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Καλνληζκφο (EK) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιένπ 

ηεο 11εο Ινπιένπ 2006 

πεξέ θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηΪμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο 
ΑλΪπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν θαη ην Σακεέν πλνράο θαη ηελ 

θαηΪξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999 

ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ, 

ηε ζπλζάθε γηα ηελ έδξπζε ηεο Δπξσπατθάο Κνηλφηεηαο, θαη ηδέσο ην Ϊξζξν 161, 

ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπάο, 

ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ [1], 

ηε γλψκε ηεο Δπξσπατθάο Οηθνλνκηθάο θαη Κνηλσληθάο Δπηηξνπάο [2], 

ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπάο ησλ Πεξηθεξεηψλ [3], 

ηε γλψκε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ [4], 

Δθηηκψληαο ηα αθφινπζα: 

(1) Σν Ϊξζξν 158 ηεο ζπλζάθεο πξνβιΫπεη φηη, πξνο ελέζρπζε ηεο νηθνλνκηθάο θαη 
θνηλσληθάο ζπλνράο ηεο, ε Κνηλφηεηα απνζθνπεέ ζηε κεέσζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ 

ησλ επηπΫδσλ αλΪπηπμεο ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ θαη ζηε κεέσζε ηεο 

θαζπζηΫξεζεο ησλ πιΫνλ κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ά λάζσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ 
ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Σν Ϊξζξν 159 ηεο ζπλζάθεο πξνβιΫπεη φηη ε δξΪζε απηά 

εληζρχεηαη κΫζσ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακεέσλ, ηεο Δπξσπατθάο ΣξΪπεδαο 
Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) θαη ησλ Ϊιισλ πθηζηακΫλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κεραληζκψλ. 

(2) Η πνιηηηθά γηα ηε ζπλνρά ζα πξΫπεη λα ζπκβΪιιεη ζηελ αχμεζε ηεο νηθνλνκηθάο 
κεγΫζπλζεο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο κε ηελ ελζσκΪησζε 

ησλ θνηλνηηθψλ πξνηεξαηνηάησλ βηψζηκεο αλΪπηπμεο φπσο νξέζηεθαλ ζην 
Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζζαβφλαο, ζηηο 23 θαη 24 Μαξηένπ 2000, θαη ζην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ ΓθΫηεκπνξγθ, ζηηο 15 θαη 16 Ινπλένπ 2001. 

(3) ηε δηεπξπκΫλε Δπξσπατθά Έλσζε, νη νηθνλνκηθΫο, θνηλσληθΫο θαη εδαθηθΫο 

δηαθνξΫο ηφζν ζε πεξηθεξεηαθφ φζν θαη ζε εζληθφ επέπεδν Ϋρνπλ απμεζεέ. ΚαηΪ 

ζπλΫπεηα, ζα πξΫπεη λα απμεζνχλ νη δξΪζεηο γηα ηε ζχγθιηζε, ηελ 
αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ απαζρφιεζε ζε νιφθιεξε ηελ Κνηλφηεηα. 

(4) Η αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ρεξζαέσλ θαη ζαιΪζζησλ ζπλφξσλ ηεο Κνηλφηεηαο θαη ε 
επΫθηαζε ηνπ εδΪθνπο ηεο ζεκαέλνπλ φηη ζα πξΫπεη λα απμεζεέ ε πξνζηηζΫκελε 

αμέα ηεο δηαζπλνξηαθάο, δηαθξαηηθάο θαη δηαπεξηθεξεηαθάο ζπλεξγαζέαο ζηελ 
Κνηλφηεηα. 

(5) Σν Σακεέν πλνράο ζα πξΫπεη λα ελζσκαησζεέ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 
δηαξζξσηηθψλ εληζρχζεσλ πξνθεηκΫλνπ λα εμαζθαιηζζεέ κεγαιχηεξε ζπλνρά 

κεηαμχ ησλ παξεκβΪζεσλ ησλ δηαθφξσλ Σακεέσλ. 

(6) Ο ξφινο ησλ κεραληζκψλ παξνράο εληζρχζεσλ γηα ηελ αγξνηηθά αλΪπηπμε, άηνη 

ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακεέν Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο ζην πιαέζην ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΚ) αξηζ. 1698/2005 ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 20άο επηεκβξένπ 2005, γηα ηε ζηάξημε 
ηεο αγξνηηθάο αλΪπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακεέν Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο 

(ΔΓΣΑΑ) [5], θαη γηα ηνλ αιηεπηηθφ ηνκΫα, άηνη ην Δπξσπατθφ Σακεέν Αιηεέαο (ΔΣΑ), 
ζα πξΫπεη λα θαζνξηζηεέ κε αθξέβεηα, νη δε κεραληζκνέ απηνέ ζα πξΫπεη λα 

ελζσκαησζνχλ ζηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο κεραληζκνχο ηεο Κνηλάο Γεσξγηθάο 
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Πνιηηηθάο θαη ηεο Κνηλάο Αιηεπηηθάο Πνιηηηθάο θαη λα ζπληνληζζνχλ κε ηνπο 

ρξεκαηνδνηηθνχο κεραληζκνχο ηεο πνιηηηθάο γηα ηε ζπλνρά. 

(7) Σα Σακεέα πνπ παξΫρνπλ ζπλδξνκά ζην πιαέζην ηεο πνιηηηθάο γηα ηε ζπλνρά 

εέλαη ην Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο (ΔΣΠΑ), ην Δπξσπατθφ 
Κνηλσληθφ Σακεέν (ΔΚΣ) θαη ην Σακεέν πλνράο. Οη θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα θΪζε 

ηακεέν ζα θαζνξηζηνχλ κε εθηειεζηηθνχο θαλνληζκνχο πνπ ζα εθδνζνχλ ζην 
πιαέζην ησλ Ϊξζξσλ 148, 161 θαη 162 ηεο ζπλζάθεο. 

(8) χκθσλα κε ην Ϊξζξν 55 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999 ηνπ 
πκβνπιένπ, ηεο 21εο Ινπλένπ 1999, πεξέ γεληθψλ δηαηΪμεσλ γηα ηα ΓηαξζξσηηθΪ 

Σακεέα [6], ην πκβνχιην πξΫπεη λα αλαζεσξάζεη ηνλ ελ ιφγσ θαλνληζκφ κε βΪζε 

πξφηαζε ηεο Δπηηξνπάο ην αξγφηεξν Ϋσο ηηο 31 Γεθεκβξένπ 2006. ΠξνθεηκΫλνπ λα 
πξαγκαηνπνηεζεέ ε κεηαξξχζκηζε ησλ ηακεέσλ πνπ πξνηεέλεηαη κε ηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ, ν θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999 ζα πξΫπεη λα θαηαξγεζεέ. 

(9) Γηα λα απμεζεέ ε πξνζηηζΫκελε αμέα ηεο θνηλνηηθάο πνιηηηθάο γηα ηε ζπλνρά, νη 

εξγαζέεο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακεέσλ θαη ηνπ Σακεένπ πλνράο ζα πξΫπεη λα 
επηθεληξσζνχλ θαη λα απινπζηεπζνχλ θαη νη ζηφρνη πνπ θαζνξέδνληαη ζηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999 ζα πξΫπεη λα επαλαπξνζδηνξηζζνχλ αλαιφγσο σο 
ε επηδέσμε ηεο ζχγθιηζεο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ, ηεο 

πεξηθεξεηαθάο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη απαζρφιεζεο θαη ηεο επξσπατθάο εδαθηθάο 

ζπλεξγαζέαο. 

(10) ηα πιαέζηα ησλ ηξηψλ απηψλ ζηφρσλ, ζα πξΫπεη λα ιεθζνχλ ππφςε, κε 

θαηΪιιειν ηξφπν, ηφζν ηα νηθνλνκηθΪ θαη θνηλσληθΪ φζν θαη ηα εδαθηθΪ 
ραξαθηεξηζηηθΪ. 

(11) Οη εμφρσο απφθεληξεο πεξηνρΫο ζα πξΫπεη λα επσθειεζνχλ απφ εηδηθΪ κΫηξα 
θαη πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε πξνθεηκΫλνπ λα αληηζηαζκηζηνχλ ηα κεηνλεθηάκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο παξΪγνληεο πνπ παξαηέζεληαη ζην Ϊξζξν 299 
παξΪγξαθνο 2 ηεο ζπλζάθεο. 

(12) Σα πξνβιάκαηα ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο απνκφλσζεο απφ ηηο κεγΪιεο αγνξΫο 
ηα νπνέα αληηκεησπέδνπλ νη ηδηαέηεξα αξαηνθαηνηθεκΫλεο πεξηνρΫο, φπσο 

παξαηέζεληαη ζην πξσηφθνιιν αξηζ. 6 γηα ηηο εηδηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ ζηφρνπ 6 ζηα 

πιαέζηα ησλ δξαζηεξηνηάησλ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακεέσλ ζηε Φηλιαλδέα θαη ηε 
νπεδέα ηεο πξΪμεο πξνζρψξεζεο ηνπ 1994, απαηηνχλ θαηΪιιειε δεκνζηνλνκηθά 

αληηκεηψπηζε ψζηε λα αληηζηαζκηζηνχλ νη επηπηψζεηο ηνπ κεηνλεθηάκαηνο απηνχ. 

(13) Λφγσ ηεο ζεκαζέαο ηεο βηψζηκεο αζηηθάο αλΪπηπμεο θαη ηεο ζπκβνιάο ησλ 

πφιεσλ, ηδηαέηεξα ησλ πφιεσλ κεζαένπ κεγΫζνπο, ζηελ πεξηθεξεηαθά αλΪπηπμε, ηα 
ζηνηρεέα απηΪ ζα πξΫπεη λα ιεθζνχλ πεξηζζφηεξν ππφςε κε ηελ ηφλσζε ηνπ ξφινπ 

ηνπο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ πξναγσγά ηεο αλαβΪζκηζεο ησλ πφιεσλ. 

(14) Σα Σακεέα ζα πξΫπεη λα αλαιΪβνπλ εηδηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά δξΪζε πΫξαλ 

ηεο δξΪζεο ηνπ ΔΓΣΑΑ θαη ηνπ ΔΑΣ γηα ηελ πξναγσγά ηεο νηθνλνκηθάο 

δηαθνξνπνέεζεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ πεξηνρψλ πνπ εμαξηψληαη απφ 
ηελ αιηεέα. 

(15) Οη δξΪζεηο γηα πεξηνρΫο κε θπζηθΪ κεηνλεθηάκαηα, δειαδά γηα νξηζκΫλα λεζηΪ, 
ηηο νξεηλΫο πεξηνρΫο θαη ηηο αξαηνθαηνηθεκΫλεο πεξηνρΫο, θαζψο θαη γηα νξηζκΫλεο 

παξακεζφξηεο πεξηνρΫο ηεο Κνηλφηεηαο κεηΪ ηε δηεχξπλζά ηεο, ζα πξΫπεη λα 
εληζρπζνχλ πξνθεηκΫλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ νη ηδηαέηεξεο αλαπηπμηαθΫο ηνπο 

δπζθνιέεο. 

(16) Θα πξΫπεη λα θαζνξηζηνχλ αληηθεηκεληθΪ θξηηάξηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

επηιΫμηκσλ πεξηθεξεηψλ θαη πεξηνρψλ. Πξνο ην ζθνπφ απηφλ, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 
πεξηθεξεηψλ θαη πεξηνρψλ πξνηεξαηφηεηαο ζε θνηλνηηθφ επέπεδν ζα πξΫπεη λα 

ζηεξέδεηαη ζην θνηλφ ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ θαζνξέδεηαη κε 

ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1059/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 
πκβνπιένπ, ηεο 26εο Μαΐνπ 2003, γηα ηε ζΫζπηζε θνηλάο νλνκαηνινγέαο ησλ 

εδαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ κνλΪδσλ (NUTS) [7]. 

(17) Έλαο ζηφρνο "χγθιηζε" ζα θαιχπηεη ηα θξΪηε κΫιε θαη ηηο πεξηθΫξεηεο ησλ 

νπνέσλ ε αλΪπηπμε πζηεξεέ. Οη πεξηθΫξεηεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ζηφρν 



"χγθιηζε" εέλαη εθεέλεο ησλ νπνέσλ ην θαηΪ θεθαιάλ αθαζΪξηζην εγρψξην πξντφλ 

(ΑΔγρΠ), ην νπνέν κεηξΪηαη ζε κνλΪδεο αγνξαζηηθάο δχλακεο, εέλαη κηθξφηεξν απφ 
ην 75 % ηνπ θνηλνηηθνχ κΫζνπ φξνπ. Οη πεξηθΫξεηεο πνπ πΪζρνπλ απφ ηε 

ζηαηηζηηθά επέπησζε ε νπνέα ζπλδΫεηαη κε ηε κεέσζε ηνπ θνηλνηηθνχ κΫζνπ φξνπ 
κεηΪ ηε δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ζα ιακβΪλνπλ, γηα ην ιφγν απηφ, 

ζεκαληηθά κεηαβαηηθά ελέζρπζε πξνθεηκΫλνπ λα νινθιεξψζνπλ ηε δηαδηθαζέα 

ζχγθιηζάο ηνπο. Η ελέζρπζε απηά ζα παχζεη ην 2013 θαη δελ ζα ηελ αθνινπζάζεη 
Ϊιιε κεηαβαηηθά πεξένδνο. Σα θξΪηε κΫιε ηα νπνέα ζα ππαρζνχλ ζην ζηφρν 

"χγθιηζε" θαη ησλ νπνέσλ ην θαηΪ θεθαιάλ αθαζΪξηζην εζληθφ εηζφδεκα (ΑΔΔ) 
εέλαη ιηγφηεξν απφ ην 90 % ηνπ θνηλνηηθνχ κΫζνπ φξνπ ζα ιακβΪλνπλ ελέζρπζε 

δπλΪκεη ηνπ Σακεένπ πλνράο. 

(18) Έλαο ζηφρνο "Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε" ζα θαιχπηεη 

ηελ επηθξΪηεηα ηεο Κνηλφηεηαο εθηφο ηνπ ζηφρνπ "χγθιηζε". Οη επηιΫμηκεο 
πεξηθΫξεηεο εέλαη εθεέλεο νη νπνέεο ππΪγνληαη ζην ζηφρν 1 θαηΪ ηελ πεξένδν 

πξνγξακκαηηζκνχ 2000-2006, νη νπνέεο δελ πιεξνχλ πιΫνλ ηα πεξηθεξεηαθΪ 

θξηηάξηα επηιεμηκφηεηαο ηνπ ζηφρνπ "χγθιηζε" θαη νη νπνέεο, θαηΪ ζπλΫπεηα, 
ιακβΪλνπλ κεηαβαηηθά ελέζρπζε, θαζψο θαη φιεο νη Ϊιιεο πεξηθΫξεηεο ηεο 

Κνηλφηεηαο. 

(19) Έλαο ζηφρνο "Δπξσπατθά εδαθηθά ζπλεξγαζέα" ζα θαιχπηεη ηηο πεξηθΫξεηεο κε 

ρεξζαέα ά ζαιΪζζηα ζχλνξα, ηηο πεξηθΫξεηεο γηα δηαθξαηηθά ζπλεξγαζέα ε νπνέα 
νξέδεηαη ζε ζρΫζε κε δξΪζεηο γηα ηελ πξναγσγά ηεο νινθιεξσκΫλεο εδαθηθάο 

αλΪπηπμεο θαη ηεο ππνζηάξημεο ηεο δηαπεξηθεξεηαθάο ζπλεξγαζέαο θαη αληαιιαγάο 

εκπεηξέαο. 

(20) Η βειηέσζε θαη ε απινχζηεπζε ηεο ζπλεξγαζέαο θαηΪ κάθνο ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπλφξσλ ηεο Κνηλφηεηαο ζπλεπΪγεηαη ηε ρξάζε ησλ κεραληζκψλ παξνράο 
θνηλνηηθάο εμσηεξηθάο ζπλδξνκάο, ηδέσο δε ελφο επξσπατθνχ κεραληζκνχ πνιηηηθάο 

γεηηνλέαο θαζψο θαη ηνπ κεραληζκνχ γηα ηελ πξνεληαμηαθά ζπλδξνκά πνπ 
ζπζηΪζεθε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1085/2006 ηνπ πκβνπιένπ [8]. 

(21) Η ζπκβνιά ηνπ ΔΣΠΑ ζηε ζπλεξγαζέα απηά θαηΪ κάθνο ησλ εμσηεξηθψλ 
ζπλφξσλ ηεο Κνηλφηεηαο ζπκβΪιιεη ζηε δηφξζσζε ησλ θπξέσλ πεξηθεξεηαθψλ 

αληζνξξνπηψλ ζηελ Κνηλφηεηα, θαη θαηΪ ζπλΫπεηα, ζηελ ελέζρπζε ηεο νηθνλνκηθάο 
θαη θνηλσληθάο ηεο ζπλνράο. 

(22) Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ Σακεέσλ θαη νη δξΪζεηο ηηο νπνέεο ρξεκαηνδνηνχλ ζα 

πξΫπεη λα εέλαη ζπλεπεέο κε ηηο Ϊιιεο θνηλνηηθΫο πνιηηηθΫο θαη λα ζπκκνξθψλνληαη 
πξνο ηελ θνηλνηηθά λνκνζεζέα. 

(23) Η δξΪζε ηεο Κνηλφηεηαο ζα πξΫπεη λα εέλαη ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηε 
δξΪζε ησλ θξαηψλ κειψλ ά λα Ϋρεη σο ζηφρν λα ζπκβΪιεη ζηε δξΪζε απηάλ. Η 

εηαηξηθά ζρΫζε ζα πξΫπεη λα εληζρπζεέ κΫζσ ξπζκέζεσλ γηα ηε ζπκκεηνρά 
δηαθφξσλ ηχπσλ εηαέξσλ, ηδέσο ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ, κε πιάξε 

ζεβαζκφ ησλ ζεζκηθψλ ξπζκέζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ. 

(24) Ο πνιπεηάο πξνγξακκαηηζκφο ζα πξΫπεη λα ζηνρεχεη ζηελ επέηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ησλ Σακεέσλ εμαζθαιέδνληαο ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ αλαγθαέσλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηε ζπλΫπεηα θαη ηε ζπλΫρεηα ηεο θνηλάο δξΪζεο ηεο 

Κνηλφηεηαο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ. 

(25) ΓεδνκΫλνπ φηη νη ζηφρνη "χγθιηζε", "Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

απαζρφιεζε" θαη "Δπξσπατθά εδαθηθά ζπλεξγαζέα" δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ 

ηθαλνπνηεηηθΪ απφ ηα θξΪηε κΫιε, ιφγσ ηεο Ϋθηαζεο ησλ δηαθνξψλ θαη ηνπ νξένπ 
ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πφξσλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ εέλαη 

επηιΫμηκεο δπλΪκεη ηνπ ζηφρνπ "χγθιηζε", θαη κπνξνχλ ζπλεπψο λα επηηεπρζνχλ 
θαιχηεξα ζε θνηλνηηθφ επέπεδν, κΫζσ ηεο εμαζθΪιηζεο πνιπεηνχο θνηλνηηθάο 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ επηηξΫπεη ζηελ πνιηηηθά γηα ηε ζπλνρά λα επηθεληξψλεηαη ζηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο Κνηλφηεηαο, ε Κνηλφηεηα κπνξεέ λα ιΪβεη κΫηξα ζχκθσλα κε 
ηελ αξρά ηεο επηθνπξηθφηεηαο ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηεο ζπλζάθεο. χκθσλα κε ηελ αξρά 

ηεο αλαινγηθφηεηαο ηνπ ηδένπ Ϊξζξνπ, ν παξψλ θαλνληζκφο δελ ππεξβαέλεη ηα 
αλαγθαέα γηα ηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. 



(26) Δέλαη ζθφπηκν λα ηεζνχλ κεηξάζηκνη ζηφρνη γηα ηα θξΪηε κΫιε ηεο Δπξσπατθάο 

Έλσζεο κε ηε ζχλζεζά ηεο πξηλ απφ ηελ 1ε Μαΐνπ 2004, βΪζεη ησλ ζηφρσλ 
"χγθιηζε" θαη "Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε", κε ζθνπφ ηελ 

πξναγσγά ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγέα ζΫζεσλ απαζρφιεζεο. 
Απαηηεέηαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θαηΪιιεισλ ηξφπσλ κΫηξεζεο θαη ππνβνιάο 

εθζΫζεσλ ζρεηηθΪ κε ηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. 

(27) Δέλαη ζθφπηκν λα εληζρπζεέ ε επηθνπξηθφηεηα θαη ε αλαινγηθφηεηα ηεο 

παξΫκβαζεο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακεέσλ θαη ηνπ Σακεένπ πλνράο. 

(28) ΓπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 274 ηεο ζπλζάθεο, ζηα πιαέζηα ηεο επηκεξηζκΫλεο 

δηαρεέξηζεο, ζα πξΫπεη λα θαζνξηζηνχλ νη πξνυπνζΫζεηο πνπ επηηξΫπνπλ ζηελ 

Δπηηξνπά λα αζθεέ ηηο αξκνδηφηεηΫο ηεο γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ γεληθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη λα δηεπθξηληζηνχλ νη επζχλεο 

ζπλεξγαζέαο κε ηα θξΪηε κΫιε. Η εθαξκνγά απηψλ ησλ πξνυπνζΫζεσλ ζα πξΫπεη 
λα επηηξΫςεη ζηελ Δπηηξνπά λα εμαζθαιέζεη φηη ηα θξΪηε κΫιε ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

Σακεέα θαηΪ λφκηκν θαη νξζφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηελ αξρά ηεο ρξεζηάο 
δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ. 

(29) ΠξνθεηκΫλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ πξαγκαηηθΫο νηθνλνκηθΫο επηπηψζεηο, νη 
εληζρχζεηο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακεέσλ δελ ζα πξΫπεη λα αληηθαζηζηνχλ δεκφζηεο 

δαπΪλεο ησλ θξαηψλ κειψλ δπλΪκεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκφ. Η επαιάζεπζε, 

κΫζσ ηεο εηαηξηθάο ζρΫζεο, ηεο αξράο ηεο πξνζζεηηθφηεηαο ζα πξΫπεη λα 
επηθεληξψλεηαη ζηηο πεξηνρΫο ηνπ ζηφρνπ "χγθιηζε" ιφγσ ηνπ χςνπο ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ πφξσλ πνπ δηαηέζεληαη γη' απηΫο θαη εέλαη δπλαηφλ λα Ϋρεη σο 
απνηΫιεζκα δεκνζηνλνκηθά δηφξζσζε εΪλ δελ ηεξεέηαη ε πξνζζεηηθφηεηα. 

(30) ηα πιαέζηα ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο ππΫξ ηεο νηθνλνκηθάο θαη θνηλσληθάο 
ζπλνράο, ε Κνηλφηεηα, ζε φια ηα ζηΪδηα εθαξκνγάο ησλ Σακεέσλ, Ϋρεη σο ζηφρνπο 

ηελ εμΪιεηςε ησλ αληζνηάησλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ, φπσο πξνβιΫπεηαη ζηα Ϊξζξα 2 θαη 3 ηεο ζπλζάθεο, θαζψο θαη ηελ 
απνηξνπά ησλ δηαθξέζεσλ ιφγσ θχινπ, θπιάο ά εζληθάο θαηαγσγάο, ζξεζθεέαο ά 

πεπνηζάζεσλ, αλαπεξέαο, ειηθέαο ά γελεηάζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

(31) Η Δπηηξνπά ζα πξΫπεη λα θαζνξέζεη ηελ ελδεηθηηθά εηάζηα θαηαλνκά ησλ 

δηαζΫζηκσλ πηζηψζεσλ αλαιάςεσλ ππνρξεψζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο αληηθεηκεληθά 
θαη δηαθαλά κΫζνδν, ιακβΪλνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπάο, ηα 

ζπκπεξΪζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιένπ, ηεο 15εο θαη 16εο Γεθεκβξένπ 2005, 

θαη ηε δηνξγαληθά ζπκθσλέα, ηεο 17εο Μαΐνπ 2006, κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιένπ, ηνπ πκβνπιένπ θαη ηεο Δπηηξνπάο γηα ηε δεκνζηνλνκηθά πεηζαξρέα 

θαη ηε ρξεζηά δεκνζηνλνκηθά δηαρεέξηζε κΫζα ζηα πιαέζηα ηεο εηάζηαο δηαδηθαζέαο 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ [9], κε ζθνπφ λα επηηεπρζεέ ζεκαληηθά ζπγθΫληξσζε ζηηο 

πεξηθΫξεηεο ε αλΪπηπμε ησλ νπνέσλ πζηεξεέ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ φζσλ πνπ 
ιακβΪλνπλ κεηαβαηηθά ζηάξημε ιφγσ ησλ ζηαηηζηηθψλ επηπηψζεσλ. 

(32) Η δεκνζηνλνκηθά ζπγθΫληξσζε ζηνλ ζηφρν "χγθιηζε" ζα πξΫπεη λα απμεζεέ 
ιφγσ ησλ κεγαιχηεξσλ δηαθνξψλ ζηε δηεπξπκΫλε Δπξσπατθά Έλσζε, ε 

πξνζπΪζεηα ππΫξ ηνπ ζηφρνπ "Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε" 

πνπ βνεζΪ ζηε βειηέσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο ζην 
ππφινηπν ηεο Κνηλφηεηαο ζα πξΫπεη λα δηαηεξεζεέ, νη δε πφξνη γηα ην ζηφρν 

"Δπξσπατθά εδαθηθά ζπλεξγαζέα" ζα πξΫπεη λα απμεζνχλ ιφγσ ηεο ηδηαέηεξεο 
πξνζηηζΫκελεο αμέα ηνπ. 

(33) Οη εηάζηεο πηζηψζεηο πνπ δηαηέζεληαη ζε Ϋλα θξΪηνο κΫινο ζην πιαέζην ησλ 
Σακεέσλ ζα πξΫπεη λα πεξηνξέδνληαη ζε αλψηαην φξην πνπ θαζνξέδεηαη κε βΪζε ηελ 

ηθαλφηεηΪ ηνπ γηα απνξξφθεζε. 

(34) Σν 3 % ησλ πηζηψζεσλ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακεέσλ πνπ δηαηέζεληαη ζηα θξΪηε 

κΫιε ζην πιαέζην ησλ ζηφρσλ "χγθιηζε" θαη "Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

απαζρφιεζε" κπνξεέ λα εγγξΪθεηαη ζε εζληθφ απνζεκαηηθφ γηα ηελ επηβξΪβεπζε 
ησλ επηδφζεσλ. 

(35) Οη πηζηψζεηο πνπ δηαηέζεληαη ζην πιαέζην ησλ Σακεέσλ ζα πξΫπεη λα 
αλαπξνζαξκφδνληαη κε βΪζε πΪγην ζπληειεζηά ελφςεη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 



(36) ΠξνθεηκΫλνπ λα απμεζεέ ην ζηξαηεγηθφ πεξηερφκελν θαη λα πξναρζεέ ε 

δηαθΪλεηα ηεο πνιηηηθάο γηα ηε ζπλνρά κΫζσ ηεο ελζσκΪησζεο ησλ 
πξνηεξαηνηάησλ ηεο Κνηλφηεηαο, ην πκβνχιην ζα πξΫπεη λα ζεζπέζεη ζηξαηεγηθΫο 

θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο κε βΪζε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπάο. Σν πκβνχιην ζα πξΫπεη 
λα εμεηΪζεη ηελ εθαξκνγά ησλ ελ ιφγσ θαηεπζπληεξέσλ γξακκψλ απφ ηα θξΪηε 

κΫιε κε βΪζε ζηξαηεγηθά ππνβνιά εθζΫζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπά. 

(37) Με βΪζε ηηο ζηξαηεγηθΫο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο πνπ ζεζπέδεη ην πκβνχιην, 

εέλαη ζθφπηκν θΪζε θξΪηνο κΫινο λα εθπνλεέ, ζε δηΪινγν κε ηελ Δπηηξνπά, εζληθφ 

Ϋγγξαθν αλαθνξΪο γηα ηελ αλαπηπμηαθά ηνπ ζηξαηεγηθά, ην νπνέν ζα απνηειεέ ην 
πιαέζην γηα ηελ εθπφλεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ. Με βΪζε ηελ εζληθά 

ζηξαηεγηθά, ε Δπηηξνπά ζα πξΫπεη λα ιακβΪλεη ππφςε ην εζληθφ ζηξαηεγηθφ 
πιαέζην αλαθνξΪο θαη λα απνθαζέδεη γηα νξηζκΫλα ζηνηρεέα ηνπ. 

(38) Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε δηαρεέξηζε ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακεέσλ ζα πξΫπεη λα 
απινπζηεπζνχλ κε βΪζε ηα ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπο κε ηελ πξφβιεςε φηη ηα 

επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα ζα ρξεκαηνδνηνχληαη εέηε απφ ην ΔΣΠΑ εέηε απφ ην 
ΔΚΣ, θαζΫλα απφ ηα νπνέα εέλαη δπλαηφλ λα ρξεκαηνδνηεέ, θαηΪ ζπκπιεξσκαηηθφ 

θαη πεξηνξηζκΫλν ηξφπν, δξΪζεηο πνπ ππΪγνληαη ζην πεδέν εθαξκνγάο ηνπ Ϊιινπ 

Σακεένπ. 

(39) ΠξνθεηκΫλνπ λα βειηησζεέ ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηΪ ηνπο θαη λα απινπζηεπζεέ ε 

εθηΫιεζά ηνπο, νη εληζρχζεηο ηνπ Σακεένπ πλνράο θαη ηνπ ΔΣΠΑ ζα πξΫπεη λα 
πξνγξακκαηέδνληαη απφ θνηλνχ ζηα πιαέζηα ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ 

ζηνπο ηνκεέο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη λα Ϋρνπλ εζληθά 
γεσγξαθηθά θΪιπςε. 

(40) Ο πξνγξακκαηηζκφο ζα πξΫπεη λα εμαζθαιέδεη ην ζπληνληζκφ ησλ Σακεέσλ 
κεηαμχ ηνπο, κε ηα Ϊιια πθηζηΪκελα ρξεκαηνδνηηθΪ κΫζα, κε ηελ ΔΣΔπ θαη ην 

Δπξσπατθφ Σακεέν Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ). Ο ζπληνληζκφο απηφο ζα πξΫπεη λα θαιχπηεη 

επέζεο ηελ εθπφλεζε πνιχπινθσλ ρξεκαηνδνηηθψλ ζπζηεκΪησλ θαη εηαηξηθψλ 
ζρΫζεσλ δεκφζηνπ — ηδησηηθνχ ηνκΫα. 

(41) Δέλαη ζθφπηκν λα δηαζθαιηζζεέ ε βειηέσζε ηεο πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε 
θαη ζε θαηλνηφκν ρξεκαηννηθνλνκηθά ηερληθά, ηδέσο φζνλ αθνξΪ ηηο πνιχ κηθξΫο, ηηο 

κηθξΫο θαη ηηο κεζαέεο επηρεηξάζεηο, θαη γηα επελδχζεηο ζε εηαηξηθΫο ζρΫζεηο δεκφζηνπ 
— ηδησηηθνχ ηνκΫα θαη ζε Ϊιια Ϋξγα πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζε Ϋλα νινθιεξσκΫλν 

ζρΫδην γηα ηε βηψζηκε αζηηθά αλΪπηπμε. Σα θξΪηε κΫιε κπνξνχλ λα απνθαζέδνπλ 

λα επηιΫγνπλ Ϋλα ηακεέν ραξηνθπιαθένπ κΫζσ ηεο αλΪζεζεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ 
ζχκθσλα κε ην δέθαην πεξέ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ θαη λα πεξηιακβΪλνπλ ηπρφλ 

παξεθθιέζεηο ζην εζληθφ δέθαην ζπκβαηΫο κε ην θνηλνηηθφ δέθαην. ε Ϊιιεο 
πεξηπηψζεηο, φπνπ ηα θξΪηε κΫιε γλσξέδνπλ φηη δελ εθαξκφδεηαη ην δέθαην πεξέ 

δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ, ν νξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ΔΣΔ θαη ηεο ΔΣΔπ 
δηθαηνινγεέ ηε ρνξάγεζε επηρνξάγεζεο απφ ηα θξΪηε κΫιε ε νπνέα εέλαη Ϊκεζε 

ρξεκαηνδνηηθά ζπλεηζθνξΪ απφ επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα κΫζσ δσξεΪο. Τπφ 

ηνπο έδηνπο φξνπο, ε εζληθά λνκνζεζέα κπνξεέ λα πξνβιΫπεη ηε δπλαηφηεηα γηα 
ρνξάγεζε επηρνξάγεζεο ζε Ϊιια ρξεκαηνπηζησηηθΪ ηδξχκαηα ρσξέο πξφζθιεζε 

ππνβνιάο πξνηΪζεσλ. 

(42) ΚαηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζρεδέσλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ, 

ε Δπηηξνπά ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξέεο γηα λα θξέλεη 
θαηΪ πφζνλ ε ρξεκαηνδνηηθά ζπλεηζθνξΪ ησλ Σακεέσλ δελ νδεγεέ ζε ζεκαληηθά 

απψιεηα ζΫζεσλ εξγαζέαο ζε πθηζηΪκελεο ηνπνζεζέεο εληφο ηεο Δπξσπατθάο 

Έλσζεο, πξνθεηκΫλνπ λα κεξηκλάζεη ψζηε ε θνηλνηηθά ρξεκαηνδφηεζε λα κελ 
ππνζηεξέδεη κεηεγθαηΪζηαζε εληφο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. 

(43) Η πεξένδνο πξνγξακκαηηζκνχ ζα δηαξθΫζεη γηα κέα κφλνλ επηαεηέα 
πξνθεηκΫλνπ λα δηαηεξεζεέ ε απινχζηεπζε ηνπ ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο πνπ 

θαζνξέδεηαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999. 

(44) ηα πιαέζηα ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ ην ΔΣΠΑ, ηα θξΪηε κΫιε θαη νη δηαρεηξηζηηθΫο αξρΫο κπνξνχλ λα πξνβαέλνπλ 
ζηηο ξπζκέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαπεξηθεξεηαθά ζπλεξγαζέα θαη κπνξνχλ λα 



ιακβΪλνπλ ππφςε ηα εηδηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ πεξηνρψλ κε θπζηθΪ 

κεηνλεθηάκαηα. 

(45) ΠξνθεηκΫλνπ λα αληηκεησπηζηεέ ε αλΪγθε απινχζηεπζεο θαη απνθΫληξσζεο, ν 

πξνγξακκαηηζκφο θαη ε δεκνζηνλνκηθά δηαρεέξηζε ζα πξΫπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη 
κφλνλ ζε επέπεδν επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ θαη αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο, 

δεδνκΫλνπ φηη ην θνηλνηηθφ πιαέζην ζηάξημεο θαη ην ζπκπιάξσκα πξνγξακκαηηζκνχ 
πνπ πξνβιΫπνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999 ζα πξΫπεη λα 

θαηαξγεζνχλ. 

(46) ηα πιαέζηα ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ ην ΔΣΠΑ κε βΪζε ηνπο ζηφρνπο "χγθιηζε" θαη "Πεξηθεξεηαθά 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε", ηα θξΪηε κΫιε, νη πεξηθΫξεηεο θαη νη 
δηαρεηξηζηηθΫο αξρΫο κπνξνχλ λα κεηαβηβΪδνπλ αξκνδηφηεηεο ζηηο αξρΫο αζηηθψλ 

πεξηνρψλ γηα ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλαβΪζκηζε ησλ πφιεσλ. 

(47) Οη πξφζζεηεο πηζηψζεηο γηα ηελ αληηζηΪζκηζε ησλ πξφζζεησλ δαπαλψλ πνπ 

αληηκεησπέδνπλ νη εμφρσο απφθεληξεο πεξηθΫξεηεο ζα πξΫπεη λα ελζσκαησζνχλ ζηα 
επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΣΠΑ ζηηο πεξηθΫξεηεο 

απηΫο. 

(48) Θα πξΫπεη λα ππΪξμνπλ ρσξηζηΫο ξπζκέζεηο γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ ζηφρνπ 

"Δπξσπατθά εδαθηθά ζπλεξγαζέα" πνπ ρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην ΔΣΠΑ. 

(49) Η Δπηηξνπά ζα πξΫπεη λα Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα εγθξέλεη κεγΪια Ϋξγα ηα νπνέα 

ζπκπεξηιακβΪλνληαη ζηα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα, ελ αλΪγθε θαη ζε 
δηαβνχιεπζε κε ηελ ΔΣΔπ, πξνθεηκΫλνπ λα αμηνινγεέ ην ζθνπφ ηνπο, ηηο επηπηψζεηο 

ηνπο θαη ηηο ξπζκέζεηο γηα ηε ζρεδηαδφκελε ρξάζε ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ. 

(50) Δέλαη ρξάζηκν λα πξνζδηνξηζζνχλ ηα εέδε δξΪζεσλ ζηηο νπνέεο ηα Σακεέα 

παξΫρνπλ ζηάξημε ππφ κνξθά ηερληθάο βνάζεηαο. 

(51) Απαηηεέηαη λα δηαζθαιέδεηαη φηη δηαηέζεληαη επαξθεέο πφξνη ψζηε λα βνεζνχληαη 

ηα θξΪηε κΫιε ζηελ εθπφλεζε θαη αμηνιφγεζε Ϋξγσλ. Η ΔΣΔπ δηαδξακαηέδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξνρά ζπλδξνκάο απηνχ ηνπ εέδνπο θαη, γηα ην ζθνπφ 
απηφλ, κπνξεέ λα ιακβΪλεη επηρνξάγεζε απφ ηελ Δπηηξνπά. 

(52) Δέλαη επέζεο ζθφπηκν λα πξνβιεθζεέ ε δπλαηφηεηα επηρνξάγεζεο απφ ηελ 
Δπηηξνπά ζην ΔΣΔ πξνθεηκΫλνπ λα πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ 

θαηλνηφκσλ κΫζσλ ρξεκαηννηθνλνκηθάο ηερληθάο γηα πνιχ κηθξΫο, κηθξΫο θαη 
κεζαέεο επηρεηξάζεηο. 

(53) Γηα ηνπο αλσηΫξσ ιφγνπο, ε ΔΣΔπ θαη ην ΔΣΔ κπνξνχλ λα ιακβΪλνπλ 
επηρνξάγεζε απφ ηελ Δπηηξνπά γηα λα αλαιακβΪλνπλ δξΪζεηο ηερληθάο βνάζεηαο 

ζηνλ ηνκΫα ηεο βηψζηκεο αζηηθάο αλΪπηπμεο ά γηα ηε ζηάξημε κΫηξσλ 

αλαδηΪξζξσζεο γηα βηψζηκε νηθνλνκηθά δξαζηεξηφηεηα ζε πεξηνρΫο πνπ πιάηηνληαη 
απφ νηθνλνκηθά θξέζε. 

(54) Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπλδξνκάο ησλ Σακεέσλ εμαξηΪηαη επέζεο απφ ηελ 
ελζσκΪησζε αμηφπηζηεο αμηνιφγεζεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε. Δλ πξνθεηκΫλσ, ζα πξΫπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη αξκνδηφηεηεο 
ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο Δπηηξνπάο. 

(55) ηα πιαέζηα ησλ εζληθψλ ηνπο θνλδπιέσλ γηα ηνπο ζηφρνπο "χγθιηζε" θαη 
"Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε", ηα θξΪηε κΫιε δχλαληαη λα 

πξνβιΫπνπλ Ϋλα κηθξφ απνζεκαηηθφ γηα λα αληαπνθξέλνληαη γξάγνξα ζε 

απξφβιεπηεο ηνκεαθΫο ά ηνπηθΫο δηαηαξαρΫο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
θνηλσληθννηθνλνκηθΫο αλαδηαξζξψζεηο ά απφ ηα απνηειΫζκαηα εκπνξηθψλ 

ζπκθσληψλ. 

(56) Δέλαη ζθφπηκν λα νξηζζεέ πνηεο απφ ηηο δαπΪλεο ζε Ϋλα θξΪηνο κΫινο κπνξνχλ 

λα εμνκνησζνχλ πξνο δεκφζηεο δαπΪλεο πξνθεηκΫλνπ λα γέλεηαη ν ππνινγηζκφο ηεο 
ζπλνιηθάο εζληθάο δεκφζηαο ζπλεηζθνξΪο ζε Ϋλα επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα· γηα ην 

ζθνπφ απηφλ, δΫνλ εέλαη λα γέλεηαη αλαθνξΪ ζηνπο "θνξεέο δεκνζένπ δηθαένπ" φπσο 
νξέδνληαη ζηηο θνηλνηηθΫο νδεγέεο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβΪζεηο, δηφηη νη θνξεέο απηνέ 

πεξηιακβΪλνπλ δηΪθνξα εέδε δεκφζησλ ά ηδησηηθψλ θνξΫσλ πνπ Ϋρνπλ 

ζπγθξνηεζεέ γηα λα θαιχςνπλ αλΪγθεο γεληθνχ ζπκθΫξνληνο ρσξέο βηνκεραληθφ ά 



εκπνξηθφ ραξαθηάξα θαη ειΫγρνληαη απφ ην θξΪηνο ά απφ πεξηθεξεηαθΫο θαη ηνπηθΫο 

αξρΫο. 

(57) ΠξΫπεη λα θαζνξηζηνχλ ηα ζηνηρεέα γηα ηε δηαθνξνπνέεζε ηεο ζπλεηζθνξΪο 

ησλ Σακεέσλ ζηα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα θαη, πην ζπγθεθξηκΫλα, λα απμεζεέ ην 
πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηΫιεζκα ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ. ΠξΫπεη επέζεο λα 

θαζνξηζηνχλ ηα αλψηαηα φξηα γηα ηε ζπλεηζθνξΪ ησλ Σακεέσλ, κε βΪζε ην εέδνο 
ηνπ Σακεένπ θαη ην ζηφρν. 

(58) Απαηηεέηαη επέζεο λα νξηζζεέ ε Ϋλλνηα ηνπ Ϋξγνπ πνπ παξΪγεη Ϋζνδα θαη λα 
πξνζδηνξηζζνχλ νη θνηλνηηθΫο αξρΫο θαη θαλφλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ζπλεηζθνξΪο ησλ Σακεέσλ. Γηα νξηζκΫλεο επελδχζεηο δελ εέλαη 

αληηθεηκεληθΪ δπλαηφ λα ππνινγηζζνχλ εθ ησλ πξνηΫξσλ ηα Ϋζνδα θαη, γηα ην ιφγν 
απηφλ, εέλαη αλαγθαέν λα νξηζζεέ ε κεζνδνινγέα πνπ ζα δηαζθαιέδεη φηη ηα Ϋζνδα 

απηΪ ζα απνθιεένληαη απφ ηε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε. 

(59) Θα πξΫπεη λα νξέδνληαη νη εκεξνκελέεο Ϋλαξμεο θαη ιάμεο ηεο επηιεμηκφηεηαο 

ησλ δαπαλψλ, ψζηε λα ππΪξρεη εληαένο θαη δέθαηνο θαλφλαο γηα ηελ πινπνέεζε ησλ 
Σακεέσλ ζε φιε ηελ Κνηλφηεηα. Γηα λα δηεπθνιπλζεέ ε εθηΫιεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκΪησλ εέλαη ζθφπηκν λα ζεζπηζζεέ φηη ε εκεξνκελέα Ϋλαξμεο γηα ηελ 
επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ κπνξεέ λα ηνπνζεηεζεέ πξηλ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξένπ 

2007 εΪλ ην ελδηαθεξφκελν θξΪηνο κΫινο ππνβΪιεη επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα πξηλ 

απφ απηά ηελ εκεξνκελέα. 

(60) χκθσλα κε ηελ αξρά ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

εμαηξΫζεσλ πνπ πξνβιΫπνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 5εο Ινπιένπ 2006, γηα ην 

Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο [10], ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 
1081/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 5εο Ινπιένπ 

2006, γηα ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν [11], θαη ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 

1084/2006 ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 11εο Ινπιένπ 2006, γηα ην Σακεέν πλνράο [12], ζα 
πξΫπεη λα ππΪξρνπλ εζληθνέ θαλφλεο γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ. 

(61) ΠξνθεηκΫλνπ λα εμαζθαιηζηεέ ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε δηθαηνζχλε θαη ε 
βηψζηκε επέπησζε ηεο παξΫκβαζεο ησλ Σακεέσλ, ζα πξΫπεη λα ζεζπηζζνχλ 

δηαηΪμεηο πνπ λα εμαζθαιέδνπλ φηη νη επελδχζεηο ζε επηρεηξάζεηο ζα Ϋρνπλ 
καθξνπξφζεζκα απνηειΫζκαηα θαη λα απνηξΫπνπλ ηελ εηζαγσγά αδηθαηνιφγεηνπ 

πιενλεθηάκαηνο κΫζσ ηεο ρξάζεο ησλ Σακεέσλ απηψλ. ΠξΫπεη λα εμαζθαιηζηεέ φηη 

νη επελδχζεηο νη νπνέεο ιακβΪλνπλ ζπλδξνκά απφ ηα Σακεέα κπνξνχλ λα 
απνζβεζηνχλ εληφο κηαο επαξθψο καθξΪο πεξηφδνπ. 

(62) Σα θξΪηε κΫιε ζα πξΫπεη λα ιακβΪλνπλ ηα θαηΪιιεια κΫηξα πξνθεηκΫλνπ λα 
εμαζθαιέζνπλ ηελ νξζά ιεηηνπξγέα ησλ ζπζηεκΪησλ ηνπο δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ. 

Πξνο ηνχην, πξΫπεη λα θαζνξηζηνχλ νη γεληθΫο αξρΫο θαη νη απαηηνχκελεο 
ιεηηνπξγέεο ηηο νπνέεο ζα πιεξνχλ ηα ζπζηάκαηα ειΫγρνπ φισλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκΪησλ κε βΪζε ηελ ηζρχνπζα θνηλνηηθά λνκνζεζέα γηα ηελ πεξένδν 
πξνγξακκαηηζκνχ 2000-2006. 

(63) Δέλαη, επνκΫλσο, ζθφπηκν λα θαζνξηζζεέ κηα θαη κφλν δηαρεηξηζηηθά αξρά γηα 
θΪζε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαη λα απνζαθεληζηνχλ ηφζν ε αξκνδηφηεηΪ ηεο 

φζν θαη ηα θαζάθνληα ηεο ειεγθηηθάο αξράο. ΠξΫπεη επέζεο λα εμαζθαιηζηνχλ 

νκνηφκνξθα πνηνηηθΪ πξφηππα φζνλ αθνξΪ ηελ πηζηνπνέεζε ησλ δαπαλψλ θαη ησλ 
αηηάζεσλ πιεξσκψλ πξηλ απηΫο δηαβηβαζηνχλ ζηελ Δπηηξνπά. ΠξΫπεη λα 

δηεπθξηληζηεέ ε θχζε θαη ε πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ζηηο νπνέεο ζηεξέδνληαη νη 
αηηάζεηο απηΫο θαη, πξνο ην ζθνπφ απηφλ, λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα θαζάθνληα ηεο 

αξράο πηζηνπνέεζεο. 

(64) Η παξαθνινχζεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ απαηηεέηαη γηα λα 

εμαζθαιέδεηαη ε πνηφηεηα ηεο πινπνέεζάο ηνπο. Πξνο ην ζθνπφ απηφλ, ζα πξΫπεη λα 

ζπζηαζνχλ επηηξνπΫο παξαθνινχζεζεο θαη λα θαζνξηζηνχλ νη αξκνδηφηεηΫο ηνπο 
θαζψο θαη νη πιεξνθνξέεο πνπ πξΫπεη λα δηαβηβΪδνληαη ζηελ Δπηηξνπά θαη ην 

πιαέζην εμΫηαζεο απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ. Γηα λα βειηησζεέ ε αληαιιαγά 
πιεξνθνξηψλ φζνλ αθνξΪ ηελ εθαξκνγά ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ, ζα 

πξΫπεη λα ζεζκνζεηεζεέ ε αξρά ηεο αληαιιαγάο δεδνκΫλσλ κε ειεθηξνληθΪ κΫζα. 



(65) χκθσλα κε ηηο αξρΫο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηα θξΪηε 

κΫιε ζα πξΫπεη λα θΫξνπλ ηελ πξσηαξρηθά επζχλε γηα ηελ πινπνέεζε θαη ηνλ 
Ϋιεγρν ησλ παξεκβΪζεσλ. 

(66) Θα πξΫπεη λα θαζνξηζηνχλ νη ππνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ φζνλ αθνξΪ ηα 
ζπζηάκαηα δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ, ηελ πηζηνπνέεζε ησλ δαπαλψλ, θαη ηελ 

πξφιεςε, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δηφξζσζε ησλ παξαηππηψλ θαη ησλ παξαβΪζεσλ 
ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαένπ, πξνθεηκΫλνπ λα εμαζθαιηζηεέ ε απνηειεζκαηηθά θαη νξζά 

πινπνέεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ. πγθεθξηκΫλα, φζνλ αθνξΪ ηε 

δηαρεέξηζε θαη ηνλ Ϋιεγρν, πξΫπεη λα θαζνξηζηνχλ νη δηαδηθαζέεο βΪζεη ησλ νπνέσλ 
ηα θξΪηε κΫιε ζα παξΫρνπλ ηε δηαβεβαέσζε φηη ηα ζπζηάκαηα ππΪξρνπλ θαη 

ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθΪ. 

(67) Με ηελ επηθχιαμε ησλ εμνπζηψλ ηεο Δπηηξνπάο φζνλ αθνξΪ ηνλ 

δεκνζηνλνκηθφ Ϋιεγρν, ε ζπλεξγαζέα κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο Δπηηξνπάο 
ζηνλ ηνκΫα απηφλ ζα πξΫπεη λα απμεζεέ θαη ζα πξΫπεη λα θαζνξηζηνχλ ηα θξηηάξηα 

ηα νπνέα ζα επηηξΫπνπλ ζηελ Δπηηξνπά λα θαζνξέδεη, ζηα πιαέζηα ηεο ζηξαηεγηθάο 
ηεο γηα ηνλ Ϋιεγρν ησλ εζληθψλ ζπζηεκΪησλ, ην επέπεδν ηεο δηαβεβαέσζεο πνπ 

κπνξεέ λα ιακβΪλεη απφ ηνπο εζληθνχο θνξεέο ειΫγρνπ. 

(68) Η Ϋθηαζε θαη ε Ϋληαζε ησλ θνηλνηηθψλ ειΫγρσλ ζα πξΫπεη λα εέλαη αλΪινγεο 

κε ην χςνο ηεο ζπλεηζθνξΪο ηεο Κνηλφηεηαο. Όηαλ Ϋλα θξΪηνο κΫινο εέλαη ν θχξηνο 

ρξεκαηνδφηεο ελφο πξνγξΪκκαηνο, ην θξΪηνο κΫινο απηφ ζα πξΫπεη λα Ϋρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα νξγαλψλεη νξηζκΫλα ζηνηρεέα ησλ ξπζκέζεσλ πεξέ ειΫγρνπ 

ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο ηνπ θαλφλεο. ηηο έδηεο πεξηπηψζεηο, πξΫπεη λα 
θαζνξηζηεέ φηη ε Δπηηξνπά κπνξεέ λα δηαθνξνπνηεέ ηα κΫζα κε ηα νπνέα ηα θξΪηε 

κΫιε ζα πξΫπεη λα εθηεινχλ ηα θαζάθνληα ηεο πηζηνπνέεζεο ησλ δαπαλψλ θαη ηεο 

επαιάζεπζεο ησλ ζπζηεκΪησλ δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ θαη λα θαζνξέδεη ηηο 
πξνυπνζΫζεηο ππφ ηηο νπνέεο ε Δπηηξνπά δηθαηνχηαη λα πεξηνξέδεη ην δηθφ ηεο Ϋιεγρν 

θαη λα ζηεξέδεηαη ζηηο δηαβεβαηψζεηο πνπ παξΫρνπλ νη εζληθνέ θνξεέο. 

(69) Η πξνθαηαβνιά πνπ θαηαβΪιιεηαη θαηΪ ηελ Ϋλαξμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκΪησλ εμαζθαιέδεη θαλνληθά ηακεηαθά ξνά πνπ δηεπθνιχλεη ηηο πιεξσκΫο 
πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο θαηΪ ηελ πινπνέεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο. 

ΚαηΪ ζπλΫπεηα, ζα πξΫπεη λα πξνβιεθζνχλ πξνθαηαβνιΫο γηα ηα δηαξζξσηηθΪ 
ηακεέα χςνπο 5 % (γηα ηα θξΪηε κΫιε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο κε ηε ζχλζεζά ηεο 

πξηλ απφ ηελ 1ε Μαΐνπ 2004) θαη 7 % (γηα ηα θξΪηε κΫιε πνπ πξνζρψξεζαλ ζηελ 

Έλσζε ην 2004 ά αξγφηεξα) θαη γηα ην Σακεέν πλνράο 7,5 % (γηα ηα θξΪηε κΫιε 
ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο κε ηε ζχλζεζά ηεο πξηλ απφ ηελ 1ε Μαΐνπ 2004) θαη 10,5 

% (γηα ηα θξΪηε κΫιε πνπ πξνζρψξεζαλ ζηελ Δπξσπατθά Έλσζε ην 2004 ά 
αξγφηεξα) σο ζπλδξνκά γηα ηελ επέζπεπζε ηεο πινπνέεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκΪησλ. 

