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Έχοντας Υπόψη : 

1.  Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(98/τ.Α΄/22.04.2005). 

2. Το Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 
57/τ.Α΄/21.3.2002). 

3. Το Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ  
165/τ.Α΄/14.11.2000). 

4. Την υπ. αριθμ. 35257/17.10.2001 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
«Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Σχεδιασμού και Αξιολόγησης 
Περιφερειακής Πολιτικής και Προγραμμάτων» (ΦΕΚ 1352/τ.Β΄/17.10.2001), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 61028/18.9.2003  Κοινή Απόφαση των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1364/τ.Β΄/23.09.2003), την υπ.αριθμ. 47533/ΔΙΟΕ 
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1250/02.12.2004 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποίηση 
Απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Σχεδιασμού και 
Αξιολόγησης Περιφερειακής Πολιτικής και Προγραμμάτων» σύμφωνα με το άρθρο 
3 του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 1819/τ.Β΄/08.12.2004), και την υπ. αριθμ. 
13992/ΕΥΣΣΑΑΠ 1109/30.03.2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση 
απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Σχεδιασμού και 
Αξιολόγησης Περιφερειακής Πολιτικής και Προγραμμάτων» (η οποία έχει 
μετονομασθεί με προηγούμενη απόφαση σε «Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, 
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων»), σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 436/τ.Β΄10.04.2006). 

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αρ. 1083/11-7-2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,  το  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του 
Κανονισμού (ΕΚ)αρ. 1260/1999  

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αρ. 1828/8-12-2006  της Επιτροπής για τη θέσπιση 
Κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αρ.1083/2006 του 
Συμβουλίου……………… 

7. Την με αρ. 7725/28.3.2007 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001) 

8. Τον Ν.  3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α/3/12/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».  

9. Την με αρ. C/2007/5534/12.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Ε Π 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001) 

10. Την με αρ. C/2007/5634/ 16.11.07 Απόφαση της Ε.Ε.  περί έγκρισης του Ε Π  
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Κωδικός CCI 2007GR05UPO002)  

11. Την με αρ. C/2007/5528/9.11.07 Απόφαση της Ε.Ε.περί έγκρισης του Ε Π  
Διοικητική Μεταρρύθμιση (Κωδικός CCI 2007GR05UPO003)  

12. Την με αρ. C(2007) 5338/16.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Ε Π  
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (Κωδικός CCI 2007GR161PO001)  

13. Την με αρ. C(2007) 5339/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Ε Π  
Ψηφιακή Σύγκλιση (Κωδικός CCI 2007GR161PO002) 

14. Την με αρ. C(2007) 5444/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε.  περί έγκρισης του Ε Π  
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής (Κωδικός CCI 2007GR161PO003)  

15. Την με αρ. C(2007) 5436/31.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Ε Π 
Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας (Κωδικός CCI 2007GR161PO004 

16. Την με αρ. C(2007) 5442/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Ε Π 
Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη (Κωδικός CCI 2007GR161PO005) 

17. Την με αρ. C(2007) 5443/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Π Ε Π 
Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006) 

18. Την με αρ. C(2007) 5441/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Π Ε Π 
Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι (Κωδικός CCI 2007GR161PO007) 

19. Την με αρ. C(2007) 5337/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Π Ε Π 
Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008)χ 

20. Την με αρ. C(2007) 5332/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Π Ε Π 
Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001) 
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21. Την με αρ C(2007)5439/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Π Ε Π Κρήτη 
& Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002) 

 

Εκδίδουμε την παρακάτω εγκύκλιο για την κατάρτιση και έγκριση των ετησίων 

εκθέσεων των  Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ: 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με την επίσημη έγκριση του ΕΣΠΑ τον Μάρτιο του 2007 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 διεξαγωγή των πρώτων Επιτροπών Παρακολούθησης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ στο 

διάστημα από 20 Φεβρουαρίου έως 4 Απριλίου 2008, στις οποίες μεταξύ άλλων 

εγκρίθηκαν τα κριτήρια ένταξης, αποτέλεσε την ουσιαστική έναρξη υλοποίησης των 

ΕΠ της νέας προγραμματικής περιόδου. 

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 ξεκινήσει η προετοιμασία για 

την κατάρτιση, έγκριση  και αποστολή στην Ε.Ε των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης. Η 

εγκύκλιος λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις του Κανονιστικού πλαισίου της Ε.Ε  (άρθρο 

67 του Γεν Κανονισμού 1083/2006),για το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης, 

προκειμένου να καταστεί χρήσιμο εργαλείο για όλη την προγραμματική περίοδο 2007-

2013.   

 

2.  ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  των ΕΠ  

2.1 Νομική βάση για την Ετήσια Έκθεση υλοποίησης των ΕΠ της περιόδου 

2007-2013 

Α. Κανονισμός 1083/2006  Άρθρο 67, Ετήσια έκθεση και τελική έκθεση 

υλοποίησης 

1. Για πρώτη φορά το 2008 και έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, η διαχειριστική αρχή υποβάλλει 

στην Επιτροπή ετήσια έκθεση, και έως τις 31 Μαρτίου 2017, τελική έκθεση σχετικά με την 

υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος .  

