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Σύνοψη 
I Η παρούσα επισκόπηση παρέχει συγκριτική ανάλυση των ταμείων για την πολιτική 
συνοχής της περιόδου 2021-2027 και του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), ανάλυση η οποία θα συμβάλει στην κατάρτιση των πολυετών 
δημοσιονομικών πλαισίων που θα ισχύσουν μετά το 2027. Εξετάσαμε τις ομοιότητες 
και τις διαφορές μεταξύ των δύο μέσων, εστιάζοντας στο συνολικό πλαίσιο, τη 
διακυβέρνηση και τις διαχειριστικές ρυθμίσεις τους. 

II Τον Ιούλιο του 2020, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να συσταθεί το μέσο 
NextGenerationEU (NGEU), ένα προσωρινό μέσο που αποσκοπεί στον μετριασμό των 
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, καθώς και 
στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ και των κρατών μελών της έναντι 
μελλοντικών κλυδωνισμών. Ο ΜΑΑ, ένας μηχανισμός βάσει του οποίου τα κράτη μέλη 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορηγήσεις και δάνεια, αντιστοιχεί στο 
μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του NGEU. Τα κράτη μέλη αναμένεται να 
χρησιμοποιήσουν τον ΜΑΑ προκειμένου να χρηματοδοτήσουν μεταρρυθμίσεις που 
συνδέονται αμεσότερα με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις οι οποίες εκδίδονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αλλά και επενδύσεις, όπως στον τομέα της 
πολιτικής συνοχής. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της συνολικής 
χρηματοδότησης της ΕΕ από περίπου 1 % έως και 3 % του ΑΕΠ της ΕΕ τα επόμενα έτη. 

III Η χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του ΜΑΑ παρέχεται μέσω επιχορηγήσεων, 
όπως το μεγαλύτερο μέρος των προγραμμάτων της πολιτική συνοχής, και επιπλέον 
μέσω δανείων που πρέπει να αποπληρωθούν από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδότηση 
για την πολιτική συνοχής χορηγείται στα κράτη μέλη βάσει μεθόδου στο πλαίσιο της 
οποίας λαμβάνονται υπόψη οι εσωτερικές περιφερειακές ανισότητές τους. Ωστόσο, οι 
ανισότητες αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την κατανομή της χρηματοδοτικής 
στήριξης που παρέχεται μέσω του ΜΑΑ. 

IV Ο ΜΑΑ λειτουργεί ταυτόχρονα με τους μηχανισμούς χρηματοδότησης που 
στηρίζουν την πολιτική συνοχής της ΕΕ. Τα κράτη μέλη έχουν επομένως την επιλογή 
να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις χρησιμοποιώντας είτε τον ΜΑΑ είτε τα ταμεία που 
στηρίζουν την πολιτική συνοχής. Ο ΜΑΑ υλοποιείται υπό άμεση διαχείριση, ενώ τα 
ταμεία της πολιτικής συνοχής υλοποιούνται υπό επιμερισμένη διαχείριση. Αυτό 
σημαίνει ότι οι αρχές της ΕΕ και των κρατών μελών έχουν διαφορετικές αρμοδιότητες 
σε σχέση με κάθε πηγή χρηματοδότησης. Ανεξαρτήτως του τρόπου διαχείρισης, η 
Επιτροπή φέρει την τελική ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η 
πολυεπίπεδη δομή διακυβέρνησης και η αρχή της εταιρικής σχέσης που ισχύουν για 
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τα ταμεία της πολιτικής συνοχής δεν ισχύουν για τον ΜΑΑ. Η συμμετοχή των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών δεν είναι απαιτούμενη στον ίδιο βαθμό με τα 
ταμεία της πολιτικής συνοχής. 

V Το πλήθος των εγγράφων προγραμματισμού για τα δύο μέσα, καθώς και το 
σκεπτικό στο οποίο βασίζονται διαφέρουν σημαντικά, όπως επίσης και οι διαδικασίες 
έγκρισης και αξιολόγησης. Ο συντονισμός της παράλληλης εφαρμογής αποτελεί 
μέρος της διαδικασίας προγραμματισμού και των δύο μέσων, και αυτό που 
απαιτείται από τα κράτη μέλη είναι τα δύο μέσα να αλληλοσυμπληρώνονται αντί να 
αλληλοεπικαλύπτονται. Κατά την περίοδο 2014-2020, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής παρείχαν χρηματοδότηση 
ισοδύναμη με περίπου το 10 % των συνολικών δημόσιων επενδύσεων στην ΕΕ των 27. 
Την τρέχουσα περίοδο, ο ΜΑΑ θα αυξήσει περαιτέρω το ποσοστό των 
χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ δημόσιων επενδύσεων στα κράτη μέλη. Στις 
περιπτώσεις που το ποσοστό αυτό είναι ήδη υψηλό, η πρόσθετη χρηματοδότηση του 
ΜΑΑ ενδέχεται να εντείνει περαιτέρω την πίεση που ασκείται στην ικανότητα των 
κρατών μελών να δαπανήσουν τα κονδύλια που έχουν στη διάθεσή τους. 

VI Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή εκτιμήσεις κόστους για τα 
μέτρα που περιλαμβάνονται στα οικεία σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ). 
Η Επιτροπή επαληθεύει τον εύλογο και βάσιμο χαρακτήρα αυτών των εκτιμήσεων 
κατά την αξιολόγηση των σχεδίων, ωστόσο οι πληρωμές στο πλαίσιο του ΜΑΑ δεν 
συνδέονται με αυτές τις δαπάνες. Αυτό είναι κάτι που έχει σημαντικό αντίκτυπο στο 
πώς προγραμματίζονται και σχεδιάζονται οι παρεμβάσεις στα κράτη μέλη, στο πώς 
παρακολουθείται και αναφέρεται η πρόοδος στην Επιτροπή, και στο πώς 
πραγματοποιούνται οι εκταμιεύσεις για την ικανοποιητική εκπλήρωση των ορόσημων 
και των στόχων. Ωστόσο, ο βαθμός στον οποίο η χρηματοδότηση του ΜΑΑ αυτή 
καθαυτή βασίζεται περισσότερο στις επιδόσεις σε σύγκριση με την πολιτική συνοχής 
μένει να διαπιστωθεί. Επίσης, οι όροι πληρωμής βάσει των οποίων εκταμιεύονται τα 
κονδύλια του ΜΑΑ είναι περισσότερο ευέλικτοι από ό,τι ισχύει για τη συντριπτική 
πλειονότητα των δαπανών στο πλαίσιο των ταμείων της πολιτικής συνοχής. 

VII Μεταξύ των δύο μέσων διαφέρουν επίσης οι διατάξεις που διέπουν την 
παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση. Η παρακολούθηση του 
ΜΑΑ συνδέεται με την επίτευξη ορόσημων και στόχων, ενώ όσον αφορά την πολιτική 
συνοχής, οι πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις δεν λαμβάνονται υπόψη στις 
οικονομικές εκθέσεις. Και για τα δύο μέσα, οι περισσότεροι δείκτες που 
χρησιμοποιούνται για σκοπούς παρακολούθησης αφορούν ειδικά κάθε πρόγραμμα 
και ΣΑΑ, και δεν εφαρμόζονται κοινοί δείκτες για όλους τους τομείς. Πάντως, οι 
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δείκτες αυτοί δεν είναι εφικτό να συγκεντρώνονται για τη μέτρηση των επιδόσεων σε 
επίπεδο ΕΕ ή για την πραγματοποίηση συγκρίσεων μεταξύ των διαφόρων 
προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής ή μεταξύ αυτών και των ΣΑΑ. Οι αξιολογήσεις 
των δύο μέσων που έχουν προγραμματιστεί για το 2024 πρέπει να συντονιστούν 
στενά, μεταξύ άλλων με την ενδιάμεση επανεξέταση της πολιτικής συνοχής το 2025, 
ενόψει της κατάρτισης του πλαισίου της πολιτικής συνοχής μετά το 2027. 

VIII Σε επίπεδο ΕΕ, οι ρυθμίσεις δικλίδων και ελέγχου στο πλαίσιο του ΜΑΑ 
επικεντρώνονται στην ικανοποιητική εκπλήρωση ορόσημων και στόχων. Όσον αφορά 
τα ταμεία της πολιτικής συνοχής, οι ρυθμίσεις δικλίδων και ελέγχου τόσο σε επίπεδο 
Επιτροπής όσο και σε επίπεδο κρατών μελών επικεντρώνονται κυρίως στην 
κανονικότητα των πραγματοποιηθεισών δαπανών, κατά τον χρόνο απόδοσης των 
δαπανών βάσει του πραγματικού κόστους. Όσον αφορά τον ΜΑΑ, η Επιτροπή πρέπει 
να διασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της 
ΕΕ· για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να αποκομίζει επαρκή βεβαιότητα από 
τα κράτη μέλη ότι ο ΜΑΑ εφαρμόζεται σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο. 
Επιπλέον, για τους σκοπούς του ελέγχου και των δικλίδων, τα κράτη μέλη πρέπει να 
συλλέγουν δεδομένα για τους τελικούς αποδέκτες των ταμείων και κατάλογο με τα 
χρηματοδοτούμενα μέτρα. 

IX Η παρούσα συγκριτική ανάλυση αποτελεί επισκόπηση και όχι έλεγχο. Τα προσεχή 
έτη, η ταυτόχρονη ανάπτυξη των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής και του ΜΑΑ 
θα καταδείξει πώς επηρεάζουν οι διαφορές στο κανονιστικό πλαίσιο την εφαρμογή 
και τα αποτελέσματα.  
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Εισαγωγή 
01 Στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 
2021-20271 θα χορηγηθεί χρηματοδότηση ύψους 1 211 δισεκατομμυρίων ευρώ2. Η 
χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής, η οποία κατανέμεται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) 3 
και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) 4, θα ανέλθει σε 
361 δισεκατομμύρια ευρώ από το ανωτέρω συνολικό ποσό και θα κατανεμηθεί ως επί 
το πλείστον μέσω επιχορηγήσεων στα κράτη μέλη (βλέπε πλαίσιο 1). 

Πλαίσιο 1 

Πολιτική συνοχής: η κύρια μακροπρόθεσμη επενδυτική πολιτική της 
ΕΕ 

Η πολιτική συνοχής είναι ο βασικός τομέας μακροπρόθεσμης επενδυτικής 
πολιτικής στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Γνωστή αρχικά ως «περιφερειακή 
πολιτική», εισήχθη με τη Συνθήκη της Ρώμης. Το 1988, τα διαρθρωτικά ταμεία 
ενσωματώθηκαν σε μια γενική πολιτική συνοχής της ΕΕ, στόχος της οποίας ήταν 
«η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τη μείωση των διαφορών 
μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των περιοχών»5. 

02 Στις αρχές του 2020, η πανδημία COVID-19 εξαπλώθηκε από την Κίνα στην 
Ευρώπη προκαλώντας οικονομική ύφεση σημαντικά μεγαλύτερη από εκείνη που είχε 
προκαλέσει η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Στο τέλος του 2021, η Επιτροπή 
ανέμενε ότι, έως τις αρχές του 2023, θα επιτυγχανόταν η επιστροφή στα προ 
πανδημίας επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης6. Ωστόσο, η ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία και η επακόλουθη αύξηση του ενεργειακού κόστους οδήγησαν ξανά σε επί 

                                                             
1 Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021 έως 2027. 

2 The EU’s 2021-2027 long-term budget and NGEU, Facts and figures, 2021, σ. 6. 

3 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1058 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 
Ταμείο Συνοχής («κανονισμός ΕΤΠΑ/ΤΣ»). 

4 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1057 περί ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ και 
καταργήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 («κανονισμός ΕΚΤ+»). 

5 Άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

6 European Economic Forecast, Autumn 2021, έγγραφο 160, 2021, σ. 24. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2093&from=EN
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3e77637-a963-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2021-economic-forecast_en
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τα χείρω αναθεώρηση των οικονομικών προβλέψεων και καθυστέρησαν περαιτέρω 
την οικονομική ανάκαμψη7 (βλέπε γράφημα 1). 

Γράφημα 1 — Δείκτης όγκου ΑΕΠ της ΕΕ των 27, 2006 – καλοκαίρι 2022 
(σε ποσοστό) 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής. 

03 Για τον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας στους πολίτες και στις 
επιχειρήσεις, για την τόνωση της ανάκαμψης και την προώθηση της ανθεκτικότητας 
της ΕΕ και των κρατών μελών, το Συμβούλιο ενέκρινε το προσωρινό μέσο 
NextGenerationEU (NGEU) 8. Μεταξύ 2021 και 2026, το NGEU θα διαθέσει 
807 δισεκατομμύρια ευρώ στα κράτη μέλη9. Περίπου το 90 % της χρηματοδότησης 
από το NGEU (724 δισεκατομμύρια ευρώ) θα διοχετευθεί μέσω του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) 10. Ο ΜΑΑ θα παράσχει επιχορηγήσεις 
(338 δισεκατομμύρια ευρώ) και δάνεια (386 δισεκατομμύρια ευρώ) που μπορεί να 
ζητήσουν τα κράτη μέλη11. Από τα υπόλοιπα 83 δισεκατομμύρια ευρώ των κονδυλίων 

                                                             
7 European Economic Forecast, Summer 2022, έγγραφο 183, 2022, σ. 18. 

8 Άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2094 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση Μέσου 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της ανάκαμψης μετά την κρίση της 
νόσου COVID-19 («κανονισμός NGEU»). 

9 Όλα τα ποσά που παρουσιάζονται στην επισκόπηση εκφράζονται σε τρέχουσες τιμές. 

10 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
(«κανονισμός ΜΑΑ»). 

11 Άρθρο 15, παράγραφος 2, του κανονισμού ΜΑΑ. 
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https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/summer-2022-economic-forecast-russias-war-worsens-outlook_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2094&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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του NGEU, 51 δισεκατομμύρια ευρώ προστέθηκαν στα προγράμματα της πολιτικής 
συνοχής 2014-2020 μέσω του REACT-EU12 (βλέπε πλαίσιο 2). 

Πλαίσιο 2 

ΜΑΑ: ένα έκτακτο προσωρινό μέσο για την οικονομική ανάκαμψη 

Ο ΜΑΑ είναι ένα έκτακτο προσωρινό μέσο που θεσπίστηκε στο πλαίσιο της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 13. Στόχος του είναι να συμβάλει 
στην ανάκαμψη από την οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, 
ενθαρρύνοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα έναντι 
μελλοντικών κλυδωνισμών. 

04 Στο γράφημα 2 παρουσιάζεται η συνολική χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ που θα 
διατεθεί μέσω του NGEU και του ΠΔΠ τα επόμενα έτη. 

                                                             
12 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2221 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 

όσον αφορά τους πρόσθετους πόρους REACT-EU και τις ρυθμίσεις εφαρμογής με σκοπό 
την παροχή βοήθειας για τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας 
(«κανονισμός REACT-EU»). 

13 Αιτιολογική σκέψη 2 του κανονισμού ΜΑΑ. Άρθρο 175 της ΣΛΕΕ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EL
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Γράφημα 2 — Χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ διατιθέμενη μέσω του 
NGEU και του ΠΔΠ

σε τρέχουσες τιμές 

Πηγή: ΕΕΣ βάσει στοιχείων της Επιτροπής που δημοσιεύθηκαν τον Απρίλιο του 2021. 

05 Υπάρχει μία ενιαία δεξαμενή έργων για τις προγραμματισμένες επενδύσεις που
θα χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Δεδομένου ότι ο ΜΑΑ και τα 
ταμεία της πολιτικής συνοχής εφαρμόζονται παράλληλα, η νομοθεσία που διέπει και 
τα δύο μέσα απαιτεί οι επενδύσεις να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται κατά τρόπο 
που να διευκολύνει την αλληλοσυμπλήρωση των δύο μέσων και όχι την 
αλληλεπικάλυψή τους. Ειδικότερα, στη νομοθεσία προβλέπεται η απαίτηση να 
προσδιορίζεται η συμπληρωματικότητα στα έγγραφα των προγραμμάτων14. 
Ταυτόχρονα, απαγορεύεται η διπλή χρηματοδότηση15. 

14 Άρθρο 28 του κανονισμού ΜΑΑ. Άρθρο 11 και άρθρο 22, παράγραφος 3, στοιχείο α), του 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων (κανονισμός περί κοινών 
διατάξεων, «ΚΚΔ»). 

15 Αιτιολογική σκέψη 62 του κανονισμού ΜΑΑ. 

REACT EU

NextGenerationEU
807 δισ. ευρώ

2021-2027
Μακροπρόθεσμος 
προϋπολογισμός

1 211 δισ. ευρώ

Ταμεία για την 
πολιτική συνοχής
(ΕΤΠΑ/ΤΣ και ΕΚΤ+)

Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας 
724 δισ. ευρώ, εκ των οποίων
338 δισ. ευρώ για επιχορηγήσεις και 
386 δισ. ευρώ για δάνεια

Άλλα ταμεία της ΕΕ

Άλλοι τομείς πολιτικής

32 δισ. ευρώ

361 δισ. ευρώ

338 δισ. ευρώ σε 
επιχορηγήσεις

165 δισ. ευρώ 
σε ενεργοποιημένα δάνεια

221 δισ. ευρώ σε μη 
ενεργοποιημένα δάνεια

850 δισ. ευρώ

51 δισ. ευρώ

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/mff_2021-2027_breakdown_current_prices.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης 
06 Η παρούσα επισκόπηση παρέχει συγκριτική ανάλυση των ταμείων της πολιτικής 
συνοχής 2021-2027 και του ΜΑΑ, με σκοπό να συμβάλει στην κατάρτιση των ΠΔΠ 
μετά το 2027. Εξετάσαμε το θέμα αυτό λόγω της σημασίας των δύο μέσων για την 
οικονομική ανάκαμψη στα κράτη μέλη της ΕΕ μετά την πανδημία COVID-19, καθώς 
και λόγω του ενδιαφέροντος για τον μηχανισμό υλοποίησης του ΜΑΑ. Εξετάσαμε τις 
ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των δύο μέσων, εστιάζοντας στο γενικό πλαίσιο, 
τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης και διαχείρισης, τις διασυνδέσεις τους, καθώς και τους 
κινδύνους και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την παράλληλη εφαρμογή τα 
επόμενα έτη. 

07 Συγκρίναμε τη νομοθεσία που διέπει τον ΜΑΑ με εκείνη που διέπει τα ταμεία 
της πολιτικής συνοχής (ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ+, εξαιρουμένων του REACT-EU, του Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης και του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη») για την 
περίοδο 2021-2027. Αναλύσαμε επίσης τις σχετικές με τον ΜΑΑ κατευθυντήριες 
γραμμές που έχει εκδώσει η Επιτροπή και πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με 
υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (ΓΔ REGIO), 
της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (ΓΔ EMPL) 
και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ΓΔ ECFIN), 
καθώς και με την ειδική ομάδα για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα (RECOVER) 
της Γενικής Γραμματείας. 

08 Σε επίπεδο κρατών μελών, πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με τις εθνικές αρχές 
συντονισμού του ΜΑΑ και με άλλους φορείς που συμμετέχουν στην κατάρτιση και την 
εφαρμογή των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) στο πλαίσιο 
του ΜΑΑ και των συμφωνιών εταιρικής σχέσης για την περίοδο 2021-2027. Επιλέξαμε 
τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία για την 
επισκόπησή μας, ώστε να συμπεριλάβουμε στο πεδίο εφαρμογής κράτη μέλη τόσο με 
ομοσπονδιακή όσο και με κεντρική οργάνωση. Η Ισπανία και η Ιταλία είναι επίσης οι 
δύο μεγαλύτερες δικαιούχοι χώρες όσον αφορά τη συνδυασμένη χρηματοδότηση για 
την πολιτική συνοχής και τον ΜΑΑ. Τα ΣΑΑ των κρατών μελών του δείγματός μας 
είχαν εγκριθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021, όταν ξεκινήσαμε τις εργασίες μας. 

09 Επίσης, βασιστήκαμε σε περισσότερες από 200 δημόσια διαθέσιμες μελέτες και 
δημοσιεύσεις άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ερευνητικών ιδρυμάτων, 
πανεπιστημιακών και ομάδων προβληματισμού, καθώς και σε πολυάριθμες δικές μας 
εκθέσεις (βλέπε παράρτημα I). 
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10 Το παρόν έγγραφο αποτελεί επισκόπηση, όχι έλεγχο. Κατά τον χρόνο των 
εργασιών μας, ο ΜΑΑ βρισκόταν στο δεύτερο έτος εφαρμογής του, ενώ η υλοποίηση 
των ταμείων της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027 άρχισε σταδιακά τον 
Μάρτιο του 2022.  
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Το γενικό πλαίσιο 

Παρόμοιες οι προτεραιότητες, ωστόσο η χρηματοδότηση του 
ΜΑΑ συνδέεται στενότερα με μεταρρυθμίσεις 

Παρόμοιες προτεραιότητες με διαφορετική παρουσίαση 

11 Τόσο ο ΜΑΑ όσο και τα ταμεία της πολιτικής συνοχής έχουν ως σκοπό να 
συμβάλουν στις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ όσον αφορά την προώθηση του 
ψηφιακού μετασχηματισμού και της πράσινης μετάβασης16. Επίσης, και τα δύο μέσα 
στηρίζουν τις επενδύσεις για «συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες» στο πλαίσιο του 
τομέα 2 του ΠΔΠ. Η αλληλεπικάλυψη αυτή παρέχει στα κράτη μέλη μεγάλη διακριτική 
ευχέρεια όταν είναι να επιλέξουν με ποιο μέσο θα χρηματοδοτηθεί μια συγκεκριμένη 
επένδυση. 

12 Οι προτεραιότητες δαπανών του ΜΑΑ και των ταμείων της πολιτικής συνοχής 
διαρθρώνονται και παρουσιάζονται διαφορετικά. Ο ΜΑΑ ομαδοποιεί τους τομείς 
πολιτικής της ΕΕ σε έξι πυλώνες17, ενώ τα ταμεία της πολιτικής συνοχής 2021-2027 
στηρίζουν πέντε στόχους πολιτικής18 (βλέπε γράφημα 3 και παράρτημα II για 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προγραμματισμένες δαπάνες μέχρι τον 
Οκτώβριο του 2022). 

                                                             
16 Πολιτικές κατευθύνσεις για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2019-2024, 16.7.2019. 

17 Άρθρο 3 του κανονισμού ΜΑΑ. 

18 Άρθρο 5 παράγραφος 1 του ΚΚΔ. 

https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/62e534f4-62c1-11ea-b735-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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Γράφημα 3 — Στόχοι της πολιτικής συνοχής και πυλώνες του ΜΑΑ 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει του ΚΚΔ και του κανονισμού ΜΑΑ. 

13 Υπάρχουν συγκεκριμένες διαφορές στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 
κατανεμηθεί η ενωσιακή χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΜΑΑ και στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής. 

— Για τον ΜΑΑ έχει τεθεί τιμή-στόχος για διάθεση τουλάχιστον του 37 % των 
συνολικών πιστώσεων για την πράσινη μετάβαση και τουλάχιστον του 20 % για 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό19. Στα ΣΑΑ όλων των κρατών μελών προβλέπεται 
υπέρβαση και των δύο αυτών ορίων20. 

— Η πολιτική συνοχής 2021-2027 περιλαμβάνει απαίτηση θεματικής 
συγκέντρωσης. Σύμφωνα με την απαίτηση αυτή, που ακολουθεί παρόμοια 
προσέγγιση με αυτή του ΜΑΑ, πρέπει ένα ελάχιστο ποσοστό χρηματοδότησης 
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής να διατεθεί στην καινοτομία (τουλάχιστον 
25 %, αυξανόμενο σε 85 % για τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες) και 
στην πράσινη μετάβαση (τουλάχιστον 30 %) 21˙ από το ΕΚΤ+ πρέπει να διατεθεί 
στην κοινωνική ένταξη (τουλάχιστον 25 %), στην απασχόληση των νέων 
(τουλάχιστον 12,5 %), στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας (τουλάχιστον 
5 %) και στη στήριξη των απόρων (τουλάχιστον 3 %) 22. Η πολιτική συνοχής δεν 
χρηματοδοτεί μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης, με ορισμένες εξαιρέσεις, 
όπως οι στοχευμένες μεταρρυθμίσεις των θεσμών και των υπηρεσιών της 

                                                             
19 Άρθρο 18, παράγραφος 4, στοιχεία ε) και στ), του κανονισμού ΜΑΑ. 

20 Recovery and Resilience Scoreboard. 

21 Άρθρο 4 του κανονισμού ΕΤΠΑ/ΤΣ. 

22 Άρθρο 7 του κανονισμού ΕΚΤ+. 
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βιώσιμη 
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απασχόληση, 
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αποκλεισμούς

Ανταγωνιστική 
και εξυπνότερη 

Ευρώπη

Κοινωνική 
Ευρώπη χωρίς 
αποκλεισμούς

Κοινωνική 
και 

εδαφική 
συνοχή

Υγεία, 
οικονομική, 

κοινωνική και 
θεσμική 

ανθεκτικότητα

Πολιτικές 
για την 

επόμενη 
γενιά

Ευρώπη 
εγγύτερα 

στους 
πολίτες

Ψηφιακός 
μετασχηματισμός

7 %8 %8 %11 %25 %42 %

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=EN
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αγοράς εργασίας στο πλαίσιο του ΕΚΤ+23. Ωστόσο, απαιτείται η εκπλήρωση των 
πρόσφορων όρων, ως προϋπόθεση για την εφαρμογή των ταμείων της πολιτικής 
συνοχής24. 

Στο πλαίσιο και των δύο μέσων, τα κράτη μέλη οφείλουν να τηρούν την αιρεσιμότητα 
για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ25 και να χρηματοδοτούν μόνο 
επενδύσεις που δεν βλάπτουν σημαντικά το περιβάλλον26. 

Η χρηματοδότηση από τον ΜΑΑ προορίζεται να συνδέεται στενότερα 
με τις μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στις ΣΑΧ, ωστόσο 
ορισμένες σημαντικές πτυχές παρέμειναν ακάλυπτες 

14 Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή αναλύει τις ανάγκες 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στα κράτη μέλη και εκδίδει ειδικές 
συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) 27, οι οποίες παρέχουν ειδικά προσαρμοσμένη καθοδήγηση 
σχετικά με τη μακροοικονομική, δημοσιονομική και διαρθρωτική πολιτική28. 

15 Στο πλαίσιο τόσο του ΜΑΑ όσο και της πολιτικής συνοχής, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να καλύψουν τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες που καθορίζονται στις 
ΣΑΧ του 2019 και του 202029. Όσον αφορά τα ταμεία της πολιτικής συνοχής, οι 
επενδυτικές προτεραιότητες καθορίζονται κατά τη διαδικασία προγραμματισμού30, 
λαμβανομένων υπόψη των ΣΑΧ. Διαπιστώσαμε στο παρελθόν ότι ήταν συχνό το 
φαινόμενο τα κράτη μέλη να μην έχουν υλοποιήσει πλήρως τις ΣΑΧ τους, καθώς και 
ότι η σύνδεση μεταξύ των δαπανών της ΕΕ και της υλοποίησης των ΣΑΧ την περίοδο 
                                                             
23 Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β), του κανονισμού EKT+. 

24 Άρθρο 15 του ΚΚΔ. 

25 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητος για την 
προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης. 

26 Άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη 
διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων, και για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/2088. 

27 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του 
Συμβουλίου για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την 
εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. 

28 Άρθρα 121 και 148 της ΣΛΕΕ. 

29 Άρθρο 17, παράγραφος 3, του κανονισμού ΜΑΑ. Άρθρο 12, παράγραφος 1, του ΚΚΔ. 

