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1. Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

 

1.1 ΣΤΟΧΟΣ 

Η e-βιβλιοθήκη είναι ένας χώρος που συγκεντρώνει και παρέχει εξειδικευμένη πληροφόρηση για τις 
προγραμματικές περιόδους 1994-1999 (Β ΚΠΣ), 2000-2006 (Γ ΚΠΣ), 2007-2013 και σταδιακά εμπλουτίζεται με 
υλικό για την επόμενη περίοδο 2014 - 2020.  
 
Πρόκειται για μία ενιαία ηλεκτρονική βάση εγγράφων που περιλαμβάνει νομοθετικά κείμενα, έγγραφα που 
σχετίζονται με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ), τεχνικά έγγραφα που αφορούν σε θέματα διαχείρισης και 
ελέγχου των Προγραμμάτων (οδηγίες, οδηγούς, μελέτες, εκθέσεις, έντυπα), υλικό δημοσιότητας και υλικό 
Επιτροπών Παρακολούθησης και άλλων εκδηλώσεων.  
 
Ο αριθμός των εγγράφων που μέχρι στιγμής περιλαμβάνονται στη βάση ανέρχεται σε περίπου 3.000. Στην 
επιχειρησιακή πύλη «∆ίαυλος» (intranet) και σε εξουσιοδοτημένους επιχειρησιακούς χρήστες προβάλλεται το 
σύνολο του περιεχομένου της βιβλιοθήκης. Στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr προβάλλεται το μεγαλύτερο 
τμήμα της. Στους λοιπούς ιστοχώρους, όπως αυτόν της ΜΟ∆ και διαφόρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 
προβάλλεται μέρος των εγγράφων της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, αναλόγως του αντικειμένου του ιστοχώρου. 
 
Η e-βιβλιοθήκη φιλοδοξεί να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο πληροφόρησης για τα στελέχη των υπηρεσιών που 
εμπλέκονται στη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (επιχειρησιακοί χρήστες), 
παρέχοντας ταυτόχρονα επικαιροποιημένη πληροφορία στο ευρύτερο κοινό. 

 

 
 

1.2 ΔΟΜΗ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ  

Η βιβλιοθήκη, ως εφαρμογή, έχει δομηθεί στη βάση 5 οντοτήτων / υποσυστημάτων: 

1. Προγραμματική Περίοδος – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
2. Θεματική ενότητα  
3. Είδος εγγράφου 
4. Τομέας ενδιαφέροντος 
5. Αρχή έκδοσης. 
 

Οι οντότητες έχουν σχεδιαστεί έχοντας λάβει υπόψη τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των Προγραμματικών 
Περιόδων, τις ιδιαιτερότητες κάθε Περιόδου, τις κατηγορίες θεμάτων, τις πηγές των εγγράφων αλλά και την 
πληροφορία που υπάρχει, η οποία είναι άφθονη και εξειδικευμένη. Η όλη προσέγγιση της οργάνωσης στοχεύει 
στο να διευκολύνεται τόσο η καταχώριση / ταξινόμηση των εγγράφων όσο και η γρήγορη αναζήτηση του 
όποιου εξειδικευμένου υλικού.  Οι οντότητες παρουσιάζονται αναλυτικά ακολούθως: 

 

 

1.2.1 Προγραμματική Περίοδος – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Η βιβλιοθήκη καλύπτει τις προγραμματικές περιόδους: 

 1994-1999 (Β ΚΠΣ) 
 2000-2006 (Γ ΚΠΣ) 
 2007-2013 (ΕΣΠΑ, ΕΣΣΑΑ, ΕΣΣΑΑΛ) 
 2014-2020  
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Η οντότητα στις ΠΠ 2000-2006 και 2007-2013 αναπτύσσεται σταδιακά μέχρι και το επίπεδο Επιχειρησιακού 
Προγράμματος. Η οντότητα στην ΠΠ 2014-2020 δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη.  

Στην πλήρη της ανάπτυξη, έχει την εξής δομή: 
 

 
ΠΠ 1994-1999 (Β ΚΠΣ) 
 

ΠΠ 2000-2006 (Γ ΚΠΣ) 

Τομεακά ΕΠ 
 ΕΠ "Περιβάλλον" 
 ΕΠ "Οδικοί Άξονες - Λιμένες - Αστική Ανάπτυξη" 
 ΕΠ "Σιδηρόδρομοι - Αερολιμένες - Αστικές Συγκοινωνίες" 
 ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα" 
 ΕΠ "Κοινωνία της Πληροφορίας" 
 ΕΠ "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" 
 ΕΠ "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση" 
 ΕΠ "Τεχνική Βοήθεια" 
 ΕΠ "Πολιτισμός" 
 ΕΠ "Υγεία - Πρόνοια" 
 ΕΠ "Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου" 
 ΕΠ "Αλιεία" 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 
 ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  
 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 
 ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας 
 ΠΕΠ Ηπείρου  
 ΠΕΠ Θεσσαλίας 
 ΠΕΠ Ιονίων Νήσων  
 ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας  
 ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 
 ΠΕΠ Αττικής  
 ΠΕΠ Πελοποννήσου  
 ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου  
 ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου  
 ΠΕΠ Κρήτης  

Ταμείο Συνοχής 

Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (ΚΠ) 
 ΚΠ EQUAL 
 ΚΠ LEADER+ 
 ΚΠ URBAN II 
 ΚΠ INTERREG III 
 
 

ΠΠ 2007-2013  

   ΕΣΠΑ   
Τομεακά ΕΠ 

 ΕΠ "Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη" 
 ΕΠ "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας" 
 ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" 
 ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση" 
 ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού" 
 ΕΠ "Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση" 
 ΕΠ "∆ιοικητική Μεταρρύθμιση" 
 ΕΠ "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής" 
 ΕΠ "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων" 
 Πολιτισμός, Τουρισμός  
 Υγεία - Πρόνοια  

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 
 ΕΠ "Μακεδονίας - Θράκης" 
 ΕΠ "∆υτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων" 
 ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" 
 ΕΠ "Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου" 
 ΕΠ "Αττικής" 

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
 Πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία» 
 Πρόγραμμα «Ελλάδα-Ιταλία» 
 Πρόγραμμα «Ελλάδα-Κύπρος» 
 Πρόγραμμα «Ελλάδα-Αλβανία» 
 Πρόγραμμα «Ελλάδα-ΠΓ∆Μ» 
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 Πρόγραμμα Αδριατικής 
 Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου 
 Μαύρη Θάλασσα 
 Μεσογειακός Χώρος 
 Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
 INTERREG IV C 
 INTERACT 
 ESPON  
 URBACT 

 
ΕΣΣΑΑ   

  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  (ΠΑΑ) 2007-2013 
 
ΕΣΣΑΑΛ   

 ΕΠ Αλιείας 2007-2013 

 

ΠΠ 2014-2020  

 
 

1.2.2 Θεματική Κατηγορία 

Το σύνολο του υλικού της βιβλιοθήκης έχει ταξινομηθεί σε 14 μεγάλες θεματικές κατηγορίες που στο 
σύστημα αναγνωρίζονται ως γονικές κατηγορίες βιβλιοθήκης: 

 
1. Κοινοτικό Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο 
2. Εθνικό Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο 
3. Οδηγίες - Οδηγοί Υπηρεσιών ΓΓΕΑ 
4. Συστήματα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. ∆ιαδικασίες/ Έντυπα 
5. Στρατηγικά Κείμενα Προγραμματικών Περιόδων 
6. Επίσημα Κείμενα Επιχειρησιακού Προγράμματος 
7. Ετήσιες Εκθέσεις   
8. Επιτροπές Παρακολούθησης 
9. Επιτροπές Καθοδήγησης 
10. Έγγραφα Αξιολόγησης (σε επίπεδο Προγρ. Περιόδου ή ΕΠ) 
11. Άλλα Έγγραφα στο πλαίσιο του ΕΠ 
12. Υλικό ∆ημοσιότητας 
13. Υλικό Σεμιναρίων - Συνεδρίων - Ημερίδων – Εκδηλώσεων 
14. Εργαλεία - Βοηθήματα 

 
Σημειώνονται τα εξής: 
 

 Σε κάποιες από τις παραπάνω θεματικές ενότητες έχουν δημιουργηθεί υποκατηγορίες, ώστε να είναι  
εύκολη η αναζήτηση του ιδιαίτερα εξειδικευμένου υλικού που αυτές περιλαμβάνουν (όσες θεματικές 
περιλαμβάνουν υποκατηγορίες, στον ιστοχώρο απεικονίζονται με το σύμβολο +).  

