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1. Η Περίπτωση της Ουκρανίας – Συνοπτική Παρουσίαση 

Το γενικό πλαίσιο των σχέσεων της Ουκρανίας με την ΕΕ υπαγορεύεται, από 
το κοινά αποδεκτό κείμενο της «Συμφωνίας Συμμετοχής και Συνεργασίας» 
(Partnership and Cooperation Agreement – PCA), που τέθηκε σε ισχύ το 
Μάρτη του 1998.  

Η Συμφωνία εκφράζει την πρόθεση των δύο πλευρών για διαμόρφωση 
εσωτερικής πολιτικής προσανατολισμένης στην κοινή Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
και στο σεβασμό των θεμελιωδών αξιών που θεωρεί η ΕΕ στόχους υψηλής 
προτεραιότητας.  

Στα πλαίσια της νέας Πολιτικής Γειτονίας της ΕΕ για τη Διευρυμένη Ευρώπη 
συμφωνήθηκε με την Ουκρανία, στις 21 Φεβρουαρίου 2005, το Πρόγραμμα 
Δράσης, (European Neighbourhood Policy – ENP - Action Plan), που είναι 
ένας πολιτικός χάρτης, στηρίζεται στις ίδιες αρχές με τη συμφωνία PCA αλλά 
προωθεί περαιτέρω τις αξίες όπως: 

 εναρμόνιση του συνταγματικού χάρτη και του θεσμικού πλαισίου, στο 
βαθμό που απαιτείται, για να οδηγηθεί η Ουκρανία στην ενιαία Ευρωπαϊκή 
Αγορά 

 στήριξη των προσπαθειών της Ουκρανίας για μια υγιή, αυτόνομη και 
δίκαιη Δημοκρατία, με σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών της 

 ενίσχυση των προϋποθέσεων εξασφάλισης δικαιοσύνης, σταθερότητας και 
ασφάλειας και καταπολέμηση της τρομοκρατίας  

 κίνητρα και υποστήριξη οικονομικής και κοινωνικής 
αναδιάρθρωσης/ανάπτυξης με υιοθέτηση των αρχών της αειφορίας 
(δηλαδή εναρμόνισης κάθε αναπτυξιακής πρωτοβουλίας με το σεβασμό 
και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος). 

Αυτό το Πρόγραμμα Δράσης, που θα αναθεωρείται κάθε έτος, αποτελεί τον 
πρόδρομο του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (“National 
Development Plan”) με Άξονες προτεραιότητας, Μέτρα, Yπο-μέτρα, Έργα 
και Δράσεις. 

2. Ευκαιρίες χρηματοδότησης Ουκρανίας – Μελλοντικές προοπτικές 

Η ΕΕ είναι ο Οργανισμός που παρέχει τη μεγαλύτερη οικονομική υποστήριξη 
στην Ουκρανία, αφού στα τελευταία 12 χρόνια διέθεσε πάνω από 1,2 δις €, 
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μέσα από διάφορα προγράμματα μακρο-οικονομικής και ανθρωπιστικής 
βοήθειας και κυρίως από τα υποπρογράμματα του TACIS: 

 Διασυνοριακής συνεργασίας (Cross-border Cooperation 
programmes), 

 Συμμετοχής και συνεργασίας για την ενίσχυση υφιστάμενων Δομών 
(Institution Building Partnership Programme – IBPP) 

 Ενδεικτικό Πρόγραμμα Περιφερειακής Συνεργασίας – Tacis: 2004-
2006 (Tacis - Regional Cooperation Indicative Programme) 

Όλα αυτά τα υπο-προγράμματα τερματίζονται το 2006 και θα 
αντικατασταθούν από το Χρηματοδοτικό Μέσο Ευρωπαϊκής Γειτονίας και 
Εταιρικής Σχέσης (European Neighbnourhood and Partnership Instrument – 
ΕΝPΙ), που θα ισχύσει για τη νέα διαχειριστική περίοδο 2007 – 2013.  

Το ΕΝPΙ θα λειτουργήσει στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων που ήδη 
υπάρχουν  μεταξύ της ΕΕ και των γειτονικών χωρών και θα υποστηρίξει 
οικονομικά δράσεις υλοποίησης του ENP Action Plan της κάθε χώρας. 