30 Παράρτημα Δ των εκθέσεων ανά χώρα του 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2092&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1175&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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2011-2018 ήταν ανεπαρκής31. Η Επιτροπή ανέλυσε πρόσφατα τον βαθμό στον οποίο 
έχουν υλοποιηθεί οι ΣΑΧ της περιόδου 2019-2020. Διαπίστωσε ότι έχει σημειωθεί 
μερική ή περιορισμένη πρόοδος όσον αφορά το 85 % αυτών των ΣΑΧ και σημαντική 
πρόοδος όσον αφορά το 11 %. Μόνο το 1 % των ΣΑΧ έχει υλοποιηθεί πλήρως. Για 
το 3 % των ΣΑΧ δεν έχει σημειωθεί πρόοδος32. 

16 Στον κανονισμό ΜΑΑ εισάγεται αμεσότερη σύνδεση της χρηματοδότησης της ΕΕ 
με τις εθνικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις από ό,τι στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής. Βάσει του κανονισμού, τα κράτη μέλη πρέπει να καλύπτουν στα ΣΑΑ τους 
«το σύνολο ή σημαντικό υποσύνολο» των προκλήσεων που θίγονται στις ΣΑΧ. 
Επιπλέον, οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων του ΜΑΑ ενσωματώθηκαν στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2022. Σε περίπτωση που η Επιτροπή θεωρήσει ότι οι 
μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στα ΣΑΑ δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη, μπορεί να προτείνει πρόσθετες ΣΑΧ33. 
Όπως αναφέρουμε σε πρόσφατη έκθεσή μας, ορισμένες σημαντικές διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονταν στις ΣΑΧ του 2019 δεν είχαν καλυφθεί στο 
πλαίσιο των ΣΑΑ που έχουμε εξετάσει μέχρι στιγμής34.  

Διαφορετική για τον ΜΑΑ η μέθοδος κατανομής κονδυλίων 
και χρηματοδότησης μέσω της έκδοσης ομολόγων 

Οι μέθοδοι κατανομής των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής και του 
ΜΑΑ διαφέρουν 

17 Τα ταμεία της πολιτικής συνοχής και ο ΜΑΑ χρησιμοποιούν διαφορετικές 
μεθόδους για την κατανομή της χρηματοδότησης στα κράτη μέλη. Τα κονδύλια της 

                                                             
31 Ειδική έκθεση 16/2020, με τίτλο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο — Οι συστάσεις ανά χώρα 

καλύπτουν μεν σημαντικά ζητήματα, χρήζουν δε καλύτερης υλοποίησης», σημεία 41-44 
και 60. Γνώμη 06/2020 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
[COM(2020) 408], σημείο 46. 

32 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2022 — Εαρινή δέσμη 
μέτρων, COM(2022) 600, προσάρτημα 2, σ. 18. 

33 Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο την εποχή του ΜΑΑ. 

34 Ειδική έκθεση 21/2022, με τίτλο «Η αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας από την Επιτροπή - συνολικά επαρκής, ωστόσο υπάρχουν ακόμη κίνδυνοι 
κατά την υλοποίηση», σημείο 53. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_16/SR_european-semester-2_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0600&from=EN
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/2022-european-semester-cycle_el
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_EL.pdf
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πολιτικής συνοχής κατανέμονται λαμβάνοντας υπόψη εθνικές και περιφερειακές 
ανισότητες, ενώ η κατανομή βασίζεται σε μια καθιερωμένη μέθοδο, τη μέθοδο του 
Βερολίνου35. Η μέθοδος κατανομής των πόρων στο πλαίσιο του ΜΑΑ συμφωνήθηκε 
τον Ιούλιο του 202036. Η μέθοδος αυτή λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες προ της 
πανδημίας ανισότητες στον τομέα της ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο όχι όμως σε 
περιφερειακό. Το ΑΕΠ ορισμένων κρατών μελών μειώθηκε λόγω της πανδημίας. Αυτό 
που συνέβη ήταν ότι για τον καθορισμό της κατανομής των επιχορηγήσεων του ΜΑΑ 
οι υφιστάμενες προ της πανδημίας διαρθρωτικές ανισότητες αποτέλεσαν 
σημαντικότερο παράγοντα από ό,τι ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας, παρότι 
ο μετριασμός του αντικτύπου αυτού ήταν ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του 
ΜΑΑ (βλέπε πλαίσιο 3). 

                                                             
35 Συνοπτική περιπτωσιολογική επισκόπηση 2019, με τίτλο «Κατανομή των πόρων της 

πολιτικής συνοχής στα κράτη μέλη την περίοδο 2021-2027», Μάρτιος 2019, σημείο 4. 

36 Συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Συμβουλίου, EUCO 10/20, 21.7.2020. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_COHESION/RCR_COHESION_EL.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2020-INIT/el/pdf
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Πλαίσιο 3 

Μέθοδοι κατανομής της χρηματοδότησης 

Το βασικό κριτήριο κατανομής για τα ταμεία της πολιτικής συνοχής είναι το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ και το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) των περιφερειών, 
δηλαδή η σχετική ευημερία σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ, προσαρμοσμένη 
ανάλογα με την αγοραστική δύναμη37. Άλλοι παράγοντες που λαμβάνονται 
υπόψη είναι τα ποσοστά ανεργίας, τα επίπεδα εκπαίδευσης, η καθαρή 
μετανάστευση από χώρες εκτός ΕΕ και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου38. 
Εφαρμόζονται ορισμένες τελικές προσαρμογές προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
διάθεση επαρκών πόρων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες39. 

Το 70 % της συνιστώσας επιχορηγήσεων του ΜΑΑ κατανέμεται με βάση τον 
πληθυσμό του κράτους μέλους, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του για το 2019 και το μέσο 
πενταετές ποσοστό ανεργίας για την περίοδο 2015-2019. Το υπόλοιπο 30 % 
κατανεμήθηκε προσωρινά με βάση την εκτιμώμενη πτώση του ΑΕΠ το 2020 και 
το 2021, με πρόθεση να αποτυπωθεί ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας40. 
Οι διαφορές στις τιμές μεταξύ των κρατών μελών δεν λαμβάνονται υπόψη στο 
πλαίσιο του ΜΑΑ41. Εφαρμόζεται ανώτατο όριο για να αποφευχθεί η υπερβολική 
συγκέντρωση πόρων σε ορισμένα κράτη μέλη42. 

Η συγκεκριμένη εκτίμηση της μέγιστης κατανομής του 30 % της συνιστώσας 
επιχορηγήσεων του ΜΑΑ σύμφωνα με την ύφεση του ΑΕΠ43 επικαιροποιήθηκε 
τον Ιούνιο του 202244 με βάση τις πραγματικές μεταβολές του ΑΕΠ45. 

                                                             
37 Άρθρο 108, παράγραφος 2, και παράρτημα XXVI του ΚΚΔ. 

38 Παράρτημα XXVI παράγραφοι 1 έως 7 του ΚΚΔ. 

39 Παράρτημα XXVI, παράγραφοι 10 έως 17, του ΚΚΔ. 

40 Παραρτήματα I, II και III του κανονισμού ΜΑΑ. 

41 Παράρτημα I του κανονισμού ΜΑΑ. 

42 Παράρτημα I του κανονισμού ΜΑΑ. 

43 Παράρτημα IV του κανονισμού ΜΑΑ. 

44 Σημείωμα της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο με τίτλο «RRF: update of 
the RRF maximum financial contribution», 30.6.2022. 

45 Άρθρο 11, παράγραφος 2, του κανονισμού ΜΑΑ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Τα κράτη μέλη των οποίων το ποσό επιχορήγησης αναθεωρήθηκε προς τα πάνω 
πρέπει, σε περίπτωση που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις επιχορηγήσεις, να 
προτείνουν νέες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις υποβάλλοντας νέα ΣΑΑ, ενώ τα 
κράτη μέλη των οποίων η τελική μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά μειώθηκε 
ενθαρρύνονται να συνεχίσουν να υλοποιούν τα αρχικά τους ΣΑΑ βασιζόμενα σε 
εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών πόρων 
και τυχόν αιτημάτων δανειακής στήριξης στο πλαίσιο του ΜΑΑ46. 

Για κάθε κράτος μέλος ισχύει μέγιστο όριο δανειακής στήριξης από τον ΜΑΑ που 
δεν υπερβαίνει το 6,8 % του ΑΕΕ του το 201947. Ωστόσο, το ποσό της δανειακής 
στήριξης μπορεί να αυξηθεί σε εξαιρετικές περιστάσεις και εφόσον υπάρχουν 
διαθέσιμοι πόροι, εφόσον δηλαδή άλλα κράτη μέλη δεν έχουν χρησιμοποιήσει 
πλήρως τη δανειακή συνιστώσα τους48. Στην πράξη, τα δάνεια του ΜΑΑ είναι 
περισσότερο ελκυστικά για τα κράτη μέλη εκείνα που δανείζονται με υψηλότερο 
επιτόκιο από αυτό που εφαρμόζει η Επιτροπή.  

18 Τον Ιούνιο του 2022 επικαιροποιήθηκαν τα διατιθέμενα στο πλαίσιο του ΜΑΑ 
ποσά. Η επικαιροποίηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα 19 κράτη μέλη να λάβουν λιγότερα 
από αυτά που είχαν αρχικώς εκτιμηθεί. Τα ποσά επιχορήγησης για το Βέλγιο, τις Κάτω 
Χώρες και την Ουγγαρία μειώθηκαν συγκριτικά περισσότερο, κατά 24 %, 22 % και 
19 % αντίστοιχα. Η Πορτογαλία έλαβε τη μεγαλύτερη αύξηση (12 %), ακολουθούμενη 
από την Ισπανία (11 %) και τη Γερμανία (9 %). Η Ισπανία και η Ιταλία ήταν οι δύο 
μεγαλύτεροι αποδέκτες της συνιστώσας επιχορηγήσεων του ΜΑΑ, λαμβάνοντας και 
οι δύο μαζί το 43 % της τελικής κατανομής του ΜΑΑ. Η Πολωνία είναι ο μεγαλύτερος 
αποδέκτης χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027 (20 %), 
ακολουθούμενη από την Ιταλία (12 %) και την Ισπανία (10 %) (βλέπε παράρτημα III 
και γράφημα 4). 

                                                             
46 Μέρος I, τμήμα II.2.A και B των κατευθυντηρίων γραμμών της Επιτροπής σχετικά με τα 

σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του σχεδίου REPowerEU, 
2022/C 214/1. 

47 Άρθρο 14, παράγραφος 5, του κανονισμού ΜΑΑ. 

48 Άρθρο 14, παράγραφος 6, του κανονισμού ΜΑΑ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0531(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Γράφημα 4 – Χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής και τελική 
κατανομή των επιχορηγήσεων του ΜΑΑ ανά κράτος μέλος 

σε εκατομμύρια ευρώ, τρέχουσες τιμές 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας αλλά εξαιρουμένων των ποσών που μεταφέρθηκαν στον ΜΣΕ, τα οποία αντλήθηκαν τον 
Ιούλιο του 2022 για τον ΜΑΑ και δημοσιεύθηκαν τον Απρίλιο του 2021 για τα ταμεία της πολιτικής 
συνοχής. 

19 Δάνεια μπορούν να ζητηθούν στο πλαίσιο του ΜΑΑ έως τον Αύγουστο 
του 202349. Έως τον Οκτώβριο του 2022, μόνο επτά κράτη μέλη είχαν υποβάλει 
αίτημα δανειακής στήριξης50, συνολικού ποσού 165 δισεκατομμυρίων ευρώ (43 % του 
συνολικού διαθέσιμου ποσού δανειοδότησης). Η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ρουμανία 
ήταν τα μόνα κράτη μέλη που ζήτησαν το μέγιστο ποσό. 

                                                             
49 Άρθρο 14, παράγραφος 2, του κανονισμού ΜΑΑ. 

50 Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σλοβενία. 
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Κονδύλια για την πολιτική συνοχής κατά την περίοδο 2021-2027 και κατανομή 
επιχορήγησης του ΜΑΑ ανά κράτος μέλος, σε εκατ. ευρώ 

2020-2026 επιχορηγήσεις ΜΑΑ

2021-2027 ταμεία πολιτικής 
συνοχής

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2022_06_30_update_maximum_financial_contribution_rrf_grants.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/1_table_breakdown_of_cohesion_policy_current_prices.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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20 Εάν χρησιμοποιηθεί πλήρως η δανειακή συνιστώσα του ΜΑΑ, το ποσοστό των 
δημόσιων δαπανών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στα κράτη μέλη θα αυξηθεί 
από περίπου 1 % σε έως και 3 % του ΑΕΠ της ΕΕ. Με τον ΜΑΑ θα αυξηθεί περαιτέρω 
το ποσοστό των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ δημόσιων επενδύσεων στα κράτη 
μέλη. Το 2021 η Επιτροπή ανέμενε ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα αυξηθούν από 3 % 
το 2019 σε 3,5 % του ΑΕΠ της ΕΕ το 2023. Μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης θα 
οφείλεται στον ΜΑΑ51. 

Ο ΜΑΑ χρηματοδοτείται μέσω της έκδοσης ομολόγων 

21 Οι δαπάνες στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω των 
ταμείων της πολιτικής συνοχής, χρηματοδοτούνται κυρίως από συνεισφορές των 
κρατών μελών και, σε μικρότερο βαθμό, από άλλα ειδικά έσοδα 52. Αντιθέτως, το 
NGEU –και συνεπώς ο ΜΑΑ– χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου με δανεισμό από τις 
κεφαλαιαγορές53. Η έκδοση κοινών ομολόγων σε τέτοια κλίμακα αποτελεί μείζονα 
καινοτομία για την ΕΕ (βλέπε πλαίσιο 4). 

                                                             
51 European Economic Forecast, Autumn 2021, έγγραφο 160, σ. 35. 

52 Άρθρο 2, παράγραφος 1, της απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου για το 
σύστημα των ιδίων πόρων της ΕΕ. 

53 Άρθρο 5, παράγραφος 1, της απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου. 

https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/autumn-2021-economic-forecast-recovery-expansion-amid-headwinds_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2053&qid=1654623252559
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2053&qid=1654623252559
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Πλαίσιο 4 

Χρηματοδότηση μέσω της έκδοσης ομολόγων 

Έως το 2026, η Επιτροπή θα συγκεντρώνει κεφάλαια για το NGEU με την έκδοση 
ομολόγων της ΕΕ54. Η διάρκεια των ομολόγων θα ποικίλλει. Τα ομόλογα με τη 
μεγαλύτερη διάρκεια θα είναι 30ετή, θα εκδοθούν όμως και άλλα ομόλογα με 
πολύ βραχύτερη διάρκεια, συμπεριλαμβανομένων βραχυπρόθεσμων 
«γραμματίων της ΕΕ» με ληκτότητα συντομότερη του ενός έτους. Όλο το χρέος 
του NGEU θα αποπληρωθεί έως το 205855. Η αποπληρωμή του κεφαλαίου και 
των σχετικών τόκων για τα κονδύλια που χρησιμοποιούνται ως επιχορηγήσεις θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Τα δάνεια του ΜΑΑ και οι δαπάνες που 
σχετίζονται με τον δανεισμό κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, θα 
αποπληρωθούν από τα κράτη μέλη που έχουν λάβει το δάνειο56. Έως τα τέλη 
Οκτωβρίου του 2022, η Επιτροπή είχε εκδώσει ομόλογα ύψους 
226 δισεκατομμυρίων ευρώ57 και είχε εκταμιεύσει 81,4 δισεκατομμύρια ευρώ για 
επιχορηγήσεις και 34,2 δισεκατομμύρια ευρώ για δάνεια. 

Επί του παρόντος, το Συνέδριο διενεργεί έλεγχο σχετικά με τη διαχείριση του 
χρέους από την Επιτροπή στο πλαίσιο του NGEU. Σκοπεύουμε να δημοσιεύσουμε 
την οικεία έκθεση το 2023. 

                                                             
54 Άρθρα 4 και 7 της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής C(2021) 2502 final [Commission 

Implementing Decision establishing the necessary arrangements for the administration of 
the borrowing operations under Council Decision (EU, Euratom) 2020/2053 and for the 
lending operations related to loans granted in accordance with Article 15 of the RRF 
Regulation]. 

55 Άρθρο 6 της απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου. 

56 Άρθρο 5, παράγραφος 2, της απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου. 
Άρθρο 15, παράγραφος 3, του κανονισμού ΜΑΑ. Άρθρο 220, παράγραφος 5, στοιχείο ε), 
του δημοσιονομικού κανονισμού. 

57 The EU as a borrower – investor relations. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/c2021_2502_en_act_part1_v1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2053&qid=1654623252559
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2053&qid=1654623252559
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32018R1046
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
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Η περίοδος επιλεξιμότητας του ΜΑΑ είναι βραχύτερη και δεν 
εκτείνεται πέραν της λήξης του μέσου 

22 Η περίοδος επιλεξιμότητας για τα ταμεία της πολιτικής συνοχής 2021-2027 είναι 
εννέα έτη58. Για την περίοδο 2014-2020, η περίοδος επιλεξιμότητας είναι δέκα έτη59. 
Η περίοδος επιλεξιμότητας του ΜΑΑ είναι συντομότερη, στα εξίμισι έτη. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου, θα πρέπει να επιτευχθούν τα ορόσημα και οι στόχοι 
που έχουν συμφωνηθεί, ενώ οι σχετικές πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν 
μέχρι το τέλος του 202660. Εκτός του ότι έχει μεγαλύτερη διάρκεια, η περίοδος 
επιλεξιμότητας της πολιτικής συνοχής εκτείνεται πέραν της λήξης της περιόδου 
προγραμματισμού, κάτι που δεν ισχύει για τον ΜΑΑ. Όπως βέβαια ισχύει και για τα 
ταμεία της πολιτικής συνοχής, τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να δαπανήσουν όλη 
τη διαθέσιμη χρηματοδότηση του ΜΑΑ μέχρι το τέλος της περιόδου (βλέπε 
γράφημα 5). 

Γράφημα 5 — Οι περίοδοι επιλεξιμότητας των ταμείων της πολιτικής 
συνοχής και του ΜΑΑ 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των κανονισμών ΚΚΔ 2014-2020 και 2021-2027, ΜΑΑ και REACT-EU. 

                                                             
58 Άρθρο 63, παράγραφος 2, του ΚΚΔ. 

59 Άρθρο 65, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για τον καθορισμό κοινών 
διατάξεων (ο «ΚΚΔ 2014-2020»). 

60 Άρθρο 17, παράγραφος 2, άρθρο 18, παράγραφος 4, στοιχείο θ), και άρθρο 24, 
παράγραφος 1, του κανονισμού ΜΑΑ. 

ΠΣ 2014-2020

χρηματοδοτεί

ΠΣ 2021-2027

REACT – EU

ΜΑΑ
NGEU

Φεβρουάριος 2020 Αύγουστος
2026

Περίοδος προγενέστερη της έκδοσης του σχετικού κανονισμού για την οποία τα μέτρα 
που έχουν ήδη υλοποιηθεί μπορούν να χρηματοδοτηθούν αναδρομικά
Πρόσθετη περίοδος δαπανών μετά το τέλος της περιόδου προγραμματισμού

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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23 Στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, οι δαπάνες μπορούν να δηλωθούν για 
επιστροφή και μετά τη λήξη της περιόδου προγραμματισμού. Προκύπτει έτσι 
αλληλοεπικάλυψη των περιόδων: η περίοδος επιλεξιμότητας για ένα πρόγραμμα 
εκτείνεται μέχρι την αρχή της επόμενης περιόδου προγραμματισμού και μπορεί να 
αποτρέψει την έγκαιρη έναρξη της επόμενης περιόδου. 

24 Επιπλέον, όπως έχουμε επισημάνει στο παρελθόν, ο καθορισμός ενός τόσο 
μεγάλου χρονικά πλαισίου δυσχεραίνει περισσότερο τον προσδιορισμό των 
επενδυτικών αναγκών κατά τη διαπραγμάτευση συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 
προγραμμάτων61. Προκειμένου να διευθετηθεί αυτή η δυσκολία και σε 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής μπορούν να 
τροποποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού62. Όσον αφορά τον 
ΜΑΑ, δεν θα γίνουν εκταμιεύσεις από την Επιτροπή μετά το τέλος του 2026. 

  

                                                             
61 Ειδική έκθεση 36/2016, με τίτλο «Αξιολόγηση των ρυθμίσεων για το κλείσιμο των 

προγραμμάτων στους τομείς της συνοχής και της αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 
2007-2013», σημεία 58-64 και 128-130. 

62 Ειδική έκθεση 24/2021, με τίτλο «Χρηματοδότηση βάσει επιδόσεων στην πολιτική 
συνοχής: παρά τις ευγενείς φιλοδοξίες, την περίοδο 2014-2020 δεν είχαν εξαλειφθεί τα 
εμπόδια», σημείο 82. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_EL.pdf
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Διακυβέρνηση και διαχείριση 

Η διαχείριση των κονδυλίων του ΜΑΑ και της πολιτικής 
συνοχής πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 
της ΕΕ, ωστόσο για τις εκταμιεύσεις του ΜΑΑ απαιτείται η 
συμμετοχή του Συμβουλίου 

Τόσο τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής όσο και οι επιχορηγήσεις του 
ΜΑΑ αποτελούν μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, όχι όμως και τα 
δάνεια του ΜΑΑ 

25 Τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής αποτελούν μέρος του ετήσιου 
προϋπολογισμού και των λογαριασμών της ΕΕ63. Μολονότι ο προϋπολογισμός του 
NGEU εγκρίθηκε εκτός του ΠΔΠ, οι επιχορηγήσεις του ΜΑΑ αποτελούν μέρος του 
ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ και των ενοποιημένων λογαριασμών64. Τα δάνεια 
του ΜΑΑ δεν αποτελούν μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, αλλά περιλαμβάνονται 
στους ενοποιημένους λογαριασμούς65. Ωστόσο, για λόγους διαφάνειας, η Επιτροπή 
παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τη δανειακή συνιστώσα και στο σχέδιο 
προϋπολογισμού66. 

Η Επιτροπή πρέπει να ζητά τη γνώμη του Συμβουλίου πριν από την 
εκταμίευση κονδυλίων του ΜΑΑ 

26 Η Επιτροπή και συγκεκριμένα η ΓΔ REGIO και η ΓΔ EMPL μοιράζεται με τα κράτη 
μέλη την ευθύνη διαχείρισης των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής67. Η κατάσταση 

                                                             
63 Άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 σχετικά με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης («δημοσιονομικός 
κανονισμός»). 

64 Άρθρο 21, παράγραφος 6, άρθρο 83, παράγραφος 1, στοιχείο β), σημείο i), και άρθρο 244, 
παράγραφος 1, στοιχείο α), του δημοσιονομικού κανονισμού. 

65 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021, COM(2022) 323 final, σημείωση 2.4.1.1, 
σ. 65. 

66 Επιτροπή, Statement of Estimates for the financial year 2022, σ 17. 

67 Άρθρο 7 του ΚΚΔ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0323&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2022_statement_of_estimates_web.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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όσον αφορά τον ΜΑΑ είναι διαφορετική. Η ειδική ομάδα της Γενικής Γραμματείας της 
Επιτροπής για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα (RECOVER) και η ΓΔ ECFIN 
διαχειρίζονται άμεσα τον ΜΑΑ68. Η Επιτροπή συντονίζει εσωτερικά τις εργασίες των 
διαφόρων υπηρεσιών της για να εξασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ των δύο μέσων. 

27 Η Επιτροπή είναι η μόνη που φέρει την ευθύνη και λογοδοτεί για την έγκριση 
των εκταμιεύσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής. Οι 
ρυθμίσεις για τον ΜΑΑ είναι και ως προς αυτό διαφορετικές. Πριν από την έκδοση της 
απόφασης με την οποία εγκρίνονται εκταμιεύσεις στο πλαίσιο του ΜΑΑ, η Επιτροπή 
πρέπει να υποβάλει την προκαταρκτική αξιολόγησή της και να λάβει υπόψη τη γνώμη 
της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής του Συμβουλίου. Μια επιτροπή 
απαρτιζόμενη από εκπροσώπους των κρατών μελών πρέπει να εξετάζει την απόφαση 
της Επιτροπής και μπορεί να την ακυρώσει με ειδική πλειοψηφία 69. 

Η απαλλαγή του Κοινοβουλίου δεν καλύπτει τα δάνεια του ΜΑΑ 

28 Υπάρχει σαφής διαχωρισμός των σχετικών με τα ταμεία της πολιτικής συνοχής 
αρμοδιοτήτων μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό και την απαλλαγή αρχή) και της Επιτροπής (υπεύθυνη για την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού). Ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ εγκρίνεται από το 
Κοινοβούλιο, με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου70. Η Επιτροπή καταρτίζει 
ετήσιους λογαριασμούς, για τους οποίους πρέπει να ζητήσει έγκριση –ή «απαλλαγή»– 
από το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο δύναται να χορηγήσει απαλλαγή κατόπιν 
σύστασης του Συμβουλίου71. Η εξουσία του Κοινοβουλίου να χορηγεί απαλλαγή στην 
Επιτροπή ισχύει και για τον ΜΑΑ72. Ωστόσο, η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για τη 
δανειακή συνιστώσα του ΜΑΑ. 

                                                             
68 Άρθρο 8 του κανονισμού ΜΑΑ. 

69 Άρθρο 24, παράγραφοι 4 και 5, του κανονισμού ΜΑΑ. 

70 Άρθρο 314 της ΣΛΕΕ. 

71 Άρθρο 319 της ΣΛΕΕ. Άρθρο 261 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. 

72 Παράρτημα I, σημείο 39 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε 
δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και για τους 
νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων 
ιδίων πόρων. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Q1222(01)&from=EN
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Τα ταμεία της πολιτικής συνοχής και ο ΜΑΑ εφαρμόζονται με 
διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης, απαιτώντας πρόσθετη 
διοικητική προσπάθεια 

Η πολιτική συνοχής αναπτύσσεται βάσει ενός κοινού πλαισίου για την 
ΕΕ, ενώ ο ΜΑΑ εφαρμόζεται μέσω εθνικών συστημάτων 

29 Υπάρχουν σαφείς διαφορές στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται τα μέσα 
στην πράξη. Παραδείγματος χάριν, οι αρμοδιότητες των εθνικών και περιφερειακών 
διοικήσεων είναι διαφορετικές. Τα ταμεία της πολιτικής συνοχής εφαρμόζονται από 
όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες βάσει του πλαισίου που ορίζεται στον 
κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ). Ο ΜΑΑ εφαρμόζεται μέσω εθνικών 
συστημάτων, τα οποία εξ ορισμού αφορούν ειδικά κάθε κράτος μέλος (βλέπε 
πλαίσιο 5). 

Πλαίσιο 5 

Οι αρμοδιότητες των διοικητικών αρχών στα κράτη μέλη 

Τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής εφαρμόζονται υπό επιμερισμένη διαχείριση, 
μέσω εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων. Εκατοντάδες εθνικές και 
περιφερειακές αρχές των κρατών μελών συμμετέχουν στον προγραμματισμό, την 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και τον έλεγχο. Δικαιούχοι κονδυλίων της ΕΕ 
μπορούν να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, οντότητες με ή χωρίς νομική 
προσωπικότητα, ή φυσικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη για την έναρξη ή για 
την έναρξη και την υλοποίηση πράξεων73. 