 Οι θεματικές κατηγορίες / υποκατηγορίες έχουν συνδεθεί με τις Προγραμματικές Περιόδους. 
Επομένως στην περίπτωση που επιλέξουμε μία συγκεκριμένη Προγραμματική Περίοδο, μας δίνεται η 
δυνατότητα να διαλέξουμε από τις θεματικές ενότητες και υποκατηγορίες που αφορούν μόνο σε 
αυτή την Προγραμματική Περίοδο. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι θεματικές κατηγορίες στην πλήρη ανάπτυξή τους (δηλ. μέχρι και το επίπεδο 
υποκατηγορίας, όπου υπάρχει), ενώ επισημαίνεται η σύνδεση θεματικών κατηγοριών με Προγραμματικές 
Περιόδους.  
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.  

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 
 

  
  1994-1999  2000-2006  2007-2013  2014-2020 

1. Κοινοτικό Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο  x x x x 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ταμεία x x x x 
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία     x x 
Επιλεξιμότητα ∆απανών   x x  
Πληροφόρηση και ∆ημοσιότητα   x x  
Συστήματα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου   x x  
∆ημοσιονομικές ∆ιορθώσεις   x x  
∆ημόσιες Συμβάσεις   x x  
Κρατικές Ενισχύσεις   x x  
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (Γ΄ΚΠΣ)   x    

Άλλη Κοινοτική Νομοθεσία   x x  

2. Εθνικό Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο   x  x  x  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Βασικός Νόμος Προγραμματικής Περιόδου   x x  
Συστήματα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου   x x  
Σύσταση Φορέων   x x  
Συγκρότηση Επ.Πα.   x x  
Επιλεξιμότητα ∆απανών   x x  
Πληροφόρηση & ∆ημοσιότητα    x x  
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)   x x  
Αξιολόγηση   x x  
Τεχνική Βοήθεια - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής   x x  
Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε)    x x  
∆ιαχειριστική Επάρκεια     x  
∆ημόσιες Συμβάσεις   x x  
∆ημόσια Έργα   x x  
Κρατικές Ενισχύσεις - Επενδύσεις    x x  

3. Οδηγίες - Οδηγοί Υπηρεσιών ΓΓΕΑ   x  x  x 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Επιλογή και Έγκριση Πράξεων   x x  
Παρακολούθηση της Υλοποίησης   x x  
Επαλήθευση Πράξεων      x  
Xρηματοδότηση Πράξεων     x  
Πιστοποίηση των ∆ηλώσεων ∆απανών   x x  
∆ημοσιονομικές ∆ιορθώσεις. Παρατυπίες. Ανακτήσεις   x x  
Παρακολούθηση ΕΦ∆     x  
Ολοκλήρωση ΚΠΣ    x    
Κατάρτιση ΕΣΠΑ / Εξειδίκευση ΕΠ   x  
Επιλεξιμότητα ∆απανών   x x  
Αξιολόγηση    x  x  
∆ιαχειριστική Επάρκεια     x  
Πληροφόρηση & ∆ημοσιότητα   x x  
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)   x x  
Τεχνική Βοήθεια - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής   x x  
Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε)    x x  
∆ημόσιες Συμβάσεις   x x  
Κρατικές Ενισχύσεις   x x  

 Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-20    x 
 Χρηματοδοτικά Εργαλεία    x 

4. Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου.  Διαδικασίες/ 
Έντυπα     x  x  

  
  
  
  
  
  
  

Σ∆Ε ΕΠ Γ ΚΠΣ   x    
Σ∆Ε Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (ΚΠ)    x    
Σ∆Ε Ταμείου Συνοχής   x    
Σ∆Ε ΕΠ ΕΣΠΑ (πλην αυτών της Εδαφικής Συνεργασίας)     x  
Σ∆Ε Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας     x  
Σ∆Ε ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013     x  
Σ∆Ε ΕΠ Αλιείας 2007-2013      x  
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5. Στρατηγικά Κείμενα Προγραμματικών Περιόδων x x x x 

6. Επίσημα Κείμενα Επιχειρησιακού Προγράμματος x x x  

7. Ετήσιες Εκθέσεις     x x  

  2000, 2001, …., 2017   2000-2007 2007-2017   

8. Επιτροπές Παρακολούθησης   x x  

  
  

Συνεδρίαση 1   x x  
Συνεδρίαση ν   x x  

9. Επιτροπές Καθοδήγησης   x x  

  
  

Συνεδρίαση 1   x  x   
Συνεδρίαση ν   x  x   

10. Έγγραφα Αξιολόγησης (σε επίπεδο Πρ.Περ. /ΕΠ)   x x  

11. Άλλα Έγγραφα στο πλαίσιο του ΕΠ  x x x  

12. Υλικό Δημοσιότητας  x x x x 

13. Υλικό Σεμιναρίων- Συνεδρίων- Ημερίδων-Εκδηλώσεων   x x x 

  
  
  
  

Σεμινάρια - Εκπαιδεύσεις   x x  
Συνέδρια   x x  
Ημερίδες   x x  
Εκδηλώσεις   x x  

14. Εργαλεία - Βοηθήματα    x x  

 
 

1.2.3 Είδος Εγγράφου  

Η οντότητα περιλαμβάνει τους τύπους βάσει των οποίων έχει χαρακτηριστεί ένα έγγραφο στη βιβλιοθήκη: 
1. Κανονισμός EE 
2. Οδηγία EE 
3. Απόφαση EE 
4. Συνθήκη ΕΕ 
5. Ανακοίνωση/ Σύσταση EE 
6. Νόμος 
7. Προεδρικό ∆ιάταγμα 
8. Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ, (ΥΑ)/ Απόφαση 
9. Εγκύκλιος 
10. Οδηγός/ Οδηγίες/ Εγχειρίδιο 
11. Ενημερωτικό Σημείωμα 
12. ∆ιάγραμμα  
13. Τυποποιημένο Έντυπο 
14. Κανονισμός Λειτουργίας 
15. Στρατηγικό έγγραφο/ Έγγραφο αναφοράς 
16. Έγγραφο Εργασίας 
17. Επίσημο Κείμενο Προγράμματος 
18. Μελέτη 
19. Έγγραφο Εξειδίκευσης 
20. Επικοινωνιακό Σχέδιο 
21. Έκθεση 
22. Φάκελος 
23. Περίληψη 
24. Φωτογραφία/ video 
25. Τηλεοπτική/ραδιοφωνική/ έντυπη διαφήμιση 
26. Αφίσα/ Φυλλάδιο/ banner 
27. Υπόδειγμα εμβλήματος/ πινακίδας/ Λογότυπο 
28. Ευρετήρια Όρων 
29. Οδηγός Ωρίμανσης Έργων 
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1.2.4 Τομέας Ενδιαφέροντος 
 

