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Ο Αναγκαίοσ Όροσ είναι μια  προαπαιτούμενη προώπόθεςη για την 
αποτελεςματική και αποδοτική εφαρμογή του κάθε Ειδικού τόχου

Κανονιςμόσ Κοινών Διατάξεων, αρθρ. 11

16 θεματικοί αναγκαίοι όροι (ANNEX IV)

4 οριζόντιοι (ANNEX III)

Οι Θεματικοί ΑΟ ςυνδέονται με τουσ ειδικούσ ςτόχουσ του 
ΕΣΠΑ/Σ/ΕΚΣ+

Δε ςυνδέονται : 

με τουσ Ειδικούσ τόχουσ των Προγραμμάτων Interreg 

Σο Σαμείο Δίκαιησ Μετάβαςησ (ΣΔΜ) 

Με τουσ πόρουσ που μεταφέρονται από το ΕΣΠΑ και το ΕΚΣ+ ςτο ΣΔΜ 
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Οι οριζόντιοι Αναγκαίοι Όροι ςυνδέονται με : 

όλουσ τουσ Ειδικούσ τόχουσ  των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ (με εξαίρεςη 
τα Προγράμματα Interreg), Σ, ΕΚΣ+, ΣΔΜ και  ΕΣΘΑΤ

Οι οριζόντιοι ΑΟ (πλην των Κρατικών Ενιςχύςεων) εφαρμόζονται ςτα 
Προγράμματα των Σαμείων Αςύλου και Μετανάςτευςησ (ΣΑΜΕ), 
Εςωτερικήσ Αςφάλειασ (ΣΕΑ) και του Μέςου για τη Διαχείριςη των 
υνόρων και των Θεωρήςεων (ΜΔΘ) 

Οι απαιτήςεισ πρέπει να εκπληρώνονται κατά τη ςτιγμή τησ έγκριςησ του 
προγράμματοσ

ΝΑΙ/ΌΧΙ (δεν υπάρχει η έννοια τησ μερικήσ εκπλήρωςησ)  

Η παρακολούθηςη τησ τήρηςησ των απαιτήςεων ιςχύει καθ’ όλη τη 
διάρκεια τησ προγραμματικήσ περιόδου

Δεν υπάρχει guidance τησ Ε.Ε.
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Η εκπλήρωςη των Α.Ο. ςυνδέεται με τα αιτήματα πληρωμήσ

η μη εκπλήρωςη των αναγκαίων όρων ςυνδέεται με τη δυνατότητα 
υποβολήσ αιτημάτων πληρωμήσ των Κρατών προσ την Ε. Επιτροπή για 
τα ςυγχρηματοδοτούμενα έργα

«δαπάνεσ που ςχετίζονται με πράξεισ που ςυνδέονται με ειδικό ςτόχο δε 
θα αποδοθούν από την Επιτροπή ςτο Κράτοσ Μέλοσ  μέχρι να 
ενημερωθεί η Επιτροπή από το Κράτοσ Μέλοσ για την εκπλήρωςη του 
αναγκαίου όρου……»
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Σα αιτήματα πληρωμήσ μπορούν μεν να υποβάλλονται, 
αλλά αν δεν έχουν εκπληρωθεί οι ςχετικοί αναγκαίοι όροι, 
οι αιτούμενοι πόροι από τη χώρα δεν θα εκταμιεύονται. 



