3193/94 (ΕΕ L 337 της
24.12.1994, σ. 11).

(7) ΕΕ L 374 της 31.12.1988, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3193/94.

(8) ΕΕ L 374 της 31.12.1988, σ. 21· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2084/93 (ΕΕ L 193 της
31.7.1993, σ. 39). (9) ΕΕ C 236 της 2.8.1997, σ. 3.
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(10) ότι θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι το Ταµείο θα συνεχίσει να
ενισχύει την απασχόληση και την απόκτηση επαγγελµατικής
ειδίκευσης, µε την υποστήριξη ενεργειών πρόληψης —κατά
το δυνατόν— παροχής συµβουλών, δικτύωσης και κατάρ-
τισης σε όλη την Κοινότητα και ότι, εποµένως, οι επιλέξιµες
δραστηριότητες πρέπει να είναι οριζόντιες και να καλύπτουν
το σύνολο της οικονοµίας, χωρίς να περιορίζονται a priori
σε συγκεκριµένους κλάδους ή βιοµηχανίες·

(11) ότι θα πρέπει να αναπροσδιορισθούν οι επιλέξιµες δράσεις
προκειµένου να καταστεί αποτελεσµατικότερη η υλοποίηση
των πολιτικών σκοπών στο πλαίσιο του συνόλου των στόχων
για τους οποίους παρεµβαίνει το Ταµείο· ότι θα πρέπει να
προσδιορισθούν οι δαπάνες που είναι επιλέξιµες για χρηµα-
τοδότηση από το Ταµείο στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης·

(12) ότι θα πρέπει να συµπληρωθεί και να διευκρινισθεί το περιε-
χόµενο των σχεδίων και των µορφών υποστήριξης, ειδικά
µετά τον επαναπροσδιορισµό του στόχου αριθ. 3·

(13) ότι η εφαρµογή των παρεµβάσεων του Ταµείου σε όλα τα
επίπεδα θα πρέπει να στηρίζεται στις προτεραιότητες της
Κοινότητας στον κοινωνικό τοµέα και στην πολιτική απα-
σχόλησης, καθώς και στις προτεραιότητες που εντάσσονται
στα εθνικά σχέδια δράσης·

(14) ότι µπορούν να προβλεφθούν ρυθµίσεις µε τις οποίες οι
τοπικές οµάδες, συµπεριλαµβανοµένων των µη κυβερνητικών
οργανισµών µπορούν, µε απλές και ταχείες διαδικασίες, να
αποκτήσουν άµεση πρόσβαση στις ενισχύσεις του Ταµείου,
αυξάνοντας έτσι την ικανότητα δράσης τους σε αυτόν τον
τοµέα·

(15) ότι τα µέτρα µείζονος σηµασίας για την Κοινότητα που
λαµβάνονται µε πρωτοβουλία της Επιτροπής διαδραµατί-
ζουν σηµαντικό ρόλο στα πλαίσια της επίτευξης των γενικών
στόχων της διαρθρωτικής δράσης της Κοινότητας, που ανα-
φέρεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
1999· ότι οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει πρωτίστως να
προωθούν τη διεθνική συνεργασία και την πολιτική καινοτο-
µία·

(16) ότι το Ταµείο συµβάλλει, επιπλέον, στην παροχή τεχνικής
βοήθειας και στην υποστήριξη καινοτόµων δράσεων καθώς
και µέτρων προπαρασκευής, παρακολούθησης, αξιολόγησης
και ελέγχου, σύµφωνα µε τα άρθρα 22 και 23 του κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999·

(17) ότι θα πρέπει να καθοριστούν οι αρµοδιότητες για την
έκδοση εκτελεστικών διατάξεων και να προβλεφθούν µετα-
βατικές διατάξεις·

(18) ότι θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ.
4255/88,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αποστολή

Στο πλαίσιο των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο (το Ταµείο) από το άρθρο 146 της συνθήκης
καθώς και των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί τα διαρθρωτικά
Ταµεία δυνάµει του άρθρου 159 της συνθήκης και σύµφωνα µε τις
διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, το Ταµείο

υποστηρίζει τα µέτρα για την πρόληψη και την καταπολέµηση της
ανεργίας καθώς και για την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναµικού
και την κοινωνική ενσωµάτωση στην αγορά εργασίας που αποσκο-
πούν στην προώθηση υψηλού επιπέδου απασχόλησης, στην ισότητα
ανδρών και γυναικών, στην αειφόρο ανάπτυξη και στην οικονοµική
και κοινωνική συνοχή. Ειδικότερα, το Ταµείο συµβάλλει στις δρά-
σεις που αναλαµβάνονται κατ’ εφαρµογή της ευρωπαϊκής στρατη-
γικής για την απασχόληση και των ετησίων κατευθυντηρίων
γραµµών για την απασχόληση.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρµογής

1. Το Ταµείο υποστηρίζει και συµπληρώνει τις δραστηριότητες
των κρατών µελών για την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας καθώς
και του ανθρωπίνου δυναµικού στους ακόλουθους τοµείς πολι-
τικής, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των πολυετών εθνικών σχεδίων δράσης
για την απασχόληση:

α) ανάπτυξη και προώθηση ενεργών πολιτικών στην αγορά εργα-
σίας για την καταπολέµηση και την πρόληψη της ανεργίας, για
την αποφυγή της µακροχρόνιας ανεργίας γυναικών και ανδρών,
για τη διευκόλυνση της επανένταξης των µακροχρόνια άνεργων
στην αγορά εργασίας και για την υποστήριξη της επαγγελµα-
τικής ένταξης των νέων και των ατόµων που επιστρέφουν στην
αγορά εργασίας µετά από απουσία κάποιου χρόνου·

β) προώθηση της ισότητας ευκαιριών για όλους όσον αφορά την
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, µε ιδιαίτερη έµφαση για εκεί-
νους που απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό·

γ) προώθηση και βελτίωση·

— της επαγγελµατικής κατάρτισης

— της εκπαίδευσης

— της παροχής συµβουλών

στο πλαίσιο µιας πολιτικής για τη διά βίου κατάρτιση µε σκοπό:

— να καταστεί ευκολότερη και να βελτιωθεί η πρόσβαση και η
ένταξη στην αγορά εργασίας,

— να βελτιωθεί και να διατηρηθεί η ικανότητα απασχόλησης
και

— να ενθαρρυνθεί η επαγγελµατική κινητικότητα·

δ) προώθηση ειδικευµένου, καταρτισµένου και προσαρµόσιµου
εργατικού δυναµικού, της καινοτοµίας και της προσαρµοστι-
κότητας όσον αφορά την οργάνωση της εργασίας, της
ανάπτυξης του επιχειρηµατικού πνεύµατος, των συνθηκών που
διευκολύνουν τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης καθώς και
της εξειδίκευσης και της ενίσχυσης του εργατικού δυναµικού
στους τοµείς της έρευνας, της επιστήµης και της τεχνολογίας·

ε) ειδικά µέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης και της συµµε-
τοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, συµπεριλαµβανο-
µένων των προοπτικών σταδιοδροµίας τους, της πρόσβασής
τους σε νέες δυνατότητες απασχόλησης και στη δηµιουργία
επιχειρήσεων, και για τη µείωση των καθέτων και οριζοντίων
διαχωρισµών αναλόγως φύλου στην αγορά εργασίας.

2. Στο πλαίσιο των τοµέων πολιτικής που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, το Ταµείο λαµβάνει υπόψη τα εξής:

α) την υποστήριξη τοπικών πρωτοβουλιών για τη δηµιουργία
απασχόλησης, ιδίως των πρωτοβουλιών για την προώθηση της
τοπικής απασχόλησης και των τοπικών συµφωνιών για την
απασχόληση·
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β) την κοινωνική διάσταση καθώς και την πτυχή της απασχόλησης
της κοινωνίας των πληροφοριών, κυρίως µε την ανάπτυξη πολι-
τικών και προγραµµάτων που έχουν σχεδιαστεί για την αξιο-
ποίηση του δυναµικού απασχόλησης που προσφέρει η κοινωνία
των πληροφοριών, εξασφαλίζοντας ίση πρόσβαση στις δυνα-
τότητες και τα οφέλη που αυτή παρέχει·

γ) την ισότητα ανδρών και γυναικών κατά την έννοια της
ολοκλήρωσης των πολιτικών ίσων ευκαιριών.

Άρθρο 3

Επιλέξιµες δραστηριότητες

1. Η οικονοµική υποστήριξη του Ταµείου παρέχεται κυρίως υπό
µορφή παροχής βοήθειας προς διάφορα άτοµα για τις ακόλουθες
δραστηριότητες ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναµικού, οι οποίες
µπορούν να εντάσσονται στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης προσέγ-
γισης για την ένταξη στην αγορά εργασίας:

α) επαγγελµατική κατάρτιση και εκπαίδευση —περιλαµβανοµένης
επαγγελµατικής εκπαίδευσης ισοδύναµης προς την υποχρεωτική
σχολική φοίτηση— µαθητεία προπαρασκευαστική κατάρτιση,
περιλαµβανοµένης της απόκτησης και αναβάθµισης βασικών
δεξιοτήτων, αποκατάσταση στην εργασία, µέτρα για την προ-
ώθηση της ικανότητας ανεύρεσης απασχόλησης στην αγορά
εργασίας, προσανατολισµός, παροχή συµβουλών και συνεχής
κατάρτιση·

β) ενισχύσεις στην απασχόληση και στη µη µισθωτή επαγγελµατική
δραστηριότητα·

γ) στον τοµέα της έρευνας, της επιστήµης και της τεχνολογικής
ανάπτυξης, µεταπτυχιακή κατάρτιση και κατάρτιση διευθυντικών
και τεχνικών στελεχών σε ερευνητικά ιδρύµατα και σε επιχειρή-
σεις·

δ) ανάπτυξη νέων πηγών απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένου του
τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας (τρίτο σύστηµα).

2. Προκειµένου να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα των δραστη-
ριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, µπορούν επίσης να
υποστηριχθούν οι ακόλουθες δράσεις:

α) ενίσχυση για δοµές και συστήµατα:
i) ανάπτυξη και βελτίωση της επαγγελµατικής κατάρτισης, της
εκπαίδευσης και της απόκτησης προσόντων, περιλαµβανο-
µένης της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, των επιµορφωτών
και του προσωπικού, και βελτίωση της πρόσβασης των
εργαζοµένων σε δυνατότητες κατάρτισης και απόκτησης
προσόντων,

ii) εκσυγχρονισµός και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των
υπηρεσιών απασχόλησης,

iii) ανάπτυξη δεσµών ανάµεσα στον κόσµο της εργασίας και τα
ιδρύµατα εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας,

iv) ανάπτυξη —στο µέτρο του δυνατού— συστηµάτων πρό-
βλεψης των τάσεων της απασχόλησης και των αναγκών
ανάπτυξης δεξιοτήτων, ιδίως σε σχέση µε τις νέες µεθόδους
εργασίας και τις νέες µορφές οργάνωσης της εργασίας λαµ-
βάνοντας υπόψη την ανάγκη να συνδυάζεται η οικογενειακή
ζωή µε την επαγγελµατική, καθώς και της ανάγκης να
µπορούν οι ηλικιωµένοι εργαζόµενοι να επιδίδονται σε
ευδόκιµη δραστηριότητα µέχρι την σύνταξη· αποκλείεται εν
τούτοις η χρηµατοδότηση ρυθµίσεων για πρόωρη συνταξιο-
δότηση·

β) συνοδευτικά µέτρα:
i) στήριξη στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών στους δικαιού-
χους, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής υπηρεσιών και
εγκαταστάσεων για την περιποίηση εξαρτωµένων ατόµων,

ii) προώθηση συνοδευτικών κοινωνικο-εκπαιδευτικών µέτρων
ώστε να διευκολύνεται η ολοκληρωµένη προσέγγιση για την
ένταξη στην αγορά εργασίας,

iii) ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση και δηµοσιότητα.

3. Το Ταµείο µπορεί να χρηµατοδοτεί δραστηριότητες σύµφωνα
µε το άρθρο 2, παράγραφος 4, εδάφιο δεύτερο, του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

Άρθρο 4

Εστίαση της παρέµβασης

1. Λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τις εθνικές προτεραιότητες
όπως ορίζονται ιδίως στα εθνικά σχέδια δράσης για την απα-
σχόληση, καθώς και τις εκ των προτέρων αξιολογήσεις, χαράσσεται
στρατηγική που συνεκτιµά όλους τους σχετικούς τοµείς πολιτικής
και λαµβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τους τοµείς που αναφέρονται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1, στοιχεία δ) και ε). Προκειµένου να µεγι-
στοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η αποτελεσµατικότητα των
ενισχύσεων του Ταµείου, οι παρεµβάσεις του στο πλαίσιο αυτής
της στρατηγικής, λαµβανοµένων υπόψη των τοµέων προτεραιότη-
τας που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, εστιάζονται σε
περιορισµένο αριθµό τοµέων ή θεµάτων και στις πλέον επιτακτικές
ανάγκες και τις πλέον αποτελεσµατικές δράσεις.

Όσον αφορά τις πιστώσεις που χορηγούνται για την εκάστοτε
παρέµβαση του Ταµείου, οι τοµείς πολιτικής στους οποίους πρέπει
να δίνεται προτεραιότητα επιλέγονται στο πλαίσιο εταιρικής
σχέσης. Λαµβάνονται υπόψη, σύµφωνα µε τις εθνικές προτεραιότη-
τες, οι δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

2. Ο προγραµµατισµός των παρεµβάσεων του Ταµείου προβλέ-
πει ότι ένα εύλογο ποσό εκ των πιστώσεων του Ταµείου που
χορηγούνται για την παρέµβαση, σύµφωνα µε τους στόχους αριθ. 1
και αριθ. 3 θα διατίθεται, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, υπό µορφή µικρών επιδοτήσεων που
θα συνδυάζονται µε ειδικές ρυθµίσεις πρόσβασης για τους µη
κυβερνητικούς οργανισµούς και τις τοπικές συµπράξεις. Τα κράτη
µέλη µπορούν να εφαρµόζουν την παρούσα παράγραφο σύµφωνα
µε τις δηµοσιονοµικές ρυθµίσεις του άρθρου 29, παράγραφος 6
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

Άρθρο 5

Κοινοτική πρωτοβουλία

1. Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 20 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999 το Ταµείο, σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγραφος 2,
του εν λόγω κανονισµού, συµβάλλει στην υλοποίηση της κοινο-
τικής πρωτοβουλίας για την καταπολέµηση των διακρίσεων και των
ανισοτήτων πάσης φύσεως όσον αφορά την αγορά εργασίας
(Equal).

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999, οι αποφάσεις σχετικά µε τη συµβολή του
Ταµείου στην κοινοτική πρωτοβουλία µπορούν να διευρύνουν τις
επιλέξιµες δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του
παρόντος κανονισµού, ώστε να καλυφθούν οι δράσεις που µπορούν
να χρηµατοδοτηθούν από τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 1783/
1999 (1), (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 (2) και (ΕΚ) αριθ. 1263/1999 (3),
έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η υλοποίηση όλων των µέτρων που
προβλέπονται από την πρωτοβουλία.

(1) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(2) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου
1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την
τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων κανονισµών (ΕΕ L 160 της
26.6.1999, σ. 80).

(3) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1263/1999 του Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου
1999, σχετικά µε τις διαρθρωτικές ενέργειες στον τοµέα της αλιείας (ΕΕ
L 161 της 26.6.1999 σ. 54).
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Άρθρο 6

Καινοτόµοι δράσεις και τεχνική βοήθεια

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 2, του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999, η Επιτροπή µπορεί να χρηµατοδοτεί δρά-
σεις προπαρασκευής, παρακολούθησης και αξιολόγησης στα κράτη
µέλη ή σε κοινοτικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την
υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται στον παρόντα κανο-
νισµό. Αυτές µπορούν να περιλαµβάνουν:

α) δράσεις καινοτόµου χαρακτήρα και πιλοτικά σχέδια σχετικά µε
τις αγορές εργασίας, την απασχόληση και την επαγγελµατική
κατάρτιση·

β) µελέτες, τεχνική βοήθεια και ανταλλαγή εµπειριών µε πολλαπλα-
σιαστικό αποτέλεσµα,

γ) τεχνική βοήθεια συνδεόµενη µε την προπαρασκευή, διεξαγωγή,
παρακολούθηση και αξιολόγηση, καθώς και µε τον έλεγχο των
ενεργειών που χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο,

δ) ενέργειες που απευθύνονται, στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλό-
γου, στο προσωπικό επιχειρήσεων δύο ή περισσότερων κρατών
µελών και αφορούν τη µεταβίβαση ειδικών γνώσεων που έχουν
σχέση µε τοµείς παρέµβασης του Ταµείου·

ε) ενηµέρωση των διαφόρων εταίρων, των τελικών δικαιούχων της
χρηµατοδοτικής ενίσχυσης από το Ταµείο και του ευρέος κοι-
νού.

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 2, του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999, το πεδίο εφαρµογής των δράσεων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχείο α) του παρόντος άρθρου
επεκτείνεται, µε την απόφαση για τη συµµετοχή των Ταµείων, σε
µέτρα δυνάµενα να χρηµατοδοτηθούν βάσει των κανονισµών (ΕΚ)
αριθ. 1783/1999, (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 και (ΕΚ) αριθ. 1263/
1999, προκειµένου να καλυφθούν όλα τα µέτρα που προβλέπονται
από τις σχετικές καινοτόµους δράσεις.

Άρθρο 7

Αιτήσεις συνδροµής του Ταµείου

Οι αιτήσεις συνδροµής του Ταµείου συνοδεύονται από µηχανο-
γραφηµένο έντυπο που καταρτίζεται στα πλαίσια της εταιρικής
σχέσης και στο οποίο αναφέρονται οι ενέργειες που αφορούν κάθε
µορφή ενίσχυσης, κατά τρόπο που να είναι δυνατή η παρακο-

λούθηση του φακέλλου από τη στιγµή της ανάληψης των υποχρεώ-
σεων του προϋπολογισµού έως την τελική πληρωµή.

Άρθρο 8

Λεπτοµέρειες εφαρµογής

Κάθε λεπτοµέρεια εφαρµογής του παρόντος κανονισµού θεσπίζεται
από την Επιτροπή µε τη διαδικασία του άρθρου 49 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

Άρθρο 9

Μεταβατικές διατάξεις

Οι µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 52 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/1999 εφαρµόζονται mutatis mutandis στον παρόντα
κανονισµό.

Άρθρο 10

Ρήτρα επανεξέτασης

Κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο επανεξετάζουν τον παρόντα κανονισµό το αργότερο
στις 31 ∆εκεµβρίου 2006.

Αποφασίζουν σχετικά µε την πρόταση αυτή µε τη διαδικασία του
άρθρου 148 της συνθήκης.

Άρθρο 11

Κατάργηση κανονισµού

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4255/88 καταργείται από την 1η
Ιανουαρίου 2000.

Οι παραποµπές στον καταργούµενο κανονισµό νοούνται ως παρα-
ποµπές στον παρόντα κανονισµό.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα µετά τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 1999.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. M. GIL-ROBLES

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

S. NIINISTÖ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Ιουλίου 2000

για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου,
όσον αφορά την επιλεξιµότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρω-

τικά ταµεία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου, της 21ης
Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά
ταµεία (1), και ιδίως το άρθρο 30 παράγραφος 3 και το άρθρο 53
παράγραφος 2,

αφού ζήτησε τη γνώµη της επιτροπής του άρθρου 147 της
συνθήκης, της επιτροπής γεωργικών διαρθρώσεων και αγροτικής
ανάπτυξης και της επιτροπής διαρθρώσεων αλιείας και υδατοκαλ-
λιέργειας,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1257/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)
και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων κανο-
νισµών (2), προσδιορίζει ότι τα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης
που ενσωµατώνονται στα µέτρα για την προώθηση της ανά-
πτυξης και της διαρθρωτικής προσαρµογής των αναπτυξιακά
καθυστερηµένων περιφερειών (στόχος αριθ. 1) ή τα οποία
συνοδεύουν τα µέτρα για τη στήριξη της οικονοµικής και
κοινωνικής ανασυγκρότησης των περιφερειών που αντιµετω-
πίζουν διαρθρωτικές δυσκολίες (στόχος αριθ. 2) στις ενδια-
φερόµενες περιφέρειες, λαµβάνουν υπόψη τους συγκεκριµέ-
νους στόχους της κοινοτικής στήριξης στο πλαίσιο των
διαρθρωτικών ταµείων σύµφωνα µε τους όρους που καθορί-
ζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. Στο άρθρο 2
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 προσδιορίζονται οι
ενέργειες για τις οποίες µπορεί να χορηγηθεί στήριξη αγρο-
τικής ανάπτυξης.

(2) Το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης
Ιουλίου 1999, σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης (3), προσδιορίζει τις ενέργειες στη
χρηµατοδότηση των οποίων είναι δυνατόν να συµβάλει το
ΕΤΠΑ.

(3) Το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης
Ιουλίου 1999, σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο (4), προσδιορίζει τις ενέργειες στη χρηµατοδότηση
των οποίων είναι δυνατόν να συµβάλει το ΕΚΤ.

(4) Το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1263/1999 του
Συµβουλίου, της 21 Ιουνίου 1999, ια το χρηµατοδοτικό
µέσο προσανατολισµού της αλιείας (5), προσδιορίζει τα
µέτρα στη χρηµατοδότηση των οποίων είναι δυνατόν να
συµβάλει το ΧΜΠΑ. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2792/1999
του Συµβουλίου (6), θεσπίζει τους λεπτοµερείς κανόνες και

ρυθµίσεις σχετικά µε την κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια
στον τοµέα της αλιείας.

(5) Το άρθρο 30 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999 προβλέπει ότι ως κανόνες επιλεξιµότητας των
δαπανών θα πρέπει να ισχύουν οι σχετικοί εθνικοί κανόνες,
εκτός εάν η Επιτροπή κρίνει αναγκαία τη θέσπιση κανόνων
σε κοινοτικό επίπεδο. Για ορισµένες κατηγορίες ενεργειών, η
Επιτροπή θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση κοινών κανόνων επι-
λεξιµότητας των δαπανών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
οµοιόµορφη και δίκαιη λειτουργία των διαρθρωτικών
ταµείων σε ολόκληρη την Κοινότητα. Η έκδοση κανόνα που
αφορά συγκεκριµένο είδος ενέργειας δεν προδικάζει από
ποιο από τα προαναφερθέντα ταµεία θα χρηµατοδοτηθεί η
ενέργεια αυτή. Η έκδοση των κανόνων αυτών δεν εµποδίζει
τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν αυστηρότερους εθνικούς
κανόνες, σε ορισµένες προβλεπόµενες περιπτώσεις. Οι κανό-
νες πρέπει να εφαρµόζονται σε όλες τις δαπάνες που ανα-
λαµβάνονται µεταξύ των ηµεροµηνιών που καθορίζονται στο
άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
1999.

(6) Το άρθρο 36 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1257/1999 προβλέπει ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/
1999 και οι διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογήν του
εφαρµόζονται εκτός εάν ορίζεται άλλως στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1257/1999, για τα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης
στις περιοχές που καλύπτονται από τον στόχο 2 και χρηµα-
τοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων. Ως εκ τού-
του, οι κανόνες που θεσπίζονται µε τον παρόντα κανονισµό
πρέπει να εφαρµόζονται σε τέτοια µέτρα τα οποία αποτε-
λούν µέρος των προγραµµάτων για τις περιφέρειες του
στόχου αριθ. 2, εκτός εάν προβλέπουν διαφορετικά ο κανο-
νισµός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 και ο αντίστοιχος εκτελεστι-
κός κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1750/1999 της Επιτροπής (7), ο
οποίος θεσπίζει λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής του κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999.

(7) Τα άρθρα 87 και 88 της συνθήκης ισχύουν για ενέργειες
που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία. Η
απόφαση της Επιτροπής που εγκρίνει κάποια συνδροµή δεν
µπορεί να προδικάζει την αξιολόγηση µε γνώµονα τους
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων ούτε απαλλάσσει τα
κράτη µέλη από τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από
τα άρθρα αυτά.

(8) Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής ανάπτυξης και ανασυγ-
κρότησης των περιφερειών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κανόνες που περιέχονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονι-
σµού εφαρµόζονται για τον προσδιορισµό της επιλεξιµότητας των
δαπανών για τα είδη συνδροµών που προβλέποντα στο άρθρο 9
στοιχείο ε) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

(1) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80.
(3) ΕΕ L 213 της 13.8.1999, σ. 1.
(4) ΕΕ L 213 της 13.8.1999, σ. 5.
(5) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 54.
(6) ΕΕ L 337 της 30.12.1999, σ. 10. (7) ΕΕ L 214 της 13.8.1999, σ. 31.



EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 29.7.2000L 193/40

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδόµη ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2000.

Για την Επιτροπή

Michaele SCHREYER

Μέλος της Επιτροπής



EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων29.7.2000 L 193/41

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κανόνες επιλεξιµότητας

Κανόνας αριθ. 1 — ∆απάνες που έχουν πράγµατι καταβληθεί

1. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

1.1. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται από τελικούς δικαιούχους κατά την έννοια του άρθρου 32 παράγραφος 1 τρίτο
εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (εφεξής «γενικός κανονισµός») γίνονται σε µετρητά, µε την επιφύλαξη των
εξαιρέσεων που αναφέρονται στο σηµείο 1.4.

1.2. Στην περίπτωση των καθεστώτων ενισχύσεων που εµπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 87 της συνθήκης και των ενισχύσεων που
χορηγούνται από φορείς που έχουν οριστεί από τα κράτη µέλη, ως «πληρωµές που πραγµατοποιούνται από τους τελικούς
δικαιούχους» νοούνται οι ενισχύσεις που καταβάλλονται στους µεµονωµένους λήπτες από τους οργανισµούς που χορηγούν
τις ενισχύσεις. Οι πληρωµές ενισχύσεων που πραγµατοποιούνται από τελικούς δικαιούχους πρέπει να δικαιολογούνται από
τους όρους και τους στόχους των ενισχύσεων.

1.3. Σε περιπτώσεις άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο σηµείο 1.2, ως «πληρωµές που πραγµατοποιούνται από τελικούς
δικαιούχους» νοούνται οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται από τους φορείς ή τις δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις των
κατηγοριών που ορίζονται στο συµπληρωµατικό προγραµµατισµό σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 3 στοιχείο β) του
γενικού κανονισµού και ευθύνονται άµεσα για την εκτέλεση της συγκεκριµένης πράξης.

1.4. Υπό τους όρους που καθορίζονται στα σηµεία 1.5 έως 1.7, οι αποσβέσεις, οι εισφορές σε είδος και τα γενικά έξοδα
µπορούν να συµπεριλαµβάνονται στις πληρωµές που αναφέρονται στο σηµείο 1.1. Ωστόσο, η συγχρηµατοδότηση µιας
πράξης από τα διαρθρωτικά ταµεία δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό των επιλέξιµων δαπανών στο τέλος της πράξης,
εξαιρουµένων των εισφορών σε είδος.

1.5. Οι δαπάνες για αποσβέσεις ακινήτων ή εξοπλισµού που συνδέονται άµεσα µε τους στόχους της πράξης είναι επιλέξιµες υπό
τους ακόλουθους όρους:

α) εθνικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις δεν συνέβαλαν στην αγορά των ακινήτων ή του εξοπλισµού·

β) υπολογίζονται µε τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες, και

γ) αφορούν αποκλειστικά την περίοδο της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης.

1.6. Οι εισφορές σε είδος είναι επιλέξιµες δαπάνες εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) συνίστανται στην εισφορά εδαφικών εκτάσεων ή ακινήτων, εξοπλισµού ή υλικού, ερευνητικής ή επαγγελµατικής
εργασίας ή µη αµειβόµενης εθελοντικής εργασίας·

β) δεν γίνονται στο πλαίσιο µέτρων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής που αναφέρονται στους κανόνες αριθ. 8, 9 και 10·

γ) η αξία τους µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο ανεξάρτητης εκτίµησης και ελέγχου·

δ) σε περίπτωση εισφοράς εδαφικών εκτάσεων ή ακινήτων, η αξία τους πιστοποιείται από ανεξάρτητο ειδικευµένο εκτιµητή
ή από εγκεκριµένο επίσηµο φορέα·

ε) σε περίπτωση µη αµειβόµενης εθελοντικής εργασίας, η αξία της εργασίας προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη το χρόνο
που αφιερώθηκε σε αυτή και τα συνήθη ωροµίσθια και ηµεροµίσθια για την εκτελεσθείσα εργασία·

στ) συµφωνούν µε τις διατάξεις των κανόνων αριθ. 4, 5 και 6 όπου είναι σχετικές.

1.7. Τα γενικά έξοδα είναι επιλέξιµες δαπάνες εάν βασίζονται στο πραγµατικό κόστος για την εκτέλεση της πράξης που
συγχρηµατοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταµεία και εάν καταλογίζονται στην πράξη αυτή κατ’ αναλογία, σύµφωνα µε δίκαιη
και δεόντως αιτιολογηµένη µέθοδο κατανοµής.

1.8. Οι διατάξεις των σηµείων 1.4 έως 1.7 εφαρµόζονται στους µεµονωµένους λήπτες που αναφέρονται στο σηµείο 1.2 στην
περίπτωση των καθεστώτων ενισχύσεων του άρθρου 87 της συνθήκης και των ενισχύσεων που χορηγούνται από τους φορείς
που ορίζονται από τα κράτη µέλη.

1.9. Τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν αυστηρότερους εθνικούς κανόνες για τον προσδιορισµό των επιλέξιµων δαπανών
σύµφωνα µε τα σηµεία 1.5 έως 1.7.

2. ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ

Κατά κανόνα, οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται από τους τελικούς δικαιούχους συνοδεύονται από εξοφληµένα τιµολό-
για. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, οι πληρωµές συνοδεύονται από λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής ισχύος.
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Εξάλλου, όταν η εφαρµογή των πράξεων δεν αποτελεί αντικείµενο πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών, οι πληρωµές
που πραγµατοποιούνται από τους τελικούς δικαιούχους δικαιολογούνται από τις δαπάνες (περιλαµβανοµένων εκείνων που
αναφέρονται στο σηµείο 1.4) που καταβλήθηκαν πραγµατικά από τους φορείς ή τις δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που
συµµετέχουν στην εκτέλεση της πράξης.

3. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

3.1. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής αυστηρότερων εθνικών κανόνων, οι δαπάνες που σχετίζονται µε τις ακόλουθες συµβάσεις
υπεργολαβίας δεν είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία:

α) συµβάσεις υπεργολαβίας που αυξάνουν το κόστος εκτέλεσης της πράξης χωρίς να αυξάνουν σε ανάλογο βαθµό την αξία
της·

β) συµβάσεις υπεργολαβίας µε µεσάζοντες ή µε συµβούλους των οποίων η αµοιβή εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού
κόστους της πράξης, εκτός εάν η πληρωµή αυτή δικαιολογείται από τον τελικό δικαιούχο µε βάση την πραγµατική αξία
της εργασίας ή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν.

3.2. Για όλες τις συµβάσεις υπεργολαβίας, οι υπεργολάβοι αναλαµβάνουν να παράσχουν στα όργανα ελέγχου και παρακο-
λούθησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τις δραστηριότητες που αποτελούν αντικείµενο υπεργολαβίας.

Κανόνας αριθ. 2 — Λογιστικός χειρισµός των εσόδων

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανόνα, ως «έσοδα» νοούνται τα έσοδα που προκύπτουν, στο πλαίσιο µιας πράξης κατά την
περίοδο της συγχρηµατοδότησής της ή κατά τη διάρκεια µεγαλύτερης περιόδου έως το κλείσιµο της παρέµβασης που
ενδεχοµένως καθορίζει το κράτος µέλος, από πωλήσεις, εκµισθώσεις, υπηρεσίες, τέλη εγγραφής ή άλλα παρόµοια έσοδα,
εκτός από:

α) τα έσοδα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της οικονοµικής ζωής των συγχρηµατοδοτούµενων επενδύσεων και τα οποία
υπόκεινται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 4 του γενικού κανονισµού·

β) τα έσοδα που προκύπτουν στο πλαίσιο µέτρων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής που αναφέρονται στους κανόνες αριθ. 8, 9
και 10·

γ) οι συµµετοχές του ιδιωτικού τοµέα στη συγχρηµατοδότηση των πράξεων, εφόσον εµφανίζονται, µαζί µε τις συµµετοχές
των δηµόσιων φορέων, στους πίνακες χρηµατοδότησης της αντίστοιχης παρέµβασης.