Ο ΜΑΑ εφαρμόζεται υπό άμεση διαχείριση και τα κράτη μέλη είναι οι 
δικαιούχοι74. Ταυτόχρονα, είναι υπεύθυνα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης 
με τις βασικές αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Σε επίπεδο κρατών 
μελών, η επικεφαλής αρχή (ο «συντονιστής του ΜΑΑ») έχει τη συνολική ευθύνη 
και ενεργεί ως ενιαίο σημείο επαφής με την Επιτροπή75. Η υλοποίηση έργων και 
η αναφορά στοιχείων στον ως άνω συντονιστή σχετικά με την 
πραγματοποιηθείσα πρόοδο μπορεί να ανατεθεί σε υπουργεία ή στις 
περιφέρειες. 

                                                             
73 Άρθρο 2, παράγραφος 9, του ΚΚΔ. 

74 Άρθρο 22, παράγραφος 1, του κανονισμού ΜΑΑ. 

75 Commission guidance to Member States on RRPs (Part 1/2), SWD(2021) 12 final, σ. 46. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Απαιτούνται πρόσθετες διοικητικές προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο για 
την παράλληλη εφαρμογή των δύο συστημάτων 

30 Η εφαρμογή του ΜΑΑ παράλληλα με τα ταμεία της πολιτικής συνοχής μπορεί να 
επιδεινώσει τα προβλήματα που πλήττουν τη διοικητική ικανότητα. Στα μισά κράτη 
μέλη του δείγματός μας, οι ίδιοι φορείς είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή τόσο των ταμείων της πολιτικής συνοχής όσο και του ΜΑΑ76. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο ΜΑΑ βασίζεται στην ικανότητα που έχουν αναπτύξει οι εθνικές 
αρχές για την εφαρμογή των ταμείων της πολιτικής συνοχής. Οι ρυθμίσεις αυτές 
συμβάλλουν επίσης στον μετριασμό του κινδύνου διπλής χρηματοδότησης. 

31 Δύο από τα κράτη μέλη του δείγματός μας (Ιταλία και Ρουμανία) συμπεριέλαβαν 
συγκεκριμένα μέτρα στα ΣΑΑ τους για την αντιμετώπιση ζητημάτων διοικητικής 
ικανότητας. Επίσης, ορισμένα από τα κράτη μέλη του δείγματός μας (Ιταλία, 
Ρουμανία και Γαλλία) μάς ανέφεραν ότι σκοπεύουν να προσλάβουν πρόσθετο 
προσωπικό για την εφαρμογή του ΜΑΑ (βλέπε πλαίσιο 6). 

Πλαίσιο 6 

Σχετικά με τη διοικητική ικανότητα μέτρα στην Ιταλία 

Η Ιταλία, ένας από τους μεγαλύτερους αποδέκτες του ΜΑΑ, του REACT-EU και 
των ταμείων της πολιτικής συνοχής, εξετάζει μια σειρά δράσεων για την αύξηση 
της διοικητικής της ικανότητας: 

— τη δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας τεχνικής και επιχειρησιακής 
υποστήριξης που θα στελεχώνεται με μια διεπιστημονική ομάδα 
εμπειρογνωμόνων από διάφορους δημόσιους φορείς, από τους οποίους οι 
κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις που συμμετέχουν στην 
εφαρμογή του ΜΑΑ θα μπορούν να ζητούν εξειδικευμένη εμπειρογνωσία· 

— την εισαγωγή στο εθνικό δίκαιο μέτρων που απλουστεύουν και επιταχύνουν 
την ανάθεση και την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων· και 

— την πρόσληψη 2 800 δημοσίων υπαλλήλων για τους φορείς που 
συμμετέχουν στην εφαρμογή των ταμείων της ΕΕ. 

                                                             
76 Στην Ισπανία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία (από τα κράτη μέλη του δείγματός μας). 
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32 Τεχνική βοήθεια προβλέπεται στο πλαίσιο και των δύο μέσων, αλλά με 
διαφορετικές μορφές. Για τα ταμεία της πολιτικής συνοχής, τα κράτη μέλη μπορούν 
να χρησιμοποιούν την τεχνική βοήθεια για σκοπούς προετοιμασίας, κατάρτισης, 
διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, προβολής και επικοινωνίας77. Το 
μέγιστο δυνατό ποσό τεχνικής βοήθειας για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 
περίπου 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, και για τα δύο μέσα, τα κράτη μέλη 
μπορούν να κάνουν χρήση του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (ΤΠΔ) 78 με συνολικό 
προϋπολογισμό 864 εκατομμύρια. Το ΤΠΔ στηρίζει τη δημόσια διοίκηση κατά τον 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, καθώς και κατά την 
προετοιμασία επενδύσεων. 

  

                                                             
77 Άρθρο 36 του ΚΚΔ. 

78 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/240 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0240&qid=1642846530461&from=en
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Προγραμματισμός των δαπανών 

Ο προγραμματισμός του ΜΑΑ είναι περισσότερο 
συγκεντρωτικός 

Ο ΜΑΑ βασίζεται σε ένα ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού για κάθε 
κράτος μέλος και, σε επίπεδο ΕΕ, απαιτεί την έγκριση του Συμβουλίου 

33 Ο προγραμματισμός του ΜΑΑ βασίζεται σε ένα ενιαίο έγγραφο για κάθε κράτος 
μέλος. Το έγγραφο αυτό, το ΣΑΑ, περιγράφει λεπτομερώς τις επενδύσεις και τις 
μεταρρυθμίσεις που στηρίζονται από τις επιχορηγήσεις του ΜΑΑ και, κατά 
περίπτωση, τα δάνεια. Το ΣΑΑ αξιολογείται από την Επιτροπή, η οποία υποβάλλει 
πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου στην οποία καθορίζονται μια 
δεσμευτική δέσμη μέτρων, τα σχετικά ορόσημα και οι στόχοι που πρέπει να 
επιτευχθούν, καθώς και ο αριθμός και το ποσό των δόσεων. Μόλις εγκριθεί η 
εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, συμπληρώνεται με επιχειρησιακές ρυθμίσεις 
που αφορούν τεχνικά ζητήματα εφαρμογής79, τις συμφωνίες χρηματοδότησης στις 
οποίες βασίζονται οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις80, και τις δανειακές συμβάσεις81, 
κατά περίπτωση. 

34 Στο πλαίσιο των ταμείων της πολιτικής συνοχής, κάθε κράτος μέλος υπογράφει 
συμφωνία εταιρικής σχέσης με την Επιτροπή, όπου καθορίζονται ο στρατηγικός 
προσανατολισμός της χρηματοδότησης και οι ρυθμίσεις για τη χρήση της82. Στην εν 
λόγω συμφωνία περιέχονται λεπτομέρειες σχετικά με τα εθνικά ή περιφερειακά 
προγράμματα που προορίζονται να αντιμετωπίσουν τις κυριότερες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η χώρα ή η περιφέρεια 83. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για 
την έγκριση τόσο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης όσο και των προγραμμάτων84. 

                                                             
79 Άρθρο 18, παράγραφος 1, και άρθρο 20, παράγραφος 6, του κανονισμού ΜΑΑ. 

80 Άρθρο 23 του κανονισμού ΜΑΑ. Άρθρο 7, παράγραφος 3, του δημοσιονομικού 
κανονισμού. 

81 Άρθρο 15 του κανονισμού ΜΑΑ. 

82 Άρθρο 10, παράγραφος 1, του ΚΚΔ. 

83 Άρθρο 22, παράγραφος 3, του ΚΚΔ. 

84 Άρθρο 12, παράγραφος 4, και άρθρο 23, παράγραφος 4, του ΚΚΔ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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35 Στο γράφημα 6 συνοψίζεται η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης για τον 
προγραμματισμό των δαπανών. 

Γράφημα 6 – Διαδικασία προγραμματισμού των δαπανών 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΑΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Τα κράτη μέλη 
συντάσσουν τα 
έγγραφα 
προγραμματισμού τους 

Διάφορα εθνικά και 
περιφερειακά σημεία 
επαφής στα κράτη μέλη· 
υπεύθυνες γενικές 
διευθύνσεις: ΓΔ REGIO και 
ΓΔ EMPL 

Μία ενιαία οντότητα στα 
κράτη μέλη που ενεργεί 
ως εθνικός συντονιστής 
και σημείο επαφής για την 
Επιτροπή. Αρμόδιοι 
φορείς εντός της 
Επιτροπής: ομάδα 
RECOVER και ΓΔ ECFIN 

   
ΥΠΟΒΟΛΗ 

Τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν τα έγγραφα 
προγραμματισμού τους 
στην Επιτροπή 

Μία συμφωνία εταιρικής 
σχέσης σε εθνικό επίπεδο 
και ένα ή περισσότερα 
προγράμματα (εθνικά ή 
περιφερειακά) 

Ένα κύριο έγγραφο 
προγραμματισμού, το 
ΣΑΑ 

   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
έγγραφα 
προγραμματισμού και τα 
συζητά με κάθε κράτος 
μέλος 

Τρεις μήνες για την 
υποβολή παρατηρήσεων 
(για τη συμφωνία εταιρικής 
σχέσης και τα 
προγράμματα) 

Δύο μήνες για να 
ολοκληρωθεί η 
διαδικασία αξιολόγησης. 
Το διάστημα αυτό μπορεί 
ωστόσο να παραταθεί. 
Ένας μήνας για να 
εγκρίνει το Συμβούλιο 

   

ΕΓΚΡΙΣΗ 

Τα έγγραφα 
προγραμματισμού 
εγκρίνονται 

Η Επιτροπή εγκρίνει τη 
συμφωνία εταιρικής 
σχέσης εντός τεσσάρων 
μηνών και το πρόγραμμα 
εντός πέντε μηνών από την 
επίσημη υποβολή τους 
μέσω εκτελεστικών 
πράξεων 

Έγκριση από την 
Επιτροπή και το 
Συμβούλιο μέσω 
εκτελεστικής απόφασης 
του Συμβουλίου 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει του ΚΚΔ και του κανονισμού ΜΑΑ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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36 Στην περίπτωση αλλαγών στα προγράμματα της πολιτικής συνοχής το μόνο που 
απαιτείται είναι η αξιολόγηση και η έγκριση της Επιτροπής85. Οι αλλαγές στα ΣΑΑ 
προϋποθέτουν την αξιολόγηση της Επιτροπής καθώς και την έγκριση του 
Συμβουλίου86. Παρέχεται έτσι μια δικλίδα ασφαλείας που εξασφαλίζει ότι τα κράτη 
μέλη σκοπεύουν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους όπως προβλέπονται στα ΣΑΑ. 
Έχουμε επισημάνει στο παρελθόν ότι οι τροποποιήσεις των προγραμμάτων της 
πολιτικής συνοχής, συμπεριλαμβανομένων ανακατανομών του προϋπολογισμού 
εντός των ορίων που επιτρέπονται από τον ΚΚΔ, συχνά λαμβάνουν χώρα προϊούσης 
της υλοποίησης87. 

Η αρχή της εταιρικής σχέσης της πολιτικής συνοχής δεν αποτελεί 
προϋπόθεση για τον ΜΑΑ 

37 Όσον αφορά τα ταμεία της πολιτικής συνοχής, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόζουν την αρχή της εταιρικής σχέσης σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κώδικα 
δεοντολογίας για την εταιρική σχέση88. Οι δημόσιες αρχές σε περιφερειακό, τοπικό 
και αστικό επίπεδο, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι οικονομικοί και 
κοινωνικοί εταίροι μπορούν όλοι να συμβάλουν στην κατάρτιση συμφωνιών εταιρικής 
σχέσης και στην προετοιμασία, την υλοποίηση και την αξιολόγηση κάθε 
προγράμματος89. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προκλήσεις που έχουν αναδειχθεί. 

38 Όσον αφορά τον ΜΑΑ, η διαδικασία που εφαρμόζεται είναι διαφορετική. Κατά 
την κατάρτιση των ΣΑΑ, οι εθνικές αρχές υποχρεούνται να διαβουλεύονται με τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των 
πολιτών και τις οργανώσεις νεολαίας μόνο στον βαθμό που απαιτείται από την εθνική 
νομοθεσία. Η διαδικασία διαβούλευσης συνοψίζεται εντός των ΣΑΑ90. 

                                                             
85 Άρθρο 13, παράγραφος 4, και άρθρο 24, παράγραφος 4, του ΚΚΔ. 

86 Άρθρο 21, παράγραφος 2, του κανονισμού ΜΑΑ. 

87 Ειδική έκθεση 24/2021, σημεία 53-57 και 120. 

88 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής σχετικά με τον 
ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ. 

89 Άρθρο 8 του ΚΚΔ. 

90 Άρθρο 18, παράγραφος 4, στοιχείο ιζ), του κανονισμού ΜΑΑ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0240&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Διαφορετικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση των εγγράφων 
προγραμματισμού 

Η από μέρους της Επιτροπής αξιολόγηση των προσχεδίων των ΣΑΑ 
βασίζεται σε προκαθορισμένα κριτήρια 

39 Στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, η Επιτροπή αξιολογεί εάν οι συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα συμμορφώνονται με τον ΚΚΔ και με τους 
σχετικούς κανόνες για κάθε ταμείο91. Αντιθέτως, για τον ΜΑΑ, η Επιτροπή διενεργεί 
εκ των προτέρων αξιολόγηση στην οποία εφαρμόζει 11 ευρέα και γενικά ποιοτικά 
κριτήρια, όπως κατά πόσον το ΣΑΑ αποτελεί ολοκληρωμένη και επαρκώς 
ισορροπημένη απάντηση στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση, και κατά πόσον 
το εκτιμώμενο συνολικό κόστος συνάδει με την αρχή της οικονομικής αποδοτικότητας 
και είναι ανάλογο προς τον αναμενόμενο εθνικό οικονομικό και κοινωνικό 
αντίκτυπο92. 

40 Έχουμε επισημάνει στο παρελθόν ότι η Επιτροπή διαθέτει κάποια ευελιξία όσον 
αφορά την ερμηνεία και την αξιολόγηση αυτών των κριτηρίων, καθώς και ότι αυτή η 
διαδικασία αφήνει περιθώρια για ποιοτική στάθμιση93. Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε 
πρόσφατα, εξετάσαμε την αξιολόγηση των ΣΑΑ από την Επιτροπή, βάσει δείγματος 
κρατών μελών. Διαπιστώσαμε ότι η αξιολόγηση ήταν συνολικά επαρκής, δεδομένων 
της πολυπλοκότητας της διαδικασίας και των χρονικών περιορισμών. Ωστόσο, 
εντοπίσαμε ορισμένες αδυναμίες, κινδύνους και τομείς που χρήζουν προσοχής στο 
μέλλον, όπως: προφίλ πληρωμών που ήταν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων, 
ορόσημα και στόχοι που στερούνταν σαφήνειας, καθώς και συστήματα 
παρακολούθησης και ελέγχου που δεν είχαν ακόμη τεθεί σε πλήρη εφαρμογή κατά 
τον χρόνο της αξιολόγησης94. 

                                                             
91 Άρθρο 12, παράγραφος 1, και άρθρο 23, παράγραφος 1, του ΚΚΔ. 

92 Άρθρο 19, παράγραφος 3, στοιχεία α) και θ), του κανονισμού ΜΑΑ. 

93 Γνώμη 06/2020, σημείο 44. 

94 Ειδική έκθεση 21/2022, σημεία 112-113. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_EL.pdf
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41 Διαφέρουν, επίσης, οι απαιτήσεις διαφάνειας. Οι αξιολογήσεις της Επιτροπής 
σχετικά με τα εγκριθέντα ΣΑΑ είναι διαθέσιμες στο κοινό95, όχι όμως και οι 
αξιολογήσεις των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων της πολιτικής 
συνοχής, οι οποίες κοινοποιούνται μόνο στις εμπλεκόμενες εθνικές και περιφερειακές 
αρχές. 

Η εμβέλεια της αξιολόγησης της Επιτροπής διαφέρει μεταξύ των δύο 
μέσων 

42 Στις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας96 
ορίζονται πέντε κριτήρια: η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η συνάφεια, η 
συνοχή και η προστιθέμενη αξία της ΕΕ. Τέσσερα από αυτά χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγηση τόσο των ΣΑΑ στο πλαίσιο του ΜΑΑ όσο και των συμφωνιών εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Εν τω μεταξύ, η 
εμβέλεια της αξιολόγησης της Επιτροπής διαφέρει για κάθε μέσο (βλέπε γράφημα 7). 

                                                             
95 Η Επιτροπή συνέταξε σύνοψη της αξιολόγησης των ΣΑΑ, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ. 

96 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Better Regulation Guidelines», 
SWD(2021) 305, σ. 23 και 26. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_el#national-recovery-and-resilience-plans
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Γράφημα 7 – Εμβέλεια της αξιολόγησης  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΑΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Άρθρο 11, παράγραφος 1, 
στοιχείο β), του ΚΚΔ 

Άρθρο 19, παράγραφος 3, 
στοιχείο ζ), και 
κριτήριο 2.7 του 
παραρτήματος V του 
κανονισμού ΜΑΑ 

Στη συμφωνία εταιρικής 
σχέσης περιγράφονται τα 
κύρια αναμενόμενα 
αποτελέσματα για κάθε 
ταμείο και η αναμενόμενη 
συμβολή στους 
επιλεγμένους στόχους 
πολιτικής 

Σκοπός του ΣΑΑ είναι να έχει 
διαρκή αντίκτυπο στο πλαίσιο 
διαρθρωτικών αλλαγών στη 
διοίκηση ή στο πλαίσιο της 
εκάστοτε πολιτικής 

   

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Άρθρο 11, παράγραφος 1, 
στοιχείο γ), και άρθρο 22, 
παράγραφος 3, στοιχείο ζ), 
του ΚΚΔ 
Άρθρο 19, παράγραφος 3, 
στοιχείο θ), και 
κριτήριο 2.9 του 
παραρτήματος V του 
κανονισμού ΜΑΑ 

Κατά την προτεινόμενη 
προκαταρκτική κατανομή 
των χρηματοδοτικών 
κονδυλίων τηρούνται οι 
κανόνες σχετικά με τη 
θεματική συγκέντρωση και 
παρέχονται δεδομένα ανά 
στόχο πολιτικής σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο 

Οι εκτιμώμενες συνολικές 
δαπάνες είναι εύλογες και 
βάσιμες. 
Η στήριξη δεν εξετάζεται σε 
περιφερειακό επίπεδο 

   

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 

Άρθρο 22, παράγραφος 3, 
στοιχείο α), του ΚΚΔ 

Άρθρο 19, παράγραφος 3, 
στοιχείο γ), και 
κριτήριο 2.3 του 
παραρτήματος V του 
κανονισμού ΜΑΑ 

Οι κύριες προκλήσεις που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν 
οφείλονται στις οικονομικές, 
κοινωνικές και εδαφικές 
ανισότητες. 

Το ΣΑΑ συμβάλλει στην 
οικονομική, κοινωνική και 
θεσμική ανθεκτικότητα του 
κράτους μέλους μειώνοντας 
την οικονομική τρωτότητα σε 
κλυδωνισμούς και αυξάνοντας 
την ικανότητα των 
οικονομικών και κοινωνικών 
δομών και θεσμών να 
προσαρμόζονται και να 
αντεπεξέρχονται σε 
κλυδωνισμούς 

   

ΣΥΝΟΧΗ 

Άρθρο 5, παράγραφος 3, 
και άρθρο 11, 
παράγραφος 1, 
στοιχείο β), του ΚΚΔ 
Άρθρο 19, παράγραφος 3, 
στοιχείο ια), και 
κριτήριο 2.11 του 
παραρτήματος V του 
κανονισμού ΜΑΑ 

Συντονισμός και συνοχή 
μεταξύ των ταμείων και 
μεταξύ των εθνικών και 
περιφερειακών 
προγραμμάτων, 
συμπληρωματικότητα και 
συνεργίες με άλλα μέσα της 
ΕΕ (συμπεριλαμβανομένου 
του ΜΑΑ) για κάθε 
επιλεγμένο στόχο πολιτικής 

Εσωτερική συνοχή των 
μέτρων που περιλαμβάνονται 
στο ΣΑΑ, δηλαδή τα 
προτεινόμενα μέτρα 
αλληλοενισχύονται και 
αλληλοσυμπληρώνονται 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει του ΚΚΔ και του κανονισμού ΜΑΑ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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43 Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή εκτιμήσεις κόστους για τα 
μέτρα που περιλαμβάνονται στα οικεία ΣΑΑ. Κατά την αξιολόγηση των ΣΑΑ, η 
Επιτροπή επαληθεύει τον εύλογο και βάσιμο χαρακτήρα των εκτιμήσεων αυτών και 
εξετάζει κατά πόσον η προτεινόμενη στήριξη θα συμπληρώσει άλλες 
χρηματοδοτήσεις της ΕΕ97. Ελέγχει επίσης κατά πόσον η στήριξη θα υποκαταστήσει 
επαναλαμβανόμενες εθνικές δαπάνες98. Με σκοπό την τροφοδότηση ευρύτερων 
εκτιμήσεων σχετικά με το ύψος των επενδύσεων, τα κράτη μέλη όφειλαν να 
αναφέρουν ετησίως από το 2017 έως το 2019 το μέσο ύψος των εθνικών δημόσιων 
δαπανών για επενδύσεις παρόμοιες με εκείνες των ΣΑΑ99. 

44 Στην πολιτική συνοχής, η προστιθέμενη αξία της ΕΕ αξιολογήθηκε με βάση την 
έννοια της προσθετικότητας: την απαίτηση τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής να μην 
υποκαθιστούν τις επαναλαμβανόμενες εθνικές δαπάνες100. Ωστόσο, από το 2007, η 
υποχρέωση των κρατών μελών να το αποδεικνύουν αυτό έχει σταδιακά αρθεί. Κατά 
την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή δεν θα επαληθεύει πλέον την προσθετικότητα 
όταν θα αξιολογεί τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα (βλέπε 
πλαίσιο 7). 

                                                             
97 Άρθρο 9, άρθρο 19, παράγραφος 3, στοιχείο θ), και κριτήριο 2.9 του παραρτήματος V του 

κανονισμού ΜΑΑ. 

98 Άρθρο 5, παράγραφος 1, του κανονισμού ΜΑΑ. 

99 SWD(2021) 12, μέρος 1/2, σ. 55. 

100 Άρθρο 95, παράγραφος 2, του ΚΚΔ 2014-2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=en
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Πλαίσιο 7 

Η απαίτηση προσθετικότητας στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 

Κατά την περίοδο 2007-2013, τα κράτη μέλη με περιφέρειες που καλύπτονταν 
από τον στόχο σύγκλισης, δηλαδή εκείνα των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν 
χαμηλότερο από το 75 % του μέσου όρου της ΕΕ, έπρεπε να διατηρήσουν το ίδιο 
ύψος δημόσιων ή ισοδύναμων διαρθρωτικών δαπανών καθ’ όλη τη διάρκεια της 
περιόδου σε κάθε οικεία περιφέρεια 101. 

Κατά την περίοδο 2014-2020, η απαίτηση προσθετικότητας θεωρούνταν 
εκπληρωμένη εφόσον τα κράτη μέλη είχαν διατηρήσει το ίδιο ύψος δημόσιων 
διαρθρωτικών δαπανών καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου σε εθνικό επίπεδο. 
Δεν γινόταν καμία αναφορά στο ύψος των περιφερειακών δαπανών. Η 
εκπλήρωση της απαίτησης αυτής επαληθευόταν μόνο για τα κράτη μέλη των 
οποίων οι λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες κάλυπταν τουλάχιστον το 15 % 
του συνολικού πληθυσμού τους, υπό ορισμένες προϋποθέσεις102. 

Για την περίοδο 2021-2027, ως μέτρο απλούστευσης, η Επιτροπή δεν απαιτεί 
πλέον από τα κράτη μέλη να αποδεικνύουν την προσθετικότητα των 
προγραμμάτων103. 

Ο παράλληλος προγραμματισμός των ταμείων της πολιτικής 
συνοχής και του ΜΑΑ δημιούργησε ιδιαίτερες προκλήσεις για 
τα κράτη μέλη 

Τα δύο τρίτα των ΣΑΑ εγκρίθηκαν εντός έξι μηνών, ενώ η κατάρτιση και 
η διαπραγμάτευση των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής 
καθυστέρησαν ακόμη περισσότερο από ό,τι σε προηγούμενες 
περιόδους 

45 Κατά τις προηγούμενες περιόδους του ΠΔΠ, η διαπραγμάτευση συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης και προγραμμάτων από την Επιτροπή καθυστερούσε και δεν 
ολοκληρωνόταν ποτέ πριν από το τέλος του πρώτου έτους του ΠΔΠ. Οι καθυστερήσεις 

                                                             
101 Άρθρο 15, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής, και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. 

102 Άρθρο 95, παράγραφος 4, του ΚΚΔ 2014-2020. 

103 Εγχειρίδιο απλούστευσης, μέτρο αριθ. 16, σ. 3. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1083&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=en
https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/factsheets/2018/simplification-handbook-80-simplification-measures-in-cohesion-policy-2021-2027_el
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αυτές οφείλονταν στην καθυστερημένη έγκριση της δέσμης του ΠΔΠ, η οποία με τη 
σειρά της καθυστερούσε την έγκριση της δέσμης μέτρων για την πολιτική συνοχής, η 
οποία αποτελεί προϋπόθεση για τον προγραμματισμό σε επίπεδο κρατών μελών104. 

46 Την περίοδο 2021-2027, οι καθυστερήσεις έχουν ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια: 
όπως έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, ο ΚΚΔ και οι ειδικοί για κάθε ταμείο 
κανονισμοί εγκρίθηκαν στα μέσα του 2021, έξι μήνες μετά την έναρξη της περιόδου 
του ΠΔΠ105. Οι διαχειριστικές αρχές συμμετείχαν επίσης στον προγραμματισμό του 
REACT-EU και στην εφαρμογή άλλων μέτρων έκτακτης ανάγκης, όπως ο ΜΑΑ, οι 
πρωτοβουλίες επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού (CRII και CRII+) 106 και 
οι δράσεις συνοχής για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη (CARE και CARE+) 107· αυτό είχε 
ως συνέπεια η διοικητική τους ικανότητα να διασκορπιστεί σε ακόμα περισσότερα 
καθήκοντα. Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια του 2021, η κατάρτιση των συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων, και η διαπραγμάτευσή τους με την 
Επιτροπή σημείωσαν σημαντική επιβράδυνση σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη. Μια 
συνέπεια αυτής της καθυστέρησης είναι ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
απορροφήσουν τα κατανεμημένα κονδύλια της πολιτικής συνοχής για το ΠΔΠ 
2021-2027 σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Έχουμε προηγουμένως επισημάνει ότι 

                                                             
104 Ειδική έκθεση 17/2018, με τίτλο «Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αντιμετώπισαν με τις 

ενέργειές τους τη χαμηλή απορρόφηση κατά τα τελευταία έτη της περιόδου 
προγραμματισμού 2007-2013, χωρίς όμως να εστιάζουν επαρκώς στα αποτελέσματα», 
σημεία 14-18 και 83. 

105 Ετήσιες εκθέσεις για το 2021, σημείο 2.6. Ετήσιες εκθέσεις για το 2020, σημεία 2.24-2.25 
Ειδική έκθεση 14/2021, με τίτλο «Συνεργασία στο πλαίσιο του Interreg: Οι δυνατότητες 
των διασυνοριακών περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν αξιοποιηθεί στο 
έπακρο», σημείο 92. Ειδική έκθεση 24/2021, σημεία 83 και 124. 

106 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κρατών 
μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης του COVID-19. Κανονισμός (ΕΕ) 2020/558 για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για 
την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID-19. 

