
ΤΕΕ 2391 (15/5/06)8

θέ
µα Το Γ΄ ΚΠΣ ολοκληρώνεται καιµια νέα προγραµµατική περίο-

δος - 2007-2013- ξεκινά. Και µπορεί
η χώρα µας να έχει ήδη εξασφαλί-
σει πολύ σηµαντικά περιθώρια
χρηµατοδοτήσεων και γι’ αυτή τη
νέα περίοδο, ωστόσο, όπως απέ-
δειξε και η έως τώρα εµπειρία του
Γ΄ ΚΠΣ, η απορρόφησή τους εξαρ-
τάται από τη γνώση, καθώς και την
έγκαιρη και ταχύτατη προσαρµογή
στους νέους κανονισµούς και δε-
δοµένα που καθορίζονται από την
ΕΕ, από όσους άµεσα ή έµµεσα ε-
µπλέκονται στο σχεδιασµό των
προγραµµάτων έργων και µέτρων
για τα οποία θα ζητηθεί η κοινοτι-
κή χρηµατοδότηση.
Για τη νέα προγραµµατική πε-

ρίοδο οι διαφοροποιήσεις στους
κανονισµούς είναι και πολλές και
σηµαντικές και παρόλο που δεν έ-
χουν οριστικοποιηθεί όσοι αναφέ-
ρονται στα διάφορα Ταµεία (ΕΠΤΑ,
Ταµείο Συνοχής, ΕΚΤ), ήδη περι-
γράφεται µε σαφήνεια το νέο «κα-
θεστώς» που θα ισχύσει και θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη ώστε να
αξιοποιηθεί στο έπακρο η εξασφα-
λισµένη (όχι, όµως, και διασφαλι-
σµένη) χρηµατοδότηση της χώρας
µας.
Στην κατεύθυνση αυτή, αλλά και

στο πλαίσιο του ρόλου του ΤΕΕ ως
κοινωνικού εταίρου στην κατάρτι-
ση του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησια-
κών Προγραµµάτων της νέας προ-
γραµµατικής περιόδου 2007-2013,
η Οµάδα ∆ράσης (Γ’ ΚΠΣ & ΕΣΠΑ -
Επιχειρησιακά Προγράµµατα 2007-
2013) που έχει συγκροτηθεί µε α-
πόφαση της ∆.Ε. του ΤΕΕ, προχώ-
ρησε σε µια συστηµατική µελέτη
των νέων Κανονισµών των ∆ιαρ-
θρωτικών Ταµείων, µε αντικειµενι-
κό στόχο την έγκαιρη και έγκυρη
ενηµέρωση όλων των διπλωµα-
τούχων µηχανικών (και όχι µόνο).
Από τη µελέτη αυτή προέκυψαν

ενδιαφέροντα γενικότερα και ειδι-
κότερα συµπεράσµατα-διαπιστώ-
σεις και συγκεκριµένα:

Ενισχύεται η τάση της τυπικής
αποµάκρυνσης της ΕΕ από τη συµ-

µετοχή στη διαχείριση των πόρων.
Κρατά τυπικά το ρόλο της αφ’ υψη-
λού παρακολούθησης (µέσω ετή-
σιων εκθέσεων, εκθέσεων αξιολό-
γησης, ρόλου παρατηρητή στις Ε-
πιτροπές Παρακολούθησης).

 Παράλληλα όµως παραµένει
ο στενός έλεγχος από την ΕΕ σε
όλους τους διατιθέµενους πόρους.
Πρακτικά η ΕΕ µέσω των ελέγχων
αυτών παρεµβαίνει σε όλα τα ε-
θνικά επίπεδα διαχείρισης και ε-
λέγχου. 

Η κστάρτιση των Επιχειρησια-
κών Προγραµµάτων και η υποβολή
τους προς την ΕΕ χωρίς την ενδιά-
µεση βαθµίδα του Μέτρου κρίνεται
θετική διότι επιτρέπει µεγαλύτερη
ευελιξία.

Αυξάνονται οι ευθύνες των
κρατών - µελών σε σχέση µε τη
διασφάλιση της χρηστής δηµοσιο-
νοµικής διαχείρισης των Επιχειρη-
σιακών Προγραµµάτων και της νο-
µιµότητας και κανονικότητας των
σχετικών συναλλαγών. 

Απαιτείται από τα κράτη µέλη
να ορίσουν και να αποσαφηνίσουν
τα επίπεδα ελέγχου και τις αρµο-
διότητες των Αρχών που λειτουρ-
γούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, καθώς
και των άλλων ∆ηµοσίων Υπηρε-
σιών που διαχειρίζονται τις ίδιες
δράσεις, ιδιαίτερα για τα δηµόσια
έργα (Σηµείωση: από την Οµάδα
∆ράσης -ΚΠΣ -ΤΕΕ κρίνεται ότι υ-
πήρχε αλληλοεπικάλυψη και σύγ-
χυση αρµοδιοτήτων στο τρέχον
ΚΠΣ αφενός µεταξύ των Υπηρε-
σιών Επίβλεψης και των Προϊστα-
µένων τους Αρχών, αφετέρου των
Αρχών του ΚΠΣ, π.χ. Μονάδα Β και
Γ των ∆ιαχειριστικών Αρχών, Αρ-
χής Πληρωµής, Ε∆ΕΛ κλπ.). Το
πρόβληµα προκύπτει από τη νοµο-
θεσία και ουσιαστικά από το γεγο-
νός ότι η νοµοθεσία περί δηµο-
σίων έργων δεν αναθεωρήθηκε
µετά τη δηµιουργία και τη θεσµο-
θέτηση των Αρχών ∆ιαχείρισης
και Ελέγχου του ΚΠΣ.   