2. Οι εκθέσεις της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες προκειμένου να 

παρέχεται σαφής εικόνα για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος: 
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α) την πρόοδο που σημειώθηκε στην υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος και τους 

άξονες προτεραιότητας σε σχέση με τους ειδικούς, επαληθεύσιμους στόχους τους, με ποσοτικό 

υπολογισμό εάν και εφόσον μπορούν να εκφραστούν ποσοτικά, κάνοντας χρήση των δεικτών 

του άρθρου 37 παράγραφος 1 στοιχείο γ), σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας· 

β) τη χρηματοοικονομική υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος με λεπτομερή αναφορά 

, για κάθε άξονα προτεραιότητας: 

i) των δαπανών που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους οι οποίες περιελήφθησαν σε αιτήσεις 

πληρωμών που στάλθηκαν στη διαχειριστική αρχή και της αντίστοιχης δημόσιας συνεισφοράς, 

ii) των συνολικών πληρωμών που εισπράχθηκαν από την Επιτροπή, και με ποσοτική έκφραση 

των χρηματοοικονομικών δεικτών που αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 2, και 

iii) των δαπανών που καταβλήθηκαν από τον φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια 

πληρωμών στους δικαιούχους,  

ανάλογα με την περίπτωση, η οικονομική υλοποίηση σε περιοχές που λαμβάνουν μεταβατική 

στήριξη παρουσιάζεται χωριστά στα πλαίσια κάθε επιχειρησιακού προγράμματος· 

γ) για ενημερωτικούς μόνον λόγους, ενδεικτική ανάλυση της κατανομής των πόρων των 

Ταμείων ανά κατηγορία, σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής που θεσπίζονται από την 

Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 103 παράγραφος 3· 

δ) τα μέτρα που λαμβάνονται από τη διαχειριστική αρχή ή την επιτροπή παρακολούθησης για 

τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης, ιδίως δε:  

i) τα μέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων 

συλλογής δεδομένων, 

ii) συνοπτική παράθεση των τυχόν σημαντικών προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την 

υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος και των τυχόν ληφθέντων μέτρων, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λήφθηκαν σε απάντηση των σχολίων που διατυπώνονται 

δυνάμει του άρθρου 68 παράγραφος 2, εφόσον απαιτείται, 

iii) τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας· 

ε) τα μέτρα που λήφθηκαν για την πληροφόρηση και δημοσιότητα του επιχειρησιακού 

προγράμματος· 

στ) πληροφορίες σχετικά με σημαντικά προβλήματα που αφορούν τη συμμόρφωση προς το 

κοινοτικό δίκαιο, τα οποία ανέκυψαν κατά την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος 

και τα μέτρα που λήφθηκαν για την επίλυσή τους· 

ζ) ανάλογα με την περίπτωση, την πρόοδο και τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων 

η) τη χρήση της συνδρομής που έχει διατεθεί ύστερα από ακύρωση σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 98 παράγραφος 2, στη διαχειριστική αρχή ή σε άλλη δημόσια αρχή κατά τη διάρκεια 

της περιόδου υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος· 

θ) περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώθηκε ουσιαστική τροποποίηση δυνάμει του άρθρου 57. 

 

Το εύρος των πληροφοριών που διαβιβάζονται στην Επιτροπή είναι ανάλογο με το συνολικό 

ποσό της δαπάνης του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος. Ανάλογα με την περίπτωση, οι 

πληροφορίες αυτές μπορούν να υποβάλλονται σε συνοπτική μορφή .Οι πληροφορίες των 

στοιχείων δ), ζ), η) και θ) δεν περιλαμβάνονται εάν δεν έχει υπάρξει σημαντική τροποποίηση 

μετά την προηγούμενη έκθεση. 
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3. Οι εκθέσεις της παραγράφου 1 κρίνονται δεκτές εφόσον περιέχουν όλες τις κατάλληλες 

πληροφορίες της παραγράφου 2. Η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος σχετικά με το 

παραδεκτό της ετήσιας έκθεσης εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της 

παραλαβής της  

4. Η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος για τη γνώμη της όσον αφορά το περιεχόμενο μιας 

παραδεκτής ετήσιας έκθεσης σχετικά με την υλοποίηση που υποβάλλεται από τη διαχειριστική 

αρχή εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής.  

Για την τελική έκθεση του επιχειρησιακού προγράμματος, η προθεσμία ανέρχεται σε πέντε το 

πολύ μήνες από την ημερομηνία παραλαβής μιας παραδεκτής έκθεσης. Εάν η Επιτροπή δεν 

απαντήσει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η έκθεση θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή.  

 

Β. Κανονισμός 1828/2006  (Παράρτημα XVIII) 

Το Παράρτημα XVIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 εξειδικεύει το 

περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης και ιδιαίτερα τις αναφορές του άρθρου 67 (2) του 

Καν 1083/2006 για το περιεχόμενο της έκθεσης, με την λεπτομερή παράθεση των 

απαιτούμενων πινάκων και πληροφοριών που θα πρέπει να υπάρχουν σε αυτή, ενώ το 

Παράρτημα ΧΧΙΙΙ του ίδιου Κανονισμού, παραθέτει για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 

που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, απαραίτητα στοιχεία ανά ομάδα– στόχο που 

θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην Έκθεση. 

Σχετικά άρθρα και διατάξεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης 

είναι επίσης τα άρθρα 9,34,50,57,67,68 και 86 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, 

τα άρθρα 4,6,10 του Κανονισμού ΕΚΤ 1081/2006 καθώς και τα άρθρα 11,40 του 

Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006. 

 

Γ. Νόμος 3614/2007 ‘’Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013’’: Άρθρο 3, παρ. θ 

« Η Δ.Α συντάσσει και μετά την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης υποβάλλει στην Επιτροπή 

τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος. Το 

πλαίσιο υποχρεώσεων και απαιτούμενων πληροφοριών για την υποβολή της ετήσιας και τελικής 

έκθεσης υλοποίησης καθορίζεται με σαφήνεια στο άρθρο 67 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006» 

 

2.2 Γενικό πλαίσιο Περιεχομένων Ετήσιας Έκθεσης  

Η ετήσια έκθεση υλοποίησης αποτελεί εξαιρετικής σημασίας κείμενο στην διαχείριση 

των Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων. Αποτελεί δε βασική πηγή 

πληροφόρησης παρέχοντας τη βάση για την ανταλλαγή απόψεων Δ.Α και Επιτροπής 

κατά την ετήσια συνάντηση και σε πιθανή αναθεώρηση των Προγραμμάτων. Η Δ.Α 
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κάθε Ε.Π. θα πρέπει να υποβάλει ετήσια έκθεση για πρώτη φορά το 2008 και στη 

συνέχεια για κάθε χρόνο σε διάστημα 6 μηνών μετά την ολοκλήρωση του 

ημερολογιακού έτους εφαρμογής, δηλαδή έως τις 30 Ιουνίου έκαστου έτους. Η 

‘Έκθεση θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά (SFC) σύμφωνα με το άρθρο 66 του 

Γενικού Κανονισμού 1083/2006. Η τελική έκθεση συμπεριλαμβάνοντας και την 

αναφορά για το έτος 2015 θα πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή έως τις 31 Μαρτίου 

2017. 