(70) Δθηφο απφ ηελ αλαζηνιά ησλ πιεξσκψλ ζε πεξέπησζε πνπ εληνπηζζεέ ζνβαξά 

Ϋιιεηςε ζηα ζπζηάκαηα δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ, ζα πξΫπεη λα ζεζπηζηνχλ κΫηξα 

πνπ λα επηηξΫπνπλ, ζηνλ θχξην δηαηΪθηε λα δηαθφπηεη ηηο πιεξσκΫο ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ ππΪξρνπλ ζηνηρεέα πνπ λα ππνδειψλνπλ ζεκαληηθά Ϋιιεηςε ζηελ 

νξζά ιεηηνπξγέα ησλ ελ ιφγσ ζπζηεκΪησλ. 

(71) Οη θαλφλεο γηα ηελ απηφκαηε απνδΫζκεπζε ζα επηζπεχζνπλ ηελ πινπνέεζε 

ησλ πξνγξακκΪησλ. Πξνο ην ζθνπφ απηφλ, εέλαη ζθφπηκν λα θαζνξηζηνχλ νη 
ξπζκέζεηο γηα ηελ εθαξκνγά ηνπο θαη ηα ηκάκαηα ησλ πηζηψζεσλ αλαιάςεσλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηα νπνέα εέλαη δπλαηφλ λα εμαηξνχληαη απφ 

απηνχο, θπξέσο φηαλ νη θαζπζηεξάζεηο πινπνέεζεο νθεέινληαη ζε πεξηζηΪζεηο πνπ 
εέλαη αλεμΪξηεηεο απφ ηνλ αηηνχληα, ά ζε κε θπζηνινγηθΫο ά απξφβιεπηεο 

πεξηζηΪζεηο νη επηπηψζεηο ησλ νπνέσλ δελ εέλαη δπλαηφλ λα απνθεπρζνχλ παξΪ ηηο 
θαηαβιεζεέζεο πξνζπΪζεηεο. 

(72) Οη δηαδηθαζέεο γηα ην θιεέζηκν ζα πξΫπεη λα απινπζηεπζνχλ κε ηελ παξνρά ηεο 
δπλαηφηεηαο ζηα θξΪηε κΫιε πνπ ην επηζπκνχλ θαη ζχκθσλα κε ην 

ρξνλνδηΪγξακκα πνπ επηιΫγνπλ λα θιεέλνπλ ελ κΫξεη Ϋλα επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα 
φζνλ αθνξΪ ηηο πξΪμεηο πνπ Ϋρνπλ νινθιεξσζεέ. Πξνο ηνχην, ζα πξΫπεη λα 

πξνβιεθζεέ ην θαηΪιιειν πιαέζην. 



(73) Σα κΫηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζα 

πξΫπεη λα ζεζπέδνληαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 1999/468/ΔΚ ηνπ πκβνπιένπ, 
ηεο 28εο Ινπλένπ 1999, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ Ϊζθεζεο ησλ εθηειεζηηθψλ 

αξκνδηνηάησλ πνπ αλαηέζεληαη ζηελ Δπηηξνπά [13]. Η Δπηηξνπά πξΫπεη λα ζεζπέζεη 
ηα κΫηξα εθαξκνγάο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ψζηε λα δηαζθαιέζεη ηε δηαθΪλεηα 

θαη λα δηεπθξηλέζεη ηηο δηαηΪμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε δηαρεέξηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκΪησλ φζνλ αθνξΪ ηελ θαηεγνξηνπνέεζε ησλ δαπαλψλ, ηε 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ηερληθά, ηε δηαρεέξηζε θαη ηνλ Ϋιεγρν, ηελ ειεθηξνληθά 

αληαιιαγά δεδνκΫλσλ θαη ηε δεκνζηνπνέεζε κεηΪ ηε γλψκε ηεο επηηξνπάο 
ζπληνληζκνχ ησλ Σακεέσλ πνπ ελεξγεέ σο δηαρεηξηζηηθά επηηξνπά. ΓΫνλ εέλαη ε 

Δπηηξνπά λα δεκνζηεχζεη ηνλ θαηΪινγν ησλ επηιΫμηκσλ ηνκΫσλ ζην πιαέζην ηνπ 
ζηφρνπ "Δπξσπατθά εδαθηθά ζπλεξγαζέα" θαη' εθαξκνγά ησλ θξηηεξέσλ πνπ 

θαζνξέδνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, ησλ ελδεηθηηθψλ θαηεπζπληάξησλ γξακκψλ 

γηα ηελ αλΪιπζε θφζηνπο-νθΫινπο πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ εθπφλεζε θαη ηελ 
ππνβνιά ζεκαληηθψλ Ϋξγσλ θαη γηα Ϋξγα πνπ παξΪγνπλ Ϋζνδα, ησλ ελδεηθηηθψλ 

θαηεπζπληάξησλ γξακκψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαζψο θαη ηνλ θαηΪινγν δξΪζεσλ 
πνπ εέλαη επηιΫμηκεο ζην πιαέζην ηεο ηερληθάο βνάζεηαο θαηφπηλ πξσηνβνπιέαο ηεο 

Δπηηξνπάο χζηεξα απφ δηαβνχιεπζε κε ηελ επηηξνπά ζπληνληζκνχ ησλ Σακεέσλ 

πνπ ελεξγεέ σο ζπκβνπιεπηηθά επηηξνπά, 

ΔΞΔΓΧΔ ΣΟΝ ΠΑΡΟΝΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ: 

ΣΙΣΛΟ Ι ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΤΝΓΡΟΜΗ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ 

Άξζξν 1 Αληηθεέκελν 

Άξζξν 2 Οξηζκνέ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ II ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΟΛΗ 

Άξζξν 3 ηφρνη 

Άξζξν 4 ΜΫζα θαη απνζηνιΫο 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ III ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ 

Άξζξν 5 χγθιηζε 

Άξζξν 6 Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε 

Άξζξν 7 Δπξσπατθά εδαθηθά ζπλεξγαζέα 

Άξζξν 8 Μεηαβαηηθά ζηάξημε 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ IV ΑΡΥΔ ΣΗ ΔΝΙΥΤΗ 

Άξζξν 9 πκπιεξσκαηηθφηεηα, ζπλεθηηθφηεηα, ζπληνληζκφο θαη ζπκκφξθσζε 

Άξζξν 10 Πξνγξακκαηηζκφο 

Άξζξν 11 Δηαηξηθά ζρΫζε 

Άξζξν 12 Δδαθηθφ επέπεδν εθαξκνγάο 

Άξζξν 13 Αλαινγηθά παξΫκβαζε 

Άξζξν 14 ΔπηκεξηζκΫλε δηαρεέξηζε 

Άξζξν 15 Πξνζζεηηθφηεηα 

Άξζξν 16 Ιζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη κε δηΪθξηζε 

Άξζξν 17 Βηψζηκε αλΪπηπμε 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ V ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Άξζξν 18 Γεληθνέ πφξνη 

Άξζξν 19 Πφξνη γηα ην ζηφρν "χγθιηζε" 

Άξζξν 20 Πφξνη γηα ην ζηφρν "Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε" 

Άξζξν 21 Πφξνη γηα ην ζηφρν "Δπξσπατθά εδαθηθά ζπλεξγαζέα" 

Άξζξν 22 Με δπλαηφηεηα κεηαθνξΪο ησλ πφξσλ 

Άξζξν 23 Πφξνη γηα ην απνζεκαηηθφ επέδνζεο 

Άξζξν 24 Πφξνη γηα ηερληθά βνάζεηα 

ΣΙΣΛΟ ΙΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΗ ΤΝΟΥΗ 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ I ΚΟΙΝΟΣΙΚΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΓΡΑΜΜΔ ΓΙΑ ΣΗ 

ΤΝΟΥΗ 

Άξζξν 25 Πεξηερφκελν 

Άξζξν 26 Έγθξηζε θαη επαλεμΫηαζε 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ II ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 

Άξζξν 27 Πεξηερφκελν 

Άξζξν 28 Δθπφλεζε θαη Ϋγθξηζε 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ III ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

Άξζξν 29 ηξαηεγηθά ππνβνιά εθζΫζεσλ απφ ηα θξΪηε κΫιε 

Άξζξν 30 ηξαηεγηθά ππνβνιά εθζΫζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπά θαη ζπδάηεζε γηα ηελ 

πνιηηηθά ζπλνράο 

Άξζξν 31 Έθζεζε γηα ηε ζπλνρά 

ΣΙΣΛΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ I ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΑ ΓΙΑΡΘΡΧΣΙΚΑ ΣΑΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΣΑΜΔΙΟ 
ΤΝΟΥΗ 

Άξζξν 32 Δθπφλεζε θαη Ϋγθξηζε επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ 

Άξζξν 33 Αλαζεψξεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ 

Άξζξν 34 Δηδηθφο ραξαθηάξαο ησλ Σακεέσλ 

Άξζξν 35 Γεσγξαθηθφ πεδέν εθαξκνγάο 

Άξζξν 36 πκκεηνρά ηεο Δπξσπατθάο ΣξΪπεδαο Δπελδχζεσλ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ 

Σακεένπ Δπελδχζεσλ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ II ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

ΣΜΗΜΑ 1 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

Άξζξν 37 ΔπηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα γηα ηνπο ζηφρνπο "χγθιηζε" θαη 

"Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε" 

Άξζξν 38 ΔπηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα γηα ην ζηφρν "Δπξσπατθά εδαθηθά 

ζπλεξγαζέα" 

ΣΜΗΜΑ 2 ΜΔΓΑΛΑ ΔΡΓΑ 

Άξζξν 39 Πεξηερφκελν 

Άξζξν 40 Πιεξνθνξέεο πνπ ππνβΪιινληαη ζηελ Δπηηξνπά 

Άξζξν 41 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπάο 

ΣΜΗΜΑ 3 ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ 

Άξζξν 42 ΓεληθΫο δηαηΪμεηο 

Άξζξν 43 Καλφλεο εθαξκνγάο 

ΣΜΗΜΑ 4 ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

Άξζξν 44 ΓξΪζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθάο ηερληθάο 

ΣΜΗΜΑ 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ 

Άξζξν 45 Σερληθά βνάζεηα κε πξσηνβνπιέα ηεο Δπηηξνπάο 

Άξζξν 46 Σερληθά βνάζεηα ησλ θξαηψλ κειψλ 

ΣΙΣΛΟ IV ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ I ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Άξζξν 47 ΓεληθΫο δηαηΪμεηο 

Άξζξν 48 Δπζχλε ησλ θξαηψλ κειψλ 

Άξζξν 49 Δπζχλε ηεο Δπηηξνπάο 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ II ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΑ 

Άξζξν 50 Δζληθφ απνζεκαηηθφ επέδνζεο 

Άξζξν 51 Δζληθφ απνζεκαηηθφ γηα απξφβιεπηα 

ΣΙΣΛΟ V ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΧΝ ΣΑΜΔΙΧΝ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ I ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΧΝ ΣΑΜΔΙΧΝ 



Άξζξν 52 Γηαθνξνπνέεζε ησλ πνζνζηψλ ζπλεηζθνξΪο 

Άξζξν 53 πλεηζθνξΪ ησλ Σακεέσλ 

Άξζξν 54 Άιιεο δηαηΪμεηο 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ II ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΟΤΝ ΔΟΓΑ 

Άξζξν 55 Έξγα πνπ παξΪγνπλ Ϋζνδα 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ III ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ ΓΑΠΑΝΧΝ 

Άξζξν 56 Δπηιεμηκφηεηα δαπαλψλ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ IV ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΞΔΧΝ 

Άξζξν 57 ΓηΪξθεηα ησλ πξΪμεσλ 

ΣΙΣΛΟ VI ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΙ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ I ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Άξζξν 58 ΓεληθΫο αξρΫο γηα ηα ζπζηάκαηα δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ 

Άξζξν 59 Οξηζκφο αξρψλ 

Άξζξν 60 Καζάθνληα ηεο δηαρεηξηζηηθάο αξράο 

Άξζξν 61 Καζάθνληα ηεο αξράο πηζηνπνέεζεο 

Άξζξν 62 Καζάθνληα ηεο ειεγθηηθάο αξράο 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ II ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

Άξζξν 63 Δπηηξνπά παξαθνινχζεζεο 

Άξζξν 64 χλζεζε 

Άξζξν 65 Καζάθνληα 

Άξζξν 66 ΓηαηΪμεηο ζρεηηθΪ κε ηελ παξαθνινχζεζε 

Άξζξν 67 Δηάζηα Ϋθζεζε θαη ηειηθά Ϋθζεζε πινπνέεζεο 

Άξζξν 68 Δηάζηα εμΫηαζε ησλ πξνγξακκΪησλ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

Άξζξν 69 ΔλεκΫξσζε θαη δεκνζηφηεηα 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ IV ΔΤΘΤΝΔ ΣΧΝ ΚΡΑΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΣΜΗΜΑ 1 ΔΤΘΤΝΔ ΣΧΝ ΚΡΑΣΧΝ ΜΔΛΧΝ 

Άξζξν 70 Γηαρεέξηζε θαη Ϋιεγρνο 

Άξζξν 71 ΘΫζπηζε ζπζηεκΪησλ δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ 

ΣΜΗΜΑ 2 ΔΤΘΤΝΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Άξζξν 72 Δπζχλεο ηεο Δπηηξνπάο 

Άξζξν 73 πλεξγαζέα κε ηηο ειεγθηηθΫο αξρΫο ησλ θξαηψλ κειψλ 

ΣΜΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣΗΣΑ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΧΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

Άξζξν 74 Ρπζκέζεηο αλαινγηθνχ ειΫγρνπ 

ΣΙΣΛΟ VII ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ I ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΣΜΗΜΑ 1 ΑΝΑΛΗΦΔΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

Άξζξν 75 Αλαιάςεηο ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ΣΜΗΜΑ 2 ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΔ ΓΙΑ ΣΙ ΠΛΗΡΧΜΔ 

Άξζξν 76 Κνηλνέ θαλφλεο γηα ηηο πιεξσκΫο 

Άξζξν 77 Κνηλνέ θαλφλεο ππνινγηζκνχ ελδηΪκεζσλ πιεξσκψλ θαη πιεξσκψλ ηνπ 

ηειηθνχ ππνινέπνπ 

Άξζξν 78 Γάισζε δαπαλψλ 

Άξζξν 79 ψξεπζε πιεξσκψλ πξνρξεκαηνδφηεζεο θαη ελδηΪκεζσλ πιεξσκψλ 

Άξζξν 80 Πιάξεο πιεξσκά ζηνπο δηθαηνχρνπο 

Άξζξν 81 Υξάζε ηνπ επξψ 

ΣΜΗΜΑ 3 ΠΡΟΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 



Άξζξν 82 Πιεξσκά 

Άξζξν 83 Σφθνη 

Άξζξν 84 ΔθθαζΪξηζε 

ΣΜΗΜΑ 4 ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΠΛΗΡΧΜΔ 

Άξζξν 85 ΔλδηΪκεζεο πιεξσκΫο 

Άξζξν 86 Όξνη απνδνράο ησλ αηηάζεσλ πιεξσκψλ 

Άξζξν 87 Ηκεξνκελέα ππνβνιάο αηηάζεσλ πιεξσκάο θαη πξνζεζκέεο πιεξσκψλ 

ΣΜΗΜΑ 5 ΚΛΔΙΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΧΜΗ ΣΟΤ ΣΔΛΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι 

Πεδέν εθαξκνγάο θαη νξηζκνέ 



Άξζξν 1 

Αληηθεέκελν 

Ο παξψλ θαλνληζκφο θαζνξέδεη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο πνπ δηΫπνπλ ην Δπξσπατθφ 
Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο (ΔΣΠΑ), ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν (ΔΚΣ) 

(εθεμάο "δηαξζξσηηθΪ ηακεέα") θαη ην Σακεέν πλνράο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

εηδηθψλ δηαηΪμεσλ πνπ θαζνξέδνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006, (ΔΚ) 
αξηζ. 1081/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1084/2006. 

Ο παξψλ θαλνληζκφο νξέδεη ηνπο ζηφρνπο ζηελ επέηεπμε ησλ νπνέσλ πξΫπεη λα 
ζπκβΪινπλ ηα δηαξζξσηηθΪ ηακεέα θαη ην Σακεέν πλνράο (εθεμάο "Σακεέα"), ηα 

θξηηάξηα βΪζεη ησλ νπνέσλ ηα θξΪηε κΫιε θαη νη πεξηθΫξεηεο εέλαη επηιΫμηκα δπλΪκεη 
ησλ Σακεέσλ απηψλ, ηνπο δηαζΫζηκνπο δεκνζηνλνκηθνχο πφξνπο θαη ηα θξηηάξηα γηα 

ηελ θαηαλνκά ηνπο. 

Ο παξψλ θαλνληζκφο θαζνξέδεη ην πιαέζην ηεο πνιηηηθάο γηα ηε ζπλνρά, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο κεζφδνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θνηλνηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

θαηεπζπληάξησλ γξακκψλ φζνλ αθνξΪ ηε ζπλνρά, ην εζληθφ ζηξαηεγηθφ πιαέζην 
αλαθνξΪο θαη ηε δηαδηθαζέα εμΫηαζεο ζε θνηλνηηθφ επέπεδν. 

Πξνο ηνχην, ν παξψλ θαλνληζκφο θαζνξέδεη ηηο αξρΫο θαη ηνπο θαλφλεο φζνλ αθνξΪ 
ηελ εηαηξηθά ζρΫζε, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ αμηνιφγεζε, ηε δηαρεέξηζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο νηθνλνκηθάο δηαρεέξηζεο, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ 
Ϋιεγρν κε βΪζε ηηο ζπληξΫρνπζεο αξκνδηφηεηεο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο 

Δπηηξνπάο. 

Άξζξν 2 

Οξηζκνέ 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, νη αθφινπζνη φξνη ιακβΪλνπλ ηελ 

αθφινπζε ζεκαζέα: 

1. "επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα": Ϋγγξαθν ην νπνέν ππνβΪιιεηαη απφ ην θξΪηνο κΫινο 

θαη εγθξέλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπά θαη ην νπνέν θαζνξέδεη κηα αλαπηπμηαθά ζηξαηεγηθά 
κε ηε ρξάζε ελφο ζπλεθηηθνχ ζπλφινπ πξνηεξαηνηάησλ, πνπ ζα επηηεπρζεέ κε ηε 

ζπλδξνκά ελφο Σακεένπ ά, ζηελ πεξέπησζε ηνπ ζηφρνπ "χγθιηζε", κε ηε 
ζπλδξνκά ηνπ Σακεένπ πλνράο θαη ηνπ ΔΣΠΑ, 

2. "Ϊμνλαο πξνηεξαηφηεηαο": κηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ζηξαηεγηθάο ζηα 
πιαέζηα επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο πνπ πεξηιακβΪλεη νκΪδα πξΪμεσλ νη νπνέεο 

ζρεηέδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη Ϋρνπλ ζπγθεθξηκΫλνπο κεηξάζηκνπο ζηφρνπο, 

3. "πξΪμε": Ϋξγν ά νκΪδα Ϋξγσλ πνπ επηιΫγνληαη απφ ηε δηαρεηξηζηηθά αξρά ηνπ 
νηθεένπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο ά κε επζχλε ηεο ζχκθσλα κε θξηηάξηα πνπ 

θαζνξέδνληαη απφ ηελ επηηξνπά παξαθνινχζεζεο θαη πινπνηνχληαη απφ Ϋλαλ ά 
πεξηζζφηεξνπο δηθαηνχρνπο πξνθεηκΫλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ Ϊμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο κε ηνλ νπνέν ζρεηέδνληαη, 

4. "δηθαηνχρνο": δεκφζηνο ά ηδησηηθφο νξγαληζκφο, θνξΫαο ά επηρεέξεζε, αξκφδηνο 

γηα ηελ Ϋλαξμε ά ηελ Ϋλαξμε θαη πινπνέεζε πξΪμεσλ. ηα πιαέζηα ησλ θαζεζηψησλ 
ελέζρπζεο δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 87 ηεο ζπλζάθεο, νη δηθαηνχρνη εέλαη δεκφζηεο ά 

ηδησηηθΫο επηρεηξάζεηο πνπ εθηεινχλ κεκνλσκΫλν Ϋξγν θαη ιακβΪλνπλ δεκφζηα 

ελέζρπζε, 

5. "δεκφζηα δαπΪλε": θΪζε δεκφζηα ζπλεηζθνξΪ ζηε ρξεκαηνδφηεζε πξΪμεσλ απφ 

ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ πεξηθεξεηαθψλ ά ηνπηθψλ αξρψλ ά 
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ ζηα πιαέζηα ησλ δηαξζξσηηθψλ 

ηακεέσλ θαη ηνπ Σακεένπ πλνράο θαζψο θαη θΪζε παξφκνηα δαπΪλε. ΚΪζε 
ζπκκεηνρά ζηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πξΪμεσλ θνξΫσλ ά 

ελψζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα, κέαο ά πεξηζζνηΫξσλ πεξηθεξεηαθψλ ά ηνπηθψλ 

αξρψλ ά θνξΫσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα πνπ ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγέα 
2004/18/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 31εο Μαξηένπ 

2004, πεξέ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβΪζεσλ Ϋξγσλ, 
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ [14], λνεέηαη σο παξεκθεξάο δαπΪλε, 



6. "ελδηΪκεζνο θνξΫαο": θΪζε δεκφζηνο ά ηδησηηθφο θνξΫαο ά ππεξεζέα ε νπνέα 

ελεξγεέ ππφ ηελ επζχλε δηαρεηξηζηηθάο αξράο ά αξράο πηζηνπνέεζεο ά ε νπνέα 
εθηειεέ θαζάθνληα γηα ινγαξηαζκφ κηαο ηΫηνηαο αξράο ζε ζρΫζε κε δηθαηνχρνπο πνπ 

πινπνηνχλ πξΪμεηο, 

7. "παξαηππέα": θΪζε παξΪβαζε δηΪηαμεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαένπ ε νπνέα πξνθχπηεη 

απφ πξΪμε ά παξΪιεηςε νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαη ε νπνέα δεκηψλεη ά ελδΫρεηαη λα 
δεκηψζεη ην γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, κε ηνλ θαηαινγηζκφ 

ζηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ αδηθαηνιφγεηεο δαπΪλεο. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ II 

ηφρνη θαη απνζηνιά 

Άξζξν 3 

ηφρνη 

1. Η δξΪζε πνπ αλαιακβΪλεη ε Κνηλφηεηα δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 158 ηεο ζπλζάθεο 

Ϋρεη ζθνπφ λα εληζρχζεη ηελ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζπλνρά ηεο δηεπξπκΫλεο 
Δπξσπατθάο Έλσζεο πξνθεηκΫλνπ λα πξναγΪγεη ηελ ελαξκνληζκΫλε, ηζφξξνπε θαη 

βηψζηκε αλΪπηπμε ηεο Κνηλφηεηαο. Η δξΪζε απηά αλαιακβΪλεηαη κε ηε βνάζεηα 
ησλ Σακεέσλ, ηεο Δπξσπατθάο ΣξΪπεδαο Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) θαη Ϊιισλ 

πθηζηΪκελσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κΫζσλ. ηνρεχεη ζηε κεέσζε ησλ νηθνλνκηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη εδαθηθψλ αληζνηάησλ πνπ Ϋρνπλ αλαθχςεη ηδέσο ζε ρψξεο θαη 
πεξηθΫξεηεο ησλ νπνέσλ ε αλΪπηπμε πζηεξεέ, ζε ζπλΪξηεζε κε ηελ νηθνλνκηθά θαη 

θνηλσληθά αλαδηΪξζξσζε, θαη ζηε γάξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ. 

Η δξΪζε πνπ αλαιακβΪλεηαη ζηα πιαέζηα ησλ Σακεέσλ ελζσκαηψλεη, ζε εζληθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επέπεδν, ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Κνηλφηεηαο ππΫξ ηεο βηψζηκεο 
αλΪπηπμεο κε ηελ ελέζρπζε ηεο νηθνλνκηθάο κεγΫζπλζεο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη ηεο απαζρφιεζεο, ηεο θνηλσληθάο Ϋληαμεο, θαζψο θαη ηεο πξνζηαζέαο θαη ηεο 
βειηέσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβΪιινληνο. 

2. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφλ, ην ΔΣΠΑ, ην ΔΚΣ, ην Σακεέν πλνράο, ε ΔΣΔπ θαη Ϊιια 
πθηζηΪκελα θνηλνηηθΪ ρξεκαηνδνηηθΪ κΫζα ζπκβΪιινπλ, ην θαζΫλα θαηΪ ηνλ 

ελδεηθλπφκελν ηξφπν, ζηελ επέηεπμε ησλ αθφινπζσλ ηξηψλ ζηφρσλ: 

α) ην ζηφρν "χγθιηζε", πνπ απνβιΫπεη ζηελ επηηΪρπλζε ηεο ζχγθιηζεο ησλ 

ιηγφηεξν αλαπηπγκΫλσλ θξαηψλ κειψλ θαη πεξηθεξεηψλ κΫζσ ηεο βειηέσζεο ησλ 

ζπλζεθψλ γηα ηελ νηθνλνκηθά κεγΫζπλζε θαη ηελ απαζρφιεζε κε ηελ αχμεζε θαη ηε 
βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ επελδχζεσλ ζε θπζηθφ θαη αλζξψπηλν θεθΪιαην, ηελ 

αλΪπηπμε ηεο θαηλνηνκέαο θαη ηεο θνηλσλέαο ηεο γλψζεο, ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα 
ζηηο νηθνλνκηθΫο θαη θνηλσληθΫο αιιαγΫο, ηελ πξνζηαζέα θαη ηε βειηέσζε ηνπ 

πεξηβΪιινληνο θαζψο θαη ηελ ελέζρπζε ηεο δηνηθεηηθάο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ο 

ζηφρνο απηφο απνηειεέ ηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ Σακεέσλ· 

β) ην ζηφρν "Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε", πνπ απνβιΫπεη, 

εθηφο απφ ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκΫλεο πεξηθΫξεηεο, ζηελ ελέζρπζε ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ πεξηθεξεηψλ θαζψο θαη ζηελ 

απαζρφιεζε, πξνβιΫπνληαο ηηο νηθνλνκηθΫο θαη θνηλσληθΫο αιιαγΫο, 
ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ απηψλ πνπ ζπλδΫνληαη κε ηελ απειεπζΫξσζε ηνπ εκπνξένπ, 

κΫζσ ηεο θαηλνηνκέαο θαη ηεο πξναγσγάο ηεο θνηλσλέαο ηεο γλψζεο, ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο πξνζηαζέαο θαη ηεο βειηέσζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο, θαη ηεο 
βειηέσζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκΫλσλ θαη 

ησλ επηρεηξάζεσλ, θαζψο θαη κΫζσ ηεο αλΪπηπμεο αγνξψλ εξγαζέαο ρσξέο 
πεξηνξηζκνχο· 

γ) ην ζηφρν "Δπξσπατθά εδαθηθά ζπλεξγαζέα", πνπ απνβιΫπεη ζηελ ελέζρπζε ηεο 
δηαζπλνξηαθάο ζπλεξγαζέαο κΫζσ θνηλψλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 

πξσηνβνπιηψλ, ζηελ ελέζρπζε ηεο δηαθξαηηθάο ζπλεξγαζέαο κΫζσ δξΪζεσλ πνπ 
επλννχλ ηελ νινθιεξσκΫλε εδαθηθά αλΪπηπμε πνπ ζπλδΫεηαη κε ηηο θνηλνηηθΫο 

πξνηεξαηφηεηεο, θαη κΫζσ ηεο ελέζρπζεο ηεο δηαπεξηθεξεηαθάο ζπλεξγαζέαο θαη ηεο 

αληαιιαγάο εκπεηξέαο ζην ελδεηθλπφκελν εδαθηθφ επέπεδν. 

3. ΓπλΪκεη ησλ ηξηψλ ζηφρσλ πνπ παξαηέζεληαη ζηελ παξΪγξαθν 2, ε ζπλδξνκά 

ησλ Σακεέσλ, αλΪινγα κε ηε θχζε ηνπο, ιακβΪλεη ππφςε, αθελφο κελ, ηα εηδηθΪ 



νηθνλνκηθΪ θαη θνηλσληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ, αθεηΫξνπ δε, ηα εηδηθΪ εδαθηθΪ 

ραξαθηεξηζηηθΪ. Η ζπλδξνκά ζηεξέδεη, θαηΪ ηνλ ελδεηθλπφκελν ηξφπν, ηε βηψζηκε 
αζηηθά αλΪπηπμε ηδέσο σο ηκάκα ηεο πεξηθεξεηαθάο αλΪπηπμεο θαη ηελ αλαλΫσζε 

ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ πεξηνρψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αιηεέα κΫζσ 
ηεο νηθνλνκηθάο δηαθνξνπνέεζεο. Η ζπλδξνκά ζηεξέδεη επέζεο πεξηνρΫο πνπ 

επεξεΪδνληαη απφ γεσγξαθηθΪ ά θπζηθΪ κεηνλεθηάκαηα ηα νπνέα επηδεηλψλνπλ ηα 

πξνβιάκαηα αλΪπηπμεο, ηδέσο ζηηο εμφρσο απφθεληξεο πεξηνρΫο θαηΪ ην Ϊξζξν 299 
παξΪγξαθνο 2 ηεο ζπλζάθεο, θαζψο θαη ζηηο βφξεηεο πνιχ αξαηνθαηνηθεκΫλεο 

πεξηνρΫο, ζε νξηζκΫλα λεζηΪ θαη λεζησηηθΪ θξΪηε κΫιε θαη νξεηλΫο πεξηνρΫο. 

Άξζξν 4 

ΜΫζα θαη απνζηνιά 

1. Σα Σακεέα ζπλεηζθΫξνπλ, θαζΫλα κε βΪζε ηηο εηδηθΫο δηαηΪμεηο πνπ ην δηΫπνπλ, 

ζηελ επέηεπμε ησλ ηξηψλ ζηφρσλ πνπ παξαζΫηεη ην Ϊξζξν 3 παξΪγξαθνο 2, σο 
εμάο: 

α) ζηφρνο "χγθιηζε": ην ΔΣΠΑ, ην ΔΚΣ θαη ην Σακεέν πλνράο· 

β) ζηφρνο "Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε": ην ΔΣΠΑ θαη ην 

ΔΚΣ· 

γ) ζηφρνο "Δπξσπατθά εδαθηθά ζπλεξγαζέα": ην ΔΣΠΑ. 

2. Σν Σακεέν ζπλνράο παξεκβαέλεη επέζεο ζηηο πεξηνρΫο πνπ δελ εέλαη επηιΫμηκεο γηα 

ζηάξημε απφ ην ζηφρν "χγθιηζε" βΪζεη ησλ θξηηεξέσλ πνπ νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 5 

παξΪγξαθνο 1, νη νπνέεο αλάθνπλ: 

α) ζε θξΪηνο κΫινο επηιΫμηκν γηα ππνζηάξημε απφ ην Σακεέν πλνράο βΪζεη ησλ 

θξηηεξέσλ πνπ νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 5 παξΪγξαθνο 2, θαη 

β) ζε θξΪηνο κΫινο επηιΫμηκν γηα ππνζηάξημε απφ ην Σακεέν χγθιηζεο ζχκθσλα κε 

ηα θξηηάξηα ηνπ Ϊξζξνπ 8 παξΪγξαθνο 3. 

3. Σα Σακεέα ζπλεηζθΫξνπλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηερληθάο βνάζεηαο κε βΪζε 

πξσηνβνπιέεο πνπ αλαιακβΪλνπλ ηα θξΪηε κΫιε θαη ε Δπηηξνπά. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ III 

Γεσγξαθηθά επηιεμηκφηεηα 

Άξζξν 5 

χγθιηζε 

1. Οη πεξηθΫξεηεο πνπ εέλαη επηιΫμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα δηαξζξσηηθΪ 
ηακεέα δπλΪκεη ηνπ ζηφρνπ "χγθιηζε" εέλαη νη πεξηθΫξεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 

επέπεδν 2 ηεο νλνκαηνινγέαο ησλ εδαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ κνλΪδσλ (εθεμάο "NUTS 
επέπεδν 2") θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1059/2003, ησλ νπνέσλ ην 

θαηΪ θεθαιά αθαζΪξηζην εγρψξην πξντφλ (ΑΔγρΠ), κεηξνχκελν ζε ηζνηηκέεο 

αγνξαζηηθάο δχλακεο θαη ππνινγηδφκελν κε βΪζε ηα θνηλνηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηελ 
πεξένδν 2000-2002, εέλαη κηθξφηεξν ηνπ 75 % ηνπ κΫζνπ ΑΔγρΠ ηεο ΔΔ ησλ 25 γηα 

ηελ έδηα πεξένδν αλαθνξΪο. 

2. Σα θξΪηε κΫιε πνπ εέλαη επηιΫμηκα γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Σακεέν πλνράο 

εέλαη εθεέλα ησλ νπνέσλ ην θαηΪ θεθαιά αθαζΪξηζην εζληθφ εηζφδεκα (ΑΔΔ), 
κεηξνχκελν ζε ηζνηηκέεο αγνξαζηηθάο δχλακεο θαη ππνινγηδφκελν κε βΪζε ηα 

θνηλνηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηελ πεξένδν 2001-2003, εέλαη κηθξφηεξν απφ ην 90 % ηνπ 

ΑΔΔ ησλ 25 θαη ηα νπνέα δηαζΫηνπλ πξφγξακκα γηα ηελ ηάξεζε ησλ φξσλ 
νηθνλνκηθάο ζχγθιηζεο πνπ παξαηέζεληαη ζην Ϊξζξν 104 ηεο ζπλζάθεο. 

3. ΑκΫζσο κεηΪ ηελ Ϋλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ε Δπηηξνπά 
θαηαξηέδεη ηνλ θαηΪινγν ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηάξηα ηεο 

παξαγξΪθνπ 1 θαη ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηάξηα ηεο παξαγξΪθνπ 2. 
Ο θαηΪινγνο απηφο ηζρχεη απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξένπ 2007 σο ηελ 31ε Γεθεκβξένπ 

2013. 

Η επηιεμηκφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ ζην Σακεέν πλνράο αλαζεσξεέηαη ην 2010 

βΪζεη ησλ θνηλνηηθψλ αξηζκεηηθψλ ζηνηρεέσλ γηα ην ΑΔΔ ηεο ΔΔ ησλ 25. 

Άξζξν 6 



Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε 

Οη πεξηθΫξεηεο πνπ εέλαη επηιΫμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα δηαξζξσηηθΪ ηακεέα 

ζηα πιαέζηα ηνπ ζηφρνπ "Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε" εέλαη 

εθεέλεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζην Ϊξζξν 5 παξΪγξαθνο 1 θαη ζην Ϊξζξν 8 
παξΪγξαθνη 1 θαη 2. 

Όηαλ ππνβΪιεη ην εζληθφ ζηξαηεγηθφ πιαέζην αλαθνξΪο ηνπ Ϊξζξνπ 27, θΪζε 
ελδηαθεξφκελν θξΪηνο κΫινο πξνζδηνξέδεη ηηο πεξηθΫξεηεο NUTS επέπεδν 1 ά NUTS 

επέπεδν 2 γηα ηηο νπνέεο πξφθεηηαη λα ππνβΪιεη πξφγξακκα γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ 
ην ΔΣΠΑ. 

Άξζξν 7 

Δπξσπατθά εδαθηθά ζπλεξγαζέα 

1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαζπλνξηαθάο ζπλεξγαζέαο, νη πεξηθΫξεηεο NUTS επέπεδν 
3 ηεο Κνηλφηεηαο θαηΪ κάθνο φισλ ησλ εζσηεξηθψλ θαη νξηζκΫλσλ εμσηεξηθψλ 

ρεξζαέσλ ζπλφξσλ θαη φιεο νη πεξηθΫξεηεο NUTS επέπεδν 3 ηεο Κνηλφηεηαο θαηΪ 
κάθνο ησλ ζαιΪζζησλ ζπλφξσλ πνπ ρσξέδνληαη, θαηΪ θαλφλα, απφ κΫγηζηε 

απφζηαζε 150 ρηιηνκΫηξσλ, εέλαη επηιΫμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε, ιακβαλνκΫλσλ 

ππφςε ησλ ελδερφκελσλ πξνζαξκνγψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα εμαζθαιηζηεέ ε 
ζπλΫπεηα θαη ε ζπλΫρεηα ηεο δξΪζεο ζπλεξγαζέαο. 

ΑκΫζσο κεηΪ ηελ Ϋλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ε Δπηηξνπά θαηαξηέδεη, 
κε ηε δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 103 παξΪγξαθνο 2, ηνλ θαηΪινγν ησλ επηιΫμηκσλ 

πεξηθεξεηψλ. Ο θαηΪινγνο απηφο ηζρχεη απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξένπ 2007 σο ηελ 31ε 
Γεθεκβξένπ 2013. 

2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαθξαηηθάο ζπλεξγαζέαο ε Δπηηξνπά θαηαξηέδεη, ζχκθσλα 
κε ηε δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 103 παξΪγξαθνο 2, ηνλ θαηΪινγν ησλ επηιΫμηκσλ 

δηαθξαηηθψλ πεξηνρψλ αλαιπφκελσλ θαηΪ πξφγξακκα. Ο θαηΪινγνο απηφο ηζρχεη 
απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξένπ 2007 σο ηελ 31ε Γεθεκβξένπ 2013. 

3. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαπεξηθεξεηαθάο ζπλεξγαζέαο, ησλ δηθηχσλ ζπλεξγαζέαο 
θαη ηεο αληαιιαγάο εκπεηξέαο, επηιΫμηκε εέλαη νιφθιεξε ε επηθξΪηεηα ηεο 

Κνηλφηεηαο. 

Άξζξν 8 

Μεηαβαηηθά ζηάξημε 

1. Οη πεξηθΫξεηεο NUTS επηπΫδνπ 2 πνπ ζα άηαλ επηιΫμηκεο γηα θαζεζηψο ζηφρνπ 

"χγθιηζε" δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 5 παξΪγξαθνο 1, εΪλ ην θαηψηαην φξην 

επηιεμηκφηεηαο εέρε παξακεέλεη ζην 75 % ηνπ κΫζνπ φξνπ ηνπ ΑΔγρΠ ηεο ΔΔ ησλ 
15, νη νπνέεο φκσο ρΪλνπλ ηελ επηιεμηκφηεηα επεηδά ην νλνκαζηηθφ ηνπο θαηΪ 

θεθαιάλ επέπεδν ΑΔγρΠ ζα ππεξβεέ ην 75 % ηνπ κΫζνπ ΑΔγρΠ ηεο ΔΔ 25, 
κεηξνχκελν θαη ππνινγηδφκελν ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 5 παξΪγξαθνο 1, εέλαη 

επηιΫμηκεο, ζε κεηαβαηηθά θαη ζπγθεθξηκΫλε βΪζε, γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα 
δηαξζξσηηθΪ ηακεέα ζην πιαέζην ηνπ ζηφρνπ "χγθιηζε". 

2. Οη πεξηθΫξεηεο NUTS επηπΫδνπ 2 πνπ θαιχπηνληαη πιάξσο απφ ηνλ ζηφρν 1 ην 
2006 δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. ην 1260/1999, ησλ νπνέσλ 

ην νλνκαζηηθφ θαηΪ θεθαιάλ επέπεδν ΑΔγρΠ, κεηξνχκελν θαη ππνινγηδφκελν 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 5 παξΪγξαθνο 1, ζα ππεξβεέ ην 75 % ηνπ κΫζνπ ΑΔγρΠ ηεο 
ΔΔ ησλ 15 εέλαη επηιΫμηκεο, ζε κεηαβαηηθά θαη ζπγθεθξηκΫλε βΪζε, γηα 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα δηαξζξσηηθΪ ηακεέα ζην πιαέζην ηνπ ζηφρνπ "Πεξηθεξεηαθά 
αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε". 

Αλαγλσξέδνληαο φηη κε βΪζε αλαζεσξεκΫλα αξηζκεηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηελ πεξένδν 
1997-1999 ε Κχπξνο ζα Ϋπξεπε λα άηαλ επηιΫμηκε γηα ην ζηφρν 1 ην 2004-2006, ε 

Κχπξνο επσθειεέηαη απφ ηε κεηαβαηηθά ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πεξένδν 2007-2013 

πνπ ζα ηζρχζεη γηα ηηο πεξηθΫξεηεο ζηηο νπνέεο γέλεηαη κλεέα ζην πξψην εδΪθην. 

3. Σα θξΪηε κΫιε πνπ εέλαη επηιΫμηκα γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Σακεέν πλνράο ην 

2006 θαη ηα νπνέα ζα ζπλΫρηδαλ λα εέλαη επηιΫμηκα αλ ην θαηψηαην φξην 
επηιεμηκφηεηαο παξΫκελε ζην 90 % ηνπ κΫζνπ ΑΔΔ ηεο ΔΔ ησλ 15, αιιΪ ρΪλνπλ 

ηελ επηιεμηκφηεηα δηφηη ην κΫζν θαηΪ θεθαιάλ ΑΔΔ ηνπο ππεξβαέλεη ην 90 % ηνπ 



κΫζνπ ΑΔΔ ηεο ΔΔ ησλ 25 κεηξνχκελνπ θαη ππνινγηδφκελνπ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 

5 παξΪγξαθνο 2, εέλαη επηιΫμηκα, ζε κεηαβαηηθά θαη ζπγθεθξηκΫλε βΪζε, γηα 
ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Σακεέν πλνράο δπλΪκεη ηνπ ζηφρνπ "χγθιηζε". 

4. ΑκΫζσο κεηΪ ηελ Ϋλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ε Δπηηξνπά 
θαηαξηέδεη ηνλ θαηΪινγν ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηάξηα ησλ 

παξαγξΪθσλ 1 θαη 2 θαζψο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηάξηα ηεο 
παξαγξΪθνπ 3 ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ. Ο θαηΪινγνο απηφο ηζρχεη απφ ηελ 1ε 

Ιαλνπαξένπ 2007 σο ηελ 31ε Γεθεκβξένπ 2013. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ IV 

ΑξρΫο ηεο ζπλδξνκάο 

Άξζξν 9 

πκπιεξσκαηηθφηεηα, ζπλεθηηθφηεηα, ζπληνληζκφο θαη ζπκκφξθσζε 

1. Σα Σακεέα παξΫρνπλ ζπλδξνκά ε νπνέα ζπκπιεξψλεη ηηο εζληθΫο δξΪζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ δξΪζεσλ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επέπεδν, 
ελζσκαηψλνληαο ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Κνηλφηεηαο ζηηο ελ ιφγσ δξΪζεηο. 

2. Η Δπηηξνπά θαη ηα θξΪηε κΫιε εμαζθαιέδνπλ ηε ζπλΫπεηα ηεο ζπλδξνκάο ησλ 
Σακεέσλ πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο πνιηηηθΫο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

Κνηλφηεηαο θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε Ϊιια θνηλνηηθΪ ρξεκαηνδνηηθΪ κΫζα. Η 
ζπλΫπεηα θαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα απηά εκθαέλνληαη ηδέσο ζηηο θνηλνηηθΫο 

ζηξαηεγηθΫο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο γηα ηε ζπλνρά, ζην εζληθφ ζηξαηεγηθφ πιαέζην 

αλαθνξΪο θαη ζηα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα. 

3. ηφρνο ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ηα Σακεέα ζπλδξνκάο εέλαη νη 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔΔ γηα ηελ πξναγσγά ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηε 
δεκηνπξγέα ζΫζεσλ απαζρφιεζεο, θαζψο θαη ε επέηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ 

ΟινθιεξσκΫλσλ Καηεπζπληάξησλ Γξακκψλ γηα ηελ ΑλΪπηπμε θαη ηελ Απαζρφιεζε 
(2005 Ϋσο 2008), φπσο θαζνξέδνληαη κε ηελ απφθαζε 2005/600/ΔΚ ηνπ 

πκβνπιένπ [15]. Γηα ην ζθνπφ απηφλ, ε Δπηηξνπά θαη ηα θξΪηε κΫιε εμαζθαιέδνπλ, 
ζχκθσλα κε ηηο αληέζηνηρεο αξκνδηφηεηΫο ηνπο, φηη ην 60 % ησλ δαπαλψλ γηα ην 

ζηφρν "χγθιηζε" θαη 75 % ησλ δαπαλψλ γηα ηνλ ζηφρν "Πεξηθεξεηαθά 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε" γηα φια ηα θξΪηε κΫιε ηεο Δπξσπατθάο 
Έλσζεο κε ηε ζχλζεζά ηεο πξηλ απφ ηελ 1ε Μαΐνπ 2004 δηαηέζεληαη γηα ηηο 

πξναλαθεξζεέζεο πξνηεξαηφηεηεο. Οη ζηφρνη απηνέ, βαζηδφκελνη ζηηο θαηεγνξέεο 
δαπαλψλ ηνπ παξαξηάκαηνο IV, ζα εθαξκνζηνχλ σο κΫζνο φξνο γηα ην ζχλνιν ηεο 

πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 

Με ζθνπφ λα δηαζθαιηζζεέ φηη ιακβΪλνληαη ππφςε νη ηδηαέηεξεο εζληθΫο ζπλζάθεο, 

θαζψο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ πξνζδηνξέδνληαη ζην εζληθφ πξφγξακκα 

κεηαξξχζκηζεο, ε Δπηηξνπά θαη Ϋθαζην ησλ ελδηαθεξνκΫλσλ θξαηψλ κειψλ 
δχλαληαη λα απνθαζέδεη ηε ζπκπιάξσζε, κε ελδεδεηγκΫλν ηξφπν, ηνλ θαηΪινγν 

ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ παξαξηάκαηνο IV. 

ΚΪζε ελδηαθεξφκελν θξΪηνο κΫινο ζπκβΪιιεη ζηελ πινπνέεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ. 

Σα θξΪηε κΫιε πνπ πξνζρψξεζαλ ζηελ Δπξσπατθά Έλσζε ην 2004 ά αξγφηεξα 
κπνξνχλ λα απνθαζέζνπλ λα εθαξκφζνπλ ηηο ελ ιφγσ δηαηΪμεηο. 

4. χκθσλα κε ηηο αληέζηνηρεο αξκνδηφηεηΫο ηνπο, ε Δπηηξνπά θαη ηα θξΪηε κΫιε 
εμαζθαιέδνπλ ην ζπληνληζκφ κεηαμχ ηεο ζπλδξνκάο ησλ δηαθφξσλ Σακεέσλ, ηνπ 

ΔΓΣΑΑ, ηνπ EΑΣ θαη ησλ παξεκβΪζεσλ ηεο ΔΣΔπ θαη Ϊιισλ πθηζηΪκελσλ 
ρξεκαηνδνηηθψλ κΫζσλ. 

5. Οη πξΪμεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Σακεέα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 
δηαηΪμεηο ηεο ζπλζάθεο θαη ηηο λνκηθΫο πξΪμεηο πνπ απνξξΫνπλ απφ απηάλ. 

Άξζξν 10 

Πξνγξακκαηηζκφο 

Η επέηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ Σακεέσλ επηδηψθεηαη ζηα πιαέζηα ελφο ζπζηάκαηνο 
πνιπεηνχο πξνγξακκαηηζκνχ νξγαλσκΫλν ζε ζηΪδηα ηα νπνέα πεξηιακβΪλνπλ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηάησλ, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ζχζηεκα δηαρεέξηζεο θαη 
ειΫγρνπ. 



Άξζξν 11 

Δηαηξηθά ζρΫζε 

1. Η επέηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ Σακεέσλ επηδηψθεηαη ζην πιαέζην ηεο ζηελάο 
ζπλεξγαζέαο (εθεμάο "εηαηξηθά ζρΫζε") κεηαμχ ηεο Δπηηξνπάο θαη ηνπ θξΪηνπο 

κΫινπο. Σν θξΪηνο κΫινο δηνξγαλψλεη, εθφζνλ ζπληξΫρεη ιφγνο θαη ζχκθσλα κε 

ηνπο ηζρχνληεο εζληθνχο θαλφλεο θαη πξαθηηθΫο, εηαηξηθά ζρΫζε κε ηηο αξρΫο θαη 
ηνπο θνξεέο φπσο: 

α) ηηο αξκφδηεο πεξηθεξεηαθΫο θαη ηνπηθΫο αξρΫο, ηηο αξρΫο αζηηθψλ πεξηνρψλ θαη 
Ϊιιεο δεκφζηεο αξρΫο· 

β) ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο εηαέξνπο· 

γ) νπνηνδάπνηε Ϊιιν θαηΪιιειν θνξΫα πνπ εθπξνζσπεέ ηελ θνηλσλέα ησλ πνιηηψλ, 

πεξηβαιινληηθνχο εηαέξνπο, κε θπβεξλεηηθΫο νξγαλψζεηο, θαη θνξεέο αξκφδηνπο γηα 
ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. 

ΚΪζε θξΪηνο κΫινο νξέδεη ηνπο πην αληηπξνζσπεπηηθνχο εηαέξνπο ζε εζληθφ, 
πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επέπεδν θαζψο θαη ζηνλ νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, 

πεξηβαιινληηθφ ά Ϊιιν ηνκΫα (εθεμάο "εηαέξνη"), ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο 
θαλφλεο θαη πξαθηηθΫο, ιακβΪλνληαο ππφςε ηελ αλΪγθε πξναγσγάο ηεο ηζφηεηαο 

κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ηεο βηψζηκεο αλΪπηπμεο κΫζσ ηεο ελζσκΪησζεο 

ησλ απαηηάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζέα θαη ηε βειηέσζε ηνπ πεξηβΪιινληνο. 

2. Η εηαηξηθά ζρΫζε πινπνηεέηαη ζε πιάξε ζπκθσλέα κε ηηο αληέζηνηρεο ζεζκηθΫο, 

λνκηθΫο θαη δεκνζηνλνκηθΫο εμνπζέεο θΪζε θαηεγνξέαο εηαέξσλ φπσο νξέδεηαη ζηελ 
παξΪγξαθν 1. 

Η εηαηξηθά ζρΫζε θαιχπηεη ηελ εθπφλεζε, ηελ πινπνέεζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη 
ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ. Σα θξΪηε κΫιε εκπιΫθνπλ, 

εθφζνλ ελδεέθλπηαη, θαζΫλαλ απφ ηνπο ζπλαθεέο εηαέξνπο, θαη ηδέσο ηηο 
πεξηθΫξεηεο, ζηα δηΪθνξα ζηΪδηα πξνγξακκαηηζκνχ εληφο ησλ ρξνληθψλ νξέσλ πνπ 

θαζνξέδνληαη γηα θΪζε ζηΪδην. 

3. ΚΪζε ρξφλν, ε Δπηηξνπά δηαβνπιεχεηαη κε ηηο νξγαλψζεηο πνπ εθπξνζσπνχλ 

ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο εηαέξνπο ζε επξσπατθφ επέπεδν ζρεηηθΪ κε ηε 
ζπλδξνκά ησλ Σακεέσλ. 

Άξζξν 12 

Δδαθηθφ επέπεδν εθαξκνγάο 

Η πινπνέεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ ηνπ Ϊξζξνπ 32 απνηειεέ επζχλε 
ησλ θξαηψλ κειψλ ζην ελδεηθλπφκελν εδαθηθφ επέπεδν, ζχκθσλα κε ην ηδηαέηεξν 

ζεζκηθφ ζχζηεκα πνπ ηζρχεη ζε θΪζε θξΪηνο κΫινο. Η επζχλε απηά αζθεέηαη 

ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 

Άξζξν 13 

Αλαινγηθά παξΫκβαζε 

1. Οη νηθνλνκηθνέ θαη δηνηθεηηθνέ πφξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ε Δπηηξνπά θαη ηα θξΪηε 
κΫιε γηα ηελ εθαξκνγά ησλ Σακεέσλ ζε ζρΫζε κε: 

α) ηελ επηινγά ησλ δεηθηψλ πνπ πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 37, παξΪγξαθνο 1 
ζηνηρεέν γ)· 

β) ηελ αμηνιφγεζε ζην πιαέζην ησλ Ϊξζξσλ 47 θαη 48· 

γ) ηηο γεληθΫο αξρΫο γηα ηα ζπζηάκαηα δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ ηνπ Ϊξζξνπ 58 

ζηνηρεέα ε) θαη ζη)· 

δ) ηελ ππνβνιά εθζΫζεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 67, 

εέλαη αλΪινγνη κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δαπαλψλ πνπ ρνξεγνχληαη ζε Ϋλα 
επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα. 

2. ΔπηπιΫνλ, ζην Ϊξζξν 74 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ νξέδνληαη εηδηθΫο δηαηΪμεηο 
ζρεηηθΪ κε ηελ αλαινγηθφηεηα φζνλ αθνξΪ ηνπο ειΫγρνπο. 

Άξζξν 14 

ΔπηκεξηζκΫλε δηαρεέξηζε 



1. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο πνπ αθνξΪ ηα Σακεέα εθηειεέηαη ζηα 

πιαέζηα επηκεξηζκΫλεο δηαρεέξηζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο Δπηηξνπάο, 
ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 53 παξΪγξαθνο 1 ζηνηρεέν β) ηνπ θαλνληζκνχ (EΚ, 

Eπξαηφκ) αξηζ. 1605/2002 ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 25εο Ινπλένπ 2002, γηα ηε ζΫζπηζε 
ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ [16], εμαηξνπκΫλεο ηεο ηερληθάο βνάζεηαο ηνπ Ϊξζξνπ 45 

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

Η αξρά ηεο ρξεζηάο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ην 

Ϊξζξν 48 παξΪγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (EΚ, Eπξαηφκ) αξηζ. 1605/2002. 

