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πρότασης 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω ταμεία και 

για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το 

Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Διαστάσεις και κωδικοί για τα είδη παρέμβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής – άρθρο 17 παράγραφος 5 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Συντελεστής για 

τον υπολογισμό της 

στήριξης για την 

επίτευξη των 

στόχων για την 

κλιματική αλλαγή 

Συντελεστής για 

τον υπολογισμό της 

στήριξης για την 

επίτευξη των 

περιβαλλοντικών 

στόχων 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1: ΜΙΑ ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

001 
Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία πολύ μικρών επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες 

έρευνας και καινοτομίας 
0 % 0 % 

002 
Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών 

ερευνητικών κέντρων) που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
0 % 0 % 

003 
Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία δημόσιων ερευνητικών κέντρων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 

συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
0 % 0 % 

004 
Επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες 

έρευνας και καινοτομίας 
0 % 0 % 

005 
Επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών 

ερευνητικών κέντρων) που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
0 % 0 % 

006 
Επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία δημόσιων ερευνητικών κέντρων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 

συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
0 % 0 % 

007 
Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης 

(βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας) 
0 % 0 % 

008 Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης 0 % 0 % 

009 Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα, στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 0 % 0 % 
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σε κέντρα ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες 

σκοπιμότητας) 

010 

Ψηφιοποίηση των ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνονται το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική επιχειρηματική δραστηριότητα 

και οι δικτυωμένες επιχειρηματικές διεργασίες, κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες του 

διαδικτύου και νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα των ΤΠΕ, B2B) 

0 % 0 % 

011 Λύσεις ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές για κυβερνήσεις 0 % 0 % 

012 Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠ για τις ψηφιακές δεξιότητες και την ψηφιακή ένταξη 0 % 0 % 

013 
Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας (συμπεριλαμβάνονται η ηλεκτρονική περίθαλψη, το διαδίκτυο των 

πραγμάτων για τη φυσική δραστηριότητα και η υποβοηθούμενη από το περιβάλλον αυτόνομη διαβίωση). 
0 % 0 % 

014 Επιχειρηματική υποδομή για ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνονται βιομηχανικά πάρκα και βιομηχανικοί χώροι) 0 % 0 % 

015 Επιχειρηματική ανάπτυξη και διεθνοποίηση ΜΜΕ  0 % 0 % 

016 Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα 0 % 0 % 

017 
Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, 

μάρκετινγκ και σχεδιασμού) 
0 % 0 % 

018 Θερμοκοιτίδα, υποστήριξη τεχνοβλαστών, παράγωγων επιχειρήσεων (spin outs) και νεοσύστατων επιχειρήσεων 0 % 0 % 

019 
Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) καινοτομίας και δικτύων επιχειρήσεων κατ’ εξοχήν προς όφελος των 

ΜΜΕ 
0 % 0 % 

020 
Διαδικασίες καινοτομίας στις ΜΜΕ (διαδικασία καινοτομίας, οργανωτική καινοτομία, καινοτομία μάρκετινγκ, 

συνδημιουργία και με βάση τις ανάγκες των χρηστών και τη ζήτηση) 
0 % 0 % 

021 
Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, των ερευνητικών κέντρων και του τομέα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
0 % 0 % 

022 
Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων που εστιάζουν στην 

οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, την ανθεκτικότητα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
100 % 40 % 

023 
Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων που εστιάζουν στην 

κυκλική οικονομία 
40 % 100 % 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2: ΜΙΑ ΠΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

ΣΕ ΚΑΘΑΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ 
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

024 Ενεργειακή απόδοση και έργα επίδειξης στις ΜΜΕ και υποστηρικτικά μέτρα 100 % 40 % 

025 Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα 100 % 40 % 

026 Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα 100 % 40 % 

027 
Στήριξη επιχειρήσεων ειδικευμένων στην παροχή υπηρεσιών που συμβάλλουν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα και στην ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή 
100 % 40 % 

028 Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: αιολική 100 % 40 % 

029 Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: ηλιακή 100 % 40 % 

030 Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: βιομάζα 100 % 40 % 

031 Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: θαλάσσια 100 % 40 % 

032 Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της γεωθερμικής ενέργειας) 100 % 40 % 

033 
Έξυπνα συστήματα διανομής της ενέργειας σε μεσαία και χαμηλά επίπεδα τάσης (συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων 

ενεργειακών δικτύων και των συστημάτων ΤΠΕ) και σχετικά συστήματα αποθήκευσης 
100 % 40 % 

034 Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, τηλεθέρμανση και τηλεψύξη 100 % 40 % 

035 

Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που 

συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες (συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής 

προστασίας και των συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών) 

100 % 100 % 

036 

Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που 

συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής 

προστασίας και των συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών) 

100 % 100 % 

037 

Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που 

συνδέονται με το κλίμα: άλλοι κίνδυνοι, π.χ. καταιγίδες και ξηρασία (συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων 

ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών) 

100 % 100 % 

038 

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων 

που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένων των 

δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων και υποδομών διαχείρισης 

καταστροφών 

0 % 100 % 
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039 
Παροχή νερού το οποίο προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (άντληση, επεξεργασία, υποδομές αποθήκευσης και 

διανομής, μέτρα αύξησης της απόδοσης, παροχή πόσιμου νερού) 
0 % 100 % 

040 
Διαχείριση υδάτων και διατήρηση υδάτινων πόρων (συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση λεκάνης απορροής ποταμού, 

ειδικά μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επαναχρησιμοποίηση, μείωση των διαρροών) 
40 % 100 % 

041 Συλλογή και επεξεργασία υγρών αποβλήτων 0 % 100 % 

042 Διαχείριση οικιακών αποβλήτων: μέτρα πρόληψης, ελαχιστοποίησης, διαλογής, ανακύκλωσης 0 % 100 % 

043 Διαχείριση οικιακών αποβλήτων: μηχανική βιολογική επεξεργασία, θερμική επεξεργασία 0 % 100 % 

044 Διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών ή επικίνδυνων αποβλήτων 0 % 100 % 

045 Προώθηση της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών ως πρώτων υλών 0 % 100 % 

046 Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης 0 % 100 % 

047 Στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών παραγωγής και αποδοτικής χρήσης των πόρων στις ΜΜΕ 40 % 40 % 

048 Ποιότητα του αέρα και μέτρα μείωσης του θορύβου 40 % 100 % 

049 Προστασία, αποκατάσταση και βιώσιμη χρήση των τόπων του δικτύου Natura 2000 40 % 100 % 

050 Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, πράσινες υποδομές 40 % 100 % 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3: ΜΙΑ ΠΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΠΕ 

051 ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας (δίκτυο κορμού/οπισθόζευξης) 0 % 0 % 

052 

ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας (πρόσβαση/τοπικός βρόχος με επιδόσεις ισοδύναμες με 

εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι το σημείο διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης για εγκαταστάσεις πολλαπλών 

κατοικιών) 

0 % 0 % 

053 

ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας (πρόσβαση/τοπικός βρόχος με επιδόσεις ισοδύναμες με 

εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι το σημείο διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης για κατοικίες και επαγγελματικούς 

χώρους)  

0 % 0 % 

054 
ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας (πρόσβαση/τοπικός βρόχος με επιδόσεις ισοδύναμες με 

εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι τον σταθμό βάσης για προηγμένες ασύρματες επικοινωνίες)  
0 % 0 % 
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055 
ΤΠΕ: Άλλα είδη υποδομών ΤΠΕ (συμπεριλαμβάνονται πόροι/εξοπλισμός πληροφορικής μεγάλης 

κλίμακας, κέντρα δεδομένων, αισθητήρες και άλλος ασύρματος εξοπλισμός) 
0 % 0 % 

056 Νέοι αυτοκινητόδρομοι και οδοί – Κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ 0 % 0 % 

057 Νέοι αυτοκινητόδρομοι και οδοί – Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 0 % 0 % 

058 Νέες δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους κόμβους ΔΕΔ-Μ 0 % 0 % 

059 Άλλες νέες εθνικές, περιφερειακές οδοί και οδοί τοπικής πρόσβασης 0 % 0 % 

060 Ανακατασκευές και βελτιώσεις αυτοκινητοδρόμων και οδών – Κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ 0 % 0 % 

061 Ανακατασκευές και βελτιώσεις αυτοκινητοδρόμων και οδών – Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 0 % 0 % 

062 Άλλες ανακατασκευές και βελτιώσεις οδών (αυτοκινητοδρόμων, εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών οδών) 0 % 0 % 

063 Ψηφιοποίηση των μεταφορών: οδοί 40 % 0 % 

064 Νέοι σιδηρόδρομοι – Κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ 100 % 40 % 

065 Νέοι σιδηρόδρομοι – Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 100 % 40 % 

066 Άλλοι νέοι σιδηρόδρομοι 100 % 40 % 

067 Ανακατασκευές και βελτιώσεις σιδηροδρόμων – Κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ 0 % 40 % 

068 Ανακατασκευές και βελτιώσεις σιδηροδρόμων – Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 0 % 40 % 

069 Άλλες ανακατασκευές και βελτιώσεις σιδηροδρόμων 0 % 40 % 

070 Ψηφιοποίηση των μεταφορών: σιδηρόδρομοι 40 % 0 % 

071 Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) 0 % 40 % 

072 Κινητός σιδηροδρομικός εξοπλισμός 40 % 40 % 

073 Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές 100 % 40 % 

074 Τροχαίο υλικό καθαρών αστικών μεταφορών 100 % 40 % 

075 Υποδομές ποδηλασίας 100 % 100 % 
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076 Ψηφιοποίηση των αστικών μεταφορών 40 % 0 % 

077 Υποδομές εναλλακτικών καυσίμων 100 % 40 % 

078 Πολυτροπικές μεταφορές (ΔΕΔ-Μ) 40 % 40 % 

079 Πολυτροπικές μεταφορές (μη αστικές) 40 % 40 % 

080 Θαλάσσιοι λιμένες (ΔΕΔ-Μ) 40 % 0 % 

081 Άλλοι θαλάσσιοι λιμένες 40 % 0 % 

082 Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΔΕΔ-Μ) 40 % 0 % 

083 Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας (σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) 40 % 0 % 

084 Ψηφιοποίηση των μεταφορών: άλλοι τρόποι μεταφοράς 40 % 0 % 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4: ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΥΛΩΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

085 Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα  0 % 0 % 

086 Υποδομή για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 0 % 0 % 

087 Υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση 0 % 0 % 

088 Υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και για εκπαίδευση ενηλίκων 0 % 0 % 

089 
Υποδομές στον τομέα της στέγασης των μεταναστών, των προσφύγων και των ατόμων που ζητούν ή βρίσκονται υπό 

διεθνή προστασία 
0 % 0 % 

090 
Υποδομές στον τομέα της στέγασης (εκτός από μετανάστες, πρόσφυγες και άτομα που ζητούν ή βρίσκονται υπό διεθνή 

προστασία) 
0 % 0 % 

091 Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη στην κοινότητα 0 % 0 % 

092 Υποδομές στον τομέα της υγείας 0 % 0 % 

093 Υγειονομικός εξοπλισμός 0 % 0 % 

094 Κινητά περιουσιακά στοιχεία στον τομέα της υγείας 0 % 0 % 

095 Ψηφιοποίηση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 0 % 0 % 
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096 
Υποδομές για την προσωρινή υποδοχή μεταναστών, προσφύγων και ατόμων που ζητούν ή βρίσκονται υπό διεθνή 

προστασία 
0 % 0 % 

097 Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση 0 % 0 % 

098 Μέτρα για την προώθηση της πρόσβασης των μακροχρόνια ανέργων στην απασχόληση 0 % 0 % 

099 Ειδική στήριξη για την απασχόληση και την κοινωνικοοικονομική ένταξη των νέων  0 % 0 % 

100 Στήριξη της αυτοαπασχόλησης και της σύστασης επιχειρήσεων  0 % 0 % 

101 Στήριξη της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων  0 % 0 % 

102 
Μέτρα για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των θεσμών και των υπηρεσιών της αγοράς εργασίας, ώστε να 

εκτιμώνται και να προβλέπονται οι ανάγκες σε δεξιότητες να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και εξατομικευμένη βοήθεια  
0 % 0 % 

103 Στήριξη της προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των μεταβάσεων στην αγορά εργασίας  0 % 0 % 

104 Στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού  0 % 0 % 

105 
Μέτρα για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και τη μείωση των διακρίσεων λόγω 

φύλου στην αγορά εργασίας  
0 % 0 % 

106 
Μέτρα για την προώθηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, συμπεριλαμβανομένης της 

πρόσβασης στην παιδική φροντίδα και στη φροντίδα εξαρτώμενων προσώπων  
0 % 0 % 

107 
Μέτρα για υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας με αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία, 

όπου περιλαμβάνεται η προώθηση της σωματικής δραστηριότητας 
0 % 0 % 

108 Στήριξη για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων 0 % 0 % 

109 Στήριξη της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή 0 % 0 % 

110 Μέτρα για την ενθάρρυνση της ενεργού και υγιούς γήρανσης 0 % 0 % 

111 Στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας (εξαιρουμένων των υποδομών) 0 % 0 % 

112 Στήριξη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εξαιρουμένων των υποδομών) 0 % 0 % 

113 Στήριξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (εξαιρουμένων των υποδομών) 0 % 0 % 

114 Στήριξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (εξαιρουμένων των υποδομών) 0 % 0 % 
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115 Μέτρα για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία 0 % 0 % 

116 Τρόποι για την ενσωμάτωση και την επανένταξη στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα  0 % 0 % 

117 
Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων ομάδων, όπως οι Ρομά, στην εκπαίδευση και την 

απασχόληση και για την προώθηση της κοινωνικής ένταξής τους 
0 % 0 % 

118 Στήριξη στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται με περιθωριοποιημένες κοινότητες, όπως οι Ρομά 0 % 0 % 

119 Ειδικές δράσεις για την αύξηση της συμμετοχής των υπηκόων τρίτων χωρών στην απασχόληση 0 % 0 % 

120 Μέτρα για την κοινωνική ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών 0 % 0 % 

121 Μέτρα για την αναβάθμιση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και προσιτές υπηρεσίες 0 % 0 % 

122 Μέτρα για την ενίσχυση της υλοποίησης υπηρεσιών φροντίδας σε επίπεδο οικογενειών και τοπικών κοινοτήτων 0 % 0 % 

123 
Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων 

υγειονομικής περίθαλψης (εξαιρουμένων των υποδομών) 
0 % 0 % 

124 Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στη μακροχρόνια περίθαλψη (εξαιρουμένων των υποδομών) 0 % 0 % 

125 
Μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 

πρόσβασης στην κοινωνική προστασία 
0 % 0 % 

126 
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών 
0 % 0 % 

127 
Αντιμετώπιση των υλικών στερήσεων με τη χορήγηση τροφίμων ή/και υλικής αρωγής σε απόρους, 

συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών μέτρων 
0 % 0 % 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5: ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ
1
 

128 
Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και συναφών υπηρεσιών στον τομέα του 

τουρισμού 
0 % 0 % 

129 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών 0 % 0 % 

                                                 
1 Σε ό,τι αφορά τον στόχο πολιτικής 5, πέρα από τους κωδικούς διαστάσεων που απαριθμούνται για τον στόχο πολιτικής 5, μπορούν να επιλεγούν και όλοι οι κωδικοί διαστάσεων για 

τους στόχους πολιτικής 1 έως 4.  
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130 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της φυσικής κληρονομιάς και του οικοτουρισμού 0 % 100 % 

131 Φυσική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων 0 % 0 % 

ΑΛΛΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1-5 

132 
Βελτίωση της ικανότητας των αρχών του προγράμματος και των φορέων που συνδέονται με την υλοποίηση των 

Ταμείων 
0 % 0 % 

133 Ενίσχυση της συνεργασίας με εταίρους τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κράτους μέλους 0 % 0 % 

134 
Διασταυρούμενη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ (στήριξη σε δράσεις τύπου ΕΚΤ που είναι αναγκαίες για την 

εφαρμογή του μέρους εκείνου της πράξης που εμπίπτει στο ΕΤΠΑ και συνδέεται άμεσα μ’ αυτό) 
0 % 0 % 

135 
Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών για την υλοποίηση έργων και 

πρωτοβουλιών εδαφικής συνεργασίας σε διασυνοριακό, διακρατικό, θαλάσσιο και διαπεριφερειακό πλαίσιο 
0 % 0 % 

136 
Εξόχως απόκεντρες περιοχές: αντιστάθμιση τυχόν πρόσθετου κόστους λόγω ελλιπούς προσβασιμότητας και εδαφικού 

κατακερματισμού 
0 % 0 % 

137 
Εξόχως απόκεντρες περιοχές: ειδικές δράσεις για την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που οφείλεται σε 

παράγοντες σχετιζόμενους με το μέγεθος της αγοράς 
0 % 0 % 

138 
Εξόχως απόκεντρες περιοχές: στήριξη για την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους λόγω δυσκολιών που οφείλονται 

στις κλιματικές συνθήκες και το ανάγλυφο του εδάφους 
40 % 40 % 

139 Εξόχως απόκεντρες περιοχές: αεροδρόμια 0 % 0 % 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

140 Πληροφόρηση και επικοινωνία 0 % 0 % 

141 Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος 0 % 0 % 

142 Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων 0 % 0 % 

143 Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων 0 % 0 % 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

01 Επιχορήγηση 

02 Στήριξη με χρηματοδοτικά μέσα: μετοχικό ή οιονεί μετοχικό κεφάλαιο 

03 Στήριξη με χρηματοδοτικά μέσα: δανειοδότηση  

04 Στήριξη με χρηματοδοτικά μέσα: εγγύηση  

05 Στήριξη με χρηματοδοτικά μέσα: επικουρική υποστήριξη 

06 Βραβείο 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ΟΕΕ) 

ΟΕΕ που 

επικεντρώνεται στη 

βιώσιμη αστική 

ανάπτυξη 

11 Αστικές γειτονιές x 

12 Πόλεις, κωμοπόλεις και προάστια x 

13 Λειτουργικές αστικές περιοχές x 

14 Ορεινές περιοχές  

15 Νησιά και παράκτιες περιοχές  

16 Αραιοκατοικημένες περιοχές  

17 Άλλα είδη στοχευόμενων περιοχών  

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤΚ) 

ΤΑΠΤΚ με επίκεντρο 

τη βιώσιμη αστική 

ανάπτυξη 

21 Αστικές γειτονιές x 

22 Πόλεις, κωμοπόλεις και προάστια x 

23 Λειτουργικές αστικές περιοχές x 

24 Ορεινές περιοχές  

25 Νησιά και παράκτιες περιοχές  

26 Αραιοκατοικημένες περιοχές  

27 Άλλα είδη στοχευόμενων περιοχών  

ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 

Άλλα είδη εδαφικών 

εργαλείων με 

επίκεντρο τη βιώσιμη 

αστική ανάπτυξη 

31 Αστικές γειτονιές x 
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32 Πόλεις, κωμοπόλεις και προάστια x 

33 Λειτουργικές αστικές περιοχές x 

34 Ορεινές περιοχές  

35 Νησιά και παράκτιες περιοχές  

36 Αραιοκατοικημένες περιοχές  

37 Άλλα είδη στοχευόμενων περιοχών  

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
2

  

41 Αστικές γειτονιές 

42 Πόλεις, κωμοπόλεις και προάστια 

43 Λειτουργικές αστικές περιοχές 

44 Ορεινές περιοχές 

45 Νησιά και παράκτιες περιοχές 

46 Αραιοκατοικημένες περιοχές 

47 Άλλα είδη στοχευόμενων περιοχών 

48 Καμία εδαφική στόχευση 

 

  

                                                 
2 Άλλες προσεγγίσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο στόχων πολιτικής εκτός του στόχου πολιτικής 5 και όχι με μορφή 

ΟΕΕ, ούτε με μορφή ΤΑΠΤΚ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

01 Γεωργία και δασοκομία  

02 Αλιεία 

03 Υδατοκαλλιέργεια 

04 Άλλοι τομείς της γαλάζιας οικονομίας 

05 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών  

06 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων  

07 Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών  

08 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων  

09 Άλλες μη προσδιοριζόμενες μεταποιητικές βιομηχανίες  

10 Κατασκευαστικός τομέας 

11 Ορυχεία και λατομεία 

12 Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ατμός, ζεστό νερό και κλιματισμός  

13 Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης 

14 Μεταφορά και αποθήκευση 

15 Δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των 

τηλεπικοινωνιών 

16 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 

17 Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης 

18 Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 

19 Υπηρεσίες που αφορούν ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης και επιχειρηματικές υπηρεσίες  

20 Δημόσια διοίκηση  

21 Εκπαίδευση  

22 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας  

23 Δραστηριότητες κοινωνικής εργασίας, υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, κοινωνικές και 

ατομικές υπηρεσίες 

24 Δραστηριότητες που συνδέονται με το περιβάλλον  

25 Τέχνες, ψυχαγωγία, δημιουργικοί κλάδοι και αναψυχή 

26 Άλλες μη προσδιοριζόμενες υπηρεσίες 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Κωδικός  Γεωγραφική θέση 

 Κωδικός περιφέρειας ή περιοχής στην οποία τοποθετείται ή ασκείται η πράξη, όπως ορίζεται 

στην ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) στο παράρτημα του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
3
, όπως 

τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 868/2014 της Επιτροπής 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΚΤ 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΤ 

Συντελεστής για τον 

υπολογισμό της στήριξης 

για την επίτευξη των 

στόχων για την κλιματική 

αλλαγή 

01 Συνεισφορά σε πράσινες δεξιότητες και θέσεις εργασίας και στην 

πράσινη οικονομία 

100 % 

02 Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας 0 % 

03 Επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία και στην έξυπνη εξειδίκευση 0 % 

04 Επενδύσεις στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 0 % 

05 Καταπολέμηση των διακρίσεων 0 % 

06 Ισότητα των φύλων 0 % 

07 Δημιουργία ικανοτήτων για τους κοινωνικούς εταίρους 0 % 

08 Δημιουργία ικανοτήτων για τις οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών 

0 % 

09 Άνευ αντικείμενου 0 % 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ 

ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ 

ΛΕΚΑΝΕΣ 

11 Στρατηγική για την περιοχή Αδριατικής-Ιονίου 

12 Στρατηγική για την περιοχή των Άλπεων 

13 Στρατηγική για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας 

14 Στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη 

21 Αρκτικός Ωκεανός 

22 Στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού 

23 Εύξεινος Πόντος 

                                                 
3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για την 

καθιέρωση κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1). 
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24 Μεσόγειος Θάλασσα 

25 Βόρεια Θάλασσα 

26 Στρατηγική για τη δυτική Μεσόγειο 

30 Καμία συνεισφορά στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις 

θαλάσσιες λεκάνες 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Υπόδειγμα για συμφωνία εταιρικής σχέσης – άρθρο 7 παράγραφος 4 

CCI [15 χαρακτήρες] 

Τίτλος [255] 

Έκδοση  

Πρώτο έτος [4] 

Τελευταίο έτος [4] 

Αριθμός απόφασης της Επιτροπής  

Ημερομηνία απόφασης της Επιτροπής  

 

1. Επιλογή στόχων πολιτικής 

Παραπομπή: άρθρο 8 στοιχείο α) του ΚΚΔ, άρθρο 3 των κανονισμών ΤΑΜΕ, ΤΕΑ και ΜΔΣΘ 

Πίνακας 1: Επιλογή στόχου πολιτικής με αιτιολόγηση  

Επιλεγμένος 

στόχος 

πολιτικής 

Πρόγραμμα Ταμείο 

 

Αιτιολόγηση της επιλογής στόχου πολιτικής  

   [3 500 ανά ΣΠ] 

2. Επιλογές πολιτικής, συντονισμός και συμπληρωματικότητα   

Παραπομπή: Άρθρο 8 στοιχείο β) σημεία i)-iii) του ΚΚΔ 

Πεδίο κειμένου [60 000] 

 

3. Συνεισφορά στην εγγύηση από τον προϋπολογισμό στο πλαίσιο του μηχανισμού InvestEU με αιτιολόγηση 

Παραπομπή: άρθρο 8 στοιχείο ε) του ΚΚΔ· άρθρο 10 στοιχείο α) του ΚΚΔ 

Πίνακας 2: Μεταφορά στον μηχανισμό InvestEU 

 Κατηγορία 

περιφερειών* 

Σκέλος 1 Σκέλος 2 Σκέλος 3 Σκέλος 4 Σκέλος 5 Ποσό 

  (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ)=(α)+(β)+(γ)+(δ)+(ε) 

ΕΤΠΑ Περισσότερο 

αναπτυγμένες 
      

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
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Μετάβασης       

Εξόχως 

απόκεντρες και 

βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

      

ΕΚΤ+ Περισσότερο 

αναπτυγμένες 
      

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
      

Μετάβασης       

Εξόχως 

απόκεντρες 
      

ΤΣ        

ΕΤΘΑ        

ΤΑΜΕ        

ΤΕΑ        

ΜΔΣΘ        

Σύνολο        

 

 

Πεδίο κειμένου [3 500] (αιτιολόγηση) 

 

4. Μεταφορά μεταξύ κατηγοριών περιφερειών με αιτιολόγηση
 

Παραπομπή: Άρθρο 8 στοιχείο δ), άρθρο 105 του ΚΚΔ  

Πίνακας 3 Μεταφορά μεταξύ κατηγοριών περιφερειών 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κονδύλιο ανά 

κατηγορία 

περιφέρειας*  

Μεταφορά προς: Ποσό μεταφοράς  Ποσοστό του 

αρχικού κονδυλίου 

που μεταφέρθηκε 

Κονδύλιο ανά 

κατηγορία 

περιφέρειας μετά τη 

μεταφορά 

(α) (β) (γ) (δ) (ζ) = (δ)/(β) (η) = (β) - (δ) 

Λιγότερο 

αναπτυγμένες   

 Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

   

Μετάβασης     

Περισσότερο 

αναπτυγμένες  

 Λιγότερο 

αναπτυγμένες  

   

Μετάβασης  Λιγότερο    
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 αναπτυγμένες 

* Αρχικό κονδύλιο ανά κατηγορία περιφέρειας, όπως ανακοινώθηκε από την Επιτροπή μετά τις μεταφορές που αναφέρονται στους πίνακες 2-4, ισχύει μόνο για το 

ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+. 

 

Πεδίο κειμένου [3 500] (αιτιολόγηση) 

 

5. Προκαταρκτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο ανά στόχο πολιτικής  

Παραπομπή: Άρθρο 8 στοιχείο γ) του ΚΚΔ 

Πίνακας 4: Προκαταρκτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο από ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ+, ΕΤΘΑ ανά στόχο πολιτικής* 

Στόχοι πολιτικής ΕΤΠΑ Ταμείο Συνοχής ΕΚΤ+ ΕΤΘΑ Σύνολο 

Στόχος πολιτικής 1      

Στόχος πολιτικής 2      

Στόχος πολιτικής 3      

Στόχος πολιτικής 4      

Στόχος πολιτικής 5      

Τεχνική βοήθεια      

Κονδύλιο για την 

περίοδο 2026-2027 

     

Σύνολο       

*Στόχοι πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του ΚΚΔ. Για το ΕΤΠΑ, το ΤΣ και το ΕΚΤ+, έτη 2021-2025· για το ΕΤΘΑ, έτη 2021-2027. 

 

Πεδίο κειμένου [3 500] (αιτιολόγηση) 

Πίνακας 5: Προκαταρκτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο από ΤΑΜΕ, ΤΕΑ και ΜΔΣΘ ανά στόχο πολιτικής* 

Στόχος πολιτικής Κονδύλιο 

Στόχος πολιτικής όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του [κανονισμού ΤΑΜΕ]  

Στόχος πολιτικής όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του [κανονισμού ΤΕΑ]  

Στόχος πολιτικής όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του [κανονισμού ΜΔΣΘ]  

Τεχνική βοήθεια  

Σύνολο   

* Στόχοι πολιτικής σύμφωνα με ειδικούς κανονισμούς για τα ΕΤΘΑ, ΤΑΜΕ, ΤΕΑ και ΜΔΣΘ· κονδύλια για την περίοδο 2021-2027 

6. Κατάλογος προγραμμάτων 

Παραπομπή: Άρθρο 8 στοιχείο στ) του ΚΚΔ· άρθρο 104 

Πίνακας 6 Κατάλογος προγραμμάτων με προκαταρκτικά χρηματοδοτικά κονδύλια* 

Τίτλος [255] Ταμείο Κατηγορία Συνεισφορά Εθνική Σύνολο  
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περιφερειών της ΕΕ συνεισφορά** 

Πρόγραμμα 1 ΕΤΠΑ Περισσότερο αναπτυγμένες    

Μετάβασης    

Λιγότερο αναπτυγμένες    

Εξόχως απόκεντρες και 

βόρειες αραιοκατοικημένες 
   

Πρόγραμμα 1 ΤΣ     

Πρόγραμμα 1 ΕΚΤ+ Περισσότερο αναπτυγμένες    

Μετάβασης    

Λιγότερο αναπτυγμένες    

Εξόχως απόκεντρες     

Σύνολο  ΕΤΠΑ, ΤΣ, 

ΕΚΤ+ 

    

Πρόγραμμα 2 ΕΤΘΑ     

Πρόγραμμα 3 ΤΑΜΕ     

Πρόγραμμα 4 ΤΕΑ     

Πρόγραμμα 5 ΜΔΣΘ     

Σύνολο  Όλα τα Ταμεία     

*Στόχοι πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του ΚΚΔ. Για το ΕΤΠΑ, το ΤΣ και το ΕΚΤ+, έτη 2021-2025· για το ΕΤΘΑ, έτη 2021-2027. 

**Σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 2 για τον καθορισμό των ποσοστών συγχρηματοδότησης. 

Παραπομπή: Άρθρο 8 του ΚΚΔ 

Πίνακας 7: Κατάλογος προγραμμάτων Interreg  

Πρόγραμμα 1  Τίτλος 1 [255] 

Πρόγραμμα 2  Τίτλος 1 [255] 

 

7. Συνοπτική παρουσίαση των δράσεων που αναλαμβάνονται με στόχο την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας  

Παραπομπή: Άρθρο 8 στοιχείο ζ) του ΚΚΔ 

Πεδίο κειμένου [4 500] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Οριζόντιοι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι – άρθρο 11 παράγραφος 1 

 

Εφαρμοστέοι σε όλους τους ειδικούς στόχους 

 

Ονομασία αναγκαίου πρόσφορου 

όρου 

 

Κριτήρια πλήρωσης 

Αποτελεσματικοί μηχανισμοί 

παρακολούθησης της αγοράς 

δημοσίων συμβάσεων 

 

Εφαρμόζονται μηχανισμοί παρακολούθησης οι οποίοι καλύπτουν όλες τις 

διαδικασίες βάσει της εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, η 

οποία περιλαμβάνει: 

1. Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της συλλογής αποτελεσματικών, 

αξιόπιστων και πλήρων δεδομένων και δεικτών στο πλαίσιο ενός ενιαίου 

συστήματος ΤΠ ή ενός δικτύου διαλειτουργικών συστημάτων, με σκοπό 

την εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ» και τη διευκόλυνση των 

υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων βάσει του άρθρου 83 παράγραφος 3 

της οδηγίας 2014/24/ΕΕ , σύμφωνα με τις απαιτήσεις για ηλεκτρονικές 

δημόσιες συμβάσεις, καθώς και βάσει του άρθρου 84 της οδηγίας 

2014/24/ΕΕ. Τα δεδομένα και οι δείκτες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα 

ακόλουθα στοιχεία:  

α. Ποιότητα και ένταση του ανταγωνισμού: ονόματα των νικητών 

καθώς και των αρχικών υποψηφίων, αριθμός αρχικών 

υποψηφίων, αριθμός επιλεγέντων υποψηφίων, συμβατική τιμή 

—έναντι αρχικής πίστωσης του προϋπολογισμού και, όποτε είναι 

δυνατό μέσω μητρώων συμβάσεων, τελική τιμή μετά την 

ολοκλήρωση· 

β. Συμμετοχή ΜΜΕ ως άμεσων υποψηφίων· 

γ. Προσφυγές κατά των αποφάσεων των αναθετουσών αρχών, με 

προσδιορισμό τουλάχιστον του αριθμού τους, του χρόνου που 

απαιτήθηκε για τη λήψη απόφασης σε πρώτο βαθμό και του 

αριθμού των αποφάσεων που υποβλήθηκαν σε δευτεροβάθμιο 

όργανο· 

δ. Κατάλογο όλων των συμβάσεων που συνάφθηκαν σύμφωνα με 

τους κανόνες περί αποκλεισμών από τους κανόνες που διέπουν 

τις δημόσιες συμβάσεις, με αναφορά της ειδικής διάταξης που 

χρησιμοποιήθηκε. 

2. Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση επαρκούς ικανότητας για την 

παρακολούθηση και την ανάλυση των δεδομένων από τις ειδικές 

αρμόδιες εθνικές αρχές. 

3. Ρυθμίσεις για τη διάθεση στο κοινό των δεδομένων και των δεικτών 

καθώς και του αποτελέσματος της ανάλυσης, μέσω φιλικών προς τον 

χρήστη ανοικτών δεδομένων. 

4. Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της συστηματικής κοινοποίησης στους 

αρμόδιους εθνικούς φορείς ανταγωνισμού όλων των πληροφοριών που 

υποδεικνύουν πιθανές περιπτώσεις νόθευσης διαγωνισμών. 

Εργαλεία και ικανότητα για την 

αποτελεσματική εφαρμογή των 

Οι διαχειριστικές αρχές διαθέτουν τα εργαλεία και την ικανότητα ώστε να 

εξακριβώνουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
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κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις μέσω: 

1. Εύκολης και πλήρους πρόσβασης σε πληροφορίες που επικαιροποιούνται 

συνεχώς σχετικά με τις προβληματικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις 

που υπόκεινται σε απαίτηση ανάκτησης. 

2. Πρόσβασης σε συμβουλές και οδηγίες από εμπειρογνώμονες σχετικά με 

θέματα κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες παρέχονται από τοπικό ή εθνικό 

κέντρο εμπειρογνωμόνων, υπό το συντονισμό των εθνικών αρχών 

κρατικών ενισχύσεων, με ρυθμίσεις εργασίας ώστε να διασφαλίζονται οι 

αποτελεσματικές διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη βάσει 

εμπειρογνωμοσύνης. 
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Αποτελεσματική εφαρμογή και 

υλοποίηση του Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της ΕΕ 

 

Εφαρμόζονται αποτελεσματικοί μηχανισμοί για τη διασφάλιση της 

συμμόρφωσης με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, οι οποίοι 

περιλαμβάνουν: 

1. Ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζεται η επαλήθευση της συμμόρφωσης των 

πράξεων που υποστηρίζονται από τα Ταμεία με τον Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων. 

2. Ρυθμίσεις για την υποβολή εκθέσεων στην επιτροπή παρακολούθησης 

σχετικά με τη συμμόρφωση με τον Χάρτη των πράξεων που 

υποστηρίζονται από τα Ταμεία.  

Υλοποίηση και εφαρμογή της 

Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για 

τα δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρία (UNCRPD) σύμφωνα με 

την απόφαση 2010/48/ΕΚ του 

Συμβουλίου 

Εφαρμόζεται εθνικό πλαίσιο για την εφαρμογή της UNCRPD, το οποίο 

περιλαμβάνει: 

1. Στόχους με μετρήσιμα ορόσημα, συλλογή δεδομένων και μηχανισμό 

παρακολούθησης. 

2. Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν ότι η πολιτική, η νομοθεσία και τα πρότυπα 

προσβασιμότητας αντανακλώνται δεόντως στην προετοιμασία και την 

υλοποίηση των προγραμμάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Αναγκαίοι πρόσφοροι όροι που εφαρμόζονται στο ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής – άρθρο 11 παράγραφος 1 

 

Στόχος πολιτικής Ειδικός στόχος Ονομασία αναγκαίου 

πρόσφορου όρου 

Κριτήρια πλήρωσης για τον αναγκαίο πρόσφορο όρο 

1. Μια εξυπνότερη 

Ευρώπη μέσω της 

προώθησης του 

καινοτόμου και 

έξυπνου 

οικονομικού 

μετασχηματισμού 

ΕΤΠΑ: 

Όλοι οι ειδικοί στόχοι 

στο πλαίσιο αυτού του 

στόχου πολιτικής  

 

 

 

Ορθή διακυβέρνηση της 

εθνικής ή περιφερειακής 

στρατηγικής έξυπνης 

εξειδίκευσης  

 

Η/Οι στρατηγική/-ές έξυπνης εξειδίκευσης υποστηρίζεται/-ονται από: 

1. Επικαιροποιημένη ανάλυση των εμποδίων που υφίστανται για τη διάδοση της 

καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης 

2. Ύπαρξη αρμόδιου περιφερειακού / εθνικού οργανισμού ή φορέα που είναι 

υπεύθυνος για τη διαχείριση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης  

3. Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης για τη μέτρηση των επιδόσεων ως 

προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 

4. Αποτελεσματική λειτουργία της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης 

5. Αναγκαίες δράσεις για τη βελτίωση των εθνικών ή περιφερειακών 

συστημάτων έρευνας και καινοτομίας 

6. Δράσεις για τη διαχείριση της βιομηχανικής μετάβασης 

7. Μέτρα για τη διεθνή συνεργασία 

2. Μια πιο πράσινη 

Ευρώπη με 

χαμηλές εκπομπές 

άνθρακα μέσω της 

προώθησης της 

δίκαιης μετάβασης 

σε καθαρές μορφές 

ενέργειας, των 

πράσινων και μπλε 

επενδύσεων, της 

κυκλικής 

ΕΤΠΑ και Ταμείο 

Συνοχής:  

 2.1 Προώθηση μέτρων 

ενεργειακής απόδοσης 

 

 

 

 

 

Στρατηγικό πλαίσιο 

πολιτικής για τη στήριξη 

της ενεργειακής απόδοσης 

με ανακαίνιση οικιστικών 

και μη οικιστικών κτιρίων 

1. Εθνική μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης για την υποστήριξη της 

ανακαίνισης του εθνικού αποθέματος οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή 

απόδοση των κτιρίων, η οποία: 

α. Ορίζει ενδεικτικά ορόσημα για το 2030 και το 2040 και στόχους για το 

2050 

β. Παρέχει ενδεικτική περιγραφή των δημοσιονομικών πόρων για την 

υποστήριξη της υλοποίησης της στρατηγικής 

γ. Ορίζει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την προώθηση των επενδύσεων 

στην ανακαίνιση κτιρίων   
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οικονομίας, της 

προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή, 

της πρόληψης και 

της διαχείρισης 

των κινδύνων 

2. Μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης για την επίτευξη της 

απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας  

ΕΤΠΑ και Ταμείο 

Συνοχής: 

2.1 Προώθηση μέτρων 

ενεργειακής απόδοσης 

2.2 Προώθηση των 

ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας μέσω 

επενδύσεων στη 

δυναμικότητα 

παραγωγής 

Διακυβέρνηση του τομέα 

της ενέργειας  

Εγκρίνονται εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, τα οποία 

περιλαμβάνουν: 

1. Όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από το υπόδειγμα στο παράρτημα I του 

κανονισμού για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης1 

2. Ενδεικτική περιγραφή των προβλεπόμενων χρηματοδοτικών πόρων και 

μηχανισμών για μέτρα προώθησης της ενέργειας με χαμηλές εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα 

ΕΤΠΑ και Ταμείο 

Συνοχής: 

2.2 Προώθηση των 

ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας μέσω 

επενδύσεων στη 

δυναμικότητα 

παραγωγής 

 

 

Αποτελεσματική 

προώθηση της χρήσης 

ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές σε 

όλους τους τομείς και σε 

ολόκληρη την ΕΕ  

Εφαρμόζονται μέτρα που εξασφαλίζουν: 

1. Τη συμμόρφωση με τον εθνικό δεσμευτικό στόχο για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας έως το 2020 και μ’ αυτή τη βάση έως το 2030 σύμφωνα με την 

αναδιατυπωμένη οδηγία 2009/28/ΕΚ2 

2. Αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παροχή 

θέρμανσης και ψύξης κατά 1 ποσοστιαία μονάδα ετησίως έως το 2030 

 

ΕΤΠΑ και Ταμείο 

Συνοχής: 

2.4 Προαγωγή της 

προσαρμογής στην 

Αποτελεσματικό πλαίσιο 

διαχείρισης του κινδύνου 

καταστροφών. 

