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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΑ ΤΟ 2020: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

I. Η πολιτική συνοχής αποτελεί το κύριο επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ, το οποίο 

υλοποιείται από κοινού από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Με την πάροδο των χρόνων, η 

εκτέλεση της συγκεκριμένης πολιτικής καθίσταται ολοένα πολυπλοκότερη. Για την 

αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής, η Επιτροπή πρότεινε σειρά μέτρων απλούστευσης για 

την περίοδο 2014-2020. Η εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων απέφερε ανομοιογενή 

αποτελέσματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συμφωνούν ως 

προς το ότι η εφαρμογή της πολιτικής συνοχής χρειάζεται περαιτέρω απλούστευση την 

περίοδο μετά το 2020. 

II. Το παρόν ενημερωτικό έγγραφο συνεισφέρει στον διάλογο σχετικά με την 

απλούστευση της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής μετά το 2020. Δεν πρόκειται για 

έκθεση ελέγχου αλλά για επισκόπηση βασιζόμενη σε δημόσια διαθέσιμα στοιχεία και στις 

εργασίες των ελεγκτών μας στον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής στο παρελθόν. 

III. Διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε συναίνεση ως προς τους στόχους της απλούστευσης, 

ήτοι ως προς το γιατί χρειάζεται απλούστευση, ποιος τη χρειάζεται και πώς αυτή θα 

επιτευχθεί. Βάσει της πείρας διεθνών οργανισμών, όπως της Επιτροπή, του ΟΟΣΑ και της 

RegWatchEurope, προσδιορίσαμε τέσσερις κατευθυντήριες αρχές με γνώμονα την 

ουσιαστική απλούστευση, οι οποίες θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελέσουν τον μοχλό που 

θα κατευθύνει τη διαδικασία απλούστευσης της πολιτικής συνοχής την περίοδο μετά το 

2020 και είναι οι εξής:  

• Χρειάζεται μια καλοσχεδιασμένη στρατηγική για τη διοικητική απλούστευση. 

• Η ύπαρξη μιας δομημένης και τεκμηριωμένης προσέγγισης είναι ζωτικής σημασίας 

προκειμένου να κατανοηθεί ο βαθμός της πολυπλοκότητας και να προταθεί η 

απλούστευση. 

• Για τη διασφάλιση ουσιαστικής απλούστευσης απαιτείται ισχυρή δέσμευση εκ 

μέρους της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και των 

κρατών μελών. 
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• Λογοδοσία και επιδόσεις: η απλούστευση δεν αποτελεί αυτοσκοπό και δεν πρέπει 

να θέτει σε κίνδυνο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ενίσχυση των 

εσωτερικών δικλίδων ελέγχου. 

IV. Στο πλαίσιο των εργασιών μας σκιαγραφήσαμε πέντε τομείς που μπορούν να 

διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στην πολιτική συνοχής. Οι τομείς αυτοί χρήζουν της 

ιδιαίτερης προσοχής της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και 

των κρατών μελών. 

• Νομοθεσία και καθοδήγηση από την ΕΕ. Αφετηρία της απλούστευσης είναι οι 

απλοί, σαφείς και σταθεροί κανόνες για τα διάφορα ταμεία και προγράμματα, 

καθώς και η εναρμόνιση των κανόνων αυτών.  

• Διαχειριστική δομή των επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΠ). Στα κράτη μέλη 

λειτουργούν περίπου 1 400 αρχές, αρμόδιες για τη διαχείριση και τον έλεγχο πάνω 

από 390 ΕΠ. Πρόκειται για μια πρόκληση για την αποδοτική εφαρμογή της πολιτικής 

συνοχής. Ο εξορθολογισμός των ΕΠ και των αρμόδιων αρχών προσφέρει οικονομίες 

κλίμακας και δυνατότητες μείωσης του διοικητικού κόστους και της διοικητικής 

επιβάρυνσης των δικαιούχων.  

• Μη αποδοτικές διοικητικές πρακτικές κατά την επιλογή και την υλοποίηση έργων 

στον τομέα της συνοχής (περιλαμβανομένου του κανονιστικού υπερθεματισμού). 

Στο εσωτερικό των κρατών μελών, η απλούστευση θα πρέπει επίσης να εστιάσει 

στον κανονιστικό υπερθεματισμό όπως και στις περιττές διοικητικές απαιτήσεις που 

ισχύουν για την επιλογή και την παρακολούθηση των έργων. Υπάρχει σημαντικό 

περιθώριο για εξοικονόμηση πόρων μέσω της καλύτερης αξιοποίησης της 

σύγχρονης τεχνολογίας. 

• Η χρήση επιλογών απλουστευμένου κόστους (ΕΑΚ) και άλλων μέτρων που 

βασίζονται στην πλήρωση όρων. Με τις ΕΑΚ μπορεί να περιοριστεί η διοικητική 

επιβάρυνση των δικαιούχων, ενώ αυτές μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του 

κόστους υλοποίησης. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι η 

ευκαιρία για απλούστευση που προσφέρεται όταν οι πληρωμές εξαρτώνται από την 

πλήρωση ορισμένων όρων δεν μένει εκεί, αλλά συνοδεύεται από μεγαλύτερη 

εστίαση στις επιδόσεις.  
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• Αποδοτικότερες και αποτελεσματικότερες δικλίδες ελέγχου. Βάσει της ελεγκτικής 

μας πείρας, είναι απαραίτητο η Επιτροπή να ορίσει ρητές ρυθμίσεις που θα διέπουν 

την εμβέλεια και τη συχνότητα των επαληθεύσεων διαχείρισης που διενεργούν οι 

διαχειριστικές αρχές / ενδιάμεσοι φορείς και οι αρχές πιστοποίησης. Τα κράτη μέλη 

πρέπει να διευθετήσουν τις μη αποδοτικές διοικητικές πρακτικές (όπως η υποβολή 

των ίδιων εγγράφων πάνω από μία φορές) και τη σχετική επιβάρυνση που 

επωμίζονται οι δικαιούχοι.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πολιτική συνοχής της ΕΕ  

1. Σκοπός της πολιτικής συνοχής είναι να περιορίζει τις ανισότητες μεταξύ των 

επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων κρατών μελών και περιφερειών1. Πρόκειται για 

το βασικό επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ και υλοποιείται μέσω του Ταμείου Συνοχής 

(ΤΣ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), με συνολικό προϋπολογισμό 350 δισεκατομμύρια ευρώ 

για την περίοδο 2014-20202.  

Τα μέτρα της ΕΕ για την απλούστευση της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής την 

περίοδο 2014-2020  

2. Την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, εφαρμόστηκε σειρά μέτρων για την 

απλούστευση της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής. Υπάρχουν δύο είδη μέτρων 

απλούστευσης: τα υποχρεωτικά και τα προαιρετικά. Στα υποχρεωτικά μέτρα 

συγκαταλέγονται η εναρμόνιση των κανόνων, οι κοινοί δείκτες, ο αναλογικός έλεγχος 

και η ηλεκτρονική συνοχή3, καθώς και η υποχρεωτική χρήση των επιλογών 

απλουστευμένου κόστους για έργα ΕΚΤ με δημόσια στήριξη ύψους έως και 

                                                      

1 Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 3 (ΕΕ C 326 της 26.10.2012 σ. 13–390), Συνθήκη 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 174 (ΕΕ C 326 της 26.10.2012, σ. 47–
390). 

2 http://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/what/investment-policy/. 
3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320). 
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50 000 ευρώ4. Τα προαιρετικά μέτρα απλούστευσης περιλαμβάνουν τη συγχώνευση 

των αρχών διαχείρισης και πιστοποίησης, καθώς και τη διεύρυνση του πεδίου 

εφαρμογής των επιλογών απλουστευμένου κόστους (ΕΑΚ)5. 

3. Ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων για την περίοδο 2014-2020 τονίζει την 

αμοιβαία ευθύνη της Επιτροπής και των κρατών μελών να απλουστεύσουν την 

εφαρμογή της πολιτικής συνοχής6. Τα κράτη μέλη κλήθηκαν να παρουσιάσουν 

συνοπτικά στα επιχειρησιακά προγράμματά τους (ΕΠ) το πώς αξιολογούν τον 

διοικητικό φόρτο που βαρύνει τους δικαιούχους και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, τις 

απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπισή του, καθώς και το σχετικό 

χρονοδιάγραμμα7.  

Πρόσθετα μέτρα απλούστευσης που προτάθηκαν το 2016 

4. Τον Σεπτέμβριο του 2016, η Επιτροπή πρότεινε μια μείζονα αναθεώρηση του 

δημοσιονομικού κανονισμού που διέπει την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, 

καθώς και του κανονισμού περί κοινών διατάξεων και των τομεακών κανονισμών για 

                                                      

4 Άρθρο 14, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 470-486). 

5 Μέρος II, άρθρα 67-68 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
(ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320–469) και άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1304/2013, (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470–486). 

6 Άρθρο 4, παράγραφος 10, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 320-469). 

7 Άρθρο 96, παράγραφος 6, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 320-469). 
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τα ΕΔΕΤ8 (καλούμενου και κανονισμού «Omnibus»). Ως Συνέδριο γνωμοδοτήσαμε 

σχετικά με το σχέδιο νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής το 20179. Οι δύο κύριοι 

στόχοι που αποτελούν ουσιαστικά τη βάση της συγκεκριμένης αναθεώρησης είναι η 

απλούστευση και η ευελιξία. Το τελικό κείμενο του κανονισμού Omnibus πρόκειται να 

εγκριθεί στα μέσα του 2018, ήτοι το τέταρτο έτος της τρέχουσας περιόδου 

προγραμματισμού. 

5. Σε καθεμία από τις τρεις τελευταίες περιόδους προγραμματισμού 2000-2006, 

2007-2013 και 2014-2020, δύο έτη περίπου μετά την έναρξη της κάθε περιόδου, η 

Επιτροπή πρότεινε ένα ad hoc πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων10 με σκοπό την 

απλούστευση. 

                                                      

8 Άρθρο 265 της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002, 
των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) 
αριθ. 283/2014, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
και της απόφασης 541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
COM(2016) 605 final, Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2016. 

9 Γνώμη του ΕΕΣ αριθ. 1/2017 (υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ) σχετικά με 
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002, των κανονισμών (ΕΕ) 
αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, (ΕΕ) 
αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης 
541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου – Κανονισμός (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται 
στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1). 

10 Ανακοίνωση της Επιτροπής, «Ατζέντα 2000: για μια ισχυρότερη και διευρυμένη Ένωση», 
έγγραφο καταρτισμένο βάσει του COM(97) 2000 τελικό, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2003) 
ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, «Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη 
της οικονομίας», COM(2008) 800 τελικό, 26 Νοεμβρίου 2008, Βρυξέλλες, Απόφαση της 
Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2015 για τη σύσταση Ομάδας Υψηλού Επιπέδου 
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Έκκληση για περαιτέρω απλούστευση της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής την 

περίοδο μετά το 2020 

6. Το 2015 η Επιτροπή συγκρότησε ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου για να 

παρακολουθεί την απλούστευση από τη σκοπιά των δικαιούχων που λάμβαναν 

πόρους από τα ΕΔΕΤ, την περίοδο προγραμματισμού 2014-202011. Το 2017 η ομάδα 

εργασίας υψηλού επιπέδου παρουσίασε τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της για 

την πολιτική συνοχής μετά το 2020, βασιζόμενη σε μεγάλο βαθμό στην εμπειρία της 

από την υλοποίηση προγραμμάτων πριν από την περίοδο 2014-2020. 

7. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο12 και το Συμβούλιο13 παρουσίασαν επίσης τις 

απόψεις τους σχετικά με το μέλλον της πολιτικής συνοχής και τα περιθώρια για 

απλούστευση. Τον Ιούνιο του 2017, η Επιτροπή παρουσίασε έγγραφο 

προβληματισμού που περιλάμβανε σειρά προτάσεων για την απλούστευση της 

πολιτικής συνοχής14. Το 2016 η Επιτροπή των Περιφερειών εξέφρασε την άποψή της15 

                                                      

Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την Παρακολούθηση της Απλούστευσης για τους 
Δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, C(2015) 4806 
final, 10 Ιουλίου 2015, Βρυξέλλες. 

11 Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2015, για τη συγκρότηση ομάδας υψηλού 
επιπέδου ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την παρακολούθηση της απλούστευσης 
για τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, 
C(2015) 4806 final. 

12 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2017) σχετικά με τα δομικά στοιχεία για την 
πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020, της 13ης Ιουνίου 2017 (2016/2326(INI) και 
ψήφισμα (2015) σχετικά με την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις 
επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020, της 26ης Νοεμβρίου 
(P8_TA(2015)0419). 

13 Συμπεράσματα του Συμβουλίου (2017) για τις «Συνέργειες και απλουστεύσεις για την 
πολιτική συνοχής μετά το 2020», της 15ης Νοεμβρίου 2017, αριθ. 657/17. 

14 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017), έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών 
της ΕΕ, της 28ης Ιουνίου 2017, COM(2017) 358. 

15 Επιτροπή των Περιφερειών (2016), γνώμη με τίτλο «Απλούστευση των ΕΔΕΤ από τη 
σκοπιά των τοπικών και των περιφερειακών αρχών», της 11ης Οκτωβρίου 2016, 
αριθ. CDR 8/2016. 
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για την απλούστευση των πόρων των ΕΔΕΤ, το 201716 γνωμοδότησε σχετικά με το 

μέλλον της πολιτικής συνοχής πέρα από το 2020 και το 201817 σχετικά με τα 

συμπεράσματα και τις συστάσεις της ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου.  

8. Επιπλέον, ορισμένα κράτη μέλη παρουσίασαν τις απόψεις τους, καθώς και τις 

προσδοκίες τους σχετικά με την απλούστευση της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής 

για την περίοδο μετά το 2020. Πήραμε στα χέρια μας δημοσιευμένα έγγραφα θέσης 

από τη Γερμανία18, την Αυστρία19, την Τσεχική Δημοκρατία20 και την Πολωνία21. 

Ανταλλάξαμε επίσης απόψεις με το ολλανδικό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων 

και τη δανική Αρχή Επιχειρήσεων. 

9. Οι απόψεις των εν λόγω θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των λοιπών φορέων 

συγκλίνουν όσον αφορά τους τομείς που χρήζουν περισσότερο απλούστευσης 

(βλέπε παράρτημα Ι). Τα σημεία που μνημονεύθηκαν συχνότερα είναι τα εξής:  

- κανόνες και κανονισμοί (πληθώρα κανόνων, περιπλοκότητα, καθυστερήσεις, 

ασυνέπειες και νομική αβεβαιότητα)· 

                                                      

16 Επιτροπή των Περιφερειών (2017), γνώμη με τίτλο «Απλούστευση των ΕΔΕΤ από τη 
σκοπιά των τοπικών και των περιφερειακών αρχών», της 11ης Οκτωβρίου 2016, 
αριθ. CDR 1814/2016. 

17 Επιτροπή των Περιφερειών (2018), γνώμη με τίτλο «Συμπεράσματα και τις συστάσεις της 
ομάδας υψηλού επιπέδου όσον αφορά την απλούστευση για την περίοδο μετά το 
2020», 31 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου 2018, COTER-VI/035. 

18 «Gemeinsame Stellungnahme der Bundesregierung und der Länder zur Kohäsionspolitik 
der EU nach 2020» Βερολίνο, 20 Ιουνίου 2017. 

19 Πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020, απλούστευση και διαφοροποίηση, βάσει 
συζήτησης της ομάδας εμπειρογνωμόνων Bund-Länder, Ιανουάριος 2018. 

20 Παρουσίαση της οπτικής γωνίας της Τσεχικής Δημοκρατίας για το μέλλον της πολιτικής 
συνοχής μετά το 2020, Βρυξέλλες, Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Τσεχικής Δημοκρατίας 
στην ΕΕ, 25 Ιανουαρίου 2018. 

21 «Wstępne stanowisko Rządu RP ws. polityki spójności po 2020 r. przyjęte przez Komitet 
do Spraw Europejski w dniu», 17 Ιουλίου 2017. 
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- διαχείριση και έλεγχος (αλληλεπικάλυψη, δυσαναλογίες και διαφορετικές 

ερμηνείες των κανόνων)· 

- μεγάλος αριθμός επιχειρησιακών προγραμμάτων και περίπλοκες ρυθμίσεις σε 

θεσμικό επίπεδο. 

Το παρόν ενημερωτικό έγγραφο  

10. Στόχος του παρόντος ενημερωτικού εγγράφου είναι να συνεισφέρει στην 

προπαρασκευή της νομοθετικής δέσμης για την πολιτική συνοχής της περιόδου μετά 

το 2020, καθώς και να συνδράμει στον διάλογο για την απλούστευση της εφαρμογής 

της πολιτικής συνοχής μετά το 2020. Δεν πρόκειται για έκθεση ελέγχου, αλλά για 

επισκόπηση που βασίζεται σε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς και στις 

ελεγκτικές εργασίες που διενεργήσαμε στον συγκεκριμένο τομέα κατά το παρελθόν. 

Αφού η Επιτροπή παρουσιάσει την πρότασή της για το νομοθετικό πλαίσιο της 

περιόδου μετά το 2020, σκοπεύουμε να εκδώσουμε γνώμη επί της νομοθετικής 

πρότασης, η οποία θα αφορά, μεταξύ άλλων, τα μέτρα που λαμβάνονται για την 

απλούστευση των κανόνων στον τομέα της πολιτικής συνοχής.  

11. Στο πρώτο μέρος του παρόντος ενημερωτικού εγγράφου, παρουσιάζουμε τις 

γενικές αρχές που θεωρούμε απαραίτητες για την καθοδήγηση της διαδικασίας 

απλούστευσης, βασιζόμενοι στην πείρα διαφόρων διεθνών οργανισμών, όπως της 

Επιτροπής, του ΟΟΣΑ και της RegWatchEurope. Στο δεύτερο μέρος, αναλύουμε σειρά 

συγκεκριμένων προτάσεων που υπέβαλαν τα θεσμικά όργανα και οι 

εμπειρογνώμονες της ΕΕ. Εστιάζουμε σε πέντε τομείς, οι οποίοι θεωρούμε ότι 

μπορούν να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο για την επίτευξη ουσιαστικής 

απλούστευσης.  

