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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με την επίσηµη έγκριση του ΕΣΠΑ τον Μάρτιο και όλων των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων το Νοέµβριο του 2007 ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαβούλευσης και 
προγραµµατισµού σε επίπεδο τοµεακής και περιφερειακής αναπτυξιακής στρατηγικής 
για την περίοδο 2007-2013.  

Η έµφαση βραχυπρόθεσµα αποδίδεται πλέον στην περαιτέρω εξειδίκευση του 
επιχειρησιακού σχεδιασµού σε επίπεδο κατηγοριών πράξεων καθώς και στην άµεση 
ενεργοποίηση των µηχανισµών που προβλέπονται από το Νόµο 3614/2007, 
προκειµένου να καταστεί δυνατή η άµεση έναρξη εφαρµογής της αναπτυξιακής 
στρατηγικής του ΕΣΠΑ. 

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα Εγκύκλιος απευθύνεται στις Αρχές οι οποίες εµπλέκονται 
στη διαδικασία διαχείρισης και εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της 
Προγραµµατικής Περιόδου 2007- 2013 προκειµένου να διαµορφωθούν τα Έγγραφα 
Εξειδίκευσης Προγραµµατισµού (ΕΕΠ) των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του 
ΕΣΠΑ.  

 

 

2. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΕΠ) των ΕΠ  

2.1 Νοµική βάση για την εξειδίκευση των ΕΠ της περιόδου 2007-2013 

Το πλαίσιο υποχρεώσεων και αρµοδιοτήτων για την εξειδίκευση των ΕΠ του ΕΣΠΑ 
περιλαµβάνεται στο Νόµο 3614/2007 ‘’∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013’’: 

Άρθρο 2, παρ. 1 

Η Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής και 
∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, εφεξής Εθνική 
Αρχή Συντονισµού, …… 

Β) παρακολουθεί και συντονίζει τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή του ΕΣΠΑ και 
των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 

Γ) … εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σχετικές µε τη  διαχείριση, την 
εξειδίκευση των επιχειρησιακών προγραµµάτων…. 

Άρθρο 3, παρ. 2 

[Η ∆ιαχειριστική Αρχή] … η) προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση του επιχειρησιακού 
προγράµµατος…… 
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Άρθρο 5, παρ. 2, Σηµείο δ.  

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ, του ΚΠΣ 2000-
2006 …………. Ασκεί καθήκοντα σχεδιασµού στον τοµέα των ανθρωπίνων πόρων, 
συντονισµού και παρακολούθησης δράσεων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ.   

Άρθρο 6, παρ. 2 

Η εθνική αρχή συντονισµού…. δ) συντονίζει την εξειδίκευση των περιφερειακών 
επιχειρησιακών προγραµµάτων… 

 

2.2 Στόχος, αναγκαιότητα και µεθοδολογία εκπόνησης των ΕΕΠ 

Όπως είναι γνωστό, οι οδηγίες και το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τα έγγραφα 
προγραµµατισµού της περιόδου 2007-2013 εκφράζουν µία νέα στρατηγική 
προσέγγιση στον προγραµµατισµό για τα Ταµεία, µέσα από: 

• τον αυστηρότερο προσανατολισµό στη στοχοθεσία της ΕΕ για την Πολιτική 
Συνοχής, 

• τον περιορισµό της περιγραφής στα ΕΠ µόνο της στρατηγικής και των 
προτεραιοτήτων κάθε περιφέρειας/τοµέα και  

• την κατάργηση της απαίτησης για προγραµµατισµό σε επίπεδο Μέτρου (µέσω 
υποβολής και έγκρισης των Συµπληρωµάτων Προγραµµατισµού από την ΕΕ) 
όπως ίσχυε κατά το Γ ΚΠΣ. 

Ήδη στο πλαίσιο του κάθε ΕΠ και ειδικότερα σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας 
παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων/δράσεων οι 
οποίες υποστηρίζουν την ενδεικτική κατανοµή των πόρων σε κωδικούς θεµάτων 
προτεραιότητας. Η πληροφόρηση αυτή αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για την 
αποτελεσµατική λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς και των 
µηχανισµών διαχείρισης στην υλοποίηση, παρακολούθηση και διατύπωση αναφορών 
(ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης κλπ.).  Εν τούτοις, τα ΕΠ ως στρατηγικά κείµενα δεν 
αποτυπώνουν το σύνολο των τεχνικών πληροφοριών που απαιτούνται για την οµαλή 
υλοποίησή τους  (πχ σύνδεση των κωδικών  θεµάτων προτεραιότητας  µε κατηγορίες 
πράξεων, κατανοµή πόρων ανά κατηγορία πράξεων, προκήρυξη και αξιολόγηση 
δράσεων, σύστηµα παρακολούθησης κ.λ.π.).    