2. Τα έσοδα που αναφέρονται στο σηµείο 1 αντιπροσωπεύουν πόρους που µειώνουν το ποσό της χρηµατοδοτικής συµµετοχής
των διαρθρωτικών ταµείων που απαιτείται για τη σχετική πράξη. Πριν από τον υπολογισµό της χρηµατοδοτικής συµµετοχής
των διαρθρωτικών ταµείων, και όχι αργότερα από το κλείσιµο της παρέµβασης, τα έσοδα αυτά αφαιρούνται πλήρως ή
αναλογικά από τις επιλέξιµες δαπάνες της πράξης, ανάλογα µε το εάν έχουν δηµιουργηθεί στο σύνολό τους ή εν µέρει από
την συγχρηµατοδοτούµενη πράξη.

Κανόνας αριθ. 3 — Χρηµατοοικονοµικά έξοδα, άλλες επιβαρύνσεις και δικαστικά έξοδα

1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α

Οι χρεωστικοί τόκοι (εκτός των επιδοτήσεων επιτοκίου για τη µείωση του κόστους δανεισµού επιχειρήσεων στο πλαίσιο
εγκεκριµένου καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων), οι προµήθειες χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγµατος
και οι χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα, δεν είναι επιλέξιµα για
συγχρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία. Ωστόσο, αποκλειστικά στην περίπτωση των συνολικών επιχορηγήσεων, οι
χρεωστικοί τόκοι που καταβάλλονται από τον ορισθέντα ενδιάµεσο φορέα πριν την εκταµίευση του τελικού υπολοίπου της
παρέµβασης είναι επιλέξιµοι, µετά την αφαίρεση των πιστωτικών τόκων επί των προκαταβολών.

2. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Εάν η συγχρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία απαιτεί το άνοιγµα χωριστού λογαριασµού ή χωριστών λογαριασµών
για την εκτέλεση µιας πράξης, τα τραπεζικά έξοδα για το άνοιγµα και τη διαχείριση των λογαριασµών είναι επιλέξιµα.

3. ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩ-
ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ή ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα έξοδα αυτά είναι επιλέξιµα εάν συνδέονται άµεσα µε τη σχετική πράξη και εάν είναι αναγκαία για την προετοιµασία ή την
εκτέλεσή της ή, όσον αφορά τα έξοδα λογιστικής παρακολούθησης ή ελέγχου, εάν σχετίζονται µε απαιτήσεις που επιβάλλει
η διαχειριστική αρχή.

4. ΕΞΟ∆Α ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Τα έξοδα αυτά είναι επιλέξιµα εάν οι εγγυήσεις προβλέπονται από την εθνική ή κοινοτική νοµοθεσία ή από την απόφαση της
Επιτροπής για την έγκριση της παρέµβασης.

5. ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ

Οι δαπάνες αυτές δεν είναι επιλέξιµες.
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Κανόνας αριθ. 4 — Αγορά µεταχειρισµένου εξοπλισµού

Οι δαπάνες για την αγορά µεταχειρισµένου εξοπλισµού είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία εάν
πληρούνται οι ακόλουθοι τρεις όροι και µε την επιφύλαξη της εφαρµογής αυστηρότερων εθνικών κανόνων:

α) ο πωλητής του εξοπλισµού πρέπει να υποβάλλει δήλωση µε την οποία πιστοποιείται η προέλευση του υλικού και βεβαιώνεται
ότι κατά τα προηγούµενα επτά χρόνια ο εξοπλισµός δεν αγοράστηκε µε εθνική ή κοινοτική επιχορήγηση·

β) η τιµή του µεταχειρισµένου εξοπλισµού δεν πρέπει να υπερβαίνει την αγοραία αξία του και πρέπει να είναι χαµηλότερη από το
κόστος όµοιου καινούργιου εξοπλισµού·

γ) ο εξοπλισµός πρέπει να έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τη σχετική πράξη και να είναι σύµφωνος µε τις
ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα.

Κανόνας αριθ. 5 — Αγορά εδαφικών εκτάσεων

1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

1.1. Οι δαπάνες για την αγορά µη οικοδοµηµένων εδαφικών εκτάσεων είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση από τα διαρθρω-
τικά ταµεία µόνον εάν πληρούνται οι ακόλουθοι τρεις όροι και µε την επιφύλαξη της εφαρµογής αυστηρότερων εθνικών
κανόνων:

α) υπάρχει άµεση σχέση µεταξύ της αγοράς της εδαφικής έκτασης και των στόχων της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης·

β) εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σηµείο 2, η αγορά της εδαφικής έκτασης δεν αντιπροσωπεύει
περισσότερο από το 10 % των επιλέξιµων δαπανών της πράξης, εκτός εάν καθορίζεται υψηλότερο ποσοστό στην
παρέµβαση που εγκρίνεται από την Επιτροπή·

γ) εκδίδεται πιστοποιητικό από ανεξάρτητο ειδικευµένο εκτιµητή ή από εγκεκριµένο επίσηµο φορέα που να βεβαιώνει ότι η
τιµή αγοράς της εδαφικής έκτασης δεν υπερβαίνει την αγοραία αξία της.

1.2. Στην περίπτωση των καθεστώτων ενισχύσεων που εµπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 87 της συνθήκης, η επιλεξιµότητα των
δαπανών για την αγορά εδαφικών εκτάσεων εκτιµάται λαµβάνοντας υπόψη το καθεστώς ενισχύσεων στο σύνολό του.

2. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για τις πράξεις που αποσκοπούν στη διατήρηση του περιβάλλοντος, οι δαπάνες είναι επιλέξιµες εάν πληρούνται όλοι οι όροι
που αναφέρονται κατωτέρω:

— η αγορά γίνεται µε απόφαση που λαµβάνει η διαχειριστική αρχή,

— η εδαφική έκταση χρησιµοποιείται για τον προβλεπόµενο σκοπό κατά τη χρονική περίοδο που καθορίζεται στην εν λόγω
απόφαση,

— η εδαφική έκταση δεν προορίζεται για γεωργική χρήση, εκτός από δεόντως δικαιολογηµένες περιπτώσεις που έχουν
εγκριθεί από τη διαχειριστική αρχή,

— η αγορά γίνεται από ή για λογαριασµό δηµόσιου οργανισµού ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου.

Κανόνας αριθ. 6 — Αγορά ακινήτων

1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

Οι δαπάνες για την αγορά ακινήτων, όπως κτίρια και τα γήπεδα επί των οποίων έχουν ήδη οικοδοµηθεί, είναι επιλέξιµες για
συγχρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία εάν η αγορά του ακινήτου συνδέεται άµεσα µε τους στόχους της σχετικής
πράξης και εφόσον πληρούνται οι όροι του σηµείου 2 µε την επιφύλαξη της εφαρµογής αυστηρότερων εθνικών κανόνων.

2. ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

2.1. Πρέπει να εκδίδεται πιστοποιητικό από ανεξάρτητο ειδικευµένο εκτιµητή ή από εγκεκριµένο επίσηµο φορέα που βεβαιώνει
ότι η τιµή αγοράς δεν υπερβαίνει την αγοραία αξία και είτε πιστοποιεί ότι το κτίριο είναι σύµφωνο µε την εθνική νοµοθεσία
είτε αναφέρει τα σηµεία που δεν είναι σύµφωνα µε αυτήν και τα οποία προβλέπεται να διορθωθούν από τον τελικό δικαιούχο
στο πλαίσιο της πράξης.

2.2. Το κτίριο δεν έχει αποτελέσει τα προηγούµενα δέκα έτη αντικείµενο εθνικής ή κοινοτικής επιχορήγησης που θα συνεπαγόταν
τη χορήγηση διπλής ενίσχυσης σε περίπτωση συγχρηµατοδότησης της αγοράς του από τα διαρθρωτικά ταµεία.

2.3. Το ακίνητο χρησιµοποιείται για το σκοπό και την περίοδο που έχουν αποφασιστεί από τη διαχειριστική αρχή.

2.4. Το κτίριο µπορεί να χρησιµοποιείται µόνο σύµφωνα µε τους στόχους της πράξης. Ειδικότερα, το κτίριο µπορεί να
χρησιµοποιείται για τη στέγαση δηµόσιων υπηρεσιών µόνο εάν η χρήση αυτή είναι σύµφωνη µε τις επιλέξιµες δραστηρι-
ότητες του σχετικού διαρθρωτικού ταµείου.
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Κανόνας αριθ. 7 — ΦΠΑ και λοιποί φόροι και τέλη

1. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη, εκτός εάν βαρύνει πραγµατικά και οριστικά τον τελικό δικαιούχο ή τον µεµονωµένο
λήπτη στο πλαίσιο καθεστώτων ενισχύσεων βάσει του άρθρου 87 της συνθήκης και στην περίπτωση των ενισχύσεων που
χορηγούνται από τους φορείς που ορίζονται από τα κράτη µέλη. Ο ΦΠΑ που µπορεί να ανακτηθεί, µε οποιοδήποτε τρόπο,
δεν µπορεί να θεωρηθεί επιλέξιµη δαπάνη, ακόµη και εάν δεν ανακτάται από τον τελικό δικαιούχο ή από τον µεµονωµένο
λήπτη.

2. Εάν, ο τελικός δικοιούχος ή ο µεµονωµένος λήπτης υπόκειται σε καθεστώς κατ’ αποκοπή φόρου, σύµφωνα µε τον τίτλο XΙV
της έκτης οδηγίας για τον ΦΠΑ, της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου (1), ο καταβληθείς ΦΠΑ θεωρείται ανακτήσιµος
για τους σκοπούς του σηµείου 1.

3. Η χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει τις συνολικές επιλέξιµες δαπάνες
εκτός ΦΠΑ.

4. Οι λοιποί φόροι, τέλη ή επιβαρύνσεις (όπως ιδίως οι άµεσοι φόροι και οι κοινωνικές εισφορές επί των µισθών) που
προκύπτουν από τη χρηµατοδοτική συµµετοχή των διαρθρωτικών ταµείων δεν είναι επιλέξιµες δαπάνες εκτός εάν βαρύνουν
πραγµατικά και οριστικά τον τελικό δικαιούχο ή το µεµονωµένο λήπτη.

Κανόνας αριθ. 8 — Ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου και ταµεία δανείων

1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

Τα διαρθρωτικά ταµεία µπορούν να συγχρηµατοδοτούν ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου ή/και ταµεία δανείων ή
ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών (εφεξής «τα ταµεία») υπό τους όρους που καθορίζονται στο σηµείο 2. Για
τους σκοπούς του προκείµενου κανόνα, ως «ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου και ταµεία δανείων» νοούνται τα
επενδυτικά µέσα που δηµιουργούνται ειδικά για την παροχή ιδίων κεφαλαίων ή άλλων µορφών κεφαλαίων επιχειρηµατικού
κινδύνου, περιλαµβανοµένων των δανείων σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της
Επιτροπής 96/280/ΕΚ (2). Ως «ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών», νοούνται τα ταµεία που δηµιουργήθηκαν για
να επενδύσουν σε περισσότερα ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου και ταµεία δανείων. Η συµµετοχή των διαρθρω-
τικών ταµείων στη χρηµατοδότηση των ταµείων αυτών µπορεί να συνδυάζεται µε την πραγµατοποίηση κοινών επενδύσεων ή
µε την παροχή εγγυήσεων από άλλα κοινοτικά χρηµατοδοτικά µέσα.

2. ΟΡΟΙ

2.1. Οι συγχρηµατοδότες ή οι χορηγοί του ταµείου υποβάλλουν ένα συνετό πρόγραµµα δραστηριοτήτων, στο οποίο µεταξύ
άλλων αναφέρονται η αγορά-στόχος, τα κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις της χρηµατοδότησης, ο επιχειρησιακός
προϋπολογισµός του ταµείου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και οι εταίροι συγχρηµατοδότες, τα επαγγελµατικά προσόντα, η
εµπειρία και η ανεξαρτησία των διαχειριστών, το καταστατικό του ταµείου, η αιτιολόγηση και η προβλεπόµενη χρησιµο-
ποίηση της συµµετοχής των διαρθρωτικών ταµείων, η πολιτική εξόδου από τις επενδύσεις και οι κανόνες εκκαθάρισης του
ταµείου, περιλαµβανοµένης της επαναχρησιµοποίησης των πόρων που µπορούν να καταλογιστούν στην συµµετοχή των
διαρθρωτικών ταµείων. Το πρόγραµµα δραστηριοτήτων πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά και η παρακολούθηση της
εφαρµογής του να γίνεται από ή µε ευθύνη της διαχειριστικής αρχής.

2.2. Το ταµείο πρέπει να έχει συσταθεί ως ανεξάρτητη νοµική οντότητα διεπόµενη από τις συµφωνίες µεταξύ των µετόχων ή ως
ανεξάρτητη χρηµατοοικονοµική µονάδα στο πλαίσιο υφιστάµενου χρηµατοπιστωτικού οργανισµού. Στην τελευταία
περίπτωση, το ταµείο πρέπει να αποτελεί αντικείµενο χωριστής σύµβασης λειτουργίας, η οποία προβλέπει ιδίως την τήρηση
χωριστών λογαριασµών που επιτρέπουν να γίνεται διάκριση µεταξύ των νέων πόρων που επενδύονται στο ταµείο (περιλαµβα-
νοµένων εκείνων που εισφέρουν τα διαρθρωτικά ταµεία) και των αρχικών πόρων του. Όλοι οι συµµετέχοντες στο ταµείο
πρέπει να καταβάλλουν τις συνεισφορές τους σε µετρητά.

2.3. Η Επιτροπή δεν µπορεί να είναι εταίρος ή µέτοχος του ταµείου.

2.4. Η συµµετοχή των διαρθρωτικών ταµείων υπόκειται στα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 29 παράγραφοι 3 και 4 του
γενικού κανονισµού.

2.5. Τα ταµεία µπορούν να πραγµατοποιούν επενδύσεις µόνον σε ΜΜΕ κατά την εγκατάσταση, τα πρώτα στάδια λειτουργίας
(περιλαµβανοµένου του κεφαλαίου εκκίνησης) ή ανάπτυξής τους και µόνο σε δραστηριότητες τις οποίες οι διαχειριστές του
ταµείου θεωρούν οικονοµικά βιώσιµες. Κατά την εκτίµηση της βιωσιµότητας πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλες οι πηγές
εσόδων της επιχείρησης. Τα ταµεία δεν µπορούν να επενδύουν σε επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν δυσχέρειες κατά την
έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση
προβληµατικών επιχειρήσεων (3).

2.6. Πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες για τον κατά το δυνατόν µεγαλύτερο περιορισµό των στρεβλώσεων του ανταγωνι-
σµού στην αγορά κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου ή στην αγορά δανείων. Τα έσοδα ιδίως από τις επενδύσεις σε ίδια
κεφάλαια και από τις χορηγήσεις δανείων (µετά την αναλογική αφαίρεση των εξόδων διαχείρισης) µπορούν να διανέµονται
κατά προτίµηση στους µετόχους του ιδιωτικού τοµέα µέχρι το επίπεδο αµοιβή που καθορίζεται στη συµφωνία των µετόχων
και εν συνεχεία να κατανέµονται κατά αναλογία µεταξύ όλων των µετόχων και των διαρθρωτικών ταµείων. Τα έσοδα του
ταµείου που µπορούν να καταλογιστούν στη συµµετοχή των διαρθρωτικών ταµείων πρέπει να επαναχρησιµοποιούνται για
δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των ΜΜΕ στην ίδια επιλέξιµη ζώνη.

(1) ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1.
(2) ΕΕ L 107 της 30.4.1996, σ. 4.
(3) ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2.
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2.7. Τα έξοδα διαχείρισης δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 5 % του καταβεβληµένου κεφαλαίου σε ετήσιο µέσο όρο στη διάρκεια
της παρέµβασης, εκτός εάν µετά από διαδικασία υποβολής προσφορών αποδεικνύεται αναγκαία η καταβολή υψηλότερου
ποσοστού.

2.8. Κατά το κλείσιµο της πράξης, οι επιλέξιµες δαπάνες του ταµείου (τελικός δικαιούχος) αντιστοιχούν στο κεφάλαιο του
ταµείου που έχει επενδυθεί ή χορηγηθεί υπό µορφή δανείων σε ΜΜΕ, περιλαµβανοµένων των εξόδων διαχείρισης που
καταβλήθηκαν.

2.9. Οι συµµετοχές των διαρθρωτικών ταµείων και των άλλων δηµόσιων φορέων στα ταµεία, καθώς και οι επενδύσεις που
πραγµατοποιούν τα ταµεία σε µεµονωµένες ΜΜΕ, υπόκεινται στους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

3. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

3.1. Η Επιτροπή συνιστά την εφαρµογή των προτύπων καλής πρακτικής που αναφέρονται στα σηµεία 3.2 έως 3.6 από τα ταµεία
που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία. Η Επιτροπή θα λαµβάνει ευνοϊκά υπόψη τη συµµόρφωση µε τις
συστάσεις αυτές όταν θα εξετάζει εάν η λειτουργία του ταµείου συµβιβάζεται µε τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.
Οι συστάσεις δεν είναι δεσµευτικές για τους σκοπούς της επιλεξιµότητας των δαπανών.

3.2. Η χρηµατοδοτική συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα πρέπει να είναι ουσιαστική και να υπερβαίνει το 30 %.

3.3. Το µέγεθος των ταµείων πρέπει να είναι επαρκώς σηµαντικό και ο πληθυσµός-στόχος που καλύπτουν επαρκώς µεγάλος για
να εξασφαλίζεται η οικονοµική βιωσιµότητα των πράξεών τους, ενώ οι επενδύσεις τους πρέπει να έχουν χρονικό ορίζοντα
συµβατό µε τη διάρκεια της συµµετοχής των διαρθρωτικών ταµείων και να επικεντρώνονται στους τοµείς στους οποίους η
λειτουργία της αγοράς είναι ατελής.

3.4. Ο ρυθµός των εισφορών κεφαλαίων στο ταµείο πρέπει να είναι ο ίδιος για τα διαρθρωτικά ταµεία και τους µετόχους και τα
ποσά τους ανάλογα προς τις εγγραφείσες συµµετοχές.

3.5. Η διαχείριση των ταµείων πρέπει να γίνεται από οµάδες ανεξάρτητων επαγγελµατιών µε επαρκή εµπειρία, οι οποίοι πρέπει να
έχουν την ικανότητα και αξιοπιστία που είναι αναγκαίες για τη διαχείριση ενός ταµείου κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου.
Οι οµάδες διαχειριστών πρέπει να επιλέγονται µε διαγωνισµό λαµβάνοντας υπόψη το προβλεπόµενο επίπεδο αµοιβής τους.

3.6. Τα ταµεία δεν αποκτούν, καταρχήν, πλειοψηµικές συµµετοχές σε επιχειρήσεις και έχουν ως στόχο να πραγµατοποιήσουν
όλες τις επενδύσεις τους κατά τη διάρκεια ζωής του ταµείου.

Κανόνας αριθ. 9 — Ταµεία εγγυήσεων

1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

Τα διαρθρωτικά ταµεία µπορούν να συµµετέχουν στη χρηµατοδότηση του κεφαλαίου ταµείων εγγυήσεων υπό τους όρους
που αναφέρονται στο σηµείο 2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανόνα, τα «ταµεία εγγυήσεων» είναι χρηµατοδοτικά µέσα
για την παροχή σε ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου και σε ταµεία δανείων κατά την έννοια του κανόνα αριθ. 8
και σε άλλα καθεστώτα χρηµατοδοτήσεων υψηλού κινδύνου σε ΜΜΕ (περιλαµβανοµένων των δανείων), εγγυήσεων για την
κάλυψη ζηµιών από επενδύσεις τους σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση 96/280/ΕΚ. Τα ταµεία
εγγυήσεων µπορούν να είναι ταµεία αµοιβαίων εγγυήσεων που λειτουργούν µε κρατική στήριξη και µε συµµετοχή ΜΜΕ,
ταµεία που λειτουργούν µε εµπορικά κριτήρια και µε συµµετοχή εταίρων του ιδιωτικού τοµέα, ή ταµεία που χρηµατοδοτού-
νται εξ ολοκλήρου από το δηµόσιο τοµέα. Η συµµετοχή των διαρθρωτικών ταµείων µπορεί να συνοδεύεται από την παροχή
επιµέρους εγγυήσεων από άλλα κοινοτικά χρηµατοδοτικά µέσα.

2. ΟΡΟΙ

2.1. Οι συγχρηµατοδότες ή οι χορηγοί του ταµείου εγγυήσεων υποβάλλουν ένα συνετό πρόγραµµα δραστηριοτήτων, όπως στην
περίπτωση των οργανισµών κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου (κανόνας αριθ. 8), τηρουµένων των αναλογιών, στο οποίο
προσδιορίζεται το προβλεπόµενο χαρτοφυλάκιο εγγυήσεων. Το πρόγραµµα δραστηριοτήτων πρέπει να αξιολογείται προσε-
κτικά και η παρακολούθηση της εφαρµογής του να γίνεται από ή µε ευθύνη της διαχειριστικής αρχής.

2.2. Το ταµείο πρέπει να έχει συσταθεί ως ανεξάρτητη νοµική οντότητα διεπόµενη από τις συµφωνίες µεταξύ των µετόχων ή ως
ανεξάρτητη από χρηµατοοικονοµική άποψη µονάδα στο πλαίσιο υφιστάµενου χρηµατοπιστωτικού οργανισµού. Στην
τελευταία περίπτωση πρέπει να αποτελεί αντικείµενο χωριστής σύµβασης λειτουργίας, η οποία προβλέπει ιδίως την τήρηση
χωριστών λογαριασµών που επιτρέπουν να γίνεται διάκριση µεταξύ των νέων πόρων που επενδύονται στο ταµείο (περιλαµβα-
νοµένων εκείνων που εισφέρονται από τα διαρθρωτικά ταµεία) και των αρχικών πόρων του.

2.3. Η Επιτροπή δεν µπορεί να είναι εταίρος ή µέτοχος του ταµείου.

2.4. Τα ταµεία µπορούν να παρέχουν εγγυήσεις µόνο για επενδύσεις σε δραστηριότητες που θεωρούνται οικονοµικά βιώσιµες.
∆εν παρέχουν εγγυήσεις σε επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν δυσχέρειες κατά την έννοια των κοινοτικών κατενθυντήριων
γραµµών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων.

2.5. Το εναποµένον µετά την κατάπτωση των εγγυήσεων µέρος της συµµετοχής των διαρθρωτικών ταµείων πρέπει να επαναχρησι-
µοποιείται για δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των ΜΜΕ στη ίδια επιλέξιµη ζώνη.

2.6. Τα έξοδα διαχείρισης δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 2 % του καταβεβληµένου κεφαλαίου σε ετήσιο µέσο όρο στη διάρκεια
της παρέµβασης, εκτός εάν µετά από διαδικασία υποβολής προσφορών αποδεικνύεται αναγκαία η καταβολή υψηλότερου
ποσοστού.
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2.7. Κατά το κλείσιµο της παρέµβασης, οι επιλέξιµες δαπάνες του ταµείου (ο τελικός δικαιούχος) αντιστοιχούν στο µέρος του
καταβεβληµένου κεφαλαίου που είναι αναγκαίο, µετά από ανεξάρτητο έλεγχο, για την κάλυψη των εγγυήσεων που έχουν
παρασχεθεί, περιλαµβανοµένου των εξόδων διαχείρισης.

2.8. Οι συµµετοχές των διαρθρωτικών ταµείων και άλλων δηµόσιων φορέων στα ταµεία εγγυήσεων, καθώς και οι εγγυήσεις που
παρέχονται από τα ταµεία αυτά σε µεµονωµένες ΜΜΕ υπόκεινται στους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

Κανόνας αριθ. 10 — Χρηµατοδοτική µίσθωση

1. Οι δαπάνες που καταβάλλονται στο πλαίσιο πράξεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση από
τα διαρθρωτικά ταµεία σύµφωνα µε τους κανόνες που αναφέρονται στα σηµεία 2 έως 4.

2. Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

2.1. Ο εκµισθωτής είναι ο άµεσος δικαιούχος της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης που χρησιµοποιείται για τη µείωση των
µισθωµάτων που καταβάλλει ο µισθωτής για τα πάγια στοιχεία που αποτελούν το αντικείµενο της σύµβασης χρηµατοδοτικής
µίσθωσης.

2.2. Οι συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης για τις οποίες καταβάλλεται κοινοτική ενίσχυση περιλαµβάνουν ρήτρα εξαγοράς ή
προβλέπουν ελάχιστη περίοδο χρηµατοδοτικής µίσθωσης ίση µε την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του πάγιου στοιχείου που
αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης.

2.3. Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης πριν τη λήξη της ελάχιστης περιόδου χρηµατοδοτικής
µίσθωσης χωρίς προηγούµενη έγκριση των αρµόδιων αρχών, ο εκµισθωτής αναλαµβάνει να επιστρέψει στις εθνικές αρχές
(για λογαριασµό του σχετικού ταµείου) το µέρος της κοινοτικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην υπόλοιπη περίοδο
χρηµατοδοτικής µίσθωσης.

2.4. Η αγορά του πάγιου στοιχείου από τον εκµισθωτή, η οποία αποδεικνύεται από εξοφληµένο τιµολόγιο ή λογιστικό έγγραφο
ισοδύναµης αποδεικτικής ισχύος, αποτελεί τη δαπάνη που είναι επιλέξιµη για συγχρηµατοδότηση. Το ανώτατο ποσό που
είναι επιλέξιµο για κοινοτική συγχρηµατοδότηση δεν µπορεί να υπερβαίνει την καθαρή αγοραία αξία του εκµισθούµενου
πάγιου στοιχείου.

2.5. Οι άλλες δαπάνες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σηµείο 2.4, που σχετίζονται µε τη σύµβαση χρηµατοδοτικής
µίσθωσης (φόροι, περιθώριο κέρδους του εκµισθωτή, κόστος αναχρηµατοδότησης, γενικά έξοδα, έξοδα ασφάλισης, κ.λπ.)
δεν είναι επιλέξιµες.

2.6. Η κοινοτική ενίσχυση που καταβάλλεται στον εκµισθωτή χρησιµοποιείται εξ ολοκλήρου προς όφελος του µισθωτή µέσω
µιας οµοιόµορφης µείωσης όλων των µισθωµάτων σε όλη την περίοδο της χρηµατοδοτικής µίσθωσης.

2.7. Ο εκµισθωτής αποδεικνύει ότι η κοινοτική ενίσχυση αποβαίνει πλήρως προς όφελος του µισθωτή, υπολογίζοντας την
κατανοµή των µισθωµάτων ή εφαρµόζοντας µια εναλλακτική και εξίσου αξιόπιστη µέθοδο.

2.8. Οι δαπάνες που αναφέρονται στο σηµείο 2.5, η χρησιµοποίηση των φορολογικών οφελών που προκύπτουν από την πράξη
χρηµατοδοτικής µίσθωσης και οι άλλοι όροι της σύµβασης είναι ισοδύναµοι µε εκείνους που θα εφαρµόζονταν ελλείψει
χρηµατοδοτικής παρέµβασης της Κοινότητας.

3. Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΗ

3.1. Ο µισθωτής είναι ο άµεσος δικαιούχος της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης.

3.2. Τα µισθώµατα που καταβάλλει ο µισθωτής στον εκµισθωτή, συνοδευόµενα από εξοφληµένο τιµολόγιο ή λογιστικό έγγραφο
ισοδύναµης αποδεικτικής ισχύος, αποτελούν τη δαπάνη που είναι επιλέξιµη για συγχρηµατοδότηση.

3.3. Σε περίπτωση σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης που περιλαµβάνει ρήτρα αγοράς ή προβλέπει ελάχιστη περίοδο
χρηµατοδοτικής µίσθωσης ίση µε τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του πάγιου στοιχείου που αποτελεί το αντικείµενο της
σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, το ανώτατο ποσό που είναι επιλέξιµο για την κοινοτική συγχρηµατοδότηση δεν πρέπει
να υπερβαίνει την καθαρή αγοραία αξία του εκµισθούµενου πάγιου στοιχείου. Οι άλλες δαπάνες που σχετίζονται µε τη
σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (φόροι, περιθώριο κέρδους του εκµισθωτή, κόστος αναχρηµατοδότησης, γενικά έξοδα,
έξοδα ασφαλίσεων, κ.λπ.) δεν είναι επιλέξιµες.

3.4. Η κοινοτική ενίσχυση για τις συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης που αναφέρονται στο σηµείο 3.3 καταβάλλεται στον
µισθωτή σε µία ή περισσότερες δόσεις ανάλογα µε τα µισθώµατα που έχουν πραγµατικά καταβληθεί. Εάν η σύµβαση
χρηµατοδοτικής µίσθωσης λήγει µετά την τελική ηµεροµηνία έως την οποία λαµβάνονται υπόψη οι πληρωµές στο πλαίσιο
της κοινοτικής παρέµβασης, θεωρούνται επιλέξιµες µόνον οι δαπάνες για τα ληξιπρόθεσµα µισθώµατα που καταβλήθηκαν
από τον µισθωτή έως την τελική ηµεροµηνία των πληρωµών στο πλαίσιο της παρέµβασης.

3.5. Σε περίπτωση συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που δεν περιλαµβάνουν ρήτρα εξαγοράς και των οποίων η διάρκεια
είναι µικρότερη από τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του πάγιου στοιχείου που αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, τα µισθώµατα είναι επιλέξιµα για κοινοτική συγχρηµατοδότηση κατ’ αναλογία προς την περίοδο
της επιλέξιµης πράξης. Ωστόσο, ο µισθωτής πρέπει να µπορεί να αποδεικνύει ότι η χρηµατοδοτική µίσθωση είναι η πλέον
αποτελεσµατική από πλευράς κόστους µέθοδος για την απόκτηση της χρήσης του εξοπλισµού. Εάν η χρησιµοποίηση
εναλλακτικής µεθόδου (π.χ. η µίσθωση του εξοπλισµού) συνεπαγόταν χαµηλότερο κόστος, το επιπλέον κόστος αφαιρείται
από την επιλέξιµη δαπάνη.
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3.6. Τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν αυστηρότερους εθνικούς κανόνες για τον προσδιορισµό των δαπανών που είναι
επιλέξιµες σύµφωνα µε τα σηµεία 3.1 έως 3.5.

4. ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΜΙΣΘΩΣΗ.

Τα µισθώµατα που καταβάλλει ο µισθωτής υπό καθεστώς πώλησης και επανεκµίσθωσης µπορούν να θεωρηθούν επιλέξιµες
δαπάνες σύµφωνα µε τους κανόνες που ορίζονται στο σηµείο 3. Το κόστος απόκτησης του πάγιου στοιχείου δεν είναι
επιλέξιµο για κοινοτική συγχρηµατοδότηση.

Κανόνας αριθ. 11 — ∆απάνες για τη διαχείριση και τη λειτουργία των διαρθρωτικών ταµείων

1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

Το κόστος µε το οποίο βαρύνονται τα κράτη µέλη για τη διαχείριση, τη λειτουργία, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των
διαρθρωτικών ταµείων δεν είναι επιλέξιµο για συγχρηµατοδότηση παρά µόνον υπό τους όρους που αναφέρονται στο σηµείο
2 και εφόσον εµπίπτει στις κατηγορίες που ορίζονται στο σηµείο 2.1.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΘΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

2.1. Οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση στο πλαίσιο της παρέµβασης, υπό τους όρους
που ορίζονται στα σηµεία 2.2 έως 2.7:

— δαπάνες για την προετοιµασία, επιλογή, αξιολόγηση, παρακολούθηση της παρέµβασης και των πράξεων (αποκλείοντας
έξοδα απόκτησης και εγκατάστασης ηλεκτρονικών συστηµάτων για διαχείριση παρακολούθησης και αξιολόγηση),

— δαπάνες για τις συνεδριάσεις των επιτροπών και υποεπιτροπών παρακολούθησης που σχετίζονται µε την εφαρµογή της
παρέµβασης. Οι δαπάνες αυτές µπορούν να περιλαµβάνουν τα έξοδα εµπειρογνωµόνων και άλλων συµµετεχόντων σε
αυτές τις επιτροπές, περιλαµβανοµένων εκείνων που προέρχονται από τρίτες χώρες, εάν ο πρόεδρος των επιτροπών
θεωρεί ότι η παρουσία τους είναι αναγκαία για την αποτελεσµατική εφαρµογή της παρέµβασης,

— έξοδα λογιστικών ελέγχων και επιτόπιων ελέγχων των πράξεων.