12. Διατυπώσαμε τις απόψεις μας βασιζόμενοι: 

- σε προηγούμενες εργασίες μας (βλέπε παράρτημα ΙΙ)· 

- σε συνεντεύξεις με υπαλλήλους της Επιτροπής από τη ΓΔ Περιφερειακής 

Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, τη ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων 



14 

 

και Ένταξης και την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS), σε 

διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των ελεγκτικών αρχών των κρατών μελών και σε 

συνεντεύξεις με τρίτους οργανισμούς (τον ΟΟΣΑ και άλλους φορείς που 

ασχολούνται με τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης)·  

- σε επισκόπηση των εκθέσεων για τη διοικητική απλούστευση γενικά, καθώς και 

στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής συγκεκριμένα· 

- σε επισκόπηση των διοικητικών διαδικασιών που ακολουθούνται για την επιλογή 

και την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων από 

12 κράτη μέλη (βλέπε παράρτημα III) στο πλαίσιο των οποίων παρέχεται 

οικονομική στήριξη σε ΜΜΕ· 

- τέλος, σε επισκόπηση των προτάσεων περί απλούστευσης της πολιτικής συνοχής 

από την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή των 

Περιφερειών, καθώς και των θέσεων επιλεγμένων κρατών μελών (βλέπε 

σημεία 6 έως 8). 

13. Πριν από την οριστικοποίηση του παρόντος εγγράφου, δόθηκε στην Επιτροπή η 

δυνατότητα να διατυπώσει τις παρατηρήσεις της σχετικώς. η Επιτροπή μας παρέσχε 

ορισμένες διευκρινίσεις επί των πραγματικών περιστατικών, τις οποίες θεωρήσαμε 

σκόπιμο να περιλάβουμε στο ενημερωτικό έγγραφό μας. 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 

14. Για την απλούστευση της πολιτικής συνοχής χρειάζονται αρχές βάσει των οποίων 

θα διαρθρωθεί ο διάλογος και οι οποίες καθοδηγήσουν τα αρμόδια ενδιαφερόμενα 

μέρη κατά τη λήψη των αποφάσεών τους σχετικά με το γιατί χρειάζεται απλούστευση, 

ποιος τη χρειάζεται και πώς μπορεί να επιτευχθεί ενόψει της επόμενης περιόδου 

προγραμματισμού. Για τον σκοπό αυτό, προσδιορίσαμε τέσσερις κατευθυντήριες 

αρχές: 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΑΡΧΗ I: Χρειάζεται μια καλοσχεδιασμένη στρατηγική για τη 

διοικητική απλούστευση.  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΑΡΧΗ II: Η ύπαρξη μιας δομημένης και τεκμηριωμένης 

προσέγγισης είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να κατανοηθεί ο βαθμός της 

πολυπλοκότητας και να προταθεί η απλούστευση.  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΑΡΧΗ III: Για τη διασφάλιση ουσιαστικής απλούστευσης 

απαιτείται ισχυρή δέσμευση εκ μέρους της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και των κρατών μελών. 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΑΡΧΗ IV: Λογοδοσία και επιδόσεις: η απλούστευση δεν αποτελεί 

αυτοσκοπό και δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 

όσον αφορά την ενίσχυση των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου. 

 

Χρειάζεται μια καλοσχεδιασμένη στρατηγική για τη διοικητική απλούστευση  

Διοικητική απλούστευση: γενικό πλαίσιο 

15. Ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι σκοπός των στρατηγικών διοικητικής απλούστευσης είναι, 

αφενός, να αυξηθεί η αποδοτικότητα των συναλλαγών με τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις χωρίς να διακινδυνεύσουν τα ρυθμιστικά οφέλη22 και, αφετέρου, να 

μειωθούν η κανονιστική πολυπλοκότητα και η νομική αβεβαιότητα αλλά και η 

γραφειοκρατία, με τον περιορισμό των περιττών εμποδίων που υψώνονται από τις 

υπερβολικές διατυπώσεις και τη γραφειοκρατία23. Οι στρατηγικές αυτές πρέπει να 

σχεδιάζονται κατά τρόπο σαφή και να περιλαμβάνουν άρτια τεκμηριωμένους 

                                                      

22 ΟΟΣΑ (2006), «Cutting Red Tape, National Strategies for Administrative Simplification», 
σ. 21. 

23 ΟΟΣΑ (2009), «Overcoming Barriers to Administrative Simplification Strategies. Guidance 
for Policy makers», σ. 5. 
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μετρήσιμους στόχους, πόρους, χρονοδιαγράμματα, εκροές και αποτελέσματα, καθώς 

και μηχανισμούς παρακολούθησης και αξιολόγησης. 

16. Ο ΟΟΣΑ συνιστά, κατά την επιλογή των μέτρων απλούστευσης, να λαμβάνονται 

υπόψη όχι μόνο το κόστος αλλά και τα οφέλη που θα έχει μια κανονιστική 

πρωτοβουλία24. Η Επιτροπή συμμερίζεται τη συγκεκριμένη άποψη και θεωρεί ότι κάτι 

τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αδικαιολόγητη απορρύθμιση. Αντιστοίχως, η 

Επιτροπή εφαρμόζει μια πολιτική προσέγγιση του τύπου «πρώτα αξιολόγηση» και, 

πριν από την υποβολή πρότασης, προσδιορίζει ποσοτικά το κανονιστικό κόστος, τα 

οφέλη και τις εξοικονομήσεις, όταν υπάρχουν διαθέσιμα σχετικά στοιχεία25.  

17. Στον τομέα της πολιτικής συνοχής, από το 2017 η Επιτροπή έχει υιοθετήσει 

διαφοροποιημένη προσέγγιση μεταξύ του διοικητικού κόστους σε επίπεδο κράτους 

μέλους και σε επίπεδο ΕΕ και της διοικητικής επιβάρυνσης που επωμίζονται οι 

δικαιούχοι προκειμένου να τηρούν τις υποχρεώσεις τους26.  

Τι πιστεύουμε  

18. Αναλύοντας τις διάφορες απόψεις για την περίοδο μετά το 2020 

(βλέπε παράρτημα Ι) διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει γενική συναίνεση ως προς τους 

στόχους της απλούστευσης, ήτοι το γιατί χρειάζεται απλούστευση και ποιος τη 

χρειάζεται. Θεωρούμε ότι ένας από τους κύριους στόχους της διοικητικής 

απλούστευσης είναι η εξάλειψη των αδικαιολόγητων δαπανών. Η απλούστευση θα 

πρέπει να εστιάσει πρώτον και κύριον στη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των 

δικαιούχων και στη μείωση του διοικητικού κόστους που βαρύνει τις αρχές των 

                                                      

24 ΟΟΣΑ (2014), «OECD Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance», σ. 8, εκδόσεις 
ΟΟΣΑ, Παρίσι. 

25 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (2017), με τίτλο «Overview of the 
Union's Efforts to Simplify and to Reduce Regulatory Burdens», SWD(2017) 675 final, σ. 3 
και 44. 

26 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017,) μελέτη με τίτλο «Use of new provisions on simplification 
during the early implementation phase of European Structural and Investment (ESI) 
Funds», Sweco, t33 & Spatial Foresight. 
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κρατών μελών. Θεωρούμε ότι η απλούστευση πρέπει να συμβαδίζει με την αυξημένη 

εστίαση στις επιδόσεις, την οικονομική αποδοτικότητα και την ποιότητα της 

νομοθεσίας και των διοικητικών διατυπώσεων. 

Κατευθυντήρια αρχή I: Χρειάζεται μια καλοσχεδιασμένη στρατηγική για τη 

διοικητική απλούστευση 

Επιδίωξη ενός καλοσχεδιασμένου μέτρου απλούστευσης πρέπει να είναι η μείωση 

της διοικητικής επιβάρυνσης που επωμίζονται οι δικαιούχοι και του κόστους που 

βαρύνει τις αρχές των κρατών μελών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα 

ρυθμιστικά οφέλη, χωρίς αυτό να οδηγεί σε αδικαιολόγητη απορρύθμιση. Τα μέτρα 

αυτού του είδους πρέπει να απηχούνται σε σαφώς διατυπωμένες στρατηγικές με 

σαφώς ορισμένους και αιτιολογημένους, μετρήσιμους δε στόχους, πόρους, 

χρονοδιαγράμματα και εκροές, αποτελέσματα, μηχανισμούς παρακολούθησης και 

αξιολόγησης27. 

Για την κατανόηση της πολυπλοκότητας και την πρόταση της αντίστοιχης 

απλούστευσης, καθοριστική σημασία έχει η υιοθέτηση μιας δομημένης και 

τεκμηριωμένης προσέγγισης 

Τεκμηριωμένη προσέγγιση: γενικό πλαίσιο 

19. Κάθε πρόταση για διοικητική απλούστευση πρέπει να έχει έρεισμα σε 

αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία. Υπάρχει ο κίνδυνος η διοικητική απλούστευση να 

επικεντρώνεται σε δραστηριότητες που μπορεί να προκαλούν μεν δυσφορία στους 

αποδέκτες μιας ρύθμισης, χωρίς όμως να είναι οι επαχθέστερες28. Στο πλαίσιο αυτό, η 

Επιτροπή δήλωσε ότι η διοικητική απλούστευση που δεν συνοδεύεται από λεπτομερή 

                                                      

27 ΟΟΣΑ (2009), «Overcoming Barriers to Administrative Simplification Strategies, Guidance 
for Policy makers», σ. 16. 

28 ΟΟΣΑ (2010), «Cutting Red Tape; Why is Administrative Simplification so complicated? 
Looking beyond 2010», εκδόσεις ΟΟΣΑ, Παρίσι, σ. 35. 
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αξιολόγηση εκ των κάτω προς τα άνω μπορεί να στοιχίσει στους στόχους πολιτικής29. 

Για τον λόγο αυτό, τόσο η Επιτροπή30 όσο και ο ΟΟΣΑ31 προτείνουν για τη μέτρηση 

του διοικητικού κόστους να χρησιμοποιούνται ποσοτικές μέθοδοι, όπως το 

τυποποιημένο μοντέλο κόστους, καθώς και για την έκφρασή του σε χρηματικούς 

όρους32. Τα ποσοτικά αυτά στοιχεία πρέπει επίσης να υποστηρίζονται και από 

ποιοτικές μεθόδους για την αξιολόγηση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους 

δικαιούχους (π.χ. το έργο «Κυνηγοί επιβαρύνσεων» στη Δανία33). 

20. Σε συμφωνία με τις κατευθυντήριες οδηγίες της για τη βελτίωση της 

νομοθεσίας34, η Επιτροπή ανέλαβε την εκπόνηση δύο μελετών, προκειμένου να 

αξιολογήσει τον αντίκτυπο που είχαν οι προτεινόμενες στο νομοθετικό πλαίσιο της 

πολιτικής συνοχής αλλαγές στο διοικητικό κόστος που βαρύνει τα κράτη μέλη, καθώς 

και στον διοικητικό φόρτο που επωμίζονται οι δικαιούχοι. Αυτό που προκύπτει από 

τις μελέτες αυτές είναι ότι οι διοικήσεις των κρατών μελών αντιμετωπίζουν τον 

μεγαλύτερο διοικητικό φόρτο στον τομέα της διαχείρισης των προγραμμάτων: σε 

ποσοστό 78 % στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ/ΤΣ και σε ποσοστό 85 % στο πλαίσιο του ΕΚΤ 

(βλέπε πίνακα 1).  

                                                      

29 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (2017) με τίτλο «Overview of the 
Union's Efforts to Simplify and to Reduce Regulatory Burdens», SWD(2017) 675 final, 
σ. 44. 

30 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εργαλειοθήκη για τη βελτίωση της νομοθεσίας, εργαλείο αριθ. 60, 
«The standard cost model for estimating administrative costs». 

31 ΟΟΣΑ (2010), «Cutting Red Tape; Why is Administrative Simplification so complicated? 
Looking beyond 2010», εκδόσεις ΟΟΣΑ, Παρίσι, σ. 45. 

32 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4374310/11-STANDARD-COST-MODEL-
DK-SE-NO-BE-UK-NL-2004-EN-1.pdf/e703a6d8-42b8-48c8-bdd9-572ab4484dd3.  

33 OECD (2010), «Cutting Red Tape. Why is Administrative Simplification so complicated? 
Looking beyond 2010», εκδόσεις ΟΟΣΑ, Παρίσι, σ. 49. 

34 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2015), Κατευθυντήριες οδηγίες για τη βελτίωση της νομοθεσίας, 
σ. 39. 
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Πίνακας 1 - Εκτιμήσεις του διοικητικού φόρτου κάθε κράτους μέλους ανά 

αρμοδιότητα στο πλαίσιο των ΕΤΠΑ/ΤΣ και ΕΚΤ 

Αρμοδιότητα ΕΤΠΑ/ΤΣ ΕΚΤ 
Εθνικός συντονισμός 6 % 3 % 
Εκπόνηση προγράμματος 3 % 5 % 
Διαχείριση προγράμματος 78 % 85 % 
Πιστοποίηση 5 % 2 % 
Έλεγχος 8 % 5 % 

Πηγή: Μελέτες της Επιτροπής με τίτλο «Measuring Current and Future Requirements on 
Administrative Cost and Burden of Managing the ESF», Ιούνιος 2012, και «Regional 
governance in the context of globalisation: reviewing governance mechanisms & 
administrative costs Administrative workload and costs for Member State public authorities of 
the implementation of ERDF and Cohesion Fund», 2010. 

21. Από την αξιολόγηση του αντικτύπου που είχαν τα μέτρα απλούστευσης την 

περίοδο 2014-2020 προκύπτει ότι η μεγαλύτερη βελτίωση που μπορεί να αναμένεται 

από άποψη αποδοτικότητας είναι στους τομείς που αφορούν τη διαχείριση των 

προγραμμάτων και την υλοποίηση των έργων (βλέπε παράρτημα IV). Συνολικά, οι 

περισσότερο χρονοβόρες πτυχές στη διαχείριση ενός προγράμματος είναι η επιλογή 

ενός έργου και η επαλήθευση των παραδοτέων.  

22. Όσον αφορά το διοικητικό κόστος που βαρύνει τα κράτη μέλη, υπάρχουν 

σημαντικές οικονομίες κλίμακας: τα προγράμματα ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, με αναλογικά 

μεγάλο ύψος χρηματοδοτικών πόρων, δαπανούν μικρότερο μερίδιο των 

προϋπολογισμών τους σε διοικητικά καθήκοντα. Αντίστοιχο είναι το φαινόμενο που 

παρατηρείται και στα προγράμματα ΕΚΤ. Το διοικητικό κόστος των προγραμμάτων 

ΕΚΤ (ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ) είναι επίσης υψηλότερο 

από ό,τι το αντίστοιχο των προγραμμάτων ΕΤΠΑ35. Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν 

                                                      

35 Sweco (2010): Μελέτη «Περιφερειακή διακυβέρνηση στο πλαίσιο της 
παγκοσμιοποίησης: επανεξέταση των μηχανισμών διακυβέρνησης και διοικητικές 
δαπάνες. Διοικητικός φόρτος εργασίας και κόστος για τις δημόσιες αρχές των κρατών 
μελών για την εφαρμογή του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής», μελέτη κατά παραγγελία 
της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, σ. 8. 
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ορισμένα υποχρεωτικά καθήκοντα, όπως η κατάρτιση ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης, 

τα οποία προβλέπονται ανεξάρτητα από τη χρηματοδότηση που διατίθεται. 

23. Όσον αφορά τη διοικητική επιβάρυνση που επωμίζονται οι δικαιούχοι, 

σημαντική είναι η πολυπλοκότητα που προσθέτει ο κανονιστικός υπερθεματισμός 

(π.χ. απαιτήσεις που επιβάλλονται σε εθνικό επίπεδο και βαίνουν πέραν των όσων 

ορίζονται στους κανονισμούς). Από την εκ των υστέρων αξιολόγηση της Επιτροπής για 

την περίοδο 2007-2013, όπως και από τη μελέτη που διενεργήθηκε εκ μέρους του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκύπτει εύλογα ότι περίπου το ένα τρίτο της περιττής 

επιβάρυνσης οφείλεται σε μη αποδοτικές πρακτικές που παρατηρούνται στο πλαίσιο 

της υλοποίησης σε εθνικό επίπεδο, καθώς και στον κανονιστικό υπερθεματισμό36. 

Πίσω από τον δεύτερο αυτό λόγο μπορεί να υποκρύπτονται η απουσία ασφάλειας 

δικαίου και η ανησυχία των εθνικών διοικήσεων ότι μια λιγότερη αυστηρή ερμηνεία 

των κανόνων της ΕΕ θα κατέληγε στην επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων από την 

Επιτροπή. 

Διαρθρωμένη προσέγγιση για τη διοικητική απλούστευση: γενικό πλαίσιο 

24. Η διεθνής πείρα, όπως αυτή των κρατών μελών και του ΟΟΣΑ, δείχνει ότι, για να 

είναι επιτυχημένη η διοικητική απλούστευση, πρέπει να υπάρχει διαρθρωμένη 

προσέγγιση. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει: 1) τον προσδιορισμό και την 

ποσοτικοποίηση της επιβάρυνσης, 2) εκ των προτέρων εκτίμηση επιπτώσεων και 

ανεξάρτητο έλεγχο αυτής, και 3) καθορισμό στόχων για τη μείωση της επιβάρυνσης 

και την παρακολούθηση της προόδου37. 

                                                      

36 Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής της περιόδου 
2007-2013, με εστίαση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, Αύγουστος 2016, σ. 17 και 106, και Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (2017), έρευνα για λογαριασμό της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(REGI) με τίτλο «Gold-plating in the European Structural and Investment Funds», 2017, 
σ. 61.  

37 RegWatchEurope (2014): A Smart Agenda for the New European Commission. 



21 

 

Τι πιστεύουμε  

25. Η χάραξη τεκμηριωμένης πολιτικής είναι ύψιστης σημασίας για την εξασφάλιση 

καλύτερης νομοθεσίας και απλουστευμένων κανόνων. Πιστεύουμε ότι η Επιτροπή και 

τα κράτη μέλη πρέπει να εστιάζουν πρωτίστως στους τομείς εκείνους όπου 

παρατηρείται σημαντικός διοικητικός φόρτος και σε εκείνα τα στοιχεία που 

επιτείνουν περισσότερο την πολυπλοκότητα (βλέπε σημείο 21). Συναφώς, ένα πρώτο 

βήμα θα μπορούσε να είναι να γίνουν κατανοητές οι πηγές της πολυπλοκότητας όπως 

και τα σχετικά τους οφέλη, μέσω του προσδιορισμού των αδικαιολογήτως επαχθών 

και δαπανηρών στοιχείων και της προέλευσής τους, είτε σε ενωσιακό είτε σε εθνικό 

επίπεδο. Όποτε είναι δυνατό, οι αξιολογήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν ποσοτική 

ανάλυση και να μετέρχονται εργαλεία όπως έρευνες, ανατροφοδότηση από 

ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και τα αποτελέσματα εκ των υστέρων αξιολογήσεων. Στο 

πλαίσιο μιας τέτοιας ανάλυσης θα πρέπει να προσδιορίζονται κατάλληλα μέτρα 

απλούστευσης. 