107 Κανονισμός (ΕΕ) 2022/562 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 223/2014 όσον αφορά τη δράση συνοχής για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη. 
Κανονισμός (ΕΕ) 2022/613 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 223/2014 όσον αφορά την αύξηση της προχρηματοδότησης από τους πόρους 
REACT-EU και τον καθορισμό μοναδιαίου κόστους. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14/SR_cross-border_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0460&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0562&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0613&qid=1654265647043&from=en
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τα μοτίβα δαπανών ποικίλλουν μεταξύ των κρατών μελών108 και ότι υπήρξαν 
καθυστερήσεις στην απορρόφηση των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής για την 
περίοδο 2014-2020109. 

47 Όσον αφορά τον ΜΑΑ, ο προγραμματισμός και η έγκριση έγιναν με ταχύτερους 
ρυθμούς. Κατά το εξάμηνο που μεσολάβησε από τον Φεβρουάριο (όταν εγκρίθηκε ο 
κανονισμός ΜΑΑ) έως τον Ιούλιο του 2021, εγκρίθηκαν 18 ΣΑΑ110. H ταχεία αυτή 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων υπήρξε το ζητούμενο, διότι ο στόχος του ΜΑΑ 
ήταν να ανταποκριθεί σε μια οξεία και επικείμενη κρίση. Πέραν τούτου, ο μικρότερος 
αριθμός εγγράφων προγραμματισμού του ΜΑΑ, σε σύγκριση με τις σχεδόν 
400 συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα, 
βοήθησε την Επιτροπή να ολοκληρώσει εγκαίρως την αξιολόγησή της (βλέπε 
πλαίσιο 8). 

Πλαίσιο 8 

Καθεστώς έγκρισης και εφαρμογής 

Έως τον Οκτώβριο του 2022: 

— Το Συμβούλιο ενέκρινε 26 ΣΑΑ, ήτοι 8 περισσότερα από ό,τι έως τον Ιούλιο 
του 2021. Το ΣΑΑ της Ουγγαρίας βρισκόταν ακόμη υπό αξιολόγηση από την 
Επιτροπή· 

— 17 επιχειρησιακές ρυθμίσεις είχαν υπογραφεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη· 

— 12 αιτήσεις πληρωμής είχαν ήδη επικυρωθεί και εξοφληθεί, ενώ η Επιτροπή 
αναμένει ότι περίπου το 32 % των ποσών των επιχορηγήσεων θα καταβληθεί 
εντός του 2022111. 

                                                             
108 Ετήσιες εκθέσεις για το 2021, σημείο 2.16. Ειδική έκθεση 17/2018, σημεία 27 και 28. 

109 Ετήσιες εκθέσεις για το 2021, σημείο 2.26. 

110 Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, 
Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Αυστρία, Πορτογαλία, Σλοβενία και 
Σλοβακία. 

111 Με βάση τα στοιχεία της κατάστασης προβλέψεων της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 
2022, σ. 34. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2022_statement_of_estimates_web.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2022_statement_of_estimates_web.pdf
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— Τους επόμενους μήνες, ορισμένα από τα ΣΑΑ θα τροποποιηθούν από τα 
κράτη μέλη και θα υποβληθούν εκ νέου προς έγκριση από την Επιτροπή και 
το Συμβούλιο, ως αποτέλεσμα της προσαρμοσμένης μέγιστης κατανομής 
επιχορηγήσεων του Ιουνίου 2022 (βλέπε πλαίσιο 3). 

Συγκριτικά, για τα ταμεία της πολιτικής συνοχής: 

— 23 από τις 27 συμφωνίες εταιρικής σχέσης και 185 από τα 371 προγράμματα 
που εμπίπτουν στην εμβέλεια της εν προκειμένω επισκόπησης είχαν 
εγκριθεί από την Επιτροπή για την περίοδο 2021-2027· 

— δεν είχε υποβληθεί ακόμη αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής για την περίοδο 
2021-2027. Το 2022, το μεγαλύτερο μέρος του ποσού που αναμένεται να 
καταβληθεί θα είναι καταβολές προχρηματοδότησης· 

— η Επιτροπή έχει πραγματοποιήσει πληρωμές που αντιστοιχούν στο 72 % των 
κονδυλίων για την περίοδο 2014-2020. Οι Κάτω Χώρες, η Δανία και η 
Κροατία είχαν απορροφήσει λιγότερο από το 58 % των κονδυλίων τους 
(συμπεριλαμβανομένου του REACT-EU), ενώ το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ιταλία, 
η Μάλτα, η Σλοβακία και η Ισπανία είχαν απορροφήσει λιγότερο από 65 %. 

Ο συντονισμός της ταυτόχρονης εφαρμογής των δύο μέσων και η 
αποφυγή του κινδύνου διπλής χρηματοδότησης αποτελούν μέρος της 
διαδικασίας προγραμματισμού 

48 Τα κράτη μέλη κλήθηκαν να περιγράψουν στα ΣΑΑ τους τον τρόπο με τον οποίο 
θα συντονίζουν την παράλληλη εφαρμογή των μέσων, λαμβάνοντας υπόψη τα 
σχετικά ποσά, τη διαθεσιμότητα και το χρονοδιάγραμμα των ώριμων έργων, καθώς 
και το ιεραρχικό επίπεδο που καθορίζεται στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο ως αρμόδιο 
για την υλοποίηση μιας μεταρρύθμισης ή επένδυσης112. Το ίδιο απαιτείται και για τις 
συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. 

49 Η συμπληρωματικότητα και οι συνεργίες επιτυγχάνονται είτε με χρηματοδότηση 
διαφορετικών πράξεων που βασίζονται η μία στην άλλη, είτε με χρήση των δύο μέσων 
για τη χρηματοδότηση διαφορετικών πτυχών της ίδιας πράξης. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, οι περιγραφές που παρετίθεντο στα ΣΑΑ ήταν γενικές και σύντομες, εν 
μέρει επειδή οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα της περιόδου 
2021-2027 δεν είχαν ακόμη καταρτισθεί. Ως εκ τούτου, οι εθνικές αρχές έπρεπε να 
λάβουν υπόψη το περιεχόμενο των ΣΑΑ τους στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης της 
πολιτικής συνοχής 2021-2027. Η διαδικασία αυτή ήταν ευκολότερη για τα κράτη μέλη 

                                                             
112 SWD(2021) 12, μέρος 1/2, σ. 43. 
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που είχαν θεσπίσει εκ των προτέρων στρατηγικό πλαίσιο οριοθέτησης (βλέπε 
πλαίσιο 9). 

Πλαίσιο 9 

Το πλαίσιο οριοθέτησης στη Γαλλία 

Προκειμένου να αναλύσουν τις πιθανές αλληλεπικαλύψεις μεταξύ του ΜΑΑ και 
των ταμείων της πολιτικής συνοχής 2021-2027 και να αποσαφηνίσουν ποιο είδος 
επενδύσεων θα χρηματοδοτηθεί από ποιο ταμείο, οι γαλλικές αρχές μάς 
ανέφεραν ότι καθόρισαν ένα πλαίσιο οριοθέτησης, το οποίο αργότερα 
δημοσιεύθηκε σε μορφή οδηγού113. 

Ως βάση χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα κύρια κριτήρια: 

— χρονικό κριτήριο: διαδοχική απορρόφηση των κονδυλίων, με χρήση, 
πρώτον, του ΜΑΑ ή των υπόλοιπων πόρων από την περίοδο 2014-2020, 
συμπεριλαμβανομένου του REACT-EU και, δεύτερον, των ταμείων της 
πολιτικής συνοχής 2021-2027· 

— θεματικό κριτήριο: ανάλογα με τα επιλέξιμα θέματα που καλύπτονται· 

— κριτήριο δικαιούχου: χρήση του ΜΑΑ για συγκεκριμένους τύπους 
δικαιούχων· 

— εδαφικό κριτήριο: κατανομή των κονδυλίων του ΜΑΑ και της πολιτικής 
συνοχής σε χωριστά εδάφη σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες επενδυτικές 
προτεραιότητες ανά γεωγραφική περιοχή. 

Μολονότι η ύπαρξη ενός τέτοιου πλαισίου δεν αναιρεί την ανάγκη για 
περαιτέρω συντονισμό κατά την υλοποίηση σε επίπεδο περιφερειών και 
έργων, συμβάλλει στον καθορισμό των βασικών αρχών. 

50 Κατά την αξιολόγηση των ΣΑΑ, η Επιτροπή έπρεπε να εξετάσει τη 
συμπληρωματικότητα και τον συντονισμό με άλλα ταμεία της ΕΕ114. Οι επιχειρησιακές 
ρυθμίσεις που υπογράφηκαν με κάθε κράτος μέλος για τον ΜΑΑ προβλέπουν επίσης 
τη διοργάνωση ετήσιας εκδήλωσης σε κάθε κράτος μέλος στο πλαίσιο της οποίας θα 
συζητείται η υλοποίηση τόσο του ΣΑΑ όσο και άλλων προγραμμάτων της ΕΕ115. 

                                                             
113 Ο οδηγός που δημοσιεύθηκε από τις γαλλικές αρχές είναι διαθέσιμος εδώ. 

114 SWD(2021) 12, μέρος 1/2, σ. 44. 

115 Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, COM(2022) 75, σ. 7 και 57. 

https://www.europe-en-france.gouv.fr/sites/default/files/guide_frr_cohesion_0.pdf
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51 Μια πράξη μπορεί να χρηματοδοτηθεί και από τα δύο μέσα υπό την 
προϋπόθεση ότι το ίδιο κόστος καλύπτεται μόνο μία φορά και στο μέτρο που ο ΜΑΑ 
δεν καλύπτει την υποχρεωτική εθνική συγχρηματοδότηση έργων της πολιτικής 
συνοχής116. Όλα τα κράτη μέλη των οποίων ζητήσαμε τη γνώμη ανέφεραν ότι είχαν 
συνεκτιμήσει αυτόν τον κίνδυνο και λάβει μέτρα για τον μετριασμό του. Η Επιτροπή 
έπρεπε να αξιολογήσει εκ των προτέρων εάν τα ΣΑΑ περιείχαν τέτοια μέτρα 117. 

Η απορρόφηση των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής θα επηρεαστεί 
τόσο από τον ΜΑΑ όσο και από άλλους παράγοντες 

52 Μετά την έγκριση του ΜΑΑ, τα κράτη μέλη μπορούν να δαπανούν σημαντικά 
μεγαλύτερα κεφάλαια από ό,τι στο παρελθόν σε επενδύσεις για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή. Έξι χώρες μπορούν να δαπανήσουν τουλάχιστον τα 
διπλάσια ποσά σε σχέση με την περίοδο 2014-2020118· επτά χώρες τουλάχιστον τα 
τριπλάσια 119· και δύο χώρες –το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες– τα επταπλάσια. 

53 Κατά την περίοδο 2014-2020, το ΕΤΠΑ και το ΤΣ παρείχαν χρηματοδότηση 
ισοδύναμη με το 10 % περίπου των συνολικών δημόσιων επενδύσεων και στα 
27 κράτη μέλη της ΕΕ. Σε 10 κράτη μέλη120, η χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και το ΤΣ 
αντιπροσώπευε περισσότερο από το ένα τρίτο του συνόλου των δημόσιων 
επενδύσεων121. Για τα εν λόγω κράτη μέλη, η απορρόφηση σημαντικά περισσότερων 
κονδυλίων της ΕΕ κατά την περίοδο 2021-2027 θα αποτελέσει ιδιαίτερη πρόκληση122. 

                                                             
116 Άρθρο 9 του κανονισμού ΜΑΑ. SWD(2021) 12, μέρος 1/2, σ. 42. 

117 Άρθρο 19, παράγραφος 3, στοιχείο ι), και κριτήριο 2.10 του παραρτήματος V του 
κανονισμού ΜΑΑ. 

118 Βουλγαρία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Κύπρος και Φινλανδία. 

119 Βέλγιο, Δανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία και Σουηδία. 

120 Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, 
Ρουμανία και Σλοβακία. 

121 Επιτροπή, Όγδοη έκθεση για τη συνοχή, σ. 243. 

122 Ετήσια έκθεση για το 2016, σημεία 2.24 και 2.25. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/information/publications/reports/2022/eighth-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2016/annualreports-2016-EL.pdf
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54 Η πίεση για απορρόφηση κονδυλίων αυξάνεται προς το τέλος της περιόδου 
επιλεξιμότητας, όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε παλαιότερη δημοσίευση123. Αυτό 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να συνεκτιμάται λιγότερο η προστιθέμενη αξία των 
επενδύσεων, κάτι που ενδεχομένως να αποβαίνει εις βάρος της τήρησης ορισμένων 
κανόνων επιλεξιμότητας και της επίτευξης της οικονομικής αποδοτικότητας124. 
Ωστόσο, για την περίοδο 2021-2027, ορισμένες πτυχές μεταβλήθηκαν. Αυτό ενδέχεται 
να αμβλύνει μερικώς τη δυσκολία απορρόφησης των κονδυλίων της πολιτικής 
συνοχής. 

— Τα μεγάλης κλίμακας έργα υποδομής χρηματοδοτούνται συχνά σε πολλαπλές 
διαδοχικές περιόδους. Αυτό είναι συχνά απαραίτητο λόγω του χρόνου που 
απαιτείται για να τεθούν σε λειτουργία τέτοια έργα. Ωστόσο, όπως έχουμε 
επισημάνει στο παρελθόν, μπορεί επίσης να οφείλεται στις καθυστερήσεις κατά 
τον σχεδιασμό και την κατασκευή125. Μετά το 2026, δεν θα πραγματοποιηθούν 
περαιτέρω εκταμιεύσεις από τον ΜΑΑ προς τα κράτη μέλη. Σε περίπτωση που 
ορισμένες επενδύσεις υλοποιούμενες στο πλαίσιο του ΜΑΑ δεν έχουν 
ολοκληρωθεί και χρειάζονται πρόσθετη χρηματοδότηση, η χρηματοδότηση αυτή 
μπορεί να αναζητηθεί σε προγράμματα της πολιτικής συνοχής. Αναδεικνύεται 
έτσι η ανάγκη συνοχής στον προγραμματισμό των δύο μέσων. 

                                                             
123 Συνοπτική περιπτωσιολογική επισκόπηση 2019, με τίτλο «Εκκρεμείς αναλήψεις 

υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό της ΕΕ — Σε πρώτο πλάνο», Απρίλιος 2019, σημεία 20 
και 34-39. Ειδική έκθεση 17/2018, σημεία 20-21 και 83-84. 

124 Ειδική έκθεση 17/2018, σημεία 15 και 87. 

125 Επισκόπηση 05/2021 με τίτλο «Το πλαίσιο της ΕΕ για τα μεγάλα έργα υποδομής στον 
τομέα των μεταφορών: σύγκριση σε διεθνές επίπεδο», σημεία 52-53, σ. 27. Ειδική 
έκθεση 10/2020, με τίτλο «Υποδομές μεταφορών της ΕΕ: πρέπει να επιταχυνθεί η 
υλοποίηση των πολύ μεγάλων έργων για να αποδώσουν εγκαίρως τα αποτελέσματα του 
δικτύου», σημεία 45-48 και 84-86. 

https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=49618
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_05/RW_Transport_flagships_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_EL.pdf


 46 

 

— Ο ΚΚΔ επιτρέπει στα κράτη μέλη να ανακατανέμουν έως και το 5 % των αρχικών 
εθνικών διαθέσιμων στο πλαίσιο κάθε ταμείου της πολιτικής συνοχής σε 
οποιοδήποτε άλλο μέσο υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση, 
συμπεριλαμβανομένων των ΣΑΑ τους. Περιλαμβάνονται επίσης τυχόν μεταφορές 
στο πρόγραμμα InvestEU126 σε επίπεδο εταιρικής σχέσης ή μέσω τροποποιήσεων 
των προγραμμάτων. Τον Μάιο του 2022, η Επιτροπή πρότεινε να αυξηθεί το 
ποσοστό αυτό σε 12,5 %, υπό ορισμένες προϋποθέσεις127, ως ένα από τα μέτρα 
του REPowerEU128. Δημοσιεύσαμε γνώμη σχετικά με την πρόταση αυτή129. 

— Τέλος, τόσο ο ΜΑΑ όσο και τα ταμεία της πολιτικής συνοχής 2021-2027 θα 
εφαρμοστούν σε ένα πλαίσιο όπου οι τιμές είναι υψηλότερες λόγω του 
πληθωρισμού. Όσον αφορά τον ΜΑΑ, αυτό θα ασκήσει πρόσθετη πίεση στα 
κράτη μέλη για τον έλεγχο του κόστους ή τη δέσμευση πρόσθετων εθνικών 
κονδυλίων για την ολοκλήρωση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων του 
ΜΑΑ. Όσον αφορά τα ταμεία της πολιτικής συνοχής, η χρηματοδότηση βασίζεται 
γενικά στις πραγματικές δαπάνες. Δεδομένου ότι οι αυξημένες δαπάνες θα 
βαρύνουν εν μέρει τον προϋπολογισμό της ΕΕ, αυτό είναι πιθανό να οδηγήσει σε 
υψηλότερο ποσοστό απορρόφησης. 

  

                                                             
126 https://investeu.europa.eu/index_en  

127 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο REPowerEU, COM(2022) 230 final, 
παράγραφος 4.3. 

128 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_3131  

129 Γνώμη 04/2022 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 όσον αφορά τα κεφάλαια 
για το REPowerEU στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και 
της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 [2022/0164 (COD)]. 

https://investeu.europa.eu/index_en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_3131
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_04/OP_REPowerEU_EL.pdf
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Όροι για την πραγματοποίηση 
πληρωμών 

Η χρηματοδότηση του ΜΑΑ δεν συνδέεται με τις δαπάνες 

Ο ΜΑΑ χρηματοδοτεί μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις με βάση την 
επίτευξη ορόσημων και στόχων 

55 Ο δημοσιονομικός κανονισμός καθορίζει τρεις μορφές χρηματοδοτικής στήριξης 
εκ μέρους της ΕΕ130: 

— Η «επιστροφή δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν» περιλαμβάνει την 
επιστροφή ενωσιακής χρηματοδότησης με βάση τις πραγματικές δαπάνες που 
πραγματοποίησε ο δικαιούχος. Οι δαπάνες αυτές πρέπει να τεκμηριώνονται με 
δικαιολογητικά έγγραφα. 

— Οι «επιλογές απλουστευμένου κόστους» (ΕΑΚ) χρησιμοποιούνται για επιστροφή 
των δαπανών σε ποσοστό που έχει υπολογιστεί εκ των προτέρων. Οι 
τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους και τα κατ’ αποκοπήν ποσά 
μπορούν να συνδέουν τις πληρωμές με τις εκροές, αλλά όχι κατ’ ανάγκη με τα 
αποτελέσματα 131. 

— Σύμφωνα με το μοντέλο της «χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις 
δαπάνες» (ΧΔΣΔ), μια πράξη λαμβάνει ενωσιακή χρηματοδότηση όταν 
επιτυγχάνει αποτελέσματα ή πληροί προϋποθέσεις που έχουν προηγουμένως 
καθοριστεί στη νομοθεσία. Το μοντέλο ΧΔΣΔ εισήχθη για πρώτη φορά το 2018, 
όταν αναθεωρήθηκε ο δημοσιονομικός κανονισμός. 

56 Το μοντέλο ΧΔΣΔ είναι υποχρεωτικό για τον ΜΑΑ: στηρίζει τα κράτη μέλη να 
υλοποιούν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις εξ ολοκλήρου με βάση την επίτευξη των 
ορόσημων και των στόχων. Δεν ισχύει για μεμονωμένες πράξεις, για τις οποίες τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε μοντέλο χρηματοδότησης 

                                                             
130 Άρθρο 125, παράγραφος 1, του δημοσιονομικού κανονισμού. 

131 Ειδική έκθεση 24/2021, σημείο 90. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EL
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_EL.pdf
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ενδείκνυται, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες τους. Η επίτευξη των ορόσημων και 
των στόχων είναι το μόνο κριτήριο για την έγκριση μιας πληρωμής132. 

57 Πριν από την υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής, η Επιτροπή και το 
εκάστοτε κράτος μέλος υπογράφουν επιχειρησιακές ρυθμίσεις. Πρόκειται για 
έγγραφα που περιέχουν λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα παρακολουθείται η 
εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου και ποια στοιχεία τεκμηρίωσης αναμένει η 
Επιτροπή προκειμένου να βεβαιωθεί ότι έχει επιτευχθεί κάθε ορόσημο και στόχος133. 
Πριν από κάθε εκταμίευση του ΜΑΑ, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογεί κατά πόσον το 
κράτος μέλος έχει εκπληρώσει ικανοποιητικά όλα τα ορόσημα και τους στόχους που 
συνδέονται με τη σχετική αίτηση πληρωμής134. Επιπλέον, το κράτος μέλος πρέπει να 
παρέχει στην Επιτροπή διασφάλιση ότι το κράτος μέλος έχει λάβει μέτρα για την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Ωστόσο, αυτό δεν είναι κάτι που η 
Επιτροπή εξακριβώνει προτού εγκρίνει την εκταμίευση. Στη συνέχεια μόνο προβαίνει 
σε εκ των υστέρων επαληθεύσεις και ελέγχους σε δειγματοληπτική βάση στα κράτη 
μέλη. 

58 Οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις καταρτίζονται από την Επιτροπή και το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Στον κανονισμό ΜΑΑ περιέχονται μόνο περιορισμένες 
πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενό τους. Η Επιτροπή συνέταξε υπόδειγμα 
επιχειρησιακών ρυθμίσεων, το οποίο ωστόσο εξέδωσε μόλις τον Οκτώβριο του 2021, 
αφότου είχαν εγκριθεί οι περισσότερες εκτελεστικές αποφάσεις του Συμβουλίου. 

59 Η Επιτροπή σκοπεύει επίσης να εφαρμόσει το μοντέλο χρηματοδότησης του 
ΜΑΑ σε άλλους τομείς του προϋπολογισμού. Έχει ήδη προτείνει να αναπαραχθεί η 
βασική αρχή της χρηματοδότησης του ΜΑΑ στο νέο Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα 135, 
με την πρόθεση η διαχείρισή του να γίνεται με βάση τα σχέδια των κρατών μελών και 
οι πληρωμές να πραγματοποιούνται μετά την επίτευξη των προσυμφωνημένων 
ορόσημων και στόχων. Ομοίως, από το 2023 και μετά, το μοντέλο υλοποίησης της 

                                                             
132 Αιτιολογική σκέψη 18 και άρθρα 4, παράγραφος 2, και 24, παράγραφος 3, του κανονισμού 

ΜΑΑ. 

133 Άρθρο 20, παράγραφος 6, του κανονισμού ΜΑΑ. SWD(2021) 12 final, σ. 34. 

134 Άρθρο 24, παράγραφος 3, του κανονισμού ΜΑΑ. 

135 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση 
Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα [COM(2021) 568 final]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0568&from=en
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κοινής γεωργικής πολιτικής θα ακολουθήσει μια προσέγγιση βασισμένη στις 
εκροές136. 

Η πολιτική συνοχής χρηματοδοτεί πράξεις κυρίως με βάση την 
επιστροφή των πραγματοποιηθεισών δαπανών 

60 Όσον αφορά τα ταμεία της πολιτικής συνοχής, οι όροι πληρωμής περιλαμβάνουν 
την εκπλήρωση των συναφών αναγκαίων πρόσφορων όρων και την υποβολή της 
δέσμης εγγράφων για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας όσον αφορά την κανονικότητα 
των δαπανών που έχουν δηλωθεί από το κράτος μέλος137. Η Επιτροπή καταβάλλει το 
ποσό που ζητείται από το κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει τη 
συνεισφορά της ΕΕ που έχει εγκριθεί για την αντίστοιχη προτεραιότητα στο πλαίσιο 
του προγράμματος και ότι πληροί όλους τους όρους επιλεξιμότητας όσον αφορά τις 
δηλωθείσες δαπάνες. Αυτά ισχύουν και στην περίπτωση που τα προγράμματα 
εφαρμόζουν μοντέλα ΕΑΚ ή ΧΔΣΔ. 

61 Σε προηγούμενη έκθεση, αναφέραμε138 ότι μόνο ένα μικρό μέρος των δαπανών 
συνοχής της περιόδου 2014-2020 είχε επιστραφεί με χρήση μοντέλων 
χρηματοδότησης βάσει επιδόσεων, σχεδόν αποκλειστικά μέσω ΕΑΚ στο πλαίσιο του 
ΕΚΤ. Μέχρι στιγμής, σχεδόν όλα τα προγράμματα του ΕΤΠΑ και του ΤΣ υλοποιούνταν 
αποκλειστικά με βάση την επιστροφή των πραγματοποιηθεισών δαπανών. Το μοντέλο 
ΧΔΣΔ εφαρμόστηκε πιλοτικά για ένα μόνο έργο του ΕΤΠΑ στην Αυστρία. Για την 
περίοδο 2021-2027, οι ΕΑΚ έχουν καταστεί υποχρεωτικές για τις πράξεις που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ με ποσό που δεν υπερβαίνει τα 
200 000 ευρώ139. Η Επιτροπή αναμένει επίσης ότι το μοντέλο ΧΔΣΔ θα χρησιμοποιηθεί 
περισσότερο από ό,τι σε προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού. 

                                                             
136 Αιτιολογική σκέψη 28 και άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 σχετικά με τη 

χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013. Εκτίμηση επιπτώσεων της 
Επιτροπής, SWD(2018) 301, παράρτημα 4, τμήμα 2.3. 

137 Άρθρο 15, παράγραφος 5, άρθρο 91, παράγραφος 2, και άρθρο 98, παράγραφος 1, του 
ΚΚΔ. 

138 Ειδική έκθεση 24/2021, σημεία 93, 101 και 127, και πλαίσιο 8. 

139 Άρθρο 53, παράγραφος 2, του ΚΚΔ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.435.01.0187.01.ELL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2018%3A301%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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Διαφορετική εφαρμογή του μοντέλου ΧΔΣΔ για τα δύο μέσα 

62 Κατά την περίοδο 2021-2027, το μοντέλο ΧΔΣΔ χρησιμοποιείται διαφορετικά στο 
πλαίσιο του ΜΑΑ απ’ ό,τι στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Ειδικότερα, υπάρχουν 
διαφορές στο πώς χρησιμοποιούνται οι όροι «ορόσημα» και «στόχοι», καθώς και 
στον βαθμό στον οποίο οι εκταμιεύσεις που πραγματοποιούνται μόλις τα ορόσημα 
και οι στόχοι επιτευχθούν δικαιολογούνται με βάση το υποκείμενο κόστος (βλέπε 
πλαίσιο 10). 
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Πλαίσιο 10 

Διαφορές στην εφαρμογή του μοντέλου ΧΔΣΔ στο πλαίσιο των δύο 
μέσων 

Οι εκταμιεύσεις στο πλαίσιο των ταμείων της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 
2021-2027: 

— σχετίζονται με μεμονωμένα ενδιάμεσα βήματα προς τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα· 

— βασίζονται στα ποσοτικά ορόσημα και τους ποσοτικούς στόχους που 
καθορίζονται στα προγράμματα 140. Οι εκταμιεύσεις μπορεί επίσης να 
συνδέονται με όρους, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν ποιοτικές πτυχές141· 

— αποφασίζονται με βάση μια εκ των προτέρων εκτίμηση κόστους και όχι με 
βάση τις πραγματικές δαπάνες142. 