2.2. Οι δαπάνες για µισθούς περιλαµβανοµένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης είναι επιλέξιµες µόνον στις ακόλουθες
περιπτώσεις:

α) δηµόσιοι υπάλληλοι και άλλοι απασχολούµενοι στο δηµόσιο αποσπασµένοι µε δεόντως αιτιολογηµένη απόφαση της
αρµόδιας αρχής για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο σηµείο 2.1·

β) λοιπό προσωπικό που απασχολείται για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο σηµείο 2.1.

Η περίοδος απόσπασης ή απασχόλησης δεν µπορεί να υπερβαίνει την τελική ηµεροµηνία για την επιλεξιµότητα των δαπανών
που καθορίζεται στην απόφαση για την έγκριση της παρέµβασης.

2.3. Η συµµετοχή των διαρθρωτικών ταµείων στις δαπάνες που αναφέρονται στο σηµείο 2.1 περιορίζεται στο ανώτατο ποσό που
καθορίζεται στην παρέµβαση που εγκρίνει η Επιτροπή και δεν υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στα σηµεία 2.4 και 2.5.

2.4. Για όλες τις παρεµβάσεις, εκτός από τις κοινοτικές πρωτοβουλίες, το ειδικό πρόγραµµα Peace ΙΙ και τις καινοτόµες
ενέργειες, το όριο είναι το άθροισµα των ακόλουθων ποσών:

— 2,5 % του τµήµατος της συνολικής συµµετοχής των διαρθρωτικών ταµείων το οποίο είναι κατώτερο ή ίσο µε 100
εκατοµµύρια ευρώ,

— 2 % του τµήµατος της συνολικής συµµετοχής των διαρθρωτικών ταµείων το οποίο υπερβαίνει τα 100 εκατοµµύρια ευρώ
είναι κατώτερο ή ίσο µε 500 εκατοµµύρια ευρώ,

— 1 % του τµήµατος της συνολικής συµµετοχής των διαρθρωτικών ταµείων το οποίο υπερβαίνει τα 500 εκατοµµύρια ευρώ
αλλά είναι κατώτερο ή ίσο µε ένα δισεκατοµµύριο ευρώ,

— 0,5 % του τµήµατος της συνολικής συµµετοχής των διαρθρωτικών ταµείων το οποίο υπερβαίνει το ένα δισεκατοµµύριο
ευρώ.

2.5. Για τις κοινοτικές πρωτοβουλίες, τις καινοτόµες ενέργειες και το ειδικό πρόγραµµα Peace ΙΙ, το όριο είναι το 5 % της
συνολικής συµµετοχής των διαρθρωτικών ταµείων. Εάν οι παρεµβάσεις αυτές συνεπάγονται τη συµµετοχή περισσοτέρων του
ενός κρατών µελών, το όριο αυτό µπορεί να αυξηθεί για να ληφθεί υπόψη το υψηλότερο κόστος διαχείρισης και λειτουργίας
και καθορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής.

2.6. Για τον υπολογισµό του ποσού των ορίων που καθορίζονται στα σηµεία 2.4 και 2.5, η συνολική συµµετοχή των
διαρθρωτικών ταµείων είναι το συνολικό ποσό που καθορίζεται σε κάθε παρέµβαση που εγκρίνεται από την Επιτροπή.

2.7. Ο τρόπος εφαρµογής των σηµείων 2.1 έως 2.6 του κανόνα αυτού συµφωνείται µεταξύ Επιτροπής και κρατών µελών και
ορίζεται στην παρέµβαση. Το ποσοστό της συµµετοχής καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 29 παράγραφος 7 του γενικού
κανονισµού. Για τους σκοπούς της παρακολούθησης, το κόστος που αναφέρεται στο σηµείο 2.1 αποτελεί αντικείµενο
χωριστού µέτρου ή επιµέρους µέτρου στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας.

3. ΑΛΛΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Οι ενέργειες που µπορούν να συγχρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο
σηµείο 2 (όπως µελέτες, σεµινάρια, πληροφόρηση, εξωτερική αξιολόγηση, και η απόκτηση και εγκατάσταση ηλεκτρονικών
συστηµάτων για διαχείριση παρακολούθησης και αξιολόγηση) δεν υπόκεινται στους όρους που καθορίζονται στα σηµεία 2.4
έως 2.6. Οι δαπάνες για τις αποδοχές δηµόσιων υπαλλήλων ή άλλων απασχολούµενων στο δηµόσιο που συµµετέχουν στην
εκτέλεση αυτών των ενεργειών δεν είναι επιλέξιµες.
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4. ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Οι ακόλουθες δαπάνες των δηµόσιων διοικήσεων είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση εκτός του πλαισίου της τεχνικής
βοήθειας εάν σχετίζονται µε την εκτέλεση µιας πράξης και δεν απορρέουν από τις εκ του νόµου αρµοδιότητες της δηµόσιας
αρχής ή από τα καθήκοντα καθηµερινής διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου της δηµόσιας αρχής:

α) κόστος υπηρεσιών που παρέχονται από δηµόσια διοίκηση κατά την εκτέλεση µιας πράξης. Οι δαπάνες αυτές πρέπει είτε
να τιµολογούνται σε έναν τελικό δικαιούχο (του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα) είτε να βεβαιώνονται µε έγγραφα
ισοδύναµης αποδεικτικής ισχύος που επιτρέπουν τον προσδιορισµό των πραγµατικών δαπανών που καταβλήθηκαν από τη
σχετική δηµόσια διοίκηση για την εκτέλεση της πράξης·

β) κόστος εκτέλεσης µιας πράξης, περιλαµβανοµένων των δαπανών που σχετίζονται µε την παροχή υπηρεσιών και καταβάλ-
λονται από µια δηµόσια διοίκηση που είναι η ίδια τελικός δικαιούχος και εκτελεί µια πράξη για λογαριασµό της χωρίς να
προσφεύγει σε εξωτερικούς µηχανικούς ή σε άλλες επιχειρήσεις. Το κόστος αυτό πρέπει να αντιστοιχεί στις δαπάνες που
καταβλήθηκαν πραγµατικά και άµεσα για τη συγχρηµατοδοτούµενη πράξη και να βεβαιώνεται µε έγγραφα που
επιτρέπουν τον προσδιορισµό των δαπανών που καταβλήθηκαν πραγµατικά από τη σχετική δηµόσια διοίκηση για την
εκτέλεση της πράξης.

Κανόνας αριθ. 12 — Επιλεξιµότητα των δαπανών σε συνάρτηση µε τον τόπο εκτέλεσης της πράξης

1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

Κατά γενικό κανόνα, οι πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία πρέπει να εκτελούνται στην περιοχή
την οποία αφορά η παρέµβαση.

2. ΕΞΑΙΡΕΣΗ

2.1. Εάν η περιοχή την οποία αφορά η παρέµβαση ωφελείται εν όλω ή εν µέρει από µια πράξη που εκτελείται εκτός της περιοχής
αυτής, η διαχειριστική αρχή µπορεί να δεχθεί τη συγχρηµατοδότηση της εν λόγω πράξης εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι
που καθορίζονται στα σηµεία 2.2 έως 2.4. Στις άλλες περιπτώσεις, η συγχρηµατοδότηση µιας πράξης µπορεί να γίνει δεκτή
βάσει της διαδικασίας του σηµείου 3. Για τις πράξεις που χρηµατοδοτούνται από το χρηµατοδοτικό µέσο προσανατολισµού
της αλιείας (ΧΜΠΑ), εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις η διαδικασία του σηµείου 3.

2.2. Η πράξη πρέπει να εκτελείται σε περιοχή NUTS ΙΙΙ κράτους µέλους η οποία γειτονεύει µε την περιοχή την οποία αφορά η
παρέµβαση.

2.3. Οι ανώτατες επιλέξιµες δαπάνες της πράξης υπολογίζονται κατ’ αναλογία προς τα οφέλη που αναµένονται για την περιοχή
αυτή από την πράξη και βασίζονται σε εκτίµηση ανεξάρτητου φορέα. Τα οφέλη εκτιµώνται λαµβάνοντας υπόψη τους
ειδικούς στόχους της παρέµβασης και τις αναµενόµενες επιπτώσεις της. Η πράξη δεν µπορεί να γίνει δεκτή για συγχρηµατο-
δότηση εάν η αναλογία των οφελών είναι µικρότερη από 50 %.

2.4. Για κάθε µέτρο της παρέµβασης, οι επιλέξιµες δαπάνες των πράξεων που γίνονται δεκτές βάσει του σηµείου 2.1 δεν πρέπει
να υπερβαίνουν το 10 % των συνολικών επιλέξιµων δαπανών του µέτρου. Επιπλέον, οι επιλέξιµες δαπάνες όλων των πράξεων
της παρέµβασης που γίνονται δεκτές βάσει του σηµείου 2.1 δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5 % των συνολικών επιλέξιµων
δαπανών της παρέµβασης.

2.5. Οι πράξεις που γίνονται δεκτές από τη διαχειριστική αρχή βάσει του σηµείου 2.1 πρέπει να αναφέρονται στις ετήσιες και
στις τελικές εκθέσεις εκτέλεσης της παρέµβασης.

3. ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Όσον αφορά τις πράξεις που εκτελούνται εκτός της περιοχής την οποία αφορά η παρέµβαση αλλά δεν πληρούν τους όρους
του σηµείου 2, και τις πράξεις που χρηµατοδοτούνται από το ΧΜΠΑ, η αποδοχή της πράξης για συγχρηµατοδότηση
υπόκειται σε προηγούµενη και κατά περίπτωση έγκριση της Επιτροπής µετά από σχετική αίτηση του κράτους µέλους,
λαµβάνοντας ιδίως υπόψη την εγγύτητα της περιοχής σε σχέση µε τον τόπο εκτέλεσης της πράξης και το επίπεδο των
οφελών που αναµένονται για την περιοχή αυτή, καθώς και την αναλογία των σχετικών δαπανών στις συνολικές δαπάνες του
µέτρου και της παρέµβασης. Στην περίπτωση παρέµβασης στις απόµακρες περιοχές εφαρµόζεται η διαδικασία του παρόντος
σηµείου.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 643/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Μαρτίου 2000

για τον τρόπο χρησιµοποίησης του ευρώ κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού των ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου, της 21ης
Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά
Ταµεία (1), και ιδίως το άρθρο 33 και το άρθρο 53 παράγραφος 2,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 33 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 προ-
βλέπει ότι, στον τοµέα των διαρθρωτικών ταµείων, τα ποσά
των αποφάσεων συµµετοχής των Ταµείων καθώς και των
αναλήψεων υποχρεώσεων και των πληρωµών της Επιτροπής
εκφράζονται και καταβάλλονται σε ευρώ σύµφωνα µε τις
λεπτοµέρειες εκτέλεσης που θα θεσπιστούν από την Επι-
τροπή.

(2) Για τα κράτη µέλη που έχουν ως νόµισµα το ευρώ, οι τιµές
µετατροπής µεταξύ του ευρώ και των νοµισµάτων των
κρατών µελών είναι οι τιµές που καθορίστηκαν αµετάκλητα
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2866/98 του Συµβουλίου,
της 31ης ∆εκεµβρίου 1998 (2). Για τα κράτη µέλη που δεν
έχουν ως νόµισµα το ευρώ, οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες
είναι, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του κανονισµού (Ευρατόµ,
ΕΚΑΧ, ΕΚ) αριθ. 3418/93 της Επιτροπής, της 9ης ∆εκεµ-
βρίου 1993, περί λεπτοµερών κανόνων για την εφαρµογή
ορισµένων διατάξεων του δηµοσιονοµικού κανονισµού της
21ης ∆εκεµβρίου 1977 (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την απόφαση 1999/537/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόµ (4), οι
µηνιαίες τιµές του ευρώ που υπολογίζονται µε βάση τις
τιµές της προτελευταίας εργάσιµης ηµέρας του µηνός που
προηγείται του µηνός για τον οποίο καθορίζονται οι τιµές·
αυτές οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες δηµοσιεύονται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σειρά C.

(3) Σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις τις προβλεπόµενες
στο άρθρο 52, παράγραφος 1, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999, πρέπει να διατηρηθούν, για τις παρεµβάσεις
που εγκρίθηκαν βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/
88 του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1988, για τις
διατάξεις εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88
όσον αφορά τον συντονισµό των παρεµβάσεων των δια-
φόρων διαρθρωτικών ταµείων µεταξύ τους καθώς και µε τις
παρεµβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των
λοιπών υφιστάµενων χρηµατοδοτικών οργάνων (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
3193/94 (6), οι διατάξεις περί πληρωµών που προβλέφθη-
καν στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1866/90 της Επιτροπής,
της 2ας Ιουλίου 1990, περί ρυθµίσεων σχετικά µε τη χρησι-
µοποίηση του Ecu στην εκτέλεση του προϋπολογισµού των

διαρθρωτικών ταµείων (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2745/94 (8).

(4) Για τον παρόντα κανονισµό ζητήθηκε η γνώµη της επι-
τροπής που αναφέρεται στο άρθρο 147 της συνθήκης, της
επιτροπής γεωργικών διαρθρώσεων και αγροτικής ανάπτυξης
και της επιτροπής του τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλ-
λιέργειας.

(5) Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό συνά-
δουν µε τη γνώµη της επιτροπής για την ανάπτυξη και την
ανασυγκρότηση των περιφερειών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Υποβολή των σχεδίων, των αιτήσεων συµµετοχής των Ταµείων
και των ετήσιων και τελικών εκθέσεων εκτέλεσης

1. Τα σχέδια ανάπτυξης, τα σχέδια χρηµατοδότησης των αιτή-
σεων παρέµβασης και των συµπληρωµάτων προγραµµατισµού
καθώς και οι ετήσιες και τελικές εκθέσεις εκτέλεσης που αναφέρο-
νται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 υποβάλλονται στην
Επιτροπή σε ευρώ.

2. Στις ετήσιες και τελικές εκθέσεις εκτέλεσης, τα ποσά σε ευρώ
των καταστάσεων δαπανών πρέπει να αντιστοιχούν στα ποσά σε
ευρώ που προκύπτουν από την εφαρµογή του άρθρου 2.

Άρθρο 2

Πληρωµές

1. Οι δηλώσεις δαπανών που συνοδεύουν τις αιτήσεις
πληρωµής, οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί από την αρχή πληρωµής
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 παράγραφος 3, του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, υποβάλλονται στην Επιτροπή
σε ευρώ.

2. Τα κράτη µέλη, που δεν έχουν ως νόµισµα το ευρώ κατά την
ηµεροµηνία της αίτησης πληρωµής, µετατρέπουν σε ευρώ τα ποσά
των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν σε εθνικό νόµισµα, χρησιµο-
ποιώντας τη συναλλαγµατική ισοτιµία της προτελευταίας εργάσιµης
ηµέρας στην Επιτροπή του µηνός που προηγείται του µηνός κατά
τη διάρκεια του οποίου έγινε η λογιστική καταχώρηση των
δαπανών αυτών από την αρµόδια για την οικεία παρέµβαση αρχή
πληρωµής.

3. Όταν το ευρώ καθίσταται το νόµισµα ενός κράτους µέλους,
η διαδικασία µετατροπής που ορίζεται στην προηγούµενη παρά-
γραφο εξακολουθεί να εφαρµόζεται για όλες τις δαπάνες, των
οποίων η λογιστική καταχώρηση έγινε από την αρχή πληρωµής πριν
από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σταθερής τιµής µετα-
τροπής µεταξύ εθνικού νοµίσµατος και ευρώ.

(1) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 359 της 31.12.1998, σ. 1.
(3) ΕΕ L 315 της 16.12.1993, σ. 1.
(4) ΕΕ L 206 της 5.8.1999, σ. 24.
(5) ΕΕ L 374 της 31.12.1988, σ. 1. (7) ΕΕ L 170 της 3.7.1990, σ. 36.
(6) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 11. (8) ΕΕ L 290 της 11.11.1994, σ. 4.
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Άρθρο 3

Κατάργηση

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1866/90 καταργείται, µε την επιφύλαξη των µεταβατικών διατάξεων που προβλέπονται
στο άρθρο 52 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2000.

Για την Επιτροπή

Michaele SCHREYER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Μαΐου 2000

για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε
τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου της 21ης
Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά
ταµεία (1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 2,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 46 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 προ-
βλέπει µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας σχετικά µε
τις δράσεις των διαρθρωτικών ταµείων.

(2) Το άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999 ορίζει ότι η αρχή διαχείρισης η
οποία είναι επιφορτισµένη µε την υλοποίηση µιας κοινοτικής
διαρθρωτικής παρέµβασης, είναι υπεύθυνη για την τήρηση
των υποχρεώσεων σχετικά µε την πληροφόρηση και τη
δηµοσιότητα.

(3) Το άρθρο 46 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999 διευκρινίζει ότι η αρχή διαχείρισης είναι αρµό-
δια για να εξασφαλίζει τη δηµοσιότητα της παρέµβασης, και
ιδίως να ενηµερώνει τους ενδεχόµενους τελικούς δικαιού-
χους, τις επαγγελµατικές οργανώσεις, τους οικονοµικούς
και κοινωνικούς εταίρους, τους οργανισµούς προώθησης
της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και τους µη
κυβερνητικούς οργανισµούς, για τις δυνατότητες που παρέ-
χει η παρέµβαση, καθώς επίσης και να ενηµερώνει την κοινή
γνώµη για τον ρόλο που διαδραµατίζει η Κοινότητα υπέρ
της συγκεκριµένης παρέµβασης και για τα αποτελέσµατά
της.

(4) Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου, τα
κράτη µέλη συµβουλεύονται την Επιτροπή και την ενηµερώ-
νουν κάθε χρόνο σχετικά µε τις πρωτοβουλίες που αναλαµ-
βάνουν για τους σκοπούς των µέτρων πληροφόρησης και
δηµοσιότητας.

(5) ∆υνάµει του άρθρου 18 παράγραφος 3 και του άρθρου 19
παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, για
κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα και για κάθε ενιαίο έγγραφο
προγραµµατισµού, το συµπλήρωµα προγραµµατισµού περι-
λαµβάνει τα µέτρα που πρέπει να εξασφαλίζουν, σύµφωνα
µε το άρθρο 46, την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα της
παρέµβασης.

(6) Το άρθρο 35 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999 ορίζει ότι οι επιτροπές παρακο-
λούθησης εξετάζουν και εγκρίνουν τις ετήσιες εκθέσεις και
την τελική έκθεση εκτέλεσης, προτού αυτές αποσταλούν
στην Επιτροπή και, σύµφωνα µε το άρθρο 37 παράγραφος 2

του ίδιου κανονισµού, οι εκθέσεις αυτές περιλαµβάνουν
στοιχεία σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται
από την αρχή διαχείρισης και από την επιτροπή παρακο-
λούθησης για να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η αποτελε-
σµατικότητα των µέτρων που λαµβάνονται για την δηµο-
σιότητα της παρέµβασης. Το άρθρο 40 παράγραφος 4 ορί-
ζει, ιδίως, ότι τα πορίσµατα της αξιολόγησης τίθενται στη
διάθεση του κοινού, κατόπιν σχετικής αίτησης, µε την συναί-
νεση της επιτροπής παρακολούθησης όσον αφορά την
ενδιάµεση αξιολόγηση η οποία προβλέπεται το αργότερο
για την 31η ∆εκεµβρίου 2003.

(7) Η απόφαση 94/342/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου
1994, όσον αφορά τις δράσεις πληροφόρησης και δηµο-
σιότητας που πρέπει να αναλαµβάνονται από τα κράτη µέλη
σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων και
του χρηµατοδοτικού µέσου προσανατολισµού της αλιείας
(ΧΜΠΑ) (2), εξακολουθεί να εφαρµόζεται για την ενίσχυση η
οποία χορηγείται δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2052/88 του Συµβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1988, όσον
αφορά τον συντονισµό µεταξύ των παρεµβάσεων των δια-
φόρων διαρθρωτικών ταµείων αφενός και, αφετέρου, µεταξύ
αυτών και των παρεµβάσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων και των λοιπών υφισταµένων χρηµατοδοτικών
µέσων (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι-
σµό (ΕΚ) αριθ. 3193/94 (4), καθώς και των κανονισµών που
έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογήν του τελευταίου.

(8) Η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 147 της συνθήκης,
η επιτροπή των γεωργικών δοµών και της αγροτικής ανά-
πτυξης, και η επιτροπή του τοµέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας, έχουν διατυπώσει γνώµη σχετικά µε τον
παρόντα κανονισµό. Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρό-
ντα κανονισµό είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής
για την ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση των περιφερειών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι λεπτοµερείς διατάξεις όσον αφορά την πληροφόρηση και τη
δηµοσιότητα σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων
δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, ορίζονται στο
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την τρίτη ηµέρα µετά από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων.

(2) ΕΕ L 152 της 18.6.1994, σ. 39.
(3) ΕΕ L 185 της 15.7.1988, σ. 9.

(1) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1. (4) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 11.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2000.

Για την Επιτροπή

Michel BARNIER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

1. Γενικές αρχές και πεδίο εφαρµογής

Τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων αποσκοπούν να
ενισχύουν το κύρος και τη διαφάνεια της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να παρουσιάζουν σε όλα τα κράτη µέλη
µια οµοιογενή εικόνα των σχετικών παρεµβάσεων. Αφορούν τις ενέργειες για τις οποίες παρεµβαίνουν το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), Τµήµα Προσανατολισµού, ή το χρηµατοδοτικό µέσο προσανατολισµού της
αλιείας (ΧΜΠΑ).

Τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που παρατίθενται ακολούθως αναφέρονται στα κοινοτικά πλαίσια στήριξης
(ΚΠΣ), στα επιχειρησιακά προγράµµατα, στα ενιαία έγγραφα προγραµµατισµού (ΕΕΠ) και στα προγράµµατα κοινοτικών
πρωτοβουλιών, όπως ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

Η επιτόπια δηµοσιότητα εµπίπτει στην αρχή διαχείρισης η οποία είναι επιφορτισµένη µε την υλοποίηση αυτών των
παρεµβάσεων. Πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πληροφορείται σχετικά µε τα
µέτρα που λαµβάνονται προς αυτούς τους σκοπούς.

Οι αρµόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές λαµβάνουν όλα τα προσήκοντα διοικητικά µέτρα για να εξασφαλίζεται η
πραγµατική εφαρµογή των παρουσών διατάξεων και για να συνεργάζονται µε την Επιτροπή.

2. Στόχοι των δράσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας και στοχοθετηµένο κοινό

Οι δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας αποσκοπούν στο:

2.1. Να πληροφορούν τους δυνητικούς και τελικούς δικαιούχους, καθώς και:
— τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, και τις λοιπές αρµόδιες δηµόσιες αρχές,
— τις επαγγελµατικές οργανώσεις και τους οικονοµικούς κύκλους,
— τους οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους,
— τους µη κυβερνητικούς οργανισµούς, ιδίως τους οργανισµούς για την προώθηση της ισότητας µεταξύ των ανδρών

και των γυναικών, καθώς και τους οργανισµούς που εργάζονται για την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλο-
ντος,

— τους παράγοντες ή φορείς έργων,

σχετικά µε τις δυνατότητες τις οποίες συνεπάγεται η από κοινού παρέµβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
µελών για την εξασφάλιση της διαφάνειας.

2.2. Να πληροφορούν την κοινή γνώµη σχετικά µε τον ρόλο τον οποίο διαδραµατίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία µε
τα κράτη µέλη, υπέρ των σχετικών παρεµβάσεων και των αποτελεσµάτων τους.

3. Υλοποίηση των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας

3.1. Όροι εφαρµογής

3.1.1. Κατάρτ ιση µέτρων

Τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας παρουσιάζονται υπό τη µορφή ενός σχεδίου δράσεων επικοινωνίας για κάθε
επιχειρησιακό πρόγραµµα και κάθε ενιαίο έγγραφο προγραµµατισµού (ΕΕΠ). Ανάλογα µε την περίπτωση, τα σχέδια αυτά
παρουσιάζονται στο επίπεδο του ΚΠΣ. Υλοποιείται υπό την ευθύνη της οριζόµενης αρχής διαχείρισης.

Στο σχέδιο δράσεων επικοινωνίας περιλαµβάνονται:
— οι στόχοι και το στοχοθετούµενο κοινό,
— το περιεχόµενο και η στρατηγική των δράσεων επικοινωνίας και πληροφόρησης που συνεπάγονται τα ως άνω,

προσδιορίζοντας τις ενέργειες που πρέπει να πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο των στόχων προτεραιότητας κάθε
ταµείου,

— ενδεικτικός προϋπολογισµός,
— οι διοικητικές υπηρεσίες ή οι οργανισµοί που έχουν την ευθύνη της υλοποίησής τους,
— τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των δράσεων.

Το σχέδιο δράσεων επικοινωνίας παρουσιάζεται στο συµπλήρωµα προγραµµατισµού σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγρα-
φος 3 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

3.1.2. Χρηµατοδότηση

Τα ποσά που προβλέπονται για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα, περιλαµβάνονται στα σχέδια χρηµατοδότησης
των κοινοτικών πλαισίων στήριξης (ΚΠΣ), των ΕΕΠ και των επιχειρησιακών προγραµµάτων στο πλαίσιο της τεχνικής
βοήθειας [πιστώσεις απαραίτητες για την διαµόρφωση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των παρεµβάσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο ε), στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο β) και στο άρθρο 19
παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999].
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3.1.3. Ορισµός των υπευθύνων

Κάθε αρχή διαχείρισης φροντίζει να διορίζει τον(τους) υπεύθυνο(-ους) για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα. Οι
αρχές διαχείρισης πληροφορούν την Επιτροπή σχετικά µε τους διορισµούς αυτούς.

3.1.4. Απολογισµός

Επί τη ευκαιρία της ετήσιας συνεδρίασης που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999, η αρχή διαχείρισης πληροφορεί την Επιτροπή σχετικά, µε την εκτέλεση του παρόντος κανονισµού.

3.2. Περιεχόµενο και στρατηγική των δράσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας

Τα προς υλοποίηση µέτρα πρέπει να επιτρέπουν την πραγµατοποίηση των στόχων οι οποίοι αναφέρονται στο σηµείο 2,
δηλαδή:

— εξασφάλιση της διαφάνειας για τους δυνητικούς και τελικούς δικαιούχους,

— ενηµέρωση της κοινής γνώµης.

3.2.1. Εξασφάλιση της δ ιαφάνε ιας στο επ ίπεδο των δυνητ ικών και τελ ικών δικα ιούχων και στο επ ίπεδο
των οµάδων που αναφέροντα ι στο σηµε ίο 2.1

3.2.1.1. Η αρχή διαχείρισης µεριµνά ιδίως:

— για τη δηµοσίευση του περιεχοµένου των παρεµβάσεων, προσδιορίζοντας τη συµβολή των συµµετεχόντων διαρθρω-
τικών ταµείων και την θέση τους στη διάθεση των ενδιαφεροµένων που εκφράζουν σχετικό αίτηµα,

— την εγκατάσταση κατάλληλης επικοινωνίας σχετικά µε την εξέλιξη των παρεµβάσεων καθόλη τη διάρκεια της
περιόδου προγραµµατισµού,

— τη θέση σε εφαρµογή δράσεων πληροφόρησης όσον αφορά τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση
των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών ταµείων οι οποίες χρηµατοδοτούνται, κατά περίπτωση, από τις πιστώσεις της
τεχνικής βοήθειας των αντιστοίχων παρεµβάσεων.

Οι αρχές διαχείρισης φροντίζουν για την εξασφάλιση της οµοιογενούς παρουσίασης του δηµιουργούµενου υλικού
πληροφόρησης και δηµοσιότητας, σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που αφορούν την υλοποίηση των εργαλείων πληρο-
φόρησης και δηµοσιότητας που περιγράφονται στο σηµείο 6. Στο πλαίσιο αυτό είναι ευκταίο να χρησιµοποιούνται τα
ακόλουθα µηνύµατα που αφορούν την αποστολή καθενός ταµείου, ήτοι:

ΕΤΠΑ: «Συµβολή στην άµβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο µεταξύ των
διαφόρων περιφερειών, καθώς και τη µείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών.

Συµβολή στην διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, χάρη στην συµµε-
τοχή, στην ανάπτυξη και στην διαρθρωτική προσαρµογή των αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών,
καθώς και στην κοινωνικο-οικονοµική ανασυγκρότηση των περιφερειών.»

ΕΚΤ: Συµβολή στην ανάπτυξη της απασχόλησης, χάρη στην προώθηση της απασχολησιµότητας, του επιχειρη-
σιακού πνεύµατος, της ικανότητας προσαρµογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και επένδυση
στους ανθρώπινους πόρους.

ΕΓΤΠΕ: «Καθιέρωση της σχέσης µεταξύ πολυλειτουργικής γεωργίας και ιδιαίτερης περιοχής.

Ενδυνάµωση και στήριξη της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας ως δραστηριότητας-κλειδί των αγροτικών
περιοχών.

∆ιευκόλυνση της συγκράτησης του πληθυσµού στις αγροτικές ζώνες.

∆ιαφύλαξη και βελτίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου και της κληρονοµιάς.»

ΧΜΠΑ: «Συµβολή στην επίτευξη αειφόρου ισορροπίας µεταξύ των αλιευτικών πόρων και της εκµετάλλευσής τους.

Εκσυγχρονισµός των δοµών της αλιείας, για να εξασφαλιστεί το µέλλον του τοµέα.

Συµβολή στη διατήρηση ενός δυναµικού και ανταγωνιστικού τοµέα, και στην αναζωογόνηση των περιοχών
που εξαρτώνται από την αλιεία.

Βελτίωση της προµήθειας και της αξιοποίησης των προϊόντων της αλιείας.»

3.2.1.2. Η διαχειριστική αρχή που έχει ορισθεί για την υλοποίηση µιας παρέµβασης φροντίζει για την θέση σε λειτουργία ενός
καταλλήλου συστήµατος διάδοσης των πληροφοριών οι οποίες αποσκοπούν στην εξασφάλιση της διαφάνειας για τους
διαφόρους εταίρους και τους δυνητικούς δικαιούχους, ιδίως τις ΜΜΕ.

Αυτές οι πληροφορίες περιλαµβάνουν σαφή ένδειξη των ακολουθητέων διοικητικών διαβηµάτων, περιγραφή των
µηχανισµών διαχείρισης των φακέλων, πληροφόρηση σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής των διαγωνισµών και των
µηχανισµών αξιολόγησης, καθώς επίσης και των ονοµάτων ή των σηµείων επαφής σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο, για την εξήγηση της λειτουργίας των παρεµβάσεων και των κριτηρίων επιλεξιµότητας.

Στην περίπτωση των µέτρων υπέρ της ανάπτυξης του ενδογενούς δυναµικού, των δηµοσίων ενισχύσεων υπέρ των
επιχειρήσεων και των συνολικών επιχορηγήσεων, η πληροφόρηση αυτή θα πρέπει να διαβιβάζεται ιδίως µέσω των
ενδιαµέσων οργανισµών και των εκπροσωπευτικών οργανώσεων των επιχειρήσεων.



EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 31.5.2000L 130/34

3.2.1.3. Για τις κατηγορίες προσώπων που ενδέχεται να µπορούν να επωφελούνται από δράσεις κατάρτισης, θέσεις απασχόλησης
ή που εµπίπτουν στο πεδίο ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων, η αρχή διαχείρισης θέτει σε λειτουργία ένα κατάλληλο
σύστηµα διάδοσης της πληροφόρησης. Προς αυτόν τον σκοπό, εξασφαλίζει την συνεργασία των οργανισµών επαγγελµα-
τικής κατάρτισης, των οργανισµών που παρεµβαίνουν στον τοµέα της απασχόλησης, των επιχειρήσεων και οµάδων
επιχειρήσεων, των εκπαιδευτικών κέντρων και των µη κυβερνητικών οργανισµών.