Στο περιεχόμενο της έκθεσης (σύμφωνα με το παράρτημα ΧVΙΙΙ του Εφαρμοστικού 

Κανονισμού) πρέπει να υπάρχει επισκόπηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού 

προγράμματος σε φυσικούς και οικονομικούς όρους, τόσο για το σύνολο του 

Προγράμματος όσο και ανά άξονα προτεραιότητας. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχουν 

όλες οι αναλυτικές πληροφορίες για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και τα βήματα 

που γίνονται για την διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας 

εφαρμογής του Προγράμματος. 

Πέρα των ανωτέρω βασικά σημεία που πρέπει να λάβει υπόψη της κάθε Διαχειριστική 

Αρχή κατά τη σύνταξη των Ετησίων Εκθέσεων συνίστανται στα εξής: 

- Οι δείκτες αποτελούν  βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση της προόδου του 

Προγράμματος.  

- Η έκθεση θα πρέπει με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια να παρουσιάζει την έως 

τώρα συμβολή του Προγράμματος στις Ευρωπαϊκές πολιτικές όπως η πολιτική 

της Λισσαβόνας και η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση. Αυτή η 

συμβολή θα βασίζεται στην επίτευξη στόχων που σχετίζονται με την πολιτική της 

Λισσαβόνας, βασιζόμενων στους κωδικούς θεμάτων προτεραιότητας και στη 

συμπλήρωση αντίστοιχων πινάκων 

- Η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφόρηση σε ό,τι αφορά ενδεχόμενα  

προβλήματα που προέκυψαν σε σχέση με το Κοινοτικό δίκαιο και τυχόν μέτρα 

που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση τους.  

- Στην έκθεση θα πρέπει να υπάρχει διακριτή αναφορά, στην περίπτωση 

συμπληρωματικότητας δράσεων με άλλα μέσα και ειδικότερα ρυθμίσεις που 

λήφθηκαν για την εξασφάλιση της οριοθέτησης και του συντονισμού μεταξύ της 

συνδρομής από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ, τις επεμβάσεις 

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλα υφιστάμενα χρηματοδοτικά 

μέσα.   
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- Διακριτή αναφορά απαιτείται επίσης για την περίπτωση χρήσης των 

χρηματοδοτικών εργαλείων JEREMIE και JESSICA καθώς επίσης και στην 

περίπτωση  χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (άρθρο 34 Καν.1081/2006). 

-  Θα πρέπει να αναφέρονται στην ετήσια έκθεση, (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 57 του Γεν. Κανονισμού 1083/2006 παρ. 1 και 2) οι περιπτώσεις 

εκείνες στις οποίες πέντε ή τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση μίας πράξης που 

έχει χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα, υπάρχει τροποποίηση η οποία αλλάζει 

την φύση και τους όρους υλοποίησης της, παρέχοντας πλεονέκτημα σε ιδιωτική 

επιχείρηση ή δημόσιο φορέα, καθώς επίσης και εάν η πράξη έχει υποστεί 

τροποποίηση, είτε λόγω αλλαγής στη φύση της κυριότητας στοιχείου υποδομής, 

είτε από την παύση της παραγωγικής δραστηριότητας.  

Για τα 5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα οι ετήσιες εκθέσεις  υποβάλλονται 

από την Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΥΠΟΙΟ με βάση την αντίστοιχη πληροφόρηση 

που θα λαμβάνει από τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών και τους 

Ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης στις περιπτώσεις όπου αυτοί έχουν αναλάβει την 

εξειδίκευση και τη διαχείριση ενός μέρους του ΠΕΠ. Η κάθε μία από τις Ενδιάμεσες 

Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών και οι Ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης, είναι 

υπεύθυνοι να αποστείλουν την απαραίτητη πληροφόρηση (κείμενα και πίνακες) για 

τους άξονες προτεραιότητας που διαχειρίζονται  στην Εθνική Αρχή Συντονισμού, το 

αργότερο μέχρι  τις 25 Μαΐου κάθε έτους προκειμένου να υπάρχει το απαραίτητο 

χρονικό περιθώριο προετοιμασίας  της συνολικής ετήσιας έκθεσης του κάθε ΠΕΠ.  

Από τις παραπάνω επισημάνσεις κάποιες αποτελούν νέα δεδομένα σε σχέση με την 

προηγούμενη περίοδο και κάποιες θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής από τις 

Δ.Α τις Ε.Δ.Α. και τους Ε.Φ.Δ. Σημαντική βοήθεια στην συγκέντρωση και συμπλήρωση  

των απαραίτητων πληροφοριών των εκθέσεων που αναφέρονται αναλυτικότερα στη 

συνέχεια, αναμένεται να δώσει και η σταδιακή συμπλήρωση των εγγράφων 

εξειδίκευσης Προγραμματισμού που είναι ήδη σε εξέλιξη. 