 

Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης του κινδύνου 

καταστροφών, σύμφωνα με τις υφιστάμενες εθνικές στρατηγικές προσαρμογής 

στην κλιματική αλλαγή, το οποίο περιλαμβάνει: 

1. Περιγραφή των βασικών κινδύνων, που αξιολογούνται σύμφωνα με τις 

                                                 
1 ΕΕ [δεν έχει ακόμη εκδοθεί] 
2  ΕΕ [δεν έχει ακόμη εκδοθεί] 
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κλιματική αλλαγή, της 

πρόληψης των κινδύνων 

και της ανθεκτικότητας 

στις καταστροφές 

 

 

 διατάξεις του άρθρου 6 στοιχείο α) της απόφασης 1313/2013/ΕΕ, οι οποίοι 

αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες και μακροπρόθεσμες απειλές (25-35 ετών). Η 

εκτίμηση βασίζεται, για κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα, σε σενάρια και 

προβλέψεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή 

2. Περιγραφή των μέτρων πρόληψης καταστροφών, ετοιμότητας και αντίδρασης 

για την αντιμετώπιση των κύριων κινδύνων που εντοπίστηκαν. Τα μέτρα 

ιεραρχούνται ανάλογα με τους κινδύνους καθώς και τις οικονομικές τους 

επιπτώσεις, τις ελλείψεις σε επίπεδο ικανοτήτων3, την αποτελεσματικότητα και 

την αποδοτικότητα, λαμβανομένων υπόψη των πιθανών εναλλακτικών λύσεων  

3. Πληροφορίες σχετικά με τους δημοσιονομικούς και χρηματοδοτικούς πόρους 

και μηχανισμούς που είναι διαθέσιμοι για την κάλυψη των δαπανών 

λειτουργίας και συντήρησης που συνδέονται με την πρόληψη, την ετοιμότητα 

και την αντιμετώπιση 
 

ΕΤΠΑ και Ταμείο 

Συνοχής: 

2.5 Προώθηση της 

αποδοτικής χρήσης των 

υδάτων 

 

 

Επικαιροποιημένος 

σχεδιασμός για τις 

απαιτούμενες επενδύσεις 

στους τομείς των υδάτων 

και των λυμάτων  

Εφαρμόζεται εθνικό σχέδιο επενδύσεων, το οποίο περιλαμβάνει: 

1. Αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά την εφαρμογή της 

οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (UWWTD) 

και της οδηγίας 98/83/ΕΚ για το πόσιμο νερό (DWD) 

2. Προσδιορισμό και προγραμματισμό των δημόσιων επενδύσεων 

(συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικής δημοσιονομικής εκτίμησης) 

α. Που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με την UWWTD, 

συμπεριλαμβανομένης ιεράρχησης όσον αφορά το μέγεθος των οικισμών 

και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με ανάλυση των επενδύσεων για κάθε 

συσσωμάτωση (οικισμό) λυμάτων 

β. Που απαιτούνται για την εφαρμογή της οδηγίας 98/83/ΕΚ για το πόσιμο 

νερό  

γ. Που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις ανάγκες που απορρέουν από 

την προτεινόμενη αναδιατύπωση [COM(2017)753 final], όσον αφορά 

ιδίως τις αναθεωρημένες παραμέτρους ποιότητας που περιγράφονται στο 

                                                 
3 Όπως αξιολογούνται στην εκτίμηση της ικανότητας διαχείρισης του κινδύνου η οποία απαιτείται βάσει του άρθρου 6 στοιχείο γ) της απόφασης 1313/2013 
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παράρτημα I  

3. Εκτίμηση των επενδύσεων που απαιτούνται για την ανανέωση των 

υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένων 

των δικτύων, ανάλογα με την ηλικία τους και τα σχέδια απόσβεσης 

4. Ένδειξη των δυνητικών πηγών δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον 

χρειάζονται για τη συμπλήρωση των τελών χρήσης  
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 ΕΤΠΑ και Ταμείο 

Συνοχής: 

2.6 Ανάπτυξη της 

κυκλικής οικονομίας 

(Μετάβαση στην 

κυκλική οικονομία), 

μέσω επενδύσεων στον 

τομέα των αποβλήτων 

και την αποδοτικότητα 

των πόρων 

Επικαιροποιημένος 

σχεδιασμός για τη 

διαχείριση των αποβλήτων  

Εφαρμόζεται/-ονται σχέδιο/-α διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 28 

της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/xxxx, που 

καλύπτει/-ουν ολόκληρη την επικράτεια του κράτους μέλους και περιλαμβάνει/-

ουν: 

1. Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά την διαχείριση αποβλήτων 

στην οικεία γεωγραφική περιοχή, όπου περιλαμβάνονται το είδος, η 

ποσότητα και η πηγή των παραγόμενων αποβλήτων και αξιολόγηση της 

μελλοντικής ανάπτυξής τους, λαμβανομένων υπόψη τις αναμενόμενων 

επιπτώσεων των μέτρων που προβλέπονται στο/στα πρόγραμμα/-τα 

πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που καταρτίζεται/-ονται σύμφωνα με το 

άρθρο 29 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 

2018/xx/EU 

2. Αξιολόγηση των υφιστάμενων συστημάτων συλλογής αποβλήτων, όπου 

περιλαμβάνονται τα συλλεγόμενα υλικά και η εδαφική κάλυψη της χωριστής 

συλλογής και μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της, καθώς και 

εκτίμηση της ανάγκης για νέα προγράμματα συλλογής  

3. Αξιολόγηση του επενδυτικού κενού που αιτιολογεί την ανάγκη για πρόσθετες 

ή αναβαθμισμένες υποδομές αποβλήτων, με πληροφορίες σχετικά με τις 

πηγές των διαθέσιμων εσόδων για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και 

συντήρησης  

4. Πληροφορίες για τα κριτήρια σχετικά με τον εντοπισμό τοποθεσιών και τη 

χωρητικότητα των μελλοντικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων 

 

ΕΤΠΑ και Ταμείιο 

Συνοχής:  

2.6 Προώθηση των 

πράσινων υποδομών 

στο αστικό περιβάλλον 

και μείωση της 

ρύπανσης 

Πλαίσιο δράσης 

προτεραιότητας για τα 

αναγκαία μέτρα 

διατήρησης που 

περιλαμβάνουν 

συγχρηματοδότηση από 

την Ένωση  

Εφαρμόζεται πλαίσιο δράσης προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ, το οποίο περιλαμβάνει: 

1. Όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από το πρότυπο για το πλαίσιο δράσης 

προτεραιότητας για την περίοδο 2021-2027 το οποίο έχει εγκριθεί από την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

2. Προσδιορισμό των μέτρων προτεραιότητας και εκτίμηση των 

χρηματοδοτικών αναγκών  
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3. Μια πιο 

διασυνδεδεμένη 

Ευρώπη μέσω της 

ενίσχυσης της 

κινητικότητας και 

των περιφερειακών 

διασυνδέσεων ΤΠΕ 

ΕΤΠΑ: 

3.1 Ενίσχυση της 

ψηφιακής 

συνδεσιμότητας  

 

 

Εθνικό ή περιφερειακό 

ευρυζωνικό σχέδιο 

Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό ευρυζωνικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει: 

1. Αξιολόγηση του επενδυτικού κενού το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί ώστε 

να επιτευχθούν οι ενωσιακοί στόχοι συνδεσιμότητας Gigabit
 4, με βάση: 

o  πρόσφατη χαρτογράφηση5 των υφιστάμενων ιδιωτικών και δημόσιων 

υποδομών και της ποιότητας των υπηρεσιών με τη χρήση 

τυποποιημένων δεικτών ευρυζωνικής χαρτογράφησης  

o διαβούλευση σχετικά με τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις 

2. Αιτιολόγηση της προβλεπόμενης δημόσιας παρέμβασης με βάση πρότυπα 

βιώσιμων επενδύσεων που: 

o ενισχύουν την οικονομική προσιτότητα και την πρόσβαση σε ανοιχτές, 

υψηλής ποιότητας και χωρίς επιχειρηματικό κίνδυνο υποδομές και 

υπηρεσίες  

o προσαρμόζουν τις μορφές χρηματοδοτικής συνδρομής σύμφωνα με τις 

εντοπισθείσες ανεπάρκειες της αγοράς 

o επιτρέπουν τη συμπληρωματική χρήση διαφόρων μορφών 

χρηματοδότησης από ενωσιακές, εθνικές ή περιφερειακές πηγές 

3. Μέτρα για τη στήριξη της ζήτησης και της χρήσης δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας (ΠΥΧ), συμπεριλαμβανομένων δράσεων για τη διευκόλυνση 

της ανάπτυξής τους, ιδίως μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής της οδηγίας 

για τη μείωση του κόστους της ευρυζωνικότητας στην ΕΕ6 

4. Μηχανισμούς τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων αρμόδιων γραφείων 

ευρυζωνικότητας, για την ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών φορέων και 

τη συμβουλευτική υποστήριξη φορέων υλοποίησης έργων 

5. Μηχανισμό παρακολούθησης βάσει τυποποιημένων δεικτών ευρυζωνικής 

χαρτογράφησης 

                                                 
4 Όπως καθορίζονται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit» - COM(2016)587: https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/policies/improving-connectivity-and-access 
5 Σύμφωνα με το άρθρο 22 της [πρότασης] οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών]. 
6 Οδηγία 2014/61/ΕΕ 
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ΕΤΠΑ και Ταμείο 

Συνοχής: 

3.2 Ανάπτυξη βιώσιμου, 

ανθεκτικού στην 

κλιματική αλλαγή, 

έξυπνου, ασφαλούς και 

διατροπικού ΔΕΔ-Μ  

Ολοκληρωμένος 

σχεδιασμός μεταφορών 

στο κατάλληλο επίπεδο 

Πολυτροπική χαρτογράφηση των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων υποδομών έως 

το 2030, η οποία: 

1. Περιλαμβάνει οικονομική αιτιολόγηση των σχεδιαζόμενων επενδύσεων, με 

βάση αξιόπιστη ανάλυση ζήτησης και κατάρτιση κυκλοφοριακών μοντέλων, η 

οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αναμενόμενες επιπτώσεις της 

απελευθέρωσης των σιδηροδρόμων  

2. Αντικατοπτρίζει τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα, λαμβανομένων ιδίως 

υπόψη των εθνικών σχεδίων για απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα 

3. Περιλαμβάνει επενδύσεις σε διαδρόμους του δικτύου ΔΕΔ-Μ, όπως ορίζονται 

στον κανονισμό (ΕΕ) 1316/2013, σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα 

εργασίας για το ΔΕΔ-Μ  

4. Για επενδύσεις εκτός του κεντρικού ΔΕΔ-Μ, εξασφαλίζει τη 

συμπληρωματικότητα παρέχοντας επαρκή συνδεσιμότητα των περιφερειών 

και των τοπικών κοινοτήτων στο κεντρικό ΔΕΔ-Μ και στους κόμβους του 

5. Διασφαλίζει την διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού δικτύου, μέσω της 

ανάπτυξης ERTMS που συμμορφώνεται με τη γραμμή βάσης 3 και το οποίο 

καλύπτει τουλάχιστον το ευρωπαϊκό σχέδιο εξάπλωσης 

6. Προάγει την πολυτροπικότητα, εντοπίζοντας τις ανάγκες για τερματικούς 

σταθμούς συνδυασμένων μεταφορών ή μεταφόρτωσης για φορτία και 

ενεργούς τρόπους 

7. Περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση των εναλλακτικών 

καυσίμων, σύμφωνα με τα οικεία εθνικά πλαίσια πολιτικής 

8. Περιλαμβάνει εκτίμηση των κινδύνων για την οδική ασφάλεια σύμφωνα με τις 

υφιστάμενες εθνικές στρατηγικές οδικής ασφάλειας, καθώς και χαρτογράφηση 

των οδών και των τμημάτων που επηρεάζονται με ιεράρχηση των αντίστοιχων 

επενδύσεων  

9. Παρέχει πληροφορίες για τους δημοσιονομικούς και χρηματοδοτικούς πόρους 

που αντιστοιχούν στις σχεδιαζόμενες επενδύσεις και που απαιτούνται για την 

κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των υφιστάμενων και 

3.3 Βιώσιμη, ανθεκτική 

στην κλιματική αλλαγή, 

έξυπνη, ασφαλής και 

διατροπική εθνική, 

περιφερειακή και 

τοπική κινητικότητα, με 

καλύτερη πρόσβαση σε 

ΔΕΔ-Μ και 

διασυνοριακή 

κινητικότητα  
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σχεδιαζόμενων υποδομών 

4. Μια πιο 

κοινωνική Ευρώπη 

μέσω της 

υλοποίησης του 

Ευρωπαϊκού 

Πυλώνα 

Κοινωνικών 

Δικαιωμάτων 

ΕΤΠΑ: 

4.1 Ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας 

των αγορών εργασίας 

και της πρόσβασης σε 

ποιοτικές θέσεις 

απασχόλησης μέσω της 

ανάπτυξης υποδομών  

ΕΚΤ: 

4.1.1 Βελτίωση της 

πρόσβασης στην 

απασχόληση για όλους 

όσους αναζητούν 

εργασία, 

συμπεριλαμβανομένων 

των νέων, και τον μη 

ενεργό πληθυσμό και 

προώθηση της 

Στρατηγικό πλαίσιο 

πολιτικής για τις 

ενεργητικές πολιτικές για 

την αγορά εργασίας 

Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για τις ενεργητικές πολιτικές για την 

αγορά εργασίας βάσει των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, το 

οποίο περιλαμβάνει: 

1. Ρυθμίσεις για τη διενέργεια κατάρτισης προφίλ των ατόμων που ζητούν 

εργασία και την εκτίμηση των αναγκών τους, μεταξύ των άλλων και για 

επιχειρηματικές διαδρομές 

2. Πληροφορίες σχετικά με τις νέες θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες 

απασχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

3. Ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η 

παρακολούθηση και η επανεξέταση του διενεργούνται σε στενή συνεργασία 

με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη  

4. Ρυθμίσεις για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την επανεξέταση των 

ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας   

5. Όσον αφορά τις παρεμβάσεις για την απασχόληση των νέων, τεκμηριωμένες 

και στοχοθετημένες διαδρομές για τους νέους που βρίσκονται εκτός 

απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, οι οποίες περιλαμβάνουν μέτρα 

προσέγγισης και βασίζονται σε απαιτήσεις ποιότητας, λαμβανομένων υπόψη 
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αυτοαπασχόλησης και 

της κοινωνικής 

οικονομίας·  

4.1.2 Εκσυγχρονισμός 

των θεσμών και των 

υπηρεσιών της αγοράς 

εργασίας, ώστε να 

εξασφαλίζεται η 

έγκαιρη και 

εξατομικευμένη βοήθεια 

και η στήριξη της 

προσαρμογής στις 

ανάγκες της αγοράς 

εργασίας, των 

μεταβάσεων και της 

κινητικότητας·  

των κριτηρίων για ποιοτικά προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης, 

στο πλαίσιο εφαρμογής των προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία 

ΕΤΠΑ: 

4.1 Ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας 

των αγορών εργασίας 

και της πρόσβασης σε 

ποιοτικές θέσεις 

απασχόλησης μέσω της 

ανάπτυξης υποδομών  

 

ΕΚΤ: 

4.1.3 Προώθηση 

καλύτερης ισορροπίας 

μεταξύ εργασίας και 

ιδιωτικής ζωής, όπου 

Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο 

για την ισότητα των φύλων  

Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την ισότητα των φύλων, το 

οποίο περιλαμβάνει: 

1. Τεκμηριωμένο προσδιορισμό των προκλήσεων για την ισότητα των φύλων 

2. Μέτρα για την αντιμετώπιση των διαφορών μεταξύ των φύλων ως προς την 

απασχόληση, τις αμοιβές και τις συντάξεις, και την προώθηση της 

ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, μεταξύ άλλων 

μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης σε προσχολική εκπαίδευση και 

φροντίδα, με στόχους  

3. Ρυθμίσεις για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την επανεξέταση του 

στρατηγικού πλαισίου πολιτικής και των μεθόδων συλλογής δεδομένων 

4. Ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η 

παρακολούθηση και η επανεξέταση του διενεργούνται σε στενή συνεργασία 

με τους φορείς ισότητας, τους κοινωνικούς εταίρους και τις σχετικές 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
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περιλαμβάνονται η 

πρόσβαση στην παιδική 

φροντίδα, ένα υγιές και 

κατάλληλα 

προσαρμοσμένο 

περιβάλλον εργασίας 

για την αντιμετώπιση 

των κινδύνων για την 

υγεία, η προσαρμογή 

των εργαζομένων στις 

αλλαγές και η ενεργός 

γήρανση· 

ΕΤΠΑ: 

4.2 Βελτίωση της 

πρόσβασης σε ποιοτικές 

υπηρεσίες εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και διά βίου 

μάθησης χωρίς 

αποκλεισμούς μέσω της 

ανάπτυξης υποδομών· 

 

ΕΚΤ: 

4.2.1 Βελτίωση της 

ποιότητας, της 

αποτελεσματικότητας 

και της συνάφειας των 

συστημάτων 

εκπαίδευσης και 

κατάρτισης με την 

αγορά εργασίας·  

Στρατηγικό πλαίσιο 

πολιτικής για το σύστημα 

εκπαίδευσης και 

κατάρτισης σε όλα τα 

επίπεδα. 

Εφαρμόζεται εθνικό και/ή περιφερειακό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για το 

σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο περιλαμβάνει:  

1. Τεκμηριωμένα συστήματα πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, καθώς και 

μηχανισμούς παρακολούθησης των αποφοίτων και υπηρεσίες ποιοτικής και 

αποτελεσματικής καθοδήγησης για εκπαιδευόμενους κάθε ηλικίας  

2. Μέτρα για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και της συμμετοχής σε 

ποιοτική, συναφή και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και της 

ολοκλήρωσής της, καθώς και της απόκτησης βασικών ικανοτήτων σε όλα τα 

επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

3. Μηχανισμό συντονισμού σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

συμπεριλαμβανομένης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και σαφή ανάθεση 

αρμοδιοτήτων μεταξύ των σχετικών εθνικών και/ή περιφερειακών φορέων  

4. Ρυθμίσεις για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την επανεξέταση του 

στρατηγικού πλαισίου πολιτικής  

5. Μέτρα που στοχεύουν σε ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης και χαμηλών 

προσόντων και σε άτομα με μειονεκτικό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και 

διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων  

6. Μέτρα για τη στήριξη των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών και του 
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4.2.2 Προώθηση 

ευέλικτων 

δυνατοτήτων 

αναβάθμισης 

δεξιοτήτων και 

επανεκπαίδευσης για 

όλους, μεταξύ άλλων 

με τη διευκόλυνση 

των αλλαγών 

σταδιοδρομίας και την 

προώθηση της 

επαγγελματικής 

κινητικότητας  

4.2.3 Προώθηση της 

ισότιμης πρόσβασης, 

ιδίως για τις 

μειονεκτούσες ομάδες, 

σε ποιοτική και χωρίς 

αποκλεισμούς 

εκπαίδευση και 

κατάρτιση, από την 

προσχολική εκπαίδευση 

και φροντίδα μέσω της 

γενικής και της 

επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και έως την 

τριτοβάθμια 

εκπαίδευση· 

ακαδημαϊκού προσωπικού όσον αφορά τις κατάλληλες μεθόδους μάθησης, την 

αξιολόγηση και την επικύρωση των βασικών ικανοτήτων 

7. Μέτρα για την προώθηση της κινητικότητας των εκπαιδευομένων και του 

προσωπικού και της διακρατικής συνεργασίας των παρόχων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, μεταξύ άλλων μέσω της αναγνώρισης των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων και των προσόντων 

ΕΤΠΑ: Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την κοινωνική ένταξη και 
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4.3 Ακόμη μεγαλύτερη 

κοινωνικοοικονομική 

ένταξη 

περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, 

μεταναστών και των 

μειονεκτουσών ομάδων, 

με την εφαρμογή 

ολοκληρωμένων μέτρων 

που αφορούν μεταξύ 

άλλων τη στέγαση και 

τις κοινωνικές 

υπηρεσίες  

ΕΚΤ: 

4.3.1 Προώθηση της 

ενεργητικής ένταξης, 

μεταξύ άλλων και με 

σκοπό την προώθηση 

των ίσων ευκαιριών 

και της ενεργού 

συμμετοχής, και 

βελτίωση της 

απασχολησιμότητας·  

 

πολιτικής για την 

κοινωνική ένταξη και τη 

μείωση της φτώχειας 

τη μείωση της φτώχειας, το οποίο περιλαμβάνει: 

1. Τεκμηριωμένη διάγνωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, 

συμπεριλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας, της έλλειψης στέγης, του 

χωροταξικού και εκπαιδευτικού διαχωρισμού, της περιορισμένης πρόσβασης 

σε βασικές υπηρεσίες και υποδομές, και των ειδικών αναγκών των ευάλωτων 

ατόμων 

2. Μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση του διαχωρισμού σε όλους 

τους τομείς, μεταξύ άλλων με την παροχή επαρκούς εισοδηματικής στήριξης, 

αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες 

για τα ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών  

3. Μέτρα για τη μετάβαση από την ιδρυματική περίθαλψη στη φροντίδα σε 

επίπεδο τοπικής κοινότητας 

4. Ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η 

παρακολούθηση και η επανεξέταση του διενεργούνται σε στενή συνεργασία 

με τους κοινωνικούς εταίρους και τις σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών 

ΕΚΤ: 

4.3.2 Προώθηση της 

κοινωνικοοικονομικής 

ένταξης των 

περιθωριοποιημένων 

Εθνική στρατηγική για την 

ένταξη των Ρομά 

Εφαρμόζεται εθνική στρατηγική για την ένταξη των Ρομά (ΕΣΕΡ), η οποία 

περιλαμβάνει: 

1. Μέτρα για την επίσπευση της ένταξης των Ρομά, την πρόληψη και την 

εξάλειψη του διαχωρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου και 

την κατάσταση των νέων Ρομά, και ορίζει βασικά και μετρήσιμα ορόσημα και 

στόχους 
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κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά 

2. Ρυθμίσεις για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την επανεξέταση των 

μέτρων για την ένταξη των Ρομά 

3. Ρυθμίσεις για την ενσωμάτωση μέτρων για την ένταξη των Ρομά σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

4. Ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η 

παρακολούθηση και η επανεξέταση της διενεργούνται σε στενή συνεργασία με 

την κοινωνία των πολιτών των Ρομά και όλα τα άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα 

μέρη, μεταξύ άλλων και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

ΕΤΠΑ: 

4.4 Εξασφάλιση 

ισότιμης πρόσβασης 

στην υγειονομική 

περίθαλψη με την 

ανάπτυξη υποδομών, 

συμπεριλαμβανομένης 

της πρωτοβάθμιας 

υγειονομικής 

περίθαλψης· 

 

ΕΚΤ: 

4.3.4 Αναβάθμιση 

της ισότιμης και 

έγκαιρης πρόσβασης 

σε ποιοτικές, βιώσιμες 

και προσιτές 

υπηρεσίες· βελτίωση 

της προσβασιμότητας, 

της 

αποτελεσματικότητας 

Στρατηγικό πλαίσιο 

πολιτικής για την υγεία.  
Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την υγεία, 

το οποίο εμπεριέχει: 

1. Χαρτογράφηση των αναγκών στους τομείς της υγείας και της μακροχρόνιας 

περίθαλψης, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά το ιατρικό προσωπικό, με σκοπό τη 

διασφάλιση βιώσιμων και συντονισμένων μέτρων  

2. Μέτρα για τη διασφάλιση της αποδοτικότητας, της βιωσιμότητας, της 

προσβασιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας των υπηρεσιών υγείας 

και μακροχρόνιας περίθαλψης, τα οποία μεταξύ άλλων εστιάζουν ειδικά σε 

άτομα που είναι αποκλεισμένα από τα συστήματα υγείας και μακροχρόνιας 

περίθαλψης 

3. Μέτρα για την προώθηση των υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, 

όπου περιλαμβάνονται η πρόληψη και η πρωτοβάθμια περίθαλψη, καθώς και 

οι υπηρεσίες κατ’ οίκον περίθαλψης 
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και της 

ανθεκτικότητας των 

συστημάτων 

υγειονομικής 

περίθαλψης· 

βελτίωση της 

πρόσβασης στις 

υπηρεσίες 

μακροχρόνιας 

περίθαλψης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Υπόδειγμα για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ (Στόχος «Επενδύσεις 

στην απασχόληση και την ανάπτυξη»), το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ – 

άρθρο 16 παράγραφος 3 

CCI  

Τίτλος στα αγγλικά [255 χαρακτήρες1] 

Τίτλος στην εθνική γλώσσα ή 

γλώσσες 

[255] 

Έκδοση  

Πρώτο έτος [4] 

Τελευταίο έτος [4] 

Επιλέξιμο από  

Επιλέξιμο έως  

Αριθμός απόφασης της 

Επιτροπής 

 

Ημερομηνία απόφασης της 

Επιτροπής 

 

Αριθμός τροποποιητικής 

απόφασης του κράτους 

μέλους 

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος 

της τροποποιητικής 

απόφασης του κράτους 

μέλους 

 

Μη ουσιαστική μεταφορά 

(άρθρο 19 παράγραφος 5) 

Ναι/Όχι 

Περιφέρειες NUTS που 

καλύπτει το πρόγραμμα (άνευ 

αντικειμένου για το ΕΤΘΑ) 

 

Οικείο ταμείο  ΕΤΠΑ 

 Ταμείο Συνοχής 

 ΕΚΤ+ 

 ΕΤΘΑ 

1. Στρατηγική του προγράμματος: κύριες προκλήσεις ανάπτυξης και πολιτικές 

απαντήσεις 

                                                 
1 Ο αριθμός σε αγκύλες αναφέρεται στον αριθμό χαρακτήρων. 
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Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημεία i)-vii) και στοιχείο β) 

Πεδίο κειμένου [30 000] 

 

Για τον στόχο για την απασχόληση και την ανάπτυξη: 

Πίνακας 1 

Στόχος 

πολιτικής  

Ειδικός στόχος 

ή ειδική 

προτεραιότητα*  

Αιτιολόγηση (συνοπτικά) 

  [2 000 ανά ειδικό στόχο ή ειδική προτεραιότητα] 

* Ειδικές προτεραιότητες σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚΤ+ 

 

Για το ΕΤΘΑ: 

Πίνακας 1Α 

Στόχος 

πολιτικής  

Προτεραιότητα Ανάλυση SWOT (για κάθε 

προτεραιότητα) 

 

Αιτιολόγηση (συνοπτικά) 

  Πλεονεκτήματα 

[10 000 ανά προτεραιότητα]  

[20 000 ανά προτεραιότητα] 

Αδυναμίες 

[10 000 ανά προτεραιότητα] 

Ευκαιρίες 

[10 000 ανά προτεραιότητα] 

Απειλές 

[10 000 ανά προτεραιότητα] 

Προσδιορισμός των αναγκών με 

βάση την ανάλυση SWOT και 

λαμβανομένων υπόψη των 

στοιχείων που ορίζονται στο 

άρθρο 6 παράγραφος 6 του 

κανονισμού ΕΤΘΑ 

[10 000 ανά προτεραιότητα] 

2. Προτεραιότητες εκτός της τεχνικής βοήθειας 

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 2 και παράγραφος 3 στοιχείο γ) 

Πίνακας 1 Τ: Δομή προγράμματος* 
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ID Τίτλος [300] ΤΒ Βάση 

υπολογισμού 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας που 

υποστηρίζεται 

Ειδικός 

στόχος που 

έχει επιλεγεί 

1 Προτεραιότητα 1 Όχι  ΕΤΠΑ Περισσότερο ΕΣ 1 

 Μετάβασης 

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

ΕΣ 2 

Εξόχως απόκεντρες 

και 

αραιοκατοικημένες 

Περισσότερο ΕΣ 3 

2 Προτεραιότητα 2 Όχι  ΕΚΤ+ 

 

Περισσότερο ΕΣ 4 

 Μετάβασης 

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

ΕΣ 5 

Εξόχως απόκεντρες 

3 Προτεραιότητα 3 Όχι  ΤΣ Α/Α  

3 Προτεραιότητα «Τεχνική 

βοήθεια» 

Ναι    ΑΑ 

 

.. Ειδική προτεραιότητα 

«Απασχόληση των νέων» 

Όχι  ΕΚΤ+   

.. Ειδική προτεραιότητα 

«Ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις» 

Όχι  ΕΚΤ+   

.. Ειδική προτεραιότητα 

«Καινοτόμες δράσεις» 

Όχι  ΕΚΤ+  ΕΣ 8 

 Ειδική προτεραιότητα 

«Υλικές στερήσεις» 

Όχι  ΕΚΤ+  ΕΣ 9 

* Τα στοιχεία σ’ αυτόν τον πίνακα θα χρησιμεύσουν ως τεχνικές πληροφορίες για την προσυμπλήρωση άλλων πεδίων και 

πινάκων στο υπόδειγμα σε ηλεκτρονική μορφή. Άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑ. 

2.1 Τίτλος της προτεραιότητας [300] (επαναλαμβάνεται για κάθε άξονα προτεραιότητας) 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά μια σχετική ειδική σύσταση ανά χώρα 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά την απασχόληση των νέων 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά καινοτόμες δράσεις 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά την αντιμετώπιση των υλικών στερήσεων** 

* Πίνακας που εφαρμόζεται στις προτεραιότητες του ΕΚΤ+. 

** Αν σημειωθεί, μεταβείτε στο τμήμα 2.1.2 
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2.1.1 Ειδικός στόχος
2
 (στόχος «Απασχόληση και ανάπτυξη») ή Τομέας στήριξης (ΕΤΘΑ) 

– επαναλαμβάνεται για κάθε επιλεγέντα ειδικό στόχο ή τομέα στήριξης, για προτεραιότητες 

εκτός της τεχνικής βοήθειας 

2.1.1.1 Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημεία i), iii), iv), v) και vi)· 

Σχετικά είδη δράσεων — άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i): 

Πεδίο κειμένου [8 000] 

 

Κατάλογος σχεδιαζόμενων πράξεων στρατηγικής σημασίας – άρθρο 17 παράγραφος 3 

στοιχείο δ) σημείο i): 

Πεδίο κειμένου [2 000] 

Βασικές ομάδες-στόχοι – άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii): 

Πεδίο κειμένου [1 000] 

Ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών 

εργαλείων – άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv) 

Πεδίο κειμένου [2 000] 

Διαπεριφερειακές και διακρατικές δράσεις  – άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο v) 

Πεδίο κειμένου [2 000] 

Προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων – άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο vi) 

Πεδίο κειμένου [1 000] 

2.1.1.2 Δείκτες
3
 

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) 

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα  Ειδικός 

στόχος 

(στόχος 

«Απασχόληση 

και 

ανάπτυξη») ή 

Τομέας 

στήριξης 

(ΕΤΘΑ) 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID 

[5] 

Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος 

(2029) 

 

                                                 
2 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vii) του 

κανονισμού ΕΚΤ+. 
3  Πριν από την ενδιάμεση επανεξέταση το 2025 για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το ΤΣ, ανάλυση μόνο για τα 

έτη 2021 έως 2025. 
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Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 

Προτεραιότ

ητα  

Ειδικός 

στόχος 

(στόχος 

«Απασχόλ

ηση και 

ανάπτυξη»

) ή Τομέας 

στήριξης 

(ΕΤΘΑ) 

Ταμε

ίο 

Κατηγορ

ία 

περιφέρε

ιας 

I

D 

[5

] 

Δείκτ

ης 

[255] 

Μονάδ

α 

μέτρησ

ης 

Γραμμ

ή 

βάσης 

ή τιμή 

αναφορ

άς 

Έτος 

αναφορ

άς 

Στόχ

ος 

(2029

) 

 

Πηγή 

δεδομέν

ων [200] 

Παρατηρή

σεις [200] 

            

            

2.1.1.3 Ενδεικτική κατανομή των πόρων του προγράμματος (ΕΕ) ανά είδος παρέμβασης
4
 

(άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑ) 

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο vii) 

Πίνακας 4: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

 

Πίνακας 5: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

 

Πίνακας 6: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

 

                                                 
4 Πριν από την ενδιάμεση επανεξέταση το 2025 για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το ΤΣ, ανάλυση μόνο για τα έτη 

2021 έως 2025. 
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Πίνακας 7: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

2.1.2 Ειδικός στόχος «Αντιμετώπιση των υλικών στερήσεων» 

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3· ΚΚΔ 

Είδη υποστήριξης 

Πεδίο κειμένου [2 000 χαρακτήρες] 

Βασικές ομάδες-στόχοι 

Πεδίο κειμένου [2 000 χαρακτήρες] 

Περιγραφή των εθνικών ή περιφερειακών καθεστώτων στήριξης. 

Πεδίο κειμένου [2 000 χαρακτήρες] 

Κριτήρια για την επιλογή των πράξεων
5
 

Πεδίο κειμένου [4 000 χαρακτήρες] 

2.T. Προτεραιότητα «Τεχνική βοήθεια» 

Παραπομπή:  Άρθρο 17 παράγραφος 3) στοιχείο ε) άρθρα 29, 30, 31, 89 ΚΚΔ· 

Περιγραφή της τεχνικής βοήθειας βάσει κατ’ αποκοπή πληρωμών – άρθρο 30 

Πεδίο κειμένου [5 000]  

 

Περιγραφή της τεχνικής βοήθειας βάσει πληρωμών που δεν συνδέονται με δαπάνες – άρθρο 31 

Πεδίο κειμένου [3 000]  

 

Πίνακας 8: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κωδικός  Ποσό (EUR) 

     

 

Πίνακας 9: Διάσταση 5 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

                                                 
5 Μόνο για προγράμματα που περιορίζονται στον ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) σημείο vii) του κανονισμού ΕΚΤ+ 
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Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κωδικός  Ποσό (EUR) 

     

3. Σχέδιο χρηματοδότησης 

Παραπομπή:  Άρθρο 17 παράγραφος 3) στοιχείο στ) σημεία i)-iii)· άρθρο 106 παράγραφοι 1-3, 

άρθρο 10· άρθρο 21· ΚΚΔ,  
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3.A Μεταφορές και συνεισφορές
6
 

Παραπομπή: Άρθρο 10· άρθρο 21· ΚΚΔ 

 Τροποποίηση του προγράμματος που αφορά το άρθρο 10 του ΚΚΔ (συνεισφορά στον 

μηχανισμό InvestEU) 

 Τροποποίηση του προγράμματος που αφορά το άρθρο 21 του ΚΚΔ (μεταφορές σε μέσα 

υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση μεταξύ ταμείων επιμερισμένης διαχείρισης) 

 

Πίνακας 15: Συνεισφορές στον μηχανισμό InvestEU* 

 Κατηγορία 

περιφερειών 

Σκέλος 1 Σκέλος 2 Σκέλος 3 Σκέλος 4 Σκέλος 5 Ποσό 

  (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ)=(α)+(β)+(γ)+(δ)+(ε) 

ΕΤΠΑ Περισσότερο 

αναπτυγμένες 
      

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
      

Μετάβασης       

Εξόχως 

απόκεντρες και 

βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

      

ΕΚΤ+ Περισσότερο 

αναπτυγμένες 
      

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
      

Μετάβασης       

Εξόχως 

απόκεντρες 
      

ΤΣ        

ΕΤΘΑ        

Σύνολο        

* Σωρευτικά ποσά για όλες τις συνεισφορές κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. 

Πίνακας 16: Μεταφορές σε μέσα υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση*  

Ταμείο Κατηγορί

α 

περιφερει

ών 

Μέσο 1 Μέσο 2 Μέσο 3 Μέσο 4 Μέσο 5 Ποσό μεταφοράς 

  (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ)=(α)+(β)+(γ)+(δ)+(ε

                                                 
6 Εφαρμόζεται μόνο τροποποιήσεις προγραμμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 21 του ΚΚΔ. 
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) 

ΕΤΠΑ Περισσότερ

ο 

αναπτυγμέν

ες 

      

Μετάβασης       

Λιγότερο 

αναπτυγμέν

ες 

      

Εξόχως 

απόκεντρες 

και βόρειες 

αραιοκατοι

κημένες 

      

ΕΚΤ+ Περισσότερ

ο 

αναπτυγμέν

ες 

      

Μετάβασης       

Λιγότερο 

αναπτυγμέν

ες 

      

Εξόχως 

απόκεντρες 
      

ΤΣ        

ΕΤΘΑ        

Σύνολο        

* Σωρευτικά ποσά για όλες τις μεταφορές κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. 
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Πίνακας 17: Μεταφορές μεταξύ ταμείων επιμερισμένης διαχείρισης* 

 ΕΤΠΑ ΕΚΤ+ Τ

Σ 

ΕΤΘ

Α 

ΤΑΜΕ

: 

ΤΕ

Α 

ΜΔΣ

Θ 

Σύνολ

ο  

Περισσότερ

ο 

αναπτυγμέν

ες 

Μετάβαση

ς 

Λιγότερο 

αναπτυγμέν

ες 

Εξόχως 

απόκεντρες και 

βόρειες 

αραιοκατοικημέν

ες 

Περισσότερ

ο 

αναπτυγμέν

ες 

Μετάβαση

ς 

Λιγότερο 

αναπτυγμέν

ες 

Εξόχως 

απόκεντρε

ς 

ΕΤΠΑ Περισσότερο 

αναπτυγμένες 
              

Μετάβασης               

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
              

Εξόχως 

απόκεντρες και 

βόρειες 

αραιοκατοικημέν

ες 

              

ΕΚΤ+ Περισσότερο 

αναπτυγμένες 
              

Μετάβασης                

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
              

Εξόχως 

απόκεντρες  
              

ΤΣ                

ΕΤΘΑ                

Σύνολ

ο 

               

* Σωρευτικά ποσά για όλες τις μεταφορές κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. 
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3.1 Χρηματοδοτικά κονδύλια ανά έτος 

Παραπομπή:  Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο στ) σημείο i) 

Πίνακας 10: Χρηματοδοτικά κονδύλια ανά έτος 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Σύνολο  

ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

        

Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

        

Μετάβασης         

Εξόχως 

απόκεντρες και 

βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

        

Σύνολο          

ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

        

Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

        

Μετάβασης         

Εξόχως 

απόκεντρες 

        

Σύνολο           
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Ταμείο 

Συνοχής 

Α/Α         

ΕΤΘΑ Α/Α         

Σύνολο           
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3.2 Σύνολο χρηματοδοτικών κονδυλίων ανά Ταμείο και εθνική συγχρηματοδότηση
1 

Παραπομπή:  Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο στ) σημείο ii), άρθρο 17 παράγραφος 6 

Για τον στόχο για την απασχόληση και την ανάπτυξη: 

Πίνακας 11: Σύνολο χρηματοδοτικών κονδυλίων ανά Ταμείο και εθνική συγχρηματοδότηση 

Αρ. 

στόχου 

πολιτικής 

ή ΤΒ 

Προτεραιότητα Βάση για τον 

υπολογισμό της 

ενωσιακής 

στήριξης 

(συνολικής ή 

δημόσιας) 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας*  

Συνεισφορά 

της ΕΕ 

Εθνική 

συνεισφορά 

Ενδεικτική ανάλυση 

της εθνικής 

συμμετοχής 

Σύνολο Ποσοστό 

συγχρηματοδότησης 

δημόσια  ιδιωτική  

    (α) (β) = (γ) + (δ) (γ) (δ) (ε)=(α)+(β)** (στ)=(α)/(ε)** 

 Προτεραιότητα 1 Δ/Σ ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες       

Περισσότερο αναπτυγμένες       

Μετάβασης       

Ειδικά κονδύλια για εξόχως 

απόκεντρες και βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

περιοχές 

      

 Προτεραιότητα 2  ΕΚΤ+ Λιγότερο αναπτυγμένες       

Περισσότερο αναπτυγμένες       

Μετάβασης       

                                                 
1 Πριν από την ενδιάμεση επανεξέταση το 2025 για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το ΤΣ, χρηματοδοτικά κονδύλια μόνο για τα έτη 2021 έως 2025. 
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Εξόχως απόκεντρες       

 Προτεραιότητα 3  ΤΣ        

ΤΒ ΤΒ άρθρο 29 

ΚΚΔ 

 ΕΤΠΑ ή 

ΕΚΤ+ ή 

ΤΣ 

       

 ΤΒ άρθρο 30 

ΚΚΔ 

 ΕΤΠΑ ή 

ΕΚΤ+ ή 

ΤΣ 

       

Σύνολο ΕΤΠΑ 

 

  Περισσότερο αναπτυγμένες       

  Μετάβασης       

  Λιγότερο αναπτυγμένες       

  Ειδικά κονδύλια για εξόχως 

απόκεντρες και βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

περιοχές 

      

Σύνολο ΕΚΤ+ 

 

  Περισσότερο αναπτυγμένες       

  Μετάβασης       

  Λιγότερο αναπτυγμένες       

  Εξόχως απόκεντρες       

Σύνολο ΤΣ  Α/Α        

Γενικό σύνολο          

* Για το ΕΤΠΑ: λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, περιφέρειες μετάβασης, περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και, κατά περίπτωση, 

ειδικά κονδύλια για τις εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιοχές. Για το ΕΚΤ+: λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, περιφέρειες μετάβασης, περισσότερο 

αναπτυγμένες περιφέρειες και, κατά περίπτωση, πρόσθετα κονδύλια για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Για το Ταμείο Συνοχής: άνευ αντικειμένου. Για την παροχή τεχνικής βοήθειας, η εφαρμογή των κατηγοριών 

περιφερειών εξαρτάται από την επιλογή ταμείου. 
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** Κατά περίπτωση για όλες τις κατηγορίες περιφερειών. 
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Για το ΕΤΘΑ: 

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο στ) σημείο iii) 

Πίνακας 11 A 

Προτεραιότητα Τύπος τομέα 

στήριξης 

(ονοματολογία 

που 

καθορίζεται 

στον 

κανονισμό 

ΕΤΘΑ) 

Βάση για τον 

υπολογισμό 

της ενωσιακής 

στήριξης 

Συνεισφορά ΕΕ Εθνική 

δημόσια 

Σύνολο Ποσοστό 

συγχρηματοδότησης 

Προτεραιότητα 

1 

1.1 Δημόσια     

1.2 Δημόσια     

1.3 Δημόσια     

1.4 Δημόσια     

1.5 Δημόσια     

Προτεραιότητα 

2 

2.1 Δημόσια     

Προτεραιότητα 

3 

3.1 Δημόσια     

Προτεραιότητα 

4 

4.1 Δημόσια     

Τεχνική 

βοήθεια 

5.1 Δημόσια     

4. Αναγκαίοι πρόσφοροι όροι 

Παραπομπή: Άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο η) 

Πίνακας 12: Αναγκαίοι πρόσφοροι όροι 

Αναγκαίοι 

πρόσφοροι 

όροι 

Ταμείο Ειδικός 

στόχος 

(άνευ 

αντικειμένου 

για το 

ΕΤΘΑ) 

Πλήρωση 

αναγκαίου 

πρόσφορου 

όρου 

Κριτήρια  Εκπλήρωση 

των 

κριτηρίων 

Παραπομπή 

σε σχετικά 

έγγραφα  

Αιτιολόγηση  

   Ναι/Όχι Κριτήριο 1 Ν/Ο [500] [1 000] 

    Κριτήριο 2 Ν/Ο   
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5. Αρχές του προγράμματος  

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3) στοιχείο ι)· άρθρο 65, άρθρο 78 ΚΚΔ 

Πίνακας 13: Αρχές του προγράμματος 

Αρχές του προγράμματος  Επωνυμία του φορέα 

[500] 

Όνομα υπεύθυνου 

επικοινωνίας [200] 

 

Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου 

[200] 

Διαχειριστική αρχή    

Ελεγκτική αρχή    

Φορέας που λαμβάνει 

πληρωμές από την 

Επιτροπή 

   

6. Εταιρική σχέση  

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) 

Πεδίο κειμένου [10 000] 

7. Επικοινωνία και προβολή 

Παραπομπή:  άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο θ) του ΚΚΔ· άρθρο 42 παράγραφος 2 του ΚΚΔ  

Πεδίο κειμένου [4 500] 

8. Χρήση μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και 

χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες 

Παραπομπή: Άρθρα 88 και 89 του ΚΚΔ 

Πίνακας 14: Χρήση μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και χρηματοδότησης που 

δεν συνδέεται με δαπάνες 

Ένδειξη χρήσης των άρθρων 88 και 89:* Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Ειδικός 

στόχος 

(στόχος 

«Απασχόληση 

και 

ανάπτυξη») ή 

Τομέας 

στήριξης 

(ΕΤΘΑ) 

Χρήση επιστροφής επιλέξιμων δαπανών βάσει μοναδιαίων δαπανών, 

εφάπαξ ποσών και κατ’ αποκοπή συντελεστών στο πλαίσιο 

Προτεραιότητα 

1 

ΕΤΠΑ ΕΣ 1 

ΕΣ 2 
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προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 88 του ΚΚΔ 
Προτεραιότητα 

2 

ΕΚΤ+ ΕΣ 3 

ΕΣ 4 

Προτεραιότητα 

3 

ΤΣ ΕΣ 5 

ΕΣ 6 

Χρήση χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες σύμφωνα με 

το άρθρο 89 του ΚΚΔ 

Προτεραιότητα 

1 

ΕΤΠΑ ΕΣ 7 

ΕΣ 8 

Προτεραιότητα 

2 

ΕΚΤ+ ΕΣ 9 

ΕΣ 10 

Προτεραιότητα 

3 

ΤΣ ΕΣ 11 

ΕΣ 12 

* Πλήρεις πληροφορίες παρέχονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιέχονται στα παραρτήματα του ΚΚΔ. 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 Επιστροφή επιλέξιμων δαπανών βάσει μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών και κατ’ αποκοπή 

συντελεστών (άρθρο 88 του ΚΚΔ) 

 Χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με δαπάνες (άρθρο 89 του ΚΚΔ) 

 Σχέδιο δράσης ΕΤΘΑ για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας 

 Σχέδιο δράσης ΕΤΘΑ για κάθε εξόχως απόκεντρη περιοχή 
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Προσάρτημα 1:  Επιστροφή επιλέξιμων δαπανών από την Επιτροπή στο κράτος μέλος 

βάσει μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών και κατ’ αποκοπή συντελεστών  

Υπόδειγμα για την υποβολή δεδομένων προς εξέταση από την Επιτροπή 

(άρθρο 88) 

 

Ημερομηνία υποβολής της πρότασης  

Τρέχουσα έκδοση   
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A. Σύνοψη των κύριων στοιχείων  

Προτεραιότητα  Ταμείο Ειδικός 

στόχος (στόχος 

«Απασχόληση 

και 

ανάπτυξη») ή 

Τομέας 

στήριξης 

(ΕΤΘΑ) 

Κατηγορία 

περιφέρειας  

Εκτιμώμενο 

ποσοστό των 

εκτιμώμενων 

χρηματοδοτικών 

κονδυλίων στο 

πλαίσιο της 

προτεραιότητας 

όπου θα 

εφαρμοστεί η 

απλουστευμένη 

επιλογή κόστους 

(ΑΕΚ) σε % 

(κατ’ εκτίμηση) 

Τύπος/-οι πράξης/-εων Ονομασία/-ες αντίστοιχου/-

ων δείκτη/-ών 

Μονάδα μέτρησης 

για τον δείκτη 

Τύπος ΑΕΚ 

(τυποποιημένη 

κλίμακα 

μοναδιαίων 

δαπανών, 

εφάπαξ ποσών 

ή κατ’ 

αποκοπή 

συντελεστών) 

Αντίστοιχες 

τυποποιημένες 

κλίμακες 

μοναδιαίων 

δαπανών, εφάπαξ 

ποσών ή κατ’ 

αποκοπή 

συντελεστών 

(στο εθνικό 

νόμισμα) 

     Κωδικός Περιγραφή Κωδικός  Περιγραφή    
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Β. Λεπτομερή στοιχεία ανά τύπο πράξης (συμπληρώνεται για κάθε τύπο πράξης) 

Η διαχειριστική αρχή λαμβάνει υποστήριξη από εξωτερική εταιρεία για τον καθορισμό 

των παρακάτω απλουστευμένων επιλογών κόστους;  

Εάν ναι, να προσδιοριστεί η εξωτερική εταιρεία:  Ναι/Όχι – Επωνυμία εξωτερικής 

εταιρείας 

Τύποι πράξης: 

1.1. Περιγραφή του τύπου της πράξης   

1.2 Οικεία προτεραιότητα / οικείος/-οι 

ειδικός/-οί στόχος/-οι (στόχος «Απασχόληση 

και ανάπτυξη») ή Τομέας στήριξης (ΕΤΘΑ) 

 

 

 

1.3 Ονομασία δείκτη
1
  

1.4 Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη  

1.5 Τυποποιημένη κλίμακα μοναδιαίας 

δαπάνης, εφάπαξ ποσού ή κατ’ αποκοπή 

συντελεστή 

 

1.6 Ποσό   

1.7 Κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται 

από μοναδιαία δαπάνη, εφάπαξ ποσό ή κατ’ 

αποκοπή συντελεστή 

 

1.8 Οι εν λόγω κατηγορίες δαπανών 

καλύπτουν όλες τις επιλέξιμες δαπάνες για 

την πράξη; (Ν/Ο) 

 

1.9 Μέθοδος προσαρμογής/-ών   

11.10 Επαλήθευση της επίτευξης της μονάδας 

μέτρησης   

- ποιο/-α έγγραφο/-α θα χρησιμοποιηθεί/-ούν 

για την επαλήθευση της επίτευξης της 

μονάδας μέτρησης; 

- να περιγραφεί τι θα ελέγχεται κατά τις 

διαχειριστικές επαληθεύσεις 

(συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων) και 

από ποιον.   