Απαιτείται απλούστευση των
διαδικασιών διαχείρισης και στο
πλαίσιο αυτό, δεδοµένου ότι οι κα-

νόνες διαχείρισης των προγραµ-
µάτων της περιόδου  2007-2013 θα
είναι αρκετά επιβαρηµένοι, οποια-
δήποτε προσθήκη επιπλέον διαδι-
κασιών, λόγω εθνικών επιλογών,

θα πρέπει να αποφευχθεί. 
Απαιτείται ιδιαίτερη επαγρύ-

πνηση σε σχέση µε την υλοποίηση
των κανόνων  διαχείρισης των Επι-
χειρησιακών Προγραµµάτων. Η α-
ποσαφήνιση των αρµοδιοτήτων
και το σταθερό νοµοθετικό πλαί-
σιο τόσο στη διαχείριση όσο και
στην υλοποίηση (απλοποίηση δια-
δικασιών, τυποποίηση προκηρύξε-
ων, αναθέσεων και ελέγχων κλπ.)
αποτελούν στοιχεία απαραίτητα
για την αποτελεσµατική δηµοσιο-
νοµική διαχείριση. 

Απαιτείται επιτάχυνση των
διαδικασιών για τη σύνταξη του
ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων, ώστε να µη χαθεί
χρόνος από την υλοποίηση.

Απαιτείται επιτάχυνση των
διαδικασιών θεσµοθέτησης των
κανόνων διαχείρισης των Επιχει-
ρησιακών Προγραµµάτων.

Για να µεγιστοποιηθεί το ανα-
πτυξιακό αποτέλεσµα  είναι απα-
ραίτητο: 

- Οι προς υλοποίηση δράσεις να
διαθέτουν την απαιτούµενη ωρι-

µότητα για άµεση υλοποίηση µετά
την έγκριση των προγραµµάτων.

- Οι εθνικοί πόροι που θα απε-
λευθερώνονται λόγω της υψηλό-
τερης συγχρηµατοδότησης των
δράσεων από τα Ταµεία της ΕΕ να
διατίθενται σε άλλα έργα, ώστε να
µη µειωθεί το αναπτυξιακό πρό-
γραµµα της χώρας.

 Πέραν των συστηµάτων δηµο-
σιονοµικής διαχείρισης και ελέγ-
χου, εφιστάται η προσοχή στην α-
νάγκη ελέγχου της ποιότητας των
δηµοσίων έργων από ανεξάρτητη
αρχή
Να σηµειωθεί ότι η Οµάδα ∆ρά-

σης, µε δεδοµένο ότι η διαχείριση
κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιµη συνι-
στώσα για την απρόσκοπτη υλο-
ποίηση του επόµενου ΚΠΣ, επεξερ-
γάζεται ήδη το θέµα, το οποίο και
θα παρουσιάσει σε ειδική έκθεσή
της.
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Ηχάραξη της εθνικής µας ανα-πτυξιακής στρατηγικής για την

περίοδο 2007 - 2013 συµβαδίζει µε

τους στρατηγικούς προσανατολι-

σµούς της ΕΕ αλλά προκειµένου να

συγχρηµατοδοτηθούν οι δράσεις

που εξειδικεύουν αυτή τη στρατηγι-

κή είναι απαραίτητο να ακολουθη-

θεί το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ. 

Στο πλαίσιο των νέων Κανονι-

σµών της περιόδου 2007-2013 θα

συνταχθεί το Εθνικό  Στρατηγικό

Πλαίσιο    Αναφοράς  (ΕΣΠΑ),  που θα

συµβαδίζει µε τους κοινοτικούς

στρατηγικούς στόχους και θα απο-

τελεί το συνολικό στρατηγικό ανα-

πτυξιακό σχέδιο της χώρας. Μέρος

αυτού εξειδικεύεται σε Επιχειρη-

σιακά Προγράµµατα συγχρηµατο-

δοτούµενα από την ΕΕ, στα οποία

θα αναφέρονται οι προτεραιότητες

της στρατηγικής και οι οµάδες δρά-

σεων, οι οποίες θα συσχετίζονται

µεταξύ τους και θα έχουν µετρήσι-

µους στόχους.

Οι στόχοι της ΕΕ τη νέα προ-

γραµµατική περίοδο είναι τρεις:
Πρώτος  στόχος  είναι η  σύγκλιση

των επιπέδων ανάπτυξης µεταξύ

των ανεπτυγµένων και λιγότερο α-

νεπτυγµένων περιφερειών της Έ-

νωσης (αντίστοιχα ο πρώτος στό-

χος των Κανονισµών της περιόδου

2000-2006 είναι η µείωση των περι-

φερειακών ανισοτήτων για περιφέ-

ρειες που βρίσκονται σε υστέρηση).

