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I 

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

   

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 846/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,

της 1ης  Σεπτεμβρίου 2009,

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή 
του κανονισμού  (ΕΚ) αριθ.  1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
του κανονισμού  (ΕΚ) αριθ.  1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.  1083/2006 του Συμβουλίου, της
11ης  Ιουλίου  2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινω
νικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

(1)  ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25.

 (1), και ιδίως το άρθρο 44 τρίτο εδάφιο, 
το άρθρο  59 παράγραφος  6, το άρθρο  66 παράγραφος  3, το 
άρθρο 69 παράγραφος 1, το άρθρο 70 παράγραφος 3, το άρθρο 72 
παράγραφος  2, το άρθρο  74 παράγραφος  2 και το άρθρο  76 
παράγραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999

(2)  ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 1.

 (2) και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2 
δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 13 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η πείρα που αποκτήθηκε από την έναρξη της προγραμματικής 
περιόδου 2007-2013 κατέδειξε την ανάγκη για απλούστευση 
και αποσαφήνιση ορισμένων διατάξεων που αφορούν την 
εφαρμογή των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων και 
του Ταμείου Συνοχής.

(2) Λόγω των πρόσφατων τροποποιήσεων του κανονισμού  (ΕΚ) 
αριθ.  1083/2006 σε ό,τι αφορά ορισμένες διατάξεις που 
αφορούν τη δημοσιονομική διαχείριση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σε 
ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενερ
γειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση, 
πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ.  1828/2006 της Επιτροπής

(3)  ΕΕ L 371 της 27.12.2006, σ. 1.

 (3) προς τους εν λόγω 
κανονισμούς.

(3) Κατά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  1828/2006, 
εντοπίστηκαν αρκετές ανακολουθίες στις διατάξεις του. Για 
λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι σκόπιμο να απαλειφθούν οι 
ανακολουθίες αυτές.

(4) Δεδομένου ότι ήταν δύσκολο να εφαρμοστούν στην πράξη 
ορισμένες απαιτήσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας σε 
ορισμένα είδη πράξεων και, συνεπώς, συνεπάγονταν 
δυσανάλογο διοικητικό φόρτο για τους δικαιούχους, είναι 
σκόπιμο να προβλεφθεί μεγαλύτερη ευελιξία. Για λόγους 
ασφάλειας δικαίου, οι πιο ευέλικτες απαιτήσεις πρέπει επίσης 
να εφαρμόζονται σε πράξεις και δραστηριότητες που έχουν 
ήδη επιλεγεί για συγχρηματοδότηση από την έναρξη ισχύος 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006.

(5) Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί ότι, στην περίπτωση του 
στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», ορισμένες 
αρμοδιότητες της διαχειριστικής αρχής που αφορούν την 
κανονικότητα των πράξεων και των δαπανών σε σχέση με τους 
εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες εφαρμόζονται και στους 
εξακριβωτές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο  16 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.

(6) Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι η ετήσια έκθεση ελέγχου 
και η γνώμη καθώς και η δήλωση κλεισίματος και η τελική 
έκθεση ελέγχου πρέπει να καλύπτουν όλο το πρόγραμμα και 
όλες τις δαπάνες του προγράμματος που είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία».

LE9002.9.32
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(7) Βάσει της πείρας που απέκτησαν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
από την εφαρμογή του κανονισμού  (ΕΚ) αριθ.  1681/94 της 
Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 1994, για τις παρατυπίες και την 
ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα 
πλαίσια της χρηματοδότησης των διαρθρωτικών πολιτικών, 
καθώς και την οργάνωση ενός συστήματος πληροφόρησης 
στον τομέα αυτό

(1)  ΕΕ L 178 της 12.7.1994, σ. 43.

 (1), πρέπει να απλουστευθούν οι διαδικασίες 
υποβολής εκθέσεων σχετικά τη συνέχεια που δίνεται όσον 
αφορά τις παρατυπίες. Επιπλέον, για να μειωθεί ο διοικητικός 
φόρτος που επιβαρύνει τα κράτη μέλη, είναι αναγκαίο να 
καθοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα στοιχεία που 
απαιτούνται από την Επιτροπή. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να 
περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση που υποβάλλεται στην 
Επιτροπή, βάσει του άρθρου  20 του κανονισμού  (ΕΚ) 
αριθ. 1828/2006, τα στοιχεία που αφορούν τα ποσά που είναι 
αδύνατο να ανακτηθούν καθώς και τα συνολικά ποσά που 
σχετίζονται με αναφερθείσες παρατυπίες.

(8) Οι διαδικασίες υποβολής αναφοράς σχετικά με τα ποσά που 
είναι αδύνατο να ανακτηθούν πρέπει να αντανακλούν επα
κριβώς τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όπως ορίζονται στο 
άρθρο 70 του κανονισμού  (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και, ιδίως, 
την υποχρέωση να διασφαλίζεται η αποτελεσματική ανάκτηση 
των ποσών. Είναι επίσης σκόπιμο να απλουστευθούν οι 
διαδικασίες παρακολούθησης εκ μέρους της Επιτροπής της 
εκπλήρωσης των εν λόγω υποχρεώσεων, ώστε να καταστούν 
πιο αποτελεσματικές και πιο αποδοτικές από άποψη κόστους.

(9) Σύμφωνα με το άρθρο  61 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006 πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια ότι η αρχή 
πιστοποίησης είναι αρμόδια για την τήρηση ολοκληρωμένων 
λογιστικών μητρώων τα οποία θα περιλαμβάνουν, ιδίως, παρα
πομπές στα ποσά τα οποία έχουν δηλωθεί στην Επιτροπή ως 
συνδεόμενα με παρατυπία σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006.

(10) Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική ροή στοιχείων σχετικά 
με τις παρατυπίες και να αποφευχθούν άλλες επικαλύψεις των 
διαφόρων σημείων επαφής, είναι σκόπιμο να ομαδοποιηθούν 
οι διατάξεις που αφορούν τη συνεργασία με τα κράτη μέλη σε 
ένα άρθρο.

(11) Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η εφαρμογή των μέσων χρη
ματοοικονομικής τεχνικής με τη βοήθεια των Ταμείων, 
απλουστεύοντας και καθιστώντας πιο ευέλικτη τη σχέση των 
μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και των διαχειριστικών 
αρχών. Επιπλέον, για να αμβλυνθούν οι δυσκολίες που 
συνδέονται με την απομακρυσμένη θέση των εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών, είναι σκόπιμο να αυξηθεί το όριο για 
τα έξοδα διαχείρισης των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 
που λειτουργούν σε τέτοιες περιφέρειες.

(12) Είναι επίσης σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι οι επιχειρήσεις και τα 
σχέδια που απευθύνονται ειδικά στις αστικές περιοχές, τα 
οποία υποστηρίζονται από τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχ
νικής, δεν αποκλείονται από τη χορήγηση επιχορήγησης από 
επιχειρησιακό πρόγραμμα.

(13) Για να διευκολύνονται οι παρεμβάσεις στον τομέα της 
στέγασης, βάσει του άρθρου  7 παράγραφος  2 του κανονι
σμού  (ΕΚ) αριθ.  1080/2006, πρέπει να προβλεφθεί 
μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής των 
περιοχών και την επιλεξιμότητα των εν λόγω παρεμβάσεων.

(14) Είναι σκόπιμο να διευκρινιστούν οι κανόνες στους οποίους 
υπόκεινται η επιλεξιμότητα των δαπανών που πραγματοποιούν 
οι δημόσιες αρχές που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο της τεχ
νικής βοήθειας στην περίπτωση που η ίδια η δημόσια αρχή 
είναι δικαιούχος των επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία».

(15) Δεδομένου ότι το άρθρο 7 παράγραφος 4 σημείο i) του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 καθορίζει τους κανόνες για τον 
υπολογισμό των έμμεσων δαπανών, πρέπει να αποφεύγεται η 
εφαρμογή των παράλληλων κανόνων που ορίζονται στο 
άρθρο  52 του κανονισμού  (ΕΚ) αριθ.  1828/2006. Ωστόσο, 
για να διασφαλίζεται η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη, είναι 
σκόπιμο να διατηρηθεί η δυνατότητα των κρατών μελών να 
εφαρμόζουν τους κανόνες αυτούς σε πράξεις στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», 
οι οποίες επελέγησαν πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

(16) Είναι αναγκαίο να απλουστευθούν και να ευθυγραμμιστούν οι 
πληροφορίες του καταλόγου των στοιχείων που αφορούν τις 
πράξεις, με σκοπό τη διενέργεια ελέγχου εγγράφων και 
επιτόπιων ελέγχων, με άλλες διατάξεις που προβλέπονται στον 
κανονισμό  (ΕΚ) αριθ.  1828/2006 καθώς και με το άρθρο  7 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.

(17) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μεγαλύτερη ευελιξία για στατι
στική δειγματοληψία τυχαίου δείγματος στην περίπτωση 
πράξεων που καλύπτουν μικρό πληθυσμό.