- ποιες ρυθμίσεις εφαρμόζονται για τη 

συλλογή και αποθήκευση των 

περιγραφόμενων δεδομένων/εγγράφων; 

 

1.11 Πιθανά στρεβλά κίνητρα ή προβλήματα 

που προκαλούνται από αυτόν τον δείκτη, 
 

                                                 
1 Για έναν τύπο πράξης είναι δυνατοί περισσότεροι συμπληρωματικοί δείκτες (για παράδειγμα ένας δείκτης εκροών και ένας δείκτης 

αποτελεσμάτων). Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα πεδία 1.3 έως 1.11 θα πρέπει να συμπληρώνονται για κάθε δείκτη. 
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δυνητικοί τρόποι μετριασμού τους, και 

εκτιμώμενο επίπεδο κινδύνου 

1.12 Συνολικό ποσό (εθνικό και ενωσιακό) 

που αναμένεται να επιστραφεί  
 

 

Γ. Υπολογισμός της τυποποιημένης κλίμακας μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών ή 

κατ’ αποκοπή συντελεστών 

1. Πηγή δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της τυποποιημένης κλίμακας 

μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών ή κατ’ αποκοπή συντελεστών (ποιος παρήγαγε, 

συνέλεξε και καταχώρισε τα δεδομένα, που αποθηκεύονται τα δεδομένα, προθεσμίες, 

επαλήθευση κ.λπ.) 

 

2. Να διευκρινιστεί για ποιον λόγο ενδείκνυνται η προτεινόμενη μέθοδος και ο προτεινόμενος 

υπολογισμός για τον τύπο πράξης. 

 

3. Να διευκρινιστεί πώς έγιναν οι υπολογισμοί, συμπεριλαμβανομένων ιδίως τυχόν 

παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν από πλευράς ποιότητας ή ποσοτήτων. Κατά περίπτωση, 

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και να επισυνάπτονται στο παρόν παράρτημα, σε μορφότυπο 

που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από την Επιτροπή, στατιστικά στοιχεία και σημεία 

αναφοράς.  

 

4. Διευκρινίστε πώς διασφαλίσατε ότι στον υπολογισμό της τυποποιημένης κλίμακας 

μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών ή κατ’ αποκοπή συντελεστών συμπεριλήφθηκαν μόνο 

επιλέξιμες δαπάνες. 

 

5. Αξιολόγηση από την/τις αρχή/-ές ελέγχου της μεθοδολογίας υπολογισμού και των ποσών 

και των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση της επαλήθευσης, της ποιότητας, της συλλογής και της 

αποθήκευσης των δεδομένων. 
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Προσάρτημα 2: Χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με τις δαπάνες 

 

Υπόδειγμα για την υποβολή δεδομένων προς εξέταση από την Επιτροπή 

(άρθρο 89) 

Ημερομηνία υποβολής της πρότασης  

Τρέχουσα έκδοση   
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A. Σύνοψη των κύριων στοιχείων  

Προτεραιότητα  Ταμείο Ειδικός 

στόχος 

(στόχος 

«Απασχόληση 

και 

ανάπτυξη») ή 

Τομέας 

στήριξης 

(ΕΤΘΑ) 

Κατηγορία 

περιφέρειας  
Ποσό που 

καλύπτεται από 

την 

χρηματοδότηση 

που δεν 

συνδέεται με το 

κόστος 

Τύπος/-οι πράξης/-εων Όροι που πρέπει να 

εκπληρωθούν/αποτελέσματα 

που πρέπει να επιτευχθούν 

Ονομασία/-ες 

αντίστοιχου/-ων δείκτη/-

ών 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τον δείκτη 

       Κωδικός  Περιγραφή  

          

          

          

          

Συνολικό 

καλυπτόμενο 

ποσό 
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Β. Λεπτομερή στοιχεία ανά τύπο πράξης (συμπληρώνεται για κάθε τύπο πράξης) 

Τύποι πράξης: 

1.1. Περιγραφή του τύπου της πράξης   

1.2 Οικεία προτεραιότητα / οικείος/-οι 

ειδικός/-οί στόχος/-οι (στόχος 

«Απασχόληση και ανάπτυξη») ή 

οικείος τομέας στήριξης (ΕΤΘΑ) 

 

 

 

1.3 Όροι που πρέπει να εκπληρωθούν ή 

αποτελέσματα που πρέπει να 

επιτευχθούν  

 

1.4 Προθεσμία για την εκπλήρωση των 

όρων και την επίτευξη των 

αποτελεσμάτων 

 

1.5 Ορισμός δείκτη για τα παραδοτέα  

1.6 Μονάδα μέτρησης του δείκτη για τα 

παραδοτέα 
 

1.7 Ενδιάμεσα παραδοτέα (κατά 

περίπτωση) που  ενεργοποιούν τη 

διαδικασία επιστροφής από την 

Επιτροπή με χρονοδιάγραμμα για τις 

επιστροφές 

Ενδιάμεσα 

παραδοτέα  
Ημερομηνία Ποσά 

   

   

1.8 Συνολικό ποσό 

(συμπεριλαμβανομένης της ενωσιακής 

και εθνικής χρηματοδότησης) 
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1.9 Μέθοδος προσαρμογής/-ών  

1.10 Επαλήθευση της επίτευξης του 

αποτελέσματος ή της εκπλήρωσης του 

όρου (και, κατά περίπτωση, των 

ενδιάμεσων παραδοτέων) 

- να περιγραφεί ποιο/-α έγγραφο/-α θα 

χρησιμοποιηθεί/ούν για την 

επαλήθευση της επίτευξης του 

αποτελέσματος ή της εκπλήρωσης του 

όρου 

- να περιγραφεί τι θα ελέγχεται κατά τις 

διαχειριστικές επαληθεύσεις 

(συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων) 

και από ποιον. 

- να περιγραφεί ποιες ρυθμίσεις 

εφαρμόζονται για τη συλλογή και 

αποθήκευση των δεδομένων/εγγράφων   

 

 

 

 

1.11 Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της 

διαδρομής ελέγχου  

Προσδιορίστε τον/τους φορέα/-είς που 

είναι υπεύθυνος/-οι για τις ρυθμίσεις 

αυτές. 
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Προσάρτημα 3:  Σχέδιο δράσης ΕΤΘΑ για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας 

 

Υπόδειγμα για την υποβολή δεδομένων προς εξέταση από την Επιτροπή 

Ημερομηνία υποβολής της πρότασης  

Τρέχουσα έκδοση   

1. Περιγραφή του παράκτιου στόλου μικρής κλίμακας 

Πεδίο κειμένου [5 000] 

2. Γενική περιγραφή της στρατηγικής για την ανάπτυξη κερδοφόρου και βιώσιμης παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας 

Πεδίο κειμένου [5 000] και ενδεικτικό συνολικό ποσό ΕΤΘΑ που διατίθεται 

3. Περιγραφή των ειδικών δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη κερδοφόρου και βιώσιμης παράκτιας αλιείας μικρής 

κλίμακας 

Περιγραφή των κύριων δράσεων Ενδεικτικό ποσό ΕΤΘΑ 

που διατίθεται (EUR)  

Προσαρμογή και διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας 

Πεδίο κειμένου [10 000] 

 

Προώθηση βιώσιμων, ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή 

αλιευτικών πρακτικών με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα, οι οποίες ελαχιστοποιούν τις βλάβες στο περιβάλλον 
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Πεδίο κειμένου [10 000] 

Ενίσχυση της αλυσίδας αξίας του κλάδου και προώθηση 

στρατηγικών εμπορίας 

Πεδίο κειμένου [10 000] 

 

Προώθηση των δεξιοτήτων, των γνώσεων, της καινοτομίας και 

της δημιουργίας ικανοτήτων 

Πεδίο κειμένου [10 000] 

 

Βελτίωση της υγείας, της ασφάλειας και των εργασιακών 

συνθηκών στα αλιευτικά σκάφη 

Πεδίο κειμένου [10 000] 

 

Αύξηση του βαθμού συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις συλλογής 

δεδομένων, ιχνηλασιμότητας, παρακολούθησης, ελέγχου και 

εποπτείας 

Πεδίο κειμένου [10 000] 

 

Συμμετοχή φορέων μικρής κλίμακας στη συμμετοχική 

διαχείριση του θαλάσσιου χώρου, συμπεριλαμβανομένων των 

προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών και των περιοχών του 

δικτύου Natura 2000 

Πεδίο κειμένου [10 000] 

 

Διαφοροποίηση δραστηριοτήτων στην ευρύτερη βιώσιμη 

γαλάζια οικονομία 

Πεδίο κειμένου [10 000] 

 

Συλλογική οργάνωση και συμμετοχή φορέων μικρής κλίμακας 

στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και παροχής συμβουλών 

Πεδίο κειμένου [10 000] 

 

 

4. Ανάλογα με την περίπτωση, εφαρμογή των προαιρετικών κατευθυντήριων γραμμών του FAO για τη διασφάλιση της βιώσιμης 

αλιείας μικρής κλίμακας 
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Πεδίο κειμένου [10 000]  

 

5. Κατά περίπτωση, εφαρμογή του περιφερειακού σχεδίου δράσης για την αλιεία μικρής κλίμακας από τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για 

τη Μεσόγειο 

 

Πεδίο κειμένου [10 000]  

6. Δείκτες 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 

Τίτλος του δείκτη εκροών  Μονάδα μέτρησης Ορόσημο (2024) 

 

Στόχος (2029) 

 

    

    

 

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων 

Τίτλος του δείκτη αποτελεσμάτων  Μονάδα μέτρησης Γραμμή βάσης Έτος αναφοράς Στόχος (2029) 
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Προσάρτημα 4:  Σχέδιο δράσης ΕΤΘΑ για κάθε εξόχως απόκεντρη περιοχή 

 

Υπόδειγμα για την υποβολή δεδομένων προς εξέταση από την Επιτροπή 

Ημερομηνία υποβολής της πρότασης  

Τρέχουσα έκδοση   

 

1. Περιγραφή της στρατηγικής για τη βιώσιμη εκμετάλλευση της αλιείας και την ανάπτυξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας 

Πεδίο κειμένου [30 000] 

 

2. Περιγραφή των κυριότερων προβλεπόμενων δράσεων και των αντίστοιχων χρηματοδοτικών μέσων 

Περιγραφή των κύριων δράσεων Ποσό ΕΤΘΑ που 

διατίθεται (EUR)  

Διαρθρωτική στήριξη στον τομέα της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ  

Πεδίο κειμένου [10 000] 

 

Αποζημίωση για τις πρόσθετες δαπάνες βάσει του άρθρου 21 

του κανονισμού ΕΤΘΑ  
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Πεδίο κειμένου [10 000] 

Άλλες επενδύσεις στον τομέα της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας 

που είναι απαραίτητες για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης 

των παράκτιων περιοχών  

Πεδίο κειμένου [10 000] 

 

 

3. Περιγραφή των συνεργειών με άλλες πηγές ενωσιακής χρηματοδότησης 

Πεδίο κειμένου [10 000] 

 

4. Περιγραφή των συνεργειών με το σχέδιο δράσης για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας 

Πεδίο κειμένου [10 000] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

Υπόδειγμα προγράμματος για το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ – άρθρο 16 παράγραφος 3 

Αριθμός CCI  

Τίτλος στα αγγλικά [255 χαρακτήρες1] 

Τίτλος στην εθνική γλώσσα [255] 

Έκδοση  

Πρώτο Έτος  [4] 

Τελευταίο έτος  [4] 

Επιλέξιμο από  

Επιλέξιμο έως  

Αριθμός απόφασης της Επιτροπής   

Ημερομηνία απόφασης της 

Επιτροπής  

 

Αριθμός τροποποιητικής απόφασης 

του κράτους μέλους 

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

τροποποιητικής απόφασης του 

κράτους μέλους 

 

 

1. Στρατηγική του προγράμματος: βασικές προκλήσεις και απαντήσεις πολιτικής  

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημεία i)-v) και vii) και στοιχείο β) 

Το τμήμα αυτό εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα θα αντιμετωπίσει τις βασικές προκλήσεις 

που προσδιορίζονται στη συμφωνία εταιρικής σχέσης, και παρουσιάζει συνοπτικά τις προκλήσεις που 

προσδιορίζονται σε εθνικό επίπεδο βάσει των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών εκτιμήσεων 

αναγκών και/ή στρατηγικών. Παρέχει μια γενική εικόνα της κατάστασης της υλοποίησης του σχετικού 

κεκτημένου της ΕΕ και της προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τα σχέδια δράσης της ΕΕ, και 

περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το Ταμείο θα υποστηρίξει την ανάπτυξή τους καθ’ όλη την περίοδο 

προγραμματισμού.  

 

Πεδίο κειμένου [15 000] 

 

                                                 
1 Ο αριθμός σε αγκύλες αναφέρεται στον αριθμό χαρακτήρων. 
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2. Ειδικοί στόχοι (επαναλαμβάνεται για κάθε ειδικό στόχο εκτός της τεχνικής βοήθειας) 

Παραπομπή: Άρθρα 17 παράγραφοι 2 και 4 

2.1. Τίτλος του ειδικού στόχου [300]  

2.1.1 Περιγραφή του ειδικού στόχου  

Το παρόν τμήμα περιγράφει, για κάθε ειδικό στόχο, την αρχική κατάσταση, τις κύριες προκλήσεις και 

προτείνει λύσεις που υποστηρίζονται από το Ταμείο. Περιγράφει για ποιους επιχειρησιακούς στόχους 

επιδιώκεται η επίτευξή τους με την υποστήριξη του Ταμείου· παρέχει έναν ενδεικτικό κατάλογο των 

δράσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 3 και 4 των κανονισμών ΤΑΜΕ, ΤΕΑ ή 

ΜΔΣΘ. 

Συγκεκριμένα: Όσον αφορά τη λειτουργική ενίσχυση, παρέχει αιτιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 17 

του κανονισμού ΤΕΑ, τα άρθρα 17 και 18 του κανονισμού ΜΔΣΘ ή το άρθρο 20 του κανονισμού 

ΤΑΜΕ. Περιλαμβάνει ενδεικτικό κατάλογο των δικαιούχων με τις εκ του νόμου αρμοδιότητές τους, τα 

κύρια καθήκοντα που πρόκειται να υποστηριχθούν και τον ενδεικτικό αριθμό των μελών του 

προσωπικού που πρέπει να ενισχυθεί για κάθε δικαιούχο και καθήκον. Όσον αφορά το ΤΕΑ, η 

λειτουργική ενίσχυση πρέπει να περιγράφεται στο σημείο 4 του υποδείγματος. 

Όσον αφορά τις ειδικές δράσεις, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί η δράση και 

αιτιολογεί το ποσό που διατίθεται. Επιπλέον, όσον αφορά τις κοινές ειδικές δράσεις, το επικεφαλής 

κράτος μέλος περιλαμβάνει κατάλογο των συμμετεχόντων κρατών μελών, αναφέροντας τον ρόλο τους 

και, ανάλογα με την περίπτωση, τη χρηματοδοτική συνεισφορά τους.  

Όσον αφορά τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί η 

δράση και παρέχει αιτιολόγηση για το ποσό που διατίθεται. 

Σχεδιαζόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων, κατά περίπτωση. 

Μόνο για το ΤΑΜΕ: η επανεγκατάσταση και η αλληλεγγύη παρουσιάζονται χωριστά.  

Πεδίο κειμένου [16 000 χαρακτήρες] 

2.1.2 Δείκτες  

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 

Ειδικός στόχος ID [5] Δείκτης [255]  Μονάδα μέτρησης Ορόσημο (2024) Στόχος (2029) 

      

 

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων 
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Ειδικός 

στόχος 

ID 

[5] 

Δείκτης 

[255] 

Μονάδα 

μέτρησης 

Γραμμή 

βάσης ή τιμή 

αναφοράς 

Έτος 

αναφοράς 

Στόχος 

(2029) 

Πηγή 

δεδομένων 

[200] 

Παρατηρήσει

ς [200] 

         

2.1.3 Ενδεικτική κατανομή των πόρων του προγράμματος (ΕΕ) ανά είδος παρέμβασης  

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 5 και άρθρο 10 παράγραφος 16 του κανονισμού ΜΔΣΘ ή άρθρο 10 παράγραφος 9 του κανονισμού 

ΤΕΑ ή άρθρο 10 παράγραφος 8 του κανονισμού ΤΑΜΕ 

Πίνακας 3 

Ειδικός στόχος  Είδος παρέμβασης Κωδικός Ενδεικτικό ποσό (EUR) 

    

 

1.1. Λειτουργική ενίσχυση (μόνο για το ΤΕΑ) 

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται μόνο σε προγράμματα που λαμβάνουν υποστήριξη από το ΤΕΑ και 

παρέχει αιτιολόγηση της χρήσης αυτής της υποστήριξης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού 

ΤΕΑ. Περιλαμβάνει ενδεικτικό κατάλογο των δικαιούχων με τις εκ του νόμου αρμοδιότητές τους, τα 

κύρια καθήκοντα που πρόκειται να υποστηριχθούν και τον ενδεικτικό αριθμό των μελών του 

προσωπικού που πρέπει να ενισχυθεί για κάθε δικαιούχο και καθήκον. Βλ. επίσης σημείο 2.1.1 

ανωτέρω.  

 

Πεδίο κειμένου [5 000] 

 

Πίνακας 4 

Είδος παρέμβασης Κωδικός Ενδεικτικό ποσό (EUR) 

   

 

1.2. Τεχνική βοήθεια  

Παραπομπή:  Άρθρο 17 παράγραφος 3) στοιχείο ε)· άρθρο 30 του ΚΚΔ· άρθρο 31 του ΚΚΔ· άρθρο 89 του ΚΚΔ· 

Πεδίο κειμένου [5 000] (Τεχνική βοήθεια βάσει κατ’ αποκοπή πληρωμών) 

Πεδίο κειμένου [3000] (Τεχνική βοήθεια βάσει πληρωμών που δεν συνδέονται με δαπάνες) 
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Πίνακας 5 

Είδος παρέμβασης Κωδικός Ενδεικτικό ποσό (EUR) 

   

 

3. Σχέδιο χρηματοδότησης 

Παραπομπή:  Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο στ) 

3.1. Χρηματοδοτικά κονδύλια ανά έτος 

Πίνακας 6 

Ταμείο 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Σύνολο  

         

 

3.2 Σύνολο χρηματοδοτικών κονδυλίων ανά Ταμείο και εθνική συγχρηματοδότηση 

Παραπομπή:  Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο στ) σημείο iv) 

Πίνακας 7 

Ειδικός 

στόχος 

 

 

Είδος δράσης 

Βάση για 

τον 

υπολογισμό 

της 

ενωσιακής 

στήριξης 

(συνολικής 

ή δημόσιας) 

Συνεισφορά 

της ΕΕ (α) 

 

Εθνική 

συμμετοχή 

(β) = (γ) + 

(δ)  

 

Ενδεικτική ανάλυση 

της εθνικής 

συμμετοχής  

Σύνολο  

ε = (α) 

+ (β) 

Ποσοστό 

συγχρηματοδότησης 

(στ) = (α)/(ε) 

δημόσια 

(γ) 

ιδιωτική 

(δ) 

Ειδικός 

στόχος 

1: 

Είδος δράσης αριθ. 1 

[παραπομπή στο 

άρθρο 8 

παράγραφος 1 του 

κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

       

 Είδος δράσης αριθ. 2 

[παραπομπή στο 

άρθρο 8 

παράγραφος 2 του 

κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

       

 Είδος δράσης αριθ. 3 

[παραπομπή στο 

άρθρο 8 

παράγραφοι 3 και 4 

του κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 
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 Είδος δράσης αριθ. 4 

[παραπομπή στα 

άρθρα 14 και 15 του 

κανονισμού ΤΑΜΕ] 

       

Σύνολο 

για ΕΣ 1 

        

ΕΣ 2 Είδος δράσης αριθ. 1 

[παραπομπή στο 

άρθρο 8 

παράγραφος 1 του 

κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

       

 Είδος δράσης αριθ. 2 

[παραπομπή στο 

άρθρο 8 

παράγραφος 2 του 

κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

       

 Είδος δράσης αριθ. 3 

[παραπομπή στο 

άρθρο 8 

παράγραφοι 3 και 4 

του κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

       

Σύνολο 

για ΕΣ 2 
        

ΕΣ 3 Είδος δράσης αριθ. 1 

[παραπομπή στο 

άρθρο 8 

παράγραφος 1 του 

κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

       

 Είδος δράσης αριθ. 2 

[παραπομπή στο 

άρθρο 8 

παράγραφος 2 του 

κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

       

 Είδος δράσης αριθ. 3 

[παραπομπή στο 

άρθρο 8 

παράγραφοι 3 και 4 

του κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

       

Σύνολο 

για ΕΣ 3 
        

ΤΒ 

(άρθρο 

30 ΚΚΔ) 

        

ΤΒ 

(άρθρο 
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31 ΚΚΔ) 

Γενικό 

σύνολο 
        

 

Πίνακας 8 [μόνο για 

το ΤΑΜΕ] 

Αριθμός ατόμων ανά έτος 

Κατηγορία 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Επανεγκατάσταση        

Εισδοχή για 

ανθρωπιστικούς 

λόγους 

       

[άλλες κατηγορίες]        

 

4. Αναγκαίοι πρόσφοροι όροι  

Παραπομπή:  Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο η) 

Πίνακας 9 

Αναγκαίος πρόσφορος όρος Πλήρωση αναγκαίου 

πρόσφορου όρου  

Κριτήρια  Πλήρωση 

κριτηρίων  

Παραπομπή σε 

σχετικά έγγραφα 

Αιτιολόγηση 

  Κριτήριο 1 Ν/Ο [500] [1000] 

  Κριτήριο 2    

5. Αρχές του προγράμματος  

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3) στοιχείο ι)· άρθρα 65 και 78 του ΚΚΔ 

Πίνακας 10 Επωνυμία του φορέα [500] Όνομα και θέση 

υπεύθυνου 

επικοινωνίας [200] 

Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου [200] 

Διαχειριστική αρχή    

Ελεγκτική αρχή    

Φορέας που λαμβάνει 

πληρωμές από την Επιτροπή 
   

 

6. Εταιρική σχέση  
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Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο ζ)  

Πεδίο κειμένου [10 000]  

 

7. Επικοινωνία και προβολή 

Παραπομπή:  άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο θ) του ΚΚΔ, άρθρο 42 παράγραφος 2  

Πεδίο κειμένου [4 500] 
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8. Χρήση μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και 

χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες 

Παραπομπή: Άρθρα 88 και 89 του ΚΚΔ 

Ένδειξη χρήσης των άρθρων 88 και 89*: Ειδικός 

στόχος 

Χρήση επιστροφής επιλέξιμων δαπανών βάσει μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών 

και κατ’ αποκοπή συντελεστών στο πλαίσιο προτεραιότητας σύμφωνα με το 

άρθρο 88 του ΚΚΔ 

 

Χρήση χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 89 

του ΚΚΔ 

 

* Πλήρεις πληροφορίες παρέχονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιέχονται στα προσαρτήματα. 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ  

 Επιστροφή επιλέξιμων δαπανών βάσει μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών και κατ’ αποκοπή 

συντελεστών (άρθρο 88 του ΚΚΔ) 

 Χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με δαπάνες (άρθρο 89 του ΚΚΔ) 
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Προσάρτημα 1: Επιστροφή επιλέξιμων δαπανών από την Επιτροπή στο κράτος μέλος βάσει 

μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών και κατ’ αποκοπή συντελεστών  

Υπόδειγμα για την υποβολή δεδομένων προς εξέταση από την Επιτροπή 

(άρθρο 88) 

 

Ημερομηνία υποβολής της πρότασης  

Τρέχουσα έκδοση   
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A. Σύνοψη των κύριων στοιχείων  

Προτεραιότητα  Ταμείο Εκτιμώμενο 

ποσοστό των 

εκτιμώμενων 

χρηματοδοτικών 

κονδυλίων στο 

πλαίσιο της 

προτεραιότητας 

όπου θα 

εφαρμοστεί η 

απλουστευμένη 

επιλογή κόστους 

(ΑΕΚ) σε % 

(κατ’ εκτίμηση) 

Τύπος/-οι πράξης/-εων Ονομασία/-ες αντίστοιχου/-ων 

δείκτη/-ών 

Μονάδα μέτρησης 

για τον δείκτη 

Τύπος ΑΕΚ 

(τυποποιημένη 

κλίμακα 

μοναδιαίων 

δαπανών, 

εφάπαξ ποσών 

ή κατ’ 

αποκοπή 

συντελεστών) 

Αντίστοιχες 

τυποποιημένες 

κλίμακες μοναδιαίων 

δαπανών, εφάπαξ 

ποσών ή κατ’ αποκοπή 

συντελεστών 

   Κωδικός Περιγραφή Κωδικός  Περιγραφή    
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Β. Λεπτομερή στοιχεία ανά τύπο πράξης (συμπληρώνεται για κάθε τύπο πράξης) 

Η διαχειριστική αρχή λαμβάνει υποστήριξη από εξωτερική εταιρεία για τον καθορισμό 

των παρακάτω απλουστευμένων επιλογών κόστους;  

Εάν ναι, να προσδιοριστεί η εξωτερική εταιρεία:  Ναι/Όχι – Επωνυμία εξωτερικής 

εταιρείας 

Τύποι πράξης: 

1.1. Περιγραφή του τύπου της πράξης   

1.2 Οικεία προτεραιότητα / οικείος/-οι 

ειδικός/-οί στόχος/-οι (στόχος 

«Απασχόληση και ανάπτυξη») ή 

οικείος τομέας στήριξης (ΕΤΘΑ) 

 

 

 

1.3 Ονομασία δείκτη
1
  

1.4 Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη  

1.5 Τυποποιημένη κλίμακα μοναδιαίας 

δαπάνης, εφάπαξ ποσού ή κατ’ 

αποκοπή συντελεστή 

 

1.6 Ποσό  

1.7 Κατηγορίες δαπανών που 

καλύπτονται από μοναδιαία δαπάνη, 

εφάπαξ ποσό ή κατ’ αποκοπή 

συντελεστή 

 

1.8 Οι εν λόγω κατηγορίες δαπανών 

καλύπτουν όλες τις επιλέξιμες δαπάνες 

για την πράξη; (Ν/Ο) 

 

1.9 Μέθοδος προσαρμογής/-ών   

11.10 Επαλήθευση της επίτευξης της 

μονάδας μέτρησης   

- να περιγραφεί ποιο/-α έγγραφο/-α θα 

χρησιμοποιηθεί/-ούν για την 

επαλήθευση της επίτευξης της μονάδας 

μέτρησης 

- να περιγραφεί τι θα ελέγχεται κατά τις 

διαχειριστικές επαληθεύσεις 

(συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων) 

και από ποιον   

- να περιγραφεί ποιες ρυθμίσεις 

εφαρμόζονται για τη συλλογή και 

αποθήκευση των περιγραφόμενων 

 

                                                 
1 Για έναν τύπο πράξης είναι δυνατοί περισσότεροι συμπληρωματικοί δείκτες (για παράδειγμα ένας δείκτης εκροών και ένας δείκτης 

αποτελεσμάτων). Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα πεδία 1.3 έως 1.11 θα πρέπει να συμπληρώνονται για κάθε δείκτη. 
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δεδομένων/εγγράφων 

1.11 Πιθανά στρεβλά κίνητρα ή 

προβλήματα που προκαλούνται από 

αυτόν τον δείκτη, δυνητικοί τρόποι 

μετριασμού τους, και εκτιμώμενο 

επίπεδο κινδύνου 

 

1.12 Συνολικό ποσό (εθνικό και 

ενωσιακό) που αναμένεται να 

επιστραφεί  

 

 

 

Γ. Υπολογισμός της τυποποιημένης κλίμακας μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών ή 

κατ’ αποκοπή συντελεστών 

1. Πηγή δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της τυποποιημένης κλίμακας 

μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών ή κατ’ αποκοπή συντελεστών (ποιος παρήγαγε, 

συνέλεξε και καταχώρισε τα δεδομένα, που αποθηκεύονται τα δεδομένα, προθεσμίες, 

επαλήθευση κ.λπ.) 

 

2. Να διευκρινιστεί για ποιον λόγο ενδείκνυνται η προτεινόμενη μέθοδος και ο προτεινόμενος 

υπολογισμός για τον τύπο της λειτουργίας: 

 

3. Να διευκρινιστεί πώς έγιναν οι υπολογισμοί, συμπεριλαμβανομένων ιδίως τυχόν 

παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν από πλευράς ποιότητας ή ποσοτήτων. Κατά περίπτωση, 

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και να επισυνάπτονται στο παρόν παράρτημα, σε μορφότυπο 

που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από την Επιτροπή, στατιστικά στοιχεία και σημεία 

αναφοράς.  

 

4. Διευκρινίστε πώς διασφαλίσατε ότι στον υπολογισμό της τυποποιημένης κλίμακας 

μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών ή κατ’ αποκοπή συντελεστών συμπεριλήφθηκαν μόνο 

επιλέξιμες δαπάνες. 

 

5. Αξιολόγηση από την/τις αρχή/-ές ελέγχου της μεθοδολογίας υπολογισμού και των ποσών 

και των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση της επαλήθευσης, της ποιότητας, της συλλογής και της 

αποθήκευσης των δεδομένων. 
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Προσάρτημα 2: Χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με δαπάνες 

 

Υπόδειγμα για την υποβολή δεδομένων προς εξέταση από την Επιτροπή 

(άρθρο 89) 

Ημερομηνία υποβολής της πρότασης  

Τρέχουσα έκδοση   
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A. Σύνοψη των κύριων στοιχείων  

Προτεραιότητα  Ταμείο Ποσό που 

καλύπτεται από 

την 

χρηματοδότηση 

που δεν 

συνδέεται με 

δαπάνες 

Τύπος/-οι πράξης/-εων Όροι που πρέπει να 

εκπληρωθούν/αποτελέσματα 

που πρέπει να επιτευχθούν 

Ονομασία/-ες αντίστοιχου/-

ων δείκτη/-ών 

Μονάδα μέτρησης 

για τον δείκτη 

     Κωδικός  Περιγραφή  

        

        

        

        

Συνολικό 

καλυπτόμενο 

ποσό 
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Β. Λεπτομερή στοιχεία ανά τύπο πράξης (συμπληρώνεται για κάθε τύπο πράξης) 

Τύποι πράξης: 

1.1. Περιγραφή του τύπου της πράξης   

1.2 Οικεία προτεραιότητα / οικείος/-οι ειδικός/-οί 

στόχος/-οι 

 

 

 

1.3 Όροι που πρέπει να εκπληρωθούν ή αποτελέσματα 

που πρέπει να επιτευχθούν  
 

1.4 Προθεσμία για την εκπλήρωση των όρων και την 

επίτευξη των αποτελεσμάτων 
 

1.5 Ορισμός δείκτη για τα παραδοτέα  

1.6 Μονάδα μέτρησης του δείκτη για τα παραδοτέα  

1.7 Ενδιάμεσα παραδοτέα (κατά περίπτωση) που  

ενεργοποιούν τη διαδικασία επιστροφής από την 

Επιτροπή με χρονοδιάγραμμα για τις επιστροφές 

Ενδιάμεσα 

παραδοτέα  
Ημερομηνία Ποσά 

   

   

1.8 Συνολικό ποσό (συμπεριλαμβανομένης της 

ενωσιακής και εθνικής χρηματοδότησης) 
 

1.9 Μέθοδος προσαρμογής/-ών  

1.10 Επαλήθευση της επίτευξης του αποτελέσματος ή 

της εκπλήρωσης του όρου (και, κατά περίπτωση, των 

ενδιάμεσων παραδοτέων) 

- ποιο/-α έγγραφο/-α θα χρησιμοποιηθεί/ούν για την 

επαλήθευση της επίτευξης του αποτελέσματος ή της 

εκπλήρωσης του όρου; 

- να περιγραφεί τι θα ελέγχεται κατά τις διαχειριστικές 

επαληθεύσεις (συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων) 

και από ποιον. 

- ποιες ρυθμίσεις εφαρμόζονται για τη συλλογή και 

αποθήκευση των περιγραφόμενων 

δεδομένων/εγγράφων;   

 

 

 

 

1.11 Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της διαδρομής 

ελέγχου  
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Προσδιορίστε τον/τους φορέα/-είς που είναι 

υπεύθυνος/-οι για τις ρυθμίσεις αυτές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

Υπόδειγμα για τη διαβίβαση στοιχείων – άρθρο 37 και άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)
1
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Χρηματοοικονομικές πληροφορίες σε επίπεδο προτεραιότητας και προγράμματος [άρθρο 37 παράγραφος 2 στοιχείο α)] 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  

Χρηματοδοτικά κονδύλια της προτεραιότητας με βάση το πρόγραμμα  Σωρευτικά δεδομένα για τη χρηματοοικονομική πρόοδο του προγράμματος  

Προτερ

αιότητ

α  

Ειδικός 

στόχος 

Ταμείο Κατη

γορία 

περιφ

έρεια

ς 

Βάση 

υπολογισμού 

της 

ενωσιακής 

συνεισφοράς

* 

(συνολική 

συνεισφορά 

ή δημόσια 

συνεισφορά) 

Σύνολο 

χρηματοδοτικ

ών κονδυλίων 

(EUR) 

Ποσοστό 

συγχρημ

ατοδότησ

ης 

(%) 

Συνολικό 

επιλέξιμο 

κόστος 

πράξεων 

που 

επιλέχθηκα

ν για 

υποστήριξ

η (EUR) 

 

 

Συνεισφορά 

από τα 

ταμεία για 

τις πράξεις 

που 

επιλέχθηκαν 

για 

υποστήριξη 

(EUR) 

Ποσοστό 

των 

συνολικών 

κονδυλίων 

που 

καλύπτεται 

με τις 

επιλεγείσες 

πράξεις (%) 

 

[στήλη 

7/στήλη 5x 

100] 

 

Συνολικό ποσό 

επιλέξιμων 

δαπανών που 

πραγματοποιήθ

ηκαν από 

δικαιούχους 

και 

καταβλήθηκαν 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

Ποσοστό των 

συνολικών 

κονδυλίων τα 

οποία 

καλύπτονται 

από τις 

επιλέξιμες 

δαπάνες που 

πραγματοποιή

θηκαν από 

δικαιούχους 

και 

καταβλήθηκα

ν για την 

υλοποίηση 

πράξεων (%) 

 

[στήλη 

10/στήλη 

5x100] 

Αριθμός 

επιλεγμένω

ν πράξεων 

                                                 
1 Υπόμνημα χαρακτηριστικών των πεδίων: 

τύπος: N = αριθμός, D = ημερομηνία, S = στοιχειοσειρά, C = τετραγωνίδιο επιλογής, P = ποσοστό, B = Boolean, Cu = Νόμισμα  

εισαγωγή: M = χειρωνακτικά, S = επιλογή, G = από το σύστημα 
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   Υπολογισμός  Υπολογισμός  

<type=

'S’ 

input='

G'> 

<type='S

’ 

input='G

'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type

='S’ 

input

='G'

> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='N’ 

input='G'> 

<type='P

’ 

input='G'

> 

<type='Cu

' 

input='M'

> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input='M'> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=M'> 

             

Προτερ

αιότητ

α 1 

ΕΣ 1 ΕΤΠΑ           

Προτερ

αιότητ

α 2 

ΕΣ 2 ΕΚΤ+           

Προτερ

αιότητ

α 3 

ΕΣ 3 Ταμείο 

Συνοχής 

ΑΑ          

Σύνολο   ΕΤΠΑ Λιγότ

ερο 

αναπτ

υγμέν

ες 

 <type='N' 

input=' G '> 

 <type='Cu

' input=' G 

'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G 

'> 

Σύνολο  ΕΤΠΑ Μετά

βαση

ς 

 <type='N' 

input=' G '> 

 <type='Cu

' input=' G 

'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G 

'> 

Σύνολο  ΕΤΠΑ Περισ

σότερ

ο 

αναπτ

υγμέν

ες 

 <type='N' 

input=' G '> 

 <type='Cu

' input=' G 

'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G 

'> 



 

84 

 

Σύνολο  ΕΤΠΑ Ειδικ

ά 

κονδύ

λια 

σε 

απομ

ακρυ

σμένε

ς ή 

βόρει

ες 

αραιο

κατοι

κημέν

ες 

περιο

χές 

 <type='N' 

input=' G '> 

 <type='Cu

' input=' G 

'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G 

'> 

Σύνολο  ΕΚΤ Λιγότ

ερο 

αναπτ

υγμέν

ες 

 <type='N' 

input=' G '> 

 <type='Cu

' input=' G 

'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G 

'> 

Σύνολο  ΕΚΤ Μετά

βαση

ς 

 <type='N' 

input=' G '> 

 <type='Cu

' input=' G 

'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G 

'> 

Σύνολο  ΕΚΤ Περισ

σότερ

ο 

αναπτ

υγμέν

ες 

 <type='N' 

input=' G '> 

 <type='Cu

' input=' G 

'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G 

'> 
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Σύνολο  ΕΚΤ Ειδικ

ά 

κονδύ

λια 

σε 

εξόχ

ως 

απόκε

ντρες 

περιο

χές 

 <type='N' 

input=' G '> 

 <type='Cu

' input=' G 

'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G 

'> 

Σύνολο  Ταμείο 

Συνοχής 

ΑΑ  <type='N' 

input=' G '> 

 <type='Cu

' input=' G 

'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G 

'> 

Γενικό 

σύνολο  

 Όλα τα 

Ταμεία 

  <type='N' 

input=' G '> 

 <type='N' 

input=' G 

'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='N' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G 

'> 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κατανομή των σωρευτικών χρηματοοικονομικών δεδομένων ανά είδος παρέμβασης [άρθρο 37 παράγραφος 2 στοιχείο α)] 

  

Προτ

εραιό

τητα  

Ειδικός 

στόχος 

Χαρακτηριστικά 

δαπανών 

Κατηγοριοποίηση ανά διάσταση Χρηματοοικονομικά δεδομένα 

 

  Ταμεί

ο 

Κατηγο

ρία 

περιφέρ

ειας 

1 

Πεδίο 

παρέμβα

σης 

2 

Μορφή 

χρηματ

οδότησ

ης 

3 

Διάσταση 

εδαφικής 

υλοποίηση

ς 

4 

Διάσταση 

οικονομική

ς 

δραστηριό

τητας 

5 

Διάσταση 

γεωγραφικής 

θέσης 

6 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος 

ΕΚΤ+ 

7 

Διάσταση 

μακροπεριφερει

ακών 

στρατηγικών 

και 

στρατηγικών για 

τις θαλάσσιες 

λεκάνες 

 

 

Συνολικό 

επιλέξιμο 

κόστος 

πράξεων που 

επιλέχθηκαν 

για 

υποστήριξη 

(EUR) 

 

Συνολι

κό 

ποσό 

επιλέξι

μων 

δαπανώ

ν που 

πραγμα

τοποιή

θηκαν 

από 

δικαιού

χους 

και 

καταβλ

ήθηκαν 

για την 

υλοποί

ηση 

πράξεω

ν 

 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

 

<type

='S’ 

input

='S'> 

<type='S

’ 

input='S'

> 

<type

='S’ 

input

='S'> 

<type='

S’ 

input='

S'> 

<type='S’ 

input='S'

> 

<type='

S’ 

input='

S'> 

<type='S’ 

input='S'> 

<type='S’ 

input='S'> 

<type='S’ 

input='S'> 

<type='S’ 

input='S'> 

<type='S’ 

input='S'> 

<type='Cu' 

input='M'> 

<type='

Cu' 

input=

M'> 

<type='N' 

input=M'> 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής [άρθρο 37 παράγραφος 2 στοιχείο β)] 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

Δεδομένα σχετικά με τους δείκτες εκροών από το επιχειρησιακό πρόγραμμα 

[προερχόμενα από τον πίνακα 2 του επιχειρησιακού προγράμματος] 
Πρόοδος μέχρι σήμερα ως προς τους δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 
ID 

Ονομασία 

δείκτη 

Κατανομή 

δεικτών1 

(εκ των 

οποίων:) 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

2029 

Προβλέψεις 

μέχρι 

σήμερα 

(ηη/μμ/εε) 

Έχουν 

επιτευχθεί 

μέχρι 

σήμερα 

(ηη/μμ/εε) 

Με βάση τις 

κατευθυντήριες 

γραμμές της 

Επιτροπής 

(Ναι/Όχι) 

Παρατηρήσεις 

<type='S’ 

input='G'>2
 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='N’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=M'> 

<type='N' 

input=M'> 

<type='C' 

input='S'> 

<type='S' 

input='M'> 

...              