3.2.2. Ενηµέρωση της κοινής γνώµης

3.2.2.1. Για να βελτιωθεί η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σχετικά µε τον ρόλο τον οποίο διαδραµατίζει η Ευρωπαϊκή
Ένωση υπέρ των προαναφεροµένων παρεµβάσεων και των αποτελεσµάτων τους, η ορισµένη αρχή διαχείρισης πληροφο-
ρεί τα µέσα ενηµέρωσης, µε τον καταλληλότερο τρόπο, σχετικά µε τις διαρθρωτικές παρεµβάσεις οι οποίες συγχρηµατο-
δοτούνται από την Ένωση. Κατά την πραγµατοποίηση αυτής της πληροφόρησης, η συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πρέπει να εµφαίνεται κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, και τα µηνύµατα πρέπει να εκφράζουν
την αποστολή κάθε ταµείου παρουσιάζοντας τις ειδικές προτεραιότητες των συγκεκριµένων παρεµβάσεων σύµφωνα µε
το σηµείο 3.2.1.1.

Η εκκίνηση των παρεµβάσεων, µετά από την έγκρισή τους από την Επιτροπή καθώς επίσης και τα σηµαντικά στάδια της
υλοποίησής τους, αποτελούν αντικείµενο δράσεων εναισθητοποίησης οι οποίες απευθύνονται στα εθνικά ή περιφερειακά
µέσα ενηµέρωσης (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση), ανάλογα µε την περίπτωση προς αυτό τον σκοπό µπορούν να
χρηστµοποιούνται, ιδίως, ανακοινώσεις τύπου, δηµοσιεύσεις άρθρων, συµπληρώµατα που δηµοσιεύονται στα πλέον
ενδεδειγµένα έντυπα και επισκέψεις. Είναι επίσης δυνατόν να χρησιµοποιούνται και άλλα µέσα πληροφόρησης και
επικοινωνίας, όπως: ιστοσελίδες διαδικτύου, δηµοσιεύσεις σχετικά µε επιτυχή παραδείγµατα έργων και διαγωνισµοί
βασιζόµενοι στις βέλτιστες πρακτικές.

Όταν πραγµατοποιούνται διαφηµιστικές καταχωρήσεις, παραδείγµατος χάρη υπό τη µορφή ανακοινώσεων τύπου ή
διαφηµιστικών ανακοινώσεων, η συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εµφαίνεται επακριβώς.

Πρέπει να εξασφαλίζεται η προσήκουσα συνεργασία µε το γραφείο της Επιτροπής στο αντίστοιχο κράτος µέλος.

3.2.2.2. Τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που απευθύνονται στην κοινή γνώµη περλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
— όσον αφορά τις επενδύσεις σε υποδοµές των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει τις 500 000 ευρώ για τις

ενέργειες οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται από το ΧΜΠΑ, και τρία εκατοµµύρια ευρώ για όλες τις άλλες ενέργειες:
— στα εργοτάξια των έργων, τοποθέτηση πινακίδων,
— τοποθέτηση αναµνηστικών πλακών επί µονίµου βάσεως για τις υποδοµές στις οποίες έχει πρόσβαση το ευρύ

κοινό,

η οποία πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις περιγραφόµενες στο σηµείο 6 λεπτοµέρειες,

— όσον αφορά τα µέτρα που συγχρηµατοδοτούνται στον τοµέα της κατάρτισης και της απασχόλησης:
— όσοι επωφελούνται από δράσεις κατάρτισης, πρέπει να πληροφορούνται σχετικά µε το ό,τι συµµετέχουν σε ένα

µέτρο το οποίο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
— ενέργειες ευαισθητοποίησης σχετικά µε το ρόλο τον οποίο διαδραµατίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνάρτηση µε

τις ενέργειες στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης, της απασχόλησης και της ανάπτυξης των ανθρωπίνων
πόρων,

— όσον αφορά τις επενδύσεις στις επιχειρήσεις, τα µέτρα ανάπτυξης του ενδογενούς δυναµικού και κάθε άλλη δράση η
οποία επωφελείται από κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή:
— πληροφόρηση αυτών που επωφελούνται από την συγκεκριµένη δράση σχετικά µε το γεγονός ότι συµµετέχουν σε

ένα µέτρο το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε χρήση εντύπων όπως αυτά που
περιγράφονται στο σηµείο 6.

4. Εργασίες των επιτροπών παρακολούθησης

4.1. Οι επιτροπές παρακολούθησης εξασφαλίζουν την προσήκουσα πληροφόρηση σχετικά µε τις εργασίες τους. Προς αυτό
τον σκοπό, οι επιτροπές πληροφορούν τα µέσα ενηµέρωσης σχετικά µε την πρόοδο των παρεµβάσεων, των οποίων έχουν
την ευθύνη. Οι επαφές µε τους εκπροσώπους του τύπου πραγµατοποιούνται µε την ευθύνη του Προέδρου. Οι
εκπρόσωποι της Επιτροπής συµµετέχουν στις επαφές µε τον τύπο.

Πρέπει επίσης να προβλέπονται οι προσήκουσες ρυθµίσεις, ενηµερώνοντας την Επιτροπή και τα γραφεία της στα κράτη
µέλη, επί τη ευκαιρία σηµαντικών εκδηλώσεων οι οποίες συνδέονται µε τις συνεδριάσεις των επιτροπών παρακο-
λούθησης, όπως είναι οι συναντήσεις υψηλού επιπέδου ή διάφορα εγκαίνια.

4.2. Η επιτροπή παρακολούθησης εξετάζει την ετήσια έκθεση εκτέλεσης που προβλέπεται στο άρθρο 37 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/1999, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει ένα κεφάλαιο σχετικά µε τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας
σύµφωνα µε το άρθρο 35 του ιδίου κανονισµού. Η αρχή διαχείρισης υποβάλει στις επιτροπές παρακολούθησης
πληροφόρηση σχετικά µε την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα της δράσης που έχει αναληφθεί για τα µέτρα
πληροφόρησης και δηµοσιότητας, καθώς επίσης και σκόπιµα αποδεικτικά στοιχεία, όπως φωτογραφίες.

Σύµφωνα µε το άρθρο 46 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλα τα
στοιχεία πληροφόρησης τα οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη της στην ετήσια έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 45 του
εν λόγω κανονισµού.

Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να επιτρέπουν τη διαµόρφωση κρίσης σχετικά µε την τήρηση των διατάξεων του παρόντος
κανονισµού.

5. Εταιρική σχέση και ανταλλαγές εµπειρίας

Οι αρχές διαχείρισης δύνανται, σε κάθε περίπτωση, να λαµβάνουν συµπληρωµατικά µέτρα, και ιδίως να αναλαµβάνουν
πρωτοβουλίες οι οποίες συµβάλλουν στην ικανοποιητική υλοποίηση της πολιτικής που επιδιώκεται στο πλαίσιο των
διαρθρωτικών ταµείων.
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Πληροφορούν την Επιτροπή σχετικά µε τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί, ούτως ώστε αυτή να µπορεί να
συνεργάζεται προσηκόντως για την πραγµατοποίησή τους.

Η Επιτροπή, για να διευκολύνει την υλοποίηση του συνόλου των διατάξεων του παρόντος κανονισµού, παρέχει τεχνική
στήριξη εφόσον παρίσταται ανάγκη. Εµπνεόµενη από πνεύµα εταιρικής σχέσης και µε γνώµονα το κοινό συµφέρον, θέτει
στη διάθεση των σχετικών αρχών την εµπειρογνωµοσύνη και το υλικό που διαθέτει. Στηρίζει τις ανταλλαγές εµπειριών
που έχουν αποκτηθεί κατά την υλοποίηση του άρθρου 46 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, και εµψυχώνει άτυπα
δίκτυα υπευθύνων πληροφόρησης. Για το σκοπό αυτό, θα ήταν επιθυµητό να διορίσει το κράτος µέλος ένα συντονιστή
ανά ταµείο σε εθνικό επίπεδο.

6. Λεπτοµερείς κανόνες που προβλέπονται για την πραγµατοποίηση των εργαλείων πληροφόρησης και
δηµοσιότητας

Για να εξασφαλίζεται η ορατότητα των πραγµατοποιήσεων που συγχρηµατοδοτούνται από ένα διαρθρωτικό ταµείο, η
αρµόδια αρχή διαχείρισης είναι υπεύθυνη για την συµµόρφωση µε τα ακόλουθα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότη-
τας:

6.1. Πινακίδες

Πινακίδες πληροφόρησης αναρτώνται στα εργοτάξια των έργων σχετικά µε επενδύσεις σε υποδοµές οι οποίες συγχρηµα-
τοδοτούνται και των οποίων το κόστος υπερβαίνει τα ποσά που αναφέρονται στο σηµείο 3.2.2.2. Ένα µέρος της
επιφάνειας των πινακίδων είναι αφιερωµένο στην προβολή της συµµετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το µέγεθος των πινακίδων πρέπει να ανταποκρίνεται στη σηµασία του έργου.

Το µέρος της επιφάνειας της πινακίδας στο οποίο αναφέρεται η κοινοτική συµµετοχή, πρέπει να πληροί τα ακόλουθα
κριτήρια:

— να µην είναι µικρότερο από το 25 % τουλάχιστον της συνολικής επιφάνειας της πινακίδας,

— να περιλαµβάνει το τυποποιηµένο ευρωπαϊκό έµβληµα και το ακόλουθο κείµενο, µε την ακόλουθη διάταξη:

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

— το έµβληµα πρέπει να απεικονίζεται σύµφωνα µε τους εν ισχύει κανόνες,

— οι γραφικοί χαρακτήρες που χρησιµοποιούνται για την µνεία της χρηµατοδοτικής συµµετοχής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πρέπει να έχουν τις ίδιες διαστάσεις µε τους χαρακτήρες που χρησιµοποιούνται για την µνεία της εθνικής
συµµετοχής, µπορούν όµως να έχουν διαφορετικά τυπογραφικά χαρακτηριστικά,

— µπορεί να γίνεται µνεία του συµµετέχοντος ταµείου.

Σε περίπτωση που οι αρµόδιες αρχές αποφασίζουν να µην αναρτήσουν πινακίδα για να γνωστοποιήσουν την δική τους
παρέµβαση στην χρηµατοδότηση ενός έργου, η συνδροµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αποτελεί αντικείµενο
ειδικής πινακίδας. Σε αυτή την περίπτωση, εφαρµόζονται κατ’ αναλογία οι ακόλουθες διατάξεις.

Η απόσυρση των πινακίδων πραγµατοποιείται το αργότερο έξι µήνες µετά από το πέρας των εργασιών· αντικαθίστανται
από αναµνηστικές πλάκες, σύµφωνα µε τις ενδείξεις του σηµείου 6.2.

6.2. Αναµνηστικές πλάκες

Όταν πρόκειται για έργα συγχρηµατοδοτούµενα από τα διαρθρωτικά ταµεία, στα οποία έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό
(συνεδριακά κέντρα, αεροδρόµια, σιδηροδροµικοί και οδικοί σταθµοί, κ.λπ.). Πρέπει να περιλαµβάνουν, εκτός από το
ευρωπαϊκό έµβληµα, ένα κείµενο στο οποίο γίνεται µνεία της συγχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και,
ενδεχοµένως, του συµµετέχοντος ταµείου.

Στην περίπτωση έργων υλικών επενδύσεων στις επιχειρήσεις, τοποθετούνται αναµνηστικές πλάκες για χρονική διάρκεια,
ενός έτους.

Σε περίπτωση που µία αρµόδια αρχή, ή ένας τελικός δικαιούχος, αποφασίσουν να τοποθετήσουν πινακίδες, αναµνηστικές
πλάκες, ή να πραγµατοποιήσουν δηµοσιεύσεις ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια πληροφόρησης για τα έργα των οποίων το
συνολικό κόστος είναι µικρότερο των 500 000 ευρώ για τις συγχρηµατοδοτούµενες από το ΧΜΠΑ ενέργειες, και από
τρία εκατοµµύρια ευρώ για όλες τις άλλες ενέργειες, πρέπει να αναφέρεται επίσης η κοινοτική συµµετοχή.
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6.3. Αφίσες

Για να πληροφορούνται οι δικαιούχοι και να ενηµερώνεται η κοινή γνώµη σχετικά µε τον ρόλο τον οποίο διαδραµατίζει
η Ευρωπαϊκή Ένωση στους τοµείς της ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων, της επαγγελµατικής κατάρτισης και της
απασχόλησης, των επενδύσεων στις επιχειρήσεις και στην αγροτική ανάπτυξη, οι αρχές διαχείρισης εξακριβώνουν ότι
έχουν τοποθετηθεί αφίσες µε µνεία της συµβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ενδεχοµένως του συµµετέχοντος ταµείου,
στα γραφεία κάθε οργανισµού ο οποίος υλοποιεί ή επωφελείται από δράσεις που χρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά
ταµεία (γραφεία απασχόλησης, κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης, εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια, γεωργικά
επιµελητήρια, φορείς περιφερειακής ανάπτυξης, κ.λπ.).

6.4. Ανακοίνωση στους δικαιούχους

Οποιαδήποτε ανακοίνωση χορήγησης συνδροµής στους δικαιούχους από τις αρµόδιες αρχές προσδιορίζει τη χρηµατο-
δότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και, ενδεχοµένως, αναφέρει το ποσό ή το ποσοστό της συνδροµής που προέρχεται
από το σχετικό κοινοτικό χρηµατοδοτικό µέσο.

6.5. Υλικό πληροφόρησης και επικοινωνίας

6.5.1. Οι δηµοσιεύσεις (φυλλάδια, δελτάρια, ενηµερωτικές επιστολές) σχετικά µε τις συγχρηµατοδοτούµενες από τα διαρθρω-
τικά ταµεία παρεµβάσεις, περιλαµβάνουν, στην πρώτη εσωτερική σελίδα, ορατή µνεία της συµµετοχής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και, ενδεχοµένως, του συµµετέχοντος ταµείου, καθώς επίσης και το ευρωπαϊκό έµβληµα σε περίπτωση που
υπάρχει επίσης τυπωµένο το εθνικό ή το περιφερειακό έµβληµα.

Οι δηµοσιεύσεις περιλαµβάνουν τα στοιχεία του οργανισµού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πληροφόρηση των
ενδιαφεροµένων, καθώς επίσης και µνεία της αρχής διαχείρισης που έχει οριστεί για την υλοποίηση της σχετικής
παρέµβασης.

6.5.2. Για το υλικό το οποίο κοινοποιείται µε ηλεκτρονικό τρόπο (διαδίκτυο, τράπεζα δεδοµένων που απευθύνεται στους
δυνητικούς δικαιούχους) ή για το οπτικοακουστικό υλικό, οι προαναφερόµενες γενικές αρχές εφαρµόζονται κατ’
αναλογία. Είναι σηµαντικό, στο πλαίσιο της διαµόρφωσης του σχεδίου δράσεων επικοινωνίας, να γίνεται χρήση των νέων
τεχνολογιών οι οποίες επιτρέπουν την ταχεία και αποτελεσµατική διάδοση πληροφοριών, αλλά επίσης και να πραγµατο-
ποιείται διάλογος µε το ευρύ κοινό.

Σε περίπτωση κόµβων διαδικτύου σχετικά µε τα διαρθρωτικά ταµεία, θα πρέπει:
— να πραγµατοποιείται µνεία της συµβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ενδεχοµένως, του συµµετέχοντος ταµείου,

τουλάχιστον στην αρχική σελίδα (home-page),
— να δηµιουργείται ένας σύνδεσµος (hyperlink) προς τις άλλες ιστοσελίδες της Επιτροπής τις σχετικές µε τα διάφορα

διαρθρωτικά ταµεία.

6.6. Εκδηλώσεις πληροφόρησης

Κατά τη διοργάνωση εκδηλώσεων πληροφόρησης (διαλέξεις, σεµινάρια, εκθέσεις — µεταξύ των οποίων εµπορικές —
διαγωνισµοί) σε συνάρτηση µε τις συγχρηµατοδοτούµενες από τα διαρθρωτικά ταµεία παρεµβάσεις, οι διοργανωτές
πρέπει να υποδηλώνουν την κοινοτική συµµετοχή σ’ αυτές τις παρεµβάσεις, µε την παρουσία της ευρωπαϊκής σηµαίας
στην αίθουσα της συνεδρίασης και του εµβλήµατος στα έγγραφα.

Τα γραφεία της Επιτροπής στα κράτη µέλη επικουρούν, εφόσον παρίσταται ανάγκη, τους διοργανωτές κατά την
προετοιµασία και την υλοποίηση αυτών των εκδηλώσεων.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 2ας Μαρτίου 2001

για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου
όσον αφορά τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών Ταµείων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου,της 21ης
Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά
Ταµεία (1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 2,

Μετά από διαβούλευση µε την επιτροπή του άρθρου 147 της
συνθήκης,

Μετά από διαβούλευση µε την επιτροπή γεωργικών διαρθρώσεων
και αγροτικής ανάπτυξης,

Μετά από διαβούλευση µε την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέρ-
γειας,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύµφωνα µε το άρθρο 38 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
1999, τα κράτη µέλη οφείλουν να λαµβάνουν ορισµένα
µέτρα για να διασφαλίζεται η ορθή και αποτελεσµατική
χρησιµοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων σύµφωνα µε τις
γενικές αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης.

(2) Προς αυτόν τον σκοπό, είναι αναγκαίο τα κράτη µέλη να
παρέχουν επαρκείς κατευθύνσεις όσον αφορά την οργάνωση
των σχετικών καθηκόντων των αρχών διαχείρισης και
πληρωµής, όπως προβλέπεται στα άρθρα 32 και 34 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

(3) Το άρθρο 38 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 προ-
βλέπει ότι τα κράτη µέλη συνεργάζονται µε την Επιτροπή
προκειµένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη και ορθή λειτουργία
συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου, και της παρέχουν κάθε
αναγκαία βοήθεια για την διενέργεια ελέγχων, συµπεριλαµ-
βανοµένων και των δειγµατοληπτικών.

(4) Για να εναρµονιστούν οι κανόνες που διέπουν την πιστο-
ποίηση των δαπανών σχετικά µε τις οποίες ζητούνται
πληρωµές από τα Ταµεία δυνάµει του άρθρου 32 παράγρα-
φοι 3 και 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, είναι
απαραίτητο να καθοριστεί το περιεχόµενο των εν λόγω
πιστοποιητικών και να διευκρινιστεί η φύση και η ποιότητα
των στοιχείων στα οποία βασίζονται.

(5) Για να παρασχεθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή να διεξάγει
τους ελέγχους που απαιτούνται δυνάµει του άρθρου 38
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, τα
κράτη µέλη θα πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή, εφόσον
τους ζητηθούν, τα στοιχεία που απαιτούν οι αρχές διαχεί-
ρισης ούτως ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις διαχείρισης,
παρακολούθησης και αξιολόγησης, που προβλέπονται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. Είναι απαραίτητο να

θεσπιστούν το περιεχόµενο και η µορφή των εν λόγω δεδο-
µένων, καθώς και τα µέσα µεταβίβασης των ηλεκτρονικών
αρχείων, εφόσον τα στοιχεία παρέχονται υπό ηλεκτρονική
µορφή, σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 3, στοιχείο
ε) του κανονισµού. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει
τον εµπιστευτικό χαρακτήρα και την ασφαλή φύλαξη των
ηλεκτρονικών και λοιπών στοιχείων.

(6) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2064/97 της Επιτροπής, της 15ης
Οκτωβρίου 1997, για τον καθορισµό των λεπτοµερών δια-
τάξεων του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 του Συµβου-
λίου όσον αφορά τον δηµοσιονοµικό έλεγχο των πράξεων
που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά Ταµεία ο
οποίος διενεργείται από τα κράτη µέλη (2), όπως τροποποι-
ήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2406/98 (3), θα πρέπει
να αντικατασταθεί. Ωστόσο οι διατάξεις του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2064/97 εξακολουθούν να εφαρµόζονται για τις
παρεµβάσεις που χορηγούνται για την περίοδο 1994-1999
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 του Συµβουλίου (4)
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 3193/94 (5).

(7) Ο παρών κανονισµός δεν θα πρέπει να θίγει τις διατάξεις
που αφορούν τους επιτόπιους ελέγχους στον τοµέα των
κρατικών ενισχύσεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου, της
22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων
εφαρµογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (6).

(8) Ο παρών κανονισµός δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρµογή
των διατάξεων του κανονισµού (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/
96 του Συµβουλίου, της 11ης Νοεµβρίου 1996, σχετικά µε
τους επιτόπου ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει η
Επιτροπή µε σκοπό την προστασία των οικονοµικών συµφε-
ρόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές
παρατυπίες (7).

(9) Οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1681/94 της Επι-
τροπής, της 11ης Ιουλίου 1994, για τις παρατυπίες και την
ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα
πλαίσια της χρηµατοδότησης των διαρθρωτικών πολιτικών,
καθώς και την οργάνωση ενός συστήµατος πληροφόρησης
στον τοµέα αυτό (8) ισχύουν για την συνδροµή που χορηγεί-
ται στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999
δυνάµει του άρθρου 54 παράγραφος 2 και του άρθρου 38
παράγραφος 1, στοιχείο ε) του ανωτέρω κανονισµού.

(10) Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να εφαρµόζεται σύµφωνα µε
την αρχή της επικουρικότητας όπως αναφέρεται στο άρθρο
8 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999,
και µε την επιφύλαξη των θεσµικών νοµοθετικών και χρηµα-
τοπιστωτικών συστηµάτων του ενδιαφεροµένου κράτους
µέλους όπως αναφέρεται στην τελευταία παράγραφο του
άρθρου 34 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού.

(2) ΕΕ L 290 της 23.10.1997, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298 της 7.11.1998, σ. 15.
(4) ΕΕ L 185 της 15.7.1988, σ. 9.
(5) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 11.
(6) ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1.
(7) ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.

(1) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1. (8) ΕΕ L 178 της 12.7.1994, σ. 43.
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(11) Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής για την ανάπτυξη και
ανασυγκρότηση των περιφερειών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τους λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 όσον αφορά τα συστήµατα
διαχείρισης και ελέγχου της συνδροµής που χορηγείται από τα
διαρθρωτικά ταµεία και την οποία διαχειρίζονται τα κράτη µέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου

Άρθρο 2

1. Κάθε κράτος µέλος διασφαλίζει ότι οι αρχές διαχείρισης και
πληρωµής καθώς και οι ενδιάµεσοι φορείς καθοδηγούνται επαρκώς
για την οργάνωση των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου, ώστε
να εξασφαλίζεται η ορθή χρηµατοδοτική διαχείριση των διαρθρω-
τικών Ταµείων σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και πρότυπα, ιδίως δε
να διασφαλίζεται η ορθότητα, η κανονικότητα και η επιλεξιµότητα
των αιτήσεων κοινοτικής συνδροµής.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ως «ενδιάµεσοι
φορείς» νοούνται όλοι οι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς ή υπηρεσίες
που ενεργούν µε ευθύνη των αρχών διαχείρισης ή πληρωµής, ή που
ασκούν καθήκοντα εξ ονόµατος των εν λόγω αρχών σε σχέση µε
τους τελικούς δικαιούχους ή φορείς ή επιχειρήσεις που εκτελούν
τις πράξεις.

Άρθρο 3

Με την επιφύλαξη της αναλογικότητας σε σχέση µε το ύψος της
χρηµατοδότησης, τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου που εφαρ-
µόζουν οι αρχές διαχείρισης και πληρωµής, καθώς και όλοι οι
ενδιάµεσοι φορείς, παρέχουν:

α) σαφή καθορισµό, καταµερισµό καθώς και, όπως απαιτεί η ορθή
χρηµατοδοτική πρακτική, επαρκή διαχωρισµό των καθηκόντων
εντός του συγκεκριµένου οργανισµού·

β) αποτελεσµατικούς µηχανισµούς που να διασφαλίζουν την ικανο-
ποιητική εκτέλεση των καθηκόντων·

γ) στην περίπτωση ενδιάµεσων φορέων, ενηµέρωση της αρµόδιας
αρχής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και για τα µέσα
που έχουν χρησιµοποιήσει.

Άρθρο 4

Τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου περιλαµβάνουν διαδικασίες
για την επαλήθευση της των παραδοτέων προϊόντων και των υπηρε-
σιών που χρηµατοδοτούνται, της πραγµατοποίησης της απαιτού-
µενης δαπάνης, της συµµόρφωσης µε τους όρους της σχετικής
απόφασης της Επιτροπής βάσει του άρθρου 28 του κανονισµού

(ΕΚ) αριθ. 1260/1999 και µε τους εθνικούς και κοινοτικούς κανό-
νες, ιδίως δε µε τους κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών για τις
οποίες χορηγείται συνδροµή από τα διαρθρωτικά Ταµεία στο πλαί-
σιο της συγκεκριµένης παρέµβασης, δηµοσίων συµβάσεων, κρα-
τικών ενισχύσεων (συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων για τη
συσσώρευση των ενισχύσεων), προστασίας του περιβάλλοντος και
ισότητας ευκαιριών.

Οι διαδικασίες αυτές απαιτούν την τήρηση εγγράφων σχετικά µε τις
επιτόπιες επαληθεύσεις των επιµέρους πράξεων. Αυτά τα έγγραφα
αναφέρουν την πραγµατοποιηθείσα εργασία, τα πορίσµατα των
επιθεωρήσεων και τα µέτρα που έχουν ληφθεί ως επακόλουθο των
τυχόν αποκλίσεων. Σε περίπτωση που ο φυσικός ή ο διοικητικός
έλεγχος δεν είναι διεξοδικός, αλλά δειγµατοληπτικός, τα έγγραφα
αυτά θα αναφέρουν τις επιλεχθείσες πράξεις και θα περιγράφουν
την δειγµατοληπτική µέθοδο.

Άρθρο 5

1. Για κάθε παρέµβαση τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επι-
τροπή, εντός τριών µηνών από την έγκριση της παρέµβασης, ή —σε
περίπτωση που είναι µεταγενέστερη— από την θέση σε ισχύ του
παρόντος κανονισµού, την οργάνωση των αρχών διαχείρισης και
πληρωµής και των ενδιάµεσων φορέων, τα συστήµατα διαχείρισης
και ελέγχου που εφαρµόζουν οι εν λόγω αρχές και φορείς, καθώς
και τίς σχεδιαζόµενες βελτιώσεις σύµφωνα µε την κατευθύνσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

2. Η ανακοίνωση πρέπει να περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληρο-
φορίες σχετικά µε κάθε αρχή διαχείρισης, αρχή πληρωµής και
ενδιάµεσο φορέα:

α) τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί·

β) τον καταµερισµό των καθηκόντων µεταξύ ή εντός των υπηρε-
σιών τους, συµπεριλαβανοµένου του καταµερισµού καθηκόντων
µεταξύ της διαχειριστικής αρχής και της αρχής πληρωµής όταν
αυτές αποτελούν τον ίδιο φορέα·

γ) τις διαδικασίες σύµφωνα µε τις οποίες παραλαµβάνονται, επα-
ληθεύονται και επικυρώνονται οι αιτήσεις επιστροφής των
δαπανών, καθώς και οι διαδικασίες µε τις οποίες εγκρίνονται,
εκτελούνται και καταχωρούνται λογιστικά οι πληρωµές προς
τους δικαιούχους και

δ) τις διατάξεις που διέπουν τον έλεγχο των συστηµάτων διαχεί-
ρισης και ελέγχου.

3. Εφόσον εφαρµόζεται κοινό σύστηµα για περισσότερες µορ-
φές παρέµβασης, κοινοποιείται η περιγραφή του κοινού συστήµα-
τος.

Άρθρο 6

Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε το κράτος µέλος, διασφαλίζει ότι τα
κοινοποιηθέντα σύµφωνα µε το άρθρο 5 συστήµατα διαχείρισης και
ελέγχου πληρούν τα πρότυπα που απαιτούνται σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 και τον παρόντα κανονισµό και
γνωστοποιεί την ύπαρξη στοιχείων που ενδεχοµένως να παρεµποδί-
σουν τη διαφάνεια των ελέγχων της λειτουργίας των Ταµείων και
την απαλλαγή της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 274 της
συνθήκης. Πραγµατοποιούνται σε τακτική βάση απολογισµοί της
λειτουργίας των συστηµάτων.
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Άρθρο 7

1. Τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών µελών
εξασφαλίζουν επαρκή διαδροµή ελέγχου.

2. Θεωρείται επαρκής η διαδροµή ελέγχου που επιτρέπει:

α) τη σύµπτωση των συνολικών ποσών που πιστοποιούνται στην
Επιτροπή, µε τις επιµέρους καταχωρήσεις δαπανών και τα
συναφή αποδεικτικά έγγραφα στα διάφορα επίπεδα των διοικη-
τικών υπηρεσιών και τους τελικούς δικαιούχους, συµπεριλαµβα-
νοµένων των δηµοσίων φορέων ή οργανισµών ή των εταιριών
που εκτελούν τις πράξεις όταν αυτοί δεν είναι οι τελικοί αποδέ-
κτες της χρηµατοδότησης και

β) την επαλήθευση της χορήγησης και των µεταφορών των διαθε-
σίµων κοινοτικών και εθνικών κονδυλίων.

Ενδεικτική περιγραφή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου παρατίθεται στο
παράρτηµα Ι.

3. Η αρχή διαχείρισης διασφαλίζει τα ακόλουθα:

α) την ύπαρξη διαδικασιών τήρησης των σχετικών εγγράφων µε τις
συγκεκριµένες δαπάνες και πληρωµές οι οποίες πραγµατοποιού-
νται στο πλαίσιο της ενίσχυσης και οι οποίες απαιτούνται για
µια ικανοποιητική διαδροµή ελέγχου, σύµφωνα µε τις απαιτή-
σεις του άρθρου 38 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999 και το παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού·

β) ότι καταγράφεται ο φορέας όπου φυλάσσονται και η διεύθυνσή
του και

γ) ότι τα έγγραφα αυτά διατίθενται για επιθεώρηση εκ µέρους των
προσώπων και των φορέων που θα είχαν κανονικά δικαίωµα να
επιθεωρούν παρόµοια έγγραφα.

Τα πρόσωπα και οι φορείς αυτοί είναι:

i) το προσωπικό των αρχών διαχείρισης και πληρωµής και των
ενδιάµεσων φορέων, που εξετάζει τις αιτήσεις πληρωµών·

ii) οι υπηρεσίες που επιθεωρούν συστήµατα διαχείρισης και
ελέγχου·

iii) τα άτοµα ή η υπηρεσία της αρχής πληρωµής που έχει
αρµοδιότητα για την πιστοποίηση των αιτήσεων ενδιάµεσης
και τελικής πληρωµής σύµφωνα µε το άρθρο 32 παράγρα-
φοι 3 και 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, καθώς
επίσης και το άτοµο ή η υπηρεσία που εκδίδει τη δήλωση
που προβλέπεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1, στοιχείο στ)
και

iv) οι ειδικά εντεταλµένοι υπάλληλοι των εθνικών οργάνων
ελέγχου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα ανωτέρω πρόσωπα ή φορείς µπορούν να απαιτούν αντίγραφα
των εγγράφων ή των λογιστικών καταχωρήσεων που αναφέρονται
στην παρούσα παράγραφο.

Άρθρο 8

Η αρχή διαχείρισης ή η αρχή πληρωµής τηρεί λογιστική των ποσών
που πρέπει να ανακτώνται από ήδη πραγµατοποιηθείσες πληρωµές
κοινοτικής συνδροµής, και εξασφαλίζει ότι τα εν λόγω ποσά

ανακτώνται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Μετά από την
ανάκτηση, η αρχή πληρωµής καταβάλει τις ανακτηθείσες παράτυπες
δαπάνες προσαυξηµένες µε τόκους υπερηµερίας αφαιρώντας τα
σχετικά ποσά από την επόµενη δήλωση δαπανών και αίτηση
πληρωµής προς την Επιτροπή. Εφόσον αυτό δεν επαρκεί, πραγµα-
τοποιεί επιστροφή χρηµάτων στην Κοινότητα. Η αρχή πληρωµών
αποστέλλει µία φορά το χρόνο στην Επιτροπή, επισυνάπτοντάς την
στην τελευταία τριµηνιαία έκθεση για τις ανακτήσεις που πραγµα-
τοποιούνται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1681/94, δήλωση
σχετικά µε τα ποσά για τα οποία αναµένεται ανάκτηση κατά την εν
λόγω ηµεροµηνία, ταξινοµηµένα κατά έτος εκκίνησης της σχετικής
διαδικασίας ανάκτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Πιστοποίηση των δαπανών

Άρθρο 9

1. Τα πιστοποιητικά των ενδιάµεσων και τελικών δηλώσεων
δαπανών, που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφοι 3 και 4 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 συντάσσονται σύµφωνα µε το
υπόδειγµα του παραρτήµατος ΙΙ, από πρόσωπο ή υπηρεσία της
αρχής πληρωµής, που είναι λειτουργικά ανεξάρτητο από τις υπηρε-
σίες που εγκρίνουν πληρωµές.