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι η αναγκαιότητα εξειδίκευσης σε επίπεδο 
λεπτοµερέστερο από αυτό των Ειδικών Στόχων κάθε Άξονα Προτεραιότητας 
και ενδεικτικών κατηγοριών πράξεων που περιλαµβάνουν τα νέα ΕΠ εξακολουθεί 
να υφίσταται και στην περίοδο 2007-2013.  

Υπό το πρίσµα αυτό, στόχος της παρούσας Εγκυκλίου είναι η παροχή γενικών 
κατευθύνσεων προς τις αρµόδιες αρχές σχετικά µε την εξειδίκευση των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων σε Έγγραφα Εξειδίκευσης Προγραµµατισµού (ΕΕΠ) 
ώστε: 

• Τα ΕΕΠ να αποτελέσουν εργαλείο διαχείρισης για τις ΕΥ∆ και να υποστηρίξουν 
τις διαδικασίες ένταξης πράξεων (µαζί µε λοιπά εργαλεία που θα αναπτυχθούν 
παράλληλα, όπως τα κριτήρια ένταξης). 

• Να καταγράψουν, να εξειδικεύσουν και να συστηµατοποιήσουν τα δεδοµένα του 
αναπτυξιακού σχεδιασµού που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια κατάρτισης και 
διαβούλευσης των ΕΠ, υποστηρίζοντας µεταξύ άλλων τις απαραίτητες λειτουργίες 
που κατά την περίοδο 2000-2006 επιτελούσαν τα Συµπληρώµατα 
Προγραµµατισµού. 

• Να εξειδικεύσουν την στρατηγική και στοχοθεσία κάθε ΕΠ σε συγκεκριµένες 
κατηγορίες πράξεων λαµβάνοντας υπόψη τα αναφερόµενα στις ΚΥΑ που 
αφορούν τη ΣΠΕ.  
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• Να προωθήσουν τη βέλτιστη υλοποίηση των προβλεπόµενων παρεµβάσεων και 
την αποτελεσµατική παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.    

• Να τυποποιήσουν και να εξειδικεύσουν οριζόντια θέµατα (πχ εξειδίκευση 
δηµόσιας δαπάνης προκειµένου να παρακολουθείται αποτελεσµατικότερα η 
εκτέλεση του Π/Υ των ΕΠ ιδιαίτερα στις 5 περιφέρειες µεταβατικής στήριξης, 
εξειδίκευση επιµέρους τοµεακών πολιτικών που δεν εξυπηρετούνται µόνο από ένα 
διακριτό ΕΠ, εφαρµογή της ρήτρας ευελιξίας 10% κλπ) και να καταστήσουν 
ευκολότερη την παρακολούθηση και διαχείρισή τους. 

• Να υποστηρίξουν την ολοκληρωµένη και έγκαιρη ενηµέρωση και προετοιµασία 
των ∆ικαιούχων, εµπλεκόµενων φορέων και ωφελούµενων.  

• Να προσδιορίσουν τους φορείς οι οποίοι θα διαχειριστούν κατηγορίες πράξης του 
Ε.Π.  

• Να διασφαλιστεί η επίτευξη της συµπληρωµατικότητας των παρεµβάσεων των 
Ταµείων µε το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ µέσω της τήρησης των κριτηρίων διαχωρισµού  

 

Η διαδικασία κατάρτισης των ΕΕΠ είναι δυναµική, µε την έννοια ότι 
επικαιροποιούνται και εµπλουτίζονται σταδιακά και περιοδικά µε βάση τα δεδοµένα της 
εφαρµογής των ΕΠ. ∆εν απαιτείται η πλήρης εξειδίκευση του συνόλου των 
κατηγοριών πράξεων του κάθε ΕΠ κατά την παρούσα φάση. Η εξειδίκευση του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος και η διαµόρφωση του ΕΕΠ δύναται να διεξάγεται 
σταδιακά. Σε κάθε περίπτωση, η εξειδίκευση θα πρέπει να γίνει στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

• υποχρεωτικά πριν από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων που συνδέεται µε µία 
συγκεκριµένη κατηγορία πράξεων. 

• µε την ολοκλήρωση ή επικαιροποίηση Σχεδίου ∆ράσης (action plan) που συνδέεται 
µε µία συγκεκριµένη κατηγορία πράξεων. 

Τροποποιήσεις δύναται να γίνονται ανάλογα µε τις ανάγκες εφαρµογής του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος και στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• ενδεχόµενη αναθεώρηση του ΕΠ εφόσον αυτή επηρεάζει το ΕΕΠ. 

• διαµόρφωση ή αναθεώρηση επιµέρους εθνικών τοµεακών πολιτικών εφόσον 
επηρεάζεται το ΕΕΠ. 

Θα πρέπει να τονισθεί ότι το µοναδικό έγγραφο αναφοράς των Ελληνικών 
αρχών σε σχέση µε τις υπηρεσίες της Ε.Ε. και σε ότι αφορά τον 
προγραµµατισµό των Ταµείων είναι το εγκεκριµένο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα.  