 

  

                                                 
1 Εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένους δείκτες. Βλ. κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για λεπτομέρειες.  
2 Υπόμνημα χαρακτηριστικών των πεδίων: 

τύπος: N = αριθμός, S = στοιχειοσειρά, C = τετραγωνίδιο επιλογής 

εισαγωγή: M = χειρωνακτικά, S = επιλογή, G = από το σύστημα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Μισθοδοσία προσωπικού που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής σε επίπεδο προγράμματος [άρθρο 37 παράγραφος 2 στοιχείο β)] 

 

Ταμείο ID Ονομασία δείκτη Μονάδα μέτρησης 

Ετήσια αξία που έχει επιτευχθεί μέχρι 

σήμερα [ηη/μμ/εε] Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της 

Επιτροπής (Ναι/Όχι) Παρατηρήσεις 

2021 ... 2029 

<type='S' 

input='M'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='S' input='G'> <type='S' input='G'> <type='N' 

input=M'> 
<type='N' 

input=M'> 

<type='N' 

input=M'> 

<type='C' input='S'> <type='S' 

input='M'> 

 RCO xx Προσωπικό που 

χρηματοδοτείται από το 

Ταμείο 

ΙΠΑ      

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Πολλαπλές μορφές στήριξης σε επιχειρήσεις για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής σε επίπεδο προγράμματος [άρθρο 37 παράγραφος 2 στοιχείο β)] 

ID Ονομασία δείκτη Κατανομή δεικτών 

(εκ των οποίων:) 

Αριθμός επιχειρήσεων μετά 

την αφαίρεση των 

πολλαπλών μορφών στήριξης 

έως 

(ηη/μμ/εε) 

Με βάση τις κατευθυντήριες 

γραμμές της Επιτροπής 

(Ναι/Όχι) 

Παρατηρήσεις 

<type='S' input='G'> <type='S' input='G'> <type='S' input='G'> <type='N' input=M'> <type='C' input='S'> <type='S' input='M'> 

RCO 01 Υποστηριζόμενες 

επιχειρήσεις 

Πολύ μικρές    

RCO 01 Υποστηριζόμενες 

επιχειρήσεις 

Μικρές    

RCO 01 Υποστηριζόμενες 

επιχειρήσεις 

Μεσαίες    

RCO 01 Υποστηριζόμενες Μεγάλες    
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επιχειρήσεις 

RCO 01 Υποστηριζόμενες 

επιχειρήσεις 

Σύνολο <type='N' input='G'>   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής [άρθρο 37 παράγραφος 2 στοιχείο β)] 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

Δεδομένα σχετικά με τους δείκτες αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος [προερχόμενα από τον πίνακα 3 του 

επιχειρησιακού προγράμματος] 
Πρόοδος μέχρι σήμερα ως προς τους δείκτες αποτελεσμάτων 

Προτερα

ιότητα 

Ειδικός 

στόχος 

Ταμε

ίο 

Κατηγορί

α 

περιφέρει

ας 

ID 
Ονομασία 

δείκτη 

Κατανομή 

δεικτών3 

(εκ των 

οποίων:) 

Μονάδα 

μέτρησης 

Γραμμή 

βάσης στο 

πρόγραμμα 

Στόχος 2029 

Επικαιροποίηση γραμμής 

βάσης [ηη/μμ/εε] 
Αξία μέχρι σήμερα 

[ηη/μμ/εε] 

Με βάση τις 

κατευθυντήρι

ες γραμμές 

της 

Επιτροπής 

(Ναι/Όχι) 

Παρατηρήσ

εις 
Πρόβλεψη Ολοκληρώθηκε Πρόβλεψη 

Επιτεύχθηκ

ε 

<type='S

’ 

input='G

'>4 

<type='S

’ 

input='G'

> 

<typ

e='S’ 

input

='G'

> 

<type='S

’ 

input='G'

> 

<typ

e='S’ 

input

='G'

> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='N’ 

input='G'> 

<type='N’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=M'> 

<type='N' 

input=M'> 

<type='N' 

input=M'> 

<type='N' 

input=M'> 

<type='C' 

input='S'> 

<type='S' 

input='M'> 

...                

 

  

                                                 
3 Εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένους δείκτες. Βλ. κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για λεπτομέρειες.  
4 Υπόμνημα χαρακτηριστικών των πεδίων: 

τύπος: N = αριθμός, S = στοιχειοσειρά, C = τετραγωνίδιο επιλογής 

εισαγωγή: M = χειρωνακτικά, S = επιλογή, G = από το σύστημα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Πρόβλεψη όσον αφορά το ποσό για το οποίο το κράτος μέλος αναμένει να υποβάλει αιτήσεις πληρωμής για το τρέχον και για το επόμενο 

ημερολογιακό έτος [άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)] 

Για κάθε πρόγραμμα, να συμπληρωθεί ανά ταμείο και κατηγορία περιφέρειας, ανάλογα με την περίπτωση 

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Συνεισφορά της Ένωσης 

[τρέχον ημερολογιακό έτος] [επόμενο ημερολογιακό 

έτος] 

Ιανουάριος - 

Οκτώβριος 

Νοέμβριος - 

Δεκέμβριος 

Ιανουάριος - 

Δεκέμβριος 

ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Περιφέρειες μετάβασης <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Εξόχως απόκεντρες 

περιοχές και βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

περιοχές
5
 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

ΕΕΣ  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

ΕΚΤ Λιγότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Περιφέρειες μετάβασης <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Εξόχως απόκεντρες 

περιοχές
6
 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Ταμείο Συνοχής  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

                                                 
5 Στο πεδίο αυτό παρουσιάζονται μόνον τα ειδικά κονδύλια για εξόχως απόκεντρες περιοχές/βόρειες αραιοκατοικημένες περιοχές. 
6 Στο πεδίο αυτό παρουσιάζονται μόνον τα ειδικά κονδύλια για εξόχως απόκεντρες περιοχές. 
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ΕΤΘΑ     

ΤΑΜΕ:     

ΤΕΑ     

ΜΔΣΘ     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Στοιχεία για τα χρηματοδοτικά μέσα (άρθρο 37 παράγραφος 3) 

Προτεραιότη

τα  

Χαρακτηριστικά δαπανών Επιλέξιμες δαπάνες ανά προϊόν Ποσό ιδιωτικών και δημόσιων πόρων που κινητοποιούνται 

επιπλέον των ταμείων 

Ποσό 

δαπανών 

διαχείρισης 

και 

αμοιβών 

που 

δηλώθηκαν 

ως 

επιλέξιμες 

δαπάνες 

Τόκοι και 

άλλα έσοδα 

που 

δημιουργούν

ται από την 

υποστήριξη 

που 

παρέχουν τα 

Ταμεία σε 

χρηματοδοτι

κά μέσα, 

όπως 

αναφέρεται 

στο άρθρο 54 

Πόροι που 

αποδίδοντα

ι στην 

υποστήριξ

η από τα 

Ταμεία, 

όπως 

αναφέρεται 

στο άρθρο 

56 

 Ταμείο Ειδικός 

στόχος 

Κατηγορί

α 

περιφέρει

ας 

Δάνεια 

(κωδικός 

μορφής 

χρηματοδότη

σης για ΧΜ) 

Εγγύηση  

(κωδικός 

μορφής 

χρηματοδότη

σης για ΧΜ) 

Μετοχικό ή 

οιονεί 

μετοχικό 

κεφάλαιο 

(κωδικός 

μορφής 

χρηματοδότη

σης για ΧΜ) 

Επικουρική 

υποστήριξη 

που 

συνδυάζεται 

στο πλαίσιο 

ΧΜ 

(κωδικός 

μορφής 

χρηματοδότη

σης για ΧΜ) 

Δάνεια 

(κωδικός 

μορφής 

χρηματοδότη

σης για ΧΜ) 

Εγγύηση 

(κωδικός 

μορφής 

χρηματοδότη

σης για ΧΜ) 

Μετοχικό ή 

οιονεί 

μετοχικό 

κεφάλαιο  

(κωδικός 

μορφής 

χρηματοδότη

σης για ΧΜ) 

Επικουρική 

υποστήριξη 

που 

συνδυάζεται 

στο πλαίσιο 

ΧΜ 

(κωδικός 

μορφής 

χρηματοδότη

σης για ΧΜ) 

Εισαγωγή = 

επιλογή 

Εισαγω

γή = 

επιλογή 

Εισαγω

γή = 

επιλογή 

Εισαγωγή 

= επιλογή 

Εισαγωγή = 

χειρωνακτικά 

Εισαγωγή = 

χειρωνακτικά 

Εισαγωγή = 

χειρωνακτικά 

Εισαγωγή = 

χειρωνακτικά 

Εισαγωγή = 

χειρωνακτικά 

Εισαγωγή = 

χειρωνακτικά 

Εισαγωγή = 

χειρωνακτικά 

Εισαγωγή = 

χειρωνακτικά 

Εισαγωγή 

= 

χειρωνακτι

κά 

Εισαγωγή = 

χειρωνακτικ

ά 

Εισαγωγή 

= 

χειρωνακτι

κά 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

Επικοινωνία και προβολή – Άρθρα 42 και 44 

1. Χρήση και τεχνικά χαρακτηριστικά του εμβλήματος της Ένωσης. 

1.1. Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τοποθετείται σε εμφανές σημείο σε κάθε είδους 

επικοινωνιακό υλικό (όπως έντυπα ή ψηφιακά προϊόντα, ιστότοποι και οι εκδόσεις τους για 

κινητές συσκευές) που σχετίζεται με την υλοποίηση μιας πράξης και το οποίο χρησιμοποιείται 

για το κοινό ή τους συμμετέχοντες.  

1.2. Η φράση «Με τη χρηματοδότηση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» ή «Με τη 

συγχρηματοδότηση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» γράφεται πάντα ολογράφως και 

τοποθετείται δίπλα στο έμβλημα. 

1.3. Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το έμβλημα της Ένωσης μπορεί να 

είναι κάποια από τις ακόλουθες: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, 

Verdana, Ubuntu. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πλάγια ή υπογραμμισμένη γραφή ή ειδικά 

εφέ γραμματοσειράς. 

1.4. Η θέση του κειμένου σε σχέση με το έμβλημα της Ένωσης δεν πρέπει με κανένα τρόπο να 

παρεμποδίζει το έμβλημα της Ένωσης.  

1.5. Το χρησιμοποιούμενο μέγεθος γραμματοσειράς πρέπει να είναι ανάλογο προς το μέγεθος του 

εμβλήματος. 

1.6. Το χρώμα της γραμματοσειράς πρέπει να είναι ανακλαστικό κυανό (reflex blue), μαύρο ή 

λευκό, ανάλογα με το φόντο. 

1.7. Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τροποποιείται ή να συγχωνεύεται με 

άλλα γραφικά στοιχεία ή κείμενα. Εάν απεικονίζονται και άλλα λογότυπα εκτός από το 

έμβλημα της Ένωσης, το έμβλημα της Ένωσης πρέπει να έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος με 

το μεγαλύτερο από τα άλλα λογότυπα. Εκτός από το έμβλημα της Ένωσης, δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται καμία άλλη οπτική ταυτότητα ή λογότυπο για να τονιστεί η στήριξη από την 

Ένωση. 

1.8. Όταν στην ίδια τοποθεσία πραγματοποιούνται πολλές πράξεις, οι οποίες υποστηρίζονται από 

τα ίδια ή διαφορετικά χρηματοδοτικά μέσα, ή όταν παρέχεται περαιτέρω χρηματοδότηση για 

την ίδια πράξη σε μεταγενέστερη ημερομηνία, τοποθετείται μόνο μία πινακίδα. 

1.9. Γραφικά πρότυπα για το έμβλημα της Ένωσης και τον ορισμό των τυποποιημένων χρωμάτων: 

Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 

Με φόντο τον γαλανό ουρανό σχηματίζεται ένας κύκλος από δώδεκα χρυσά αστέρια που συμβολίζουν την 

ένωση των λαών της Ευρώπης. Τα αστέρια είναι πάντα δώδεκα, αριθμός που αποτελεί το σύμβολο της 

τελειότητας και της ενότητας. 

Β) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΥ 

Σε γαλάζιο φόντο, ένας κύκλος από δώδεκα χρυσά πεντάκτινα αστέρια με μη εφαπτόμενες κορυφές. 

Γ) ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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Το έμβλημα έχει τη μορφή μπλε ορθογώνιας σημαίας με βάση μιάμιση φορά μεγαλύτερη από το ύψος της. 

Δώδεκα χρυσά αστέρια, διατεταγμένα σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, σχηματίζουν ένα νοητό κύκλο, το 

κέντρο του οποίου συμπίπτει με το σημείο τομής των διαγωνίων του ορθογωνίου. Η ακτίνα του κύκλου είναι 

ίση προς το ένα τρίτο του ύψους του ορθογωνίου. Κάθε αστέρι έχει πέντε κορυφές, οι οποίες διατάσσονται 

στην περιφέρεια ενός νοητού κύκλου, του οποίου η ακτίνα είναι ίση προς το ένα δέκατο όγδοο του ύψους 

του ορθογωνίου. Όλα τα αστέρια έχουν κατακόρυφη διάταξη, δηλαδή με μία κορυφή προς τα πάνω και δύο 

κορυφές στηριζόμενες σε νοητή γραμμή κάθετη προς τον ιστό της σημαίας. Ο κύκλος είναι διατεταγμένος 

έτσι ώστε τα αστέρια να καταλαμβάνουν τη θέση των ακέραιων ωρών στην όψη ρολογιού. Ο αριθμός των 

αστέρων δεν μεταβάλλεται. 

Δ) ΧΡΩΜΑΤΑ  

Το έμβλημα έχει τα εξής χρώματα: PANTONE REFLEX BLUE για την επιφάνεια του ορθογωνίου 

παραλληλογράμμου· PANTONE YELLOW για τα αστέρια. 

Ε) ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ 

Αν χρησιμοποιείται η μέθοδος της εκτύπωσης σε τετραχρωμία, αναπαράγονται τα δύο τυποποιημένα 

χρώματα με τη χρήση των τεσσάρων χρωμάτων της συγκεκριμένης μεθόδου. 

Το ΠΑΝΤΟΝΙΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ (PANTONE YELLOW) επιτυγχάνεται με τη χρήση 100 % «κίτρινου 

διεργασίας» (Process Yellow). 

Το ΠΑΝΤΟΝΙΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΥΑΝΟ (PANTONE REFLEX BLUE) επιτυγχάνεται με την ανάμειξη 

100%  «κυανού διεργασίας» (Process Cyan) και 80 % «ερυθρού διεργασίας» (Process Magenta).  

INTERNET 

Το ΠΑΝΤΟΝΙΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΥΑΝΟ (PANTONE REFLEX BLUE) αντιστοιχεί στον χρωματισμό 

παλέτας του δικτύου RGB: 0/51/153 (δεκαεξαδικό: 003399) και το ΠΑΝΤΟΝΙΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ (PANTONE 

YELLOW) αντιστοιχεί στον χρωματισμό της παλέτας του δικτύου RGB: 255/204/0 (δεκαεξαδικό: FFCC00). 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ  

Εάν διατίθεται μόνο μαύρο χρώμα, πρέπει να πλαισιώνεται το ορθογώνιο με μαύρη διαχωριστική γραμμή 

και να τοποθετούνται τα αστέρια μέσα στο πλαίσιο αυτό με μαύρο πάνω σε λευκό φόντο. 

 

Σε περίπτωση που το μόνο διαθέσιμο χρώμα είναι το μπλε (Reflex Blue), πρέπει να χρησιμοποιείται σε 

αναλογία 100 %, τα δε αστέρια αναπαράγονται σε αρνητικό λευκό. 

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΓΧΡΩΜΟ ΦΟΝΤΟ 

Αν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική δυνατότητα παρά έγχρωμο υπόβαθρο, πρέπει να τοποθετείται γύρω από 

το ορθογώνιο λευκό περιθώριο με πλάτος ίσο προς το 1/25 του ύψους του ορθογωνίου. 
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Οι αρχές σχετικά με τη χρήση του εμβλήματος της Ένωσης από τρίτους έχουν καθοριστεί σε διοικητική 

συμφωνία με το Συμβούλιο της Ευρώπης1 

2. Η άδεια για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που αναφέρεται στο άρθρο 44 

παράγραφος 6 παρέχει στην ΕΕ τα ακόλουθα δικαιώματα: 

2.1. εσωτερική χρήση, δηλαδή το δικαίωμα να αναπαράγει, να αντιγράφει και να καθιστά 

διαθέσιμα τα υλικά επικοινωνίας και προβολής στα θεσμικά όργανα και τις υπηρεσίες της ΕΕ 

και των κρατών μελών της ΕΕ και στους εργαζομένους τους· 

2.2. αναπαραγωγή των εν λόγω υλικών επικοινωνίας και προβολής με οποιοδήποτε μέσο και σε 

οποιαδήποτε μορφή, στο σύνολό τους ή εν μέρει· 

2.3. παρουσίαση στο κοινό των υλικών επικοινωνίας και προβολής με τη χρήση οποιωνδήποτε 

μέσων επικοινωνίας· 

2.4. διανομή στο κοινό των υλικών επικοινωνίας και προβολής (ή αντιγράφων αυτών) σε 

οποιαδήποτε μορφή· 

2.5. αποθήκευση και αρχειοθέτηση των υλικών επικοινωνίας και προβολής· 

2.6. παραχώρηση παρεπόμενων αδειών εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων σχετικά με τα υλικά 

επικοινωνίας και προβολής σε τρίτους· 

2.7. πιθανά πρόσθετα δικαιώματα που εκχωρούνται στην ΕΕ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 

Στοιχεία για τις συμφωνίες χρηματοδότησης και τα έγγραφα στρατηγικής – άρθρο 53 

 

1. Στοιχεία της συμφωνίας χρηματοδότησης για τα χρηματοδοτικά μέσα που εφαρμόζονται 

βάσει του άρθρου 53 παράγραφος 3 

 α) η επενδυτική στρατηγική ή πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων εφαρμογής, 

των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που θα προσφερθούν, των τελικών αποδεκτών και του 

προβλεπόμενου συνδυασμού με την υποστήριξη μέσω επιχορηγήσεων (κατά περίπτωση)· 

 β) επιχειρηματικό σχέδιο ή αντίστοιχα έγγραφα για το προς εφαρμογή χρηματοδοτικό μέσο, 

συμπεριλαμβανομένου του αναμενόμενου αποτελέσματος μόχλευσης που αναφέρεται στο 

άρθρο 52 παράγραφος 3· 

 γ) τα αποτελέσματα του στόχου που αναμένεται να επιτύχει το σχετικό χρηματοδοτικό μέσο, 

ώστε να συμβάλει στους ειδικούς στόχους και τα αποτελέσματα της σχετικής 

προτεραιότητας·  

 δ) διατάξεις για την παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδύσεων και των ροών 

συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων από το χρηματοδοτικό μέσο στο 

ταμείο χαρτοφυλακίου και τη διαχειριστική αρχή με στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης 

με το άρθρο 37· 

 ε) απαιτήσεις λογιστικού ελέγχου, όπως ελάχιστες απαιτήσεις τεκμηρίωσης στο επίπεδο του 

χρηματοδοτικού μέσου (και σε επίπεδο ταμείου χαρτοφυλακίου, κατά περίπτωση) και 

απαιτήσεις σχετικά με την τήρηση ξεχωριστών αρχείων για τις διάφορες μορφές 

υποστήριξης, σύμφωνα με το άρθρο 52 (κατά περίπτωση), συμπεριλαμβανομένων διατάξεων 

και απαιτήσεων σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα από τις ελεγκτικές αρχές των κρατών 

                                                 
1 ΕΕ 2012/C 271/04 της 8/9/2012 
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μελών, τους ελεγκτές της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εξασφάλιση 

σαφούς διαδρομής ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 76· 

 στ) απαιτήσεις και διαδικασίες για τη διαχείριση της συνεισφοράς που παρέχεται από το 

πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 86 και για την πρόβλεψη των ροών συναλλαγών, 

συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων για διαχειριστικούς/χωριστούς λογαριασμούς, σύμφωνα 

με το άρθρο 53·  

 ζ) απαιτήσεις και διαδικασίες για τη διαχείριση των τόκων και των άλλων εσόδων που 

δημιουργούνται όπως αναφέρεται στο άρθρο 54, συμπεριλαμβανομένων αποδεκτών 

ταμειακών πράξεων/επενδύσεων, και υποχρεώσεις και ευθύνες των οικείων μερών·  

 η) διατάξεις σχετικά με τον υπολογισμό και την καταβολή δαπανών διαχείρισης που έχουν 

πραγματοποιηθεί ή αμοιβών διαχείρισης του χρηματοδοτικού μέσου σύμφωνα με το 

άρθρο 62·  

θ) διατάξεις σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση πόρων που αποδίδονται στην υποστήριξη 

από τα Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 56 και πολιτική εξόδου από το χρηματοδοτικό μέσο για 

τη συνεισφορά από τα Ταμεία· 

 ι) προϋποθέσεις για ενδεχόμενη ολική ή μερική ανάκληση των συνεισφορών από 

προγράμματα σε χρηματοδοτικά μέσα, κατά περίπτωση·  

 ια) διατάξεις που εξασφαλίζουν ότι οι φορείς υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων 

διαχειρίζονται τα χρηματοδοτικά μέσα ανεξάρτητα και σύμφωνα με τα σχετικά 

επαγγελματικά πρότυπα και ενεργούν αποκλειστικά προς το συμφέρον των μερών που 

συνεισφέρουν στο χρηματοδοτικό μέσο·  

ιβ) διατάξεις για την εκκαθάριση του χρηματοδοτικού μέσου·  

ιγ) άλλοι όροι και προϋποθέσεις για συνεισφορές από το πρόγραμμα στο χρηματοδοτικό 

μέσο·  

ιδ) αξιολόγηση και επιλογή των φορέων υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων, 

συμπεριλαμβανομένων των προσκλήσεων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ή των 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (μόνο όταν τα χρηματοδοτικά μέσα 

οργανώνονται μέσω ταμείου χαρτοφυλακίου) 

 

2. Στοιχεία του/των εγγράφου/-ων στρατηγικής που αναφέρεται/-ονται στο άρθρο 53 

παράγραφος 1 

 α) επενδυτική στρατηγική ή πολιτική του χρηματοδοτικού μέσου, γενικοί όροι και 

προϋποθέσεις των σχεδιαζόμενων χρεωστικών προϊόντων, στοχευόμενοι αποδέκτες και προς 

υποστήριξη δράσεις· 

 β) επιχειρηματικό σχέδιο ή αντίστοιχα έγγραφα για το προς υλοποίηση χρηματοδοτικό μέσο, 

συμπεριλαμβανομένου του αναμενόμενου αποτελέσματος μόχλευσης που αναφέρεται στο 

άρθρο 52·  

 γ) χρησιμοποίηση και επαναχρησιμοποίηση πόρων που αποδίδονται στην υποστήριξη από τα 

Ταμεία, σύμφωνα με τα άρθρα 54 και 56· 

 δ) παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού μέσου με 

στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το άρθρο 37. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ 

Βασικές απαιτήσεις για τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου και την ταξινόμησή τους 

– άρθρο 63 παράγραφος 1  

 

Πίνακας 1 – Βασικές απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης και 

ελέγχου 

Αρμόδιοι 

φορείς/αρχές 

1 Κατάλληλος διαχωρισμός των καθηκόντων και γραπτές ρυθμίσεις 

για την υποβολή εκθέσεων, την εποπτεία και την παρακολούθηση 

των κατ’ εξουσιοδότηση καθηκόντων σε ενδιάμεσο φορέα 

Διαχειριστική αρχή 

2 Κατάλληλα κριτήρια και διαδικασίες για την επιλογή των πράξεων Διαχειριστική αρχή 

3 Επαρκής πληροφόρηση των δικαιούχων σχετικά με τους 

εφαρμοστέους όρους στήριξης για τις επιλεγείσες πράξεις 

Διαχειριστική αρχή 

4 Κατάλληλες διαχειριστικές επαληθεύσεις, συμπεριλαμβανομένων 

κατάλληλων διαδικασιών για τον έλεγχο της εκπλήρωσης των 

προϋποθέσεων για χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με δαπάνες 

και για απλουστευμένες επιλογές κόστους 

Διαχειριστική αρχή  

5 Αποτελεσματικό σύστημα ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται 

όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη διαδρομή ελέγχου 

Διαχειριστική αρχή 

6 Αξιόπιστο ηλεκτρονικό σύστημα (συμπεριλαμβανομένων 

συνδέσμων προς συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων 

με δικαιούχους) για την καταγραφή και αποθήκευση των 

δεδομένων τα οποία την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη 

δημοσιονομική διαχείριση, τις επαληθεύσεις και τους λογιστικούς 

ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων διαδικασιών για τη 

διασφάλιση της προστασίας, της ακεραιότητας και του 

εμπιστευτικού χαρακτήρα των δεδομένων και της ταυτοποίησης 

των χρηστών 

Διαχειριστική αρχή  

7 Αποτελεσματική εφαρμογή αναλογικών μέτρων καταπολέμησης 

της απάτης 

Διαχειριστική αρχή 

8 Κατάλληλες διαδικασίες για τη σύνταξη της διαχειριστικής 

δήλωσης 

Διαχειριστική αρχή 

9 Κατάλληλες διαδικασίες για να επιβεβαιώνεται ότι οι δαπάνες που 

εγγράφονται στους λογαριασμούς είναι νόμιμες και κανονικές  

Διαχειριστική αρχή  

10 Κατάλληλες διαδικασίες για τη σύνταξη και την υποβολή των 

αιτήσεων ενδιάμεσης πληρωμής και των λογαριασμών 

Διαχειριστική αρχή/ 

Φορέας που 

διενεργεί τη 

λογιστική 

διαδικασία 

11 Κατάλληλος διαχωρισμός των καθηκόντων και λειτουργική 

ανεξαρτησία μεταξύ της ελεγκτικής αρχής (και άλλων φορέων 

Ελεγκτική αρχή 
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λογιστικού ή άλλου ελέγχου στους οποίους στηρίζεται και τους 

οποίους εποπτεύει η ελεγκτική αρχή, κατά περίπτωση) και των 

άλλων αρχών του προγράμματος, και διενέργεια των λογιστικών 

εργασιών σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα λογιστικού 

ελέγχου. 

12 Κατάλληλοι έλεγχοι συστημάτων Ελεγκτική αρχή 

13 Κατάλληλοι λογιστικοί έλεγχοι πράξεων Ελεγκτική αρχή 

14 Κατάλληλοι έλεγχοι λογαριασμών Ελεγκτική αρχή 

15 Κατάλληλες διαδικασίες για την παροχή αξιόπιστης ελεγκτικής 

γνώμης και για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης ελέγχου 

Ελεγκτική αρχή 

 

Πίνακας 2 – Ταξινόμηση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου με σκοπό την 

αποτελεσματική λειτουργία τους 

Κατηγορία 

1 

Λειτουργεί καλά. Δεν απαιτείται καμία βελτίωση ή απαιτούνται μικρές μόνο 

βελτιώσεις. 

Κατηγορία 

2 

Λειτουργεί. Απαιτούνται ορισμένες βελτιώσεις. 

Κατηγορία 

3 

Λειτουργεί μερικώς. Απαιτούνται ουσιαστικές βελτιώσεις. 

Κατηγορία 

4 

Ουσιαστικά δεν λειτουργεί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ 

Στοιχεία για τη διαδρομή ελέγχου – άρθρο 63 παράγραφος 5 

 

I. Υποχρεωτικά στοιχεία της διαδρομής ελέγχου όσον αφορά τις επιχορηγήσεις: 

 
1.  1. αποδεικτικά έγγραφα που επιτρέπουν την επαλήθευση της εφαρμογής των κριτηρίων 

επιλογής από τη διαχειριστική αρχή, καθώς και αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη 

συνολική διαδικασία επιλογής και την έγκριση των πράξεων· 

2.  2. έγγραφο (συμφωνία επιχορήγησης ή ισοδύναμο) που καθορίζει τους όρους για την 

υποστήριξη, το οποίο υπογράφεται μεταξύ του δικαιούχου και της διαχειριστικής 

αρχής/του ενδιάμεσου φορέα· 

3.  3. λογιστικά αρχεία των αιτήσεων πληρωμής που έχει υποβάλει ο δικαιούχος, όπως έχουν 

καταχωριστεί στο ηλεκτρονικό σύστημα της διαχειριστικής αρχής/του ενδιάμεσου φορέα· 

4.  4. τεκμηρίωση σχετικά με τις επαληθεύσεις που αφορούν τις απαιτήσεις μη 

μετεγκατάστασης και μακροχρόνιας διάρκειας, όπως ορίζονται στο άρθρο 59, στο άρθρο 

60 παράγραφος 2 και στο άρθρο 67 παράγραφος 3 στοιχείο η)· 

5.  5. απόδειξη καταβολής της δημόσιας συνεισφοράς στον δικαιούχο και της ημερομηνίας της 

καταβολής· 

6.  6. έγγραφα που αποδεικνύουν τη διενέργεια διοικητικών και, κατά περίπτωση, επιτόπιων 

ελέγχων από τη διαχειριστική αρχή/τον ενδιάμεσο φορέα· 

7.  7. πληροφορίες σχετικά με τους λογιστικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν· 

8.  8. αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε από τη διαχειριστική αρχή/τον 

ενδιάμεσο φορέα για τους σκοπούς των διαχειριστικών επαληθεύσεων και τα πορίσματα 

των λογιστικών ελέγχων· 

9.  9. αποδεικτικά έγγραφα που επιτρέπουν την επαλήθευση της συμμόρφωσης με το 

εφαρμοστέο δίκαιο· 

10.  11. στοιχεία σχετικά με τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που επιτρέπουν τη 

συμφιλίωση με τους αντίστοιχους στόχους και τα αναφερθέντα ορόσημα· 

 

12. αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τις δημοσιονομικές διορθώσεις και μειώσεις σύμφωνα 

με το άρθρο 92 παράγραφος 5) που πραγματοποιούνται από τη διαχειριστική αρχή/τον 

ενδιάμεσο φορέα στις δαπάνες που δηλώνονται στην Επιτροπή· 

 

13. για τις επιχορηγήσεις που λαμβάνουν τη μορφή που προβλέπεται στο άρθρο 48 

παράγραφος 1 στοιχείο α), τα τιμολόγια (ή έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας) 

και απόδειξη της καταβολής τους από τον δικαιούχο, καθώς και λογιστικά αρχεία του 

δικαιούχου σε σχέση με τις δαπάνες που δηλώνονται στην Επιτροπή·  

 

14. για τις επιχορηγήσεις που λαμβάνουν τις μορφές που προβλέπονται στο άρθρο 48 

παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ), και ανάλογα με την περίπτωση, έγγραφα που 

αιτιολογούν τη μέθοδο για τον καθορισμό των μοναδιαίων δαπανών, των κατ’ 

αποκοπήν ποσών και των κατ’ αποκοπήν συντελεστών· οι κατηγορίες δαπανών που 
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αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό· έγγραφα που αποδεικνύουν τις δαπάνες που 

δηλώνονται στο πλαίσιο άλλων κατηγοριών, στις οποίες εφαρμόζεται κατ’ αποκοπή 

συντελεστής· η ρητή συναίνεση από τη διαχειριστική αρχή για το σχέδιο 

προϋπολογισμού στο έγγραφο που καθορίζει τους όρους στήριξης· αποδεικτικά 

έγγραφα σχετικά με τις ακαθάριστες δαπάνες απασχόλησης και σχετικά με τον 

υπολογισμό της ωριαίας αμοιβής· όταν χρησιμοποιούνται απλουστευμένες επιλογές 

κόστους βάσει των υφισταμένων μεθόδων, αποδεικτικά έγγραφα που να επιβεβαιώνουν 

τη συμμόρφωση με παρόμοιους τύπους πράξεων, καθώς και με τα αποδεικτικά 

έγγραφα που απαιτούνται από την υφιστάμενη μέθοδο, εάν υπάρχουν. 

II. Υποχρεωτικά στοιχεία της διαδρομής ελέγχου όσον αφορά τα χρηματοδοτικά 

μέσα: 

 
1. έγγραφα για τη σύσταση του χρηματοδοτικού μέσου, όπως συμφωνίες χρηματοδότησης 

κ.λπ.· 

 

2. έγγραφα όπου προσδιορίζονται τα ποσά που συνεισφέρει κάθε πρόγραμμα και για κάθε 

προτεραιότητα στο χρηματοδοτικό μέσο, οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο κάθε 

προγράμματος καθώς και οι τόκοι και τα άλλα έσοδα που δημιουργούνται από τη στήριξη 

που παρέχουν τα Ταμεία και την επαναχρησιμοποίηση πόρων που αποδίδονται στην 

υποστήριξη από τα Ταμεία, σύμφωνα με τα άρθρα 54 και 56· 

 

3. έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του χρηματοδοτικού μέσου, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που αφορούν την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και τις επαληθεύσεις·  

 

4. έγγραφα σχετικά με τις εξόδους των συνεισφορών του προγράμματος και την εκκαθάριση 

του χρηματοδοτικού μέσου·  

 

5. έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες διαχείρισης και τις αμοιβές·  

 

6. έντυπα αιτήσεων ή ισοδύναμα έγγραφα που υποβάλλουν οι τελικοί αποδέκτες μαζί με 

σχετικά δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών σχεδίων και, κατά 

περίπτωση, των προηγούμενων ετήσιων λογαριασμών·  

 

7. κατάλογοι σημείων ελέγχου και εκθέσεις των φορέων υλοποίησης του χρηματοδοτικού 

μέσου·  

 

8. δηλώσεις που υποβάλλονται σε σχέση με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis): 

 

9. συμφωνίες που έχουν υπογραφεί σε σχέση με τη στήριξη που παρέχεται από το 

χρηματοδοτικό μέσο, μεταξύ άλλων για μετοχικό κεφάλαιο, δάνεια, εγγυήσεις ή άλλες 

μορφές επενδύσεων που παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες· 

  

10. στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η στήριξη που παρέχεται από το χρηματοδοτικό μέσο 

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί/χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται·  

 

11. αρχεία των χρηματοοικονομικών ροών μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και του 

χρηματοδοτικού μέσου, και στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου σε όλα τα επίπεδα, 

έως τους τελικούς αποδέκτες και, για την αναγνώριση των εγγυήσεων, απόδειξη ότι τα 

σχετικά υποκείμενα δάνεια έχουν εκταμιευθεί·  
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12. χωριστά αρχεία ή λογιστικοί κωδικοί για καταβληθείσα συνεισφορά προγράμματος ή 

εγγύηση που έχει δεσμευθεί από το χρηματοδοτικό μέσο προς όφελος του τελικού 

αποδέκτη. 

 

 

Διατάξεις όσον αφορά τη διαδρομή ελέγχου για την επιστροφή της συνεισφοράς των 

Ταμείων από την Επιτροπή για το πρόγραμμα βάσει απλουστευμένων επιλογών κόστους 

ή χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες 

 

III. Υποχρεωτικά στοιχεία της διαδρομής ελέγχου για απλουστευμένες επιλογές 

κόστους, τα οποία πρέπει να τηρούνται σε επίπεδο διαχειριστικής αρχής/ενδιάμεσου 

φορέα:  

1. έγγραφα που αποδεικνύουν τις δαπάνες που δηλώνονται στο πλαίσιο άλλων κατηγοριών, 

στις οποίες εφαρμόζεται κατ’ αποκοπή συντελεστής· 

 

2. οι κατηγορίες δαπανών και οι δαπάνες που αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό·  

 

3. έγγραφα που αποδεικνύουν την προσαρμογή των ποσών, ανάλογα με την περίπτωση· 

 

4. έγγραφα που αποδεικνύουν τη μέθοδο υπολογισμού εφόσον εφαρμόζεται το άρθρο 48 

παράγραφος 2 στοιχείο α).  

IV. Υποχρεωτικά στοιχεία της διαδρομής ελέγχου για χρηματοδότηση που δεν 

συνδέεται με δαπάνες, τα οποία πρέπει να τηρούνται σε επίπεδο διαχειριστικής 

αρχής/ενδιάμεσου φορέα:  

1. έγγραφο που καθορίζει τους όρους υποστήριξης, υπογεγραμμένο από τον δικαιούχο και 

τη διαχειριστική αρχή/τον ενδιάμεσο φορέα, στο οποίο αναφέρεται η μορφή 

επιχορήγησης που παρέχεται στους δικαιούχους· 

 

2. έγγραφα που αποδεικνύουν την εκ των προτέρων συμφωνία της Επιτροπής σχετικά με 

τους όρους που πρέπει να εκπληρωθούν ή τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν 

και τα αντίστοιχα ποσά (έγκριση ή τροποποίηση προγράμματος)· 

 

3. έγγραφα που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των όρων ή στην επίτευξη των 

αποτελεσμάτων σε κάθε στάδιο, εάν η πραγματοποίηση γίνεται σταδιακά, καθώς και πριν 

από την δήλωση των τελικών δαπανών στην Επιτροπή· 

 

4. αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με την επιλογή και τον τύπο των πράξεων που καλύπτονται 

από τη χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με δαπάνες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII 

Ηλεκτρονική συνοχή: συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των 

αρχών του προγράμματος και των δικαιούχων – άρθρο 63 παράγραφος 7 

1. Αρμοδιότητες των αρχών του προγράμματος σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων 

ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων 

1.1 Διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων, της ακεραιότητας των δεδομένων, του εμπιστευτικού 

χαρακτήρα των δεδομένων, της ταυτοποίησης του αποστολέα σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφοι 5 

και 7, το άρθρο 66 παράγραφος 4 και το άρθρο 76 του παρόντος κανονισμού. 

1.2 Διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της λειτουργίας κατά τη διάρκεια αλλά και εκτός του 

επίσημου ωραρίου λειτουργίας (εκτός από τις περιόδους τεχνικής συντήρησης) 

1.3 Χρήση των λειτουργικών δυνατοτήτων του συστήματος που προβλέπουν: 

α) διαδραστικά έντυπα και/ή έντυπα προσυμπληρωμένα από το σύστημα με βάση τα δεδομένα που 

αποθηκεύονται σε διαδοχικά στάδια των διαδικασιών· 

β) αυτόματους υπολογισμούς, κατά περίπτωση· 

γ) αυτόματους ενσωματωμένους ελέγχους που περιορίζουν τις επαναλαμβανόμενες ανταλλαγές 

εγγράφων ή πληροφοριών· 

δ) ειδοποιήσεις που δημιουργούνται από το σύστημα για την ενημέρωση του δικαιούχου σχετικά με 

τη δυνατότητα εκτέλεσης ορισμένων ενεργειών· 

ε) δυνατότητα επιγραμμικής παρακολούθησης του σταδίου εξέλιξης, που επιτρέπει στον δικαιούχο να 

παρακολουθεί σε ποιο στάδιο εξέλιξης βρίσκεται το έργο· 

στ) όλα τα ήδη διαθέσιμα δεδομένα και έγγραφα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από το 

σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων. 

1.4 Διασφάλιση της τήρησης αρχείων και της αποθήκευσης δεδομένων στο σύστημα, ώστε να 

καθίστανται δυνατές τόσο οι διοικητικές επαληθεύσεις των αιτήσεων πληρωμής που υποβάλλουν οι 

δικαιούχοι σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 2 όσο και οι λογιστικοί έλεγχοι 

2. Αρμοδιότητες των αρχών του προγράμματος σχετικά με τους τρόπους διαβίβασης εγγράφων 

και δεδομένων για όλες τις ανταλλαγές  

2.1 Διασφάλιση της χρήσης ηλεκτρονικής υπογραφής συμβατής με έναν από τους τρεις τύπους 

ηλεκτρονικής υπογραφής που ορίζονται στην οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου1 

2.2 Πρόβλεψη για αποθήκευση της ημερομηνίας διαβίβασης εγγράφων και δεδομένων από τον 

δικαιούχο στις αρχές και αντιστρόφως  

2.3 Διασφάλιση προσβασιμότητας απευθείας μέσω διαδραστικής διεπαφής χρήστη (διαδικτυακή 

εφαρμογή) ή μέσω τεχνικής διεπαφής που επιτρέπει τον αυτόματο συγχρονισμό και τη διαβίβαση 

δεδομένων μεταξύ των συστημάτων των δικαιούχων και των κρατών μελών. 