2. Πριν από την πιστοποίηση µιας συγκεκριµένης δήλωσης
δαπανών, η αρχή πληρωµής διασφαλίζει τις ακόλουθες προϋποθέ-
σεις:

α) ότι η αρχή διαχείρισης και οι ενδιάµεσοι φορείς έχουν τηρήσει
τις απαιτήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, ιδίως δε
αυτές του άρθρου 38 παράγραφος 1, στοιχεία γ) και ε) και του
άρθρου 32 παράγραφοι 3 και 4, τους όρους της απόφασης της
Επιτροπής βάσει του άρθρου 28 του ίδιου κανονισµού και

β) ότι η δήλωση δαπανών περιλαµβάνει µόνο δαπάνες:

i) που έχουν πράγµατι λάβει χώρα εντός της επιλέξιµης περιό-
δου, όπως ορίζεται στην απόφαση, υπό µορφή δαπανών που
έχουν καταβληθεί από τους τελικούς δικαιούχους, κατά την
έννοια των παραγράφων 1.2, 1.3 και 2 του κανόνα 1 του
παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 της
Επιτροπής (1) και οι οποίες αποδεικνύονται από τιµολόγια ή
λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας,

ii) που αφορούν πράξεις οι οποίες επιλέχθηκαν για συγχρηµα-
τοδότηση στα πλαίσια µιας συγκεκριµένης παρέµβασης
σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής και τις διαδικασίες της
και τηρώντας τους κοινοτικούς κανόνες καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της περιόδου κατά την οποία πραγµατοποιήθηκαν οι
δαπάνες και

iii) οι οποίες απορρέουν από µέτρα για τα οποία κάθε κρατική
ενίσχυση έχει επισήµως εγκριθεί από την Επιτροπή, εφόσον
απαιτείται.

3. Προκειµένου να λαµβάνονται πάντοτε υπόψη η επάρκεια των
συστηµάτων ελέγχου και της διαδροµής ελέγχου πριν την υποβολή
της δήλωσης δαπανών στην Επιτροπή, η αρχή διαχείρισης διασφαλί-
ζει ότι η αρχή πληρωµής έχει ενηµερωθεί σχετικά µε τις διαδικασίες
που εφαρµόζονται από αυτήν και από τους ενδιάµεσους φορείς για:

(1) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 39.
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α) την επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηµατοδοτούµενων
προϊόντων και υπηρεσιών και το αληθές της δηλούµενης
δαπάνης·

β) την εξασφάλιση συµµόρφωσης προς τους εφαρµοζόµενους
κανόνες και

γ) τη διατήρηση της διαδροµής ελέγχου.

4. Στις περιπτώσεις στις οποίες η αρχή διαχείρισης και η αρχή
πληρωµής υπάγονται ή αποτελούν τον ίδιο φορέα, ο εν λόγω
φορέας διασφαλίζει, ότι εφαρµόζονται διαδικασίες που προσφέρουν
ισοδύναµα επίπεδα ελέγχου µε αυτά που προβλέπονται στις παρα-
γράφους 2 και 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι πράξεων

Άρθρο 10

1. Τα κράτη µέλη διοργανώνουν, στη βάση κατάλληλου δείγµα-
τος, ελέγχους των πράξεων, οι οποίοι αποσκοπούν:

α) στην επαλήθευση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων
διαχείρισης και ελέγχου·

β) στην επιλεκτική επαλήθευση, επί τη βάσει της ανάλυσης κιν-
δύνων, των δηλώσεων δαπανών που πραγµατοποιούνται στα
αντίστοιχα επίπεδα.

2. Οι έλεγχοι που διενεργούνται πριν από την περάτωση της
παρέµβασης καλύπτουν τουλάχιστον το 5 % της συνολικής επιλέ-
ξιµης δαπάνης και βασίζονται σε αντιπροσωπευτικό δείγµα εγκεκρι-
µένων πράξεων, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου
3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν για την οµαλή κατανοµή των ελέγχων
καθ ’όλη τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Εξασφαλίζουν σαφή
διαχωρισµό λειτουργιών µεταξύ αυτών των ελέγχων και της υλο-
ποίησης ή πληρωµής των πράξεων.

3. Η επιλογή του δείγµατος των πράξεων που θα υποβληθεί σε
ελέγχους πρέπει να λαµβάνει υπόψη:

α) την ανάγκη να ελεγχθεί προσήκων συνδυασµός ειδών και
µεγεθών των πράξεων·

β) κάθε ενδεχόµενο παράγοντα κινδύνου που θα έχει επισηµανθεί
από εθνικούς ή κοινοτικούς ελέγχους·

γ) τη συγκέντρωση πράξεων στα πλαίσια ορισµένων ενδιάµεσων
φορέων ή ορισµένων τελικών δικαιούχων, ούτως ώστε οι κυριό-
τεροι ενδιάµεσοι φορείς και οι κυριότεροι τελικοί δικαιούχοι να
υπόκεινται σε τουλάχιστον ένα έλεγχο πριν από την περάτωση
κάθε παρέµβασης.

Άρθρο 11

Μέσω των ελέγχων, τα κράτη µέλη επιδιώκουν να επαληθεύσουν τα
εξής:

α) την πρακτική εφαρµογή και την αποτελεσµατικότητα των
συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου·

β) για έναν ικανό αριθµό λογιστικών καταχωρήσεων, την αντιστοι-
χία των καταχωρήσεων µε τα αποδεικτικά έγγραφα που τηρούν
οι ενδιάµεσοι φορείς, τελικοί δικαιούχοι και οι δηµόσιοι φορείς
ή επιχειρήσεις που εκτελούν τις πράξεις·

γ) την ύπαρξη ικανοποιητικής διαδροµής ελέγχου·

δ) για έναν ικανό αριθµό θέσεων δαπανών, την συµµόρφωση της
φύσης και του χρονοδιαγράµµατος της δαπάνης, την συµ-
µόρφωση προς τις κοινοτικές διατάξεις και την αντιστοιχία της
µε τα εγκεκριµένα φυσικά χαρακτηριστικά και µε τις εργασίες
οι οποίες όντως πραγµατοποιούνται·

ε) ότι η χρήση ή η προτιθέµενη χρήση της πράξης ανταποκρίνεται
στους στόχους που περιγράφονται στην αίτηση για κοινοτική
συγχρηµατοδότηση·

στ) ότι οι κοινοτικές συγχρηµατοδοτήσεις δεν υπερβαίνουν τα όρια
που προβλέπονται στο άρθρο 29 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/199 και σε κάθε άλλη σχετική κοινοτική διάταξη, και
καταβάλλονται στους τελικούς δικαιούχους χωρίς µειώσεις ή
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις·

ζ) ότι η αναγκαία εθνική συγχρηµατοδότηση έχει πράγµατι
καταβληθεί και

η) ότι οι συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις έχουν υλοποιηθεί
σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες και πολιτικές όπως
προβλέπεται από το άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999.

Άρθρο 12

Οι έλεγχοι αποσκοπούν στη διαπίστωση του συστηµατικού
χαρακτήρα των προβληµάτων, του κινδύνου που ενέχουν για άλλες
πράξεις που υλοποιούνται από τον ίδιο τελικό δικαιούχο ή τις
οποίες διαχειρίζεται ο ίδιος ενδιάµεσος φορέας, εντοπίζουν τις
αιτίες αυτών των καταστάσεων, οποιαδήποτε περαιτέρω εξέταση
που ενδεχοµένως απαιτείται, καθώς και τα αναγκαία διορθωτικά και
προληπτικά µέτρα.

Άρθρο 13

Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή µέχρι τις 30 Ιουνίου
εκάστου έτους και για πρώτη φορά µέχρι τις 30 Ιουνίου 2001, για
την εφαρµογή των άρθρων 10 έως 12 κατά τη διάρκεια του
προηγουµένου ηµερολογιακού έτους, επιπλέον παρέχουν οποιοδή-
ποτε αναγκαίο συµπλήρωµα ή ενηµέρωση της περιγραφής των
συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου τους µε γνωστοποίηση
σύµφωνα µε το άρθρο 5.

Άρθρο 14

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται, τηρουµένων
των αναλογιών, στα ανακτήσιµα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο
8.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

∆ήλωση κατά την περάτωση της παρέµβασης

Άρθρο 15

Το πρόσωπο ή η υπηρεσία που ορίζεται για την έκδοση δηλώσεων
κατά την περάτωση της παρέµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 38
παράγραφος 1, στοιχείο στ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
1999, πρέπει να είναι διοικητικά ανεξάρτητο:
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α) από την ορισθείσα αρχή διαχείρισης·

β) το πρόσωπο ή την υπηρεσία εντός της αρχής πληρωµής που έχει
την αρµοδιότητα της σύνταξης των πιστοποιητικών τα οποία
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 και

γ) τους ενδιάµεσους φορείς.

∆ιενεργεί την εξέτασή του σύµφωνα µε διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά
πρότυπα. Του παρέχεται εκ µέρους των αρχών διαχείρισης και
πληρωµής καθώς και των ενδιάµεσων φορέων, κάθε απαιτούµενη
πληροφορία και πρόσβαση στα µητρώα καταχωρήσεων και στα
συνοδευτικά αποδεικτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη
σύνταξη της δήλωσης.

Άρθρο 16

Οι δηλώσεις βασίζονται σε εξέταση των συστηµάτων διαχείρισης
και ελέγχου, των πορισµάτων των πραγµατοποιηθέντων ελέγχων και
όταν χρειάζεται σε περαιτέρω δείγµα ενεργειών. Το αρµόδιο για την
έκδοση πρόσωπο ή υπηρεσία, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για να έχει σε ικανοποιητικό βαθµό την εγγύηση ότι η
πιστοποιηµένη δήλωση δαπάνης είναι ορθή και ότι οι συναφείς
ενέργειες είναι νόµιµες και κανονικές.

Οι δηλώσεις καταρτίζονται βάσει του ενδεικτικού υποδείγµατος
του παραρτήµατος ΙΙΙ και συνοδεύεται από έκθεση στην οποία
περιλαµβάνονται όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται για να
αιτιολογήσουν τη δήλωση, συµπεριλαµβανοµένης περίληψης των
πορισµάτων όλων των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από εθνικούς
και κοινοτικούς φορείς, και στις οποίες βασίστηκαν το πρόσωπο ή
η υπηρεσία για την σύνταξη της δήλωσης.

Άρθρο 17

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σηµαντικές διαχειριστικές ή ελεγ-
κτικές αδυναµίες ή που η υψηλή συχνότητα διαπιστωµένων παρα-
τυπιών καθιστά ανέφικτη την παροχή συνολικής θετικής διαβε-
βαίωσης της εγκυρότητας της αίτησης πληρωµής του τελικού υπο-
λοίπου ισοζυγίου και του τελικού πιστοποιητικού δαπανών, η
δήλωση πρέπει να αναφέρει αυτές τις περιστάσεις και να περιλαµ-
βάνει εκτίµηση της έκτασης του προβλήµατος και των δηµοσιονο-
µικών του επιπτώσεων.

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει την διενέργεια
περαιτέρω έλεγχου αποσκοπώντας στον εντοπισµό και την επα-
νόρθωση παρατυπιών εντός προσδιορισµένης χρονικής περιόδου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Μορφή και περιεχόµενο της λογιστικής πληροφόρησης που πρέπει να
τηρείται και να διαβιβάζεται στην Επιτροπή µετά από αίτησή της

Άρθρο 18

1. Οι λογιστικές καταχωρήσεις των πράξεων που αναφέρονται
στο παράρτηµα Ι φυλάσσονται στο µέτρο του δυνατού υπό µορφή
καταχωρήσεων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι εν λόγω καταχωρή-

σεις τίθενται στην διάθεση της Επιτροπής µετά από ειδική αίτηση
µε σκοπό τη διενέργεια ελέγχων τεκµηρίωσης και επιτόπιων
ελέγχων, µε την επιφύλαξη των αιτήσεων διαβίβασης της ενη-
µέρωσης των σχεδίων χρηµατοδότησης, που αναφέρονται στο
άρθρο 18 παράγραφος 3, στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999, και της χρηµατοδοτικής πληροφόρησης που προβλέ-
πεται στο άρθρο 32 του ανωτέρω κανονισµού.

2. Η Επιτροπή συµφωνεί µε κάθε κράτος µέλος το περιεχόµενο
των ηλεκτρονικών καταχωρήσεων που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 1, τον τρόπο µε τον οποίο διαβιβάζονται, καθώς επίσης και
τη διάρκεια της απαιτούµενης περιόδου για την δηµιουργία των
αναγκαίων συστηµάτων πληροφορικής, λαµβάνοντας υπόψη τη
συµφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3, στοιχείο
ε) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. Το περιεχόµενο των
πληροφοριών που µπορούν να ζητηθούν και οι προτιµώµενες τεχνι-
κές προδιαγραφές για τη µεταφορά των ηλεκτρονικών αρχείων στην
Επιτροπή αναφέρονται ενδεικτικά στα παραρτήµατα IV και V.

3. Μετά από γραπτή αίτηση, τα κράτη µέλη παραδίδουν στην
Επιτροπή τις καταχωρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1
εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της σχετικής
αίτησης. Η Επιτροπή και το κράτος µέλος δύναται να συµφωνή-
σουν σε µια διαφορετική χρονική περίοδο παράδοσης, ιδίως όταν οι
καταχωρήσεις δεν διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή.

4. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που αποστέλλο-
νται από τα κράτη µέλη ή συλλέγονται από αυτήν κατά τη διάρκεια
επιτόπιων επιθεωρήσεων, διατηρούνται υπό καθεστώς απορρήτου
και ασφάλειας σύµφωνα µε το άρθρο 287 της συνθήκης και τους
κανόνες της Επιτροπής όσον αφορά τη χρήση και την πρόσβαση
στις πληροφορίες.

5. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας σχετικής εθνικής νοµοθε-
σίας, οι υπάλληλοι της Επιτροπής έχουν πρόσβαση σε όλα τα
έγγραφα που έχουν συνταχθεί µε σκοπό τη διενέργεια ελέγχων ή
κατόπιν ελέγχων που διεξάγονται δυνάµει του παρόντος κανονι-
σµού, καθώς επίσης και στα στοιχεία που φυλάσσονται, συµπερι-
λαµβανοµένων αυτών που αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά συστή-
µατα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Γενικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 19

Σε περίπτωση µορφών παρέµβασης για τις οποίες υφίστανται
δικαιούχοι σε περισσότερα κράτη µέλη, τα ενδιαφερόµενα κράτη,
λαµβάνοντας υπόψη την εθνική νοµοθεσία, καθορίζουν από κοινού
τις απαραίτητες ρυθµίσεις προκειµένου να εξασφαλιστεί η χρηστή
δηµοσιονοµική διαχείριση και ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή.
Η Επιτροπή και τα οικεία κράτη µέλη θα παρέχουν οποιαδήποτε
απαραίτητη διοικητική αρωγή.
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Άρθρο 20

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού ισχύουν µε την επιφύλαξη
της υποχρέωσης του κράτους µέλους, σύµφωνα µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999, να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τις απα-
ραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση των σχεδίων συµπερι-
λαµβανοµένων των πληροφοριών για τα µέτρα που λαµβάνονται
για την εφαρµογή του άρθρου 34 παράγραφος 1 του κανονισµού,
και του δικαιώµατος της Επιτροπής να ζητήσει συµπληρωµατικές
πληροφορίες πριν την έκδοση των αποφάσεών της σύµφωνα µε το
άρθρο 28 του κανονισµού.

Άρθρο 21

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού δεν εµποδίζουν τα κράτη
µέλη να εφαρµόζουν αυστηρότερους εθνικούς κανόνες από εκεί-
νους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό.

Άρθρο 22

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2064/97 καταργείται.

Οι διατάξεις του εξακολουθούν να εφαρµόζονται στην παρέµβαση
που χορηγείται για την περίοδο 1994-99 δυνάµει του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2052/88.

Άρθρο 23

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2001.

Για την Επιτροπή

Michel BARNIER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ (Άρθρο 7)

Υπάρχει επαρκής διαδροµή ελέγχου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, όταν για µια δεδοµένη µορφή παρέµβασης:

1. Οι λογιστικές καταχωρήσεις που τηρούνται στο κατάλληλο επίπεδο διαχείρισης παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις
δαπάνες που πραγµατοποίησαν για κάθε συγχρηµατοδοτούµενη πράξη οι τελικοί δικαιούχοι, συµπεριλαµβανοµένων των
δηµοσίων φορέων ή οργανισµών ή των εταιρειών που εκτελούν τις πράξεις όταν αυτοί δεν είναι οι τελικοί αποδέκτες της
χρηµατοδότησης. Οι λογιστικές καταχωρήσεις περιλαµβάνουν την ηµεροµηνία καταχώρησης, το ποσό κάθε κονδυλίου της
δαπάνης, τον προσδιορισµό των δικαιολογητικών εγγράφων και την ηµεροµηνία και µέθοδο της πληρωµής. Επισυνάπτονται τα
αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. τιµολόγια).

2. Σε περιπτώσεις δαπανών που αφορούν µόνο εν µέρει τη συγχρηµατοδοτούµενη από την Κοινότητα πράξη, καταδεικνύεται η
ακρίβεια κατανοµής του ποσού µεταξύ της συγχρηµατοδοτούµενης και των άλλων πράξεων. Παρόµοια αιτιολόγηση πρέπει να
υπάρχει και για τα είδη δαπανών τα οποία θεωρούνται ως επιλέξιµα εντός ορίων ή αναλογικώς προς άλλες δαπάνες.

3. Οι τεχνικές προδιαγραφές και το χρηµατοδοτικό σχέδιο της παρέµβασης, οι εκθέσεις προόδου, τα έγγραφα που αφορούν την
έγκριση επιχορήγησης, τις διαδικασίες δηµοπράτησης και σύναψης της σύµβασης και οι εκθέσεις σχετικά µε επιθεωρήσεις των
συγχρηµατοδοτούµενων από τις πράξεις προϊόντων και υπηρεσιών τηρούνται επίσης διαθέσιµα στο κατάλληλο επίπεδο
διαχείρισης.

4. Στις δηλώσεις δαπανών που όντως πραγµατοποιήθηκαν σε συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις και υποβάλλονται σε ενδιάµεσους
φορείς µεσολαβούντες µεταξύ του τελικού δικαιούχου ή δηµόσιου ή ιδιωτικού φορέα που εκτελούν την πράξη και της αρχής
πληρωµής, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συγκεντρώνονται σε λεπτοµερή δήλωση δαπανών που
αναφέρει για κάθε συγχρηµατοδοτούµενη από την Κοινότητα πράξη όλα τα µεµονωµένα κονδύλια της δαπάνης µε σκοπό τον
υπολογισµό του συνολικού πιστοποιούµενου ποσού. Αυτές οι λεπτοµερείς δηλώσεις δαπανών αποτελούν τα δικαιολογητικά
έγγραφα των λογιστικών εγγραφών των µεσολαβούντος φορέα.

5. Οι ενδιάµεσοι φορείς τηρούν λογιστικές εγγραφές για κάθε µεµονωµένη πράξη και για τα συνολικά ποσά των δαπανών που
πιστοποιούνται από τους τελικούς δικαιούχους. Οι ενδιάµεσοι φορείς που αναφέρουν απευθείας προς την αρχή πληρωµής που
έχει καθορισθεί βάσει του άρθρου 9 στοιχείο ιε) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 υποβάλλουν πίνακα των πράξεων που
εγκρίθηκαν για κάθε µορφή συνδροµής, όπου αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία κάθε πράξης, ο τελικός δικαιούχος, η
ηµεροµηνία έγκρισης της επιχορήγησης, τα ποσά των αναλήψεων υποχρεώσεων και των πληρωµών, η καλυπτόµενη περίοδος
των δαπανών, οι συνολικές δαπάνες ανά µέτρο και ανά υποπρόγραµµα ή προτεραιότητα. Οι πληροφορίες αυτές συνιστούν την
τεκµηρίωση των λογιστικών εγγραφών των αρχών διαχείρισης και πληρωµής και τη βάση για την κατάρτιση των δηλώσεων
δαπανών που υποβάλλονται στην Επιτροπή.

6. Στις περιπτώσεις τελικών δικαιούχων που δίνουν απευθείας αναφορά στην αρχή πληρωµής, οι λεπτοµερείς δηλώσεις δαπανών
που αναφέρονται στην παράγραφο 4 συνιστούν τα δικαιολογητικά έγγραφα των λογιστικών εγγραφών της αρχής πληρωµής
η οποία είναι αρµόδια για την σύνταξη του καταλόγου των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων που προβλέπεται στην
παράγραφο 5.

7. Σε περιπτώσεις που οι ενδιάµεσοι φορείς που µεσολαβούν µεταξύ του τελικού δικαιούχου ή του δηµόσιου ή ιδιωτικού φορέα
που εκτελεί την πράξη και της αρχής πληρωµής είναι περισσότεροι του ενός, κάθε ενδιάµεσος φορέας απαιτεί, για τον τοµέα
της αρµοδιότητάς του, λεπτοµερείς δηλώσεις των δαπανηθέντων ποσών από τον υφιστάµενό του φορέα, για να χρησιµοποι-
ηθούν ως δικαιολογητικά έγγραφα των δικών του λογιστικών εγγραφών, και αναφέρει στον προϊστάµενό του φορέα
τουλάχιστον τα σύνολα των δαπανηθέντων ποσών για κάθε επιµέρους πράξη.

8. Σε περιπτώσεις ηλεκτρονικής διαβίβασης λογιστικών δεδοµένων, όλες οι οικείες αρχές και φορείς λαµβάνουν επαρκείς
πληροφορίες από το χαµηλότερο επίπεδο για να δικαιολογήσουν τις λογιστικές τους εγγραφές και τα ποσά που αναφέρουν σε
υψηλότερο επίπεδο, διασφαλίζοντας έτσι µια ικανοποιητική διαδροµή ελέγχου από τα συνολικά ποσά που πιστοποιούνται
στην Επιτροπή µέχρι τα µεµονωµένα κονδύλια των δαπανών και τα δικαιολογητικά έγγραφα στο επίπεδο του τελικού
δικαιούχου και των φορέων και εταιρειών που υλοποιούν τις πράξεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑΜΕΙΟ . . . . . . . . . . . . . . .

Πιστοποιητικό και δήλωση δαπανών και αίτηση πληρωµής

(να διαβιβασθεί επισήµως στη διοικητική µονάδα . . . της Γ∆ . . . . . . )

Ονοµασία του προγράµµατος:

Απόφαση της Επιτροπής της

Αναφορά της Επιτροπής (αριθ. CCI)

Εθνική αναφορά (ενδεχοµένως)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Ο υπογεγραµµένος
εκπρόσωπος της αρχής πληρωµής που έχει ορισθεί από (1)

,

πιστοποιώ ότι όλες οι συµπεριλαµβανόµενες στην παρούσα δήλωση επιλέξιµες δαπάνες που αντιπροσωπεύουν τη συµµετοχή των
∆ιαρθρωτικών Ταµείων καθώς και την εθνική, δηµόσια ή/και ιδιωτική, χρηµατοδότηση και κατεβλήθησαν παράλληλα µε την πρόοδο
του προγράµµατος, κατεβλήθησαν

µετά την (2): 20 και ανέρχονται σε: EUR

(ακριβές ποσό µε δύο δεκαδικά
ψηφία)

Η επισυναπτόµενη δήλωση δαπανών κατανεµηµένων ανά µέτρο βασίζεται στην προσωρινή λογιστική εκκαθάρισης της:

20

και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πιστοποιητικού.

Πιστοποιώ επίσης ότι οι πράξεις προχωρούν σύµφωνα µε τους στόχους που τάσσονται στην απόφαση και µε παράλληλη τήρηση των
διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, ιδίως όσον αφορά:

1) τη συµµόρφωση προς τις διατάξεις της συνθήκης και τα µέσα που έχουν θεσπιστεί δυνάµει της συνθήκης, καθώς και µε τις
κοινοτικές πολιτικές, ειδικότερα εκείνες που αφορούν τους κανόνες του ανταγωνισµού, την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων, την
προστασία του περιβάλλοντος και την κατάργηση των ανισοτήτων, καθώς και την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και
γυναικών (άρθρο 12 του κανονισµού)·

2) την εφαρµογή των διαδικασιών διαχείρισης και δηµοσιονοµικού ελέγχου για την χορήγηση συνδροµής, ιδίως για τη διασφάλιση
της παροχής των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και υπηρεσιών και της επαλήθευσης των αιτούµενων δαπανών, καθώς και για
την πρόληψη, τον εντοπισµό και τη διόρθωση των παρατυπιών, την καταπολέµηση της απάτης και την ανάκτηση των αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών (άρθρα 38 και 39 του κανονισµού).

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38 παράγραφος 6, τα δικαιολογητικά έγγραφα είναι και θα παραµείνουν διαθέσιµα για ελάχιστη
περίοδο τριών ετών από την καταβολή του υπολοίπου από την Επιτροπή.

(1) Να αναφερθεί η διοικητική πράξη ορισµού ως εκπροσώπου σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, µε τις ενδεδειγµένες
παραποµπές και την ηµεροµηνία.

(2) Ηµεροµηνία αναφοράς σύµφωνα µε την απόφαση, δυνάµει του άρθρου 30 παράγραφος 2 και του άρθρου 52 παράγραφος 4 του κανονισµού.
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Πιστοποιώ ότι:

1) η δήλωση των δαπανών είναι ακριβής και προκύπτει από την εφαρµογή λογιστικών συστηµάτων που βασίζονται σε δικαιολογητικά
στοιχεία τα οποία είναι επαληθεύσιµα·

2) στην δήλωση δαπανών και στην αίτηση πληρωµής λαµβάνονται υπόψη, όπου αυτό απαιτείται, τα ανακτηθέντα ποσά, τα έσοδα από
έργα που χρηµατοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος και τυχόν εισπραχθέντες τόκοι·

3) οι λεπτοµέρειες των σχετικών συναλλαγών καταγράφονται, στο µέτρο του δυνατού, σε ηλεκτρονικά αρχεία και διατίθενται,
κατόπιν αιτήσεως, στις αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής.

Ηµεροµηνία 20

Ονοµασία µε κεφαλαίους χαρακτήρες, σφραγίδα,
ιδιότητα και υπογραφή της αρµόδιας αρχής
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∆ήλωση δαπάνης ανά προτεραιότητα και µέτρο

Αριθµός αναφοράς της Επιτροπής:

Τίτλος:

Ηµεροµηνία: / /

Συνολική καταβληθείσα και πιστοποιηθείσα επιλέξιµη δαπάνη

2000 . . . 2008 Σύνολο

Προτεραιότητα/Μέτρο
∆ηµόσια ∆ηµόσια ∆ηµόσια ∆ηµόσια

Κοινοτική
Άλλη

δηµόσια

Ιδιω-
τική

∆απάνη
Κοινοτική

Άλλη
δηµόσια

Ιδιω-
τική

∆απάνη
Κοινοτική

Άλλη
δηµόσια

Ιδιω-
τική

∆απάνη
Κοινοτική

Άλλη
δηµόσια

Ιδιω-
τική

∆απάνη

Προτεραιότητα 1

Μέτρο 1.1
Μέτρο 1.2
κ.λπ.

Προτεραιότητα 2

Μέτρο 2.1
Μέτρο 2.2
κ.λπ.

Προτεραιότητα 3

κ.λπ.

Τεχνική βοήθεια

Σύνολο για το ΕΤΠΑ

Σύνολο για το ΕΚΤ

κ.λπ.

Σύνολο

Σύνολο για το ΕΤΠΑ

Σύνολο για το ΕΚΤ

Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ

Σύνολο για το ΧΜΠΑ

Προτεραιότητα/Μεταβατική στήριξη (1)



EL
Επίσηµη

Εφηµερίδα
τω

ν
Ευρω

παϊκώ
ν

Κοινοτήτω
ν

3.3.2001
L

63/31
Συνολική καταβληθείσα και πιστοποιηθείσα επιλέξιµη δαπάνη

2000 . . . 2008 Σύνολο

Προτεραιότητα/Μεταβατική στήριξη
∆ηµόσια ∆ηµόσια ∆ηµόσια ∆ηµόσια

Κοινοτική
Άλλη

δηµόσια

Ιδιω-
τική

∆απάνη
Κοινοτική

Άλλη
δηµόσια

Ιδιω-
τική

∆απάνη
Κοινοτική

Άλλη
δηµόσια

Ιδιω-
τική

∆απάνη
Κοινοτική

Άλλη
δηµόσια

Ιδιω-
τική

∆απάνη

Προτεραιότητα 1

Περιφέρειες που δεν λαµβάνουν µεταβ. στήριξη

Περιφέρειες που λαµβάνουν µεταβ. στήριξη

Προτεραιότητα 2

Περιφέρειες που δεν λαµβάνουν µεταβ. στήριξη

Περιφέρειες που λαµβάνουν µεταβ. στήριξη

Προτεραιότητα 3
κ.λπ.
Τεχνική βοήθεια

Περιφέρειες που δεν λαµβάνουν µεταβ. στήριξη

Περιφέρειες που λαµβάνουν µεταβ. στήριξη

(1) Μόνο για τους στόχους 1 και 2 κατά περίπτωση.
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Προσάρτηµα στη δήλωση δαπανών: ανακτήσεις που πραγµατοποιήθηκαν από την τελευταία πιστοποιηθείσα δήλωση
δαπανών και που περιλαµβάνονται στην παρούσα δήλωση δαπανών (που απαριθµούνται ανά µέτρο)

Εντελλόµενο προς ανάκτηση ποσό

Οφειλέτης

Ηµεροµηνία έκδοσης του εντάλµατος ανάκτησης

Αρχή που εξέδωσε το ένταλµα

Ηµεροµηνία ανάκτησης

Ανακτώµενο ποσό
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ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Τίτλος του προγράµµατος:

Αριθµός αναφοράς της Επιτροπής (CCI)

Κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 32 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, ο κάτωθι
υπογεγραµµένος (ονοµατεπώνυµο µε κεφαλαίους χαρακτήρες) αιτώ την καταβολή του ποσού των ευρώ ως
ενδιάµεση/τελική πληρωµή (1). Οι όροι αποδοχής της παρούσας αίτησης πληρωµής πληρούνται διότι:

∆ιαγράφονται οι περιττές ενδείξεις

α) το ισχύον συµπλήρωµα προγραµµατισµού που εγκρίθηκε στις — έχει παρασχεθεί

— επισυνάπτεται

β) η τελευταία ετήσια έκθεση/τελική έκθεση (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) εκτέλεσης,
που απαιτείται κατ' εφαρµογή του άρθρου 37 του κανονισµού

— έχει παρασχεθεί

— επισυνάπτεται

— δεν απαιτείται έκθεση

γ) η ενδιάµεση αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 42 του κανονισµού — έχει παρασχεθεί

— επισυνάπτεται

— δεν απαιτείται

δ) οι αποφάσεις της διαχειριστικής αρχής και της επιτροπής παρακολούθησης
συνάδουν προς το συνολικό ποσό συµµετοχής των ταµείων, το οποίο χορη-
γήθηκε για τις συγκεκριµένες προτεραιότητες

ε) οι τυχόν συστάσεις για τη βελτίωση των ρυθµίσεων παρακολούθησης και διαχεί-
ρισης, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από την Επιτροπή στο πλαίσιο των διατά-
ξεων του άρθρου 34 παράγραφος 2

— έχουν εφαρµοστεί

— έχουν δοθεί επεξηγήσεις

— δεν πραγµατοποιήθηκαν συστάσεις

στ) τυχόν αιτήσεις για τη λήψη διορθωτικών µέτρων που ζητήθηκαν στο πλαίσιο
των διατάξεων του άρθρου 38 παράγραφος 4 του κανονισµού

— έχουν ληφθεί σχετικά µέτρα

— διατυπώθηκαν σχόλια

— δεν περιλαµβάνονται δαπάνες

— δεν ζητήθηκε η λήψη µέτρων

ζ) καµία πιστοποιηθείσα δαπάνη δεν αποτελεί το αντικείµενο αναστολής κατ'
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 39 παράγραφος 2 του κανονισµού

— δεν υπήρξε αναστολή

— δεν περιλαµβάνεται καµία δαπάνη

η) καµία πιστοποιηθείσα δαπάνη δεν πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός µέτρου
που περιλαµβάνει κρατικές ενισχύσεις που δεν έχουν εγκριθεί ακόµα

Η πληρωµή πρέπει να πραγµατοποιηθεί στον:

∆ικαιούχος

Τράπεζα

Αριθµός τραπεζικού λογα-
ριασµού

Κάτοχος του λογαριασµού
(εφόσον διαφέρει από τον
δικαιούχο της πληρωµής)

Ηµεροµηνία 20

Ονοµασία µε κεφαλαίους χαρακτήρες, σφραγίδα, ιδιότητα
και υπογραφή της αρµόδιας αρχής

(1) ∆ιαγράφεται η περιττή ένδειξη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (κεφάλαιο V)

Προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (αναφέρατε το όνοµα, τον τίτλο και την υπηρεσία), εξέτασα
την τελική δήλωση των δαπανών για . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (αναφέρατε την ονοµασία της παρέµβασης, το
σχετικό διαρθρωτικό ταµείο και την καλυπτόµενη περίοδο) µαζί µε την αίτηση προς την Επιτροπή για πληρωµή του υπολοίπου της
κοινοτικής ενίσχυσης.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

2. ∆ιεξήγαγα την εξέταση σύµφωνα µε το κεφάλαιο V του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. . . . .Προγραµµάτισα και διενήργησα την εξέταση µε
σκοπό να βεβαιωθώ ικανοποιητικά για το εάν η τελική δήλωση δαπανών και η αίτηση για την πληρωµή του υπολοίπου της
κοινοτικής ενίσχυσης είναι απαλλαγµένες από ουσιαστικές ανακρίβειες.Η διαδικασία που ακολουθήθηκε και τα χρησιµοποιηθέντα
στοιχεία κατά την εξέταση, συµπεριλαµβανοµένων των πορισµάτων ελέγχων που διεξήχθησαν κατά τα προηγούµενα έτη,
αναφέρονται συνοπτικά στη συνηµµένη έκθεση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3. Το πεδίο του ελέγχου περιορίστηκε από τα ακόλουθα:

α)

β)

γ) κ.λπ.