Τα ΕΕΠ αποτελούν εθνικά έγγραφα µη υποχρεωτικού χαρακτήρα σε σχέση µε 
αρµοδιότητες της ΕΕ και ως εκ τούτου δεν συνιστούν αντικείµενο έγκρισης ή 
διαβούλευσης µε τις υπηρεσίες της. 

Τη συνολική ευθύνη για την εξειδίκευση του ΕΠ έχει η αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή η 
οποία και ενηµερώνει την Επιτροπή Παρακολούθησης για την πρόοδο εξειδίκευσης 
του ΕΠ.  

Σε ότι αφορά την εξειδίκευση πράξεων οι οποίες εκχωρούνται σε Ενδιάµεσους Φορείς 
ή Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές (όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι), η 
εξειδίκευση γίνεται από τους φορείς αυτούς µε την ευθύνη και το συντονισµό των 
αρµόδιων ∆ιαχειριστικών Αρχών. Στις λοιπές περιπτώσεις ενδιάµεσων φορέων 
διαχείρισης, θα κρίνει η ∆ιαχειριστική Αρχή εάν η εξειδίκευση των πράξεων θα γίνει µε 
την ευθύνη των φορέων αυτών.   

Για τις περιπτώσεις που κατά το Νόµο απαιτείται ο συντονισµός της εφαρµογής των 
πράξεων (π.χ. Πολιτισµός, Υγεία, Εκπαίδευση, Περιβάλλον), η ∆ιαχειριστική Αρχή ή ο 
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Ενδιάµεσος Φορέας ή η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή συνεργάζεται στενά κατά τη 
διαµόρφωση των ΕΕΠ µε τις οριζόµενες από το Νόµο 3614/2007 Αρχές.  Στο πλαίσιο 
της διαδικασίας συντονισµού της εξειδίκευσης του προγραµµατισµού, πριν την 
οριστικοποίηση του περιεχοµένου των ΕΕΠ, ενηµερώνεται η Εθνική Αρχή 
Συντονισµού, η οποία εκφράζει την άποψή της για το αν εφαρµόζονται τα 
προβλεπόµενα στην παρούσα εγκύκλιο καθώς και για τη συµβατότητα τους µε το 
ΕΣΠΑ και τα ΕΠ.  

Για τα Ε.Π. που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.) 
προβλέπεται περαιτέρω συνεργασία και συντονισµός και µε την ΕΥΣΕΚΤ, προκειµένου 
να προσαρµοστεί κατάλληλα – εφόσον απαιτείται – το περιεχόµενο των Ε.Ε.Π. 

Κάθε αρµόδιος φορέας προγραµµατισµού µπορεί να προσαρµόσει το περιεχόµενο του 
ΕΕΠ που θα καταρτίσει σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες των τοµέων/περιοχών ευθύνης 
του, υπό την προϋπόθεση ότι: 

• καλύπτει τις γενικές προδιαγραφές της παρούσας εγκυκλίου 

• συνάδει πλήρως µε τη στρατηγική και τη στοχοθεσία του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος 

• Εναρµονίζεται µε τη συµφωνία κατανοµής των πόρων, όπως αυτή αποφασίστηκε 
στο πλαίσιο της ∆ιϋπουργικής Επιτροπής Συντονισµού και Χάραξης Πολιτικής 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-13 καθώς και τα µνηµόνια συνεργασίας που 
έχουν υπογραφεί στο πλαίσιο σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων.  

Με την έννοια αυτή, οι παρακάτω γενικές οδηγίες αποτελούν έναν οδηγό και ένα 
κοινό πλαίσιο για τις ΕΥ∆. 

Σηµειώνεται ότι το παρόν έγγραφο παρέχει το γενικό πλαίσιο για την εκπόνηση των 
ΕΕΠ και καλύπτει τα ΕΠ και ΠΕΠ που εµπίπτουν στο Στόχο 1 και 2 των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, αναλυτικότερες κατευθύνσεις για 
εξειδικευµένα θέµατα θα συµπεριληφθούν σε νεότερα έγγραφα της Εθνικής Αρχής 
Συντονισµού. Ενδεικτικά αναφέρονται οδηγίες για θέµατα Πληροφόρησης και 
∆ηµοσιότητας, Τεχνικής Βοήθειας, κ.λ.π.  