(18) Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 στις καταστάσεις δαπανών 
μπορούν να περιλαμβάνονται δαπάνες που συνδέονται με 
μεγάλα έργα, πριν από την έκδοση της απόφασης της Επι
τροπής για το μεγάλο έργο, είναι σκόπιμο να απαλειφθεί η 
αναφορά στη «δήλωση δαπανών» που αφορούν τα μεγάλα έργα 
στο πιστοποιητικό δαπανών που συνοδεύει τις ενδιάμεσες πλη
ρωμές βάσει του άρθρου 78 του εν λόγω κανονισμού.

(19) Για να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, 
είναι σκόπιμο να απαλειφθεί από την δήλωση δαπανών για την 
ενδιάμεση πληρωμή και την πληρωμή του υπολοίπου η 
απαίτηση για υποβολή αναφοράς σχετικά με την ετήσια κατα
νομή των συνολικών πιστοποιημένων επιλέξιμων δαπανών, η 
οποία έχει μόνον περιορισμένη σημασία.

(20) Είναι αναγκαίο να ευθυγραμμιστούν οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στη δήλωση δαπανών για το μερικό κλείσιμο με 
τις πληροφορίες που απαιτούνται στη δήλωση δαπανών για 
την ενδιάμεση πληρωμή και την πληρωμή του υπολοίπου.

(21) Για να βελτιωθούν οι μηχανισμοί αναφοράς, είναι αναγκαίο να 
αποσαφηνιστούν οι απαιτήσεις για τις ετήσιες και τις τελικές 
εκθέσεις. Ειδικότερα, είναι σκόπιμο να διευκρινιστούν η χρήση 
των δεικτών και οι απαιτήσεις όσον αφορά τις πληροφορίες για 
τη χρήση των Ταμείων, και να προσδιοριστούν οι πληροφορίες 
που απαιτούνται για τα μεγάλα έργα και για τα μέτρα 
πληροφόρησης και δημοσιότητας.

(22) Η πείρα αποδεικνύει ότι είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί το 
περιεχόμενο και να περιοριστεί το εύρος των πληροφοριών που 
απαιτούνται στο πλαίσιο των αιτήσεων για μεγάλα έργα.

LE2/052L
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(23) Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί ανάλογα ο κανο
νισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006.

(24) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι 
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής συντονισμού των 
Ταμείων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 8, η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

α) στο δεύτερο εδάφιο, η δεύτερη πρόταση αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

«Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο  9 
καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25 % της πινακίδας.»

β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Όπου δεν είναι δυνατό να αναρτηθεί μόνιμη επεξηγηματική 
πινακίδα πάνω σε φυσικό(ενσώματο) αντικείμενο όπως 
προβλέπεται στο στοιχείο  β) του πρώτου εδαφίου, 
λαμβάνονται άλλα κατάλληλα μέτρα για τη δημοσιότητα 
της κοινοτικής συνδρομής.»

2) Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

α) στο πρώτο εδάφιο η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

«Όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που 
προβλέπονται από τις διαχειριστικές αρχές ή τους 
δικαιούχους και προορίζονται για δικαιούχους, δυνητικούς 
δικαιούχους και το κοινό περιλαμβάνουν τα εξής:»

β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Όπου το μέτρο πληροφόρησης ή δημοσιότητας προβάλλει 
αρκετές πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από 
περισσότερα του ενός Ταμεία, δεν απαιτείται η αναφορά που 
προβλέπεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου.»

3) Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

α) ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Διαχειριστική αρχή και εξακριβωτές»

β) στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Οι επαληθεύσεις που διενεργούνται από τη διαχειριστική 
αρχή δυνάμει του άρθρου  60 στοιχείο  β) του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, ή από τους αρμόδιους εξακρι
βωτές που ορίζονται από τα κράτη μέλη δυνάμει του 
άρθρου  16 του κανονισμού  (ΕΚ) αριθ.  1080/2006, στην 
περίπτωση προγραμμάτων του στόχου “Ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία”, καλύπτουν τις διοικητικές, δημοσιονομικές, 
τεχνικές και φυσικές πτυχές των πράξεων, όπως ενδείκνυται.»

γ) οι παράγραφοι  3 και  4 αντικαθίστανται το ακόλουθο 
κείμενο:

«3. Εάν οι επιτόπιες επαληθεύσεις της παραγράφου  2 
τρίτο εδάφιο στοιχείο β) διενεργούνται δειγματοληπτικά για 
ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα, η διαχειριστική αρχή, ή οι 
αρμόδιοι εξακριβωτές στην περίπτωση προγραμμάτων του 
στόχου “Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία”, τηρούν αρχεία 
που περιγράφουν και δικαιολογούν τη δειγματοληπτική 
μέθοδο και καθορίζουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που 
επιλέγονται προς επαλήθευση.

Η διαχειριστική αρχή ή οι αρμόδιοι εξακριβωτές στην 
περίπτωση προγραμμάτων του στόχου “Ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία”, καθορίζουν το μέγεθος του δείγματος, 
προκειμένου να αποκτήσουν εύλογη βεβαιότητα ως προς τη 
νομιμότητα και την κανονικότητα των σχετικών συναλλαγών 
όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου που διαπιστώνεται από τη 
διαχειριστική αρχή, ή, κατά περίπτωση, από τους αρμόδιους 
εξακριβωτές, για τον τύπο των σχετικών δικαιούχων και 
πράξεων. Η διαχειριστική αρχή ή οι αρμόδιοι εξακριβωτές 
επανεξετάζουν τη μέθοδο δειγματοληψίας σε ετήσια βάση.

4. Η διαχειριστική αρχή, ή οι αρμόδιοι εξακριβωτές στην 
περίπτωση προγραμμάτων του στόχου “Ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία”, καταρτίζουν εγγράφως πρότυπα και 
διαδικασίες για τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται 
δυνάμει της παραγράφου  2 και τηρούν μητρώα για κάθε 
επαλήθευση, αναφέροντας το έργο που συντελέστηκε, την 
ημερομηνία και τα αποτελέσματα της επαλήθευσης, καθώς 
και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τις παρατυπίες που 
διαπιστώθηκαν.»

4) Στο άρθρο 14, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

«3. Στις λογιστικές εγγραφές που τηρούνται σύμφωνα με το 
άρθρο  61 στοιχείο στ) του κανονισμού  (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, 
κάθε ποσό που συνδέεται με παρατυπία που αναφέρεται στην Επι
τροπή δυνάμει του άρθρου  28 του παρόντος κανονισμού 
προσδιορίζεται από αριθμό αναφοράς που αποδίδεται στην εν 
λόγω παρατυπία ή με άλλη κατάλληλη μέθοδο.»

5) Το άρθρο 18 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

«Για προγράμματα του στόχου “Ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία”, η ετήσια έκθεση ελέγχου και η γνωμοδότηση 
καλύπτουν όλο το πρόγραμμα και όλες τις δαπάνες του 
προγράμματος που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από 
το ΕΤΠΑ.»

β) στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

«Για προγράμματα του στόχου “Ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία”, η δήλωση κλεισίματος και η ετήσια έκθεση 
ελέγχου καλύπτουν όλο το πρόγραμμα και όλες τις δαπάνες 
του προγράμματος που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση 
από το ΕΤΠΑ.»
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6) Το άρθρο 20 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

i) η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

«Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους αρχής γενομένης από 
το 2010, η αρχή πιστοποίησης υποβάλλει στην Επι
τροπή δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
παραρτήματος  XΙ, στην οποία αναφέρονται για κάθε 
άξονα προτεραιότητας του επιχειρησιακού 
προγράμματος τα ακόλουθα:»

ii) το στοιχείο  β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

«β) τα ανακτηθέντα ποσά που αφαιρέθηκαν από τις 
δηλώσεις δαπανών που υποβλήθηκαν κατά το 
περασμένο έτος∙»

iii) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ):

«δ) κατάλογο των ποσών τα οποία διαπιστώθηκε κατά 
το περασμένο έτος ότι δεν είναι δυνατό να 
ανακτηθούν ή τα οποία δεν αναμένεται να 
ανακτηθούν, ταξινομημένα με βάση το έτος κατά 
το οποίο εκδόθηκαν τα εντάλματα είσπραξης.»

iv) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Για τους σκοπούς των στοιχείων α), β) και  γ) του 
πρώτου εδαφίου, υποβάλλονται για κάθε άξονα 
προτεραιότητας τα συνολικά ποσά που αφορούν 
παρατυπίες που δηλώνονται στην Επιτροπή βάσει του 
άρθρου 28.

Για τους σκοπούς του στοιχείου δ) του πρώτου 
εδαφίου, κάθε ποσό που αφορά παρατυπία που 
δηλώνεται στην Επιτροπή βάσει του άρθρου  28 
προσδιορίζεται με αριθμό αναφοράς της εν λόγω 
παρατυπίας ή με άλλη κατάλληλη μέθοδο.»

β) παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι 2α και 2β:

«2α. Για κάθε ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο δ), η αρχή πιστοποίησης δηλώνει εάν ζητεί το κοι
νοτικό ποσοστό να βαρύνει το γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν, εντός ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής της 
δήλωσης, η Επιτροπή δεν ζητήσει πληροφορίες για τους 
σκοπούς του άρθρου  70 παράγραφος  2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006, δεν ενημερώσει γραπτώς το κράτος 
μέλος για την πρόθεσή της να αρχίσει έρευνα σχετικά με το 
εν λόγω ποσό ή δεν ζητήσει από το κράτος μέλος να 
συνεχίσει τη διαδικασία ανάκτησης, το κοινοτικό μερίδιο 
βαρύνει το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προθεσμία του ενός έτους δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις 
υπόνοιας απάτης ή διαπιστωμένης απάτης.