Εντάσσονται Περιφέρειες µε Α-

ΕΠ<75% της ΕΕ των «25» καθώς

και οι Περιφέρειες στατιστικής Σύ-

γκλισης µε ΑΕΠ >75% της ΕΕ των

«15» (για την Ελλάδα είναι οι Περι-
φέρειες της Αττικής, Κεντρικής και
∆υτικής Μακεδονίας).
∆εύτερος  στόχος  είναι η  περι-

φερειακή  ανταγωνιστικότητα  και  α-
πασχόληση για τις περιφέρειες
που είναι σε αναδιάρθρωση (αντί-
στοιχα ο δεύτερος στόχος των Κα-
νονισµών της περιόδου 2000-2006
είναι η στήριξη περιφερειών που
βρίσκονται σε οικονοµική και κοι-
νωνική αναδιάρθρωση). Για την Ελ-
λάδα  εντάσσονται οι Περιφέρειες
Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαί-
ου µε µεταβατικές διατάξεις. 
Τρίτος  στόχος  είναι η  ευρωπαϊκή

εδαφική  συνεργασία για τη διασυ-
νοριακή συνεργασία. Πρόκειται για
την παλιά κοινοτική πρωτοβουλία
«Ιnterreg», (ενώ αντίστοιχα ο τρίτος
στόχος των Κανονισµών της περιό-
δου 2000-2006 είναι  συστήµατα εκ-
παίδευσης και προώθηση απασχό-
λησης). 

Η  χρηµατοδότηση

Με βάση τους νέους Κανονι-
σµούς τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία (∆Τ)
που θα µετέχουν στη χρηµατοδό-
τηση των πιο πάνω στόχων είναι 

1. ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης).

2. Ταµείο Συνοχής (ΤΣ).
3. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

(ΕΚΤ).
∆ηλαδή το υφιστάµενο Ευρωπαϊ-

κό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολι-
σµού και Ανάπτυξης (ΕΓΤΠΑ) αντικα-
θίσταται από το Ευρωπαϊκό Γεωργι-
κό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓ-
ΤΑΑ) και δεν µετέχει στο «πακέτο».
Στο εξής έργα που άπτονται υποδο-
µών αγροτικής ανάπτυξης θα χρη-
µατοδοτούνται κατά κανόνα από το
ΕΤΠΑ. Το ΕΓΤΑΑ χρηµατοδοτεί προ-
γράµµατα γεωργικής ανάπτυξης. Α-
ντίστοιχα ισχύουν για το Ταµείο Α-
λιείας που διατηρεί την ονοµασία
του. Προβλέπεται όµως διαδικασία
συντονισµού µεταξύ των Ταµείων.

 Καταργούνται µε την παλιά

έννοια οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες
και ενσωµατώνονται ως στόχοι στα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία και ως πόροι
και διαχείριση στα Επιχειρησιακά
Προγράµµατα. Το «Leader plus» µε-
ταφέρεται στο ΕΓΤΠΑ.
Τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία χρηµατο-

δοτούν σε  επίπεδο  ΕΕ τις δράσεις
των προγραµµάτων, ως εξής:

- ∆ράσεις που εξυπηρετούν τη
σύγκλιση χρηµατοδοτούνται από
το ΕΤΠΑ,  ΕΚΤ,  ΤΣ µε το 78,54% των
πόρων των ∆Τ.

- ∆ράσεις που εξυπηρετούν την
περιφερειακή  ανταγωνιστικότητα
και  απασχόληση χρηµατοδοτού-
νται από το ΕΤΠΑ,  ΕΚΤ µε το 17,22%
των πόρων των ∆Τ.

- ∆ράσεις που εξυπηρετούν την
ευρωπαϊκή  εδαφική  συνεργασία
χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ  µε
το 3,94% των πόρων των ∆Τ.

 Από τους κανονισµούς προκύ-
πτει επίσης ότι, εκτός ειδικής Συµ-
φωνίας µε την Επιτροπή, κάθε Επι-
χειρησιακό Πρόγραµµα καλύπτει
µόνο ένα στόχο και χρηµατοδοτεί-
ται µόνο από ένα Ταµείο. 
Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα

που καλύπτουν υποδοµές µεταφο-
ρών και περιβάλλοντος ενισχύο-
νται συγχρόνως από το ΕΤΠΑ και
το ΤΣ. Στα  Επιχειρησιακά αυτά Προ-
γράµµατα καλύπτονται οι ιδιαίτε-
ρες προτεραιότητες κάθε Ταµείου
και γίνονται ειδικές αναλήψεις υπο-
χρεώσεων ανά Ταµείο. ∆ηλαδή, το
Ταµείο Συνοχής «διαχέει» τους πό-
ρους του στα Επιχειρησιακά Προ-
γράµµατα, µε τις προαναφερθείσες
προϋποθέσεις και παύει να είναι
αυτοτελές. 

 Για την περίοδο 2007-2013 υ-
πάρχει ένας Κανονισµός Εφαρµο-
γής που αφορά όλα τα Ταµεία (αντί
των τεσσάρων που υπήρχαν την
περίοδο 2000-2006).

 Αυξάνεται το ποσοστό συγ-
χρηµατοδότησης σε 85% (από 75%)
συνεπώς ελαφρύνεται η εθνική δη-
µοσιονοµική προσπάθεια για τα
συγχρηµατοδοτούµενα έργα. 

