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Θέμα: Διαβίβαση Τεχνικής Οδηγίας 1 «Δομή, περιεχόμενο και 
μεθοδολογία κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013» 
 
Σε συνέχεια των βασικών αρχών που διατυπώθηκαν στην 3η Εγκύκλιο του ΥΠΟΙΟ 
για το σχεδιασμό των νέων ΕΠ, σας αποστέλλεται συνημμένα η Τεχνική Οδηγία 1 
«Δομή, περιεχόμενο και μεθοδολογία κατάρτισης των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων 2007-2013» (Fiche 1). Συγκεκριμένα, πρόκειται για το έγγραφο 
που προβλέπεται στην παράγραφο 5.1.2 της 3ης Εγκυκλίου το οποίο εξειδικεύει και 
συμπληρώνει την εν λόγω παράγραφο. Έτσι, τo έγγραφο αυτό στοχεύει στο να  
αποτελέσει έναν πλήρη οδηγό και ένα κοινό πλαίσιο για τις ΟΣΠ, που έχουν 
συσταθεί σε επίπεδο Υπουργείου και Περιφέρειας, παρέχοντας κατευθύνσεις 
αναφορικά με τη δομή και το περιεχόμενο των ΕΠ που θα καταρτισθούν στο 
πλαίσιο των στόχων 1 και 2. 

Το κείμενο αυτό, πέρα από τις απαιτήσεις των νέων Κανονισμών, βασίζεται κυρίως 
σε σχετικές προδιαγραφές και οδηγίες των ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και 
Απασχόλησης της Ε. Επιτροπής. Θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο για τις ΟΣΠ να 
λάβουν εγκαίρως γνώση του τρόπου με τον οποίο θα αξιολογηθούν τα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα που εκπονούν. Επίσης, περιλαμβάνονται ειδικές 
κατευθύνσεις που καλύπτουν αρκετά από τα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί έως 
σήμερα στην Επιστημονική και Οργανωτική Γραμματεία Σχεδιασμού του 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2007-2013.  

Πέρα, όμως, από τις επιμέρους κατευθύνσεις που περιλαμβάνονται στον 
συνημμένο οδηγό, έχει σημασία να γίνει μια ιδιαίτερη αναφορά στην απαιτούμενη 
διασύνδεση τομεακών – περιφερειακών προσεγγίσεων ούτως ώστε να αναδειχθεί 
με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια η χωρική και η τομεακή διάσταση των 
ΕΠ/ΠΕΠ. 

Έτσι, κατά τη διαδικασία κατάρτισης προσχεδίων ΕΠ/ΠΕΠ θα πρέπει να επιδιωχθεί 
η μέγιστη συνέργεια μεταξύ περιφερειακής και τομεακής στρατηγικής και να 
αποφευχθούν ενδεχόμενες ασυμφωνίες, επικαλύψεις ή κενά μεταξύ τους. Για το 
σκοπό αυτό οι φορείς ευθύνης τομεακών πολιτικών (υπουργεία) θα πρέπει κατά 
την κατάρτιση των προτάσεών τους (προσχέδια ΕΠ) και μέσω των ΟΣΠ να 



λάβουν υπόψη τις περιφερειακές προτεραιότητες (προσχέδια ΠΕΠ) και 
αντιστρόφως.  

Στην κατεύθυνση αυτή έχει ήδη συμβάλλει σε ένα πρώτο στάδιο η διεξαγωγή 
ειδικών θεματικών συναντήσεων από το ΥΠΟΙΟ. Θα συμβάλλει επίσης στο χρονικό 
διάστημα έως την οριστικοποίηση των ΕΠ η διακίνηση-κοινοποίηση προσχεδίων 
μεταξύ των επιμέρους φορέων προγραμματισμού (ΟΣΠ υπουργείων - ΟΣΠ 
περιφερειών).  

Σε ότι αφορά στους φορείς ευθύνης τομεακών πολιτικών:  

• Θα πρέπει να επιδιωχθεί μία αρχική περιφερειακή εξειδίκευση των στόχων κάθε 
υπουργείου στο επίπεδο της Διοικητικής Περιφέρειας. Στις προτάσεις που θα 
περιληφθούν στο προσχέδιο κάθε ΕΠ θα πρέπει να αποτυπώνεται και να 
τεκμηριώνεται στο βαθμό που είναι δυνατόν η περιφερειακή διάσταση των  
στόχων που τίθενται, μέσω της οποίας αναδεικνύεται (στο πλαίσιο των 
βασικών τομεακών επιλογών) η σημασία που αποδίδει ο κάθε τομέας αφενός 
στην αντιμετώπιση κρίσιμων και περιφερειακά εντοπισμένων προβλημάτων και 
αφετέρου στην περαιτέρω αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε 
περιφερειακό επίπεδο.  