 
2.3.  Περίοδος ολοκλήρωσης και κλεισίµατος των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων του Γ΄ΚΠΣ 
 
Κατά την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και 
προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων του Γ’ ΚΠΣ, µεταξύ των άλλων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα από το κλείσιµο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
του Γ’ ΚΠΣ. Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στις οικονοµικές επιδόσεις των 
Ε.Π. που αναµένεται να επιτευχθούν, έως το τέλος της τρέχουσας 
προγραµµατικής περιόδου (βαθµός του Γ’ ΚΠΣ που αναµένεται να απορροφηθεί σε 
επίπεδο άξονα και ταµείου και βαθµός απόκλισης από το 100% της απορρόφησης 
των συνολικά δεσµευµένων πόρων στο ίδιο επίπεδο).  
Στο πλαίσιο αυτό, και µε βάση τα προβλεπόµενα στις οδηγίες που εξέδωσε η ΕΥΣ 
µε το υπ΄αρ. πρωτ. 15585/ΕΥΣ 2053/04.04.2007 για τη διαχείριση των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Γ’ ΚΠΣ, για τα έτη 2007-2008, , οι ∆.Α. θα 
πρέπει να προβούν :  
α)  στον προσδιορισµό των έργων που δεν θα ολοκληρωθούν στο πλαίσιο της 

τρίτης προγραµµατικής περιόδου καθώς και των έργων εκείνων που λόγω 
υπεραπορρόφησης των αξόνων προτεραιότητας δύναται να εξαιρεθούν από 
τα αιτήµατα πληρωµής στην Επιτροπή, 
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β) στην επισήµανση από την ανωτέρω (α) κατηγορία έργων, εκείνων των έργων 
που δύναται να ενταχθούν στα σχετικά Επιχειρησιακά Προγράµµατα του 
ΕΣΠΑ, και  

γ)  στον προσδιορισµό των αξόνων προτεραιότητας και θεµατικών 
προτεραιοτήτων, που δύνανται να ενταχθούν τα προαναφερθέντα έργα. 

Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να συνυπολογιστούν και να συνεκτιµηθούν κατά 
την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, και να επιδιωχθεί η αποφυγή 
επιβάρυνσης των εθνικών πόρων..  
 

3.  ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

Το ελάχιστο κοινό επίπεδο εξειδίκευσης που επιλέγεται δεν είναι πλέον το Μέτρο αλλά 
ο Κωδικός Θέµατος Προτεραιότητας, όπως περιλαµβάνεται στον Πίνακα  “Κωδικοί 
για τη ∆ιάσταση των Θεµάτων Προτεραιότητας» σύµφωνα µε το  Παράρτηµα ΙΙ του 
Καν. 1828/2006. 

Η εξειδίκευση του κάθε Επιχειρησιακού Προγράµµατος θα γίνει βάσει ενός 
τυποποιηµένου ∆ελτίου Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας. Κάθε ∆ελτίο θα 
αντιστοιχεί κατά κανόνα σε έναν κωδικό θέµατος προτεραιότητας.  Περισσότερα του 
ενός ∆ελτίου Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας µπορούν να διαµορφωθούν στις 
παρακάτω περιπτώσεις:  

α.  Αν οι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης του Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας είναι 
περισσότεροι του ενός (π.χ. Κωδικός Θέµατος Προτεραιότητας 08).  

β. Αν για διαχειριστικούς λόγους εκτιµάται ότι η ύπαρξη περισσότερων του ενός 
∆ελτίου Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας µπορεί να διευκολύνει στην εξειδίκευση 
των Θεµάτων Προτεραιότητας και τη διαχείριση των προβλεπόµενων δράσεων 
(π.χ. Κωδικοί Θεµάτων Προτεραιότητας που αφορούν δράσεις ΕΚΤ).   

Σε συγκεκριµένες ειδικές περιπτώσεις όπως για παράδειγµα, συνολικές επιχορηγήσεις, 
νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία, χρήση ρήτρας ευελιξίας, πόλοι ανάπτυξης, τοπικά 
προγράµµατα ανάπτυξης κ.λ.π. θα απαιτηθεί η συµπλήρωση ξεχωριστού ∆ελτίου 
Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας, για τη συµπλήρωση του οποίου θα δοθούν οδηγίες 
σε επόµενη φάση.  

Στην παρούσα φάση και προκειµένου να διευθετηθούν ζητήµατα που αφορούν σε 
νέους τύπους παρεµβάσεων όπως οι ανωτέρω και άλλες, οι φορείς εξειδίκευσης 
καλούνται κατά τη παρούσα εξειδίκευση να µην υπερβούν το 60% της συνολικής 
δηµόσιας δαπάνης του κάθε Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ. Εξαιρούνται 
συγκεκριµένοι Άξονες των ΕΠ, όπως αναφέρονται στο επισυναπτόµενο Παράρτηµα II.  

Η διαδικασία εξειδίκευσης επιδιώκεται να έχει ολοκληρωθεί στο 100% εντός του 
Ιουλίου του 2008.   

 

3.1. ∆οµή ∆ελτίου Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας  

Η δοµή του ∆ελτίου  Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας θα είναι η ακόλουθη:   

 

3.1.1. Γενικές Πληροφορίες  

Στις γενικές πληροφορίες καταχωρούνται τα ακόλουθα : 

Α.   Τίτλος Επιχειρησιακού Προγράµµατος: 

Αναγράφεται ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.   

Β.  Κωδικός Επιχειρησιακού Προγράµµατος : 
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Αναγράφεται ο αριθµός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος σύµφωνα µε την 
εγκριτική απόφαση της Ε.Ε. καθώς και ο αριθµός έκδοσης του ΕΠ.  