Μια καινοτομική συνιστώσα του νέου Χρηματοδοτικού Μέσου είναι η 
Διασυνοριακή Συνεργασία, η οποία χρηματοδοτεί κοινά προγράμματα που 
ενθαρρύνουν συνεργασίες μεταξύ περιφερειών κρατών μελών και δικαιούχων 
χωρών που έχουν κοινά σύνορα.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ουκρανία αλλά και την Ελλάδα εμφανίζουν τα 
λεγόμενα «Πολυμερή Προγράμματα» διασυνοριακής συνεργασίας στην 
περιοχή του Ευξείνου Πόντου (Black Sea), που απευθύνονται στις χώρες: 
Ρουμανία, Ρωσία, Ουκρανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Ελλάδα, 
Βουλγαρία, Μολδαβία και Τουρκία. Ο Π/Υ που έχει προταθεί για την Ελλάδα 
και για τις δράσεις με τρίτες χώρες της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου 
είναι 7 εκατομμύρια ΕΥΡΩ. 

Οι Τομείς Προτεραιότητας που προσφέρονται για διασυνοριακή συνεργασία 
είναι οι ακόλουθοι: 

 Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ 

 Τουρισμός, πολιτισμός και διασυνοριακό εμπόριο 

 Προστασία και κοινή διαχείριση του περιβάλλοντος 

 Βελτίωση της πρόσβασης στα μέσα μεταφοράς και τα δίκτυα 
πληροφόρησης και επικοινωνίας 

 Συστήματα διαχείρισης υδάτων, αποβλήτων και ενέργειας 

 Κοινή χρήση υποδομών υγείας, πολιτισμού και εκπαίδευσης 

 Υποστήριξη συνδέσμων μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών 

 Προσπελασιμότητα και έλεγχος των συνόρων  

Στο νέο χρηματοδοτικό Μέσο επέρχονται αλλαγές που θα απλοποιήσουν 
ριζικά τις διαδικασίες και θα αυξήσουν ουσιαστικά την αποδοτικότητά του, με 
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την εφαρμογή προσεγγίσεων ανάλογων με αυτές που καθορίζουν τις βασικές 
προτεραιότητες των «Διαρθρωτικών Ταμείων», όπως:  

 Ο μεσο-πρόθεσμος (τριετής ή εξαετής) προγραμματισμός (Multi-annual 
programming) 

 Η συμμετοχική διαδικασία στην εκπόνηση των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων Ανάπτυξης (Partnership in National or Regional 
planning) 

 Η  Συγχρηματοδότηση (Cofinancing) 

Η απλοποίηση επιτυγχάνεται με τη συγχώνευση της πληθώρας των 
υφιστάμενων ξεχωριστών Μέσων στήριξης της εξωτερικής πολιτικής της 
Κοινότητας (TACIS, MEDA κ.λ.π.) και της υποκατάστασης αυτών από ένα 
απλούστερο σύστημα, που θα περιλαμβάνει: 

o Τρία όργανα χρηματοδότησης άμεσης ανάγκης, ήτοι: ανθρωπιστικής 
βοήθειας, μακρο-οικονομικής στήριξης και ένα νέο Μέσο Οικονομικής 
Σταθερότητας και 

o Τρία όργανα χρηματοδότησης καθοριστικά για τη διαμόρφωση 
αναπτυξιακής πολιτικής ήτοι: ένα για την προ-ενταξιακή φάση (των 
υποψήφιων προς ένταξη χωρών), ένα για την Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Γειτονίας (ΕΝΡ) και ένα για την Ανάπτυξη και την Οικονομική 
Συνεργασία. 

3. Απαραίτητες προϋποθέσεις χρηματοδότησης 

3.1 Περιφερειακές Δομές. Μια δικαιούχος χώρα για να μπορέσει να τύχει 
χρηματοδότησης, ιδιαίτερα στις Περιφερειακές και Τοπικές αναπτυξιακές 
παρεμβάσεις, που αφορούν τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρέπει να 
έχει αναπτύξει κατάλληλες Περιφερειακές Δομές. Η Περιφέρεια, σαν 
Αυτοδύναμη Διοικητική Ενότητα, στελεχωμένη με ανθρώπινο δυναμικό που 
να συνδυάζει: 

 επάρκεια επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας, που να επιτρέπει 
μακροχρόνιο αναπτυξιακό σχεδιασμό και προγραμματισμό με 
συμμετοχικές διαδικασίες 

 εξοικείωση με την εφαρμογή και την τήρηση των κανονισμών και των 
πρακτικών διαχείρισης των πόρων των «Διαρθρωτικών Ταμείων» 

 ικανότητα διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου (φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου) των σύνθετων αναπτυξιακών έργων και 
δράσεων που εντάσσουν οι Τοπικές Δομές στα Επιχειρησιακά τους 
Προγράμματα 