A/A TAMEIO ENABLING CONDITION

1 ERDF Good governance of national or regional smart specialisation strategy

2.1 ERDF/CF
Strategic policy framework to support energy efficiency renovation of residential and non-

residential buildings

2.2 ERDF/CF Governance of for the energy sector

2.3 ERDF/CF Effective promotion of the use of renewable energy across sectors and across the EU

2.4 ERDF / CF Effective disaster risk management framework

2.5 ERDF / CF Updated planning for required investments in water and wastewater sectors 

2.6 ERDF / CF Updated planning for waste management 

2.7 ERDF / CF
Prioritised action framework for the necessary conservation measures involving Union co-

financing 

3.1 ERDF National or regional broadband plan

3.2 ERDF / CF Comprehensive transport planning at the appropriate level

4.1 ERDF / ΕSF Strategic policy framework for active labour market policies

4.2 ERDF / ΕSF National strategic framework for gender equality 

4.3 ERDF / ΕSF Strategic policy framework for the education and training system at all levels

4.4 ERDF / ΕSF National strategic policy framework for social inclusion and poverty reduction

4.5 ΕSF National Roma Integration Strategy

4.6 ERDF / ΕSF Strategic policy framework for health



Οι 4 οριζόντιοι αναγκαίοι όροι

A/A ENABLING CONDITION

1 Effective monitoring mechanisms of the public procurement market

2 Tools and capacity for effective application of State aid rules

3 Effective application and implementation of the EU Charter of Fundamental Rights

4
Implementation and application of the United Nations Convention on the rights of persons with 

disabilities (UNCRPD) in accordance with Council Decision 2010/48/EC



ΕΣΠΑ  2 1. Διακυβέρνηςη Έξυπνησ Εξειδίκευςησ 
2. χέδιο για την ευρυζωνικότητασ

ΕΣΠΑ & ΣΑΜΕΙΟ  ΤΝΟΧΗ : 8 1. Ενεργειακή απόδοςη
2. Διακυβέρνηςη του τομέα τησ Ενέργειασ 
3. Ανανεώςιμεσ Πηγέσ Ενέργειασ
4. Διαχείριςη κινδύνου
5. Ύδατα και λύματα 
6. τερεά απόβλητα 
7. Μεταφορέσ 
8. Βιοποικιλότητα

ΕΣΠΑ & ΕΚΣ : 5 1. Απαςχόληςη
2. Ιςότητα φύλων
3. Εκπαίδευςη και κατάρτιςη
4. Κοινωνική ενςωμάτωςη και φτώχια
5. Τγεία 

ΕΚΣ : 1 1. Ρομά 



Οι απαιτήςεισ για την εκπλήρωςη των κριτηρίων εςτιάζουν: 
1. την επικαιροποίηςη και τον εμπλουτιςμό υφιςτάμενων 

ςτρατηγικών (π.χ. RIS, διαχείριςη  κινδύνου, μεταφορέσ, 
απαςχόληςη)

2. Καταγραφή υφιςτάμενησ κατάςταςησ - mapping (ευρυζωνικά, 
μεταφορέσ, κοινωνική ένταξη, Τγεία) 

3. τη διαμόρφωςη ςυςτημάτων διακυβέρνηςησ, παρακολούθηςησ και 
αξιολόγηςησ (π.χ. RIS,  ευρυζωνικά, απαςχόληςη, ιςότητα φύλων, 
εκπαίδευςη, Ρομά)

4. Εκτίμηςη των χρηματοδοτικών πόρων που απαιτούνται για την 
υλοποίηςη  ςτρατηγικών  (π.χ. μεταφορέσ, εξοικονόμηςη ενέργειασ, 
ςτερεά απόβλητα, διαχείριςη κινδύνου, ευρυζωνικά)

5. την ιεράρχηςη έργων (διαχείριςη υδάτων και λυμάτων)

Απαιτείται ςυνεργαςία μεταξύ διαφορετικών ΓΓ, 
διαφορετικών Τπουργείων αλλά και διαφορετικών φορέων 



Η έγκριςη τησ εκπλήρωςησ 
• Εθνικό ςχέδιο δράςησ (αρμόδιοι, ενέργειεσ, χρονοδιαγράμματα)

• ΜΑΖΙ

• Σην τελική ευθύνη για την αξιολόγηςη τησ εκπλήρωςησ των ΑΟ θα 
έχουν η ΓΔ Περιφερειακήσ Πολιτικήσ και η ΓΔ Απαςχόληςησ τησ ΕΕ 
(γεωγραφικέσ μονάδεσ) αναλόγωσ του πεδίου αρμοδιότητασ 

• Οι Γενικέσ Διευθύνςεισ αυτέσ ςυνεργάζονται με τισ ςχετικέσ θεματικέσ 
Γενικέσ Διευθύνςεισ τησ Ευρ. Επιτροπήσ

• Αυτοαξιολόγηςη  ..... crash test για τη 2.2. «Διακυβέρνηςη τομέα 
Ενέργειασ»

• Εθνικό καθοδηγητικό κείμενο

• «Οι Αναγκαίοι Όροι : απαιτήςεισ και κατευθύνςεισ για την 
εκπλήρωςή τουσ», Ιούνιοσ 2020 (1η έκδοςη)

• Προετοιμάζουμε  τη 2η έκδοςη του εθνικού καθοδηγητικού κειμένου 



Ευχαριςτώ πολύ για την προςοχή ςασ

s.zisopoulou@mnec.gr

mailto:s.zisopoulou@mnec.gr