2. Η Δπηηξνπά αζθεέ ηηο αξκνδηφηεηΫο ηεο γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ γεληθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο σο εμάο: 

α) ε Δπηηξνπά ειΫγρεη ηελ χπαξμε θαη ηελ νξζά ιεηηνπξγέα ζπζηεκΪησλ δηαρεέξηζεο 

θαη ειΫγρνπ ζηα θξΪηε κΫιε ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζέεο πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηα 
Ϊξζξα 71, 72 θαη 73· 

β) ε Δπηηξνπά δηαθφπηεη ηελ πξνζεζκέα πιεξσκάο ά αλαζηΫιιεη ην ζχλνιν ά κΫξνο 
ησλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 91 θαη 92 ζηελ πεξέπησζε πνπ ηα εζληθΪ 

ζπζηάκαηα δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ παξνπζηΪδνπλ ειιεέςεηο, θαη εθαξκφδεη 
νπνηαδάπνηε Ϊιιε αλαγθαέα δεκνζηνλνκηθά δηφξζσζε ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζέεο 

πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηα Ϊξζξα 100 θαη 101· 

γ) ε Δπηηξνπά ειΫγρεη ηελ επηζηξνθά ηεο πξνθαηαβνιάο θαη απνδεζκεχεη 

απηνκΪησο ηηο πηζηψζεηο αλΪιεςεο ππνρξεψζεσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζέεο πνπ 
θαζνξέδνληαη ζην Ϊξζξν 82 παξΪγξαθνο 2 θαη ζηα Ϊξζξα 93 Ϋσο 97. 

Άξζξν 15 

Πξνζζεηηθφηεηα 

1. Οη ζπλεηζθνξΫο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακεέσλ δελ αληηθαζηζηνχλ ηηο δεκφζηεο ά 
ηζνδχλακεο δηαξζξσηηθΫο δαπΪλεο ησλ θξαηψλ κειψλ. 

2. Γηα ηηο πεξηθΫξεηεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ζηφρν "χγθιηζε" ε Δπηηξνπά θαη ην 
θξΪηνο κΫινο θαζνξέδνπλ ην χςνο ηεο δεκφζηαο ά ηζνδχλακεο δηαξζξσηηθάο 

δαπΪλεο ην νπνέν πξΫπεη λα δηαηεξεέ ην θξΪηνο κΫινο ζε φιεο ηηο νηθεέεο 
πεξηθΫξεηεο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 

Σν επέπεδν ησλ δαπαλψλ ελφο θξΪηνπο κΫινπο απνηειεέ Ϋλα απφ ηα ζηνηρεέα πνπ 
πεξηιακβΪλνληαη ζηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπάο ζρεηηθΪ κε ην εζληθφ ζηξαηεγηθφ 

πιαέζην αλαθνξΪο ηνπ Ϊξζξνπ 28 παξΪγξαθνο 3. Σν Ϋγγξαθν κεζνδνινγέαο ηεο 

Δπηηξνπάο, ην νπνέν ζεζπέδεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζέα πνπ πξνβιΫπεηαη ζην 
Ϊξζξν 103 παξΪγξαθνο 3, παξΫρεη θαηεπζχλζεηο. 

3. ΚαηΪ θαλφλα, ην χςνο ηεο δαπΪλεο πνπ κλεκνλεχεηαη ζηελ παξΪγξαθν 2 εέλαη 
ηνπιΪρηζηνλ έζν πξνο ην χςνο ηνπ πξαγκαηηθνχ πνζνχ ηεο κΫζεο εηάζηαο δαπΪλεο 

θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 

ΔπηπιΫνλ, ην χςνο ηεο δαπΪλεο θαζνξέδεηαη κε βΪζε ηηο γεληθΫο καθξννηθνλνκηθΫο 

ζπλζάθεο ζηα πιαέζηα ησλ νπνέσλ πξαγκαηνπνηεέηαη ε ρξεκαηνδφηεζε θαη 
ιακβΪλνληαο ππφςε νξηζκΫλεο εηδηθΫο ά εμαηξεηηθΫο νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο, φπσο 

ηηο ηδησηηθνπνηάζεηο θαζψο θαη Ϋλα εμαηξεηηθφ χςνο δεκφζηαο ά ηζνδχλακεο 

ηδησηηθάο δηαξζξσηηθάο δαπΪλεο απφ ην θξΪηνο κΫινο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 
πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 

4. Γηα ην ζηφρν "χγθιηζε", ε Δπηηξνπά, ζε ζπλεξγαζέα κε θΪζε θξΪηνο κΫινο, 
πξνβαέλεη ζε ελδηΪκεζε επαιάζεπζε ηεο πξνζζεηηθφηεηαο ην 2011. Χο ηκάκα απηάο 

ηεο ελδηΪκεζεο επαιάζεπζεο, ε Δπηηξνπά, θαηφπηλ δηαβνπιεχζεσλ κε ην θξΪηνο 
κΫινο, κπνξεέ λα απνθαζέζεη λα ηξνπνπνηάζεη ην απαηηνχκελν χςνο δηαξζξσηηθάο 

δαπΪλεο εΪλ ε νηθνλνκηθά θαηΪζηαζε ζην ελδηαθεξφκελν θξΪηνο κΫινο Ϋρεη 

κεηαβιεζεέ ζεκαληηθΪ απφ ηελ θαηΪζηαζε πνπ πθέζηαην θαηΪ ην ρξφλν ηνπ 
πξνζδηνξηζκνχ ηνπ χςνπο ηεο δεκφζηαο ά ηζνδχλακεο δηαξζξσηηθάο δαπΪλεο πνπ 

κλεκνλεχεηαη ζηελ παξΪγξαθν 2. Η απφθαζε ηεο Δπηηξνπάο πνπ αλαθΫξεηαη ζην 
Ϊξζξν 28 παξΪγξαθνο 3, ηξνπνπνηεέηαη πξνθεηκΫλνπ λα αληαλαθιΪηαη ε ελ ιφγσ 

πξνζαξκνγά. 



Γηα ην ζηφρν "χγθιηζε", ε Δπηηξνπά, ζε ζπλεξγαζέα κε θΪζε θξΪηνο κΫινο, 

πξνβαέλεη ζε εθ ησλ πζηΫξσλ επαιάζεπζε ηεο πξνζζεηηθφηεηαο ζηηο 31 Γεθεκβξένπ 
2016. 

Σν θξΪηνο κΫινο δηαβηβΪδεη ζηελ Δπηηξνπά ηηο πιεξνθνξέεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
επαιάζεπζε ηεο ηάξεζεο ηεο δεκφζηαο ά ηζνδχλακεο δηαξζξσηηθάο δαπΪλεο πνπ 

θαζνξέδεηαη εθ ησλ πξνηΫξσλ. Όπνπ θξέλεηαη ζθφπηκν, ζα πξΫπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη κΫζνδνη ζηαηηζηηθάο εθηέκεζεο. 

Η Δπηηξνπά δεκνζηεχεη αλΪ θξΪηνο κΫινο ηα απνηειΫζκαηα ηεο επαιάζεπζεο ηεο 
πξνζζεηηθφηεηαο, θαζψο θαη ηε κεζνδνινγέα θαη ηηο πεγΫο πιεξνθφξεζεο, κεηΪ ηελ 

νινθιάξσζε εθΪζηνπ ησλ ηξηψλ ζηαδέσλ ηεο επαιάζεπζεο. 

Άξζξν 16 

Ιζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη κε δηΪθξηζε 

Σα θξΪηε κΫιε θαη ε Δπηηξνπά δηαζθαιέδνπλ ηελ πξναγσγά ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαζψο θαη ηελ ελζσκΪησζε ηεο δηΪζηαζεο ηνπ θχινπ θαηΪ 
ηε δηΪξθεηα ησλ δηαθφξσλ ζηαδέσλ πινπνέεζεο ησλ Σακεέσλ. 

Σα θξΪηε κΫιε θαη ε Δπηηξνπά ιακβΪλνπλ ηα θαηΪιιεια κΫηξα πξνθεηκΫλνπ λα 
απνηξΫςνπλ θΪζε δηΪθξηζε εμαηηέαο ηνπ θχινπ, ηεο θπιάο ά ηεο εζλνηηθάο 

θαηαγσγάο, ηεο ζξεζθεέαο ά ησλ πεπνηζάζεσλ, ηεο χπαξμεο αλαπεξέαο, ηεο ειηθέαο 

ά ηνπ γελεηάζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαηΪ ηα δηΪθνξα ζηΪδηα πινπνέεζεο ησλ 
Σακεέσλ θαη, εηδηθφηεξα, ηεο πξφζβαζεο ζε απηΪ. Δηδηθφηεξα, ε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο γηα ηα Ϊηνκα κε αλαπεξέεο απνηειεέ Ϋλα απφ ηα θξηηάξηα πνπ πξΫπεη λα 
ηεξνχληαη θαηΪ ηνλ θαζνξηζκφ επηρεηξάζεσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα 

Σακεέα θαη πνπ πξΫπεη λα ιακβΪλνληαη ππφςε θαηΪ ηηο δηΪθνξεο θΪζεηο 
πινπνέεζεο. 

Άξζξν 17 

Βηψζηκε αλΪπηπμε 

Οη ζηφρνη ησλ Σακεέσλ επηδηψθνληαη ζην πιαέζην ηεο βηψζηκεο αλΪπηπμεο θαη ηεο 
πξνψζεζεο απφ ηελ Κνηλφηεηα ηνπ ζηφρνπ ηεο πξνζηαζέαο θαη ηεο βειηέσζεο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο σο Ϋρεη ζην Ϊξζξν 6 ηεο ζπλζάθεο. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ V 

Γεκνζηνλνκηθφ πιαέζην 

Άξζξν 18 

Γεληθνέ πφξνη 

1. Οη πφξνη πνπ δηαηέζεληαη γηα αλΪιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηα Σακεέα γηα ηελ 

πεξένδν 2007 Ϋσο 2013 αλΫξρνληαη ζε 308041000000 επξψ ζε ηηκΫο 2004 
ζχκθσλα κε ηελ εηάζηα αλΪιπζε πνπ εκθαέλεηαη ζην παξΪξηεκα Ι. 

Γηα ην ζθνπφ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο κεηΫπεηηα ελζσκΪησζεο ζην γεληθφ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, ηα πνζΪ ηνπ πξψηνπ εδαθένπ ππφθεηληαη 

ζε ηηκαξηζκηθά αλαπξνζαξκνγά χςνπο 2 % εηεζέσο. 

Η θαηαλνκά ησλ πφξσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κεηαμχ ησλ ζηφρσλ πνπ θαζνξέδνληαη 

ζην Ϊξζξν 3 παξΪγξαθνο 2, εέλαη ηΫηνηα ψζηε λα επηηπγρΪλεηαη ζεκαληηθά 
ζπγθΫληξσζε ζηηο πεξηθΫξεηεο ηνπ ζηφρνπ "χγθιηζε". 

2. Η Δπηηξνπά πξαγκαηνπνηεέ ελδεηθηηθΫο εηάζηεο θαηαλνκΫο αλΪ θξΪηνο κΫινο 
ζχκθσλα κε ηα θξηηάξηα θαη ηε κεζνδνινγέα πνπ νξέδνληαη ζην παξΪξηεκα ΙΙ, κε 

ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηΪμεσλ πνπ παξαηέζεληαη ζηα Ϊξζξα 23 θαη 24. 

3. Σα πνζΪ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηα ζεκεέα 12 Ϋσο 30 ηνπ παξαξηάκαηνο ΙΙ 

πεξηιακβΪλνληαη ζηα πνζΪ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηα Ϊξζξα 19, 20 θαη 21 θαη 

πξνζδηνξέδνληαη επαθξηβψο ζηα Ϋγγξαθα πξνγξακκαηηζκνχ. 

Άξζξν 19 

Πφξνη γηα ην ζηφρν "χγθιηζε" 

Οη ζπλνιηθνέ πφξνη γηα ην ζηφρν "χγθιηζε" αλΫξρνληαη ζην 81,54 % ησλ πφξσλ 
πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ πξψηε παξΪγξαθν ηνπ Ϊξζξνπ 15 (δει. ζχλνιν 



251163134221 επξψ) θαη θαηαλΫκνληαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζπληζησζψλ σο 

εμάο: 

α) 70,51 % (δει. ζχλνιν 177083601004 επξψ) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ 

κλεκνλεχεηαη ζην Ϊξζξν 5 παξΪγξαθνο 1, κε ρξάζε, σο θξηηεξέσλ γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ησλ ελδεηθηηθψλ θαηαλνκψλ αλΪ θξΪηνο κΫινο, ηνπ επηιΫμηκνπ 

πιεζπζκνχ, ηεο πεξηθεξεηαθάο επεκεξέαο, ηεο εζληθάο επεκεξέαο θαη ηνπ πνζνζηνχ 
αλεξγέαο· 

β) 4,99 % (δει. ζχλνιν 12521289405 επξψ) γηα ηε κεηαβαηηθά θαη εηδηθά ζηάξημε 
πνπ κλεκνλεχεηαη ζην Ϊξζξν 8 παξΪγξαθνο 1, κε ρξάζε, σο θξηηεξέσλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ελδεηθηηθψλ θαηαλνκψλ αλΪ θξΪηνο κΫινο, ηνπ επηιΫμηκνπ 

πιεζπζκνχ, ηεο πεξηθεξεηαθάο επεκεξέαο, ηεο εζληθάο επεκεξέαο θαη ηνπ πνζνζηνχ 
αλεξγέαο· 

γ) 23,22 % (δει. ζχλνιν 58308243811 επξψ) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ 
κλεκνλεχεηαη ζην Ϊξζξν 5 παξΪγξαθνο 2, κε ρξάζε, σο θξηηεξέσλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ελδεηθηηθψλ θαηαλνκψλ αλΪ θξΪηνο κΫινο, ηνπ πιεζπζκνχ, ηεο 
εζληθάο επεκεξέαο θαη ηεο Ϋθηαζεο· 

δ) 1,29 % (δει. ζχλνιν 3250000000 επξψ) γηα ηε κεηαβαηηθά θαη εηδηθά ζηάξημε 
πνπ κλεκνλεχεηαη ζην Ϊξζξν 8 παξΪγξαθνο 3. 

Άξζξν 20 

Πφξνη γηα ην ζηφρν "Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε" 

Οη ζπλνιηθνέ πφξνη γηα ην ζηφρν "Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
απαζρφιεζε" αλΫξρνληαη ζην 15,95 % ησλ πφξσλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζην Ϊξζξν 

18 παξΪγξαθνο 1 (δει. ζπλνιηθΪ ζε 49127784318 επξψ) θαη θαηαλΫκνληαη κεηαμχ 
ησλ δηαθφξσλ ζπληζησζψλ σο εμάο: 

α) 78,86 % (δει. ζχλνιν 38742477688 επξψ) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ 
κλεκνλεχεηαη ζην Ϊξζξν 6, κε ρξάζε, σο θξηηεξέσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

ελδεηθηηθψλ θαηαλνκψλ αλΪ θξΪηνο κΫινο, ηνπ επηιΫμηκνπ πιεζπζκνχ, ηεο 
πεξηθεξεηαθάο επεκεξέαο, ηνπ πνζνζηνχ αλεξγέαο, ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο θαη 

ηεο ππθλφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ, θαη 

β) 21,14 % (δει. ζχλνιν 10385306630 επξψ) γηα ηε κεηαβαηηθά θαη εηδηθά ζηάξημε 

πνπ κλεκνλεχεηαη ζην Ϊξζξν 8 παξΪγξαθνο 2, κε ρξάζε, σο θξηηεξέσλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ελδεηθηηθψλ θαηαλνκψλ αλΪ θξΪηνο κΫινο, ηνπ επηιΫμηκνπ 
πιεζπζκνχ, ηεο πεξηθεξεηαθάο επεκεξέαο, ηεο εζληθάο επεκεξέαο θαη ηνπ πνζνζηνχ 

αλεξγέαο. 

Άξζξν 21 

Πφξνη γηα ην ζηφρν "Δπξσπατθά εδαθηθά ζπλεξγαζέα" 

1. Σν ζχλνιν ησλ πφξσλ γηα ην ζηφρν "Δπξσπατθά εδαθηθά ζπλεξγαζέα" αλΫξρεηαη 

ζην 2,52 % ησλ πφξσλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζην Ϊξζξν 18 παξΪγξαθνο 1 (άηνη 
7750081461 επξψ). Οη πφξνη απηνέ, εμαηξνπκΫλνπ ηνπ πνζνχ πνπ κλεκνλεχεηαη 

ζην ζεκεέν 22 ηνπ παξαξηάκαηνο ΙΙ, θαηαλΫκνληαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 
ζπληζησζψλ σο εμάο: 

α) 73,86 % (δει. ζχλνιν 5576358149 επξψ) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
δηαζπλνξηαθάο ζπλεξγαζέαο ηνπ Ϊξζξνπ 7 παξΪγξαθνο 1, κε ηε ρξάζε, σο 

θξηηεξένπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ελδεηθηηθψλ θαηαλνκψλ αλΪ θξΪηνο κΫινο, ηνπ 

επηιΫμηκνπ πιεζπζκνχ· 

β) 20,95 % (δει. ζχλνιν 1581720322 επξψ) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

δηαθξαηηθάο ζπλεξγαζέαο ηνπ Ϊξζξνπ 7 παξΪγξαθνο 2, κε ηε ρξάζε, σο θξηηεξένπ 
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ελδεηθηηθψλ θαηαλνκψλ αλΪ θξΪηνο κΫινο, ηνπ επηιΫμηκνπ 

πιεζπζκνχ· 

γ) 5,19 % (δει. ζχλνιν 392002991 επξψ) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

δηαπεξηθεξεηαθάο ζπλεξγαζέαο, ησλ δηθηχσλ ζπλεξγαζέαο θαη ηεο αληαιιαγάο 
εκπεηξηψλ ηνπ Ϊξζξνπ 7 παξΪγξαθνο 3. 

2. Η ζπλεηζθνξΪ ηνπ ΔΣΠΑ γηα ηα δηαζπλνξηαθΪ πξνγξΪκκαηα θαη ηα πξνγξΪκκαηα 
γηα ζαιΪζζηεο ιεθΪλεο ζηα πιαέζηα ελφο Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ Πνιηηηθάο 



Γεηηνλέαο θαζψο θαη ηνπ κεραληζκνχ γηα ηελ πξνεληαμηαθά ζπλδξνκά ζχκθσλα κε 

ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1085/2006 αλΫξρεηαη ζε 813966000 επξψ, θαηφπηλ 
ελδεέμεσο εθΪζηνπ θξΪηνπο κΫινπο, πνπ ζα αθαηξεέηαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπο ζην 

πιαέζην ηεο παξαγξΪθνπ 1 ζηνηρεέν α). ΑπηΫο νη ζπλεηζθνξΫο ηνπ ΔΣΠΑ δελ 
ππφθεηληαη ζε αλαθαηαλνκά κεηαμχ ησλ νηθεέσλ θξαηψλ κειψλ. 

3. Η ζπλεηζθνξΪ ηνπ ΔΣΠΑ ζε Ϋθαζην δηαζπλνξηαθφ πξφγξακκα ά πξφγξακκα γηα 
ζαιΪζζηεο ιεθΪλεο ζηα πιαέζηα ησλ κεραληζκψλ ηεο παξαγξΪθνπ 2 ρνξεγεέηαη 

εθφζνλ ε ζπλεηζθνξΪ απφ ηνπο κεραληζκνχο απηνχο ζε θΪζε ηΫηνην πξφγξακκα 

εέλαη ηνπιΪρηζηνλ ηζνδχλακε κε ηε ζπλεηζθνξΪ ηνπ ΔΣΠΑ. Χζηφζν, ε ηζνδπλακέα 
απηά ππφθεηηαη ζε αλψηαην φξην χςνπο 465690000 επξψζηα πιαέζηα ηνπ 

κεραληζκνχ παξνράο θνηλνηηθάο ζπλδξνκάο πξνο γεηηνληθΫο ρψξεο θαη ζε αλψηαην 
φξην χςνπο 243782000 επξψ ζηα πιαέζηα ηνπ κεραληζκνχ γηα ηελ πξνεληαμηαθά 

πεξένδν. 

4. Οη εηάζηεο πηζηψζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζπλεηζθνξΪ ηνπ ΔΣΠΑ ηεο 

παξαγξΪθνπ 2 θαηαρσξέδνληαη ζηηο ζρεηηθΫο γξακκΫο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηε 
δηαζπλνξηαθά ζπληζηψζα ησλ κεραληζκψλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2, 

αξράο γελνκΫλεο απφ ην νηθνλνκηθφ Ϋηνο 2007. 

5. Σν 2008 θαη ην 2009, ε εηάζηα ζπλεηζθνξΪ ηνπ ΔΣΠΑ πνπ κλεκνλεχεηαη ζηελ 

παξΪγξαθν 2, γηα ηελ νπνέα, Ϋσο ηηο 30 Ινπλένπ ην αξγφηεξν, δελ Ϋρεη ππνβιεζεέ 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ζηελ Δπηηξνπά ζην πιαέζην ησλ δηαζπλνξηαθψλ 
ζπληζησζψλ ησλ κεραληζκψλ ηεο παξαγξΪθνπ 2 δηαηέζεηαη ηφηε ζην θξΪηνο κΫινο 

ην νπνέν αθνξΪ ε ρξεκαηνδφηεζε δηαζπλνξηαθάο ζπλεξγαζέαο ηεο παξαγξΪθνπ 1 
ζηνηρεέν α), ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο ζπλεξγαζέαο ζηα εμσηεξηθΪ ζχλνξα. 

ΔΪλ, Ϋσο ηελ 30ά Ινπλένπ 2010, ην αξγφηεξν, εμαθνινπζνχλ λα ππΪξρνπλ 
επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα ζην πιαέζην ησλ δηαζπλνξηαθψλ ζπληζησζψλ ησλ 

κΫζσλ ηεο παξαγξΪθνπ 2 πνπ δελ Ϋρνπλ ππνβιεζεέ ζηελ Δπηηξνπά, ην ζχλνιν ηεο 

ζπλεηζθνξΪο απφ ην ΔΣΠΑ πνπ κλεκνλεχεηαη ζηελ παξΪγξαθν 2 γηα ηα Ϋηε πνπ 
απνκΫλνπλ Ϋσο ην 2013 δηαηέζεηαη ζηα θξΪηε κΫιε ηα νπνέα αθνξΪ ε 

ρξεκαηνδφηεζε δηαζπλνξηαθάο ζπλεξγαζέαο ηεο παξαγξΪθνπ 1 ζηνηρεέν α), 
ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο ζπλεξγαζέαο ζηα εμσηεξηθΪ ζχλνξα. 

6. ηελ πεξέπησζε πνπ ηα δηαζπλνξηαθΪ πξνγξΪκκαηα θαη ηα πξνγξΪκκαηα γηα ηηο 
ζαιΪζζηεο ιεθΪλεο ηεο παξαγξΪθνπ 2 πξΫπεη λα δηαθνπνχλ κεηΪ ηελ Ϋγθξηζά ηνπο 

απφ ηελ Δπηηξνπά δηφηη: 

α) ε ρψξα-εηαέξνο δελ ππνγξΪθεη ηε ρξεκαηνδνηηθά ζπκθσλέα Ϋσο ην ηΫινο ηνπ 

Ϋηνπο πνπ Ϋπεηαη ηεο Ϋγθξηζεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο, ά 

β) ην πξφγξακκα δελ κπνξεέ λα εθαξκνζζεέ ιφγσ πξνβιεκΪησλ πνπ αλαθχπηνπλ 

ζηηο ζρΫζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ, 

ε ζπλεηζθνξΪ ηνπ ΔΣΠΑ πνπ κλεκνλεχεηαη ζηελ παξΪγξαθν 2 θαη αληηζηνηρεέ ζηηο 

εηάζηεο δφζεηο πνπ δελ Ϋρνπλ αθφκε αλαιεθζεέ, δηαηέζεηαη, θαηφπηλ αηηάζεψο ηνπο, 

ζηα θξΪηε κΫιε ηα νπνέα αθνξΪ ε ρξεκαηνδφηεζε δηαζπλνξηαθάο ζπλεξγαζέαο ηεο 
παξαγξΪθνπ 1 ζηνηρεέν α), ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο ζπλεξγαζέαο ζηα εμσηεξηθΪ 

ζχλνξα. 

Άξζξν 22 

Με δπλαηφηεηα κεηαθνξΪο ησλ πφξσλ 

Οη ζπλνιηθΫο πηζηψζεηο πνπ δηαηέζεληαη αλΪ θξΪηνο κΫινο γηα θαζΫλαλ απφ ηνπο 

ζηφρνπο ησλ Σακεέσλ θαη ηηο ζπληζηψζεο ηνπο δελ εέλαη δπλαηφλ λα κεηαθεξζνχλ 
απφ ηνλ Ϋλα ζηφρν ζηνλ Ϊιιν. 

ΚαηΪ παξΫθθιηζε, θΪζε θξΪηνο κΫινο ζην πιαέζην ηνπ ζηφρνπ "Δπξσπατθά εδαθηθά 
ζπλεξγαζέα" κπνξεέ λα κεηαθΫξεη κΫρξη θαη 15 % ησλ θαηαλεκφκελσλ πνζψλ απφ 

κέα απφ ηηο ζπληζηψζεο ηνπ Ϊξζξνπ 21 παξΪγξαθνο 1 ζηνηρεέα α) θαη β) ζηελ Ϊιιε. 

Άξζξν 23 

Πφξνη γηα ην απνζεκαηηθφ επέδνζεο 

Σν 3,0 % ησλ πφξσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 19 ζηνηρεέα α) θαη β) θαη ζην 

Ϊξζξν 20 κπνξεέ λα δηαηέζεηαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 50. 



Άξζξν 24 

Πφξνη γηα ηερληθά βνάζεηα 

Σν 0,25 % ησλ πφξσλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζην Ϊξζξν 18 παξΪγξαθνο 1, δηαηέζεηαη 
γηα ηερληθά βνάζεηα ηεο Δπηηξνπάο, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 45. 

ΣΙΣΛΟ II 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΗ ΤΝΟΥΗ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ I 

ΚνηλνηηθΫο ζηξαηεγηθΫο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο γηα ηε ζπλνρά 

Άξζξν 25 

Πεξηερφκελν 

Σν πκβνχιην ζεζπέδεη, ζε θνηλνηηθφ επέπεδν, ζπλνπηηθΫο ζηξαηεγηθΫο 

θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο γηα ηελ νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη εδαθηθά ζπλνρά κε ηηο 

νπνέεο θαζνξέδεηαη ελδεηθηηθφ πιαέζην γηα ηελ παξΫκβαζε ησλ Σακεέσλ, 
ζπλεθηηκψληαο Ϊιιεο ζπλαθεέο θνηλνηηθΫο πνιηηηθΫο. 

Γηα θαζΫλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ησλ Σακεέσλ, νη θαηεπζπληάξηεο απηΫο γξακκΫο 
απνηεινχλ ηδέσο ηελ Ϋθθξαζε ησλ πξνηεξαηνηάησλ ηεο Κνηλφηεηαο κε ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ηεο ελαξκνληζκΫλεο, ηζφξξνπεο, θαη βηψζηκεο αλΪπηπμεο ηεο 
Κνηλφηεηαο, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 3 παξΪγξαθνο 1. 

Οη ελ ιφγσ θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο ζεζπέδνληαη ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο 
νινθιεξσκΫλεο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο πνπ πεξηιακβΪλνπλ ηνπο γεληθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηηο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο γηα 
ηελ απαζρφιεζε πνπ ζΫζπηζε ην πκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζέεο πνπ 

θαζνξέδνληαη ζηα Ϊξζξα 99 θαη 128 ηεο ζπλζάθεο. 

Άξζξν 26 

Έγθξηζε θαη επαλεμΫηαζε 

Η Δπηηξνπά πξνηεέλεη, θαηφπηλ ζηελάο ζπλεξγαζέαο κε ηα θξΪηε κΫιε, ηηο θνηλνηηθΫο 

ζηξαηεγηθΫο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο γηα ηε ζπλνρά ηνπ Ϊξζξνπ 25 ηνπ παξφληνο 
θαλνληζκνχ. Έσο ηελ 1ε Φεβξνπαξένπ 2007, νη θνηλνηηθΫο ζηξαηεγηθΫο 

θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο γηα ηε ζπλνρά εγθξέλνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζέα ηνπ 

Ϊξζξνπ 161 ηεο ζπλζάθεο. Οη θνηλνηηθΫο ζηξαηεγηθΫο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο γηα 
ηε ζπλνρά δεκνζηεχνληαη ζηελ Δπέζεκε Δθεκεξέδα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. 

Οη θνηλνηηθΫο ζηξαηεγηθΫο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο γηα ηε ζπλνρά εέλαη δπλαηφλ λα 
ππφθεηληαη, θαηφπηλ ζηελάο ζπλεξγαζέαο κε ηα θξΪηε κΫιε, ζε ελδηΪκεζε 

επαλεμΫηαζε κε ηε δηαδηθαζέα ηεο παξαγξΪθνπ 1, εθφζνλ εέλαη αλαγθαέν 
πξνθεηκΫλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε ηπρφλ ζεκαληηθΫο κεηαβνιΫο ζηηο πξνηεξαηφηεηεο 

ηεο Κνηλφηεηαο. 

Η ελδηΪκεζε επαλεμΫηαζε ησλ θνηλνηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαηεπζπληάξησλ γξακκψλ 

γηα ηε ζπλνρά δελ επηβΪιιεη ζηα θξΪηε κΫιε ηελ ππνρξΫσζε λα αλαζεσξνχλ ηα 

επηρεηξεζηαθΪ ηνπο πξνγξΪκκαηα ά ην εζληθφ ηνπο ζηξαηεγηθφ πιαέζην αλαθνξΪο. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ II 

Δζληθφ ζηξαηεγηθφ πιαέζην αλαθνξΪο 

Άξζξν 27 

Πεξηερφκελν 

1. Σν θξΪηνο κΫινο ππνβΪιιεη εζληθφ ζηξαηεγηθφ πιαέζην αλαθνξΪο ην νπνέν 
εμαζθαιέδεη φηη ε ζπλδξνκά απφ ηα Σακεέα ζπκβαδέδεη κε ηηο θνηλνηηθΫο ζηξαηεγηθΫο 

θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο γηα ηε ζπλνρά θαη ην νπνέν πξνζδηνξέδεη ην ζχλδεζκν 
κεηαμχ ησλ θνηλνηηθψλ πξνηεξαηνηάησλ, αθελφο, θαη ηνπ εζληθνχ πξνγξΪκκαηνο 

κεηαξξπζκέζεσλ, αθεηΫξνπ. 

2. ΚΪζε εζληθφ ζηξαηεγηθφ πιαέζην αλαθνξΪο απνηειεέ κΫζν αλαθνξΪο γηα ηελ 

εθπφλεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ Σακεέσλ. 

3. Σν εζληθφ ζηξαηεγηθφ πιαέζην αλαθνξΪο εθαξκφδεηαη ζην ζηφρν "χγθιηζε" θαη 

ζην ζηφρν "Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε". Μπνξεέ επέζεο, εΪλ 

ην απνθαζέζεη Ϋλα θξΪηνο κΫινο, λα εθαξκφδεηαη ζην ζηφρν ηεο "Δπξσπατθάο 



εδαθηθάο ζπλεξγαζέαο", κε ηελ επηθχιαμε ησλ κειινληηθψλ επηινγψλ Ϊιισλ 

ελδηαθεξφκελσλ θξαηψλ κειψλ. 

4. Σν εζληθφ ζηξαηεγηθφ πιαέζην αλαθνξΪο πεξηιακβΪλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεέα: 

α) αλΪιπζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αληζνηάησλ, αδπλακηψλ θαη δπλαηνηάησλ, 

ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο ηΪζεηο ζηελ επξσπατθά θαη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκέα· 

β) ζηξαηεγηθά πνπ επηιΫγεηαη βΪζεη ηεο αλσηΫξσ αλΪιπζεο, θαη ζπκπεξηιακβΪλεη 

ηηο ζεκαηηθΫο θαη εδαθηθΫο πξνηεξαηφηεηεο. Όπνπ ελδεέθλπηαη, νη πξνηεξαηφηεηεο 

απηΫο πεξηιακβΪλνπλ δξΪζεηο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε βηψζηκε αζηηθά αλΪπηπμε, ηε 
δηαθνξνπνέεζε ησλ αγξνηηθψλ νηθνλνκηψλ θαη ησλ πεξηνρψλ πνπ εμαξηψληαη απφ 

ηελ αιηεέα· 

γ) ηνλ θαηΪινγν επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ γηα ηνπο ζηφρνπο "χγθιηζε" θαη 

"Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε"· 

δ) πεξηγξαθά ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνέν νη δαπΪλεο γηα ηνπο ζηφρνπο "χγθιηζε" θαη 

"Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε" ζα ζπκβΪιινπλ ζηηο 
πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔΔ γηα ηελ πξναγσγά ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηε 

δεκηνπξγέα ζΫζεσλ απαζρφιεζεο, θαζψο θαη ζηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ 

νινθιεξσκΫλσλ θαηεπζπληάξησλ γξακκψλ γηα ηελ αλΪπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε 
2005-2008, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ϊξζξν 9 παξΪγξαθνο 3· 

ε) ηελ ελδεηθηηθά εηάζηα θαηαλνκά πηζηψζεσλ απφ θΪζε Σακεέν αλΪ πξφγξακκα· 

ζη) κφλν γηα πεξηνρΫο ηνπ ζηφρνπ "χγθιηζε": 

ii) ηε δξΪζε πνπ πξνβιΫπεηαη γηα ηελ ελέζρπζε ηεο δηνηθεηηθάο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θξΪηνπο κΫινπο, 

ii) ην πνζφ ησλ ζπλνιηθψλ εηάζησλ πηζηψζεσλ πνπ πξνβιΫπνληαη δπλΪκεη ηνπ 

ΔΓΣΑΑ θαη ηνπ ΔΑΣ, 

iii) ηηο πιεξνθνξέεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθ ησλ πξνηΫξσλ εμαθξέβσζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο πξνο ηελ αξρά ηεο πξνζζεηηθφηεηαο ηνπ Ϊξζξνπ 15· 

δ) γηα θξΪηε κΫιε πνπ εέλαη επηιΫμηκα γηα ην Σακεέν πλνράο ζην πιαέζην ησλ 

Ϊξζξσλ 5 παξΪγξαθνο 2 θαη ηνπ Ϊξζξνπ 8 παξΪγξαθνο 3, πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε 

ηνπο κεραληζκνχο ζπληνληζκνχ κεηαμχ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ θαζψο θαη 
κεηαμχ ησλ πξνγξακκΪησλ απηψλ θαη ηνπ ΔΓΣΑΑ, ηνπ ΔΑΣ θαη, αλΪινγα κε ηελ 

πεξέπησζε, ησλ παξεκβΪζεσλ ηεο ΔΣΔπ θαη Ϊιισλ πθηζηΪκελσλ ρξεκαηνδνηηθψλ 
κΫζσλ. 

5. ΔπηπιΫνλ, ην εζληθφ ζηξαηεγηθφ πιαέζην αλαθνξΪο κπνξεέ επέζεο λα 
πεξηιακβΪλεη, αλΪινγα κε ηελ πεξέπησζε, ηα εμάο ζηνηρεέα: 

α) ηε δηαδηθαζέα γηα ην ζπληνληζκφ κεηαμχ ηεο θνηλνηηθάο πνιηηηθάο γηα ηε ζπλνρά 
θαη ησλ ζρεηηθψλ εζληθψλ, ηνκεαθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ θξΪηνπο κΫινπο· 

β) γηα θξΪηε κΫιε δηΪθνξα απηψλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ παξΪγξαθν 4 ζηνηρεέν 

δ), πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνπο κεραληζκνχο ζπληνληζκνχ κεηαμχ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκΪησλ θαζψο θαη κεηαμχ ησλ πξνγξακκΪησλ απηψλ θαη ηνπ ΔΓΣΑΑ, ηνπ 
ΔΑΣ θαη ησλ παξεκβΪζεσλ ηεο ΔΣΔπ θαη Ϊιισλ πθηζηΪκελσλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

κΫζσλ. 

6. Οη πιεξνθνξέεο πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζην εζληθφ ζηξαηεγηθφ πιαέζην αλαθνξΪο 

ιακβΪλνπλ ππφςε ηηο ηδηαέηεξεο ζεζκηθΫο ξπζκέζεηο πνπ ηζρχνπλ ζε θΪζε θξΪηνο 
κΫινο. 

Άξζξν 28 

Δθπφλεζε θαη Ϋγθξηζε 

1. Σν εζληθφ ζηξαηεγηθφ πιαέζην αλαθνξΪο εθπνλεέηαη απφ ην θξΪηνο κΫινο, αθνχ 
ζπκβνπιεπζεέ ηνπο νηθεένπο εηαέξνπο θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 11, ζχκθσλα 

κε ηε δηαδηθαζέα πνπ θξέλεη πξνζθνξφηεξε θαη ζχκθσλα κε ηε ζεζκηθά δνκά ηνπ. 
Καιχπηεη ηελ πεξένδν απφ 1εο Ιαλνπαξένπ 2007 Ϋσο 31 Γεθεκβξένπ 2013. 

Σν θξΪηνο κΫινο εθπνλεέ ην εζληθφ ζηξαηεγηθφ πιαέζην αλαθνξΪο ζε δηΪινγν κε ηελ 
Δπηηξνπά, κε ζηφρν ηελ εμαζθΪιηζε θνηλάο πξνζΫγγηζεο. 



2. ΚΪζε θξΪηνο κΫινο δηαβηβΪδεη ην εζληθφ ζηξαηεγηθφ πιαέζην αλαθνξΪο ζηελ 

Δπηηξνπά εληφο πΫληε κελψλ κεηΪ ηελ Ϋγθξηζε ησλ θνηλνηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 
θαηεπζπληάξησλ γξακκψλ γηα ηε ζπλνρά. Η Δπηηξνπά ιακβΪλεη ππφ ζεκεέσζε ηελ 

εζληθά ζηξαηεγηθά θαη ηα ζΫκαηα πξνηεξαηφηεηαο πνπ επηιΫγνληαη γηα ζπλδξνκά 
απφ ηα Σακεέα, θαη δηαηππψλεη ηηο θαηΪιιειεο, θαηΪ ηε γλψκε ηεο, παξαηεξάζεηο 

εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελέα παξαιαβάο ηνπ ελ ιφγσ πιαηζένπ. 

Σν θξΪηνο κΫινο κπνξεέ λα ππνβΪιιεη ηαπηφρξνλα ην εζληθφ ζηξαηεγηθφ πιαέζην 

αλαθνξΪο θαη ηα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα πνπ κλεκνλεχνληαη ζην Ϊξζξν 32. 

3. Πξηλ ά ηαπηφρξνλα κε ηελ Ϋγθξηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ πεξέ ησλ 

νπνέσλ ην Ϊξζξν 32 παξΪγξαθνο 5, ε Δπηηξνπά, θαηφπηλ δηαβνπιεχζεσλ κε ην 

θξΪηνο κΫινο, ιακβΪλεη απφθαζε ε νπνέα θαιχπηεη: 

α) ηνλ θαηΪινγν ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ ηνπ Ϊξζξνπ 27 παξΪγξαθνο 4 

ζηνηρεέν γ)· 

β) ηελ ελδεηθηηθά εηάζηα θαηαλνκά πηζηψζεσλ απφ θΪζε Σακεέν αλΪ πξφγξακκα 

πνπ κλεκνλεχεηαη ζην Ϊξζξν 27 παξΪγξαθνο 4 ζηνηρεέν ε)· 

γ) θαη, γηα ην ζηφρν "χγθιηζε" κφλνλ, ην χςνο ησλ δαπαλψλ πνπ εμαζθαιέδνπλ 

ζπκκφξθσζε πξνο ηελ αξρά ηεο πξνζζεηηθφηεηαο ηνπ Ϊξζξνπ 15, θαη ηε δξΪζε 
πνπ πξνβιΫπεηαη γηα ηελ ελέζρπζε ηεο δηνηθεηηθάο απνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο 

νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 27 παξΪγξαθνο 4 ζηνηρεέν ζη) ζεκεέν i). 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ III 

ηξαηεγηθά παξαθνινχζεζε 

Άξζξν 29 

ηξαηεγηθά ππνβνιά εθζΫζεσλ απφ ηα θξΪηε κΫιε 

1. Γηα πξψηε θνξΪ ην 2007, θΪζε θξΪηνο κΫινο πεξηιακβΪλεη ζηελ εηάζηα Ϋθζεζε 
πινπνέεζεο πνπ ζπληΪζζεη ζρεηηθΪ κε ην εζληθφ πξφγξακκα κεηαξξπζκέζεσλ Ϋλα 

ζπλνπηηθφ ηκάκα ζρεηηθΪ κε ηε ζπκβνιά ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Σακεέα ζηελ εθαξκνγά ηνπ εζληθνχ πξνγξΪκκαηνο 
κεηαξξπζκέζεσλ. 

2. Σν αξγφηεξν Ϋσο ην ηΫινο ηνπ 2009 θαη ηνπ 2012, ηα θξΪηε κΫιε ππνβΪιινπλ 
ζπλνπηηθά Ϋθζεζε ε νπνέα πεξηιακβΪλεη πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε ζπκβνιά ησλ 

πξνγξακκΪησλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Σακεέα 

α) φζνλ αθνξΪ ηελ πινπνέεζε ησλ ζηφρσλ ηεο πνιηηηθάο γηα ηε ζπλνρά, φπσο 

νξέδεηαη ζηε ζπλζάθε· 

β) φζνλ αθνξΪ ηελ εθπιάξσζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ Σακεέσλ, φπσο νξέδνληαη 

ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, θαη 

γ) φζνλ αθνξΪ ηελ πινπνέεζε ησλ πξνηεξαηνηάησλ πνπ αλαιχνληαη ζηηο θνηλνηηθΫο 

ζηξαηεγηθΫο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο γηα ηε ζπλνρά νη νπνέεο κλεκνλεχνληαη ζην 
Ϊξζξν 25 θαη πξνζδηνξέδνληαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζΫηεη ην εζληθφ ζηξαηεγηθφ 

πιαέζην αλαθνξΪο πεξέ ηνπ νπνένπ ην Ϊξζξν 27, θαη 

δ) φζνλ αθνξΪ ηελ πινπνέεζε ηνπ ζηφρνπ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγέα ζΫζεσλ απαζρφιεζεο κε ζθνπφ ηελ επέηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ησλ νινθιεξσκΫλσλ θαηεπζπληάξησλ γξακκψλ γηα ηελ αλΪπηπμε θαη 
ηελ απαζρφιεζε (2005 Ϋσο 2008), ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ϊξζξν 9 

παξΪγξαθνο 3. 

3. ΚΪζε θξΪηνο κΫινο νξέδεη ην πεξηερφκελν ησλ εθζΫζεσλ πεξέ ησλ νπνέσλ ε 

αλσηΫξσ παξΪγξαθνο 2, ην νπνέν απνζθνπεέ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ: 

α) ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθάο θαηΪζηαζεο θαη ησλ ηΪζεσλ· 

β) ησλ επηηεπγκΪησλ, ησλ πξνθιάζεσλ θαη ησλ κειινληηθψλ πξννπηηθψλ ζε ζρΫζε 
κε ηελ εθαξκνγά ηεο ζπκθσλεζεέζαο ζηξαηεγηθάο, θαη 

γ) παξαδεηγκΪησλ νξζάο πξαθηηθάο. 

4. Οη παξαπνκπΫο ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ ζην εζληθφ πξφγξακκα κεηαξξπζκέζεσλ 

ζπλδΫνληαη κε ηηο νινθιεξσκΫλεο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο γηα ηελ αλΪπηπμε θαη 



ηελ απαζρφιεζε (2005 Ϋσο 2008) θαη ηζρχνπλ εμέζνπ ζε νπνηεζδάπνηε ηζνδχλακεο 

θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο ζα θαζνξέζεη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην. 

Άξζξν 30 

ηξαηεγηθά ππνβνιά εθζΫζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπά θαη ζπδάηεζε γηα ηελ πνιηηηθά 

ζπλνράο 

1. Γηα πξψηε θνξΪ ην 2008 θαη ζηε ζπλΫρεηα θαη' Ϋηνο, ε Δπηηξνπά πεξηιακβΪλεη 

ζηελ εηάζηα Ϋθζεζε πξνφδνπ ηεο πξνο ην Δαξηλφ Δπξσπατθφ πκβνχιην ηκάκα ζην 

νπνέν ζπλνςέδνληαη νη εθζΫζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ πεξέ ησλ νπνέσλ ην Ϊξζξν 29 
παξΪγξαθνο 1, ηδέσο δε ε πξφνδνο πινπνέεζεο ησλ πξνηεξαηνηάησλ ηεο 

Δπξσπατθάο Έλσζεο γηα ηελ πξναγσγά ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγέα 
ζΫζεσλ απαζρφιεζεο, θαζψο θαη ηεο επέηεπμεο ησλ ζηφρσλ ησλ νινθιεξσκΫλσλ 

θαηεπζπληάξησλ γξακκψλ γηα ηελ αλΪπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε (2005 Ϋσο 2008), 

φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 9 παξΪγξαθνο 3. 

2. Σα Ϋηε 2010 θαη 2013, ην αξγφηεξν δε ηελ 1ε Απξηιένπ, ε Δπηηξνπά εθπνλεέ 

ζηξαηεγηθά Ϋθζεζε ζηελ νπνέα ζπλνςέδνληαη νη εθζΫζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ πεξέ 
ησλ νπνέσλ ην Ϊξζξν 29 παξΪγξαθνο 2. ΑλΪινγα κε ηελ πεξέπησζε, ε ελ ιφγσ 

Ϋθζεζε ελζσκαηψλεηαη σο εηδηθφ ηκάκα ζηελ Ϋθζεζε πνπ ζπληΪζζεηαη δπλΪκεη ηνπ 
Ϊξζξν 159 ηεο ζπλζάθεο. 

3. Σν πκβνχιην εμεηΪδεη ηε ζηξαηεγηθά Ϋθζεζε πνπ αλαθΫξεηαη ζηελ παξΪγξαθν 2 
ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηΪ ηε δεκνζέεπζά ηεο. Η ελ ιφγσ Ϋθζεζε ππνβΪιιεηαη 

ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηελ Οηθνλνκηθά θαη Κνηλσληθά Δπηηξνπά θαη ηελ 
Δπηηξνπά ησλ Πεξηθεξεηψλ, ηα δε ζεζκηθΪ απηΪ φξγαλα θαινχληαη λα 

ζπκκεηΪζρνπλ ζε ζρεηηθά ζπδάηεζε. 

Άξζξν 31 

Έθζεζε γηα ηε ζπλνρά 

1. Η Ϋθζεζε ηεο Δπηηξνπάο πνπ κλεκνλεχεηαη ζην Ϊξζξν 159 ηεο ζπλζάθεο 

πεξηιακβΪλεη ηδέσο ηα αθφινπζα: 

α) θαηαγξαθά ηεο πξνφδνπ φζνλ αθνξΪ ηελ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζπλνρά, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθάο θαηΪζηαζεο θαη αλΪπηπμεο ησλ 
πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ηελ ελζσκΪησζε θνηλνηηθψλ πξνηεξαηνηάησλ· 

β) θαηαγξαθά ηνπ ξφινπ ησλ Σακεέσλ, ηεο ΔΣΔπ θαη ησλ Ϊιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ 
κΫζσλ, θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο Ϊιισλ θνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ πνιηηηθψλ ζηελ 

πξαγκαηνπνηεζεέζα πξφνδν. 

2. Η Ϋθζεζε πξνηεέλεη επέζεο, εθφζνλ απαηηεέηαη: 

α) ηπρφλ πξνηΪζεηο γηα θνηλνηηθΪ κΫηξα θαη πνιηηηθΫο πνπ ζα πξΫπεη λα ζεζπηζζνχλ 

πξνθεηκΫλνπ λα εληζρπζεέ ε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζπλνρά· 

β) ελδερφκελεο πξνηεηλφκελεο πξνζαξκνγΫο ησλ θνηλνηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

θαηεπζπληάξησλ γξακκψλ γηα ηε ζπλνρά, νη νπνέεο απαηηνχληαη ψζηε λα 
αληηθαηνπηξέδνληαη κεηαβνιΫο ηεο θνηλνηηθάο πνιηηηθάο. 

ΣΙΣΛΟ III 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ I 

ΓεληθΫο δηαηΪμεηο γηα ηα δηαξζξσηηθΪ ηακεέα θαη ην Σακεέν πλνράο 

Άξζξν 32 

Δθπφλεζε θαη Ϋγθξηζε επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ 

1. Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ Σακεέσλ ζηα θξΪηε κΫιε ιακβΪλνπλ ηε κνξθά 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ ζηα πιαέζηα ηνπ εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ πιαηζένπ 
αλαθνξΪο. ΚΪζε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαιχπηεη πεξένδν κεηαμχ ηεο 1εο 

Ιαλνπαξένπ 2007 θαη ηεο 31εο Γεθεκβξένπ 2013. ΚΪζε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα 
θαιχπηεη κφλνλ Ϋλαλ απφ ηνπο ηξεηο ζηφρνπο ηνπ Ϊξζξνπ 3, εθηφο εΪλ ζπκθσλεζεέ 

δηαθνξεηηθΪ κεηαμχ ηεο Δπηηξνπάο θαη ηνπ θξΪηνπο κΫινπο. 

2. ΚΪζε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα εθπνλεέηαη απφ ην θξΪηνο κΫινο ά κηα αξρά πνπ 

νξέδεηαη απφ ην θξΪηνο κΫινο ζε ζπλεξγαζέα κε ηνπο εηαέξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 11. 



3. Σν θξΪηνο κΫινο ππνβΪιιεη ζηελ Δπηηξνπά πξφηαζε επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξΪκκαηνο ε νπνέα πεξηιακβΪλεη φιεο ηηο ζπληζηψζεο πνπ νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 
37, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, αιιΪ νπσζδάπνηε εληφο πΫληε κελψλ απφ ηε 

ζΫζπηζε ησλ θνηλνηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαηεπζπληάξησλ γξακκψλ γηα ηε ζπλνρά, 
φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 26. 

4. Η Δπηηξνπά αμηνινγεέ ην πξνηεηλφκελν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα πξνθεηκΫλνπ λα 
θαζνξέζεη θαηΪ πφζνλ ζπκβΪιιεη ζηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

πξνηεξαηνηάησλ ηνπ εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ πιαηζένπ αλαθνξΪο θαη ζηηο θνηλνηηθΫο 

ζηξαηεγηθΫο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο γηα ηε ζπλνρά. ΔΪλ ε Δπηηξνπά, εληφο δχν 
κελψλ απφ ηελ παξαιαβά ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο, θξέλεη φηη Ϋλα 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δελ ζπκβΪιιεη ζηελ επέηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ εζληθνχ 
ζηξαηεγηθνχ πιαηζένπ αλαθνξΪο θαη ησλ θνηλνηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαηεπζπληάξησλ 

γξακκψλ γηα ηε ζπλνρά, κπνξεέ λα θαιΫζεη ην θξΪηνο κΫινο λα πξνζθνκέζεη θΪζε 
απαξαέηεηε ζπκπιεξσκαηηθά πιεξνθνξέα θαη, εΪλ απαηηεέηαη, λα αλαζεσξάζεη 

αλαιφγσο ην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα. 

5. Η Δπηηξνπά εγθξέλεη θΪζε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, 

αιιΪ νπσζδάπνηε εληφο ηεζζΪξσλ κελψλ απφ ηελ επέζεκε ππνβνιά ηνπ απφ ην 

θξΪηνο κΫινο θαη φρη πξηλ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξένπ 2007. 

Άξζξν 33 

Αλαζεψξεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ 

1. Με πξσηνβνπιέα ηνπ θξΪηνπο κΫινπο ά ηεο Δπηηξνπάο θαη ζε ζπκθσλέα κε ην 
ελδηαθεξφκελν θξΪηνο κΫινο, ηα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα κπνξνχλ λα 

επαλεμεηΪδνληαη θαη, ελ αλΪγθε, λα αλαζεσξεέηαη ην ππφινηπν ηνπ πξνγξΪκκαηνο, 

ζε κηα ά πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) χζηεξα απφ ζεκαληηθΫο θνηλσληθννηθνλνκηθΫο κεηαβνιΫο· 

β) πξνθεηκΫλνπ λα ιεθζνχλ πεξηζζφηεξν ά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ππφςε 

ζεκαληηθΫο κεηαβνιΫο ησλ θνηλνηηθψλ, εζληθψλ ά πεξηθεξεηαθψλ πξνηεξαηνηάησλ· 

γ) κε βΪζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Ϊξζξνπ 48 παξΪγξαθνο 3, ά 

δ) εΪλ αλαθχςνπλ δπζθνιέεο θαηΪ ηελ πινπνέεζε. 

Σα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα αλαζεσξνχληαη, εΪλ απαηηεέηαη, κεηΪ ηελ θαηαλνκά 

ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ Ϊξζξσλ 50 θαη 51. 

2. Η Δπηηξνπά εθδέδεη απφθαζε ζρεηηθΪ κε ηα αηηάκαηα αλαζεψξεζεο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, αιιΪ νπσζδάπνηε εληφο 

ηξηψλ κελψλ απφ ηελ επέζεκε ππνβνιά ζρεηηθνχ αηηάκαηνο απφ ην θξΪηνο κΫινο. 

3. Η αλαζεψξεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ δελ απαηηεέ αλαζεψξεζε ηεο 

απφθαζεο ηεο Δπηηξνπάο ηνπ Ϊξζξνπ Ϊξζξν 28 παξΪγξαθνο 3. 