 

Γ.   Τίτλος Άξονα Προτεραιότητας  

Καταχωρείται ο τίτλος του Άξονα Προτεραιότητας όπως έχει καταχωρηθεί στην 
πληροφοριακή βάση της Ε.Ε. (SFC).  

∆.   Κωδικός Άξονα Προτεραιότητας 

Καταχωρείται ο κωδικός του Αξονα Προτεραιότητας όπως έχει καταχωρηθεί 
στην πληροφοριακή βάση της Ε.Ε. (SFC). 

Ε.  Τίτλος Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας  

Αναγράφεται ο κωδικός του Θέµατος Προτεραιότητας όπως αυτός αναγράφεται 
στον Πίνακα του Παραρτήµατος ΙΙ του Εφαρµοστικού Κανονισµού. 

Στ.  Κωδικός Θέµατος Προτεραιότητας  

Αναγράφεται ο τίτλος του Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας όπως αυτός 
αναγράφεται στον Πίνακα του Παραρτήµατος ΙΙ του Εφαρµοστικού 
Κανονισµού. 

Ζ.  Αριθµός ∆ελτίου Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας  

Καταχωρείται µοναδικός αριθµός για το δελτίο του οποίου η κωδικοποίηση 
µπορεί να γίνει µε τον αριθµό του Άξονα, και Κωδικού Θέµατος 
Προτεραιότητας. Π.χ. ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων. Ο 
αριθµός του πρώτου ∆ελτίου το οποίο αναφέρεται στον Άξονα 01 και Κωδικό 
Θέµατος Προτεραιότητας 22 είναι 01.22.01, καθώς και ο αριθµός έκδοσης του 
∆ελτίου.    

Η.  Τίτλος ∆ελτίου Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας  

Αναγράφεται ο τίτλος του ∆ελτίου.  

Θ.   Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ή Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή ή 
Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης  

Σηµειώνεται η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ή Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή ή 
Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης που συµπλήρωσε το ∆ελτίο Κωδικού Θέµατος 
Προτεραιότητας.  

  

3.1.2.   Χρηµατοδοτικό Σχήµα ∆ελτίου Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας  

Το χρηµατοδοτικό σχήµα αναλύεται στο επίπεδο του ∆ελτίου Κωδικού 
Θέµατος Προτεραιότητας και οφείλει να είναι συµβατό µε το χρηµατοδοτικό 
σχήµα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.  

Α.  Κοινοτική Συνδροµή  

Αναγράφεται το ποσό της Κοινοτικής Συνδροµής που αντιστοιχεί στον Κωδικό 
Θέµατος Προτεραιότητας ανά Άξονα Προτεραιότητας (σε ευρώ).  

Β.  Εθνική Συµµετοχή    

Αναγράφεται το ποσό της Εθνικής Συµµετοχής που αντιστοιχεί στον Κωδικό 
Θέµατος Προτεραιότητας ανά Άξονα Προτεραιότητας (σε ευρώ).  

Γ.  Συνολική Χρηµατοδότηση (Επιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάνη)  

Αναγράφεται το άθροισµα της Κοινοτικής Συνδροµής και Εθνικής Συµµετοχής 
ανά Κωδικό Θέµατος Προτεραιότητας και Άξονα Προτεραιότητας (σε ευρώ).   
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∆.  Άλλη Χρηµατοδότηση  

Αναγράφεται το ποσό της εκτιµώµενης Άλλης Χρηµατοδότησης και αφορά στις 
περιπτώσεις των έργων που παράγουν έσοδα, των µη επιλέξιµων δαπανών και 
λοιπών εθνικών πόρων ανά Κωδικό Θέµατος Προτεραιότητας και Άξονα 
Προτεραιότητας (σε ευρώ). 

Ε.  Συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη  

Αναγράφεται το άθροισµα της Συνολικής Χρηµατοδότησης και της Άλλης 
Χρηµατοδότησης ανά Κωδικό Θέµατος Προτεραιότητας και Άξονα 
Προτεραιότητας (σε ευρώ). 

Στ.  Ιδιωτική Συµµετοχή  

Αναγράφεται η εκτιµώµενη ιδιωτική συµµετοχή (εφόσον προβλέπεται) που 
αντιστοιχεί στον Κωδικό Θέµατος Προτεραιότητας ανά Άξονα Προτεραιότητας 
(σε ευρώ). 

 

3.1.3. Ενδεικτική Περιφερειακή Κατανοµή   

Για τα Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα απαιτείται ενδεικτική περιφερειακή 
κατανοµή των διαθέσιµων πόρων. Αναγράφεται το ποσοστό συµµετοχής της 
κάθε Περιφέρειας στο σύνολο των διαθέσιµων πόρων ανά Κωδικό Θέµατος 
Προτεραιότητας και Άξονα Προτεραιότητας.  