 

3. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII TOY ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1828/2006  

3.1 Γενική αναφορά για το σύνολο των Ε.Π 

Για την διευκόλυνση των Δ.Α στην κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης του κάθε 

Προγράμματος, προτείνεται  μία συγκεκριμένη δομή περιεχομένου της έκθεσης η 
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οποία φαίνεται στο Παράρτημα της παρούσης. Στη βάση αυτής της προτεινόμενης 

δομής περιγράφονται παρακάτω οι απαιτήσεις περιεχομένου της ετήσιας έκθεσης. 

Κατά την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης του Προγράμματος από τις αρμόδιες Δ.Α,  

είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του πίνακα προσδιορισμού του Ε.Π  όπως φαίνεται 

από την ενότητα 1 του Παραρτήματος XVIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού 

1828/2006. Στην προτεινόμενη δομή της Έκθεσης (βλ. Παράρτημα της παρούσης) ο 

πίνακας αυτός είναι σκόπιμο να περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο της Εισαγωγής.  

Στο Κεφάλαιο 1 της έκθεσης  γίνεται η  επισκόπηση της υλοποίησης του Ε.Π. Η 

παράγραφος 1.1 (βλ. Παράρτημα) αναφέρεται στην ολοκλήρωση και ανάλυση της 

προόδου του ΕΠ. Στο πλαίσιο ενημέρωσης της φυσικής προόδου του Προγράμματος 

θα πρέπει να γίνει η συμπλήρωση του πίνακα που υπάρχει στο Παράρτημα XVIII του 

Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 για κάθε δείκτη κορμού του Προγράμματος 

(Core indicators). Στην περίπτωση που κάποια στοιχεία των δεικτών όπως οι τιμές 

βάσης ή στόχου σε κάποιους δείκτες κορμού δεν είναι διαθέσιμοι, αναφέρεται ο 

χρόνος διαθεσιμότητας και υποβολής στην Επιτροπή.   

 Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των Προγραμμάτων παρουσιάζονται στην ίδια 

παράγραφο όπως εμφανίζονται στον δεύτερο πίνακα του Παραρτήματος του 

Εφαρμοστικού Κανονισμού. Σε ό,τι αφορά την Κοινοτική Συνδρομή, τα στοιχεία 

υπολογίζονται σε 3 επίπεδα. Το πρώτο αφορά πραγματοποιηθείσες δαπάνες που 

καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους, στο δεύτερο πληρωμές που καταβλήθηκαν 

στους δικαιούχους από τον φορέα χρηματοδότησης και στον τρίτο το σύνολο των 

πληρωμών που ελήφθησαν από την Επιτροπή. Επισημαίνεται ότι στη στήλη της 

αντίστοιχης δημόσιας συνεισφοράς, συμπληρώνεται η επιλέξιμη Δημόσια δαπάνη. Τα 

στοιχεία αυτά παρουσιάζονται σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος ανά άξονα 

προτεραιότητας και με διάκριση δαπανών μεταβατικών περιοχών και μη. Επιπλέον 

είναι διακριτές οι δαπάνες τύπου ΕΚΤ επί του γενικού συνόλου όταν το ΕΠ 

χρηματοδοτείται από ΕΤΠΑ και αντιστρόφως. 

Στη συνέχεια και στην ίδια παράγραφο 1.1 παρατίθενται στοιχεία σχετικά με την 

ανάλυση της χρήσης των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής. Για να γίνει αυτό θα 

πρέπει να συμπληρωθεί ο πίνακας του Παραρτήματος ΙΙ του Εφαρμοστικού 

Κανονισμού 1828/2006 (τμήμα Γ). Η συμπλήρωση του πίνακα θα πρέπει να γίνει για 

κάθε συνδυασμό κατηγοριών, ενώ το ποσό στην τελευταία στήλη αφορά 

πραγματοποιηθείσες δαπάνες.  

Για την ετήσια έκθεση του έτους 2007 ο ανωτέρω πίνακας καθώς και ο πίνακας με τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία των Προγραμμάτων εμφανίζονται ως στήλες αλλά δεν 

συμπληρώνονται εφόσον δεν καταγράφεται σχετική υλοποίηση στο ΕΠ. 
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Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των ανωτέρω πινάκων και στο τέλος της 

παραγράφου 1.1 παρατίθενται κατά περίπτωση πληροφορίες που σχετίζονται με την 

χρήση της συνδρομής ανά ομάδα στόχο και της συνδρομής που ανακτάται ή 

επαναχρησιμοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 57 και 98 του Καν 1083/2006.  

Στις παραγράφους 1.2,1.3,1.4,1.5 συμπληρώνονται κατά περίπτωση ενδεχόμενα 

προβλήματα που αφορούν συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο, απρόβλεπτες 

κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που επηρέασαν την πορεία εφαρμογής του 

Προγράμματος, τροποποιήσεις και προβλήματα με βάση το άρθρο 57  του Κανονισμού  

1083/2006, καθώς και άλλες πληροφορίες  που περιγράφονται στο Παράρτημα XVIII 

του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006.     

Στο Κεφάλαιο 2 της Ετήσιας έκθεσης παρουσιάζεται  η συμβολή του Προγράμματος 

στο ΕΣΠΑ, στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και στην στρατηγική της 

Λισσαβόνας.1 Στο πλαίσιο του Κεφαλαίου αυτού πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 

στην ποιοτική ανάλυση της συνεισφοράς του Προγράμματος στην πολιτική της 

Λισσαβόνας και στην Ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχόληση καθώς και στην 

συνολική συμβολή του στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 9 παρ.3 του 

Κανονισμού ΕΚ 1083/2006 (earmarking) καθώς επίσης και οι συνέπειες από την 

υλοποίηση του Ε.Π. στην προώθηση των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών - γυναικών. 