Άξζξν 34 

Δηδηθφο ραξαθηάξαο ησλ Σακεέσλ 

1. Σα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα ιακβΪλνπλ ρξεκαηνδφηεζε κφλνλ απφ Ϋλα 
Σακεέν, εθηφο εΪλ πξνβιΫπεηαη δηαθνξεηηθΪ ζηελ παξΪγξαθν 3. 

2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ παξεθθιέζεσλ πνπ πξνβιΫπνληαη ζηνπο εηδηθνχο 
θαλνληζκνχο ησλ Σακεέσλ, ην ΔΣΠΑ θαη ην ΔΚΣ κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηνχλ, θαηΪ 

ζπκπιεξσκαηηθφ ηξφπν θαη εληφο νξένπ 10 % ηεο θνηλνηηθάο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

θΪζε Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο ελφο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο, δξΪζεηο πνπ 
εκπέπηνπλ ζην πεδέν ζπλδξνκάο ηνπ Ϊιινπ Σακεένπ, εθφζνλ απαηηνχληαη γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθά πινπνέεζε ηεο πξΪμεο θαη ζπλδΫνληαη Ϊκεζα κε απηάλ. 

3. ηα θξΪηε κΫιε πνπ ιακβΪλνπλ ζηάξημε απφ ην Σακεέν πλνράο, ην ΔΣΠΑ θαη ην 

Σακεέν πλνράο παξΫρνπλ απφ θνηλνχ ζπλδξνκά ζε επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα γηα 
ππνδνκΫο κεηαθνξψλ θαη γηα ην πεξηβΪιινλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ κεγΪισλ 

Ϋξγσλ. 

Άξζξν 35 

Γεσγξαθηθφ πεδέν εθαξκνγάο 



1. Σα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα πνπ ππνβΪιινληαη δπλΪκεη ηνπ ζηφρνπ 

"χγθιηζε" εθπνλνχληαη γηα ην θαηΪιιειν γεσγξαθηθφ επέπεδν θαη ηνπιΪρηζηνλ ζε 
NUTS επέπεδν 2. 

Σα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα πνπ ππνβΪιινληαη δπλΪκεη ηνπ ζηφρνπ "χγθιηζε" 
κε ζπλεηζθνξΪ ηνπ Σακεένπ πλνράο εθπνλνχληαη ζε εζληθφ επέπεδν. 

2. Σα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα πνπ ππνβΪιινληαη δπλΪκεη ηνπ ζηφρνπ 
"Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε" εθπνλνχληαη ζε NUTS επέπεδν 

1 ά NUTS επέπεδν 2, ζχκθσλα κε ην ηδηαέηεξν ζεζκηθφ ζχζηεκα ηνπ θξΪηνπο 
κΫινπο, γηα ηηο πεξηθΫξεηεο πνπ ιακβΪλνπλ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΣΠΑ, εθηφο 

εΪλ ζπκθσλεζεέ δηαθνξεηηθΪ κεηαμχ ηεο Δπηηξνπάο θαη ηνπ θξΪηνπο κΫινπο. Σα ελ 

ιφγσ επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα εθπνλνχληαη απφ ην θξΪηνο κΫινο ζην θαηΪιιειν 
επέπεδν, εΪλ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ. 

3. Σα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα πνπ ππνβΪιινληαη δπλΪκεη ηνπ ζηφρνπ 
"Δπξσπατθά εδαθηθά ζπλεξγαζέα" γηα δηαζπλνξηαθά ζπλεξγαζέα εθπνλνχληαη, θαηΪ 

γεληθφ θαλφλα, γηα θΪζε ζχλνξν ά νκΪδα ζπλφξσλ απφ κηα θαηΪιιειε νκΪδα ζε 
NUTS επέπεδν 3 ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ζπιΪθσλ. Σα επηρεηξεζηαθΪ 

πξνγξΪκκαηα πνπ ππνβΪιινληαη δπλΪκεη ηνπ ζηφρνπ "Δπξσπατθά εδαθηθά 
ζπλεξγαζέα" γηα δηαθξαηηθά ζπλεξγαζέα, εθπνλνχληαη ζην επέπεδν θΪζε πεξηνράο 

δηαθξαηηθάο ζπλεξγαζέαο. Σα πξνγξΪκκαηα δηαπεξηθεξεηαθάο ζπλεξγαζέαο θαη 

αληαιιαγάο εκπεηξέαο αθνξνχλ νιφθιεξν ην Ϋδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο. 

Άξζξν 36 

πκκεηνρά ηεο Δπξσπατθάο ΣξΪπεδαο Δπελδχζεσλ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Σακεένπ 

Δπελδχζεσλ 

1. Η ΔΣΔπ θαη ην ΔΣΔ κπνξνχλ λα ζπκκεηΫρνπλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

ζπλδξνκάο απφ ηα Σακεέα ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξέδεηαη ζηα 

θαηαζηαηηθΪ ηνπο. 

2. Ύζηεξα απφ ζρεηηθφ αέηεκα θξαηψλ κειψλ, ε ΔΣΔπ θαη ην ΔΣΔ κπνξνχλ λα 

ζπκκεηΫρνπλ ζηελ πξνεηνηκαζέα εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ πιαηζέσλ αλαθνξΪο θαη 
επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ, θαζψο θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδΫνληαη κε 

ηελ πξνεηνηκαζέα Ϋξγσλ, ηδέσο κεγΪισλ Ϋξγσλ, ηε δηεπζΫηεζε ηεο 
ρξεκαηνδφηεζεο, θαη ησλ ζπκπξΪμεσλ κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα. Σν 

θξΪηνο κΫινο, ζε ζπκθσλέα κε ηελ ΔΣΔπ θαη ην ΔΣΔ, κπνξεέ λα ζπγθεληξψλεη ηα 

ρνξεγνχκελα δΪλεηα ζε κέα ά πεξηζζφηεξεο πξνηεξαηφηεηεο επηρεηξεζηαθνχ 
πξνγξΪκκαηνο, ηδέσο ζηνπο ηνκεέο ηεο θαηλνηνκέαο θαη ηεο νηθνλνκέαο ηεο γλψζεο, 

ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαένπ, ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη ζε Ϋξγα βαζηθάο ππνδνκάο. 

3. Η Δπηηξνπά κπνξεέ λα δηαβνπιεχεηαη κε ηελ ΔΣΔπ θαη ην ΔΣΔ πξηλ εγθξέλεη ηελ 

απφθαζε ηνπ Ϊξζξνπ 28 παξΪγξαθνο 3, θαη ηα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα. Η 
δηαβνχιεπζε αθνξΪ ηδέσο ηα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα πνπ πεξηιακβΪλνπλ 

ελδεηθηηθφ θαηΪινγν κεγΪισλ Ϋξγσλ ά πξνγξακκΪησλ ηα νπνέα, ιφγσ ηεο θχζεσο 

ησλ πξνηεξαηνηάησλ ηνπο, ελδεέθλπληαη γηα ηελ θηλεηνπνέεζε δαλεέσλ ά Ϊιισλ 
ηχπσλ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζηεξέδνληαη ζηελ αγνξΪ. 

4. ΔΪλ ην ζεσξεέ αλαγθαέν γηα ηελ αμηνιφγεζε κεγΪισλ Ϋξγσλ, ε Δπηηξνπά κπνξεέ 
λα δεηΪ απφ ηελ ΔΣΔπ λα εμεηΪζεη ηελ ηερληθά πνηφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθά θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθά βησζηκφηεηα ησλ Ϋξγσλ απηψλ, ηδέσο φζνλ αθνξΪ ηηο δξΪζεηο 
ρξεκαηννηθνλνκηθάο ηερληθάο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ά ζα αλαπηπρζνχλ. 

5. ΚαηΪ ηελ εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ, ε Δπηηξνπά κπνξεέ λα 
ρνξεγεέ επηρνξάγεζε ζηελ ΔΣΔπ ά ην ΔΣΔ. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ II 

Πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκΪησλ 

Σκάκα 1 

ΔπηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα 

Άξζξν 37 

ΔπηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα γηα ηνπο ζηφρνπο "χγθιηζε" θαη "Πεξηθεξεηαθά 
αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε" 



1. Σα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα γηα ηνπο ζηφρνπο "χγθιηζε" θαη "Πεξηθεξεηαθά 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε" πεξηιακβΪλνπλ: 

α) αλΪιπζε ηεο θαηΪζηαζεο ηεο επηιΫμηκεο πεξηνράο ά ηνκΫα απφ πιεπξΪο ηζρπξψλ 

θαη αδχλαησλ ζεκεέσλ θαη ηε ζηξαηεγηθά πνπ επηιΫγεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζά 
ηνπο· 

β) αηηηνιφγεζε ησλ πξνηεξαηνηάησλ πνπ επηιΫγνληαη ζε ζρΫζε κε ηηο θνηλνηηθΫο 
ζηξαηεγηθΫο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο γηα ηε ζπλνρά, ην εζληθφ ζηξαηεγηθφ πιαέζην 

αλαθνξΪο, θαζψο θαη ηα απνηειΫζκαηα απφ ηελ εθ ησλ πξνηΫξσλ αμηνιφγεζε ηνπ 
Ϊξζξνπ 48· 

γ) πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνπο Ϊμνλεο πξνηεξαηφηεηαο θαη ηνπο ζπγθεθξηκΫλνπο 
ζηφρνπο ηνπο. Οη ζηφρνη απηνέ εθθξΪδνληαη πνζνηηθΪ κε ηε ρξάζε πεξηνξηζκΫλνπ 

αξηζκνχ δεηθηψλ γηα ηα απνηειΫζκαηα θαη ηηο επηπηψζεηο, ιακβαλνκΫλεο ππφςε ηεο 

αξράο ηεο αλαινγηθφηεηαο. Οη δεέθηεο θαζηζηνχλ δπλαηά ηε κΫηξεζε ηεο πξνφδνπ 
ζε ζρΫζε κε ηελ πθηζηΪκελε θαηΪζηαζε θαη ηεο επέηεπμεο ησλ ζηφρσλ ησλ αμφλσλ 

πξνηεξαηφηεηαο· 

δ) γηα ελεκεξσηηθνχο ιφγνπο, ελδεηθηηθά αλΪιπζε αλΪ θαηεγνξέα ηεο 

πξνγξακκαηηδφκελεο ρξάζεο ηεο ζπλδξνκάο ησλ Σακεέσλ ζην επηρεηξεζηαθφ 
πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο εθαξκνγάο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ πνπ 

ζεζπέδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπά ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 103 
παξΪγξαθνο 3· 

ε) ζρΫδην ρξεκαηνδφηεζεο, ην νπνέν πεξηιακβΪλεη δχν πέλαθεο: 

i) πέλαθα ζηνλ νπνέν αλαιχεηαη, γηα θΪζε Ϋηνο, ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 52, 53 θαη 

54, ην πνζφ ησλ ζπλνιηθψλ πηζηψζεσλ πνπ πξνβιΫπεηαη φηη ζα ρνξεγάζεη θΪζε 
Σακεέν. Σν ζρΫδην ρξεκαηνδφηεζεο αλαθΫξεη ρσξηζηΪ ζηα πιαέζηα ηεο ζπλνιηθάο 

εηάζηαο ζπλεηζθνξΪο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακεέσλ ηηο πηζηψζεηο πνπ δηαηέζεληαη γηα 

πεξηθΫξεηεο νη νπνέεο ιακβΪλνπλ κεηαβαηηθά ζηάξημε. Η ζπλνιηθά πξνβιεπφκελε 
εηάζηα ζπλεηζθνξΪ ησλ Σακεέσλ εέλαη ζπκβαηά κε ην ηζρχνλ δεκνζηνλνκηθφ πιαέζην 

ιακβαλνκΫλεο ππφςε ηεο ζηαδηαθάο κεέσζεο πνπ πξνβιΫπεηαη ζηελ παξΪγξαθν 6 
ηνπ παξαξηάκαηνο ΙΙ, 

ii) πέλαθα ζηνλ νπνένλ θαζνξέδεηαη, γηα νιφθιεξε ηελ πεξένδν πξνγξακκαηηζκνχ, 
γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαη γηα θΪζε Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο, ην πνζφ ησλ 

ζπλνιηθψλ πηζηψζεσλ ηεο θνηλνηηθάο ζπλεηζθνξΪο θαη ησλ εζληθψλ ζπκκεηνρψλ 

θαζψο θαη ην πνζνζηφ ηεο ζπλεηζθνξΪο απφ ηα Σακεέα. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ, 
ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 53, ε εζληθά ζπκκεηνρά απνηειεέηαη απφ δεκφζηεο θαη 

ηδησηηθΫο δαπΪλεο, ζηνλ πέλαθα εκθαέλεηαη ε ελδεηθηηθά αλΪιπζε κεηαμχ ησλ 
δεκφζησλ θαη ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ, ζχκθσλα κε ην 

Ϊξζξν 53, ε εζληθά ζπκκεηνρά απνηειεέηαη απφ δεκφζηεο δαπΪλεο, ζηνλ πέλαθα 

εκθαέλεηαη ην πνζφ ηεο εζληθάο δεκφζηαο ζπλεηζθνξΪο. ηνλ πέλαθα απηφλ 
αλαθΫξεηαη, γηα ελεκεξσηηθνχο ιφγνπο, ε ζπλεηζθνξΪ ηεο ΔΣΔπ θαη ησλ Ϊιισλ 

πθηζηΪκελσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κΫζσλ· 

ζη) πιεξνθνξέεο φζνλ αθνξΪ ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε κΫηξα πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΓΣΑΑ θαη κε κΫηξα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην EΑΣ, 
αλΪινγα κε ηελ πεξέπησζε· 

δ) ηηο δηαηΪμεηο πινπνέεζεο γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ 
ησλ εμάο: 

i) ηνπ νξηζκνχ, απφ ην θξΪηνο κΫινο, φισλ ησλ νληνηάησλ πνπ αλαθΫξνληαη ζην 
Ϊξζξν 59 ά, εΪλ ην θξΪηνο κΫινο επηιΫγεη ηελ ελαιιαθηηθά ιχζε πνπ πξνβιΫπεηαη 

ζην Ϊξζξν 74, ηνλ νξηζκφ Ϊιισλ θνξΫσλ θαη δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλφλεο ηνπ Ϊξζξνπ 74, 

ii) πεξηγξαθάο ησλ ζπζηεκΪησλ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο, 

iii) πιεξνθνξηψλ γηα ην θνξΫα πνπ εέλαη αξκφδηνο γηα ηελ εέζπξαμε ησλ πιεξσκψλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπά θαζψο θαη ηνλ ά ηνπο θνξεέο πνπ εέλαη 
ππεχζπλνη γηα ηε δηελΫξγεηα πιεξσκψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο, 

iv) θαζνξηζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ θηλεηνπνέεζεο θαη θπθινθνξέαο ησλ 
ρξεκαηνδνηηθψλ ξνψλ ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη ε δηαθΪλεηΪ ηνπο, 



v) ησλ ζηνηρεέσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εμαζθΪιηζε ηεο δεκνζηφηεηαο θαη ηεο 

πιεξνθφξεζεο ζρεηηθΪ κε ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 69, 

vi) πεξηγξαθάο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπκθσλνχληαη κεηαμχ ηεο Δπηηξνπάο θαη ηνπ 

θξΪηνπο κΫινπο γηα ηελ αληαιιαγά ειεθηξνληθψλ δεδνκΫλσλ κε ζηφρν ηελ ηάξεζε 
ησλ απαηηάζεσλ πιεξσκάο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο πνπ νξέδνληαη ζηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ· 

ε) ελδεηθηηθφ θαηΪινγν ησλ κεγΪισλ Ϋξγσλ θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 39 πνπ 

αλακΫλεηαη λα ππνβιεζνχλ ζηελ Δπηηξνπά πξνο Ϋγθξηζε εληφο ηεο πεξηφδνπ 
πξνγξακκαηηζκνχ. 

2. Σα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ θνηλνχ απφ ην ΔΣΠΑ 
θαη ην Σακεέν πλνράο ζηνπο ηνκεέο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηνπ πεξηβΪιινληνο 

πεξηιακβΪλνπλ Ϋλαλ Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο πνπ εέλαη εηδηθφο γηα θΪζε Σακεέν θαη 

εηδηθά αλΪιεςε ππνρξεψζεσλ αλΪ Σακεέν. 

3. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ δεχηεξνπ εδαθένπ ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 

αξηζ. 1080/2006, θΪζε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δπλΪκεη ηνπ ζηφρνπ 
"Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε" πεξηιακβΪλεη αηηηνιφγεζε γηα 

ηε ζεκαηηθά, γεσγξαθηθά θαη νηθνλνκηθά ζπγθΫληξσζε ζηηο πξνηεξαηφηεηεο, φπσο 
νξέδεηαη αληηζηνέρσο ζην Ϊξζξν 5 ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ θαη ζην Ϊξζξν 4 ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1081/2006. 

4. Σα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΣΠΑ πεξηΫρνπλ 

επηπιΫνλ, γηα ηνπο ζηφρνπο "χγθιηζε" θαη "Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
απαζρφιεζε", ηα αθφινπζα: 

α) πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζΫγγηζε φζνλ αθνξΪ ηε βηψζηκε αζηηθά 
αλΪπηπμε, εθφζνλ απαηηεέηαη· 

β) εηδηθφ Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηα κΫηξα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κε ηηο 
πξφζζεηεο πηζηψζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 20 ηνπ παξαξηάκαηνο ΙΙ ζε επηρεηξεζηαθΪ 

πξνγξΪκκαηα ηα νπνέα παξΫρνπλ ζπλδξνκά ζηηο εμφρσο απφθεληξεο πεξηθΫξεηεο, 

5. Σα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ κέα ά πεξηζζφηεξεο 

εηδηθΫο πηζηψζεηο πνπ κλεκνλεχνληαη ζηηο ζπκπιεξσκαηηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ 

παξαξηάκαηνο ΙΙ πεξηιακβΪλνπλ πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηηο δηαδηθαζέεο πνπ 
πξνβιΫπνληαη γηα ηελ θαηαλνκά θαη γηα ηελ εμαζθΪιηζε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ 

εηδηθψλ απηψλ πηζηψζεσλ. 

6. Με πξσηνβνπιέα ηνπ θξΪηνπο κΫινπο, ηα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΣΠΑ κπνξνχλ λα πεξηΫρνπλ επηπιΫνλ, γηα ηνπο ζηφρνπο 
"χγθιηζε" θαη "Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε", ηα αθφινπζα: 

α) ηνλ θαηΪινγν ησλ πφιεσλ πνπ επηιΫγνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκΪησλ 
ζρεηηθΪ κε ηηο αζηηθΫο πεξηνρΫο, θαη ηηο δηαδηθαζέεο γηα κεηαβέβαζε αξκνδηνηάησλ 

ζε αξρΫο αζηηθψλ πεξηνρψλ, ελδερνκΫλσο κΫζσ ζπλνιηθάο επηρνξάγεζεο· 

β) δξΪζεηο γηα δηαπεξηθεξεηαθά ζπλεξγαζέα κε ηνπιΪρηζηνλ κέα πεξηθΫξεηα ά 

ηνπηθΫο αξρΫο Ϊιισλ θξαηψλ κειψλ. 

7. Με πξσηνβνπιέα ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ θξΪηνπο κΫινπο, ηα επηρεηξεζηαθΪ 

πξνγξΪκκαηα γηα ην ΔΚΣ κπνξνχλ επέζεο λα πεξηΫρνπλ, γηα ηνπο ζηφρνπο 

"χγθιηζε" θαη "Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε", νξηδφληηα 
πξνζΫγγηζε ά Ϊμνλα εηδηθάο πξνηεξαηφηεηαο γηα δηαπεξηθεξεηαθΫο θαη δηαθξαηηθΫο 

δξΪζεηο κε ηε ζπκκεηνρά εζληθψλ, πεξηθεξεηαθψλ ά ηνπηθψλ αξρψλ ηνπιΪρηζηνλ 
ελφο Ϊιινπ θξΪηνπο κΫινπο. 

Άξζξν 38 

ΔπηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα γηα ην ζηφρν "Δπξσπατθά εδαθηθά ζπλεξγαζέα" 

Γηα ηα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα ζην πιαέζην ηνπ ζηφρνπ "Δπξσπατθά εδαθηθά 
ζπλεξγαζέα" πξνβιΫπνληαη εηδηθνέ θαλφλεο ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006. 

Σκάκα 2 

ΜεγΪια Ϋξγα 

Άξζξν 39 



Πεξηερφκελν 

ην πιαέζην ελφο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο, ην ΔΣΠΑ θαη ην Σακεέν πλνράο 

κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηνχλ δαπΪλεο πνπ αθνξνχλ πξΪμεηο (εθεμάο "κεγΪια 

Ϋξγα"), νη νπνέεο πεξηιακβΪλνπλ ζεηξΫο εξγαζηψλ, δξαζηεξηνηάησλ ά ππεξεζηψλ 
πνπ Ϋρνπλ σο ζηφρν λα νινθιεξψζνπλ κηα αδηαέξεηε εξγαζέα ζπγθεθξηκΫλεο 

νηθνλνκηθάο ά ηερληθάο θχζεο κε ζαθψο πξνζδηνξηζκΫλνπο ζηφρνπο θαη κε 
ζπλνιηθφ θφζηνο Ϊλσ ησλ 25 εθαη. επξψ ζηελ πεξέπησζε ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη 

Ϊλσ ησλ 50 εθαη. επξψ ζε Ϊιινπο ηνκεέο. 

Άξζξν 40 

Πιεξνθνξέεο πνπ ππνβΪιινληαη ζηελ Δπηηξνπά 

Σν θξΪηνο κΫινο ά ε δηαρεηξηζηηθά αξρά ππνβΪιιεη ζηελ Δπηηξνπά ηηο εμάο 

πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηα κεγΪια Ϋξγα: 

α) πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ θνξΫα πνπ θΫξεη ηελ επζχλε γηα ηελ πινπνέεζε· 

β) πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε θχζε ηεο επΫλδπζεο θαη πεξηγξαθά ηεο επΫλδπζεο, 
ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ηεο κεγΫζνπο θαη ηεο γεσγξαθηθάο ηεο ζΫζεο· 

γ) ηα απνηειΫζκαηα ησλ κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο· 

δ) ρξνλνδηΪγξακκα πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ θαη, ζηελ πεξέπησζε πνπ ε πεξένδνο 

πινπνέεζεο γηα ηε ζρεηηθά πξΪμε αλακΫλεηαη λα ππεξβεέ ηελ πεξένδν 
πξνγξακκαηηζκνχ, ηηο θΪζεηο γηα ηηο νπνέεο δεηεέηαη θνηλνηηθά ζπγρξεκαηνδφηεζε 

θαηΪ ηελ πεξένδν πξνγξακκαηηζκνχ 2007–2013· 

ε) αλΪιπζε θφζηνπο-νθΫινπο, πνπ πεξηιακβΪλεη εθηέκεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηηο 

πξνβιεπφκελεο επηπηψζεηο ζηνλ νηθεέν ηνκΫα θαη ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθά 
θαηΪζηαζε ηνπ θξΪηνπο κΫινπο ά/θαη ηεο πεξηθΫξεηαο θαη, φηαλ απηφ εέλαη δπλαηφλ 

θαη αλΪινγα κε ηελ πεξέπησζε, Ϊιισλ πεξηθεξεηψλ ηεο Κνηλφηεηαο· 

ζη) αλΪιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ· 

δ) αηηηνιφγεζε ηεο δεκφζηαο ζπλεηζθνξΪο· 

ε) ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρΫδην πνπ πεξηιακβΪλεη ηνπο ζπλνιηθνχο 

πξνγξακκαηηζκΫλνπο πφξνπο θαη ηελ πξνγξακκαηηζκΫλε ζπλεηζθνξΪ ησλ Σακεέσλ, 
ηεο ΔΣΔπ θαη ηνπ ΔΣΔ θαη φισλ ησλ Ϊιισλ πεγψλ θνηλνηηθάο ρξεκαηνδφηεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ελδεηθηηθνχ εηάζηνπ ζρεδένπ γηα ηε ρξεκαηνδνηηθά 

ζπλεηζθνξΪ απφ ην ΔΣΠΑ ά ην Σακεέν πλνράο φζνλ αθνξΪ ην κεγΪιν Ϋξγν. 

Η Δπηηξνπά παξΫρεη ελδεηθηηθΫο θαηεπζχλζεηο ζρεηηθΪ κε ηε κεζνδνινγέα πνπ 

πξΫπεη λα ρξεζηκνπνηεζεέ γηα ηε δηελΫξγεηα ηεο αλΪιπζεο θφζηνπο-νθΫινπο πνπ 
πξνβιΫπεηαη ζην ζηνηρεέν ε) ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 103 

παξΪγξαθνο 2. 

Άξζξν 41 

Απφθαζε ηεο Δπηηξνπάο 

1. Η Δπηηξνπά αμηνινγεέ ην κεγΪιν Ϋξγν δηαβνπιεπφκελε, ελ αλΪγθε, κε 

εμσηεξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο ΔΣΔπ, κε βΪζε ηνπο 
παξΪγνληεο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 39, ηε ζπλΫπεηΪ ηνπ κε ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο, ηε ζπκβνιά ηνπ ζηελ επέηεπμε 
ησλ ζηφρσλ ησλ πξνηεξαηνηάησλ απηψλ θαη ηε ζπλΫπεηΪ ηνπ κε Ϊιιεο θνηλνηηθΫο 

πνιηηηθΫο. 

2. Η Δπηηξνπά εθδέδεη απφθαζε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, αιιΪ νπσζδάπνηε εληφο 

ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ππνβνιά κεγΪινπ Ϋξγνπ απφ ην θξΪηνο κΫινο ά ηε 

δηαρεηξηζηηθά αξρά, ππφ ηνλ φξν φηη ε ππνβνιά εέλαη ζχκθσλε πξνο ην Ϊξζξν 40. Η 
απφθαζε απηά θαζνξέδεη ην θπζηθφ αληηθεέκελν, ην πνζφ ζην νπνέν εθαξκφδεηαη ην 

πνζνζηφ ζπγρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο, θαη ην εηάζην ζρΫδην 
ρξεκαηνδνηηθάο ζπλεηζθνξΪο απφ ην ΔΣΠΑ ά ην Σακεέν πλνράο. 

3. ηελ πεξέπησζε πνπ ε Δπηηξνπά αξλεζεέ ρξεκαηνδνηηθά ζπλεηζθνξΪ ησλ 
Σακεέσλ ζε κεγΪιν Ϋξγν, θνηλνπνηεέ ζην θξΪηνο κΫινο ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο εληφο 

ηεο πξνζεζκέαο θαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθΫο πξνυπνζΫζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2. 

Σκάκα 3 



πλνιηθΫο επηρνξεγάζεηο 

Άξζξν 42 

ΓεληθΫο δηαηΪμεηο 

1. Σν θξΪηνο κΫινο ά ε δηαρεηξηζηηθά αξρά κπνξεέ λα αλαζΫηεη ηε δηαρεέξηζε θαη ηελ 

πινπνέεζε κΫξνπο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο ζε Ϋλαλ ά πεξηζζφηεξνπο 
ελδηΪκεζνπο θνξεέο πνπ νξέδνληαη απφ ην θξΪηνο κΫινο ά ηε δηαρεηξηζηηθά αξρά, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, ησλ πεξηθεξεηαθψλ αλαπηπμηαθψλ 

θνξΫσλ ά ησλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ζπκθσλέαο 
πνπ ζπλΪπηεηαη κεηαμχ ηνπ θξΪηνπο κΫινπο ά ηεο δηαρεηξηζηηθάο αξράο θαη ηνπ ελ 

ιφγσ θνξΫα. 

Η αλΪζεζε απηά πξαγκαηνπνηεέηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο νηθνλνκηθάο επζχλεο ηεο 

δηαρεηξηζηηθάο αξράο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ. 

2. Ο ελδηΪκεζνο θνξΫαο πνπ επζχλεηαη γηα ηε δηαρεέξηζε ηεο ζπλνιηθάο 

επηρνξάγεζεο παξΫρεη εγγπάζεηο γηα ηε θεξεγγπφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηΪ ηνπ ζην 
ζρεηηθφ πεδέν θαζψο επέζεο φζνλ αθνξΪ ηε δηνηθεηηθά θαη ηελ νηθνλνκηθά 

δηαρεέξηζε. Ο θνξΫαο απηφο, θαηΪ θαλφλα, εδξεχεη ά εθπξνζσπεέηαη ζηελ ά ζηηο 

πεξηθΫξεηεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαηΪ ηε ζηηγκά ηνπ 
νξηζκνχ ηνπ. 

Άξζξν 43 

Καλφλεο εθαξκνγάο 

Η ζπκθσλέα ηνπ πξψηνπ εδαθένπ ηνπ Ϊξζξνπ 42 παξΪγξαθνο 1, πεξηιακβΪλεη 

ηδέσο ηα εμάο: 

α) ηα εέδε πξΪμεσλ πνπ πξφθεηηαη λα θαιπθζνχλ απφ ηε ζπλνιηθά επηρνξάγεζε· 

β) ηα θξηηάξηα επηινγάο ησλ δηθαηνχρσλ· 

γ) ηα πνζνζηΪ ζπλδξνκάο απφ ηα Σακεέα θαη ηνπο θαλφλεο πνπ δηΫπνπλ ηε 

ζπλδξνκά απηά, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ηπρφλ ηφθσλ· 

δ) ηηο ξπζκέζεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εμαζθΪιηζε ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ειΫγρνπ ηεο ζπλνιηθάο επηρνξάγεζεο ηνπ Ϊξζξνπ 59 παξΪγξαθνο 
1, Ϋλαληη ηεο δηαρεηξηζηηθάο αξράο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ δηεπζεηάζεσλ γηα 

ηελ αλΪθηεζε αρξεσζηάησο θαηαβιεζΫλησλ πνζψλ θαη ηελ παξνπζέαζε ησλ 

ινγαξηαζκψλ· 

ε) ελδερνκΫλσο, ηπρφλ ρξάζε νηθνλνκηθάο εγγχεζεο ά ηζνδχλακνπ κΫηξνπ, εθηφο 

εΪλ ην θξΪηνο κΫινο ά ε δηαρεηξηζηηθά αξρά παξΫρεη ηελ εγγχεζε απηά ζχκθσλα κε 
ηηο ζεζκηθΫο ξπζκέζεηο θΪζε θξΪηνπο κΫινπο. 

Σκάκα 4 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ηερληθά 

Άξζξν 44 

ΜΫζα ρξεκαηννηθνλνκηθάο ηερληθάο 

ην πιαέζην ελφο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο, ηα δηαξζξσηηθΪ ηακεέα κπνξνχλ λα 

ρξεκαηνδνηνχλ δαπΪλεο γηα πξΪμε πνπ πεξηιακβΪλεη ζπλεηζθνξΫο πξνο 
ππνζηάξημε κΫζσλ ρξεκαηννηθνλνκηθάο ηερληθάο γηα επηρεηξάζεηο, θπξέσο 

κηθξνκεζαέεο, φπσο ηακεέα επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαέσλ, ηακεέα εγγπάζεσλ θαη 

δαλεηνδνηάζεσλ, θαη γηα ηακεέα αζηηθάο αλΪπηπμεο, δειαδά ηακεέα πνπ επελδχνπλ 
ζε ζπκπξΪμεηο κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκΫα θαη Ϊιια Ϋξγα πνπ 

πεξηιακβΪλνληαη ζε νινθιεξσκΫλν ζρΫδην γηα ηε βηψζηκε αζηηθά αλΪπηπμε. 

Όηαλ νη πξΪμεηο απηΫο νξγαλψλνληαη κΫζσ ηακεέσλ ραξηνθπιαθένπ, δειαδά 

ηακεέσλ πνπ ζπγθξνηνχληαη γηα λα επελδχνπλ ζε πεξηζζφηεξα απφ Ϋλα ηακεέα 
επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαέσλ, ηακεέα εγγπάζεσλ θαη δαλεηνδνηάζεσλ θαη ηακεέα 

αζηηθάο αλΪπηπμεο, ην θξΪηνο κΫινο ά ε δηαρεηξηζηηθά αξρά ηηο πινπνηνχλ κε κέα ά 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο κνξθΫο: 

α) ηελ αλΪζεζε δεκφζηαο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηΫν δέθαην πεξέ 

δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ· 



β) ζε Ϊιιεο πεξηπηψζεηο, φηαλ ε ζπκθσλέα δελ εέλαη ζχκβαζε δεκφζησλ ππεξεζηψλ 

θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ δηθαένπ πεξέ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ, ηε ρνξάγεζε 
επηρνξάγεζεο ε νπνέα νξέδεηαη, γηα ην ζθνπφ απηφλ, σο Ϊκεζε ρξεκαηνδνηηθά 

ζπλεηζθνξΪ κΫζσ δσξεΪο: 

i) πξνο ηελ ΔΣΔπ ά ην ΔΣΔ, ά 

ii) πξνο ρξεκαηνπηζησηηθφ έδξπκα ρσξέο πξφζθιεζε ππνβνιάο πξνηΪζεσλ, εΪλ 
απηφ γέλεηαη ζχκθσλα κε εζληθφ λφκν πνπ εέλαη ζπκβαηφο κε ηε ζπλζάθε. 

Οη θαλφλεο εθαξκνγάο ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ ζεζπέδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπά κε ηε 
δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 103 παξΪγξαθνο 3. 

Σκάκα 5 

Σερληθά βνάζεηα 

Άξζξν 45 

Σερληθά βνάζεηα κε πξσηνβνπιέα ηεο Δπηηξνπάο 

1. Καηφπηλ πξσηνβνπιέαο ά/θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπηηξνπάο, ηα Σακεέα κπνξνχλ 

λα ρξεκαηνδνηνχλ, κΫρξη αλψηαηνπ πνζνζηνχ 0,25 % ηεο εηάζηαο 
ρξεκαηνδφηεζάο ηνπο, κΫηξα πξνπαξαζθεπαζηηθΪ, παξαθνινχζεζεο, δηνηθεηηθάο 

θαη ηερληθάο ζηάξημεο, αμηνιφγεζεο, ειΫγρνπ θαη επηζεψξεζεο πνπ εέλαη αλαγθαέα 

γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

ηηο δξΪζεηο απηΫο πεξηιακβΪλνληαη εηδηθφηεξα: 

α) ζπλδξνκά γηα ηελ εθπφλεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε Ϋξγσλ, κεηαμχ Ϊιισλ απφ 

θνηλνχ κε ηελ ΔΣΔπ, κΫζσ επηρνξάγεζεο ά Ϊιισλ κνξθψλ ζπλεξγαζέαο, αλΪινγα 

κε ηελ πεξέπησζε· 

β) κειΫηεο πνπ ζπλδΫνληαη κε ηελ εθπφλεζε ησλ θνηλνηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

θαηεπζπληάξησλ γξακκψλ γηα ηε ζπλνρά, ηηο εθζΫζεηο ηεο Δπηηξνπάο γηα ηελ 
πνιηηηθά ζπλνράο θαη ηελ ηξηεηά Ϋθζεζε γηα ηε ζπλνρά· 

γ) αμηνινγάζεηο, εθζΫζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ, ζηαηηζηηθΫο θαη κειΫηεο, ζηηο νπνέεο 
πεξηιακβΪλνληαη θαη κειΫηεο γεληθάο θχζεσο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγέα ησλ 

Σακεέσλ, νη νπνέεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη, αλΪινγα κε ηελ πεξέπησζε, 
απφ ηελ ΔΣΔπ ά ην ΔΣΔ κΫζν επηρνξάγεζεο ά Ϊιιψλ κνξθψλ ζπλεξγαζέαο· 

δ) κΫηξα πνπ Ϋρνπλ σο ζηφρν ηνπο εηαέξνπο, ηνπο δηθαηνχρνπο ζπλδξνκάο ησλ 
Σακεέσλ θαη ην θνηλφ γεληθΪ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ κΫηξσλ πιεξνθφξεζεο· 

ε) κΫηξα γηα ηε δηΪδνζε πιεξνθνξηψλ, ηε δηθηχσζε, ηελ επαηζζεηνπνέεζε, ηελ 
πξναγσγά ηεο ζπλεξγαζέαο θαη ηελ αληαιιαγά εκπεηξηψλ ζε νιφθιεξε ηελ 

Κνηλφηεηα· 

ζη) ηελ εγθαηΪζηαζε, ηε ιεηηνπξγέα θαη ηε δηαζχλδεζε κεραλνγξαθεκΫλσλ 

ζπζηεκΪησλ δηαρεέξηζεο, παξαθνινχζεζεο, επηζεψξεζεο θαη αμηνιφγεζεο· 

δ) βειηηψζεηο ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο θαη ηεο αληαιιαγάο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθΪ 

κε ηηο πξαθηηθΫο πνπ αθνινπζνχληαη ζηνλ ηνκΫα απηφλ. 

2. Όηαλ πξνβιΫπεηαη ζπλεηζθνξΪ απφ ην ΔΣΠΑ ά ην Σακεέν πλνράο, ε Δπηηξνπά 

εθδέδεη απφθαζε ζρεηηθΪ κε ηα εέδε δξΪζεσλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ παξΪγξαθν 

1 ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ, κε ηε δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 103 παξΪγξαθνο 2. 

3. Όηαλ πξνβιΫπεηαη ζπλεηζθνξΪ απφ ην ΔΚΣ, ε Δπηηξνπά εθδέδεη απφθαζε ζρεηηθΪ 

κε ηα εέδε δξΪζεσλ πνπ νξέδνληαη ζηελ πξψηε παξΪγξαθν, χζηεξα απφ 
δηαβνπιεχζεηο κε ηελ επηηξνπά ηνπ Ϊξζξνπ 104, κε ηε δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 103 

παξΪγξαθνο 2. 

Άξζξν 46 

Σερληθά βνάζεηα ησλ θξαηψλ κειψλ 

1. Με πξσηνβνπιέα ηνπ θξΪηνπο κΫινπο, ηα Σακεέα κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηνχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πξνπαξαζθεπάο, δηαρεέξηζεο, παξαθνινχζεζεο, αμηνιφγεζεο, 
πιεξνθφξεζεο θαη ειΫγρνπ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ θαζψο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ελέζρπζε ηεο δηνηθεηηθάο ηθαλφηεηαο γηα ηελ πινπνέεζε ησλ 
Σακεέσλ εληφο ησλ εμάο νξέσλ: 



α) 4 % ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ δηαηέζεηαη δπλΪκεη ησλ ζηφρσλ "χγθιηζε" θαη 

"Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε"· 

β) 6 % ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ δηαηέζεηαη δπλΪκεη ηνπ ζηφρνπ "Δπξσπατθά 

εδαθηθά ζπλεξγαζέα". 

2. Γηα ηνλ θαζΫλαλ απφ ηνπο ηξεηο ζηφρνπο, νη δξΪζεηο ηερληθάο βνάζεηαο, εληφο 

ησλ νξέσλ πνπ ζΫηεη ε παξΪγξαθνο 1, αλαιακβΪλνληαη, ελ γΫλεη, ζηα πιαέζηα θΪζε 
επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο. Χζηφζν, ζπκπιεξσκαηηθΪ, νη δξΪζεηο απηΫο 

κπνξνχλ λα αλαιακβΪλνληαη κεξηθψο θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ γεληθψλ νξέσλ 
ηερληθάο βνάζεηαο πνπ ζΫηεη ε παξΪγξαθνο 1, ππφ κνξθά εηδηθνχ επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξΪκκαηνο. 

3. ΔΪλ ην θξΪηνο κΫινο απνθαζέζεη λα αλαιΪβεη δξΪζεηο ηερληθάο βνάζεηαο ζηα 

πιαέζηα θΪζε επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο, ε αλαινγέα ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηεο 

δαπΪλεο ηερληθάο βνάζεηαο πξνο θΪζε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δελ ππεξβαέλεη ηα 
φξηα πνπ ζΫηεη ε παξΪγξαθνο 1. 

ε απηά ηελ πεξέπησζε, δξΪζεηο ηερληθάο βνάζεηαο κπνξνχλ επέζεο λα αλαιεθζνχλ 
ππφ κνξθά εηδηθνχ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο ππφ ηνλ φξν φηη ην ζπλνιηθφ 

χςνο ηεο δαπΪλεο ηερληθάο βνάζεηαο πξνο απηφ ην εηδηθφ πξφγξακκα δελ Ϋρεη σο 
απνηΫιεζκα ε ζπλνιηθά αλαινγέα ησλ θεθαιαέσλ πνπ δηαηέζεληαη γηα ηερληθά 

βνάζεηα λα ππεξβαέλεη ηα φξηα πνπ ζΫηεη ε παξΪγξαθνο 1. 

ΣΙΣΛΟ IV 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ I 

Αμηνιφγεζε 

Άξζξν 47 

ΓεληθΫο δηαηΪμεηο 

1. Οη αμηνινγάζεηο απνζθνπνχλ ζηε βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ινγηθάο ζπλΫπεηαο ηεο ζπλδξνκάο ησλ Σακεέσλ, 

θαζψο θαη ηεο ζηξαηεγηθάο θαη ηεο πινπνέεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ 

φζνλ αθνξΪ ηα εηδηθΪ δηαξζξσηηθΪ πξνβιάκαηα πνπ αληηκεησπέδνπλ ηα 
ελδηαθεξφκελα θξΪηε κΫιε θαη νη ελδηαθεξφκελεο πεξηθΫξεηεο, ιακβΪλνληαο επέζεο 

ππφςε ην ζηφρν ηεο βηψζηκεο αλΪπηπμεο θαη ηε ζρεηηθά θνηλνηηθά λνκνζεζέα φζνλ 
αθνξΪ ηηο πεξηβαιινληηθΫο επηπηψζεηο θαη ηε ζηξαηεγηθά πεξηβαιινληηθά 

αμηνιφγεζε. 

2. Η αμηνιφγεζε κπνξεέ λα εέλαη ζηξαηεγηθάο θχζεο πξνθεηκΫλνπ λα εμεηΪδεηαη ε 

εμΫιημε ελφο πξνγξΪκκαηνο ά κηαο νκΪδαο πξνγξακκΪησλ ζε ζρΫζε κε ηηο 

θνηλνηηθΫο θαη εζληθΫο πξνηεξαηφηεηεο. Η αμηνιφγεζε κπνξεέ λα εέλαη επηρεηξεζηαθάο 
θχζεο πξνθεηκΫλνπ λα ππνζηεξέδεηαη ε παξαθνινχζεζε ελφο επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξΪκκαηνο. Αμηνινγάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη πξηλ, θαηΪ θαη κεηΪ ηελ πεξένδν 
πξνγξακκαηηζκνχ. 

3. Οη αμηνινγάζεηο δηεμΪγνληαη κε επζχλε ησλ θξαηψλ κειψλ ά ηεο Δπηηξνπάο, 
αλΪινγα κε ηελ πεξέπησζε, ζχκθσλα κε ηελ αξρά ηεο αλαινγηθφηεηαο πνπ 

νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 13. 

Οη αμηνινγάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ εζσηεξηθνχο ά εμσηεξηθνχο 

εκπεηξνγλψκνλεο ά θνξεέο, ιεηηνπξγηθΪ αλεμΪξηεηνπο απφ ηηο αξρΫο πνπ νξέδνληαη 
ζην Ϊξζξν 59 ζηνηρεέα β) θαη γ). Σα απνηειΫζκαηα δεκνζηεχνληαη ζχκθσλα κε 

ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο γηα ηελ πξφζβαζε ζηα Ϋγγξαθα. 

4. Οη αμηνινγάζεηο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηερληθά βνάζεηα. 

5. Η Δπηηξνπά παξΫρεη ελδεηθηηθΫο θαηεπζχλζεηο φζνλ αθνξΪ ηηο κεζφδνπο 
αμηνιφγεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο, κε ηε δηαδηθαζέα 

ηνπ Ϊξζξνπ 103 παξΪγξαθνο 2. 

Άξζξν 48 

Δπζχλε ησλ θξαηψλ κειψλ 



1. Σα θξΪηε κΫιε παξΫρνπλ ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνέεζε 

ησλ αμηνινγάζεσλ, δηνξγαλψλνπλ ηελ παξαγσγά θαη ηε ζπγθΫληξσζε ησλ 
απαηηνχκελσλ δεδνκΫλσλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο δηΪθνξνπο ηχπνπο πιεξνθνξηψλ 

πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο. 

Σα θξΪηε κΫιε κπνξνχλ επέζεο λα ζπληΪζζνπλ, εθφζνλ απαηηεέηαη, δπλΪκεη ηνπ 

ζηφρνπ "χγθιηζε", ζχκθσλα κε ηελ αξρά ηεο αλαινγηθφηεηαο πνπ θαζνξέδεηαη ζην 
Ϊξζξν 13, ζρΫδην αμηνιφγεζεο πνπ πεξηιακβΪλεη ηηο ελδεηθηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο 

αμηνιφγεζεο πνπ ζθνπεχεη λα πξαγκαηνπνηάζεη ην θξΪηνο κΫινο θαηΪ ηηο δηΪθνξεο 

θΪζεηο ηεο πινπνέεζεο. 

2. Σα θξΪηε κΫιε πξαγκαηνπνηνχλ εθ ησλ πξνηΫξσλ αμηνιφγεζε γηα θΪζε 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δπλΪκεη ηνπ ζηφρνπ "χγθιηζε". ε δεφλησο 
αηηηνινγεκΫλεο πεξηπηψζεηο, ηεξνπκΫλεο ηεο αξράο ηεο αλαινγηθφηεηαο πνπ 

θαζνξέδεηαη ζην Ϊξζξν 13, θαη βΪζεη ησλ ζπκθσλεζΫλησλ κεηαμχ ηεο Δπηηξνπάο 
θαη ηνπ θξΪηνπο κΫινπο, ηα θξΪηε κΫιε κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ κέα εθ ησλ 

πξνηΫξσλ αμηνιφγεζε πνπ θαιχπηεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επηρεηξεζηαθΪ 
πξνγξΪκκαηα. 

Γηα ην ζηφρν "Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε", ηα θξΪηε κΫιε 
πξαγκαηνπνηνχλ εέηε εθ ησλ πξνηΫξσλ αμηνιφγεζε πνπ θαιχπηεη φια ηα 

επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα εέηε αμηνιφγεζε γηα θΪζε Σακεέν εέηε αμηνιφγεζε γηα 

θΪζε πξνηεξαηφηεηα εέηε αμηνιφγεζε γηα θΪζε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα. 

Γηα ην ζηφρν "Δδαθηθά ζπλεξγαζέα", ηα θξΪηε κΫιε πξαγκαηνπνηνχλ απφ θνηλνχ εθ 

ησλ πξνηΫξσλ αμηνιφγεζε πνπ θαιχπηεη εέηε θαζΫλα επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα εέηε 
πεξηζζφηεξα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα. 

Οη εθ ησλ πξνηΫξσλ αμηνινγάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ππφ ηελ επζχλε ηεο αξράο 
πνπ εέλαη ππεχζπλε γηα ηελ εθπφλεζε ησλ εγγξΪθσλ πξνγξακκαηηζκνχ. 

Η εθ ησλ πξνηΫξσλ αμηνιφγεζε Ϋρεη σο ζηφρν ηε βειηηζηνπνέεζε ηεο θαηαλνκάο 
ησλ πφξσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα θαη ηε βειηέσζε 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Πξνζδηνξέδεη θαη εθηηκΪ ηηο αληζφηεηεο, ηα 
θελΪ θαη ηηο δπλαηφηεηεο αλΪπηπμεο, ηνπο πξνο επέηεπμε ζηφρνπο, ηα αλακελφκελα 

απνηειΫζκαηα, ηνπο πνζνηηθνπνηεκΫλνπο ζηφρνπο, ηε ζπλΫπεηα, εΪλ απαηηεέηαη, ηεο 

πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθάο γηα ηελ πεξηθΫξεηα, ηελ θνηλνηηθά πξνζηηζΫκελε αμέα, 
ην βαζκφ θαηΪ ηνλ νπνένλ Ϋρνπλ ιεθζεέ ππφςε νη θνηλνηηθΫο πξνηεξαηφηεηεο, ηα 

δηδΪγκαηα πνπ απνθνκέζηεθαλ απφ ηελ πξνεγνχκελε πεξένδν πξνγξακκαηηζκνχ 
θαη ηελ πνηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πινπνέεζε, ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηελ νηθνλνκηθά δηαρεέξηζε. 

3. ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηα θξΪηε κΫιε 

πξαγκαηνπνηνχλ αμηνινγάζεηο πνπ ζπλδΫνληαη κε ηελ παξαθνινχζεζε 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ, ηδέσο φηαλ, θαηΪ ηελ ελ ιφγσ παξαθνινχζεζε, 
δηαπηζησζεέ ζεκαληηθά απφθιηζε απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηΫζεθαλ αξρηθΪ, ά φηαλ 

ππνβΪιινληαη πξνηΪζεηο γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ, 
φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 33. Σα απνηειΫζκαηα ππνβΪιινληαη ζηελ επηηξνπά 

παξαθνινχζεζεο γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαη ζηελ Δπηηξνπά. 

Άξζξν 49 

Δπζχλε ηεο Δπηηξνπάο 

1. Η Δπηηξνπά κπνξεέ λα πξαγκαηνπνηεέ ζηξαηεγηθΫο αμηνινγάζεηο. 

2. Η Δπηηξνπά κπνξεέ λα πξαγκαηνπνηεέ, κε δηθά ηεο πξσηνβνπιέα θαη απφ θνηλνχ 
κε ην ελδηαθεξφκελν θξΪηνο κΫινο, αμηνινγάζεηο πνπ ζπλδΫνληαη κε ηελ 

παξαθνινχζεζε επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ, φηαλ, θαηΪ ηελ παξαθνινχζεζε 
ησλ πξνγξακκΪησλ, δηαπηζησζεέ ζεκαληηθά απφθιηζε απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ 

ηΫζεθαλ αξρηθΪ. Σα απνηειΫζκαηα ππνβΪιινληαη ζηελ επηηξνπά παξαθνινχζεζεο 
γηα ην επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην. 

3. Η Δπηηξνπά πξαγκαηνπνηεέ εθ ησλ πζηΫξσλ αμηνιφγεζε γηα θΪζε ζηφρν ζε ζηελά 
ζπλεξγαζέα κε ην θξΪηνο κΫινο θαη ηηο δηαρεηξηζηηθΫο αξρΫο. 

Η εθ ησλ πζηΫξσλ αμηνιφγεζε θαιχπηεη φια ηα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα 
δπλΪκεη θΪζε ζηφρνπ θαη εμεηΪδεη ηελ Ϋθηαζε ρξάζεο ησλ πφξσλ, ηελ 



απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ Σακεέσλ θαη ηηο 

θνηλσληθννηθνλνκηθΫο επηπηψζεηο. 

Πξαγκαηνπνηεέηαη γηα θαζΫλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο θαη απνβιΫπεη ζηε ζπλαγσγά 

ζπκπεξαζκΪησλ γηα ηελ πνιηηηθά ζηνπο ηνκεέο ηεο νηθνλνκηθάο θαη θνηλσληθάο 
ζπλνράο. 

Πξνζδηνξέδεη ηνπο παξΪγνληεο πνπ ζπλΫβαιαλ ζηελ επηηπρέα ά ηελ απνηπρέα ηεο 
πινπνέεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ θαη εληνπέδεη ηηο νξζΫο πξαθηηθΫο. 

Η εθ ησλ πζηΫξσλ αμηνιφγεζε πξΫπεη λα Ϋρεη νινθιεξσζεέ Ϋσο ηηο 31 Γεθεκβξένπ 
2015. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ II 

ΑπνζεκαηηθΪ 

Άξζξν 50 

Δζληθφ απνζεκαηηθφ επέδνζεο 

1. Με πξσηνβνπιέα ηνπ, θΪζε θξΪηνο κΫινο κπνξεέ λα απνθαζέδεη λα ζπζηάζεη 

εζληθφ απνζεκαηηθφ επέδνζεο γηα ην ζηφρν "χγθιηζε" ά/θαη ηνλ ζηφρν 
"Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε", πνπ λα ζπληζηΪ ην 3 % ηεο 

ζπλνιηθάο πέζησζάο ηνπ γηα θΪζε ζηφρν. 

2. Όηαλ θξΪηνο κΫινο Ϋρεη απνθαζέζεη λα ζπζηάζεη ην ελ ιφγσ απνζεκαηηθφ, 

αμηνινγεέ ζην πιαέζην θαζελφο απφ ηνπο ζηφρνπο, ην αξγφηεξν Ϋσο ηηο 30 Ινπλένπ 

2011, ηηο επηδφζεηο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπ πξνγξακκΪησλ. 

3. Σν αξγφηεξν ζηηο 31 Γεθεκβξένπ 2011, βΪζεη πξνηΪζεσλ απφ θΪζε 

ελδηαθεξφκελν θξΪηνο κΫινο θαη ζε ζηελά δηαβνχιεπζε κε ην θαζΫλα, ε Δπηηξνπά 
θαηαλΫκεη ην εζληθφ απνζεκαηηθφ επέδνζεο. 

Άξζξν 51 

Δζληθφ απνζεκαηηθφ γηα απξφβιεπηα 

Με ηδέα πξσηνβνπιέα, Ϋλα θξΪηνο κΫινο κπνξεέ λα δηαηεξεέ απνζεκαηηθφ χςνπο 

έζνπ πξνο ην 1 % ηεο εηάζηαο ζπλεηζθνξΪο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακεέσλ γηα ην 

ζηφρν "χγθιηζε" θαη πξνο ην 3 % ηεο εηάζηαο ζπλεηζθνξΪο ησλ δηαξζξσηηθψλ 
ηακεέσλ γηα ην ζηφρν "Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε" γηα λα 

θαιχπηεη απξφβιεπηεο ηνπηθΫο ά ηνκεαθΫο θξέζεηο πνπ ζπλδΫνληαη κε ηελ 
νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά αλαδηΪξζξσζε ά κε ηηο ζπλΫπεηεο ηεο απειεπζΫξσζεο ηνπ 

εκπνξένπ. 