Αντίστοιχα από τους φορείς ευθύνης περιφερειακών πολιτικών θα πρέπει: 

• Να εντοπισθούν οι ειδικότερες τομεακές παρεμβάσεις που απορρέουν από τις 
κατευθύνσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τα προσχέδια των Τομεακών ΕΠ, και οι 
οποίες προγραμματίζεται να προωθηθούν από τα Υπουργεία στο επίπεδο της 
Περιφέρειάς τους. Ειδικότερα για τις πέντε περιφέρειες μεταβατικής στήριξης, 
θα πρέπει να επιδιωχθεί η μέγιστη συνεργασία με τους αντίστοιχους τομεακούς 
φορείς, κατά την κατάρτιση των ΕΠ. 

 

Σ’αυτό το πλαίσιο, εφιστούμε την προσοχή σας στη συμπλήρωση του 
Πίνακα 9, που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 5.2.3 της 3ης Εγκυκλίου, και ο 
οποίος αναπροσαρμόστηκε και μετονομάζεται σε Πίνακα 9α (βλ. παρακάτω). Ο 
πίνακας αυτός θα αποτελέσει συνοδευτικό έγγραφο του ΕΠ για εσωτερική χρήση 
και θα υποβληθεί τόσο από τα τομεακά όσο και από τα περιφερειακά ΕΠ. 
Όπως αναφέρθηκε και στην 3η Εγκύκλιο, η ισόρροπη περιφερειακή κατανομή 
πόρων αποτελεί πολιτική βούληση αλλά και υποχρέωση του ΥΠΟΙΟ, στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων του για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.  

Στις περιπτώσεις όπου η χωροθέτηση των προβλεπόμενων δράσεων δεν προκύπτει 
ευθέως, και κατά συνέπεια η περιφερειακή κατανομή θα γίνει με βάση κάποιες 
παραδοχές, είναι απαραίτητο να δηλωθεί η κλείδα κατανομής που χρησιμοποιείται 
κατά περίπτωση (πχ πληθυσμός, πλήθος εμπλεκόμενων φορέων, ή όποιο άλλο).  

Επίσης, καλούνται οι συντονιστές των τομεακών προγραμμάτων που δεν 
επεμβαίνουν στις πέντε περιφέρειες μεταβατικής στήριξης να συμπληρώσουν, 
πληροφοριακά, τις σχετικές στήλες, με τα ποσά που θα συμφωνήσουν στο πλαίσιο 
της διαβούλευσης με τα αντίστοιχα ΠΕΠ. Τα ποσά αυτά δεν θα εμφανίζονται στην 
στήλη «ΣΥΝΟΛΟ», ούτε βέβαια και στους χρηματοδοτικούς πίνακες του τομεακού 
ΕΠ, παρά μόνο στην τελευταία γραμμή (γραμμοσκιασμένη) του παρακάτω πίνακα. 

Στον Πίνακα 9α ζητείται επιπλέον μια ενδεικτική και αδρομερής ανάλυση του 
προϋπολογισμού του άξονα σε χαμηλότερο επίπεδο (κατηγοριών πράξεων / 
δράσεων). Εκτιμούμε ότι μια τέτοια ανάλυση, απαραίτητη για τις ΟΣΠ και για την 
κατάρτιση του Πίνακα 10 της 3ης Εγκυκλίου, θα διευκολύνει την από κοινού 
επεξεργασία των ΕΠ από το ΥΠΟΙΟ και θα υποστηρίξει τη σχετική διαβούλευση με 
την ΕΕ.  

 

 



Πίνακας 9α - Αναλυτική κατανομή δημόσιας δαπάνης ανά άξονα 
προτεραιότητας 
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Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ΕΠ, καθώς και 
του Πίνακα 9α και τυχόν άλλων συνοδευτικών εγγράφων, είναι η 15η 
Σεπτεμβρίου 2006, μετά από την παράταση που δόθηκε από τον Υπουργό 
Οικονομίας και Οικονομικών. 

 

Οι υπηρεσίες του ΥΠΟΙΟ είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία. 

 

 

Ο Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ 

 

 

Ι. Φίρμπας 

 

 

 


