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Το περιεχόμενο του προγρϊμματοσ, αρθρ. 17 ΚΚΔ 

• Τα Προγρϊμματα θα δομηθούν με βϊςη ςχετικό  Υπόδειγμα (template)

που περιλαμβϊνεται ςτουσ Κανονιςμούσ

• ΕΤΠΑ, Ταμεύο Συνοχόσ, ΕΚΤ+, Ταμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ και ΕΤΘΑΥ: 

Παρϊρτημα V, ΚΚΔ (νϋα ϋκδοςη, 19/01/2021)

• Τα Προγρϊμματα  του ςτόχου τησ Ευρωπαώκόσ Εδαφικόσ Συνεργαςύασ: 

Παρϊρτημα του Κανονιςμού με τισ ειδικϋσ διατϊξεισ που διϋπουν τον 

ςτόχο «Ευρωπαώκό εδαφικό ςυνεργαςύα» (Interreg)

• Τα Προγρϊμματα των Ταμεύων Αςύλου και Μετανϊςτευςησ (ΤΑΜΕ), 

Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ (ΤΕΑ) και του Μϋςου για τη Διαχεύριςη των 

Συνόρων και των Θεωρόςεων (ΜΔΣΘ) : Παρϊρτημα VI, ΚΚΔ



Το υπόδειγμα των Προγραμμϊτων περιλαμβϊνει  8 ενότητεσ και 4 
προςαρτόματα   : 

1. Στρατηγικό του προγρϊμματοσ

2. Προτεραιότητεσ

3. Σχϋδιο χρηματοδότηςησ

4. Αναγκαύοι πρόςφοροι όροι

5. Αρχϋσ του προγρϊμματοσ

6. Επικοινωνύα και προβολό

7. Εταιρικό ςχϋςη 

8. Χρόςη μοναδιαύων δαπανών, εφϊπαξ ποςών, κατ’ αποκοπό 
ςυντελεςτών και χρηματοδότηςησ που δεν ςυνδϋεται με δαπϊνεσ

Το υπόδειγμα του προγρϊμματοσ, αρθρ. 17 ΚΚΔ (εκτόσ ΕΕΣ) 



Το υπόδειγμα του προγρϊμματοσ, αρθρ. 17 ΚΚΔ (εκτόσ ΕΕΣ) 

Ενότητα 1: Στρατηγικό του προγρϊμματοσ

Ανϊλυςη ανϊ Στόχο πολιτικόσ ό ειδικό ςτόχο του ΤΔΜ

Συνοπτικό αιτιολόγηςη ανϊ ειδικό ςτόχο ό ειδικό προτεραιότητα 
ΕΚΤ+,  SWOT για κϊθε προτεραιότητα του ΕΤΘΑΥ (προκλόςεισ, lessons 
learned, νϋεσ ςτρατηγικϋσ, ςύνδεςη με ειδικϋσ ςυςτϊςεισ) 

Κϊθε  Άξονασ Προτεραιότητασ  μπορεύ να περιϋχει περιςςότερουσ του 
ενόσ Ειδικούσ Στόχουσ

Για τον ύδιο ΣΠ μπορεύ να υπϊρχουν περιςςότεροι του ενόσ Άξονεσ 
Προτεραιότητασ  

Πολυταμειακού Άξονεσ  Προτεραιότητασ

΄Ενασ  Άξονασ Προτεραιότητασ μπορεύ να  αφορϊ περιςςότερεσ τησ μιασ 
Περιφϋρειεσ

Απαγορεύεται :  Περιςςότεροι του ενόσ ΣΠ/Άξονα Προτεραιότητασ



Το υπόδειγμα του προγρϊμματοσ, αρθρ. 17 ΚΚΔ (εκτόσ ΕΕΣ) 

Ενότητα 2: Προτεραιότητεσ

Ανϊλυςη τησ δομόσ του Προγρϊμματοσ ανϊ Άξονα Προτεραιότητασ 
(ΑΠ)

Ο Ειδικόσ Στόχοσ εύναι το βαςικό ςτοιχεύο τησ αρχιτεκτονικόσ του 
Προγρϊμματοσ

Περιγρϊφονται : 

οι παρεμβϊςεισ που ςχεδιϊζονται να υλοποιηθούν, οι βαςικϋσ ομϊδεσ 
ςτόχοι, η προβλεπόμενη χρόςη των εδαφικών εργαλεύων ό/ και των 
χρηματοδοτικών μϋςων, gender tracking (ενδεικτικϊ κατανομό πόρων 
με βϊςη τη διϊςταςη ιςότητασ φύλου)