Σν θξΪηνο κΫινο κπνξεέ λα θαηαλΫκεη ην απνζεκαηηθφ γηα θΪζε ζηφρν ζε εηδηθφ 

εζληθφ πξφγξακκα ά ζην πιαέζην επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ. 

ΣΙΣΛΟ V 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΧΝ ΣΑΜΔΙΧΝ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ I 

πλεηζθνξΪ ησλ Σακεέσλ 

Άξζξν 52 

Γηαθνξνπνέεζε ησλ πνζνζηψλ ζπλεηζθνξΪο 

Η ζπλεηζθνξΪ ησλ Σακεέσλ κπνξεέ λα δηαθνξνπνηεέηαη βΪζεη ησλ αθφινπζσλ 

ζηνηρεέσλ: 

α) ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ εηδηθψλ πξνβιεκΪησλ, ηδέσο νηθνλνκηθάο, θνηλσληθάο ά 

εδαθηθάο θχζεο· 

β) ηεο ζεκαζέαο θΪζε Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηηο θνηλνηηθΫο πξνηεξαηφηεηεο 

φπσο θαζνξέδνληαη ζηηο θνηλνηηθΫο ζηξαηεγηθΫο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο γηα ηε 
ζπλνρά, θαζψο επέζεο γηα ηηο εζληθΫο θαη πεξηθεξεηαθΫο πξνηεξαηφηεηεο· 

γ) ηεο πξνζηαζέαο θαη ηεο βειηέσζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο, θπξέσο κΫζσ ηεο 
εθαξκνγάο ηεο αξράο ηεο πξνθχιαμεο, ηεο αξράο ηεο πξνιεπηηθάο δξΪζεο θαη ηεο 

αξράο "ν ξππαέλσλ πιεξψλεη"· 

δ) ηνπ πνζνζηνχ θηλεηνπνέεζεο ηεο ηδησηηθάο ρξεκαηνδφηεζεο, ηδέσο ζηα πιαέζηα 

ζπκπξΪμεσλ κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκΫα ζηνπο νηθεένπο ηνκεέο· 



ε) ηεο ελζσκΪησζεο ηεο δηαπεξηθεξεηαθάο ζπλεξγαζέαο φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 

37 παξΪγξαθνο 6 ζηνηρεέν β), δπλΪκεη ησλ ζηφρσλ "χγθιηζε" θαη "Πεξηθεξεηαθά 
αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε"· 

ζη) δπλΪκεη ηνπ ζηφρνπ "Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε", ηεο 
θΪιπςεο πεξηνρψλ κε γεσγξαθηθΪ ά θπζηθΪ κεηνλεθηάκαηα νη νπνέεο θαζνξέδνληαη 

σο εμάο: 

i) λεζησηηθΪ θξΪηε κΫιε πνπ εέλαη επηιΫμηκα δπλΪκεη ηνπ Σακεένπ πλνράο, θαη Ϊιια 

λεζηΪ, εθηφο απφ εθεέλα ζηα νπνέα βξέζθεηαη ε πξσηεχνπζα θξΪηνπο κΫινπο ά ηα 
νπνέα Ϋρνπλ ζηαζεξά δεχμε κε ηελ επεηξσηηθά ρψξα, 

ii) νξεηλΫο πεξηνρΫο φπσο απηΫο νξέδνληαη απφ ηελ εζληθά λνκνζεζέα ηνπ θξΪηνπο 
κΫινπο, 

iii) αξαηνθαηνηθεκΫλεο (ιηγφηεξν απφ 50 θΪηνηθνη αλΪ ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν) θαη 
εμαηξεηηθΪ αξαηνθαηνηθεκΫλεο (ιηγφηεξν απφ 8 θΪηνηθνη αλΪ ηεηξαγσληθφ 

ρηιηφκεηξν) πεξηνρΫο, 

iv) νη πεξηνρΫο πνπ απνηεινχζαλ εμσηεξηθΪ ζχλνξα ηεο Κνηλφηεηαο ζηηο 30 

Απξηιένπ 2004 θαη πνπ Ϋπαπζαλ λα απνηεινχλ εμσηεξηθΪ ζχλνξα κέα εκΫξα κεηΪ 

ηελ εκεξνκελέα απηά. 

Άξζξν 53 

πλεηζθνξΪ ησλ Σακεέσλ 

1. Η ζπλεηζθνξΪ ησλ Σακεέσλ, ζην επέπεδν ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο, 
ππνινγέδεηαη ζε ζπλΪξηεζε κε: 

α) εέηε ην ζχλνιν ησλ επηιΫμηκσλ δαπαλψλ ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ δεκφζησλ 
θαη ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ· 

β) εέηε ηηο δεκφζηεο επηιΫμηκεο δαπΪλεο. 

2. Η ζπλεηζθνξΪ απφ ηα Σακεέα ζε επέπεδν επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο δπλΪκεη 

ησλ ζηφρσλ "χγθιηζε" θαη "Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε" 
ππφθεηηαη ζηα αλψηαηα φξηα πνπ νξέδνληαη ζην παξΪξηεκα ΙΙΙ. 

3. Γηα ηα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα δπλΪκεη ηνπ ζηφρνπ "Δπξσπατθά εδαθηθά 
ζπλεξγαζέα" ζηα νπνέα ηνπιΪρηζηνλ Ϋλαο ζπκκεηΫρσλ ζην επηρεηξεζηαθφ 

πξφγξακκα πεξηιακβΪλεηαη ζηα θξΪηε κΫιε ησλ νπνέσλ ην κΫζν θαηΪ θεθαιάλ 

ΑΔγρΠ γηα ηελ πεξένδν 2001-2003, άηαλ θΪησ ηνπ 85 % ηνπ κΫζνπ φξνπ ηεο ΔΔ 25 
θαηΪ ηελ έδηα ρξνληθά πεξένδν, ε ζπλεηζθνξΪ απφ ην ΔΣΠΑ δελ ππεξβαέλεη ην 75 % 

ηεο δεκφζηαο επηιΫμηκεο δαπΪλεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην ΔΣΠΑ. 

4. Η ζπλεηζθνξΪ ησλ Σακεέσλ ζην επέπεδν ηνπ Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο δελ 

ππφθεηηαη ζηα αλψηαηα φξηα πνπ θαζνξέδνληαη ζηελ παξΪγξαθν 3 θαη ζην 
παξΪξηεκα ΙΙΙ. Χζηφζν, θαζνξέδεηαη θαηΪ ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιέδεηαη ε ηάξεζε 

ηνπ κΫγηζηνπ πνζνχ ζπλεηζθνξΪο ησλ Σακεέσλ θαη ηνπ κΫγηζηνπ πνζνζηνχ 

ζπλεηζθνξΪο αλΪ Σακεέν πνπ θαζνξέδεηαη ζην επέπεδν ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 
πξνγξΪκκαηνο. 

5. Γηα ηα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ: 

α) ην ΔΣΠΑ θαη ην Σακεέν πλνράο· ά 

β) απφ ηηο πξφζζεηεο πηζηψζεηο γηα ηηο εμφρσο απφθεληξεο πεξηνρΫο πνπ πξνβιΫπεη 

ην παξΪξηεκα ΙΙΙ, απφ ην ΔΣΠΑ ά/θαη απφ ην Σακεέν πλνράο, 

ε απφθαζε Ϋγθξηζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο θαζνξέδεη ην κΫγηζην 

πνζνζηφ θαη ην κΫγηζην πνζφ ζπλεηζθνξΪο γηα θΪζε Σακεέν θαη πέζησζε ρσξηζηΪ. 

6. Η απφθαζε ηεο Δπηηξνπάο πεξέ Ϋγθξηζεο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο θαζνξέδεη 

ην κΫγηζην πνζνζηφ θαη ην κΫγηζην πνζφ ζπλεηζθνξΪο αλΪ Σακεέν γηα θΪζε 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαη γηα θΪζε Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο. Η απφθαζε αλαθΫξεη 
ρσξηζηΪ ηηο πηζηψζεηο γηα ηηο πεξηθΫξεηεο πνπ ιακβΪλνπλ κεηαβαηηθά ζηάξημε. 

Άξζξν 54 

Άιιεο δηαηΪμεηο 

1. Η ζπλεηζθνξΪ ησλ Σακεέσλ γηα θΪζε Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο δελ εέλαη κηθξφηεξε 

απφ ην 20 % ηεο επηιΫμηκεο δεκφζηαο δαπΪλεο. 



2. Σα κΫηξα ηερληθάο βνάζεηαο πνπ πινπνηνχληαη θαηφπηλ πξσηνβνπιέαο ηεο 

Δπηηξνπάο ά γηα ινγαξηαζκφ ηεο κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηνχληαη κε πνζνζηφ 100 
%. 

3. ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο ηνπ Ϊξζξν 56 παξΪγξαθνο 1: 

α) Ϋλαο Ϊμνλαο πξνηεξαηφηεηαο κπνξεέ λα ιακβΪλεη ζπλδξνκά κφλνλ απφ Ϋλα 

Σακεέν θαη Ϋλα ζηφρν θΪζε θνξΪ· 

β) κηα πξΪμε κπνξεέ λα ιακβΪλεη ζπλδξνκά απφ Ϋλα Σακεέν δπλΪκεη ελφο κφλνλ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο ηε θνξΪ· 

γ) ε ζπλδξνκά πνπ ιακβΪλνπλ νη πξΪμεηο απφ θΪπνην Σακεέν δελ κπνξνχλ λα 

ππεξβαέλνπλ ην ζχλνιν ηεο ρνξεγνχκελεο δεκφζηαο δαπΪλεο. 

4. Γηα ηηο θξαηηθΫο εληζρχζεηο ζηηο επηρεηξάζεηο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 87 ηεο 

ζπλζάθεο, νη δεκφζηεο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη δπλΪκεη επηρεηξεζηαθψλ 
πξνγξακκΪησλ ηεξνχλ ηα αλψηαηα φξηα πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο θξαηηθΫο εληζρχζεηο. 

5. ΓαπΪλεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Σακεέα δελ ιακβΪλνπλ ζπλδξνκά 
απφ Ϊιια θνηλνηηθΪ ρξεκαηνδνηηθΪ κΫζα. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ II 

Έξγα πνπ παξΪγνπλ Ϋζνδα 

Άξζξν 55 

Έξγα πνπ παξΪγνπλ Ϋζνδα 

1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, σο Ϋξγν πνπ παξΪγεη Ϋζνδα λνεέηαη 

θΪζε πξΪμε πνπ πεξηιακβΪλεη επΫλδπζε ζε ππνδνκά ηεο νπνέαο ε ρξάζε ππφθεηηαη 
ζε ηΫιε ηα νπνέα βαξχλνπλ Ϊκεζα ηνπο ρξάζηεο ά θΪζε πξΪμε πνπ πεξηιακβΪλεη 

ηελ πψιεζε ά ηε κέζζσζε γεο ά θηηξέσλ ά νηαδάπνηε Ϊιιε παξνρά ππεξεζηψλ 

Ϋλαληη πιεξσκάο. 

2. Η επηιΫμηκε δαπΪλε γηα Ϋξγα πνπ παξΪγνπλ Ϋζνδα δελ ππεξβαέλεη ηελ ηξΫρνπζα 

αμέα ηνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο κεένλ ηελ ηξΫρνπζα αμέα ησλ θαζαξψλ εζφδσλ απφ 
ηελ επΫλδπζε γηα ζπγθεθξηκΫλε πεξένδν αλαθνξΪο γηα 

α) επελδχζεηο ζε ππνδνκά, ά 

β) Ϊιια Ϋξγα ζηα νπνέα εέλαη δπλαηά ε εθ ησλ πξνηΫξσλ αληηθεηκεληθά εθηέκεζε 

ησλ εζφδσλ. 

Όηαλ δελ εέλαη επηιΫμηκν γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε φιν ην επελδπηηθφ θφζηνο, ηα 

θαζαξΪ Ϋζνδα θαηαλΫκνληαη θαη' αλαινγέαλ ζηα επηιΫμηκα θαη ζηα κε επηιΫμηκα 
κΫξε ηνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο. 

ηνλ ππνινγηζκφ, ε δηαρεηξηζηηθά αξρά ιακβΪλεη ππφςε ηελ ελδεδεηγκΫλε πεξένδν 
αλαθνξΪο γηα ηελ εθΪζηνηε θαηεγνξέα επΫλδπζεο, ηελ θαηεγνξέα ηνπ Ϋξγνπ, ηελ 

θεξδνθνξέα πνπ αλακΫλεηαη θαλνληθΪ απφ ηελ εθΪζηνηε θαηεγνξέα επΫλδπζεο θαη 
ηελ εθαξκνγά ηεο αξράο "ν ξππαέλσλ πιεξψλεη" θαη, ελδερνκΫλσο, ζΫκαηα 

ηζφηεηαο πνπ ζπλδΫνληαη κε ηελ ζρεηηθά επεκεξέα ηνπ νηθεένπ θξΪηνπο κΫινπο. 

3. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ εέλαη αληηθεηκεληθΪ δπλαηά ε εθ ησλ πξνηΫξσλ 

εθηέκεζε ησλ εζφδσλ, ηα παξαγφκελα εληφο πΫληε εηψλ απφ ηελ νινθιάξσζε 

πξΪμεο Ϋζνδα αθαηξνχληαη απφ ηε δαπΪλε πνπ δειψλεηαη ζηελ Δπηηξνπά. Η 
αθαέξεζε γέλεηαη απφ ηελ αξρά πηζηνπνέεζεο ην αξγφηεξν θαηΪ ην κεξηθφ ά θαηΪ 

ην ηειηθφ θιεέζηκν ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο. Η αέηεζε πιεξσκάο ηνπ 
ηειηθνχ ππνινέπνπ δηνξζψλεηαη αλαιφγσο. 

4. Δθφζνλ δηαπηζησζεέ, ην αξγφηεξν ηξέα Ϋηε απφ ην θιεέζηκν ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 
πξνγξΪκκαηνο, φηη θΪπνηα πξΪμε Ϋρεη παξαγΪγεη Ϋζνδα ηα νπνέα δελ Ϋρνπλ ιεθζεέ 

ππφςε βΪζεη ησλ παξαγξΪθσλ 2 θαη 3, ηα Ϋζνδα απηΪ επηζηξΫθνληαη ζηνλ γεληθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, αλΪινγα κε ηε ζπλεηζθνξΪ ησλ Σακεέσλ. 

5. Με ηελ επηθχιαμε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 70 παξΪγξαθνο 

1, ηα θξΪηε κΫιε κπνξνχλ λα ζεζπέδνπλ δηαδηθαζέεο, αλΪινγεο κε ηα ζρεηηθΪ πνζΪ, 
γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εζφδσλ πνπ απνθνκέδνληαη απφ πξΪμεηο ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ησλ νπνέσλ εέλαη θΪησ ησλ 200000 επξψ. 



6. Σν παξφλ Ϊξζξν δελ ηζρχεη γηα Ϋξγα πνπ ππφθεηληαη ζηνπο θαλφλεο γηα ηηο 

θξαηηθΫο εληζρχζεηο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 87 ηεο ζπλζάθεο. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ III 

Δπηιεμηκφηεηα δαπαλψλ 

Άξζξν 56 

Δπηιεμηκφηεηα δαπαλψλ 

1. Οη δαπΪλεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ δαπαλψλ γηα κεγΪια Ϋξγα, εέλαη 
επηιΫμηκεο γηα ζπλεηζθνξΪ ησλ Σακεέσλ εΪλ Ϋρνπλ φλησο θαηαβιεζεέ κεηαμχ ηεο 

εκεξνκελέαο ππνβνιάο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ ζηελ Δπηηξνπά ά ηεο 
1εο Ιαλνπαξένπ 2007, εΪλ ε εκεξνκελέα απηά εέλαη πξνγελΫζηεξε, θαη ηεο 31εο 

Γεθεκβξένπ 2015. Οη πξΪμεηο δελ πξΫπεη λα Ϋρνπλ πεξαησζεέ πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηεο επηιεμηκφηεηαο. 

2. ΚαηΪ παξΫθθιηζε απφ ηελ παξΪγξαθν 1, ζηηο ζπλεηζθνξΫο ζε εέδνο, ην θφζηνο 

απφζβεζεο θαη ηα πΪγηα Ϋμνδα κπνξνχλ λα αληηκεησπέδνληαη σο δαπΪλεο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο θαηΪ ηελ πινπνέεζε πξΪμεσλ ππφ ηνπο 

εμάο φξνπο: 

α) νη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο πνπ ζεζπέδνληαη δπλΪκεη ηεο παξαγξΪθνπ 4 

πξνβιΫπνπλ ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ απηψλ· 

β) ην πνζφ ησλ δαπαλψλ αηηηνινγεέηαη κε ινγηζηηθΪ Ϋγγξαθα πνπ Ϋρνπλ 

απνδεηθηηθά ηζρχ ηζνδχλακε κε ηηκνιφγηα· 

γ) ζηελ πεξέπησζε ησλ ζπλεηζθνξψλ ζε εέδνο, ε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ηα 

Σακεέα δελ ππεξβαέλεη ηε ζπλνιηθά επηιΫμηκε δαπΪλε κεησκΫλε θαηΪ ηελ αμέα ησλ 
ζπλεηζθνξψλ απηψλ. 

3. Οη δαπΪλεο εέλαη επηιΫμηκεο γηα ζπλεηζθνξΪ ησλ Σακεέσλ κφλνλ εθφζνλ Ϋρνπλ 
πξαγκαηνπνηεζεέ γηα πξΪμεηο πνπ Ϋρνπλ απνθαζηζηεέ απφ ηε δηαρεηξηζηηθά αξρά ηνπ 

νηθεένπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο ά ππφ ηελ επζχλε ηεο ζχκθσλα κε θξηηάξηα 

πνπ θαζνξέδνληαη εθ ησλ πξνηΫξσλ απφ ηελ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο. 

ΝΫεο δαπΪλεο, νη νπνέεο πξνζηέζεληαη θαηΪ ηε ζηηγκά ηεο αλαζεψξεζεο 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 33, εέλαη επηιΫμηκεο απφ ηε 
ζηηγκά ηεο ππνβνιάο ζηελ Δπηηξνπά, ηεο αέηεζεο γηα αλαζεψξεζε ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο. 

4. Οη θαλφλεο γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ θαζνξέδνληαη ζε εζληθφ επέπεδν 

κε ηελ επηθχιαμε ηεο εμαέξεζεο πνπ πξνβιΫπεηαη ζηνπο εηδηθνχο θαλνληζκνχο θΪζε 
Σακεένπ. Οη θαλφλεο απηνέ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηεο δαπΪλεο πνπ δειψλεηαη ζηα 

πιαέζηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο. 

5. Σν παξφλ Ϊξζξν εθαξκφδεηαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δαπαλψλ πνπ 

κλεκνλεχνληαη ζην Ϊξζξν 45. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ IV 

ΓηΪξθεηα ησλ πξΪμεσλ 

Άξζξν 57 

ΓηΪξθεηα ησλ πξΪμεσλ 

1. Σν θξΪηνο κΫινο ά ε δηαρεηξηζηηθά αξρά δηαζθαιέδνπλ φηη κέα πξΪμε δηαηεξεέ ηε 

ζπλεηζθνξΪ ησλ Σακεέσλ κφλνλ εΪλ, εληφο πΫληε εηψλ απφ ηελ νινθιάξσζε ηεο 
πξΪμεο ά εληφο ηξηψλ εηψλ απφ ηελ νινθιάξσζε ηεο πξΪμεο ζηα θξΪηε κΫιε πνπ 

Ϋρνπλ επηιΫμεη λα κεηψζνπλ απηφ ην ρξνληθφ φξην γηα ηε δηαηάξεζε κηαο επΫλδπζεο 
ά ζΫζεσλ απαζρφιεζεο πνπ Ϋρεη δεκηνπξγάζεη κηα ΜΜΔ, ε ελ ιφγσ πξΪμε δελ 

ππνζηεέ ζεκαληηθά ηξνπνπνέεζε: 

α) ε νπνέα επεξεΪδεη ηε θχζε ηεο ά ηνπο φξνπο πινπνέεζάο ηεο ά παξΫρεη 

αδηθαηνιφγεην πιενλΫθηεκα ζε επηρεέξεζε ά δεκφζην θνξΫα, θαη 

β) ε νπνέα απνξξΫεη εέηε απφ αιιαγά ζηε θχζε ηεο θπξηφηεηαο ζηνηρεένπ ππνδνκάο 

εέηε απφ ηελ παχζε παξαγσγηθάο δξαζηεξηφηεηαο. 

2. Σν θξΪηνο κΫινο θαη ε δηαρεηξηζηηθά αξρά ελεκεξψλνπλ ηελ Δπηηξνπά, ζην 

πιαέζην ηεο εηάζηαο Ϋθζεζεο πινπνέεζεο ηνπ Ϊξζξνπ 67, γηα θΪζε ηξνπνπνέεζε πνπ 



κλεκνλεχεηαη ζηελ παξΪγξαθν 1. Η Δπηηξνπά πιεξνθνξεέ ζρεηηθΪ ηα Ϊιια θξΪηε 

κΫιε. 

3. Σα αρξεσζηάησο θαηαβιεζΫληα πνζΪ αλαθηψληαη ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 98 σο 

102. 

4. Σα θξΪηε κΫιε θαη ε Δπηηξνπά κεξηκλνχλ ψζηε νη επηρεηξάζεηο πνπ ππφθεηληαη ά 

εέραλ ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα αλΪθηεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3 κεηΪ ηε 
κεηαβέβαζε παξαγσγηθάο δξαζηεξηφηεηαο εληφο θξΪηνπο κΫινπο ά πξνο θΪπνην 

Ϊιιν θξΪηνο κΫινο λα κε ιακβΪλνπλ ζπλεηζθνξΪ απφ ηα Σακεέα. 

ΣΙΣΛΟ VΙ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΙ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ I 

πζηάκαηα δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ 

Άξζξν 58 

ΓεληθΫο αξρΫο γηα ηα ζπζηάκαηα δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ 

Σα ζπζηάκαηα δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ πνπ 
ζπγθξνηνχληαη απφ ηα θξΪηε κΫιε εμαζθαιέδνπλ ηα εμάο: 

α) ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηάησλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξΫσλ ζηνπο ηνκεέο 
ηεο δηαρεέξηζεο θαη ηνπ ειΫγρνπ θαη θαηαλνκά αξκνδηνηάησλ ζηα πιαέζηα θΪζε 

θνξΫα· 

β) ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ αξρά ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ αξκνδηνηάησλ κεηαμχ ησλ 

θνξΫσλ απηψλ θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ελ ιφγσ θνξΫσλ· 

γ) δηαδηθαζέεο πνπ λα δηαζθαιέδνπλ ηελ νξζφηεηα θαη ηελ θαλνληθφηεηα ησλ 

δαπαλψλ πνπ δειψλνληαη ζην πιαέζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο· 

δ) αμηφπηζηα ζπζηάκαηα ινγηζηηθάο, παξαθνινχζεζεο θαη ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ 

εθζΫζεσλ ζε ειεθηξνληθά κνξθά· 

ε) Ϋλα ζχζηεκα ζχληαμεο εθζΫζεσλ θαη παξαθνινχζεζεο βΪζεη ηνπ νπνένπ ν 

ππεχζπλνο θνξΫαο αλαζΫηεη ηελ εθηΫιεζε θαζεθφλησλ ζε Ϊιιν θνξΫα· 

ζη) ξπζκέζεηο γηα ην ινγηζηηθφ Ϋιεγρν ηεο ιεηηνπξγέαο ησλ ζπζηεκΪησλ· 

δ) ζπζηάκαηα θαη δηαδηθαζέεο γηα ηελ εμαζθΪιηζε επαξθνχο δηαδξνκάο ειΫγρνπ· 

ε) δηαδηθαζέεο ππνβνιάο εθζΫζεσλ θαη παξαθνινχζεζεο ζρεηηθΪ κε παξαηππέεο θαη 

κε ηελ αλΪθηεζε αρξεσζηάησο θαηαβιεζΫλησλ πνζψλ. 

Άξζξν 59 

Οξηζκφο αξρψλ 

1. Γηα θΪζε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ην θξΪηνο κΫινο νξέδεη: 

α) δηαρεηξηζηηθά αξρά: εζληθά, πεξηθεξεηαθά ά ηνπηθά δεκφζηα αξρά ά δεκφζηνο ά 

ηδησηηθφο θνξΫαο πνπ νξέδεηαη απφ ην θξΪηνο κΫινο γηα ηε δηαρεέξηζε ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο· 

β) αξρά πηζηνπνέεζεο: εζληθά, πεξηθεξεηαθά ά ηνπηθά δεκφζηα αξρά ά θνξΫαο, πνπ 

νξέδεηαη απφ ην θξΪηνο κΫινο γηα ηελ πηζηνπνέεζε θαηαζηΪζεσλ δαπαλψλ θαη 
αηηάζεσλ πιεξσκάο πξηλ δηαβηβαζηνχλ ζηελ Δπηηξνπά· 

γ) αξρά ειΫγρνπ: εζληθά, πεξηθεξεηαθά ά ηνπηθά δεκφζηα αξρά ά νληφηεηα, 
ιεηηνπξγηθΪ αλεμΪξηεηε απφ ηε δηαρεηξηζηηθά αξρά θαη ηελ αξρά πηζηνπνέεζεο, ν 

νπνένο νξέδεηαη απφ ην θξΪηνο κΫινο γηα θΪζε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαη εέλαη 
ππεχζπλνο γηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο νπζηαζηηθάο ιεηηνπξγέαο ηνπ ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο 

θαη ειΫγρνπ. 

Η έδηα αξρά εέλαη δπλαηφ λα νξέδεηαη γηα πεξηζζφηεξα απφ Ϋλα επηρεηξεζηαθΪ 

πξνγξΪκκαηα. 

2. Σν θξΪηνο κΫινο κπνξεέ λα νξέδεη Ϋλαλ ά πεξηζζφηεξνπο ελδηΪκεζνπο θνξεέο πνπ 

επηηεινχλ νξηζκΫλα ά θαη φια ηα θαζάθνληα ηεο δηαρεηξηζηηθάο αξράο ά ηεο αξράο 

πηζηνπνέεζεο, ππφ ηελ επζχλε απηάο ηεο αξράο. 

3. Σν θξΪηνο κΫινο ζεζπέδεη θαλφλεο πνπ δηΫπνπλ ηηο ζρΫζεηο ηνπ κε ηηο αξρΫο πνπ 

αξηζκνχληαη ζηελ παξΪγξαθν 1 θαζψο θαη ηηο ζρΫζεηο ηνπο κε ηελ Δπηηξνπά. 



Με ηελ επηθχιαμε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ην θξΪηνο κΫινο θαζνξέδεη ηηο 

ακνηβαέεο ζρΫζεηο κεηαμχ ησλ αξρψλ πνπ παξαηέζεληαη ζηελ παξΪγξαθν 1, νη 
νπνέεο εθηεινχλ ηα θαζάθνληΪ ηνπο ζε πιάξε ζπκθσλέα κε ηα ζεζκηθΪ, λνκηθΪ θαη 

δεκνζηνλνκηθΪ ζπζηάκαηα ηνπ νηθεένπ θξΪηνπο κΫινπο. 

4. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ Ϊξζξνπ 58 ζηνηρεέν β), νξηζκΫλεο ά θαη φιεο νη αξρΫο ηεο 

παξαγξΪθνπ 1 κπνξνχλ λα απνηεινχλ ηκάκαηα ηνπ έδηνπ θνξΫα. 

5. Δηδηθνέ θαλφλεο ζρεηηθΪ κε ηε δηαρεέξηζε θαη ηνλ Ϋιεγρν νξέδνληαη ζηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 γηα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα δπλΪκεη ηνπ 
ζηφρνπ "Δπξσπατθά εδαθηθά ζπλεξγαζέα". 

6. Η Δπηηξνπά ζεζπέδεη θαλφλεο γηα ηελ εθαξκνγά ησλ Ϊξζξσλ 60, 61 θαη 62 κε ηε 
δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 103 παξΪγξαθνο 3. 

Άξζξν 60 

Καζάθνληα ηεο δηαρεηξηζηηθάο αξράο 

Η δηαρεηξηζηηθά αξρά εέλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαρεέξηζε θαη ηελ πινπνέεζε ηνπ 
επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο ζχκθσλα κε ηελ αξρά ηεο ρξεζηάο δεκνζηνλνκηθάο 

δηαρεέξηζεο θαη ηδέσο κε ζηφρν: 

α) ηε δηαζθΪιηζε ηεο επηινγάο ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξΪμεσλ ζχκθσλα κε ηα 

θξηηάξηα πνπ εθαξκφδνληαη ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαζψο θαη ηεο 
ζπκκφξθσζάο ηνπο κε ηνπο ηζρχνληεο θνηλνηηθνχο θαη εζληθνχο θαλφλεο, θαζ' φιε 

ηελ πεξένδν πινπνέεζάο ηνπο· 

β) ηελ επαιάζεπζε ηεο παξΪδνζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ θαη ηεο πξαγκαηηθάο πξαγκαηνπνέεζεο ησλ δαπαλψλ πνπ δειψλνπλ νη 

δηθαηνχρνη γηα ηηο δηΪθνξεο πξΪμεηο θαζψο θαη ηεο ζπκκφξθσζάο ηνπο πξνο ηνπο 
θνηλνηηθνχο θαη ηνπο εζληθνχο θαλφλεο· εέλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

δεηγκαηνιεπηηθΪ επηηφπνπ επαιεζεχζεηο επηκΫξνπο πξΪμεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο 
ιεπηνκεξεέο θαλφλεο πνπ ζεζπέδεη ε Δπηηξνπά κε ηε δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 103 

παξΪγξαθνο 3· 

γ) ηε δηαζθΪιηζε ηεο χπαξμεο ζπζηάκαηνο θαηαρψξηζεο θαη απνζάθεπζεο, ζε 

ειεθηξνληθά κνξθά, ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ γηα θΪζε πξΪμε ζην πιαέζην ηνπ 
επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο θαζψο θαη ηεο ζπιινγάο ησλ δεδνκΫλσλ πινπνέεζεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθά δηαρεέξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε, ηηο 

επαιεζεχζεηο, ηνπο ινγηζηηθνχο ειΫγρνπο θαη ηελ αμηνιφγεζε· 

δ) ηε δηαζθΪιηζε φηη νη δηθαηνχρνη θαη νη Ϊιινη θνξεέο πνπ εκπιΫθνληαη ζηελ 

πινπνέεζε πξΪμεσλ ηεξνχλ εέηε ρσξηζηφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα εέηε επαξθά ινγηζηηθά 
θσδηθνπνέεζε γηα φιεο ηηο ζπλαιιαγΫο πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ηελ πξΪμε κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ εζληθψλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ· 

ε) ηε δηαζθΪιηζε φηη νη αμηνινγάζεηο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ πνπ 

αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 48 παξΪγξαθνο 3, εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 47· 

ζη) ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο ηάξεζεο φισλ ησλ 

εγγξΪθσλ ζρεηηθΪ κε ηηο δαπΪλεο θαη ηνπο ινγηζηηθνχο ειΫγρνπο πνπ απαηηνχληαη 
γηα ηε δηαζθΪιηζε επαξθνχο δηαδξνκάο ειΫγρνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ 

Ϊξζξνπ 90· 

δ) ηε δηαζθΪιηζε φηη ε αξρά πηζηνπνέεζεο ιακβΪλεη φιεο ηηο αλαγθαέεο πιεξνθνξέεο 

ζρεηηθΪ κε ηηο δηαδηθαζέεο θαη ηηο επαιεζεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζρΫζε κε 

ηε δαπΪλε γηα ζθνπνχο πηζηνπνέεζεο· 

ε) ηελ θαζνδάγεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο αξράο παξαθνινχζεζεο θαη ηνλ εθνδηαζκφ 

ηεο κε ηα απαηηνχκελα Ϋγγξαθα ηα νπνέα θαζηζηνχλ δπλαηά ηελ παξαθνινχζεζε 
ηεο πνηφηεηαο πινπνέεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο ππφ ην θσο ησλ 

ζπγθεθξηκΫλσλ ηνπ ζηφρσλ· 

ζ) ηε ζχληαμε θαη, κεηΪ ηελ Ϋγθξηζε ηεο επηηξνπάο παξαθνινχζεζεο, ηελ ππνβνιά 

ζηελ Δπηηξνπά ησλ εηάζησλ θαη ηειηθψλ εθζΫζεσλ ζρεηηθΪ κε ηελ πινπνέεζε· 

η) ηε δηαζθΪιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο απαηηάζεηο ελεκΫξσζεο θαη 

δεκνζηφηεηαο πνπ νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 69· 



ηα) ηελ παξνρά, ζηελ Δπηηξνπά, πιεξνθνξηψλ πξνθεηκΫλνπ λα κπνξεέ λα αμηνινγεέ 

κεγΪια Ϋξγα. 

Άξζξν 61 

Καζάθνληα ηεο αξράο πηζηνπνέεζεο 

Η αξρά πηζηνπνέεζεο ελφο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο εέλαη ππεχζπλε ηδέσο γηα: 

α) ηελ θαηΪξηηζε θαη ηελ ππνβνιά πηζηνπνηεκΫλσλ δειψζεσλ δαπαλψλ θαη 

αηηάζεσλ πιεξσκψλ ζηελ Δπηηξνπά· 

β) ηελ πηζηνπνέεζε φηη: 

i) ε δάισζε δαπαλψλ εέλαη αθξηβάο, φηη εέλαη πξντφλ αμηφπηζησλ ινγηζηηθψλ 
ζπζηεκΪησλ θαη φηη ζηεξέδεηαη ζε επαιεζεχζηκα δηθαηνινγεηηθΪ, 

ii) νη δεισζεέζεο δαπΪλεο ζπκκνξθνχληαη πξνο ηνπο ηζρχνληεο θνηλνηηθνχο θαη 
εζληθνχο θαλφλεο θαη φηη δηελεξγάζεθαλ γηα πξΪμεηο πνπ επειΫγεζαλ γηα 

ρξεκαηνδφηεζε ζχκθσλα κε ηα θξηηάξηα πνπ εθαξκφδνληαη ζην πξφγξακκα θαη 
πιεξνχλ ηνπο ηζρχνληεο θνηλνηηθνχο θαη εζληθνχο θαλφλεο· 

γ) ηε δηαζθΪιηζε, γηα ζθνπνχο πηζηνπνέεζεο, φηη Ϋρεη ιΪβεη επαξθεέο πιεξνθνξέεο 
απφ ηε δηαρεηξηζηηθά αξρά ζρεηηθΪ κε ηηο δηαδηθαζέεο πνπ εθαξκφζηεθαλ θαη ηηο 

επαιεζεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ φζνλ αθνξΪ ηηο δαπΪλεο πνπ 

πεξηιακβΪλνληαη ζηηο δειψζεηο δαπαλψλ· 

δ) ην ζπλππνινγηζκφ, γηα ζθνπνχο πηζηνπνέεζεο, ησλ απνηειεζκΪησλ φισλ ησλ 

ινγηζηηθψλ ειΫγρσλ πνπ δηελεξγάζεθαλ απφ ηελ ειεγθηηθά αξρά ά ππφ ηελ επζχλε 
ηεο· 

ε) ηελ ηάξεζε, ζε ειεθηξνληθά κνξθά, ινγηζηηθψλ κεηξψσλ γηα ηηο δαπΪλεο πνπ 
ππνβΪιινληαη ζηελ Δπηηξνπά· 

ζη) ηελ ηάξεζε κεηξψνπ ησλ πνζψλ πνπ κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ θαη ησλ πνζψλ 
πνπ απνζχξνληαη κεηΪ απφ αθχξσζε ηνπ ζπλφινπ ά κΫξνπο ηεο ζπλεηζθνξΪο γηα 

κηα πξΪμε. Σα αλαθηεζΫληα πνζΪ επηζηξΫθνληαη ζην γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο 
Δπξσπατθάο Έλσζεο πξηλ απφ ην θιεέζηκν ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο, κε 

αθαέξεζά ηνπο απφ ηελ επφκελε θαηΪζηαζε δαπαλψλ. 

Άξζξν 62 

Καζάθνληα ηεο αξράο ειΫγρνπ 

1. H αξρά ειΫγρνπ ελφο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο εέλαη ππεχζπλε ηδέσο γηα: 

α) ηε δηαζθΪιηζε ηεο εθηΫιεζεο ησλ ινγηζηηθψλ ειΫγρσλ γηα ηελ επαιάζεπζε ηεο 
νπζηαζηηθάο ιεηηνπξγέαο ηνπ ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο· 

β) ηε δηαζθΪιηζε φηη νη ινγηζηηθνέ Ϋιεγρνη ησλ πξΪμεσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

θαηΪιιειν δεέγκα γηα ηελ επαιάζεπζε ησλ δεισλφκελσλ δαπαλψλ· 

γ) ηελ ππνβνιά ζηελ Δπηηξνπά, εληφο ελλΫα κελψλ απφ ηελ Ϋγθξηζε ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο, ζηξαηεγηθάο ινγηζηηθνχ ειΫγρνπ πνπ θαιχπηεη ηνπο 
θνξεέο νη νπνένη ζα εθηειΫζνπλ ηνπο ινγηζηηθνχο ειΫγρνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζηα 

ζηνηρεέα α) θαη β), ηε κΫζνδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεέ, ηε κΫζνδν δεηγκαηνιεςέαο 

γηα ηνπο ινγηζηηθνχο ειΫγρνπο ησλ πξΪμεσλ, θαζψο θαη ελδεηθηηθφ πξνγξακκαηηζκφ 
ησλ ινγηζηηθψλ ειΫγρσλ πξνθεηκΫλνπ λα δηαζθαιέδεηαη ν ινγηζηηθφο Ϋιεγρνο ησλ 

θπξηφηεξσλ θνξΫσλ θαζψο θαη ε νκνηφκνξθε θαηαλνκά ησλ ινγηζηηθψλ ειΫγρσλ 
θαζ' φιε ηελ πεξένδν πξνγξακκαηηζκνχ. 

ηελ πεξέπησζε πνπ Ϋλα θνηλφ ζχζηεκα εθαξκφδεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 
επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα, εέλαη δπλαηφλ λα ππνβΪιιεηαη, δπλΪκεη ηνπ ζηνηρεένπ 

γ), κέα κφλνλ ζηξαηεγηθά ινγηζηηθνχ ειΫγρνπ· 

δ) Ϋσο ηηο 31 Γεθεκβξένπ θΪζε Ϋηνπο απφ ην 2008 Ϋσο ην 2015: 

i) ηελ ππνβνιά, ζηελ Δπηηξνπά, εηάζηαο Ϋθζεζεο ειΫγρνπ ζηελ νπνέα παξαηέζεληαη 
ηα πνξέζκαηα ησλ ινγηζηηθψλ ειΫγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ θαηΪ ην 

πξνεγνχκελν δσδεθΪκελν πνπ ιάγεη ζηηο 30 Ινπλένπ ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋηνπο 

ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθά ινγηζηηθνχ ειΫγρνπ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο, 
θαη αλαθΫξνληαη νη ηπρφλ ειιεέςεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ ζηα ζπζηάκαηα δηαρεέξηζεο 



θαη ειΫγρνπ ηνπ πξνγξΪκκαηνο. Η πξψηε Ϋθζεζε, πνπ ζα ππνβιεζεέ ζηηο 31 

Γεθεκβξένπ 2008 ην αξγφηεξν, θαιχπηεη ηελ πεξένδν απφ 1εο Ιαλνπαξένπ 2007 Ϋσο 
ηηο 30 Ινπλένπ 2008. Οη πιεξνθνξέεο πνπ αθνξνχλ ηνπο ινγηζηηθνχο ειΫγρνπο πνπ 

δηεμΪγνληαη κεηΪ ηελ 1ε Ινπιένπ 2015 πεξηιακβΪλνληαη ζηελ ηειηθά Ϋθζεζε 
ειΫγρνπ ε νπνέα ππνζηεξέδεη ηε δάισζε θιεηζέκαηνο πεξέ ηεο νπνέαο ην ζηνηρεέν ε), 

ii) γλσκνδφηεζε, βΪζεη ησλ ινγηζηηθψλ θαη Ϊιισλ ειΫγρσλ πνπ Ϋρνπλ 
πξαγκαηνπνηεζεέ κε επζχλε ηεο, σο πξνο ην θαηΪ πφζνλ ην ζχζηεκα δηαρεέξηζεο 

θαη ειΫγρνπ ιεηηνπξγεέ νπζηαζηηθΪ ψζηε λα δηαζθαιέδεη επαξθψο ην γεγνλφο φηη νη 

θαηαζηΪζεηο δαπαλψλ πνπ ππνβΪιινληαη ζηελ Δπηηξνπά εέλαη νξζΫο θαη, ζπλεπψο, 
φηη νη ζρεηηθΫο ζπλαιιαγΫο εέλαη λφκηκεο θαη θαλνληθΫο, 

iii) ηελ ππνβνιά, αλΪινγα κε ηελ πεξέπησζε δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 86α, δάισζεο 
κεξηθνχ θιεηζέκαηνο ε νπνέα αμηνινγεέ ηε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηα ησλ 

ζρεηηθψλ δαπαλψλ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηζρχεη θνηλφ ζχζηεκα γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επηρεηξεζηαθΪ 

πξνγξΪκκαηα, νη πιεξνθνξέεο πνπ αλαθΫξνληαη ζην ζεκεέν i) εέλαη δπλαηφ λα 
ζπγθεληξψλνληαη ζε εληαέα Ϋθζεζε, ε δε γλψκε θαη ε δάισζε πνπ εθδέδνληαη 

δπλΪκεη ησλ ζεκεέσλ ii) θαη iii) εέλαη δπλαηφ λα θαιχπηνπλ φια ηα ζρεηηθΪ 
επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα· 

ε) ηελ ππνβνιά ζηελ Δπηηξνπά, ην αξγφηεξν Ϋσο ηελ 31ε Μαξηένπ 2017, δάισζεο 
θιεηζέκαηνο ηνπ πξνγξΪκκαηνο, ζηελ νπνέα αμηνινγεέηαη ε εγθπξφηεηα ηεο αέηεζεο 

πιεξσκάο ηνπ ηειηθνχ ππνινέπνπ θαζψο θαη ε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηα ησλ 

ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ ηειηθά θαηΪζηαζε δαπαλψλ ε 
νπνέα ππνζηεξέδεηαη απφ Ϋθζεζε ηειηθνχ ειΫγρνπ. 

2. Η αξρά ειΫγρνπ δηαζθαιέδεη φηη ην Ϋξγν ηνπ ινγηζηηθνχ ειΫγρνπ ιακβΪλεη ππφςε 
δηεζλψο απνδεθηΪ πξφηππα ινγηζηηθνχ ειΫγρνπ. 

3. ΔΪλ νη ινγηζηηθνέ θαη νη ινηπνέ Ϋιεγρνη πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 1 
ζηνηρεέα α) θαη β), δηελεξγνχληαη απφ θνξΫα δηαθνξεηηθφ απφ ηελ αξρά ειΫγρνπ, ε 

αξρά ειΫγρνπ δηαζθαιέδεη φηη νη θνξεέο απηνέ δηαζΫηνπλ ηελ αλαγθαέα ιεηηνπξγηθά 
αλεμαξηεζέα. 

4. Η Δπηηξνπά δηαηππψλεη ηα ζρφιηΪ ηεο ζρεηηθΪ κε ηελ ζηξαηεγηθά ινγηζηηθνχ 
ειΫγρνπ πνπ ππνβΪιιεηαη δπλΪκεη ηεο παξαγξΪθνπ 1 ζηνηρεέν γ), ην αξγφηεξν 

ηξεηο κάλεο απφ ηελ παξαιαβά ηεο. ΔΪλ δελ ππΪξμνπλ ζρφιηα ζε απηφ ην δηΪζηεκα, 

ε ζηξαηεγηθά ζεσξεέηαη φηη γέλεηαη απνδεθηά. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ II 

Παξαθνινχζεζε 

Άξζξν 63 

Δπηηξνπά παξαθνινχζεζεο 

1. Σν θξΪηνο κΫινο ζπληζηΪ επηηξνπά παξαθνινχζεζεο γηα θΪζε επηρεηξεζηαθφ 
πξφγξακκα, ζε ζπκθσλέα κε ηε δηαρεηξηζηηθά αξρά εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελέα ηεο θνηλνπνέεζεο ηεο απφθαζεο Ϋγθξηζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 
πξνγξΪκκαηνο ζην θξΪηνο κΫινο. Δέλαη δπλαηφ λα ζπζηάλεηαη κέα θαη κφλε 

επηηξνπά παξαθνινχζεζεο γηα πνιιΪ επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα. 

2. ΚΪζε επηηξνπά παξαθνινχζεζεο θαηαξηέδεη ηνλ εζσηεξηθφ ηεο θαλνληζκφ εληφο 

ηνπ ζεζκηθνχ, λνκηθνχ θαη δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζένπ ηνπ νηθεένπ θξΪηνπο κΫινπο 

θαη ηνλ εγθξέλεη ζε ζπκθσλέα κε ηε δηαρεηξηζηηθά αξρά πξνθεηκΫλνπ λα εθπιεξψλεη 
ηα θαζάθνληΪ ηεο ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 

Άξζξν 64 

χλζεζε 

1. Η επηηξνπά παξαθνινχζεζεο πξνεδξεχεηαη απφ αληηπξφζσπν ηνπ θξΪηνπο 

κΫινπο ά ηεο δηαρεηξηζηηθάο αξράο. 

Η ζχλζεζά ηεο απνθαζέδεηαη απφ ην θξΪηνο κΫινο ζε ζπκθσλέα κε ηε δηαρεηξηζηηθά 

αξρά. 

2. Με δηθά ηνπ πξσηνβνπιέα ά θαηφπηλ αηηάκαηνο ηεο επηηξνπάο παξαθνινχζεζεο, 

εθπξφζσπνο ηεο Δπηηξνπάο ζπκκεηΫρεη ζηηο εξγαζέεο ηεο επηηξνπάο 



παξαθνινχζεζεο κε ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν. Δέλαη δπλαηά ε ζπκκεηνρά εθπξνζψπνπ 

ηεο ΔΣΔπ θαη ηνπ ΔΣΔ, κε ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν, γηα ηα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα 
ζηα νπνέα ζπλεηζθΫξνπλ ε ΔΣΔπ ά ην ΔΣΔ. 

Άξζξν 65 

Καζάθνληα 

Η επηηξνπά παξαθνινχζεζεο βεβαηψλεηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

πνηφηεηα πινπνέεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο 

αθφινπζεο δηαηΪμεηο: 

α) εμεηΪδεη θαη εγθξέλεη ηα θξηηάξηα γηα ηελ επηινγά ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε 

πξΪμεσλ εληφο Ϋμη κελψλ απφ ηελ Ϋγθξηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο θαη 
εγθξέλεη ηηο ηπρφλ αλαζεσξάζεηο ησλ θξηηεξέσλ απηψλ ζχκθσλα κε ηηο αλΪγθεο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ· 

β) επαλεμεηΪδεη ζε πεξηνδηθά βΪζε ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψζεθε ζηελ επέηεπμε ησλ 

εδηθψλ ζηφρσλ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο κε βΪζε ηα Ϋγγξαθα πνπ 
ππνβΪιιεη ε δηαρεηξηζηηθά αξρά· 

γ) εμεηΪδεη ηα απνηειΫζκαηα ηεο πινπνέεζεο, ηδέσο δε ηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ 
πνπ θαζνξέδνληαη γηα θΪζε Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο, θαζψο θαη ηηο αμηνινγάζεηο πνπ 

αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 48 παξΪγξαθνο 3· 

δ) εμεηΪδεη θαη εγθξέλεη ηηο εηάζηεο θαη ηελ ηειηθά Ϋθζεζε πινπνέεζεο πνπ 

αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 67· 

ε) ελεκεξψλεηαη ζρεηηθΪ κε ηελ εηάζηα Ϋθζεζε ειΫγρνπ ά κε ην ηκάκα ηεο Ϋθζεζεο 

πνπ αθνξΪ ην νηθεέν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, θαζψο θαη γηα ηπρφλ ζρεηηθΪ ζρφιηα 

ηα νπνέα κπνξεέ λα δηαηππψζεη ε Δπηηξνπά κεηΪ ηελ εμΫηαζε ηεο ελ ιφγσ Ϋθζεζεο 
ά ηνπ ζρεηηθνχ ηκάκαηφο ηεο· 

ζη) κπνξεέ λα πξνηεέλεη ζηε δηαρεηξηζηηθά αξρά νπνηαδάπνηε αλαζεψξεζε ά 
εμΫηαζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο ε νπνέα ελδερνκΫλσο κπνξεέ λα 

ζπκβΪιεη ζηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ Σακεέσλ πνπ αξηζκνχληαη ζην Ϊξζξν 3 ά 
ζηε βειηέσζε ηεο δηαρεέξηζάο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθάο 

δηαρεέξηζάο ηνπο· 

δ) εμεηΪδεη θαη εγθξέλεη νπνηαδάπνηε πξφηαζε γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ 

πεξηερνκΫλνπ ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπάο ζρεηηθΪ κε ηε ζπλεηζθνξΪ ησλ 
Σακεέσλ. 

Άξζξν 66 

ΓηαηΪμεηο ζρεηηθΪ κε ηελ παξαθνινχζεζε 

1. Η δηαρεηξηζηηθά αξρά θαη ε επηηξνπά παξαθνινχζεζεο δηαζθαιέδνπλ ηελ 
πνηφηεηα πινπνέεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο. 

2. Η δηαρεηξηζηηθά αξρά θαη ε επηηξνπά παξαθνινχζεζεο δηελεξγνχλ ηελ 
παξαθνινχζεζε κε ηε ρξάζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαζψο θαη ησλ δεηθηψλ 

πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 36 παξΪγξαθνο 1 ζηνηρεέν γ), νη νπνένη θαζνξέδνληαη 

ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα. 

ηελ πεξέπησζε πνπ επηηξΫπεηαη απφ ηε θχζε ηεο ζπλδξνκάο, νη ζηαηηζηηθΫο 

αλαιχνληαη αλΪ θχιν θαη αλΪ κΫγεζνο ησλ δηθαηνχρσλ επηρεηξάζεσλ. 

3. Η αληαιιαγά δεδνκΫλσλ κεηαμχ Δπηηξνπάο θαη θξαηψλ κειψλ γηα ην ζθνπφ 

απηφλ πξαγκαηνπνηεέηαη κε ειεθηξνληθΪ κΫζα, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 
εθαξκνγάο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ πνπ ζεζπέδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπά ζχκθσλα 

κε ηε δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 103 παξΪγξαθνο 3. 

Άξζξν 67 

Δηάζηα Ϋθζεζε θαη ηειηθά Ϋθζεζε πινπνέεζεο 

1. Γηα πξψηε θνξΪ ην 2008 θαη Ϋσο ηηο 30 Ινπλένπ θΪζε Ϋηνπο, ε δηαρεηξηζηηθά αξρά 

ππνβΪιιεη ζηελ Δπηηξνπά εηάζηα Ϋθζεζε, θαη, Ϋσο ηηο 31 Μαξηένπ 2017, ηειηθά 
Ϋθζεζε ζρεηηθΪ κε ηελ πινπνέεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο. 