2β. Για τους σκοπούς της δήλωσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει 
το ευρώ ως το νόμισμά τους έως την ημερομηνία υποβολής 
της δήλωσης μετατρέπουν σε ευρώ τις δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν στο εθνικό τους νόμισμα 
χρησιμοποιώντας την ισοτιμία που προβλέπεται στο 
άρθρο  81 παράγραφος  3 του κανονισμού  (ΕΚ) 
αριθ.  1083/2006. Εάν τα ποσά αφορούν τις δαπάνες που 
εγγράφονται στους λογαριασμούς της αρχής πιστοποίησης 
για περισσότερο από ένα μήνα, είναι δυνατό να 
χρησιμοποιείται η ισοτιμία του μήνα κατά τον οποίο έγινε η 
τελευταία εγγραφή της δαπάνης.»

7) Το άρθρο 28 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1, δεύτερο εδάφιο, τα στοιχεία ιβ) έως ιε) 
αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«ιβ) τη συνολική επιλέξιμη δαπάνη και τη δημόσια συνει
σφορά που εγκρίνονται για την πράξη καθώς και το 
αντίστοιχο ποσό της κοινοτικής συνεισφοράς που 
υπολογίζεται με εφαρμογή του ποσοστού 
συγχρηματοδότησης του άξονα προτεραιότητας∙

ιγ) τις δαπάνες και τη δημόσια συνεισφορά που 
πιστοποιούνται στην Επιτροπή, οι οποίες επηρεάζονται 
από την παρατυπία και το αντίστοιχο ποσό της 
απειλούμενης κοινοτικής συνεισφοράς που 
υπολογίζεται με την εφαρμογή του ποσοστού 
συγχρηματοδότησης του άξονα προτεραιότητας∙

ιδ) σε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια απάτης και εφόσον 
δεν έχει καταβληθεί η δημόσια συνεισφορά στα 
πρόσωπα ή τις άλλες οντότητες που προσδιορίζονται 
στο στοιχείο  ια), τα ποσά που θα είχαν καταβληθεί 
αχρεωστήτως, εάν δεν είχε διαπιστωθεί η παρατυπία∙

ιε) τον κωδικό της περιφέρειας ή της περιοχής στην οποία 
τοποθετείται ή διεξάγεται η πράξη, προσδιορίζοντας το 
επίπεδο NUTS ή με άλλο τρόπο∙»

β) στην παράγραφο  2, πρώτο εδάφιο, τα στοιχεία β) και  γ) 
αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) περιπτώσεις που γνωστοποιούνται στη διαχειριστική 
αρχή ή την αρχή πιστοποίησης από το δικαιούχο οικειο
θελώς και πριν διαπιστωθούν από τη μία ή την άλλη 
αρχή, είτε πριν από είτε μετά τη συμπερίληψη της εν 
λόγω δαπάνης στην πιστοποιημένη δήλωση που 
υποβάλλεται στην Επιτροπή∙

γ) περιπτώσεις που διαπιστώνονται και διορθώνονται από 
τη διαχειριστική αρχή ή την αρχή πιστοποίησης πριν 
από τη συμπερίληψη της εν λόγω δαπάνης σε δήλωση 
δαπανών που υποβάλλεται στην Επιτροπή.»

γ) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στην περίπτωση όπου οι πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο  1 και, ιδίως, εκείνες που 
αφορούν τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη 
διάπραξη της παρατυπίας και τον τρόπο με τον οποίο 
αποκαλύφθηκε, δεν είναι διαθέσιμες ή πρέπει να 
διορθωθούν, τα κράτη μέλη συμπληρώνουν τις πληροφορίες 
που λείπουν ή τις διορθώνουν, στο μέτρο του δυνατού, κατά 
τη διαβίβαση στην Επιτροπή των επόμενων τριμηνιαίων 
εκθέσεων σχετικά με τις παρατυπίες.»
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8) Το άρθρο 30 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 30

Έκθεση παρακολούθησης

1. Πέραν των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 28 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, εντός 
δύο μηνών από το τέλος κάθε τριμήνου και σε σχέση με κάθε 
προηγούμενη έκθεση που υποβλήθηκε βάσει του εν λόγω 
άρθρου, λεπτομερή στοιχεία που αφορούν την εκκίνηση, την 
ολοκλήρωση ή την παύση διαδικασιών για την επιβολή 
διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων για τις αναφερθείσες 
παρατυπίες καθώς και σχετικά με το αποτέλεσμα των εν λόγω 
διαδικασιών. 

Όσον αφορά τις παρατυπίες για τις οποίες έχουν επιβληθεί 
κυρώσεις, τα κράτη μέλη δηλώνουν επίσης τα εξής: 

α) εάν πρόκειται για διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις∙

β) εάν οι κυρώσεις οφείλονται σε παράβαση του κοινοτικού ή 
του εθνικού δικαίου∙

γ) μια παραπομπή στις διατάξεις στις οποίες καθορίζονται οι 
κυρώσεις∙

δ) εάν διαπιστώθηκε απάτη.

2. Εάν ζητηθεί γραπτώς από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη 
διαβιβάζουν πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη παρατυπία ή 
σύνολο παρατυπιών.»

9) Το άρθρο 33 τροποποιείται ως εξής:

α) ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Συνεργασία με τα κράτη μέλη»

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Χωρίς να θίγονται οι επαφές που αναφέρονται στην 
παράγραφο  1, στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι, 
εξαιτίας της φύσης της παρατυπίας, όμοιες ή παρόμοιες 
πρακτικές θα μπορούσαν να συντελεστούν και σε άλλα 
κράτη μέλη, υποβάλλει το θέμα στη συμβουλευτική επι
τροπή για το συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης, 
που συγκροτήθηκε με την απόφαση 94/140/ΕΚ της 
Επιτροπής .

Η Επιτροπή ενημερώνει ετησίως την εν λόγω επιτροπή και 
τις επιτροπές που αναφέρονται στα άρθρα 103 και 104 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 σχετικά με το ύψος των 
ποσών που αφορούν οι διαπιστωθείσες παρατυπίες και σχε
τικά με τις διάφορες κατηγορίες παρατυπιών, κατανεμημένες 
ανά είδος και αριθμό.

(*) ΕΕ L 61 της 4.3.1994, σ. 27.»

10) Καταργείται το άρθρο 35.

11) Το άρθρο 36 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο  1, απαλείφονται το δεύτερο και το τρίτο 
εδάφιο∙

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται το ακόλουθο κείμενο:

«2. Τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως 
το νόμισμά τους έως την ημερομηνία κατά την οποία 
δηλώνεται η παρατυπία σύμφωνα με το άρθρο  28 
παράγραφος  1 μετατρέπουν σε ευρώ τις δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν στο εθνικό τους νόμισμα 
χρησιμοποιώντας τις ισοτιμίες που αναφέρονται στο 
άρθρο  81 παράγραφος  3 του κανονισμού  (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006.

Εάν τα ποσά που αφορούν τις δαπάνες που εγγράφονται 
στους λογαριασμούς της αρχής πιστοποίησης για 
περισσότερο από ένα μήνα, είναι δυνατό να χρησιμοποιείται 
η ισοτιμία του μήνα κατά τον οποίο έγινε η τελευταία 
εγγραφή της δαπάνης. Εάν οι δαπάνες δεν έχουν εγγραφεί 
στους λογαριασμούς της αρχής πιστοποίησης, 
χρησιμοποιείται η πλέον πρόσφατη λογιστική ισοτιμία που 
δημοσιεύεται ηλεκτρονικά από την Επιτροπή.»

12) Το άρθρο 43 τροποποιείται ως εξής:

α) ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Γενικές διατάξεις»

β) οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από τον ακόλουθο 
κείμενο:

«2. Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, 
συμπεριλαμβανομένων των ταμείων κεφαλαίων, 
δημιουργούνται ως ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα που 
διέπονται από συμφωνίες μεταξύ των 
συγχρηματοδοτούντων εταίρων ή ενδιαφερόμενων φορέων ή 
ως ξεχωριστή χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο ενός χρη
ματοπιστωτικού ιδρύματος.

Όταν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής εντάσσεται στο 
πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, δημιουργείται 
ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα, υπαγόμενη σε ειδι
κούς εκτελεστικούς κανόνες εντός του ιδρύματος. Οι 
κανόνες αυτοί ορίζουν, ιδίως, ότι τηρούνται χωριστοί λογα
ριασμοί, οι οποίοι διακρίνουν τους νέους πόρους που 
επενδύονται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνεισφέρονται από το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, από τους πόρους που ήσαν 
αρχικά διαθέσιμοι στο ίδρυμα.

Η Επιτροπή δεν καθίσταται συγχρηματοδοτών εταίρος ή 
μέτοχος σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής.