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν τις κυριότερες εισροές για την 

ανάλυση της συμβολής των Διαρθρωτικών Ταμείων στο Εθνικό Πρόγραμμα 

Μεταρρυθμίσεων που θα συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση Εφαρμογής του 

ΕΠΜ , (βλ. άρθρο 29.1 του Καν. 1083/2006), καθώς και των εκθέσεων 

στρατηγικής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που προβλέπονται από το άρθρο 29.2 

του Καν. 1083/2006. Ειδικότερα η ανάλυση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει 

υποχρεωτικά συνοπτική ανάλυση της χρηματοδοτικής συμβολής του ΕΠ και των 

αξόνων προτεραιότητάς του στους εθνικούς στόχους του ΕΣΠΑ για την ατζέντα της 

Λισσαβώνας (earmarking, δηλ. της κατεύθυνσης 61,9% της Κοινοτικής Συνδρομής 

του ΕΣΠΑ στο Στόχο Σύγκλισης και 67% στο Στόχο Περιφερειακής 

Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης για την εξυπηρέτηση των στόχων της 

Λισσαβώνας), λαμβάνοντας υπόψιν τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στην 

παράγραφο 1.1 ανωτέρω και με βάση την προγραμματική ανάλυση του κεφαλαίου 

5.2.3 και του Παραρτήματος  V του ΕΣΠΑ. 

                                            
1 Σχετικά έγγραφα αναφοράς και πηγές για το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και την στρατηγική 

της Λισσαβόνας παρουσιάζονται στη διεύθυνση http://www.espa.gr/ στο folder Ετήσιες εκθέσεις 

Προγραμμάτων.   

http://www.espa.gr/
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Συμπληρωματικά και εφόσον υφίσταται άμεση και σημαντική συνάφεια: 

i. Συνοπτική ανάλυση της συνεισφοράς του ΕΠ και των αξόνων προτεραιότητάς του 

στους 17 Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ (σε όρους Κοινοτικής Συνδρομής). 

ii. Ανάλυση της συμβολής του ΕΠ και των αξόνων προτεραιότητάς του σε σχετικούς 

ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους του Εθνικού Προγράμματος 

Μεταρρυθμίσεων2005-2008 και του υπό κατάρτιση Εθνικού 

Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2008-2010 το οποίο θα υποβληθεί τον 

Οκτώβριο 2008 (εφόσον υφίσταται άμεση και σημαντική συνάφεια), καθώς και 

συγκριτική ανάλυση σε σχέση με σχετικούς στόχους που έχουν τεθεί σε επίπεδο 

ΕΕ ανά τομέα πολιτικής (εφόσον κριθεί απαραίτητο). 

iii. Συμβολή των πραγματοποιθέντων /σε εξέλιξη παρεμβάσεων  του ΕΠ και των 

Αξόνων Προτεραιότητάς του στην επίτευξη των στόχων των 24 Ολοκληρωμένων 

Κατευθυντήριων Γραμμών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ)  

iv. Ανάλυση της ανταπόκρισης του ΕΠ και των Αξόνων προτεραιότητάς του στην 

προώθηση ενδεχόμενων συστάσεων ή και σημείων ιδιαίτερης προσοχής (του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου)  που αφορούν στην Ελλάδα και περιλαμβάνονται στις 

σχετικές ενοποιημένες συστάσεις ανά χώρα (country fiches, βλ. Εαρινό Ε. 

Συμβούλιο 2008). 

v. Συμβολή των  πραγματοποιηθέντων /σε εξέλιξη παρεμβάσεων  του ΕΠ και των 

Αξόνων Προτεραιότητάς του με τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες 

Γραμμές για την Πολιτική Συνοχής 2007-2013 (ΚΣΚΓ).  

vi. Συμπληρωματική συνοπτική αναφορά σε πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί στο 

επίπεδο της διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και εφαρμογής του ΕΠ 

που συμβάλλουν στο συντονισμό με το  ΕΠΜ (σύμφωνα με τος σχετικούς στόχους 

του κεφ. 5 του ΕΣΠΑ και μόνο εφόσον έχουν αναληφθεί σημαντικές 

πρωτοβουλίες). 

Σημειώνεται ότι στο εγκεκριμένο κείμενο του ΕΣΠΑ (βλ κεφ 5) αναλύονται 

συνοπτικά τα ανωτέρω ζητήματα στο επίπεδο του σχεδιασμού.  

Για την ετήσια έκθεση του έτους 2007 τα ανωτέρω δεν είναι απαραίτητο να 

συμπεριληφθούν εφόσον δεν καταγράφεται σχετική υλοποίηση στο ΕΠ. 

Στο Κεφάλαιο 3 της ετήσιας έκθεσης γίνεται ανάλυση για κάθε άξονα 

προτεραιότητας του Ε.Π όπου παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την φυσική και 

οικονομική πρόοδο του κάθε άξονα προτεραιότητας. Η συμπλήρωση πινάκων σε 

επίπεδο δείκτη σε αυτή την ενότητα γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και για τους 
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δείκτες κορμού, με τη διαφορά ότι στον πίνακα συμπληρώνονται οι δείκτες που 

συνδέονται με τους  άξονες προτεραιότητας. 

Η ποιοτική ανάλυση ανά άξονα προτεραιότητας περιλαμβάνει ανάλυση των 

επιτευγμάτων σε σχέση με τους αρχικούς στόχους που έχουν τεθεί καθώς και 

εκτίμηση των συνεπειών από την προώθηση ίσων ευκαιριών ανδρών, γυναικών. Η 

διάσταση του φύλου άλλωστε θα πρέπει να ενσωματώνεται σε όλους τους δείκτες που 

παρουσιάζονται, όπου βέβαια αυτό είναι εφικτό.   

Επιπλέον στην ποιοτική ανάλυση περιλαμβάνονται πληροφορίες για τη χρήση της 

ρήτρας ευελιξίας αρθρ.34 παρ.2 Καν. 1083/2006, καθώς και ενδεχόμενα προβλήματα 

από την υλοποίηση του άξονα  και μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση τους. 