  

3.1.4. Κατηγορίες Πράξεων  

Οι ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων θα πρέπει να συνάδουν πλήρως µε τη 
στρατηγική και τη στοχοθεσία του Επιχειρησιακού Προγράµµατος καθώς και τις 
Αποφάσεις της ∆ιϋπουργικής Επιτροπής Συντονισµού και Χάραξης Πολιτικής 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-13 καθώς και µε ενδεχόµενα µνηµόνια 
συνεργασίας που έχουν υπογραφεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.   

Στην περίπτωση που η εξειδίκευση σε κατηγορίες πράξεων συνδέεται µε την 
εκπόνηση ή εφαρµογή Σχεδίου ∆ράσης (Action Plan) θα πρέπει να αναφέρεται 
ρητά στο ∆ελτίο Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας καθώς και οποιαδήποτε 
άλλη πληροφόρηση παρέχεται σχετικά (π.χ. φάση εκπόνησης του Σχεδίου, εάν 
είναι διαθέσιµο ηλεκτρονικά κ.λ.π.) 

Το ∆ελτίο σε ότι αφορά τις κατηγορίες πράξεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα:  

 

Α.  Αριθµός Κατηγορίας Πράξης  

Καταχωρείται µοναδικός αριθµός για την κατηγορία πράξης του οποίου η 
κωδικοποίηση µπορεί να γίνει µε τον αριθµό του Άξονα,  του Κωδικού Θέµατος 
Προτεραιότητας και τον αριθµό κατηγορίας πράξης. Π.χ. ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας-
Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων. Ο αριθµός του πρώτου ∆ελτίου το οποίο 
αναφέρεται στον Άξονα 01 και κωδικό παρέµβασης 22 είναι 01.22.01.01.   

Β.  Ονοµασία Κατηγορίας Πράξης  

Αναγράφεται η κατηγορία πράξης.  

Γ.   Συνοπτική Περιγραφή  

Περιγράφεται συνοπτικά το περιεχόµενο της κατηγορίας πράξης.  

∆.   Ενδεικτική Συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη  

Αναγράφεται :  
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• Κοινοτική Συνδροµή  

• Εθνική Συµµετοχή  

• Συνολική Χρηµατοδότηση (Επιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάνη)  

• Άλλη Χρηµατοδότηση 

• Συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη  

Ε.  Αναµενόµενα Αποτελέσµατα (δείκτες) του ΕΠ µε τα οποία 
συνδέεται η κατηγορία πράξης  

Εφόσον υπάρχει δείκτης στο ΕΠ στον οποίο συµβάλλει η κατηγορίας πράξης 
αναφέρεται ο δείκτης και η συµβολή της κατηγορίας πράξης σε αυτόν. Στην 
περίπτωση των κατηγοριών πράξεων για τις οποίες δεν υπάρχει συµβολή σε 
δείκτη του ΕΠ., καλείται ο φορέας που εξειδικεύει να σχεδιάσει τους 
κατάλληλους δείκτες εκροής και αποτελέσµατος και για αυτές τις κατηγορίες 
πράξης.   

ΣΤ.  Ενδεικτικοί ∆ικαιούχοι  

Αναφέρονται οι ενδεικτικοί δικαιούχοι της κατηγορίας πράξης.  

Ζ.   Προϋποθέσεις Εφαρµογής  

Αναφέρονται οι θεσµικές ή λοιπές ρυθµίσεις, το απαιτούµενο  πλαίσιο 
λειτουργίας, ειδικά προβλήµατα, οι µηχανισµοί ή διαδικασίες για την επιτυχή 
υλοποίηση της κατηγορίας πράξης (συµπληρώνεται εφόσον απαιτείται).  

Η.  Ενδεικτική Χωρική ∆ιάσταση (προαιρετικό)  

Συµπληρώνεται στις περιπτώσεις που ανάλογα µε τη φύση της κατηγορίας 
πράξης υπάρχει χωρική στόχευση. Αναγράφεται το ποσοστό ανά χωρική 
διάσταση.  

Συµπληρώνονται  ένα έντυπο ανά κατηγορία πράξης. Επίσης συµπληρώνεται ο 
Πίνακας του Παραρτήµατος ΙΙΙ.  

 

3.1.5.  Υπογραφή του Φορέα  

Υπογράφεται από τον αρµόδιο Ειδικό ή Γενικό Γραµµατέα της ∆ιαχειριστικής 
Αρχής, Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής ή Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης που 
συµπλήρωσε το ∆ελτίο.  
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3.2.  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

 

1.  Γενικές Πληροφορίες  

Α.  Τίτλος   Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα  

 
Β.  Κωδικός   

Γ.  Τίτλος   Άξονας 
Προτεραιότητας 

∆.  Κωδικός   

Ε. Τίτλος   Θέµα 
Προτεραιότητας  

ΣΤ. Κωδικός   

Ζ. Αριθµός    ∆ελτίο Κωδικού 
Θέµατος 
Προτεραιότητας  Η.  Τίτλος   

Θ.  Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ή 
Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή ή 
Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης 

 

 