 Αυξάνεται ο χρόνος αυτόµα-
της αποδέσµευσης των κονδυλίων
του έτους Ν -αν δεν απορροφη-
θούν- από 2 σε 3 χρόνια. Συνεπώς,

Το ∆ ’ δεν είναι Γ ’ ΚΠΣ
ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ  ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 
ΤΩΝ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 

Οι νέοι κανονισµοί 
για την περίοδο 2007 - 2013



προβλέπονται µειωµένες απώλει-
ες πόρων οφειλόµενες σε χρονι-
κές καθυστερήσεις κατά την υλο-
ποίηση των έργων. Επίσης τα ΕΠ
αναθεωρούνται και σε περίπτωση
µεγάλων δυσκολιών εφαρµογής.

Παραµένει το αποθεµατικό
ποιότητας και επίδοσης στην Κοι-
νότητα ίσο µε το 3% των πόρων.
Το αποθεµατικό αυτό µοιράζεται
µε βάση την αποτελεσµατικότητα
των Προγραµµάτων.

Προγραµµατισµός  
και  διαχείριση

 Τη νέα προγραµµατική πε-
ρίοδο γίνεται προσπάθεια απλο-
ποίησης του προγραµµατισµού και
της διαχείρισης και συγκεκριµένα: 

-Τα κράτη - µέλη είναι υπεύθυνα
για τη διασφάλιση της χρηστής
δηµοσιονοµικής διαχείρισης των
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
και της νοµιµότητας και κανονικό-
τητας των σχετικών συναλλαγών.

-Η Επιτροπή ελέγχει την ύπαρξη
και σωστή λειτουργία των Συστη-
µάτων ∆ιαχείρισης και Ελέγχου.

-Καταργείται η τυπική υποχρέω-
ση σύστασης Κεντρικής ∆ιαχειρι-
στικής Αρχής (αντικειµενικά θα
παραµείνει η ύπαρξη Κεντρικής
∆ιαχειριστικής Αρχής για χώρες
που έχουν πολλά προγράµµατα ό-
πως η Ελλάδα).

-Αυξάνονται, όµως, οι ευθύνες
των ∆ιαχειριστικών Αρχών των Ε-
πιχειρησιακών Προγραµµάτων.

-Παράλληλα, για πρώτη, φορά
τίθεται θέµα αναλογικότητας της
∆ιαχείρισης σε σχέση µε τον Προ-
ϋπολογισµό της χρηµατοδότησης.
Η αναλογικότητα τίθεται κυρίως
για τις χώρες οι οποίες ωφελού-
νται µε µικρά σχετικά ποσά ενί-
σχυσης (µέχρι 250 εκ. ευρώ) ή οι

δράσεις τους συγχρηµατοδοτού-
νται µε ποσοστό µέχρι 33%, όπως
στην περίπτωση της Ολλανδίας.
∆υστυχώς η αναλογικότητα δεν α-
φορά χώρες που υλοποιούν µεγά-
λα προγράµµατα όπως η Ελλάδα).

- Καταργείται το ΚΠΣ ως εργα-
λείο Προγραµµατισµού.

- Καταργείται το Συµπλήρωµα
Προγραµµατισµού.

- Καταργείται η υποχρεωτική
βαθµίδα του Μέτρου.

-∆ίνεται η δυνατότητα του µερι-
κού κλεισίµατος των Επιχειρησια-
κών Προγραµµάτων.

-Παραµένει ο προγραµµατισµός
για τα Μεγάλα Έργα.

-Η Επιτροπή διατηρεί για τον ε-
αυτόν της το δικαίωµα διακοπής,
παρακράτησης και αναστολής
πληρωµών, σε περίπτωση διαπί-
στωσης παρατυπιών στην εκτέλε-
ση των Προγραµµάτων από τα
κράτη - µέλη.
Επιπλέον τη νέα προγραµµατι-

κή περίοδο:
 Ποσοτικοποιούνται Άξονες

και Στόχοι των ΕΠ µε περιορισµέ-
νο αριθµό δεικτών.

 ∆ιατηρούνται τα τρία επίπε-
δα ελέγχου και διαχείρισης που υ-
πήρχαν στο τρέχον ΚΠΣ δηλαδή:
- ∆ιαχειριστική Αρχή ανά Πρό-
γραµµα, η οποία µπορεί να είναι
∆ηµόσιος ή Ιδιωτικός φορέας
(µάλλον έχει διαγραφεί η δυνα-
τότητα Ιδιωτικού τοµέα µετά τις
τελευταίες τροποποιήσεις). ∆εν
προκύπτει υποχρέωση για Κε-
ντρική  ∆ιαχειριστική Αρχή µε τις
επιφυλάξεις που ήδη αναφέρθη-
καν.

- Αρχή Πιστοποίησης (ουσιαστικά
είναι η σηµερινή Αρχή Πληρω-
µής)

- Αρχή Ελέγχου (ουσιαστικά είναι

η σηµερινή Ε∆ΕΛ). 
Οι Αρχές εκτελούν τα καθή-

κοντά τους σε πλήρη συµφωνία µε
τα θεσµικά, νοµικά και δηµοσιονο-
µικά συστήµατα του οικείου κρά-
τους - µέλους. Σηµειώνεται ότι κα-
τά τους ελέγχους εξετάζεται η
συµβατότητα του υλοποιούµενου
έργου και της διαχείρισής του µε
το σύνολο της εθνικής και κοινοτι-
κής νοµοθεσίας.