Μόνο για την τελική έκθεση που θα υποβληθεί έως 30 Μαρτίου 2017, απαιτείται ανά 

άξονα προτεραιότητας η συμπλήρωση καταλόγου των ανολοκλήρωτων πράξεων και 

του χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση τους. 

Στο Κεφάλαιο 4 περιλαμβάνονται σημαντικά οριζόντια θέματα που σχετίζονται με 

την εφαρμογή του Προγράμματος. Τα θέματα της Τεχνικής βοήθειας και της 

Δημοσιότητας χρήζουν ξεχωριστής αναφοράς στην ετήσια έκθεση και προτείνεται να 

είναι διακριτές παράγραφοι του Κεφαλαίου.  

Επιπλέον στο Κεφάλαιο 4 της έκθεσης θα πρέπει να υπάρχει διακριτή παράγραφος 

που να περιλαμβάνει τη συμμόρφωση με το άρθρο 16 του Καν. 1083/2006 αναφορικά 

με την αρχή της μη διάκρισης και την προσβασιμότητα των Ατόμων με 

Αναπηρία (πχ στοχευμένες δράσεις που υλοποιήθηκαν/υλοποιούνται για τα ΑμεΑ, 

πρωτοβουλίες για την οριζόντια ενσωμάτωση των αρχών αυτών στις παρεμβάσεις του 

ΕΠ, εξελίξεις στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που προωθήθηκαν για την 

καλύτερη εφαρμογή της προσβασιμότητας/μη διάκρισης ΑμεΑ), με ποιοτική ανάλυση 

και όπου είναι εφικτό με τη χρήση ποσοτικών δεικτών (πχ χρηματοδότηση, άμεσα 

ωφελούμενα ΑμεΑ). 

 Κατά περίπτωση είναι υποχρεωτική η διακριτή αναφορά στα μεγάλα έργα σε ό,τι 

αφορά την πρόοδο στην υλοποίηση και την χρηματοδότηση τους.   

 

 Ειδική αναφορά στα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.  

Για τα επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, εκτός από 

τις παραπάνω απαιτήσεις, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση κάποιων 

επιπρόσθετων εξειδικευμένων αναφορών. 

Έτσι, στην παράθεση των στοιχείων σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των 

κονδυλίων των ταμείων στην παράγραφο 1.1, απαιτείται εκτός από την συμπλήρωση 
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του πίνακα στο τμήμα Γ του Παραρτήματος II του Καν. 1828/2006, η συμπλήρωση 

στοιχείων ανά ομάδα-στόχο  σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΧΙΙΙ ΤΟΥ Εφαρμοστικού 

Κανονισμού 1828/2006.  

Στην παράγραφο 1.3 της έκθεσης θα πρέπει να γίνει επίσης αναφορά σε ενδεχόμενα  

προβλήματα που προέκυψαν από την υλοποίηση των δράσεων του Άρθρου 10 του 

Καν. ΕΚΤ 1081/2006) αναφορικά με:  

-  την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και κάθε ειδικής δράσης που 

σχετίζεται με την ισότητα των φύλων,  

- την ενίσχυση  της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών 

- την ενίσχυση  της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των μειονοτήτων. 

- την ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης άλλων 

μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες. 

- καινοτόμες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων τους, 

της διάδοσης και ενσωμάτωσης τους 

- διακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις. 

 

Επίσης, στο πλαίσιο της ποιοτικής ανάλυσης των επιτευγμάτων του ΕΠ τόσο στο 

Κεφάλαιο 2 της έκθεσης, όσο και στο Κεφάλαιο 3 ανά άξονα προτεραιότητας, θα 

πρέπει να γίνει αναφορά στην υλοποίηση των δράσεων του Άρθρου 10 του Καν. 

ΕΚΤ 1081/2006).  

Επιπλέον είναι απαραίτητη η ύπαρξη ξεχωριστής ενότητας στο Κεφάλαιο 2, με τίτλο 

«Συνέπεια και Συγκέντρωση της Στήριξης», στην οποία θα περιγράφεται : 

- ο τρόπος με τον οποίο οι δράσεις  που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, είναι σε 

συνέργεια και συμβάλλουν στις δράσεις που λαμβάνονται για την εφαρμογή της 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση στο πλαίσιο του Εθνικού 

Προγράμματος Μεταρρύθμισης  και των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την 

Κοινωνική Ένταξη.  

- ο τρόπος με τον οποίο οι δράσεις ΕΚΤ συνεισφέρουν στην εφαρμογή των 

συστάσεων για την απασχόληση και των κοινοτικών στόχων που αφορούν την 

απασχόληση στους τομείς της κοινωνικής ένταξης, της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. (άρθρο 4(1) του Καν.1081/2006). 

Τέλος, στο Κεφάλαιο 3, στις αντίστοιχες ενότητες για την επίτευξη στόχων και την 

ανάλυση της προόδου ανά άξονα προτεραιότητας, απαιτείται η συμπλήρωση στοιχείων 
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ανά ομάδα-στόχο σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΧΙΙΙ του Εφαρμοστικού Κανονισμού 

1828/2006.  