2. Χρηµατοδοτικό Σχήµα ∆ελτίου Κωδικού Θέµατος Προτεραιότητας  

Α.  Κοινοτική Συνδροµή  

Β.  Εθνική Συµµετοχή   

Γ.  Συνολική Χρηµατοδότηση (Επιλέξιµη 
∆ηµόσια ∆απάνη) (Α+Β) 

 

∆.  Άλλη χρηµατοδότηση   

Ε.  Συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη (Γ+∆)  

ΣΤ.  Ιδιωτική Συµµετοχή   

 

3. Ενδεικτική Περιφερειακή Κατανοµή Τοµεακών Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων   

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  Ποσοστό Συµµετοχής  

GR11  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ   

GR14  ΘΕΣΣΑΛΙΑ   

GR21  ΗΠΕΙΡΟΣ   

GR22  ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  

GR23  ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α   

GR25  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ   

GR41  ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ   

GR43  ΚΡΗΤΗ   

GR12  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ   

GR13  ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ   

GR30  ΑΤΤΙΚΗ   

GR42  ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ   
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GR24  ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α   

 

4.  Κατηγορίες Πράξης  

 

Α. Αριθµός Κατηγορίας Πράξης ……..  

Β. Ονοµασία Κατηγορίας Πράξης   

Γ. Συνοπτική Περιγραφή  

Κοινοτική Συνδροµή   

Εθνική Συµµετοχή   

Συνολική Χρηµατοδότηση 

(Επιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάνη)  

 

Άλλη Χρηµατοδότηση   

∆. Ενδεικτική Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη   

Ε. Αναµενόµενα Αποτελέσµατα 

(δείκτες) 

 

ΣΤ. Ενδεικτικοί ∆ικαιούχοι 
 

 

Ζ. Προϋποθέσεις Εφαρµογής  

Η.  Χωρική διάσταση  
(Προαιρετικό) 

 

 

Για τον Φορέα :  

 

Υπογραφή Γενικού ή Ειδικού Γραµµατέα  
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4.  Χρονοδιάγραµµα κατάρτισης των Εγγράφων Εξειδίκευσης 
Προγραµµατισµού   

Το χρονοδιάγραµµα, οι εµπλεκόµενοι φορείς και η διαδικασία εξειδίκευσης των ΕΕΠ 
συνοψίζεται στον κατωτέρω πίνακα: 

Φεβρουάριος/Μάρτιος 
2008 

• Συνοπτική ενηµέρωση από την Εθνική Αρχή Συντονισµού και τις 
∆ιαχειριστικές Αρχές  στο πλαίσιο διεξαγωγής των Επιτροπών 
Παρακολούθησης των ΕΠ 2007-2013 για τις διαδικασίες και την 
πρόοδο της εξειδίκευσης των ΕΕΠ.  

Φεβρουάριος 2008 – 
Ιούλιος 2008  

• Σταδιακή εξειδίκευση του ΕΕΠ.  

 

Για ερωτήµατα σχετικά µε το περιεχόµενο της εγκυκλίου, οι εµπλεκόµενοι φορείς µπορούν 
να απευθύνονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση : eyssaap@mnec.gr 

Για θέµατα που αφορούν εξειδίκευση δράσεων ΕΚΤ, οι εµπλεκόµενοι φορείς µπορούν να 
απευθύνονται και στην ΕΥΣΕΚΤ.  

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΡΟΣΟΣ 

 

 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή  

 

• Γραφ. Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, κ. Ι. Παπαθανασίου 
• Γραφ. Γεν. Γραµµατέα Επενδύσεων & Ανάπτυξης, κ. Π. ∆ρόσου 
• Γραφ. Γεν. ∆/ντή  Α. Π. Π. Π. και ∆. Ε., κ.  Εµµ. Κατσιαδάκη 
• Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων 
• Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
• Ειδική Υπηρεσία Αρχής Πληρωµής 
• Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος 
• Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Παρακολούθησης του Ταµείου Συνοχής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Α. Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης  : 

 

1.  Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π.  Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας 

2.  Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π.  Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα 

3.  Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π.  Ψηφιακή Σύγκλιση 

4.  Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π.  Υγεία-Πρόνοια του ΚΠΣ 2000-2006 

5.  Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κ.Π. «EQUAL» του ΚΠΣ 2000-2006 

 

Β. Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές : 

 

1. Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Μεταφορών 

2. Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΑΞΟΝΕΣ  Ε. Π.  ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ  

 

1. Π. Ε. Π.  ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

• Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση των υποδοµών Προσπελασιµότητας –
Ενέργειας 

 

2. Π. Ε. Π.   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

• Άξονας Προτεραιότητας 1: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας 
Θεσσαλίας  

• Άξονας Προτεραιότητας 2: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας 
Στερεάς Ελλάδας 

• Άξονας Προτεραιότητας 3: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας 
Ηπείρου 

 

3. Π. Ε. Π  ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

• Άξονας Προτεραιότητας 1, Αµιγούς Στόχου 1: Υποδοµές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιµότητας ∆υτικής Ελλάδας  