3. Όταν οι διαχειριστικές αρχές ή τα ταμεία κεφαλαίων 
επιλέγουν τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα εν 
λόγω μέσα υποβάλλουν ένα επιχειρησιακό σχέδιο ή άλλο 
κατάλληλο έγγραφο. 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις συνεισφορές από επι
χειρησιακά προγράμματα σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχ
νικής προβλέπονται σε συμφωνία χρηματοδότησης, η οποία 
συνάπτεται μεταξύ του δεόντως εξουσιοδοτημένου 
εκπροσώπου του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και 
του κράτους μέλους ή της διαχειριστικής αρχής, ή του 
ταμείου κεφαλαίων, εφόσον υπάρχει. 
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Η συμφωνία χρηματοδότησης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

α) την επενδυτική στρατηγική και τον επενδυτικό 
σχεδιασμό∙

β) διατάξεις για την παρακολούθηση της υλοποίησης∙

γ) μια πολιτική εξόδου από το μέσο χρηματοοικονομικής 
τεχνικής όσον αφορά τη συνεισφορά του επιχειρησια
κού προγράμματος∙

δ) τους κανόνες εκκαθάρισης του μέσου χρηματοοικονο
μικής τεχνικής, συμπεριλαμβανομένης της 
επαναχρησιμοποίησης των πόρων, οι οποίοι 
επιστρέφονται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
από επενδύσεις ή απομένουν μετά την κάλυψη όλων 
των εγγυήσεων και οι οποίοι μπορούν να αποδοθούν 
στη συνεισφορά του επιχειρησιακού προγράμματος.»

γ) η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής:

i) η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Εκτός εάν αποδειχθεί αναγκαίο υψηλότερο ποσοστό 
μετά τη διαδικασία υποβολής προσφορών σύμφωνα με 
τους εφαρμοστέους κανόνες, τα έξοδα διαχείρισης δεν 
μπορούν να υπερβούν, σε ετήσιο μέσο όρο, για τη 
διάρκεια της συνδρομής, τα εξής όρια:»

ii) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα όρια που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο μπορούν 
να αυξάνονται κατά 0,5 % για τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές.»

δ) οι παράγραφοι 5, 6 και 7 αντικαθίστανται από το ακόλουθο 
κείμενο:

«5. Οι αποδόσεις από επενδύσεις σε μετοχικό κεφάλαιο, 
δάνεια και άλλες αποπληρωτέες επενδύσεις, καθώς και από 
εγγυήσεις για αποπληρωτέες επενδύσεις, μείον ένα αναλο
γικό μερίδιο κόστους διαχείρισης και κινήτρων επίδοσης, 
μπορούν να χορηγούνται προνομιακά σε επενδυτές που 
δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της αρχής του επενδυτή 
στην οικονομία της αγοράς. Τέτοιες αποδόσεις μπορούν να 
χορηγούνται έως το επίπεδο αμοιβής που ορίζεται στους 
εσωτερικούς κανονισμούς των μέσων χρηματοοικονομικής 
τεχνικής και, στη συνέχεια, διανέμονται αναλογικά μεταξύ 
όλων των συγχρηματοδοτούντων εταίρων ή ενδιαφερόμενων 
φορέων.

6. Επιχειρήσεις και συμπράξεις μεταξύ του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα καθώς και άλλα έργα που 
περιλαμβάνονται σε ολοκληρωμένο σχέδιο για τη βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη, τα οποία υποστηρίζονται από μέσα χρη
ματοοικονομικής τεχνικής, μπορούν να λαμβάνουν 
επιχορήγηση ή άλλη ενίσχυση από επιχειρησιακό 
πρόγραμμα.

7. Οι διαχειριστικές αρχές λαμβάνουν προφυλάξεις ώστε 
να ελαχιστοποιούν τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην 
αγορά κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου ή στις 
δανειακές αγορές και στην ιδιωτική αγορά εγγυήσεων.»

13) Το άρθρο 44 τροποποιείται ως εξής:

α) ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

«Ταμεία κεφαλαίων»

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Η συμφωνία χρηματοδότησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 προβλέπει ιδίως τα εξής:

α) τους όρους και τις προϋποθέσεις για τις συνεισφορές 
του επιχειρησιακού προγράμματος στο ταμείο 
κεφαλαίων∙

β) προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα μέσα 
χρηματοοικονομικής τεχνικής σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κανόνες∙

γ) την αξιολόγηση και επιλογή των μέσων χρηματοοικο
νομικής τεχνικής από το ταμείο κεφαλαίων∙

δ) την κατάρτιση και παρακολούθηση της επενδυτικής 
πολιτικής ή των στοχευμένων σχεδίων και ενεργειών 
αστικής ανάπτυξης∙

ε) την υποβολή εκθέσεων από το ταμείο κεφαλαίων στα 
κράτη μέλη ή τις διαχειριστικές αρχές∙

στ) την παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδύσεων∙

ζ) απαιτήσεις λογιστικού ελέγχου∙

η) την πολιτική εξόδου του ταμείου κεφαλαίων από τα 
μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής∙

θ) τους κανόνες εκκαθάρισης του ταμείου κεφαλαίων, 
συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης των 
πόρων, οι οποίοι επιστρέφονται από επενδύσεις ή 
απομένουν μετά την κάλυψη όλων των εγγυήσεων και 
οι οποίοι μπορούν να αποδοθούν στη συνεισφορά του 
επιχειρησιακού προγράμματος.

Στην περίπτωση μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής που 
υποστηρίζουν επιχειρήσεις, οι διατάξεις για την κατάρτιση 
και την παρακολούθηση της επενδυτικής πολιτικής που 
αναφέρεται στο στοιχείο  δ) περιλαμβάνει τουλάχιστον μια 
αναφορά των στοχοθετημένων επιχειρήσεων και των 
προϊόντων χρηματοοικονομικής τεχνικής που 
υποστηρίζονται.»

γ) η παράγραφος 3 απαλείφεται.

14) Το άρθρο 46 τροποποιείται ως εξής:

α) ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Ταμεία αστικής ανάπτυξης»

β) οι παράγραφοι  1και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο 
κείμενο:

«1. Όταν τα διαρθρωτικά ταμεία χρηματοδοτούν ταμεία 
αστικής ανάπτυξης, τα εν λόγω ταμεία επενδύουν σε 
συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα ή σε άλλα έργα που 
περιλαμβάνονται σε ολοκληρωμένα σχέδια βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης. Αυτές οι συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα 
ή τα άλλα έργα δεν περιλαμβάνουν τη δημιουργία και την 
ανάπτυξη μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως τα 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, τα ταμεία δανείων και 
τα ταμεία εγγυήσεων για επιχειρήσεις.
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2. Για τους σκοπούς της παραγράφου  1, τα ταμεία 
αστικής ανάπτυξης επενδύουν σε δάνεια και εγγυήσεις ή σε 
ανάλογα μέσα και σε μετοχές.»

15) Το άρθρο 47 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 47

Παρεμβάσεις στον στεγαστικό τομέα

1. Κατά την επιλογή των περιοχών που αναφέρονται στο 
άρθρο  7 παράγραφος  2 πρώτο εδάφιο στοιχείο  α) του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη 
τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) υψηλό επίπεδο φτώχειας και αποκλεισμού∙

β) υψηλό ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας∙

γ) επισφαλείς δημογραφικές τάσεις∙

δ) χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, σημαντικές ελλείψεις σε 
προσόντα και υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου∙

ε) υψηλό επίπεδο εγκληματικότητας και παραβατικότητας∙

στ) ιδιαίτερα υποβαθμισμένο περιβάλλον∙

ζ) χαμηλό επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας∙

η) μεγάλος αριθμός μεταναστών, εθνοτικών και μειονοτικών 
ομάδων ή προσφύγων∙

θ) συγκριτικά χαμηλό επίπεδο στεγαστικής αξίας∙

ι) χαμηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

2. Μόνο οι ακόλουθες παρεμβάσεις είναι επιλέξιμες δυνάμει 
του άρθρου  7 παράγραφος  2 πρώτο εδάφιο στοιχείο  γ) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006: 

α) ανακαίνιση των κοινόχρηστων χώρων συγκροτήματος 
κατοικιών που στεγάζει πολλές οικογένειες∙

β) παράδοση σύγχρονων εργατικών κατοικιών καλής ποιότητας 
μέσω της ανακαίνισης και της αλλαγής της χρήσης 
υφιστάμενων κτιρίων, τα οποία ανήκουν σε δημόσιες αρχές 
ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.»

16) Στο άρθρο 50, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

«3. Το κόστος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) 
είναι επιλέξιμο εάν δεν προκύπτει από ευθύνες που υπέχει βάσει 
του νόμου η δημόσια αρχή ή από τα καθήκοντα καθημερινής 
διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου και αφορά είτε 
δαπάνες που πράγματι καταβλήθηκαν, και μάλιστα άμεσα, για τη 
συγχρηματοδοτούμενη πράξη είτε συνεισφορές σε είδος, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 51.»

17) Στο άρθρο 52, προστίθεται το ακόλουθο τρίτο εδάφιο:

«Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο εφαρμόζονται μόνον σε πράξεις 
που εγκρίθηκαν πριν από 13 Οκτωβρίου 2009 και για τις οποίες 
τα κράτη μέλη αποφάσισαν να μην χρησιμοποιήσουν την επιλογή 
που τους παρέχει το άρθρο 7 παράγραφος 4 σημείο i) του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.»