Πριν την έγκριση των Προ-
γραµµάτων ορίζονται Συστήµατα
∆ιαχείρισης και Ελέγχου. Τα συ-
στήµατα αυτά υποβάλλονται για έ-
γκριση στην ΕΕ τρεις µήνες µετά
την έγκριση των Προγραµµάτων,
συνοδευόµενα από Έκθεση του
«Φορέα Ελέγχου». Συντάσσεται ε-
πίσης κείµενο στρατηγικής ελέγ-
χων.

Ορίζεται ότι θα πρέπει να υ-
πάρχει «εσωτερικός έλεγχος» σε
όλα τα επίπεδα ∆ιαχείρισης και Ε-
λέγχου.

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στο
γεγονός ότι τα κράτη - µέλη πρέ-
πει να αποσαφηνίσουν µε ακρίβεια
τα επίπεδα αρµοδιότητας στους ε-
λέγχους µεταξύ των Αρχών που
θεσµοθετούν.

Ορίζεται πάλι ως ∆ικαιούχος
κάθε οργανισµός, φορέας ή εται-
ρεία του δηµοσίου ή ιδιωτικού το-
µέα, αρµόδιος για την έναρξη ή και
την υλοποίηση των δράσεων.

Εξακολουθεί να ισχύει ο θε-
σµός του Ενδιάµεσου Φορέα, ο ο-
ποίος είναι κάθε φορέας ή δηµό-
σια ή ιδιωτική αρχή που ενεργεί υ-
πό την ευθύνη της ∆ιαχειριστικής
Αρχής ή της Αρχής Πιστοποίησης
ή που εκτελεί καθήκοντα για λο-
γαριασµό µιας τέτοιας αρχής ένα-
ντι των δικαιούχων που υλοποιούν
τις δράσεις.
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Η Οµάδα ∆ράσης ΤΕΕ
Συντονίστρια: Ανθή Πατεράκη, Μέλη:  Ρίτα Αντωνίου, Αντώνης Βακαλόπουλος, Γεώργιος Βασαρδάνης, ∆ηµήτρης Γε-
ωργαράκης, Λιάνα Γούτα, Νίκος ∆ιακουλάκης, Στρατής Ζαφείρης, Πέτρος Ινιωτάκης, Κωνσταντίνος Καρατσώλης, Νί-
κος Κοµνηνίδης, Θανάσης Κονταξής, Ζακ Κουνέ, Ουρανία Μαυραντζά, Ιωάννης Πάττας, Έλλη Παγουρτζή, Ανδρέας
Στοϊµενίδης, Φένια Στριάγκα, Στεφανία Τρέζου, Μιχάλης Φώλας και Φώτης Χουλιάρας.
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.tee.gr «άµεση πρόσβαση: Γ&∆ Κοιν. Πλαίσιο Στήριξης».
Γραµµατεία Οµάδας ∆ράσης ΤΕΕ: Κώστας Καρατσώλης, Τµήµα Επαγγελµατικής Ανάπτυξης ΤΕΕ, τηλ.: 210-3291.604-
7, e-mail: kpsomadadrasis@central.tee.gr

Η τελική επιλεξιµότητα των δρά-
σεων που θα χρηµατοδοτη-

θούν από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία
ΕΤΠΑ και Ταµείο Συνοχής κατά την
περίοδο 2007-2013, θα προσδιορι-
στεί µετά την οριστικοποίηση των
νέων Κανονισµών και κατά την κα-
τάρτιση των Επιχειρησιακών Προ-
γραµµάτων.  
Ωστόσο, ο ενδεικτικός κατάλο-

γος που παρατίθεται στη συνέχεια -
και ο οποίος καταρτίστηκε από την
Οµάδα ∆ράσης- είναι αναµφισβήτη-
τα χρήσιµος, ιδίως σε όσους µετέ-
χουν στην κατάρτιση Επιχειρησια-
κών Προγραµµάτων, καθώς και
στους υπόλοιπους διπλωµατούχους
µηχανικούς, που θα πρέπει να έ-
χουν υπόψη τους πιθανά θεµατικά
πεδία ενασχόλησής τους στην επό-
µενη προγραµµατική περίοδο.
Α. Το ΤΣ στο πλαίσιο του στόχου

σύγκλισης µπορεί να χρηµατοδοτή-
σει:

• Τα διευρωπαϊκά δίκτυα
• ∆ράσεις για το περιβάλλον
• ∆ράσεις  αειφόρου ανάπτυξης

µε περιβαλλοντική διάσταση όπως:
- ∆ράσεις για ενεργειακή αποδο-
τικότητα

- ∆ράσεις για ανανεώσιµες πη-
γές ενέργειας

• ∆ράσεις στους τοµείς:
- Σιδηροδρόµων
- Θαλάσσιας και εσωτερικής ναυ-
σιπλοίας

- Πολυτροπικές µεταφορές και
διαλειτουργικότητα

- ∆ιαχείριση οδικής και εναέριας
κυκλοφορίας

- Αστικές συγκοινωνίες
- Μέσα µαζικής µεταφοράς

Β. Το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στό-
χου σύγκλισης µπορεί να χρηµατο-
δοτήσει: 

• Την έρευνα και τεχνολογική α-
νάπτυξη (Ε&ΤΑ), την καινοτοµία και
την επιχειρηµατικότητα

• Την κοινωνία των πληροφοριών
• Το περιβάλλον (όπως διαχείρι-

ση αποβλήτων, υδροδότηση, κατερ-
γασία λυµάτων, βιοποικιλότητα,
βελτίωση ποιότητας αέρα κλπ.)