Οι εκταμιεύσεις στο πλαίσιο του ΜΑΑ143: 

— καταβάλλονται σε προκαθορισμένες δόσεις που ορίζονται στην εκτελεστική 
απόφαση του Συμβουλίου· 

— εξαρτώνται από την επίτευξη ενός συνόλου ορόσημων και στόχων που 
ορίζονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, όπου τα ορόσημα 
μετρούν την ποιοτική και οι στόχοι την ποσοτική πρόοδο προς την επίτευξη 
των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων144· 

— δεν συνδέονται ούτε με το εκ των προτέρων εκτιμώμενο κόστος κάθε μέτρου 
ούτε με τις δαπάνες που όντως πραγματοποιήθηκαν145 (βλέπε σημείο 43). 

Στο πλαίσιο και των δύο μέσων, εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν εάν 
το μοντέλο θα εφαρμοστεί επίσης μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και του 
δικαιούχου (για τα ταμεία της πολιτικής συνοχής) ή μεταξύ του κράτους μέλους 
και του τελικού αποδέκτη (για τον ΜΑΑ) 146. 

 

                                                             
140 Άρθρο 2, παράγραφοι 11 και 12, του ΚΚΔ. 

141 Άρθρο 51, στοιχείο α), του ΚΚΔ. 

142 Άρθρο 95, παράγραφος 1, και παράρτημα V — Προσάρτημα 2 του ΚΚΔ. 

143 Άρθρο 4, παράγραφος 2, και αιτιολογικές σκέψεις 18, 30, 51 και 52 του κανονισμού ΜΑΑ. 

144 Άρθρο 2, παράγραφος 4, του κανονισμού ΜΑΑ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Ο βαθμός στον οποίο η χρηματοδότηση του ΜΑΑ είναι περισσότερο 
βασισμένη στις επιδόσεις από ό,τι τα ταμεία της πολιτικής συνοχής 
μένει να διαπιστωθεί 

63 Η κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων συνίσταται στη συστηματική 
χρήση πληροφοριών σχετικά με τις εκροές, τα αποτελέσματα ή/και τον αντίκτυπο, οι 
οποίες συνεκτιμώνται, επηρεάζουν ή/και καθορίζουν την κατανομή των δημόσιων 
πόρων147. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ορίζει τρεις 
ευρείες κατηγορίες προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων148 (βλέπε πλαίσιο 11). 

Πλαίσιο 11 

Κατηγοριοποίηση προϋπολογισμών βάσει επιδόσεων σύμφωνα με 
τον ΟΟΣΑ 

Ο ΟΟΣΑ προσδιορίζει τρεις ευρείες κατηγορίες συστημάτων κατάρτισης 
προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων: 

— προϋπολογισμός που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις 
(presentational), όπου οι πληροφορίες για τις επιδόσεις παράγονται και 
παρουσιάζονται παράλληλα με την κατανομή της χρηματοδότησης, αλλά δεν 
χρησιμοποιούνται κατ’ ανάγκη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις 
δαπάνες· 

— προϋπολογισμός έμμεσα συνδεδεμένος με τις επιδόσεις (performance-
informed), όπου οι πληροφορίες αυτές επηρεάζουν σαφώς την κατανομή 
των πόρων· και 

— πρoϋπoλoγισμός βασισμένος στις επιδόσεις (performance-based), όπου η 
χρηματοδότηση συνδέεται με τις εκροές και τα αποτελέσματα. 

                                                             
145 SWD(2021) 12 final, μέρος 1/2, σ. 35. 

146 Αιτιολογική σκέψη 41 και άρθρο 95, παράγραφος 3, του ΚΚΔ. Αιτιολογική σκέψη 18 του 
κανονισμού ΜΑΑ. 

147 ΟΟΣΑ, Incentivising performance in public investment policies delivered at national and 
subnational levels:Managing across temporal and institutional horizons, 31 Μαρτίου 2017, 
σ. 8-9. 

148 ΟΟΣΑ, Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the 
context of EU budget focused on results, OECD Journal on Budgeting, τόμος 2017/1, 
ενότητα 1.2.1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
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64 Σε προηγούμενη έκθεση149, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι κατά την περίοδο 
2014-2020 έγιναν σημαντικά βήματα για την ενίσχυση του προσανατολισμού της 
πολιτικής συνοχής στις επιδόσεις, αλλά ότι η χρηματοδότηση βάσει επιδόσεων δεν 
έχει γίνει ακόμη πράξη. Σύμφωνα με μελέτη της Επιτροπής του 2018, τόσο η 
δημοσιονομική στήριξη όσο και η χρηματοδότηση που βασίζεται περισσότερο στις 
επιδόσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν απλό και αποτελεσματικό μηχανισμό 
για τις ενότητες εκείνες των ταμείων της πολιτικής συνοχής όπου η σύνδεση μεταξύ 
εκροών και χρηματοδότησης αποδεικνύεται με σαφήνεια 150. 

65 Ο βαθμός στον οποίο η χρηματοδότηση του ΜΑΑ βασίζεται στις επιδόσεις 
περισσότερο από ό,τι τα ταμεία της πολιτικής συνοχής μένει να διαπιστωθεί. Σε κάθε 
περίπτωση, δεδομένου ότι ορισμένα από τα ορόσημα και τους στόχους που 
προσδιορίζονται στα ΣΑΑ αφορούν εισροές ή εκροές και όχι αποτελέσματα 151, η 
χρηματοδότηση του ΜΑΑ δεν πληροί πλήρως τα κριτήρια του ΟΟΣΑ όσον αφορά τον 
προϋπολογισμό βάσει επιδόσεων.  

Ο ΜΑΑ προσφέρεται για ταχύτερη εκταμίευση πόρων 

66 Υπάρχουν αρκετές άλλες διαφορές μεταξύ των δύο μέσων όσον αφορά τον 
τρόπο εκταμίευσης των πληρωμών. Από τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί 
μέχρι στιγμής προκύπτει επίσης ότι η Επιτροπή μπορεί να εκταμιεύσει πόρους με 
ταχύτερους ρυθμούς στο πλαίσιο του ΜΑΑ από ό,τι στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
της πολιτικής συνοχής. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι αιτήσεις πληρωμής 
βασίζονται σε προσυμφωνημένες δόσεις που ομαδοποιούν τα ορόσημα και τους 
στόχους, και σε διαφορές στον τρόπο αξιολόγησης των εν λόγω αιτήσεων. Με τον 
τρόπο αυτό χρειάζεται λιγότερος χρόνος για τους ελέγχους που διενεργούνται πριν 
από τις εκταμιεύσεις. Μετά από μια εκτίμηση κινδύνου, η Επιτροπή μπορεί, ωστόσο, 
να διενεργήσει λεπτομερέστερες επαληθεύσεις σε μεταγενέστερο στάδιο, 
προκειμένου να διευθετήσει τους κινδύνους για τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση152 (βλέπε γράφημα 8). 

                                                             
149 Ειδική έκθεση 24/2021, σημείο 107. 

150 Επιτροπή (Ramboll, Ecorys, CSIL): «Feasibility study for a potential use of Budget Support to 
deliver ESI Funds», 2018, σ. 3-7. 

151 Ειδική έκθεση 21/2022, σημεία 87-89. 

152 Ετήσιες εκθέσεις για το 2021, σημείο 10.12. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_EL.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/988e977e-baec-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-275317652
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/988e977e-baec-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-275317652
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_EL.pdf
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Γράφημα 8 — Όροι για την πραγματοποίηση πληρωμών 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΑΑ 

ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Τα κράτη μέλη 
εισπράττουν την 
προχρηματοδότηση 

Ετήσια προχρηματοδότηση 
ύψους 0,5 % των συνολικών 
κονδυλίων από το 2021 έως το 
2026 για κάθε ταμείο 

Μία καταβολή 
προχρηματοδότησης ύψους 
έως 13 % μόνο για το ΣΑΑ 
που ενέκρινε το Συμβούλιο 
το 2021 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Αποστέλλεται στην 
Επιτροπή, συνοδευόμενη 
από διαχειριστική 
δήλωση 

Μέγιστο όριο: έξι αιτήσεις 
πληρωμής ετησίως ανά 
πρόγραμμα 
Οι αιτήσεις βασίζονται στις 
δαπάνες που όντως 
πραγματοποιήθηκαν εκτός και 
αν εφαρμόζονται τα μοντέλα 
ΕΑΚ και ΧΔΣΔ  
Τα ποσοστά εθνικής 
συγχρηματοδότησης που 
κυμαίνονται από τουλάχιστον 
15 % έως 60 %, ανάλογα με το 
ταμείο και το επίπεδο 
ανάπτυξης της 
υποστηριζόμενης περιφέρειας 

Μέγιστο όριο: δύο αιτήσεις 
πληρωμής ετησίως ανά 
κράτος μέλος 
Οι αιτήσεις βασίζονται σε 
προσυμφωνημένα ποσά 
δόσεων με ομαδοποίηση 
ορόσημων και στόχων 
Τα έργα χρηματοδοτούνται 
κατά 100 % από κονδύλια 
της ΕΕ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Της αίτησης πληρωμής 
από την Επιτροπή 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ και 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

Προς τα κράτη μέλη 

Αξιολόγηση των δαπανών που 
δηλώθηκαν από το κράτος 
μέλος στη δέσμη εγγράφων για 
τη διασφάλιση της αξιοπιστίας 
 
Η Επιτροπή επικυρώνει την 
πληρωμή 

Αξιολόγηση με βάση την 
ικανοποιητική εκπλήρωση 
των ορόσημων και των 
στόχων 
Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση 
με την οποία εγκρίνεται η 
εκταμίευση συνεκτιμώντας 
τη γνώμη του Συμβουλίου 

ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ 

Μη χρησιμοποιηθέντων 
κεφαλαίων 

Σταδιακή απώλεια των ετήσιων 
δεσμευμένων κεφαλαίων για τα 
οποία δεν υποβάλλεται αίτηση 
πληρωμής εντός τριών ετών 
(από το 2021 έως το 2026) ή 
εντός δύο ετών (για το 2027) 
(διαδικασία αποδέσμευσης) 

Τα κεφάλαια που δεν θα 
έχουν καταβληθεί στο 
κράτος μέλος έως το τέλος 
του 2026 παύουν να είναι 
διαθέσιμα 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει του ΚΚΔ και του κανονισμού ΜΑΑ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Υψηλότερα ποσοστά προχρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΜΑΑ σε 
σύγκριση με την πολιτική συνοχής 

67 Το ύψος της προχρηματοδότησης, δηλαδή το ποσοστό της χρηματοδότησης που 
καταβάλλεται σε ένα κράτος μέλος πριν από τις επίσημες πληρωμές που συνδέονται 
με τους όρους πληρωμής, διαφέρει μεταξύ του ΜΑΑ και των ταμείων της πολιτικής 
συνοχής. Το ποσοστό προχρηματοδότησης του ΜΑΑ είναι σημαντικά υψηλότερο. Και 
για τα δύο μέσα, οι καταβολές προχρηματοδότησης εκκαθαρίζονται με τις 
μελλοντικές πληρωμές153 (βλέπε πλαίσιο 12). 

Πλαίσιο 12 

Προχρηματοδότηση 

Στο πλαίσιο των ταμείων της πολιτικής συνοχής, τα κράτη μέλη δικαιούνται να 
λάβουν ετήσιες δόσεις προχρηματοδότησης που αντιστοιχούν στο 0,5 % της 
συνολικής στήριξης από το 2021 έως το 2026. Η Επιτροπή θα εκκαθαρίσει την 
προχρηματοδότηση για το 2021 και το 2022 ανά έτος, ενώ για το διάστημα 
2023-2026 το αργότερο έως το κλείσιμο των προγραμμάτων154. 

Στο πλαίσιο του ΜΑΑ, διατίθεται στα κράτη μέλη ποσοστό εφάπαξ 
προχρηματοδότησης ύψους έως 13 % της επιχορήγησης και, κατά περίπτωση, του 
δανείου155. Το 2021 όλα τα κράτη μέλη, εκτός της Ιρλανδίας, ζήτησαν την 
προχρηματοδότηση. 

68 Στο πλαίσιο του ΜΑΑ, η Επιτροπή μπορεί επίσης να ανακτήσει τυχόν 
προχρηματοδότηση εάν δεν σημειωθεί απτή πρόοδος ως προς οποιοδήποτε από τα 
σχετικά ορόσημα και τους στόχους εντός 18 μηνών από την έγκριση της εκτελεστικής 
απόφασης του Συμβουλίου156. Ωστόσο, έως τον Οκτώβριο του 2022, η έννοια της 
«απτής προόδου» δεν είχε ακόμη οριστεί από την Επιτροπή. 

                                                             
153 Άρθρο 90, παράγραφος 5, του ΚΚΔ. Άρθρο 13, παράγραφος 2, του κανονισμού ΜΑΑ. 

154 Άρθρο 90, παράγραφοι 2 και 5, του ΚΚΔ. 

155 Άρθρο 13, παράγραφος 1, του κανονισμού ΜΑΑ. 

156 Άρθρο 24, παράγραφος 9, του κανονισμού ΜΑΑ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Και για τα δύο μέσα, οι διαχειριστικές δηλώσεις συνδέονται με τους 
όρους πληρωμής τους 

69 Προκειμένου να προχωρήσει στη διεκπεραίωση μιας αίτησης πληρωμής, η 
Επιτροπή απαιτεί την υποβολή διαχειριστικής δήλωσης και για τα δύο μέσα. Με αυτή 
πιστοποιείται ότι οι υποβαλλόμενες πληροφορίες είναι πλήρεις, ακριβείς και 
αξιόπιστες και επιβεβαιώνεται ότι οι υποκείμενες δαπάνες χρησιμοποιήθηκαν για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό και συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες κανόνες: 

— Για τα ταμεία της πολιτικής συνοχής, η διαχειριστική αρχή υποβάλλει μία 
διαχειριστική δήλωση για κάθε λογιστική χρήση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
αιτήσεων πληρωμής157. Μέσω αυτής πιστοποιείται ότι οι δηλωθείσες δαπάνες 
ήταν νόμιμες και κανονικές και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα 
αποτελέσματα των παρεμβάσεων. 

— Προϋπόθεση για την εκταμίευση στο πλαίσιο του ΜΑΑ είναι κάθε αίτηση 
πληρωμής να συνοδεύεται από διαχειριστική δήλωση για την πιστοποίηση της 
επίτευξης των ορόσημων και των στόχων που συνδέονται με την αίτηση 
πληρωμής. Επιπλέον, το κράτος μέλος πρέπει επίσης να παρέχει μαζί με κάθε 
αίτηση πληρωμής σύνοψη στην οποία περιγράφονται οι διενεργηθέντες έλεγχοι, 
οι εντοπισθείσες αδυναμίες και τυχόν διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν158. 

70 Υπάρχουν επίσης διαφορές στη συχνότητα με την οποία υποβάλλονται οι 
αιτήσεις πληρωμής. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλλουν στην Επιτροπή έως και 
δύο αιτήσεις πληρωμών του ΜΑΑ ετησίως, σε σύγκριση με έξι κατ’ ανώτατο όριο για 
τα ταμεία της πολιτικής συνοχής159. 

Δεν απαιτείται εθνική ή ιδιωτική συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
ΜΑΑ 

71 Το ποσοστό εθνικής συγχρηματοδότησης ενός μέσου δηλώνει το ποσοστό των 
δαπανών που δεν καλύπτονται από τη χρηματοδότηση της ΕΕ. Παραδοσιακά, η 
υποχρεωτική εθνική ή ιδιωτική συγχρηματοδότηση εγγυάται τη δέσμευση και την 
κυριότητα ευθύνης ενός κράτους μέλους ή δικαιούχου, και διασφαλίζει την 
οικονομική αποδοτικότητα των παρεμβάσεων που υποστηρίζονται από την ΕΕ. Αυτή 

                                                             
157 Άρθρο 74, παράγραφος 1, στοιχείο στ), και άρθρο 98, παράγραφος 1, στοιχείο β), και 

παράρτημα XVIII του ΚΚΔ. 

158 Άρθρο 22, παράγραφος 2, στοιχείο γ), του κανονισμού ΜΑΑ. 

159 Άρθρο 24, παράγραφος 2, του κανονισμού ΜΑΑ. Άρθρο 91, παράγραφος 1, του ΚΚΔ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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ήταν επίσης η γενική αρχή για τα ταμεία της πολιτικής συνοχής. Αντίθετα, ο ΜΑΑ δεν 
προϋποθέτει εθνική ή ιδιωτική συγχρηματοδότηση (βλέπε πλαίσιο 13). 

Πλαίσιο 13 

Εθνική συγχρηματοδότηση 

Τα ποσοστά εθνικής συγχρηματοδότησης για τα ταμεία της πολιτικής συνοχής 
κυμαίνονται από 15 % έως 60 %, ανάλογα με το ταμείο και το επίπεδο ανάπτυξης 
της υποστηριζόμενης περιφέρειας160. Στο παρελθόν, υπήρξαν ορισμένες 
περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη έλαβαν 100 % ενωσιακή χρηματοδότηση 
από ταμεία της πολιτικής συνοχής λόγω έκτακτων περιστάσεων, όπως η 
χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009161, και με σκοπό τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 για τη λογιστική χρήση 2020-2021162. 

Δεν προβλέπεται απαίτηση συγχρηματοδότησης για τη χρηματοδότηση του ΜΑΑ 
και του REACT-EU163. 

Στο πλαίσιο του ΜΑΑ, οι αποδεσμεύσεις λαμβάνουν χώρα μόνο στο 
τέλος της περιόδου επιλεξιμότητας 

72 Στα προγράμματα της πολιτικής συνοχής, η χρηματοδότηση που δεν έχει 
δαπανηθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου παύει αυτομάτως να είναι 
διαθέσιμη. Η πρακτική αυτή, που ονομάζεται «αποδέσμευση», αποσκοπεί στην 
ενθάρρυνση της δημοσιονομικής πειθαρχίας κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων, 
δεδομένου ότι οποιαδήποτε απώλεια χρηματοδότησης μειώνει τον δυνητικό 
αντίκτυπο της πολιτικής. Αυτή η σταδιακή αποδέσμευση κατά τη διάρκεια της 
περιόδου επιλεξιμότητας εφαρμόζεται μόνο στα ταμεία της πολιτικής συνοχής και όχι 
στον ΜΑΑ (βλέπε πλαίσιο 14). 

                                                             
160 Άρθρο 112 του ΚΚΔ. 

161 Άρθρο 77, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου. 

162 Άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/558. 

163 Άρθρο 20, παράγραφος 4, του κανονισμού ΜΑΑ. Άρθρο 92β, παράγραφος 12, του 
κανονισμού REACT-EU. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1083-20131221&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=EN
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Πλαίσιο 14 

Κανόνες αποδέσμευσης 

Τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής δεσμεύονται ετησίως κατά την έναρξη της 
περιόδου σε κάθε κράτος μέλος και παύουν να είναι διαθέσιμα εάν δεν 
χρησιμοποιηθούν εντός τριών ετών (για το διάστημα μεταξύ 2021 και 2026) και 
εντός δύο ετών (για το 2027) 164. 

Στο πλαίσιο του ΜΑΑ, η δέσμευση για χρηματοδοτική στήριξη είναι 
εμπροσθοβαρής κατά τα πρώτα έτη της περιόδου επιλεξιμότητας. Η Επιτροπή 
πρέπει να δεσμεύσει το 70 % των επιχορηγήσεων έως το τέλος του 2022, και το 
υπόλοιπο 30 %, συμπεριλαμβανομένης της δανειακής συνιστώσας, έως το τέλος 
του 2023165. Τυχόν κεφάλαια που δεν δεσμεύθηκαν εντός των προθεσμιών 
αυτών, είτε επειδή δεν εγκρίθηκαν εκτελεστικές αποφάσεις του Συμβουλίου είτε 
επειδή δεν ζητήθηκαν δάνεια, παύουν να είναι διαθέσιμα. 

Στο πλαίσιο του ΜΑΑ, αφού δεσμευθούν τα κεφάλαια, τα κράτη μέλη δεν 
διατρέχουν κίνδυνο απώλειας τυχόν μη χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων κατά τη 
διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του ΜΑΑ. Το σύνολο των ορόσημων και των 
στόχων πρέπει να έχουν εκπληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026166. Τα 
κεφάλαια που δεν έχουν καταβληθεί έως το τέλος του 2026 θα 
αποδεσμεύονται167.  

  

                                                             
164 Άρθρο 105 του ΚΚΔ. 

165 Αιτιολογικές σκέψεις 46-47 και άρθρα 12 και 14 του κανονισμού ΜΑΑ. 

166 Άρθρο 18, παράγραφος 4, στοιχείο θ), και άρθρο 20, παράγραφος 5, στοιχείο δ), του 
κανονισμού ΜΑΑ. 

167 Άρθρο 24, παράγραφος 1, του κανονισμού ΜΑΑ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Παρακολούθηση και κόστος 
υλοποίησης 

Διαφορετικές διατάξεις για την παρακολούθηση, την υποβολή 
εκθέσεων και την αξιολόγηση 

73 Η παρακολούθηση, η υποβολή εκθέσεων και η αξιολόγηση είναι απαραίτητες 
προκειμένου: να διασφαλίζεται ότι τα κονδύλια συνεισφέρουν στην επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί, να εντοπίζονται τα ζητήματα ώστε να αντιμετωπίζονται 
έγκαιρα, και να διαμορφώνεται μια γενική εικόνα της προόδου σε επίπεδο ΕΕ. 
Ισχύουν διαφορετικές διατάξεις για τα δύο μέσα (βλέπε γράφημα 9). 
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Γράφημα 9 — Απαιτήσεις παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και 
αξιολόγησης 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΑΑ 

ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 

Ρυθμίσεις 
παρακολούθησης 
και υποβολής 
εκθέσεων 

Παρακολούθηση ανά 
πρόγραμμα, με χρήση 
δεικτών που δεν συνδέονται 
με τις αιτήσεις πληρωμής 
Ρυθμιστικοί κανόνες σχετικά 
με τον ρόλο της επιτροπής 
παρακολούθησης 

Υποβάλλονται στην 
Επιτροπή: 
o Οικονομικά δεδομένα: 

πέντε φορές ετησίως 
o Δεδομένα επιδόσεων: 

δύο φορές ετησίως, 
συμπεριλαμβανομένων 
δεδομένων για κοινούς 
δείκτες 

o Ενδιάμεση επανεξέταση 
(2025) 

Παρακολούθηση σε κεντρικό 
επίπεδο, με χρήση 
προσυμφωνημένων ορόσημων 
και στόχων που συνδέονται με τις 
αιτήσεις πληρωμής 
Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα 
συστήματα παρακολούθησής 
τους 
Υποβάλλονται στην Επιτροπή: 
o Πρόοδος όσον αφορά τα 

ορόσημα και τους στόχους, με 
κάθε αίτηση πληρωμής: 
κατ’ ανώτατο δύο φορές 
ετησίως 

o Ανά διετία έκθεση, με 
επικαιροποιημένα δεδομένα 
σχετικά με τους κοινούς 
δείκτες 

   

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ρυθμίσεις 
παρακολούθησης 
και υποβολής 
εκθέσεων 

Ετήσια συνεδρίαση 
επανεξέτασης των 
επιδόσεων 
Ετήσια έκθεση για τη 
διαχείριση και τις επιδόσεις 
προς το Κοινοβούλιο, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
απαλλαγής 
Παρουσίαση 
συγκεντρωτικών δεδομένων 
στην πλατφόρμα ανοικτών 
δεδομένων 
Έκθεση σχετικά με την 
έκβαση της ενδιάμεσης 
επανεξέτασης προς το 
Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (2026) 

Παρακολούθηση ενσωματωμένη 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
Ανάλυση και αξιολόγηση των 
δεδομένων που αποστέλλονται με 
την αίτηση πληρωμής 
Ετήσια έκθεση σχετικά με την 
υλοποίηση απευθυνόμενη στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
Ανάρτηση συγκεντρωτικών 
δεδομένων στον πίνακα 
αποτελεσμάτων του ΜΑΑ 

   

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Αξιολόγηση 

Κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης, στο τέλος του 
2024 
Εκ των υστέρων αξιολόγηση 
(2031) 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, 
τον Φεβρουάριο του 2024 
Εκ των υστέρων αξιολόγηση 
(2028) 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει του ΚΚΔ και του κανονισμού ΜΑΑ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Η παρακολούθηση του ΜΑΑ συνδέεται με ορόσημα και στόχους 

74 Η από μέρους της Επιτροπής παρακολούθηση της υλοποίησης των ΣΑΑ διαφέρει 
σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα ορόσημα και 
οι στόχοι, καθώς και τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της αντίστοιχης 
προόδου που έχει σημειωθεί, αφορούν ειδικά κάθε ΣΑΑ. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει 
να ορίσουν μια κεντρική αρχή που θα παρέχει ενοποιημένες εκθέσεις στην Επιτροπή 
και θα φέρει τη συνολική ευθύνη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του 
οικείου ΣΑΑ. 

75 Προβλέπονται διάφορες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σε σχέση με τον ΜΑΑ. 

— Τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν κάθε εξάμηνο έκθεση στην Επιτροπή, τον 
Απρίλιο και τον Οκτώβριο, σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά 
το ΣΑΑ τους, ιδίως όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους. Αυτό εμπίπτει στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, δεδομένου ότι η έκθεση του Απριλίου 
αποτελεί μέρος του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων168. 

— Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
υποβάλλουν ανά εξάμηνο, τον Φεβρουάριο και τον Αύγουστο, έκθεση σχετικά με 
τους κοινούς δείκτες που έχουν καθοριστεί για τον ΜΑΑ με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη169. 

— Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με την υλοποίηση του ΜΑΑ170. Η πρώτη ετήσια έκθεση της Επιτροπής 
δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2022· κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η υλοποίηση 
προχωρά με σταθερούς ρυθμούς171. 

                                                             
168 Άρθρο 27 του κανονισμού ΜΑΑ. 

169 Άρθρο 2, παράγραφος 3, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/2106 της 
Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 του Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τον 
καθορισμό των κοινών δεικτών και των λεπτομερών στοιχείων του πίνακα αποτελεσμάτων 
για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. 

170 Άρθρο 31 του κανονισμού ΜΑΑ. 

171 COM(2022) 75, σ. 64. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021R2106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021R2106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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— Όπως είχε προγραμματιστεί, η Επιτροπή υπέβαλε εφάπαξ έκθεση επανεξέτασης 
στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στα τέλη Ιουλίου 2022172, σύμφωνα με την 
οποία η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων των ΣΑΑ των 
κρατών μελών βρίσκεται σε εξέλιξη173. 

— Το Κοινοβούλιο μπορεί να καλεί την Επιτροπή σε «διάλογο για την ανάκαμψη και 
την ανθεκτικότητα» ανά δίμηνο174. Έως τον Οκτώβριο του 2022 είχαν 
πραγματοποιηθεί επτά τέτοιες συναντήσεις. 

76 Στην πρόσφατη έκθεσή μας, επισημάναμε ότι τα ορόσημα και οι στόχοι του ΜΑΑ 
είναι προσανατολισμένοι στις εκροές (ή ακόμη και στις εισροές) και όχι στα 
αποτελέσματα. Αυτό περιορίζει τη δυνατότητα μέτρησης των επιδόσεων των μέτρων 
και, εν τέλει, του αντικτύπου τους στην επίτευξη των στόχων ενωσιακής πολιτικής του 
ΜΑΑ175. 