Περιλαμβάνονται οι τομείς ενδιαφέροντος με τους οποίους συσχετίζεται το περιεχόμενο ενός εγγράφου: 
 

1. Αγροτική Ανάπτυξη – Ανάπτυξη Υπαίθρου 
2. Αλιεία 
3. Απασχόληση – Εργασία 
4. Αστική ανάπτυξη 
5. Βιομηχανία – Μεταποίηση 
6. Γενικού Ενδιαφέροντος 
7. ∆ημόσια ∆ιοίκηση 
8. Εκπαίδευση – Κατάρτιση 
9. Ενέργεια  
10. Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία 
11. Ισότητα των φύλων 
12. Κοινωνική ενσωμάτωση - Κοινωνικές Υπηρεσίες 
13. Μεταφορές  
14. Περιβάλλον 
15. Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες 
16. Πολιτισμός 
17. Τουρισμός 
18. Υγεία – Πρόνοια 
19. Υπηρεσίες – Εμπόριο 
 

 

1.2.5 Αρχή Έκδοσης 
 

Στην οντότητα αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των φορέων που έχουν εκδώσει ή πρόκειται να εκδώσουν 
έγγραφα σχετικά με τις Προγραμματικές Περιόδους/ Επιχειρησιακά Προγράμματα. Κάθε αρχή έκδοσης 
αναφέρεται ονομαστικά στο σύστημα και μπορεί να είναι Υπουργείο, Περιφέρεια, Γενική ή Ειδική 
Γραμματεία, Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης, κλπ 

 

Στην περίπτωση ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, κάθε «παλαιότερο», επισημαίνεται ως 
«πρώην». 
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2. ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο δίνονται βασικές οδηγίες για την πλοήγηση ενός χρήστη στο χώρο της e-
βιβλιοθήκης. Το αντικείμενο δεν είναι να δοθούν κατευθύνσεις ως προς το τεχνικό κομμάτι (το οποίο 
είναι αρκετά εύκολο), αλλά να παρουσιαστεί το πώς ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει και να βρει το 
υλικό εύκολα και γρήγορα.   
 
Η αναζήτηση του περιεχομένου διακρίνεται σε Απλή και σε Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια. 
Οι δύο αυτές δυνατότητες παρουσιάζονται στις παραγράφους 2.1. και 2.2 αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι 
υπάρχει και η δυνατότητα συνδυαστικής αναζήτησης (απλής και σύνθετης μαζί). 
 
 

2.1 ΑΠΛΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

 
Ο χρήστης επιλέγει την εφαρμογή e-βιβλιοθήκη.  
 
Μέσω της απλής αναζήτησης: 
 Συμπληρώνει στο πεδίο «κείμενο αναζήτησης» τις λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με το/α 

έγγραφο/α που θέλει να βρει.  
 Επίσης, μπορεί να καθορίσει το χρονικό διάστημα (από, έως) έκδοσης των εγγράφων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφοντας συγκεκριμένες λέξεις (π.χ. Καν. 1083, Νόμος 3614, δημόσιες συμβάσεις, κλπ), το σύστημα 
ψάχνει:  

- στον τίτλο του εγγράφου 
- στην περιγραφή του 
- σε λέξεις – κλειδιά που έχουν οριστεί κατά την καταχώριση 
- στο περιεχόμενο του αρχείου.  

 
∆εδομένου ότι ο τρόπος επιστροφής των αποτελεσμάτων είναι google-based, ο χρήστης μπορεί να 
χρησιμοποιήσει συνδυαστικά τη σύνθετη αναζήτηση. 
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2.2 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΣΥΝΘΕΤΗ) 

 
Η αναζήτηση αυτού του τύπου δίνει τη δυνατότητα της γρήγορης εύρεσης εγγράφων με βάση τα 
κριτήρια που θέλουμε. Τα αποτελέσματα περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό και εμφανίζονται κατά 
χρονολογική σειρά έκδοσης/δημοσίευσης.  
 
Ο χρήστης επιλέγει την εφαρμογή e-βιβλιοθήκη και ενεργοποιώντας την επιλογή «αναζήτηση με 
περισσότερα κριτήρια», βλέπει την ακόλουθη οθόνη: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα κριτήρια μέσω των οποίων μπορεί να γίνει η σύνθετη αναζήτηση είναι οι οντότητες πάνω στις οποίες 
έχει δομηθεί η βιβλιοθήκη και έχει ταξινομηθεί το όλο υλικό (βλ. κεφάλαιο 1.2).  
 
Μπορούν να «λειτουργήσουν» είτε αυτόνομα (δηλ. ο χρήστης να επιλέξει ένα μόνο από τα κριτήρια 
αυτά, π.χ. Θεματική κατηγορία) είτε συνδυαστικά (δηλ. να επιλέξει δύο ή περισσότερα κριτήρια, π.χ. 
Προγραμματική Περίοδο – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Θεματική κατηγορία και Είδος εγγράφου). 
 
 
 
Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (σελ. 13)
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3. ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

a. DEFAULT ΠΡΟΒΟΛΗ 

 
O default τρόπος προβολής λαμβάνει υπόψη και δείχνει κατά σειρά: 
 τις πιο πρόσφατες καταχωρίσεις - αυτές που έχουν σημανθεί ως new 
 τα πιο πρόσφατα έγγραφα - με βάση δηλ. την ημερομηνία έκδοσής τους (τα νεότερα, πιο πάνω) 
 τη θεματική ενότητα 
 την αλφαβητική σειρά τίτλου. 
 

Στην αρχή των αποτελεσμάτων σημειώνεται το σύνολο αυτών (πχ 1000) και σε πόσες σελίδες εκτείνονται 
και δίνεται η δυνατότητα προβολής τους ανά 10-25-50-100 σε κάθε σελίδα.  
 

b. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 
Για κάθε έγγραφο της βιβλιοθήκης, τα στοιχεία που προβάλλονται, είναι: 
 
Σε πρώτο επίπεδο: 
 ο τίτλος του 
 η ημερομηνία δημοσίευσης 
 η αρχή έκδοσης  
 

 
 

 
 



 12 

Σε δεύτερο επίπεδο, δηλ. πατώντας το «περισσότερα», δίνονται τα πλήρη στοιχεία του εγγράφου:   
 ο τίτλος του 
 η ημερομηνία δημοσίευσης 
 μια σύντομη περιγραφή του περιεχομένου (αν υπάρχει) 
 η Προγραμματική Περίοδος-ΕΠ. Πατώντας τις διακεκομμένες γραμμές, ο χρήστης βλέπει όλο το 

«μονοπάτι» (path) καταχώρισης. 
 η/οι θεματική/ες υποκατηγορία/ες της βιβλιοθήκης, στην οποία/ες έχει ενταχθεί το έγγραφο. 

Πατώντας τις διακεκομμένες γραμμές, ο χρήστης βλέπει όλο το «μονοπάτι» (path) καταχώρισης. 
 ο τομέας/ τομείς ενδιαφέροντος που αφορά το έγγραφο 
 το είδος του εγγράφου 
 η αρχή έκδοσης  
 ο τύπος και το μέγεθος του αρχείου 
 τα τυχόν σχετικά αρχεία που σχετίζονται άμεσα με το συγκεκριμένο έγγραφο 
 οι τυχόν σχετικοί χρήσιμοι σύνδεσμοι. 