• Πρόληψη και αντιµετώπιση φυ-
σικών και τεχνολογικών κινδύνων

• Τουρισµός, ανάπτυξη βιώσιµου



τουρισµού, προστασία πολιτιστικής
κληρονοµιάς

• Επενδύσεις στις µεταφορές
για διευρωπαϊκά δίκτυα, καθαρές
αστικές συγκοινωνίες, πολυτροπικά
συστήµατα, µείωση περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων

• Ενέργεια περιλαµβανοµένων
των διευρωπαϊκών δικτύων που
συµβάλλουν στη βελτίωση της α-
σφάλειας, συµπληρώνουν την εσω-

τερική αγορά, βελτιώνουν την απο-
δοτικότητα της ενέργειας και την
ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας

• Επενδύσεις στην εκπαίδευση
που συµβάλλουν στη βελτίωση
της ελκυστικότητας της ζωής στις
περιφέρειες

• Υγεία και βελτίωση παροχής
υπηρεσιών

• Ενίσχυση ΜΜΕ για δηµιουργία
και διασφάλιση θέσεων εργασίας

Γ. Το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στό-
χου «Περιφερειακή ανταγωνιστι-
κότητα και απασχόληση» µπορεί
να χρηµατοδοτήσει: 

• Την καινοτοµία και την οικο-
νοµία της γνώσης

- Ενίσχυση περιφερειακών δυ-
νατοτήτων Ε&ΤΑ

- Ενθάρρυνση της καινοτοµίας
στις ΜΜΕ µε συνεργασία Πανε-
πιστηµίων - Εταιρειών

- Προώθηση επιχειρηµατικότη-
τας µε αξιοποίηση νέων ιδεών
και µε δηµιουργία νέων εται-
ρειών από Πανεπιστήµια και υ-
φιστάµενες εταιρείες

- ∆ηµιουργία νέων χρηµατοδο-
τικών µέσων και διευκολύνσε-
ων επώασης, µε στόχο τη δη-
µιουργία ή επέκταση εταιρει-
ών έντασης γνώσης

• Το περιβάλλον και η πρόληψη
κινδύνων

- Ενθάρρυνση επενδύσεων για

την εξυγίανση µολυσµένων
χώρων και προώθηση υποδο-
µών για τη βιοποικιλότητα και
τους χώρους «Νatura 2000»

- Ενθάρρυνση της ενεργειακής
αποδοτικότητας και παραγω-
γής ενέργειας από ανανεώσι-
µες πηγές

- Προώθηση καθαρών δηµόσιων
αστικών µεταφορών

- Ανάπτυξη σχεδίων και µέτρων

για την πρόληψη και την αντι-
µετώπιση φυσικών και τεχνο-
λογικών κινδύνων

• Πρόσβαση σε µεταφορές και
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακού γε-
νικού οικονοµικού ενδιαφέροντος
στην  ύπαιθρο

- Ενίσχυση δευτερογενών δι-
κτύων των διευρωπαϊκών δι-
κτύων µεταφορών µε περιφε-
ρειακά σιδηροδροµικά κέντρα,
αεροδρόµια, λιµάνια, ή πολυ-
τροπικά συστήµατα κλπ.

- Προώθηση της πρόσβασης και
της αποτελεσµατικής χρήσης
των τεχνολογιών των πληρο-
φοριών και επικοινωνιών από
τις ΜΜΕ, µε την υποστήριξη
πρόσβασης σε δίκτυα, τη δηµι-
ουργία δηµόσιων σηµείων
πρόσβασης στο διαδίκτυο κλπ.

∆. Το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του
στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συ-
νεργασία» µπορεί να χρηµατοδο-
τήσει: 

• Ανάπτυξη διασυνοριακών οι-
κονοµικών και κοινωνικών δραστη-
ριοτήτων για βιώσιµη εδαφική α-
νάπτυξη

- Ενθάρρυνση της επιχειρηµατι-
κότητας και ανάπτυξης ΜΜΕ
στους τοµείς  τουρισµού, πολι-
τιστικών δραστηριοτήτων, και
εµπορίου

- Ενθάρρυνση της προστασίας
και κοινής διαχείρισης του πε-

ριβάλλοντος
- Μείωση της αποµόνωσης µέ-
σω βελτίωσης στις υπηρεσίες
µεταφορών, επικοινωνιών, σε
διασυνοριακά συστήµατα ύ-
δρευσης, διαχείρισης αποβλή-
των ενέργειας κλπ.

- Ανάπτυξη της συνεργασίας και
κοινής χρήσης των υποδοµών
σε τοµείς όπως η υγεία, ο πο-
λιτισµός, η εκπαίδευση

- Προώθηση της ενοποίησης
των διασυνοριακών αγορών
εργασίας κλπ.