26. Εντοπίσαμε βέβαια αδυναμίες όσον αφορά τη διαθεσιμότητα σχετικών 

στοιχείων. Το 2012 η Επιτροπή διενήργησε ποσοτική ανάλυση του διοικητικού 

κόστους και της επιβάρυνσης της πολιτικής συνοχής σε επίπεδο ΕΕ38, ήτοι πριν από 

την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020. Η αξιολόγηση των 12 ΕΠ από 

τα 12 κράτη μέλη (βλέπε τον κατάλογο με τα ΕΠ στο παράρτημα ΙΙΙ) καταδεικνύει, 

ωστόσο, ότι τα κράτη μέλη διενεργούσαν περιορισμένης έκτασης ανάλυση, η οποία 

ήταν κατά κύριο λόγο ποιοτική και όχι ποσοτική.  

27. Από το 2015, οι εκτιμήσεις επιπτώσεων αποτελούν νευραλγικό κομμάτι της 

πολιτικής της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Σε αυτή τη διαδικασία 

περιλαμβάνεται η αξιολόγηση του αντικτύπου της νομοθεσίας σε συγκεκριμένα 

                                                      

38 t33, (2012) «Measuring the impact of changing regulatory requirements to administrative 
cost and administrative burden of managing EU Structural Funds (ERDF and Cohesion 
Funds)», κατά παραγγελία της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης. 
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ενδιαφερόμενα μέρη τόσο από ποιοτική όσο και από ποσοτική άποψη, όπου είναι 

δυνατό. Η ανεξάρτητη επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου που συγκροτήθηκε στους 

κόλπους της Επιτροπής το 2015 ελέγχει την ποιότητα των εκτιμήσεων επιπτώσεων. Το 

Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο οφείλουν να διενεργούν εκτιμήσεις επιπτώσεων για 

κάθε ουσιαστική τροποποίηση της προτεινόμενης νομοθεσίας39. Πέραν αυτού, η 

Επιτροπή συγκρότησε το πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της 

αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT), με σκοπό να αναλύει την κείμενη 

νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλίζει ότι τα οφέλη του δικαίου της ΕΕ 

πραγματώνονται με το μικρότερο δυνατό κόστος. Στις ετήσιες εκθέσεις της για το 

2016 και το 2017, η επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου επισήμανε αδυναμίες στην 

ποσοτικοποίηση του κανονιστικού κόστους και των αντίστοιχων οφελών40.  

28. Στο σχέδιο του κανονισμού περί κοινών διατάξεων41 για την περίοδο 2014-2020, 

η Επιτροπή είχε ήδη προτείνει να χρησιμοποιηθούν τιμές-στόχος για τη μείωση του 

διοικητικού κόστους και φόρτου. Ωστόσο, κατά τις διαπραγματεύσεις για τον 

κανονισμό περί κοινών διατάξεων, οι τιμές-στόχος μειώθηκαν. Απόρροια αυτού ήταν 

οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα ΕΠ των κρατών μελών να μην ορίζουν τιμές-

στόχο για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους ούτε και του 

κόστους που επωμίζονται οι διοικήσεις τους κατά την υλοποίηση της πολιτικής 

συνοχής. 

29. Ομοίως, στο υπόδειγμα για την ετήσια έκθεση υλοποίησης για τα ΕΠ της 

περιόδου 2014-2020 δεν προβλέπεται η υποβολή στοιχείων σχετικά με την πρόοδο 

                                                      

39 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016, για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1-14). 

40 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017): Επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου, ετήσια έκθεση για το 2017, 
σημείο 2.3. 

41 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, COM(2011) 615 final/2, Βρυξέλλες, 
14 Μαρτίου 2012, άρθρο 14, στοιχείο ε), σημείο ii). 
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που σημειώνεται ως προς τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης42. Εφόσον δεν 

υπάρχουν δείκτες που να μετρούν την πρόοδο ως προς τη μείωση του διοικητικού 

κόστους και των βαρών κατά την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, είναι δύσκολο να 

αξιολογηθεί κατά πόσον η Επιτροπή και τα κράτη μέλη περιστέλλουν πράγματι τη 

διοικητική επιβάρυνση. 

Κατευθυντήρια αρχή II: Για την κατανόηση της πολυπλοκότητας και την πρόταση 

της αντίστοιχης απλούστευσης, καθοριστική σημασία έχει η υιοθέτηση μιας 

δομημένης και τεκμηριωμένης προσέγγισης 

Το πρώτο βήμα για την εξασφάλιση ουσιαστικής απλούστευσης είναι να εξετασθεί 

ενδελεχώς η προέλευση της επιβάρυνσης στα ΕΠ, καθώς και να προσδιοριστούν τα 

αδικαιολογήτως πολύπλοκα σημεία και οι περιττές δαπάνες. Έτσι,η Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη θα μπορούσαν να προσδιορίσουν τα κατάλληλα μέτρα απλούστευσης 

με τα οποία θα μειωνόταν ουσιαστικά το διοικητικό κόστος που βαρύνει τις εθνικές 

αρχές, όπως και η διοικητική επιβάρυνση των δικαιούχων. Τα κράτη μέλη πρέπει να 

αξιολογούν τις προτάσεις απλούστευσης που καταθέτουν και η Επιτροπή πρέπει να 

τις επανεξετάζει πριν από την έναρξη των ΕΠ, προκειμένου να εξασφαλίζει ότι 

πρόκειται να επέλθει ουσιαστική απλούστευση και να προλαμβάνει τυχόν ανάγκη 

προσαρμογής συγκεκριμένων σημείων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. 

Τέλος, ο καθορισμός στόχων και η παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά το 

διοικητικό κόστος και τη διοικητική επιβάρυνση είναι απαραίτητα προκειμένου να 

διασφαλιστεί η διατήρηση της απλούστευσης στην πράξη. 

                                                      

42 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/207 της Επιτροπής, της 20ής Ιανουαρίου 2015 
(ΕΕ L 38 της 13.2.2015, σ. 1-122). 
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Για τη διασφάλιση ουσιαστικής απλούστευσης απαιτείται ισχυρή δέσμευση εκ 

μέρους της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και των 

κρατών μελών 

Δέσμευση: γενικό πλαίσιο  

30. Η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη πρέπει 

να επιμερίζονται την ευθύνη για απλούστευση της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής 

και πρέπει να συμμετέχουν ενεργά43 στην επίτευξη του στόχου αυτού. Η Επιτροπή 

προτείνει το νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση και την εφαρμογή των ταμείων, το 

οποίο στη συνέχεια γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης και εγκρίνεται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν, στη 

συνέχεια, την ευθύνη να θεσπίσουν κανόνες για τους δικαιούχους, παραδείγματος 

χάριν για την επιλογή των πράξεων, την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων 

και στοιχείων. Οι κανόνες αυτοί έχουν άμεσο αντίκτυπο στους δικαιούχους και 

συντελούν στη διοικητική επιβάρυνση που πράγματι υπάρχει ή που εικάζεται ότι 

υπάρχει.  

Τι πιστεύουμε 

31. Η διεθνής πείρα, ιδίως αυτή των κρατών μελών, υποδεικνύει ότι για την επιτυχή 

διοικητική απλούστευση χρειάζεται ισχυρή πολιτική δέσμευση, όπως και κατάλληλη 

διακυβέρνηση, μεθοδολογία και πόροι44. Το αυτό ισχύει και για την πολιτική συνοχής. 

Για την ουσιαστική απλούστευση απαιτείται ισχυρή δέσμευση και ανάληψη ευθύνης 

από την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη, στο 

πλαίσιο του ρόλου ενός εκάστου.  

                                                      

43 Επιτροπή των Περιφερειών (2016), γνώμη με τίτλο «Απλούστευση των ΕΔΕΤ από τη 
σκοπιά των τοπικών και των περιφερειακών αρχών», της 11ης Οκτωβρίου 2016, 
αριθ. CDR 8/2016. 

44 Μελέτη του Κέντρου Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής CEPS (2017), «Introducing EU 
reduction Targets on regulatory Costs, a feasibility study, A. Renda, σ. 39. 
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32. Η Επιτροπή μπορεί να συμβάλλει στη διοικητική απλούστευση με την πρόταση 

κανόνων προσαρμοσμένων στον σκοπό που εξυπηρετούν, με την εναρμόνιση των 

κανόνων αυτών και με τον εξορθολογισμό του μοντέλου των ΕΠ. Κατά τη 

διαπραγμάτευση των προτάσεων αυτών στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να αναλάβουν την ισχυρή 

δέσμευση να φέρουν εις πέρας την απλούστευση, χωρίς να κλονίζεται βέβαια η 

πορεία επίτευξης των καθορισμένων στόχων πολιτικής. 

33. Μετά την έγκρισή της, η νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη 

κατά τρόπο που να επιφέρει επί της ουσίας απλούστευση για τους δικαιούχους. Η 

Επιτροπή διαπίστωσε ότι η διαδικασία της υποβολής αίτησης, μαζί με την υποβολή 

εκθέσεων και την αποθήκευση δεδομένων, ευθύνονται για σημαντικό μέρος του 

διοικητικού φόρτου που βαρύνει τους δικαιούχους45. Απόκειται πρωτίστως στα κράτη 

μέλη να λάβουν μέτρα για να μειώσουν το βάρος που επωμίζονται οι δικαιούχοι 

στους τομείς αυτούς.  

34. Δυνάμει του ΚΚΔ στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα ΕΠ των κρατών μελών 

έπρεπε να αναφέρονται «σχεδιαζόμενα μέτρα για τη μείωση της διοικητικής 

επιβάρυνσης των δικαιούχων.» Ωστόσο, δεν προβλεπόταν κοινή μεθοδολογία που να 

ρυθμίζει την αξιολόγηση των μέτρων αυτών στις εκ των προτέρων αξιολογήσεις των 

ΣΕΣ και των ΕΠ. Το συγκεκριμένο κομμάτι των ΕΠ δεν ρυθμιζόταν από κάποια 

απόφαση της Επιτροπής. Από την κτηθείσα στο πλαίσιο των προγραμμάτων της 

περιόδου 2014-2020 πείρα (βλέπε σημείο 26) προκύπτει ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να 

έχει διαδραματίσει ενεργητικότερο ρόλο.  

                                                      

45 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Impact Assessment» (2011), 
της 6ης Οκτωβρίου 2011, SEC(2011) 1141 τελικό, σ. 17. 
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Κατευθυντήρια αρχή III: Για τη διασφάλιση ουσιαστικής απλούστευσης απαιτείται 

ισχυρή δέσμευση εκ μέρους της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και των κρατών μελών 

Για την ουσιαστική απλούστευση απαιτείται ισχυρή δέσμευση και ανάληψη 

ευθύνης από την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη 

μέλη, στο πλαίσιο του ρόλου ενός εκάστου. Η Επιτροπή μπορεί να συμβάλλει στη 

διοικητική απλούστευση με το να προτείνει κανόνες κατάλληλους για τον 

επιδιωκόμενο σκοπό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να 

αναλάβουν την ισχυρή δέσμευση να εξασφαλίζουν την απλούστευση στη 

νομοθετική διαδικασία, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων 

πολιτικής. Απόκειται πρωτίστως στα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα για να 

μειώνουν τη διοικητική επιβάρυνση που επωμίζονται οι δικαιούχοι. Η Επιτροπή 

πρέπει να εποπτεύει τη διαδικασία, ούτως ώστε να στηρίζει καλύτερα τα κράτη 

μέλη στην πορεία επίτευξης της απλούστευσης στην πράξη. 

Λογοδοσία και επιδόσεις: η απλούστευση δεν αποτελεί αυτοσκοπό και δεν πρέπει 

να θέτει σε κίνδυνο την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί όσον αφορά την ενίσχυση 

των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου 

Διασφάλιση, δημόσια λογοδοσία και αποτελεσματικότητα: περισσότερα 

35. Η Επιτροπή φέρει την τελική ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της 

ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται τη διασφάλιση ότι τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τη 

χρηματοδότηση κατά τρόπο που εγγυάται τη λογοδοσία και την 

αποτελεσματικότητα46. Ειδικότερα:  

α) Διασφάλιση και δημόσια λογοδοσία. Οι αρχές δαπανούν πόρους σύμφωνα με 

τους εφαρμοστέους κανόνες. Προβλέπονται, συναφώς, ρόλοι και αρμοδιότητες 

                                                      

46 Αιτιολογική σκέψη 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, 
σ. 320-469). 
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για τη διαχείριση και τον έλεγχο, οι οποίοι ορίζονται με σαφήνεια και γίνονται 

απόλυτα κατανοητοί τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από την Επιτροπή. 

Προβλέπεται επίσης η τακτική υποβολή εκθέσεων για την πραγματοποιούμενη 

χρήση των δαπανών αυτών, την επιλεξιμότητά τους και τον ανεξάρτητο έλεγχό 

τους47. 

β) Αποτελεσματικότητα, ήτοι επίτευξη των στόχων πολιτικής που αποφασίζονται 

από τους νομοθέτες. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται, πρώτον, ο προσδιορισμός 

των επενδυτικών αναγκών, των χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων, των στόχων 

και των δεικτών επιδόσεων. Συνακολούθως, πρέπει να επιλέγονται έργα που 

αντιστοιχούν καλύτερα στους στόχους και επιτυγχάνουν αποτελέσματα, μέσω 

της συλλογής δεδομένων επιδόσεων και της παρακολούθησης της προόδου. 

36. Στις δύο προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού οι ρυθμίσεις λογοδοσίας 

ενισχύθηκαν, ιδίως με τον επίσημο πλέον ορισμό των αρχών και τους υποχρεωτικούς 

ελέγχους τους οποίους διενεργούν Επιτροπή και αρχές ελέγχου σχετικά με τη 

λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου για καθένα από τα ΕΠ48.  

37. Παράλληλα με τον σκοπό της επίτευξης των στόχων της πολιτικής συνοχής, όπως 

αυτοί αποφασίστηκαν από τους νομοθέτες, υπάρχει επίσης η ανάγκη εστίασης στην 

αποτελεσματική χρήση της χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης του 

προϋπολογισμού, η Επιτροπή τόνισε την ανάγκη να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα 

της πολιτικής συνοχής με στροφή προς την επίτευξη αποτελεσμάτων49. Δυνάμει της 

νομοθετικής δέσμης για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, κυρίως του ΚΚΔ, 

θεσπίστηκαν σημαντικές αλλαγές με τις οποίες αυτό που επιδιώκεται είναι η αύξηση 

                                                      

47 ΕΕΣ (2018), Ενημερωτικό έγγραφο για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ: μεταρρύθμιση 
του τρόπου λειτουργίας του προϋπολογισμού της ΕΕ, Φεβρουάριος 2018 

48 Άρθρα 14 και 71 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου (EE L 210 
της 31.7.2006, σ. 25-78). 

49 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και τα εθνικά 
κοινοβούλια, COM(2010) 700, με τίτλο «H επανεξέταση του προϋπολογισμού της ΕΕ», 
της 19ης Οκτωβρίου 2010. 
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της εστίασης στις αποτελεσματικές επιδόσεις, με την πρόβλεψη μιας λογικής 

παρέμβασης, εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων και ενός πλαισίου επιδόσεων. 

Τι πιστεύουμε  

38. Βασικός στόχος της πολιτικής συνοχής είναι η επίτευξη των στόχων πολιτικής, 

άλλως ειπείν η προώθηση της ανάπτυξης της ΕΕ συνολικά μέσω της μείωσης των 

ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων κρατών μελών και 

περιφερειών. Θεωρούμε ότι η απλούστευση της πολιτικής συνοχής δεν πρέπει να 

αποβεί εις βάρος της επίτευξης των στόχων πολιτικής και της λογοδοσίας σχετικά με 

τη χρήση των δημόσιων πόρων.  

39. Για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, οι νομοθέτες αποφάσισαν να 

ενισχύσουν τις ρυθμίσεις λογοδοσίας όσον αφορά την πολιτική συνοχής. Από τις 

ελεγκτικές εργασίες μας προκύπτει ότι αυτή η απόφαση συνέβαλε στην αξιοσημείωτη 

πτώση του επιπέδου των παρατυπιών50. Τα ποσοστά σφάλματος που καταγράφει το 

Συνέδριο από το 2007 και εξής για τις δαπάνες της περιόδου 2007-2013 βρίσκονται σε 

σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο 

προγραμματισμού, και μειώνονταν συστηματικά από το 2011 και έως το 2016 

(βλέπε γράφημα 1)51. Επί της ουσίας, αυτό σημαίνει ότι δισεκατομμύρια ευρώ 

δαπανήθηκαν χωρίς παρατυπίες, παραδείγματος χάριν δεν δαπανήθηκαν σε μη 

επιλέξιμα έργα ή σε μη επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών, σε παράνομες κρατικές 

ενισχύσεις ή σε έργα που παραβιάζουν τους ενωσιακούς και τους εθνικούς κανόνες 

περί δημόσιων συμβάσεων. Τα θετικά αυτά αποτελέσματα δεν θα μπορούσαν να 

έχουν επιτευχθεί εάν είχαν ενισχυθεί οι ρυθμίσεις εσωτερικού ελέγχου. Η πρόοδος 

που έχει συντελεστεί από την άποψη αυτή πρέπει να διαφυλαχθεί.  

                                                      

50 Γεώργιος Καρακατσάνης και Martin Weber (2016), «The European Court of Auditors and 
Cohesion Policy» στο «Handbook on Cohesion Policy in the EU». 

51 Ειδική έκθεση αριθ. 17/2018, με τίτλο «Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αντιμετώπισαν με 
τις ενέργειές τους τη χαμηλή απορρόφηση κατά την περίοδο προγραμματισμού 
2007-2013, χωρίς όμως να εστιάζουν επαρκώς στα αποτελέσματα», σημεία 80 και 81. 
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Γράφημα 1 - Εκτιμήσεις των ποσοστών σφάλματος στον τομέα της συνοχής, μεταξύ 

2007 και 2016 

 

Πηγή: Ετήσιες εκθέσεις του ΕΕΣ για τα οικονομικά έτη 2007 έως 2016. 