(Αναφέρατε τυχόν εµπόδια που ανέκυψαν κατά την εξέταση, π.χ. συστηµατικά προβλήµατα, αδυναµίες της διοίκησης, έλλειψη
διαδροµής ελέγχου, έλλειψη δικαιολογητικών εγγράφων, περιπτώσεις που εκκρεµούν στο δικαστήριο, κ.λπ.· εκτιµήσατε τα ποσά
δαπανών που επηρεάστηκαν από τα εν λόγω εµπόδια και την αντίστοιχη κοινοτική ενίσχυση).

4. Η εξέταση µαζί µε τα πορίσµατα των άλλων εθνικών ή κοινοτικών ελέγχων στα οποία είχα πρόσβαση, απεκάλυψε χαµηλή/υψηλή
συχνότητα (αναφέρατε καταλλήλως εάν είναι υψηλή, εξηγήστε) σφαλµάτων/παρατυπιών. Τα αναφερθέντα σφάλµατα/παρατυπίες
αντιµετωπίστηκαν ικανοποιητικά από τις αρχές διαχείρισης και δεν φαίνεται να επηρεάζουν το καταβλητέο ποσό της κοινοτικής
ενίσχυσης, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

α)

β)

γ) κ.λπ.

(Αναφέρατε τα σφάλµατα/παρατυπίες που δεν αντιµετωπίστηκαν ικανοποιητικά και, για κάθε περίπτωση, το πιθανό συστηµικό
χαρακτήρα και µέγεθος του προβλήµατος και τα ποσά της κοινοτικής ενίσχυσης τα οποία φαίνεται να επηρεάζονται).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Είτε:

Εάν δεν ανέκυψαν εµπόδια κατά την εξέταση, η συχνότητα των σφαλµάτων που διαπιστώθηκαν είναι χαµηλή και όλα τα προβλήµατα
αντιµετωπίστηκαν ικανοποιητικά:

5α) Με βάση την εξέταση και τα πορίσµατα άλλων εθνικών ή κοινοτικών ελέγχων στα οποία είχα πρόσβαση, κατά τη γνώµη µου η
τελική δήλωση των δαπανών παρουσιάζει ορθά, όσον αφορά όλα τα ουσιαστικά σηµεία, τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν
σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τις διατάξεις του προγράµµατος και η αίτηση προς την Επιτροπή για την πληρωµή του
υπολοίπου της κοινοτικής ενίσχυσης φαίνεται να είναι έγκυρη.

Είτε:

Εάν ανέκυψαν ορισµένα εµπόδια κατά την εξέταση, αλλά η συχνότητα των σφαλµάτων δεν είναι υψηλή, ή εάν δεν αντιµετωπίστηκαν
ικανοποιητικά ορισµένα προβλήµατα:

5β) Με εξαίρεση τα θέµατα που αναφέρονται στο ανωτέρω σηµείο 3 και (ή) τα αναφερόµενα στο σηµείο 4 σφάλµατα/παρατυπίες που
δεν φαίνεται να έχουν αντιµετωπιστεί ικανοποιητικά, κατά τη γνώµη µου, η οποία βασίζεται στην εξέταση και στα πορίσµατα
άλλων εθνικών ή κοινοτικών ελέγχων, στα οποία είχα πρόσβαση, η τελική δήλωση δαπανών παρουσιάζει ορθά, όσον αφορά όλα
τα ουσιαστικά σηµεία, τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τις διατάξεις του προγράµµατος
και η αίτηση προς την Επιτροπή για την πληρωµή του υπολοίπου της κοινοτικής ενίσχυσης φαίνεται να είναι έγκυρη.
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Είτε:

Εάν ανέκυψαν κατά την εξέταση σηµαντικά εµπόδια, ή η συχνότητα των σφαλµάτων που διαπιστώθηκαν είναι υψηλή, ακόµη και εάν τα
αναφερθέντα σφάλµατα/παρατυπίες έχουν αντιµετωπισθεί ικανοποιητικά:

5γ) Λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα στο σηµείο 3 και (ή) δεδοµένης της υψηλής συχνότητας των σφαλµάτων που
αναφέρθηκαν στο σηµείο 4, δεν είµαι σε θέση να εκφράσω γνώµη για την τελική δήλωση δαπανών και την αίτηση προς την
Επιτροπή για την πληρωµή του υπολοίπου της κοινοτικής ενίσχυσης.

Ηµεροµηνία, υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

1. ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΤΙΣ ΖΗΤΕΙ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΩΝ

Τα ζητούµενα δεδοµένα µπορούν να συµπεριλαµβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες, ενώ το ακριβές περιεχόµενό τους δύναται να
αποτελεί αντικείµενο συµφωνίας µε το κράτος µέλος, για το ενδιαφερόµενο Ταµείο (Περιφερειακό, Κοινωνικό, ΕΓΤΠΕ, Τµήµα
Προσανατολισµού, Αλιείας). Τα αριθµηµένα πεδία υποδεικνύουν την προτιµώµενη διάρθρωση των δελτίων κατά την προετοιµασία
των µηχανογραφηµένων αρχείων προς διαβίβαση στην Επιτροπή (1).

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (σύµφωνα, µε την απόφαση έγκρισης της επιχορήγησης)

Πεδίο 1. Κωδικός CCI του Επιχειρησιακού Προγράµµατος/Ενιαίου Εγγράφου Προγραµµατισµού: (βλέπε «Ενιαίος κωδικός
αναγνώρισης»)

Πεδίο 2. Ονοµασία Επιχειρησιακού Προγράµµατος/Ενιαίου Εγγράφου Προγραµµατισµού

Πεδίο 3. Κωδικός προτεραιότητας (ή τεχνικής βοήθειας)

Πεδίο 4. Ονοµασία προτεραιότητας (ή τεχνικής βοήθειας)

Πεδίο 5. Κωδικός στοιχείου του προγράµµατος (µέτρου, υποµέτρου, δράσης κ.λπ.)

Πεδίο 6. Ονοµασία στοιχείου του προγράµµατος (µέτρου, υποµέτρου, δράσης κ.λπ.)

Πεδίο 7. ∆ιαρθρωτικό Ταµείο

Πεδίο 8. Αρχή πληρωµής

Πεδίο 9. ∆ιαχειριστική αρχή

Πεδίο 10. Ενδιάµεσος φορέας ή φορείς (πέραν της διαχειριστικής αρχής) στον οποίο ο τελικός δικαιούχος δηλώνει τις
δαπάνες

Πεδίο 11. Κωδικός της πράξης (2)

Πεδίο 12. Ονοµασία της πράξης

Πεδίο 13. Όνοµα της περιφέρειας ή της περιοχής στην οποία τοποθετείται/διεξάγεται η ενέργεια

Πεδίο 14. Κωδικός περιφέρειας ή περιοχής

Πεδίο 15. Συνοπτική περιγραφή της πράξης

Πεδίο 16. Αρχή της περιόδου επιλεξιµότητας για τις δαπάνες

Πεδίο 17. Τέλος της περιόδου επιλεξιµότητας για τις δαπάνες

Πεδίο 18. Φορέας της αποφάσεως έγκρισης επιχορήγησης (3)

Πεδίο 19. Ηµεροµηνία έγκρισης

Πεδίο 20. Αριθµός αναφοράς του τελικού δικαιούχου (4)

Πεδίο 21. Αριθµός αναφοράς του φορέα ή της εταιρείας που είναι υπεύθυνη έναντι του τελικού δικαιούχου για την
υλοποίηση της πράξης (εφόσον δεν είναι και ο τελικός δικαιούχος)

Πεδίο 22. Νοµισµατική µονάδα (εάν είναι διαφορετική από το ευρώ)

Πεδίο 23. Συνολικό κόστος της πράξης (5)

Πεδίο 24. Συνολικό επιλέξιµο κόστος της πράξης (6)

Πεδίο 25. ∆απάνες προς συγχρηµατοδότηση (7)

Πεδίο 26. Κοινοτική συνεισφορά

Πεδίο 27. Κοινοτική συνδροµή σε ποσοστό % (εάν καταχωρείται χωριστά από το πεδίο 26)

Πεδίο 28. Εθνική δηµόσια χρηµατοδότηση

Πεδίο 29. Εθνική χρηµατοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση

(1) Βλέπε οδηγίες για την κατάρτιση των µηχανογραφηµένων φακέλων στο παράρτηµα V.2
(2) Με τον όρο «πράξη» νοείται ένα έργο ή µία δράση που πραγµατοποιείται από τον τελικό δικαιούχο ή, όταν αυτός δεν είναι ο τελικός

αποδέκτης της χρηµατοδότησης, από φορέα ή εταιρεία που ενεργεί υπό την ευθύνη του, η οποία αφορά συναφείς δραστηριότητες και
αποτελεί συνήθως το αντικείµενο µιας ενιαίας αποφάσεως για έγκριση επιχορηγήσεως. Απαιτούνται στοιχεία που αφορούν τις µεµονωµένες
επιµέρους πράξεις και όχι συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν δραστηριότητες «τελικών δικαιούχων» οι οποίοι δεν εκτελούν οι ίδιοι τις
πράξεις (βλέπε παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού και τις παραγράφους 1.2, 1.3 και 2 του κανόνα 1 στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1685/2000 που αφορά την επιλεξιµότητα των δαπανών. Σε περιπτώσεις που αφορούν ενισχύσεις σε πολλούς µικρούς δικαιούχους δύναται
να συµφωνηθεί η υποβολή συγκεντρωτικών στοιχείων.

(3) Βλέπε σηµείο 3 του παραρτήµατος Ι.
(4) Όπως αυτός ορίζεται βάσει του άρθρου 32 παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 για τους σκοπούς

δήλωσης των δαπανών.
(5) Περιλαµβανοµένων των µη επιλέξιµων στοιχείων κόστους που αποκλείονται από τη βάση η οποία λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό

της δηµόσιας χρηµατοδότησης.
(6) Στοιχεία κόστους που συµπερλαµβάνονται στη βάση υπολογισµού της δηµόσιας χρηµατοδότησης.
(7) Άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.
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Πεδίο 30. Εθνική περιφερειακή δηµόσια χρηµατοδότηση

Πεδίο 31. Εθνική τοπική δηµόσια χρηµατοδότηση

Πεδίο 32. Άλλου είδους εθνική δηµόσια χρηµατοδότηση

Πεδίο 33. Ιδιωτική χρηµατοδότηση

Πεδίο 34. Χρηµατοδότηση από ΕΤΕπ

Πεδίο 35. Άλλη χρηµατοδότηση

Πεδίο 36. Παρέµβαση ανά κατηγορία και υποκατηγορία, σύµφωνα µε το µέρος 4.3 του παρόντος παραρτήµατος

Πεδίο 37. Εντοπισµός της πράξης σε αστική περιοχή/ύπαιθρο (1)

Πεδίο 38. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις (2)

Πεδίο 39. Επιπτώσεις στην ισότητα ευκαιριών (3)

Πεδίο 40. ∆είκτης (4)

Πεδίο 41. Μονάδα µέτρησης του δείκτη

Πεδίο 42. Στόχος τιµής δείκτη για την πράξη

B. ∆ΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Οι αιτούµενες πληροφορίες µπορούν να περιορίζονται στις καταστάσεις των δαπανών που δηλώθηκαν από τον τελικό δικαιούχο
δαπάνες για κάθε πράξη (µέρος 1). Σε συµφωνία µε το κράτος µέλος, αυτές οι πληροφορίες µπορούν να αναφέρονται στα
δεδοµένα των επιµέρους πληρωµών που διενεργούνται από τον τελικό δικαιούχο, ή από τον φορέα ή την εταιρεία που προβαίνει
στην υλοποίηση της πράξης, εφόσον δεν είναι και ο τελικός δικαιούχος (µέρος 2).

1. ∆ηλωθείσες δαπάνες από τον τελικό δικαιούχο για να συµπεριληφθούν στις δηλώσεις δαπανών που απευθύνονται
στην Επιτροπή

Πεδίο 43. Κωδικός της πράξης (= πεδίο 11)

Πεδίο 44. Ονοµασία της πράξης (= πεδίο 12)

Πεδίο 45. Αριθµός αναφοράς της αιτήσεως πληρωµής

Πεδίο 46. ∆απάνες δηλωθείσες ως επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση

Πεδίο 47. Κοινοτική συνδροµή

Πεδίο 48. Κοινοτική συνδροµή σε ποσοστό % (εφόσον καταχωρείται χωριστά από το πεδίο 47)

Πεδίο 49. Εθνική δηµόσια χρηµατοδότηση

Πεδίο 50. Εθνική χρηµατοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση

Πεδίο 51. Εθνική περιφερειακή δηµόσια χρηµατοδότηση

Πεδίο 52. Εθνική τοπική δηµόσια χρηµατοδότηση

Πεδίο 53. Άλλου είδους εθνική δηµόσια χρηµατοδότηση

Πεδίο 54. Ιδιωτική χρηµατοδότηση

Πεδίο 55. Χρηµατοδότηση από ΕΤΕπ

Πεδίο 56. Άλλη χρηµατοδότηση

Πεδίο 57. Επωνυµία/ονοµασία του φορέα που δηλώνει τις δαπάνες, εφόσον δεν πρόκειται για τον τελικό δικαιούχο (5)

Πεδίο 58. Ηµεροµηνία λογιστικής καταχώρησης (ηµεροµηνία κατάρτισης της καταχώρησης) (6)

Πεδίο 59. Τόπος των δικαιολογητικών εγγράφων που συνοδεύουν την υποβαλλόµενη από τον τελικό δικαιούχο (7) αίτηση
πληρωµής

Πεδίο 60. Αρχή του χρονικού διαστήµατος χορήγησης των δαπανών

Πεδίο 61. Τέλος του χρονικού διαστήµατος χορήγησης των δαπανών

Πεδίο 62. Ενδεχόµενα έσοδα αφαιρούµενα από τις δηλωθείσες δαπάνες

Πεδίο 63. Ενδεχόµενες δηµοσιονοµικές διορθώσεις, αφαιρούµενες από το ποσό της αίτησης

Πεδίο 64. ∆ηλωθείσες και πιστοποιηθείσες δαπάνες από την αρχή πληρωµής (σε ευρώ)

Πεδίο 65. Ηµεροµηνία της δήλωσης δαπανών από την αρχή πληρωµής

(1) Η πράξη λαµβάνει χώρα: α) σε αστική περιοχή, β) στην ύπαιθρο, ή γ) δεν οριοθετείται γεωγραφικά.
(2) Η σχετική πράξη α) εστιάζεται κυρίως στο περιβάλλον, β) είναι φιλική προς το περιβάλλον, γ) είναι περιβαλλοντικά ουδέτερη.
(3) Η πράξη α) εστιάζεται κυρίως σε θέµατα ισότητας ανδρών/γυναικών, β) είναι θετική από την άποψη της ισότητας ανδρών/γυναικών, ή γ)

είναι ουδέτερη από την άποψη της ισότητας αυτής.
(4) Αναφέρονται οι κυριότεροι δείκτες παρακολούθησης (ανάλογα µε τη συµφωνία µε το κράτος µέλος).
(5) Εάν ο τελικός δικαιούχος δηλώνει τις δαπάνες σε ενδιάµεσους φορείς ή στη διαχειριστική αρχή η οποία διαβιβάζει την αίτηση στην αρχή

πληρωµής, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει λεπτοµερή στοιχεία των δηλώσεων δαπανών σε κάθε επίπεδο, προκειµένου να παρακολουθήσει τη
διαδροµή ελέγχου (βλέπε σηµείο 5 του παραρτήµατος Ι).

(6) Σηµείο 1 του παραρτήµατος Ι.
(7) Για τη διαδροµή ελέγχου: βλέπε σηµείο 8 του παραρτήµατος Ι.
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Πεδίο 66. Εφαρµοζόµενη ισοτιµία(-ες) για το ευρώ (1)

Πεδίο 67. Ηµεροµηνία της τυχόν επιτόπιας επαλήθευσης

Πεδίο 68. Φορέας που πραγµατοποίησε την επιτόπια επαλήθευση

Πεδίο 69. ∆είκτης (2) (= πεδίο 40)

Πεδίο 70. Μονάδα µέτρησης του δείκτη (= πεδίο 41)

Πεδίο 71. Βαθµός επίτευξης του στόχου για την πράξη κατά την ηµεροµηνία της δηλώσεως ( %)

Πεδίο 72. Βαθµός επίτευξης του στόχου για την πράξη κατά την ηµεροµηνία της δηλώσεως σε σύγκριση µε την
προγραµµατισθείσα σύµφωνα µε το αρχικό πρόγραµµα πρόοδου ( %)

2. ∆εδοµένα σχετικά µε τις επιµέρους πληρωµές που διενήργησε ο τελικός δικαιούχος ή ο φορέας ή η εταιρεία που
υλοποίησε την πράξη (κατόπιν συµφωνίας)

Πεδίο 73. Ποσό της πληρωµής

Πεδίο 74. Αριθµός αναφοράς της πληρωµής

Πεδίο 75. Ηµεροµηνία πληρωµής (3)

Πεδίο 76. Ηµεροµηνία λογιστικής καταχώρησης (4)

Πεδίο 77. Τόπος των λεπτοµερών δικαιολογητικών εγγράφων για την πληρωµή από τον τελικό δικαιούχο (5)

Πεδίο 78. Όνοµα του αποδέκτη πληρωµής (προµηθευτής αγαθών ή φορέας παροχής υπηρεσιών· ανάδοχος εργολήπτης

Πεδίο 79. Αριθµός αναφοράς του αποδέκτη πληρωµής

2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ∆ΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

A. ΠΕ∆ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Ο κατωτέρω πίνακας πεδίων παρέµβασης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων βασίζεται στο άρθρο 36 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999 και έχει συνταχθεί για να βοηθήσει τις υπηρεσίες της Επιτροπής στην υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τη δραστη-
ριότητα των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων.

Οι πληροφορίες κατά πεδία χρησιµοποιούνται στις ετήσιες εκθέσεις των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και συµβάλλουν στη σαφή
κοινοποίηση των κοινοτικών πολιτικών. Επιπλέον είναι απαραίτητες στην Επιτροπή προκειµένου αυτή να απαντά στα αιτήµατα
παροχής πληροφοριών που προέρχονται από κοινοτικά όργανα, τα κράτη µέλη και από το κοινό.

Η κατάταξη αυτή σε κατηγορίες εντάσσεται στις δραστηριότητες διαχείρισης και πληροφόρησης σε επίπεδο προγραµµάτων και
δεν αποσκοπεί στην υποκατάσταση των τυπολογιών που βασίζονται στους άξονες προτεραιότητας των προγραµµάτων ή στις
ειδικές επιπτώσεις που έχουν εξακριβωθεί και µετρηθεί κατά τις εργασίες αξιολόγησης.

Κατά την επεξεργασία µέτρων στο πλαίσιο των προγραµµάτων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, τα κράτη µέλη διατηρούν τη
δυνατότητα να ακολουθήσουν µια κατάταξη σε κατηγορίες που µπορεί να αρµόζει καλύτερα στην εθνική και περιφερειακή τους
οργάνωση, και εφόσον το επιθυµούν µπορεί να βασιστούν στην υποδιαίρεση σε κατηγορίες που διενεργεί η Επιτροπή. Έχει όµως
σηµασία να είναι η Επιτροπή σε θέση να συντάσσει συγκεντρωτικές εκθέσεις σχετικά µε τις δραστηριότητες των Ταµείων, ανά
πεδίο παρέµβασης. Τοιουτοτρόπως, το συµπλήρωµα προγραµµατισµού πρέπει να δείχνει την σχέση µεταξύ κάθε µέτρου και της
αντίστοιχης κατηγορίας στον πίνακα της Επιτροπής. Αυτή η σχέση θα µπορούσε π.χ. να καταδειχθεί µε την εφαρµογή του
ενδεδειγµένου κωδικού σε κάθε µέτρο ή µε την αντιστοιχία µεταξύ εθνικών κωδικών και των κατηγοριών της Επιτροπής. Η σχέση
αυτή θα πρέπει επίσης να αναφέρεται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης των προγραµµάτων.

Ο πίνακας δεν είναι εξ ολοκλήρου νέος, αλλά έχει καταρτισθεί στη βάση 14 βασικών κατηγοριών που χρησιµοποιούνται στα
προγράµµατα του στόχου 1 στο πλαίσιο της άσκησης προσθετικότητας της προηγουµένης προγραµµατικής περιόδου.

B. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο πλαίσιο της οικονοµικής διαχείρισης των παρεµβάσεων, η Επιτροπή έχει υποδείξει τον τύπο των πληροφοριών που θα πρέπει
να διαθέσει το κράτος µέλος, δηλαδή κατά πόσο:

1. το έργο ευρίσκεται σε µια περιοχή α) αστική β) αγροτική ή γ) δεν δύναται να καθορισθεί γεωγραφικά·

2. το έργο α) επικεντρώνεται κυρίως στη προστασία του περιβάλλοντος, β) είναι φιλικό προς το περιβάλλον ή γ) είναι
περιβαλλοντικά ουδέτερο·

3. το έργο α) επικεντρώνεται κυρίως στην ισότητα ανδρών/γυναικών, β) αποβαίνει θετικό κρινόµενο µε βάση τους όρους
ισότητας ανδρών/γυναικών ή γ) είναι ουδέτερο ως προς την ισότητα ανδρών/γυναικών.

Η διάθεση των ανωτέρω πληροφοριών στο πλαίσιο της οικονοµικής διαχείρισης και η υποχρέωση χρησιµοποίησης της κατάταξης
των παρεµβάσεων θα επιτρέψει στην Επιτροπή να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ευρωπαίων πολιτών.

(1) Αναφέρατε την εφαρµοζόµενη ισοτιµία για κάθε ποσό που δηλώθηκε από τον τελικό δικαιούχο εάν έχουν υποβληθεί περισσότερες δηλώσεις.
(2) Αναφέρονται οι κυριότεροι δείκτες παρακολούθησης (αναλόγως της συµφωνίας µε το κράτος µέλος).
(3) Σηµείο 1 του παραρτήµατος Ι.
(4) Σηµείο 1 του παραρτήµατος Ι.
(5) Σηµείο 8 του παραρτήµατος Ι.
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3. ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1. Παραγωγικό περ ιβάλλον

11 Γεωργία

111 Επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις

112 Εγκατάσταση νέων αγροτών

113 Επαγγελµατική κατάρτιση γεωργικού προσανατολισµού

114 Βελτίωση της µεταποίησης και της εµπορίας γεωργικών προϊόντων

12 ∆ασοκοµία

121 ∆ασοκοµικές επενδύσεις

122 Βελτίωση της συγκοµιδής, µεταποίησης και εµπορίας δασοκοµικών προϊόντων

123 Προώθηση νέων διεξόδων για τη χρησιµοποίηση και την εµπορία δασοκοµικών προϊόντων

124 Συγκρότηση συνδέσµων δασοκτηµόνων

125 Αποκατάσταση του δασοκοµικού δυναµικού που επλήγη από θεοµηνίες, και πρόβλεψη ενδεδειγµένων προληπτικών
µέσων

126 ∆άσωση µη γεωργικής γης

127 Βελτίωση και διατήρηση της οικολογικής σταθερότητας προστατευόµενων δασών

128 Επαγγελµατική κατάρτιση δασοκοµικού προσανατολισµού

13 Προώθηση της προσαρµογής και της ανάπτυξης αγροτικών περιοχών

1301 Έγγειες βελτιώσεις

1302 Αναδασµός

1303 Κατάστρωση υπηρεσιών ανακούφισης και διαχείρισης αγροκτηµάτων

1304 Προώθηση γεωργικών προϊόντων ποιότητας στην αγορά

1305 Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονοµία και τον πληθυσµό

1306 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών και προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονοµιάς

1307 ∆ιαφοροποίηση των γεωργικών και συναφών προς τη γεωργία δραστηριοτήτων, για τη δηµιουργία πολλαπλών
δραστηριοτήτων ή εναλλακτικών εισοδηµάτων

1308 ∆ιαχείριση γεωργικών υδατικών πόρων

1309 Ανάπτυξη και βελτίωση υποδοµών που συνδέονται µε την ανάπτυξη της γεωργίας

1310 Κίνητρα για τουριστικές δραστηριότητες

1311 Κίνητρα για χειροτεχνικές δραστηριότητες σχετιζόµενες µε αγροκτήµατα

1312 Προστασία του περιβάλλοντος σε σύνδεση µε τη διατήρηση της γης, των δασών και του τοπίου, καθώς και µε τη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων

1313 Αποκατάσταση του δυναµικού γεωργικής παραγωγής που επλήγη από θεοµηνίες και καθιέρωση ενδεδειγµένων
προληπτικών µέσων

1314 Χρηµατοοικονοµική τεχνική

14 Αλιεία

141 Προσαρµογή της αλιευτικής προσπάθειας

142 Ανανέωση και εκσυγχρονισµός του αλιευτικού στόλου

143 Μεταποίηση, εµπορία και προώθηση αλιευτικών προϊόντων

144 Υδατοκαλλιέργεια

145 Εγκαταστάσεις αλιευτικών λιµένων, προστασία και ανάπτυξη υδάτινων πόρων

146 Κοινωνικοοικονοµικά µέτρα και βοηθήµατα για την προσωρινή αναστολή δραστηριότητας και άλλες οικονοµικές
αντισταθµίσεις

147 Ενέργειες από επαγγελµατίες, παράκτια αλιεία µικρής κλίµακας και µεσόγειος αλιεία

148 Χρηµατοδοτούµενα µέτρα απο άλλα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ)
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15 Υποβοήθηση µεγάλων επιχειρήσεων

151 Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο (µηχανήµατα και εξοπλισµός, συγχρηµατοδότηση κρατικών ενισχύσεων)

152 Φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, καθαρές και εξοικονοµητικές ενεργειακές τεχνολογίες

153 Γνωµοδοτικές υπηρεσίες επιχειρήσεων (συµπεριλαµβανοµένης της διεθνοποίησης, εξαγωγικής και περιβαλλοντικής
διαχείρισης, αγοράς τεχνολογίας)

154 Υπηρεσίες προς τους έλκοντες δικαιώµατα (υγεία και ασφάλεια, προσφορά περίθαλψης σε εξαρτώµενα από αυτούς
άτοµα)

155 Χρηµατοοικονοµική τεχνική

16 Υποβοήθηση ΜΜΕ και χειροτεχνία

161 Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο (µηχανήµατα και εξοπλισµός, συγχρηµατοδότηση κρατικών ενισχύσεων)

162 Φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, καθαρές και εξοικονοµητικές ενεργειακές τεχνολογίες

163 Υπηρεσίες συµβούλου επιχειρήσεων (πληροφορίες, επιχειρηµατικός προγραµµατισµός, υπηρεσίες συµβούλων, προ-
ώθηση στην αγορά, διαχείριση, µελέτη, διεθνοποίηση, εξαγωγική και περιβαλλοντική διαχείριση, αγορά τεχνολογίας)

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

165 Χρηµατοοικονοµική τεχνική

166 Υπηρεσίες προς υποστήριξη της κοινωνικής οικονοµίας (παροχή περίθαλψης για εξαρτώµενα άτοµα, υγεία και
ασφάλεια, πολιτιστικές δραστηριότητες)

167 Επαγγελµατική κατάρτιση προσανατολισµένη στις ΜΜΕ και στη χειροτεχνία

17 Τουρισµός

171 Φυσικές επενδύσεις (κέντρα πληροφόρησης, τουριστικά καταλύµατα, εστίαση, εγκαταστάσεις )

172 Μη φυσικές επενδύσεις (ανάπτυξη και παροχή τουριστικών υπηρεσιών, αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές
δραστηριότητες, πολιτιστική κληρονοµιά)

173 Επιµεριζόµενες υπηρεσίες για, το τουριστικό κύκλωµα (συµπεριλαµβανοµένων δραστηριοτήτων προώθησης,
δικτύωσης, συνεδρίων και εµπορικών εκθέσεων)

174 Επαγγελµατική κατάρτιση τουριστικού προσανατολισµού

18 Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτοµία (ΕΤΑΚ)

181 Ερευνητικά έργα βασιζόµενα σε πανεπιστήµια, και ερευνητικά ινστιτούτα

182 Καινοτοµία και µεταφορά τεχνολογίας, σύσταση δικτύων και εταιρικών σχηµάτων µεταξύ επιχειρήσεων ή/και
ερευνητικών ινστιτούτων

183 Υποδοµές ΕΤΑΚ

184 Επιµόρφωση ερευνητών

2. Ανθρώπινο ι πόροι

21 Πολιτική αγοράς εργασίας

22 Κοινωνική ένταξη

23 Ανάπτυξη παιδαγωγικής και επαγγελµατικής κατάρτισης µη συνδεόµενης µε ιδιαίτερο τοµέα (άτοµα, εταιρείες)

24 Ελαστικότητα εργατικού δυναµικού, επιχειρηµατική δραστηριότητα, καινοτοµία, τεχνολογίες πληροφοριών και επι-
κοινωνίας (άτοµα, εταιρείες)

25 Θετικές ενέργειες στην αγορά εργασίας υπέρ των γυναικών

3. Βασική υποδοµή

31 Υποδοµή µεταφορών

311 Σιδηρόδροµοι

312 Οδοί
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3121 Εθνικές οδοί

3122 Περιφερειακές/τοπικές οδοί

3123 Ποδηλατόδροµοι

313 Αυτοκινητόδροµοι

314 Αερολιµένες

315 Λιµένες

316 Πλωτές οδοί

317 Αστικές µεταφορές

318 Πολυτροπικές µεταφορές

319 Νοήµονα µεταφορικά συστήµατα

32 Υποδοµή τηλεπικοινωνιών και κοινωνία των πληροφοριών

321 Βασική υποδοµή

322 Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (συµπεριλαµβανόµενων µέτρων για την ασφάλεια και την ασφαλή
διαβίβαση)

323 Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη (υγεία, διοίκηση, εκπαίδευση)

324 Υπηρεσίες και εφαρµογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εµπόριο και συναλλαγές, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση)

33 Ενεργειακές υποδοµές (παραγωγή, παροχή)

331 Ηλεκτρισµός, αέριο, υγρά και στερεά καύσιµα

332 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειες (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική ενέργεια, βιοµάζα)

333 Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή, ενεργειακός έλεγχος

34 Περιβαλλοντική υποδοµή (συµπεριλαµβανοµένων των υδάτων)

341 Ατµόσφαιρα

342 Θόρυβος

343 Αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα (συµπεριλαµβανοµένων των νοσοκοµειακών και επικίνδυνων αποβλήτων)

344 Πόσιµο νερό (συγκέντρωση, αποθήκευση, επεξεργασία και διανοµή)

345 Αποχέτευση και καθαρισµός λυµάτων

35 Σχεδιασµός και αποκατάσταση

351 Αναβάθµιση και αποκατάσταση τόπων βιοµηχανικής και στρατιωτικής χρήσης

352 Αποκατάσταση αστικών περιοχών

353 Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος

354 ∆ιατήρηση και αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονοµιάς

36 Κοινωνική υποδοµή και δηµόσια υγεία

4. ∆ιάφορα

41 Τεχνική αρωγή και καινοτόµες ενέργειες (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ, ΧΜΠΑ)

411 Προετοιµασία, υλοποίηση, παρακολούθηση, δηµοσιότητα

412 Αξιολόγηση

413 Εκπόνηση µελετών

414 Καινοτόµες ενέργειες

415 Πληροφόρηση του πολίτη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Μέσα διαβίβασης

Τα περισσότερα µέσα διαβίβασης σε τωρινή ισχύ µπορούν να χρησιµοποιηθούν υπό τον όρο της προγενέστερης συµφωνίας µε
την επιτροπή. Ο ακόλουθος µη λεπτοµερής κατάλογος περιλαµβάνει τα προτιµώµενα µέσα διαβίβασης.