Οι δεύκτεσ εκροών με ςτοχοθϋτηςη  για το 2024 και το 2029 και οι 
δεύκτεσ αποτελεςμϊτων  με ςτοχοθϋτηςη   για το 2029

Η ενδεικτικό κατανομό των πόρων ανϊ εύδοσ παρϋμβαςησ 



Το υπόδειγμα του προγρϊμματοσ, αρθρ. 17 ΚΚΔ (εκτόσ ΕΕΣ) 

Ενότητα 3: Χρηματοδοτικό Πλϊνο

Ανϊλυςη των χρηματοδοτικών κονδυλύων ανϊ ϋτοσ, ανϊ Ταμεύο και 
εθνικό ςυγχρηματοδότηςη

Κύριοσ Πύνακασ : 11 με ανϊλυςη ςε Στόχο Πολιτικόσ, ΑΠ, κατηγορύα 
Περιφϋρειασ

Στουσ  χρηματοδοτικούσ Πύνακεσ  προςτϋθηκε το flexibility amount 
(αρθρ.  80) , που αφορϊ τα Προγρϊμματα ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ+ και ΤΔΜ

Το flexibility amount αντιςτοιχεύ ςτο 50% του π/υ του Προγρϊμματοσ 
για τα ϋτη 2026 and 2027

Θα αποδοθεύ οριςτικϊ ςτα Προγρϊμματα μετϊ την ενδιϊμεςη 
αναθεώρηςη του 2024

Για τη ςυμπλόρωςη των χρηματοδοτικών πινϊκων θα ςταλεύ ειδικό 
τεχνικό οδηγύα  



Το υπόδειγμα του προγρϊμματοσ, αρθρ. 17 ΚΚΔ (εκτόσ ΕΕΣ) 

Ενότητα 4: Αναγκαύοι Όροι 

Enabling 

conditions

Fund Specific 

objective

Fulfilment

of enabling 

condition

Criteria Fulfilment

of 

criteria

Reference 

to 

relevant 

document

Justification

Yes/No Criterion 

1

Y/N (500) (1000)



Η εταιρικό ςχϋςη (1)  

Στενό ςυνεργαςύα μεταξύ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, των δημόςιων αρχών 
των Κρατών Μελών ςε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επύπεδο, των 
φορϋων τησ κοινωνύασ των πολιτών και του ιδιωτικού τομϋα. 

Ενεργό ςυμμετοχό των εταύρων ςε όλο τον κύκλο ζωόσ των 
Προγραμμϊτων (ςχεδιαςμόσ, προετοιμαςύα, εφαρμογό, παρακολούθηςη 
και αξιολόγηςη). 

Ο Ευρωπαώκόσ Κώδικασ Δεοντολογύασ για την Εταιρικό Σχϋςη (ΕΚΔΕΣ) ςτο 
πλαύςιο των ΕΔΕΤ θϋτει τισ βαςικϋσ κατευθυντόριεσ αρχϋσ

ΚΚΔ,  αρθ. 6: το Κρϊτοσ Μϋλοσ οργανώνει εταιρικό ςχϋςη με τισ αρμόδιεσ 
περιφερειακϋσ και τοπικϋσ αρχϋσ

Καν. ΕΚΤ+ , αρθ. 8: πρόςθετα ςτοιχεύα ςχετικϊ με την οργϊνωςη και την 
ανϊπτυξη τησ εταιρικόσ ςχϋςησ



Η εταιρικό ςχϋςη (2)  

Η επιλογό των εταύρων θα πρϋπει να γύνει ςτη βϊςη του ςεβαςμού τησ 
αρχόσ τησ αντιπροςωπευτικότητασ

η οργϊνωςη τησ εταιρικόσ ςχϋςησ να διαμορφωθεύ με όρουσ διαφϊνειασ
για όλουσ τουσ εταύρουσ και ο καθϋνασ να γνωρύζει ποιοσ εύναι ο ςκοπόσ 
τησ εταιρικόσ ςχϋςησ

Για την ανϊπτυξη εταιρικόσ ςχϋςησ θα πρϋπει να εδραιωθεύ ο διϊλογοσ με 
εταύρουσ από:

τισ αςτικϋσ και ϊλλεσ δημόςιεσ αρχϋσ

τουσ οικονομικούσ και κοινωνικούσ εταύρουσ

τουσ φορεύσ που εκπροςωπούν την κοινωνύα των πολιτών, 
περιβαλλοντικούσ εταύρουσ και φορεύσ που εύναι υπεύθυνοι για την 
προώθηςη τησ κοινωνικόσ ϋνταξησ, των θεμελιωδών δικαιωμϊτων, 
των δικαιωμϊτων των ατόμων με αναπηρύα, τησ ιςότητασ των φύλων 
και τησ καταπολϋμηςησ των διακρύςεων.