40. Το 2018 το Συμβούλιο πρότεινε ένα σύστημα εφαρμογής της πολιτικής συνοχής 

για την περίοδο μετά το 2020 το οποίο βασίζεται εξ ολοκλήρου στην εμπιστοσύνη της 

Επιτροπής στους εθνικούς κανόνες και στο έργο των αρχών των κρατών μελών, με την 

Επιτροπή να έχει περιορισμένες ευκαιρίες παρέμβασης52. Η εφαρμογή αυτής της 

προσέγγισης, θα άλλαζε σημαντικά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου όπως 

λειτουργούν σήμερα. Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, κατά τις δύο προηγούμενες 

περιόδους προγραμματισμού, οι ρυθμίσεις λογοδοσίας ενισχύθηκαν, μέσω, μεταξύ 

άλλων, της βεβαιότητας που αποκόμιζε η Επιτροπή σχετικά με την κανονικότητα των 

δαπανών συνοχής από τους ελέγχους που διενεργούσαν οι αρχές ελέγχου των κρατών 

μελών σύμφωνα με την αρχή του «ενιαίου ελέγχου». Το προαπαιτούμενο εν 

προκειμένω είναι οι εργασίες των αρχών ελέγχου να είναι ποιοτικές53. Ωστόσο, η 

παραίτηση της Επιτροπής από τον εποπτικό ρόλο θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο το 

                                                      

52 Συμπεράσματα του Συμβουλίου (2018), «Επίτευξη αποτελεσμάτων και υλοποίηση της 
πολιτικής συνοχής μετά το 2020», 12 Απριλίου 2018, δελτίο Τύπου 178/18. 

53 Άρθρο 73 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006 
(EE L 210 της 31.7.2006, σ. 25-78). 
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σημερινό επίπεδο λογοδοσίας και διασφάλισης. Δυνάμει της Συνθήκης54, η Επιτροπή 

έχει την ευθύνη εκτέλεσης του προϋπολογισμού σύμφωνα με την αρχή της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης. 

41. Το Συνέδριο έχει κατά το παρελθόν διαπιστώσει ότι η ελλιπής εστίαση στις 

επιδόσεις απεδείχθη θεμελιώδες πρόβλημα όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων της 

ΕΕ55. Και, μολονότι το ζήτημα αυτό έχει μερικώς αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του ΚΚΔ, 

αυτό που προκύπτει από τις ελεγκτικές εργασίες μας είναι ότι η επιτυχία των τριών 

αλλαγών που προαναφέρθηκαν είναι αμφιλεγόμενη. Παρατηρήσαμε ότι ναι μεν 

υπάρχει πλέον μια περισσότερο τεκμηριωμένη λογική παρέμβασης για τα ΕΠ, η οποία 

όμως επέτεινε την πολυπλοκότητα, περιλαμβανομένων ενός υπερβολικού αριθμού 

δεικτών και αδυναμιών στον καθορισμό αποτελεσμάτων56. Διαπιστώσαμε επίσης ότι 

οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες παρέχουν ένα εναρμονισμένο πλαίσιο αναφοράς 

για την αξιολόγηση των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται για την 

αποτελεσματική χρήση των πόρων. Ωστόσο, δεν μπορεί να συναχθεί με σαφήνεια ο 

βαθμός στον οποίο επέφεραν αλλαγές στην πράξη. Επιπλέον, είχαμε καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι το πλαίσιο επιδόσεων, με ένα αποθεματικό επίδοσης που θα έπρεπε 

να έχει ενεργήσει ως κίνητρο τη βελτίωσή τους, δεν ήταν περισσότερο 

προσανατολισμένο στα αποτελέσματα απ’ ό,τι παρόμοια πλαίσια που εφαρμόστηκαν 

σε προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού57. 

42. Παρά τα ανάμικτα αυτά αποτελέσματα, θεωρούμε ότι η απλούστευση μπορεί να 

και πρέπει να συμβαδίζει με αυξημένη εστίαση στις επιδόσεις. Συμφωνούμε επίσης 

                                                      

54 Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 317. 

55 ΕΕΣ (2014) ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2013, κεφάλαιο 10, σημείο 10.57. 
56 ΕΕΣ (2017), ειδική έκθεση αριθ. 02/2017, με τίτλο «Διαπραγμάτευση των συμφωνιών 

εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων του τομέα της συνοχής της περιόδου 
2014-2020 από την Επιτροπή», σημεία 143, 146 και 150. 

57 ΕΕΣ (2017), ειδική έκθεση αριθ. 15/2017, με τίτλο «Οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες 
και το αποθεματικό επίδοσης στον τομέα της συνοχής», σημεία 25-65, 72. 
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με την άποψη που διατυπώνεται στη διοργανική συμφωνία του 2016 για τη βελτίωση 

του νομοθετικού έργου, σύμφωνα με την οποία η απλούστευση της νομοθεσίας της 

ΕΕ και η μείωση του κανονιστικού φόρτου πρέπει να επιδιώκονται με την επιφύλαξη 

της επίτευξης των στόχων πολιτικής της Ένωσης58. 

Κατευθυντήρια αρχή IV: Λογοδοσία και επιδόσεις: η απλούστευση δεν αποτελεί 

αυτοσκοπό και δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την πρόοδο που έχει ήδη 

επιτευχθεί όσον αφορά την ενίσχυση των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου 

Βασικός στόχος της πολιτικής συνοχής είναι η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής 

και εδαφικής συνοχής. Τα ταμεία ΕΔΕΤ πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με 

τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και να συμμορφώνονται με τις 

νομικές απαιτήσεις59. Η απλούστευση δεν είναι αυτοσκοπός. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΟΠΟΥ ΧΩΡΕΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 

43. Στη συνέχεια διατυπώνουμε την άποψή μας για σειρά ζητημάτων που 

αναγνωρίζουμε ως τους βασικούς τομείς που προσθέτουν περιπλοκότητα στην 

εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, ήτοι η νομοθεσία και τα έγγραφα καθοδήγησης της 

ΕΕ, οι διαχειριστικές δομές των ΕΠ, η επιλογή και η υλοποίηση έργων 

(περιλαμβανομένου του κανονιστικού υπερθεματισμού), οι επιλογές 

απλουστευμένου κόστους (ΕΑΚ) και άλλα είδη μέτρων βάσει όρων και, τέλος, οι 

αποδοτικότεροι και αποτελεσματικότεροι έλεγχοι. Σε καθέναν από αυτούς τους 

τομείς εντοπίσαμε περιορισμούς που εμποδίζουν τη διοικητική απλούστευση. 

                                                      

58 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016, για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1-14).  

59 Αιτιολογική σκέψη 10 του προοιμίου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013. 



32 

 

Θεωρούμε ότι μια συνεκτική εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών που ορίζονται 

στο παρόν έγγραφο θα συνέβαλλαν στην αντιμετώπιση των περιορισμών αυτών. 

Νομοθεσία και έγγραφα καθοδήγησης της ΕΕ 

Η σαφήνεια στη νομοθεσία και τα έγγραφα καθοδήγησης της ΕΕ 

44. Το 2011, στην πρώτη μας γνώμη επί του σχεδίου του ΚΚΔ, αναφέραμε ότι οι 

ρυθμίσεις για τις δαπάνες στον τομέα της συνοχής την τρέχουσα περίοδο 2014-2020 

είναι σύνθετες και ότι η ΕΕ όπως και οι διοικήσεις των κρατών μελών εξακολουθούν 

να επιβαρύνονται σημαντικά60. Σε μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2017 

διαπιστώθηκε ότι οι περίπλοκοι και ασαφείς κανόνες προκαλούν προβλήματα 

ερμηνείας και νομικής αβεβαιότητας61. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που επιτείνει 

τον κανονιστικό υπερθεματισμό και αυξάνει το διοικητικό κόστος και τη διοικητική 

επιβάρυνση. Το 2017 το Συμβούλιο κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι οι 

περίπλοκοι κανόνες είναι μία από τις κύριες αιτίες σφαλμάτων62. 

45. Την περίοδο 2014-2020 ο αριθμός τόσο των κανονισμών όσο και των εγγράφων 

καθοδήγησης αυξήθηκε σημαντικά σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες περιόδους 

προγραμματισμού. Μεταξύ των περιόδων 2007-2013 και 2014-2020, ο αριθμός των 

σελίδων των κανονισμών και των οδηγιών διπλασιάστηκε και από 1 732 ανήλθε 

σε 3 889. Σε σύγκριση με την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006, πλέον υπάρχουν 

                                                      

60 Σημείο 5 της γνώμης αριθ. 7/2011 του ΕΕΣ (2011) σχετικά με την πρόταση κανονισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, 
περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

61 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2017), έρευνα για λογαριασμό της Επιτροπής Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (REGI) με τίτλο «Gold-plating in the European Structural and Investment 
Funds», 2017, σ. 63. 

62 Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2017, για τις συνέργειες και 
απλουστεύσεις για την πολιτική συνοχής μετά το 2020, αριθ. 657/17, σημείο II(10). 
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κατά 50 % περισσότερες κανονιστικές πράξεις και κατά 570 % περισσότερα έγγραφα 

καθοδήγησης (βλέπε παράρτημα V). Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα έγγραφα 

καθοδήγησης καταρτίζονται κυρίως κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών. 

46. Η αύξηση των εγγράφων καθοδήγησης μεταξύ 2007-2013 και 2014-2020 έχει να 

κάνει κυρίως με το στάδιο προγραμματισμού (βλέπε γράφημα 2). Πρωταρχικός 

σκοπός των εγγράφων καθοδήγησης που εγκρίθηκαν προσφάτως ήταν να επεξηγηθεί 

ο τρόπος με τον οποίον μπορούν να ενσωματωθούν τα νέα στοιχεία που θεσπίστηκαν 

και ενίσχυαν τον προσανατολισμό της πολιτικής συνοχής προς τις επιδόσεις (ήτοι οι 

εκ των προτέρων αιρεσιμότητες), όπως επίσης και η ενισχυμένη λογική παρέμβασης 

και το αποθεματικό επίδοσης στα ΕΠ. Παρότι, κατ’ αρχήν, τα επεξηγηματικά 

σημειώματα της Επιτροπής έχουν δεσμευτική ισχύ μόνο για τις υπηρεσίες της, τα 

κράτη μέλη προβληματίζονται εντόνως για το αν η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες της 

Επιτροπής συνεπάγεται εν τέλει δημοσιονομικές διορθώσεις63. 

                                                      

63 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2017),έρευνα για λογαριασμό της Επιτροπής Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (REGI) με τίτλο «Gold-plating in the European Structural and Investment 
Funds», 2017, σ. 67 
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Γράφημα 2 - Κανονισμοί και έγγραφα καθοδήγησης σχετικά με την πολιτική 

συνοχής ως ίσχυαν στις 20 Απριλίου 2018 

 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των πληροφοριών από την ιστοσελίδα 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance. 

47. Προϊόντος του χρόνου και από τη μία περίοδο προγραμματισμού στην άλλη, 

αποσαφηνίστηκαν διάφορες πτυχές της διαχείρισης των προγραμμάτων σε έγγραφα 

καθοδήγησης. Παραδείγματος χάριν, η μεθοδολογία δειγματοληψίας για ελεγκτικές 

πράξεις ή η μεθοδολογία για την αξιολόγηση έργων που παράγουν έσοδα, οι οποίες 

αναφέρονταν μέχρι πρότινος σε έγγραφα καθοδήγησης, περιελήφθησαν στους 

κανονισμούς για την περίοδο 2014-2020. Αυξάνεται έτσι ο αριθμός των κανονιστικών 

πράξεων αλλά και η ασφάλεια δικαίου για τα κράτη μέλη.  

Εγκαίρως διαθέσιμοι και σταθεροί κανόνες κατά τη διάρκεια αλλά και μεταξύ των 

περιόδων προγραμματισμού 

48. Οι καθυστερήσεις στη διαπραγμάτευση του ΠΔΠ 2014-2020 συνεπέφεραν την 

καθυστερημένη έγκριση της νομοθετικής δέσμης για την πολιτική συνοχής, μόλις τον 

Δεκέμβριο του 2013, ήτοι δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη της περιόδου 

προγραμματισμού. Το σχετικό έγγραφο καθοδήγησης εγκρίθηκε τμηματικά μέχρι τον 

Σεπτέμβριο του 2014. Η παράγωγη νομοθεσία εγκρίθηκε σταδιακά έως τον Ιανουάριο 

του 2016, ταυτόχρονα με την έγκριση και υλοποίηση των ΕΠ. Από τα αποδεικτικά 

Αριθμός Σελίδες Αριθμός Σελίδες Αριθμός Σελίδες

Μερικό σύνολο 19 138 21 313 28 774
Οριζόντια ζητήματα 6 61 6 93 6 228
Προγραμματισμός 6 23 14 57 6 166
Υλοποίηση 7 54 1 163 16 380
Κλείσιμο 0 0 0 0 0 0

Μερικό σύνολο 13 374 60 1 419 88 3 115
Προγραμματισμός 4 76 5 76 49 1 413
Υλοποίηση 5 72 54 1 205 34 1 599
Κλείσιμο*) 4 226 1 138 5 103
ΣΥΝΟΛΟ 32 512 81 1 732 116 3 889
 *) ετήσιο κλείσιμο λογαριασμών περιόδου 2014-2020

Έγγραφα καθοδήγησης

Κανονισμοί της ΕΕ και αποφάσεις της Επιτροπής

Είδος εγγράφου για κάθε 
στάδιο του προγράμματος

Περίοδος προγραμματισμού 

2000 - 2006 2007 - 2013 2014 - 2020
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στοιχεία που συλλέξαμε προκύπτει επίσης ότι ήταν πολλοί οι συμπληρωματικοί 

κανόνες και οι απαιτήσεις που προκάλεσαν καθυστερήσεις στη διαπραγμάτευση και 

την έγκριση των ΕΠ64. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, συστήσαμε στην Επιτροπή να 

υποβάλει εγκαίρως τις νομοθετικές προτάσεις της στον τομέα της πολιτικής συνοχής 

για την περίοδο μετά το 2020, ώστε οι διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν πριν από 

την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού65.  

49. Μία από τις κύριες διαπιστώσεις της εκ των υστέρων αξιολόγησης της Επιτροπής 

για την περίοδο 2007-2013 ήταν η συχνή αλλαγή των κανόνων, πολλάκις μάλιστα με 

αναδρομική ισχύ, η οποία συνέβαλε στη νομική αβεβαιότητα και σε αποκλίνουσες 

ερμηνείες μεταξύ των διαφόρων αρχών των κρατών μελών, με αποτέλεσμα οι 

διαχειριστικές αρχές να τείνουν να εφαρμόζουν τους κανόνες με τον πλέον αυστηρό 

τρόπο, ώστε να περιορίσουν τον κίνδυνο επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων66. 

Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι πέραν της ανάγκης να είναι οι κανόνες εγκαίρως 

διαθέσιμοι, μια ακόμη ανησυχία από την άποψη της ασφάλειας δικαίου είναι η 

αστάθεια που επικρατεί όσον αφορά τους κανόνες και τις αποφάσεις με αναδρομική 

ισχύ67. Η ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου δήλωσε ότι μολονότι οι κανόνες πρέπει 

να απλουστευθούν, πρέπει παράλληλα να διασφαλιστεί η σταθερότητά τους μεταξύ 

                                                      

64 ΕΕΣ (2017), ειδική έκθεση αριθ. 02/2017, με τίτλο «Διαπραγμάτευση των συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων του τομέα της συνοχής της περιόδου 
2014-2020 από την Επιτροπή», σημείο 55. 

65 Όπ.π., γράφημα 3, σημεία138 και 139 και σύσταση 1. 
66 Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής της περιόδου 

2007-2013, με έμφαση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, Αύγουστος 2016, σ. 105 και 106. 

67 EPRC (2015) IQ-Net Thematic Paper 37(2), «Is simplification simply a fiction?», European 
Policies Research Centre School of Government & Public Policy University of Strathclyde, 
σ. 12. 
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περιόδων προγραμματισμού. Τη θέση αυτή συμμερίζονται το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο68 και η Επιτροπή των Περιφερειών69.  

50. Θεωρούμε ότι το να υπάρχουν διαθέσιμοι κανόνες σε εύθετο χρόνο έχει μεγάλη 

σημασία. Πιστεύουμε επίσης ότι η ύπαρξη σταθερών κανόνων μπορεί να αποτελέσει 

έναν τρόπο ουσιαστικής απλούστευσης. Συγκεκριμένα, υπάρχει ο κίνδυνος οι 

εκτεταμένες αλλαγές στο τρέχον σύστημα διασφάλισης να έλθουν σε αντίθεση με όσα 

προσφάτως επιτεύχθηκαν για τη διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των 

δαπανών συνοχής (βλέπε σημείο 39). 

Η εναρμόνιση των κανόνων μετριάζει την πολυπλοκότητα του συστήματος και 

εξυπηρετεί διαχειριστικές αρχές και δικαιούχους  

51. Ο ΚΚΔ για την περίοδο 2014-2020 παρέχει κοινούς κανόνες που ισχύουν και για 

τα πέντε ταμεία ΕΔΕΤ. Περιλαμβάνει την επιλογή των πολυταμειακών προγραμμάτων 

και των επιτροπών κοινής παρακολούθησης, όπως και την δυνατότητα κάθε ταμείο να 

υποστηρίζει πράξεις τεχνικής βοήθειας που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο 

οποιουδήποτε από τα άλλα ταμεία.  

52. Παρά τις καλές προθέσεις που προκύπτουν από τον ΚΚΔ, η Επιτροπή δεν πέτυχε 

απολύτως τον στόχο της εναρμόνισης των κανόνων ούτε καν για τα τρία ταμεία 

(ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ) που στηρίζουν την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής. Σε 

προηγούμενη έκθεση, διαπιστώσαμε ότι τα ΕΤΠΑ/ΤΣ και το ΕΚΤ εφαρμόζουν 

διαφορετικούς ορισμούς για τα δεδομένα επιδόσεων όσον αφορά την περίοδο 

2014-2020. Αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία και διατήρηση ποικίλων συστημάτων 

ΤΠ, γεγονός που επιβαρύνει με πρόσθετο διοικητικό κόστος τις διοικήσεις των κρατών 

                                                      

68 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2017 σχετικά με τα δομικά 
στοιχεία για την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020 (2016/2326(INI)), σημείο 38.  