18) Το παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του 
παρόντος κανονισμού.

19) Το παράρτημα III αντικαθίσταται από το κείμενο του 
παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

20) Το παράρτημα IV τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα IΙΙ 
του παρόντος κανονισμού.

21) Τα παραρτήματα X και  XI αντικαθίστανται με το κείμενο του 
παραρτήματος IV του παρόντος κανονισμού.

22) Το παράρτημα XIV αντικαθίσταται από το κείμενο του 
παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού.

23) Το παράρτημα XVIII αντικαθίσταται από το κείμενο του 
παραρτήματος VI του παρόντος κανονισμού.

24) Τα παραρτήματα XX, XXI και  XXII αντικαθίστανται από το 
κείμενο του παραρτήματος VII του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο  2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη 
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα σημεία 1) και  2) του άρθρου  1 εφαρμόζονται από την
16η Ιανουαρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος.

Βρυξέλλες, 1ης Σεπτεμβρίου 2009.

Για την Επιτροπή
Paweł SAMECKI

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Στο παράρτημα Ι, το κείμενο υπό τον τίτλο «Διαδίκτυο», αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «Το PANTONE REFLEX BLUE αντιστοιχεί στο χρωματισμό παλέτας του δικτύου RGB: 0/51/153 (δεκαεξαδικό: 003399) και 
το PANTONE YELLOW αντιστοιχεί στο χρωματισμό παλέτας του δικτύου RGB: 255/204/0 (δεκαεξαδικό: FFCC00).»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14

Α.  Δεδομένα σχετικά με τις πράξεις (κατά απόφαση έγκρισης, όπως τροποποιήθηκε)

Πεδίο 1. Κοινός Κωδικός Αναγνώρισης (ΚΚΑ) του επιχειρησιακού προγράμματος

Πεδίο 2. Αριθμός προτεραιότητας

Πεδίο 3. Ονομασία του Ταμείου

Πεδίο 4. Κωδικός της περιφέρειας ή της περιοχής στην οποία τοποθετείται/υλοποιείται η πράξη (επίπεδο NUTS ή άλλο,
κατά περίπτωση)

Πεδίο 5. Αρχή πιστοποίησης

Πεδίο 6. Διαχειριστική αρχή

Πεδίο 7. Ενδιάμεσος φορέας που δηλώνει τις δαπάνες στην αρχή πιστοποίησης, κατά περίπτωση

Πεδίο 8. Ενιαίος κωδικός αριθμός της πράξης

Πεδίο 9. Συνοπτική περιγραφή της πράξης

Πεδίο 10. Ημερομηνία έναρξης της πράξης

Πεδίο 11. Ημερομηνία αποπεράτωσης της πράξης

Πεδίο 12. Φορέας έκδοσης της απόφασης έγκρισης

Πεδίο 13. Ημερομηνία έγκρισης

Πεδίο 14. Στοιχεία του δικαιούχου

Πεδίο 15. Νόμισμα (εάν είναι άλλο από το ευρώ)

Πεδίο 16.

Πεδίο 17. Συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που καταβάλλονται από δικαιούχους

Πεδίο 18. Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά

Πεδίο 19.

Β.  Δηλωθείσες δαπάνες για την πράξη

Πεδίο 20. Εσωτερικός αριθμός αναφοράς της τελευταίας αίτησης επιστροφής δαπανών από την πράξη

Πεδίο 21. Ημερομηνία εισαγωγής της τελευταίας αίτησης επιστροφής δαπανών από την πράξη στο σύστημα
παρακολούθησης

Πεδίο 22. Συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που καταβλήθηκαν από δικαιούχους και δηλώθηκαν στην τελευταία
αίτηση επιστροφής δαπανών από την πράξη που εισήχθη στο σύστημα παρακολούθησης

Πεδίο 23. Συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών που καταβλήθηκαν από δικαιούχους και για τις οποίες υποβλήθηκαν
αιτήσεις επιστροφής

Πεδίο 24. Τόπος των αναλυτικών δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση, εάν δεν είναι στα γραφεία του δικαιούχου

Πεδίο 25. Δαπάνες EΤΠΑ για επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ (1)

Πεδίο 26. Δαπάνες EΚΤ για επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (2)

Πεδίο 27. Δαπάνες που καταβλήθηκαν σε περιοχές που συνορεύουν με επιλέξιμες περιοχές (διασυνοριακή συνεργασία) (3)

Πεδίο 28. Δαπάνες που καταβλήθηκαν από εταίρους εγκατεστημένους εκτός της περιοχής (διακρατική συνεργασία) (4)

Πεδίο 29. Δαπάνες που καταβλήθηκαν εκτός Κοινότητας (διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία) (5)

LE9002.9.32
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Πεδίο 30. Δαπάνες που καταβλήθηκαν για την αγορά γης (6)

Πεδίο 31. Δαπάνες που καταβλήθηκαν για στέγαση (7)

Πεδίο 32. Δαπάνες που καταβλήθηκαν για έμμεσο κόστος/γενικά έξοδα που δηλώθηκαν με βάση ένα κατ’ αποκοπή 
ποσοστό, για κόστος κατ’ αποκοπή που υπολογίστηκε με την εφαρμογή τυποποιημένης κλίμακας μοναδιαίου 
κόστους και για κατ’ αποκοπή ποσά (8)

Πεδίο 33. Έσοδα που αφαιρέθηκαν από τη δαπάνη της πράξης και περιλαμβάνονται στη δήλωση δαπανών και στην αίτηση 
πληρωμής

Πεδίο 34. Δημοσιονομικές διορθώσεις που αφαιρέθηκαν από τη δαπάνη της πράξης και περιλαμβάνονται στη δήλωση 
δαπανών και στην αίτηση πληρωμής

Πεδίο 35. Συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών που δηλώθηκαν από την πράξη και αντιστοιχούν στη δημόσια συνεισφορά 
που περιλαμβάνεται στη δήλωση δαπανών την οποία έστειλε η αρχή πιστοποίησης στην Επιτροπή (σε ευρώ)

Πεδίο 36. Συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών που δηλώθηκαν από την πράξη και αντιστοιχούν στη δημόσια συνεισφορά 
που περιλαμβάνεται στη δήλωση δαπανών την οποία έστειλε η αρχή πιστοποίησης στην Επιτροπή (σε εθνικό 
νόμισμα)

Πεδίο 37. Ημερομηνία υποβολής της τελευταίας δήλωσης δαπανών της αρχής πιστοποίησης, η οποία περιέχει τις δαπάνες 
από την πράξη

Πεδίο 38. Ημερομηνία των επαληθεύσεων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Πεδίο 39. Ημερομηνία των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1

Πεδίο 40. Φορέας που διενήργησε τον έλεγχο ή την επαλήθευση

Πεδίο 41.

(1) Πεδίο 25: συμπληρώνεται για επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, εάν χρησιμοποιείται η δυνατότητα που 
αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ή η δυνατότητα που αναφέρεται στο άρθρο 8 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006. 

(2) Το πεδίο 26 συμπληρώνεται για επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, εάν χρησιμοποιείται η δυνατότητα που 
αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ή η δυνατότητα που αναφέρεται στο άρθρο 8 του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006. 

(3) Άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006. 
(4) Άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006. 
(5) Άρθρο 21 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006. 
(6) Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006. 
(7) Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006. 
(8) Άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 και άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 12).»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Στο παράρτημα IV, προστίθεται το ακόλουθο σημείο 5:

  «5. Όταν ο αριθμός των πράξεων δεδομένου έτους αναφοράς δεν επαρκεί για τη χρήση στατιστικής μεθόδου για την τυχαία 
επιλογή του δείγματος, επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μη στατιστική μέθοδος. Η εφαρμοζόμενη μέθοδος πρέπει να 
εξασφαλίζει τυχαία επιλογή του δείγματος. Το μέγεθος του δείγματος πρέπει να καθορίζεται λαμβανομένου υπόψη του 
επιπέδου βεβαιότητας που παρέχει το σύστημα και πρέπει να είναι επαρκές ώστε να επιτρέπει στην ελεγκτική αρχή να εξάγει 
έγκυρα συμπεράσματα (για παράδειγμα, να έχει χαμηλό κίνδυνο δειγματοληψίας) σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία 
του συστήματος.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΑΝ Ή ΑΝΑΚΤΗΘΗΚΑΝ, ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΘΟΥΝ 
(ΑΡΘΡΟ 20 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2)

1.  ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΑΝ Ή ΑΝΑΚΤΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 20… ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

A) Ποσά που αποσύρθηκαν (1) B) Ποσά που ανακτήθηκαν (2)

α) β) γ) δ) ε) στ) ζ) η) θ)

Άξονας προτεραιότητας Συνολικό ποσό των 
δαπανών που καταβλή
θηκαν από δικαιούχους 

και αποσύρθηκαν (3)

Αντίστοιχη δημόσια 
συνεισφορά που 
αποσύρθηκε (4)

Συνολικό ποσό των 
δαπανών που απο

σύρθηκαν και αφορούν 
παρατυπίες που 

δηλώθηκαν βάσει του 
άρθρου 28 παρ. 1 του 

κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1828/2006 (5)

