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Διοπθωηικό ζηον κανονιζμό (ΕΚ) απιθ. 1083/2006 ηος Σςμβοςλίος, ηηρ 11ηρ 
Ιοςλίος 2006 , πεπί καθοπιζμού γενικών διαηάξεων για ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο 

Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, ηο Εςπωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ηο Ταμείο 

Σςνοσήρ και ηην καηάπγηζη ηος κανονιζμού (ΕΚ) απιθ. 1260/1999 ( ΕΕ L 210 
ηηρ 31.7.2006 )  

 
Επίζεκε Εθεκεξίδα αξηζ. L 301 ηεο 12/11/2008 ζ. 0040 - 0040 

 

Δηνξζσηηθό ζηνλ θαλνληζκό (ΕΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 11εο 
Ινπιίνπ 2006, πεξί θαζνξηζκνύ γεληθώλ δηαηάμεσλ γηα ην Επξσπατθό Τακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Επξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν θαη ην Τακείν Σπλνρήο 
θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΕΚ) αξηζ. 1260/1999 

(Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο L 210 ηεο 31εο Ινπιίνπ 2006) 

Σηε ζειίδα 43, άξζξν 27 παξάγξαθνο 4 ζηνηρείν ζη): 

αληί: 

"ii) ηε δξάζε πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο 
απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ θξάηνπο κέινπο," 

δηάβαδε: 

"i) ηε δξάζε πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ θξάηνπο κέινπο,". 

Σηε ζειίδα 52, άξζξν 53 παξάγξαθνο 3: 

αληί: 

"Γηα ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα δπλάκεη ηνπ ζηόρνπ "Επξσπατθή εδαθηθή 

ζπλεξγαζία" ζηα νπνία ηνπιάρηζηνλ έλαο ζπκκεηέρσλ ζην επηρεηξεζηαθό 
πξόγξακκα πεξηιακβάλεηαη ζηα θξάηε κέιε ησλ νπνίσλ ην κέζν θαηά θεθαιήλ 

ΑΕγρΠ γηα ηελ πεξίνδν 2001-2003, ήηαλ θάησ ηνπ 85 % ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο ΕΕ 25 
θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, ε ζπλεηζθνξά από ην ΕΤΠΑ δελ ππεξβαίλεη ην 75 % 

ηεο δεκόζηαο επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΕΤΠΑ." 

δηάβαδε: 

"Γηα ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα δπλάκεη ηνπ ζηόρνπ "Επξσπατθή εδαθηθή 
ζπλεξγαζία" ζηα νπνία ηνπιάρηζηνλ έλαο ζπκκεηέρσλ ζην επηρεηξεζηαθό 

πξόγξακκα πεξηιακβάλεηαη ζηα θξάηε κέιε ησλ νπνίσλ ην κέζν θαηά θεθαιήλ 

ΑΕγρΠ γηα ηελ πεξίνδν 2001-2003 ήηαλ θάησ ηνπ 85 % ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο ΕΕ 
ησλ 25 θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, ε ζπλεηζθνξά από ην ΕΤΠΑ δελ ππεξβαίλεη 

ην 85 % ηεο επηιέμηκεο δαπάλεο. Γηα όια ηα ππόινηπα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, 
ε ζπλεηζθνξά από ην ΕΤΠΑ δελ ππεξβαίλεη ην 75 % ηεο επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΕΤΠΑ.". 

Σηε ζειίδα 64, άξζξν 90 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α): 

αληί: 

"α) δηάζηεκα ηξηώλ εηώλ κεηά ην θιείζηκν ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο, 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 89 παξάγξαθνο 3·", 

δηάβαδε: 

"α) δηάζηεκα ηξηώλ εηώλ κεηά ην θιείζηκν ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο, 
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 89 παξάγξαθνο 5·". 

Σηε ζειίδα 65, άξζξν 95 παξάγξαθνο 2: 

αληί: 

"Γηα ην ηκήκα ησλ αλαιήςεσλ ππνρξεώζεσλ πνπ είλαη αθόκε αλνηθηό ζηηο 31 

Δεθεκβξίνπ 2015, ε πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 93 παξάγξαθνο 2, δηαθόπηεηαη ππό 

ηνπο ίδηνπο όξνπο πνπ εθαξκόδνληαη γηα ην πνζό πνπ αθνξά ηηο ζρεηηθέο πξάμεηο." 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/el/editorial/legal_notice.htm


δηάβαδε: 

"Γηα ην ηκήκα ησλ αλαιήςεσλ ππνρξεώζεσλ πνπ είλαη αθόκε αλνηθηό ζηηο 31 

Δεθεκβξίνπ 2015, ε πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 93 παξάγξαθνο 3 δηαθόπηεηαη ππό ηνπο 

ίδηνπο όξνπο πνπ εθαξκόδνληαη γηα ην πνζό πνπ αθνξά ηηο ζρεηηθέο πξάμεηο.". 

-------------------------------------------------- 
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