69 Επιτροπή των Περιφερειών (2016), γνώμη με τίτλο «Απλούστευση των ΕΔΕΤ από τη 
σκοπιά των τοπικών και των περιφερειακών αρχών», 119η σύνοδος ολομέλειας, 10, 11 
και 12 Οκτωβρίου 2016, σημείο 45. 
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μελών, ενώ προκαλεί και την αδικαιολόγητη διοικητική επιβάρυνση των 

δικαιούχων70. Αυτό φαίνεται επίσης από το γεγονός ότι οι αρχές ελέγχου ή 

αντίστοιχοι φορείς δεν ακολουθούν την ίδια προσέγγιση και για τα πέντε ταμεία. Η 

ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου σχολιάζει επίσης ότι οι κανόνες δεν είναι 

συμβατοί μεταξύ ταμείων και μεθόδων διαχείρισης, περιορίζοντας κατ’ αυτό τον 

τρόπο τις συνεργίες μεταξύ των ταμείων ΕΔΕΤ και άλλων ταμείων της ΕΕ, καθώς και 

του προγράμματος της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) και του «Ορίζων 2020». 

Διαχειριστική δομή των επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΠ)  

Αριθμός των ΕΠ και των εμπλεκόμενων αρχών 

53. Η πολιτική συνοχής εκτελείται μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων. Τα κράτη 

μέλη71 χαίρουν ως έναν βαθμό αυτονομίας ως προς την επιλογή του αριθμού των ΕΠ, 

του συνδυασμού των ταμείων που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο ενός ΕΠ, του 

αριθμού των αξόνων προτεραιότητας και των ειδικών στόχων, και των δομών 

διαχείρισης και ελέγχου, με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών που 

προβλέπονται στους κανονισμούς72.  

54. Την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, τα κράτη μέλη δημιούργησαν πάνω 

από 390 ΕΠ. Ο αριθμός των ΕΠ και των αρχών σε ένα κράτος μέλος εξαρτάται επίσης 

από τη συνταγματική και διοικητική του δομή. Παραδείγματος χάριν, στα 

ομοσπονδιακά κράτη (όπως στη Γερμανία ή στο Βέλγιο) σχεδόν όλα τα προγράμματα 

                                                      

70 ΕΕΣ (2017), ειδική έκθεση αριθ. 02/2017, με τίτλο «Διαπραγμάτευση των συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων του τομέα της συνοχής της περιόδου 
2014-2020 από την Επιτροπή», σημεία 148-151. 

71 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 288/2014 της Επιτροπής, 
της 25ης Φεβρουαρίου 2014 (ΕΕ L 87 της 22.3.2014, σ. 1-48). 

72 Άρθρο 96 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320–469) 
και εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 288/2014 της Επιτροπής, της 25ης φεβρουαρίου2014 
(ΕΕ L 87 της 22.3.2014, σ. 1-48). 
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ορίζονται σε περιφερειακό επίπεδο και τελούν υπό τη διαχείριση περιφερειακών 

αρχών.  

55. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, την περίοδο 2014-2020 τα κράτη μέλη 

έχουν συστήσει περίπου 1 400 διαφορετικές αρχές για να διαχειρίζονται τα 

προγράμματα: περίπου 116 φορείς ως αρχές ελέγχου, 300 ως αρχές πιστοποίησης και 

διαχειριστικές αρχές και 924 ενδιάμεσους φορείς, για τα ταμεία ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ 

(περιλαμβανομένης της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας). 

56. Γενικά, ο αριθμός των αρχών δεν συνδέεται με τον προϋπολογισμό που 

διατίθεται στα ΕΠ73, βλέπε παράρτημα VI για λεπτομέρειες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι 

το οικονομικό μέγεθος των ΕΠ είναι αυτό που τα διαφοροποιεί (βλέπε σημείο 22). 

Υπάρχουν οικονομίες κλίμακας με αποτέλεσμα το ποσοστό του διοικητικού κόστους 

να τείνει να ελαττώνεται όσο αυξάνεται ο προϋπολογισμός. 

57. Από την εκ των υστέρων αξιολόγηση της Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της 

περιόδου 2007-2013 προκύπτει ότι ο κίνδυνος αποκλινουσών ερμηνειών των 

κανόνων σε διαφορετικά επίπεδα αυξάνει όσο αυξάνεται ο αριθμός των αρμόδιων 

για ένα ΕΠ74 αρχών. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να επιτείνει τη νομική αβεβαιότητα 

και τον κανονιστικό υπερθεματισμό και, ως εκ τούτου, να επιφέρει περαιτέρω 

διοικητικό κόστος για τις αρχές και διοικητική επιβάρυνση για τους δικαιούχους.  

Εξορθολογισμός άλλων στοιχείων των ΕΠ, όπως οι εκ των υστέρων αιρεσιμότητες 

και οι δείκτες επιδόσεων 

58. Για την περίοδο 2014-2020, τα κράτη μέλη έπρεπε να μεριμνήσουν για την 

εφαρμογή ενός αριθμού προαπαιτουμένων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

                                                      

73 Βάσει των στοιχείων που παρασχέθηκαν από την Επιτροπή. 
74 Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής της περιόδου 

2007-2013, με εστίαση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), Αύγουστος 2016, σ. 106. 



39 

 

αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων της ΕΕ: πρόκειται για τις 

καλούμενες εκ των προτέρων αιρεσιμότητες. Συστήσαμε στην Επιτροπή να εξαλείψει 

τις αλληλοεπικαλύψεις και να θεσπίσει σαφή κριτήρια αξιολόγησης των εν λόγω εκ 

των προτέρων αιρεσιμοτήτων75. 

59. Επιπλέον, τα κράτη μέλη όρισαν περίπου 9 000 δείκτες για να μετρήσουν τις 

επιδόσεις των δαπανών συνοχής την περίοδο 2014-2020. Οι περισσότεροι αφορούν 

συγκεκριμένα τα προγράμματα, κάτι που δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να 

συγκεντρώσει τα στοιχεία αυτά με τρόπο που να μπορούν να αξιοποιηθούν σε 

επίπεδο ΕΕ. Ωστόσο, τα κράτη μέλη πρέπει να συγκεντρώνουν όλες τις αναγκαίες 

πληροφορίες και να τις αναφέρουν σε εύθετο χρόνο. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το εν 

λόγω πλαίσιο παρακολούθησης είναι σημαντικός παράγοντας που επιτείνει τόσο το 

διοικητικό κόστος που επωμίζονται οι αρχές όσο και την επιβάρυνση των δικαιούχων 

(βλέπε παράρτημα IV). Σε προηγούμενη έκθεση, επισημάναμε ότι, δεδομένου του 

κόστους της συλλογής των εν λόγω στοιχείων σε τακτική βάση, ο αριθμός των δεικτών 

επιδόσεων ήταν υπερβολικός. Συστήσαμε στην Επιτροπή να αναλύσει τους δείκτες 

εκροής και αποτελέσματος, προκειμένου να προσδιορίσει αυτούς που ήταν 

περισσότερο λυσιτελείς και καταλληλότεροι να προσδιορίσουν τον αντίκτυπο της 

παρέμβασης της ΕΕ76. 

                                                      

75 ΕΕΣ (2017), ειδική έκθεση αριθ. 15/2017, με τίτλο «Οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες 
και το αποθεματικό επίδοσης στον τομέα της συνοχής». 

76 ΕΕΣ (2017), ειδική έκθεση αριθ. 02/2017, με τίτλο «Διαπραγμάτευση των συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων του τομέα της συνοχής της περιόδου 
2014-2020 από την Επιτροπή». 
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Μη αποδοτικές διοικητικές πρακτικές κατά την επιλογή και την υλοποίηση έργων 

στον τομέα της συνοχής (περιλαμβανομένου του κανονιστικού υπερθεματισμού).  

Κανονιστικός υπερθεματισμός 

60. Το ένα τρίτο περίπου του διοικητικού φόρτου από την εφαρμογή της πολιτικής 

συνοχής που βαρύνει τους δικαιούχους συνδέεται με τον κανονιστικό 

υπερθεματισμό77. Με τον όρο «κανονιστικός υπερθεματισμός» νοείται η θέσπιση 

πρόσθετων κανόνων και κανονιστικών υποχρεώσεων στα κράτη μέλη, οι οποίοι 

βαίνουν πέραν των οριζόμενων σε επίπεδο ΕΕ απαιτήσεων που ρυθμίζουν τα ΕΔΕΤ και 

που κάνουν την εφαρμογή τους δαπανηρότερη και επαχθέστερη για τους φορείς και 

τους δικαιούχους των προγραμμάτων.  

61. Για τον κανονιστικό υπερθεματισμό ευθύνονται κυρίως η νομική αβεβαιότητα, οι 

ασυνέπειες στο κανονιστικό πλαίσιο, ο φόβος υποβολής σε έλεγχο και η 

πολυπλοκότητα του συστήματος της επιμερισμένης διαχείρισης. Ο αρνητικός 

αντίκτυπος του κανονιστικού υπερθεματισμού είναι ποικίλος: αυξάνει το διοικητικό 

κόστος και την επιβάρυνση των δικαιούχων, αποθαρρύνοντας ταυτόχρονα 

ενδεχομένως τη χρήση πόρων συνοχής78. Το Συνέδριο συνέστησε στην Επιτροπή79 να 

αναλύσει τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας για τις περιόδους προγραμματισμού 

2007-2013 και 2014-2020 με σκοπό να εντοπίσει ορθές πρακτικές και να περιορίσει 

τον κανονιστικό υπερθεματισμό.  

62. Στην απάντησή της στις συστάσεις του Συνεδρίου, η Επιτροπή συμφώνησε να 

υποβάλει σε εστιασμένη ανάλυση τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, ενώ 

                                                      

77 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017), μελέτη με τίτλο «Use of new provisions on simplification 
during the early implementation phase of European Structural and Investment (ESI) 
Funds», τελική έκθεση, Sweco, t33 & Spatial Foresight. 

78 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017) «Use of new provisions on simplification during the early 
implementation phase of European Structural and Investment (ESI) Funds», τελική 
έκθεση, Sweco, t33 & Spatial Foresight. 

79 Ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το οικονομικό έτος 2014, κεφάλαιο 6, σύσταση 1, και ετήσια 
έκθεση του ΕΕΣ για το οικονομικό έτος 2015, κεφάλαιο 6, σύσταση 6. 
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υπογράμμισε την ευθύνη των κρατών μελών όσον αφορά την απλούστευση των 

εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας και την αντιμετώπιση του κανονιστικού 

υπερθεματισμού. Μέχρι τον Απρίλιο του 2018, η Επιτροπή δεν είχε ακόμη προβεί σε 

τέτοια ανάλυση. Σύμφωνα με την ίδια, για τις διαπιστώσεις του ελέγχου της για την 

περίοδο 2014-2020, χρησιμοποιεί το σύστημα διαχείρισης ελεγκτικών διαδικασιών, 

δραστηριοτήτων και πόρων (MAPAR - Management of Audit Processes, Activities and 

Resources), το οποίο επιτρέπει τη συγκέντρωση ειδικών πληροφοριών για 

περιστατικά κανονιστικού υπερθεματισμού. Η Επιτροπή δεν έχει ακόμη διατυπώσει 

συστάσεις προς τα κράτη μέλη σχετικά με το πώς να εξαλείψουν συγκεκριμένες 

περιπτώσεις κανονιστικού υπερθεματισμού. Η Επιτροπή ανακοίνωσε επίσης ότι 

πρόκειται να δρομολογήσει ένα έργο στο πλαίσιο του οποίου θα καταγραφούν 

προηγούμενες διαπιστώσεις ελέγχου, καθώς και τα αντίστοιχα είδη σφαλμάτων που 

έχουν εντοπιστεί. 

Εξορθολογισμός της διαδικασίας επιλογής και υλοποίησης έργων 

63. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επιλογή των έργων προς χρηματοδότηση, 

καθώς και για την αξιολόγηση, την έγκριση και την παρακολούθηση αυτών, όπως και 

για την υποβολή στοιχείων σχετικά με την υλοποίησή τους. Παρότι ο ΚΚΔ ορίζει τις 

γενικές προϋποθέσεις, αυτό που προκύπτει από τις ελεγκτικές εργασίες μας είναι ότι 

οι διοικητικές πρακτικές και η σχετική διοικητική επιβάρυνση των δικαιούχων 

ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ κρατών μελών και ΕΠ. 

64. Προκειμένου να εντοπιστούν σημεία που επιδέχονται εξορθολογισμό, εξετάσαμε 

12 επενδυτικά σχέδια συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠΑ (που κάλυπταν ΕΠ από 

12 κράτη μέλη) την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 στο πλαίσιο του θεματικού 

στόχου 3 «Ανταγωνιστικότητα» (βλέπε παράρτημα III). Η επισκόπησή μας κάλυψε τα 

στάδια υποβολής της αίτησης και υλοποίησης ενός έργου. 

Στάδιο υποβολής αίτησης έργου 

65. Από την επισκόπησή μας φαίνεται ότι πολλά σημεία του σταδίου υποβολής 

αίτησης έργου είναι κοινά σε όλα τα ΕΠ. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές, ιδίως όσον 
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αφορά τον τρόπο με τον οποίο υποβάλλονται οι αιτήσεις, το μέγεθος των αιτήσεων 

και τον όγκο των πληροφοριών που καλούνται να παράσχουν οι αιτούντες.  

66. Η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων, ήτοι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 

δικαιούχων και αρχών βρίσκεται στον πυρήνα του άρθρου 122 του ΚΚΔ80. Το 2016, η 

Επιτροπή εκτίμησε ότι η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών θα μπορούσε να 

ελαττώσει σωρευτικά τη διοικητική επιβάρυνση κατά 11 %, να περιορίσει τον κίνδυνο 

απώλειας δεδομένων και να μειώσει το κόστος αρχειοθέτησης81. Από την επισκόπησή 

μας προκύπτει ότι οι αιτήσεις έργου υποβλήθηκαν στο σύνολό τους ηλεκτρονικά σε 

έξι από τα 12 ΕΠ που εξετάσαμε. Τα υπόλοιπα έγγραφα υποβάλλονταν σε έντυπη 

μορφή (τρία ΕΠ) ή συνδυαστικά, τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή (τρία 

ΕΠ). Με την καλύτερη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, τα περιθώρια να 

περιοριστεί το διοικητικό κόστος για τα κράτη μέλη και η διοικητική επιβάρυνση για 

τους δικαιούχους είναι μεγάλα.  

67. Επίσης, τα ΕΠ διαφέρουν μεταξύ τους σημαντικά και από την άποψη της έκτασης 

των αιτήσεων. Διαπιστώσαμε ότι ο αριθμός των σελίδων που πρέπει να 

συμπληρωθούν κυμαίνεται μεταξύ 15 και 134. 

68. Υπάρχει επίσης διαφοροποίηση όσον αφορά τις πληροφορίες που καλούνται να 

συμπληρώνουν οι αιτούντες στις αιτήσεις τους. Παρότι ορισμένες πληροφορίες 

ζητούνται στο πλαίσιο όλων των ΕΠ, όπως γενικά στοιχεία του αιτούντος και 

περιγραφή του προτεινόμενου έργου, ζητούνται και διάφορες άλλες που διαφέρουν 

από ΕΠ σε ΕΠ και διαμορφώνονται ανάλογα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που 

θεωρούνται σημαντικά για έναν δεδομένο τύπο επένδυσης, παραδείγματος χάριν η 

οικονομική κατάσταση του αιτούντα (αυτό ζητείται σε 10 από τα 12 ΕΠ), η 

                                                      

80 Άρθρο 122, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 320-469).  

81 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014), «Τελικός πίνακας αποτελεσμάτων σχετικά με το 
θεματολόγιο απλούστευσης για το ΠΔΠ 2014-2020». Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, 3 Μαρτίου 2014. 
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ανταγωνιστική θέση του αιτούντα (σε 8 από τα 12 ΕΠ), η πείρα στην υλοποίηση έργων 

(σε 6 από τα 12 ΕΠ) και η κατοχή πιστοποιητικού ISO διαχείρισης της ποιότητας (σε 3 

από τα 12 ΕΠ). 

69. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι αιτούντες επηρεάζουν τον όγκο της 

δουλειάς που συνεπάγεται για τους δικαιούχους η συμπλήρωση των αιτήσεων, ενώ, 

σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί μέχρι και να τους αποθαρρύνουν από το να 

υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση της ΕΕ. Πέραν αυτού, όλα αυτά τα στοιχεία 

πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία από τις αρχές και όσο περισσότερες είναι οι 

πληροφορίες που ζητούνται τόσο υψηλότερο είναι το διοικητικό κόστος της επιλογής 

του έργου. 

Στάδιο υλοποίησης των έργων 

70. Στο πλαίσιο της επισκόπησής μας διαπιστώσαμε ότι, στο στάδιο της υλοποίησης, 

τα ΕΠ προσφέρουν διάφορες δυνατότητες για την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής 

και των δικαιολογητικών εγγράφων (είτε σε έντυπη μορφή είτε συνδυαστικά σε 

έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).  

71. Η απαιτούμενη περίοδος διατήρησης των δικαιολογητικών εγγράφων που 

τεκμηριώνουν πραγματοποιηθείσες δαπάνες, όπως ορίζεται σε επίπεδο κράτους 

μέλους, κυμαίνεται μεταξύ «5 ετών μετά από την ολοκλήρωση του έργου» και «μέχρι 

το 2031». Συνεπώς, οι δικαιούχοι πόρων που χρηματοδοτούν το ίδιο είδος 

επενδύσεων στο πλαίσιο διαφορετικών ΕΠ αντιμετωπίζουν διαφορετικού βαθμού 

διοικητική επιβάρυνση, όσον αφορά τη διατήρηση των εγγράφων.  

72. Στην πλειονότητα των κρατών μελών82 που καλύψαμε στο πλαίσιο της 

επισκόπησής μας, οι ιδιωτικές εταιρίες δεν υπόκεινται στους εθνικούς κανόνες περί 

δημόσιων συμβάσεων, καθώς δεν έχουν την ιδιότητα της αναθέτουσας αρχής. 

                                                      

82 Με την εξαίρεση της Σλοβακίας, όπου, όταν οι ΜΜΕ είναι δικαιούχοι δημόσιας 
χρηματοδότησης, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με ορισμένες διατάξεις του 
εθνικού νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις. 
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Παρ’ όλα αυτά, διαπιστώσαμε ότι ορισμένα κράτη μέλη επιβάλλουν λεπτομερείς 

απαιτήσεις (ήτοι χρονοδιαγράμματα για την υποβολή/συγκέντρωση προσφορών και 

κριτήρια επιλογής και ανάθεσης), οι οποίες προσεγγίζουν σε μεγάλο βαθμό τους 

κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων. Η Επιτροπή εντόπισε παρόμοιες διαφορές στη 

μελέτη της για την περίοδο προγραμματισμού 2007-201383.  