Ποσό της αντίστοιχης 
δημόσιας συνεισφοράς 

που αποσύρθηκε και 
αφορά παρατυπίες που 
δηλώθηκαν βάσει του 

άρθρου 28 παρ. 1 του 
κανονισμού (EΚ) 

αριθ. 1828/2006 (6)

Δημόσια συνεισφορά 
που ανακτήθηκε (7)

Συνολικό ποσό των 
δαπανών που 

καταβλήθηκαν από 
δικαιούχους (8)

Ποσό της δημόσιας 
συνεισφοράς που 

ανακτήθηκε και αφορά 
παρατυπίες που 

δηλώθηκαν βάσει του 
άρθρου 28 παρ. 1 του 

κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1828/2006 (9)

Συνολικό ποσό των 
δαπανών που αφορούν 

παρατυπίες που 
δηλώθηκαν βάσει του 

άρθρου 28 παρ. 1 του 
κανονισμού (EΚ) 

αριθ. 1828/2006 (10)

1

2

3

4

…

Σύνολο

(1) Το μέρος A) του πίνακα (ποσά που αποσύρθηκαν) συμπληρώνεται για δαπάνες που δηλώθηκαν ήδη στην Επιτροπή και οι οποίες αποσύρθηκαν από το πρόγραμμα ύστερα από τον εντοπισμό της παρατυπίας. Στην περίπτωση αυτή οι πίνακες 2 και 3 του 
παρόντος παραρτήματος δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν. 

(2) Το μέρος B) του πίνακα (ποσά που ανακτήθηκαν) συμπληρώνεται για δαπάνες που έχουν αφεθεί στο πρόγραμμα εν αναμονή της έκβασης της διαδικασίας ανάκτησης και οι οποίες έχουν αφαιρεθεί ύστερα από την ανάκτηση. 
(3) Το ποσό αυτό είναι το συνολικό ποσό της δαπάνης που έχει ήδη δηλωθεί στην Επιτροπή και το οποίο αφορούν οι παρατυπίες και έχει αποσυρθεί. 
(4) Η στήλη αυτή πρέπει να συμπληρωθεί στην περίπτωση που η συνεισφορά των Ταμείων υπολογίζεται σε συνάρτηση με τη δημόσια επιλέξιμη δαπάνη. 
(5) Το ποσό αυτό αποτελεί μέρος του ποσού της στήλης β) το οποίο έχει δηλωθεί ως παράτυπο βάσει των διαδικασιών δήλωσης παρατυπιών του άρθρου 28 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1828/2006. 
(6) Η στήλη αυτή πρέπει να συμπληρωθεί στην περίπτωση που η συνεισφορά των Ταμείων υπολογίζεται σε συνάρτηση με τη δημόσια επιλέξιμη δαπάνη. 
(7) Είναι το ποσό της δημόσιας συνεισφοράς που πράγματι ανακτήθηκε από τον δικαιούχο. 
(8) Το ποσό αυτό είναι το ποσό της δαπάνης που καταβλήθηκε από τον δικαιούχο και αντιστοιχεί στη δημόσια συνεισφορά της στήλης στ). 
(9) Το ποσό αυτό συνδέεται με το μέρος του ποσού της στήλης στ) το οποίο έχει δηλωθεί ως παράτυπο βάσει των διαδικασιών δήλωσης παρατυπιών του άρθρου 28 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1828/2006. 
(10) Το ποσό αυτό συνδέεται με το μέρος του ποσού της στήλης ζ) το οποίο έχει δηλωθεί ως παράτυπο βάσει των διαδικασιών δήλωσης παρατυπιών του άρθρου 28 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1828/2006.
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2.  ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΣΤΙΣ 31.12.20..

α) β) γ) δ) ε) στ)

Άξονας 
προτεραιότητας

Έτος κίνησης της διαδικασίας 
ανάκτησης

Δημόσια συνεισφορά που 
πρόκειται να ανακτηθεί (1)

Συνολικό ποσό των 
επιλέξιμων δαπανών που 

καταβλήθηκαν από 
δικαιούχους (2)

Συνολικό ποσό των δαπανών που αφορούν παρατυπίες που 
δηλώθηκαν βάσει του άρθρου 28 παρ. 1 του κανονισμού (EΚ) 

αριθ. 1828/2006 (3)

Ποσό της δημόσιας συνεισφοράς που πρόκειται να ανακτηθεί και 
αφορά παρατυπίες που δηλώθηκαν βάσει του άρθρου 28 παρ. 1 

του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1828/2006 (4)

1 2007

2008

…

2 2007

2008

…

3 2007

2008

Σύνολο

(1) Πρόκειται για τη δημόσια συνεισφορά που αποτελεί αντικείμενο διαδικασίας ανάκτησης στο επίπεδο του δικαιούχου. 
(2) Το ποσό αυτό είναι το ποσό της δαπάνης που καταβλήθηκε από τον δικαιούχο και αντιστοιχεί στη δημόσια συνεισφορά της στήλης γ). 
(3) Το ποσό αυτό συνδέεται με το μέρος του ποσού της στήλης γ) το οποίο έχει δηλωθεί ως παράτυπο βάσει των διαδικασιών δήλωσης παρατυπιών του άρθρου 28 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1828/2006.. 
(4) Το ποσό αυτό συνδέεται με το μέρος του ποσού της στήλης γ) το οποίο έχει δηλωθεί ως παράτυπο βάσει των διαδικασιών δήλωσης παρατυπιών του άρθρου 28 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1828/2006..
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3.  ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 31.12.20..

α) β) γ) δ) ε) στ) ζ) η) θ) ι) ια)

Ονομασία της 
πράξης

Άξονας 
προτεραιότητας

Αριθμός 
αναγνώρισης 

παρατυπίας, κατά 
περίπτωση (1)

Έτος κίνησης της 
διαδικασίας 
ανάκτησης

Δημόσια συνει
σφορά που έχει 
δηλωθεί ως μη 
ανακτήσιμη (2)

Συνολική δαπάνη 
που έχει καταβλη

θεί από τους 
δικαιούχους και 

έχει δηλωθεί ως μη 
ανακτήσιμη (3)

Ημερομηνία της 
τελευταίας πλη
ρωμής δημόσιας 

συνεισφοράς στον 
δικαιούχο

Ημερομηνία 
δήλωσης της 

αδυναμίας 
ανάκτησης

Λόγοι αδυναμίας 
ανάκτησης

Μέτρα ανάκτησης 
που έχουν ληφθεί 

και ημερομηνία της 
εντολής ανάκτησης

Αναφέρετε εάν το 
μερίδιο της Κοινότητας 

θα πρέπει να βαρύνει 
τον προϋπολογισμό 

της Ευρωπαϊκής Ένω
σης (Ν/Ο) (4)

X 20..

Y 20..

Z 20..

Σύνολο

(1) Πρόκειται για τον αριθμό αναφοράς που αποδίδεται στην παρατυπία ή για άλλο αναγνωριστικό στοιχείο που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1828/2006. 
(2) Είναι το ποσό της δημόσιας συνεισφοράς που καταβλήθηκε από τον δικαιούχο και για το οποίο αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί ή δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί ανάκτηση. 
(3) Το ποσό αυτό είναι το ποσό της δαπάνης που καταβλήθηκε από τον δικαιούχο και αντιστοιχεί στη δημόσια συνεισφορά της στήλης ε). 
(4) Το μερίδιο της Κοινότητας υπολογίζεται με την εφαρμογή του ποσοστού συγχρηματοδότησης στο επίπεδο του άξονα προτεραιότητας είτε σε συνάρτηση με τη στήλη ε) ή στ) σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β) του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1083/2006.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σχετικός στόχος

Σχετικός επιλέξιμος τομέας

Περίοδος προγραμματισμού

Αριθμός προγράμματος (αριθ. ΚΚΑ)

Τίτλος προγράμματος

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος αναφοράς

Ημερομηνία έγκρισης της ετήσιας έκθεσης από την επιτροπή παρακολούθησης

2.  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2.1.  Επίτευξη και ανάλυση προόδου

2.1.1.  Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του επιχειρησιακού προγράμματος:

Για κάθε ποσοτικό δείκτη και ιδιαίτερα για τους βασικούς δείκτες:

Δείκτες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο

Δείκτης 1: Επίτευγμα (1)

Στόχος (2)

Αφετηρία (3)

… …

Δείκτης αρ: Επίτευγμα

Στόχος

Αφετηρία

(1) Το επίτευγμα θα πρέπει να εκφράζεται σωρευτικά – η τιμή του δείκτη θα πρέπει να είναι η συνολική τιμή που επιτεύχθηκε έως το τέλος 
του έτους αναφοράς. Τα επιτεύγματα του προηγούμενου έτους μπορούν να επικαιροποιηθούν κατά την υποβολή, αργότερα, των ετήσιων 
εκθέσεων υλοποίησης του έτους, εάν υπάρχουν ακριβέστερα στοιχεία. 

(2) Ο στόχος μπορεί να δίνεται είτε σε ετήσια βάση είτε για το σύνολο της προγραμματικής περιόδου. 
(3) Η αφετηρία εισάγεται μόνο για το πρώτο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, εκτός εάν χρησιμοποιείται η έννοια της δυνα

μικής αφετηρίας.