1. Μαγνητικά µέσα αποθήκευσης

— δισκέτα 3,5 ιντσών 1.4 Mb (Dos/Windows)
προαιρετική συµπίεση σε µορφότυπο ΖΙΡ.

— κασέτα DAT
4 mm DDS-1 (90 m).

— ∆ίσκος CD-ROM (WORM)

2. ∆ιαβίβαση ηλεκτρονικών αρχείων

— απευθείας αποστολή µηνυµάτων µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
για αρχεία µεγέθους το πολύ 5 Mb
προαιρετική συµπίεση σε µορφότυπο ΖΙΡ.

— διαβίβαση µε πρωτόκολλο µεταβίβασης αρχείου FTP
προαιρετική συµπίεση σε µορφότυπο ΖΙΡ.

2. Προτιµώµενο τυποποιηµένο πρότυπο για την προετοιµασία αποσπάσµατος από τα ηλεκτρονικά αρχεία των κρατών
µελών

Το προτιµώµενο τυποποιηµένο πρότυπο αρχείου διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Κάθε εγγραφή αρχίζει µε κωδικό τριών χαρακτήρων µε τον οποίο αναγνωρίζονται οι περιεχόµενες στην εγγραφή
πληροφορίες. Υπάρχουν δύο είδη εγγραφών:

α) εγγραφές πράξης µε αναγνωριστικό σηµείο τον κωδικό «PRJ», που περιέχουν γενικές πληροφορίες για την ενέργεια. Τα
χαρακτηριστικά της εγγραφής (πεδίο 1 έως και πεδίο 41 ) είναι εκείνα που περιγράφονται στο παράρτηµα IV, σηµείο
1 Α·

β) εγγραφές πληρωµών µε αναγνωριστικό σηµείο τον κωδικό «ΡΑΥ», που περιέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις
πληρωµές σε σχέση µε την πράξη. Τα χαρακτηριστικά της εγγραφής (πεδίο 42 έως και πεδίο 78) είναι εκείνα που
περιγράφονται στο παράρτηµα IV, σηµείο 1 Β.

2. Οι εγγραφές «PRJ» που περιέχουν πληροφορίες για µία πράξη ακολουθούνται αµέσως µετά από πολλές εγγραφές «ΡΑΥ»
που περιέχουν πληροφορίες για τις πληρωµές ως προς την ανωτέρω πράξη. Εναλλακτικά, οι εγγραφές «PRJ» και «ΡΑΥ»
µπορούν να δοθούν σε ξεχωριστά αρχεία.

3. Τα πεδία διαχωρίζονται µε ερωτηµατικό («;»). ∆ύο διαδοχικά ερωτηµατικά δηλώνουν ότι δέν δίνεται τιµή για το
συγκεκριµένο πεδίο («κενό πεδίο»).

4. Οι εγγραφές έχουν µεταβλητό µήκος. Κάθε εγγραφή καταλήγει σε ένα κωδικό «CR LF» ή «Carriage Return — Line Feed»
(σε δεκαεξαδικό σύστηµα: «0D 0Α»).

5. Το αρχείο κωδικοποιείται σε κώδικα ASCII.

6. Αριθµητικά πεδία που αντιπροσωπεύουν ποσά:

α) σηµείο υποδιαστολής: «.»·

β) εφόσον χρειάζεται, το πρόσηµο («+» ή «–») τίθεται στο άκρο αριστερό και ακολουθείται αµέσως από τους αριθµούς·

γ) σταθερός αριθµός δεκαδικών ψηφίων·

δ) δεν υπάρχει κενό διάστηµα µεταξύ των ψηφίων· ούτε µεταξύ των χιλιάδων.

7. Πεδίο ηµεροµηνίας: «DDMMYYYY» (ηµέρα µε 2 ψηφία, µήνας µε 2 ψηφία, έτος µε 4 ψηφία).

8. Τα δεδοµένα µε µορφή κειµένου δεν πρέπει να τίθενται µεταξύ εισαγωγικών («»). Εξυπακούεται ότι το σηµείο διαχωρισµού
«;» δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε δεδοµένα µε µορφή κειµένου.

9. Για όλα τα πεδία: δεν υπάρχει κενό διάστηµα ούτε στην αρχή ούτε στο τέλος του πεδίου.

10. Τα αρχεία που πληρούν τους ανωτέρω κανόνες θα έχουν την εξής µορφή (παράδειγµα):

ΡRJ;1999FΙ161DΟ002;Στόχος 1 Ανατολική Φινλανδία;2;Επιχειρησιακή ανάπτυξη;1;Υποστήριξη επένδυσης;…

ΡΑΥ;1234;Επιχειρησιακό πάρκο;2315;103300;51650;50 %;…

(άλλες εγγραφές δεδοµένων µε τα πεδία στην ίδια σειρά).

11. Για τα αρχεία που προέρχονται από την Ελλάδα, ζητούµε να εφαρµόζεται η κωδικοποίηση ELOT-928 ή ISO 8859-7.
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3. Τεκµηρίωση

Κάθε αρχείο πρέπει να συνοδεύεται µε τα σύνολα ελέγχου για τα εξής:

1. αριθµός εγγραφών·

2. συνολικό ποσό·

3. άθροισµα των µερικών συνόλων για κάθε πρόγραµµα.

Για κάθε πεδίο που εκφράζεται µε ένα κωδικό, η σηµασία των χρησιµοποιηθέντων κωδικών πρέπει να επισυνάπτεται στο αρχείο.

Το άθροισµα των εγγραφών στο ηλεκτρονικό αρχείο ανά πρόγραµµα και υποπρόγραµµα (προτεραιότητα) οφείλει να
αντιστοιχεί στις υποβαλλόµενες στην Επιτροπή δηλώσεις πληρωµών. Τυχόν διαφορές θα αιτιολογούνται µε επισυναπτόµενο
σηµείωµα στο αρχείο.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 448/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 2ας Μαρτίου 2001

για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου
όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δηµοσιονοµικών διορθώσεων στην παρέµβαση που χορηγείται στο

πλαίσιο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου, της 21ης
Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα ∆ιαρθρωτικά
Ταµεία (1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 2,

Μετά από διαβούλευση µε την επιτροπή του άρθρου 147 της
συνθήκης,

Μετά από διαβούλευση µε την επιτροπή γεωργικών διαρθρώσεων
αγροτικής ανάπτυξης,

Μετά από διαβούλευση µε την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέρ-
γειας,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 39 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999 επιβάλλει στα κράτη µέλη να πραγµατοποιούν
δηµοσιονοµικές διορθώσεις σε σχέση µε επιµέρους ή συστη-
µατικές παρατυπίες, καταργώντας το σύνολο ή µέρος της
κοινοτικής συνδροµής.

(2) Για να διασφαλιστεί οµοιόµορφη εφαρµογή της ανωτέρω
διάταξης σε όλο τον κοινοτικό χώρο, είναι ανάγκη να θεσπι-
στούν διατάξεις για τον καθορισµό αυτών των διορθώσεων
και την ενηµέρωση της Επιτροπής.

(3) Θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για το ποσό των
δηµοσιονοµικών διορθώσεων στις οποίες η Επιτροπή δύνα-
ται να προβεί βάσει του άρθρου 39 παράγραφος 3 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 στις περιπτώσεις όπου
το κράτος µέλος αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
που υπέχει βάσει του άρθρου 39 παράγραφος 1 ή του
άρθρου 38.

(4) Θα πρέπει να θεσπισθούν λεπτοµερείς διατάξεις βάσει του
άρθρου 39 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999 και θα πρέπει να προβλεφθεί η εφαρµογή της
ίδιας διαδικασίας στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 38 παράγραφος 5 του κανονισµού.

(5) Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1865/90 της Επιτροπής, της 2ας
Ιουλίου 1990, σχετικά µε τους τόκους υπερηµερίας που
καταβάλλονται σε περίπτωση καθυστέρησης της επιστροφής
της συνδροµής των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων (2) θα πρέπει να
αντικατασταθεί. Ωστόσο, οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1865/90 θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρµόζονται
στην παρέµβαση που χορηγείται για την περίοδο 1994-
1999, δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 του
Συµβουλίου (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3193/94 (4).

(6) Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να ισχύει µε την επιφύλαξη
των διατάξεων που διέπουν την ανάκτηση των κρατικών
ενισχύσεων που ορίζονται στο άρθρο 14 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου, της 22ας Μαρτίου
1999, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του
άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (5).

(7) Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής για την ανάπτυξη και
ανασυγκρότηση των περιφερειών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Αντικείµενο

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τους λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 όσον αφορά τη διαδικασία
διενέργειας δηµοσιονοµικών διορθώσεων στη συνδορµή που χορη-
γείται από τα διαρθρωτικά ταµεία και την οποία διαχειρίζονται τα
κάτη µέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

∆ηµοσιονοµικές διορθώσεις που πραγµατοποιούν τα κράτη µέλη

Άρθρο 2

1. Αν πρόκειται για συστηµατική παρατυπία, πρέπει να εξετάζο-
νται, βάσει του άρθρου 39 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/1999, όλες οι πράξεις που ενδέχεται να έχουν επηρεα-
σθεί σχετικά.

2. Όταν καταργείται, εξ ολοκλήρου ή εν µέρει η κοινοτική
συνδροµή, τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη τη φύση και τη
σοβαρότητα των παρατυπιών, καθώς και τις δηµοσιονοµικές απώ-
λειες των ταµείων.

3. Τα κράτη µέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή, υπό µορφή
παραρτήµατος της τελευταίας τριµηνιαίας αναφοράς εκάστου έτους
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1681/94 της Επι-
τροπής (6), κατάλογο των διαδικασιών κατάργησης που έχουν κι-
νηθεί το προηγούµενο έτος, µαζί µε πληροφορίες σχετικά µε τα
µέτρα που έχουν ήδη θεσπιστεί ή που, ανάλογα µε την περίπτωση,
απαιτείται ακόµη να θεσπιστούν, για να προσαρµοστούν τα συστή-
µατα διαχείρισης και ελέγχου.

Άρθρο 3

1. Σε περίπτωση που πρέπει να ανακτηθούν ποσά ως συνέπεια
κατάργησης δυνάµει τον άρθρου 39 παράγραφος 1 του κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, η αρµόδια υπηρεσία ή φορέας κινούν

(1) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 170 της 3.7.1990, σ. 35.
(3) ΕΕ L 185 της 15.7.1988, σ. 9. (5) ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1.
(4) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 11. (6) ΕΕ L 178 της 12.7.1994, σ. 43.
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διαδικασίες ανάκτησης, ενηµερώνοντας σχετικά τις αρχές πληρωµών
και διαχείρισης. Οι ανακτήσεις αυτές πρέπει να γνωστοποιούνται
και να καταγράφονται σύµφωνα µε το άρθρο 8 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 438/2001 της Επιτροπής (1).

2. Η συνδροµή των Ταµείων που έχει καταργηθεί σύµφωνα µε
την παράγραφο 1, απαγορεύεται να επαναχρησιµοποιείται για την
πράξη ή τις πράξεις που ήταν το αντικείµενο της διόρθωσης·
απαγορεύεται επίσης να χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση που πραγµα-
τοποιείται δηµοσιονοµική διόρθωση για συστηµατικό σφάλµα, για
τις πράξεις στις οποίες έχει διαπιστωθεί αυτό το συστηµατικό
σφάλµα. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή, µε την έκθεση
η οποία αναφέρεται στο ως άνω άρθρο 2 παράγραφος 3, σχετικά
µε τις αποφάσεις ή προτάσεις τους για επαναχρησιµοποίηση των
πόρων που έχουν καταργηθεί και, εφόσον παρίσταται ανάγκη, για
τροποποίηση του δηµοσιονοµικού σχεδίου της ενίσχυσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Οι δηµοσιονοµικές διορθώσεις που πραγµατοποιούνται από την
Επιτροπή

Άρθρο 4

1. Το ποσό της δηµοσιονοµικής διόρθωσης που πραγµατοποιεί-
ται από την Επιτροπή δυνάµει τον άρθρου 39 παράγραφος 3 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, που αφορά τις επιµέρους ή
συστηµατικές παρατυπίες, θα αξιολογηθεί, όπου αυτό είναι δυνατό
και εφαρµόσιµο, βάσει µεµονωµένων φακέλων και θα ισούται µε το
ποσό της δαπάνης που χρεώθηκε αδικαιολόγητα στα Ταµεία,
σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας.

2. Όταν δεν είναι δυνατό ή εφικτό να υπολογιστεί επακριβώς το
ποσό της παράτυπης δαπάνης ή όταν η εξ ολοκλήρου ακύρωση της
εν λόγω παράτυπης δαπάνης θα ήταν δυσανάλογη και συνεπώς η
Επιτροπή επιβάλλει δηµοσιονοµικές διορθώσεις κατά παρεκβολή ή
κατ’ αποκοπή, ενεργεί ως εξής:

α) σε περίπτωση παρεκβολής, χρησιµοποιεί ως αφετηρία ένα αντι-
προσωπευτικό δείγµα δοσοληψιών µε παρόµοια χαρακτηριστικά·

β) σε περίπτωση αποκοπής, εκτιµά την σηµασία παράβασης των
κανονισµών όπως επίσης την έκταση και τις δηµοσιονοµικές
επιπτώσεις της διαπιστωθείσης παρατυπίας.

3. Όταν η Επιτροπή βασίζει τη θέση της στα γεγονότα που
έχουν διαπιστωθεί από ελεγκτές που δεν είναι µέλη των υπηρεσιών
της, εξάγει τα συµπεράσµατά της σε συνάρτηση µε δηµοσιονοµικές
επιπτώσεις αυτών των γεγονότων, αφού θα έχει εξετάσει τα µέτρα
που έχουν ληφθεί από το οικείο κράτος µέλος δυνάµει του άρθρου
39 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, τις
εκθέσεις που έχουν διαβιβαστεί δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1681/94, και όποιες απαντήσεις έχουν ληφθεί από το κράτος
µέλος.

Άρθρο 5

1. Το οικείο κράτος µέλος διαθέτει προθεσµία δύο µηνών για να
απαντήσει σε αίτηση, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο του άρθρου 39
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, για να
υποβάλει τα σχόλιά του και, κατά περίπτωση, να πραγµατοποιήσει
διορθώσεις, εκτός από δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις που η
Επιτροπή δύναται να παρατείνει την προθεσµία.

2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή προτείνει δηµοσιονοµικές
διορθώσεις κατά παρεκβολή ή κατ’ αποκοπή, δίνεται στο κράτος
µέλος η ευκαιρία να αποδείξει, µέσω εξέτασης των σχετικών
φακέλων, ότι η πραγµατική σοβαρότητα της παρατυπίας ήταν
µικρότερη από την εκτίµηση της Επιτροπής. Το κράτος µέλος, σε
συµφωνία µε την Επιτροπή, δύναται να περιορίσει το πεδίο της
εξέτασης σε ένα κατάλληλο ποσοστό ή ένα δείγµα των σχετικών
φακέλων. Εκτός από δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, η χρο-
νική παράταση που χορηγείται για αυτή την εξέταση δεν µπορεί να
υπερβεί περαιτέρω την περίοδο δύο µηνών µετά τη δίµηνη περίοδο
πού αναφέρεται στην παράγραφο 1. Τα αποτελέσµατα αυτής της
εξέτασης εξετάζονται µε τον τρόπο που προσδιορίζεται στο δεύ-
τερο εδάφιο του άρθρου 39 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/1999. Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη κάθε αποδεικτικό
στοιχείο που παρέχεται από το κράτος µέλος εντός των προαναφε-
ρόµενων προθεσµιών.

3. Όταν το κράτος µέλος έχει αντιρρήσεις σχετικά µε τις
παρατηρήσεις πού διατύπωσε η Επιτροπή και λαµβάνει χώρα
ακρόαση δυνάµει του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 39 παράγρα-
φος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, η τρίµηνη προθε-
σµία εντός της οποίας αποφασίζει η Επιτροπή δυνάµει τον άρθρου
39 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισµού αρχίζει να υπολογίζε-
ται από την ηµεροµηνία της ακρόασης.

Άρθρο 6

Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή έχει διακόψει τις πληρωµές δυνά-
µει του άρθρου 38 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999, η Επιτροπή και το οικείο κράτος µέλος καταβάλλουν
προσπάθειες για επίτευξη συµφωνίας εντός της πεντάµηνης προθε-
σµίας που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 5 του ανωτέρω
κανινισµού, σύµφωνα µε τη διαδικασία και τα χρονικά όρια που
καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 του παρό-
ντος κανονισµού. Εάν δεν επιτευχθεί συµφωνία εφαρµόζεται η
παράγραφος 3 του άρθρου 5.

Άρθρο 7

1. Κάθε οφειλόµενη επιστροφή στην Επιτροπή δυνάµει του άρ-
θρου 39 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999
πραγµατοποιείται πριν από την ηµεροµηνία λήξης που ορίζεται
στην εντολή είσπραξης που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 28 του
δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπο-
λογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η ηµεροµηνία οφειλής,
καθορίζεται έως το τέλος του δεύτερου µήνα που ακολουθεί την
έκδοση της εντολής.

2. Για οποιαδήποτε καθυστέρηση ως προς την επιστροφή, επι-
βάλλεται πληρωµή τόκων υπερηµερίας από την ηµεροµηνία λήξης
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έως την ηµεροµηνία πληρωµής.
Το σχετικό επιτόκιο είναι υψηλότερο κατά µιάµιση µονάδα από το
επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις κύριες
συναλλαγές της αναχρηµατοδότησης την πρώτη εργάσιµη ηµέρα
του µήνα στον οποίο εµπίπτει η ηµεροµηνία λήξης.

3. Η δηµοσιονοµική διόρθωση, δυνάµει του άρθρου 39 παρά-
γραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, δεν απαλλάσσει
το κράτος µέλος από την υποχρέωσή του να επιδιώξει ανακτήσεις
δυνάµει του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999 και του άρθρου 3 παράγραφος 1 του
παρόντος κανονισµού, ούτε τις διατάξεις σχετικά µε την ανάκτηση
της κρατικής βοήθειας όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999.(1) ΕΕ L 63 της 3.3.2001, σ. 21.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 8

Ο κανονισµός (EOΚ) αριθ. 1865/90 καταργείται.

Εξακολουθεί ωστόσο να εφαρµόζεται για τις µορφές παρέµβασης που χορηγήθηκαν για την περίοδο 1994-1999,
βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88.

Άρθρο 9

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2001.

Για την Επιτροπή

Michel BARNIER

Μέλος της Επιτροπής





 
 

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 
 
Έχοντας υπόψη 
 

1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) 
όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 27 του ν.2081/92  (ΦΕΚ 154/Α) και τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 1 παρ.2α του ν.2469/97 (ΦΕΚ 38/Α).   

2.  Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης  µε αριθ. ∆Ι∆Κ/Φ1/2/11187/12.05.2000 (ΦΕΚ 630/Β) 

3. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας µε αρ. 
∆ΙΟΕ/27081/540/27-7-2000 «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής 
Οικονοµίας» (ΦΕΚ 970/Β/3-8-2000).  

4. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών µε αρ. 
∆ΙΟΕ/1039386/441/Α0006/21.04.2000 «Ανάθεση αρµοδιοτήτων του Υπουργού Οικονοµικών 
στους Υφυπουργούς Οικονοµικών» (ΦΕΚ 571/Β/21.04.2000).  

5. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων µε αρ. ΣΤ5/25/26-4-2000 «Ορισµός αρµοδιοτήτων Υφυπουργού του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων»  

6. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1260/99 του Συµβουλίου της 21-6-1999. 
7. Το Νόµο 2860/2000 (ΦΕΚ 251/14-11-2000)  
8. Το ΚΠΣ 2000-2006 και ειδικότερα το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και 

Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση», την αρµοδιότητα διαχείρισης και εφαρµογής του οποίου 
έχει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.   

9. Το  γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται ακαθόριστη δαπάνη,  η οποία θα 
αντιµετωπιστεί από πιστώσεις  του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων.  
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 
 

Άρθρο 1 
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας 

 
1. Στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων συνιστάται ειδική υπηρεσία µε τίτλο 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Αρχική 
Επαγγελµατική Κατάρτιση» όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του ν. 2860/2000.  

2. Σκοπός της υπηρεσίας είναι η άσκηση των αρµοδιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο  4 του ν. 
2860/2000 .  

3. Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αρχικής 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) υπάγεται στον Ειδικό Γραµµατέα του Ενιαίου 
∆ιοικητικού Τοµέα Ευρωπαϊκών Θεµάτων και ΚΠΣ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 



Θρησκευµάτων. 
 
 

Άρθρο 2 
∆ιάρθρωση Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του  Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και 

Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» 
 
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Αρχική 
Επαγγελµατική Κατάρτιση»  διαρθρώνεται σε (7) µονάδες: 
Μονάδα Α  Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης  
Μονάδα Β1  Παρακολούθησης και ∆ιαχείρισης ∆ράσεων Προώθησης Ισότητας Ευκαιριών  
Μονάδα Β2  Παρακολούθησης και ∆ιαχείρισης ∆ράσεων Αναβάθµισης Ποιότητας 

Εκπαίδευσης 
Μονάδα Β3  Παρακολούθησης και ∆ιαχείρισης ∆ράσεων Σύνδεσης µε την Αγορά Εργασίας 
Μονάδα Β4  Παρακολούθησης και ∆ιαχείρισης ∆ράσεων Υλικοτεχνικής Υποδοµής και 

Τεχνικής Βοήθειας 
Μονάδα Γ  Ελέγχου  
Μονάδα ∆  Οργάνωσης - Υποστήριξης 
 
 

Άρθρο 3 
 

Αρµοδιότητες Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση 
και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση»  

 
Οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» περιγράφονται στο άρθρο 4 του ν. 
2860/2000 και κατανέµονται µεταξύ των µονάδων της ως εξής: 
 
Α. Μονάδα Α Προγραµµατισµού και  Αξιολόγησης 
 
1. Μεριµνά για την κατάρτιση του συµπληρώµατος προγραµµατισµού και τις προσαρµογές του 
µετά από συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και όργανα  για τον προγραµµατισµό και για την 
υποβολή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράµµατος. 
Επεξεργάζεται και εισηγείται τα κριτήρια ένταξης των πράξεων στα µέτρα του επιχειρησιακού 
προγράµµατος.  
2. Συντάσσει την ετήσια και τελική έκθεση του επιχειρησιακού προγράµµατος και µεριµνά για 
την υποβολή τους στην επιτροπή παρακολούθησης, στη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ και τη 
διαβίβασή τους στην Επιτροπή EK. 
3. Οργανώνει και παρακολουθεί την ενδιάµεση αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράµµατος 
σε συνεργασία µε τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους κανονισµούς, 
στους κανόνες και στα πλαίσια που ισχύουν. Επεξεργάζεται προτάσεις για την αξιοποίηση των 
αποτελεσµάτων της ενδιάµεσης αξιολόγησης.  
4. Οργανώνει και παρακολουθεί τη δηµοσιότητα του επιχειρησιακού προγράµµατος σε 
συνεργασία µε τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους κανονισµούς και 
στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.2860/2000. 
5. Παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής του επιχειρησιακού προγράµµατος στα πλαίσια των 
κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών του τοµέα, των τεθέντων στόχων και ειδικότερα όσον αφορά 
τους ποσοτικοποιηµένους δείκτες  και των προοπτικών εξέλιξης και εισηγείται µέτρα 
αναθεώρησής του. Επίσης παρακολουθεί την πρόοδο συναφών µε το επιχειρησιακό πρόγραµµα 
δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων Προγραµµάτων.        



6. Συνεργάζεται µε τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ, την Επιτροπή Παρακολούθησης του 
επιχειρησιακού προγράµµατος και την Επιτροπή EK για την παροχή σε αυτές κάθε πληροφορίας 
που ζητείται στο πλαίσιο εφαρµογής του επιχειρησιακού προγράµµατος. Επίσης µεριµνά για την 
εφαρµογή και εξειδίκευση όπου απαιτείται των απαραίτητων εργαλείων, προτύπων και 
προδιαγραφών για την σωστή λειτουργία της διαχειριστικής αρχής. Επίσης συνεργάζεται µε 
άλλες αρµόδιες υπηρεσίες και δηµόσιους φορείς για θέµατα  του επιχειρησιακού προγράµµατος. 
7. Μεριµνά για την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών για τη λειτουργία της επιτροπής 
παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράµµατος στα πλαίσια του κανονισµού λειτουργίας 
της. 
8. Μεριµνά για την αποστολή στην Επιτροπή EK όλων των τυποποιηµένων αρχείων (flat files) 
που προβλέπονται για την ηλεκτρονική διασύνδεση µε την Επιτροπή EK για το επιχειρησιακό 
πρόγραµµα στα πλαίσια του προγραµµατισµού. 
 
 
Β.    Μονάδα Β1 Παρακολούθησης και ∆ιαχείρισης ∆ράσεων Προώθησης Ισότητας Ευκαιριών 
Έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες για τις δράσεις του Άξονα 1 του ΕΠΕΑΕΚ: 
 
1. Μεριµνά για την εφαρµογή των διαδικασιών ένταξης των πράξεων στα µέτρα του 
επιχειρησιακού προγράµµατος και παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής τους. Στο πλαίσιο αυτό: 

α)  Μεριµνά για την ενηµέρωση  των κατηγοριών τελικών δικαιούχων που προβλέπονται 
στο συµπλήρωµα προγραµµατισµού µε βάση και τις οδηγίες της διαχειριστικής  αρχής του 
ΚΠΣ. 
β) Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων των προτάσεων που 
υποβάλλονται.  
γ) Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρµόζοντας τα κριτήρια ένταξης των  
πράξεων στα µέτρα του επιχειρησιακού προγράµµατος. 
δ) Μεριµνά για έκδοση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων στα µέτρα του 
επιχειρησιακού προγράµµατος µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διατύπωσης γνώµης 
της διαχειριστικής αρχής του ΚΠΣ και των αρµοδίων Υπουργείων σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 2860/2000. Για τα έργα που η εκτέλεση τους διέπεται από 
ν.1418/84 εξετάζει και προτείνει τα στάδια εξέλιξης για τα οποία απαιτείται προέγκριση 
σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 2860/2000.  
ε) Συγκεντρώνει και ελέγχει τα στοιχεία παρακολούθησης εκτέλεσης των πράξεων (µηνιαία 
και τριµηνιαία δελτία παρακολούθησης) που υποβάλλουν οι τελικοί δικαιούχοι και µεριµνά 
για την καταχώρισή τους στο ΟΠΣ. Συνεργάζεται µε την διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ και 
την Αρχή Πληρωµής για το περιεχόµενο των στοιχείων που οι τελικοί δικαιούχοι υποβάλουν 
στα µηνιαία και τριµηνιαία δελτία παρακολούθησης.    
στ)  Παρακολουθεί τους τελικούς δικαιούχους  σχετικά µε την τήρηση των υποχρεώσεων 
που έχουν αναλάβει, καθώς και την πορεία των πράξεων που εκτελούν,  ιδίως όσον  αφορά 
το φυσικό, τεχνικό και οικονοµικό αντικείµενο, το χρονοδιάγραµµα  και τις προοπτικές του   
καθώς και τις υποχρεώσεις για τη δηµοσιότητα, την τήρηση χωριστής λογιστικής µερίδας 
για το έργο και την τήρηση των πολιτικών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τις 
οδηγίες και κατευθύνσεις της διαχειριστικής αρχής του ΚΠΣ. 

2. Παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής των µέτρων  και τις προοπτικές τους και επεξεργάζεται  
προτάσεις βελτίωσης.   
3. Μεριµνά για τη παροχή στοιχείων προόδου εκτέλεσης των πράξεων  στις αρµόδιες για την 
χρηµατοδότηση δηµόσιες  υπηρεσίες.  
4. Για τα έργα που η εκτέλεσή τους διέπεται από τον ν. 1418/84, εξετάζει και προτείνει την 
προέγκριση των σταδίων  εξέλιξής των που αναφέρονται στην απόφαση ένταξης. 
5.Προτείνει µέτρα υποστήριξης των τελικών δικαιούχων προκειµένου να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους. 



 
 
Γ. Μονάδα Β2 Παρακολούθησης και ∆ιαχείρισης ∆ράσεων Αναβάθµισης Ποιότητας 
Εκπαίδευσης 

 
Έχει τις αντίστοιχες αρµοδιότητες µε τη µονάδα Β1 σε ότι αφορά τις δράσεις των µέτρων 2.1, 
2.2, 2.6 του Άξονα 2 και τις δράσεις του Άξονα 4 του ΕΠΕΑΕΚ. 
 
 
∆.   Μονάδα Β3 Παρακολούθησης και ∆ιαχείρισης ∆ράσεων Σύνδεσης µε την Αγορά Εργασίας 
 
Έχει τις αντίστοιχες αρµοδιότητες µε τη µονάδα Β1 σε ότι αφορά τις δράσεις των µέτρων 2.3, 
2.4, 2.5 του Άξονα 2 και τις δράσεις του Άξονα 3 του ΕΠΕΑΕΚ. 
 
 
Ε. Μονάδα Β4 Παρακολούθησης και ∆ιαχείρισης ∆ράσεων Υλικοτεχνικής Υποδοµής και 
Τεχνικής Βοήθειας 

 
Έχει τις αντίστοιχες αρµοδιότητες µε τη µονάδα Β1 σε ότι αφορά τις δράσεις του Άξονα 5 και τις 
δράσεις του Άξονα 6 του ΕΠΕΑΕΚ. 
 