• Καθιέρωση και ανάπτυξη διε-
θνικής συνεργασίας για:

- ∆ιαχείριση υδάτων
- Βελτίωση της πρόσβασης, προ-
ώθηση τεχνολογιών πληροφο-
ριών και επικοινωνιών

- Πρόληψη κινδύνων
- ∆ηµιουργία επιστηµονικών και
τεχνολογικών δικτύων

• Ενίσχυση της αποτελεσµατικό-
τητας της περιφερειακής πολιτικής
Ε. ΕΤΠΑ - Ειδικές διατάξεις για

την αντιµετώπιση ιδιαίτερων εδαφι-

κών χαρακτηριστικών
• Για τις αστικές περιοχές το ΕΤ-

ΠΑ µπορεί να χρηµατοδοτήσει
δράσεις για: 

- την αποκατάσταση του φυσικού
περιβάλλοντος, 

- την αξιοποίηση βιοµηχανικών
εκτάσεων, 

- τη διατήρηση της ιστορικής και
πολιτισµικής κληρονοµιάς

• Για τις περιοχές που εξαρτώ-
νται από την αλιεία και γεωργία
µπορεί να χρηµατοδοτήσει:  

- υποδοµές βελτίωσης πρόσβα-
σης

- επιτάχυνση ανάπτυξης τηλεπι-
κοινωνιών σε αγροτικές περιο-
χές

- ανάπτυξη νέων οικονοµικών
δραστηριοτήτων πλην αλιείας
και γεωργίας

- ενίσχυση δεσµών µεταξύ αστι-
κών και αγροτικών περιοχών

- ανάπτυξη τουρισµού και διευκο-
λύνσεων σε αγροτικές περιοχές

• Για περιοχές µε φυσικά µειονε-
κτήµατα µπορεί να χρηµατοδοτή-
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Οι ∆ράσεις 
που θα ενισχυθούν 
κατά την περίοδο 2007-2013
ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ 
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- στη βελτίωση της πρόσβασης, 
- στην προώθηση και ανάπτυξη
οικονοµικών δραστηριοτήτων,
που σχετίζονται µε την πολιτι-
στική κληρονοµιά, 

- στη βιώσιµη χρήση των φυσι-
κών πόρων, και 

- στην τόνωση του τουρισµού  

Το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό
Ταµείο

Το ΕΚΤ στο πλαίσιο των στόχων
«Σύγκλιση και  Περιφερειακή αντα-
γωνιστικότητα και απασχόληση»
µπορεί να χρηµατοδοτήσει δρά-
σεις που ενδεικτικά αναφέρονται
στη συνέχεια και σχετίζονται  µε: 

• Αύξηση προσαρµοστικότητας
των εργαζοµένων και των επιχει-
ρήσεων µέσω:

- Αύξησης των επενδύσεων σε
ανθρώπινους πόρους, παρέχο-
ντας διά βίου εκπαίδευση, προ-
ώθηση της εξειδίκευσης, προώ-
θηση του επιχειρηµατικού
πνεύµατος και της καινοτοµίας
κλπ.

- Επίσπευσης και θετικής διαχεί-
ρισης της οικονοµικής αλλα-
γής, κυρίως µέσω καινοτόµων

µορφών οργάνωσης εργασίας,
συµπεριλαµβανοµένης και της
καλύτερης υγιεινής και ασφά-
λειας κλπ.

• Τόνωση της πρόσβασης στην
απασχόληση, παράταση της ενερ-
γού ζωής και αύξηση της συµµετο-
χής στην εργασία των γυναικών και
µεταναστών, µέσω:

- Εκσυγχρονισµού των θεσµικών
οργάνων της αγοράς εργασίας

- Εφαρµογής µέτρων για έγκαι-
ρο εντοπισµό των αναγκών και
ατοµική υποστήριξη για εξεύ-
ρεση εργασίας, κινητικότητα,
αυτοαπασχόληση κλπ.

- Εφαρµογής µέτρων για διαρκή
συµµετοχή και πρόοδο των γυ-
ναικών στην αγορά εργασίας,
διευκόλυνση της πρόσβασης
σε εγκαταστάσεις φροντίδας
παιδιών και εξαρτωµένων προ-
σώπων 

- Εφαρµογής µέτρων για την κοι-
νωνική ενσωµάτωση των µετα-
ναστών και συµµετοχή τους
στην αγορά εργασίας, περιλαµ-
βανοµένων και της γλωσσικής
εκπαίδευσης, της αναγνώρισης
των εξειδικεύσεων που απο-
κτήθηκαν στο εξωτερικό κλπ.