 
Ενδεικτικό παράδειγμα σελίδας πλήρους περιγραφής ενός εγγράφου φαίνεται στη συνέχεια. Η εφαρμογή 
είναι πολυλειτουργική. Όσα στοιχεία σημειώνονται με μπλε γραμματοσειρά είναι link-συνδέσεις. ∆ηλ. αν στο 
συγκεκριμένο παράδειγμα, πατήσω «Ταμεία», το σύστημα με μεταφέρει σε όλα τα έγγραφα που έχουν 
καταχωρηθεί σε αυτήν τη θεματική υποκατηγορία.  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στα Παράρτημα Ι που ακολουθεί παρουσιάζονται Παραδείγματα Αναζήτησης.  
Στο Παράρτημα ΙΙ γίνεται αναλυτική περιγραφή κάθε κριτηρίου αναζήτησης, μέσω της οποίας 
οι χρήστες μπορούν να διευκολυνθούν περαιτέρω, αλλά και να ενημερωθούν ως προς το 
σχεδιασμό της βιβλιοθήκης και την ταξινόμηση του υλικού σε αυτήν. 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΙΙ  

ΠΠΑΑΡΡΑΑΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  
  

 
 

Δίδονται παραδείγματα χρήσης της σύνθετης αναζήτησης εγγράφων στη e-βιβλιοθήκη, 
υπό μορφή αιτημάτων, προκειμένου για την εξοικείωση του χρήστη με αυτή τη 
δυνατότητα.  
 

 
 
 

Παρατήρηση: Όσα κουτάκια έχουν στο «αριστερό τμήμα» το σύμβολο +, σημαίνει ότι 
αποτελούνται από υπο-κατηγορίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καλό είναι να «πατάμε» 
πρώτα το +, για να βλέπουμε την ανάπτυξη του κριτηρίου αναζήτησης και μετά να 
επιλέγουμε το όποιο «κουτάκι» μάς ενδιαφέρει.  
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1. Θέλω να βρω όλους τους Κανονισμούς της ΕΕ που αφορούν στα Ταμεία της ΠΠ 2007-2013. 

 

[1]. Ενεργοποιώ την «Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια» και χρησιμοποιώ συνδυαστικά 3 κριτήρια: 
 

[2]. Από την «Προγραμματική περίοδο-Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα», επιλέγω ΠΠ 2007-2013.  

 

Περιμένω λίγο, ώστε να «φορτωθούν» 
(ανανεωθούν) οι θεματικές κατηγορίες που 
αφορούν στη συγκεκριμένη Προγραμματική 
Περίοδο, και προχωρώ στα επόμενα βήματα. 

 

[3]. Εφόσον πρόκειται για Ευρωπαϊκό Κανονισμό, 
επιλέγω την θεματική ενότητα «Κοινοτικό Θεσμικό 
και Κανονιστικό Πλαίσιο» και στη συνέχεια, την 
υποκατηγορία «Ταμεία»  

 
 

[4]. Από το είδος εγγράφου, επιλέγω «Κανονισμός ΕΕ». 

 
 
Το αποτέλεσμα είναι Κανονισμοί της ΕΕ, που 
προβάλλονται με βάση την ημερομηνία έκδοσης (οι 
πιο πρόσφατοι, πιο πάνω). Τμήμα της προβολής 
φαίνεται στη συνέχεια: 
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2.   Πώς θα βρω όλη τη Νομοθεσία (εθνική και κοινοτική) που αφορά σε Δημόσιες Συμβάσεις για την ΠΠ 
2007-2013; 

[1]. Ενεργοποιώ την «Αναζήτηση με περισσότερα 
κριτήρια» και χρησιμοποιώ συνδυαστικά 2 
κριτήρια: 

[2].  Από την «Προγραμματική περίοδο-Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα», επιλέγω ΠΠ 2007-2013.  
 

Περιμένω λίγο, ώστε να «φορτωθούν» 
(ανανεωθούν) οι θεματικές κατηγορίες που 
αφορούν στη συγκεκριμένη Προγραμματική 
Περίοδο, και προχωρώ στο επόμενο βήμα 

 

[3]. Επιλέγω την υποκατηγορία «∆ημόσιες Συμβάσεις» 
από την θεματική ενότητα «Κοινοτικό Θεσμικό και 
Κανονιστικό Πλαίσιο» και από τη θεματική «Εθνικό 
Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο»  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Επιστρέφονται αποτελέσματα με όλα τα νομοθετικά κείμενα που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις. Αν θέλω να 
βρω μόνο τις Οδηγίες ΕΕ για το συγκεκριμένο θέμα, χωρίς να αλλάξω τις προηγούμενες επιλογές μου:  ανοίγω 
επιπλέον το κριτήριο «Είδος εγγράφου», επιλέγω «οδηγίες ΕΕ» και κάνω νέα αναζήτηση, οπότε πολύ εύκολα και 
γρήγορα περιορίζω τα αποτελέσματα σε αυτό που θέλω.   
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3.      Θέλω να βρω όλες τις Ετήσιες Εκθέσεις όλων των ΕΠ της ΠΠ 2000-2006 

[1]. Ενεργοποιώ την «Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια» και χρησιμοποιώ συνδυαστικά 2 κριτήρια: 
 

[2]. Από την «Προγραμματική περίοδο-Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα», επιλέγω ΠΠ 2000-2006  
 

Περιμένω λίγο, ώστε να «φορτωθούν» (ανανεωθούν) οι 
θεματικές κατηγορίες που αφορούν στη συγκεκριμένη 
Προγραμματική Περίοδο, και προχωρώ στο επόμενο 
βήμα 

 

[3]. Επιλέγω την κατηγορία «Ετήσιες Εκθέσεις»  
 

Παρατηρώ ότι πατώντας στο σχετικό κουτάκι επιλογής, 
το σύστημα επιλέγει αυτόματα όλα τα έτη αναφοράς 
της συγκεκριμένης ΠΠ (δε χρειάζεται να τα επιλέξω ένα-
ένα).  

 
 
 
 
Μια τέτοια αναζήτηση στο www.espa.gr, επιστρέφει 121 
καταχωρίσεις - ετήσιες εκθέσεις. 
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4.  Θέλω να περιορίσω την αναζήτηση στις Ετήσιες Εκθέσεις του ΕΠ «Περιβάλλον» της ΠΠ 2000-2006 

[1]. Παραμένω στην προηγούμενη επιλογή θεματικής 
κατηγορίας 

[2]. Από την «Προγραμματική περίοδο-Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα», επιλέγω ΕΠ Περιβάλλον 
 

Περιμένω λίγο, ώστε να «φορτωθούν» 
(ανανεωθούν) οι θεματικές κατηγορίες που 
αφορούν στη συγκεκριμένη Προγραμματική 
Περίοδο 

 

[3]. Θεματική κατηγορία «Ετήσιες Εκθέσεις» για όλα 
τα έτη (Γ’ΚΠΣ). 

 
 
 

 
 

Επιστρέφονται οι 7 ετήσιες εκθέσεις του ΕΠ. 
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5. Θέλω να βρω την Ετήσια Έκθεση του ΕΠ «Περιβάλλον» για το 2005 

[1]. Παραμένω στην προηγούμενη επιλογή σε σχέση με την ΠΠ-ΕΠ: 
 

[2]. Από την κατηγορία «Ετήσιες Εκθέσεις» επιλέγω 
μόνο το έτος 2005 

[3]. Επιλέγω «αναζήτηση».  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

∆ηλ. με πολύ εύκολο τρόπο, το σύστημα απομονώνει το συγκεκριμένο έγγραφο που ψάχνω.  
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6.     Πώς θα βρω τα επίσημα κείμενα όλων των Τομεακών ΕΠ του ΕΣΠΑ και τις περιλήψεις τους; 

[1]. Ενεργοποιώ την «Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια» και χρησιμοποιώ συνδυαστικά 3 κριτήρια: 
 

[2]. Από την «Προγραμματική περίοδο-Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα», επιλέγω «Τομεακά ΕΠ» του ΕΣΠΑ 
της «ΠΠ 2007-2013».  
 