2.4 Διασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων για τους ιδιώτες 

και του εμπορικού απορρήτου για τις νομικές οντότητες σύμφωνα με την οδηγία 2002/58/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2, την οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

                                                 
1  Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, 

σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές (ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σ. 12). 
2  Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, 

σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής 

ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37). 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγία 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για 

την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4 

 

 

                                                 
3  Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, 

για τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών 

όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα 

των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ 

των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των 

καταναλωτών (ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 11). 
4 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII 

SFC2021: σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών και 

της Επιτροπής – άρθρο 63 παράγραφος 8 

 

1. Αρμοδιότητες της Επιτροπής 

1.1 Διασφαλίζει τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων («SFC2021») 

για όλες τις επίσημες ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ του κράτους μέλους και της Επιτροπής. Το 

SFC2021 περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στα υποδείγματα που 

καθορίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 

1.2 Διασφαλίζει ότι το SFC2021 διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α) διαδραστικά έντυπα ή έντυπα προσυμπληρωμένα από το σύστημα με βάση δεδομένα που έχουν 

ήδη προηγουμένως καταγραφεί σε αυτό·  

β) αυτόματους υπολογισμούς, όταν μειώνουν την προσπάθεια κωδικοποίησης που καταβάλλουν οι 

χρήστες·  

γ) αυτόματους ενσωματωμένους ελέγχους για να επαληθεύεται η εσωτερική συνοχή των 

διαβιβαζόμενων δεδομένων και η συνοχή των δεδομένων αυτών με τους εφαρμοστέους κανόνες·  

δ) προειδοποιητικά μηνύματα παραγόμενα από το σύστημα, που προειδοποιούν τους χρήστες του 

SFC2021 ότι ορισμένες ενέργειες μπορούν ή δεν μπορούν να εκτελεστούν·  

ε) δυνατότητα επιγραμμικής παρακολούθησης του σταδίου στο οποίο βρίσκεται η επεξεργασία των 

πληροφοριών που εισάγονται στο σύστημα·  

στ) διαθεσιμότητα δεδομένων ιστορικού για όλες τις πληροφορίες που εισάγονται για ένα 

επιχειρησιακό πρόγραμμα. 

ζ) διαθεσιμότητα υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υπογραφής κατά την έννοια της οδηγίας 1999/93/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία θα αναγνωρίζεται ως αποδεικτικό 

στοιχείο σε δικαστικές διαδικασίες. 

1.3 Διασφαλίζει μια πολιτική ασφάλειας στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών για το 

SFC2021, η οποία εφαρμόζεται στο προσωπικό που χρησιμοποιεί το σύστημα σύμφωνα με τους 

οικείους ενωσιακούς κανόνες, και ιδίως την απόφαση C(2006) 3602 της Επιτροπής

1 και τους εκτελεστικούς κανόνες αυτής.  

1.4 Ορίζει ένα ή περισσότερα πρόσωπα ως αρμόδια για τον καθορισμό, τη διατήρηση και τη 

διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της πολιτικής ασφάλειας για το SFC2021.  

 

2. Αρμοδιότητες των κρατών μελών  

2.1 Διασφαλίζουν ότι οι αρχές του προγράμματος του κράτους μέλους, οι οποίες ορίζονται σύμφωνα 

με το άρθρο 65 παράγραφος 1, καθώς και οι φορείς που ορίζονται για την εκτέλεση ορισμένων 

καθηκόντων υπό την ευθύνη της διαχειριστικής αρχής σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 3 του 

παρόντος κανονισμού, καταχωρίζουν στο SFC2021 τις πληροφορίες για τη διαβίβαση των οποίων 

έχουν την αρμοδιότητα, καθώς και τυχόν επικαιροποιήσεις τους 

2.2 Διασφαλίζουν την επαλήθευση των πληροφοριών που υποβάλλονται από πρόσωπο διαφορετικό 

από εκείνο που εισήγαγε τα δεδομένα για την εν λόγω διαβίβαση.  

                                                 
1 Απόφαση C(2006) 3602 της Επιτροπής, της 16ης Αυγούστου 2006, για την ασφάλεια των συστημάτων 

πληροφορικής που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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2.3 Καθορίζουν ρυθμίσεις για τον ανωτέρω διαχωρισμό καθηκόντων μέσω των πληροφορικών 

συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του κράτους μέλους τα οποία συνδέονται αυτόματα με το 

SFC2021.  

2.4 Ορίζουν ένα ή περισσότερα πρόσωπα ως αρμόδια για τη διαχείριση των δικαιωμάτων πρόσβασης, 

τα οποία εκτελούν τα ακόλουθα καθήκοντα:  

α) ταυτοποιούν τους χρήστες που ζητούν πρόσβαση, ελέγχοντας αν όντως οι χρήστες αυτοί 

απασχολούνται από τον οργανισμό·  

β) ενημερώνουν τους χρήστες σχετικά με τις υποχρεώσεις τους να διαφυλάττουν την ασφάλεια του 

συστήματος·  

γ) επαληθεύουν το δικαίωμα των χρηστών για είσοδο στο ζητούμενο προνομιακό επίπεδο πρόσβασης 

σε σχέση με τα καθήκοντά τους και τη θέση τους στην ιεραρχία·  

δ) ζητούν τον τερματισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης όταν πλέον αυτά δεν χρειάζονται ή δεν 

δικαιολογούνται·  

ε) αναφέρουν αμέσως τυχόν ύποπτα συμβάντα που ενδέχεται να βλάψουν την ασφάλεια του 

συστήματος·  

στ) εξασφαλίζουν ανά πάσα στιγμή την ακρίβεια των δεδομένων ταυτοποίησης των χρηστών, 

γνωστοποιώντας οποιαδήποτε αλλαγή·  

ζ) λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και του 

εμπορικού απορρήτου με βάση τους ενωσιακούς και τους εθνικούς κανόνες·  

η) ενημερώνουν την Επιτροπή για τυχόν αλλαγές που επηρεάζουν την ικανότητα των αρχών των 

κρατών μελών ή των χρηστών του SFC2021 να ασκούν τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 ή την προσωπική τους ικανότητα να ασκούν τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στα 

στοιχεία α) έως ζ).  

2.5 Καθορίζουν ρυθμίσεις όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών 

δεδομένων για τους ιδιώτες και του εμπορικού απορρήτου για τις νομικές οντότητες σύμφωνα με την 

οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2, την οδηγία 2009/136/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3, τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την οδηγία 1995/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου4 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. 

                                                 
2 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με 

την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 

201 της 31.7.2002, σ. 37). 

3 Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για 

τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά 

δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που 

είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (ΕΕ L 337 της 18.12.2009, 

σ. 11). 

4 
Οδηγία 1995/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31). 
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2.6 Θεσπίζουν εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές πολιτικές ασφάλειας των πληροφοριών σχετικά με 

την πρόσβαση στο SFC2021 βάσει εκτίμησης κινδύνου, οι οποίες εφαρμόζονται σε όλες τις αρχές που 

χρησιμοποιούν το SFC2021 και καλύπτουν τις ακόλουθες πτυχές:  

α) τις πτυχές της ασφάλειας ΤΠ των εργασιών που επιτελούν το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι 

αρμόδια για τη διαχείριση των δικαιωμάτων πρόσβασης που αναφέρονται στο τμήμα II σημείο 3, όταν 

πρόκειται για εφαρμογή άμεσης χρήσης·  

β) για εθνικά, περιφερειακά ή τοπικά συστήματα πληροφορικής που είναι συνδεδεμένα με το 

SFC2021 μέσω τεχνικής διεπαφής που αναφέρεται στο σημείο 1, τα μέτρα ασφάλειας για τα εν λόγω 

συστήματα τα οποία καθιστούν δυνατή τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας του SFC2021 

και καλύπτουν:   

  i) τη φυσική ασφάλεια·  

ii) τον έλεγχο των υποθεμάτων δεδομένων και της πρόσβασης στα δεδομένα·  

iii) τον έλεγχο της αποθήκευσης·  

iv) τον έλεγχο της πρόσβασης και των κωδικών αναγνώρισης·  

v) την παρακολούθηση·  

vi) τη διασύνδεση με το SFC2021·  

vii) την υποδομή επικοινωνίας·  

viii) τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων πριν από την έναρξη της απασχόλησης, στη 

διάρκεια της απασχόλησης και μετά τον τερματισμό της απασχόλησης·  

ix) τη διαχείριση συμβάντων.  

2.7 Καθιστούν διαθέσιμο στην Επιτροπή το έγγραφο που αναφέρεται στο στοιχείο 2.6 κατόπιν 

αιτήματος 

2.8 Ορίζουν ένα ή περισσότερα πρόσωπα ως αρμόδια για τη συντήρηση και την εξασφάλιση της 

εφαρμογής των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών πολιτικών ασφάλειας ΤΠ και για να ενεργούν ως 

αρμόδιοι επικοινωνίας με το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που ορίζει η Επιτροπή και τα οποία αναφέρονται 

στο σημείο 1.4  

 

3. Κοινές αρμοδιότητες της Επιτροπής και των κρατών μελών  

3.1 Διασφαλίζουν την προσβασιμότητα είτε άμεσα, μέσω διαδραστικής διεπαφής χρήστη (π.χ. 

διαδικτυακή εφαρμογή), είτε μέσω τεχνικής διεπαφής που χρησιμοποιεί προκαθορισμένα πρωτόκολλα 

(π.χ. διαδικτυακές υπηρεσίες), κατά τρόπο που να επιτρέπει τον αυτόματο συγχρονισμό και τη 

διαβίβαση δεδομένων μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών των κρατών μελών και του SFC2021  

3.2 Ορίζουν ότι η ημερομηνία ηλεκτρονικής διαβίβασης των πληροφοριών από το κράτος μέλος στην 

Επιτροπή και αντιστρόφως στην ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων συνιστά την ημερομηνία 

υποβολής του σχετικού εγγράφου  

3.3 Διασφαλίζουν ότι η ανταλλαγή επίσημων στοιχείων γίνεται αποκλειστικά μέσω του SFC2021 (με 

εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας) και ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στα ηλεκτρονικά 

έντυπα που είναι ενσωματωμένα στο SFC2021 (εφεξής «δομημένα στοιχεία») δεν αντικαθίστανται 

από μη δομημένα στοιχεία και ότι τα δομημένα στοιχεία υπερισχύουν των μη δομημένων στοιχείων 

σε περίπτωση ασυμφωνιών. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, δυσλειτουργίας του SFC2021 ή αδυναμίας σύνδεσης με το SFC2021 

που υπερβαίνει τη μία εργάσιμη ημέρα κατά την τελευταία εβδομάδα πριν από κανονιστική 

προθεσμία για την υποβολή πληροφοριών ή κατά την περίοδο από 18 έως 26 Δεκεμβρίου, ή πέντε 

εργάσιμες ημέρες σε άλλες περιόδους, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του κράτους μέλους και της 
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Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιείται σε έντυπη μορφή, μέσω των υποδειγμάτων που ορίζονται στον 

παρόντα κανονισμό, οπότε η ημερομηνία υποβολής είναι η ημερομηνία υποβολής του σχετικού 

εγγράφου. Όταν εκλείψει ο λόγος της ανωτέρας βίας, το ενδιαφερόμενο μέρος καταχωρίζει αμέσως 

στο SFC2021 τις πληροφορίες που έχουν ήδη παρασχεθεί σε έντυπη μορφή.  

3.4 Διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφαλείας ΤΠ που 

δημοσιεύονται στην πύλη του SFC2021 και τα μέτρα που εφαρμόζονται από την Επιτροπή στο 

SFC2021 για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων, ιδίως σε σχέση με τη χρήση της τεχνικής διεπαφής 

που αναφέρεται στο σημείο 1.  

3.5 Εφαρμόζουν τα μέτρα ασφάλειας που εκδίδονται με σκοπό την προστασία των δεδομένων που 

αποθηκεύονται και διαβιβάζονται μέσω του SFC2021, και διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των 

μέτρων αυτών.  

3.6 Επικαιροποιούν και επανεξετάζουν σε ετήσια βάση την πολιτική ασφάλειας ΤΠ του SFC και τις 

σχετικές εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές πολιτικές ασφάλειας ΤΠ σε περίπτωση τεχνολογικών 

αλλαγών, εντοπισμού νέων απειλών ή άλλων σχετικών εξελίξεων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV 

Υπόδειγμα για την περιγραφή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου – άρθρο 63 

παράγραφος 9 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Πληροφορίες που υποβάλλονται από: 

– Κράτος μέλος: 

– Τίτλος του/των προγράμματος/-ων και αριθμός/-οί CCI: (όλα τα προγράμματα που 

καλύπτονται από τη διαχειριστική αρχή σε περίπτωση κοινού συστήματος διαχείρισης και 

ελέγχου): 

– Όνομα και διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου του κυρίου αρμόδιου επικοινωνίας: (αρμόδιος 

φορέας για την περιγραφή): 

1.2. Οι παρεχόμενες πληροφορίες περιγράφουν την κατάσταση σχετικά με: (ηη/μμ/εε) 

1.3. Δομή του συστήματος (γενικές πληροφορίες και διάγραμμα ροής που απεικονίζει την 

οργανωτική σχέση μεταξύ των αρχών/φορέων που συμμετέχουν στο σύστημα διαχείρισης και 

ελέγχου) 

1.3.1 Διαχειριστική αρχή (Όνομα, διεύθυνση και αρμόδιοι επικοινωνίας στη διαχειριστική 

αρχή): 

1.3.2 Ενδιάμεσοι φορείς (Όνομα, διεύθυνση και αρμόδιοι επικοινωνίας στους ενδιάμεσους 

φορείς). 

1.3.3 Φορέας που διενεργεί τη λογιστική διαδικασία (ονομασία, διεύθυνση και αρμόδιοι 

επικοινωνίας στη διαχειριστική αρχή ή την αρχή του προγράμματος που διενεργεί τη 

λογιστική διαδικασία) 

1.3.4 Να προσδιοριστεί πώς τηρείται η αρχή του διαχωρισμού των καθηκόντων τόσο μεταξύ 

των αρχών προγραμμάτων όσο και εντός αυτών.   

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

2.1. Διαχειριστική αρχή και κύρια καθήκοντά της 

2.1.1 Καθεστώς της διαχειριστικής αρχής (εθνικός, περιφερειακός ή τοπικός δημόσιος φορέας 

ή ιδιωτικός φορέας) και φορέας στον οποίο υπάγεται. 

2.1.2 Καθορισμός των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που εκτελούνται απευθείας από τη 

διαχειριστική αρχή. 
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2.1.3 Κατά περίπτωση, προσδιορισμός ανά ενδιάμεσο φορέα καθενός από τα καθήκοντα
1
 και 

τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από τη διαχειριστική αρχή, προσδιορισμός των 

ενδιάμεσων φορέων και της μορφής της ανάθεσης. Θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε σχετικά 

έγγραφα (γραπτές συμφωνίες). 

2.1.4 Διαδικασίες για την επίβλεψη των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που ανατίθενται από 

τη διαχειριστική αρχή. 

2.1.5 Πλαίσιο για τη διασφάλιση της διεξαγωγής κατάλληλης διαχείρισης κινδύνου όταν αυτή 

είναι αναγκαία, και ιδίως σε περίπτωση σημαντικών τροποποιήσεων στο σύστημα 

διαχείρισης και ελέγχου. 

2.2. Περιγραφή της οργάνωσης και των διαδικασιών που συνδέονται με τα καθήκοντα και 

τις λειτουργίες της διαχειριστικής αρχής
2
  

2.2.1 Περιγραφή των καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένης της λογιστικής διαδικασίας, και 

των αρμοδιοτήτων που επιτελούνται από τη διαχειριστική αρχή  

2.2.2 Περιγραφή του τρόπου οργάνωσης των εργασιών στο πλαίσιο των διαφόρων 

καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένης της λογιστικής διαδικασίας, ποιες διαδικασίες 

εφαρμόζονται, ποια καθήκοντα ανατίθενται (αν υπάρχουν), πώς γίνεται η εποπτεία τους κ.λπ. 

 2.2.3 Οργανόγραμμα της διαχειριστικής αρχής και πληροφορίες για τη σχέση της με κάθε 

άλλο φορέα ή τμήμα (εσωτερικό ή εξωτερικό) που επιτελεί τα καθήκοντα και τις 

αρμοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 66 έως 69. 

2.2.4 Προσδιορισμός των πόρων που έχουν προγραμματιστεί να διατεθούν σε σχέση με τα 

διάφορα καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά 

με τυχόν σχεδιαζόμενη εξωτερική ανάθεση και το πεδίο εφαρμογής της, ανάλογα με την 

περίπτωση). 

3. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

3.1 Κατάσταση και περιγραφή της οργάνωσης και των διαδικασιών που συνδέονται με τα 

καθήκοντα του φορέα που διενεργεί τη λογιστική διαδικασία 

3.1.1 Καθεστώς του φορέα που διενεργεί τη λογιστική διαδικασία (εθνικός, περιφερειακός ή 

τοπικός δημόσιος φορέας ή ιδιωτικός φορέας) και φορέας στον οποίο υπάγεται, ανάλογα με 

την περίπτωση. 

3.1.2 Περιγραφή των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων που επιτελούνται από τον φορέα 

που διενεργεί τη λογιστική διαδικασία όπως ορίζεται στο άρθρο 70. 

                                                 
1  Συμπεριλαμβανομένης της λογιστικής διαδικασίας για τα ΤΑΜΕ, ΤΕΑ και ΜΔΣΘ, εφόσον εμπίπτει 

στην αρμοδιότητα της διαχειριστικής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 3 
2  Συμπεριλαμβανομένης της λογιστικής διαδικασίας για τα ΤΑΜΕ, ΤΕΑ και ΜΔΣΘ, εφόσον εμπίπτει 

στην αρμοδιότητα της διαχειριστικής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 3 
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 3.1.2 Περιγραφή του τρόπου οργάνωσης των εργασιών (ροές εργασίας, διαδικασίες, 

εσωτερικά τμήματα), ποιες διαδικασίες εφαρμόζονται και πότε, πώς γίνεται η εποπτεία τους 

κ.λπ. 

3.1.3 Επισήμανση των πόρων που έχουν προγραμματιστεί να διατεθούν σε σχέση με τις 

διάφορες λογιστικές εργασίες. 

4.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

4.1. Περιγραφή του ηλεκτρονικού συστήματος ή συστημάτων, όπου περιλαμβάνεται 

διάγραμμα ροής (κεντρικό ή κοινό σύστημα δικτύου ή αποκεντρωμένο σύστημα με 

συνδέσεις μεταξύ των συστημάτων), για: 

4.1.1 Καταγραφή και αποθήκευση σε ηλεκτρονική μορφή δεδομένων για κάθε πράξη, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες, και 

κατανομή των δεδομένων σχετικά με τους δείκτες στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον 

κανονισμό· 

4.1.2 Διασφάλιση ότι τα λογιστικά στοιχεία για κάθε πράξη καταγράφονται και 

αποθηκεύονται, και ότι τα στοιχεία αυτά υποστηρίζουν τα δεδομένα που απαιτούνται για την 

κατάρτιση των αιτήσεων πληρωμής και των λογαριασμών· 

4.1.3 Τήρηση λογιστικών αρχείων σχετικά με τις δαπάνες που δηλώνονται στην Επιτροπή και 

της αντίστοιχης δημόσιας συνεισφοράς που καταβάλλεται στους δικαιούχους· 

4.1.4 Καταγραφή όλων των ποσών που αφαιρούνται από τις αιτήσεις πληρωμής και από τους 

λογαριασμούς, όπως ορίζεται στο άρθρο 92 παράγραφος 5, καθώς και της αιτιολόγησης γι’ 

αυτές τις αφαιρέσεις· 

4.1.5 Προσδιορισμό του κατά πόσον τα συστήματα λειτουργούν αποτελεσματικά και αν 

μπορούν να καταγράψουν με αξιόπιστο τρόπο τα δεδομένα που αναφέρονται στην 

ημερομηνία κατά την οποία καταρτίζεται η περιγραφή αυτή όπως ορίζεται στο σημείο 1.2 

παραπάνω· 

4.1.6 Περιγραφή των διαδικασιών για τη διασφάλιση της προστασίας, της ακεραιότητας και 

του εμπιστευτικού χαρακτήρα των ηλεκτρονικών συστημάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV 

Υπόδειγμα για τη διαχειριστική δήλωση – άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο στ) 

 

Ο/Η/οι κάτωθι υπογεγραμμένος/-η/-οι/-ες (επώνυμο/-α, όνομα/-τα, τίτλος/-οι ή θέση/-εις), 

επικεφαλής της διαχειριστικής αρχής για το πρόγραμμα (ονομασία του επιχειρησιακού 

προγράμματος, CCI)  

βάσει της υλοποίησης του (ονομασία του προγράμματος) κατά τη διάρκεια της λογιστικής 

χρήσης που λήγει στις 30 Ιουνίου (έτος), με βάση την προσωπική μου/μας κρίση και όλες τις 

πληροφορίες που έχω/έχουμε στη διάθεσή μου/μας κατά την ημερομηνία υποβολής των 

λογαριασμών στην Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων από τις 

διαχειριστικές επαληθεύσεις που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 68 του κανονισμού 

(ΕΕ) xx/xx και από τους λογιστικούς ελέγχους σε σχέση με τις δαπάνες που περιλαμβάνονται 

στις αιτήσεις πληρωμής που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή για τη λογιστική χρήση που λήγει 

στις 30 Ιουνίου ... (έτος),  

και λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις μου/μας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) xx/xx  

δηλώνω/-ουμε με το παρόν ότι: 

α) τα στοιχεία που περιέχονται στους λογαριασμούς παρουσιάζονται με ορθό τρόπο και είναι 

πλήρη και ακριβή, σύμφωνα με το άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΕ) XX,  

β) οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς συνάδουν με το εφαρμοστέο δίκαιο 

και χρησιμοποιήθηκαν για τον επιδιωκόμενο σκοπό τους, 

Βεβαιώνω/-ουμε ότι οι παρατυπίες που εντοπίστηκαν στις τελικές εκθέσεις των λογιστικών 

και άλλων ελέγχων όσον αφορά τη λογιστική χρήση έτυχαν της δέουσας αντιμετώπισης 

στους λογαριασμούς, με σκοπό ιδίως τη συμμόρφωση με το άρθρο 92 για την υποβολή των 

λογαριασμών μέσω της διασφάλισης ότι οι παρατυπίες βρίσκονται κάτω από το επίπεδο 

σημαντικότητας του 2 %.  

Βεβαιώνω/-ουμε επίσης ότι οι δαπάνες που υπόκεινται σε συνεχιζόμενη αξιολόγηση της 

νομιμότητας και της κανονικότητάς τους έχουν εξαιρεθεί από τους λογαριασμούς εν αναμονή 

της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, ούτως ώστε να μπορούν να περιληφθούν ενδεχομένως σε 

αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής σε μεταγενέστερες λογιστικές χρήσεις. 

Επιπλέον, βεβαιώνω/-ουμε την αξιοπιστία των δεδομένων τα οποία αφορούν τους δείκτες, τα 

ορόσημα και την πρόοδο του προγράμματος. 

Επιπλέον, βεβαιώνω/-ουμε ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή αποτελεσματικά και αναλογικά 

μέτρα καταπολέμησης της απάτης, και ότι τα μέτρα αυτά λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους 

που έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο αυτό. 

Τέλος, βεβαιώνω/-ουμε ότι δεν έχουν περιέλθει σε γνώση μου/μας απόρρητες πληροφορίες 

σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος που θα μπορούσαν να βλάψουν 

τη φήμη της πολιτικής συνοχής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI 

Υπόδειγμα για την ελεγκτική γνώμη – άρθρο 71 παράγραφος 3 στοιχείο α) 

Προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/-η, εκπροσωπών/-ουσα την [ονομασία της ελεγκτικής αρχής], 

ανεξάρτητος/-η κατά την έννοια του άρθρου 65 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) [...], 

προέβην σε λογιστικό έλεγχο 

i) των λογαριασμών για τη λογιστική χρήση που άρχισε την 1η Ιουλίου … [έτος] και 

έληξε στις 30 Ιουνίου … [έτος] (
1
) και με ημερομηνία … [ημερομηνία υποβολής των 

λογαριασμών στην Επιτροπή] (εφεξής «οι λογαριασμοί»),  

ii) της νομιμότητας και της κανονικότητας των δαπανών για τις οποίες έχει ζητηθεί 

επιστροφή από την Επιτροπή σε σχέση με τη λογιστική χρήση (και οι οποίες 

περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς), και 

iii) της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, και επαλήθευσα τη 

διαχειριστική δήλωση σε σχέση με το πρόγραμμα [ονομασία του προγράμματος, 

αριθμός CCI] (εφεξής «το πρόγραμμα»), 

με σκοπό την έκδοση ελεγκτικής γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 3. 

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

Ο/Η/Το [ονομασία της διαχειριστικής αρχής], που προσδιορίζεται ως η διαχειριστική αρχή 

του προγράμματος, είναι υπεύθυνος/-η/-ο για την ορθή λειτουργία του συστήματος 

διαχείρισης και ελέγχου σε σχέση με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται 

στα άρθρα 66 έως 70.  

Επιπλέον, ο/η/το [ονομασία της διαχειριστικής αρχής ή του φορέα που διενεργεί τη λογιστική 

διαδικασία, κατά περίπτωση] έχει την αρμοδιότητα να διασφαλίζει και να δηλώνει την 

πληρότητα, την ακρίβεια και την αλήθεια των λογαριασμών, όπως ορίζεται στο άρθρο 70 του 

κανονισμού (ΕΕ) [...]. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΕ) [...], είναι αρμοδιότητα της 

διαχειριστικής αρχής να επιβεβαιώνει ότι οι δαπάνες που εγγράφονται στους λογαριασμούς 

είναι νόμιμες και κανονικές και ότι συνάδουν με το εφαρμοστέο δίκαιο. 

3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) [...], αρμοδιότητά μου είναι να διατυπώσω, 

κατά τρόπο ανεξάρτητο, γνώμη σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια και την αλήθεια των 

λογαριασμών, κατά πόσον οι δαπάνες για τις οποίες έχει ζητηθεί επιστροφή από την 

Επιτροπή και που δηλώνονται στους λογαριασμούς είναι νόμιμες και κανονικές, και κατά 

πόσον το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργεί ορθά.  

Αρμοδιότητά μου είναι επίσης να συμπεριλάβω στην εν λόγω γνώμη δήλωση για το κατά 

πόσον οι ελεγκτικές εργασίες θέτουν υπό αμφισβήτηση τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται 

στη διαχειριστική δήλωση. 

Οι λογιστικοί έλεγχοι που αφορούν το πρόγραμμα διενεργήθηκαν σύμφωνα με τη στρατηγική 

ελέγχου και συμμορφώθηκαν με τα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα. Τα εν λόγω 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EL#ntr1-L_2015038EL.01010401-E0001
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πρότυπα προβλέπουν ότι η ελεγκτική αρχή συμμορφώνεται με απαιτήσεις δεοντολογίας και 

σχεδιάζει και διενεργεί τις ελεγκτικές εργασίες, προκειμένου να αποκομίζει εύλογη 

βεβαιότητα για τον σκοπό της ελεγκτικής γνώμης. 

Ο λογιστικός έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών με σκοπό την εξασφάλιση 

επαρκών και κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων για την τεκμηρίωση της γνώμης που 

εκτίθεται κατωτέρω. Οι διαδικασίες που εκτελούνται εξαρτώνται από την επαγγελματική 

κρίση του ελεγκτή, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους μη 

συμμόρφωσης, οφειλόμενης σε απάτη ή σφάλμα. Οι διαδικασίες ελέγχου που διενεργήθηκαν 

είναι εκείνες που θεωρώ ότι είναι κατάλληλες για την περίσταση και είναι σύμφωνες με τις 

απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) [...]. 

Πιστεύω ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο του 

λογιστικού ελέγχου είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν τη βάση για τη γνώμη 

μου, [σε περίπτωση που υπάρχει περιορισμός του πεδίου εφαρμογής:] εκτός από εκείνα που 

αναφέρονται στην παράγραφο «Περιορισμός πεδίου εφαρμογής». 

Η σύνοψη των πορισμάτων που συνήχθησαν από τους λογιστικούς ελέγχους όσον αφορά το 

πρόγραμμα περιλαμβάνεται στη συνημμένη ετήσια έκθεση ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 71 

παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) [...]. 

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Είτε 

Δεν υπήρξαν περιορισμοί ως προς το πεδίο εφαρμογής του λογιστικού ελέγχου. 

Είτε 

Το πεδίο εφαρμογής του λογιστικού ελέγχου περιορίστηκε από τους ακόλουθους παράγοντες: 

α) ... 

β) ... 

γ) .... 

[Να αναφερθούν τυχόν περιορισμοί ως προς το πεδίο εφαρμογής του λογιστικού ελέγχου
1
, 

για παράδειγμα τυχόν έλλειψη δικαιολογητικών εγγράφων, υποθέσεις που αποτελούν 

αντικείμενο νομικών διαδικασιών, και να παρασχεθεί εκτίμηση, υπό τον τίτλο «Γνώμη με 

επιφύλαξη» κατωτέρω, των ποσών των δαπανών και της συνεισφοράς των Ταμείων που 

επηρεάστηκαν, καθώς και των επιπτώσεων του περιορισμού του πεδίου εφαρμογής στην 

ελεγκτική γνώμη. Περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά με το θέμα αυτό παρέχονται στην ετήσια 

έκθεση ελέγχου, κατά περίπτωση.] 

5. ΓΝΩΜΗ 

Είτε 

(Ανεπιφύλακτη γνώμη) 

                                                 
1  Μεταξύ άλλων και για τους σκοπούς των προγραμμάτων Interreg που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο του 

ετήσιου δείγματος για τους λογιστικούς ελέγχους πράξεων που λαμβάνει η Επιτροπή, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 48 του κανονισμού ΕΕΣ. 
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Κατά τη γνώμη μου, και με βάση τις ελεγκτικές εργασίες που διεξήχθησαν: 

i) η εικόνα που παρέχουν οι λογαριασμοί είναι ακριβής και αληθής· 

ii)  οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς είναι νόμιμες και κανονικές
2
, 

iii) το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργεί ορθά. 

 

Οι ελεγκτικές εργασίες που διεξήχθησαν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τους ισχυρισμούς που 

διατυπώνονται στη διαχειριστική δήλωση. 

Είτε 

(Γνώμη με επιφύλαξη) 

Κατά τη γνώμη μου, και με βάση τις ελεγκτικές εργασίες που διεξήχθησαν:  

 

1) Λογαριασμοί  

— η εικόνα που παρέχουν οι λογαριασμοί είναι ακριβής και αληθής [όταν η επιφύλαξη 

αφορά τους λογαριασμούς, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:] εκτός από τις ακόλουθες 

ουσιώδεις πτυχές:……. 

2) Νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών που πιστοποιούνται στους 

λογαριασμούς 

— οι δαπάνες που πιστοποιούνται στους λογαριασμούς είναι νόμιμες και κανονικές [όταν 

η επιφύλαξη αφορά τους λογαριασμούς, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:] εκτός από τις 

ακόλουθες πτυχές:….  

Οι επιπτώσεις της επιφύλαξης είναι περιορισμένες [ή σημαντικές] και αντιστοιχούν σε .... 

(ποσό σε EUR του συνολικού ποσού των πιστοποιημένων δαπανών) 

3) Το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζεται κατά την ημερομηνία 

της παρούσας ελεγκτικής γνώμης  

— το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργεί ορθά [όταν η 

επιφύλαξη αφορά το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, προστίθεται το ακόλουθο 

κείμενο:] εκτός από τις ακόλουθες πτυχές:….  

Οι επιπτώσεις της επιφύλαξης είναι περιορισμένες [ή σημαντικές] και αντιστοιχούν σε .... 

(ποσό σε EUR του συνολικού ποσού των πιστοποιημένων δαπανών) 

Οι ελεγκτικές εργασίες που διεξήχθησαν δεν θέτουν/θέτουν [να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει] υπό 

αμφισβήτηση τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στη διαχειριστική δήλωση. 

                                                 
2  Εκτός από τα προγράμματα Interreg που δεν εμπίπτουν στο ετήσιο δείγμα για τους λογιστικούς 

ελέγχους πράξεων που λαμβάνει η Επιτροπή όπως προβλέπεται στο άρθρο 48 του κανονισμού ΕΕΣ, 

όταν οι δαπάνες στους λογαριασμούς για τις οποίες έχει ζητηθεί επιστροφή δεν μπόρεσαν να ελεγχθούν 

κατά την εν λόγω λογιστική χρήση. 
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[Όταν οι ελεγκτικές εργασίες θέτουν υπό αμφισβήτηση τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στη 

διαχειριστική δήλωση, η ελεγκτική αρχή γνωστοποιεί στην παρούσα παράγραφο τις πτυχές που 

οδηγούν στο συμπέρασμα αυτό.] 

Είτε 

(Αρνητική γνώμη) 

Κατά τη γνώμη μου, και με βάση τις ελεγκτικές εργασίες που διεξήχθησαν: 

i)  η εικόνα που παρέχουν οι λογαριασμοί είναι/δενείναι [να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει] ακριβής 

και αληθής· και/ή 

ii)  οι δαπάνες στους λογαριασμούς για τις οποίες έχει ζητηθεί επιστροφή από την Επιτροπή 

είναι/δεν είναι [να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει] νόμιμες και κανονικές· και/ή 

iii)  το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργεί/δεν λειτουργεί [να 

διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει] ορθά. 

Η παρούσα αρνητική γνώμη βασίζεται στις ακόλουθες πτυχές: 

— σε σχέση με ουσιώδη ζητήματα που αφορούν τους λογαριασμούς: 

και/ή [να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει] 

— σε σχέση με ουσιώδη θέματα που αφορούν τη νομιμότητα και την κανονικότητα των 

δαπανών στους λογαριασμούς για τις οποίες έχει ζητηθεί επιστροφή από την Επιτροπή: 

και/ή [να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει] 

— σε σχέση με ουσιώδη θέματα που αφορούν τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και 

ελέγχου: (
6
) 

Οι ελεγκτικές εργασίες που διεξήχθησαν θέτουν υπό αμφισβήτηση τους ισχυρισμούς που 

διατυπώνονται στη διαχειριστική δήλωση ως προς τις ακόλουθες πτυχές: 

[Η ελεγκτική αρχή μπορεί επίσης να συμπεριλάβει έμφαση επί ειδικού θέματος, χωρίς να 

επηρεάζεται η γνώμη της, όπως προβλέπεται από τα διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα. 

Άρνηση γνώμης μπορεί να προβλεφθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις (
7
).] 

 

Ημερομηνία: 

Υπογραφή: 

 

(2) Να συμπεριληφθεί στην περίπτωση προγραμμάτων Interreg. 

(5) Σε περίπτωση που επηρεάζεται το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, αναφέρονται στη 

γνώμη ο/οι φορέας/-είς και η/οι πτυχή/-ές των συστημάτων του/τους που δεν πληρούσε/-αν 

τις απαιτήσεις και/ή δεν λειτουργούσε/-αν ορθά, εκτός από την περίπτωση που αυτές οι 

πληροφορίες κοινοποιούνται ήδη σαφώς στην ετήσια έκθεση ελέγχου και η παράγραφος της 

γνώμης αναφέρεται στο/στα συγκεκριμένο/-α τμήμα/-τα της έκθεσης όπου κοινοποιούνται οι 

εν λόγω πληροφορίες. 

(6) Ίδια παρατήρηση, όπως και στην προηγούμενη υποσημείωση. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EL#ntr6-L_2015038EL.01010401-E0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EL#ntr7-L_2015038EL.01010401-E0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EL#ntc2-L_2015038EL.01010401-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EL#ntc5-L_2015038EL.01010401-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EL#ntc6-L_2015038EL.01010401-E0006
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(7) Οι εν λόγω εξαιρετικές περιπτώσεις θα πρέπει να σχετίζονται με απρόβλεπτους 

εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ελεγκτικής 

αρχής. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EL#ntc7-L_2015038EL.01010401-E0007
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII  

Υπόδειγμα για την ετήσια έκθεση ελέγχου – άρθρο 71 παράγραφος 3 στοιχείο β) 

 

1. Εισαγωγή  

1.1 Προσδιορισμός της ελεγκτικής αρχής και των άλλων φορέων που συμμετείχαν στην 

κατάρτιση της έκθεσης.  

1.2 Περίοδος αναφοράς (ήτοι η λογιστική χρήση). 

1.3 Περίοδος λογιστικού ελέγχου (κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι ελεγκτικές 

εργασίες).  

1.4 Προσδιορισμός του/των προγράμματος/-ων που καλύπτεται/-ονται από την έκθεση, 

καθώς και της διαχειριστικής αρχής του/τους. Όταν η έκθεση καλύπτει περισσότερα από 

ένα προγράμματα ή Ταμεία, τα στοιχεία παρατίθενται ανά πρόγραμμα και ανά Ταμείο, με 

προσδιορισμό σε κάθε τμήμα των πληροφοριών που αφορούν ειδικά το πρόγραμμα και/ή 

το Ταμείο. 

1.5 Περιγραφή των σταδίων κατάρτισης της έκθεσης και σύνταξης της αντίστοιχης 

ελεγκτικής γνώμης. Το τμήμα αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες 

σχετικά με τους ελέγχους συνέπειας από την ελεγκτική αρχή σχετικά με τη διαχειριστική 

δήλωση. 

Το τμήμα 1.5 πρέπει να προσαρμόζεται για τα προγράμματα Interreg ώστε να περιγράφει 

τα στάδια κατάρτισης της έκθεσης με βάση τους ειδικούς κανόνες σχετικά με τους 

ελέγχους των πράξεων που εφαρμόζονται στα προγράμματα Interreg, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΕ) [κανονισμός ΕΕΣ].  

 

2. Σημαντικές αλλαγές στο/στα σύστημα/-τα διαχείρισης και ελέγχου 

2.1 Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τυχόν σημαντικές αλλαγές στα συστήματα διαχείρισης 

και ελέγχου οι οποίες σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της διαχειριστικής αρχής, ιδίως 

όσον αφορά την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε ενδιάμεσους φορείς, και επιβεβαίωση της 

συμμόρφωσής τους με τα άρθρα 66 έως 70 και το άρθρο 70, βάσει των ελεγκτικών 

εργασιών που διενεργεί η ελεγκτική αρχή. 

2.2 Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένων αναλογικών ρυθμίσεων 

σύμφωνα με τα άρθρα 77 έως 79. 

 

3. Αλλαγές στη στρατηγική ελέγχου  

3.1 Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τυχόν αλλαγές στη στρατηγική ελέγχου και σχετικές 

εξηγήσεις. Ειδικότερα, να αναφερθούν τυχόν αλλαγές στη μέθοδο δειγματοληψίας που 

χρησιμοποιείται για τον λογιστικό έλεγχο πράξεων (βλέπε τμήμα 5 κατωτέρω) και κατά 

πόσον η στρατηγική αυτή υποβλήθηκε σε αλλαγές που οφείλονται στην εφαρμογή 

ενισχυμένων αναλογικών ρυθμίσεων σύμφωνα με τα άρθρα 77 έως 79 του κανονισμού.   

3.2 Το ανωτέρω τμήμα 1 πρέπει να προσαρμόζεται για τα προγράμματα Interreg ώστε να 

περιγράφει τις αλλαγές στη στρατηγική ελέγχου με βάση τους ειδικούς κανόνες σχετικά 
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με τους λογιστικούς ελέγχους πράξεων που εφαρμόζονται στα προγράμματα Interreg, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΕ) [κανονισμός ΕΕΣ].  

 

 

4. Έλεγχοι συστημάτων (κατά περίπτωση) 

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται στις ελεγκτικές αρχές που δεν εφαρμόζουν ενισχυμένες 

αναλογικές ρυθμίσεις για την εν λόγω λογιστική χρήση:  

4.1 Αναλυτικά στοιχεία των φορέων (συμπεριλαμβανομένης της ελεγκτικής αρχής) που 

διενήργησαν ελέγχους για την ορθή λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου 

του προγράμματος —εφεξής «έλεγχοι συστημάτων».  

4.2 Περιγραφή της βάσης για τους ελέγχους που διενεργούνται, συμπεριλαμβανομένης 

αναφοράς στην εφαρμοστέα στρατηγική ελέγχου, και πιο συγκεκριμένα στη μεθοδολογία 

εκτίμησης κινδύνου και στα αποτελέσματα που οδήγησαν στην κατάρτιση του σχεδίου 

λογιστικού ελέγχου για τους ελέγχους των συστημάτων. Σε περίπτωση επικαιροποίησης 

της αξιολόγησης κινδύνου, η περιγραφή της εν λόγω διαδικασίας θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται στο τμήμα 3 ανωτέρω, το οποίο καλύπτει τις αλλαγές στη στρατηγική 

ελέγχου. 

4.3 Σε σχέση με τον πίνακα στο τμήμα 9.1 παρακάτω, περιγραφή των βασικών 

ευρημάτων και συμπερασμάτων που συνάγονται από τους ελέγχους των συστημάτων, 

μεταξύ των οποίων οι λογιστικοί έλεγχοι που διενεργούνται ειδικά για συγκεκριμένους 

θεματικούς τομείς.  

4.4 Διευκρινίσεις σχετικά με το κατά πόσον τυχόν παρατυπίες που εντοπίστηκαν 

θεωρήθηκαν συστημικού χαρακτήρα, λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα που λήφθηκαν, 

συμπεριλαμβανομένων του ποσοτικού προσδιορισμού των παράτυπων δαπανών και τυχόν 

συναφών δημοσιονομικών διορθώσεων που πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 

71 παράγραφος 3 στοιχείο β) και το άρθρο 97 του κανονισμού. 

4.5 Πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση των συστάσεων λογιστικού ελέγχου 

που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων συστημάτων προηγούμενων λογιστικών 

χρήσεων.  

4.6 Περιγραφή παρατυπιών ή ελλείψεων που αφορούν ειδικά χρηματοδοτικά μέσα ή άλλα 

είδη δαπανών ή στοιχεία κόστους που καλύπτονται από συγκεκριμένους κανόνες (π.χ. 

κρατικές ενισχύσεις, δημόσιες συμβάσεις, απλοποιημένες επιλογές κόστους, 

χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με δαπάνες), οι οποίες εντοπίστηκαν στη διάρκεια 

ελέγχων συστημάτων, καθώς και της συνέχειας που δόθηκε από τη διαχειριστική αρχή για 

την αντιμετώπιση των εν λόγω παρατυπιών ή ελλείψεων.  

4.7 Επίπεδο βεβαιότητας που αποκομίστηκε μετά τη διεξαγωγή των ελέγχων συστημάτων 

(χαμηλό/μέσο/υψηλό) και αιτιολόγηση.  

5. Λογιστικοί έλεγχοι πράξεων  

Τα κατωτέρω τμήματα 5.1 έως 5.10 πρέπει να προσαρμόζονται για τα προγράμματα 

Interreg ώστε να περιγράφουν τα στάδια κατάρτισης της έκθεσης με βάση τους ειδικούς 

κανόνες σχετικά με τους ελέγχους των πράξεων που εφαρμόζονται στα προγράμματα 

Interreg, όπως ορίζονται στο άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΕ) [κανονισμός ΕΕΣ]. 
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5.1 Προσδιορισμός των φορέων (συμπεριλαμβανομένης της ελεγκτικής αρχής) που 

διενήργησαν τους λογιστικούς ελέγχους πράξεων (όπως προβλέπεται στο άρθρο 73). 

 5.2 Περιγραφή της εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας δειγματοληψίας και πληροφορίες 

σχετικά με το κατά πόσον η εν λόγω μεθοδολογία συνάδει με τη στρατηγική ελέγχου.  