 ευελιξία επικοινωνίας με τις Εθνικές (Υπουργεία, Εθνικά Συντονιστικά 
Όργανα) και τις Τοπικές (Δήμοι, Κοινότητες, Τοπικοί Κοινωνικοί 
Εταίροι) Διοικητικές Δομές, ώστε να εντάσσουν τις Τοπικές και 
Περιφερειακές Αναπτυξιακές προτεραιότητες στον Εθνικό Αναπτυξιακό 
Σχεδιασμό (Άξονες Προτεραιότητας, Μέτρα, Υπο-μέτρα, Έργα, 
Δράσεις)        
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αποτελεί βασική παράμετρο για την ορθή και αποτελεσματική αξιοποίηση των 
Κοινοτικών Πόρων, που θα επιτρέψει την ταχύρυθμη ανάπτυξη και τη 
σύγκλιση με τους Ευρωπαϊκούς Οικονομικούς Δείκτες, σε Περιφερειακό 
επίπεδο.  

Στη Ρουμανία, με το Νόμο 151/1998 δημιουργήθηκαν εσπευσμένα από το 
μηδέν 8 Περιφέρειες με την οικειοθελή συνένωση 5 ή 6 γειτονικών Διοικητικών 
Δομών (Counties), σαν απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη ουσιαστικών 
χρηματοδοτήσεων Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο Νόμος αυτός δέχθηκε στη 
συνέχεια σημαντικό αριθμό τροποποιήσεων, σε σημείο που να απαιτηθεί η εξ 
αρχής επαναδιατύπωσή του, ώστε να απηχεί καλύτερα τις Αναπτυξιακές 
πολιτικές σε συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας και τούς 
Κοινοτικούς Κανονισμούς.  

Αυτές οι τροποποιήσεις κατά την μεταβατική περίοδο θεωρούνται φυσικές και 
συνθέτουν τον «κανόνα» για κάθε υποψήφια χώρα. Από τον «κανόνα» αυτό 
δεν μπόρεσε να «ξεφύγει» και η Ελλάδα, που αναγκάστηκε να επιφέρει 
πληθώρα αναθεωρήσεων σε κάθε νέα Νομοθετική προσαρμογή, που 
εναρμόνιζε το εκάστοτε Εθνικό με το Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο.  

Γίνεται έτσι φανερό ότι κάθε νέα Νομοθετική ρύθμιση προσαρμογής στο 
«Ευρωπαϊκό Κεκτημένο» πρέπει να «δοκιμαστεί» στην πράξη, να δείξει τις 
αδυναμίες της, να αποκαλύψει τις όποιες δυσκολίες εφαρμογής της, να 
αφομοιώσει όλες τις ιδιαιτερότητές της υποψήφιας χώρας και να δεχθεί τις 
δέουσες προσαρμογές, ώστε να καταστεί λειτουργική στο βαθμό που απαιτεί 
το συγκεκριμένο θεματικό πεδίο εφαρμογής της.    

3.2 Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η ΕΕ δεν μπορεί να αντιληφθεί με 
άλλον τρόπο την Περιφερειακή Ανάπτυξη παρά μόνο μέσα από την 
επιμελημένη εκπόνηση ενός Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Regional 
Development Plan - RDP), τριετούς συνήθως χρονικού ορίζοντα για τις 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες.  

Η τοπικιστική αντίληψη των Νομαρχών, Δημάρχων και Κοινοταρχών - που 
έχουν συνηθίσει να βλέπουν την Ανάπτυξη με κριτήρια περιορισμένα στα 
στενά διοικητικά τους όρια, αγνοώντας ή παραβλέποντας τις διαδημοτικές / 
διανομαρχιακές συνιστώσες ή τις ευρύτερες υπέρ-τοπικές παραμέτρους των 
επιλογών τους – πρέπει να δώσει τη θέση της στην Περιφερειακή Αντίληψη 
Σχεδιασμού, που και αυτή με τη σειρά της εντάσσεται στον γενικότερο Εθνικό 
Αναπτυξιακό Σχεδιασμό.    

Με τον τρόπο αυτό οι Περιφερειακές Δομές εξοικειώνονται με τις συμμετοχικές 
διαδικασίες και πρακτικές, που είναι απαραίτητες για τη σύνταξη ενός 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ), που αποτελεί την 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στις πραγματικές ανάγκες της Περιφέρειας και 
παράλληλα εξειδικεύει τις προτεραιότητες, τα μέτρα, τα έργα, τις δράσεις που 
αξιοποιούν, κατά τον καλύτερο τρόπο, τις υφιστάμενες αναπτυξιακές 
δυνατότητές της. 