Η χρήση επιλογών απλουστευμένου κόστους (ΕΑΚ) και άλλων μέτρων που 

βασίζονται στην πλήρωση όρων  

Χρήση επιλογών απλουστευμένου κόστους  

73. Στον ΚΚΔ της περιόδου 2014-2020 διευκρινίζεται ότι οι επιχορηγήσεις και οι 

επιστρεπτέες ενισχύσεις μπορούν να λάβουν τη μορφή των επιλογών 

απλουστευμένου κόστους (ΕΑΚ), ήτοι τη μορφή τυποποιημένης κλίμακας μοναδιαίου 

κόστους, κατ’ αποκοπήν ποσών ή ενιαίων συντελεστών χρηματοδότησης. Με τις ΕΑΚ 

σηματοδοτείται η απομάκρυνση από την αρχή των πραγματικών δαπανών. Οι 

αρμόδιοι για τις διαχειριστικές επαληθεύσεις και οι ελεγκτές θα πρέπει να εστιάζουν 

περισσότερο στις εκροές και όχι τόσο στις εισροές και στις δαπάνες των έργων84. 

74. Την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, οι ΕΑΚ είναι το πλέον 

χρησιμοποιούμενο προαιρετικό μέτρο απλούστευσης. Στο 80 % περίπου των ΕΠ που 

αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας εντός του 2017, οι διαχειριστικές αρχές επιτρέπουν 

τη χρήση ΕΑΚ85. Ιδιαίτερα εκτεταμένη είναι η χρήση των ενιαίων συντελεστών, για 

τους οποίους δεν απαιτείται αιτιολόγηση για την κάλυψη έμμεσων δαπανών. Ήδη για 

                                                      

83 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012), μελέτη με τίτλο «Comparative study of the project selection 
process applied in cohesion policy programmes 2007-2013 in a number of Member 
States», Φεβρουάριος 2012. 

84 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014), «Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους 
(ΑΕΚ)», σ. 33. 

85 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017), μελέτη με τίτλο «Use of new provisions on simplification 
during the early implementation phase of European Structural and Investment (ESI) 
Funds», τελική έκθεση, Sweco, t33 & Spatial Foresight, σ. 61. 
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τις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ παρεμβάσεις εισήχθησαν μια σειρά μέτρων 

για τη διευκόλυνση της χρήσης ΕΑΚ86. Οι προϋπολογισμοί των προγραμμάτων 

καλύπτονται από ΕΑΚ σε ποσοστό 36 % όσον αφορά το ΕΚΤ, ενώ για τα ΕΤΠΑ/ΤΣ η 

χρήση ΕΑΚ είναι περισσότερο περιορισμένη (2 %)87.  

75. Από τη μελέτη της Επιτροπής του 2017 προκύπτει ότι οι ΕΑΚ είναι επί του 

παρόντος το μέτρο απλούστευσης που συμβάλλει τα μέγιστα στη μείωση της 

διοικητικής επιβάρυνσης των δικαιούχων. Από σύνολο 21 μέτρων απλούστευσης, 

μέχρι στιγμής το ήμισυ περίπου της αναμενόμενης μείωσης της επιβάρυνσης 

οφείλεται σε ΕΑΚ88 (βλέπε παράρτημα IV). Πολλοί είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν 

γίνεται ακόμη ευρύτερη χρήση των ΕΑΚ, όπως η νομική αβεβαιότητα (ιδίως όσον 

αφορά τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και δημόσιων συμβάσεων) ή οι 

κανόνες των κρατών μελών που φαίνεται να ευνοούν συστήματα που βασίζονται στην 

απόδοση πραγματοποιηθεισών δαπανών. Όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, η 

τροποποίηση του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΚΑΚ) το 2017 

προβλέπει τη χρήση ΕΑΚ στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων89. 

                                                      

86 Άρθρο 14, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 470-486). 

87 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017), μελέτη με τίτλο «Use of new provisions on simplification 
during the early implementation phase of European Structural and Investment (ESI) 
Funds», τελική έκθεση, Sweco, t33 & Spatial Foresight, σ. 21 και 142. 

88 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017), μελέτη με τίτλο «Use of new provisions on simplification 
during the early implementation phase of European Structural and Investment (ESI) 
Funds», τελική έκθεση, Sweco, t33 & Spatial Foresight, σ. 20. 

89 Άρθρο 7, παράγραφος 1, του κανονισμού αριθ. 2017/1084 της Επιτροπής, 
της 14ης Ιουνίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 
(ΕΕ L 156 της 20.6.2017, σ. 1-18). 
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Ο κανονισμός Omnibus διευρύνει το πεδίο εφαρμογής και την εφαρμοσιμότητα των 

ΕΑΚ και θεσπίζει νέα είδη στήριξης βάσει όρων 

76. Με τον κανονισμό Omnibus διευρύνεται σημαντικά το πεδίο χρήσης ΕΑΚ. Η 

Επιτροπή πρότεινε να αυξηθεί το υφιστάμενο όριο90 για υποχρεωτική χρήση ΕΑΚ 

όσον αφορά έργα ΕΚΤ (βλέπε σημείο 2) από τα 50 000 ευρώ δημόσιας στήριξης 

στα 100 000 ευρώ και η υποχρέωση αυτή να επεκταθεί και στο ΕΤΠΑ. Η Επιτροπή 

εκτιμά ότι με τον τρόπο αυτό θα καλύπτεται το 70 % περίπου όλων των έργων ΕΚΤ. Θα 

υπάρχει επίσης η δυνατότητα χρήσης ενιαίων συντελεστών για δαπάνες προσωπικού 

και άλλες άμεσες δαπάνες (μέχρι στιγμής η δυνατότητα αυτή υπήρχε μόνο για 

έμμεσες δαπάνες), όπως και η δυνατότητα χρήσης της γνώμης εμπειρογνωμόνων και 

σχεδίων προϋπολογισμού προκειμένου να δικαιολογηθούν οι τυποποιημένες 

κλίμακες μοναδιαίου κόστους.  

77. Το Συνέδριο συνέστησε την επέκταση της χρήσης των ΕΑΚ προκειμένου να 

μειωθεί ο κίνδυνος σφάλματος στις δηλώσεις δαπανών, καθώς και το διοικητικό 

βάρος για τους δικαιούχους91. Οι εφαρμοζόμενοι στο πλαίσιο των ΕΑΚ ενιαίοι 

συντελεστές πρέπει να εγκρίνονται/επικυρώνονται συστηματικά εκ των προτέρων 

από την Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι πληρούν τις κανονιστικές 

απαιτήσεις (δίκαιη, αντικειμενική και επαληθεύσιμη μέθοδος υπολογισμού ). Εφόσον 

εγκριθούν, οι αναθεωρήσεις του κανονισμού Omnibus θα επηρεάσουν ουσιαστικά τη 

μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης.  

                                                      

90 Άρθρο 14, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 470-486). 

91 Ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το οικονομικό έτος 2011, κεφάλαιο 6, σημείο 30, ετήσια 
έκθεση του ΕΕΣ για το οικονομικό έτος 2012, κεφάλαιο 6, σημείο 42, και ετήσια έκθεση 
του ΕΕΣ για το οικονομικό έτος 2014, κεφάλαιο 6, σημείο 79.  
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78. Η Επιτροπή εισήγαγε επίσης ένα νέο είδος χρηματοδότησης που δεν συνδέεται 

με το κόστος των σχετικών πράξεων, αλλά βασίζεται στην εκπλήρωση όρων που 

σχετίζονται με την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την επίτευξη των στόχων.  

79. Στη γνώμη μας για το σχέδιο κανονισμού Omnibus συνιστούμε οι πληρωμές που 

βασίζονται στην εκπλήρωση όρων ή στην επίτευξη αποτελεσμάτων να καταστούν η 

προτιμώμενη επιλογή για το σύνολο του προϋπολογισμού της ΕΕ92. Στον ΚΚΔ για την 

περίοδο 2014-2020 περιλαμβάνεται ήδη τέτοια επιλογή93. Ωστόσο, κανένα από τα ΕΠ 

δεν έχει μέχρι στιγμής προκρίνει την επιλογή αυτή. Συστήσαμε επίσης στην Επιτροπή, 

να εξετάσει τη δυνατότητα εφαρμογής των ΕΑΚ στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, 

επιτρέποντας τη μεταστροφή από το σύστημα απόδοσης των πραγματοποιηθεισών 

δαπανών στο σύστημα απόδοσης δαπανών με βάση τα αποτελέσματα94. 

                                                      

92 ΕΕΣ, γνώμη αριθ. 1/2017 σχετικά με πρόταση αναθεώρησης του «δημοσιονομικού 
κανονισμού», σημείο 84. 

93 Άρθρα 104-109, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
(ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320-469). 

94 ΕΕΣ (2018), ειδική έκθεση αριθ. 11/2018, με τίτλο «Νέες επιλογές για τη χρηματοδότηση 
έργων αγροτικής ανάπτυξης: αν και απλούστερες, δεν εστιάζουν στα αποτελέσματα», 
σύσταση 4. 
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Αποδοτικότερες και αποτελεσματικότερες δικλίδες ελέγχου 

Οι επαληθεύσεις διαχείρισης καλύπτουν τη συντριπτική πλειονότητα των 

εσωτερικών δικλίδων ελέγχου και των δραστηριοτήτων ελέγχου  

80. Τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο95 όσο και η ομάδα εργασίας υψηλού 

επιπέδου96 ζητούν την απλοποίηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου και του 

ελέγχου, ούτως ώστε να μειωθεί το διοικητικό κόστος που βαρύνει τα κράτη μέλη 

αλλά και η διοικητική επιβάρυνση των δικαιούχων κατά την περίοδο μετά το 2020.  

81. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη συγκρότηση των συστημάτων διαχείρισης 

και ελέγχου. Προσφέρουν στην Επιτροπή εκ των προτέρων διασφάλιση όσον αφορά 

τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών. Για τον σκοπό αυτό, ορίζουν 

διαχειριστικές αρχές, αρχές πιστοποίησης και αρχές ελέγχου. Οι διαχειριστικές αρχές 

και οι αρχές πιστοποίησης μπορούν επίσης να ορίζουν ενδιάμεσους φορείς οι οποίοι 

θα διεκπεραιώνουν τις εργασίες αυτές για λογαριασμό τους. 

82. Η Επιτροπή επιβλέπει τις εργασίες των αρχών αυτών στα κράτη μέλη, εκδίδει 

έγγραφα καθοδήγησης και παρέχει συνεχή βοήθεια. Χρησιμοποιεί επίσης τις 

εργασίες της αρχής ελέγχου προκειμένου να αξιολογήσει τη νομιμότητα και την 

κανονικότητα κάθε προγράμματος. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να υποβάλλει σε 

έλεγχο τα συστήματα ελέγχου και τα έργα των κρατών μελών.  

83. Στον πίνακα 2 φαίνεται ότι οι αρχές των κρατών μελών διενεργούν τη 

συντριπτική πλειονότητα των εξακριβώσεων και των ελέγχων επί τόπου. Όλα τα έργα 

υπόκεινται στις επαληθεύσεις διαχείρισης των διαχειριστικών αρχών / ενδιάμεσων 

                                                      

95 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την 
απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής 
για την περίοδο 2014-2020 (P8_TA(2015)0419) 

96 Τελικά συμπεράσματα και συστάσεις της ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου σχετικά με 
την απλούστευση για την περίοδο μετά το 2020 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/esif-
simplification-hlg-proposal-for-policymakers-for-post-2020. 
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φορέων και σε ελέγχους από τις αρχές πιστοποίησης τουλάχιστον άπαξ ετησίως, 

καθώς και κάθε φορά που υποβάλλεται δήλωση δαπανών. Οι εξακριβώσεις μπορεί να 

περιλαμβάνουν επίσης και επιτόπιους ελέγχους. Το 2015 σε τέτοιες επαληθεύσεις 

υποβλήθηκαν πάνω από ένα εκατομμύριο έργα. 

84. Χάριν σύγκρισης, οι αρχές ελέγχου των κρατών μελών διενήργησαν περίπου 

12 000 επιτόπιους ελέγχους (περίπου στο 1,1 % του συνόλου των έργων), ενώ η 

Επιτροπή έλεγξε 226 έργα (λιγότερο από το 0,02 %) που είχαν συγχρηματοδοτηθεί στο 

πλαίσιο της πολιτικής συνοχής.  

Πίνακας 2 - Αριθμός έργων που υποβλήθηκαν σε εξακρίβωση και έλεγχο το 2015  

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ 
Αριθμός έργων που συγχρηματοδοτήθηκαν στο 
πλαίσιο του ΤΣ, του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ και 
υπόκεινται σε επαλήθευση διαχείρισης 

1 081 386 100 % του συνόλου των 
έργων 

Αριθμός έργων που εξετάστηκαν από τις αρχές 
ελέγχου 

12 270 1,1 % του συνόλου των 
έργων 

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ 
Αριθμός έργων που εξετάστηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

226 
 

0,02 % του συνόλου 
των έργων 

Αριθμός έργων που εξετάστηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο* 

223 
 

0,0 2% του συνόλου 
των έργων 

Σημείωση: *Το Συνέδριο, ως εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, δεν συμμετέχει στο σύστημα των 
εσωτερικών δικλίδων ελέγχου που θεσπίζουν οι κανονισμοί. 

Πηγή: Παρουσίαση της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο «Post-
2020 Audit reform in the EU – mission possible» στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 11 Οκτωβρίου 2017, και ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το 
οικονομικό έτος 2015. 
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85. Στην εκ των υστέρων αξιολόγηση της περιόδου 2007-2013 από την Επιτροπή 

διαπιστώθηκε ότι στην πλειονότητά τους οι δικαιούχοι πίστευαν ότι οι επαληθεύσεις 

διαχείρισης ήταν δυσανάλογες97. Σημαντικός παράγοντας που διαμόρφωσε την 

άποψή τους αυτή ήταν ο υψηλός αριθμός των δικλίδων ελέγχου.  

Βελτίωση της αποδοτικότητας των επαληθεύσεων διαχείρισης των κρατών μελών, 

καθώς και των ελέγχων που διενεργούν οι αρχές πιστοποίησης  

86. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ κρατών μελών και προγραμμάτων όσον 

αφορά τον τρόπο με το οποίο πραγματοποιούνται οι επαληθεύσεις διαχείρισης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες που μας παρείχαν οι αρχές ελέγχου για τα 12 ΕΠ που 

εξετάσαμε: 

- Οι επαληθεύσεις διαχείρισης διενεργούνται από περισσότερους από έναν 

φορείς, π.χ. τη διαχειριστική αρχή ή/και τον ενδιάμεσο φορέα / την αρχή 

πιστοποίησης, για πέντε από τα 12 ΕΠ. Αυτό που δείχνει η ελεγκτική μας πείρα 

είναι ότι ορισμένες αρχές πιστοποίησης διενεργούν εκτενείς ελέγχους 

συμπληρωματικά προς αυτούς που διεξάγουν οι διαχειριστικές αρχές, ενώ σε 

άλλες περιπτώσεις δεν ισχύει κάτι τέτοιο. 

- Το εύρος των απαιτήσεων επαλήθευσης και τεκμηρίωσης διαφέρει σημαντικά 

(βλέπε παράρτημα ΙΙΙ). Οι επαληθεύσεις καλύπτουν όλα τα στοιχεία κόστους που 

περιλαμβάνονται στη δήλωση δαπανών ενός δικαιούχου σε 10 από τα 12 ΕΠ, ενώ 

στα υπόλοιπα δύο, τα στοιχεία κόστους ελέγχονται βάσει δειγματοληψίας. 

Σύμφωνα με έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής, αυτό είναι δυνατό αν 

βασίζεται σε μεθοδολογία που έχει παγιωθεί εκ των προτέρων και επιτρέπει την 

παρέκταση των σφαλμάτων στον μη ελεγχθέντα πληθυσμό98.  

                                                      

97 Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής της περιόδου 
2007-2013, με εστίαση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), Αύγουστος 2016. 

98 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2015): «European Structural and Investment Funds, Guidance for 
Member States on Management verifications (programming period 2014-2020)», σ. 12. 
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87. Ο ΚΚΔ για την περίοδο 2014-2020 θέσπισε ορισμένες ρυθμίσεις αναλογικότητας 

προκειμένου να μειώσει τον διοικητικό φόρτο που βαρύνει τους δικαιούχους εξαιτίας 

του ελέγχου και των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου. Τα έργα με προϋπολογισμό έως 

και 200 000 ευρώ (για το ΕΤΠΑ και το ΤΣ) και έως 150 000 ευρώ (για το ΕΚΤ) 

ελέγχονται μόνο μία φορά (είτε από την Επιτροπή είτε από την αρχή ελέγχου), ενώ 

από άλλους φορείς ελέγχονται το πολύ μία φορά ετησίως99. Το παρόν σχέδιο του 

κανονισμού Omnibus προβλέπει την αύξηση του κατώτατου αυτού ορίου σε 

400 000 ευρώ (για το ΕΤΠΑ και το ΤΣ) και σε 300 000 (για το ΕΚΤ)100.  

88. Η διαφοροποίηση στην κάλυψη και το πεδίο εφαρμογής των επαληθεύσεων και 

των εργασιών που ανταλλάσσουν οι διαχειριστικές αρχές και οι αρχές πιστοποίησης 

δείχνει την ανάγκη της Επιτροπής να ορίσει σαφείς ρυθμίσεις στην προσπάθειά της να 

μειώσει τη διοικητική επιβάρυνση των δικαιούχων. Ομοίως, η Επιτροπή θα μπορούσε 

να εξετάσει περαιτέρω τη δυνατότητα απλούστευσης των δειγματοληπτικών μεθόδων 

που ακολουθούνται στο πλαίσιο των επαληθεύσεων διαχείρισης, λαμβάνοντας 

υπόψη την ανάγκη εγγύησης της λογοδοσίας. 

89. Επιπλέον, η ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων μεταξύ των αρμόδιων για ένα 

πρόγραμμα αρχών και των δικαιούχων (ηλεκτρονική συνοχή) έχει τη δυναμική να 

μειώσει σημαντικά το διοικητικό κόστος, ωστόσο οι αρχές των κρατών μελών δεν 

έχουν ακόμη κάνει χρήση της επιλογής αυτής. Διαπιστώσαμε ότι 11 από τις 12 αρχές 

ελέγχου που απάντησαν στο ερωτηματολόγιό μας διαθέτουν σύστημα διαβίβασης 

ηλεκτρονικών εγγράφων. Μέσω ενός τέτοιου συστήματος θα μπορούσε να καταστεί 

δυνατή η πρόσβαση σε δεδομένα που συλλέγονται και εξετάζονται στο πλαίσιο των 

επαληθεύσεων διαχείρισης. Ωστόσο, οκτώ αρχές ελέγχου υπέδειξαν ότι το σύστημα 

δεν παρέχει πρόσβαση σε όλα τα σχετικά με τους ελέγχους έγγραφα.  