2. Οη εθζΫζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 1 πεξηιακβΪλνπλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξέεο 

πξνθεηκΫλνπ λα παξΫρεηαη ζαθάο εηθφλα γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 
πξνγξΪκκαηνο: 

α) ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψζεθε ζηελ πινπνέεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο 
θαη ηνπο Ϊμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ζε ζρΫζε κε ηνπο εηδηθνχο, επαιεζεχζηκνπο 

ζηφρνπο ηνπο, κε πνζνηηθφ ππνινγηζκφ εΪλ θαη εθφζνλ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ 
πνζνηηθΪ, θΪλνληαο ρξάζε ησλ δεηθηψλ ηνπ Ϊξζξνπ 37 παξΪγξαθνο 1 ζηνηρεέν γ), 

ζε επέπεδν Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο· 

β) ηε ρξεκαηννηθνλνκηθά πινπνέεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο κε 

ιεπηνκεξά αλαθνξΪ, γηα θΪζε Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο: 

i) ησλ δαπαλψλ πνπ θαηαβιάζεθαλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο νη νπνέεο πεξηειάθζεζαλ 

ζε αηηάζεηο πιεξσκψλ πνπ ζηΪιζεθαλ ζηε δηαρεηξηζηηθά αξρά θαη ηεο αληέζηνηρεο 

δεκφζηαο ζπλεηζθνξΪο, 

ii) ησλ ζπλνιηθψλ πιεξσκψλ πνπ εηζπξΪρζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπά, θαη κε πνζνηηθά 

Ϋθθξαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 66 
παξΪγξαθνο 2, θαη 

iii) ησλ δαπαλψλ πνπ θαηαβιάζεθαλ απφ ηνλ θνξΫα πνπ εέλαη ππεχζπλνο γηα ηε 
δηελΫξγεηα πιεξσκψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο, 

αλΪινγα κε ηελ πεξέπησζε, ε νηθνλνκηθά πινπνέεζε ζε πεξηνρΫο πνπ ιακβΪλνπλ 
κεηαβαηηθά ζηάξημε παξνπζηΪδεηαη ρσξηζηΪ ζηα πιαέζηα θΪζε επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξΪκκαηνο· 

γ) γηα ελεκεξσηηθνχο κφλνλ ιφγνπο, ελδεηθηηθά αλΪιπζε ηεο θαηαλνκάο ησλ πφξσλ 

ησλ Σακεέσλ αλΪ θαηεγνξέα, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο εθαξκνγάο πνπ 
ζεζπέδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπά ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 103 

παξΪγξαθνο 3· 

δ) ηα κΫηξα πνπ ιακβΪλνληαη απφ ηε δηαρεηξηζηηθά αξρά ά ηελ επηηξνπά 

παξαθνινχζεζεο γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 
ηεο πινπνέεζεο, ηδέσο δε: 

i) ηα κΫηξα παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ 
ξπζκέζεσλ ζπιινγάο δεδνκΫλσλ, 

ii) ζπλνπηηθά παξΪζεζε ησλ ηπρφλ ζεκαληηθψλ πξνβιεκΪησλ πνπ αλΫθπςαλ θαηΪ 
ηελ πινπνέεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο θαη ησλ ηπρφλ ιεθζΫλησλ 

κΫηξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ εθεέλσλ πνπ ιάθζεθαλ ζε απΪληεζε ησλ ζρνιέσλ 

πνπ δηαηππψλνληαη δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 68 παξΪγξαθνο 2, εθφζνλ απαηηεέηαη, 

iii) ηε ρξεζηκνπνέεζε ηερληθάο βνάζεηαο· 

ε) ηα κΫηξα πνπ ιάθζεθαλ γηα ηελ πιεξνθφξεζε θαη δεκνζηφηεηα ηνπ 
επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο· 

ζη) πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ζεκαληηθΪ πξνβιάκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκφξθσζε 
πξνο ην θνηλνηηθφ δέθαην, ηα νπνέα αλΫθπςαλ θαηΪ ηελ πινπνέεζε ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο θαη ηα κΫηξα πνπ ιάθζεθαλ γηα ηελ επέιπζά ηνπο· 

δ) αλΪινγα κε ηελ πεξέπησζε, ηελ πξφνδν θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε κεγΪισλ Ϋξγσλ· 

ε) ηε ρξάζε ηεο ζπλδξνκάο πνπ Ϋρεη δηαηεζεέ χζηεξα απφ αθχξσζε ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 98 παξΪγξαθνο 2, ζηε δηαρεηξηζηηθά αξρά ά ζε Ϊιιε δεκφζηα 

αξρά θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ πινπνέεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο· 

ζ) πεξηπηψζεηο θαηΪ ηηο νπνέεο δηαπηζηψζεθε νπζηαζηηθά ηξνπνπνέεζε δπλΪκεη ηνπ 

Ϊξζξνπ 57. 

Σν εχξνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαβηβΪδνληαη ζηελ Δπηηξνπά εέλαη αλΪινγν κε ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ηεο δαπΪλεο ηνπ νηθεένπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο. ΑλΪινγα κε 
ηελ πεξέπησζε, νη πιεξνθνξέεο απηΫο κπνξνχλ λα ππνβΪιινληαη ζε ζπλνπηηθά 

κνξθά. 

Οη πιεξνθνξέεο ησλ ζηνηρεέσλ δ), δ), ε) θαη ζ) δελ πεξηιακβΪλνληαη εΪλ δελ Ϋρεη 

ππΪξμεη ζεκαληηθά ηξνπνπνέεζε κεηΪ ηελ πξνεγνχκελε Ϋθζεζε. 



3. Οη εθζΫζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 1 θξέλνληαη δεθηΫο εθφζνλ πεξηΫρνπλ φιεο ηηο 

θαηΪιιειεο πιεξνθνξέεο ηεο παξαγξΪθνπ 2. Η Δπηηξνπά ελεκεξψλεη ην θξΪηνο 
κΫινο ζρεηηθΪ κε ην παξαδεθηφ ηεο εηάζηαο Ϋθζεζεο εληφο 10 εξγΪζηκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο παξαιαβάο ηεο. 

4. Η Δπηηξνπά ελεκεξψλεη ην θξΪηνο κΫινο γηα ηε γλψκε ηεο φζνλ αθνξΪ ην 

πεξηερφκελν κηαο παξαδεθηάο εηάζηαο Ϋθζεζεο ζρεηηθΪ κε ηελ πινπνέεζε πνπ 
ππνβΪιιεηαη απφ ηε δηαρεηξηζηηθά αξρά εληφο δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελέα 

παξαιαβάο. Γηα ηελ ηειηθά Ϋθζεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο, ε πξνζεζκέα 

αλΫξρεηαη ζε πΫληε ην πνιχ κάλεο απφ ηελ εκεξνκελέα παξαιαβάο κηαο παξαδεθηάο 
Ϋθζεζεο. ΔΪλ ε Δπηηξνπά δελ απαληάζεη εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκέαο, ε 

Ϋθζεζε ζεσξεέηαη φηη Ϋρεη γέλεη απνδεθηά. 

Άξζξν 68 

Δηάζηα εμΫηαζε ησλ πξνγξακκΪησλ 

1. ΚΪζε Ϋηνο, θαηΪ ηελ ππνβνιά ησλ εηάζησλ εθζΫζεσλ πινπνέεζεο ηνπ Ϊξζξνπ 

67, ε Δπηηξνπά θαη ε δηαρεηξηζηηθά αξρά εμεηΪδνπλ ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψζεθε 
ζηελ πινπνέεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο, ηα θπξηφηεξα απνηειΫζκαηα 

πνπ επηηεχρζεθαλ θαηΪ ην πξνεγνχκελν Ϋηνο, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθά πινπνέεζε θαη 
Ϊιινπο παξΪγνληεο κε ζηφρν ηε βειηέσζε ηεο πινπνέεζεο. 

Δέλαη δπλαηφλ λα εμεηΪδνληαη επέζεο θαη Ϊιιεο πιεπξΫο ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ 
ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ πνπ επηζεκαέλνληαη ζηελ ηειεπηαέα εηάζηα 

Ϋθζεζε ειΫγρνπ πεξέ ηεο νπνέαο ην Ϊξζξν 62 παξΪγξαθνο 1 ζηνηρεέν δ) ζεκεέν i). 

2. ΜεηΪ ηελ εμΫηαζε ηεο παξαγξΪθνπ 1, ε Δπηηξνπά κπνξεέ λα δηαηππψλεη ζρφιηα 

πξνο ην θξΪηνο κΫινο θαη ηε δηαρεηξηζηηθά αξρά, ε νπνέα ελεκεξψλεη ζρεηηθΪ ηελ 
επηηξνπά παξαθνινχζεζεο. Σν θξΪηνο κΫινο ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπά ζρεηηθΪ κε 

ηα κΫηξα πνπ ιάθζεθαλ φζνλ αθνξΪ ηα ζρφιηα απηΪ. 

3. Όηαλ θαηαζηνχλ δηαζΫζηκεο, αλΪινγα κε ηελ πεξέπησζε, νη εθ ησλ πζηΫξσλ 

αμηνινγάζεηο ηεο ζπλδξνκάο πνπ ρνξεγάζεθε θαηΪ ηελ πεξένδν πξνγξακκαηηζκνχ 

2000-2006, ηα ζπλνιηθΪ απνηειΫζκαηα εέλαη δπλαηφ λα εμεηΪδνληαη ζηελ επφκελε 
εηάζηα εμΫηαζε. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ III 

ΔλεκΫξσζε θαη δεκνζηφηεηα 

Άξζξν 69 

ΔλεκΫξσζε θαη δεκνζηφηεηα 

1. Σν θξΪηνο κΫινο θαη ε δηαρεηξηζηηθά αξρά γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα 

παξΫρνπλ πιεξνθνξέεο φζνλ αθνξΪ ηηο πξΪμεηο θαη ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα 

πξνγξΪκκαηα θαη εμαζθαιέδνπλ ηε ζρεηηθά δεκνζηφηεηα. Η πιεξνθφξεζε 
απεπζχλεηαη ζηνπο πνιέηεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ζηνπο δηθαηνχρνπο κε 

ζηφρν ηελ πξνβνιά ηνπ ξφινπ ηεο Κνηλφηεηαο θαη ηε δηαζθΪιηζε ηεο δηαθΪλεηαο 
ηεο ζπλδξνκάο ησλ Σακεέσλ. 

Η Δπηηξνπά ζεζπέδεη θαλφλεο εθαξκνγάο ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ ζχκθσλα κε ηε 
δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 103 παξΪγξαθνο 3. 

2. Η δηαρεηξηζηηθά αξρά γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα εέλαη ππεχζπλε γηα ηε 
δεκνζηφηεηα πνπ ηνπ δέλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο εθαξκνγάο ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ νη νπνένη ζεζπέδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπά ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζέα ηνπ 
Ϊξζξνπ 104 παξΪγξαθνο 3. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ IV 

Δπζχλεο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο Δπηηξνπάο 

Σκάκα 1 

Δπζχλεο ησλ θξαηψλ κειψλ 

Άξζξν 70 

Γηαρεέξηζε θαη Ϋιεγρνο 

1. Σα θξΪηε κΫιε εέλαη αξκφδηα γηα ηε δηαρεέξηζε θαη ηνλ Ϋιεγρν ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ, ηδέσο ιακβΪλνληαο ηα αθφινπζα κΫηξα: 



α) δηαζθαιέδνπλ φηη ηα ζπζηάκαηα δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ γηα ηα επηρεηξεζηαθΪ 

πξνγξΪκκαηα Ϋρνπλ νξγαλσζεέ ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 58 Ϋσο 62 θαη ιεηηνπξγνχλ 
νπζηαζηηθΪ· 

β) πξνιακβΪλνπλ, εληνπέδνπλ θαη δηνξζψλνπλ παξαηππέεο θαη αλαθηνχλ 
αρξεσζηάησο θαηαβιεζΫληα πνζΪ καδέ κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξέαο, αλΪινγα κε 

ηελ πεξέπησζε. Δλεκεξψλνπλ ζρεηηθΪ ηελ Δπηηξνπά θαη ηελ ηεξνχλ ελάκεξε 
ζρεηηθΪ κε ηελ πξφνδν ησλ δηνηθεηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

2. ηελ πεξέπησζε πνπ εέλαη αδχλαηε ε αλΪθηεζε πνζψλ θαηαβιεζΫλησλ 
αρξεσζηάησο ζε δηθαηνχρν, ην θξΪηνο κΫινο εέλαη ππεχζπλν γηα ηελ επηζηξνθά ησλ 

απνιεζζΫλησλ πνζψλ ζην γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, εΪλ 

απνδεηθλχεηαη φηη ε απψιεηα πξνθιάζεθε ιφγσ παξαηππέαο ά ακΫιεηΪο ηνπ. 

3. Οη θαλφλεο εθαξκνγάο ησλ παξαγξΪθσλ 1 θαη 2 ζεζπέδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπά 

κε ηε δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 103 παξΪγξαθνο 3. 

Άξζξν 71 

ΘΫζπηζε ζπζηεκΪησλ δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ 

1. Πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηεο πξψηεο αέηεζεο ελδηΪκεζεο πιεξσκάο ά ην αξγφηεξν 
εληφο δψδεθα κελψλ απφ ηελ Ϋγθξηζε θΪζε επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο, ηα 

θξΪηε κΫιε ππνβΪιινπλ ζηελ Δπηηξνπά πεξηγξαθά ησλ ζπζηεκΪησλ, ε νπνέα 

θαιχπηεη ηδέσο ηελ νξγΪλσζε θαη ηηο δηαδηθαζέεο: 

α) ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ θαη ησλ αξρψλ πηζηνπνέεζεο θαη ησλ ελδηΪκεζσλ 

θνξΫσλ· 

β) ηεο ειεγθηηθάο αξράο θαζψο θαη νησλδάπνηε Ϊιισλ θνξΫσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ ειΫγρνπο ππφ ηελ επζχλε ηεο. 

2. Η πεξηγξαθά ηεο παξαγξΪθνπ 1 ζπλνδεχεηαη απφ Ϋθζεζε ζηελ νπνέα 

αλαθΫξνληαη ηα απνηειΫζκαηα αμηνιφγεζεο ηεο ζΫζπηζεο ησλ ζπζηεκΪησλ θαη 
δηαηππψλεηαη γλψκε ζρεηηθΪ κε ηε ζπκκφξθσζά ηνπο πξνο ηα Ϊξζξα 58 Ϋσο 62. 

ΔΪλ εθθξΪδνληαη επηθπιΪμεηο ζηε γλψκε, ε Ϋθζεζε πξνζδηνξέδεη ηε ζνβαξφηεηα 
ησλ ειιεέςεσλ θαη, εΪλ νη ειιεέςεηο δελ αθνξνχλ νιφθιεξν ην πξφγξακκα, ηνλ ά 

ηνπο ζρεηηθνχο Ϊμνλεο πξνηεξαηφηεηαο. Σν θξΪηνο κΫινο ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπά 
ζρεηηθΪ κε ηα δηνξζσηηθΪ κΫηξα πνπ πξΫπεη λα ιεθζνχλ θαη κε ην ρξνλνδηΪγξακκα 

εθαξκνγάο ηνπο θαη ζηε ζπλΫρεηα επηβεβαηψλεη φηη ηα κΫηξα πινπνηάζεθαλ θαη φηη 

νη ζρεηηθΫο επηθπιΪμεηο Ϋρνπλ αξζεέ. 

Η Ϋθζεζε ηνπ πξψηνπ εδαθένπ θξέλεηαη απνδεθηά θαη ε πξψηε ελδηΪκεζε πιεξσκά 

πξαγκαηνπνηεέηαη, ππφ ηηο αθφινπζεο ζπλζάθεο: 

α) εληφο δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελέα παξαιαβάο ηεο Ϋθζεζεο, φηαλ ε γλψκε 

πεξέ ηεο νπνέαο ην δεχηεξν εδΪθην δελ πεξηΫρεη επηθπιΪμεηο θαη εθφζνλ δελ 
δηαηππψλνληαη παξαηεξάζεηο απφ ηελ Δπηηξνπά· 

β) εΪλ ε γλψκε πεξηΫρεη επηθπιΪμεηο, κφιηο επηβεβαηψζεη ε Δπηηξνπά φηη Ϋρνπλ 
εθαξκνζηεέ δηνξζσηηθΪ κΫηξα ζρεηηθΪ κε ηα βαζηθΪ ζηνηρεέα ησλ ζπζηεκΪησλ θαη 

απνζπξζνχλ νη ζρεηηθΫο επηθπιΪμεηο, ειιεέςεη δε παξαηεξάζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπά, 
εληφο δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο επηβεβαέσζεο. 

Όηαλ νη επηθπιΪμεηο αθνξνχλ Ϋλαλ κφλνλ Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο, ε πξψηε 
ελδηΪκεζε πιεξσκά πξαγκαηνπνηεέηαη γηα ηνπο Ϊιινπο Ϊμνλεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξΪκκαηνο γηα ηνπο νπνένπο δελ δηαηππψλνληαη επηθπιΪμεηο. 

3. Η Ϋθζεζε θαη ε γλψκε πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2 εθπνλνχληαη απφ ηελ 

ειεγθηηθά αξρά ά απφ δεκφζην ά ηδησηηθφ θνξΫα ιεηηνπξγηθΪ αλεμΪξηεην απφ ηηο 

δηαρεηξηζηηθΫο αξρΫο θαη ηηο αξρΫο πηζηνπνέεζεο, πνπ ελεξγεέ ιακβΪλνληαο ππφςε 
δηεζλψο απνδεθηΪ πξφηππα ινγηζηηθνχ ειΫγρνπ. 

4. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηζρχεη θνηλφ ζχζηεκα γηα πεξηζζφηεξα απφ Ϋλα 
επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα, κπνξεέ λα θνηλνπνηεέηαη πεξηγξαθά ηνπ θνηλνχ 

ζπζηάκαηνο δπλΪκεη ηεο παξαγξΪθνπ 1 ζπλνδεπφκελε απφ κέα θαη κφλνλ Ϋθζεζε 
θαη γλψκε δπλΪκεη ηεο παξαγξΪθνπ 2. 

5. Οη θαλφλεο εθαξκνγάο ησλ παξαγξΪθσλ 1 Ϋσο 4 ζεζπέδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπά 
κε ηε δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 103 παξΪγξαθνο 3. 



Σκάκα 2 

Δπζχλεο ηεο Δπηηξνπάο 

Άξζξν 72 

Δπζχλεο ηεο Δπηηξνπάο 

1. Η Δπηηξνπά δηαζθαιέδεη, κε ηε δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 71, φηη ηα θξΪηε κΫιε 
Ϋρνπλ ζεζπέζεη ζπζηάκαηα δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ ηα νπνέα εέλαη ζχκθσλα κε ηα 

Ϊξζξα 58 Ϋσο 62 θαη, κε βΪζε ηηο εηάζηεο εθζΫζεηο ειΫγρνπ θαη ηελ εηάζηα γλψκε 
ηεο ειεγθηηθάο αξράο θαη ηνπο δηθνχο ηεο ινγηζηηθνχο ειΫγρνπο, φηη ηα ζπζηάκαηα 

ιεηηνπξγνχλ νπζηαζηηθΪ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ πινπνέεζεο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ. 

2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ ινγηζηηθψλ ειΫγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα 

θξΪηε κΫιε, ππΪιιεινη ηεο Δπηηξνπάο ά εμνπζηνδνηεκΫλνη αληηπξφζσπνη ηεο 
Δπηηξνπάο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ επηηφπηνπο ινγηζηηθνχο ειΫγρνπο γηα ηελ 

επαιάζεπζε ηεο νπζηαζηηθάο ιεηηνπξγέαο ησλ ζπζηεκΪησλ δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ, 
ζηνπο νπνένπο κπνξνχλ λα πεξηιακβΪλνληαη ινγηζηηθνέ Ϋιεγρνη πξΪμεσλ πνπ 

πξνβιΫπνληαη ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, κε πξνεηδνπνέεζε ηνπιΪρηζηνλ δΫθα 

εξγΪζηκσλ εκεξψλ, εθηφο απφ επεέγνπζεο πεξηπηψζεηο. ΤπΪιιεινη ά 
εμνπζηνδνηεκΫλνη αληηπξφζσπνη ηνπ θξΪηνπο κΫινπο κπνξνχλ λα ζπκκεηΫρνπλ 

ζηνπο ινγηζηηθνχο απηνχο ειΫγρνπο. Οη θαλφλεο εθαξκνγάο ηνπ παξφληνο 
θαλνληζκνχ φζνλ αθνξΪ ηε ρξάζε ησλ δεδνκΫλσλ πνπ ζπιιΫγνληαη θαηΪ ηε 

δηΪξθεηα ησλ ινγηζηηθψλ ειΫγρσλ ζεζπέδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπά κε ηε δηαδηθαζέα 
ηνπ Ϊξζξνπ 103 παξΪγξαθνο 3. 

Οη ππΪιιεινη ά νη εμνπζηνδνηεκΫλνη αληηπξφζσπνη ηεο Δπηηξνπάο, νη νπνένη εέλαη 
δεφλησο εμνπζηνδνηεκΫλνη γηα ηε δηεμαγσγά επηηφπησλ ινγηζηηθψλ ειΫγρσλ, Ϋρνπλ 

πξφζβαζε ζηα κεηξψα θαη φια ηα ινηπΪ Ϋγγξαθα, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ 

εγγξΪθσλ θαη ησλ κεηαδεδνκΫλσλ πνπ εθπνλνχληαη ά ιακβΪλνληαη θαη 
θαηαρσξνχληαη ζε ειεθηξνληθφ κΫζν, ηα νπνέα αθνξνχλ δαπΪλεο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Σακεέν. 

Οη πξναλαθεξφκελεο εμνπζέεο ινγηζηηθνχ ειΫγρνπ δελ ζέγνπλ ηελ εθαξκνγά ησλ 

εζληθψλ δηαηΪμεσλ πνπ επηθπιΪζζνπλ νξηζκΫλεο πξΪμεηο ζε ππαιιάινπο εηδηθψο 
νξηδφκελνπο απφ ηελ εζληθά λνκνζεζέα. Μεηαμχ Ϊιισλ, νη εμνπζηνδνηεκΫλνη 

αληηπξφζσπνη ηεο Δπηηξνπάο δελ ιακβΪλνπλ κΫξνο ζε θαη' νέθνλ επηζθΫςεηο ά ζηηο 

επέζεκεο αλαθξέζεηο αηφκσλ ζηα πιαέζηα ηεο εζληθάο λνκνζεζέαο ηνπ 
ελδηαθεξφκελνπ θξΪηνπο κΫινπο. Χζηφζν, Ϋρνπλ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξέεο πνπ 

απνθηψληαη θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν. 

3. Η Δπηηξνπά κπνξεέ λα δεηΪ απφ Ϋλα θξΪηνο κΫινο λα πξαγκαηνπνηάζεη επηηφπην 

ινγηζηηθφ Ϋιεγρν πξνθεηκΫλνπ λα επαιεζεχζεη ηελ νπζηαζηηθά ιεηηνπξγέα ησλ 
ζπζηεκΪησλ ά ηελ νξζφηεηα κηαο ά πεξηζζφηεξσλ ζπλαιιαγψλ. ΤπΪιιεινη ά 

εμνπζηνδνηεκΫλνη αληηπξφζσπνη ηεο Δπηηξνπάο κπνξνχλ λα ζπκκεηΫρνπλ ζηνπο 

ινγηζηηθνχο απηνχο ειΫγρνπο. 

Άξζξν 73 

πλεξγαζέα κε ηηο ειεγθηηθΫο αξρΫο ησλ θξαηψλ κειψλ 

1. Η Δπηηξνπά ζπλεξγΪδεηαη κε ηηο ειεγθηηθΫο αξρΫο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 
πξνγξακκΪησλ γηα ην ζπληνληζκφ ησλ αληέζηνηρσλ ζρεδέσλ ινγηζηηθνχ ειΫγρνπ 

ηνπο θαη ησλ κεζφδσλ ινγηζηηθνχ ειΫγρνπ ηνπο θαη αληαιιΪζζεη ακΫζσο ηα 

απνηειΫζκαηα ησλ ινγηζηηθψλ ειΫγρσλ ησλ ζπζηεκΪησλ δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ 
κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε δπλαηά ρξεζηκνπνέεζε ησλ πφξσλ θαη ηελ απνθπγά 

πεξηηηάο επαλΪιεςεο εξγαζηψλ. 

Γηα λα δηεπθνιπλζεέ απηά ε ζπλεξγαζέα ζηελ πεξέπησζε πνπ Ϋλα θξΪηνο κΫινο 

νξέδεη πεξηζζφηεξεο απφ κέα ειεγθηηθΫο αξρΫο, ην θξΪηνο κΫινο κπνξεέ λα νξέδεη 
ζπληνληζηηθφ θνξΫα. 

Η Δπηηξνπά θαη νη ειεγθηηθΫο αξρΫο, θαζψο θαη ν ζπληνληζηηθφο θνξΫαο, εθφζνλ 
Ϋρεη νξηζζεέ ηΫηνηνο θνξΫαο, ζπλαληψληαη ηαθηηθΪ θαη ηνπιΪρηζηνλ Ϊπαμ εηεζέσο, 

εθηφο εΪλ ζπκθσλάζνπλ δηαθνξεηηθΪ κεηαμχ ηνπο, πξνθεηκΫλνπ λα εμεηΪδνπλ απφ 
θνηλνχ ηελ εηάζηα Ϋθζεζε ειΫγρνπ θαη ηε γλψκε πνπ ππνβΪιιεηαη δπλΪκεη ηνπ 



Ϊξζξνπ 62 θαη λα αληαιιΪζζνπλ απφςεηο ζρεηηθΪ κε Ϊιια ζΫκαηα πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε 

κε ηε βειηέσζε ηεο δηαρεέξηζεο θαη ηνπ ειΫγρνπ ησλ επηρεηξεζηαθψλ 
πξνγξακκΪησλ. 

2. ΚαηΪ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο νηθεέαο ζηξαηεγηθάο ειΫγρνπ, ε Δπηηξνπά πξνζδηνξέδεη 
ηα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα γηα ηα νπνέα ε γλψκε γηα ζπκκφξθσζε ηνπ 

ζπζηάκαηνο δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 71 παξΪγξαθνο 2, δηαηππψζεθε ρσξέο 
επηθπιΪμεηο, ά φηαλ νη επηθπιΪμεηο απνζχξζεθαλ κεηΪ απφ ηε ιάςε δηνξζσηηθψλ 

κΫηξσλ, φηαλ ε ζηξαηεγηθά ινγηζηηθνχ ειΫγρνπ ηεο ειεγθηηθάο αξράο εέλαη 

ηθαλνπνηεηηθά θαη φηαλ Ϋρνπλ ιεθζεέ εχινγεο εγγπάζεηο φηη ηα ζπζηάκαηα 
δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ ιεηηνπξγνχλ νπζηαζηηθΪ κε βΪζε ηα απνηειΫζκαηα ησλ 

ινγηζηηθψλ ειΫγρσλ ηεο Δπηηξνπάο θαη ηνπ θξΪηνπο κΫινπο. 

3. Γηα ηα πξνγξΪκκαηα απηΪ, ε Δπηηξνπά κπνξεέ λα ζπκπεξαέλεη φηη κπνξεέ λα 

βαζέδεηαη θπξέσο ζηε γλψκε πνπ αλαθΫξεηαη ζην Ϊξζξν 62 παξΪγξαθνο 1 ζηνηρεέν 
δ) ζεκεέν ii), φζνλ αθνξΪ ηελ νπζηαζηηθά ιεηηνπξγέα ησλ ζπζηεκΪησλ θαη φηη 

κπνξεέ λα δηελεξγεέ ηνπο δηθνχο ηεο επηηφπηνπο ινγηζηηθνχο ειΫγρνπο κφλνλ φηαλ 
ππΪξρνπλ ελδεέμεηο φηη ην ζχζηεκα παξνπζηΪδεη ειιεέςεηο πνπ επεξεΪδνπλ ηηο 

δαπΪλεο πνπ πηζηνπνηνχληαη πξνο ηελ Δπηηξνπά θαηΪ ηε δηΪξθεηα Ϋηνπο γηα ην 

νπνέν δηαηππψζεθε γλψκε δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 62 παξΪγξαθνο 1 ζηνηρεέν δ) 
ζεκεέν ii), ε νπνέα δελ πεξηΫρεη επηθχιαμε φζνλ αθνξΪ ηηο ειιεέςεηο απηΫο. 

Όηαλ ε Δπηηξνπά θαηαιάγεη ζε Ϋλα ηΫηνην ζπκπΫξαζκα, ελεκεξψλεη αλαιφγσο ην 
νηθεέν θξΪηνο κΫινο. Δθφζνλ ππΪξρνπλ ελδεέμεηο γηα ειιεέςεηο, κπνξεέ επέζεο λα 

απαηηεέ απφ ην θξΪηνο κΫινο λα δηελεξγεέ ινγηζηηθνχο ειΫγρνπο ζχκθσλα κε ην 
Ϊξζξν 72 παξΪγξαθνο 3 ά λα πξαγκαηνπνηεέ ηνπο δηθνχο ηεο ινγηζηηθνχο ειΫγρνπο 

δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 72 παξΪγξαθνο 2. 

Σκάκα 3 

Αλαινγηθφηεηα φζνλ αθνξΪ ηνλ Ϋιεγρν επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ 

Άξζξν 74 

Ρπζκέζεηο αλαινγηθνχ ειΫγρνπ 

1. Γηα ηα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα γηα ηα νπνέα νη ζπλνιηθΫο επηιΫμηκεο δεκφζηεο 

δαπΪλεο δελ ππεξβαέλνπλ ηα 750 εθαηνκκχξηα EUR θαη γηα ηα νπνέα ην επέπεδν 
θνηλνηηθάο ζπγρξεκαηνδφηεζεο δελ ππεξβαέλεη ην 40 % ησλ ζπλνιηθψλ δεκφζησλ 

δαπαλψλ: 

α) δελ απαηηεέηαη απφ ηελ ειεγθηηθά αξρά λα ππνβΪιιεη ζηελ Δπηηξνπά ζηξαηεγηθά 

ινγηζηηθνχ ειΫγρνπ δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 62 παξΪγξαθνο 1 ζηνηρεέν γ)· 

β) φηαλ ε γλψκε γηα ζπκκφξθσζε ηνπ ζπζηάκαηνο δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 71 

παξΪγξαθνο 2, δελ πεξηΫρεη επηθπιΪμεηο, ά φηαλ νη επηθπιΪμεηο απνζχξζεθαλ κεηΪ 
ηε ιάςε δηνξζσηηθψλ κΫηξσλ, ε Δπηηξνπά κπνξεέ λα ζπκπεξαέλεη φηη κπνξεέ λα 

βαζέδεηαη θπξέσο ζηε γλψκε πνπ αλαθΫξεηαη ζην Ϊξζξν 62 παξΪγξαθνο 1 ζηνηρεέν 

δ), ζεκεέν ii), φζνλ αθνξΪ ηελ νπζηαζηηθά ιεηηνπξγέα ησλ ζπζηεκΪησλ θαη φηη 
κπνξεέ λα δηελεξγεέ ηνπο δηθνχο ηεο επηηφπηνπο ινγηζηηθνχο ειΫγρνπο κφλνλ φηαλ 

ππΪξρνπλ ελδεέμεηο φηη ην ζχζηεκα παξνπζηΪδεη ειιεέςεηο πνπ επεξεΪδνπλ ηηο 
δαπΪλεο πνπ πηζηνπνηνχληαη πξνο ηελ Δπηηξνπά θαηΪ ηε δηΪξθεηα Ϋηνπο γηα ην 

νπνέν δηαηππψζεθε γλψκε δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 62 παξΪγξαθνο 1 ζηνηρεέν δ) 

ζεκεέν ii), ε νπνέα δελ πεξηΫρεη επηθχιαμε φζνλ αθνξΪ ηηο ειιεέςεηο απηΫο. 

Όηαλ ε Δπηηξνπά θαηαιάγεη ζε Ϋλα ηΫηνην ζπκπΫξαζκα, ελεκεξψλεη αλαιφγσο ην 

νηθεέν θξΪηνο κΫινο. Δθφζνλ ππΪξρνπλ ελδεέμεηο γηα ειιεέςεηο, κπνξεέ επέζεο λα 
απαηηεέ απφ ην θξΪηνο κΫινο λα δηελεξγεέ ινγηζηηθνχο ειΫγρνπο ζχκθσλα κε ην 

Ϊξζξν 72 παξΪγξαθνο 3, ά λα πξαγκαηνπνηεέ ηνπο δηθνχο ηεο ινγηζηηθνχο ειΫγρνπο 
δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 72 παξΪγξαθνο 2. 

2. Γηα ηα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα ηεο παξαγξΪθνπ 1, Ϋλα θξΪηνο κΫινο κπνξεέ 
επηπιΫνλ λα θΪλεη ρξάζε ηεο δπλαηφηεηαο λα ζπζηάλεη, ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο 

ηνπ θαλφλεο, ηνπο θνξεέο θαη ηηο δηαδηθαζέεο γηα: 

α) ηελ εθηΫιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο δηαρεηξηζηηθάο αξράο φζνλ αθνξΪ ηελ 

επαιάζεπζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηηο δαπΪλεο 
πνπ δειψλνληαη δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 60 ζηνηρεέν β)· 



β) ηελ εθηΫιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο αξράο πηζηνπνέεζεο δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 61, 

θαη 

γ) ηελ εθηΫιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ειεγθηηθάο αξράο δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 62. 

Όηαλ Ϋλα θξΪηνο κΫινο θΪλεη ρξάζε απηάο ηεο δπλαηφηεηαο, δελ ρξεηΪδεηαη λα 

νξέδεη αξρά πηζηνπνέεζεο θαη ειεγθηηθά αξρά δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 59 παξΪγξαθνο 1 

ζηνηρεέα β) θαη γ). 

Σν Ϊξζξν 71 εθαξκφδεηαη θαη' αλαινγέα. 

Όηαλ ε Δπηηξνπά ζεζπέδεη θαλφλεο εθαξκνγάο γηα ηα Ϊξζξα 60, 61 θαη 62, 

πξνζδηνξέδεη ηηο δηαηΪμεηο πνπ δελ εθαξκφδνληαη ζε επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα γηα 

ηα νπνέα ην νηθεέν θξΪηνο κΫινο Ϋρεη θΪλεη ρξάζε ηεο δπλαηφηεηαο πνπ 
πεξηιακβΪλεηαη ζηελ παξνχζα παξΪγξαθν. 

ΣΙΣΛΟ VII 

ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ I 

Γεκνζηνλνκηθά δηαρεέξηζε 

Σκάκα 1 

Αλαιάςεηο ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

Άξζξν 75 

Αλαιάςεηο ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

1. Οη αλαιάςεηο ππνρξεψζεσλ ηνπ θνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα 

επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα (εθεμάο "αλαιάςεηο ππνρξεψζεσλ ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ") πξαγκαηνπνηνχληαη εηεζέσο γηα θΪζε Σακεέν θαη ζηφρν θαηΪ ηε 

δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ κεηαμχ 1εο Ιαλνπαξένπ 2007 θαη 31εο Γεθεκβξένπ 2013. Η 
πξψηε αλΪιεςε ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξαγκαηνπνηεέηαη πξηλ απφ ηε 

ιάςε απφθαζεο ηεο Δπηηξνπάο γηα ηελ Ϋγθξηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο. 
ΚΪζε κεηαγελΫζηεξε αλΪιεςε ππνρξεψζεσλ πξαγκαηνπνηεέηαη απφ ηελ Δπηηξνπά, 

θαηΪ θαλφλα Ϋσο ηηο 30 Απξηιένπ εθΪζηνπ Ϋηνπο, κε βΪζε ηελ απφθαζε 

ζπλεηζθνξΪο ησλ Σακεέσλ, πνπ πξνβιΫπεη ην Ϊξζξν 32. 

2. ηελ πεξέπησζε πνπ δελ Ϋρεη πξαγκαηνπνηεζεέ θακέα πιεξσκά, ην θξΪηνο κΫινο 

κπνξεέ λα δεηάζεη, Ϋσο ηηο 30 επηεκβξένπ ηνπ Ϋηνπο n ην αξγφηεξν, ηε κεηαθνξΪ 
ηπρφλ αλαιάςεσλ ππνρξεψζεσλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ πνπ 

ζρεηέδνληαη κε ην εζληθφ απνζεκαηηθφ γηα απξφβιεπηα, πεξέ ηνπ νπνένπ ην Ϊξζξν 
51, ζε Ϊιια επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα. Σν θξΪηνο κΫινο πξνζδηνξέδεη ζην αέηεκΪ 

ηνπ ηα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα πνπ επσθεινχληαη απφ ηε κεηαθνξΪ απηάλ. 

Σκάκα 2 

Κνηλνέ θαλφλεο γηα ηηο πιεξσκΫο 

Άξζξν 76 

Κνηλνέ θαλφλεο γηα ηηο πιεξσκΫο 

1. Οη πιεξσκΫο, εθ κΫξνπο ηεο Δπηηξνπάο, ηεο ζπλεηζθνξΪο ησλ Σακεέσλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. ΚΪζε πιεξσκά 
θαηαινγέδεηαη ζηηο παιαηφηεξεο αλνηθηΫο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

ζρεηηθνχ Σακεένπ. 

2. Οη πιεξσκΫο ιακβΪλνπλ ηε κνξθά πξνρξεκαηνδφηεζεο, ελδηΪκεζσλ πιεξσκψλ 

θαη πιεξσκάο ηνπ ηειηθνχ ππνινέπνπ. Πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο ην θνξΫα πνπ Ϋρεη 
νξηζηεέ απφ ην θξΪηνο κΫινο. 

3. Σν αξγφηεξν ζηηο 30 Απξηιένπ θΪζε Ϋηνπο, ηα θξΪηε κΫιε δηαβηβΪδνπλ ζηελ 
Δπηηξνπά πξνζσξηλά πξφβιεςε ησλ πηζαλνινγνχκελσλ αηηάζεσλ πιεξσκψλ ηνπο 

γηα ην ηξΫρνλ θαη γηα ην επφκελν νηθνλνκηθφ Ϋηνο. 

4. Όιεο νη αληαιιαγΫο ζηνηρεέσλ πνπ αθνξνχλ νηθνλνκηθΫο ζπλαιιαγΫο κεηαμχ ηεο 

Δπηηξνπάο θαη ησλ αξρψλ θαη θνξΫσλ πνπ νξέδνληαη απφ ηα θξΪηε κΫιε 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε ρξάζε ειεθηξνληθψλ κΫζσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 
εθαξκνγάο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ πνπ ζεζπέδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπά κε ηε 

δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 103 παξΪγξαθνο 3. ε πεξηπηψζεηο αλσηΫξαο βέαο, ηδέσο δε 



ζε πεξέπησζε δπζιεηηνπξγέαο ηνπ θνηλνχ ειεθηξνληθνχ ζπζηάκαηνο ά αδπλακέαο 

δηαξθνχο ζχλδεζεο, ην θξΪηνο κΫινο κπνξεέ λα δηαβηβΪδεη ηε δάισζε δαπαλψλ θαη 
ηελ αέηεζε πιεξσκψλ ζε ραξηέ. 

Άξζξν 77 

Κνηλνέ θαλφλεο ππνινγηζκνχ ελδηΪκεζσλ πιεξσκψλ θαη πιεξσκψλ ηνπ ηειηθνχ 

ππνινέπνπ 

Οη ελδηΪκεζεο πιεξσκΫο θαη νη πιεξσκΫο ηνπ ηειηθνχ ππνινέπνπ ππνινγέδνληαη 

εθαξκφδνληαο ην πνζνζηφ ζπγρξεκαηνδφηεζεο πνπ νξέδεηαη ζηελ απφθαζε 
ζρεηηθΪ κε ην νηθεέν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα γηα θΪζε Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο, 

ζηελ επηιΫμηκε δαπΪλε πνπ κλεκνλεχεηαη ζην πιαέζην ηνπ ελ ιφγσ Ϊμνλα 
πξνηεξαηφηεηαο ζε θΪζε δάισζε δαπαλψλ πηζηνπνηεκΫλε απφ ηελ αξρά 

πηζηνπνέεζεο. 

Χζηφζν, ε θνηλνηηθά ζπλεηζθνξΪ κΫζσ ησλ ελδηΪκεζσλ πιεξσκψλ θαη ησλ 

πιεξσκψλ ηνπ ηειηθνχ ππνινέπνπ δελ εέλαη κεγαιχηεξε απφ ηε δεκφζηα 

ζπλεηζθνξΪ θαη ην αλψηαην πνζφ ζπλδξνκάο απφ ηα Σακεέα γηα θΪζε Ϊμνλα 
πξνηεξαηφηεηαο πνπ νξέδεηαη ζηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπάο κε ηελ νπνέα εγθξέλεηαη 

ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα. 

Άξζξν 78 

Γάισζε δαπαλψλ 

1. Όιεο νη δειψζεηο δαπαλψλ πεξηιακβΪλνπλ, γηα θΪζε Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο, ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ησλ επηιΫμηκσλ δαπαλψλ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 56, ζηηο νπνέεο 
ππνβιάζεθαλ νη δηθαηνχρνη γηα ηελ πινπνέεζε ησλ πξΪμεσλ θαζψο θαη ηελ 

αληέζηνηρε δεκφζηα ζπλεηζθνξΪ πνπ Ϋρεη θαηαβιεζεέ ά νθεέιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ δηΫπνπλ ηε δεκφζηα ζπλεηζθνξΪ. Οη δαπΪλεο πνπ 

θαηαβΪιινπλ νη δηθαηνχρνη δηθαηνινγνχληαη απφ εμνθιεκΫλα ηηκνιφγηα ά ινγηζηηθΪ 
Ϋγγξαθα ηζνδχλακεο απνδεηθηηθάο αμέαο. 

Δληνχηνηο, φζνλ αθνξΪ ηα θαζεζηψηα εληζρχζεσλ θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 87 
ηεο ζπλζάθεο θαη κφλνλ, επηπιΫνλ ησλ φξσλ πνπ εθηέζεληαη ζην πξνεγνχκελν 

ζηνηρεέν, ε δεκφζηα ζπλεηζθνξΪ πνπ αληηζηνηρεέ ζηηο δαπΪλεο πνπ πεξηιακβΪλνληαη 

ζηε δάισζε δαπαλψλ ζα πξΫπεη λα Ϋρεη θαηαβιεζεέ ζηνπο δηθαηνχρνπο απφ ην 
θνξΫα πνπ ρνξεγεέ ηελ ελέζρπζε. 

2. ΚαηΪ παξΫθθιηζε απφ ηελ παξΪγξαθν 1, φζνλ αθνξΪ ηηο θξαηηθΫο εληζρχζεηο 
θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 87 ηεο ζπλζάθεο, ε δάισζε δαπαλψλ κπνξεέ λα 

πεξηιακβΪλεη πξνθαηαβνιΫο πνπ Ϋρνπλ θαηαβιεζεέ ζηνπο δηθαηνχρνπο απφ ην 
θνξΫα πνπ ρνξεγεέ ηελ ελέζρπζε, ππφ ηνπο αθφινπζνπο ζσξεπηηθνχο φξνπο: 

α) ππφθεηληαη ζηελ ππνρξΫσζε ηξαπεδηθάο εγγχεζεο ά δεκφζηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ 
κΫζνπ κε ηζνδχλακν απνηΫιεζκα· 

β) δελ ππεξβαέλνπλ ην 35 % ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ελέζρπζεο πνπ ρνξεγεέηαη 
ζε δηθαηνχρν γηα Ϋλα δεδνκΫλν ζρΫδην· 

γ) θαιχπηνληαη απφ ηηο δαπΪλεο πνπ θαηαβΪιινληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ζηα 
πιαέζηα ηεο εθαξκνγάο ηνπ ζρεδένπ θαη δηθαηνινγνχληαη κε εμνθιεκΫλα ηηκνιφγηα ά 

ινγηζηηθΪ Ϋγγξαθα ηζνδχλακεο απνδεηθηηθάο αμέαο ην αξγφηεξν ηξέα Ϋηε κεηΪ ην 

Ϋηνο θαηαβνιάο ηεο πξνθαηαβνιάο, εΪλ ε εκεξνκελέα απηά εέλαη πξνγελΫζηεξε, ά 
ηελ 31ε Γεθεκβξένπ 2015· ζε αληέζεηε πεξέπησζε, ε επφκελε δάισζε δαπαλψλ 

δηνξζψλεηαη αλαιφγσο. 

3. Οη δειψζεηο δαπαλψλ πξνζδηνξέδνπλ, γηα θΪζε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, ηα 

ζηνηρεέα πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ παξΪγξαθν 1 ζε ζρΫζε κε ηηο πεξηθΫξεηεο πνπ 
ιακβΪλνπλ κεηαβαηηθά ζπλδξνκά. 

4. ηελ πεξέπησζε κεγΪισλ Ϋξγσλ, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 39, ζηηο θαηαζηΪζεηο 
δαπαλψλ κπνξνχλ λα πεξηιακβΪλνληαη κφλνλ νη δαπΪλεο πνπ ζπλδΫνληαη κε 

κεγΪια Ϋξγα ηα νπνέα Ϋρεη άδε εγθξέλεη ε Δπηηξνπά. 

5. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ζπλεηζθνξΪ ησλ Σακεέσλ ππνινγέδεηαη ζε ζρΫζε κε ηηο 

δεκφζηεο δαπΪλεο κε αλαθνξΪ ζην Ϊξζξν 53 παξΪγξαθνο 1, νπνηεζδάπνηε 



πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε δαπΪλεο εθηφο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, δελ επεξεΪδνπλ ην 

νθεηιφκελν πνζφ φπσο απηφ ππνινγέδεηαη βΪζεη ηεο αέηεζεο πιεξσκάο. 

6. ΚαηΪ παξΫθθιηζε απφ ηελ παξΪγξαθν 1, φζνλ αθνξΪ ηα κΫζα 

ρξεκαηννηθνλνκηθάο ηερληθάο πνπ νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 44, ε δάισζε δαπαλψλ 
πεξηιακβΪλεη ηηο ζπλνιηθΫο δαπΪλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηΪ ηε δεκηνπξγέα 

απηψλ ησλ ηακεέσλ ά ηακεέσλ ραξηνθπιαθένπ ά ηε ζπλεηζθνξΪ ζε απηΪ. 

Χζηφζν, θαηΪ ην κεξηθφ ά ηειηθφ θιεέζηκν ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο, νη 

επηιΫμηκεο δαπΪλεο εέλαη ην ζχλνιν: 

α) ησλ πιεξσκψλ απφ ηακεέα αζηηθάο αλΪπηπμεο γηα επελδχζεηο ζε ζπκπξΪμεηο 

κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκΫα ά ζε Ϊιια Ϋξγα πνπ πεξηιακβΪλνληαη 
ζε νινθιεξσκΫλν ζρΫδην γηα ηελ βηψζηκε αζηηθά αλΪπηπμε, ά 

β) ησλ πιεξσκψλ γηα επελδχζεηο ζε επηρεηξάζεηο εθηφο ησλ πξναλαθεξφκελσλ 
ηακεέσλ, ά 

γ) ησλ ρνξεγεζεηζψλ εγγπάζεσλ θαζψο θαη πνζψλ πνπ Ϋρνπλ δεζκεπζεέ σο 
εγγπάζεηο απφ ηακεέα εγγπάζεσλ, θαη 

δ) ησλ επηιΫμηκσλ δαπαλψλ δηαρεέξηζεο. 

Σν πνζνζηφ ζπγρξεκαηνδφηεζεο εθαξκφδεηαη ζηηο επηιΫμηκεο δαπΪλεο πνπ 

θαηαβΪιινληαη απφ ηνλ δηθαηνχρν. 

Η ζρεηηθά δάισζε δαπαλψλ δηνξζψλεηαη αλαιφγσο. 

7. Οη ηφθνη απφ πιεξσκΫο επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ ζε ηακεέα πνπ νξέδνληαη 
ζην Ϊξζξν 44, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε εέηε Ϋξγσλ αζηηθάο 

αλΪπηπμεο, ζηελ πεξέπησζε ηακεέσλ αζηηθάο αλΪπηπμεο, εέηε κΫζσλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθάο ηερληθάο γηα κηθξνκεζαέεο επηρεηξάζεηο, ζηηο Ϊιιεο πεξηπηψζεηο. 

Οη πφξνη πνπ επηζηξΫθνληαη ζηελ πξΪμε απφ επελδχζεηο ηακεέσλ φπσο νξέδνληαη 
ζην Ϊξζξν 44 ά πνπ απνκΫλνπλ αθνχ θαιπθζνχλ φιεο νη εγγπάζεηο, 

επαλαρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρΫο ησλ ελδηαθεξφκελσλ θξαηψλ κειψλ 

πξνο φθεινο Ϋξγσλ αζηηθάο αλΪπηπμεο ά κηθξνκεζαέσλ επηρεηξάζεσλ. 

Άξζξν 79 

ψξεπζε πιεξσκψλ πξνρξεκαηνδφηεζεο θαη ελδηΪκεζσλ πιεξσκψλ 

1. Σν ζσξεπηηθφ ζχλνιν ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ πιεξσκψλ πξνρξεκαηνδφηεζεο 
θαη ελδηΪκεζσλ πιεξσκψλ δελ ππεξβαέλεη ην 95 % ηεο ζπλεηζθνξΪο ησλ Σακεέσλ 

ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα. 

2. Όηαλ επηηεπρζεέ ην αλψηαην απηφ φξην, ε αξρά πηζηνπνέεζεο εμαθνινπζεέ λα 

δηαβηβΪδεη ζηελ Δπηηξνπά φιεο ηηο πηζηνπνηεκΫλεο δειψζεηο δαπαλψλ ζηηο 31 

Γεθεκβξένπ ηνπ Ϋηνπο n, θαζψο θαη ηα πνζΪ πνπ αλαθηάζεθαλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα 
ηνπ Ϋηνπο γηα θΪζε Σακεέν, ην αξγφηεξν Ϋσο ην ηΫινο Φεβξνπαξένπ ηνπ Ϋηνπο n+1. 

Άξζξν 80 

Πιάξεο πιεξσκά ζηνπο δηθαηνχρνπο 

Σα θξΪηε κΫιε κεξηκλνχλ ψζηε νη ππεχζπλνη γηα ηε δηελΫξγεηα ησλ πιεξσκψλ 

θνξεέο λα δηαζθαιέδνπλ φηη νη δηθαηνχρνη εηζπξΪηηνπλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη 

πιάξσο ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο δεκφζηαο ζπλεηζθνξΪο. ΚαλΫλα πνζφ δελ αθαηξεέηαη 
νχηε παξαθξαηεέηαη, νχηε εηζπξΪηηεηαη νπνηαδάπνηε εηδηθά επηβΪξπλζε ά Ϊιιν 

ηΫινο ηζνδχλακνπ απνηειΫζκαηνο, ην νπνέν ζα εέρε σο απνηΫιεζκα ηε κεέσζε ησλ 
πνζψλ απηψλ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο. 

Άξζξν 81 

Υξάζε ηνπ επξψ 

1. Σα πνζΪ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ πνπ ππνβΪιινληαη απφ ηα θξΪηε 
κΫιε, ησλ πηζηνπνηεκΫλσλ δειψζεσλ δαπαλψλ, ησλ αηηάζεσλ πιεξσκάο θαη ησλ 

δαπαλψλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο εηάζηεο θαη ηηο ηειηθΫο εθζΫζεηο πινπνέεζεο 
εθθξΪδνληαη ζε επξψ. 

2. Οη απνθΪζεηο ηεο Δπηηξνπάο ζρεηηθΪ κε επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα θαη νη 
αλαιάςεηο ππνρξεψζεσλ θαη νη πιεξσκΫο ηεο Δπηηξνπάο εθθξΪδνληαη θαη 

εθηεινχληαη ζε επξψ. 



3. Σα θξΪηε κΫιε πνπ δελ Ϋρνπλ πηνζεηάζεη ην επξψ σο λφκηζκΪ ηνπο θαηΪ ηελ 

εκεξνκελέα ηεο αέηεζεο πιεξσκάο κεηαηξΫπνπλ ζε επξψ ηα πνζΪ ησλ δαπαλψλ 
πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ ζε εζληθφ λφκηζκα. Σα πνζΪ απηΪ κεηαηξΫπνληαη ζε επξψ 

κε ηελ κεληαέα ινγηζηηθά ηζνηηκέα ηεο Δπηηξνπάο γηα ηνλ κάλα θαηΪ ηνλ νπνένλ 
θαηαρσξέζζεθαλ νη δαπΪλεο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο αξράο πηζηνπνέεζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκΫλνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο. Η Δπηηξνπά δεκνζηεχεη θΪζε κάλα 

ειεθηξνληθψο ηελ ηζνηηκέα απηάλ. 

4. Όηαλ ην επξψ γέλεη λφκηζκα θξΪηνπο κΫινπο, ε δηαδηθαζέα κεηαηξνπάο πνπ 

κλεκνλεχεηαη ζηελ παξΪγξαθν 3 εμαθνινπζεέ λα εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο δαπΪλεο 
πνπ Ϋρνπλ θαηαρσξηζζεέ ζηνπο ινγαξηαζκνχο απφ ηελ αξρά πηζηνπνέεζεο πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηζρχνο ηεο ακεηΪθιεηεο ηζνηηκέαο κεηαηξνπάο ηνπ εζληθνχ 
λνκέζκαηνο ζε επξψ. 

Σκάκα 3 

Πξνρξεκαηνδφηεζε 

Άξζξν 82 

Πιεξσκά 

1. ΜεηΪ ηελ Ϋθδνζε απφθαζεο απφ ηελ Δπηηξνπά γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο ζπλεηζθνξΪο 

ησλ Σακεέσλ ζε θΪζε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, ε Δπηηξνπά θαηαβΪιιεη ζην θνξΫα 

πνπ νξέδεηαη απφ ην θξΪηνο κΫινο εληαέν πνζφ πξνρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε πεξένδν 
2007-2013. 

Σν πνζφ πξνρξεκαηνδφηεζεο θαηαβΪιιεηαη ζε δηαθνξεηηθΫο δφζεηο, σο εμάο: 

α) γηα ηα θξΪηε κΫιε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ζηε ζχλζεζά ηεο πξηλ απφ ηελ 1ε 

Μαΐνπ 2004, ην 2007, 2 % ηεο ζπλεηζθνξΪο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακεέσλ ζην 
επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαη, ην 2008, 3 % ηεο ζπλεηζθνξΪο ησλ δηαξζξσηηθψλ 

ηακεέσλ ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα· 

β) γηα ηα θξΪηε κΫιε πνπ πξνζρψξεζαλ ζηελ Δπξσπατθά Έλσζε ηελ 1ε Μαΐνπ 

2004 ά αξγφηεξα, ην 2007, 2 % ηεο ζπλεηζθνξΪο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακεέσλ ζην 
επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, ην 2008, 3 % ηεο ζπλεηζθνξΪο ησλ δηαξζξσηηθψλ 

ηακεέσλ ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαη, ην 2009, 2 % ηεο ζπλεηζθνξΪο ησλ 
δηαξζξσηηθψλ ηακεέσλ ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα· 

γ) εΪλ ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ππΪγεηαη ζην ζηφρν "Δπξσπατθά εδαθηθά 
ζπλεξγαζέα" θαη Ϋλαο ηνπιΪρηζηνλ απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο εέλαη θξΪηνο κΫινο πνπ 

πξνζρψξεζε ζηελ Δπξσπατθά Έλσζε ηελ 1ε Μαΐνπ 2004 ά αξγφηεξα, ην 2007, 2 

% ηεο ζπλεηζθνξΪο ηνπ ΔΣΠΑ ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, ην 2008, 3 % ηεο 
ζπλεηζθνξΪο ηνπ ΔΣΠΑ ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαη, ην 2009, 2 % ηεο 

ζπλεηζθνξΪο ηνπ ΔΣΠΑ ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα· 

δ) γηα ηα θξΪηε κΫιε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ζηε ζχλζεζά ηεο πξηλ απφ ηελ 1ε 

Μαΐνπ 2004, ην 2007, 2 % ηεο ζπλεηζθνξΪο ηνπ Σακεένπ πλνράο ζην 
επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, ην 2008, 3 % ηεο ζπλεηζθνξΪο ηνπ Σακεένπ πλνράο 

ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαη, ην 2009, 2,5 % ηεο ζπλεηζθνξΪο ηνπ Σακεένπ 

πλνράο ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα· 

ε) γηα ηα θξΪηε κΫιε πνπ πξνζρψξεζαλ ζηελ Δπξσπατθά Έλσζε ηελ 1ε Μαΐνπ 

2004 ά αξγφηεξα, ην 2007, 2,5 % ηεο ζπλεηζθνξΪο ηνπ Σακεένπ πλνράο ζην 
επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, ην 2008, 4 % ηεο ζπλεηζθνξΪο ηνπ Σακεένπ πλνράο 

ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαη, ην 2009, 4 % ηεο ζπλεηζθνξΪο ηνπ Σακεένπ 
πλνράο ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα. 

2. Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ θαηαβΪιιεηαη σο πξνρξεκαηνδφηεζε επηζηξΫθεηαη ζηελ 
Δπηηξνπά απφ ην θνξΫα πνπ νξέδεηαη απφ ην θξΪηνο κΫινο εΪλ δελ ππνβιεζεέ 

αέηεζε πιεξσκάο ζην πιαέζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο εληφο 24 κελψλ 

απφ ηελ εκεξνκελέα θαηαβνιάο ηεο πξψηεο δφζεο ηνπ πνζνχ ηεο 
πξνρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Δπηηξνπά. 

Η ζπλνιηθά ζπλεηζθνξΪ ηνπ Σακεένπ ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δελ επεξεΪδεηαη 
απφ ηελ επηζηξνθά απηάλ. 

Άξζξν 83 



Σφθνη 

Σπρφλ ηφθνη πνπ γελλψληαη απφ ηελ πξνρξεκαηνδφηεζε θαηαινγέδνληαη ζην νηθεέν 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, ζεσξνχληαη σο πφξνη ηνπ θξΪηνπο κΫινπο ππφ κνξθά 

εζληθάο δεκφζηαο ζπλεηζθνξΪο θαη δειψλνληαη ζηελ Δπηηξνπά θαηΪ ην ρξφλν ηνπ 
ηειηθνχ θιεηζέκαηνο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο. 

Άξζξν 84 

ΔθθαζΪξηζε 

Σν πνζφ πνπ θαηαβΪιιεηαη σο πξνρξεκαηνδφηεζε αθαηξεέηαη εληειψο απφ ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηεο Δπηηξνπάο φηαλ θιεέζεη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ζχκθσλα κε 

ην Ϊξζξν 89. 

Σκάκα 4 

ΔλδηΪκεζεο πιεξσκΫο 

Άξζξν 85 

ΔλδηΪκεζεο πιεξσκΫο 

Γηα θΪζε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα πξαγκαηνπνηνχληαη ελδηΪκεζεο πιεξσκΫο. Η 
πξψηε ελδηΪκεζε πιεξσκά πξαγκαηνπνηεέηαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 71 

παξΪγξαθνο 2. 

Άξζξν 86 

Όξνη απνδνράο ησλ αηηάζεσλ πιεξσκψλ 

1. ΚΪζε ελδηΪκεζε πιεξσκά πνπ δηελεξγεέηαη απφ ηελ Δπηηξνπά ππφθεηηαη ζηελ 

ηάξεζε ησλ αθφινπζσλ φξσλ: 

α) πξΫπεη λα Ϋρεη ππνβιεζεέ ζηελ Δπηηξνπά αέηεζε πιεξσκάο θαη δάισζε δαπαλψλ 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 78· 

β) ε Δπηηξνπά δελ Ϋρεη θαηαβΪιεη, θαηΪ ηε δηΪξθεηα νιφθιεξεο ηεο πεξηφδνπ θαη γηα 

θΪζε Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο, πνζφ αλψηεξν απφ ην αλψηαην πνζφ ζπλδξνκάο απφ 
ηα Σακεέα φπσο νξέδεηαη ζηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπάο κε ηελ νπνέα εγθξέλεηαη ην 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα· 

γ) ε δηαρεηξηζηηθά αξρά πξΫπεη λα Ϋρεη ππνβΪιεη ζηελ Δπηηξνπά ηελ πιΫνλ 

πξφζθαηε εηάζηα Ϋθζεζε πινπνέεζεο ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 67 παξΪγξαθνη 1 θαη 
3· 

δ) ε Δπηηξνπά δελ Ϋρεη δηαηππψζεη αηηηνινγεκΫλε γλψκε φζνλ αθνξΪ παξΪβαζε 
δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 226 ηεο ζπλζάθεο, φζνλ αθνξΪ ηελ ά ηηο πξΪμεηο γηα ηηο νπνέεο 

δειψλεηαη ε δαπΪλε ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθά αέηεζε πιεξσκάο. 

2. ΔΪλ δελ πιεξνχληαη Ϋλαο ά πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξΪθνπ 1, ε 
Δπηηξνπά ελεκεξψλεη ην θξΪηνο κΫινο θαη ηελ αξρά πηζηνπνέεζεο εληφο ελφο κελφο 

ψζηε λα κπνξΫζνπλ λα ιεθζνχλ ηα αλαγθαέα κΫηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
θαηΪζηαζεο. 

Άξζξν 87 

Ηκεξνκελέα ππνβνιάο αηηάζεσλ πιεξσκάο θαη πξνζεζκέεο πιεξσκψλ 

1. Η αξρά πηζηνπνέεζεο βεβαηψλεηαη φηη νη αηηάζεηο ελδηΪκεζσλ πιεξσκψλ γηα θΪζε 
επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ζπγθεληξψλνληαη ζε νκΪδεο θαη απνζηΫιινληαη ζηελ 

Δπηηξνπά, εη δπλαηφλ ηξεηο θνξΫο εηεζέσο. ΠξνθεηκΫλνπ λα θαηαβιεζεέ ε πιεξσκά 
απφ ηελ Δπηηξνπά θαηΪ ην ηξΫρνλ Ϋηνο, ε ηειεπηαέα πξνζεζκέα θαηΪ ηελ νπνέα 

πξΫπεη λα ππνβιεζεέ αέηεζε πιεξσκάο εέλαη ε 31ε Οθησβξένπ. 

2. Δθφζνλ ππΪξρνπλ δηαζΫζηκα θεθΪιαηα θαη δελ Ϋρνπλ αλαζηαιεέ νη πιεξσκΫο 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 92, ε Δπηηξνπά πξαγκαηνπνηεέ ηελ ελδηΪκεζε πιεξσκά ην 
αξγφηεξν εληφο δχν κελψλ κεηΪ ηελ εκεξνκελέα θαηΪ ηελ νπνέα πξσηνθνιιάζεθε 

ζηελ Δπηηξνπά ε αέηεζε πιεξσκάο πνπ γέλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο παξαπΪλσ φξνπο 

ηνπ Ϊξζξνπ 86. 

Σκάκα 5 

Κιεέζηκν πξνγξΪκκαηνο θαη πιεξσκά ηνπ ηειηθνχ ππνινέπνπ 

Άξζξν 88 



Μεξηθφ θιεέζηκν 

1. Μεξηθφ θιεέζηκν επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ κπνξεέ λα πξαγκαηνπνηεέηαη ζε 

ρξνληθΫο πεξηφδνπο πνπ θαζνξέδνληαη απφ ην θξΪηνο κΫινο. 

Σν κεξηθφ θιεέζηκν αθνξΪ πξΪμεηο πνπ Ϋρνπλ πεξαησζεέ θαηΪ ηε δηΪξθεηα πεξηφδνπ 

πνπ ιάγεη ζηηο 31 Γεθεκβξένπ ηνπ πξνεγνπκΫλνπ Ϋηνπο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ, κηα πξΪμε ζεσξεέηαη φηη Ϋρεη πεξαησζεέ εΪλ νη 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο φλησο πξαγκαηνπνηάζεθαλ θαη Ϋρνπλ θαηαβιεζεέ φιεο νη 

ζρεηηθΫο δαπΪλεο ησλ δηθαηνχρσλ θαη ε αληέζηνηρε δεκφζηα ζπλεηζθνξΪ. 

2. Μεξηθφ θιεέζηκν πξαγκαηνπνηεέηαη ππφ ηνλ φξν φηη ην θξΪηνο κΫινο δηαβηβΪδεη ηα 

εμάο Ϋγγξαθα ζηελ Δπηηξνπά Ϋσο ηηο 31 Γεθεκβξένπ δεδνκΫλνπ Ϋηνπο: 

α) θαηΪζηαζε δαπαλψλ πνπ ζπλδΫνληαη κε ηηο πξΪμεηο ηεο παξαγξΪθνπ 1· 

β) δάισζε κεξηθνχ θιεηζέκαηνο ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 62 παξΪγξαθνο 1 ζηνηρεέν 
δ) ζεκεέν iii). 

3. Οη δεκνζηνλνκηθΫο δηνξζψζεηο, νη νπνέεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα 
Ϊξζξα 98 θαη 99 ζρεηηθΪ κε πξΪμεηο πνπ ππφθεηληαη ζε κεξηθφ θιεέζηκν, εέλαη 

θαζαξΫο δεκνζηνλνκηθΫο δηνξζψζεηο. 

Άξζξν 89 

Όξνη γηα ηελ πιεξσκά ηνπ ηειηθνχ ππνινέπνπ 

1. Η Δπηηξνπά θαηαβΪιιεη ην ηειηθφ ππφινηπν εθφζνλ: 

α) ην θξΪηνο κΫινο Ϋρεη απνζηεέιεη, Ϋσο ηηο 31 Μαξηένπ 2017, αέηεζε πιεξσκάο 

πνπ λα πεξηιακβΪλεη ηα αθφινπζα Ϋγγξαθα: 

i) αέηεζε πιεξσκάο ηνπ ηειηθνχ ππνινέπνπ θαη δάισζε δαπαλψλ ζχκθσλα κε ην 

Ϊξζξν 78, 

ii) ηελ ηειηθά Ϋθζεζε πινπνέεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θαζνξέδνληαη ζην Ϊξζξν 67, 

iii) δάισζε θιεηζέκαηνο ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 62 παξΪγξαθνο 1 ζηνηρεέν ε), θαη 

β) ε Δπηηξνπά δελ Ϋρεη δηαηππψζεη αηηηνινγεκΫλε γλψκε φζνλ αθνξΪ παξΪβαζε 
δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 226 ηεο ζπλζάθεο, φζνλ αθνξΪ ηελ ά ηηο πξΪμεηο γηα ηηο νπνέεο 

δειψλεηαη ε δαπΪλε ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθά αέηεζε πιεξσκάο. 

2. ΠαξΪιεηςε ππνβνιάο ζηελ Δπηηξνπά νπνηνπδάπνηε απφ ηα Ϋγγξαθα ηεο 

παξαγξΪθνπ 1 επηθΫξεη απηνκΪησο ηελ απνδΫζκεπζε ηνπ ηειηθνχ ππνινέπνπ 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 93. 

3. Η Δπηηξνπά γλσζηνπνηεέ ζηα θξΪηε κΫιε ηε γλψκε ηεο ζρεηηθΪ κε ην 

πεξηερφκελν ηεο δάισζεο θιεηζέκαηνο πνπ κλεκνλεχεηαη ζηελ παξΪγξαθν 1 
ζηνηρεέν α) ζεκεέν iii), εληφο 5 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελέα παξαιαβάο ηεο. Η 

δάισζε θιεηζέκαηνο ζεσξεέηαη φηη Ϋρεη γέλεη δεθηά εΪλ ε Δπηηξνπά δελ δηαηππψζεη 
παξαηεξάζεηο εληφο ηεο ελ ιφγσ πεληΪκελεο πξνζεζκέαο. 

4. Δθφζνλ ππΪξρνπλ δηαζΫζηκα θεθΪιαηα, ε Δπηηξνπά θαηαβΪιιεη ην ηειηθφ 
ππφινηπν εληφο ζαξΪληα πΫληε ην πνιχ εκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαέα ρξνληθΪ απφ ηηο 

αθφινπζεο εκεξνκελέεο: 

α) εκεξνκελέα απνδνράο ηεο ηειηθάο Ϋθζεζεο ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 67 

παξΪγξαθνο 4, θαη 

β) εκεξνκελέα απνδνράο ηεο δάισζεο θιεηζέκαηνο πνπ κλεκνλεχεηαη ζηελ 

παξΪγξαθν 1 ζηνηρεέν α) ζεκεέν iii) ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ. 

5. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξΪθνπ 6, ην ππφινηπν ηεο αλΪιεςεο ππνρξεψζεσλ 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απνδεζκεχεηαη δψδεθα κάλεο κεηΪ ηελ πιεξσκά. Σν 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θιεέλεη κε ηελ Ϋιεπζε ηνπ πξψηνπ απφ ηα αθφινπζα ηξέα 
γεγνλφηα: 

α) ηελ θαηαβνιά ηνπ ηειηθνχ ππνινέπνπ πνπ νξέδεη ε Δπηηξνπά βΪζεη ησλ 
εγγξΪθσλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ παξΪγξαθν 1· 

β) ηελ απνζηνιά ρξεσζηηθνχ ζεκεηψκαηνο γηα αρξεσζηάησο θαηαβιεζΫληα πνζΪ 
απφ ηελ Δπηηξνπά ζην θξΪηνο κΫινο γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα· 



γ) ηελ απνδΫζκεπζε ηνπ ηειηθνχ ππνινέπνπ ηεο αλΪιεςεο ππνρξεψζεσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

Η Δπηηξνπά ελεκεξψλεη ην θξΪηνο κΫινο ζρεηηθΪ κε ηελ εκεξνκελέα θιεηζέκαηνο 

ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο εληφο δχν κελψλ. 

6. Με ηελ επηθχιαμε ησλ απνηειεζκΪησλ ηπρφλ ινγηζηηθψλ ειΫγρσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπά ά ην Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλΫδξην, ην 
ηειηθφ ππφινηπν πνπ θαηαβΪιιεηαη απφ ηελ Δπηηξνπά γηα ην επηρεηξεζηαθφ 

πξφγξακκα κπνξεέ λα ηξνπνπνηεέηαη εληφο ελλΫα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελέα 
θαηαβνιάο ηνπ ά, ζηελ πεξέπησζε πνπ πξΫπεη λα επηζηξαθεέ αξλεηηθφ ππφινηπν 

απφ ην θξΪηνο κΫινο, εληφο ελλΫα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο ηνπ 

ρξεσζηηθνχ ζεκεηψκαηνο. Η ηξνπνπνέεζε απηά ηνπ ππνινέπνπ δελ επεξεΪδεη ηελ 
εκεξνκελέα θιεηζέκαηνο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο φπσο νξέδεηαη ζηελ 

παξΪγξαθν 5. 

Άξζξν 90 

Γηαζεζηκφηεηα εγγξΪθσλ 

1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ θαλφλσλ πνπ δηΫπνπλ ηηο θξαηηθΫο εληζρχζεηο δπλΪκεη ηνπ 

Ϊξζξνπ 87 ηεο ζπλζάθεο, ε δηαρεηξηζηηθά αξρά δηαζθαιέδεη φηη φια ηα 
δηθαηνινγεηηθΪ Ϋγγξαθα ζρεηηθΪ κε ηηο δαπΪλεο θαη ηνπο ινγηζηηθνχο ειΫγρνπο ηνπ 

ζρεηηθνχ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο ηεξνχληαη ζηε δηΪζεζε ηεο Δπηηξνπάο θαη 
ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ γηα: 

α) δηΪζηεκα ηξηψλ εηψλ κεηΪ ην θιεέζηκν ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 89 παξΪγξαθνο 3· 

β) δηΪζηεκα ηξηψλ εηψλ κεηΪ ην Ϋηνο θαηΪ ην νπνέν πξαγκαηνπνηάζεθε ην κεξηθφ 
θιεέζηκν, ζηελ πεξέπησζε εγγξΪθσλ πνπ αθνξνχλ δαπΪλεο θαη ινγηζηηθνχο 

ειΫγρνπο γηα πξΪμεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2. 

Σα δηαζηάκαηα απηΪ δηαθφπηνληαη εέηε ζηελ πεξέπησζε ελδέθσλ δηαδηθαζηψλ εέηε 

θαηφπηλ δεφλησο αηηηνινγεκΫλεο αέηεζεο ηεο Δπηηξνπάο. 

2. Η δηαρεηξηζηηθά αξρά ζΫηεη ζηε δηΪζεζε ηεο Δπηηξνπάο, θαηφπηλ ζρεηηθνχ 

αηηάκαηνο, θαηΪινγν πεξαησζεηζψλ πξΪμεσλ νη νπνέεο απνηεινχλ αληηθεέκελν 
κεξηθνχ θιεηζέκαηνο δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 88. 

3. Σα Ϋγγξαθα ηεξνχληαη εέηε ππφ ηε κνξθά ησλ πξσηνηχπσλ εέηε ππφ ηε κνξθά 
επηθπξσκΫλσλ αληηγξΪθσλ ζε θνηλψο απνδεθηΪ κΫζα θαηαρψξηζεο δεδνκΫλσλ. 

Σκάκα 6 

Γηαθνπά ηεο πξνζεζκέαο πιεξσκάο θαη αλαζηνιά πιεξσκψλ 

Άξζξν 91 

Γηαθνπά ηεο πξνζεζκέαο πιεξσκάο 

1. Η πξνζεζκέα πιεξσκάο κπνξεέ λα δηαθφπηεηαη απφ ηνλ θχξην δηαηΪθηε θαηΪ ηελ 
Ϋλλνηα ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 1605/2002 γηα Ϋμη ην πνιχ κάλεο εΪλ: 

α) Ϋθζεζε εζληθνχ ά θνηλνηηθνχ θνξΫα ινγηζηηθνχ ειΫγρνπ πεξηΫρεη ελδεέμεηο 
ζεκαληηθψλ ειαηησκΪησλ ζηε ιεηηνπξγέα ησλ ζπζηεκΪησλ δηαρεέξηζεο θαη 

ειΫγρνπ· 

β) ν ιφγσ θχξηνο δηαηΪθηεο πξΫπεη λα πξαγκαηνπνηάζεη πξφζζεηεο επαιεζεχζεηο 

χζηεξα απφ πιεξνθνξέεο πνπ πεξηΫξρνληαη εηο γλψζηλ ηνπ φηη νη δαπΪλεο πνπ 
πεξηΫρνληαη ζε κηα πηζηνπνηεκΫλε δάισζε δαπαλψλ ζπλδΫνληαη κε ζνβαξά 

παξαηππέα ε νπνέα δελ Ϋρεη επαλνξζσζεέ. 

2. Σν θξΪηνο κΫινο θαη ε αξρά πηζηνπνέεζεο ελεκεξψλνληαη ακΫζσο ζρεηηθΪ κε 

ηνπο ιφγνπο ηεο δηαθνπάο. Η δηαθνπά παχεη κφιηο ην θξΪηνο κΫινο ιΪβεη ηα 

αλαγθαέα κΫηξα. 

Άξζξν 92 

Αλαζηνιά πιεξσκψλ 

1. Σν ζχλνιν ά κΫξνο ησλ ελδηΪκεζσλ πιεξσκψλ, ζην επέπεδν ησλ αμφλσλ 
πξνηεξαηφηεηαο ά ησλ πξνγξακκΪησλ, κπνξεέ λα αλαζηΫιιεηαη απφ ηελ Δπηηξνπά 

ζηελ πεξέπησζε πνπ: 



α) ππΪξρνπλ ζνβαξΫο ειιεέςεηο ζην ζχζηεκα δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ ηνπ 

πξνγξΪκκαηνο, νη νπνέεο επεξεΪδνπλ ηελ αμηνπηζηέα ηεο δηαδηθαζέαο γηα ηελ 
πηζηνπνέεζε ησλ πιεξσκψλ θαη γηα ηηο νπνέεο δελ Ϋρνπλ ιεθζεέ δηνξζσηηθΪ κΫηξα, 

ά 

β) δαπΪλε πνπ πεξηιακβΪλεηαη ζε πηζηνπνηεκΫλε δάισζε δαπαλψλ Ϋρεη ζρΫζε κε 

ζνβαξά παξαηππέα ε νπνέα δελ Ϋρεη δηνξζσζεέ, ά 

γ) Ϋλα θξΪηνο κΫινο Ϋρεη πξνβεέ ζε ζνβαξά παξΪβαζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ 

δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 70 παξΪγξαθνη 1 θαη 2. 

2. Η Δπηηξνπά κπνξεέ λα απνθαζέδεη ηελ αλαζηνιά φισλ ά κΫξνπο ησλ ελδηΪκεζσλ 

πιεξσκψλ αθνχ δψζεη ζην θξΪηνο κΫινο ηε δπλαηφηεηα λα ππνβΪιεη ηηο 
παξαηεξάζεηο ηνπ εληφο δχν κελψλ. 

3. Η Δπηηξνπά ζΫηεη ηΫξκα ζηελ αλαζηνιά φισλ ά κΫξνπο ησλ ελδηΪκεζσλ 
πιεξσκψλ φηαλ ην θξΪηνο κΫινο Ϋρεη ιΪβεη ηα αλαγθαέα κΫηξα πξνθεηκΫλνπ λα 

θαηαζηάζεη δπλαηά ηελ Ϊξζε ηεο αλαζηνιάο. ε πεξέπησζε πνπ ην θξΪηνο κΫινο 

δελ ιΪβεη ηα απαηηνχκελα κΫηξα, ε Δπηηξνπά κπνξεέ λα ιΪβεη ηελ απφθαζε λα 
αθπξψζεη ην ζχλνιν ά κΫξνο ηεο θνηλνηηθάο ζπλεηζθνξΪο ζην επηρεηξεζηαθφ 

πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 99. 

Σκάκα 7 

Απηφκαηε απνδΫζκεπζε 

Άξζξν 93 

ΑξρΫο 

1. Η Δπηηξνπά απνδεζκεχεη απηνκΪησο θΪζε ηκάκα ησλ αλαιάςεσλ ππνρξεψζεσλ 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε Ϋλα επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ην νπνέν δελ 

ρξεζηκνπνηάζεθε γηα ηελ θαηαβνιά ησλ πιεξσκψλ πξνρξεκαηνδφηεζεο ά ησλ 

ελδηΪκεζσλ πιεξσκψλ, ά γηα ην νπνέν δελ ππνβιάζεθε αέηεζε πιεξσκάο, 
ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 85, Ϋσο ηηο 31 Γεθεκβξένπ ηνπ δεχηεξνπ Ϋηνπο κεηΪ ην Ϋηνο 

ηεο αλΪιεςεο ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δπλΪκεη ηνπ πξνγξΪκκαηνο, κε 
ηελ εμαέξεζε ηεο παξαγξΪθνπ 2. 

2. Γηα ηα θξΪηε κΫιε ησλ νπνέσλ ΑΔγρΠ απφ ην 2001 σο ην 2003 άηαλ κηθξφηεξν 
απφ ην 85 % ηνπ κΫζνπ φξνπ ηεο ΔΔ ησλ 25 ηελ έδηα πεξένδν, φπσο παξαηέζεηαη 

ζην παξΪξηεκα ΙΙ, ε πξνζεζκέα ηεο παξαγξΪθνπ 1 εέλαη ε 31ε Γεθεκβξένπ ηνπ 
ηξέηνπ Ϋηνπο πνπ Ϋπεηαη ηνπ Ϋηνπο πνπ αλαιάθζεθαλ νη εηάζηεο ππνρξεψζεηο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ απφ ην 2007 Ϋσο θαη ην 2010 ζην πιαέζην ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

ηνπο πξνγξακκΪησλ. 

Η πξνζεζκέα απηά ηζρχεη επέζεο γηα ηηο εηάζηεο αλαιάςεηο ππνρξεψζεσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ απφ ην 2007 σο ην 2010 ζε Ϋλα επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα πνπ 
ππΪγεηαη ζην ζηφρν "Δπξσπατθά εδαθηθά ζπλεξγαζέα", εΪλ ηνπιΪρηζηνλ Ϋλαο απφ 

ηνπο ζπκκεηΫρνληεο εέλαη θξΪηνο κΫινο κλεέα ηνπ νπνένπ γέλεηαη ζην πξψην 
εδΪθην. 

3. Σν ηκάκα ησλ αλαιάςεσλ ππνρξεψζεσλ πνπ παξακΫλεη αλνηθηφ ζηηο 31 
Γεθεκβξένπ 2015 απνδεζκεχεηαη απηνκΪησο εΪλ ε Δπηηξνπά δελ ιΪβεη ζρεηηθά 

απνδεθηά αέηεζε πιεξσκάο Ϋσο ηηο 31 Μαξηένπ 2017. 

4. ΔΪλ ν παξψλ θαλνληζκφο ηεζεέ ζε ηζρχ κεηΪ ηελ 1ε Ιαλνπαξένπ 2007, ε πεξένδνο 

κεηΪ ηελ νπνέα κπνξεέ λα πξαγκαηνπνηεζεέ ε πξψηε απηφκαηε απνδΫζκεπζε ηεο 

παξαγξΪθνπ 1 παξαηεέλεηαη, φζνλ αθνξΪ ηελ πξψηε δΫζκεπζε, θαηΪ ηνλ αξηζκφ 
κελψλ κεηαμχ ηεο 1εο Ιαλνπαξένπ 2007 θαη ηεο εκεξνκελέαο ηεο πξψηεο αλΪιεςεο 

ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Άξζξν 94 

Πεξένδνο δηαθνπάο γηα κεγΪια Ϋξγα θαη θαζεζηψηα ελέζρπζεο 

Όηαλ ε Δπηηξνπά απνθαζέδεη ηελ Ϋγθξηζε κεγΪινπ Ϋξγνπ ά θαζεζηψηνο ελέζρπζεο, 

ηα πνζΪ ηα νπνέα ελδΫρεηαη λα αθνξΪ ε απηφκαηε απνδΫζκεπζε κεηψλνληαη θαηΪ 
ηα εηάζηα πνζΪ πνπ αθνξνχλ ηα ελ ιφγσ κεγΪια Ϋξγα ά ηα θαζεζηψηα ελέζρπζεο. 

Γηα απηΪ ηα εηάζηα πνζΪ, ε εκεξνκελέα Ϋλαξμεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 
πξνζεζκηψλ απηφκαηεο απνδΫζκεπζεο ηνπ Ϊξζξνπ 93, εέλαη ε εκεξνκελέα ηεο 



επφκελεο απφθαζεο πνπ απαηηεέηαη πξνθεηκΫλνπ λα επηηξαπνχλ κεγΪια Ϋξγα ά 

θαζεζηψηα ελέζρπζεο ηνπ εέδνπο απηνχ. 

Άξζξν 95 

Πεξένδνο δηαθνπάο ιφγσ δηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ εθΫζεσλ 

Σν πνζφ ην νπνέν ελδΫρεηαη λα αθνξΪ ε απηφκαηε απνδΫζκεπζε κεηψλεηαη θαηΪ ηα 
πνζΪ ηα νπνέα δελ κπφξεζε λα δειψζεη ζηελ Δπηηξνπά ε αξρά πηζηνπνέεζεο επεηδά 

νη πξΪμεηο αλεζηΪιεζαλ ιφγσ δηθψλ ά δηνηθεηηθψλ εθΫζεσλ κε αλαζηαιηηθφ 

απνηΫιεζκα, ππφ ηνλ φξν φηη ην θξΪηνο κΫινο δηαβηβΪδεη ζηελ Δπηηξνπά 
πιεξνθνξέεο γηα ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο Ϋσο ηηο 31 Γεθεκβξένπ ηνπ δεχηεξνπ ά ηνπ 

ηξέηνπ Ϋηνπο πνπ Ϋπεηαη ηεο εηάζηαο αλΪιεςεο ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 93. 

Γηα ην ηκάκα ησλ αλαιάςεσλ ππνρξεψζεσλ πνπ εέλαη αθφκε αλνηθηφ ζηηο 31 
Γεθεκβξένπ 2015, ε πξνζεζκέα ηνπ Ϊξζξνπ 93 παξΪγξαθνο 2, δηαθφπηεηαη ππφ 

ηνπο έδηνπο φξνπο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ην πνζφ πνπ αθνξΪ ηηο ζρεηηθΫο πξΪμεηο. 

Η πξναλαθεξζεέζα κεέσζε κπνξεέ λα δεηεέηαη Ϊπαμ, εΪλ ε αλαζηνιά δηαξθεέ Ϋσο θαη 

Ϋλα Ϋηνο, ά πεξηζζφηεξεο ηεο κέαο θνξΫο, αλΪινγα κε ηνλ αξηζκφ εηψλ πνπ 

κεζνιαβνχλ κεηαμχ ηεο εκεξνκελέαο ηεο λνκηθάο ά δηνηθεηηθάο απφθαζεο γηα 
αλαζηνιά ηεο πινπνέεζεο ηεο πξΪμεο θαη ηεο εκεξνκελέαο ηεο ηειηθάο λνκηθάο ά 

δηνηθεηηθάο απφθαζεο. 

Άξζξν 96 

ΔμαηξΫζεηο φζνλ αθνξΪ ηελ απηφκαηε απνδΫζκεπζε 

ΚαηΪ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απηφκαηεο απνδΫζκεπζεο δελ ιακβΪλνληαη ππφςε: 

α) ην ηκάκα ηεο αλΪιεςεο ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην νπνέν 

ππνβιάζεθε αέηεζε πιεξσκάο, αιιΪ ηνπ νπνένπ ε επηζηξνθά δηεθφπε ά αλεζηΪιε 

απφ ηελ Δπηηξνπά ζηηο 31 Γεθεκβξένπ ηνπ δεχηεξνπ ά ηνπ ηξέηνπ Ϋηνπο πνπ Ϋπεηαη 
ηνπ Ϋηνπο ηεο αλΪιεςεο ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 93 θαη κε ηα Ϊξζξα 91 θαη 92. Όηαλ επηιπζεέ ην πξφβιεκα 
πνπ εέρε σο απνηΫιεζκα ηε δηαθνπά ά ηελ αλαζηνιά, ν θαλφλαο ηεο απηφκαηεο 

απνδΫζκεπζεο εθαξκφδεηαη ζην ζρεηηθφ ηκάκα ηεο αλΪιεςεο ππνρξεψζεσλ ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ· 

β) ην ηκάκα ηεο αλΪιεςεο ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην νπνέν Ϋρεη 
ππνβιεζεέ αέηεζε πιεξσκάο, αιιΪ ηνπ νπνένπ δελ Ϋρεη πξαγκαηνπνηεζεέ ε 

επηζηξνθά ηδέσο ιφγσ Ϋιιεηςεο δεκνζηνλνκηθψλ πφξσλ· 

γ) ην ηκάκα ηεο αλΪιεςεο ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην νπνέν δελ 
θαηΫζηε δπλαηφ λα ππνβιεζεέ απνδεθηά αέηεζε πιεξσκάο γηα ιφγνπο αλσηΫξαο 

βέαο πνπ επεξεΪδνπλ ζνβαξΪ ηελ πινπνέεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο. Οη 
εζληθΫο αξρΫο πνπ επηθαινχληαη ιφγνπο αλσηΫξαο βέαο απνδεηθλχνπλ ηηο Ϊκεζεο 

ζπλΫπεηΫο ηεο γηα ηελ πινπνέεζε νινθιάξνπ ά κΫξνπο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 
πξνγξΪκκαηνο. 

Άξζξν 97 

Γηαδηθαζέα 

1. Η Δπηηξνπά ελεκεξψλεη εγθαέξσο ην ελδηαθεξφκελν θξΪηνο κΫινο θαη ηηο 
ελδηαθεξφκελεο αξρΫο νπνηεδάπνηε ππΪξρεη θέλδπλνο εθαξκνγάο ηεο απηφκαηεο 

απνδΫζκεπζεο πνπ πξνβιΫπεηαη ζην Ϊξζξν 93. Η Δπηηξνπά ελεκεξψλεη ην 
ελδηαθεξφκελν θξΪηνο κΫινο θαη ηηο ελδηαθεξφκελεο αξρΫο ζρεηηθΪ κε ην πνζφ ηεο 

απηφκαηεο απνδΫζκεπζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πιεξνθνξέεο πνπ Ϋρεη ζηελ 

θαηνρά ηεο. 

2. Σν θξΪηνο κΫινο Ϋρεη δχν κάλεο απφ ηελ εκεξνκελέα παξαιαβάο ησλ ελ ιφγσ 

πιεξνθνξηψλ γηα λα ζπκθσλάζεη γηα ην πνζφ ά λα ππνβΪιεη ηηο παξαηεξάζεηο ηνπ. 
Η Δπηηξνπά πξνβαέλεη ζηελ απηφκαηε απνδΫζκεπζε ην αξγφηεξν ελλΫα κάλεο κεηΪ 

ηελ πξνζεζκέα ηνπ Ϊξζξνπ 93. 

3. Η ζπλεηζθνξΪ ηνπ Σακεένπ ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα κεηψλεηαη, γηα ην 

ζρεηηθφ Ϋηνο, θαηΪ ην απηνκΪησο απνδεζκεπφκελν πνζφ. Σν θξΪηνο κΫινο 
ππνβΪιιεη, εληφο δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο απνδΫζκεπζεο, 



αλαζεσξεκΫλν ζρΫδην ρξεκαηνδφηεζεο ην νπνέν αληηθαηνπηξέδεη ην κεησκΫλν πνζφ 

ζπλδξνκάο γηα Ϋλαλ ά πιεένλεο Ϊμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 
πξνγξΪκκαηνο. ε πεξέπησζε κε ππνβνιάο ηνπ ζρεδένπ απηνχ, ε Δπηηξνπά κεηψλεη 

αλαινγηθΪ ηα πνζΪ πνπ θαηαλΫκνληαη ζε θΪζε Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ II 

ΓεκνζηνλνκηθΫο δηνξζψζεηο 

Σκάκα 1 

ΓεκνζηνλνκηθΫο δηνξζψζεηο απφ ηα θξΪηε κΫιε 

Άξζξν 98 

ΓεκνζηνλνκηθΫο δηνξζψζεηο απφ ηα θξΪηε κΫιε 

1. Σα θξΪηε κΫιε θΫξνπλ ηελ πξσηαξρηθά επζχλε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ 
παξαηππηψλ, ελεξγψληαο βΪζεη ζηνηρεέσλ γηα νπνηαδάπνηε κεέδνλνο ζεκαζέαο 

κεηαβνιά ε νπνέα επεξεΪδεη ηε θχζε ά ηνπο φξνπο πινπνέεζεο ά ηνλ Ϋιεγρν 
πξΪμεσλ ά επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ θαζψο θαη γηα ηε δηελΫξγεηα ησλ 

απαηηνχκελσλ δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ. 

2. Σν θξΪηνο κΫινο πξνβαέλεη ζηηο απαηηνχκελεο δεκνζηνλνκηθΫο δηνξζψζεηο φζνλ 

αθνξΪ ηηο κεκνλσκΫλεο ά ζπζηεκηθΫο παξαηππέεο πνπ δηαπηζηψλνληαη ζε πξΪμεηο ά 

επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα. Οη δηνξζψζεηο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ην θξΪηνο κΫινο 
ζπλέζηαληαη ζηελ αθχξσζε ηνπ ζπλφινπ ά κΫξνπο ηεο δεκφζηαο ζπλεηζθνξΪο ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο. Σν θξΪηνο κΫινο ιακβΪλεη ππφςε ηε θχζε θαη ηε 
ζνβαξφηεηα ησλ παξαηππηψλ θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθά απψιεηα ηνπ Σακεένπ. 

Σα θεθΪιαηα απφ ηα Σακεέα πνπ απνδεζκεχνληαη κε ηνλ ηξφπν απηφλ, κπνξνχλ λα 
επαλαρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην θξΪηνο κΫινο Ϋσο ηηο 31 Γεθεκβξένπ 2015 γηα ην 

ζρεηηθφ επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξαγξΪθνπ 3. 

3. Η ζπλεηζθνξΪ πνπ αθπξψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2, δελ επηηξΫπεηαη 

λα επαλαρξεζηκνπνηεζεέ γηα ηελ ά ηηο πξΪμεηο νη νπνέεο απνηΫιεζαλ αληηθεέκελν 

δηφξζσζεο, νχηε, ζηελ πεξέπησζε πνπ ε δεκνζηνλνκηθά δηφξζσζε 
πξαγκαηνπνηεέηαη ιφγσ ζπζηεκηθάο παξαηππέαο, γηα πθηζηΪκελεο πξΪμεηο ζην 

ζχλνιν ά κΫξνο ηνπ Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο ζηνλ νπνέν ζπλΫβε ε ελ ιφγσ 
ζπζηεκηθά παξαηππέα. 

4. ηελ πεξέπησζε ζπζηεκηθάο παξαηππέαο, ην θξΪηνο κΫινο επεθηεέλεη ηηο ΫξεπλΫο 
ηνπ πξνθεηκΫλνπ λα θαιχςεη φιεο ηηο πξΪμεηο πνπ ελδΫρεηαη λα επεξεΪδνληαη. 

Σκάκα 2 

ΓεκνζηνλνκηθΫο δηνξζψζεηο απφ ηελ Δπηηξνπά 

Άξζξν 99 

Κξηηάξηα πνπ δηΫπνπλ ηηο δηνξζψζεηο 

1. Η Δπηηξνπά κπνξεέ λα πξνβαέλεη ζε δεκνζηνλνκηθΫο δηνξζψζεηο αθπξψλνληαο ην 

ζχλνιν ά κΫξνο ηεο θνηλνηηθάο ζπλεηζθνξΪο ζε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα φηαλ, 

κεηΪ ηε δηεμαγσγά ηεο αλαγθαέαο εμΫηαζεο, ζπκπεξαέλεη φηη: 

α) ππΪξρεη ζνβαξά Ϋιιεηςε ζην ζχζηεκα δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ ηνπ 

πξνγξΪκκαηνο, πνπ Ϋρεη ζΫζεη ζε θέλδπλν ηελ θνηλνηηθά ζπλεηζθνξΪ ε νπνέα Ϋρεη 
άδε θαηαβιεζεέ ζην πξφγξακκα· 

β) νη δαπΪλεο πνπ πεξηΫρνληαη ζηελ πηζηνπνηεκΫλε δάισζε δαπαλψλ εέλαη 
παξΪηππεο θαη δελ Ϋρνπλ δηνξζσζεέ απφ ην θξΪηνο κΫινο πξηλ απφ ηελ Ϋλαξμε ηεο 

δηαδηθαζέαο δηφξζσζεο πνπ πξνβιΫπεηαη ζηελ παξνχζα παξΪγξαθν· 

γ) Ϋλα θξΪηνο κΫινο δελ Ϋρεη ζπκκνξθσζεέ πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ δπλΪκεη ηνπ 

Ϊξζξνπ 98 πξηλ απφ ηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο δηφξζσζεο πνπ πξνβιΫπεηαη ζηελ 
παξνχζα παξΪγξαθν. 

2. Η Δπηηξνπά ζηεξέδεη ηηο δεκνζηνλνκηθΫο ηεο δηνξζψζεηο ζε δηαπηζησλφκελεο 
επηκΫξνπο πεξηπηψζεηο παξαηππηψλ, ιακβΪλνληαο ππφςε ηε ζπζηεκηθά θχζε ηεο 

παξαηππέαο πξνθεηκΫλνπ λα θαζνξέζεη εΪλ ζα πξΫπεη λα εθαξκνζηεέ θαη' απνθνπάλ 

δηφξζσζε ά δηφξζσζε θαηΪ παξΫθηαζε. 



3. Όηαλ ιακβΪλεη απφθαζε ζρεηηθΪ κε ην πνζφ ηεο δηφξζσζεο, ε Δπηηξνπά 

ιακβΪλεη ππφςε ηε θχζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο παξαηππέαο θαζψο θαη ηελ Ϋθηαζε 
θαη ηηο δεκνζηνλνκηθΫο επηπηψζεηο ησλ ειιεέςεσλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ ζην ζρεηηθφ 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα. 

4. Όηαλ ε Δπηηξνπά ζηεξέδεη ηε ζΫζε ηεο ζηα γεγνλφηα πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ 

ειεγθηΫο, εθηφο ησλ δηθψλ ηεο ειεγθηψλ, ζπλΪγεη ηα ζπκπεξΪζκαηΪ ηεο ζρεηηθΪ κε 
ηηο δεκνζηνλνκηθΫο ζπλΫπεηεο αθνχ εμεηΪζεη ηα κΫηξα πνπ Ϋιαβε ην ελδηαθεξφκελν 

θξΪηνο κΫινο δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 98 παξΪγξαθνο 2, ηηο εθζΫζεηο πνπ 

ππνβιάζεθαλ δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 70 παξΪγξαθνο 1 ζηνηρεέν β), θαζψο θαη ηηο 
απαληάζεηο πνπ ειάθζεζαλ απφ ην θξΪηνο κΫινο. 

5. Όηαλ Ϋλα θξΪηνο κΫινο δελ ηεξεέ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ πξνβιΫπνληαη ζην 
Ϊξζξν 15 παξΪγξαθνο 4, ε Δπηηξνπά κπνξεέ, αλΪινγα κε ην βαζκφ κε ηάξεζεο ηεο 

ππνρξΫσζεο απηάο, λα πξαγκαηνπνηεέ δεκνζηνλνκηθά δηφξζσζε αθπξψλνληαο 
νιφθιεξν ά κΫξνο ηεο ζπλεηζθνξΪο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακεέσλ πξνο ην ελ ιφγσ 

θξΪηνο κΫινο. 

Σν πνζνζηφ πνπ εθαξκφδεηαη ζηε δεκνζηνλνκηθά δηφξζσζε πνπ αλαθΫξεηαη ζηελ 

παξνχζα παξΪγξαθν θαζνξέδεηαη ζηνπο θαλφλεο εθαξκνγάο ηνπ παξφληνο 
θαλνληζκνχ πνπ ζεζπέδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπά κε ηε δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 103 

παξΪγξαθνο 3. 

Άξζξν 100 

Γηαδηθαζέα 

1. Πξηλ ιΪβεη απφθαζε ζρεηηθΪ κε δεκνζηνλνκηθά δηφξζσζε, ε Δπηηξνπά θηλεέ ηε 

δηαδηθαζέα ελεκεξψλνληαο ην θξΪηνο κΫινο ζρεηηθΪ κε ηα πξνζσξηλΪ 
ζπκπεξΪζκαηΪ ηεο θαη δεηψληαο απφ ην θξΪηνο κΫινο λα δηαηππψζεη ηα ζρφιηΪ ηνπ 

εληφο δηκάλνπ. 

Όηαλ ε Δπηηξνπά πξνηεέλεη θαηΪ παξΫθηαζε ά θαη' απνθνπά δεκνζηνλνκηθά 

δηφξζσζε, παξΫρεηαη ζην θξΪηνο κΫινο ε δπλαηφηεηα λα απνδεέμεη, κΫζσ εμΫηαζεο 

ησλ ζρεηηθψλ εγγξΪθσλ, φηη ε πξαγκαηηθά Ϋθηαζε ηεο παξαηππέαο εέλαη κηθξφηεξε 
απφ ηελ εθηέκεζε ηεο Δπηηξνπάο. Σν θξΪηνο κΫινο, ζε ζπκθσλέα κε ηελ Δπηηξνπά, 

κπνξεέ λα πεξηνξέζεη ην πεδέν ηεο εμΫηαζεο απηάο ζε Ϋλα θαηΪιιειν πνζνζηφ ά 
δεέγκα ησλ ζρεηηθψλ εγγξΪθσλ. Δθηφο απφ δεφλησο αηηηνινγεκΫλεο πεξηπηψζεηο, ν 

ρξφλνο πνπ δηαηέζεηαη γηα ηελ εμΫηαζε απηά δελ πξΫπεη λα ππεξβαέλεη κέα πξφζζεηε 

πεξένδν δχν κελψλ κεηΪ ηε δέκελε πξνζεζκέα ηνπ πξψηνπ εδαθένπ. 

2. Η Δπηηξνπά ιακβΪλεη ππφςε φια ηα ζηνηρεέα ηα νπνέα ππνβΪιινληαη απφ ην 

θξΪηνο κΫινο εληφο ηεο πξνζεζκέαο ηεο παξαγξΪθνπ 1. 

3. Όηαλ ην θξΪηνο κΫινο δελ απνδΫρεηαη ηα πξνζσξηλΪ ζπκπεξΪζκαηα ηεο 

Δπηηξνπάο, θαιεέηαη ζε αθξφαζε απφ ηελ Δπηηξνπά, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο νπνέαο ηα 
δχν κΫξε ζπλεξγΪδνληαη ζηεξηδφκελα ζηελ εηαηξηθά ζρΫζε θαη πξνζπαζνχλ λα 

επηηχρνπλ ζπκθσλέα φζνλ αθνξΪ ηηο παξαηεξάζεηο θαη ηα ζπκπεξΪζκαηα πνπ ζα 
ζπλαγΪγνπλ. 

4. ε πεξέπησζε ζπκθσλέαο, ην θξΪηνο κΫινο κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηάζεη εθ λΫνπ ηα 
ζρεηηθΪ θνηλνηηθΪ θνλδχιηα, ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδΪθην ηνπ Ϊξζξνπ 98 

παξΪγξαθνο 2. 

5. ΔΪλ δελ επηηεπρζεέ ζπκθσλέα, ε Δπηηξνπά ιακβΪλεη απφθαζε ζρεηηθΪ κε ηε 

δεκνζηνλνκηθά δηφξζσζε εληφο Ϋμη κελψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο αθξφαζεο, 

ιακβΪλνληαο ππφςε φια ηα ζηνηρεέα θαη ηηο παξαηεξάζεηο πνπ ππνβιάζεθαλ θαηΪ 
ηε δηαδηθαζέα. ηελ πεξέπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζεέ αθξφαζε, ν ππνινγηζκφο 

ηεο εμΪκελεο πεξηφδνπ αξρέδεη δχν κάλεο απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο πξνζθιεηάξηαο 
επηζηνιάο ηεο Δπηηξνπάο. 

Άξζξν 101 

Τπνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ 

Σπρφλ δεκνζηνλνκηθά δηφξζσζε απφ ηελ Δπηηξνπά δελ επεξεΪδεη ηελ ππνρξΫσζε 
ηνπ θξΪηνπο κΫινπο λα επηδηψθεη αλαθηάζεηο δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 98 παξΪγξαθνο 2 

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη λα αλαθηΪ θξαηηθΫο εληζρχζεηο δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 



87 ηεο ζπλζάθεο θαη ηνπ Ϊξζξνπ 14 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 659/1999 ηνπ 

πκβνπιένπ, ηεο 22αο Μαξηένπ 1999, γηα ηε ζΫζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ 
εθαξκνγάο ηνπ Ϊξζξνπ 88 ηεο ζπλζάθεο ΔΚ [17]. 

Άξζξν 102 

Δπηζηξνθά 

1. Οπνηαδάπνηε επηζηξνθά, ε νπνέα νθεέιεηαη ζην γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

Δπξσπατθάο Έλσζεο, πξαγκαηνπνηεέηαη πξηλ απφ ηελ πξνζεζκέα πνπ αλαθΫξεηαη 

ζην Ϋληαικα εέζπξαμεο ην νπνέν ζπληΪζζεηαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 72 ηνπ 
θαλνληζκνχ (ΔΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 1605/2002. Η πξνζεζκέα απηά εέλαη ε ηειεπηαέα 

εκΫξα ηνπ δεπηΫξνπ κάλα απφ ηελ Ϋθδνζε ηνπ εληΪικαηνο. 

2. Σπρφλ θαζπζηΫξεζε ζηελ πξαγκαηνπνέεζε ηεο επηζηξνθάο γελλΪ δηθαέσκα 

επηβνιάο ηφθνπ ππεξεκεξέαο, πνπ αξρέδεη ηελ εκεξνκελέα πνπ θαζέζηαηαη 
ιεμηπξφζεζκε θαη ιάγεη ηελ εκεξνκελέα ηεο πιεξσκάο. Σν επηηφθην εέλαη 

πςειφηεξν, θαηΪ κηΪκηζε πνζνζηηαέα κνλΪδα, απφ ην επηηφθην πνπ εθαξκφδεηαη 

απφ ηελ Δπξσπατθά Κεληξηθά ΣξΪπεδα ζηηο βαζηθΫο πξΪμεηο ηεο αλαρξεκαηνδφηεζεο 
θαηΪ ηελ πξψηε εξγΪζηκε εκΫξα ηνπ κάλα θαηΪ ηνλ νπνέν θαζέζηαηαη 

ιεμηπξφζεζκε. 

ΣΙΣΛΟ VIII 

ΔΠΙΣΡΟΠΔ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ I 

Δπηηξνπά ζπληνληζκνχ ησλ Σακεέσλ 

Άξζξν 103 

Δπηηξνπά θαη δηαδηθαζέεο 

1. Η Δπηηξνπά επηθνπξεέηαη απφ επηηξνπά ζπληνληζκνχ ησλ Σακεέσλ (εθεμάο 
"επηηξνπά ζπληνληζκνχ ησλ Σακεέσλ"). 

2. ΟζΪθηο γέλεηαη αλαθνξΪ ζηελ παξνχζα παξΪγξαθν, εθαξκφδνληαη ηα Ϊξζξα 3 
θαη 7 ηεο απφθαζεο 1999/468/ΔΚ. 

3. ΟζΪθηο γέλεηαη αλαθνξΪ ζηελ παξνχζα παξΪγξαθν, εθαξκφδνληαη ηα Ϊξζξα 4 
θαη 7 ηεο απφθαζεο 1999/468/ΔΚ. 

Η πξνζεζκέα ηνπ Ϊξζξνπ 4 παξΪγξαθνο 3 ηεο απφθαζεο 1999/468/ΔΚ νξέδεηαη 
ηξέκελε. 

4. Η επηηξνπά ζπληνληζκνχ ησλ Σακεέσλ ζεζπέδεη ηνλ εζσηεξηθφ ηεο θαλνληζκφ. 

5. Η ΔΣΔπ θαη ην ΔΣΔ νξέδνπλ απφ Ϋλαλ αληηπξφζσπν, ν νπνένο δελ Ϋρεη δηθαέσκα 

ςάθνπ. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ II 

Δπηηξνπά ηνπ Ϊξζξνπ 147 ηεο ζπλζάθεο 

Άξζξν 104 

Δπηηξνπά ηνπ Ϊξζξνπ 147 ηεο ζπλζάθεο 

1. Η Δπηηξνπά επηθνπξεέηαη απφ επηηξνπά πνπ ζπγθξνηεέηαη ζην πιαέζην ηνπ Ϊξζξνπ 
147 ηεο ζπλζάθεο (εθεμάο "επηηξνπά"). Η επηηξνπά απνηειεέηαη απφ Ϋλαλ 

θπβεξλεηηθφ εθπξφζσπν, Ϋλαλ εθπξφζσπν ησλ νξγαλψζεσλ ησλ εξγαδνκΫλσλ θαη 

Ϋλαλ εθπξφζσπν ησλ νξγαλψζεσλ ησλ εξγνδνηψλ απφ θΪζε θξΪηνο κΫινο. Σν 
κΫινο ηεο Δπηηξνπάο πνπ πξνεδξεχεη ηεο επηηξνπάο κπνξεέ λα αλαζΫηεη ην θαζάθνλ 

απηφ ζε αλψηεξν ππΪιιειν ηεο Δπηηξνπάο. 

2. ΚΪζε θξΪηνο κΫινο νξέδεη εθπξφζσπν θαη αλαπιεξσηά θΪζε εθπξνζψπνπ γηα 

θΪζε θαηεγνξέα ηεο παξαγξΪθνπ 1. ε πεξέπησζε απνπζέαο ελφο κΫινπο, ν 
αλαπιεξσηάο ζπκκεηΫρεη απηνδηθαέσο ζηε ιάςε ησλ απνθΪζεσλ. 

3. Σα κΫιε θαη νη αλαπιεξσηΫο δηνξέδνληαη απφ ην πκβνχιην γηα κηα ηξηεηέα Ϋπεηηα 
απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπάο. Η ζεηεέα ηνπο κπνξεέ λα αλαλεψλεηαη. Όζνλ αθνξΪ 

ηε ζχλζεζε ηεο επηηξνπάο, ην πκβνχιην κεξηκλΪ γηα ηε δέθαηε εθπξνζψπεζε ησλ 
δηαθφξσλ ελδηαθεξφκελσλ θαηεγνξηψλ. Γηα ηα ζΫκαηα ηεο εκεξάζηαο δηΪηαμεο πνπ 

ηα αθνξνχλ, ε ΔΣΔπ θαη ην ΔΣΔ κπνξνχλ λα νξέδνπλ Ϋλαλ αληηπξφζσπν ν νπνένο 

δελ Ϋρεη δηθαέσκα ςάθνπ. 