5.3 Προσδιορισμός των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν για τη στατιστική 

δειγματοληψία και επεξήγηση των σχετικών υπολογισμών και της επαγγελματικής κρίσης 

που χρησιμοποιήθηκαν. Οι παράμετροι δειγματοληψίας περιλαμβάνουν: το επίπεδο 

σημαντικότητας, το επίπεδο εμπιστοσύνης, τη μονάδα δειγματοληψίας, το αναμενόμενο 

ποσοστό σφάλματος, το διάστημα δειγματοληψίας, την τυπική απόκλιση, την τιμή του 

πληθυσμού, το μέγεθος του πληθυσμού, το μέγεθος του δείγματος, τα στοιχεία σχετικά με 

τη στρωματοποίηση. Οι υπολογισμοί βάσει των οποίων έγινε η επιλογή του δείγματος, το 

συνολικό ποσοστό σφάλματος και το εναπομένον ποσοστό σφάλματος προσδιορίζονται 

στο τμήμα 9.3 κατωτέρω, σε μορφότυπο που επιτρέπει την κατανόηση των βασικών 

βημάτων που ακολουθήθηκαν, σύμφωνα με την ειδική μέθοδο δειγματοληψίας που 

χρησιμοποιήθηκε. 

5.4 Αντιστοιχία μεταξύ των ποσών που συμπεριλήφθηκαν στους λογαριασμούς, καθώς 

και των ποσών που έχουν δηλωθεί στις αιτήσεις ενδιάμεσης πληρωμής κατά τη λογιστική 

χρήση και του πληθυσμού από τον οποίο ελήφθη το τυχαίο δείγμα (στήλη Α του πίνακα 

στο τμήμα 9.2 κατωτέρω). Τα στοιχεία συμφωνίας περιλαμβάνουν τις αρνητικές μονάδες 

δειγματοληψίας στις οποίες εφαρμόστηκαν δημοσιονομικές διορθώσεις. 

 5.5 Σε περίπτωση που υπάρχουν αρνητικές μονάδες δειγματοληψίας, επιβεβαίωση ότι 

αντιμετωπίστηκαν ως χωριστός πληθυσμός. Ανάλυση των κυριότερων αποτελεσμάτων 

των ελέγχων αυτών των μονάδων, η οποία εστιάζει κυρίως στην επαλήθευση αν οι 

αποφάσεις για την εφαρμογή δημοσιονομικών διορθώσεων (που ελήφθησαν από το 

κράτος μέλος ή από την Επιτροπή) έχουν καταχωριστεί στους λογαριασμούς ως 

ανακλήσεις. 

 5.6 Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται μέθοδος μη στατιστικής δειγματοληψίας, να 

προσδιοριστούν οι λόγοι για τη χρήση της μεθόδου αυτής, το ποσοστό των μονάδων 

δειγματοληψίας που καλύπτονται από τους ελέγχους, και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για 

τη διασφάλιση του τυχαίου χαρακτήρα του δείγματος, λαμβανομένου υπόψη ότι το δείγμα 

πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό.  

Επιπλέον, να προσδιοριστούν τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εξασφάλιση επαρκούς 

μεγέθους του δείγματος, ούτως ώστε η ελεγκτική αρχή να είναι σε θέση να συντάξει 

αξιόπιστη ελεγκτική γνώμη. Όταν χρησιμοποιείται μέθοδος μη στατιστικής 

δειγματοληψίας, θα πρέπει επίσης να υπολογίζεται (προβλεπόμενο) συνολικό ποσοστό 

σφάλματος.  

5.7 Ανάλυση των κύριων πορισμάτων των λογιστικών ελέγχων των πράξεων, όπου 

προσδιορίζονται: 

(1) ο αριθμός των στοιχείων του δείγματος που ελέγχθηκαν, σε συνδυασμό με το 

αντίστοιχο ποσό· 

(2) ο τύπος σφάλματος ανά μονάδα δειγματοληψίας
1
,  

(3) η φύση των σφαλμάτων που διαπιστώθηκαν
2
  

                                                 
1  Τυχαίο, συστημικό, ανώμαλο σφάλμα 
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(4) το ποσοστό σφάλματος στρώματος
3
 και οι αντίστοιχες σοβαρές ανεπάρκειες ή 

παρατυπίες, το ανώτερο όριο του ποσοστού σφάλματος, οι βασικές αιτίες, τα 

διορθωτικά μέτρα που προτάθηκαν (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προορίζονται 

για να βελτιώσουν τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου) και οι επιπτώσεις στην 

ελεγκτική γνώμη.  

Παρέχονται περαιτέρω εξηγήσεις για τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα κατωτέρω 

τμήματα 9.2 και 9.3, ιδίως όσον αφορά το συνολικό ποσοστό σφάλματος.  

5.8 Λεπτομερή στοιχεία για τυχόν δημοσιονομικές διορθώσεις που αφορούν τη λογιστική 

χρήση και οι οποίες εφαρμόστηκαν από τη διαχειριστική αρχή πριν από την υποβολή των 

λογαριασμών στην Επιτροπή, και ως συνέπεια των λογιστικών ελέγχων των πράξεων, 

συμπεριλαμβανομένων των κατ’ αποκοπή ή κατά παρέκταση διορθώσεων που οδηγούν 

σε μείωση στο 2 % του εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος των δαπανών που 

περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς σύμφωνα με το άρθρο 92.  

5.9 Σύγκριση του συνολικού και του εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος (όπως φαίνεται 

στο τμήμα 9.2 παρακάτω) με το επίπεδο σημαντικότητας του 2 %, ούτως ώστε να 

διαπιστωθεί κατά πόσον οι δηλώσεις σχετικά με τον πληθυσμό παρουσιάζουν ουσιώδεις 

ανακρίβειες, καθώς και οι επιπτώσεις στην ελεγκτική γνώμη.  

5.10 Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το κατά πόσον τυχόν παρατυπίες που διαπιστώθηκαν 

θεωρήθηκαν συστημικού χαρακτήρα και σχετικά με τα μέτρα που λήφθηκαν, 

συμπεριλαμβανομένου του ποσοτικού προσδιορισμού των παράτυπων δαπανών και τυχόν 

συναφών δημοσιονομικών διορθώσεων.  

5.11 Πληροφορίες σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στους λογιστικούς ελέγχους 

πράξεων όσον αφορά το κοινό δείγμα για τα προγράμματα Interreg με βάση τους ειδικούς 

κανόνες σχετικά με τους λογιστικούς ελέγχους πράξεων που εφαρμόζονται στα 

προγράμματα Interreg, όπως ορίζονται στο άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΕ) [κανονισμός 

ΕΕΣ].   

5.12 Πληροφορίες σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στους λογιστικούς ελέγχους 

πράξεων που διενεργήθηκαν για προηγούμενες λογιστικές χρήσεις, ιδίως όσον αφορά τις 

σοβαρές ανεπάρκειες συστημικού χαρακτήρα.  

5.13 Πίνακας ο οποίος ακολουθεί την τυπολογία των σφαλμάτων που ενδεχομένως έχει 

συμφωνηθεί με την Επιτροπή. 

5.14 Συμπεράσματα που συνάγονται από τα κύρια πορίσματα των λογιστικών ελέγχων 

πράξεων όσον αφορά την ορθή λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.  

Το τμήμα 5.14 πρέπει να προσαρμόζεται για τα προγράμματα Interreg ώστε να 

περιγράφει τα στάδια για τη διαμόρφωση των συμπερασμάτων με βάση τους ειδικούς 

κανόνες σχετικά με τους λογιστικούς ελέγχους πράξεων που εφαρμόζονται στα 

προγράμματα Interreg, όπως ορίζονται στο άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΕ) [κανονισμός 

ΕΕΣ]. 

 

                                                                                                                                                         
2  Για παράδειγμα, επιλεξιμότητα, δημόσιες συμβάσεις, κρατικές ενισχύσεις 
3  Το ποσοστό σφάλματος στρώματος κοινοποιείται στις περιπτώσεις που εφαρμόστηκε στρωματοποίηση, 

καλύπτοντας υποπληθυσμούς με παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως πράξεις που συνίστανται σε χρηματοδοτικές 

συνεισφορές από ένα πρόγραμμα σε χρηματοδοτικά μέσα, στοιχεία υψηλής αξίας, Ταμεία (στην περίπτωση 

πολυταμειακών προγραμμάτων). 
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6. Λογιστικοί έλεγχοι λογαριασμών  

6.1 Προσδιορισμός των αρχών/φορέων που διενήργησαν τους λογιστικούς ελέγχους 

λογαριασμών.  

6.2 Περιγραφή της προσέγγισης λογιστικού ελέγχου που χρησιμοποιήθηκε για να 

επαληθευτεί ότι οι λογαριασμοί είναι πλήρεις, ακριβείς και αληθείς. Η περιγραφή αυτή 

πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά στις ελεγκτικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο 

πλαίσιο των ελέγχων συστημάτων και των λογιστικών ελέγχων πράξεων που είναι 

συναφείς όσον αφορά τη βεβαιότητα σχετικά με τους λογαριασμούς, καθώς και στις 

πρόσθετες επαληθεύσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν επί των σχεδίων λογαριασμών 

προτού αυτά αποσταλούν στην Επιτροπή. 

 6.3 Συμπεράσματα που συνάχθηκαν από τους λογιστικούς ελέγχους όσον αφορά την 

πληρότητα, την ακρίβεια και την αλήθεια των λογαριασμών, όπου περιλαμβάνεται 

αναφορά στις αντίστοιχες δημοσιονομικές διορθώσεις που εφαρμόστηκαν και οι οποίες 

αντικατοπτρίζονται στους λογαριασμούς ως συνέχεια που δόθηκε στα εν λόγω 

συμπεράσματα.  

6.4 Διευκρίνιση του κατά πόσον τυχόν παρατυπίες που διαπιστώθηκαν θεωρήθηκαν 

συστημικού χαρακτήρα, και αναφορά στα μέτρα που λήφθηκαν.  

 

7. Άλλες πληροφορίες  

7.1 Αξιολόγηση της ελεγκτικής αρχής σχετικά με τις περιπτώσεις υπονοιών απάτης που 

εντοπίστηκαν στο πλαίσιο των λογιστικών ελέγχων που πραγματοποίησε 

(συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν από άλλους εθνικούς ή 

ενωσιακούς φορείς και σχετίζονται με πράξεις που ελέγχθηκαν από την ελεγκτική αρχή), 

καθώς και σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν. Πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των 

περιπτώσεων, τη σοβαρότητα, καθώς και τα ποσά που επηρεάστηκαν, εάν είναι γνωστά. 

 7.2 Γεγονότα που συνέβησαν μετά τη λήξη της λογιστικής χρήσης και πριν να 

διαβιβαστεί στην Επιτροπή η ετήσια έκθεση ελέγχου, και τα οποία λήφθηκαν υπόψη κατά 

τον καθορισμό του επιπέδου βεβαιότητας και τη σύνταξη γνώμης από την ελεγκτική 

αρχή. 

 

8. Συνολικό επίπεδο βεβαιότητας  

8.1 Αναφορά στο συνολικό επίπεδο βεβαιότητας όσον αφορά την ορθή λειτουργία του 

συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, και επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 

επιτεύχθηκε αυτό το επίπεδο από τον συνδυασμό των αποτελεσμάτων των ελέγχων 

συστημάτων και των λογιστικών ελέγχων πράξεων. Κατά περίπτωση, η ελεγκτική αρχή 

λαμβάνει επίσης υπόψη τα αποτελέσματα άλλων ελεγκτικών εργασιών που 

διενεργήθηκαν σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο.  

8.2 Αξιολόγηση τυχόν μέτρων μετριασμού τα οποία δεν συνδέονται με τις 

δημοσιονομικές διορθώσεις που εφαρμόστηκαν, δημοσιονομικές διορθώσεις που 

εφαρμόστηκαν, και αξιολόγηση της ανάγκης για πρόσθετα διορθωτικά μέτρα, από την 

άποψη τόσο της βελτίωσης των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου όσο και των 

επιπτώσεων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.  
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9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  

9.1 Αποτελέσματα των ελέγχων συστημάτων.  

 

Φορέας που 

υποβάλλεται 

σε έλεγχο 

Ταμείο 

(Πολυταμειακό 

πρόγραμμα) 

Τίτλος του 

λογιστικού 

ελέγχου 

Ημερομηνία 

της τελικής 

έκθεσης 

ελέγχου 

Πρόγραμμα: [CCI και ονομασία του προγράμματος] Συνολική 

αξιολόγηση 

(κατηγορία 

1, 2, 3, 4) 

[όπως 

ορίζεται 

στον πίνακα 

2 – 

Παράρτημα 

X του 

κανονισμού]  

Παρατηρήσεις 

Βασικές απαιτήσεις (κατά περίπτωση) 

[όπως ορίζεται στον πίνακα 1 – Παράρτημα X του 

κανονισμού]  

ΒΑ 

1 

ΒΑ 

2 

ΒΑ 

3 

ΒΑ 

4 

ΒΑ 

5 

ΒΑ 

6 

ΒΑ 

7 

ΒΑ 

8 

ΒΑ 

9 

ΒΑ 

10 
 

 

ΔΑ                           

  

   

                      
 

   

Ενδιάμεσος/-

οι φορέας/-είς 

(ΕΦ) 

                      

  

    

  

    

                        

Λογιστική 

διαδικασία 

(σε 

περίπτωση 
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που δεν 

διενεργείται 

από τη ΔΑ) 

Σημείωση: Σημείωση: Τα κενά τμήματα στον ανωτέρω πίνακα αναφέρονται σε βασικές απαιτήσεις που δεν ισχύουν για τον φορέα που υποβάλλεται σε 

έλεγχο. 

 

9.2 Αποτελέσματα των λογιστικών ελέγχων πράξεων 

Ταμεί

ο 

Αριθ. 

CCI 

προγράμ

ματος 

Τίτλος 

προγράμμα

τος 

Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η 

Ποσό σε 

ευρώ που 

αντιστοιχεί 

στον 

πληθυσμό 

από τον 

οποίο 

αντλήθηκε 

το 

δείγμα (7) 

Δαπάνες για τη 

λογιστική χρήση 

οι οποίες 

ελέγχθηκαν για 

το τυχαίο δείγμα 

Ποσό 

παράτυπω

ν δαπανών 

σε τυχαίο 

δείγμα 

Συνο

λικό 

ποσο

στό 

σφάλ

ματος 

 (8) 

Διορθώσει

ς που 

εφαρμόστη

καν 

συνεπεία 

του 

συνολικού 

ποσοστού 

σφάλματος 

Εναπομ

ένον 

συνολι

κό 

ποσοστ

ό 

σφάλμ

ατος 

(ΣΤ = 

Δ * Α) 

– Ε) 

Άλλες 

ελεγχθείσε

ς 

δαπάνες (9

) 

Ποσό 

παράτυπω

ν δαπανών 

σε άλλες 

ελεγχθείσε

ς δαπάνες 
Ποσό (10) % 

 (11) 

                        

 

(
1
) Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 29 του κανονισμού. 

(
2
) Τυχαίο, συστημικό, ανώμαλο σφάλμα. 

(
3
) Για παράδειγμα, επιλεξιμότητα, δημόσιες συμβάσεις, κρατικές ενισχύσεις. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EL#ntr7-L_2015038EL.01010701-E0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EL#ntr8-L_2015038EL.01010701-E0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EL#ntr9-L_2015038EL.01010701-E0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EL#ntr9-L_2015038EL.01010701-E0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EL#ntr10-L_2015038EL.01010701-E0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EL#ntr11-L_2015038EL.01010701-E0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EL#ntc1-L_2015038EL.01010701-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EL#ntc2-L_2015038EL.01010701-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EL#ntc3-L_2015038EL.01010701-E0003
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(
4
) Το ποσοστό σφάλματος στρώματος κοινοποιείται στις περιπτώσεις που εφαρμόστηκε στρωματοποίηση, καλύπτοντας υποπληθυσμούς με 

παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως πράξεις που συνίστανται σε χρηματοδοτικές συνεισφορές από ένα πρόγραμμα σε χρηματοδοτικά μέσα, 

στοιχεία υψηλής αξίας, Ταμεία (στην περίπτωση πολυταμειακών προγραμμάτων). 

(
5
) Σύνολο σφαλμάτων μείον τις διορθώσεις που αναφέρονται στο σημείο 5.8 παραπάνω, διά του συνολικού πληθυσμού. 

(
6
) Το συνολικό επίπεδο βεβαιότητας αντιστοιχεί σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες που ορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος IV του 

κανονισμού.  

(
7
) Η στήλη Α αντιστοιχεί στον πληθυσμό από τον οποίο αντλήθηκε το τυχαίο δείγμα, δηλ. το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που 

έχουν καταχωριστεί στο λογιστικό σύστημα της διαχειριστικής αρχής/λογιστικής διαδικασίας και έχουν συμπεριληφθεί στις αιτήσεις πληρωμής 

που υποβάλλονται στην Επιτροπή, μείον τις αρνητικές μονάδες δειγματοληψίας, αν υπάρχουν. Κατά περίπτωση, δίνονται εξηγήσεις στο τμήμα 

5.4 παραπάνω. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EL#ntc4-L_2015038EL.01010701-E0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EL#ntc5-L_2015038EL.01010701-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EL#ntc6-L_2015038EL.01010701-E0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EL#ntc7-L_2015038EL.01010701-E0007
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(
8
) Το συνολικό ποσοστό σφάλματος υπολογίζεται πριν από την εφαρμογή τυχόν 

δημοσιονομικών διορθώσεων σε σχέση με το δείγμα που ελέγχθηκε ή με τον πληθυσμό από 

τον οποίο αντλήθηκε το τυχαίο δείγμα. Στις περιπτώσεις που το τυχαίο δείγμα καλύπτει 

περισσότερα από ένα Ταμεία ή προγράμματα, το συνολικό ποσοστό σφάλματος 

(υπολογισμός) που παρουσιάζεται στη στήλη Δ αφορά τον συνολικό πληθυσμό. Όταν 

χρησιμοποιείται στρωματοποίηση, παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες κατά στρώμα στο 

τμήμα 5.7 παραπάνω. 

(
9
) Η στήλη Ζ αφορά δαπάνες που ελέγχθηκαν στο πλαίσιο συμπληρωματικού δείγματος. 

(
10

) Ποσό της ελεγχθείσας δαπάνης (σε περίπτωση που εφαρμόζεται επιμέρους 

δειγματοληψία, μόνο το ποσό των στοιχείων δαπανών που ελέγχθηκαν αποτελεσματικά 

περιλαμβάνονται σ’ αυτή τη στήλη). 

(
11

) Ποσοστό δαπανών που ελέγχθηκαν σε σχέση με τον πληθυσμό. 

 

9.3 Υπολογισμοί για την επιλογή του τυχαίου δείγματος, το συνολικό ποσοστό 

σφάλματος και το συνολικό εναπομένον ποσοστό σφάλματος  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EL#ntc8-L_2015038EL.01010701-E0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EL#ntc9-L_2015038EL.01010701-E0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EL#ntc10-L_2015038EL.01010701-E0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EL#ntc11-L_2015038EL.01010701-E0011
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII  

Υπόδειγμα για τη στρατηγική ελέγχου – άρθρο 72 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 α) Προσδιορισμός του/των προγράμματος/-ων [τίτλος/-οι και αριθμός/-οι CCI(1)], των 

Ταμείων και της περιόδου που καλύπτεται από τη στρατηγική ελέγχου. 

 β) Προσδιορισμός της ελεγκτικής αρχής που είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση, την 

παρακολούθηση και επικαιροποίηση της στρατηγικής ελέγχου, καθώς και των άλλων φορέων 

που συνέβαλαν στο παρόν έγγραφο. 

 γ) Αναφορά στο καθεστώς της ελεγκτικής αρχής (εθνικός, περιφερειακός ή τοπικός δημόσιος 

φορέας) και στον φορέα στον οποίο υπάγεται. 

 δ) Αναφορά στη δήλωση αποστολής, στο καταστατικό λογιστικού ελέγχου ή στην εθνική 

νομοθεσία (κατά περίπτωση) που καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της 

ελεγκτικής αρχής και των άλλων φορέων που διενεργούν ελέγχους υπό τη δική της ευθύνη. 

 ε) Επιβεβαίωση από την ελεγκτική αρχή ότι οι φορείς που διενεργούν λογιστικούς ελέγχους 

διαθέτουν την απαιτούμενη λειτουργική και οργανωτική ανεξαρτησία. 
 

2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 α) Επεξήγηση της μεθόδου εκτίμησης κινδύνου που εφαρμόζεται· και 

β) Εσωτερικές διαδικασίες επικαιροποίησης της εκτίμησης κινδύνου. 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

3.1. Επισκόπηση  

 α) Αναφορά στα διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα που θα εφαρμόζει η ελεγκτική αρχή 

για το ελεγκτικό της έργο. 

 β) Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ελεγκτική αρχή θα βεβαιώνεται σχετικά 

με τα προγράμματα στο τυποποιημένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και για τα 

προγράμματα με ενισχυμένες αναλογικές ρυθμίσεις (περιγραφή των κύριων δομικών 

στοιχείων – είδη ελέγχων και το πεδίο εφαρμογής τους). 

 

 

γ) Αναφορά στις εφαρμοζόμενες διαδικασίες για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης ελέγχου 

και της ελεγκτικής γνώμης που υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 71 

παράγραφος 3 του κανονισμού με τις αναγκαίες εξαιρέσεις για τα προγράμματα Interreg με 

βάση τους ειδικούς κανόνες σχετικά με τους λογιστικούς ελέγχους πράξεων που 

εφαρμόζονται στα προγράμματα Interreg, όπως ορίζονται στο άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΕ) 

[κανονισμός ΕΕΣ]. 

δ) Αναφορά στα εγχειρίδια ή στις διαδικασίες ελέγχου που περιέχουν την περιγραφή των 

κύριων σταδίων των ελεγκτικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένων της ταξινόμησης και της 

μεταχείρισης των σφαλμάτων που εντοπίστηκαν κατά την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης 
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ελέγχου που υποβάλλεται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 3 του 

κανονισμού. 

 ε) Για τα προγράμματα Interreg, αναφορά σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις λογιστικού ελέγχου 

και επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η αρχή ελέγχου σκοπεύει να διασφαλίσει τη 

συνεργασία με την Επιτροπή σχετικά με τους λογιστικούς ελέγχους πράξεων στο πλαίσιο του 

κοινού δείγματος Interreg που λαμβάνει η Επιτροπή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 48 του 

κανονισμού (ΕΕ) [κανονισμός ΕΕΣ]. 

στ) Για τα προγράμματα Interreg, όταν ενδέχεται να απαιτούνται επιπλέον ελεγκτικές 

εργασίες, όπως ορίζεται στο άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΕ) [κανονισμός ΕΕΣ] (αναφορά 

στις σχετικές ειδικές ρυθμίσεις λογιστικού ελέγχου και στη συνέχεια που δόθηκε στις εν 

λόγω πρόσθετες ελεγκτικές εργασίες). 

3.2. Έλεγχοι σχετικά με την ορθή λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και 

ελέγχου (έλεγχοι συστημάτων)  

Προσδιορισμός των φορέων/δομών που θα ελεγχθούν, καθώς και των σχετικών βασικών 

απαιτήσεων στο πλαίσιο των ελέγχων συστημάτων. Ο κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει 

όλους τους φορείς που έχουν οριστεί κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. 

Κατά περίπτωση, αναφορά στον ελεγκτικό φορέα στον οποίο στηρίζεται η ελεγκτική αρχή 

για τη διενέργεια αυτών των λογιστικών ελέγχων. 

Προσδιορισμός τυχόν ελέγχων συστημάτων που αφορούν ειδικούς θεματικούς τομείς ή 

φορείς, όπως: 

 α) την ποιότητα και την ποσότητα των διοικητικών και των επιτόπιων διαχειριστικών 

επαληθεύσεων όσον αφορά τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, τους κανόνες για τις 

κρατικές ενισχύσεις, τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και άλλες εφαρμοστέες νομοθετικές 

πράξεις· 

 β) την ποιότητα της επιλογής έργων και των διαχειριστικών επαληθεύσεων στο επίπεδο της 

διαχειριστικής αρχής ή του ενδιάμεσου φορέα· 

γ) τη σύσταση και την εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων στο επίπεδο των φορέων 

υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων·  

δ) τη λειτουργία και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συστημάτων, και τη 

διαλειτουργικότητά τους με το σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων της 

Επιτροπής· 

ε) την αξιοπιστία των δεδομένων τα οποία αφορούν τους δείκτες και τα ορόσημα, καθώς και 

την πρόοδο του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του, και τα οποία 

διαβιβάζονται από τη διαχειριστική αρχή· 

  στ) δημοσιονομικές διορθώσεις (αφαιρέσεις από τους λογαριασμούς)·  

ζ) εφαρμογή αποτελεσματικών και αναλογικών μέτρων καταπολέμησης της απάτης τα οποία 

πλαισιώνονται από εκτίμηση του κινδύνου απάτης. 

 

3.3. Λογιστικοί έλεγχοι πράξεων εκτός από τα προγράμματα Interreg  
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α) Περιγραφή (ή παραπομπή στο εσωτερικό έγγραφο που την προσδιορίζει) της 

μεθοδολογίας δειγματοληψίας που θα χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 73 του 

κανονισμού (καθώς και άλλων ειδικών διαδικασιών που εφαρμόζονται για τους λογιστικούς 

ελέγχους πράξεων, και συγκεκριμένα όσων σχετίζονται με την κατηγοριοποίηση και την 

αντιμετώπιση των σφαλμάτων που εντοπίζονται, συμπεριλαμβανομένης της υποψίας απάτης).  

β) Για τα έτη κατά τα οποία τα κράτη μέλη επιλέγουν να εφαρμόσουν ενισχυμένες 

αναλογικές ρυθμίσεις για ένα ή περισσότερα προγράμματα, όπως ορίζεται στο άρθρο 77 του 

κανονισμού, θα πρέπει να προτείνεται ξεχωριστή περιγραφή. 

 

3,4. Λογιστικοί έλεγχοι πράξεων για προγράμματα Interreg  

α) Περιγραφή (ή παραπομπή στο εσωτερικό έγγραφο που την προσδιορίζει) της 

αντιμετώπισης των πορισμάτων και των σφαλμάτων που θα χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με το 

άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΕ) [κανονισμός ΕΕΣ], καθώς και άλλων ειδικών διαδικασιών 

που εφαρμόζονται για τους λογιστικούς ελέγχους πράξεων, και συγκεκριμένα όσων 

σχετίζονται με το κοινό δείγμα Interreg που λαμβάνει ανά έτος η Επιτροπή. 

β) Για τα έτη κατά τα οποία το κοινό δείγμα για τους λογιστικούς ελέγχους πράξεων που 

αφορούν προγράμματα Interreg δεν περιλαμβάνει πράξεις ή μονάδες δειγματοληψίας από το 

εν λόγω πρόγραμμα, θα πρέπει να προτείνεται ξεχωριστή περιγραφή. 

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υπάρχει περιγραφή της μεθοδολογίας δειγματοληψίας 

που θα χρησιμοποιηθεί από την ελεγκτική αρχή, καθώς και των άλλων ειδικών διαδικασιών 

που εφαρμόζονται για τους λογιστικούς ελέγχους πράξεων, και συγκεκριμένα όσων 

σχετίζονται με την κατηγοριοποίηση και την αντιμετώπιση των σφαλμάτων που εντοπίζονται 

κ.λπ.  

3.5. Έλεγχοι λογαριασμών  

Περιγραφή της προσέγγισης λογιστικού ελέγχου για τους ελέγχους λογαριασμών. 

3.6. Επαλήθευση της διαχειριστικής δήλωσης  

Αναφορά στις εσωτερικές διαδικασίες οι οποίες καθορίζουν τις εργασίες που πρέπει να 

πραγματοποιηθούν για την επαλήθευση της διαχειριστικής δήλωσης που έχει καταρτίσει η 

διαχειριστική αρχή, για τους σκοπούς της ελεγκτικής γνώμης. 
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4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

α)      Περιγραφή και αιτιολόγηση των προτεραιοτήτων και των στόχων του λογιστικού ελέγχου όσον αφορά την τρέχουσα λογιστική χρήση και τις 

δύο επόμενες λογιστικές χρήσεις, καθώς και επεξήγηση της σύνδεσης των αποτελεσμάτων της εκτίμησης κινδύνου με τις προγραμματισμένες 

ελεγκτικές εργασίες. 

β) Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των αποστολών ελέγχου κατά την τρέχουσα λογιστική χρήση και τις δύο επόμενες λογιστικές χρήσεις για τους ελέγχους 

συστημάτων (συμπεριλαμβανομένων ελέγχων που αφορούν συγκεκριμένους θεματικούς τομείς), ως εξής: 

 

Αρχές/Φορείς ή 

ειδικοί θεματικοί 

τομείς προς έλεγχο 

CCI Τίτλος 

προγράμματος 

Φορέας 

αρμόδιος για 

τον λογιστικό 

έλεγχο 

Αποτέλεσμα της 

εκτίμησης 

κινδύνου 

20xx 

Στόχος και 

πεδίο 

εφαρμογής 

του 

λογιστικού 

ελέγχου 

20xx 

Στόχος και 

πεδίο 

εφαρμογής 

του 

λογιστικού 

ελέγχου 

20xx 

Στόχος και 

πεδίο 

εφαρμογής 

του 

λογιστικού 

ελέγχου 
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5. ΠΟΡΟΙ 

α)  Οργανόγραμμα της ελεγκτικής αρχής. 

β)  Προσδιορισμός των πόρων που έχουν προγραμματιστεί να διατεθούν σε σχέση με την 

τρέχουσα λογιστική χρήση και τις δύο επόμενες λογιστικές χρήσεις 

(συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τυχόν προβλεπόμενη εξωτερική ανάθεση 

και το πεδίο εφαρμογής της, ανάλογα με την περίπτωση). 

    

 
(1)  Να προσδιοριστούν τα προγράμματα που καλύπτονται από κοινό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, σε περίπτωση 

που καταρτίζεται ενιαία στρατηγική ελέγχου για πολλά προγράμματα 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EL#ntc1-L_2015038EL.01010101-E0001
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIX 

Υπόδειγμα για αιτήσεις πληρωμής – άρθρο 85 παράγραφος 3 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Οικείο Ταμείο1: 

  

<type="S" input="S" > 2 

Κωδικός αναφοράς της Επιτροπής (CCI): <type="S" input="S"> 

Ονομασία προγράμματος: <type="S" input="G"> 

Απόφαση της Επιτροπής: <type="S" input="G"> 

Ημερομηνία απόφασης της Επιτροπής: <type="D" input="G"> 

Αριθμός αίτησης πληρωμής: <type="N" input="G"> 

Ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής: <type="D" input="G"> 

Εθνικός κωδικός αναφοράς (προαιρετικό): <type="S" maxlength="250" 

input="M"> 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Σύμφωνα με το άρθρο 85 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/yyyy [ΚΚΔ], η παρούσα αίτηση 

πληρωμής αναφέρεται στη λογιστική χρήση: 

 

Από3
 <type="D" input="G">                έως: <type="D" input="G"> 

 

 

                                                 
1  Αν ένα πρόγραμμα αφορά πάνω από ένα ταμείο, η αίτηση πληρωμής θα πρέπει να αποστέλλεται 

χωριστά για κάθε ταμείο. 
2 Υπόμνημα: 

τύπος: N = αριθμός, D = ημερομηνία, S = στοιχειοσειρά, C = τετραγωνίδιο επιλογής, P = 

ποσοστό, B = Boolean, Cu = Νόμισμα 

εισαγωγή: M = χειρωνακτικά, S = επιλογή, G = από το σύστημα  
3
 Πρώτη ημέρα της λογιστικής χρήσης, όπως κωδικοποιείται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα. 
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Ανάλυση δαπανών ανά προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας, όπως έχουν εγγραφεί στους λογαριασμούς του φορέα που διενεργεί τη 

λογιστική διαδικασία 

[περιλαμβάνονται οι συνεισφορές προγραμμάτων που έχουν καταβληθεί σε χρηματοδοτικά μέσα (άρθρο 86 του κανονισμού)] 

 

Προτεραιότητα Βάση 

υπολογισμ

ού 

(δημόσια 

ή 

συνολική)
1 

Συνολικό ποσό 

επιλέξιμων δαπανών που 

πραγματοποίησαν οι 

δικαιούχοι και οι οποίες 

έχουν καταβληθεί για την 

υλοποίηση πράξεων κατά 

την έννοια του άρθρου 85 

παράγραφος 3 στοιχείο 

α) και παράγραφος 4 

Ποσό για τεχνική βοήθεια 

κατά την έννοια του 

άρθρου 85 παράγραφος 3 

στοιχείο β) 

Συνολικό ποσό της δημόσιας 

συνεισφοράς που έχει 

καταβληθεί ή πρόκειται να 

καταβληθεί κατά την έννοια 

του άρθρου 85 παράγραφος 3 

στοιχείο γ)  

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 

Προτεραιότητα 1     

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Περιφέρειες 

μετάβασης 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Εξόχως απόκεντρες <type="S" <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

                                                 
1 Για το ΕΤΘΑ η συγχρηματοδότηση ισχύει μόνο για τις «Συνολικές επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες». Ως εκ τούτου, στην περίπτωση του ΕΤΘΑ, η βάση υπολογισμού σε αυτό το 

υπόδειγμα προσαρμόζεται αυτόματα στη «δημόσια». 
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περιφέρειες input="G"

> 

Βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

περιφέρειες 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Προτεραιότητα 2     

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Περιφέρειες 

μετάβασης 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Εξόχως απόκεντρες 

περιφέρειες 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

περιφέρειες 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Προτεραιότητα 3     

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Περιφέρειες 

μετάβασης  

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 
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Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Εξόχως απόκεντρες 

περιφέρειες 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

περιφέρειες 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Γενικό σύνολο  <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> 
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Ή 

Ανάλυση δαπανών ανά ειδικό στόχο, όπως έχουν εγγραφεί στους λογαριασμούς της διαχειριστικής αρχής 

Ισχύει μόνο για τα ΤΑΜΕ/ΤΕΑ και ΜΔΣΘ 

 

Ειδικός στόχος: Βάση 

υπολογισμ

ού 

(δημόσια 

ή 

συνολική) 

Συνολικό ποσό 

επιλέξιμων δαπανών που 

πραγματοποιήθηκαν από 

δικαιούχους και 

καταβλήθηκαν για την 

υλοποίηση πράξεων 

Συνολικό ποσό δημόσιων 

δαπανών που καταβλήθηκαν 

για την υλοποίηση πράξεων  

 

(Α) (Β) (Γ) 

Ειδικός στόχος 1    

Είδος δράσης αριθ. 1 

[παραπομπή στο 

άρθρο 8 

παράγραφος 1 του 

κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Είδος δράσης αριθ. 2 

[παραπομπή στο 

άρθρο 8 

παράγραφος 2 του 

κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Είδος δράσης αριθ. 3 

[παραπομπή στο 

άρθρο 8 

παράγραφοι 3 και 4 

του κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 
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Είδος δράσης αριθ. 4 

[παραπομπή στα 

άρθρα 14 και 15 του 

κανονισμού ΤΑΜΕ] 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Ειδικός στόχος 2     

Είδος δράσης αριθ. 1 

[παραπομπή στο 

άρθρο 8 

παράγραφος 1 του 

κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Είδος δράσης αριθ. 2 

[παραπομπή στο 

άρθρο 8 

παράγραφος 2 του 

κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Είδος δράσης αριθ. 3 

[παραπομπή στο 

άρθρο 8 

παράγραφοι 3 και 4 

του κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Ειδικός στόχος 3    

Είδος δράσης αριθ. 1 

[παραπομπή στο 

άρθρο 8 

παράγραφος 1 του 

κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 
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Είδος δράσης αριθ. 2 

[παραπομπή στο 

άρθρο 8 

παράγραφος 2 του 

κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Είδος δράσης αριθ. 3 

[παραπομπή στο 

άρθρο 8 

παράγραφοι 3 και 4 

του κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Γενικό σύνολο  <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> 

_________________________________________________________________________________________________ 

______ 

 

 

Το υπόδειγμα προσαρμόζεται αυτόματα με βάση τον αριθ. CCI. Για παράδειγμα, στην περίπτωση προγραμμάτων που δεν περιλαμβάνουν κατηγορίες περιφερειών (Ταμείο Συνοχής, 

ΕΕΣ, ΕΤΘΑ, κατά περίπτωση) ή στην περίπτωση προγραμμάτων που δεν διαφοροποιούν ποσοστά συγχρηματοδότησης εντός μιας προτεραιότητας (ειδικός στόχος), ο πίνακας έχει την 

εξής μορφή: 

Προτεραιότητα 

Βάση 

υπολογισμού 

(δημόσια 

ή συνολική) (’) 

(Α) 

Συνολικό ποσό 

επιλέξιμων δαπανών που 

πραγματοποίησαν οι 

δικαιούχοι και οι οποίες 

έχουν καταβληθεί για 

την υλοποίηση πράξεων 

κατά την έννοια του 

άρθρου 85 παράγραφος 3 

στοιχείο α) και 

Ποσό για τεχνική βοήθεια 

κατά την έννοια του 

άρθρου 85 παράγραφος 3 

στοιχείο β) 

(Γ) 

 

Συνολικό ποσό της 

δημόσιας 

συνεισφοράς που 

έχει καταβληθεί ή 

πρόκειται να 

καταβληθεί κατά 

την έννοια του 
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ΔΗΛΩΣΗ 

 

Με την επικύρωση της παρούσας αίτησης πληρωμής, η λογιστική διαδικασία/διαχειριστική αρχή ζητεί την καταβολή των ποσών που αναφέρονται κατωτέρω. 