 
ΣΤ.  Μονάδα Γ΄ Ελέγχου 
 
1. Μεριµνά για την πραγµατοποίηση των ελέγχων που προβλέπονται  στο άρθρο  6 του 
ν.2860/2000 και ειδικότερα  : 

α. Ελέγχει την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας κατά το στάδιο προετοιµασίας εκτέλεσης  
της πράξης, κατά την υποβολή της πρότασης ένταξης του έργου ή και µετά την ένταξή της 
στο επιχειρησιακό πρόγραµµα. Ειδικά για τα έργα που η εκτέλεσή τους διέπεται από το  ν. 
1418/84, ελέγχει προληπτικά την τήρηση της νοµιµότητας στα οριζόµενα στάδια εξέλιξης 
της πράξης  στην απόφαση ένταξης. 
β. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων ελέγχει την νοµιµότητα και κανονικότητα 
των δαπανών, την αξιοπιστία  των πληροφοριών και οικονοµικών στοιχείων που 
δηλώνονται από τον τελικό δικαιούχο στα πλαίσια των µηνιαίων και τριµηνιαίων δελτίων 
παρακολούθησης, την τήρηση των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει ο τελικός δικαιούχος 
κατά την ένταξη του έργου στο επιχειρησιακό πρόγραµµα και την τήρηση των κανόνων 
δηµοσιότητας σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις . 
γ. Πραγµατοποιεί ελέγχους στις πράξεις µετά τη γνωστοποίηση ολοκλήρωσης από τον 
τελικό δικαιούχο και εκδίδει την βεβαίωση τήρησης των υποχρεώσεων του τελικού 
δικαιούχου. 

2. Αξιολογεί τα αποτελέσµατα των ελέγχων και εισηγείται την λήψη των απαραίτητων µέτρων 
για βελτίωση του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου,  καθώς και µέτρα για την υποστήριξη των 
τελικών δικαιούχων προκειµένου να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.  
3. Ελέγχει τις λειτουργίες της ειδικής υπηρεσίας  σε σχέση µε  θέµατα που θέτουν η Αρχή 
Πληρωµής, η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου και τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  
4. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις για την ύπαρξη παρατυπιών µεριµνά για την 
εφαρµογή της παραγράφου 6 του άρθρου ... του νόµου 2960/2000 µε την άµεση συγκρότηση 
ελεγκτικού οργάνου, τη διενέργεια του ελέγχου και την έκδοση του σχετικού πορίσµατος. 
5. Συντάσσει εκθέσεις ελέγχου και µεριµνά για την καταχώριση των πορισµάτων ελέγχων στο 
ΟΠΣ και την κοινοποίησή τους στην Αρχή Πληρωµής την Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου 



και τον τελικό ∆ικαιούχο. 
 
 
Ζ. Μονάδα ∆΄ Οργάνωσης - Υποστήριξης 
 
1.Μεριµνά για την κατάρτιση του προγράµµατος ενεργειών τεχνικής βοήθειας-στήριξης σε 
συνεργασία µε τις άλλες µονάδες και  υποστηρίζει το έργο τους στην  εκτέλεση των ενεργειών 
αυτών µετά την έγκρισή τους. Τηρεί  τα οικονοµικά και τεχνικά στοιχεία των ενεργειών αυτών.  
2. Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο ΟΠΣ, το οποίο σε συνεργασία µε την αντίστοιχη µονάδα 
της διαχειριστικής αρχής του ΚΠΣ έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του 
ΟΠΣ στην Ειδική Υπηρεσία και  παρέχει υποστήριξη προς τους χρήστες για την ορθή χρήση και 
λειτουργία του. Επίσης παρέχει τεχνική υποστήριξη για την λειτουργία του εξοπλισµού και του 
λογισµικού καθώς και υποστήριξη στο προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας (εκπαίδευση κλπ) . 
Επίσης οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφοριών για την παροχή άµεσης ενηµέρωσης και 
κατευθύνσεων στους ενδιαφερόµενους για θέµατα του επιχειρησιακού προγράµµατος.  
3. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, µελετών, στοιχείων  και απαραίτητων 
βοηθηµάτων για τις ανάγκες της διαχειριστικής αρχής. 
4. Χειρίζεται τα θέµατα προσωπικού και ειδικότερα τα διοικητικά και τα θέµατα οργάνωσης και 
εκπαίδευσης.  
5. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της ειδικής υπηρεσίας,  έχει την ευθύνη διακίνησης  των 
εγγράφων και την εν γένει γραµµατειακή υποστήριξη των µονάδων και του προσωπικού της. 

 
 

Άρθρο  4 
Προσωπικό της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση 

και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση»  
 
1. Η στελέχωση της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση 
και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση γίνεται µε προσωπικό αποκλειστικής και πλήρους 
απασχόλησης,  σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν. 2860/2000.     
2. Το προσωπικό της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού «Προγράµµατος Εκπαίδευση 
και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» ανέρχεται σε 55 άτοµα, εκ των οποίων δύο (2) 
τουλάχιστον στο Γραφείο ΟΠΣ ,   τα οποία κατά κατηγορία είναι: 
Α. Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, 40  άτοµα   
Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ,  10 άτοµα   
Γ. Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 5 άτοµα  
 
 

Άρθρο  5 
Ορισµός προϊσταµένου της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση», των ασκούντων καθήκοντα 
προϊσταµένου στις µονάδες της και αναπλήρωση προϊσταµένου της   

 
1. Ο Προϊστάµενος της ειδικής υπηρεσίας ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν. 2860/2000.  
2. Καθήκοντα προϊσταµένου των επί µέρους µονάδων της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» ασκεί 
υπάλληλός της, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα, µετά από πρόταση του 
Προϊσταµένου της Ειδικής Υπηρεσίας. Απόντος ή κωλυοµένου του Προϊσταµένου της 
διαχειριστικής αρχής, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο υπάλληλο που υπάγεται στις διατάξεις 
του ν. 2683/1999  και ο οποίος ασκεί  καθήκοντα προϊσταµένου µονάδος της διαχειριστικής 
αρχής. 



 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ       Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ   
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ       ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ          & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 
 
 
ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ    ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ   
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ    
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 
 
 
 
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
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Απόφαση της Επιτροπής 

της. 16-03-2001 
 

για την έγκριση του Eπιχειρησιακού Προγράµµατος "ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"  το οποίο εντάσσεται στο Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεµβάσεις στις περιφέρειες του στόχου 
αριθ. 1 στην  Ελλάδα. 
 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
 
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 περί 
γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταµεία1, και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4, 
 
Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 
 
(1)  Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 στον τίτλο ΙΙ, άρθρα 13 και επόµενα, 

καθορίζει τους όρους εκπόνησης  και υλοποίησης  των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων. 

 
(2) ∆υνάµει του άρθρου 15, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 1260/1999, η Επιτροπή προβαίνει σε εκτίµηση των προτάσεων για τα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα που υποβάλλονται από τα κράτη  µέλη προκειµένου 
να προσδιορίσει εάν είναι συνεπείς προς τους στόχους του αντίστοιχου 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και συµβατές µε τις κοινοτικές πολιτικές και 
εκδίδει απόφαση για τη συµµετοχή των Ταµείων σύµφωνα µε το άρθρο 28, 
παράγραφος 1, σε συµφωνία µε το οικείο κράτος µέλος,  εφόσον οι προτάσεις 
περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία που αναφέρει το άρθρο 18,  παράγραφος 2.  

 
(3)  Η Ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε στην Επιτροπή, στις 31 Μαρτίου 2000, το σχέδιο 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική 
Κατάρτιση" το οποίο έγινε αποδεκτό και υπάγεται στον στόχο αριθ. 1 σύµφωνα 

                                                           
1 ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1 
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µε το άρθρο 3, παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999· το σχέδιο 
αυτό περιλαµβάνει τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 18 του ανωτέρω 
κανονισµού και, ιδίως, την περιγραφή των αξόνων προτεραιότητας του 
προγράµµατος, ενδεικτικό σχέδιο χρηµατοδότησης το οποίο προσδιορίζει, για 
κάθε άξονα προτεραιότητας και για κάθε έτος, το ύψος των συνολικών κονδυλίων 
που προβλέπονται για τη συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) 
και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), καθώς και το 
συνολικό ποσό των επιλέξιµων δηµόσιων και των κατ�εκτίµηση ιδιωτικών 
χρηµατοδοτήσεων του κράτους µέλους. 

 
(4) Η ηµεροµηνία υποβολής του σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, που 
κρίνεται αποδεκτό από την Επιτροπή, αποτελεί αφετηρία της επιλεξιµότητας των 
δαπανών δυνάµει αυτής της παρέµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 52 παράγραφος 4 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/99, και εφόσον το κρινόµενο ως αποδεκτό σχέδιο 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος υποβλήθηκε στην Επιτροπή µεταξύ της 1ης 
Ιανουαρίου 2000 και της 30ής Απριλίου 2000, ως ηµεροµηνία έναρξης της 
επιλεξιµότητας των δαπανών καθορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2000.  

 
(5)  Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα καταρτίστηκε σε συµφωνία µε το οικείο κράτος 

µέλος στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης. 
 
(6)  Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, η Επιτροπή και 

το κράτος µέλος καλούνται να εξασφαλίσουν, τηρώντας την αρχή της εταιρικής 
σχέσης, τον συντονισµό µεταξύ των παρεµβάσεων των διαφόρων Ταµείων, 
αφενός, και µεταξύ των παρεµβάσεων των Ταµείων και εκείνων της ΕΤΕπ και 
των λοιπών υφισταµένων χρηµατοδοτικών µέσων, αφετέρου. 

 
(7)  Η χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας για το σύνολο της περιόδου 

προγραµµατισµού καθώς και η ετήσια κατανοµή της εκφράζονται σε ευρώ· η 
ετήσια κατανοµή πρέπει να συµβιβάζεται µε τις ισχύουσες  δηµοσιονοµικές 
προοπτικές. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7, παράγραφος 7 και 44, 
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1260/1999, αυτή η συµµετοχή µπορεί 
να επανεξετασθεί στα µέσα της περιόδου προγραµµατισµού και όχι αργότερα από 
την 31η Μαρτίου 2004 προκειµένου να ληφθεί υπόψη η πραγµατική εξέλιξη της 
τιµαριθµικής αναπροσαρµογής και η κατανοµή του αποθεµατικού επίδοσης. 
Σύµφωνα δε µε το άρθρο 7, παράγραφος 7 του ιδίου κανονισµού, η 
χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας έχει ήδη αποτελέσει αντικείµενο 
ετήσιας τιµαριθµικής προσαρµογής κατά 2%. 

 
 
                                                           
2 ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ.80 
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ : 
 

Άρθρο 1 
 

Εγκρίνεται το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεµβάσεις 
στην Ελλάδα που υπάγεται στον στόχο 1, για τη περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2000 
ως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006. 

 
Άρθρο 2 

 
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 18 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
α) Tους άξονες προτεραιότητας του προγράµµατος, τη συνέπειά τους προς το 
αντίστοιχο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, τους ποσοτικοποιηµένους ειδικούς 
στόχους τους, την εκ των προτέρων αξιολόγηση των αναµενόµενων 
επιπτώσεών τους και τη συνεκτικότητά τους προς τις οικονοµικές, κοινωνικές 
και περιφερειακές πολιτικές της Ελλάδας. 

 
Οι άξονες προτεραιότητας είναι οι ακόλουθοι: 
 
1. Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για 
όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται µε κοινωνικό 
αποκλεισµό. 

2. Προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελµατικής 
κατάρτισης στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης. 

3. Ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηµατικότητας και 
προσαρµοστικότητας των νέων. 

4. Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας. 
5. ∆ηµιουργία και ενίσχυση υποδοµών για την υλοποίηση των µέτρων ΕΚΤ. 

6. Τεχνική βοήθεια. 

β) Μια συνοπτική περιγραφή των µέτρων που µελετώνται, 
συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων πληροφοριακών στοιχείων για την 
επαλήθευση της συµµόρφωσης προς τα καθεστώτα ενισχύσεων. 

 
γ) Το ενδεικτικό σχέδιο χρηµατοδότησης που προσδιορίζει, για κάθε άξονα 
προτεραιότητας και για κάθε έτος, το ύψος των συνολικών κονδυλίων που 
προβλέπονται για τη συµµετοχή των διαφόρων Ταµείων, ενδεχοµένως δε και 
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της ΕΤΕπ, καθώς και των λοιπών χρηµατοδοτικών οργάνων, αναγράφοντας 
επίσης το ποσό των δηµοσίων ή εξοµοιούµενων επιλέξιµων χρηµατοδοτήσεων 
καθώς και των κατ�εκτίµηση ιδιωτικών χρηµατοδοτήσεων του κράτους 
µέλους. 

  Η συνολική συµµετοχή των Ταµείων που προβλέπεται ετησίως για το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα συµβιβάζεται µε τις ισχύουσες  δηµοσιονοµικές 
προοπτικές. 

 
δ) Τις διατάξεις για την εφαρµογή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος που 
περιλαµβάνουν την υπόδειξη διαχειριστικής αρχής, την  περιγραφή του τρόπου 
διαχείρισης του εν λόγω προγράµµατος καθώς τις συνολικές επιχορηγήσεις, 
την περιγραφή των συστηµάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης, ιδίως του 
ρόλου της επιτροπής παρακολούθησης, τον καθορισµό των διαδικασιών  
κινητοποίησης και κυκλοφορίας των χρηµατοδοτικών ροών, καθώς και την 
περιγραφή των ειδικών µέτρων και των διαδικασιών ελέγχου. 

 
2. Στο ενδεικτικό σχέδιο χρηµατοδότησης ορίζεται το συνολικό κόστος των αξόνων 
προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί για την από κοινού δράση της Κοινότητας και 
του οικείου κράτους µέλους, που ανέρχεται στο ποσό των 2.484.599.224 ευρώ για 
το σύνολο της περιόδου, καθώς επίσης και τα συνολικά κονδύλια που 
προβλέπονται για τη συµµετοχή των διαρθρωτικών Ταµείων, που ανέρχονται στο 
ποσό των 1.863.449.418 ευρώ. 

 
Η προκύπτουσα ανάγκη για εθνική χρηµατοδότηση ανέρχεται σε 621.149.806 
ευρώ για τον δηµόσιο τοµέα και δύναται εν µέρει να καλυφθεί µε προσφυγή σε 
κοινοτικά  δάνεια προερχόµενα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από 
τα λοιπά δανειοδοτικά µέσα.  

 
Άρθρο 3 

 
1. Η συνολική συµµετοχή των διαρθρωτικών Ταµείων που χορηγείται δυνάµει της 
παρούσας απόφασης ανέρχεται στο ποσό των 1.863.449.418 ευρώ. 

 Από τη συµµετοχή αυτή, 1.544.271.400 ευρώ χορηγούνται άµεσα, ενώ 
αναστέλλεται η χορήγηση του ποσού των 319.178.018 ευρώ, που υπερβαίνει τις 
ισχύουσες δηµοσιονοµικές προοπτικές µέχρι την αναπροσαρµογή αυτών των 
προοπτικών από τα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής. 

 Εφόσον το ποσό, του οποίου ανεστάλη η χορήγηση, αντιστοιχεί πραγµατικά και 
κατ'έτος στις πιστώσεις του προϋπολογισµού που θα διατεθούν ως επακόλουθο της 
αναπροσαρµογής, η αναστολή αίρεται αυτοδικαίως µε την έναρξη ισχύος αυτής 
της αναπροσαρµογής και η χορήγηση καθίσταται οριστική. 



6

 Το ποσό που έχει ανασταλεί κατανέµεται κατ'έτος ως ακολούθως : 63.835.603 
ευρώ το 2002, 63.835.603 ευρώ το 2003, 63.835.603 ευρώ το 2004, 63.835.603 
ευρώ το 2005 και 63.835.606 ευρώ το 2006. 

 Οι ειδικές διατάξεις χορήγησης της χρηµατοδοτικής συνδροµής, 
συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής των Ταµείων αναφορικά µε τους 
διαφόρους άξονες που αποτελούν µέρος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, 
διευκρινίζονται στο σχέδιο χρηµατοδότησης που αποτελεί παράρτηµα της 
παρούσας  απόφασης. 

 
 Η ανάγκη εθνικής χρηµατοδότησης που αναφέρεται στο σχέδιο χρηµατοδότησης, 

µπορεί εν µέρει να καλυφθεί µε προσφυγή σε κοινοτικά  δάνεια  από την ΕΤΕπ και 
τα λοιπά δανειοδοτικά µέσα. 

 
2. Ενδεικτικά  αναφέρεται ότι η κατ�αρχήν  προβλεπόµενη κατανοµή του συνόλου 
της διαθέσιµης κοινοτικής συµµετοχής µεταξύ των διαρθρωτικών Ταµείων είναι η 
ακόλουθη: 

 
          ΕΚΤ                               1.481.013.159 ευρώ 
          ΕΤΠΑ                                      382.436.259 ευρώ 
        --- ---------------------------------------------------------------- 
          Σύνολο                                   1.863.449.418 ευρώ 
   

Άρθρο 4 
 

Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει τη θέση της Επιτροπής ως προς τις κρατικές 
ενισχύσεις, κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης, που 
περιλαµβάνονται στην παρούσα παρέµβαση και δεν έχουν ακόµη εγκριθεί από την 
Επιτροπή. Η υποβολή, εκ µέρους του κράτους µέλους, της αίτησης παρέµβασης, του 
συµπληρώµατος προγραµµατισµού ή µιας αίτησης πληρωµής δεν υποκαθιστά την 
κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης. 
 
Όντως, για την  κοινοτική συγχρηµατοδότηση κρατικών ενισχύσεων,  κατά την έννοια 
του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης, είτε πρόκειται για καθεστώτα ενισχύσεων 
είτε για ατοµικές ενισχύσεις, απαιτείται η προηγούµενη έγκρισή τους από την 
Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 88 της Συνθήκης, εξαιρουµένων των  ενισχύσεων 
που πληρούν τις προϋποθέσεις του  κανόνα de minimis καθώς και των ενισχύσεων 
όπως ορίζονται από την Επιτροπή κατ�εφαρµογή του κανονισµού 994/98 του 
Συµβουλίου της 7ης Μαΐου 1998 για την  εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της 
Συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων3. Εφόσον δεν 

                                                           
3 ΕΕ L 142 της 14.5.1998, σ.1 



7

υπάρχει τέτοια απαλλαγή ή έγκριση, οι ενισχύσεις αυτές είναι παράνοµες (οι συνέπειες 
των παράνοµων ενισχύσεων ορίζονται από τον κανονισµό διαδικασίας των κρατικών 
ενισχύσεων) και η συγχρηµατοδότησή τους θα θεωρηθεί ως παρατυπία κατά την 
έννοια των άρθρων  38 και 39 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. 
 
Κατά συνέπεια, οι αιτήσεις ενδιαµέσων και τελικών πληρωµών, όπως περιγράφονται 
στο άρθρο 32 του εν λόγω κανονισµού δεν είναι αποδεκτές από την Επιτροπή για τα 
µέτρα που συνεπάγονται συγχρηµατοδότηση νέων ή τροποποιηµένων ενισχύσεων 
σύµφωνα µε τον ορισµό του κανονισµού διαδικασίας των ενισχύσεων, είτε πρόκειται 
για καθεστώτα ενισχύσεων είτε για ατοµικές ενισχύσεις,  µέχρι την κοινοποίηση και 
επίσηµη έγκρισή τους από την Επιτροπή. 
 

Άρθρο 5 
 
Ως αφετηρία για την επιλεξιµότητα των δαπανών ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2000. Ως 
καταληκτική ηµεροµηνία επιλεξιµότητας των δαπανών ορίζεται η 
31η ∆εκεµβρίου 2008. Η ηµεροµηνία αυτή παρατείνεται µέχρι την 30η Απριλίου 2009 
για τις δαπάνες  οργανισµών που καταβάλλουν ενισχύσεις υπό την έννοια του άρθρου 
9, σηµείο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1260/1999.  
 

Άρθρο 6 
 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική ∆ηµοκρατία.  
 
 
 
Βρυξέλλες, 16/03/2001 
 
 
 
 

         Για την Επιτροπή 
         Άννα ∆ιαµαντοπούλου 
         Μέλος της Επιτροπής 

 
 





                                                                  Nα διατηρηθεί µέχρι....................... 
                                                                  Bαθµός ασφαλείας������.. 

         
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠOYPΓEIO EΘNΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 & ΘPHΣKΕΥΜΑΤΩΝ 
                                                           Αθήνα, 20 Απριλίου  2001 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.  Αριθ.Πρωτ. 163 
  
ΕΡΜΟΥ  15 
105 63 AΘHNΑ 
Τηλέφωνο: 3315627 
  
 
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης για το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση ΙΙ 
(ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), 2000 �2006. 

 
ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Εθνικής Οικονοµίας 
 ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 

Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 
(ΦΕΚ 154/Α) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/97 
(ΦΕΚ 38/Α). 

2. Το Π.∆. 147/75 (ΦΕΚ 56/Α) περί του Οργανισµού του ΥΠΕΠΘ όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Την υπ΄ αρ. πρωτ. ΚΑ/3345/14-12-2000 (ΦΕΚ 1533/14-12-2000) Κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης, 
Εθνικής Οικονοµίας & Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων 
«Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπ. Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων». 

4. Την υπ� αρ.πρωτ. 27081/∆ΙΟΕ 540/27-07-2000 Κοινή Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας «Καθορισµός 
αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονοµίας» (ΦΕΚ 970/τΒ/03-08-
2000). 

5. Το Ν. 2860/2000 «∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του ΚΠΣ και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/τΑ/14-11-2000) 
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6. Την υπ΄αριθµ. Ε (2000) 3405 Απόφαση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που αφορά την έγκριση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-
2006 για την Ελλάδα και ειδικότερα το Κεφ.4 παρ. 3.2. «Περί Επιτροπής 
Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος». 

7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1260/99 «Περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά 
Ταµεία». 

8. Την υπ.αριθµ. Ε(2001)44 Απόφαση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευση & Αρχική 
Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ) και ειδικότερα τις διατάξεις Εφαρµογής  
κεφ.4, παρ. 4.3 «Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση». 

  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Ι. Την συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ), 
της οποίας η σύνθεση είναι η ακόλουθη: 

 
1. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & 

Θρησκευµάτων, Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης 
 

2. Μέλη της Επιτροπής µε δικαίωµα ψήφου είναι: 
  
α) Εκπρόσωποι Υπουργείων και Οργανισµών: 
! Ο Ειδικός Γραµµατέας, επικεφαλής της ∆ιαχειριστικής Αρχής του 

ΕΠΕΑΕΚ, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Παρακολούθησης 

! Εκπρόσωπος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής και ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων του ΥΠΕΘΟ (∆ιαχειριστική Αρχή του Γ΄ ΚΠΣ) 

! Εκπρόσωπος της Αρχής Πληρωµής 
! Εκπρόσωπος της Επιτροπής  ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου  
! Εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας 
! Εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας 
! Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας 
! Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας 
! Εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας 
! Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης 
! Εκπρόσωπος του Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε για θέµατα περιβάλλοντος 
! Εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς 
! Εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
! Οι Ειδικοί Γραµµατείς του ΥΠΕΠΘ 
! Ο Προϊστάµενος της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση 
! Ο Γενικός ∆ιευθυντής Προγραµµατισµού του ΥΠΕΠΘ 
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! Ο ∆ιευθυντής Σπουδών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ 
! Ο ∆ιευθυντής Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ 
! Ο ∆ιευθυντής της ∆/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ 
! Εκπρόσωπος της ∆ιεύθυνσης Εφαρµογών Εκπαιδευτικών Σχεδίων 

(∆ιΕΦΕΣ) του ΥΠΕΠΘ 
! Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών του ΥΠΕΠΘ 
! Εκπρόσωπος του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ) 
! Εκπρόσωπος των ΑΕΙ 
! Εκπρόσωπος των ΤΕΙ 
! Εκπρόσωπος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) 
! Εκπρόσωπος του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) 
! Εκπρόσωπος του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) 
! Εκπρόσωπος του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & 

Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) 
! Εκπρόσωπος του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) 
 

β) Εκπρόσωποι των Οικονοµικών και Κοινωνικών Εταίρων και των µη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
! Εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης 

(ΟΛΜΕ) 
! Εκπρόσωπος της ∆ιδασκαλικής Οµοσπονδίας Ελλάδος (∆ΟΕ) 
! Εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ελλάδας 

(ΟΙΕΛΕ) 
! Εκπρόσωπος της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Γονέων. 
! Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 

(ΕΣΑΕΑ) 
! Εκπρόσωπος του Συνδέσµου Ελλήνων  Βιοµηχάνων (ΣΕΒ), 
! Εκπρόσωπος της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) 
! Εκπρόσωπος της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ). 
! Εκπρόσωπος  της Γραµµατείας των «Εθελοντικών µη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων» (ΜΚΟ) για το περιβάλλον 
 

γ) Εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. 
 
 

3. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου οι 
ακόλουθοι: 

 
α) Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριµένα:  
! Εκπρόσωπος της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε.  
! Εκπρόσωπος της Γενικής ∆/νσης Απασχόλησης της Ε.Ε. 
 
β) Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 
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ΙΙ. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης µπορεί να παρίστανται και άλλοι 

εκπρόσωποι υπουργείων και οργανισµών χωρίς δικαίωµα ψήφου.  Μπορεί να 
προσκαλούνται επίσης, άτοµα µε ειδικές γνώσεις σε οικονοµικά, τεχνικά, 
κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέµατα σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ.3, 
του Ν2860/2000.  

 
ΙΙΙ. Τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αναπληρώνονται από 

εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα µόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός τους.  
Στην περίπτωση αναπλήρωσης το όνοµα του αναπληρωτή γνωστοποιείται 
εγγράφως στη ∆ιαχειριστική Αρχή του ΕΠΕΑΕΚ, που εκτελεί χρέη 
Γραµµατείας της Επιτροπής Παρακολούθησης. 
Στην περίπτωση που µέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι 
εκπρόσωπος φορέα, που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, αυτός 
ορίζεται εγγράφως και το όνοµά του γνωστοποιείται στη Γραµµατεία του 
ΕΠΕΑΕΚ.  Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή 
εκπροσώπου.  Σε περίπτωση αναπλήρωσης λόγω απουσίας ή κωλύµατος το 
όνοµα του αναπληρωτή γνωστοποιείται µε την παραπάνω διαδικασία. 

 
ΙV. Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι, σύµφωνα µε το άρθρο 15 

του Ν 2860/2000, η παρακολούθηση της αποτελεσµατικής και ορθής 
εφαρµογής του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 2000-2006.  Στο πλαίσιο αυτό οι αρµοδιότητες 
της εξειδικεύονται ως εξής:   

 
α. Επιβεβαιώνει ή προσαρµόζει το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού, 

συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών και δηµοσιονοµικών δεικτών που θα 
χρησιµοποιηθούν στην παρακολούθησή του. Επίσης εγκρίνει κάθε 
µεταγενέστερη τροποποίηση του συµπληρώµατος προγραµµατισµού  

 
β. Εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που 

χρηµατοδοτούνται βάσει εκάστου µέτρου, σύµφωνα µε κατηγορίες 
κριτηρίων επιλογής τους, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 15 εδ.β του 
Ν.2860/2000. 

 
γ. Αξιολογεί τακτικά τις εξελίξεις καθώς και την πρόοδο που σηµειώνεται 

όσον αφορά την επίτευξη των συγκεκριµένων στόχων του προγράµµατος. 
 

δ. Εξετάζει τα αποτελέσµατα της εφαρµογής, ιδίως την επίτευξη των στόχων 
που έχουν τεθεί για τα διάφορα µέτρα, καθώς και την ενδιάµεση 
αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 42 του Καν. (ΕΚ) 1260/1999. 
 

ε. Εξετάζει και εγκρίνει την ετήσια και την τελική έκθεση εκτέλεσης του 
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ πριν αυτές αποσταλούν στην Επιτροπή.  Επίσης, εξετάζει και 
εγκρίνει την ενδιάµεση και την έκθεση πρώτου απολογισµού αξιολόγησης, 
πριν αυτές αποσταλούν στην Επιτροπή. 
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στ. Εξετάζει και εγκρίνει προτάσεις τροποποίησης του προγράµµατος που δεν 
επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συµµετοχή των Ταµείων. 

 
ζ. Εξετάζει οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης του περιεχοµένου της 
απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε τη συµµετοχή των Ταµείων, µε τη 
σύµφωνη γνώµη της ∆ιαχειριστικής αρχής του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και προτείνει 
σχετικά στη ∆ιαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ.  

 
η. Προτείνει στη ∆ιαχειριστική αρχή οποιαδήποτε τροποποίηση του 
προγράµµατος, που µπορεί να συντελέσει στην επίτευξη των στόχων του 
Ε.Π. ή να βελτιώσει τη διαχείριση της παρέµβασης, 
συµπεριλαµβανοµένης και της οικονοµικής διαχείρισης.  

 
θ. Θεσπίζει τον εσωτερικό της Κανονισµό σε συµφωνία µε τη ∆ιαχειριστική 
αρχή του ΕΠ και τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 
16, παρ.3 του Ν 2860/2000. 

 
 
V. H Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ έχει δικαίωµα πληροφόρησης 

για όλες τις παρεµβάσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.  Ειδικότερα η 
Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, κατόπιν αιτήµατός της, έχει 
δικαίωµα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που αφορούν την επιλογή των 
πράξεων καθώς και την εφαρµογή τους, τηρουµένων των εθνικών διατάξεων 
που αφορούν θέµατα εµπιστευτικότητας. 

 
 

VI . Στην Επιτροπή Παρακολούθησης παρέχεται γραµµατειακή στήριξη από την 
∆ιαχειριστική Αρχή του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ1.ιγ, του 
N.2860/2000. 
 
 

VΙΙ. Oι λειτουργικές δαπάνες για την κάλυψη των αναγκών της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ θα καλύπτονται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 12 του Ν 2860/2000. 

 
 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Εθνικής Οικονοµίας 
   
 
 
 
 ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ 
 





                                  τηλ.3314531

                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α Α ΜΟΝΑ∆Α Β1

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ & 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του 
Προγράµµατος

ΑΞΟΝΑΣ Α1            
Προώθηση της Ισότητας 
Ευκαιριών πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας για 
όλους και ιδιαίτερα για 
όσους απειλούνται µε 
Κοινωνικό Αποκλεισµό

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ            
ΤΟΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

τηλ.: 3315627 
tolidis@ypepth.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ           
ΓΩΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ    

τηλ.: 3239288 
tolidis&ypepth.gr

τηλ.3310388
kpsd@ypepth.gr

ΑΞΟΝΑΣ Α4                   
Βελτίωση της πρόσβασης των  
γυναικών στην αγορά εργασίας    

Μέτρο 4.1

ΑΞΟΝΑΣ Α3                   
Ανάπτυξη & προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας και 

προσαρµοστικότητας των νέων    

ΑΞΟΝΑΣ Α2                   
Προώθηση & Βελτίωση της 
εκπαίδευσης και της αρχικής 
επαγγελµατικής κατάρτισης στα 
πλαίσια της διά βίου µάθησης 

Μέτρα 2.3,2.4,2.5

ΑΞΟΝΑΣ Α2                    
Προώθηση & Βελτίωση της 
εκπαίδευσης και της αρχικής 
επαγγελµατικής κατάρτισης στα 
πλαίσια της διά βίου µάθησης 

Μέτρα 2.1,2.2,2.6

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ε.Ε. & Κ.Π.Σ.
    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΑΣΦΥΡΟΣ

 gtsama&ypepth.gr

      ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ                    
ΦΡΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

τηλ. 3223118                  
epeaek@ypepth.gr

ΑΞΟΝΑΣ Α5                   
∆ηµιουργία & ενίσχυση υποδοµών 
για την υλοποίηση των Μέτρων 

του ΕΚΤ (ΕΤΠΑ)

ΑΞΟΝΑΣ Α6                   
Τεχνική Βοήθεια

ΜΟΝΑ∆Α Β4

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ                   
ΜΗΤΣΙΑΚΗ ΖΩΗ               
τηλ.: 3239195                    

zoi-mits@ypepth.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ                  
ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ     

τηλ.: 3313164                 
stsolak@ypepth.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ                 
ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

τηλ.: 3245738                
stsolak@ypepth.gr 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

τηλ.: 3239527 
kpsd1@ypepth.gr

ΑΞΟΝΑΣ Α4                    
Βελτίωση της πρόσβασης των  
γυναικών στην αγορά εργασίας     

Μέτρο 4.2

ΜΟΝΑ∆Α Β2 ΜΟΝΑ∆Α Β3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ του 
Προγραµµατος

ΜΟΝΑ∆Α ∆

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.

Ο  Ρ  Γ  Α  Ν  Ο  Γ  Ρ Α  Μ  Μ  Α

ΜΟΝΑ∆Α ΕΛΕΓΧΟΥ του 
Προγράµµατος

ΜΟΝΑ∆Α Γ