- Ενίσχυση της κοινωνικής έντα-
ξης ανθρώπων µε µειονεκτήµα-
τα µέσω:

- Ενσωµάτωσής τους στην αγο-
ρά εργασίας

- Ευαισθητοποίησης και συµµε-
τοχής των τοπικών κοινοτήτων
και επιχειρήσεων

• Κινητοποίηση για µεταρρυθµί-
σεις, µε την ανάπτυξη εταιρικών
σχέσεων και δικτύωσης φορέων σε
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επί-
πεδο
Το ΕΚΤ στο πλαίσιο του στόχου

«Σύγκλιση» µπορεί να χρηµατοδο-
τήσει δράσεις που αναφέρονται πιο
κάτω ενδεικτικά και σχετίζονται
µε: 

• Επέκταση και βελτίωση επέν-
δυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο µέ-
σω:

- Μεταρρυθµίσεων συστηµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης,
καθώς  και συνεχούς επικαιρο-
ποίησης των δεξιοτήτων του
διδακτικού και του υπολοίπου
προσωπικού

- Αύξησης της συµµετοχής στη
διά βίου εκπαίδευση και µείω-
σης των µαθητών που εγκατα-
λείπουν το σχολείο, αύξησης

της πρόσβασης στην επαγγελ-
µατική εκπαίδευση και στην τρι-
τογενή εκπαίδευση

- Ανάπτυξης της έρευνας και και-
νοτοµίας µέσω µεταπτυχιακών
σπουδών, εκπαίδευσης ερευνη-
τών και δικτύωσης µεταξύ πα-
νεπιστηµίων και ερευνητικών
κέντρων

• Ενίσχυση της αποτελεσµατικό-
τητας των δηµοσίων διοικήσεων
και υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα
µέσω:

- Σχεδιασµού, παρακολούθησης,
αξιολόγησης πολιτικών και
προγραµµάτων µε τη βοήθεια
µελετών, στατιστικών και δια-
λόγου µεταξύ δηµοσίων και ι-
διωτικών φορέων

- Ανάπτυξης ικανοτήτων για την
υλοποίηση πολιτικών και προ-
γραµµάτων, ιδίως µέσω της εκ-
παίδευσης του διευθυντικού και
στελεχιακού δυναµικού και της
ενίσχυσης επιθεωρήσεων, φο-
ρέων, περιλαµβανοµένων των
κοινωνικών εταίρων και των
συναφών µη κυβερνητικών ορ-
γανώσεων.

ΟΣύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χω-
ροτακτών (ΣΕΠΟΧ) συνδιοργανώνει µε το

ΤΕΕ Ηµερίδα µε θέµα «Χωρικός  Σχεδιασµός
και  Αναπτυξιακός  Προγραµµατισµός  των  ΟΤΑ:
ο  ρόλος  των  ΓΠΣ  -ΣΧΟΟΑΠ», στην αίθουσα Α-
ντιπροσωπείας του ΤΕΕ, 5ος όροφος.
Σε συνέχεια προηγούµενων σχετικών εκ-

δηλώσεων ΤΕΕ και ΤΕΕ-ΚΕ∆ΚΕ, τα συµπε-
ράσµατα των οποίων αξιοποιεί, η Ηµερίδα
ΣΕΠΟΧ-ΤΕΕ αντιµετωπίζει το θέµα κυρίως
από την οπτική γωνία των µελετητών. Μέσα
από την παρουσίαση εκπονούµενων µελε-
τών ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ, αντιπροσωπευτικών ως
προς γεωγραφικά, χωρικά και οικιστικά χα-
ρακτηριστικά, επιχειρείται η ανάδειξη του
προβληµατισµού σχετικά µε την εξέλιξη στη

χώρα µας του σχεδιασµού σε τοπικό επίπε-
δο. 
Στόχος της ηµερίδας είναι:
- Η ανάπτυξη επιστηµονικού προβληµατι-

σµού σχετικά µε τη µέχρι σήµερα εφαρµο-
γή του Ν. 2508/97 «Βιώσιµη οικιστική ανά-

πτυξη των πόλεων και οικισµών της χώρας
και άλλες διατάξεις». 

- Η ανταλλαγή απόψεων πάνω στο θέµα
και η ανάδειξη της σηµασίας και των δυνα-
τοτήτων αυτού του κρίσιµου για την τοπική
ανάπτυξη επιπέδου σχεδιασµού.  

- Η ανάδειξη προβληµάτων και αδυναµιών

σε θεσµικό, οργανωτικό, διοικητικό, τεχνικό

κλπ. επίπεδο, η συνθετική αξιολόγηση των

συµπερασµάτων από την εµπειρία των µε-

λετητών αλλά και των εκπροσώπων της δι-

οίκησης και Αυτοδιοίκησης και η διατύπωση

προτάσεων για την υπέρβαση των αδυνα-

µιών.

Καλούνται τα µέλη του ΣΕΠΟΧ και του

ΤΕΕ, οι µελετητές και τα στελέχη της διοίκη-

σης και Αυτοδιοίκησης  που συµµετέχουν

στις διαδικασίες του πολεοδοµικού και χω-

ροταξικού σχεδιασµού,  να παρακολουθή-

σουν την ηµερίδα και να συµβάλουν µε πα-

ρατηρήσεις και προτάσεις στον επιστηµονι-

κό διάλογο. 

Πληροφορίες:  ΣΕΠΟΧ: τηλ. 210-3820.077, fax

210-3820.076, e-mail: sepox@tee.gr   ΤΕΕ: Γρ.

Θεµ. Χωροταξικού και Πολεοδοµικού Σχε-

διασµού, τηλ. 210-3291.520, e-mail:

mkats@central.tee.gr

Χωρικός σχεδιασµός και
αναπτυξιακός προγραµµατισµός 
των ΟΤΑ

Ηµερίδα  /  Αθήνα,  31  Μαίου  2006
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