 

4. Πρώτος χρόνος κατάρτισης 

Κατά το έτος 2007 δεν υπήρξε υλοποίηση, διότι τα Ε.Π. εγκρίθηκαν προς το τέλος του  

και με βάση τον Γενικό Κανονισμό και τις Διατάξεις Εφαρμογής έπρεπε να συγκληθούν 

οι Επιτροπές Παρακολούθησης για να εγκριθούν τα κριτήρια αξιολόγησης των προς 

ένταξη πράξεων και στη συνέχεια να προσκληθούν οι ενδιαφερόμενοι. Παρόλα αυτά 

είναι δεδομένο ότι πρέπει να υποβληθεί εμπρόθεσμα ετήσια έκθεση και για το έτος 

2007. Κατόπιν τούτου οι Δ.Α. των Ε.Π. θα πρέπει να μεριμνήσουν για την κατάρτιση 

της ετήσιας έκθεσης 2007  και να την υποβάλλουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης 

του Ε.Π. για έγκριση δια της γραπτής διαδικασίας. Η έκθεση αυτή θα λάβει την μορφή 

που αναλύθηκε προηγουμένως, (βλ. Παράρτημα) ενώ οι πίνακες που συμπληρώνονται 

με στοιχεία δαπανών, δεν θα συμπληρωθούν. Σε ό,τι αφορά το κείμενο της έκθεσης, 

στα Κεφάλαια και τις παραγράφους που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση θα 

αναφέρεται ότι για το έτος αναφοράς δεν υπάρχει υλοποίηση στο Πρόγραμμα και θα 

αναφέρονται στοιχεία σε προγραμματικό επίπεδο. 

Για ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο της εγκυκλίου, οι εμπλεκόμενοι 

φορείς μπορούν να απευθύνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στiς 

διευθύνσεις:  dimitrelos@mnec.gr ή  diakovidis@mnec.gr 

 

Ο Γενικός  Γραμματέας 

 

 

Παναγιώτης Δρόσος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή  

• Γραφ. Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Ι. Παπαθανασίου 

mailto:dimitrelos@mnec.gr
mailto:diakovidis@mnec.gr
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• Γραφ. Γεν. Γραμματέα Επενδύσεων & Ανάπτυξης, κ. Π. Δρόσου 

• Γραφ. Γεν. Δ/ντή  Α. Π. Π. Π. και Δ. Ε., κ.  Εμμ. Κατσιαδάκη 

• Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

• Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

• Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης 

• Ειδική Υπηρεσία Αρχής Πληρωμής 

• Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:     ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

1.1. Ολοκλήρωση και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του 
Επιχειρησιακού  Προγράμματος 

 
1.2. Στοιχεία σχετικά με την συμμόρφωση με το Κοινοτικό δίκαιο. 
 
 
1.3. Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης 

τους 
 
1.4. Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα. 
 
 
1.5. Ρυθμίσεις παρακολούθησης. 
 

Κατά περίπτωση δύναται να χρησιμοποιηθούν στο Κεφάλαιο 1 ξεχωριστές 

υποενότητες που αφορούν: 

• Ενδεχόμενες αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ  όπως 
απρόβλεπτες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις ή νομοθετικές αλλαγές 

• Ουσιαστικές τροποποιήσεις βάσει του άρθρου 57 του Καν. 1083/2006 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ,  

ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ 

ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.   ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

3.1 Υλοποίηση στον Άξονα προτεραιότητας 1… 
 
3.1.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου 
 
3.1.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης 

τους 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΛΟΙΠΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

4.1 Ενσωμάτωση της Αρχής της Μη διάκρισης και των κριτηρίων 

προσβασιμότητας  των Ατόμων Με Αναπηρία 

4.2 Τεχνική Βοήθεια. 

4.3 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα 

Δύναται επίσης να συμπεριλαμβάνεται στο Κεφάλαιο αυτό κατά 

περίπτωση, διακριτή υποενότητα με αναφορά στα μεγάλα έργα ΕΤΠΑ και 

Ταμείου Συνοχής εφόσον προβλέπονται τέτοια έργα κατά την εφαρμογή 

του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
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ΓΕΝΙΚΟΙ  –  ΕΙΔΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  
 

 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών  
-   Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακής Σύγκλισης, κ. Β. Ασημακόπουλο   
 

• Υπουργείο Εσωτερικών  
-   Ειδικό Γραμματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κ. Μ. Αγγελόπουλο  

 
 ΥΠΕΧΩΔΕ 

- Γεν. Γραμματέα, Περιβάλλοντος και Χωροταξίας κ. Ευ. Μπαλτά 
- Γεν. Γραμματέα Δημ. Έργων, κ. Δ. Κατσιγιάννη 
 

 Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών 
-   Γεν. Γραμ. Μεταφορών, κ. Σ. Σιμόπουλο 

 
 Υπουργείο Ανάπτυξης 

- Ειδ. Γραμματέα, κ. Ελ. Σταυρόπουλο 
 
 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων 

- Ειδ. Γραμματέα κ. Γ. Πανδρεμένο 
 

 Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
- Γεν. Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων, κ. Κων. 

Τσουτσοπλίδη 
 

 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
-  Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Καλογερόπουλο – Στρατή  

 

 Υπουργείο Πολιτισμού 
-  Γεν. Γραμματέα Θ. Δραβίλλα 

 

• Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης 
     Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Δ. Σταμάτη 

     Γ. Κακουλίδου 1, 691 00 Κομοτηνή 

• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
     Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Γ. Τσιότρα 

     Τ. Οικονομίδη & Κ. Ρωσσίδη 11, 540 08 Θεσ/κη 

• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
     Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Αν. Λεούδη 

     ΥΔΕΠ Δ. Μακεδονίας, Διοικητήριο- ΖΕΠ, 50100 Κοζάνη 

• Περιφέρεια Ηπείρου 
     Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Δ. Πανοζάχο 

     Βορ. Ηπείρου 20, 453 33 Ιωάννινα 



 

- 18 - 

• Περιφέρεια Θεσσαλίας 
     Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Φ. Γκούπα 

     Σωκράτους 111 , 413 36 Λάρισα 

• Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
     Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Σ. Βόσδου 

     Εθν. Παλ/τσας, Αλυκές Ποταμού, 491 00 Κέρκυρα 

• Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
     Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Σπ.  Σπυρίδωνα 

     ΝΕΟ Πατρών- Αθηνών 28, 264 41 Πάτρα 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 
     Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Αθ. Σκορδά 