 

Εκπροσωπών/-ούσα τον φορέα που είναι 

αρμόδιος για τη λογιστική διαδικασία: 

ή 

<type="S" input="G">   

παράγραφος 4 

(Β)  

άρθρου 85 

παράγραφος 3 

στοιχείο γ) 

(Δ) 

Προτεραιότητα 1 <type='S' 

input='C'> 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Προτεραιότητα 2 <type='S' 

input='C'> 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Προτεραιότητα 3 <type='S' 

input='C'> 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Γενικό σύνολο  <type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" input="G">    <type="Cu" 

input="G">    
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Εκπροσωπών/-ούσα τη διαχειριστική αρχή 

που είναι αρμόδια για τη λογιστική 

διαδικασία:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

ΤΑΜΕΙΟ  

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

Περιφέρειες 

μετάβασης 

Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

Εξόχως απόκεντρες 

περιφέρειες και 

βόρειες 

αραιοκατοικημένες 
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περιφέρειες 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 

<type="S" 

input="G"> 

<type="Cu" 

input="G"> 

 <type="Cu" 

input="G"> 

<type="Cu" 

input="G"> 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Το υπόδειγμα προσαρμόζεται αυτόματα με βάση τον αριθ. CCI. Για παράδειγμα, στην περίπτωση προγραμμάτων που δεν περιλαμβάνουν κατηγορίες 

περιφερειών (Ταμείο Συνοχής, ΕΕΣ, ΕΤΘΑ, κατά περίπτωση) ή στην περίπτωση προγραμμάτων που δεν διαφοροποιούν ποσοστά συγχρηματοδότησης 

εντός μιας προτεραιότητας (ειδικός στόχος), ο πίνακας έχει την εξής μορφή: 

 

ή 

Ισχύει μόνο για τα ΤΑΜΕ/ΤΕΑ και ΜΔΣΘ 

 

Ταμείο  Ποσά 

<type="S" 

input="G"> 

Είδος δράσης αριθ. 1 [παραπομπή στο 

άρθρο 8 παράγραφος 1 του 

κανονισμού ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="Cu" input="G"> 

 Είδος δράσης αριθ. 2 [παραπομπή στο 

άρθρο 8 παράγραφος 2 του 

κανονισμού ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="Cu" input="G"> 

 Είδος δράσης αριθ. 3 [παραπομπή στο 

άρθρο 8 παράγραφοι 3 και 4 του 

κανονισμού ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="Cu" input="G"> 
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 Είδος δράσης αριθ. 4 [παραπομπή στα 

άρθρα 14 και 15 του κανονισμού 

ΤΑΜΕ] 

<type="Cu" input="G"> 

 

 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΣΟ 

<type="S" input="G"> <type="Cu" input="G"> 

 

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό: 

 

Ορισθείς φορέας <type="S" maxlength="150" input="G"> 

Τράπεζα <type="S" maxlength="150" input="G"> 

BIC <type="S" maxlength="11" input="G"> 

Αριθ. IBAN τραπεζικού 

λογαριασμού  

<type="S" maxlength="34" input="G"> 

Κάτοχος του λογαριασμού (σε 

περίπτωση που δεν συμπίπτει με 

τον ορισθέντα φορέα) 

<type="S" maxlength="150" input="G"> 
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Προσάρτημα: Πληροφορίες για τις συνεισφορές προγραμμάτων που έχουν καταβληθεί σε χρηματοδοτικά μέσα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 86 

του κανονισμού, και οι οποίες περιλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής (σωρευτικά από την έναρξη του προγράμματος)  

 

 

 Ποσό που περιλαμβάνεται στην πρώτη αίτηση πληρωμής και 

που έχει καταβληθεί στο χρηματοδοτικό μέσο σύμφωνα με το 

άρθρο 86 [κατ’ ανώτατο όριο [25 %] του συνολικού ποσού 

των συνεισφορών προγραμμάτων που έχουν δεσμευτεί στο/στα 

χρηματοδοτικό/-ά μέσο/-α στο πλαίσιο της σχετικής 

συμφωνίας χρηματοδότησης] 

Αντίστοιχο διαγραφέν ποσό σύμφωνα με το άρθρο 86 

παράγραφος 31 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 

Προτεραιότητα Συνολικό ποσό των 

συνεισφορών 

προγραμμάτων που 

έχουν καταβληθεί σε 

χρηματοδοτικά μέσα 

Ποσό αντίστοιχης δημόσιας 

συνεισφοράς 

Συνολικό ποσό 

συνεισφορών 

προγραμμάτων που 

πράγματι καταβλήθηκαν ή, 

στην περίπτωση των 

εγγυήσεων, δεσμεύθηκαν ως 

επιλέξιμες δαπάνες κατά την 

έννοια του άρθρο 86 

Ποσό αντίστοιχης δημόσιας 

συνεισφοράς 

Προτεραιότητα 1     

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Περιφέρειες 

μετάβασης 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

                                                 
1   Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται στην αίτηση πληρωμής. 
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περιφέρειες 

Εξόχως απόκεντρες 

περιφέρειες 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

περιφέρειες 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Προτεραιότητα 2 <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Περιφέρειες 

μετάβασης  

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Εξόχως απόκεντρες 

περιφέρειες 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

περιφέρειες 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Προτεραιότητα 3 <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Περιφέρειες 

μετάβασης  

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Περισσότερο <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 
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αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

Εξόχως απόκεντρες 

περιφέρειες 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

περιφέρειες 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Γενικό σύνολο <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> 

 

 

 

 

 

Το υπόδειγμα προσαρμόζεται αυτόματα με βάση τον αριθ. CCI. Για παράδειγμα, στην περίπτωση προγραμμάτων που δεν περιλαμβάνουν κατηγορίες 

περιφερειών (Ταμείο Συνοχής, ΕΕΣ, ΕΤΘΑ, κατά περίπτωση) ή στην περίπτωση προγραμμάτων που δεν διαφοροποιούν ποσοστά συγχρηματοδότησης 

εντός μιας προτεραιότητας (ειδικός στόχος), ο πίνακας έχει την εξής μορφή: 

 

 Ποσό που περιλαμβάνεται στην πρώτη αίτηση πληρωμής και 

που έχει καταβληθεί στο χρηματοδοτικό μέσο σύμφωνα με το 

άρθρο 86 [κατ’ ανώτατο όριο [25 %] του συνολικού ποσού 

των συνεισφορών προγραμμάτων που έχουν δεσμευτεί στο/στα 

χρηματοδοτικό/-ά μέσο/-α στο πλαίσιο της σχετικής 

συμφωνίας χρηματοδότησης] 

Αντίστοιχο διαγραφέν ποσό σύμφωνα με το άρθρο 86 

παράγραφος 32 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 

                                                 
2   Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται στην αίτηση πληρωμής. 
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Προτεραιότητα Συνολικό ποσό των 

συνεισφορών 

προγραμμάτων που 

έχουν καταβληθεί σε 

χρηματοδοτικά μέσα 

Ποσό αντίστοιχης δημόσιας 

συνεισφοράς 

Συνολικό ποσό 

συνεισφορών 

προγραμμάτων που 

πράγματι καταβλήθηκαν ή, 

στην περίπτωση των 

εγγυήσεων, δεσμεύθηκαν ως 

επιλέξιμες δαπάνες κατά την 

έννοια του άρθρο 86 

Ποσό αντίστοιχης δημόσιας 

συνεισφοράς 

Προτεραιότητα 1     

Προτεραιότητα 2 <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Προτεραιότητα 3 <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

     

Γενικό σύνολο <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> 

 

 

 

ή 

Ισχύει μόνο για τα ΤΑΜΕ/ΤΕΑ και ΜΔΣΘ 

 

 Ποσό που περιλαμβάνεται στην πρώτη αίτηση πληρωμής και 

που έχει καταβληθεί στο χρηματοδοτικό μέσο σύμφωνα με το 

άρθρο 86 [κατ’ ανώτατο όριο [25 %] του συνολικού ποσού των 

συνεισφορών προγραμμάτων που έχουν δεσμευτεί στο/στα 

χρηματοδοτικό/-ά μέσο/-α στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας 

Αντίστοιχο διαγραφέν ποσό σύμφωνα με το άρθρο 86 

παράγραφος 33 

                                                 
3 Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται στην αίτηση πληρωμής. 
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χρηματοδότησης] 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 

 Συνολικό 

ποσό των 

συνεισφορώ

ν 

προγραμμάτ

ων που 

έχουν 

καταβληθεί 

σε 

χρηματοδοτι

κά μέσα 

Ποσό αντίστοιχης δημόσιας συνεισφοράς Συνολικό ποσό 

συνεισφορών 

προγραμμάτων που 

πράγματι καταβλήθηκαν ή, 

στην περίπτωση των 

εγγυήσεων, δεσμεύθηκαν 

ως επιλέξιμες δαπάνες 

κατά την έννοια του 

άρθρο 86 

Ποσό αντίστοιχης 

δημόσιας συνεισφοράς 

Ειδικός στόχος 1      

Είδος δράσης αριθ. 1 

[παραπομπή στο άρθρο 8 

παράγραφος 1 του κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" 

input="M"> 

Ειδικός στόχος 2  
    

Είδος δράσης αριθ. 1 

[παραπομπή στο άρθρο 8 

παράγραφος 1 του κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" 

input="M"> 
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Ειδικός στόχος 3 
    

Είδος δράσης αριθ. 1 

[παραπομπή στο άρθρο 8 

παράγραφος 1 του κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" 

input="M"> 

Γενικό σύνολο 
<type="Cu" 

input="G"> 

<type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> 
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ΠΑΡAΡΤΗΜΑ XX  

Υπόδειγμα για τους λογαριασμούς – άρθρο 92 παράγραφος 1 στοιχείο α) 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  

<type="D" – type="D" input="S">   

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΠΙΤΡΟΠH  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Οικείο Ταμείο1: 

  

<type="S" input="S" > 2 

Κωδικός αναφοράς της Επιτροπής (CCI): <type="S" input="S"> 

Ονομασία προγράμματος: <type="S" input="G"> 

Απόφαση της Επιτροπής: 

 

<type="S" input="G"> 

Ημερομηνία απόφασης της Επιτροπής: <type="D" input="G"> 

Έκδοση των λογαριασμών: <type="S" input="G"> 

Ημερομηνία υποβολής των λογαριασμών: <type="D" input="G"> 

Εθνικός κωδικός αναφοράς (προαιρετικό): <type="S" maxlength="250" 

input="M"> 

 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                 
1  Αν ένα πρόγραμμα αφορά πάνω από ένα ταμείο, οι λογαριασμοί θα πρέπει να αποστέλλονται 

χωριστά για κάθε ταμείο. 
2 Υπόμνημα: 

τύπος: N = αριθμός, D = ημερομηνία, S = στοιχειοσειρά, C = τετραγωνίδιο επιλογής, P = 

ποσοστό, B = Boolean, Cu = Νόμισμα 

εισαγωγή: M = χειρωνακτικά, S = επιλογή, G = από το σύστημα  
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ΔΗΛΩΣΗ 

 

Η διαχειριστική αρχή που είναι αρμόδια για το πρόγραμμα επιβεβαιώνει με το παρόν τα 

εξής: 

1) οι λογαριασμοί είναι πλήρεις, ακριβείς και αληθείς και ότι οι δαπάνες που 

περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς συνάδουν με το εφαρμοστέο δίκαιο και 

είναι νόμιμες και κανονικές· 

2) τηρούνται οι διατάξεις των ειδικών για κάθε ταμείο κανονισμών, του άρθρου 63 

παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [δημοσιονομικός κανονισμός] και 

του άρθρου 68 παράγραφος 1 στοιχεία α)-ε) του κανονισμού· 

3) τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 76 όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των εγγράφων. 

 

 

Εκπροσωπών/-ούσα τη 

διαχειριστική αρχή:  

 

<type="S" input="G">   
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Προσάρτημα 1: Ποσά που έχουν εγγραφεί στα λογιστικά συστήματα της λογιστικής διαδικασίας/διαχειριστικής αρχής  

 

Προτεραιότητα 

Συνολικό ποσό των 

επιλέξιμων δαπανών που 

έχουν εγγραφεί στα λογιστικά 

συστήματα του φορέα που 

διενεργεί τη λογιστική 

διαδικασία, το οποίο έχει 

συμπεριληφθεί στις αιτήσεις 

πληρωμής για τη λογιστική 

χρήση, κατά την έννοια του 

άρθρου 92 παράγραφος 3 

στοιχείο α) 

(Α)  

Ποσό για τεχνική βοήθεια κατά 

την έννοια του άρθρου 85 

παράγραφος 3 στοιχείο β) 

(Β) 

Συνολικό ποσό της αντίστοιχης 

δημόσιας συνεισφοράς που έχει 

καταβληθεί ή πρόκειται να 

καταβληθεί κατά την έννοια του 

άρθρου 92 παράγραφος 3 

στοιχείο α) 

(Γ) 

Προτεραιότητα 1    

Λιγότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Περιφέρειες μετάβασης <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Περισσότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Εξόχως απόκεντρες 

περιφέρειες  

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Βόρειες αραιοκατοικημένες 

περιοχές 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Προτεραιότητα 2    

Λιγότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Περιφέρειες μετάβασης <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    
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Προτεραιότητα 

Συνολικό ποσό των 

επιλέξιμων δαπανών που 

έχουν εγγραφεί στα λογιστικά 

συστήματα του φορέα που 

διενεργεί τη λογιστική 

διαδικασία, το οποίο έχει 

συμπεριληφθεί στις αιτήσεις 

πληρωμής για τη λογιστική 

χρήση, κατά την έννοια του 

άρθρου 92 παράγραφος 3 

στοιχείο α) 

(Α)  

Ποσό για τεχνική βοήθεια κατά 

την έννοια του άρθρου 85 

παράγραφος 3 στοιχείο β) 

(Β) 

Συνολικό ποσό της αντίστοιχης 

δημόσιας συνεισφοράς που έχει 

καταβληθεί ή πρόκειται να 

καταβληθεί κατά την έννοια του 

άρθρου 92 παράγραφος 3 

στοιχείο α) 

(Γ) 

Περισσότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Εξόχως απόκεντρες 

περιφέρειες  

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Βόρειες αραιοκατοικημένες 

περιοχές 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Προτεραιότητα 3    

Λιγότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Περιφέρειες μετάβασης <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Περισσότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Εξόχως απόκεντρες 

περιφέρειες 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Βόρειες αραιοκατοικημένες 

περιοχές 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Προτεραιότητα 4    
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Προτεραιότητα 

Συνολικό ποσό των 

επιλέξιμων δαπανών που 

έχουν εγγραφεί στα λογιστικά 

συστήματα του φορέα που 

διενεργεί τη λογιστική 

διαδικασία, το οποίο έχει 

συμπεριληφθεί στις αιτήσεις 

πληρωμής για τη λογιστική 

χρήση, κατά την έννοια του 

άρθρου 92 παράγραφος 3 

στοιχείο α) 

(Α)  

Ποσό για τεχνική βοήθεια κατά 

την έννοια του άρθρου 85 

παράγραφος 3 στοιχείο β) 

(Β) 

Συνολικό ποσό της αντίστοιχης 

δημόσιας συνεισφοράς που έχει 

καταβληθεί ή πρόκειται να 

καταβληθεί κατά την έννοια του 

άρθρου 92 παράγραφος 3 

στοιχείο α) 

(Γ) 

    

Σύνολα    

Λιγότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

<type="Cu" input="G">    <type="Cu" input="G">    <type="Cu" input="G">    

Περιφέρειες μετάβασης <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Περισσότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

<type="Cu" input="G">    <type="Cu" input="G">    <type="Cu" input="G">    

Εξόχως απόκεντρες 

περιφέρειες 

<type="Cu" input="G">    <type="Cu" input="G">    <type="Cu" input="G">    

Βόρειες αραιοκατοικημένες 

περιοχές 

<type="Cu" input="G">    <type="Cu" input="G">    <type="Cu" input="G">    

Γενικό σύνολο <type="Cu" input="G">    <type="Cu" input="G">    <type="Cu" input="G">    

ή  

Ισχύει μόνο για τα ΤΑΜΕ/ΤΕΑ και ΜΔΣΘ 
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Ειδικός στόχος 

Συνολικό ποσό των 

επιλέξιμων δαπανών που 

έχουν εγγραφεί στα λογιστικά 

συστήματα της διαχειριστικής 

αρχής και το οποίο έχει 

συμπεριληφθεί στις αιτήσεις 

πληρωμής που υποβλήθηκαν 

στην Επιτροπή 

(Α)  

Συνολικό ποσό των αντίστοιχων 

δημόσιων δαπανών που 

πραγματοποιήθηκαν 

καταβλήθηκαν για την 

υλοποίηση πράξεων 

 

 

(Β) 

Ειδικός στόχος 1    

Είδος δράσης αριθ. 1 

[παραπομπή στο άρθρο 8 

παράγραφος 1 του κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Είδος δράσης αριθ. 2 

[παραπομπή στο άρθρο 8 

παράγραφος 2 του κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Είδος δράσης αριθ. 3 

[παραπομπή στο άρθρο 8 

παράγραφοι 3 και 4 του 

κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Είδος δράσης αριθ. 4 

[παραπομπή στα άρθρα 14 

και 15 του κανονισμού ΤΑΜΕ] 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    
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Ειδικός στόχος 2   

Είδος δράσης αριθ. 1 

[παραπομπή στο άρθρο 8 

παράγραφος 1 του κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Είδος δράσης αριθ. 2 

[παραπομπή στο άρθρο 8 

παράγραφος 2 του κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Είδος δράσης αριθ. 3 

[παραπομπή στο άρθρο 8 

παράγραφοι 3 και 4 του 

κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

___________________________________________________________________________________________________ 

Το υπόδειγμα προσαρμόζεται αυτόματα με βάση τον αριθ. CCI. Για παράδειγμα, στην περίπτωση προγραμμάτων που δεν περιλαμβάνουν κατηγορίες 

περιφερειών (Ταμείο Συνοχής, ΕΕΣ, ΕΤΘΑ, κατά περίπτωση) ή στην περίπτωση προγραμμάτων που δεν διαφοροποιούν ποσοστά συγχρηματοδότησης εντός 

μιας προτεραιότητας (ειδικός στόχος), ο πίνακας έχει την εξής μορφή: 

 

Προτεραιότητα 

Συνολικό ποσό των 

επιλέξιμων δαπανών που 

έχουν εγγραφεί στα λογιστικά 

συστήματα του φορέα που 

διενεργεί τη λογιστική 

διαδικασία, το οποίο έχει 

συμπεριληφθεί στις αιτήσεις 

πληρωμής για τη λογιστική 

χρήση, κατά την έννοια του 

άρθρου 92 παράγραφος 3 

στοιχείο α) 

(Α)  

Ποσό για τεχνική βοήθεια κατά 

την έννοια του άρθρου 85 

παράγραφος 3 στοιχείο β) 

(Β) 

Συνολικό ποσό της αντίστοιχης 

δημόσιας συνεισφοράς που έχει 

καταβληθεί ή πρόκειται να 

καταβληθεί κατά την έννοια του 

άρθρου 92 παράγραφος 3 

στοιχείο α) 

 

(Γ) 
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Προτεραιότητα 1 <type="Cu" input="M">     <type="Cu" input="M">    

Προτεραιότητα 2 <type="Cu" input="M">     <type="Cu" input="M">    

Προτεραιότητα 3 <type="Cu" input="M">     <type="Cu" input="M">    

Γενικό σύνολο <type="Cu" input="G">     <type="Cu" input="G">    
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Προσάρτημα 2: Ποσά που ανακλήθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης·  

 

Προτεραιότητα ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ 

 Συνολικό επιλέξιμο 

ποσό δαπανών που 

περιλαμβάνεται 

στις αιτήσεις 

ενδιάμεσης 

πληρωμής  

Αντίστοιχη 

δημόσια 

συνεισφορά  

 (Α) (Β) 

Προτεραιότητα 1   

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Περιφέρειες μετάβασης <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Βόρειες αραιοκατοικημένες περιοχές <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Προτεραιότητα 2   

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Περιφέρειες μετάβασης <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Βόρειες αραιοκατοικημένες περιοχές <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Προτεραιότητα 3   

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Περιφέρειες μετάβασης <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες   

Βόρειες αραιοκατοικημένες περιοχές <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Προτεραιότητα 4   

   

Σύνολα   

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες <type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

Περιφέρειες μετάβασης <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες <type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    
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Βόρειες αραιοκατοικημένες περιοχές <type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ <type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

Διαχωρισμός των ποσών που ανακλήθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής 
χρήσης ανά λογιστική χρήση δήλωσης των αντίστοιχων δαπανών 

 

Όσον αφορά τη λογιστική χρήση που λήγει στις 30 

Ιουνίου XX ... (Σύνολο)  

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Ειδικότερα, εκ των οποίων ποσά που διορθώθηκαν ως 

αποτέλεσμα λογιστικών ελέγχων των πράξεων  

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Όσον αφορά τη λογιστική χρήση που λήγει στις 30 

Ιουνίου ... (σύνολο) 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Ειδικότερα, εκ των οποίων ποσά που διορθώθηκαν ως 

αποτέλεσμα λογιστικών ελέγχων των πράξεων  

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Το υπόδειγμα προσαρμόζεται αυτόματα με βάση τον αριθ. CCI. Για παράδειγμα, στην 

περίπτωση προγραμμάτων που δεν περιλαμβάνουν κατηγορίες περιφερειών (Ταμείο 

Συνοχής, ΕΕΣ, ΕΤΘΑ, κατά περίπτωση) ή στην περίπτωση προγραμμάτων που δεν 

διαφοροποιούν ποσοστά συγχρηματοδότησης εντός μιας προτεραιότητας (ειδικός 

στόχος), ο πίνακας έχει την εξής μορφή: 

 

Προτεραιότητα ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ 

 Συνολικό επιλέξιμο 

ποσό δαπανών που 

περιλαμβάνεται στις 

αιτήσεις πληρωμής  

Αντίστοιχη 

δημόσια 

συνεισφορά 

 (Α) (Β) 

Προτεραιότητα 1 <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Προτεραιότητα 2 <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Προτεραιότητα 3 <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ <type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

Διαχωρισμός των ποσών που ανακλήθηκαν κατά τη διάρκεια 
της λογιστικής χρήσης ανά λογιστική χρήση δήλωσης των 
αντίστοιχων δαπανών 

Όσον αφορά τη λογιστική 

χρήση που λήγει στις 30 

Ιουνίου XX ... (Σύνολο)  

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Ειδικότερα, εκ των οποίων 

ποσά που διορθώθηκαν ως 

αποτέλεσμα λογιστικών 

ελέγχων των πράξεων  

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Όσον αφορά τη λογιστική 

χρήση που λήγει στις 30 

Ιουνίου ... (σύνολο) 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Ειδικότερα, εκ των οποίων 

ποσά που διορθώθηκαν ως 

αποτέλεσμα λογιστικών 

ελέγχων των πράξεων  

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    
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ή 

Ισχύει μόνο για τα ΤΑΜΕ/ΤΕΑ και ΜΔΣΘ 

Ειδικός στόχος  ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ 

 Συνολικό επιλέξιμο 

ποσό δαπανών που 

περιλαμβάνεται 

στις αιτήσεις 

πληρωμής  

Αντίστοιχες 

δημόσιες δαπάνες  

 (Α) (Β) 

Ειδικός στόχος 1    

Είδος δράσης αριθ. 1 [παραπομπή στο άρθρο 8 

παράγραφος 1 του κανονισμού ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Είδος δράσης αριθ. 2 [παραπομπή στο άρθρο 8 

παράγραφος 2 του κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Είδος δράσης αριθ. 3 [παραπομπή στο άρθρο 8 

παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Είδος δράσης αριθ. 4 [παραπομπή στα άρθρα 14 

και 15 του κανονισμού ΤΑΜΕ] 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Ειδικός στόχος 2   

Είδος δράσης αριθ. 1 [παραπομπή στο άρθρο 8 

παράγραφος 1 του κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Είδος δράσης αριθ. 2 [παραπομπή στο άρθρο 8 

παράγραφος 2 του κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Είδος δράσης αριθ. 3 [παραπομπή στο άρθρο 8 

παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Ειδικός στόχος 3   

Είδος δράσης αριθ. 1 [παραπομπή στο άρθρο 8 

παράγραφος 1 του κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Είδος δράσης αριθ. 2 [παραπομπή στο άρθρο 8 

παράγραφος 2 του κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Είδος δράσης αριθ. 3 [παραπομπή στο άρθρο 8 

παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Σύνολα   

Είδος δράσης αριθ. 1 [παραπομπή στο άρθρο 8 

παράγραφος 1 του κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    
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Είδος δράσης αριθ. 2 [παραπομπή στο άρθρο 8 

παράγραφος 2 του κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

Είδος δράσης αριθ. 3 [παραπομπή στο άρθρο 8 

παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

Είδος δράσης αριθ. 4 [παραπομπή στα άρθρα 14 

και 15 του κανονισμού ΤΑΜΕ] 

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ <type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

Διαχωρισμός των ποσών που ανακλήθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης ανά 

λογιστική χρήση δήλωσης των αντίστοιχων δαπανών 

 

Όσον αφορά τη λογιστική χρήση που λήγει στις 30 

Ιουνίου ... (σύνολο)  

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Ειδικότερα, εκ των οποίων ποσά που διορθώθηκαν ως 

αποτέλεσμα λογιστικών ελέγχων των πράξεων  

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Όσον αφορά τη λογιστική χρήση που λήγει στις 30 

Ιουνίου ... (σύνολο) 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Ειδικότερα, εκ των οποίων ποσά που διορθώθηκαν ως 

αποτέλεσμα λογιστικών ελέγχων των πράξεων  

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    
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Προσάρτημα 2: Ποσά συνεισφορών προγραμμάτων που έχουν καταβληθεί σε χρηματοδοτικά μέσα (σωρευτικά από την έναρξη του 

προγράμματος) – άρθρο 86  

 Ποσό που περιλαμβάνεται στην πρώτη αίτηση 

πληρωμής και που έχει καταβληθεί στο 

χρηματοδοτικό μέσο σύμφωνα με το άρθρο 86 

[κατ’ ανώτατο όριο [25 %] του συνολικού ποσού 

των συνεισφορών προγραμμάτων που έχουν 

δεσμευτεί στο/στα χρηματοδοτικό/-ά μέσο/-α στο 

πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας χρηματοδότησης] 

Αντίστοιχο διαγραφέν ποσό σύμφωνα με το άρθρο 86 

παράγραφος 31 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 

Προτεραιότητα Συνολικό ποσό 

των συνεισφορών 

προγραμμάτων 

που έχουν 

καταβληθεί σε 

χρηματοδοτικά 

μέσα 

Ποσό αντίστοιχης 

δημόσιας συνεισφοράς 

Συνολικό ποσό συνεισφορών 

προγραμμάτων που πράγματι 

καταβλήθηκαν ή, στην περίπτωση 

των εγγυήσεων, δεσμεύθηκαν ως 

επιλέξιμες δαπάνες κατά την 

έννοια του άρθρο 86  

Ποσό αντίστοιχης 

δημόσιας συνεισφοράς 

Προτεραιότητα 1     

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Περιφέρειες 

μετάβασης 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Εξόχως 

απόκεντρες 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

                                                 
1 Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται στις αιτήσεις πληρωμής. 
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περιφέρειες 

Βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

περιοχές 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Προτεραιότητα 2 <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Περιφέρειες 

μετάβασης 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Εξόχως 

απόκεντρες 

περιφέρειες 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

περιοχές 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Προτεραιότητα 3 <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Περιφέρειες 

μετάβασης 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    
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περιφέρειες 

Εξόχως 

απόκεντρες 

περιφέρειες 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

περιοχές 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Προτεραιότητα 4     
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Σύνολα     

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" input="G">    <type="Cu" 

input="G">    

Περιφέρειες 

μετάβασης 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" input="G">    <type="Cu" 

input="G">    

Εξόχως 

απόκεντρες 

περιφέρειες 

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" input="G">    <type="Cu" 

input="G">    

Βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

περιοχές 

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" input="G">    <type="Cu" 

input="G">    

Γενικό σύνολο <type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" input="G">    <type="Cu" 

input="G">    
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Το υπόδειγμα προσαρμόζεται αυτόματα με βάση τον αριθ. CCI. Για παράδειγμα, στην περίπτωση προγραμμάτων που δεν περιλαμβάνουν 

κατηγορίες περιφερειών (Ταμείο Συνοχής, ΕΕΣ, ΕΤΘΑ, κατά περίπτωση) ή στην περίπτωση προγραμμάτων που δεν διαφοροποιούν ποσοστά 

συγχρηματοδότησης εντός μιας προτεραιότητας (ειδικός στόχος), ο πίνακας έχει την εξής μορφή: 

 Ποσό που περιλαμβάνεται στην πρώτη αίτηση 

πληρωμής και που έχει καταβληθεί στο 

χρηματοδοτικό μέσο σύμφωνα με το άρθρο 86 

[κατ’ ανώτατο όριο [25 %] του συνολικού ποσού 

των συνεισφορών προγραμμάτων που έχουν 

δεσμευτεί στο/στα χρηματοδοτικό/-ά μέσο/-α στο 

πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας χρηματοδότησης] 

Αντίστοιχο διαγραφέν ποσό σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 

32 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 

Προτεραιότητα Συνολικό ποσό των 

συνεισφορών 

προγραμμάτων που 

έχουν καταβληθεί σε 

χρηματοδοτικά μέσα 

Ποσό αντίστοιχης 

δημόσιας 

συνεισφοράς 

Συνολικό ποσό συνεισφορών 

προγραμμάτων που πράγματι 

καταβλήθηκαν ή, στην περίπτωση 

των εγγυήσεων, δεσμεύθηκαν ως 

επιλέξιμες δαπάνες κατά την 

έννοια του άρθρο 86 

Ποσό αντίστοιχης δημόσιας 

συνεισφοράς 

Προτεραιότητα 1 <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Προτεραιότητα 2 <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Προτεραιότητα 3 <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

     

Γενικό σύνολο <type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" input="G">    <type="Cu" input="G">    

                                                 
2 Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται στις αιτήσεις πληρωμής. 
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ή 

Ισχύει μόνο για τα ΤΑΜΕ/ΤΕΑ και ΜΔΣΘ 

 

 

 

 Ποσό που περιλαμβάνεται στην πρώτη αίτηση πληρωμής και 

που έχει καταβληθεί στο χρηματοδοτικό μέσο σύμφωνα με το 

άρθρο 86 [κατ’ ανώτατο όριο [25 %] του συνολικού ποσού των 

συνεισφορών προγραμμάτων που έχουν δεσμευτεί στο/στα 

χρηματοδοτικό/-ά μέσο/-α στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας 

χρηματοδότησης] 

Αντίστοιχο διαγραφέν ποσό σύμφωνα με το άρθρο 86 

παράγραφος 33 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 

 Συνολικό 

ποσό των 

συνεισφορώ

ν 

προγραμμάτ

ων που 

έχουν 

καταβληθεί 

σε 

χρηματοδοτι

κά μέσα 

Ποσό αντίστοιχης δημόσιας συνεισφοράς Συνολικό ποσό 

συνεισφορών 

προγραμμάτων που 

πράγματι καταβλήθηκαν ή, 

στην περίπτωση των 

εγγυήσεων, δεσμεύθηκαν 

ως επιλέξιμες δαπάνες 

κατά την έννοια του 

άρθρο 86 

Ποσό αντίστοιχης 

δημόσιας συνεισφοράς 

Ειδικός στόχος 1      

Είδος δράσης αριθ. 1 

[παραπομπή στο άρθρο 8 

παράγραφος 1 του κανονισμού 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" 

input="M"> 

                                                 
3 Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται στην αίτηση πληρωμής. 
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ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

Ειδικός στόχος 2  
    

Είδος δράσης αριθ. 1 

[παραπομπή στο άρθρο 8 

παράγραφος 1 του κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" 

input="M"> 

Ειδικός στόχος 3 
    

Είδος δράσης αριθ. 1 

[παραπομπή στο άρθρο 8 

παράγραφος 1 του κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ] 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" 

input="M"> 

Γενικό σύνολο 
<type="Cu" 

input="G"> 

<type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> 
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Προσάρτημα 4: Έλεγχος της συνάφειας μεταξύ των δαπανών — άρθρο 92  

 

 

 

 

 

 

Προτεραιότητα 

Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 

που περιλαμβάνονται στις 

αιτήσεις πληρωμής που 

υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 

Δαπάνες που δηλώνονται 

σύμφωνα με το άρθρο 92 του 

κανονισμού  

∆ιαφορά 

  

Παρατηρήσεις (υποχρεωτικές σε 

περίπτωση διαφοράς) 

Συνολικό ποσό 

επιλέξιμων 

δαπανών που 

πραγματοποιή

θηκαν από 

δικαιούχους 

και 

καταβλήθηκαν 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

 

Συνολικό ποσό 

της δημόσιας 

συνεισφοράς 

που έχει 

καταβληθεί ή 

πρόκειται να 

καταβληθεί για 

την υλοποίηση 

πράξεων  

 

 

 

 

 

Συνολικό ποσό 

των επιλέξιμων 

δαπανών που 

έχουν εγγραφεί 

στα λογιστικά 

συστήματα της 

λογιστικής 

διαδικασίας και 

το οποίο έχει 

συμπεριληφθεί 

στις αιτήσεις 

πληρωμής που 

υποβλήθηκαν 

στην Επιτροπή  

Συνολικό ποσό 

της αντίστοιχης 

συνεισφοράς 

που έχει 

πραγματοποιηθε

ί ή πρόκειται να 

πραγματοποιηθε

ί για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

(Ε = Α-Γ) (ΣΤ = B-Δ) 

 

 

 

 

 

 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) (Ε) (ΣΤ) (Ζ) 

Προτεραιότ

ητα 1 

 

       

Λιγότερο 

αναπτυγμέν

ες 

περιφέρειες 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 

Περιφέρειε

ς 

μετάβασης 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 
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Προτεραιότητα 

Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 

που περιλαμβάνονται στις 

αιτήσεις πληρωμής που 

υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 

Δαπάνες που δηλώνονται 

σύμφωνα με το άρθρο 92 του 

κανονισμού  

∆ιαφορά 

  

Παρατηρήσεις (υποχρεωτικές σε 

περίπτωση διαφοράς) 

Συνολικό ποσό 

επιλέξιμων 

δαπανών που 

πραγματοποιή

θηκαν από 

δικαιούχους 

και 

καταβλήθηκαν 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

 

Συνολικό ποσό 

της δημόσιας 

συνεισφοράς 

που έχει 

καταβληθεί ή 

πρόκειται να 

καταβληθεί για 

την υλοποίηση 

πράξεων  

 

 

 

 

 

Συνολικό ποσό 

των επιλέξιμων 

δαπανών που 

έχουν εγγραφεί 

στα λογιστικά 

συστήματα της 

λογιστικής 

διαδικασίας και 

το οποίο έχει 

συμπεριληφθεί 

στις αιτήσεις 

πληρωμής που 

υποβλήθηκαν 

στην Επιτροπή  

Συνολικό ποσό 

της αντίστοιχης 

συνεισφοράς 

που έχει 

πραγματοποιηθε

ί ή πρόκειται να 

πραγματοποιηθε

ί για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

(Ε = Α-Γ) (ΣΤ = B-Δ) 

 

 

 

 

 

 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) (Ε) (ΣΤ) (Ζ) 

Περισσότερ

ο 

αναπτυγμέν

ες 

περιφέρειες 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 

Εξόχως 

απόκεντρες 

περιφέρειες 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 

Βόρειες 

αραιοκατοι

κημένες 

περιοχές 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 

Προτεραιότ        
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Προτεραιότητα 

Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 

που περιλαμβάνονται στις 

αιτήσεις πληρωμής που 

υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 

Δαπάνες που δηλώνονται 

σύμφωνα με το άρθρο 92 του 

κανονισμού  

∆ιαφορά 

  

Παρατηρήσεις (υποχρεωτικές σε 

περίπτωση διαφοράς) 

Συνολικό ποσό 

επιλέξιμων 

δαπανών που 

πραγματοποιή

θηκαν από 

δικαιούχους 

και 

καταβλήθηκαν 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

 

Συνολικό ποσό 

της δημόσιας 

συνεισφοράς 

που έχει 

καταβληθεί ή 

πρόκειται να 

καταβληθεί για 

την υλοποίηση 

πράξεων  

 

 

 

 

 

Συνολικό ποσό 

των επιλέξιμων 

δαπανών που 

έχουν εγγραφεί 

στα λογιστικά 

συστήματα της 

λογιστικής 

διαδικασίας και 

το οποίο έχει 

συμπεριληφθεί 

στις αιτήσεις 

πληρωμής που 

υποβλήθηκαν 

στην Επιτροπή  

Συνολικό ποσό 

της αντίστοιχης 

συνεισφοράς 

που έχει 

πραγματοποιηθε

ί ή πρόκειται να 

πραγματοποιηθε

ί για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

(Ε = Α-Γ) (ΣΤ = B-Δ) 

 

 

 

 

 

 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) (Ε) (ΣΤ) (Ζ) 

ητα 2 

Λιγότερο 

αναπτυγμέν

ες 

περιφέρειες 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">     

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 

Περιφέρειε

ς 

μετάβασης 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 

Περισσότερ

ο 

αναπτυγμέν

ες 

περιφέρειες 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 
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Προτεραιότητα 

Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 

που περιλαμβάνονται στις 

αιτήσεις πληρωμής που 

υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 

Δαπάνες που δηλώνονται 

σύμφωνα με το άρθρο 92 του 

κανονισμού  

∆ιαφορά 

  

Παρατηρήσεις (υποχρεωτικές σε 

περίπτωση διαφοράς) 

Συνολικό ποσό 

επιλέξιμων 

δαπανών που 

πραγματοποιή

θηκαν από 

δικαιούχους 

και 

καταβλήθηκαν 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

 

Συνολικό ποσό 

της δημόσιας 

συνεισφοράς 

που έχει 

καταβληθεί ή 

πρόκειται να 

καταβληθεί για 

την υλοποίηση 

πράξεων  

 

 

 

 

 

Συνολικό ποσό 

των επιλέξιμων 

δαπανών που 

έχουν εγγραφεί 

στα λογιστικά 

συστήματα της 

λογιστικής 

διαδικασίας και 

το οποίο έχει 

συμπεριληφθεί 

στις αιτήσεις 

πληρωμής που 

υποβλήθηκαν 

στην Επιτροπή  

Συνολικό ποσό 

της αντίστοιχης 

συνεισφοράς 

που έχει 

πραγματοποιηθε

ί ή πρόκειται να 

πραγματοποιηθε

ί για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

(Ε = Α-Γ) (ΣΤ = B-Δ) 

 

 

 

 

 

 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) (Ε) (ΣΤ) (Ζ) 

Εξόχως 

απόκεντρες 

περιφέρειες 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 

Βόρειες 

αραιοκατοι

κημένες 

περιοχές 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 

Προτεραιότ

ητα 3 

       

        

Σύνολα        

Λιγότερο 

αναπτυγμέν

<type="C

u" 

<type="C

u" 

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

<type=

"Cu" 
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Προτεραιότητα 

Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 

που περιλαμβάνονται στις 

αιτήσεις πληρωμής που 

υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 

Δαπάνες που δηλώνονται 

σύμφωνα με το άρθρο 92 του 

κανονισμού  

∆ιαφορά 

  

Παρατηρήσεις (υποχρεωτικές σε 

περίπτωση διαφοράς) 

Συνολικό ποσό 

επιλέξιμων 

δαπανών που 

πραγματοποιή

θηκαν από 

δικαιούχους 

και 

καταβλήθηκαν 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

 

Συνολικό ποσό 

της δημόσιας 

συνεισφοράς 

που έχει 

καταβληθεί ή 

πρόκειται να 

καταβληθεί για 

την υλοποίηση 

πράξεων  

 

 

 

 

 

Συνολικό ποσό 

των επιλέξιμων 

δαπανών που 

έχουν εγγραφεί 

στα λογιστικά 

συστήματα της 

λογιστικής 

διαδικασίας και 

το οποίο έχει 

συμπεριληφθεί 

στις αιτήσεις 

πληρωμής που 

υποβλήθηκαν 

στην Επιτροπή  

Συνολικό ποσό 

της αντίστοιχης 

συνεισφοράς 

που έχει 

πραγματοποιηθε

ί ή πρόκειται να 

πραγματοποιηθε

ί για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

(Ε = Α-Γ) (ΣΤ = B-Δ) 

 

 

 

 

 

 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) (Ε) (ΣΤ) (Ζ) 

ες 

περιφέρειες 

input="G"

>    

input="G"

>    

input="

G">    

input="

G">    

Περιφέρειε

ς 

μετάβασης 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

 

Περισσότερ

ο 

αναπτυγμέν

ες 

περιφέρειες 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

 

Εξόχως 

απόκεντρες 

περιφέρειες 

<type="C

u" 

input="G"

<type="C

u" 

input="G"

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

<type=

"Cu" 

input="
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Προτεραιότητα 

Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 

που περιλαμβάνονται στις 

αιτήσεις πληρωμής που 

υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 

Δαπάνες που δηλώνονται 

σύμφωνα με το άρθρο 92 του 

κανονισμού  

∆ιαφορά 

  

Παρατηρήσεις (υποχρεωτικές σε 

περίπτωση διαφοράς) 

Συνολικό ποσό 

επιλέξιμων 

δαπανών που 

πραγματοποιή

θηκαν από 

δικαιούχους 

και 

καταβλήθηκαν 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

 

Συνολικό ποσό 

της δημόσιας 

συνεισφοράς 

που έχει 

καταβληθεί ή 

πρόκειται να 

καταβληθεί για 

την υλοποίηση 

πράξεων  

 

 

 

 

 

Συνολικό ποσό 

των επιλέξιμων 

δαπανών που 

έχουν εγγραφεί 

στα λογιστικά 

συστήματα της 

λογιστικής 

διαδικασίας και 

το οποίο έχει 

συμπεριληφθεί 

στις αιτήσεις 

πληρωμής που 

υποβλήθηκαν 

στην Επιτροπή  

Συνολικό ποσό 

της αντίστοιχης 

συνεισφοράς 

που έχει 

πραγματοποιηθε

ί ή πρόκειται να 

πραγματοποιηθε

ί για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

(Ε = Α-Γ) (ΣΤ = B-Δ) 

 

 

 

 

 

 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) (Ε) (ΣΤ) (Ζ) 

>    >    G">    G">    

Βόρειες 

αραιοκατοι

κημένες 

περιοχές 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

 

        

Γενικό 

σύνολο 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

 

Εκ των οποίων ποσά που διορθώθηκαν ως αποτέλεσμα λογιστικών ελέγχων  <type=

"Cu" 

input="

M">    

<type=

"Cu" 

input="

M">    
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ή 

Ισχύει μόνο για τα ΤΑΜΕ/ΤΕΑ και ΜΔΣΘ 

 

 

 

 

 

 

Ειδικός στόχος: 

Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 

που περιλαμβάνονται στις 

αιτήσεις πληρωμής που 

υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 

Δαπάνες που δηλώνονται 

σύμφωνα με το άρθρο 92 

του κανονισμού  

∆ιαφορά 

  

Παρατηρήσεις (υποχρεωτικές σε 

περίπτωση διαφοράς) 

Συνολικό ποσό 

επιλέξιμων 

δαπανών που 

πραγματοποιή

θηκαν από 

δικαιούχους 

και 

καταβλήθηκαν 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

 

Συνολικό ποσό 

της δημόσιας 

συνεισφοράς 

που έχει 

καταβληθεί ή 

πρόκειται να 

καταβληθεί 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων  

 

 

 

 

 

Συνολικό ποσό 

των επιλέξιμων 

δαπανών που 

έχουν εγγραφεί 

στα λογιστικά 

συστήματα της 

λογιστικής 

διαδικασίας και 

το οποίο έχει 

συμπεριληφθεί 

στις αιτήσεις 

πληρωμής που 

υποβλήθηκαν 

στην Επιτροπή  

Συνολικό ποσό 

της 

αντίστοιχης 

συνεισφοράς 

που έχει 

πραγματοποιη

θεί ή πρόκειται 

να 

πραγματοποιη

θεί για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

(Ε = Α-Γ) 
Συνολικό ποσό 

επιλέξιμων 

δαπανών που 

πραγματοποιή

θηκαν από 

δικαιούχους 

και 

καταβλήθηκαν 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

 

Συνολικό ποσό της δημόσιας 

συνεισφοράς που έχει καταβληθεί ή 

πρόκειται να καταβληθεί για την 

υλοποίηση πράξεων  

 

 

 

 

 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 
(Ε) 

(Α) (Β) 

Ειδικός 

στόχος 1 

       

Είδος 

δράσης 

αριθ. 1 

[παραπομπή 

στο άρθρο 8 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu

" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type

="Cu

" 

input

="G"

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 
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Ειδικός στόχος: 

Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 

που περιλαμβάνονται στις 

αιτήσεις πληρωμής που 

υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 

Δαπάνες που δηλώνονται 

σύμφωνα με το άρθρο 92 

του κανονισμού  

∆ιαφορά 

  

Παρατηρήσεις (υποχρεωτικές σε 

περίπτωση διαφοράς) 

Συνολικό ποσό 

επιλέξιμων 

δαπανών που 

πραγματοποιή

θηκαν από 

δικαιούχους 

και 

καταβλήθηκαν 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

 

Συνολικό ποσό 

της δημόσιας 

συνεισφοράς 

που έχει 

καταβληθεί ή 

πρόκειται να 

καταβληθεί 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων  

 

 

 

 

 

Συνολικό ποσό 

των επιλέξιμων 

δαπανών που 

έχουν εγγραφεί 

στα λογιστικά 

συστήματα της 

λογιστικής 

διαδικασίας και 

το οποίο έχει 

συμπεριληφθεί 

στις αιτήσεις 

πληρωμής που 

υποβλήθηκαν 

στην Επιτροπή  

Συνολικό ποσό 

της 

αντίστοιχης 

συνεισφοράς 

που έχει 

πραγματοποιη

θεί ή πρόκειται 

να 

πραγματοποιη

θεί για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

(Ε = Α-Γ) 
Συνολικό ποσό 

επιλέξιμων 

δαπανών που 

πραγματοποιή

θηκαν από 

δικαιούχους 

και 

καταβλήθηκαν 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

 

Συνολικό ποσό της δημόσιας 

συνεισφοράς που έχει καταβληθεί ή 

πρόκειται να καταβληθεί για την 

υλοποίηση πράξεων  

 

 

 

 

 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 
(Ε) 

(Α) (Β) 

παράγραφος

 1 του 

κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ

/ΜΔΣΘ] 

>    

Είδος 

δράσης 

αριθ. 2 

[παραπομπή 

στο άρθρο 8 

παράγραφος

 2 του 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu

" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type

="Cu

" 

input

="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 
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Ειδικός στόχος: 

Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 

που περιλαμβάνονται στις 

αιτήσεις πληρωμής που 

υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 

Δαπάνες που δηλώνονται 

σύμφωνα με το άρθρο 92 

του κανονισμού  

∆ιαφορά 

  

Παρατηρήσεις (υποχρεωτικές σε 

περίπτωση διαφοράς) 

Συνολικό ποσό 

επιλέξιμων 

δαπανών που 

πραγματοποιή

θηκαν από 

δικαιούχους 

και 

καταβλήθηκαν 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

 

Συνολικό ποσό 

της δημόσιας 

συνεισφοράς 

που έχει 

καταβληθεί ή 

πρόκειται να 

καταβληθεί 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων  

 

 

 

 

 

Συνολικό ποσό 

των επιλέξιμων 

δαπανών που 

έχουν εγγραφεί 

στα λογιστικά 

συστήματα της 

λογιστικής 

διαδικασίας και 

το οποίο έχει 

συμπεριληφθεί 

στις αιτήσεις 

πληρωμής που 

υποβλήθηκαν 

στην Επιτροπή  

Συνολικό ποσό 

της 

αντίστοιχης 

συνεισφοράς 

που έχει 

πραγματοποιη

θεί ή πρόκειται 

να 

πραγματοποιη

θεί για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

(Ε = Α-Γ) 
Συνολικό ποσό 

επιλέξιμων 

δαπανών που 

πραγματοποιή

θηκαν από 

δικαιούχους 

και 

καταβλήθηκαν 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

 

Συνολικό ποσό της δημόσιας 

συνεισφοράς που έχει καταβληθεί ή 

πρόκειται να καταβληθεί για την 

υλοποίηση πράξεων  

 

 

 

 

 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 
(Ε) 

(Α) (Β) 

κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ

/ΜΔΣΘ] 