• Άξονας Προτεραιότητας 2, Αµιγούς Στόχου 1: Υποδοµές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιµότητας Πελοποννήσου 

•  Άξονας Προτεραιότητας 3, Αµιγούς Στόχου 1: Υποδοµές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιµότητας Ιονίων Νήσων 

 

4. Π. Ε. Π.  ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

• Άξονας Προτεραιότητας 1: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας 
Περιφέρειας Κρήτης   

• Άξονας Προτεραιότητας 2: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

•  Άξονας Προτεραιότητας 3: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

 

5. Π. Ε. Π.  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
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• Άξονας Προτεραιότητας 1: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

• Άξονας Προτεραιότητας 2: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

•  Άξονας Προτεραιότητας 3: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας 
Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης 

 

6. Ε. Π.   ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

• Άξονας Προτεραιότητας 4: Ολοκλήρωση του Ενεργειακού Συστήµατος της 
Χώρας και Ενίσχυση της Αειφορίας 

 

7. Ε. Π.    ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

 

• 1ος Άξονας –Α.Π. Α : Οδικές Μεταφορές –∆ιευρωπαϊκό και ∆ιαπεριφερειακό 
Οδικό ∆ίκτυο Περιφερειών Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης 

• 2ος Άξονας- Α.Π. Β :  Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο ΠΑΘΕ/Π και Πολύτροπες 
Μεταφορές Περιφερειών Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης 

• 3ος Άξονας- Α.Π. Γ:  Θαλάσσιες Μεταφορές –Λιµάνια Περιφερειών Αµιγούς 
Στόχου Σύγκλισης 

• 4ος Άξονας – Α.Π. ∆ : Αεροπορικές Μεταφορές – Αεροδρόµια Περιφερειών 
Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης 

• 5ος Άξονας – Α.Π. Ε : Οδική Ασφάλεια και Ασφάλεια ∆ικτύων Μεταφορών 
Περιφερειών Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης 

• 7ος Άξονας – Α.Π. Ζ : Οδικές Μεταφορές –∆ιευρωπαϊκό  Οδικό ∆ίκτυο 

• 8ος Άξονας- Α.Π. Η :  Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο ΠΑΘΕ/Π και ∆ιατροπικές  
Μεταφορές 

• 9ος Άξονας- Α.Π. Θ:  Θαλάσσιες Μεταφορές –Λιµάνια ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου 

• 10ος Άξονας – Α.Π. Ι : Αεροπορικές Μεταφορές – Αεροδρόµια ∆ιευρωπαϊκού 
∆ικτύου 

• 11ος Άξονας – Α.Π. Ι Α : Καθαρές Αστικές Συγκοινωνίες –Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς 

• 12ος Άξονας – Α.Π. Ι Β : Κυκλοφοριακή και Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση ∆ικτύων 
Μεταφορών 

 

 

8. Ε. Π.   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

• Άξονας Προτεραιότητας 1: Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος και 
Αστικές Μεταφορές –Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής –Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας 
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• Άξονας Προτεραιότητας 2: Προστασία και ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων 

• Άξονας Προτεραιότητας 3:  Πρόληψη και Αντιµετώπιση Περιβαλλοντικού 
Κινδύνου 

• Άξονας Προτεραιότητας 4:  Προστασία Εδαφικών Συστηµάτων και ∆ιαχείριση 
Στερεών Αποβλήτων 

• Άξονας Προτεραιότητας 10: Θεσµοί και Μέσα Άσκησης Αποτελεσµατικής 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής  
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  Χρηµατοδοτικό σχήµα ΕΠ ………………...  ανά Άξονα Προτεραιότητας, Κωδικό Θέµατος Προτεραιότητας και Κατηγορία Πράξης  

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΚΩ∆.  
ΑΞΟΝΑ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΤΠΑ ΕΚΤ 
ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟ

ΧΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ
ΣΗ (Βάση υπολ. 
Κοιν. Συµµ.) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ

ΣΗΣ 

ΆΛΛΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆Ο

ΤΗΣΗ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

    1 2 3 4=1+2+3 5 6=4+5 7=4/6 8 9 10=6+8 
Αξονας 
Προτεραιότητας 
………………..                     
Κωδικός Θέµατος 
Προτεραιότητας 
…………..                     
Κατηγορία Πράξης 
…..                     
Κατηγορία Πράξης 
…..                     
Κωδικός Θέµατος 
Προτεραιότητας 
………..                     

Κατηγορία Πράξης 
…..                     

01 

Κατηγορία Πράξης 
…..                     

Αξονας 
Προτεραιότητας 
………………..                     
Κωδικός Θέµατος 
Προτεραιότητας 
…………..                     

Κατηγορία Πράξης 
…..                     
Κατηγορία Πράξης 
…..                     
Κωδικός Θέµατος 
Προτεραιότητας 
………..                     
Κατηγορία Πράξης 
…..                     

…….. 

Κατηγορία Πράξης 
…..                     

ΣΥΝΟΛΟ                     

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 