Η ενεργός συμμετοχή (partnership) όλων των εμπλεκόμενων φορέων 
(Τοπικών Αρχών, Κρατικών Υπηρεσιών και Οργάνων που λειτουργούν σε 
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τοπικό επίπεδο, Κοινωνικών Εταίρων, μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που 
δραστηριοποιούνται και έχουν βαρύνουσα γνώμη για συγκεκριμένους τομείς, 
εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, εκπροσώπων μειονοτήτων ή 
άλλων ομάδων που βιώνουν συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, 
Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, μέσων 
ενημέρωσης κ.λ.π.) θεωρείται απαραίτητη για τη δόμηση ενός Επιχειρησιακού 
Σχεδίου Ανάπτυξης που να απηχεί τις πραγματικές ανάγκες της Περιφέρειας. 

Η Κοινότητα έχει καθιερώσει για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες από το 
1998 τα προγράμματα: 

o Ενίσχυσης Επάρκειας Επιχειρησιακής Δράσης των διοικητικών δομών 
όλων των βαθμίδων (Institution Building - Twinning Projects), ώστε να 
αποκτήσουν εξοικείωση στην προετοιμασία, σχεδιασμό, διαχείριση, 
υλοποίηση, έλεγχο και αξιολόγηση σύνθετων Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων ή εξειδικευμένων τομεακών δράσεων.   

o Μεταφοράς τεχνογνωσίας (Technical Assistance Programmes) 
αποτελεσματικής εκπόνησης, διαχείρισης και παρακολούθησης μεγάλου 
αριθμού Αναπτυξιακών Έργων, που συνήθως αφορούν οριζόντιες δράσεις 
και υλοποιούνται ταυτόχρονα σε μεγάλη γεωγραφική διασπορά.  

τα οποία υλοποιούνται με την επιλεκτική αποστολή πεπειραμένων 
εμπειρογνωμόνων του δημόσιου, κυρίως, τομέα από τα κράτη μέλη και την 
επί μακρόν (από 1-2 εβδομάδες μέχρι 1,5 χρόνο) ενεργό συνεργασία αυτών 
με στελέχη των υπηρεσιών της αποδέκτριας χώρας. 

Με τον τρόπο αυτό μεταφέρεται σημαντικό μέρος από τη γνώση και την 
εμπειρία που απέκτησαν με τα χρόνια τα στελέχη των Διοικητικών Δομών 
όλων των βαθμίδων, που κατέχουν θέσεις «κλειδιά» στον κρατικό μηχανισμό 
των κρατών μελών. Έτσι τα νέα μέλη μετά την ένταξή τους θα μπορούν να 
απορροφήσουν ευκολότερα, αποδοτικότερα και με πλήρη συμμόρφωση προς 
τους Κοινοτικούς κανονισμούς τις παρεχόμενες γενναίες πιστώσεις από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία, ώστε να επιτύχουν τους στόχους  της σύγκλισης στο 
συντομότερο δυνατό χρόνο. 

Η Ελλάδα, η οποία δεν είχε την τύχη να αντλήσει τεχνογνωσία μέσα από 
τέτοια Προγράμματα Προ-ενταξιακής Προσαρμογής, στάθηκε αδύνατο να 
αξιοποιήσει πλήρως από την αρχή τις χρηματοδοτήσεις που δέχθηκε, 
ιδιαίτερα αυτές του Α΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 

3.3 Βαθμός ωρίμανσης των προτεινόμενων έργων          

Επισημαίνεται, ότι για να τύχει ένα έργο χρηματοδότησης πρέπει να είναι 
ενταγμένο στον Εθνικό / Περιφερειακό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό και να 
συνοδεύεται από πλήρη φάκελο με: Μελέτες Αποτίμησης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Environmental Impact Assessment Studies), Ανάλυση Κόστους 
- Οφέλους (Cost - Benefit Analysis), καθορισμό Δεικτών Αξιολόγησης 
(Evaluation Indicators) για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και 
βιωσιμότητάς του, καθώς και για την παρακολούθηση της προόδου φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου κατά τη φάση υλοποίησής του.     
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Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει προηγηθεί η αναμόρφωση του θεσμικού 
πλαισίου και η καθιέρωση μιας διαδικασίας έγκρισης των μελετών και έκδοσης 
των σχετικών περιβαλλοντικών αδειών, από τις αρμόδιες κατά περίπτωση 
αρχές, εναρμονισμένης με τις Κοινοτικές αρχές για την αειφόρο ανάπτυξη. 

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η ΕΕ δεν θεωρεί επιλέξιμες τις δαπάνες 
εκπόνησης αυτών των μελετών, γεγονός που σημαίνει ότι η χρηματοδότησή 
τους πρέπει να γίνει από τους ενδιαφερόμενους φορείς.  