     Υψηλάντου 1, 351 00 Λαμία 

• Περιφέρεια Αττικής 
    Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Χ. Μανιάτη 

    Κατεχάκη 56, Αθήνα 

• Περιφέρεια Πελοποννήσου 
     Γενική Γραμματέα Περιφέρειας κ. Ν. Αγγελόπουλο 

    Τέρμα Ερ. Σταυρού, 221 00 Τρίπολη 

• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
     Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Ι. Λέκκα,  

     Κουντουριώτη 77, 811 00 Μυτιλήνη 

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
     Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Χ. Κόκκινο 

     Επτανήσου 35, 841 00 Ερμούπολη Σύρου 

• Περιφέρεια Κρήτης  
     Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Σ. Τσόκα 

     Πλ. Κουντουριώτη, 712 02 Ηράκλειο 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 19 - 

Κοινοποίηση: 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκληση 
   Προϊστάμενος Δ.Α. , κ. Χρηστάκος Στέλιος 
   Λέκκα 23-25, 105 62 Αθήνα 

    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 

Προϊστάμενος κ. Κ. Τσίρος 

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, Αθήνα 

 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Προσπελασιμότητα 
Προϊσταμένη Δ.Α., κ. Παρασκευή Καρατσάμη 

Κόνιαρη 15, 114 71 Αθήνα 

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
     Προϊσταμένη Δ.Α. (ε.χ.), κα. Σελήνη – Καναβού Ειρήνη 

Αμαλιάδος 17, 115 23 Αμπελόκηποι Αθήνα 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

• Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών 

Προϊστάμενη Δ.Α., κ. Γιώτη Ελένη 

     Αγίας Σοφίας 10, 154 51 Νέο Ψυχικό 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα κα Επιχειρηματικότητα 
Προϊσταμένη Δ.Α , κ. Αραμπατζή Αγγελική  
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 
Προϊστάμενος Δ.Α. , κ. Τσαγιάννης Βασίλειος 
Πιττακού 2 & Περιάνδρου, 105 58 Αθήνα 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού  
Προϊστάμενος Δ.Α., κ. Ζερβός Γεώργιος 

Δεληγιώργη 9, 104 37  Αθήνα 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Υγείας – Πρόνοιας του ΚΠΣ 2000-2006 
     Προϊσταμένη Δ.Α. , κ. Δαλαβέρη Φωτεινή  

     Γλάδστωνος 1Α, 106 77 Αθήνα 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

• Προϊστάμενος Ε.Δ.Α., κ. Εξάρχου Τρύφωνας 

Λοχ. Ορφανουδάκη & Ηλέκτρας, 691 00 Κομοτηνή 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
• Προϊσταμένη Ε.Δ.Α., κ. Ωραιοπούλου Αγγελική 

Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 

570 01 Πυλαία Θεσσαλονίκης 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
• Προϊστάμενος Ε.Δ.Α., κ. Κωτούλας Βασίλειος 

ΥΔΕΠ Δ. Μακεδονίας Διοικητήριο -ΖΕΠ, 501 00 Κοζάνη 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
• Προϊσταμένη Ε.Δ.Α., κ. Ρόκκου Ελένη 

8ης Μεραρχίας 5-7, 45 445 Ιωάννινα 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
• Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Ε.Δ.Α., κα Ζαμπούνη 

Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
•  Προϊστάμενος Ε.Δ.Α.,  κ. Οικονόμου 

Αλυκές Ποταμού, Εθν. Παλαιοκαστρίτσας, 491 00 Κέρκυρα 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
• Προϊστάμενος Ε.Δ.Α., κ. Τζωρτζής Μιχάλης Αθανάσιος 

ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 28, 264 41 Πάτρα 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
• Προϊστάμενος Ε.Δ.Α., κ. Κόρκος Ευάγγελος 

Υψηλάντου 12, 351 00 Λαμία 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
• Προϊστάμενος Ε.Δ.Α. , κ. Λέμας Κωνσταντίνος 

Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
• Προϊστάμενος Ε.Δ.Α., κ. Σκούρας Αναστάσιος 

Τέρμα Ερ. Σταυρού, 221 00 Τρίπολη 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
• Προϊστάμενος Ε.Δ.Α., κ. Φυτάς Δημήτριος 

1o χλμ. Μυτιλήνης – Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
• Προϊστάμενος Ε.Δ.Α., κ. Βουτσίνος Αντώνιος 
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Σ. Καράγιωργα, 841 00 Ερμούπολη 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
• Προϊσταμένη Ε.Δ.Α., κ. Μπρεδάκη Ελένη 

Δουκός Μποφώρ 7, 712 02 Ηράκλειο 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ 
Προϊσταμένη Δ.Α., κ. Μπράβου Χρυσούλα 

Αγησιλάου 23-25, 104 36 Αθήνα 

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL 
Προϊσταμένη Δ.Α , κ. Καρολίδου Ευγενία 

Πειραιώς 40, 104 37  Αθήνα 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Πολιτισμός του ΚΠΣ 2000-2006  
Υπόψη κας Κόμβου 

     Θεμιστοκλέους 87 & Μεθώνης, 106 81  Αθήνα 

 

ΜΟΔ 

• Γενικό Διευθυντή κ. Δέξιππο Αγουρίδη  Μιχαλακοπούλου 103 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

•  Mr Georges Kintzele, Head of Unit EMPL/C2 European Commission 

• Mr J. Poncet Head of Unit  EUI  Commission   REGIO   I   3                  

http://ec.europa.eu/staffdir/plsql/gsys_www.guide?pLang=EN&pId=
http://ec.europa.eu/staffdir/plsql/gsys_www.guide?pLang=EN&pId=607
http://ec.europa.eu/staffdir/plsql/gsys_www.guide?pLang=EN&pId=697
http://ec.europa.eu/staffdir/plsql/gsys_www.guide?pLang=EN&pId=703
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