                                                      

99 Άρθρο 148, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 320-469). 

100 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, BudgWeb, άρθρο 148 του ΚΚΔ, ως είχε στις 6 Απριλίου 2018. 
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Εναρμόνιση της ερμηνείας των κανόνων μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών 

μελών 

90. Στην εκ των υστέρων αξιολόγηση της πολιτικής συνοχής της περιόδου 2007-2013

από την Επιτροπή, οι ελλείψεις στο επίπεδο των επαληθεύσεων διαχείρισης

προσδιορίστηκαν ως ένας από τους σημαντικότερους λόγους διοικητικής

επιβάρυνσης των δικαιούχων101. Σημαντική απλούστευση θα επιτευχθεί αν

εξασφαλιστεί η ενιαία ερμηνεία των εφαρμοστέων κανόνων από όλες τις

διαφορετικές αρμόδιες για το πρόγραμμα αρχές των κρατών μελών.

91. Όσον αφορά τους κανονισμούς και τα έγγραφα καθοδήγησης, επαφίεται στην

Επιτροπή να μεριμνήσει για την κατανόηση των κανόνων από όλους τους

εμπλεκόμενους με έναν κοινό τρόπο. Η Επιτροπή ανέλαβε αρκετές πρωτοβουλίες για

να εναρμονίσει την ερμηνεία των κανόνων επαλήθευσης, όπως την έκδοση

κατευθυντήριων οδηγιών για την αποτροπή102 και τον χειρισμό των σφαλμάτων στον

τομέα των δημόσιων συμβάσεων103.

92. Επισημαίνουμε επίσης ότι σε επίπεδο ΕΕ υπάρχει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων

για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (EGESIF) που θα μπορούσε να

διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ εμπειρογνωμόνων. Ωστόσο, στο μεγαλύτερο

μέρος τους οι κανόνες είναι εθνικοί ή ειδικοί για κάθε πρόγραμμα. Σε όλες αυτές τις

101 Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής της περιόδου 
2007-2013, εστιάζοντας στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), Αύγουστος 2016, σ. 17. 

102 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2015), «Δημόσιες συμβάσεις Έγγραφο καθοδήγησης για 
επαγγελματίες για την αποφυγή των συχνότερων σφαλμάτων κατά τις δημόσιες 
συμβάσεις έργων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία», 2015. 

103 Απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2013, για την κατάρτιση και την έγκριση 
των κατευθυντηρίων γραμμών για τον καθορισμό των δημοσιονομικών διορθώσεων στις 
οποίες θα προβεί η Επιτροπή για τις χρηματοδοτούμενες από την Ένωση δαπάνες στο 
πλαίσιο επιμερισμένης διαχείριση λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες περί 
δημοσίων συμβάσεων [C(2013)9527]. 
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περιπτώσεις, τα κράτη μέλη είναι αυτά που έχουν την ευθύνη εξασφάλισης της 

εναρμονισμένης ερμηνείας μεταξύ των αρμόδιων αρχών.  

93. Η ελεγκτική μας πείρα δείχνει επίσης ότι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν τα

κράτη μέλη τις ανταλλαγές και την επικοινωνία τεχνικής φύσεως μεταξύ αρχών

ελέγχου και διαχειριστικών αρχών /ενδιάμεσων φορέων / αρχών πιστοποίησης

διαφέρει σημαντικά. Αν βελτιωθεί η επικοινωνία θα καταστεί δυνατή η εναρμόνιση

της ερμηνείας των κανόνων και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.
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Παράρτημα I - Συνοπτική παρουσίαση των κύριων προτάσεων απλούστευσης όσον αφορά την πολιτική συνοχής μετά το 2020 

Κύριες προτάσεις απλούστευσης για την πολιτική συνοχής μετά το 2020 
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (1) 

Ομάδα εργασίας 
υψηλού επιπέδου για 
την απλούστευση (2) 

Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (3) 

Συμβούλιο 
(4) (6) 

Επιτροπή των 
Περιφερειών (5) 

Συγχώνευση ή/και ισχυρότερη συγκέντρωση πόρων      
Εναρμόνιση των κανόνων σε όλα τα μέσα της ΕΕ       
Κοινοί κανόνες       
Έγκαιρη έγκριση κανόνων και μη αναδρομική εφαρμογή εγγράφων 
καθοδήγησης και κανόνων      
Περιστολή της εκτενούς νομοθεσίας και καθοδήγησης από την Επιτροπή      
Ομαλή μετάβαση και ορισμός αρχών      
Εξορθολογισμός, μείωση του αριθμού των ΕΠ      
Συνεκτικό και απλό σύστημα δεικτών επιδόσεων      
Εξορθολογισμός και διαφοροποίηση του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, 
π.χ. μέσω της προσέγγισης του ενιαίου ελέγχου      
Εμπιστοσύνη στους εθνικούς κανόνες και τις εθνικές αρχές (π.χ. παραίτηση της 
Επιτροπής από τον εποπτικό ρόλο της) σε ορισμένα κράτη μέλη       
Εξορθολογισμός των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων      
Αύξηση του επιπέδου της εθνικής συγχρηματοδότησης      
Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας      
Ευέλικτη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων      
Ανταλλαγή ορθών πρακτικών      
Αύξηση της δυνατότητας ηλεκτρονικής συνοχής αλλά και των ΕΑΚ και των 
ενιαίων συντελεστών      
Σταθερότητα των κανόνων      
Ο κανονιστικός υπερθεματισμός δεν θα πρέπει να θεωρείται αυτομάτως 
εσφαλμένος· αντιθέτως, θα πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με την περίπτωση      

Πηγή: 1) Έγγραφο προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ, 28 Ιουνίου 2017· 2) Τελικά συμπεράσματα και συστάσεις της ομάδας υψηλού 
επιπέδου για την απλούστευση μετά το 2020, 11 Ιουλίου 2017· 3) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2017 σχετικά με τα δομικά στοιχεία για την πολιτική 
συνοχής της ΕΕ μετά το 2020 [2016/2326(INI)]· 4) Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις Συνέργειες και απλουστεύσεις για την πολιτική συνοχής μετά το 2020 (15 Νοεμβρίου 2017), 
14263/17· 5) Γνώμη: «Το μέλλον της πολιτικής για τη συνοχή μετά το 2020– Για μια ισχυρή και αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής μετά το 2020» COTER-VI/015 και 
γνώμη: Απλούστευση των ΕΔΕΤ από τη σκοπιά των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, 10/12 Οκτωβρίου 2016, COTER-VI/012, (6) Συμπεράσματα Συμβουλίου 
(12 Απριλίου 2018), 178/18 Επίτευξη αποτελεσμάτων και υλοποίηση της πολιτικής συνοχής μετά το 2020. 
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Παράρτημα II - Επισκόπηση εκθέσεων, γνωμών και ενημερωτικών εγγράφων του ΕΕΣ που 
αφορούν την απλούστευση της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής 

Όχι Εκθέσεις και γνώμες του ΕΕΣ 

1 Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2011 

2 Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 

3 Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2013 

4 Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2014 

5 Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2015 

6 Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2016 

7 Γνώμη αριθ. 1/2017 σχετικά με πρόταση αναθεώρησης του «δημοσιονομικού κανονισμού» 

8 Ειδική έκθεση αριθ. 17/2016: Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν να κάνουν περισσότερα για να 
διευκολύνουν την πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις τους 

9 Ειδική έκθεση αριθ. 19/2016: Εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ διά χρηματοοικονομικών 
μέσων: διδάγματα από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 

10 Ειδική έκθεση αριθ. 24/2016: Ανάγκη επίτασης των προσπαθειών τόσο για καλύτερη ενημέρωση 
σχετικά με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της πολιτικής συνοχής όσο και για 
την επιβολή τους 

11 Ειδική έκθεση αριθ. 36/2016: Αξιολόγηση των ρυθμίσεων για το κλείσιμο των προγραμμάτων 
στους τομείς της συνοχής και της αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013 

12 Ειδική έκθεση αριθ. 02/2017: Διαπραγμάτευση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων του τομέα της συνοχής της περιόδου 2014-2020 από την Επιτροπή 

13 Ειδική έκθεση αριθ. 04/2017: Προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ από παράτυπες δαπάνες: Η 
Επιτροπή ενέτεινε την εφαρμογή προληπτικών μέτρων και δημοσιονομικών διορθώσεων στον 
τομέα της συνοχής την περίοδο 2007-2013 

14 Ειδική έκθεση αριθ. 15/2017: Οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες και το αποθεματικό επίδοσης 
στον τομέα της συνοχής: καινοτόμα μέσα που δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί αποτελεσματικά 

15 Ειδική έκθεση αριθ. 16/2018: Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αντιμετώπισαν με τις ενέργειές τους 
τη χαμηλή απορρόφηση κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, χωρίς όμως να εστιάζουν 
επαρκώς στα αποτελέσματα 

16 Ενημερωτικό έγγραφο (2018) για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ: μεταρρύθμιση του τρόπου 
λειτουργίας του προϋπολογισμού της ΕΕ 

17 Ειδική έκθεση αριθ. 11/2018: Νέες επιλογές για τη χρηματοδότηση έργων αγροτικής ανάπτυξης: 
αν και απλούστερες, δεν εστιάζουν στα αποτελέσματα 

Πηγή: ΕΕΣ. 
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Παράρτημα III - Επισκόπηση των διαδικασιών και των απαιτήσεων τεκμηρίωσης για την επιλογή και την υλοποίηση έργων, όπως 

τηρούνται σε 12 χρηματοδοτικά καθεστώτα ΕΠ από 12 κράτη μέλη 

  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
A ΟΡΟΙ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 
            

2 Συγχρηματοδότηση, 
ένταση της 
ενίσχυσης: 

            

 Πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις 

30 % 25 % 45 % έως 45 % έως 60 % έως 50 % έως 45-50 % έως 45 % έως 50 % έως 45 % έως 75 % έως 50 % 

 Μεσαίες 
επιχειρήσεις 

20 % 15 % 45 % έως 35 % έως 60 % έως 50 % έως 35-50 % έως 35 % έως 50 % έως 35 % έως 75 % έως 50 % 

Β ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ             
1 Έκταση της αίτησης 

έργου σε σελίδες  22 52 32 251 16 46 15 18 15 134 40 41 

2 Τρόποι υποβολής 
αίτησης έργου έντυπη 

μορφή  
έντυπη 
μορφή  

ηλεκτρονική 
μορφή 

ηλεκτρονική 
μορφή 

ηλεκτρονική 
και έντυπη 

μορφή 

έντυπη 
μορφή  

ηλεκτρονική 
μορφή 

ηλεκτρονική 
μορφή 

ηλεκτρονική 
μορφή 

ηλεκτρονική 
και έντυπη 

μορφή 

ηλεκτρονική 
και έντυπη 

μορφή 

ηλεκτρονική 
μορφή 

B1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΙΤΟΎΝΤΑ 

            

1 Στοιχεία 
ταυτοποίησης του 
αιτούντος  

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

2 Οικονομική 
κατάσταση του 
αιτούντος  

Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι 

3 Ανάλυση της 
ανταγωνιστικής 
θέσης του αιτούντος 

Όχι Όχι Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι 

4 Πείρα στην 
υλοποίηση έργων 
της ΕΕ  

Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι Ναι2 Ναι Όχι Ναι Ναι Όχι Ναι 

5 Διαθέσιμο 
πιστοποιητικό 
διαχείρισης της 
ποιότητας 
(πιστοποιητικό ISO) 

Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι Όχι Όχι Ναι Όχι Όχι 
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  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
B2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΡΓΟ             

1 Περιγραφή έργου Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 
2 Ανάλυση των 

προβλεπόμενων 
δαπανών 

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

3 Περιγραφή της 
στρατηγικής 
προσαρμογής του 
έργου 

Όχι3 Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι3 Όχι Ναι Ναι Ναι3 Ναι 

4 Συμβολή του έργου 
σε οριζόντιες αρχές  Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι 

5 Ανάλυση 
εναλλακτικών 
επιλογών όσον 
αφορά τη 
χρηματοδότηση του 
έργου 

Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι Όχι Όχι Ναι Ναι Όχι Όχι 

6 Χρηματοοικονομικές 
προβλέψεις 

3 έτη 3 έτη Όχι 3 έτη Όχι 8 έτη Όχι 

Για το 
πρώτο έτος 

μετά την 
περάτωση 
του έργου 

Όχι 19 έτη 4-12 έτη4 Όχι 

Γ ΕΦΑΡΜΟΓΗ              
Γ1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ             

1 Έκταση της αίτησης 
πληρωμής σε 
σελίδες 

2 7 10 σελίδες 
κατ’ ελάχιστον 145 3 9 30 σελίδες 

κατ’ ελάχιστον 3 2 11 5 17 

2 Τρόποι υποβολής 
του φακέλου της 
αίτησης πληρωμής 

ηλεκτρονική 
και έντυπη 

μορφή 

έντυπη 
μορφή 

ηλεκτρονική 
μορφή 

ηλεκτρονική 
μορφή 

ηλεκτρονική 
μορφή 

ηλεκτρονική 
και έντυπη 

μορφή 

ηλεκτρονική 
μορφή 

ηλεκτρονική 
μορφή 

ηλεκτρονική 
μορφή 

ηλεκτρονική 
μορφή 

ηλεκτρονική 
και έντυπη 

μορφή 

ηλεκτρονική 
μορφή 

3 Έκθεση προόδου 
υποβαλλόμενη για 
κάθε αίτηση 
πληρωμής 

Ναι Όχι6 Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 
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  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
Γ2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΕΓΓΡΑΦΑ             

1 Αριθμός εγγράφων 
που πρέπει να 
υποβάλλονται με 
την αίτηση 
πληρωμής 

100 % σε 
έντυπη 
μορφή 

100 % σε 
έντυπη 
μορφή 

100 % σε 
ηλεκτρονική 

μορφή 

100 % σε 
ηλεκτρονική 

μορφή 

100 % σε 
ηλεκτρονική 

μορφή 

100 % σε 
ηλεκτρονική 

μορφή 

100 % σε 
ηλεκτρονική 

μορφή 

100 % σε 
ηλεκτρονική 

μορφή 

100 % σε 
ηλεκτρονική 

μορφή 

100 % σε 
ηλεκτρονική 

μορφή 

100% σε 
έντυπη 
μορφή 

Δείγμα 
δικαιολογητικών 

εγγράφων σε 
ηλεκτρονική 

μορφή 

2 
  

Στα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά 
περιλαμβάνονται: 

            

 α) Τιμολόγια Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 
 β) Εξοφλητικές 

αποδείξεις Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι 

 γ) Επιβεβαιωτικά 
παράδοσης Όχι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

 δ) Συμβάσεις Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 
 ε) Λογιστικά 

παραστατικά Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

 στ) Άλλα έγγραφα 
ειδικού 
περιεχομένου 

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι 

3 Προθεσμία 
διατήρησης των 
δικαιολογητικών 
εγγράφων έως το 2031 

έως τις 31 
Δεκεμβρίου 

2028 

10 έτη μετά 
την τελική 

πληρωμή και 
3 έτη μετά το 
κλείσιμο του 

ΕΠ  

τουλάχιστον 
3 έτη μετά 
το κλείσιμο 
του ΕΠ, ήτοι 

μέχρι το 
2028 

έως τις 31 
Δεκεμβρίου 

2028 

5 έτη μετά 
την 

ολοκλήρωση 
του έργου 

τουλάχιστον 
μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 

2027 

10 έτη μετά 
την 

ολοκλήρωση 
του έργου7 

10 έτη μετά 
την 

ολοκλήρωση 
του έργου  

2 έτη8 
έως τις 31 

Δεκεμβρίου 
2028 

2 έτη8 

C3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ             

1 Προβλέπονται 
λεπτομερείς 
διαδικασίες 
σύναψης 
συμβάσεων που 
πρέπει να τηρούνται 

Όχι9 Όχι10 Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι 
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  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
από τις ΜΜΕ ως 
δικαιούχους 

1 Ο τελικός αριθμός των σελίδων της αίτησης του έργου μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το οριστικό περιεχόμενο της αίτησης. 
2 Στην περίπτωση της Κροατίας, η πείρα στην εκτέλεση έργων αναφέρεται σε έργα που χρηματοδοτούνται από οποιαδήποτε πηγή, ήτοι όχι μόνο σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα. 
3 Εμμέσως, δεδομένου ότι οι αιτούντες πρέπει να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με την πρόσκληση υποβολής προσφορών (και με την επιφύλαξη ότι η πρόσκληση συνάδει με το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα). 
4 Αναλόγως του είδους της επένδυσης. 
5 Ο τελικός αριθμός των σελίδων της αίτησης πληρωμής μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το οριστικό περιεχόμενο της αίτησης. 
6 Η έκθεση προόδου πρέπει να υποβάλλεται μόνο με την τελική αίτηση πληρωμής. 
7 Από την ημερομηνία του τελευταίου τιμολογίου. 
8 Δύο χρόνια από τις 31 Δεκεμβρίου που έπεται της υποβολής των λογαριασμών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις τελικές δαπάνες του ολοκληρωμένου έργου. 
9 Δεν προβλέπονται διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων. Βέβαια, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν τον εύλογο χαρακτήρα των δαπανών τους. 