Περιμένω λίγο, ώστε να «φορτωθούν» 
(ανανεωθούν) οι θεματικές κατηγορίες που 
αφορούν στη συγκεκριμένη Προγραμματική 
Περίοδο, και προχωρώ στα επόμενα βήματα. 

 

[3]. Επιλέγω θεματική ενότητα «Επίσημα Κείμενα ΕΠ»  
 
 

[4]. Από το είδος εγγράφου, επιλέγω «Επίσημο Κείμενο 
Προγράμματος» και «Περίληψη» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Επιστρέφονται έγγραφα, Επίσημα Κείμενα και περιλήψεις (όπου υπάρχουν) για τα Τομεακά του ΕΣΠΑ.  
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7.     Πώς θα βρω τις ΣΜΠΕ όλων των Τομεακών ΕΠ του ΕΣΠΑ; 

 

[1]. Παραμένω στις προηγούμενες επιλογές που είχα 
κάνει για ΠΠ-ΕΠ και θεματική κατηγορία. 

 

[2]. Στο κριτήριο «Είδος εγγράφου», αφού κάνω απ-
επιλογή των «επίσημο κείμενο προγράμματος» και 
«περίληψη», επιλέγω «Μελέτη» 

 
 

[3]. Πατώ «αναζήτηση» 
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8.     Θέλω να βρω την ΚΥΑ σύστασης της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
  
[1]. Επιλέγω στο κριτήριο ΠΠ-ΕΠ, το ΕΠ 

«Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» 
 
 
[2]. Επιλέγω υποκατηγορία «Σύσταση Φορέων» από 

τη θεματική «Εθνικό Θεσμικό και Κανονιστικό 
πλαίσιο» 

 
 
 

[4]. Πατώ «αναζήτηση» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           
 
Επειδή, η νομοθεσία έχει καταχωρηθεί οριζόντια για τα ΕΠ, πιθανόν η ΚΥΑ που αναζητώ να μην φανεί 
στην πρώτη σελίδα αποτελεσμάτων, αλλά σε επόμενη. Για να προβληθεί στις πρώτες καταχωρίσεις, 
μπορώ να αξιοποιήσω την τεχνική δυνατότητα της συνδυαστικής χρήσης σύνθετης και απλής 
αναζήτησης.  
 
 
∆ηλ. διατηρώ τις επιλογές που έχω κάνει παραπάνω και γράφω στο «κείμενο αναζήτησης» τη λέξη 
«περιβάλλον», γιατί η ΚΥΑ αφορά στο σχετικό ΕΠ. 
 
 
 
Το αποτέλεσμα: η ΚΥΑ που με ενδιαφέρει, εμφανίζεται ως πρώτη καταχώριση (από τα 32 έγγραφα): 
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9.     Πώς θα βρω όλα τα Προεδρικά Διατάγματα ανεξαρτήτου θέματος 

 
  
[1]. Χρησιμοποιώ μόνο ένα κριτήριο. ∆ηλ. επιλέγω από 

το «είδος εγγράφου» το προεδρικό διάταγμα.  
 
[2]. Πατώ «αναζήτηση» και προβάλλονται τα 12 Π∆ 

που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του www.espa.gr ή 
τα 4 Π∆ που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη της ΜΟ∆.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗ  ΑΑΝΝΑΑ  ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ..  ΤΤΙΙ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΕΕΙΙ  ΗΗ  
ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗ..  
 

Η περιγραφή/ ανάλυση (ανά κριτήριο) που ακολουθεί και η οποία στην ουσία εξηγεί τη 
λογική καταχώρισης και ταξινόμησης του περιεχομένου, μπορεί να διευκολύνει την 
αναζήτηση του εξειδικευμένου υλικού της βιβλιοθήκης από όλους τους χρήστες.  
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2.2.1 Προγραμματική Περίοδος – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
 

Ο χρήστης, ανοίγοντας αυτό το κριτήριο, βλέπει την προκαθορισμένη λίστα Προγραμματικών Περιόδων, 
η οποία σταδιακά μπορεί να αναπτυχθεί μέχρι και το επίπεδο ΕΠ (για τις ΠΠ 2000-2006 και 2007-2013), 
όπως περιγράφηκε στην παράγραφο 1.2.1. 

1η οθόνη:  
 
 

 
 

Σταδιακή ανάπτυξη – εμφάνιση (ενδεικτικά για την ΠΠ 2007-2013): 
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Η δυνατότητα επιλογής είναι πολλαπλή.   

∆ηλ. ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μόνο ένα ΕΠ, όμως έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και ομάδες 
Προγραμμάτων (τομεακά ή ΠΕΠ, κλπ), όλα τα Προγράμματα ή όλες τις Προγρ. Περιόδους. 

Έτσι, αν για παράδειγμα επιλέξει τα «Τομεακά ΕΠ της ΠΠ 2007-2013», τα αποτελέσματα θα είναι όλα τα 
έγγραφα της βιβλιοθήκης (νομοθεσία, οδηγίες, υλικό δημοσιότητας, κλπ) που αφορούν σε μεγάλο ή μικρό 
βαθμό (άμεσα ή έμμεσα), τα Τομεακά ΕΠ αυτής της περιόδου. 

Αν επιλέξει μόνο το «ΕΠ Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη», τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα θα είναι όλα τα 
έγγραφα της βιβλιοθήκης που αφορούν το ΕΠ, δηλ. 
 Έγγραφα, υλικό δημοσιότητας, υλικό επιτροπών, που σχετίζονται άμεσα με το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, 

αλλά και 
 έγγραφα που το αφορούν έμμεσα, όπως όλη η νομοθεσία της ΠΠ 2007-2013, όλες οι οριζόντιες οδηγίες 

σε επίπεδο ΠΠ 2007-2013-ΕΣΠΑ, κλπ. 

Ο χρήστης για να περιορίσει ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματα, θα πρέπει να επιλέξει ένα ή περισσότερα 
από τα υπόλοιπα κριτήρια αναζήτησης. 

 

 

2.2.2 Θεματική ενότητα 

Ο χρήστης, ανοίγοντας αυτό το κριτήριο, βλέπει την προκαθορισμένη λίστα θεματικών κατηγοριών 
ή/και υποκατηγοριών, που παρουσιάστηκε στην παράγραφο 1.2.2. 
 

Η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής, επιτρέπει στο χρήστη να αναζητήσει έγγραφα σε περισσότερες 
της μίας κατηγορίες ή υποκατηγορίες.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται αναλυτικά πώς έχει ταξινομηθεί το υλικό ανά θεματική ενότητα, ώστε ο 
χρήστης να γνωρίζει τι μπορεί να βρει μέσω αυτού του κριτηρίου.  

 

 Στις κατηγορίες «Κοινοτικό Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο» και «Εθνικό Θεσμικό και Κανονιστικό 
Πλαίσιο» υπάρχουν αποκλειστικά, νομοθετικά κείμενα.  

 

 Κατηγορία 1: «Κοινοτικό Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο» 

 Έχουν καταχωρηθεί νομοθετικά κείμενα: Συνθήκες-Treaties, παράγωγο δίκαιο της ΕΕ: 
Κανονισμοί (Regulations), Οδηγίες (Directives), Αποφάσεις (Decisions), αλλά και Ανακοινώσεις ή 
Συστάσεις της ΕΕ.  