Αποσύνδεση επιδόσεων από την υποβολή οικονομικών στοιχείων για 
την πολιτική συνοχής 

77 Οι ρυθμίσεις παρακολούθησης των επιδόσεων για τα ταμεία της πολιτικής 
συνοχής καθορίζονται στον ΚΚΔ. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι δεσμευτικές για όλα τα 
κράτη μέλη και δεν συνδέονται με τις πληρωμές, τόσο όσον αφορά το 
χρονοδιάγραμμα όσο και τη διαδικασία, εκτός από την περίπτωση των ΕΑΚ και της 
ΧΔΣΔ που βασίζονται στις εκροές: 

— Η επιτροπή παρακολούθησης κάθε προγράμματος συνεδριάζει τουλάχιστον μία 
φορά ετησίως και εξετάζει, μεταξύ άλλων, την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον 
αφορά την υλοποίηση του προγράμματος και την επίτευξη των ορόσημων και 
των στόχων του176. 

                                                             
172 Άρθρο 16 του κανονισμού ΜΑΑ. 

173 Έκθεση ανασκόπησης της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, COM(2022) 383 τελικό, σ. 30. 

174 Άρθρο 26 του κανονισμού ΜΑΑ. 

175 Ειδική έκθεση 21/2022, σημεία 88-89. 

176 Άρθρο 38, παράγραφος 1, άρθρο 38, παράγραφος 3, και άρθρο 40, παράγραφος 1, του 
ΚΚΔ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0383&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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— Η Επιτροπή εξετάζει τις επιδόσεις μαζί με κάθε κράτος μέλος σε ετήσια 
συνεδρίαση επανεξέτασης των επιδόσεων177. 

— Κάθε πρόγραμμα θα υποβληθεί σε ενδιάμεση επανεξέταση το 2025 προκειμένου 
να καθοριστεί η κατανομή του ημίσεος της χρηματοδότησης για το 2026 και 
το 2027, στο πλαίσιο της οποίας εξετάζεται, μεταξύ άλλων, η πρόοδος όσον 
αφορά την επίτευξη των ορόσημων και λαμβάνονται υπόψη οι σημαντικές 
δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την υλοποίηση178.  

— Η πρόοδος ως προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος εξετάζεται 
επίσης με βάση την τελική έκθεση επιδόσεων179. 

78 Τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή τα δεδομένα σχετικά με 
την υλοποίηση του προγράμματος πολιτικής συνοχής συχνότερα από ό,τι για τον 
ΜΑΑ· πρέπει να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα χρηματοοικονομικής 
υλοποίησης πέντε φορές τον χρόνο και τα δεδομένα επιδόσεων δύο φορές τον 
χρόνο180. Βάσει του ΚΚΔ η Επιτροπή δεν οφείλει να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αλλά οι πληροφορίες περιλαμβάνονται στις 
προγραμματικές δηλώσεις που επισυνάπτονται στο σχέδιο του προϋπολογισμού181 
και στην ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις στο πλαίσιο της 
διαδικασίας απαλλαγής182. 

Έχουν καταβληθεί προσπάθειες για την αύξηση της διαφάνειας των 
δεδομένων παρακολούθησης, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν άλλα 
ζητήματα 
Παρόμοιες προσεγγίσεις για την εξασφάλιση διαφάνειας στη χρήση της ενωσιακής 
χρηματοδότησης 

79 Η Επιτροπή έχει υιοθετήσει παρόμοιες προσεγγίσεις και για τα δύο μέσα με 
σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας στη χρήση της ενωσιακής χρηματοδότησης και 
την παρουσίαση της προόδου ως προς την υλοποίηση. Στην περίπτωση του ΜΑΑ, η 
                                                             
177 Άρθρο 41, παράγραφος 1, του ΚΚΔ. 

178 Άρθρα 18 και 86, παράγραφος 1, του ΚΚΔ. 

179 Άρθρο 43 του ΚΚΔ. 

180 Άρθρο 42, παράγραφος 1, του ΚΚΔ. 

181 Άρθρο 41, παράγραφος 3, στοιχείο η), του δημοσιονομικού κανονισμού.  

182 Άρθρο 318 της ΣΛΕΕ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
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Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα που ονομάζεται «πίνακας 
αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα», η οποία είναι 
προσβάσιμη στο κοινό183. Επιτελεί λειτουργία παρόμοια με εκείνη της πλατφόρμας 
ανοικτών δεδομένων για τα ταμεία της πολιτικής συνοχής (βλέπε πλαίσιο 15). 

Πλαίσιο 15 

Διαδικτυακές δημόσιες πλατφόρμες για τα δεδομένα επιδόσεων 

Ο πίνακας αποτελεσμάτων του ΜΑΑ για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα 184 
παρέχει επισκόπηση της προόδου που έχει σημειωθεί στην υλοποίηση των 
προγραμμάτων. Περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με την επίτευξη των ορόσημων 
και των στόχων, τα δεσμευμένα και εκταμιευμένα κονδύλια, την τάση των κοινών 
δεικτών στο πλαίσιο των έξι πυλώνων, καθώς και θεματικές αναλύσεις185. Η 
Επιτροπή έχει νομική υποχρέωση να επικαιροποιεί τον πίνακα αποτελεσμάτων 
τουλάχιστον δύο φορές ετησίως χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που υποβάλλουν 
τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου186. Στην πραγματικότητα, ο 
πίνακας επικαιροποιείται συχνότερα: παρέχει ζωντανά δεδομένα για τις 
πληρωμές και για τα ορόσημα και τους στόχους που έχουν εκπληρωθεί. 

Η πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων συνοχής είναι ένας διαθέσιμος στο κοινό 
ιστότοπος που προβάλλει δεδομένα σχετικά με τη χρηματοδότηση και τα 
επιτεύγματα των ταμείων της πολιτικής συνοχής187. Για την περίοδο 2014-2020, 
παρουσιάζει τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα για τα προγράμματα, με τα 
προβλεπόμενα ποσά, καθημερινές ενημερώσεις σχετικά με τις πληρωμές της ΕΕ, 
ετήσια πληροφόρηση σχετικά με την επίτευξη των κοινών δεικτών και θεματικές 
αναλύσεις. Από τον Οκτώβριο του 2022, εμφανίζει τις προγραμματισμένες 
επενδύσεις και τις τιμές-στόχο σχετικά με τους δείκτες για τα εγκεκριμένα 
προγράμματα της περιόδου 2021-2027. 

80 Η Επιτροπή θεωρεί ότι «δικαιούχοι των κονδυλίων του ΜΑΑ είναι τα κράτη μέλη, 
μόλις δε αυτά εκταμιευθούν, εγγράφονται στον εθνικό προϋπολογισμό»188. Ωστόσο, 
η χρήση των κονδυλίων του ΜΑΑ εξακολουθεί να πρέπει να πραγματοποιείται σε 
συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες. Για την 
                                                             
183 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2106 της Επιτροπής. 

184 Recovery and Resilience Scoreboard. 

185 Άρθρο 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/2106 της Επιτροπής. 

186 Άρθρα 27 και 30 του κανονισμού ΜΑΑ. 

187 Πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων για την πολιτική συνοχής. 

188 COM(2022) 75, σ. 60. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106&from=EN
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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εξασφάλιση της συμμόρφωσης αυτής, τα κράτη μέλη, ως δικαιούχοι και δανειολήπτες 
των κονδυλίων, από κοινού με την Επιτροπή, οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να μεριμνούν ώστε οι τελικοί αποδέκτες να 
αναγνωρίζουν ότι έχουν λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ189. Ωστόσο, δεν 
προσδιορίζεται λεπτομερώς στα ΣΑΑ ή στις εκτελεστικές αποφάσεις του Συμβουλίου 
κάθε μέτρο που συνεισφέρει σε επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις υποστηριζόμενες από 
τον ΜΑΑ. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ που παρέχεται 
μέσω του ΜΑΑ να μην είναι ορατή στους αποδέκτες και τους πολίτες. 

Περιορισμοί των δεδομένων παρακολούθησης 

81 Τα δεδομένα παρακολούθησης χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της προόδου 
και των επιτευγμάτων των παρεμβάσεων της ΕΕ. Οι σημαντικότερες πηγές δεδομένων 
είναι οι κοινοί δείκτες εκροής και αποτελέσματος μαζί με τις οικείες τιμές βάσης, τα 
ορόσημα και τους στόχους τους, κατά περίπτωση (για τα προγράμματα της πολιτικής 
συνοχής), καθώς και τα ορόσημα και τους στόχους (για τα ΣΑΑ). Στο παρελθόν έχουμε 
σχολιάσει τον μεγάλο αριθμό ειδικών ανά πρόγραμμα δεικτών190, οι οποίοι δεν 
μπορούν ούτε να συγκεντρωθούν για τη μέτρηση των επιδόσεων σε επίπεδο ΕΕ ούτε 
να χρησιμοποιηθούν για συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων της 
πολιτικής συνοχής ή μεταξύ αυτών και των ΣΑΑ191. Το ίδιο ισχύει και για τα ορόσημα 
και τους στόχους του ΜΑΑ. Υπάρχει περιορισμένος μόνο αριθμός κοινών δεικτών για 
τη μέτρηση των συνολικών επιδόσεων και των δύο μέσων σε επίπεδο ΕΕ (βλέπε 
πλαίσιο 16). 

                                                             
189 Άρθρο 34, παράγραφος 2, του κανονισμού ΜΑΑ. 

190 Ειδική έκθεση 24/2021, σημείο 42. Ενημερωτικό έγγραφο 2018, με τίτλο «Το μέλλον των 
οικονομικών της ΕΕ: μεταρρύθμιση του τρόπου λειτουργίας του προϋπολογισμού της ΕΕ», 
Φεβρουάριος 2018, σημείο 38. Ειδική έκθεση 02/2017, με τίτλο «Διαπραγμάτευση των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων του τομέα της συνοχής της περιόδου 
2014-2020 από την Επιτροπή: δαπάνες περισσότερο στοχευμένες στις προτεραιότητες της 
στρατηγικής “Ευρώπη 2020”, αλλά πολυπλοκότερες ρυθμίσεις για τη μέτρηση των 
επιδόσεων», σημεία 106-109, 113-115, 131, 147. 

191 Ενημερωτικό έγγραφο 2018, με τίτλο «Απλούστευση της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής 
μετά το 2020», Μάιος 2018, σημείο 59. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_MFF/Briefing_paper_MFF_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Cohesion_simplification/Briefing_paper_Cohesion_simplification_EL.pdf
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Πλαίσιο 16 

Δεδομένα παρακολούθησης 

Ειδικοί δείκτες ανά πρόγραμμα και ΣΑΑ: 

— Κατά την περίοδο 2014-2020, καθορίστηκαν περισσότεροι από 22 000 
ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες. Ο αριθμός των ειδικών για κάθε πρόγραμμα 
δεικτών για την περίοδο 2021-2027 θα γίνει γνωστός μόλις εγκριθούν όλα τα 
προγράμματα. 

— Μέχρι στιγμής, το Συμβούλιο έχει δημιουργήσει μεγάλο αριθμό ορόσημων 
και στόχων για τα ΣΑΑ: 5 889 συνολικά, 2 166 για μεταρρυθμίσεις και 3 723 
για επενδύσεις192. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτά συμπληρώνονται από 
ενδιάμεσα βήματα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται περαιτέρω ο συνολικός 
αριθμός τους193. 

Κοινοί δείκτες: 

— Στους ειδικούς ανά ταμείο κανονισμούς ορίζονται 87 κοινοί δείκτες για την 
περίοδο 2014-2020. Τα κράτη μέλη επέλεξαν τους σχετικούς με τα δικά τους 
προγράμματα πολιτικής συνοχής, και έθεσαν στόχους με ορίζοντα επίτευξης 
έως το τέλος της περιόδου. Ο αριθμός των κοινών δεικτών για την περίοδο 
2021-2027 αυξήθηκε σε 234. Στο πλαίσιο όλων των προγραμμάτων θα 
υποβάλλονται εκθέσεις σχετικά με όλους τους κοινούς δείκτες, ανεξάρτητα 
από το αν έχουν τεθεί στόχοι για αυτούς ή όχι. 

— Η Επιτροπή όφειλε να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τη θέσπιση 
κοινών δεικτών ώστε να παρουσιαστούν τα συνολικά αποτελέσματα του 
ΜΑΑ194. Ο κανονισμός καθόρισε 14 κοινούς δείκτες, η πλειονότητα των 
οποίων ήταν οι ίδιοι με εκείνους των ειδικών κανονισμών του Ταμείου 
Συνοχής195. Ωστόσο, δεν έχουν συναφείς στόχους που πρέπει να 
επιτευχθούν και δεν συνδέονται συστηματικά με κάθε ΣΑΑ. Ως εκ τούτου, 
παρέχουν μια επισκόπηση των επιδόσεων του ΜΑΑ. 

 
                                                             
192 Στοιχεία από τον πίνακα αποτελεσμάτων του ΜΑΑ ως είχαν τον Οκτώβριο του 2022. 

193 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, «Identifying Europe’s recovery needs», 
SWD(2020) 98 final, σ. 36. Από τα επιλεγέντα κράτη μέλη, ενδιάμεσα βήματα 
χρησιμοποιήθηκαν στην Ισπανία και τη Ρουμανία. 

194 Άρθρο 29, παράγραφος 4, του κανονισμού ΜΑΑ. 

195 Παράρτημα του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/2106 της Επιτροπής. 
Παραρτήματα I και II του κανονισμού ΕΤΠΑ/ΤΣ. Παράρτημα I του κανονισμού ΕΚΤ+. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=EN
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82 Έχουμε επισημάνει στο παρελθόν τη δυσκολία εξισορρόπησης της ανάγκης 
λήψης ουσιαστικών δεδομένων παρακολούθησης και της ανάγκης παραγωγής τους 
με εύλογο κόστος196. Η συλλογή, η αποθήκευση και η αναφορά δεδομένων για τους 
εν λόγω δείκτες αύξησαν σημαντικά τις διοικητικές δαπάνες. Ωστόσο, για τον ΜΑΑ, 
κάθε ορόσημο ή στόχος μετρά την πρόοδο προς την επίτευξη συγκεκριμένης 
μεταρρύθμισης ή την ολοκλήρωση μιας επένδυσης, και χρησιμοποιείται ως βάση για 
τις εκταμιεύσεις. 

83 Η ΓΔ ECFIN ελέγχει τα δεδομένα παρακολούθησης για τον ΜΑΑ, και οι ΓΔ REGIO 
και ΓΔ EMPL για τα ταμεία της πολιτικής συνοχής. Δεδομένου ότι μια πράξη μπορεί να 
χρηματοδοτηθεί και από τα δύο μέσα, και δεδομένου ότι δεν εφαρμόζονται έλεγχοι 
ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα παρακολούθησης δεν δημοσιοποιούνται δύο 
φορές, υπάρχει ο κίνδυνος τα επιτευχθέντα αποτελέσματα να αναφέρονται εις 
διπλούν. 

Όταν γίνονται διαθέσιμες οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις είναι ήδη 
πολύ αργά ώστε να συνεκτιμηθούν στις νομοθετικές προτάσεις της 
επόμενης περιόδου και για τα δύο μέσα 

84 Η Επιτροπή πρέπει να διενεργήσει αξιολογήσεις και των δύο μέσων κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης το 2024, και εκ των υστέρων αξιολογήσεις δύο έτη μετά τη 
λήξη των περιόδων επιλεξιμότητας για την αξιολόγηση του μακροπρόθεσμου 
αντικτύπου197. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να διενεργούν αξιολογήσεις στις οποίες 
να εξετάζονται ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που ορίζονται στις κατευθυντήριες 
γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας198 (ή άλλα συναφή κριτήρια) και ο 
αντίκτυπος κάθε προγράμματος199. 

85 Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις και των δύο μέσων θα είναι διαθέσιμες μετά 
την κατάρτιση των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για το πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής μετά το 2027. Αυτό σημαίνει ότι μόνο οι αξιολογήσεις και οι 
επανεξετάσεις που έχουν διενεργηθεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης μπορούν να 

                                                             
196 Ειδική έκθεση 02/2017, σημεία 131-132 και 154. Ενημερωτικό έγγραφο 2019, με τίτλο 

«Επίτευξη επιδόσεων στον τομέα της συνοχής», Ιούνιος 2019, σημείο 49. 

197 Άρθρο 32 του κανονισμού ΜΑΑ. Άρθρο 45, παράγραφος 2, του ΚΚΔ. 

198 SWD(2021) 305, σ. 23. 

199 Άρθρο 44, παράγραφοι 1 και 2, του ΚΚΔ. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση των νομοθετικών προτάσεων για την επόμενη 
περίοδο200. Πάντως, όπως έχουμε προηγουμένως επισημάνει201, στους κανονισμούς 
δεν προβλέπεται υποχρέωση της Επιτροπής να συντονίζει τις αξιολογήσεις κατά την 
εφαρμογή του ΜΑΑ και την ενδιάμεση επανεξέταση των προγραμμάτων συνοχής, 
που έχουν προγραμματιστεί για το 2024 και το 2025 αντίστοιχα, παρά τα διδάγματα 
που θα μπορούσαν να αντληθούν από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα 
κάλυπτε και τα δύο μέσα. 

Το κόστος υλοποίησης θα είναι δύσκολο να εκτιμηθεί και για 
τα δύο μέσα 

86 Το κόστος υλοποίησης ενός μέσου περιλαμβάνει διάφορες διοικητικές δαπάνες 
(βλέπε πλαίσιο 17). 

Πλαίσιο 17 

Δαπάνες εφαρμογής ενός μέσου 

Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την προετοιμασία και την εφαρμογή ενός 
μέσου συνεπάγονται διοικητικές δαπάνες: 

— σε επίπεδο Επιτροπής: δαπάνες που συνδέονται με την έγκριση των 
προγραμμάτων και την εποπτεία και επαλήθευση της εφαρμογής των 
προγραμμάτων, όπως δαπάνες προσωπικού, μελέτες, αξιολογήσεις, 
αναλύσεις, διάδοση ενημερωτικών δράσεων και συμβουλευτικές υπηρεσίες· 

— σε επίπεδο κρατών μελών: δαπάνες για την κατάρτιση και τη διαχείριση των 
προγραμμάτων, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την ενημέρωση και 
την επικοινωνία, καθώς και για δραστηριότητες δικλίδων και ελέγχου, όπως 
δαπάνες προσωπικού, συμβουλευτικές υπηρεσίες και δαπάνες ΤΠ. 

                                                             
200 Ενημερωτικό έγγραφο 2019, με τίτλο «Επίτευξη επιδόσεων στον τομέα της συνοχής», 

Ιούνιος 2019, σημεία 107 και 109. 

201 Ειδική έκθεση 24/2021, σημεία 81 και 124, και σύσταση 2 στοιχείο β). 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_EL.pdf
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87 Ο υπολογισμός του κόστους εφαρμογής των ταμείων της πολιτικής συνοχής δεν 
είναι εύκολος. Η τεχνική βοήθεια που παρέχεται για τη στήριξη των κρατών μελών 
αποτελεί δαπάνη που επιστρέφεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, οπότε πρόκειται 
για ένα γνωστό ποσό. Ωστόσο, είναι ελάχιστες ή και ανύπαρκτες οι διαθέσιμες 
πληροφορίες σχετικά με άλλες διοικητικές δαπάνες. Η Επιτροπή πραγματοποιεί 
μελέτες για την εκτίμηση αυτών των συνολικών διοικητικών δαπανών· η τελευταία 
εκδόθηκε το 2018202. Σε σχέση με το παρελθόν, διαπιστώσαμε ότι η πολιτική συνοχής 
εφαρμόζεται με συγκριτικά χαμηλό κόστος σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά και διεθνή 
προγράμματα. Ωστόσο, επισημάναμε επίσης ότι τα δεδομένα στα οποία βασίζονται οι 
μελέτες αυτές δεν είναι αρκούντως συνεπή, συνεκτικά και πλήρη203. 

88 Ομοίως, θα είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το κόστος εφαρμογής του ΜΑΑ, ιδίως 
επειδή ο κανονισμός ΜΑΑ δεν απαιτεί την αναφορά των διοικητικών δαπανών στην 
Επιτροπή. 

  

                                                             
202 Επιτροπή (Spatial Foresight and t33), «New assessment of ESIF administrative costs and 

burden», 2018. 

203 Ειδική έκθεση 07/2020, με τίτλο «Εφαρμόζοντας την πολιτική συνοχής: συγκριτικά χαμηλό 
το κόστος, αλλά ελλιπή τα στοιχεία για την εκτίμηση των οικονομιών από την 
απλούστευση», σημεία 41 και 67. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/assess_admin_costs.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/assess_admin_costs.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_07/SR_ESI_Funds_EL.pdf
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Δικλίδες και έλεγχος 

Διαφορετικές διατάξεις για τις δικλίδες και τον έλεγχο 

89 Ο σχεδιασμός του πλαισίου δικλίδων και ελέγχου πρέπει να διασφαλίζει ότι τα 
κονδύλια της ΕΕ εκτελούνται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης204, ότι είναι νόμιμα και κανονικά 205, και ότι προστατεύονται τα 
οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ206. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους που 
έχουν εντοπιστεί για τις διαφορετικές μορφές ενωσιακής χρηματοδοτικής στήριξης 
που αφορούν ειδικά κάθε μέσο. 

90 Και στις δύο περιπτώσεις, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν ένα πλαίσιο δικλίδων και 
ελέγχου σχεδιασμένο ώστε να παρέχει στην Επιτροπή διασφάλιση ότι μπορεί να 
αποδεσμεύσει πληρωμές, ενώ η Επιτροπή διενεργεί πρόσθετους ελέγχους για να 
επαληθεύει την αξιοπιστία του πλαισίου κατά τη σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων 
δραστηριοτήτων της και της δήλωσης διασφάλισης που περιέχεται σε αυτές για τη 
διαδικασία απαλλαγής (βλέπε γράφημα 10). 

                                                             
204 Άρθρο 33 του δημοσιονομικού κανονισμού. 

205 Άρθρο 36, παράγραφος 2, του δημοσιονομικού κανονισμού. 

206 Άρθρο 135 του δημοσιονομικού κανονισμού. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EL
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Γράφημα 10 — Δικλίδες και έλεγχος 

ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΑΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

Τα κράτη μέλη παρέχουν διασφάλιση 
σχετικά με τη δημιουργία των οικείων 
συστημάτων διαχείρισης και δικλίδων 

Η Επιτροπή αξιολογεί τα συστήματα 
δικλίδων των κρατών μελών κατά την 
έγκριση συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 
προγραμμάτων 

Τα κράτη μέλη περιγράφουν τα 
συστήματα εσωτερικών δικλίδων 
τους στα ΣΑΑ τους 

Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
συστήματα δικλίδων των κρατών 
μελών και καθορίζει περαιτέρω 
ορόσημα, όπου απαιτείται 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

Στο επίπεδο των κρατών μελών 
o Η νομιμότητα και κανονικότητα των 

πληρωμών βασίζεται στην ακριβή και 
αληθή αναφορά των δαπανών, καθώς 
και στην τήρηση των εφαρμοστέων 
ενωσιακών και εθνικών κανόνων 

o Οι διαχειριστικές αρχές διενεργούν 
πρωτοβάθμιους ελέγχους πράξεων 
και εξαιρούν τις παράτυπες δαπάνες 
που έχουν δηλωθεί από τους 
δικαιούχους 

o Οι αρχές ελέγχου παρέχουν 
διασφάλιση σχετικά με τις 
δηλωθείσες δαπάνες, τα συστήματα 
διαχείρισης και δικλίδων και τους 
λογαριασμούς 

Η Επιτροπή διενεργεί δραστηριότητες 
δικλίδων και ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων ελέγχων 
συστημάτων και ελέγχων σε δείγμα 
πράξεων 

Στο επίπεδο των κρατών μελών 
o Η νομιμότητα και 

κανονικότητα των πληρωμών 
βασίζεται στην επίτευξη των 
ορόσημων και των στόχων.  

o Συμμόρφωση με τους 
ισχύοντες ενωσιακούς και 
εθνικούς κανόνες για την 
προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της ΕΕ 

Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον 
τα ορόσημα και οι στόχοι έχουν 
εκπληρωθεί ικανοποιητικά, 
ειδάλλως η πληρωμή αναστέλλεται 
εν μέρει ή πλήρως 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η Επιτροπή:  
o Διενεργεί ελέγχους συμμόρφωσης 

όσον αφορά τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα των δηλωθεισών 
δαπανών, και ελέγχους συστημάτων 

o Αναστέλλει τις πληρωμές που 
συνδέονται με δαπάνες όπου 
εμφανίζεται παρατυπία ή σοβαρή 
ανεπάρκεια 

Η Επιτροπή διενεργεί:  
o κατασταλτικούς ελέγχους των 

ορόσημων και των στόχων 
που αναφέρονται από τα 
κράτη μέλη έπειτα από 
εκτίμηση κινδύνου 

o ελέγχους συστημάτων σε 
σχέση με τα συστήματα 
συλλογής δεδομένων 
παρακολούθησης (πριν ή μετά 
την πληρωμή) 

o ελέγχους συστημάτων σε 
σχέση με μέτρα που 
αποσκοπούν στην προστασία 
των οικονομικών 
συμφερόντων της ΕΕ και 
ειδικούς ελέγχους σε 
περίπτωση υπόνοιας σοβαρών 
παρατυπιών 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ Από το ΕΕΣ Από το ΕΕΣ 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει του ΚΚΔ και του κανονισμού ΜΑΑ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Οι έλεγχοι της πολιτικής συνοχής επικεντρώνονται κυρίως στην 
κανονικότητα των δηλωθεισών δαπανών 

91 Στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, οι δικλίδες και ο έλεγχος εστιάζουν κυρίως 
στην επιλεξιμότητα των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους 
και έχουν δηλωθεί στις διαχειριστικές αρχές για κάθε πρόγραμμα. Τα κράτη μέλη 
έχουν ειδικές αρμοδιότητες όσον αφορά τους ελέγχους που πρέπει να 
διενεργούνται207 (βλέπε πλαίσιο 18). 

                                                             
207 Άρθρο 63, παράγραφος 1, του δημοσιονομικού κανονισμού. Αιτιολογική σκέψη 55 του 

ΚΚΔ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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Πλαίσιο 18 

Το πλαίσιο δικλίδων και ελέγχου για τα ταμεία της πολιτικής 
συνοχής σε επίπεδο κρατών μελών 

Οι αρμόδιες για το εκάστοτε πρόγραμμα αρχές στα κράτη μέλη οφείλουν να 
πληρούν λεπτομερείς απαιτήσεις. 

— Οι διαχειριστικές αρχές, όταν οι δαπάνες επιστρέφονται με βάση το 
πραγματικό κόστος, πρέπει να ελέγχουν τη συμμόρφωση των δαπανών με 
την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις 
δημόσιες συμβάσεις και τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και με τους όρους 
στήριξης του προγράμματος208. Όσον αφορά τις ΕΑΚ και το μοντέλο ΧΔΣΔ, οι 
διαχειριστικές επαληθεύσεις έχουν ως αποκλειστικό στόχο να 
επαληθεύσουν ότι έχουν εκπληρωθεί οι όροι για επιστροφή από την 
Επιτροπή209. Οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει επίσης να διαθέτουν 
δεδομένα σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους μεταξύ των 
αποδεκτών της χρηματοδότησης210, και να δημοσιεύουν κατάλογο των 
πράξεων που επιλέγονται, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων211. 

— Οι αρχές ελέγχου πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
ελέγχου και ελεγκτική γνώμη που παρέχει διασφάλιση ως προς τη 
νομιμότητα και την κανονικότητα των δηλωθεισών δαπανών, την 
αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και δικλίδων, 
καθώς και την πληρότητα, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των 
λογαριασμών212. 

                                                             
208 Άρθρο 74 παράγραφος 1 στοιχείο α) και άρθρο 95 παράγραφος 3 και αιτιολογική 

σκέψη 34 του ΚΚΔ. 

209 Άρθρο 94, παράγραφος 3, και άρθρο 95, παράγραφος 3, του ΚΚΔ. 