Τα κύρια ςτοιχεύα του ςυςτόματοσ 

Παρακολούθηςησ

2014 – 2020

• Δεύκτεσ εκροών, κοινού και ειδικού

• Δεύκτεσ αποτελϋςματοσ (ειδικού, κοινού μόνο 

για το ΕΚΤ)

• Η Γενικό αιρεςιμότητα για τα «ςτατιςτικϊ 

ςυςτόματα»

• Το Πλαύςιο και το αποθεματικό Επιδόςεων

• Ηλεκτρονικό ανταλλαγό  δεδομϋνων

• Οι Ετόςιεσ Εκθϋςεισ Υλοπούηςησ

• Οι Εκθϋςεισ προόδου ΕΣΠΑ

• Open data platform

• Το Ενιαύο Σύςτημα Παρακολούθηςησ Δεικτών

• Τα Δελτύα Ταυτότητασ Δεικτών

• Το Helpdesk, μϋςω του ΟΠΣ

• Η ενςωμϊτωςη των προβλϋψεων ςτο Σύςτημα 

Διαχεύριςησ και Ελϋγχου

• Auditing

Τα κύρια ςτοιχεύα του ςυςτόματοσ παρακολούθηςησ

2021 – 2027

• Δεύκτεσ εκροών, κοινού και ειδικού, Παρϊρτημα Κανονιςμού

• Δεύκτεσ αποτελϋςματοσ, κοινού και ειδικού, Παραρτόματα 

Κανονιςμών

• Αποτύμηςη κοινών δεικτών εκροών και αποτελϋςματοσ 

(Παρϊρτημα ΙΙ) από την ΕΕ ςτο Ευρωκοινοβούλιο

• Το Πλαύςιο Επιδόςεων, όλοι οι δεύκτεσ, όχι αποθεματικό

• Ηλεκτρονικό ανταλλαγό  δεδομϋνων με βϊςη 

τυποποιημϋνο υπόδειγμα (4 φορϋσ/ϋτοσ)

• Αποςτολό δεδομϋνων για τουσ δεύκτεσ εκροών και 

αποτελϋςματοσ με βϊςη τυποποιημϋνο υπόδειγμα  

• (2 φορϋσ/ϋτοσ)

• Open data platform, real time επικαιροπούηςη

• Ενιαύο Σύςτημα Παρακολούθηςησ Δεικτών, εμπλουτιςμϋνο 

με τα νϋα δεδομϋνα

• Τα Δελτύα Ταυτότητασ Δεικτών, για τουσ κοινούσ δεύκτεσ 

ενιαύα για όλα τα ΚΜ με εξειδύκευςη ςε εθνικό επύπεδο

• Το Helpdesk, μϋςω του ΟΠΣ

• Η ενςωμϊτωςη των προβλϋψεων ςτο Σύςτημα Διαχεύριςησ 

και Ελϋγχου

• Auditing



Τα ςυνοδευτικϊ κεύμενα του Προγρϊμματοσ κατϊ την 
επύςημη υποβολό ςτην ΕΕ

1. Το μεθοδολογικό ϋγγραφο για το Πλαύςιο Επύδοςησ του 
Προγρϊμματοσ

2. Τον κατϊλογο με τα προγραμματιζόμενα ϋργα ςτρατηγικόσ 
ςημαςύασ μαζύ με ςχετιζόμενο χρονοδιϊγραμμα για 
Προγρϊμματα ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ+ και ΕΤΘΑΥ

3. Τα εδαφικϊ ςχϋδια δύκαιησ μετϊβαςησ για το Πρόγραμμα του 
ΤΔΜ

4. Η ΚΥΑ ϋγκριςησ Στρατηγικόσ Μελϋτησ Περιβαλλοντικών 
Επιπτώςεων

Η ΣΜΠΕ θα πρϋπει να αναρτηθεύ ςτο site του Προγρϊμματοσ 
(αρθρ. 16 ΚΚΔ)



Ευχαριςτώ πολύ για την προςοχό ςασ

s.zisopoulou@mnec.gr

mailto:s.zisopoulou@mnec.gr