10 Η επιλογή πρέπει να τεκμηριώνεται, καθώς και να επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων των αρχών των κρατών μελών και δημοσίως διαθέσιμων εγγράφων. 
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Εξετάστηκε το επιχειρησιακό πρόγραμμα 

Όχι Κράτος μέλος Εξετάστηκε το επιχειρησιακό πρόγραμμα Κοινός Κωδικός Αναγνώρισης (ΚΚΑ) του 
προγράμματος 

Άξονας 
προτεραιότητας 

Επενδυτική 
προτεραιότητα 

1 Αυστρία Επενδύσεις στην ανάπτυξη και απασχόληση Αυστρία 2014-2020 2014AT16RFOP001 Άξονας 
προτεραιότητας 2 

3δ  

2 Κροατία Ανταγωνιστικότητα και καινοτομία 2014HR16M1OP001 Άξονας 
προτεραιότητας 3 

3δ  

3 Τσεχική 
Δημοκρατία 

Επιχειρήσεις και καινοτομία για την ανταγωνιστικότητα 2014CZ16RFOP001 Άξονας 
προτεραιότητας 3 

3α  

4 Γαλλία Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΤΠΑ-ΕΚΤ Λορένη και Βόσγια 2014-2020 2014FR16M2OP007/2014FR16M0OP0151 Άξονας 
προτεραιότητας 2 

3α  

5 Γερμανία Σαξονία-Άνχαλτ ΕΤΠΑ 2014-2020 2014DE16RFOP013 Άξονας 
προτεραιότητας 2 

3δ  

6 Ουγγαρία Επιχειρησιακό πρόγραμμα Οικονομική ανάπτυξη και καινοτομία 2014HU16M0OP001 Άξονας 
προτεραιότητας 1 

3γ  

7 Iταλία Περιφερειακό ΕΠ Απουλία των ΕΤΠΑ-ΕΚΤ 2014IT16M2OP002 Άξονας 
προτεραιότητας 3 

3α  

8 Μάλτα Προαγωγή ανταγωνιστικής και βιώσιμης οικονομίας ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις μας 

2014MT16M1OP001 Άξονας 
προτεραιότητας 3 

3δ  

9 Πολωνία Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το Dolnośląskie 
Voivodeship 2014-2020 

2014PL16M2OP001 Άξονας 
προτεραιότητας 1 

3γ  

10 Σλοβακία Έρευνα και καινοτομία 2014SK16RFOP001 Άξονας 
προτεραιότητας 3 

3α  

11 Ισπανία Ανδαλουσία ΕΠ του ΕΤΠΑ 2014-20 2014ES16RFOP003 Άξονας 
προτεραιότητας 3 

3δ  

12 Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Ηνωμένο Βασίλειο – Αγγλία ΕΤΠΑ 2014UK16RFOP001 Άξονας 
προτεραιότητας 3 

3δ  

1 Ο Κοινός Κωδικός Αναγνώρισης (ΚΚΑ) του συγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος άλλαξε το 2017 από 2014FR16M2OP007 σε 2014FR16M0OP015. 

Πηγή: ΕΕΣ. 
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Παράρτημα IV - Εκτιμώμενος αντίκτυπος των μέτρων απλούστευσης που επέλεξε η 

Επιτροπή για την περίοδο 2014-2020 στο διοικητικό κόστος που βαρύνει τις διοικήσεις και 

στη διοικητική επιβάρυνση που επωμίζονται οι δικαιούχοι 

Μέτρο απλούστευσης 

Αντίκτυπος στο 
διοικητικό κόστος 

για τη διοίκηση 
(%) 

Αντίκτυπος στη 
διοικητική 

επιβάρυνση για 
τους δικαιούχους 

(%) 
Μέτρα απλούστευσης σχετικά με την πολιτική συνοχής (ΤΣ, ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) 
Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης αντικαθιστούν το εθνικό 
στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς και το εθνικό στρατηγικό σχέδιο 0,0 % 0,0 % 

Μεγαλύτερη θεματική συγκέντρωση 0,0 % 0,0 % 
Κοινοί δείκτες και ενισχυμένο πλαίσιο παρακολούθησης 0,5 % 0,9 % 
Εναρμόνιση των κανόνων -0,5 % -1,2 % 
Αναλογικός έλεγχος / ελάχιστη συχνότητα επιτόπιων ελέγχων -0,6 % -0,5 % 
Ηλεκτρονική συνοχή με δικαιούχους -1,7 % -4,8 % 
Απλούστεροι κανόνες για έργα που παράγουν έσοδα -0,6 % -2,2 % 
Συντομότερη περίοδος διατήρησης δικαιολογητικών εγγράφων -0,3 % -0,5 % 
Απλουστευμένη διαδικασία τροποποίησης προγράμματος 0,0 % 0,0 % 
Απλούστευση του εγγράφου/κειμένου του προγράμματος 0,0 % 0,0 % 
Ανεξάρτητη έκθεση ποιότητας για μεγάλα έργα 0,0 % 0,0 % 
Οι πάροχοι κατάρτισης ή μεταφοράς γνώσεων θεωρούνται 
δικαιούχοι -0,2 % -0,1 % 

Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων και 
ομάδες τοπικής δράσης 0,1 % -0,1 % 

Ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις (ΟΕΕ) 0,0 % 0,1 % 
Συγχώνευση διαχειριστικής αρχής - αρχής πιστοποίησης / μείωση 
αριθμού οργανισμών πληρωμών -0,2 % 0,0 % 

Επιχορηγήσεις και επιστρεπτέες ενισχύσεις ως επιλογές 
απλουστευμένου κόστους (ΕΑΚ) -1,7 % -6,3 % 

Κοινά Σχέδια Δράσης (ΚΣΔ) 0,0 % 0,0 % 
Μέτρα απλούστευσης για άλλα ταμεία (ΕΤΘΑ, ΕΓΤΑΑ) 
Προκαταβολές 0,1 % -0,1 % 
Καθορισμός εκ των προτέρων κριτηρίων για ασφαλιστική 
κάλυψη 0,0 % 0,0 % 

Ταχεία διαδικασία επιλογής 0,0 % 0,0 % 
Ειδικοί κανόνες υπολογισμού αποζημίωσης 0,0 % 0,0 % 
Σύνολο ΕΔΕΤ  -5,2 % -14,9 % 

Πηγή: «Use of new provisions on simplification during the early implementation phase of ESIF», 
τελική έκθεση της 19ης Ιουνίου 2017, SWECO, t33 & Spatial Foresight, κατά παραγγελία της ΓΔ 
Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης.
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Παράρτημα V - Εξέλιξη της νομοθεσίας και της καθοδήγησης 
 

  

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των πληροφοριών από την ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance. 

19

+ 11 %

Πλήθος κανονισμών της ΕΕ / αποφάσεων της Επιτροπής

+ 33 %

2007-20132000-2006

Πλήθος σελίδων

2014-2020

313

+ 127 % + 147 %

21 28

774
138

+ 362 %

Πλήθος εγγράφων καθοδήγησης

+ 47 %

2000-2006 2007-2013 2014-2020

+ 279 %

1 419

+ 120 %

3 115

Πλήθος σελίδων των εγγράφων καθοδήγησης

13

374

60
88

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance
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Παράρτημα VI - Πολιτική συνοχής (ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ περιλαμβανομένης της ΠΑΝ) την 

περίοδο 2014-2020, διαθέσιμη χρηματοδότηση, αριθμός ΕΠ, χρησιμοποιούμενοι δείκτες 

και αρχές που εμπλέκονται στη διαχείριση ανά κράτος μέλος 

 

 
Σημείωση: Τα στοιχεία που παρατίθενται για ορισμένες αρχές είναι εκτιμήσεις.  

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Κράτος μέλος

Ταμεία της ΕΕ (ΕΤΠΑ, 
ΤΣ, ΕΚΤ, 

περιλαμβανομένης 
της ΠΑΝ) σε 

εκατομμύρια ευρώ

Ποσοστό σε % 
των πόρων της 

ΕΕ
Αριθμός ΕΠ

Αριθμός 
δεικτών εκροής 

και 
αποτελέσματος

Αριθμός αρχών 
(διαχειριστική αρχή / 

ενδιάμεσος φορέας / αρχή 
πιστοποίησης / αρχή 

ελέγχου – κατ’ εκτίμηση)

Ποσοστό επί 
του συνολικού 
αριθμού των 

αρχών

AT 978 0,3 % 2 95 32 2,4 %
BE 2 021 0,6 % 7 227 37 2,7 %
BG 7 423 2,1 % 8 423 49 3,6 %
CY 702 0,2 % 2 99 9 0,7 %
CZ 21 643 6,2 % 8 399 15 1,1 %
DE 18 269 5,2 % 32 1 106 132 9,7 %
DK 413 0,1 % 2 58 10 0,7 %
EE 3 535 1,0 % 1 191 14 1,0 %
ES 27 942 8,0 % 45 756 89 6,6 %
FI 1 304 0,4 % 3 97 20 1,5 %
FR 14 763 4,2 % 40 1 366 323 23,8 %
GR 15 275 4,4 % 18 702 33 2,4 %
HR 8 463 2,4 % 2 282 24 1,8 %
HU 21 544 6,2 % 7 382 10 0,7 %
IE 1 020 0,3 % 3 86 4 0,3 %
IT 31 686 9,1 % 51 1 433 115 8,5 %
LT 6 709 1,9 % 1 288 31 2,3 %
LU 40 0,0 % 2 32 4 0,3 %
LV 4 418 1,3 % 1 244 3 0,2 %
MT 708 0,2 % 3 119 5 0,4 %
NL 1 015 0,3 % 5 103 10 0,7 %
PL 76 866 22,0 % 22 1 511 89 6,6 %
PT 21 343 6,1 % 12 450 66 4,9 %
RO 22 541 6,5 % 7 439 62 4,6 %
SE 1 764 0,5 % 11 150 5 0,4 %
SI 3 012 0,9 % 1 234 18 1,3 %
SK 13 768 3,9 % 7 467 35 2,6 %
UK 10 974 3,1 % 12 401 16 1,2 %
ΕΣ/ΔΣ 9 239 2,6 % 76 1 874 98 7,2 %
Γενικό σύνολο 349 380 100 % 391 -- 1 358 100 %
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Παράρτημα VII – Συντομογραφίες 

ΓΔ  Γενική Διεύθυνση  
ΓΚΑΚ Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία 
ΕΑΚ Επιλογές απλουστευμένου κόστους 
ΕΔΕΤ Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 
ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΕΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
ΕΠ Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
ΚΚΔ Κανονισμός περί κοινών διατάξεων 
ΜΜΕ Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
ΟΟΣΑ Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
ΠΔΠ Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
Πρόγραμμα 
COSME 

Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Competitiveness of 
Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises, COSME). 

ΣΕΣ Συμφωνία εταιρικής σχέσης 
ΣΛΕΕ Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ΤΣ Ταμείο Συνοχής 
EGESIF Ομάδα εμπειρογνωμόνων σχετικά με τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και 

επενδυτικά ταμεία (Expert group on European Structural and 
Investment Funds) 

IAS Υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου 
REFIT Πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας 

του κανονιστικού πλαισίου 
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Παράρτημα VIII - Γλωσσάριο 

Άξονας προτεραιότητας είναι καθεμία από τις προτεραιότητες της στρατηγικής στο πλαίσιο 

επιχειρησιακού προγράμματος, η οποία συνίσταται σε σειρά πράξεων που σχετίζονται 

μεταξύ τους και έχουν συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους. 

Οι αρχές ελέγχου παρέχουν στην Επιτροπή διασφάλιση όσον αφορά την αποτελεσματική 

λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου στο πλαίσιο 

ενός ΕΠ (και, κατ’ επέκταση, όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των 

πιστοποιηθεισών δαπανών). Συνήθως, οι αρχές ελέγχου αποτελούν υπηρεσία είτε του 

γραφείου του επικεφαλής της κυβέρνησης είτε του υπουργείου οικονομικών (ή φορέων 

εσωτερικού ελέγχου που υπάγονται στη δικαιοδοσία του), άλλων υπουργείων ή ανώτατων 

οργάνων ελέγχου. Οι εν λόγω αρχές πρέπει να είναι λειτουργικά ανεξάρτητες από τους 

οργανισμούς που διαχειρίζονται τους χρηματοδοτικούς πόρους. Η ελεγκτική αρχή 

υποβάλλει στις αρχές διαχείρισης και πιστοποίησης του ελεγχόμενου επιχειρησιακού 

προγράμματος τις διαπιστώσεις των ελέγχων στους οποίους υποβάλλει συστήματα και 

πράξεις. Άπαξ ετησίως, αναφέρει τις ετήσιες εργασίες της στην ετήσια έκθεση ελέγχου της 

Επιτροπής. Σε περίπτωση που η ελεγκτική αρχή κρίνει ότι η διαχειριστική αρχή δεν έχει 

λάβει τα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα, οφείλει να επιστήσει επ’ αυτού την προσοχή της 

Επιτροπής. 

Οι αρχές πιστοποίησης υποβάλλουν σε πρωτοβάθμιους ελέγχους τις δαπάνες που 

δηλώνουν οι διαχειριστικές αρχές και πιστοποιούν ότι οι δαπάνες αυτές είναι νόμιμες και 

κανονικές. 

Η διαχειριστική αρχή (ΔΑ) μπορεί να είναι εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή (ή 

άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας) που ορίζεται από το κράτος μέλος για τη διαχείριση 

επιχειρησιακού προγράμματος. Στα καθήκοντά της συγκαταλέγονται η επιλογή των προς 

χρηματοδότηση έργων, η παρακολούθηση της υλοποίησής τους και η υποβολή αναφορών 

στην Επιτροπή σχετικά με τις διάφορες οικονομικές πτυχές και τα επιτυγχανόμενα 

αποτελέσματα. Είναι επίσης ο φορέας που επιβάλλει δημοσιονομικές διορθώσεις σε 

δικαιούχους σε συνέχεια ελέγχων που διενεργούνται από την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 

Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) ή οποιαδήποτε αρχή του οικείου κράτους μέλους.  
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Οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες συνιστούν απαιτήσεις για την εκπλήρωση ορισμένων 

προϋποθέσεων από ένα κράτος μέλος, προτού αυτό λάβει πόρους από τα ευρωπαϊκά 

διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Κατά την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων 

για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, τα κράτη μέλη έπρεπε να αξιολογούν κατά 

πόσον πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις. Σε περίπτωση μη πλήρωσής τους, έπρεπε να 

καταρτιστούν σχέδια δράσης που να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με αυτές έως 

τις 31 Δεκεμβρίου 2016. 

Ενδιάμεσος φορέας είναι κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία, που ενεργεί υπό 

την ευθύνη μιας διαχειριστικής αρχής ή εκτελεί καθήκοντα για λογαριασμό της έναντι 

δικαιούχων οι οποίοι υλοποιούν πράξεις. 

Οι επιλογές απλουστευμένου κόστους (ΕΑΚ) είναι τα τρία είδη χρηματοδότησης που 

προβλέπονται στο άρθρο 67, στοιχεία β), γ) και δ), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013: οι 

τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους, τα κατ’ αποκοπήν ποσά και οι ενιαίοι 

συντελεστές χρηματοδότησης. 

Σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα (ΕΠ) ορίζονται οι προτεραιότητες και οι ειδικοί στόχοι 

ενός κράτους μέλους, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η χρηματοδότηση 

(συγχρηματοδότηση ΕΕ και εθνική συγχρηματοδότηση από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό 

τομέα) από τα ΕΔΕΤ θα χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου (επί 

του παρόντος επτά ετών) για τη χρηματοδότηση έργων. Τα έργα αυτά πρέπει να 

συμβάλλουν στην επίτευξη ορισμένου αριθμού στόχων, οι οποίοι καθορίζονται στο επίπεδο 

του άξονα προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος. Τα ΕΠ καταρτίζονται από το 

κράτος μέλος και πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή προτού εκτελεστεί οποιαδήποτε 

πράξη πληρωμής από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια της καλυπτόμενης 

περιόδου, τα εν λόγω προγράμματα μπορούν να τροποποιηθούν μόνον κατόπιν συμφωνίας 

των μερών.  

Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) είναι πέντε χωριστά ταμεία 

που υποστηρίζουν την υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε ολόκληρη την επικράτειά της, καθώς και την εκτέλεση της 

ειδικής αποστολής κάθε ταμείου, με πλαίσια πολιτικής που καθορίζονται για την επταετή 
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δημοσιονομική περίοδο του ΠΔΠ. Τα ταμεία είναι τα εξής: το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο 

Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).  

Με τον όρο κανονιστικός υπερθεματισμός νοούνται οι πρόσθετοι κανόνες και οι 

κανονιστικές απαιτήσεις που βαίνουν πέραν των απαιτήσεων που θεσπίζονται για τα 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ο 

κανονιστικός υπερθεματισμός διακρίνεται περαιτέρω σε «ενεργό» και σε «παθητικό». Με 

τον όρο «ενεργός κανονιστικός υπερθεματισμός» περιγράφονται οι πρόσθετες διοικητικές 

διαδικασίες και κανονιστικές υποχρεώσεις που βαίνουν πέραν των οριζόμενων σε επίπεδο 

ΕΕ απαιτήσεων των ΕΔΕΤ, ενώ ως «παθητικός κανονιστικός υπερθεματισμός» νοείται η 

αποχή των παραγόντων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο από την εφαρμογή των 

μέτρων απλούστευσης που προτείνονται στους κανονισμούς των ΕΔΕΤ. 

Ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) είναι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί 

καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 

γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

Οι κρατικές ενισχύσεις είναι οποιαδήποτε μορφή άμεσης ή έμμεσης χρηματοδοτικής 

στήριξης παρεχόμενης από δημόσιες αρχές σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Η Συνθήκη 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) απαγορεύει γενικώς τις κρατικές 

ενισχύσεις στο πλαίσιο της κοινής αγοράς, πλην των δεόντως αιτιολογημένων 

περιπτώσεων. Οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ καθορίζουν τις περιπτώσεις 

κατά τις οποίες η εν λόγω στήριξη δεν στρεβλώνει (ή δεν απειλεί να στρεβλώσει) τον 

ανταγωνισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποκλειστικώς αρμόδια να κρίνει κατά πόσον οι 

κρατικές ενισχύσεις που χορηγούν τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τους εν λόγω 

κανόνες. Οι διαδικαστικές αποφάσεις και οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
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υπόκεινται στον έλεγχο του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Η λογική παρέμβασης προσδιορίζει τη σχέση μεταξύ των αξιολογηθεισών αναγκών, των 

στόχων, των εισροών (όπως σχεδιάζονται και διατίθενται), των εκροών (όπως περιγράφονται 

στους στόχους και όπως επιτυγχάνονται) και των αποτελεσμάτων (επιδιωκόμενων και 

πραγματικών). 

Το πλαίσιο επιδόσεων είναι ένα σύνολο ορόσημων και στόχων που καθορίζονται για μια 

σειρά δεικτών που επιλέγουν τα κράτη μέλη για κάθε άξονα προτεραιότητας ενός 

επιχειρησιακού προγράμματος, εκτός από τους άξονες προτεραιότητας που αφορούν την 

τεχνική βοήθεια και τα προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από την πρωτοβουλία για τις 

ΜΜΕ. 

Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης συνάπτονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των 

επιμέρους κρατών μελών για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Περιγράφουν τον 

τρόπο με τον οποίο οι εθνικές αρχές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδότηση 

από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, τους στρατηγικούς στόχους και τις 

επενδυτικές προτεραιότητες κάθε χώρας, καθώς και τη σχέση τους με τον συνολικό στόχο 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη. Επίσης, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, λεπτομερή στοιχεία για τυχόν εκ των 

προτέρων αιρεσιμότητες και πλαίσια διαχείρισης επιδόσεων. Καταρτίζονται από το κράτος 

μέλος σε συνεννόηση με την Επιτροπή και εγκρίνονται από αυτή. 
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