Όλοι οι δείκτες αναλύονται ανά φύλο, όπου αυτό είναι δυνατόν. Εάν οι αριθμοί (στοιχεία) δεν είναι ακόμη διαθέσιμοι, 
αναφέρεται ο χρόνος διαθεσιμότητας και υποβολής τους στην Επιτροπή από τη διαχειριστική αρχή.
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2.1.2.  Χρηματοοικονομικά στοιχεία (όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία θα πρέπει να αναφέρονται σε ευρώ)

Δαπάνες που 
καταβλήθηκαν από 

τους δικαιούχους και 
συμπεριλαμβάνονται 

στις αιτήσεις πλη
ρωμής που 

απεστάλησαν στη δια
χειριστική αρχή

Αντίστοιχη δημόσια 
συνεισφορά

Δαπάνες που 
καταβλήθηκαν από το 

φορέα που είναι 
αρμόδιος για την 

καταβολή των 
πληρωμών στους 

δικαιούχους

Σύνολο των πληρωμών 
που ελήφθησαν από την 

Επιτροπή

Άξονας προτεραιότητας 1

Προσδιορίστε το Ταμείο

εκ των οποίων δαπάνες 
τύπου ΕΚΤ

εκ των οποίων δαπάνες 
τύπου ΕΤΠΑ

— — — —

Άξονας προτεραιότητας 2

Προσδιορίστε το Ταμείο

εκ των οποίων δαπάνες 
τύπου ΕΚΤ

εκ των οποίων δαπάνες 
τύπου ΕΤΠΑ

— — — —

Άξονας προτεραιότητας 
…

Προσδιορίστε το Ταμείο

εκ των οποίων δαπάνες 
τύπου ΕΚΤ

εκ των οποίων δαπάνες 
τύπου ΕΤΠΑ

— — — —

Γενικό σύνολο

Σύνολο των μεταβατικών 
περιφερειών επί του γενι
κού συνόλου

Σύνολο των μη 
μεταβατικών περιφερειών 
επί του γενικού συνόλου

Δαπάνες τύπου ΕΚΤ επί 
του γενικού συνόλου, όταν 
το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα 
συγχρηματοδοτείται από 
το ΕΤΠΑ (1)

Δαπάνες τύπου ΕΤΠΑ επί 
του γενικού συνόλου, όταν 
το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα 
συγχρηματοδοτείται από 
το ΕΚΤ (1)

(1) Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται ανάλογα με το εάν το επιχειρησιακό πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ ή από το ΕΚΤ, εάν 
γίνει χρήση της επιλογής δυνάμει του άρθρου 34 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

— Για επιχειρησιακά προγράμματα που λαμβάνουν συνεισφορά από το ΕΤΠΑ βάσει ειδικών κονδυλίων για εξόχως 
απόκεντρες περιοχές ανάλυση των δαπανών μεταξύ των επιχειρησιακών δαπανών και των επενδύσεων υποδομής.

2.1.3.  Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των Ταμείων

— Στοιχεία σύμφωνα με το μέρος Γ του παραρτήματος ΙΙ.
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2.1.4.  Συνδρομή ανά ομάδες-στόχο

— Για τα επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ: στοιχεία ανά ομάδες-στόχος σύμφωνα με 
το παράρτημα XXIII. 

— Για τα επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ: οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία για 
οποιεσδήποτε ομάδες, τομείς ή περιοχές ειδικού στόχου (κατά περίπτωση).

2.1.5.  Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής

— Στοιχεία σχετικά με τη χρήση της συνδρομής που ανακτάται ή επαναχρησιμοποιείται ύστερα από την ακύρωση της συν
δρομής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 57 και στο άρθρο 98 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

2.1.6.  Ποιοτική ανάλυση

— Ανάλυση των επιτευγμάτων που μετρώνται με φυσικούς και οικονομικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένης της ποιο
τικής ανάλυσης της προόδου που επιτεύχθηκε σε σχέση με τους αρχικούς στόχους. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη συμ
βολή του επιχειρησιακού προγράμματος στη διαδικασία της Λισαβόνας, όπως και στη συμβολή του στην επίτευξη των 
στόχων του άρθρου 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

— Κατάδειξη των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος στην προώθηση των ίσων 
ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως αυτό κρίνεται σκόπιμο, και περιγραφή των συμφωνιών σύμπραξης. 

— Για τα επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ: στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 10 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006.

2.2.  Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο

Τυχόν σημαντικά προβλήματα σχετικά με τη συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος και μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.

2.3.  Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

— Τυχόν σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένης της συνοπτικής παρουσίασης των σοβαρών προβλημάτων που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του άρθρου  62 παράγραφος  1 στοιχείο  δ) περίπτωση i) του κανονισμού (EΚ) αριθ.  1083/2006, όπου 
αυτό κρίνεται σκόπιμο, καθώς και τυχόν μέτρα που έλαβε η διαχειριστική αρχή ή η επιτροπή παρακολούθησης για την 
επίλυση των προβλημάτων αυτών. 

— Όσον αφορά τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ: τυχόν σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά 
την εφαρμογή των δράσεων και των δραστηριοτήτων του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006.

2.4.  Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος (κατά περίπτωση)

– Περιγραφή στοιχείων τα οποία, χωρίς να απορρέουν ευθέως από τη συνδρομή του επιχειρησιακού προγράμματος, έχουν 
άμεσο αντίκτυπο στην υλοποίησή του (όπως νομοθετικές αλλαγές ή απρόβλεπτες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις).

2.5.  Ουσιαστική τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 57 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1083/2006 (κατά περίπτωση)

Περιπτώσεις στις οποίες εντοπίστηκε ουσιαστική τροποποίηση βάσει του άρθρου 57 του κανονισμού του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1083/2006.

2.6.  Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα

Συνοπτική παρουσίαση της εφαρμογής των ρυθμίσεων που αποφασίστηκαν για την εξασφάλιση της οριοθέτησης και του 
συντονισμού μεταξύ της συνδρομής από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ, το ΕΤΑ, τις παρεμβάσεις της 
ΕΤΕπ και άλλα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα [άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006].

2.7.  Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Μέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης που έλαβε η διαχειριστική αρχή ή η επιτροπή παρακολούθησης, 
συμπεριλαμβανομένων των δυσκολιών που προέκυψαν και των ενεργειών που έγιναν για την αντιμετώπισή τους.
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2.8.  Εθνικό αποθεματικό επίδοσης (όπου υφίσταται και μόνο για την ετήσια έκθεση υλοποίησης που υποβάλλεται για 
το 2010)

Σχετικές πληροφορίες δίνονται στο άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

3.  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

3.1.  Προτεραιότητα 1

3.1.1.  Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Πληροφορίες σχετικά με τη φυσική πρόοδο της προτεραιότητας

Για κάθε ποσοτικό δείκτη του άξονα προτεραιότητας και ιδιαίτερα για τους βασικούς δείκτες:

Δείκτες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο

Δείκτης 1: Επίτευγμα (1)

Στόχος (2)

Αφετηρία (3)

… …

Δείκτης αρ: Επίτευγμα

Στόχος

Αφετηρία

(1) Το επίτευγμα θα πρέπει να εκφράζεται σωρευτικά – η τιμή του δείκτη θα πρέπει να είναι η συνολική τιμή που επιτεύχθηκε έως το τέλος 
του έτους αναφοράς. Τα επιτεύγματα του προηγούμενου έτους μπορούν να επικαιροποιηθούν κατά την υποβολή, αργότερα, των ετήσιων 
εκθέσεων υλοποίησης του έτους, εάν υπάρχουν ακριβέστερα στοιχεία. 

(2) Ο στόχος μπορεί να δίνεται είτε σε ετήσια βάση είτε για το σύνολο της προγραμματικής περιόδου. 
(3) Η αφετηρία εισάγεται μόνο για το πρώτο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, εκτός εάν χρησιμοποιείται η έννοια της δυνα

μικής αφετηρίας.

Όλοι οι δείκτες αναλύονται ανά φύλο, όπου αυτό είναι δυνατόν. Εάν τα στοιχεία δεν είναι ήδη διαθέσιμα, αναφέρεται ο 
χρόνος διαθεσιμότητας και υποβολής τους στην Επιτροπή από τη διαχειριστική αρχή.

— Για τα επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ: στοιχεία ανά ομάδες-στόχος σύμφωνα με 
το παράρτημα XXIII.

Ποιοτική ανάλυση

— Ανάλυση των επιτευγμάτων βάσει των χρηματοοικονομικών στοιχείων (σημείο 2.1.2.) και των φυσικών δεικτών (σημείο 
3.1.1.), καθώς και άλλων συναφών στοιχείων. 

— Κατάδειξη των αποτελεσμάτων προώθησης των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών (κατά περίπτωση). 

— Ανάλυση της χρήσης των Ταμείων σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 
Για τα προγράμματα του ΕΚΤ, στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006. 

— Κατάλογος των ανολοκλήρωτων πράξεων και χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους (μόνο τελική έκθεση).