3.4 Συγχρηματοδότηση (co-financing)   

Μια από τις τρεις θεμελιώδεις αρχές των Διαρθρωτικών Ταμείων (όπως 
προαναφέρθηκε είναι η υποχρέωση των χωρών που δέχονται τις Κοινοτικές 
ενισχύσεις να συγχρηματοδοτήσουν τα έργα που υλοποιούν, μέχρι κάποιο 
ποσοστό, που υπαγορεύεται από το βαθμό της οικονομικής τους ανάπτυξης ή 
το βαθμό απόκλισης από κάποιους δείκτες που καθιέρωσαν σαν σημείο 
αναφοράς οι Κοινοτικοί Κανονισμοί. 

Στις περιπτώσεις χωρών που εμπίπτουν στο Στόχο 1 (eligible under Objective 
1), με ακαθάριστο κατά κεφαλή εισόδημα μικρότερο του 75 % του μέσου όρου 
της Κοινότητας των 25, (όπως είναι η περίπτωση όλων των νέο-ενταχθεισών 
χωρών, πλην της Κύπρου), οι Κοινοτικές Ενισχύσεις φθάνουν τα υψηλότερα 
δυνατά ποσοστά. Οι 4 κύριες αναπτυξιακές προτεραιότητες που 
χρηματοδοτούνται από τα 4 Διαρθρωτικά ταμεία είναι: Οι βασικές υποδομές, η 
ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων, οι επενδύσεις στην έρευνα & την καινοτομία 
και η κοινωνία της πληροφορίας. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις η ίδια συμμετοχή των φορέων, 
που είναι αποδέκτες Κοινοτικών χρηματοδοτήσεων, αποτελεί μικρό ποσοστό 
του όλου Π/Υ ή περιορίζεται στο κόστος π.χ. του Οικοπέδου ή στην αξία των 
ανθρωπο-ωρών του προσωπικού που εμπλέκεται στην υλοποίηση των έργων 
και δεν αντανακλούν πραγματικές οικονομικές εκταμιεύσεις, (περίπτωση 
αστικών έργων υποδομής διαχείρισης απορριμμάτων ή υγρών αποβλήτων).  

Για τα μεγάλα έργα υποδομών όπως: οδικοί άξονες, λιμάνια, αεροδρόμια, 
εγγειοβελτιωτικά έργα, ενεργειακές επενδύσεις μεγάλου Π/Υ, περιβαλλοντικά 
έργα, αναπλάσεις / αποκαταστάσεις χώρων που υπέστησαν σοβαρές 
βλαπτικές μεταβολές (ανεξέλεγκτη διάθεση ρυπογόνων βιομηχανικών ή/και 
τοξικών αποβλήτων) κ.λ.π. η ποσοστιαία συμμετοχή των φορέων υλοποίησης 
στον Π/Υ των έργων, είτε «εξ ιδίων» είτε «εκ δανεισμού»  είναι πραγματική.  

3.5 Διαχείριση των προγραμμάτων 

(1) Τα κοινά προγράμματα πρέπει, κατ’ αρχήν, να εφαρμόζονται από κοινή 
διαχειριστική αρχή με έδρα σε ένα από τα κράτη μέλη. 

(2) Οι συμμετέχουσες χώρες μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να προτείνουν στην 
Επιτροπή να εγκαταστήσει την κοινή διαχειριστική αρχή σε χώρα εταίρο, υπό 
την προϋπόθεση ότι ο φορέας που έχει οριστεί είναι σε θέση να εφαρμόσει 
πλήρως τα κριτήρια που καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις του κανονισμού 
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002. 
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(3) Ως «κοινή διαχειριστική αρχή» νοείται κάθε δημόσια ή ιδιωτική αρχή ή 
οργανισμός, καθώς και το ίδιο το κράτος, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο, που ορίζεται από κοινού από το κράτος ή τα κράτη μέλη και τη χώρα 
ή τις χώρες εταίρους που συμμετέχουν σε κοινό πρόγραμμα. Η «αρχή» αυτή 
πρέπει να έχει την απαιτούμενη χρηματοοικονομική και διοικητική ικανότητα 
διαχείρισης της κοινοτικής βοήθειας και τη δικαιοπρακτική ικανότητα να 
συνάπτει τις συμφωνίες που απαιτούνται. 

(4) Η κοινή διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και εφαρμογή 
του κοινού προγράμματος σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας και της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και οφείλει να διασφαλίζει τη νομιμότητα 
και την κανονικότητα των πράξεων. Προς το σκοπό αυτό, δημιουργεί 
κατάλληλα συστήματα και κανόνες διαχείρισης, ελέγχου και λογιστικής. 