210 Άρθρο 69, παράγραφος 2, του ΚΚΔ. 

211 Άρθρο 49, παράγραφος 3, του ΚΚΔ. 

212 Άρθρο 77, παράγραφος 3, και αιτιολογική σκέψη 63 του ΚΚΔ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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92 Η βεβαιότητα που αποκομίζει η Επιτροπή για την πραγματοποίηση πληρωμής 
πηγάζει κυρίως από ελέγχους σχετικά με την κανονικότητα των δηλωθεισών δαπανών 
που έχουν διενεργήσει οι εθνικές αρχές, καθώς και από τους ελέγχους των 
συστημάτων που αυτές διενεργούν. Ο κανονισμός ορίζει επίσης ρητά τις ελεγκτικές 
εργασίες που απαιτούνται σε επίπεδο κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της 
θέσπισης σαφούς διαδρομής ελέγχου, υποδειγμάτων και χρονοδιαγράμματος 
ελέγχου213. Η Επιτροπή διαδραματίζει εποπτικό ρόλο και, μέσω των δικών της 
ελεγκτικών εργασιών, βεβαιώνεται ότι τα συστήματα που καθιερώνουν τα κράτη μέλη 
λειτουργούν αποτελεσματικά και αποδοτικά 214. 

93 Έχουμε επισημάνει στο παρελθόν αδυναμίες στις εργασίες των αρχών ελέγχου 
στα κράτη μέλη και στην εποπτεία που ασκεί επ’ αυτών η Επιτροπή215, οι οποίες 
επηρεάζουν σημαντικό μερίδιο των δεσμών εγγράφων για τη διασφάλιση της 
ποιότητας216. Πρόσφατα, επισημάναμε επίσης την ανάγκη για περαιτέρω 
διευκρινίσεις όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την παροχή διασφάλισης στην Επιτροπή 
όταν εφαρμόζεται το μοντέλο ΧΔΣΔ217. 

Οι έλεγχοι στο πλαίσιο του ΜΑΑ επικεντρώνονται στην ικανοποιητική 
εκπλήρωση των ορόσημων και των στόχων 

94 Το πλαίσιο δικλίδων και ελέγχου στο πλαίσιο του ΜΑΑ επικεντρώνεται στην 
ικανοποιητική εκπλήρωση ορόσημων και στόχων. Απηχεί επίσης την ευθύνη των 
κρατών μελών να εξασφαλίζουν ότι το μέσο υλοποιείται σε συμμόρφωση με τους 
ενωσιακούς και τους εθνικούς κανόνες (βλέπε πλαίσιο 19). 

                                                             
213 Άρθρα 70, 77 έως 82 και παραρτήματα XIII, XIX έως XXII του ΚΚΔ. 

214 Άρθρο 70, παράγραφος 1, του ΚΚΔ. 

215 Ειδική έκθεση 26/2021, με τίτλο «Κανονικότητα των δαπανών στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής της ΕΕ: Η Επιτροπή δημοσιοποιεί ετησίως μια ελάχιστη εκτίμηση του επιπέδου 
σφάλματος που δεν είναι οριστική», σημεία 26, 29, 39 και 84. Ετήσιες εκθέσεις για 
το 2020, σημείο 5.38. Ετήσιες εκθέσεις για το 2019, σημείο 5.39. 

216 Ετήσιες εκθέσεις για το 2021, σημεία 5.41-5.42  

217 Ειδική έκθεση 24/2021, σημείο 128 και σύσταση 4. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_EL.pdf
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Πλαίσιο 19 

Το πλαίσιο δικλίδων και ελέγχου για τον ΜΑΑ σε επίπεδο κρατών 
μελών 

— Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να καθιερώσουν σύστημα εσωτερικών 
δικλίδων για να διασφαλίσουν ότι η χρήση των κονδυλίων του ΜΑΑ συνάδει 
με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Για τον σκοπό αυτό 
μπορούν να χρησιμοποιούν το δικό τους εθνικό σύστημα δημοσιονομικής 
διαχείρισης218. Πρέπει επίσης να παρακολουθούν τα δεδομένα που 
αφορούν τους τελικούς αποδέκτες του ΜΑΑ καθώς και να εξασφαλίζουν 
κατάλογο των χρηματοδοτούμενων μέτρων219, ακόμη και αν οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι δημόσια διαθέσιμες. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να 
ζητηθούν για τους σκοπούς του ελέγχου και των δικλίδων από την Επιτροπή, 
την OLAF, την EPPO και το ΕΕΣ220. 

— Ο έλεγχος αποτελεί επίσης μέρος των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων των κρατών 
μελών. Τα κράτη μέλη πρέπει να δηλώνουν στα ΣΑΑ τους ποιος εθνικός 
φορέας είναι αρμόδιος για τον έλεγχο. Κάθε αίτηση πληρωμής πρέπει να 
συνοδεύεται από σύνοψη των διενεργηθέντων ελέγχων, 
συμπεριλαμβανομένων των αδυναμιών που εντοπίστηκαν και των 
διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν221. 

95 Κατά τη διαδικασία έγκρισης των ΣΑΑ, η Επιτροπή αξιολόγησε το πλαίσιο 
δικλίδων και ελέγχου που περιγράφεται από τα κράτη μέλη στα οικεία ΣΑΑ222. Η 
αξιολόγηση αυτή δεν καλύπτει τους κινδύνους που αφορούν τη μη συμμόρφωση με 
τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και τις κρατικές ενισχύσεις. Και τα 
26 πλαίσια των ΣΑΑ που είχαν εγκριθεί έως τον Οκτώβριο του 2022 αξιολογήθηκαν ως 
επαρκή. Σε 19 περιπτώσεις η Επιτροπή συμφώνησε συγκεκριμένα ορόσημα με το 
κράτος μέλος για την αποκατάσταση των αδυναμιών που εντοπίστηκαν πριν από την 
πρώτη εκταμίευση223, εξαιρουμένης της προχρηματοδότησης. 

                                                             
218 Άρθρο 22, παράγραφος 1, του κανονισμού ΜΑΑ. 

219 Άρθρο 22, παράγραφος 2, στοιχείο δ), του κανονισμού ΜΑΑ. 

220 Άρθρο 22, παράγραφος 2, στοιχείο ε), του κανονισμού ΜΑΑ. 

221 Άρθρο 22, παράγραφος 2, στοιχείο γ), σημείο ii), του κανονισμού ΜΑΑ. 

222 Άρθρο 19, παράγραφος 3, στοιχείο ι), άρθρο 24, παράγραφος 3, αιτιολογική σκέψη 18 και 
κριτήριο 2.10 του παραρτήματος V του κανονισμού ΜΑΑ. 

223 SWD(2021) 12, μέρος 1/2, σ. 48. COM(2022) 75, σ. 61. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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96 Η Επιτροπή είχε επίσης κοινοποιήσει στα κράτη μέλη έναν κατάλογο ελέγχου 
αυτοαξιολόγησης σχετικά με τα συστήματα δικλίδων τον Μάρτιο του 2021, πριν 
ακόμη υποβληθεί οποιοδήποτε ΣΑΑ. Ωστόσο, ορισμένες πτυχές της μεθοδολογίας 
ελέγχου της Επιτροπής για τον ΜΑΑ, όπως η διαδρομή ελέγχου και οι μέθοδοι 
δειγματοληψίας, οριστικοποιήθηκαν μόνο μετά την έγκριση των ΣΑΑ. Η Επιτροπή 
οριστικοποίησε τη μεθοδολογία ελέγχου της μόλις τον Δεκέμβριο του 2021, μετά την 
υποβολή των πρώτων αιτήσεων πληρωμής. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να 
δημιούργησε αβεβαιότητα όσον αφορά τις αρμοδιότητες και το πεδίο κάλυψης των 
δικλίδων και των ελέγχων, οδηγώντας ενδεχομένως σε ασυνεπή εφαρμογή στα κράτη 
μέλη. 

97 Η βεβαιότητα που αποκομίζει η Επιτροπή για τις πληρωμές προέρχεται κυρίως 
από τους ελέγχους βάσει εγγράφων που διενεργεί σχετικά με την ικανοποιητική 
εκπλήρωση των ορόσημων και των στόχων για κάθε δόση. Κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εφαρμογής, η Επιτροπή διενεργεί επίσης ελέγχους συστημάτων του 
συστήματος συλλογής δεδομένων παρακολούθησης στα κράτη μέλη. Οι έλεγχοι αυτοί 
μπορεί να διενεργηθούν πριν ή μετά την πραγματοποίηση των εκταμιεύσεων. 
Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί επίσης να διενεργεί εκ των υστέρων ελέγχους με 
αντικείμενο την αναφορά στοιχείων σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους στα 
κράτη μέλη· οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται κατόπιν της εκταμίευσης. Επί του 
παρόντος, το Συνέδριο διενεργεί έλεγχο σχετικά με τον σχεδιασμό του πλαισίου 
δικλίδων και ελέγχου του ΜΑΑ. Πρόθεσή μας είναι να δημοσιεύσουμε την έκθεσή μας 
το 2023. 

Η μέθοδος για την επιβολή αναστολών ή την πραγματοποίηση μερικών 
πληρωμών για τη μη επίτευξη ορόσημων και στόχων στο πλαίσιο του 
ΜΑΑ αναμένεται να αποσαφηνιστεί 

98 Στην πολιτική συνοχής, όπως έχουμε αναφέρει προηγουμένως, δεν υπάρχουν 
προληπτικά μέτρα ή δημοσιονομικές διορθώσεις για την ανεπαρκή επίτευξη των 
αποτελεσμάτων224. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει και για την περίοδο 2021-2027. 
Ωστόσο, η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιεί ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης των 
επιδόσεων για κάθε πρόγραμμα από κοινού με το κράτος μέλος για την 
                                                             
224 Ειδική έκθεση 04/2017, με τίτλο «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», σημείο 25. Ειδική έκθεση 
36/2016, με τίτλο «Αξιολόγηση των ρυθμίσεων για το κλείσιμο των προγραμμάτων στους 
τομείς της συνοχής και της αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013», σημείο 48. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_EL.pdf
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παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των συμφωνηθέντων ορόσημων και 
στόχων. Όταν υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
την εφαρμογή του προγράμματος, το κράτος μέλος πρέπει να λάβει διορθωτικά μέτρα 
και να ενημερώσει την Επιτροπή εντός τριών μηνών225. 

99 Στο πλαίσιο του ΜΑΑ η κατάσταση είναι διαφορετική, αφού η Επιτροπή οφείλει 
να αναστείλει το σύνολο ή μέρος μιας πληρωμής εάν κρίνει ότι ένα ή περισσότερα 
ορόσημα και στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί ικανοποιητικά. Σε περίπτωση που επιβληθεί 
αναστολή, εάν το κράτος μέλος δεν επανορθώσει την κατάσταση εντός έξι μηνών, η 
Επιτροπή πρέπει να μειώσει το ποσό της χρηματοδοτικής στήριξης226. Ωστόσο, η 
Επιτροπή δεν έχει ακόμη αποσαφηνίσει τη μέθοδο βάσει της οποίας προσδιορίζεται 
το μερίδιο μιας πληρωμής που πρόκειται να ανασταλεί ή μειωθεί εξαιτίας της μη 
επίτευξης ορόσημων και στόχων, όπως επισημάναμε επίσης στην ετήσια έκθεσή μας 
για το 2021227. Η απουσία σαφώς καθορισμένης μεθόδου ενέχει τον κίνδυνο οι 
μερικές πληρωμές να μην μπορούν να επιβληθούν με συνέπεια στα κράτη μέλη. 

Η εφαρμογή των μέτρων για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της ΕΕ στο πλαίσιο του ΜΑΑ πρέπει να 
αποσαφηνιστεί περαιτέρω 

Στην περίπτωση των ταμείων της πολιτικής συνοχής, οι παρακρατήσεις 
πληρωμών είναι απαραίτητες για την προστασία του προϋπολογισμού 
της ΕΕ 

100 Οι παρακρατήσεις πληρωμών προστατεύουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ από 
τις χρηματοοικονομικές συνέπειες των σφαλμάτων στις δηλώσεις δαπανών των 
κρατών μελών που ενδέχεται να εντοπιστούν μετά την εκταμίευση. Στην πολιτική 
συνοχής, η Επιτροπή εφαρμόζει τέτοιες παρακρατήσεις σε κάθε ενδιάμεση πληρωμή. 
Για την περίοδο 2021-2027, το ποσοστό μειώθηκε σε 5 %228, σε σύγκριση με το 10 % 
που ίσχυε την προηγούμενη περίοδο. Στο παρελθόν, είχαμε συστήσει νομοθετική 

                                                             
225 Άρθρο 41 του ΚΚΔ. 

226 Άρθρο 24, παράγραφος 6, και άρθρο 24, παράγραφος 8, του κανονισμού ΜΑΑ. 

227 Ετήσιες εκθέσεις για το 2021, σημείο 10.28 και σύσταση 10.2. 

228 Άρθρο 93, παράγραφος 2, του ΚΚΔ. Άρθρο 130, παράγραφος 1, του ΚΚΔ 2014-2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=en
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αναθεώρηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής προστασία του 
παρακρατούμενου ποσού των πληρωμών πριν από την αποδέσμευσή του229. 

101 Δεν εφαρμόζεται τέτοιος μηχανισμός για τον ΜΑΑ, δεδομένου ότι η Επιτροπή 
συμφωνεί εκ των προτέρων τους όρους εκταμίευσης κατά τη διαπραγμάτευση του 
ΣΑΑ, και αξιολογεί μόνον κατά πόσον έχουν επιτευχθεί τα σχετικά ορόσημα και στόχοι 
πριν από την έγκριση της πληρωμής.  

Όσον αφορά τα ταμεία της πολιτικής συνοχής, η Επιτροπή μπορεί να 
επιβάλλει αναστολές πληρωμών και δημοσιονομικές διορθώσεις για 
την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ 

102 Τα μέτρα για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ αποσκοπούν στη 
διασφάλιση της χρηματοδότησης αποκλειστικά και μόνο κανονικών δαπανών. 
Πρωτίστως, εναπόκειται στα κράτη μέλη να εντοπίζουν, να διορθώνουν και να 
προλαμβάνουν παρατυπίες230. Εάν τα κράτη μέλη δεν φέρουν δεόντως εις πέρας την 
ευθύνη αυτή, η Επιτροπή μπορεί να επιστρατεύσει μια σειρά πρόσθετων μέτρων για 
την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ. 

103 Όσον αφορά τα ταμεία της πολιτικής συνοχής, η Επιτροπή μπορεί να 
αναστείλει τις πληρωμές έως ότου τα κράτη μέλη λάβουν τα αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα και, εάν είναι αναγκαίο, επιβάλλουν δημοσιονομικές διορθώσεις (βλέπε 
πλαίσιο 20). 

                                                             
229 Ειδική έκθεση 26/2021, σημείο 77 και σύσταση 1. 

230 Άρθρο 103 του ΚΚΔ.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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Πλαίσιο 20 

Χρήση δημοσιονομικών διορθώσεων και αναστολών για την 
προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής 

Στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, οι δημοσιονομικές διορθώσεις επιβάλλονται 
όταν η παρατυπία έχει δηλωθεί ή γίνει αποδεκτή από το κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή μπορεί να τις επιβάλει σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων στα 
συστήματα διαχείρισης και δικλίδων του κράτους μέλους που έχουν οδηγήσει σε 
συστημικά σφάλματα ή σε μεμονωμένες παρατυπίες231. Ανάλογα με τη 
σοβαρότητα των ελλείψεων, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει κατ’ αποκοπή 
διόρθωση 5 %, 10 %, 25 % ή ακόμη και 100 %232. Ωστόσο, αυτό δεν οδηγεί 
κατ’ ανάγκη σε μείωση του ποσού της στήριξης που διατίθεται σε ένα 
πρόγραμμα, καθώς μπορεί να υποβληθεί αίτηση για άλλες κανονικές δαπάνες για 
άλλα μέτρα 233. Ωστόσο, το αν αυτό συμβαίνει στην πράξη εξαρτάται από την 
ικανότητα των κρατών μελών να δηλώνουν πρόσθετες δαπάνες. Η αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους πρέπει να ανακτά τυχόν παράτυπα ποσά που καταβλήθηκαν 
στους δικαιούχους234. 

Οι καθαρές δημοσιονομικές διορθώσεις στην πολιτική συνοχής επιστρατεύονται 
όταν η παρατυπία δεν έχει διορθωθεί κατάλληλα από το κράτος μέλος. Μόνο μια 
καθαρή δημοσιονομική διόρθωση συνεπάγεται την απώλεια χρηματοδοτικής 
στήριξης για το κράτος μέλος από τον προϋπολογισμό της ΕΕ235. 

Τέλος, η Επιτροπή μπορεί επίσης να εφαρμόσει διακοπές πληρωμών και 
αναστολές ως προληπτικά μέτρα 236. Με τα προληπτικά αυτά μέτρα αναβάλλονται 
οι πληρωμές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με αποτέλεσμα να ασκείται 
πρόσθετη πίεση στα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα 237. 

                                                             
231 Άρθρο 104, παράγραφος 1, του ΚΚΔ. 

232 Άρθρο 104, παράγραφος 1, και παράρτημα XXV του ΚΚΔ. 

233 Άρθρο 104, παράγραφος 4, του ΚΚΔ. 

234 Άρθρο 69 του ΚΚΔ. 

235 Άρθρο 104, παράγραφοι 1 και 4, του ΚΚΔ. 

236 Άρθρα 96 και 97 του ΚΚΔ. 

237 Ειδική έκθεση 04/2017, σημεία 14-17 και σύσταση 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_EL.pdf
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104 Στο παρελθόν είχαμε διαπιστώσει, όσον αφορά τα ταμεία της πολιτικής 
συνοχής, ότι η Επιτροπή είχε προσφύγει σε αυξανόμενη χρήση προληπτικών μέτρων 
και δημοσιονομικών διορθώσεων κατά την περίοδο 2007-2013. Έχουμε επίσης 
επισημάνει ότι οι κανονιστικές διατάξεις της περιόδου 2014-2020 αύξησαν σημαντικά 
την ικανότητα της Επιτροπής να προστατεύει τον προϋπολογισμό της ΕΕ από 
παράτυπες δαπάνες238. Μέχρι το 2021, όπως έχουμε αναφέρει, η Επιτροπή δεν είχε 
υποβάλει καθαρές δημοσιονομικές διορθώσεις στα κράτη μέλη για την περίοδο 
2014-2020239. 

Όσον αφορά τον ΜΑΑ, για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της ΕΕ η Επιτροπή βασίζεται περισσότερο στην 
αποτελεσματικότητα των εθνικών συστημάτων 

105 Όσον αφορά τον ΜΑΑ, η Επιτροπή έχει επίσης την εξουσία να μειώνει 
αναλογικά τη χρηματοδοτική στήριξη που χορηγείται στα κράτη μέλη και να ανακτά 
κάθε οφειλόμενο ποσό ή να ζητεί πρόωρη αποπληρωμή των δανείων. Η Επιτροπή 
μπορεί να προβεί σε τέτοια ενέργεια για σοβαρές παρατυπίες που σχετίζονται με 
απάτη, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων ή σοβαρή αθέτηση υποχρεώσεων, 
καθώς και σε περιπτώσεις που τα κράτη μέλη διαβιβάζουν εσφαλμένες πληροφορίες 
σχετικά με την εκπλήρωση των ορόσημων και των στόχων240.  

106 Για να ανακτήσει ή να ζητήσει την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων, η 
Επιτροπή πρέπει να αποδείξει ότι έχουν διαπραχθεί παρατυπίες ή σοβαρές 
παραβιάσεις υποχρεώσεων. Εάν η ανεπάρκεια του συστήματος δικλίδων που 
εφαρμόζεται σε κάποιο κράτος μέλος για τον ΜΑΑ προκαλέσει σοβαρή αθέτηση της 
συμφωνίας χρηματοδότησης, η Επιτροπή μπορεί να μειώσει τη χρηματοδοτική 
στήριξη της ΕΕ και να ανακτήσει το 5 %, το 10 %, το 25 % ή ακόμη και το 100 % της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς που χορηγείται στο κράτος μέλος, ή σε περίπτωση 
δανείου να ζητήσει πρόωρη αποπληρωμή241. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα ταμεία της 
πολιτικής συνοχής, δεν υπάρχει κοινό πλαίσιο δικλίδων, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν τα εθνικά τους συστήματα για την εφαρμογή του ΜΑΑ. Ελλείψει 
περαιτέρω κριτηρίων και καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή των ανακτήσεων 

                                                             
238 Ειδική έκθεση 04/2017, σημεία 141-143 και 149. 

239 Ετήσιες εκθέσεις για το 2021, σημείο 1.44. Ετήσιες εκθέσεις για το 2020, σημείο 1.43. 

240 Άρθρο 22, παράγραφος 5, του κανονισμού ΜΑΑ. 

241 Άρθρο 22, παράγραφος 5, του κανονισμού ΜΑΑ. Άρθρο 19 της συμφωνίας 
χρηματοδότησης. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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από την Επιτροπή, εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος οι εν λόγω κατ’ αποκοπή 
συντελεστές να μην εφαρμόζονται με συνέπεια στα κράτη μέλη. 

107 Ανεξαρτήτως του τρόπου διαχείρισης, η Επιτροπή φέρει την τελική ευθύνη για 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ242. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρέπει να 
διασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ· 
για τον σκοπό αυτό, πρέπει να αποκομίζει επαρκή βεβαιότητα από τα κράτη μέλη ότι 
αυτά εφαρμόζουν τον ΜΑΑ σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο. Σε 
σύγκριση με τα ταμεία της πολιτικής συνοχής, βασίζεται επίσης σε μεγαλύτερο βαθμό 
στην αποτελεσματικότητα των εθνικών συστημάτων για την πρόληψη, τον εντοπισμό 
και τη διόρθωση των παρατυπιών, καθώς και στην έγκαιρη ενημέρωση που παρέχουν 
σχετικώς τα κράτη μέλη. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι μπορεί να εγκρίνει 
εκταμιεύσεις υπό την προϋπόθεση ότι τα ορόσημα και οι στόχοι έχουν επιτευχθεί243, 
ακόμη και αν έχουν περιέλθει στη γνώση της παρατυπίες κατά τη χρήση των 
κονδυλίων που εντοπίζονται σε επίπεδο κράτους μέλους.  

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν διάφορα συστήματα για την 
αναφορά παρατυπιών που εντοπίζονται στα ταμεία της πολιτικής 
συνοχής και στον ΜΑΑ 

108 Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ περιλαμβάνει επίσης 
μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση τυχόν παράνομης δραστηριότητας 
που ενδέχεται να θίξει τον προϋπολογισμό της ΕΕ244. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται, 
αφενός, η καθιέρωση ενός συστήματος καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς 
και της σύγκρουσης συμφερόντων σε επίπεδο κρατών μελών και, αφετέρου, η 
διενέργεια ελέγχων από την Επιτροπή, όπως ορίζεται στη στρατηγική ελέγχου του 
ΜΑΑ.  

109 Όσον αφορά τα ταμεία της πολιτικής συνοχής, τα κράτη μέλη πρέπει να 
αναφέρουν τις παρατυπίες που διαπιστώνουν στο σύστημα διαχείρισης παρατυπιών 
της Επιτροπής (IMS) 245 και οι υπό εξέταση δαπάνες εξαιρούνται από τους 
λογαριασμούς246. Στις απαιτούμενες πληροφορίες περιλαμβάνεται η ταυτότητα των 

                                                             
242 Ετήσιες εκθέσεις για το 2021, σημείο 1.33. 

243 Άρθρο 24 του κανονισμού ΜΑΑ. 

244 Άρθρο 325 της ΣΛΕΕ. 

245 Άρθρο 69, παράγραφος 12, του ΚΚΔ. 

246 Άρθρο 98, παράγραφος 6, και παράρτημα XVIII του ΚΚΔ. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN


 82 

 

εμπλεκόμενων δικαιούχων. Όσον αφορά τον ΜΑΑ, τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται 
εκ του νόμου να αναφέρουν παρατυπίες στο IMS, μπορούν ωστόσο να το κάνουν 
προαιρετικά. Αντ’ αυτού, όλα τα κράτη μέλη πρέπει να αναφέρουν περιπτώσεις 
εικαζόμενης απάτης στη διαχειριστική δήλωση που συνοδεύει την αίτηση πληρωμής. 

Οι δυνατότητες για χρήση ολοκληρωμένων εργαλείων εξόρυξης 
δεδομένων και βαθμολόγησης κινδύνου δεν αξιοποιούνται πλήρως στο 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και του ΜΑΑ 

110 Πριν από σχεδόν 10 έτη, η Επιτροπή δημιούργησε ένα ενιαίο εργαλείο 
εξόρυξης δεδομένων και βαθμολόγησης κινδύνου, το «Arachne», για την 
αναφόρτωση στοιχείων σχετικά με τους οικονομικούς φορείς υψηλού κινδύνου247. Η 
Επιτροπή συνέστησε στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν το Arachne και για τα δύο 
μέσα. Ωστόσο, η χρησιμότητά του εξαρτάται από τα δεδομένα που αναφορτώνονται 
από τα κράτη μέλη: μέχρι στιγμής δεν χρησιμοποιούν όλα τα κράτη μέλη αυτό το 
εργαλείο248. Μέχρι στιγμής, 19 κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί να χρησιμοποιήσουν το 
Arachne για τον ΜΑΑ. Έως τον Οκτώβριο του 2022, δεν ήταν ακόμη σαφές πόσα 
κράτη μέλη είχαν δεσμευθεί να το χρησιμοποιήσουν για τα προγράμματα της 
πολιτικής συνοχής 2021-2027. 

                                                             
247 Άρθρο 22, παράγραφος 4, του κανονισμού ΜΑΑ και αιτιολογική σκέψη 72 του ΚΚΔ. 

248 Annual Activity Report 2020 – Directorate-General Regional and Urban Policy, σ. 55. Ειδική 
έκθεση 01/2019, με τίτλο «Καταπολέμηση της απάτης κατά την εκτέλεση των δαπανών της 
ΕΕ: ανάγκη λήψης μέτρων», σημείο 86. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/annual-activity-report-2020-regional-and-urban-policy_en_0.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_EL.pdf
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111 Έχουμε επισημάνει στο παρελθόν τις δυνατότητες του Arachne ως 
αποτελεσματικού εργαλείου για την πρόληψη της απάτης249. Ωστόσο, πρόσφατα 
διαπιστώσαμε ότι η χρησιμότητα του Arachne είναι μικρή εξαιτίας του περιορισμένου 
πεδίου εφαρμογής του στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης250. Παραδείγματος 
χάριν, το IMS δεν συνδέεται με το Arachne. Η αναθεώρηση του δημοσιονομικού 
κανονισμού θα αποτελέσει μια ευκαιρία προκειμένου να καταστεί υποχρεωτική η 
χρήση ολοκληρωμένων εργαλείων εξόρυξης δεδομένων και βαθμολόγησης κινδύνου 
για όλες τις μεθόδους εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ την περίοδο μετά 
το 2027. 

  

                                                             
249 Ειδική έκθεση 01/2019, σημεία 85-88 και σύσταση 3.3. Ειδική έκθεση 10/2015, με τίτλο 

«Προβλήματα στις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των δαπανών συνοχής της ΕΕ: πρέπει 
να ενταθούν οι προσπάθειες για την επίλυσή τους», σημεία 90-94 και σύσταση 6. 