3.1.2.  Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Στοιχεία σχετικά με τυχόν σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση της προτεραιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της συνοπτικής παρουσίασης των σοβαρών προβλημάτων που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του άρθρου  62 παράγραφος  1 στοιχείο  δ) περίπτωση i) του κανονισμού (EΚ) αριθ.  1083/2006, όπου αυτό 
κρίνεται σκόπιμο, καθώς και τυχόν μέτρα που έλαβε η διαχειριστική αρχή ή η επιτροπή παρακολούθησης για την επίλυση 
των προβλημάτων αυτών.

3.2.  Προτεραιότητα 2

Ό.π.

3.3.  Προτεραιότητα 3

Ό.π.
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4.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤ: ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Για τα προγράμματα ΕΚΤ:

— περιγραφή του τρόπου με τον οποίο τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ συνάδουν με τις δράσεις που 
αναλαμβάνονται για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση στο πλαίσιο των εθνικών 
προγραμμάτων μεταρρύθμισης και των εθνικών σχεδίων δράσης για την κοινωνική ένταξη, και συμβάλλουν στην 
υλοποίηση των δράσεων αυτών, 

— περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι δράσεις του ΕΚΤ συμβάλλουν στην εφαρμογή των συστάσεων για την 
απασχόληση και στην υλοποίηση των κοινοτικών στόχων που αφορούν την απασχόληση στον τομέα της κοινωνικής 
ένταξης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης [άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1081/2006].

5.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΠΑ/ΤΣ: ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

Για μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη:

— Πρόοδος στην υλοποίηση των διάφορων σταδίων των μεγάλων έργων, όπως ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα του σημείου 
Δ.1 των παραρτημάτων XXI και XXII. 

— Πρόοδος στη χρηματοδότηση των μεγάλων έργων με βάση τα στοιχεία που παρέχονται για το σημείο Η.2.2 των 
παραρτημάτων XXI και XXII (τα στοιχεία πρέπει να παρέχονται σωρευτικά).

Για μεγάλα έργα που αποπερατώθηκαν:

— Κατάλογος των μεγάλων έργων που αποπερατώθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας αποπεράτωσης, του 
συνολικού τελικού κόστους επένδυσης, με βάση το υπόδειγμα που παρέχεται στο σημείο Η.2.2 των παραρτημάτων ΧΧΙ 
και ΧΧΙΙ, και των βασικών δεικτών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι σκόπιμο, των βασικών δεικτών, 
που ορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής για τα μεγάλα έργα. 

— Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την εκτέλεση μεγάλων έργων και μέτρα που ελήφθησαν για την 
αντιμετώπισή τους. 

— Τυχόν αλλαγές στον ενδεικτικό κατάλογο των μεγάλων έργων του επιχειρησιακού προγράμματος.

6.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

— Εξήγηση του τρόπου χρήσης της τεχνικής βοήθειας. 

— Ποσοστό που δαπανήθηκε για τεχνική βοήθεια από τη συνεισφορά των διαρθρωτικών ταμείων για το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα.

7.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

— Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο  4 παράγραφος  2 του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
επιτευγμάτων, των παραδειγμάτων καλής πρακτικής και των σημαντικών εκδηλώσεων.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧ

ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Βασικά στοιχεία μεγάλων έργων Έντυπο αίτησης 
υποδομής

Έντυπο αίτησης 
παραγωγικών επενδύσεων Είδος δεδομένων

Ονομασία έργου B.1.1 B.1.1 Κείμενο

Επωνυμία εταιρείας μ.δ. B.1.2 Κείμενο

ΜΜΕ μ.δ. B.1.3 ναι/όχι

Διάσταση του θέματος προτεραιότητας B.2.1 B.2.1 Κωδικός(-οί)

Διάσταση της μορφής χρηματοδότησης B.2.2 B.2.2 Κωδικός

Εδαφική διάσταση B.2.3 B.2.3 Κωδικός

Διάσταση της οικονομικής δραστηριότητας B.2.4 B.2.4 Κωδικός(-οί)

Κωδικός NACE B.2.4.1 B.2.4.1 Κωδικός(-οί)

Φύση της επένδυσης μ.δ. B.2.4.2 Κωδικός

Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής B.2.5 B.2.5 Κωδικός(-οί)

Ταμείο B.3.4 B.3.3 ΕΤΠΑ/ΤΣ

Άξονας προτεραιότητας B.3.4 B.3.4 Κείμενο

Εταιρική σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
(ΕΣΔΙ)

B.4.2.δ μ.δ. ναι/όχι

Φάση κατασκευής – ημερομηνία έναρξης Δ.1.8.A Δ.1.5.A Ημερομηνία

Φάση κατασκευής – ημερομηνία αποπεράτωσης Δ.1.8.B Δ.1.5.B Ημερομηνία

Περίοδος αναφοράς E.1.2.1 E.1.2.1 Έτη

Χρηματοοικονομικό προεξοφλητικό επιτόκιο E.1.2.2 E.1.2.2 %

Συνολικό κόστος επένδυσης E.1.2.3 E.1.2.3 EUR

Συνολικό κόστος επένδυσης (παρούσα αξία) E.1.2.4 μ.δ. EUR

Υπολειμματική αξία E.1.2.5 μ.δ. EUR

Υπολειμματική αξία (παρούσα αξία) E.1.2.6 μ.δ. EUR

Έσοδα (παρούσα αξία) E.1.2.7 μ.δ. EUR

Λειτουργικά έξοδα (παρούσα αξία) E.1.2.8 μ.δ. EUR

Καθαρά έσοδα (παρούσα αξία) E.1.2.9 μ.δ. EUR

Επιλέξιμες δαπάνες (παρούσα αξία) E.1.2.10 μ.δ. EUR

Εκτιμώμενη αύξηση του ετήσιου κύκλου 
εργασιών

μ.δ. E.1.2.4 EUR

Ποσοστιαία μεταβολή του κύκλου εργασιών ανά 
απασχολούμενο άτομο

μ.δ. E.1.2.5 %

Ποσοστό χρηματοδοτικής απόδοσης 
(χωρίς κοινοτική επιχορήγηση)

E.1.3.1.A E.1.3.1.A %

Ποσοστό χρηματοδοτικής απόδοσης 
(με κοινοτική επιχορήγηση)

E.1.3.1.B E.1.3.1.B %

Καθαρή παρούσα χρηματοοικονομική αξία 
(χωρίς κοινοτική επιχορήγηση)

E.1.3.2.A E.1.3.2.A EUR

Καθαρή παρούσα χρηματοοικονομική αξία 
(με κοινοτική επιχορήγηση)

E.1.3.2.B E.1.3.2.B EUR

Επιλέξιμο κόστος H.1.12.Γ H.1.10.Γ EUR

Ποσό της απόφασης H.2.1.3 H.2.1.1 EUR

Κοινοτική επιχορήγηση H.2.1.5 H.2.1.3 EUR

Ήδη πιστοποιημένες 
δαπάνες

Ποσό σε ευρώ: H.2.3 H.2.3 EUR

Οικονομικό κόστος και όφελος E.2.2 E.2.2 Κείμενο/EUR

Κοινωνικό προεξοφλητικό επιτόκιο E.2.3.1 E.2.3.1 %
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Ποσοστό οικονομικής απόδοσης E.2.3.2 E.2.3.2 %

Καθαρή παρούσα οικονομική αξία E.2.3.3 E.2.3.3 EUR

Λόγος οφέλους/κόστους E.2.3.4 E.2.3.4 Αριθμός

Αριθμός θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν 
άμεσα κατά τη φάση υλοποίησης

E.2.4.1.A E.2.4 α) 1A Αριθμός

Μέση διάρκεια των θέσεων εργασίας που 
δημιουργήθηκαν άμεσα κατά τη φάση 
υλοποίησης

E.2.4.1B E.2.4 α) 1B Μήνες/μόνιμη

Αριθμός θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν 
άμεσα κατά τη φάση λειτουργίας

E.2.4.2A E.2.4 α) 2A Αριθμός

Μέση διάρκεια των θέσεων εργασίας που 
δημιουργήθηκαν άμεσα κατά τη φάση 
λειτουργίας

E.2.4.2B E.2.4 α) 2B Μήνες/μόνιμη

Αριθμός θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν 
έμμεσα κατά τη φάση λειτουργίας

μ.δ. E.2.4 α) 4A Αριθμός

Διαπεριφερειακός αντίκτυπος στην απασχόληση μ.δ. E.2.4 γ) αρν./ουδ./θετ.

Κατηγορία ΕΠΕ ΣΤ.3.2.1 ΣΤ.3.2.1 I/II/δεν καλύπτεται

Διενέργεια ΕΠΕ εάν εμπίπτει στην κατηγορία II ΣΤ.3.2.3 ΣΤ.3.2.3 ναι/όχι

Ποσοστό του κόστους για την αντιστάθμιση των 
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον

ΣΤ.6 ΣΤ.6 %

Άλλες κοινοτικές πηγές (ΕΤΕπ/ΕΤαΕ) Θ.1.3 Θ.1.3 ναι/όχι

Συμμετοχή της Jaspers Θ.4.1 Θ.4.1 ναι/όχι

Κύριοι δείκτες (επιλέξτε τον σχετικό κύριο δείκτη 
από αναπτυσσόμενη λίστα που βρίσκεται στο 
ηλεκτρονικό σύστημα):

B.4.2B μ.δ. Αριθμός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΧΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXII
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