 Κάθε έγγραφο, ανάλογα με το περιεχόμενό του, έχει ενταχθεί σε κάποια ή κάποιες από τις 
ακόλουθες υποκατηγορίες (αυτές βέβαια που «ανοίγουν» ανά Προγρ. Περίοδο, βλ. παρ. 1.2.2) 

 

1. Κοινοτικό Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ταμεία 
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 
Επιλεξιμότητα ∆απανών 
Πληροφόρηση και ∆ημοσιότητα 
Συστήματα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 
∆ημοσιονομικές ∆ιορθώσεις 
∆ημόσιες Συμβάσεις 
Κρατικές Ενισχύσεις 
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (Γ΄ ΚΠΣ)  
Άλλη Κοινοτική Νομοθεσία  
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 Έτσι, αν ο χρήστης επιλέξει αυτή την θεματική και την υποκατηγορία «Ταμεία», το 
εμφανιζόμενο αποτέλεσμα θα είναι το σύνολο της Κοινοτικής Νομοθεσίας που αφορά στα 
Ταμεία μέσω των οποίων γίνεται η συγχρηματοδότηση.  

 
 

 Κατηγορία 2: «Εθνικό Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο» 

 Έχουν καταχωρηθεί νομοθετικά κείμενα που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, δηλ. 
Νόμοι, Προεδρικά διατάγματα, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), Υπουργικές Αποφάσεις, 
Αποφάσεις της Βουλής, Εγκύκλιοι. 

 Κάθε έγγραφο, ανάλογα με το περιεχόμενό του, έχει ενταχθεί σε κάποια ή κάποιες από τις 
ακόλουθες υποκατηγορίες (αυτές βέβαια που «ανοίγουν» ανά Προγρ. Περίοδο, βλ. παρ. 1.2.2).  

 

 

2. Εθνικό Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Βασικός Νόμος Προγραμματικής Περιόδου 
Συστήματα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 
Σύσταση Φορέων 
Συγκρότηση Επ.Πα. 
Επιλεξιμότητα ∆απανών 
Πληροφόρηση & ∆ημοσιότητα   
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) 
Αξιολόγηση 
Τεχνική Βοήθεια - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής 
Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 
∆ιαχειριστική Επάρκεια 
∆ημόσιες Συμβάσεις 
∆ημόσια Έργα 
Κρατικές Ενισχύσεις - Επενδύσεις  

 

 Αν ο χρήστης επιλέξει τη θεματική «Εθνικό Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο» και την 
υποκατηγορία «∆ημόσιες Συμβάσεις», το εμφανιζόμενο αποτέλεσμα θα είναι το σύνολο της 
ισχύουσας εθνικής Νομοθεσίας για τις ∆ημόσιες Συμβάσεις.  

 Αν επιλέξει την υποκατηγορία «Σύσταση Φορέων», το αποτέλεσμα θα είναι το σύνολο της 
εθνικής Νομοθεσίας που αφορά στη σύσταση, στελέχωση ή αρμοδιότητες των φορέων που 
εμπλέκονται στη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, είτε πρόκειται για 
Υπουργεία, είτε για Ειδικές Υπηρεσίες στο πλαίσιο του Σ∆Ε, κλπ 

 Στις υποκατηγορίες υπάρχει δυνατότητα πολλαπλής επιλογής. 

 

 

 Κατηγορία 3: «Οδηγίες - Οδηγοί Υπηρεσιών ΓΓΕΑ» 

 Σε αυτή τη θεματική ενότητα έχουν καταχωρηθεί τα έγγραφα που εκδίδονται από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες της ΓΓΕΑ. Συνήθως πρόκειται για οδηγίες, οδηγούς, εγχειρίδια, τα οποία έχουν πολύ 
εξειδικευμένο αντικείμενο και απευθύνονται «οριζόντια» στους φορείς διαχείρισης των 
Προγραμμάτων. 

 Οι υποκατηγορίες είναι: 
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3. Οδηγίες - Οδηγοί Υπηρεσιών ΓΓΕΑ 

Επιλογή και Έγκριση Πράξεων 
Παρακολούθηση της Υλοποίησης 
Επαλήθευση Πράξεων  
Xρηματοδότηση Πράξεων 
Πιστοποίηση των ∆ηλώσεων ∆απανών 
∆ημοσιονομικές ∆ιορθώσεις. Παρατυπίες. Ανακτήσεις 
Παρακολούθηση ΕΦ∆ 
Ολοκλήρωση ΚΠΣ  
Κατάρτιση ΕΣΠΑ / Εξειδίκευση ΕΠ 
Επιλεξιμότητα ∆απανών 
Αξιολόγηση 
∆ιαχειριστική Επάρκεια 
Πληροφόρηση & ∆ημοσιότητα  
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) 
Τεχνική Βοήθεια - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής 
Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε)  
∆ημόσιες Συμβάσεις 
Κρατικές Ενισχύσεις 
Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-20 
Χρηματοδοτικά Εργαλεία 

 
 

 Κατηγορία 4: «Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου. Διαδικασίες/ Έντυπα» 

 Σε αυτήν έχουν καταχωρηθεί αποκλειστικά τα έγγραφα που σχετίζονται άμεσα με τις 
διαδικασίες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο ενός Σ∆Ε. ∆ηλ. τα επίσημα κείμενα περιγραφής των 
Σ∆Ε, τα εγχειρίδια με τις διαδικασίες κάθε Σ∆Ε, τα τυποποιημένα έντυπα που χρησιμοποιούνται 
ανά διαδικασία, τυχόν διαγράμματα οργανωτικών και λειτουργικών ροών, οριζόντιοι Κανονισμοί 
Λειτουργίας ∆Α στο πλαίσιο ενός Σ∆Ε. 

 ∆εν έχει καταχωρηθεί νομοθεσία που αφορά στα Σ∆Ε. Αυτή περιλαμβάνεται στο Κοινοτικό ή 
Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο. 

 Οι υποκατηγορίες καλύπτουν τις ΠΠ 2000-2006 και 2007-2013, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταξύ 
τους διαφοροποιήσεις και τον τρόπο οργάνωσης των Σ∆Ε ανά ΠΠ (οι υποκατηγορίες 
«ανοίγουν» ανά ΠΠ, βλ. παρ. 1.2.2) 

 

4. Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου. Διαδικασίες/ Έντυπα  

  
  
  
  
  
  
  

Σ∆Ε ΕΠ Γ ΚΠΣ 
Σ∆Ε Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (ΚΠ)  
Σ∆Ε Ταμείου Συνοχής 
Σ∆Ε ΕΠ ΕΣΠΑ (πλην Εδαφικής Συνεργασίας) 
Σ∆Ε Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
Σ∆Ε ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 
Σ∆Ε ΕΠ Αλιείας 2007-2013  

 

 Αν για παράδειγμα, ο χρήστης επιλέξει την υποκατηγορία «Σ∆Ε ΕΠ ΕΣΠΑ», το εμφανιζόμενο 
αποτέλεσμα θα είναι: 
- όλα τα τυποποιημένα έντυπα που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή των διαδικασιών 

διαχείρισης και ελέγχου των πράξεων στο πλαίσιο του Σ∆Ε των ΕΠ του ΕΣΠΑ 
(συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στις κρατικές ενισχύσεις, αλλά διακριτά) 

- το εγχειρίδιο με τις διαδικασίες για τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις  
- το εγχειρίδιο με τις διαδικασίες για τις πράξεις κρατικών ενισχύσεων. 
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 ∆ιευκρίνιση: Ένα εγχειρίδιο Σ∆Ε με διαδικασίες και έντυπα, που έχει εκδοθεί από Υπηρεσία της 
ΓΓΕΑ (π.χ. το Εγχειρίδιο Σ∆Ε Προγραμμάτων ΕΣΠΑ που εκδίδεται/τροποποιείται από την Ειδική 
Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης - ΕΥΘΥ) θα το βρούμε και στη θεματική ενότητα «Οδηγίες - 
Οδηγοί Υπηρεσιών ΓΓΕΑ»;  
 
Όχι. Ένα τέτοιο εγχειρίδιο κρίθηκε σκόπιμο να ενταχθεί στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα και 
μόνο σε αυτή, για τους εξής βασικούς λόγους: 
2. Το υλικό (αριθμός διαδικασιών και τυποποιημένων εντύπων) είναι αρκετό και είναι καλύτερο 

να φαίνεται ξεχωριστά. Για αυτό άλλωστε δημιουργήθηκε διακριτή θεματική ενότητα για τα 
Σ∆Ε και δεν έμειναν μέσα στους Οδηγούς της ΓΓΕΑ. 