250 Ειδική έκθεση 11/2022, με τίτλο «Προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ — Η καταχώριση 
σε “μαύρη λίστα” χρήζει καλύτερης εφαρμογής», σημείο 85. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=32488
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11/SR_Blacklisting_economic_operators_EL.pdf
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Τελικές παρατηρήσεις 
112 Από την επισκόπησή μας προκύπτει ότι ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) και τα ταμεία της πολιτικής συνοχής παρουσιάζουν σημαντικές 
ομοιότητες. Ταυτόχρονα, τα δύο μέσα διαφέρουν από πολλές απόψεις λόγω των 
διαφορετικών σκοπών τους. Η πολιτική συνοχής αποτελεί τη βασική μακροπρόθεσμη 
επενδυτική πολιτική της ΕΕ για την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής ανάπτυξης των κρατών μελών και των περιφερειών, ενώ ο ΜΑΑ αποτελεί 
προσωρινό εργαλείο αντιμετώπισης κρίσεων για τον μετριασμό των επιπτώσεων της 
πανδημίας COVID-19 στις οικονομίες των κρατών μελών και για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας της ΕΕ και των κρατών μελών της έναντι μελλοντικών κλυδωνισμών. 

113 Τόσο τα ταμεία της πολιτικής συνοχής 2021-2027 όσο και ο ΜΑΑ βρίσκονται 
ακόμη στα αρχικά στάδια υλοποίησής τους. Από την παράλληλη εφαρμογή του ΜΑΑ 
και των ταμείων της πολιτικής συνοχής πρόκειται να αναδειχθούν πρόσθετα στοιχεία 
που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πώς οι διαφορές στο κανονιστικό πλαίσιο 
επηρεάζουν την εφαρμογή και τα αποτελέσματά τους.  

Η παρούσα επισκόπηση εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο, 
κατά τη συνεδρίασή του της 8ης Δεκεμβρίου 2022. 

 Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

 Tony Murphy 
 Πρόεδρος 
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Παραρτήματα 

Παράρτημα I — Προηγούμενες εκθέσεις του ΕΕΣ 

Ειδικές εκθέσεις 
— Ειδική έκθεση 10/2015, με τίτλο «Προβλήματα στις δημόσιες συμβάσεις στον 

τομέα των δαπανών συνοχής της ΕΕ: πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την 
επίλυσή τους» 

— Ειδική έκθεση 36/2016, με τίτλο «Αξιολόγηση των ρυθμίσεων για το κλείσιμο των 
προγραμμάτων στους τομείς της συνοχής και της αγροτικής ανάπτυξης για την 
περίοδο 2007-2013» 

— Ειδική έκθεση 02/2017, με τίτλο «Διαπραγμάτευση των συμφωνιών εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων του τομέα της συνοχής της περιόδου 2014-2020 
από την Επιτροπή: δαπάνες περισσότερο στοχευμένες στις προτεραιότητες της 
στρατηγικής “Ευρώπη 2020”, αλλά πολυπλοκότερες ρυθμίσεις για τη μέτρηση 
των επιδόσεων» 

— Ειδική έκθεση 04/2017, με τίτλο «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» 

— Ειδική έκθεση 17/2018, με τίτλο «Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αντιμετώπισαν 
με τις ενέργειές τους τη χαμηλή απορρόφηση κατά τα τελευταία έτη της 
περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, χωρίς όμως να εστιάζουν επαρκώς στα 
αποτελέσματα» 

— Ειδική έκθεση 01/2019, με τίτλο «Καταπολέμηση της απάτης κατά την εκτέλεση 
των δαπανών της ΕΕ: ανάγκη λήψης μέτρων» 

— Ειδική έκθεση 07/2020, με τίτλο «Εφαρμόζοντας την πολιτική συνοχής: 
συγκριτικά χαμηλό το κόστος, αλλά ελλιπή τα στοιχεία για την εκτίμηση των 
οικονομιών από την απλούστευση» 

— Ειδική έκθεση 10/2020, με τίτλο «Υποδομές μεταφορών της ΕΕ: πρέπει να 
επιταχυνθεί η υλοποίηση των πολύ μεγάλων έργων για να αποδώσουν εγκαίρως 
τα αποτελέσματα του δικτύου» 

https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=32488
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_07/SR_ESI_Funds_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_EL.pdf
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— Ειδική έκθεση 16/2020, με τίτλο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο – Οι συστάσεις ανά χώρα 
καλύπτουν μεν σημαντικά ζητήματα, χρήζουν δε καλύτερης υλοποίησης» 

— Ειδική έκθεση 14/2021, με τίτλο «Συνεργασία στο πλαίσιο του Interreg: Οι 
δυνατότητες των διασυνοριακών περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 
έχουν αξιοποιηθεί στο έπακρο» 

— Ειδική έκθεση 24/2021 με τίτλο «Χρηματοδότηση βάσει επιδόσεων στην πολιτική 
συνοχής: παρά τις ευγενείς φιλοδοξίες, την περίοδο 2014-2020 δεν είχαν 
εξαλειφθεί τα εμπόδια» 

— Ειδική έκθεση 26/2021, με τίτλο «Κανονικότητα των δαπανών στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής της ΕΕ: Η Επιτροπή δημοσιοποιεί ετησίως μια ελάχιστη 
εκτίμηση του επιπέδου σφάλματος που δεν είναι οριστική» 

— Ειδική έκθεση 11/2022 με τίτλο «Προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ – Η 
καταχώριση σε “μαύρη λίστα” χρήζει καλύτερης εφαρμογής» 

— Ειδική έκθεση 21/2022, με τίτλο «Η αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από την Επιτροπή - συνολικά επαρκής, ωστόσο 
υπάρχουν ακόμη κίνδυνοι κατά την υλοποίηση» 

Επισκοπήσεις και ενημερωτικά έγγραφα 
— Ενημερωτικό έγγραφο 2018, με τίτλο «Το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ: 

μεταρρύθμιση του τρόπου λειτουργίας του προϋπολογισμού της ΕΕ», 
Φεβρουάριος 2018. 

— Ενημερωτικό έγγραφο 2018, με τίτλο «Απλούστευση της εφαρμογής της 
πολιτικής συνοχής μετά το 2020», Μάιος 2018. 

— Συνοπτική περιπτωσιολογική επισκόπηση 2019, με τίτλο «Κατανομή των πόρων 
της πολιτικής συνοχής στα κράτη μέλη την περίοδο 2021-2027», Μάρτιος 2019. 

— Συνοπτική περιπτωσιολογική επισκόπηση 2019, με τίτλο «Εκκρεμείς αναλήψεις 
υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό της ΕΕ – Σε πρώτο πλάνο», Απρίλιος 2019. 

— Ενημερωτικό έγγραφο 2019, με τίτλο «Επίτευξη επιδόσεων στον τομέα της 
συνοχής», Ιούνιος 2019. 

— Επισκόπηση 05/2021, με τίτλο «Το πλαίσιο της ΕΕ για τα μεγάλα έργα υποδομής 
στον τομέα των μεταφορών: σύγκριση σε διεθνές επίπεδο» 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_16/SR_european-semester-2_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14/SR_cross-border_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11/SR_Blacklisting_economic_operators_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_MFF/Briefing_paper_MFF_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Cohesion_simplification/Briefing_paper_Cohesion_simplification_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_COHESION/RCR_COHESION_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_RAL/RCR_RAL_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_05/RW_Transport_flagships_EL.pdf
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Ετήσιες εκθέσεις 
— Ετήσια έκθεση για το 2016, κεφάλαιο 2 

— Ετήσιες εκθέσεις για το 2019, κεφάλαιο 5 

— Ετήσιες εκθέσεις για το 2020, κεφάλαιο 2 

— Ετήσιες εκθέσεις για το 2021, κεφάλαια 1, 2 και 10 

Γνώμες 
— Γνώμη 06/2020 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

— Γνώμη 04/2022 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 όσον αφορά τα 
κεφάλαια REPowerEU στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, 
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 [2022/0164 (COD)] 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2016/annualreports-2016-EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_04/OP_REPowerEU_EL.pdf
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Παράρτημα II — Η προβλεπόμενη συνεισφορά του ΜΑΑ στους έξι πυλώνες ανά κράτος μέλος 

  
Πυλώνας 1 

Πράσινη 
μετάβαση 

Πυλώνας 2 
Ψηφιακός 

μετασχηματισμός 

Πυλώνας 3 
Έξυπνη, βιώσιμη 

και χωρίς 
αποκλεισμούς 
ανάπτυξη και 
απασχόληση 

Πυλώνας 4 
Κοινωνική και 

εδαφική συνοχή 

Πυλώνας 5 
Υγεία, 

οικονομική, 
κοινωνική και 

θεσμική 
ανθεκτικότητα 

Πυλώνας 6 
Πολιτικές για την 

επόμενη γενιά 

 Βέλγιο 64 % 30 % 32 % 48 % 11 % 15 % 
 Βουλγαρία 64 % 33 % 47 % 27 % 18 % 11 % 
 Τσεχία 66 % 24 % 40 % 33 % 23 % 14 % 
 Δανία 59 % 24 % 86 % 18 % 13 %  
 Γερμανία 47 % 53 % 51 % 11 % 29 % 9 % 
 Εσθονία 42 % 22 % 71 % 21 % 43 % 1 % 
 Ιρλανδία 56 % 32 % 40 % 49 % 10 % 13 % 
 Ελλάδα 44 % 23 % 86 % 29 % 12 % 5 % 
 Ισπανία 50 % 30 % 42 % 56 % 14 % 8 % 
 Γαλλία 53 % 21 % 53 % 28 % 21 % 23 % 
 Κροατία 76 % 26 % 45 % 26 % 15 % 12 % 
 Ιταλία 46 % 30 % 48 % 50 % 15 % 12 % 
 Κύπρος 52 % 25 % 65 % 25 % 19 % 13 % 
 Λετονία 39 % 22 % 46 % 54 % 26 % 13 % 
 Λιθουανία 44 % 36 % 53 % 25 % 25 % 18 % 
 Λουξεμβούργο 65 % 33 % 43 % 46 % 13 %  
 Ουγγαρία       
 Μάλτα 55 % 23 % 28 % 41 % 34 % 19 % 
 Κάτω Χώρες 71 % 26 % 52 % 37 % 7 % 7 % 



 89 

 

  
Πυλώνας 1 

Πράσινη 
μετάβαση 

Πυλώνας 2 
Ψηφιακός 

μετασχηματισμός 

Πυλώνας 3 
Έξυπνη, βιώσιμη 

και χωρίς 
αποκλεισμούς 
ανάπτυξη και 
απασχόληση 

Πυλώνας 4 
Κοινωνική και 

εδαφική συνοχή 

Πυλώνας 5 
Υγεία, 

οικονομική, 
κοινωνική και 

θεσμική 
ανθεκτικότητα 

Πυλώνας 6 
Πολιτικές για την 

επόμενη γενιά 

 Αυστρία 52 % 41 % 44 % 45 % 9 % 9 % 
 Πολωνία 56 % 23 % 24 % 68 % 21 % 9 % 
 Πορτογαλία 55 % 23 % 48 % 47 % 19 % 8 % 
 Ρουμανία 57 % 21 % 42 % 46 % 22 % 13 % 
 Σλοβενία 57 % 23 % 33 % 36 % 36 % 15 % 
 Σλοβακία 51 % 21 % 48 % 24 % 38 % 17 % 
 Φινλανδία 54 % 35 % 50 % 39 % 21 % 1 % 
 Σουηδία 56 % 29 % 18 % 67 % 14 % 15 % 

 Μέσος όρος ΕΕ 55 % 28 % 47 % 38 % 20 % 12 % 
Πηγή: ΕΕΣ, με βάση την εκτιμώμενη κύρια και δευτερεύουσα συνεισφορά των κονδυλίων του ΜΑΑ που έχει προγραμματιστεί για κάθε μέτρο υπέρ δύο από τους έξι 
πυλώνες, όπως αναφέρεται από την Επιτροπή στον «πίνακα αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα» για 25 από τα 26 ΣΑΑ που είχαν εγκριθεί από το 
Συμβούλιο έως το τέλος Οκτωβρίου του 2022. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en
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Παράρτημα III — Κατανομή των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής 2021-2027, των επιχορηγήσεων του 
ΜΑΑ (προσωρινή και τελική κατανομή) και των ενεργοποιημένων δανείων του ΜΑΑ 

σε δισεκατομμύρια ευρώ 

  

ΤΑΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 2021-2027 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΉΣΕΙΣ ΜΑΑ* ΕΝΕΡΓΟ-
ΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΔΑΝΕΙΑ 
ΜΑΑ 

 Ταμεία πολιτικής 
συνοχής 

2021-2027, 
επιχορηγήσεις 
ΜΑΑ (τελική 

κατανομή) και 
ενεργο-

ποιημένα δάνεια 
ΜΑΑ 

  Προσωρινή κατανομή έως τις 30.6.2022  Τελική κατανομή στις 30.6.2022   

  

ΕΤΠΑ ΕΚΤ+ ΤΣ ETC ΣΥΝΟΛΟ 

 
70 % του 

διαθέσιμου 
ποσού 

30 % του 
διαθέσιμου 

ποσού 
ΣΥΝΟΛΟ  

70 % του 
διαθέσιμου 

ποσού 

30 % του 
διαθέσιμου 

ποσού 
ΣΥΝΟΛΟ    

 Βέλγιο 1,1 1,2  0,4 2,7  3,6 2,3 5,9  3,6 0,9 4,5    7,2 

 Βουλγαρία 5,7 2,6 1,3 0,1 9,8  4,6 1,6 6,3  4,6 1,1 5,7    15,3 

 Τσεχία 10,4 2,7 6,4 0,3 19,8  3,5 3,5 7,1  3,5 4,1 7,6    27,4 

 Δανία 0,1 0,1  0,3 0,5  1,3 0,2 1,6  1,3 0,1 1,4    1,9 

 Γερμανία 10,9 6,5  1,0 18,4  16,3 9,3 25,6  16,3 11,7 28,0    46,4 

 Εσθονία 1,7 0,5 0,8 0,1 3,1  0,8 0,2 1,0  0,8 0,1 0,9    4,0 

 Ιρλανδία 0,4 0,5  0,3 1,2  0,9 0,1 1,0  0,9  0,9    2,1 

 Ελλάδα 11,5 5,8 3,0 0,1 20,4  13,5 4,3 17,8  13,5 3,9 17,4  12,7  50,5 

 Ισπανία 23,5 11,2  0,7 35,4  46,6 22,9 69,5  46,6 30,6 77,2    112,6 

 Γαλλία 9,1 6,7  1,1 16,8  24,3 15,0 39,4  24,3 13,1 37,4    54,3 

 Κροατία 5,4 2,0 1,2 0,2 8,7  4,6 1,7 6,3  4,6 0,9 5,5    14,3 

 Ιταλία 26,6 14,5  1,0 42,1  47,9 21,0 68,9  47,9 21,1 69,0  122,6  233,6 

 Κύπρος 0,5 0,2 0,2 0,0 0,9  0,8 0,2 1,0  0,8 0,1 0,9  0,2  2,0 

 Λετονία 2,5 0,7 1,0 0,0 4,3  1,6 0,3 2,0  1,6 0,2 1,8    6,0 

 Λιθουανία 3,5 1,1 1,4 0,1 6,1  2,1 0,1 2,2  2,1 0,0 2,1    8,2 

 Λουξεμβούργο 0,0 0,0  0,0 0,1  0,1 0,0 0,1  0,1 0,0 0,1    0,1 

 Ουγγαρία 13,4 5,5 2,6 0,2 21,7  4,6 2,5 7,2  4,6 1,2 5,8    27,5 

 Μάλτα 0,5 0,1 0,2 0,0 0,8  0,2 0,1 0,3  0,2 0,1 0,3    1,1 

 Κάτω Χώρες 0,5 0,4  0,4 1,3  3,9 2,0 6,0  3,9 0,8 4,7    6,0 

 Αυστρία 0,5 0,4  0,2 1,1  2,2 1,2 3,5  2,2 1,5 3,7    4,8 

 Πολωνία 47,4 14,9 9,3 0,6 72,2  20,3 3,6 23,9  20,3 2,3 22,6  11,5  106,3 

 Πορτογαλία 11,5 7,5 3,4 0,1 22,5  9,8 4,1 13,9  9,8 5,8 15,6  2,7  40,8 

 Ρουμανία 17,1 8,2 3,5 0,4 29,2  10,2 4,0 14,2  10,2 1,9 12,1  14,9  56,2 
 Σλοβενία 1,5 0,7 0,7 0,1 3,1  1,3 0,5 1,8  1,3 0,2 1,5  0,7  5,2 
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ΤΑΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 2021-2027 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΉΣΕΙΣ ΜΑΑ* ΕΝΕΡΓΟ-
ΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΔΑΝΕΙΑ 
ΜΑΑ 

 Ταμεία πολιτικής 
συνοχής 

2021-2027, 
επιχορηγήσεις 
ΜΑΑ (τελική 

κατανομή) και 
ενεργο-

ποιημένα δάνεια 
ΜΑΑ 

  Προσωρινή κατανομή έως τις 30.6.2022  Τελική κατανομή στις 30.6.2022   

  

ΕΤΠΑ ΕΚΤ+ ΤΣ ETC ΣΥΝΟΛΟ 

 
70 % του 

διαθέσιμου 
ποσού 

30 % του 
διαθέσιμου 

ποσού 
ΣΥΝΟΛΟ  

70 % του 
διαθέσιμου 

ποσού 

30 % του 
διαθέσιμου 

ποσού 
ΣΥΝΟΛΟ    

 
 Σλοβακία 8,1 2,4 1,6 0,2 12,4  4,6 1,7 6,3  4,6 1,4 6,0    18,3 

 Φινλανδία 0,9 0,6  0,2 1,7  1,7 0,4 2,1  1,7 0,2 1,9    3,6 

 Σουηδία 0,8 0,7  0,4 1,9  2,9 0,4 3,3  2,9 0,3 3,2    5,2 
 Τεχνική 

βοήθεια 0,8 0,3 0,1 0,0 1,3            1,2 

 Διακρατική 
συνεργασία  0,2   0,2            0,2 

 Διαπεριφε-
ρειακή 
καινοτομία 

0,6    0,6            0,6 

 Ευρωπαϊκή 
Αστική 
Πρωτοβουλία 

0,6    0,6            0,6 

 Διαπεριφε-
ρειακή 
συνεργασία 

   0,6 0,6            0,6 

 ΣΎΝΟΛΟ ΕΕ 217 98 37 9 361  234 104 338  234 104 338  165  864 

* Σημείωση για τις επιχορηγήσεις του ΜΑΑ: Σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού ΜΑΑ, ο υπολογισμός της μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς για το 30 % του 
διατιθέμενου ποσού επιχορήγησης ανά κράτος μέλος επικαιροποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2022. Αυτό έγινε προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα τελευταία στοιχεία σχετικά 
με το ΑΕΠ για το 2020 και το 2021. 

Πηγή: ΕΕΣ, με βάση τα στοιχεία της Επιτροπής, το παράρτημα IV του κανονισμού ΜΑΑ και το σημείωμα της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο με τίτλο 
«RRF: Update of the maximum financial contribution» της 30.6.2022. Τα ποσά στρογγυλοποιούνται για λόγους παρουσίασης. 
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Αρκτικόλεξα και συντομογραφίες 
ΑΕΕ: Ακαθάριστo Εθνικό Εισόδημα 

ΑΕΠ: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

ΓΔ ECFIN: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων 

ΓΔ EMPL: Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης 

ΓΔ REGIO: Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης 

ΕΑΚ: Επιλογές απλουστευμένου κόστους 

ΕΚΤ+: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ 

ΕΤΠΑ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΚΚΔ: Κανονισμός περί κοινών διατάξεων 

ΜΑΑ: Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

ΜΣΕ: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

ΟΟΣΑ: Οργανισμός οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης 

ΠΔΠ: Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 

ΣΑΑ: Σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 

ΣΑΧ: Συστάσεις ανά χώρα 

ΣΛΕΕ: Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΤΣ: Ταμείο Συνοχής 

ΧΔΣΔ: Μοντέλο χρηματοδότησης μη συνδεόμενης με τις δαπάνες 

CRII: Πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του κορονοϊού 

ETC: Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία 

NGEU: Μέσο NextGenerationEU 
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Γλωσσάριο 
Ενιαία δεξαμενή έργων: Ο αριθμός των έργων που ένα κράτος μέλος 
σκοπεύει/δύναται να υλοποιήσει, τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία «ωρίμανσης» 
μαζί με τις μελέτες που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: Ο ετήσιος κύκλος που παρέχει το πλαίσιο για τον συντονισμό 
των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ και για την παρακολούθηση της 
προόδου. 

Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων: Πλαίσιο για την εξασφάλιση νέων 
και αποτελεσματικότερων κοινωνικών δικαιωμάτων για τους πολίτες της ΕΕ. 

Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης: Αρχή σύμφωνα με την οποία τα επενδυτικά μέτρα 
δεν πρέπει να έχουν σημαντικό αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. 

Ορόσημο: Για την πολιτική συνοχής, ενδιάμεση τιμή συνδεόμενη με δείκτη εκροής 
που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο ειδικού στόχου, η οποία πρέπει να επιτευχθεί σε 
προκαθορισμένη ημερομηνία. Για τον ΜΑΑ, ποιοτικό μέτρο προόδου προς τη 
επίτευξη μεταρρύθμισης ή επένδυσης. 

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο: Το συνήθως επταετούς διάρκειας πρόγραμμα 
δαπανών της ΕΕ στο οποίο ορίζονται προτεραιότητες (βάσει των στόχων πολιτικής) 
και ανώτατα όρια. Διαμορφώνει τη δομή στο πλαίσιο της οποίας καθορίζονται οι 
ετήσιοι προϋπολογισμοί της ΕΕ, με ανώτατα όρια για κάθε κατηγορία δαπανών. 

Στόχος (τιμή-στόχος): Στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, προσυμφωνημένη τελική 
τιμή που πρέπει να επιτευχθεί σε σχέση με δείκτη που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο 
ειδικού στόχου. Στο πλαίσιο του ΜΑΑ, ποσοτικό μέτρο προόδου προς την επίτευξη 
μεταρρύθμισης ή επένδυσης. 

Συμφωνία εταιρικής σχέσης: Συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και κράτους μέλους ή 
τρίτης χώρας / τρίτων χωρών στο πλαίσιο προγράμματος δαπανών της ΕΕ, στην οποία 
ορίζονται, παραδείγματος χάριν, στρατηγικά σχέδια, επενδυτικές προτεραιότητες ή 
όροι παροχής εμπορικής ή αναπτυξιακής βοήθειας. 

Συστάσεις ανά χώρα: Ετήσια καθοδήγηση που εκδίδει η Επιτροπή, στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, προς τα επιμέρους κράτη μέλη σχετικά με τις 
μακροοικονομικές, δημοσιονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές τους. 
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Κλιμάκιο του ΕΕΣ 
Η παρούσα επισκόπηση εγκρίθηκε από το Τμήμα IΙ (Επενδύσεις υπέρ της συνοχής, της 
ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης), του οποίου προεδρεύει η Annemie 
Turtelboom, Μέλος του ΕΕΣ. Επικεφαλής του έργου ήταν ο Ladislav Balko, Μέλος του 
ΕΕΣ, συνεπικουρούμενος από τον Branislav Urbanic, προϊστάμενο του ιδιαίτερου 
γραφείου του, τη Zuzana Frankova, σύμβουλο στο ιδιαίτερο γραφείο του, τον 
Friedemann Zippel, διοικητικό στέλεχος, τη Χρυσούλα Λατοπούλου, υπεύθυνη έργου, 
την Cristina Jianu, αναπληρώτρια υπεύθυνη έργου, τις ελέγκτριες και τον ελεγκτή 
Marion Boulard, Mariya Zhekova, Francisco Carretero Llorente και Lena Rangus. Τον 
σχεδιασμό των γραφικών ανέλαβαν η Alexandra Mazilu και η Agnese Balode. 

 
Από αριστερά: Francisco Carretero Llorente, Lena Rangus, Χρυσούλα Λατοπούλου, 
Branislav Urbanic, Ladislav Balko, Friedemann Zippel, Marion Boulard. 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2023 

Η πολιτική για την περαιτέρω χρήση εγγράφων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) 
ορίζεται στην απόφαση αριθ. 6-2019 του ΕΕΣ για την πολιτική ανοικτών δεδομένων και την 
περαιτέρω χρήση εγγράφων. 

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά (π.χ. σε χωριστές ανακοινώσεις περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας), το περιεχόμενο του ΕΕΣ που ανήκει στην ΕΕ παραχωρείται βάσει 
της άδειας Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Ισχύει, επομένως, ως 
γενικός κανόνας ότι η περαιτέρω χρήση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι αναφέρεται η πηγή και 
επισημαίνονται οι αλλαγές. Κατά την περαιτέρω χρήση απαγορεύεται η διαστρέβλωση του 
αρχικού νοήματος ή μηνύματος των εγγράφων. Το ΕΕΣ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
συνέπεια προερχόμενη από την περαιτέρω χρήση εγγράφων. 

Εάν συγκεκριμένο περιεχόμενο αναφέρεται σε ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα, π.χ. 
φωτογραφίες υπαλλήλων του ΕΕΣ, ή περιλαμβάνει έργα τρίτων, απαιτείται πρόσθετη έγκριση. 

Όταν παραχωρείται η έγκριση, αυτή ακυρώνει και αντικαθιστά την ανωτέρω γενική έγκριση 
και αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση. 

Για τη χρήση ή την αναπαραγωγή περιεχομένου που δεν ανήκει στην ΕΕ, μπορεί να χρειάζεται 
να ζητήσετε άδεια απευθείας από τους κατόχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας: 

— Γράφημα 3 – Εικονίδια: το γράφημα σχεδιάστηκε με τη χρήση πόρων της Flaticon.com. 
© Freepik Company S.L. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Το λογισμικό ή τα έγγραφα που καλύπτονται από δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, 
όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα καταχωρισμένα σχέδια, οι 
λογότυποι και οι επωνυμίες/ονομασίες, εξαιρούνται από την πολιτική του ΕΕΣ για την 
περαιτέρω χρήση. 

Το σύνολο των ιστοτόπων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του 
ονόματος χώρου «europa.eu» παρέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Δεδομένου ότι 
το ΕΕΣ δεν έχει έλεγχο επ’ αυτών, σας συνιστούμε να εξετάζετε τις πολιτικές τους για την 
προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και της πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Χρήση του λογότυπου του ΕΕΣ  

Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου του ΕΕΣ χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του 
οργάνου. 
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https://www.eca.europa.eu/el/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Η παρούσα επισκόπηση παρέχει συγκριτική 
ανάλυση των ταμείων της πολιτικής συνοχής και 
του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
(ΜΑΑ).
Τα δύο μέσα έχουν σημαντικές ομοιότητες, 
ταυτόχρονα όμως διαφέρουν και από πολλές 
απόψεις. Η πολιτική συνοχής είναι η βασική 
μακροπρόθεσμη επενδυτική πολιτική της ΕΕ για την 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής ανάπτυξης, ενώ ο Μηχανισμός 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι ένα ad hoc, 
προσωρινό εργαλείο αντιμετώπισης κρίσεων. 
Αποσκοπεί στον μετριασμό των επιπτώσεων της 
πανδημίας COVID-19 στην οικονομία της ΕΕ και 
στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ και των 
κρατών μελών της έναντι μελλοντικών 
κλυδωνισμών.
Τόσο τα ταμεία της πολιτικής συνοχής 2021 2027 
όσο και ο ΜAA βρίσκονται ακόμη στα αρχικά 
στάδια υλοποίησής τους. Κατά τα προσεχή έτη, θα 
φανεί από την ταυτόχρονη εφαρμογή των δύο 
μέσων πώς οι διαφορετικές προσεγγίσεις τους 
διαμορφώνουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
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Twitter: @EUAuditors
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