Είδος 

δράσης 

αριθ. 3 

[παραπομπή 

στο άρθρο 8 

παράγραφοι 

3 και 4 του 

κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu

" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type

="Cu

" 

input

="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 
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Ειδικός στόχος: 

Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 

που περιλαμβάνονται στις 

αιτήσεις πληρωμής που 

υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 

Δαπάνες που δηλώνονται 

σύμφωνα με το άρθρο 92 

του κανονισμού  

∆ιαφορά 

  

Παρατηρήσεις (υποχρεωτικές σε 

περίπτωση διαφοράς) 

Συνολικό ποσό 

επιλέξιμων 

δαπανών που 

πραγματοποιή

θηκαν από 

δικαιούχους 

και 

καταβλήθηκαν 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

 

Συνολικό ποσό 

της δημόσιας 

συνεισφοράς 

που έχει 

καταβληθεί ή 

πρόκειται να 

καταβληθεί 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων  

 

 

 

 

 

Συνολικό ποσό 

των επιλέξιμων 

δαπανών που 

έχουν εγγραφεί 

στα λογιστικά 

συστήματα της 

λογιστικής 

διαδικασίας και 

το οποίο έχει 

συμπεριληφθεί 

στις αιτήσεις 

πληρωμής που 

υποβλήθηκαν 

στην Επιτροπή  

Συνολικό ποσό 

της 

αντίστοιχης 

συνεισφοράς 

που έχει 

πραγματοποιη

θεί ή πρόκειται 

να 

πραγματοποιη

θεί για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

(Ε = Α-Γ) 
Συνολικό ποσό 

επιλέξιμων 

δαπανών που 

πραγματοποιή

θηκαν από 

δικαιούχους 

και 

καταβλήθηκαν 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

 

Συνολικό ποσό της δημόσιας 

συνεισφοράς που έχει καταβληθεί ή 

πρόκειται να καταβληθεί για την 

υλοποίηση πράξεων  

 

 

 

 

 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 
(Ε) 

(Α) (Β) 

/ΜΔΣΘ] 

Είδος 

δράσης 

αριθ. 4 

[παραπομπή 

στα 

άρθρα 14 

και 15 του 

κανονισμού 

ΤΑΜΕ] 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu

" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type

="Cu

" 

input

="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 

Ειδικός        
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Ειδικός στόχος: 

Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 

που περιλαμβάνονται στις 

αιτήσεις πληρωμής που 

υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 

Δαπάνες που δηλώνονται 

σύμφωνα με το άρθρο 92 

του κανονισμού  

∆ιαφορά 

  

Παρατηρήσεις (υποχρεωτικές σε 

περίπτωση διαφοράς) 

Συνολικό ποσό 

επιλέξιμων 

δαπανών που 

πραγματοποιή

θηκαν από 

δικαιούχους 

και 

καταβλήθηκαν 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

 

Συνολικό ποσό 

της δημόσιας 

συνεισφοράς 

που έχει 

καταβληθεί ή 

πρόκειται να 

καταβληθεί 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων  

 

 

 

 

 

Συνολικό ποσό 

των επιλέξιμων 

δαπανών που 

έχουν εγγραφεί 

στα λογιστικά 

συστήματα της 

λογιστικής 

διαδικασίας και 

το οποίο έχει 

συμπεριληφθεί 

στις αιτήσεις 

πληρωμής που 

υποβλήθηκαν 

στην Επιτροπή  

Συνολικό ποσό 

της 

αντίστοιχης 

συνεισφοράς 

που έχει 

πραγματοποιη

θεί ή πρόκειται 

να 

πραγματοποιη

θεί για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

(Ε = Α-Γ) 
Συνολικό ποσό 

επιλέξιμων 

δαπανών που 

πραγματοποιή

θηκαν από 

δικαιούχους 

και 

καταβλήθηκαν 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

 

Συνολικό ποσό της δημόσιας 

συνεισφοράς που έχει καταβληθεί ή 

πρόκειται να καταβληθεί για την 

υλοποίηση πράξεων  

 

 

 

 

 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 
(Ε) 

(Α) (Β) 

στόχος 2 

Είδος 

δράσης 

αριθ. 1 

[παραπομπή 

στο άρθρο 8 

παράγραφος

 1 του 

κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ

/ΜΔΣΘ] 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu

" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>     

<type

="Cu

" 

input

="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 
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Ειδικός στόχος: 

Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 

που περιλαμβάνονται στις 

αιτήσεις πληρωμής που 

υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 

Δαπάνες που δηλώνονται 

σύμφωνα με το άρθρο 92 

του κανονισμού  

∆ιαφορά 

  

Παρατηρήσεις (υποχρεωτικές σε 

περίπτωση διαφοράς) 

Συνολικό ποσό 

επιλέξιμων 

δαπανών που 

πραγματοποιή

θηκαν από 

δικαιούχους 

και 

καταβλήθηκαν 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

 

Συνολικό ποσό 

της δημόσιας 

συνεισφοράς 

που έχει 

καταβληθεί ή 

πρόκειται να 

καταβληθεί 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων  

 

 

 

 

 

Συνολικό ποσό 

των επιλέξιμων 

δαπανών που 

έχουν εγγραφεί 

στα λογιστικά 

συστήματα της 

λογιστικής 

διαδικασίας και 

το οποίο έχει 

συμπεριληφθεί 

στις αιτήσεις 

πληρωμής που 

υποβλήθηκαν 

στην Επιτροπή  

Συνολικό ποσό 

της 

αντίστοιχης 

συνεισφοράς 

που έχει 

πραγματοποιη

θεί ή πρόκειται 

να 

πραγματοποιη

θεί για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

(Ε = Α-Γ) 
Συνολικό ποσό 

επιλέξιμων 

δαπανών που 

πραγματοποιή

θηκαν από 

δικαιούχους 

και 

καταβλήθηκαν 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

 

Συνολικό ποσό της δημόσιας 

συνεισφοράς που έχει καταβληθεί ή 

πρόκειται να καταβληθεί για την 

υλοποίηση πράξεων  

 

 

 

 

 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 
(Ε) 

(Α) (Β) 

Είδος 

δράσης 

αριθ. 2 

[παραπομπή 

στο άρθρο 8 

παράγραφος

 2 του 

κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ

/ΜΔΣΘ] 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu

" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type

="Cu

" 

input

="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 

Είδος 

δράσης 

<type="C

u" 

<type="C

u" 

<type="Cu

" 

<type="C

u" 

<type

="Cu

<type="C

u" 

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 
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Ειδικός στόχος: 

Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 

που περιλαμβάνονται στις 

αιτήσεις πληρωμής που 

υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 

Δαπάνες που δηλώνονται 

σύμφωνα με το άρθρο 92 

του κανονισμού  

∆ιαφορά 

  

Παρατηρήσεις (υποχρεωτικές σε 

περίπτωση διαφοράς) 

Συνολικό ποσό 

επιλέξιμων 

δαπανών που 

πραγματοποιή

θηκαν από 

δικαιούχους 

και 

καταβλήθηκαν 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

 

Συνολικό ποσό 

της δημόσιας 

συνεισφοράς 

που έχει 

καταβληθεί ή 

πρόκειται να 

καταβληθεί 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων  

 

 

 

 

 

Συνολικό ποσό 

των επιλέξιμων 

δαπανών που 

έχουν εγγραφεί 

στα λογιστικά 

συστήματα της 

λογιστικής 

διαδικασίας και 

το οποίο έχει 

συμπεριληφθεί 

στις αιτήσεις 

πληρωμής που 

υποβλήθηκαν 

στην Επιτροπή  

Συνολικό ποσό 

της 

αντίστοιχης 

συνεισφοράς 

που έχει 

πραγματοποιη

θεί ή πρόκειται 

να 

πραγματοποιη

θεί για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

(Ε = Α-Γ) 
Συνολικό ποσό 

επιλέξιμων 

δαπανών που 

πραγματοποιή

θηκαν από 

δικαιούχους 

και 

καταβλήθηκαν 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

 

Συνολικό ποσό της δημόσιας 

συνεισφοράς που έχει καταβληθεί ή 

πρόκειται να καταβληθεί για την 

υλοποίηση πράξεων  

 

 

 

 

 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 
(Ε) 

(Α) (Β) 

αριθ. 3 

[παραπομπή 

στο άρθρο 8 

παράγραφοι 

3 και 4 του 

κανονισμού 

ΤΑΜΕ/ΤΕΑ

/ΜΔΣΘ] 

input="G"

>    

input="G"

>    

input="G"

>    

input="G"

>    

" 

input

="G"

>    

input="G"

>    

κ.λπ.        

Γενικό 

σύνολο 

<type="C

u" 

<type="C

u" 

<type="Cu

" 

<type="C

u" 

<type

="Cu

<type="C

u" 
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Ειδικός στόχος: 

Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 

που περιλαμβάνονται στις 

αιτήσεις πληρωμής που 

υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 

Δαπάνες που δηλώνονται 

σύμφωνα με το άρθρο 92 

του κανονισμού  

∆ιαφορά 

  

Παρατηρήσεις (υποχρεωτικές σε 

περίπτωση διαφοράς) 

Συνολικό ποσό 

επιλέξιμων 

δαπανών που 

πραγματοποιή

θηκαν από 

δικαιούχους 

και 

καταβλήθηκαν 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

 

Συνολικό ποσό 

της δημόσιας 

συνεισφοράς 

που έχει 

καταβληθεί ή 

πρόκειται να 

καταβληθεί 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων  

 

 

 

 

 

Συνολικό ποσό 

των επιλέξιμων 

δαπανών που 

έχουν εγγραφεί 

στα λογιστικά 

συστήματα της 

λογιστικής 

διαδικασίας και 

το οποίο έχει 

συμπεριληφθεί 

στις αιτήσεις 

πληρωμής που 

υποβλήθηκαν 

στην Επιτροπή  

Συνολικό ποσό 

της 

αντίστοιχης 

συνεισφοράς 

που έχει 

πραγματοποιη

θεί ή πρόκειται 

να 

πραγματοποιη

θεί για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

(Ε = Α-Γ) 
Συνολικό ποσό 

επιλέξιμων 

δαπανών που 

πραγματοποιή

θηκαν από 

δικαιούχους 

και 

καταβλήθηκαν 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

 

Συνολικό ποσό της δημόσιας 

συνεισφοράς που έχει καταβληθεί ή 

πρόκειται να καταβληθεί για την 

υλοποίηση πράξεων  

 

 

 

 

 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 
(Ε) 

(Α) (Β) 

input="G"

>    

input="G"

>    

input="G"

>    

input="G"

>    

" 

input

="G"

>    

input="G"

>    

Εκ των οποίων ποσά που διορθώθηκαν ως αποτέλεσμα λογιστικών ελέγχων <type

="Cu

" 

input

="M"

>    

<type="C

u" 

input="M

">    
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Το υπόδειγμα προσαρμόζεται αυτόματα με βάση τον αριθ. CCI. Για παράδειγμα, στην περίπτωση προγραμμάτων που δεν περιλαμβάνουν 

κατηγορίες περιφερειών (Ταμείο Συνοχής, ΕΕΣ, ΕΤΘΑ, κατά περίπτωση) ή στην περίπτωση προγραμμάτων που δεν διαφοροποιούν ποσοστά 

συγχρηματοδότησης εντός μιας προτεραιότητας (ειδικός στόχος), ο πίνακας έχει την εξής μορφή: 

 

 

 

 

 

Προτεραιότητα 

Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 

που περιλαμβάνονται στις 

αιτήσεις πληρωμής που 

υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 

Δαπάνες που δηλώνονται 

σύμφωνα με το άρθρο XX 

του κανονισμού  

∆ιαφορά 

  

Παρατηρήσεις (υποχρεωτικές σε 

περίπτωση διαφοράς) 

Συνολικό 

ποσό 

επιλέξιμων 

δαπανών που 

πραγματοποι

ήθηκαν από 

δικαιούχους 

και 

καταβλήθηκα

ν για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

 

Συνολικό ποσό 

της δημόσιας 

συνεισφοράς 

που έχει 

καταβληθεί ή 

πρόκειται να 

καταβληθεί για 

την υλοποίηση 

πράξεων  

 

 

 

 

 

Συνολικό ποσό 

των επιλέξιμων 

δαπανών που 

έχουν εγγραφεί 

στα λογιστικά 

συστήματα της 

λογιστικής 

διαδικασίας και 

το οποίο έχει 

συμπεριληφθεί 

στις αιτήσεις 

ενδιάμεσης 

πληρωμής που 

υποβλήθηκαν 

στην Επιτροπή  

Συνολικό 

ποσό της 

αντίστοιχης 

συνεισφοράς 

που έχει 

πραγματοποιη

θεί ή 

πρόκειται να 

πραγματοποιη

θεί για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

(Ε = Α-Γ) (ΣΤ = B-Δ) 

 

 

 

 

 

 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) (Ε) (ΣΤ) (Ζ) 

Προτεραιότητα 

1 

<type="Cu

" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">   

<type="Cu" 

input="G">    

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 

Προτεραιότητα 

2 

<type="Cu

" 

input="G"

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

<type="Cu" 

input="G">    

<type="S" maxlength="500" 

input="M"> 
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Προτεραιότητα 

Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 

που περιλαμβάνονται στις 

αιτήσεις πληρωμής που 

υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 

Δαπάνες που δηλώνονται 

σύμφωνα με το άρθρο XX 

του κανονισμού  

∆ιαφορά 

  

Παρατηρήσεις (υποχρεωτικές σε 

περίπτωση διαφοράς) 

Συνολικό 

ποσό 

επιλέξιμων 

δαπανών που 

πραγματοποι

ήθηκαν από 

δικαιούχους 

και 

καταβλήθηκα

ν για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

 

Συνολικό ποσό 

της δημόσιας 

συνεισφοράς 

που έχει 

καταβληθεί ή 

πρόκειται να 

καταβληθεί για 

την υλοποίηση 

πράξεων  

 

 

 

 

 

Συνολικό ποσό 

των επιλέξιμων 

δαπανών που 

έχουν εγγραφεί 

στα λογιστικά 

συστήματα της 

λογιστικής 

διαδικασίας και 

το οποίο έχει 

συμπεριληφθεί 

στις αιτήσεις 

ενδιάμεσης 

πληρωμής που 

υποβλήθηκαν 

στην Επιτροπή  

Συνολικό 

ποσό της 

αντίστοιχης 

συνεισφοράς 

που έχει 

πραγματοποιη

θεί ή 

πρόκειται να 

πραγματοποιη

θεί για την 

υλοποίηση 

πράξεων 

 

(Ε = Α-Γ) (ΣΤ = B-Δ) 

 

 

 

 

 

 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) (Ε) (ΣΤ) (Ζ) 

>    G"> 

        

Γενικό 

σύνολο 

<type="Cu

" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type="Cu" 

input="G">    

 

Εκ των οποίων ποσά που διορθώθηκαν ως αποτέλεσμα λογιστικών ελέγχων  <type=

"Cu" 

input="

M">    

<type="Cu" 

input="M">    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXI  

Καθορισμός του επιπέδου δημοσιονομικών διορθώσεων: κατ’ αποκοπή και κατά 

παρέκταση δημοσιονομικές διορθώσεις – Άρθρο 98 παράγραφος 1 

 

Στοιχεία για την εφαρμογή κατά παρέκταση διόρθωσης  

Αν πρόκειται να εφαρμοστούν κατά παρέκταση δημοσιονομικές διορθώσεις, τα 

αποτελέσματα της εξέτασης του αντιπροσωπευτικού δείγματος παρεκτείνονται στον 

υπόλοιπο πληθυσμό από τον οποίο επιλέχθηκε το δείγμα ώστε να καθοριστεί η 

δημοσιονομική διόρθωση. 

 

Στοιχεία προς εξέταση κατά την εφαρμογή κατ’ αποκοπή διόρθωσης  

α)    κρισιμότητα της/-ων σοβαρής/-ων έλλειψης/-εων στο πλαίσιο του συνολικού συστήματος 

διαχείρισης και ελέγχου· 

β) συχνότητα και έκταση της/-ων σοβαρής/-ων έλλειψης/-εων· 

γ)    βαθμός της οικονομικής ζημίας στον προϋπολογισμό της Ένωσης. 

 

Το επίπεδο της κατ’ αποκοπή δημοσιονομικής διόρθωσης καθορίζεται ως εξής: 

α)  σε περίπτωση που η σοβαρή/-ες ανεπάρκεια/-ες είναι τόσο θεμελιώδης/-εις, συχνή/-ές ή 

διαδεδομένη/-ες που αντιπροσωπεύει/-ουν πλήρη αποτυχία του συστήματος η οποία θέτει σε 

κίνδυνο τη νομιμότητα και την κανονικότητα όλων των σχετικών δαπανών, εφαρμόζεται 

κατ’ αποκοπή συντελεστής 100 %· 

β)  σε περίπτωση που η σοβαρή/-ες ανεπάρκεια/-ες είναι τόσο συχνή/-ές ή διαδεδομένη/-ες 

που αντιπροσωπεύει/-ουν εξαιρετικά σοβαρή αποτυχία του συστήματος η οποία θέτει σε 

κίνδυνο τη νομιμότητα και την κανονικότητα πολύ μεγάλου μέρους των σχετικών 

δαπανών, εφαρμόζεται κατ’ αποκοπή συντελεστής 25 %· 

γ)  σε περίπτωση που η σοβαρή/-ες ανεπάρκεια/-ες οφείλεται/-ονται στο γεγονός ότι το 

σύστημα δεν λειτουργεί πλήρως, ή λειτουργεί με τόση ανεπάρκεια ή με τόσο χαμηλή 

συχνότητα ώστε να θέτει σε κίνδυνο τη νομιμότητα και την κανονικότητα πολύ μεγάλου 

μέρους των σχετικών δαπανών, εφαρμόζεται κατ’ αποκοπή συντελεστής 10 %· 

δ)  σε περίπτωση που η σοβαρή/-ες ανεπάρκεια/-ες οφείλεται/-ονται στο γεγονός ότι το 

σύστημα δεν λειτουργεί με συνέπεια ώστε να θέτει σε κίνδυνο τη νομιμότητα και την 

κανονικότητα σημαντικού μέρους των σχετικών δαπανών, εφαρμόζεται κατ’ αποκοπή 

συντελεστής 5 %. 

Σε περίπτωση που, εξαιτίας αποτυχίας των αρμόδιων αρχών να λάβουν διορθωτικά μέτρα 

ύστερα από εφαρμογή δημοσιονομικής διόρθωσης εντός μιας λογιστικής χρήσης, οι ίδιες 

σοβαρές ανεπάρκειες εντοπίζονται μία από τις επόμενες λογιστικές χρήσεις, ο διορθωτικός 

συντελεστής ενδέχεται, λόγω της συνέχισης των σοβαρών ανεπαρκειών, να αυξηθεί σε 

επίπεδο που δεν υπερβαίνει αυτό της επόμενης υψηλότερης κατηγορίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXII 

Μεθοδολογία για την κατανομή των συνολικών πόρων ανά κράτος μέλος – Άρθρο 103 

παράγραφος 2 

Μεθοδολογία κατανομής πόρων για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες που είναι 

επιλέξιμες στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» – 

άρθρο 102 παράγραφος 2 στοιχείο α) 

1. Το κονδύλιο που λαμβάνει κάθε κράτος μέλος αντιστοιχεί στο άθροισμα των κονδυλίων 

που χορηγούνται στις διάφορες επιλέξιμες περιφέρειες, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα 

με τα ακόλουθα βήματα: 

α) καθορισμός ενός απόλυτου ποσού ανά έτος (σε EUR) που προκύπτει από τον 

πολλαπλασιασμό του πληθυσμού της συγκεκριμένης περιφέρειας επί τη διαφορά 

μεταξύ του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιφέρειας, εκφρασμένου σε μονάδες 

αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ), και του κατά κεφαλήν μέσου όρου του ΑΕΠ της 

ΕΕ-27 (σε ΜΑΔ)· 

β) εφαρμογή ενός ποσοστιαίου συντελεστή στο ανωτέρω απόλυτο ποσό προκειμένου 

να καθοριστεί το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο της περιφέρειας· ο 

συντελεστής αυτός είναι φθίνων ώστε να λαμβάνεται υπόψη η σχετική ευημερία, 

υπολογιζόμενη σε ΜΑΔ, σε σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ-27, του κράτους 

μέλους στο οποίο ανήκει η επιλέξιμη περιφέρεια, και συγκεκριμένα: 

i. για τις περιφέρειες σε κράτη μέλη των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΕ 

ανέρχεται σε λιγότερο από το 82 % του μέσου όρου της ΕΕ-27: 2,8 %· 

ii. για τις περιφέρειες σε κράτη μέλη των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΕ είναι 

μεταξύ του 82 % και του 99 % του μέσου όρου της ΕΕ-27: 1,3 %· 

iii. για τις περιφέρειες σε κράτη μέλη των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΕ 

ανέρχεται σε λιγότερο από το 99 % του μέσου όρου της ΕΕ-27: 0,9 %· 

γ) στο ποσό που προκύπτει από το σημείο β), προστίθεται, ανάλογα με την 

περίπτωση, ένα ποσό που απορρέει από τη χορήγηση πριμοδότησης 500 EUR ανά 

άνεργο ετησίως, βάσει του αριθμού ανέργων στη συγκεκριμένη περιφέρεια ο 

οποίος υπερβαίνει τον αριθμό ανέργων που θα είχε προκύψει εάν είχε ληφθεί ως 

βάση το μέσο ποσοστό ανεργίας του συνόλου των λιγότερο αναπτυγμένων 

περιφερειών· 

δ) στο ποσό που προκύπτει από το σημείο γ), προστίθεται, ανάλογα με την 

περίπτωση, ένα ποσό που απορρέει από τη χορήγηση πριμοδότησης 500 EUR ανά 

νέο άνεργο (της ηλικιακής ομάδας 15-24) ετησίως, βάσει του αριθμού των νέων 

ανέργων στη συγκεκριμένη περιφέρεια ο οποίος υπερβαίνει τον αριθμό ανέργων 

που θα είχε προκύψει εάν είχε ληφθεί ως βάση το μέσο ποσοστό ανεργίας των 

νέων του συνόλου των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών· 

ε) στο ποσό που προκύπτει από το σημείο δ), προστίθεται, ανάλογα με την 

περίπτωση, ένα ποσό που απορρέει από τη χορήγηση πριμοδότησης 250 EUR ανά 

άτομο (της ηλικιακής ομάδας 25-64) ετησίως, βάσει του αριθμού ατόμων στην εν 

λόγω περιφέρεια που θα πρέπει να αφαιρεθεί προκειμένου το αποτέλεσμα να 

ισούται με τον μέσο όρο ατόμων με χαμηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο (χαμηλότερο 

από πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση και κατώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση) από όλες τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες· 
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στ) στο ποσό που προκύπτει από το σημείο ε) προστίθεται, ανάλογα με την 

περίπτωση, ποσό 1 EUR ανά τόνο ισοδυνάμου CO2 ετησίως, βάσει του μεριδίου 

του πληθυσμού της περιφέρειας του αριθμού των τόνων ισοδυνάμου CO2 κατά τον 

οποίο το κράτος μέλος υπερβαίνει τον στόχο σχετικά με τις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου εκτός του συστήματος εμπορίας εκπομπών που έχει τεθεί για το 

2030, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή το 2016· 

ζ) στο ποσό που προκύπτει από το σημείο στ) προστίθεται ποσό που απορρέει από τη 

χορήγηση πριμοδότησης 400 EUR ανά άτομο ετησίως, βάσει του μεριδίου του 

πληθυσμού της περιφέρειας της καθαρής μετανάστευσης από χώρες εκτός ΕΕ στο 

κράτος μέλος από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά. 

Μεθοδολογία κατανομής πόρων για περιφέρειες μετάβασης που είναι επιλέξιμες στο 

πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» – άρθρο 102 

παράγραφος 2 στοιχείο β) 

2. Το κονδύλιο που λαμβάνει κάθε κράτος μέλος αντιστοιχεί στο άθροισμα των κονδυλίων 

που χορηγούνται στις διάφορες επιλέξιμες περιφέρειες, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα 

με τα ακόλουθα βήματα: 

α) καθορισμός της ελάχιστης και της μέγιστης θεωρητικής έντασης των ενισχύσεων 

για κάθε επιλέξιμη περιφέρεια μετάβασης. Το ελάχιστο επίπεδο στήριξης 

προσδιορίζεται με τη μέση κατά κεφαλήν ένταση της ενίσχυσης για το σύνολο των 

περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών, δηλαδή 18 EUR κατά κεφαλήν και ανά 

έτος. Το ανώτατο επίπεδο στήριξης αναφέρεται σε μια θεωρητική περιφέρεια με 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 75 % του μέσου όρου της ΕΕ-27 και υπολογίζεται βάσει 

της μεθόδου που περιγράφεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β). Από το ποσό 

που προκύπτει με τη μέθοδο αυτή, λαμβάνεται υπόψη το 60 %· 

β) υπολογισμός των αρχικών περιφερειακών κονδυλίων, λαμβανομένου υπόψη του 

περιφερειακού κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) μέσω γραμμικής παρεμβολής των 

κατά κεφαλήν ΜΑΔ της περιφέρειας σε σύγκριση με την ΕΕ-27· 

γ) στο ποσό που προκύπτει από το σημείο β), προστίθεται, ανάλογα με την 

περίπτωση, ένα ποσό που απορρέει από τη χορήγηση πριμοδότησης 500 EUR ανά 

άνεργο ετησίως, βάσει του αριθμού ανέργων στη συγκεκριμένη περιφέρεια ο 

οποίος υπερβαίνει τον αριθμό ανέργων που θα είχε προκύψει εάν είχε ληφθεί ως 

βάση το μέσο ποσοστό ανεργίας του συνόλου των λιγότερο αναπτυγμένων 

περιφερειών· 

δ) στο ποσό που προκύπτει από το σημείο γ), προστίθεται, ανάλογα με την 

περίπτωση, ένα ποσό που απορρέει από τη χορήγηση πριμοδότησης 500 EUR ανά 

νέο άνεργο (της ηλικιακής ομάδας 15-24) ετησίως, βάσει του αριθμού των νέων 

ανέργων στη συγκεκριμένη περιφέρεια ο οποίος υπερβαίνει τον αριθμό ανέργων 

που θα είχε προκύψει εάν είχε ληφθεί ως βάση το μέσο ποσοστό ανεργίας των 

νέων του συνόλου των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών· 

ε) στο ποσό που προκύπτει από το σημείο δ), προστίθεται, ανάλογα με την 

περίπτωση, ένα ποσό που απορρέει από τη χορήγηση πριμοδότησης 250 EUR ανά 

άτομο (της ηλικιακής ομάδας 25-64) ετησίως, βάσει του αριθμού ατόμων στην εν 

λόγω περιφέρεια που θα πρέπει να αφαιρεθεί προκειμένου το αποτέλεσμα να 

ισούται με τον μέσο όρο ατόμων με χαμηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο (χαμηλότερο 

από πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση και κατώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση) από όλες τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες· 



 

186 

 

στ) στο ποσό που προκύπτει από το σημείο ε) προστίθεται, ανάλογα με την 

περίπτωση, ποσό 1 EUR ανά τόνο ισοδυνάμου CO2 ετησίως, βάσει του μεριδίου 

του πληθυσμού της περιφέρειας του αριθμού των τόνων ισοδυνάμου CO2 κατά τον 

οποίο το κράτος μέλος υπερβαίνει τον στόχο σχετικά με τις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου εκτός του συστήματος εμπορίας εκπομπών που έχει τεθεί για το 

2030, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή το 2016· 

ζ) στο ποσό που προκύπτει από το σημείο στ) προστίθεται ποσό που απορρέει από τη 

χορήγηση πριμοδότησης 400 EUR ανά άτομο ετησίως, βάσει του μεριδίου του 

πληθυσμού της περιφέρειας της καθαρής μετανάστευσης από χώρες εκτός ΕΕ στο 

κράτος μέλος από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά. 

Μεθοδολογία κατανομής πόρων για τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες που είναι 

επιλέξιμες στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» – 

άρθρο 102 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 

3. Το συνολικό αρχικό θεωρητικό χρηματοδοτικό κονδύλιο προκύπτει από τον 

πολλαπλασιασμό της έντασης της ενίσχυσης κατά κεφαλήν και ανά έτος ύψους 18 EUR 

επί τον επιλέξιμο πληθυσμό. 

4. Το μερίδιο του κάθε δικαιούχου κράτους μέλους προκύπτει από το άθροισμα των 

μεριδίων των επιλέξιμων περιφερειών του, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με τα 

ακόλουθα κριτήρια, σταθμισμένα ως εξής: 

α) συνολικός πληθυσμός της περιφέρειας (στάθμιση 20 %)· 

β) αριθμός των ανέργων σε περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 με ποσοστό ανεργίας άνω 

του μέσου όρου όλων των περισσότερο ανεπτυγμένων περιφερειών (στάθμιση 

15 %)· 

γ) απασχόληση που πρέπει να προστεθεί ώστε να επιτευχθεί το μέσο ποσοστό 

απασχόλησης (στις ηλικίες 20 έως 64 ετών) όλων των περισσότερο ανεπτυγμένων 

περιφερειών (στάθμιση 20 %)· 

δ) αριθμός ατόμων ηλικίας 30 ως 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που πρέπει να προστεθεί ώστε να επιτευχθεί το μέσο ποσοστό 

ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (στις ηλικίες 30 έως 34 ετών) όλων 

των περισσότερο ανεπτυγμένων περιφερειών (στάθμιση 20 %)· 

ε) αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση 

(στις ηλικίες 18 έως 24 ετών) που πρέπει να αφαιρεθεί ώστε να επιτευχθεί το μέσο 

ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση (στις ηλικίες 18 έως 24 ετών) όλων των περισσότερο ανεπτυγμένων 

περιφερειών (στάθμιση 15 %)· 

στ) διαφορά ανάμεσα στο παρατηρούμενο ΑΕΠ της περιφέρειας (σε ΜΑΔ) και το 

θεωρητικό περιφερειακό ΑΕΠ αν η περιφέρεια είχε το ίδιο κατά κεφαλήν ΑΕΠ με 

την πιο ευημερούσα περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 (στάθμιση 7,5 %)· 

ζ) πληθυσμός των περιφερειών επιπέδου NUTS 3 με πληθυσμιακή πυκνότητα κάτω 

των 12,5 κατοίκων/km² (στάθμιση 2,5 %). 

5. Στα ποσά ανά περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 που προκύπτουν από το στοιχείο 4 

προστίθεται, ανάλογα με την περίπτωση, ποσό 1 EUR ανά τόνο ισοδυνάμου CO2 ετησίως, 

βάσει του μεριδίου του πληθυσμού της περιφέρειας του αριθμού των τόνων ισοδυνάμου 

CO2 κατά τον οποίο το κράτος μέλος υπερβαίνει τον στόχο σχετικά με τις εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου εκτός του συστήματος εμπορίας εκπομπών που έχει τεθεί για το 

2030, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή το 2016. 
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6. Στα ποσά ανά περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 που προκύπτουν από το στοιχείο 5 

προστίθεται ποσό που απορρέει από τη χορήγηση πριμοδότησης 400 EUR ανά άτομο 

ετησίως, βάσει του μεριδίου του πληθυσμού της περιφέρειας της καθαρής μετανάστευσης 

από χώρες εκτός ΕΕ στο κράτος μέλος από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά. 

Μέθοδος κατανομής πόρων για τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για το Ταμείο 

Συνοχής – άρθρο 102 παράγραφος 3 

7. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της μέσης έντασης της 

ενίσχυσης κατά κεφαλήν και ανά έτος ύψους 62,9 EUR επί τον επιλέξιμο πληθυσμό. Η 

κατανομή αυτής της θεωρητικής χρηματοδότησης σε κάθε κράτος μέλος αντιστοιχεί σε 

ποσοστό που υπολογίζεται βάσει του πληθυσμού του, της έκτασής του και της εθνικής 

ευημερίας του, που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρακάτω μεθόδου: 

α) υπολογισμός του αριθμητικού μέσου όρου του μεριδίου του πληθυσμού και της 

έκτασης του συγκεκριμένου κράτους μέλους στον συνολικό πληθυσμό και τη 

συνολική έκταση όλων των επιλέξιμων κρατών μελών. Εάν, ωστόσο, το μερίδιο 

ενός κράτους μέλους στο συνολικό πληθυσμό είναι τουλάχιστον πενταπλάσιο του 

μεριδίου του στη συνολική έκταση, πράγμα που αντιστοιχεί σε εξαιρετικά υψηλή 

πυκνότητα πληθυσμού, στο παρόν στάδιο λαμβάνεται υπόψη μόνον το μερίδιο στο 

συνολικό πληθυσμό· 

β) αναπροσαρμογή των ποσοστών που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό με 

την εφαρμογή συντελεστή που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του ποσοστού κατά το 

οποίο το κατά κεφαλήν ΑΕΕ (μετρούμενο σε ΜΑΔ) του συγκεκριμένου κράτους 

μέλους για την περίοδο 2014-2016 υπερβαίνει το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ του 

συνόλου των επιλέξιμων κρατών μελών ή υπολείπεται αυτού (μέσος όρος 

εκφραζόμενος ως 100 %). 

Για κάθε κράτος μέλος, το μερίδιο του Ταμείου Συνοχής δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα 

τρίτο του συνολικού κονδυλίου μείον τα κονδύλια για τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική 

ανάπτυξη» μετά την εφαρμογή των παραγράφων 10 έως 16. Η προσαρμογή αυτή θα 

αυξήσει αναλογικά όλες τις άλλες μεταφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή των 

παραγράφων 1 έως 6. 

Μέθοδος κατανομής πόρων για τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» – άρθρο 9 

8. Η κατανομή πόρων ανά κράτος μέλος όσον αφορά τη διασυνοριακή και τη διακρατική 

συνεργασία καθώς και τη συνεργασία των εξόχως απόκεντρων περιοχών καθορίζεται ως 

το σταθμισμένο άθροισμα των μεριδίων που καθορίζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα 

κριτήρια, σταθμισμένα ως εξής: 

α) συνολικός πληθυσμός όλων των χερσαίων παραμεθόριων περιφερειών επιπέδου 

NUTS 3 και όλων των άλλων περιφερειών επιπέδου NUTS 3 στις οποίες 

τουλάχιστον το ήμισυ του πληθυσμού της περιφέρειας ζει εντός 25 χιλιομέτρων 

από τα χερσαία σύνορα (στάθμιση 36 %)· 

β) πληθυσμός που ζει εντός 25 χιλιομέτρων από τα χερσαία σύνορα (στάθμιση 

24 %)· 

γ) συνολικός πληθυσμός των κρατών μελών (στάθμιση 20 %)· 

δ) συνολικός πληθυσμός όλων των περιφερειών επιπέδου NUTS 3 με μεθοριακή 

ακτογραμμή και όλων των άλλων περιφερειών επιπέδου NUTS 3 στις οποίες 
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τουλάχιστον το ήμισυ του πληθυσμού της περιφέρειας ζει εντός 25 χιλιομέτρων 

από τη μεθοριακή ακτογραμμή (στάθμιση 9,8 %)· 

ε) πληθυσμός που ζει σε θαλάσσιες παραμεθόριες περιοχές εντός 25 χιλιομέτρων 

από τη μεθοριακή ακτογραμμή (στάθμιση 6,5 %)· 

στ) συνολικός πληθυσμός των εξόχως απόκεντρων περιοχών (στάθμιση 3,7 %). 

Το ποσοστό της συνιστώσας της διασυνοριακής συνεργασίας αντιστοιχεί στο άθροισμα 

των σταθμίσεων των κριτηρίων α) και β). Το ποσοστό της διακρατικής συνιστώσας 

αντιστοιχεί στο άθροισμα των σταθμίσεων των κριτηρίων γ), δ) και ε). Το ποσοστό της 

συνεργασίας των εξόχως απόκεντρων περιοχών αντιστοιχεί στη στάθμιση του κριτηρίου 

στ). 

Μέθοδος κατανομής πόρων για την πρόσθετη χρηματοδότηση για τις εξόχως 

απόκεντρες περιφέρειες που ορίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και για τις περιφέρειες 

επιπέδου NUTS 2 οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του 

πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994 – άρθρο 104 παράγραφος 1 

στοιχείο ε) 

9. Συμπληρωματική ειδική χρηματοδότηση που αντιστοιχεί σε ένταση ενίσχυσης 30 EUR 

ανά κάτοικο και ανά έτος θα χορηγηθεί στις εξόχως απόκεντρες περιοχές επιπέδου NUTS 

2 και τις βόρειες αραιοκατοικημένες περιοχές επιπέδου NUTS 2. Η χρηματοδότηση αυτή 

θα κατανεμηθεί ανά περιφέρεια και κράτος μέλος με τρόπο αναλογικό ως προς τον 

συνολικό πληθυσμό των περιφερειών αυτών. 

Ελάχιστα και μέγιστα επίπεδα μεταφορών από τα ταμεία για τη στήριξη της 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής 

10. Προκειμένου να επιτευχθεί η κατάλληλη συγκέντρωση της χρηματοδότησης για λόγους 

συνοχής στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και κράτη μέλη και η μείωση των 

ανισοτήτων όσον αφορά τη μέση κατά κεφαλήν ένταση ενίσχυση, το ανώτατο επίπεδο 

των μεταφορών από τα Ταμεία σε κάθε επιμέρους κράτος μέλος καθορίζεται ως ποσοστό 

του ΑΕΠ του κράτους μέλους, με τα ποσοστά αυτά να ορίζονται ως εξής: 

α) για κράτη μέλη των οποίων το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ (σε ΜΑΔ) είναι λιγότερο 

από το 60 % του μέσου όρου της ΕΕ-27: 2,3 % του ΑΕΠ τους 

β) για κράτη μέλη των οποίων το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ (σε ΜΑΔ) είναι ίσο ή 

μεγαλύτερο από το 60 % και λιγότερο από το 65 % του μέσου όρου της ΕΕ-27: 

1,85 % του ΑΕΠ τους 

γ) για κράτη μέλη των οποίων το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ (σε ΜΑΔ) είναι ίσο ή 

μεγαλύτερο από το 65 % του μέσου όρου της ΕΕ-27: 1,55 % του ΑΕΠ τους. 

Το ανώτατο όριο θα εφαρμόζεται σε ετήσια βάση και, ανάλογα με την περίπτωση, θα 

μειώνει αναλογικά όλες τις μεταφορές (εκτός από τις περισσότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες και τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία») στο εν λόγω κράτος μέλος 

ώστε να επιτευχθεί το ανώτατο επίπεδο μεταφοράς. 

11. Οι κανόνες που περιγράφονται στην παράγραφο 10 δεν μπορούν να οδηγήσουν σε 

κονδύλια ανά κράτος μέλος τα οποία υπερβαίνουν το 108 % του επιπέδου τους σε 

πραγματικές τιμές για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Η προσαρμογή αυτή 

εφαρμόζεται κατ’ αναλογία σε όλες τις μεταφορές (εκτός από τον στόχο «Ευρωπαϊκή 
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εδαφική ανάπτυξη») στο εν λόγω κράτος μέλος ώστε να επιτευχθεί το ανώτατο επίπεδο 

μεταφοράς. 

12. Τα ελάχιστα συνολικά κονδύλια από τα Ταμεία για ένα κράτος μέλος αντιστοιχούν στο 

76 % των συνολικών κονδυλίων για το εν λόγω κράτος μέλος την περίοδο 2014-2020. Οι 

προσαρμογές που απαιτούνται για την τήρηση του όρου αυτού εφαρμόζονται κατ’ 

αναλογία στα κονδύλια από τα Ταμεία, εξαιρουμένων των κονδυλίων στο πλαίσιο του 

στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία». 

13. Τα μέγιστα συνολικά κονδύλια από τα Ταμεία για τα κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΕ 

(σε ΜΑΔ) που ισούται τουλάχιστον με το 120 % του μέσου όρου της ΕΕ-27 αντιστοιχούν 

στα συνολικά κονδύλια για το εν λόγω κράτος μέλος την περίοδο 2014-2020. Οι 

προσαρμογές που απαιτούνται για την τήρηση του όρου αυτού εφαρμόζονται κατ’ 

αναλογία στα κονδύλια από τα Ταμεία, εξαιρουμένων των κονδυλίων στο πλαίσιο του 

στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία». 

Συμπληρωματικές διατάξεις 

14. Για όλες τις περιφέρειες που είχαν ταξινομηθεί ως λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες για 

την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, αλλά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των οποίων 

υπερβαίνει το 75 % του μέσου όρου της ΕΕ-27, το ελάχιστο ετήσιο επίπεδο στήριξης στο 

πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» θα αντιστοιχεί στο 

60 % της προηγούμενης ενδεικτικής μέσης ετήσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο του 

στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», το οποίο υπολογίζεται από 

την Επιτροπή σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. 

15. Καμία περιφέρεια μετάβασης δεν λαμβάνει χρηματοδότηση μικρότερη από αυτή που θα 

λάμβανε εάν ήταν περισσότερο αναπτυγμένη περιφέρεια. 

16. Συνολικό ποσό 60 000 000 EUR θα διατεθεί για το πρόγραμμα PEACE PLUS, όταν μέσω 

αυτού υποστηρίζεται η ειρήνη και η συμφιλίωση. Επιπλέον, τουλάχιστον 

60 000 000 EUR διατίθενται για το πρόγραμμα PEACE PLUS από το κονδύλιο για την 

Ιρλανδία στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (INTERREG) για τη 

συνέχιση της διασυνοριακής συνεργασίας Βορρά-Νότου.  
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Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των παραγράφων 1 έως 16, θα διατεθούν τα ακόλουθα 

κονδύλια στα κράτη μέλη: 

  Τιμές 2018 Τρέχουσες τιμές 

BE 2 443 732 247 2 754 198 305 

BG 8 929 511 492 10 081 635 710 

CZ 17 848 116 938 20 115 646 252 

DK 573 517 899 646 380 972 

DE 15 688 212 843 17 681 335 291 

EST 2 914 906 456 3 285 233 245 

IE 1 087 980 532 1 226 203 951 

EL 19 239 335 692 21 696 841 512 

ES 34 004 950 482 38 325 138 562 

FR 16 022 440 880 18 058 025 615 

HR 8 767 737 011 9 888 093 817 

IT 38 564 071 866 43 463 477 430 

CY 877 368 784 988 834 854 

LV 4 262 268 627 4 812 229 539 

LT 5 642 442 504 6 359 291 448 

LU 64 879 682 73 122 377 

HU 17 933 628 471 20 247 570 927 

MT 596 961 418 672 802 893 

NL 1 441 843 260 1 625 023 473 

AT 1 279 708 248 1 442 289 880 

PL 64 396 905 118 72 724 130 923 

PT 21 171 877 482 23 861 676 803 

RO 27 203 590 880 30 765 592 532 

SI 3 073 103 392 3 463 528 447 

SK 11 779 580 537 13 304 565 383 

FI 1 604 638 379 1 808 501 037 

SE 2 141 077 508 2 413 092 535 

 

 


	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV
	Υπόδειγμα για την περιγραφή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου – άρθρο 63 παράγραφος 9