3. ∆εδομένου ότι κάποιες διαδικασίες και έντυπα αφορούν, εκτός από τους φορείς διαχείρισης, 
και άλλους φορείς όπως τους ∆ικαιούχους, η πληροφορία είναι καλύτερο να προβάλλεται 
ευρύτερα, δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης και άμεσης αναζήτησής της και από αυτούς 
τους φορείς. 

4. Στην θεματική ενότητα «Οδηγίες - Οδηγοί Υπηρεσιών ΓΓΕΑ» καταχωρούνται πολύ πιο 
εξειδικευμένες οδηγίες. Για παράδειγμα, οδηγίες για την επιλογή και έγκριση πράξεων, για 
τις επαληθεύσεις, κλπ.  

 

 Κατηγορία 5. Στρατηγικά Κείμενα Προγραμματικών Περιόδων 

 ∆εν υπάρχουν υποκατηγορίες. 

 Έχουν καταχωρηθεί στρατηγικά κείμενα: όπως το έγγραφο του Γ' ΚΠΣ, του ΕΣΠΑ, ΕΣΣΑΑ, 
ΕΣΣΑΑΛ, η Πολιτική Συνοχής 2007-2013, η Στρατηγική Λισσαβόνας, το Εθνικό Πρόγραμμα 
Μεταρρυθμίσεων, τεχνικές οδηγίες της ΕΕ, κλπ 

 Επίσης, ο χρήστης, μπορεί να βρει και κάποιες Οδηγίες ή Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ, που 
δεν υπήρχε δυνατότητα να ενταχθούν σε κάποια από τις υποκατηγορίες της ενότητας 
«Κοινοτικό Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο». 

 

 Κατηγορία 6. Επίσημα Κείμενα Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 ∆εν υπάρχουν υποκατηγορίες. 

 Το υλικό που έχει καταχωρηθεί εδώ αφορά συγκεκριμένο Πρόγραμμα (ή/ και Πρόγραμμα 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας για την ΠΠ 2000-2006).  

 Τι έχει καταχωρηθεί συγκεκριμένα σε αυτή την ενότητα:  
- Τα επίσημα κείμενα των Προγραμμάτων και οι όποιες αναθεωρήσεις τους 
- Τα Συμπληρώματα Προγραμματισμού – ΣΠ (για τα ΕΠ της ΠΠ 2000-2006) 
- Τα έγγραφα Εξειδίκευσης κάθε Προγράμματος (για τα ΕΠ της ΠΠ 2007-2013) 
- Οι Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΜΠΕ) (ΠΠ 2007-2013) 
- Τα Επικοινωνιακά Σχέδια των Προγραμμάτων 
- Αποφάσεις έγκρισης της ΕΕ που σχετίζονται με τα παραπάνω έγγραφα 
- Οι περιλήψεις των Προγραμμάτων. 

 Ειδική περίπτωση: Το επικοινωνιακό σχέδιο ενός ΕΠ, εκτός από αυτήν την κατηγορία, μπορεί να 
βρεθεί και στη Θεματική «Υλικό Δημοσιότητας». 

 

 Κατηγορία 7. Ετήσιες Εκθέσεις   

 Οι υποκατηγορίες αναπτύσσονται ανά έτος (δηλ. 2000, 2001, …., 2017), βλ. και παρ. 1.2.2. 

 Το υλικό που έχει ενταχθεί εδώ αφορά συγκεκριμένο Πρόγραμμα. 
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 Κατηγορία 8. Επιτροπές Παρακολούθησης 

 Στην ενότητα έχει καταχωρηθεί το υλικό κάθε συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ.   

 Γι’ αυτό, η υποκατηγοριοποίηση γίνεται ανά συνεδρίαση.   

 Εδώ εντάσσεται και το υλικό της Επ.Πα. του ΚΠΣ (που αφορά στην ΠΠ 2000-2006) και της 
∆ιάσκεψης των Προέδρων των Επ.Πα. (που αφορά στην ΠΠ 2007-2013). 

 Σε αυτήν την ενότητα έχουν καταχωρηθεί και οι Κανονισμοί Λειτουργίας των Επιτροπών. 

 

 Κατηγορία 9. Επιτροπές Καθοδήγησης  

 Στην ενότητα έχει καταχωρηθεί το υλικό κάθε συνεδρίασης Επιτροπής Καθοδήγησης 
Προγράμματος. 

 Η υποκατηγοριοποίηση γίνεται ανά συνεδρίαση.   

 Σημειώνεται ότι Επιτροπές Καθοδήγησης αφορούν μόνο σε Προγράμματα Interreg III και σε 
Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Επιτροπές Καθοδήγησης/Αξιολόγησης). 

 

 Κατηγορία 10. Έγγραφα Αξιολόγησης (σε επίπεδο Προγρ. Περιόδου ή ΕΠ) 

 ∆εν υπάρχουν υποκατηγορίες. 

 Στην ενότητα αυτή έχουν καταχωρηθεί αποκλειστικά οι Μελέτες Αξιολόγησης που γίνονται σε 
επίπεδο ΠΠ ή σε Επίπεδο ΕΠ.  

 

 Κατηγορία 11. Άλλα Έγγραφα στο πλαίσιο του ΕΠ  

 ∆εν υπάρχουν υποκατηγορίες. 

 Το υλικό που εντάσσεται εδώ αφορά συγκεκριμένο Πρόγραμμα και εκδίδεται από τους Φορείς 
που διαχειρίζονται αυτό το Πρόγραμμα (π.χ. ∆ιαχειριστική Αρχή για Τομεακό, Ενδιάμεσες 
∆ιαχειριστικές Αρχές για ΠΕΠ) 

 Εδώ καταχωρούνται έγγραφα που εκδίδονται στο πλαίσιο του ΕΠ και δεν «ανήκουν» σε κάποια 
από τις θεματικές ενότητες 6-10. Συνήθως πρόκειται για Μελέτες, Οδηγούς των ∆Α ή των Ε∆Α 
για θέματα διαχείρισης και υλοποίησης του συγκεκριμένου και μόνο ΕΠ (π.χ. ένας Οδηγός 
∆ημοσιότητας του ΕΠ, ένας Οδηγός για τους ∆ικαιούχους του, κλπ). 

 

 Κατηγορία 12. Υλικό Δημοσιότητας  

 ∆εν υπάρχουν υποκατηγορίες. 

 Έχει καταχωρηθεί το όποιο υλικό ∆ημοσιότητας έχει εκδοθεί και είναι διαθέσιμο σε επίπεδο ΠΠ 
ή ΕΠ (φυλλάδια, λογότυπα, διαφημίσεις, αφίσες, φωτογραφίες, κλπ) 

 Επικοινωνιακά Σχέδια, Οδηγοί Δημοσιότητας (οριζόντιοι ή ανά ΕΠ) που έχουν ενταχθεί 
στις θεματικές: 3. «Οδηγίες-Οδηγοί ΓΓΕΑ», 6. «Επίσημα Κείμενα ΕΠ» και 11. «Άλλα έγγραφα 
στο πλαίσιο του ΕΠ» μπορούν να βρεθούν και σε αυτήν την κατηγορία.  

 

 Κατηγορία 13. Υλικό Σεμιναρίων - Συνεδρίων - Ημερίδων - Εκδηλώσεων 

 Καταχωρείται το υλικό σε επίπεδο ΠΠ και ΕΠ. 

 Οι υποκατηγορίες είναι: 
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Υλικό Σεμιναρίων - Συνεδρίων - Ημερίδων - Εκδηλώσεων 

  
  
  
  

Σεμινάρια - Εκπαιδεύσεις 
Συνέδρια 
Ημερίδες 
Εκδηλώσεις 

 

 

 Κατηγορία 14. Εργαλεία - Βοηθήματα  

 ∆εν υπάρχουν υποκατηγορίες. 

 Έχουν καταχωρηθεί εργαλεία, όπως ευρετήρια όρων και οι οδηγοί ωρίμανσης της ΜΟ∆. 
 
 
 

2.2.3 Είδος Εγγράφου  

 
Ο χρήστης, μέσω αυτού του κριτηρίου, μπορεί να αναζητήσει υλικό με βάση το χαρακτηρισμό ενός 
εγγράφου, επιλέγοντας από προκαθορισμένη λίστα. Έχει και εδώ τη δυνατότητα πολλαπλής επιλογής.  
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Σε σχέση με αυτό το κριτήριο αναζήτησης, πρέπει να γνωρίζει ότι έχουν γίνει οι εξής «παραδοχές»: 
 Τα Συμπληρώματα Προγραμματισμού (ΣΠ) της ΠΠ 2000-2006, ως είδος, έχουν χαρακτηριστεί 

«Έγγραφο Εξειδίκευσης» 
 Οι αξιολογήσεις ως «Μελέτη» 
 Το υλικό Επιτροπών Παρακολούθησης ή Επιτροπών Καθοδήγησης ή σεμιναρίων κλπ, που είναι 

συνήθως σε zip, ως «Φάκελος». 
 
Άρα, αν θέλει να βρει αυτά τα έγγραφα, ο χρήστης θα επιλέξει το συγκεκριμένο, ανά περίπτωση, τύπο 
εγγράφου. 

 
Μία ακόμη χρήσιμη πληροφορία έχει να κάνει με το ποιους τύπους εγγράφων μπορεί να βρει σε κάθε 
θεματική κατηγορία (χωρίς αυτό να είναι περιοριστικό!): 
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 α/α ΕΙ∆ΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 
Κοινοτικό 
Θεσμικό 
Πλαίσιο  

Εθνικό 
Θεσμικό 
Πλαίσιο  

Οδηγίες-
Οδηγοί 
ΓΓΕΑ 

Σ∆Ε 
Στρατηγ. 
Κείμενα 
ΠΠ 

Επίσημα 
Κείμενα 
Προγρ. 

Ετήσιες 
Εκθέσεις Επ.Πα. Επ 

Καθοδ. 

Έγγραφα 
Αξιολόγ. 

(ΠΠ / ΕΠ) 

Άλλα 
Έγγραφα 
ΕΠ 

Υλικό 
∆ημοσιότ 

Σεμινάρια
- κλπ 

Εργαλεία 
Βοηθ. 

1 Κανονισμός EE x                           

2 Οδηγία EE x                           

3 Απόφαση EE x         x                 

4 Συνθήκη ΕΕ x                           

5 Ανακοίνωση/ Σύσταση EE x        x                   

6 Νόμος   x                         

7 Προεδρικό ∆ιάταγμα   x                         

8 Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ, 
ΥΑ)/ Απόφαση   x       x         x       

9 Εγκύκλιος   x x                       

10 Οδηγός/ Οδηγίες/ Εγχειρίδιο     x x x           x x   x 

11 Ενημερωτικό Σημείωμα     x               x       

12 ∆ιάγραμμα        x             x x     

13 Τυποποιημένο Έντυπο       x                     

14 Κανονισμός Λειτουργίας       x       x x           

15 Στρατηγικό έγγραφο/ 
Έγγραφο αναφοράς         x                  

16 Έγγραφο Εργασίας      x    x                   

17 Επίσημο Κείμενο 
Προγράμματος           x                 

18 Μελέτη           x       x x       

19 Έγγραφο Εξειδίκευσης           x                 

20 Επικοινωνιακό Σχέδιο           x           x     

21 Έκθεση             x               
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 α/α ΕΙ∆ΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 
Κοινοτικό 
Θεσμικό 
Πλαίσιο  

Εθνικό 
Θεσμικό 
Πλαίσιο  

Οδηγίες-
Οδηγοί 
ΓΓΕΑ 

Σ∆Ε 

Στρατηγι
κά 

Κείμενα 
ΠΠ 

Επίσημα 
Κείμενα 
Προγρ. 

Ετήσιες 
Εκθέσεις Επ.Πα. Επ 

Καθοδ. 

Έγγραφα 
Αξιολόγ. 

(ΠΠ / ΕΠ) 

Άλλα 
Έγγραφα 
ΕΠ 

Υλικό 
∆ημοσιότ 

Σεμινάρια
- κλπ 

Εργαλεία 
Βοηθ. 

22 Φάκελος               x x       x   

23 Περίληψη           x             x   

24 Φωτογραφία/ video               x x     x x   

25 Τηλεοπτική/ραδιοφωνική/ 
έντυπη διαφήμιση                     x x   

26 Αφίσα/ Φυλλάδιο/ banner                       x x   

27 Υπόδειγμα εμβλήματος/ 
πινακίδας/ Λογότυπο                       x     

28 Ευρετήρια Όρων x                         x 

29 Οδηγοί Ωρίμανσης Έργων              x 
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2.2.4 Τομέας Ενδιαφέροντος 

Ο χρήστης, ανοίγοντας αυτό το κριτήριο, βλέπει την προκαθορισμένη λίστα που παρουσιάστηκε στην 
παράγραφο 1.2.4. Και εδώ, έχει τη δυνατότητα πολλαπλής επιλογής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επισημαίνονται τα εξής: 

 Η αντιστοίχιση εγγράφων βιβλιοθήκης με τομείς ενδιαφέροντος έχει προκύψει από τη διεξοδική 
μελέτη των εγγράφων, αλλά και από κάποιες γενικές κατευθύνσεις που είχαν δοθεί κατά την 
καταχώριση του υλικού.  

 Ο τομέας «Γενικού ενδιαφέροντος» έχει χρησιμοποιηθεί μόνο στις περιπτώσεις που ένα έγγραφο 
δεν μπορούσε να αντιστοιχηθεί με κάποιον από τους βασικούς τομείς.  

 Οι οδηγοί ωρίμανσης της ΜΟ∆ αφορούν τον τομέα της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης. 
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2.2.5 Αρχή έκδοσης 

Ο χρήστης, ανοίγοντας το κριτήριο, βλέπει ομαδοποιημένους τους φορείς έκδοσης εγγράφων της 
βιβλιοθήκης (βλ. σχετική οντότητα, παρ. 1.2.5). Στη συνέχεια, αν πχ. επιλέξει τα Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού ∆ικαίου, από το δεύτερο drop down menu μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένη αρχή έκδοσης που 
ανήκει στην κατηγορία των ΝΠΙ∆.  
 
 
 

 

 Σε αυτό το κριτήριο δεν υπάρχει δυνατότητα πολλαπλής επιλογής.  

 Σε Π∆ και Νόμους, στο σύστημα, ως αρχή έκδοσης, έχει καταγραφεί ο φορέας / φορείς  
(Πρωθυπουργός, Υπουργείο) που ονοματίζονται στο τέλος του νομοθετικού κειμένου, κάτω από την 
υπογραφή του Προέδρου της ∆ημοκρατίας. 

 