4. Η επηηξνπά 

α) γλσκνδνηεέ γηα ηνπο θαλφλεο εθαξκνγάο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ· 

β) γλσκνδνηεέ ζρεηηθΪ κε ηα ζρΫδηα απνθΪζεσλ ηεο Δπηηξνπάο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ, ζηελ πεξέπησζε ζηάξημεο απφ ην ΔΚΣ· 

γ) γλσκνδνηεέ φπνηε αζρνιεέηαη κε ηηο θαηεγνξέεο ησλ κΫηξσλ ηερληθάο βνάζεηαο 
πνπ κλεκνλεχνληαη ζην Ϊξζξν 45 ζηελ πεξέπησζε ζηάξημεο απφ ην ΔΚΣ θαη κε 

Ϊιια ζπλαθά ζΫκαηα πνπ Ϋρνπλ αληέθηππν ζηελ πινπνέεζε ζηξαηεγηθψλ 

απαζρφιεζεο, θαηΪξηηζεο θαη θνηλσληθάο Ϋληαμεο ζε ελσζηαθφ επέπεδν, ζρεηηθψλ 
κε ην ΔΚΣ. 

5. Η Δπηηξνπά εέλαη δπλαηφλ λα δεηΪ ηε γλψκε ηεο επηηξνπάο γηα δεηάκαηα 
δηαθνξεηηθΪ απφ απηΪ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ παξΪγξαθν 4. 

6. Γηα λα εγθξηζνχλ νη γλψκεο ηεο επηηξνπάο απαηηεέηαη απφιπηε πιεηνςεθέα ησλ 
Ϋγθπξσλ ςάθσλ. Η Δπηηξνπά ελεκεξψλεη ηελ επηηξνπά γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν 

Ϋρεη ιΪβεη ππφςε ηηο γλψκεο ηεο. 

ΣΙΣΛΟ IX 

ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Άξζξν 105 

ΜεηαβαηηθΫο δηαηΪμεηο 

1. Ο παξψλ θαλνληζκφο δελ επεξεΪδεη ηε ζπλΫρηζε ά ηελ ηξνπνπνέεζε, 
ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο ζπλνιηθάο ά κεξηθάο αθχξσζεο, ζπλδξνκάο ε νπνέα 

ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ηα δηαξζξσηηθΪ ηακεέα ά Ϋξγνπ ην νπνέν 

ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην Σακεέν πλνράο θαη Ϋρεη εγθξηζεέ απφ ηελ Δπηηξνπά κε 
βΪζε ηνπο θαλνληζκνχο (ΔΟΚ) αξηζ. 2052/88 [18], (ΔΟΚ) αξηζ. 4253/88 [19], (ΔΚ) 

αξηζ. 1164/94 [20] θαη (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999, ά νπνηαδάπνηε Ϊιιε λνκνζεηηθά 
πξΪμε ε νπνέα εθαξκφδεηαη ζηελ ελ ιφγσ ζπλδξνκά ζηηο 31 Γεθεκβξένπ 2006, ε 

νπνέα ελ ζπλερεέα εθαξκφδεηαη ζηελ ελ ιφγσ ζπλδξνκά ά ζηα ελ ιφγσ Ϋξγα Ϋσο ην 

θιεέζηκφ ηνπο. 

2. Όηαλ απνθαζέδεη γηα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα, ε Δπηηξνπά ιακβΪλεη ππφςε 

νπνηαδάπνηε ζπλδξνκά ζπγρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηα δηαξζξσηηθΪ ηακεέα ά 
νπνηαδάπνηε Ϋξγα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ην Σακεέν πλνράο ηα νπνέα Ϋρνπλ 

άδε εγθξηζεέ απφ ην πκβνχιην ά ηελ Δπηηξνπά πξηλ απφ ηελ Ϋλαξμε ηζρχνο ηνπ 
παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ηα νπνέα Ϋρνπλ δεκνζηνλνκηθΫο επηπηψζεηο θαηΪ ηε 

δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηα ελ ιφγσ επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα. 

3. ΚαηΪ παξΫθθιηζε ηνπ Ϊξζξνπ 31 παξΪγξαθνο 2, ηνπ Ϊξζξνπ 32 παξΪγξαθνο 4 

θαη ηνπ Ϊξζξνπ 37 παξΪγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999, ηα 

ηκεκαηηθΪ πνζΪ ηα νπνέα Ϋρνπλ δεζκεπζεέ γηα ζπλδξνκά ζπγρξεκαηνδνηνχκελε 
απφ ην ΔΣΠΑ ά ην ΔΚΣ θαη εγθξηζεέζα απφ ηελ Δπηηξνπά κεηαμχ 1εο Ιαλνπαξένπ 

2000 θαη 31εο Γεθεκβξένπ 2006, γηα ηα νπνέα ε πηζηνπνηεκΫλε δάισζε δαπαλψλ 
πνπ Ϋρνπλ πξΪγκαηη θαηαβιεζεέ, ε ηειηθά Ϋθζεζε πινπνέεζεο θαη ε δάισζε ηνπ 

Ϊξζξνπ 38 παξΪγξαθνο 1 ζηνηρεέν ζη) ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ δελ Ϋρνπλ 
δηαβηβαζζεέ ζηελ Δπηηξνπά εληφο 15 κελψλ απφ ηελ ηειεπηαέα εκΫξα 

επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ πνπ νξέδεηαη ζηελ απφθαζε γηα ηε ρνξάγεζε ζπλεηζθνξΪο 

απφ ηα Σακεέα, απνδεζκεχνληαη απηνκΪησο απφ ηελ Δπηηξνπά ην αξγφηεξν Ϋμη 
κάλεο κεηΪ ηελ πξνζεζκέα απηά, πξΪγκα πνπ ζπλεπΪγεηαη ηελ επηζηξνθά ησλ 

αρξεσζηάησο θαηαβιεζΫλησλ πνζψλ. 

ΚαηΪ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξνο απηφκαηε απνδΫζκεπζε πνζνχ, δελ ιακβΪλνληαη 

ππφςε ηα πνζΪ πνπ αθνξνχλ πξΪμεηο ά πξνγξΪκκαηα ηα νπνέα Ϋρνπλ αλαζηαιεέ 
ιφγσ δηθψλ ά δηνηθεηηθψλ εθΫζεσλ κε αλαζηαιηηθφ απνηΫιεζκα. 

Άξζξν 106 

Ράηξα επαλεμΫηαζεο 

Σν πκβνχιην επαλεμεηΪδεη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ην αξγφηεξν ζηηο 31 
Γεθεκβξένπ 2013 κε ηε δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 161 ηεο ζπλζάθεο. 

Άξζξν 107 

ΚαηΪξγεζε 



Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 105 παξΪγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ, ν θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999 θαηαξγεέηαη απφ ηελ 1ε 
Ιαλνπαξένπ 2007. 

Οη παξαπνκπΫο ζηνλ θαηαξγεκΫλν θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999 ζεσξνχληαη 
παξαπνκπΫο ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 

Άξζξν 108 

Έλαξμε ηζρχνο 

Ο παξψλ θαλνληζκφο ηέζεηαη ζε ηζρχ ηελ επνκΫλε ηεο δεκνζέεπζάο ηνπ ζηελ 

Δπέζεκε Δθεκεξέδα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. 

Οη δηαηΪμεηο ησλ Ϊξζξσλ 1 Ϋσο 16, 25 Ϋσο 28, 32 Ϋσο 40, 47 Ϋσο 49, 52 Ϋσο 54, 

56, 58 Ϋσο 62, 69 Ϋσο 74, 103 Ϋσο 105, θαη 108 εθαξκφδνληαη απφ ηελ εκεξνκελέα 

Ϋλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ κφλνλ γηα ηα πξνγξΪκκαηα πνπ αθνξνχλ 
ηελ πεξένδν 2007-2013. Οη ινηπΫο δηαηΪμεηο εθαξκφδνληαη απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξένπ 

2007. 

Ο παξψλ θαλνληζκφο εέλαη δεζκεπηηθφο σο πξνο φια ηα κΫξε ηνπ θαη ηζρχεη Ϊκεζα 

ζε θΪζε θξΪηνο κΫινο. 

ΒξπμΫιιεο, 11 Ινπιένπ 2006. 
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Η Πξφεδξνο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

Δηάζηα θαηαλνκά ησλ πηζηψζεσλ αλΪιεςεο ππνρξεψζεσλ γηα ηελ πεξένδν 2007 
Ϋσο 2013 

(ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 18) 

(EUR, ηηκΫο ηνπ 2004) | 
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44723000000 | 45342000000 | 

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

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

Γεκνζηνλνκηθφ πιαέζην 

Κξηηάξηα θαη κεζνδνινγέα ηνπ Ϊξζξνπ 18 

ΜΫζνδνο θαηαλνκάο γηα ηηο πεξηθΫξεηεο πνπ εέλαη επηιΫμηκεο γηα ηνλ ζηφρν 
"χγθιηζε" ηνπ Ϊξζξνπ 5 παξΪγξαθνο 1 

1. Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ιακβΪλεη θΪζε θξΪηνο κΫινο αληηζηνηρεέ ζην Ϊζξνηζκα 
ησλ πηζηψζεσλ πνπ ρνξεγνχληαη ζηηο δηΪθνξεο επηιΫμηκεο πεξηθΫξεηΫο ηνπ. Οη 

πηζηψζεηο απηΫο ππνινγέδνληαη βΪζεη ηεο ζρεηηθάο πεξηθεξεηαθάο θαη εζληθάο 
επεκεξέαο θαη ηνπ πνζνζηνχ αλεξγέαο ζχκθσλα κε ηα παξαθΪησ: 

α) θαζνξηζκφο ελφο απφιπηνπ πνζνχ (ζε επξψ) πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ 
πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πεξηθΫξεηαο επέ ηε δηαθνξΪ 

κεηαμχ ηνπ θαηΪ θεθαιάλ ΑΔγρΠ ηεο πεξηθΫξεηαο, κεηξνχκελνπ ζε ηζνηηκέεο 

αγνξαζηηθάο δχλακεο, θαη ηνπ κΫζνπ φξνπ ηνπ ΑΔγρΠ ηεο ΔΔ ησλ 25· 

β) εθαξκνγά ελφο πνζνζηηαένπ ζπληειεζηά ζην αλσηΫξσ απφιπην πνζφ 

πξνθεηκΫλνπ λα θαζνξηζζεέ ε ζπλνιηθά ρξεκαηνδφηεζε ηεο πεξηθΫξεηαο· ν 
ζπληειεζηάο απηφο εέλαη θζέλσλ ψζηε λα ιακβΪλεηαη ππφςε ε ζρεηηθά επεκεξέα, ζε 

ζχγθξηζε κε ην κΫζν φξν ηεο ΔΔ ησλ 25, ηνπ θξΪηνπο κΫινπο ζην νπνέν αλάθεη ε 
επηιΫμηκε πεξηθΫξεηα, θαη ζπγθεθξηκΫλα: 

- γηα ηηο πεξηθΫξεηεο ζε θξΪηε κΫιε ησλ νπνέσλ ην θαηΪ θεθαιάλ ΑΔΔ αλΫξρεηαη ζε 
ιηγφηεξν απφ ην 82 % ηνπ θνηλνηηθνχ κΫζνπ φξνπ: 4,25 % 

- γηα ηηο πεξηθΫξεηεο ζε θξΪηε κΫιε ησλ νπνέσλ ην θαηΪ θεθαιάλ ΑΔΔ θεέηαη κεηαμχ 
ηνπ 82 θαη ηνπ 99 % ηνπ θνηλνηηθνχ κΫζνπ φξνπ: 3,36 % 

- γηα ηηο πεξηθΫξεηεο ζε θξΪηε κΫιε ησλ νπνέσλ ην θαηΪ θεθαιάλ ΑΔΔ ππεξβαέλεη ην 
99 % ηνπ θνηλνηηθνχ κΫζνπ φξνπ: 2,67 %· 

γ) ζην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ην ζηνηρεέν β) πξνζηέζεηαη, αλΪινγα κε ηελ 
πεξέπησζε, Ϋλα πνζφ πνπ απνξξΫεη απφ ηε ρνξάγεζε πξηκνδφηεζεο 700 επξψ αλΪ 

Ϊλεξγν, βΪζεη ηνπ αξηζκνχ αλΫξγσλ ζηε ζπγθεθξηκΫλε πεξηθΫξεηα ν νπνένο 

ππεξβαέλεη ηνλ αξηζκφ αλΫξγσλ πνπ ζα εέρε πξνθχςεη εΪλ εέρε ιεθζεέ σο βΪζε ην 
κΫζν πνζνζηφ αλΫξγσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηθεξεηψλ ζχγθιηζεο ηεο ΔΔ. 

ΜΫζνδνο θαηαλνκάο γηα ηα θξΪηε κΫιε πνπ εέλαη επηιΫμηκα γηα ην Σακεέν πλνράο 
ζην πιαέζην ηνπ Ϊξζξνπ 5 παξΪγξαθνο 2 

2. Η ζπλνιηθά ζεσξεηηθά ρξεκαηνδφηεζε γηα ην Σακεέν πλνράο πξνθχπηεη απφ ηνλ 
πνιιαπιαζηαζκφ ηεο κΫζεο θαηΪ θεθαιάλ Ϋληαζεο ηεο ελέζρπζεο χςνπο 44,7 επξψ 

επέ ηνλ επηιΫμηκν πιεζπζκφ. Η εθ ησλ πξνηΫξσλ θαηαλνκά απηάο ηεο ζεσξεηηθάο 



ρξεκαηνδφηεζεο ζε θΪζε θξΪηνο κΫινο αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ πνπ ππνινγέδεηαη 

βΪζεη ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ, ηεο Ϋθηαζάο ηνπ θαη ηεο εζληθάο επεκεξέαο ηνπ, πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγά ηεο παξαθΪησ κεζφδνπ: 

α) ππνινγηζκφο ηνπ αξηζκεηηθνχ κΫζνπ φξνπ ηνπ κεξηδένπ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο 
Ϋθηαζεο ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ θξΪηνπο κΫινπο ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ θαη ηε 

ζπλνιηθά Ϋθηαζε φισλ ησλ επηιΫμηκσλ θξαηψλ κειψλ· εΪλ, σζηφζν, ην κεξέδην 
ελφο θξΪηνπο κΫινπο ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ εέλαη ηνπιΪρηζηνλ πεληαπιΪζην ηνπ 

κεξηδένπ ηνπ ζηε ζπλνιηθά Ϋθηαζε, πξΪγκα πνπ αληηζηνηρεέ ζε εμαηξεηηθΪ πςειά 

ππθλφηεηα πιεζπζκνχ, ζην παξφλ ζηΪδην ιακβΪλεηαη ππφςε κφλνλ ην κεξέδην ζην 
ζπλνιηθφ πιεζπζκφ· 

β) αλαπξνζαξκνγά ησλ πνζνζηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ αλσηΫξσ ππνινγηζκφ 
κε ηελ εθαξκνγά ζπληειεζηά πνπ αληηζηνηρεέ ζην Ϋλα ηξέην ηνπ πνζνζηνχ θαηΪ ην 

νπνέν ην θαηΪ θεθαιάλ ΑΔΔ ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ θξΪηνπο κΫινπο, κεηξνχκελν ζε 
ηζνηηκέεο αγνξαζηηθάο δχλακεο, ππεξβαέλεη ην κΫζν θαηΪ θεθαιάλ ΑΔΔ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ επηιΫμηκσλ θξαηψλ κειψλ ά ππνιεέπεηαη απηνχ (κΫζνο φξνο 
εθθξαδφκελνο σο 100 %). 

3. ΠξνθεηκΫλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε νη ζεκαληηθΫο αλΪγθεο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ 
πξνζρψξεζαλ ζηελ Δπξσπατθά Έλσζε ην 2004 ά αξγφηεξα γηα ππνδνκΫο 

κεηαθνξψλ θαη πεξηβΪιινληνο, ην κεξέδην ηνπ Σακεένπ πλνράο θαζνξέδεηαη ζην 

Ϋλα ηξέην ησλ ζπλνιηθψλ πηζηψζεσλ (δηαξζξσηηθΪ ηακεέα ζπλ Σακεέν πλνράο) 
θαηΪ κΫζνλ φξν γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ. Γηα ηα Ϊιια θξΪηε κΫιε, νη 

ρξεκαηνδνηηθνέ πφξνη πνπ ζα δηαηεζνχλ πξνθχπηνπλ Ϊκεζα απφ ηε κΫζνδν 
θαηαλνκάο πνπ πεξηγξΪθεηαη ζηελ παξΪγξαθν 2 ηνπ παξφληνο παξαξηάκαηνο. 

ΜΫζνδνο θαηαλνκάο γηα ηα θξΪηε κΫιε θαη ηηο πεξηθΫξεηεο πνπ εέλαη επηιΫμηκα γηα ην 
ζηφρν "Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε" πεξέ ηνπ νπνένπ ην 

Ϊξζξν 6 

4. Σν κεξέδην ηνπ θΪζε δηθαηνχρνπ θξΪηνπο κΫινπο πξνθχπηεη απφ ην Ϊζξνηζκα ησλ 

κεξηδέσλ ησλ επηιΫμηκσλ πεξηθεξεηψλ ηνπ, νη νπνέεο θαζνξέδνληαη ζχκθσλα κε ηα 

αθφινπζα θξηηάξηα, ζηαζκηζκΫλα σο εμάο: ζπλνιηθφο πιεζπζκφο (ζηΪζκηζε 0,5), 
αξηζκφο αλΫξγσλ ζε πεξηθΫξεηεο επηπΫδνπ NUTS 3 κε πνζνζηφ αλεξγέαο Ϊλσ ηνπ 

κΫζνπ φξνπ ηεο νκΪδαο (ζηΪζκηζε 0,2), αξηζκφο απαηηνχκελσλ ζΫζεσλ εξγαζέαο 
γηα ηελ επέηεπμε πνζνζηνχ απαζρφιεζεο 70 % (ζηΪζκηζε 0,15), αξηζκφο 

εξγαδνκΫλσλ ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπΫδνπ (ζηΪζκηζε 0,10), ρακειά ππθλφηεηα 

ηνπ πιεζπζκνχ (ζηΪζκηζε 0,05). Σα κεξέδηα απηΪ αλαπξνζαξκφδνληαη ζηε 
ζπλΫρεηα βΪζεη ηεο ζρεηηθάο πεξηθεξεηαθάο επεκεξέαο (γηα θΪζε πεξηθΫξεηα, αχμεζε 

ά κεέσζε ηνπ ζπλνιηθνχ ηεο κεξηδένπ θαηΪ + 5 %/- 5 % αλΪινγα κε ην θαηΪ 
πφζνλ ην θαηΪ θεθαιάλ ΑΔγρΠ ππεξβαέλεη ην κΫζν θαηΪ θεθαιάλ ΑΔγρΠ ηεο 

νκΪδαο ά ππνιεέπεηαη απηνχ). Δληνχηνηο, ην κεξέδην θΪζε θξΪηνπο κΫινπο δελ ζα 
εέλαη κηθξφηεξν απφ ηα ηξέα ηΫηαξηα ηνπ κεξηδένπ ηνπ γηα ην 2006 γηα ηελ θνηλά 

ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαέζην ησλ ζηφρσλ 2 θαη 3. 

ΜΫζνδνο θαηαλνκάο γηα ην ζηφρν "Δπξσπατθά εδαθηθά ζπλεξγαζέα" πεξέ ηνπ 

νπνένπ ην Ϊξζξν 7 

5. Η θαηαλνκά ησλ πφξσλ κεηαμχ ησλ δηθαηνχρσλ θξαηψλ κειψλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο ζπλεηζθνξΪο ηνπ ΔΣΠΑ ζην επξσπατθφ κΫζν γεηηνλέαο 

θαη εηαηξηθάο ζρΫζεο θαη ζην πξνεληαμηαθφ κΫζν πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 21 
παξΪγξαθνο 2) θαζνξέδεηαη σο εμάο: 

α) γηα ηε δηαζπλνξηαθά ζπληζηψζα ηνπ Ϊξζξνπ 7 παξΪγξαθνο 1 βΪζεη ηνπ 
πιεζπζκνχ ησλ πεξηθεξεηψλ επηπΫδνπ ΝUTS 3 πνπ δεη ζε ρεξζαέεο θαη ζαιΪζζηεο 

παξακεζφξηεο πεξηνρΫο, σο κεξέδην ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ φισλ ησλ επηιΫμηκσλ 
πεξηθεξεηψλ· 

β) γηα ηε δηαθξαηηθά ζπληζηψζα ηνπ Ϊξζξνπ 7 παξΪγξαθνο 2, βΪζεη ηνπ ζπλνιηθνχ 
πιεζπζκνχ ηνπ θξΪηνπο κΫινπο, σο κεξέδην ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ φισλ ησλ 

δηθαηνχρσλ θξαηψλ κειψλ. 

ΜΫζνδνο θαηαλνκάο γηα ηα θξΪηε κΫιε θαη ηηο πεξηθΫξεηεο πνπ εέλαη επηιΫμηκα γηα ηε 

κεηαβαηηθά ζηάξημε πεξέ ηεο νπνέαο ην Ϊξζξν 8 



6. Οη πηζηψζεηο δπλΪκεη ηεο κεηαβαηηθάο ζηάξημεο πνπ αλαθΫξεηαη ζην Ϊξζξν 7α 

ζα θαζνξηζζνχλ κε ηελ εθαξκνγά ησλ αθφινπζσλ παξακΫηξσλ: 

α) γηα ηηο πεξηθΫξεηεο πνπ νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 8 παξΪγξαθνο 1, ην 80 % ηεο 

αηνκηθάο ηνπο θαηΪ θεθαιάλ Ϋληαζεο ελέζρπζεο ηνπ 2006 θαηΪ ην 2007 θαη, ελ 
ζπλερεέα, γξακκηθά κεέσζε ψζηε λα επηηεπρζεέ ε κΫζε εζληθά θαηΪ θεθαιάλ Ϋληαζε 

ελέζρπζεο γηα ην ζηφρν πεξηθεξεηαθάο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη απαζρφιεζεο θαηΪ 
ην 2013. ηηο πηζηψζεηο πνπ επηηπγρΪλνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζηέζεηαη πνζφ 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρνξάγεζε πξηκνδφηεζεο 600 επξψ αλΪ Ϊλεξγν βΪζεη ηνπ 

αξηζκνχ αλΫξγσλ ζηελ πεξηθΫξεηα πνπ ππεξβαέλεη ηνλ αξηζκφ αλΫξγσλ πνπ ζα εέρε 
πξνθχςεη αλ εέρε ιεθζεέ σο βΪζε ην κΫζν πνζνζηφ αλΫξγσλ φισλ ησλ 

πεξηθεξεηψλ ζχγθιηζεο ηεο ΔΔ· 

β) γηα ηηο πεξηθΫξεηεο πνπ νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 8 παξΪγξαθνο 2, ην 75 % ηεο 

αηνκηθάο ηνπο θαηΪ θεθαιάλ Ϋληαζεο ελέζρπζεο ηνπ 2006 θαηΪ ην 2007 θαη 
γξακκηθά κεέσζε ελ ζπλερεέα ψζηε λα επηηεπρζεέ ε κΫζε εζληθά θαηΪ θεθαιάλ 

Ϋληαζε ελέζρπζεο γηα ην ζηφρν πεξηθεξεηαθάο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 
απαζρφιεζεο Ϋσο ην 2011. ηηο πηζηψζεηο πνπ επηηπγρΪλνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

πξνζηέζεηαη πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρνξάγεζε πξηκνδφηεζεο 600 επξψ αλΪ 

Ϊλεξγν βΪζεη ηνπ αξηζκνχ αλΫξγσλ ζηελ πεξηθΫξεηα πνπ ππεξβαέλεη ηνλ αξηζκφ 
αλΫξγσλ πνπ ζα εέρε πξνθχςεη αλ εέρε ιεθζεέ σο βΪζε ην κΫζν πνζνζηφ αλΫξγσλ 

φισλ ησλ πεξηθεξεηψλ ζχγθιηζεο ηεο ΔΔ· 

γ) γηα ηα θξΪηε κΫιε πνπ νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 8 παξΪγξαθνο 3 αλσηΫξσ, νη 

πηζηψζεηο εέλαη θζέλνπζεο επέ επηΪ Ϋηε, θαηΪ ηξφπνλ ψζηε ην πνζφ ηνπ 2007 λα 
ηζνχηαη κε 1,2 δηζεθαη. επξψ, ην πνζφ ηνπ 2008 κε 850 εθαη. επξψ, ην πνζφ ηνπ 

2009 κε 500 εθαη. επξψ, ην πνζφ ηνπ 2010 κε 250 εθαη. επξψ, ην πνζφ ηνπ 2011 

κε 200 εθαη. επξψ, ην πνζφ ηνπ 2012 κε 150 εθαη. επξψ θαη ην πνζφ ηνπ 2013 κε 
100 εθαη. επξψ. 

Αλψηαην επέπεδν κεηαθνξψλ απφ ηακεέα πνπ ζηεξέδνπλ ηε ζπλνρά 

7. ΠξνθεηκΫλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο θαηΪιιειεο ζπγθΫληξσζεο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ιφγνπο ζπλνράο ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκΫλεο πεξηθΫξεηεο θαη 
θξΪηε κΫιε θαη ηεο κεέσζεο ησλ αληζνηάησλ φζνλ αθνξΪ ηε κΫζε θαηΪ θεθαιάλ 

Ϋληαζε ελέζρπζεο πνπ νθεέινληαη ζηνλ θαζνξηζκφ αλψηαηνπ νξένπ, ην αλψηαην 
επέπεδν ησλ κεηαθνξψλ απφ ηα Σακεέα ζε θΪζε επηκΫξνπο θξΪηνο κΫινο ζχκθσλα 

κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ Ϋρεη σο εμάο: 

- γηα ηα θξΪηε κΫιε κε κΫζν θαηΪ θεθαιάλ ΑΔΔ (ΜΑΓ) γηα ηελ πεξένδν 2001-2003 

θαηψηεξν απφ ην 40 % ηνπ κΫζνπ φξνπ ηεο ΔΔ ησλ 25: 3,7893 % ηνπ ΑΔγρΠ ηνπο, 

- γηα ηα θξΪηε κΫιε κε κΫζν θαηΪ θεθαιάλ ΑΔΔ (ΜΑΓ) γηα ηελ πεξένδν 2001-2003 

έζν ά αλψηεξν απφ ην 40 % θαη θαηψηεξν απφ ην 50 % ηνπ κΫζνπ φξνπ ηεο ΔΔ 

ησλ 25: 3,7135 % ηνπ ΑΔγρΠ ηνπο, 

- γηα ηα θξΪηε κΫιε κε κΫζν θαηΪ θεθαιάλ ΑΔΔ (ΜΑΓ) γηα ηελ πεξένδν 2001-2003 

έζν ά αλψηεξν απφ ην 50 % θαη θαηψηεξν απφ ην 55 % ηνπ κΫζνπ φξνπ ηεο ΔΔ 
ησλ 25: 3,6188 % ηνπ ΑΔγρΠ ηνπο, 

- γηα ηα θξΪηε κΫιε κε κΫζν θαηΪ θεθαιάλ ΑΔΔ (ΜΑΓ) γηα ηελ πεξένδν 2001-2003 
έζν ά αλψηεξν απφ ην 55 % θαη θαηψηεξν απφ ην 60 % ηνπ κΫζνπ φξνπ ηεο ΔΔ 

ησλ 25: 3,5240 % ηνπ ΑΔγρΠ ηνπο, 

- γηα ηα θξΪηε κΫιε κε κΫζν θαηΪ θεθαιάλ ΑΔΔ (ΜΑΓ) γηα ηελ πεξένδν 2001-2003 

έζν ά αλψηεξν απφ ην 60 % θαη θαηψηεξν απφ ην 65 % ηνπ κΫζνπ φξνπ ηεο ΔΔ 
ησλ 25: 3,4293 % ηνπ ΑΔγρΠ ηνπο, 

- γηα ηα θξΪηε κΫιε κε κΫζν θαηΪ θεθαιάλ ΑΔΔ (ΜΑΓ) γηα ηελ πεξένδν 2001-2003 
έζν ά αλψηεξν απφ ην 65 % θαη θαηψηεξν απφ ην 70 % ηνπ κΫζνπ φξνπ ηεο ΔΔ 

ησλ 25: 3,3346 % ηνπ ΑΔγρΠ ηνπο, 

- γηα ηα θξΪηε κΫιε κε κΫζν θαηΪ θεθαιάλ ΑΔΔ (ΜΑΓ) γηα ηελ πεξένδν 2001-2003 

έζν ά αλψηεξν απφ ην 70 % θαη θαηψηεξν απφ ην 75 % ηνπ κΫζνπ φξνπ ηεο ΔΔ 
ησλ 25: 3,2398 % ηνπ ΑΔγρΠ ηνπο, 



- ελ ζπλερεέα, ην αλψηαην επέπεδν ησλ κεηαθνξψλ κεηψλεηαη θαηΪ 0,09 % ηνπ 

ΑΔγρΠ γηα θΪζε αχμεζε θαηΪ 5 % ηνπ κΫζνπ θαηΪ θεθαιάλ ΑΔΔ (ΜΑΓ) γηα ηελ 
πεξένδν 2001-2003 ζε ζρΫζε κε ην κΫζν φξν ηεο ΔΔ ησλ 25. 

8. Σα αλψηαηα φξηα πνπ παξαηέζεληαη ζηελ παξΪγξαθν 7 πεξηιακβΪλνπλ ηε 
ζπλεηζθνξΪ ηνπ ΔΣΠΑ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο δηαζπλνξηαθάο ζπληζηψζαο ηνπ 

επξσπατθνχ κεραληζκνχ γεηηνλέαο θαη εηαηξηθάο ζρΫζεο θαη ηνπ κεραληζκνχ 
πξνεληαμηαθάο ζπλδξνκάο, θαζψο θαη ην ηκάκα ηνπ ΔΓΣΑΑ πνπ πξνΫξρεηαη απφ ην 

Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακεέν Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπάζεσλ-Σκάκα 

Πξνζαλαηνιηζκνχ, θαη ηνπ EΑΣ. 

9. Οη ππνινγηζκνέ ηεο Δπηηξνπάο φζνλ αθνξΪ ην ΑΔγρΠ ζα βαζέδνληαη ζηηο 

ζηαηηζηηθΫο πνπ δεκνζηεχζεθαλ ηνλ Απξέιην ηνπ 2005. Σα αηνκηθΪ εζληθΪ πνζνζηΪ 
αχμεζεο ηνπ ΑΔγρΠ γηα ηελ πεξένδν 2007-2013, φπσο πξνβιΫθζεθαλ απφ ηελ 

Δπηηξνπά ηνλ Απξέιην ηνπ 2005, ζα εθαξκνζζνχλ γηα θΪζε θξΪηνο κΫινο ρσξηζηΪ. 

10. ΔΪλ ην 2010 δηαπηζησζεέ φηη ην ζσξεπκΫλν ΑΔγρΠ νπνηνπδάπνηε θξΪηνπο 

κΫινπο γηα ηελ πεξένδν 2007-2009 Ϋρεη παξεθθιέλεη θαηΪ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 
±5 % απφ ην ζσξεπκΫλν ΑΔγρΠ πνπ εέρε πξνβιεθζεέ ζχκθσλα κε ηελ αλσηΫξσ 

παξΪγξαθν 9, κεηαμχ Ϊιισλ θαη σο ζπλΫπεηα ησλ κεηαβνιψλ ησλ ηζνηηκηψλ, ηα 
πνζΪ πνπ ζα Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ γηα ηε ζπγθεθξηκΫλε πεξένδν ζην ελ ιφγσ θξΪηνο 

κΫινο ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 7 ζα πξνζαξκνζζνχλ αλαιφγσο. Σν ζπλνιηθφ 

θαζαξφ απνηΫιεζκα απηψλ ησλ πξνζαξκνγψλ, εέηε ζεηηθφ εέηε αξλεηηθφ, δελ εέλαη 
δπλαηφλ λα ππεξβαέλεη ηα 3 δηζεθαη. επξψ. Δλ πΪζε πεξηπηψζεη, εΪλ ην θαζαξφ 

απνηΫιεζκα εέλαη ζεηηθφ, ην ζχλνιν ησλ πξφζζεησλ πφξσλ πεξηνξέδεηαη ζην 
επέπεδν ηεο εμνηθνλφκεζεο ζε ζρΫζε κε ηα αλψηαηα φξηα γηα ηελ θαηεγνξέα 1Β πνπ 

θαζνξέδνληαη γηα ηα Ϋηε 2007-2010 ζηε δηνξγαληθά ζπκθσλέα ηεο 17εο Μαΐνπ 2006 

γηα ηε δεκνζηνλνκηθά πεηζαξρέα θαη ηε ρξεζηά δεκνζηνλνκηθά δηαρεέξηζε. Οη ηειηθΫο 
πξνζαξκνγΫο ζα θαηαλεκεζνχλ εμέζνπ κεηαμχ ησλ εηψλ 2011 Ϋσο 2013. 

11. ΠξνθεηκΫλνπ λα αληηθαηνπηξηζζεέ ε ηηκά ηνπ πνισληθνχ διφηη θαηΪ ηελ πεξένδν 
αλαθνξΪο, ην απνηΫιεζκα ηεο εθαξκνγάο ηνπ πξναλαθεξνκΫλνπ αλσηΪηνπ νξένπ 

κεηαθνξΪο πνπ νξέδεηαη ζην ζεκεέν 7 γηα ηελ Πνισλέα ζα πνιιαπιαζηαζζεέ επέ 
ζπληειεζηά 1,04 γηα ηελ πεξένδν πνπ κεζνιαβεέ Ϋσο ηελ αλαζεψξεζε πνπ 

αλαθΫξεηαη ζηελ παξΪγξαθν 10 (2007-2009). 

πκπιεξσκαηηθΫο δηαηΪμεηο 

12. Όηαλ ζε δεδνκΫλν θξΪηνο κΫινο νη πεξηθΫξεηεο "ζηαδηαθάο εμφδνπ" πνπ 
νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 8 παξΪγξαθνο 1, αληηζηνηρνχλ ζην Ϋλα ηξέην ηνπιΪρηζηνλ ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ εέλαη πιάξσο επηιΫμηκεο γηα βνάζεηα 

ηνπ ζηφρνπ 1 θαηΪ ην 2006, ηα πνζνζηΪ ηεο βνάζεηαο εέλαη 80 % ηεο αηνκηθάο 
ηνπο θαηΪ θεθαιάλ Ϋληαζεο ελέζρπζεο ηνπ 2006 θαηΪ ην 2007, 75 % θαηΪ ην 

2008, 70 % θαηΪ ην 2009, 65 % θαηΪ ην 2010, 60 % θαηΪ ην 2011, 55 % θαηΪ ην 
2012 θαη 50 % θαηΪ ην 2013. 

13. Όζνλ αθνξΪ ηηο κεηαβαηηθΫο ξπζκέζεηο ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 6 ζηνηρεέα 
α) θαη β), ην ζεκεέν εθθέλεζεο θαηΪ ην 2007 γηα ηηο πεξηθΫξεηεο εθεέλεο πνπ δελ 

άηαλ επηιΫμηκεο γηα θαζεζηψο ζηφρνπ 1 θαηΪ ηελ πεξένδν 2000-2006, ά ησλ νπνέσλ 
ε επηιεμηκφηεηα Ϊξρηζε ην 2004, ζα εέλαη ην 90 % ηνπ ζεσξεηηθνχ ηνπο επηπΫδνπ 

θαηΪ θεθαιάλ Ϋληαζεο ηεο ελέζρπζεο ηνπ 2006, ππνινγηδφκελνπ βΪζεη ηεο κεζφδνπ 

θαηαλνκάο ηνπ Βεξνιέλνπ ηνπ 1999 θαη κε ην πεξηθεξεηαθφ ηνπο θαηΪ θεθαιάλ 
επέπεδν ηνπ ΑΔγρΠ εμνκνηνχκελν πξνο ην 75 % ηνπ κΫζνπ φξνπ ηεο ΔΔ ησλ 15. 

14. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξΪθνπ 7, νη πνισληθΫο πεξηθΫξεηεο επηπΫδνπ NUTS 
2 Lubelskie, Podkarpackie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie θαη Świętokrzyskie, ησλ 

νπνέσλ ηα θαηΪ θεθαιάλ ΑΔγρΠ (ΜΑΓ) εέλαη ηα πΫληε ρακειφηεξα ηεο ΔΔ ησλ 25, 
ιακβΪλνπλ απφ ην ΔΣΠΑ ρξεκαηνδφηεζε ππεξΪλσ θαη πΫξαλ εθεέλεο γηα ηελ νπνέα 

εέλαη Ϊιισο επηιΫμηκεο. Η πξφζζεηε απηά ρξεκαηνδφηεζε αλΫξρεηαη ζε 107 επξψ 

αλΪ θΪηνηθν γηα ηελ πεξένδν 2007-2013 δπλΪκεη ηνπ ζηφρνπ "χγθιηζε". 
Οπνηαδάπνηε πξνο ηα Ϊλσ πξνζαξκνγά ησλ πνζψλ πνπ ρνξεγνχληαη ζηελ Πνισλέα 

δπλΪκεη ηεο παξαγξΪθνπ 10, δελ ζα πεξηιακβΪλεη απηά ηελ πξφζζεηε 
ρξεκαηνδφηεζε 



15. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξΪθνπ 7, ε πεξηθΫξεηα επηπΫδνπ NUTS 2 Közép-

Magyarország ιακβΪλεη πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε 140 εθαη. επξψ γηα ηελ πεξένδν 
2007-2013. Γηα ηελ πεξηθΫξεηα απηά ζα εθαξκνζζνχλ νη έδηεο θαλνληζηηθΫο 

δηαηΪμεηο κε εθεέλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο πεξηθΫξεηεο ηνπ Ϊξζξνπ 8 παξΪγξαθνο 1. 

16. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξΪθνπ 7, ε πεξηθΫξεηα επηπΫδνπ NUTS 2 ηεο 

ΠξΪγαο ιακβΪλεη πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 200 εθαη. επξψ γηα ηελ πεξένδν 
2007-2013 δπλΪκεη ηνπ ζηφρνπ "Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

απαζρφιεζε". 

17. Η Κχπξνο ζα επσθειεζεέ θαηΪ ηελ πεξένδν 2007-2013 απφ ηηο κεηαβαηηθΫο 

ξπζκέζεηο νη νπνέεο εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηθΫξεηεο πνπ νξέδνληαη ζην ζεκεέν 6 

ζηνηρεέν β), κε ζεκεέν εθθέλεζεο ην 2007 ζχκθσλα κε ην ζεκεέν 13. 

18. Οη πεξηθΫξεηεο επηπΫδνπ NUTS 2 Itä Suomi θαη Madeira, κνινλφηη δηαηεξνχλ ην 

θαζεζηψο πεξηθεξεηψλ ζηαδηαθάο Ϋληαμεο, ζα επσθεινχληαη απφ ηηο κεηαβαηηθΫο 
δεκνζηνλνκηθΫο ξπζκέζεηο πνπ θαζνξέδνληαη ζην ζεκεέν 6 ζηνηρεέν α). 

19. Η πεξηθΫξεηα επηπΫδνπ NUTS 2 ησλ Καλαξέσλ Νάζσλ ιακβΪλεη πξφζζεηε 
ρξεκαηνδφηεζε 100 εθαη. επξψ γηα ηελ πεξένδν 2007-2013 δπλΪκεη ηεο 

κεηαβαηηθάο ζηάξημεο πνπ αλαθΫξεηαη ζην Ϊξζξν 8 παξΪγξαθνο 2. 

20. Οη εμφρσο απφθεληξεο πεξηθΫξεηεο πνπ πξνζδηνξέδνληαη ζην Ϊξζξν 299 ηεο 

ζπλζάθεο θαη νη πεξηθΫξεηεο επηπΫδνπ NUTS 2 νη νπνέεο πιεξνχλ ηα θξηηάξηα πνπ 
πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 2 ηνπ πξσηνθφιινπ αξηζ. 6 ηεο ζπλζάθεο πξνζρψξεζεο 

ηεο Απζηξέαο, ηεο Φηλιαλδέαο θαη ηεο νπεδέαο δηθαηνχληαη, ιφγσ ησλ ηδηαέηεξσλ 
πεξηνξηζκψλ ηνπο, πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΣΠΑ. Η ρξεκαηνδφηεζε 

απηά ζα αλΫξρεηαη ζε 35 επξψ αλΪ θΪηνηθν θαη' Ϋηνο θαη ζα ζπκπιεξψλεη 

νπνηαδάπνηε Ϊιιε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ νπνέα εέλαη επηιΫμηκεο νη ελ ιφγσ 
πεξηθΫξεηεο. 

21. Όζνλ αθνξΪ ηηο πηζηψζεηο δπλΪκεη ηεο δηαζπλνξηαθάο ζπληζηψζαο ηνπ ζηφρνπ 
"Δπξσπατθά εδαθηθά ζπλεξγαζέα" πεξέ ηεο νπνέαο ην Ϊξζξν 7 παξΪγξαθνο 1, ε 

Ϋληαζε ηεο ελέζρπζεο γηα ηηο πεξηθΫξεηεο θαηΪ κάθνο ησλ παιαηψλ εμσηεξηθψλ 
ρεξζαέσλ ζπλφξσλ κεηαμχ ηεο ΔΔ ησλ 15 θαη ηεο ΔΔ ησλ 12 θαη κεηαμχ ηεο ΔΔ ησλ 

25 θαη ηεο ΔΔ ησλ 2 ζα εέλαη θαηΪ 50 % πςειφηεξε απφ εθεέλε ησλ Ϊιισλ 

ζρεηηθψλ πεξηθεξεηψλ. 

22. ε αλαγλψξηζε ηεο εηδηθάο πξνζπΪζεηαο γηα ηε δηαδηθαζέα εηξάλεπζεο ζηε 

Βφξεηα Ιξιαλδέα, θαηΪ ηελ πεξένδν 2007-2013 ζα δηαηεζεέ ζπλνιηθφ πνζφ 200 εθαη. 
επξψ γηα ην πξφγξακκα PEACE. Σν πξφγξακκα PEACE ζα πινπνηεζεέ σο 

πξφγξακκα δηαζπλνξηαθάο ζπλεξγαζέαο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 3 παξΪγξαθνο 
2 ζηνηρεέν γ) θαη, πξνθεηκΫλνπ λα πξναρζεέ ε θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά 

ζηαζεξφηεηα ζηηο αθνξψκελεο πεξηθΫξεηεο, ζα πεξηιακβΪλεη, ηδέσο, δξΪζεηο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο ζπλνράο κεηαμχ ησλ θνηλνηάησλ. ΔπηιΫμηκε πεξηνρά ζα εέλαη ην 
ζχλνιν ηεο Βφξεηαο Ιξιαλδέαο θαη νη παξακεζφξηεο πεξηνρΫο ηεο Ιξιαλδέαο. Σν 

πξφγξακκα απηφ ζα πινπνηεζεέ δπλΪκεη ηνπ ζηφρνπ "Δπξσπατθά εδαθηθά 
ζπλεξγαζέα" ηεξψληαο πιάξσο ηελ πξνζζεηηθφηεηα ησλ παξεκβΪζεσλ ησλ 

δηαξζξσηηθψλ ηακεέσλ. 

23. ηηο πεξηθΫξεηεο ηεο νπεδέαο νη νπνέεο εκπέπηνπλ ζην ζηφρν "Πεξηθεξεηαθά 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε" ζα δηαηεζεέ πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε ΔΣΠΑ 
150 εθαη. επξψ. 

24. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξΪθνπ 7, ε Δζζνλέα, ε Λεηηνλέα θαη ε Ληζνπαλέα, νη 
νπνέεο αληηπξνζσπεχνπλ εθΪζηε κηα πεξηθΫξεηα επηπΫδνπ NUTS 2, ιακβΪλνπλ 

πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 35 επξψ θαηΪ θεθαιάλ γηα ηελ πεξένδν 2007-

2013. 

25. ηηο πεξηθΫξεηεο ηεο Απζηξέαο νη νπνέεο εκπέπηνπλ ζηνλ ζηφρν "Πεξηθεξεηαθά 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε" θαη βξέζθνληαη ζηα παιαηΪ εμσηεξηθΪ ζχλνξα 
ηεο ΔΔ, δηαηέζεηαη πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε 150 εθαη. επξψ απφ ην ΔΣΠΑ. Η 

Βαπαξέα ιακβΪλεη νκνέσο ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 75 εθαη. επξψ δπλΪκεη ηνπ 
ζηφρνπ "Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε". 



26. Η Ιζπαλέα ιακβΪλεη πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 2,0 δηζεθαη. επξψ 

δπλΪκεη ηνπ ΔΣΠΑ, γηα ελέζρπζε ηεο Ϋξεπλαο, ηεο αλΪπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκέαο εθ 
κΫξνπο ησλ επηρεηξάζεσλ θαη πξνο φθειφο ηνπο, φπσο αλαθΫξεηαη ζην Ϊξζξν 4 

παξΪγξαθνο 1 θαη ζην Ϊξζξν 5 παξΪγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 
1080/2006. Η ελδεηθηηθά θαηαλνκά εέλαη 70 % γηα ηηο πεξηθΫξεηεο πνπ εέλαη 

επηιΫμηκεο ζην πιαέζην ηνπ ζηφρνπ ζχγθιηζεο ηνπ Ϊξζξνπ 5 θαη 5 % γηα ηηο 

πεξηθΫξεηεο πνπ εέλαη επηιΫμηκεο γηα ηε κεηαβαηηθά ζηάξημε ηνπ Ϊξζξνπ 8 
παξΪγξαθνο 1, θαζψο θαη 10 % γηα ηηο πεξηθΫξεηεο πνπ εέλαη επηιΫμηκεο ζην πιαέζην 

ηνπ ζηφρνπ αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ Ϊξζξνπ 6 θαη 15 % γηα ηηο πεξηθΫξεηεο πνπ 
εέλαη επηιΫμηκεο γηα ηε κεηαβαηηθά ζηάξημε ηνπ Ϊξζξνπ 8 παξΪγξαθνο 2. 

27. Η ΘΫνπηα θαη ε Μειέιηα ιακβΪλνπλ πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε ΔΣΠΑ χςνπο 50 
εθαη. επξψ γηα ηελ πεξένδν 2007-2013, δπλΪκεη ηεο κεηαβαηηθάο ζηάξημεο ηνπ 

Ϊξζξνπ 8 παξΪγξαθνο 1. 

28. Η Ιηαιέα ιακβΪλεη πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 1,4 δηζεθαη. επξψ δπλΪκεη 

ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακεέσλ, σο εμάο: 828 εθαη. επξψ γηα ηηο πεξηθΫξεηεο πνπ εέλαη 
επηιΫμηκεο γηα ην ζηφρν "χγθιηζε" ηνπ Ϊξζξνπ 5 παξΪγξαθνο 1, 111 εθαη. επξψ 

γηα ηελ πεξηθΫξεηα πνπ εέλαη επηιΫμηκε γηα ηε κεηαβαηηθά ζηάξημε ηνπ Ϊξζξνπ 8 

παξΪγξαθνο 1, 251 εθαη. επξψ γηα ηελ πεξηθΫξεηα πνπ εέλαη επηιΫμηκε γηα ηε 
κεηαβαηηθά ζηάξημε ηνπ Ϊξζξνπ 8 παξΪγξαθνο 2 θαη 210 εθαη. επξψ γηα ηηο 

πεξηθΫξεηεο πνπ εέλαη επηιΫμηκεο γηα ην ζηφρν "Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
απαζρφιεζε" ηνπ Ϊξζξνπ 6. 

29. Η Γαιιέα ιακβΪλεη πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 100 εθαη. επξψ γηα ηελ 
πεξένδν 2007-2013 δπλΪκεη ηνπ ζηφρνπ "Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

απαζρφιεζε" σο αλαγλψξηζε ησλ ηδηαέηεξσλ ζπλζεθψλ ηεο Κνξζηθάο (30 εθαη. 

επξψ) θαη ηνπ Γαιιηθνχ Αηλψ (70 εθαη. επξψ). 

30. Πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 167 εθαη. επξψ δηαηέζεηαη ζηα αλαηνιηθΪ 

Länder ηεο Γεξκαλέαο πνπ εέλαη επηιΫμηκα γηα ζηάξημε δπλΪκεη ηνπ ζηφρνπ 
"χγθιηζε" ηνπ Ϊξζξνπ 5 παξΪγξαθνο 1. Πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 58 

εθαη. επξψ δηαηέζεηαη ζηα αλαηνιηθΪ Länder ηεο Γεξκαλέαο πνπ εέλαη επηιΫμηκα γηα 
ηε κεηαβαηηθά ζηάξημε ηνπ Ϊξζξνπ 8 παξΪγξαθνο 1. 

31. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ ζεκεένπ 7, ρνξεγεέηαη πξφζζεηε ζπλνιηθά 
ρξεκαηνδφηεζε ΔΣΠΑ χςνπο 300 εθαη. επξψ γηα ην ζηφρν επξσπατθάο εδαθηθάο 

ζπλεξγαζέαο σο εμάο: 200 εθαη. επξψ γηα ηε δηαθξαηηθά ζπλεξγαζέα θαηΪ ηελ 

Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 7 παξΪγξαθνο 2, θαη 100 εθαη. επξψ γηα ηε δηαπεξηθεξεηαθά 
ζπλεξγαζέα θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 7 παξΪγξαθνο 3. 

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

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

Αλψηαηα φξηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πνζνζηΪ ζπγρξεκαηνδφηεζεο 

(ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 53) 

Κξηηάξηα | ΚξΪηε κΫιε | ΔΣΠΑ θαη ΔΚΣ Πνζνζηφ επηιΫμηκεο δαπΪλεο | Σακεέν 

πλνράο Πνζνζηφ επηιΫμηκεο δαπΪλεο | 

(1)ΚξΪηε κΫιε ησλ νπνέσλ ην κΫζν θαηΪ θεθαιάλ αθαζΪξηζην εγρψξην πξντφλ 

(ΑΔγρΠ), γηα ηελ πεξένδν 2001-2003, άηαλ κηθξφηεξν απφ ην 85 % ηνπ κΫζνπ φξνπ 
ηεο ΔΔ ησλ 25 ζηελ έδηα πεξένδν | Σζερηθά Γεκνθξαηέα, Δζζνλέα, ΔιιΪδα, Κχπξνο, 

Λεηηνλέα, Ληζνπαλέα, Οπγγαξέα, ΜΪιηα, Πνισλέα, Πνξηνγαιέα, ινβελέα, ινβαθέα | 

85 % γηα ηνπο ζηφρνπο "χγθιηζε" θαη "Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
απαζρφιεζε" | 85 % | 

(2)ΚξΪηε κΫιε, εθηφο ησλ θξαηψλ ηνπ ζεκεένπ 1, επηιΫμηκα γηα ην κεηαβαηηθφ 
θαζεζηψο ηνπ Σακεένπ πλνράο ηελ 1ε Ιαλνπαξένπ 2007 | Ιζπαλέα | 80 % γηα ηηο 

πεξηθΫξεηεο ηνπ ζηφρνπ "χγθιηζε" θαη ηηο πεξηθΫξεηεο "ζηαδηαθάο εηζφδνπ" δπλΪκεη 
ηνπ ζηφρνπ "Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε" 50 % γηα ηνπο 

ζηφρνπο "Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε" εθηφο ησλ 
πεξηθεξεηψλ "ζηαδηαθάο εηζφδνπ" | 85 % | 

(3)ΚξΪηε κΫιε εθηφο ησλ θξαηψλ ησλ ζεκεέσλ 1 θαη 2 | ΒΫιγην, Γαλέα, 
Οκνζπνλδηαθά Γεκνθξαηέα ηεο Γεξκαλέαο, Γαιιέα, Ιξιαλδέα, Ιηαιέα, Λνπμεκβνχξγν, 



ΚΪησ Υψξεο, Απζηξέα, Φηλιαλδέα, νπεδέα θαη ΗλσκΫλν Βαζέιεην | 75 % γηα ην 

ζηφρν "χγθιηζε" | — | 

(4)ΚξΪηε κΫιε εθηφο ησλ θξαηψλ ησλ ζεκεέσλ 1 θαη 2 | ΒΫιγην, Γαλέα, 

Οκνζπνλδηαθά Γεκνθξαηέα ηεο Γεξκαλέαο, Γαιιέα, Ιξιαλδέα, Ιηαιέα, Λνπμεκβνχξγν, 
ΚΪησ Υψξεο, Απζηξέα, Φηλιαλδέα, νπεδέα θαη ΗλσκΫλν Βαζέιεην | 50 % γηα ην 

ζηφρν "Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε" | — | 

(5)Δμφρσο απφθεληξεο πεξηθΫξεηεο ηνπ Ϊξζξνπ 299 παξΪγξαθνο 2 ηεο ζπλζάθεο νη 

νπνέεο επσθεινχληαη απφ ηελ πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηηο πεξηθΫξεηεο απηΫο 
ε νπνέα κλεκνλεχεηαη ζην ζεκεέν 20 ηνπ Παξαξηάκαηνο ΙΙ | Ιζπαλέα, Γαιιέα θαη 

Πνξηνγαιέα | 50 % | — | 

(6)Δμφρσο απφθεληξεο πεξηθΫξεηεο ηνπ Ϊξζξνπ 299 παξΪγξαθνο 2 ηεο ζπλζάθεο | 

Ιζπαλέα, Γαιιέα θαη Πνξηνγαιέα | 85 % γηα ηνπο ζηφρνπο "χγθιηζε" θαη 

"Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε" | — | 

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

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV 

Καηεγνξέεο δαπαλψλ 

(ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 9 παξΪγξαθνο 3) 

| ηφρνη"χγθιηζε" θαη "Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε" | 

| ηφρνο"χγθιηζε" θαη πεξηθΫξεηεο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 8 παξΪγξαθνο 2 

κε ηελ επηθχιαμε ηεο απφθαζεο πνπ ιακβΪλεηαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 5 
παξΪγξαθνο 3 ηειεπηαέν εδΪθην ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 | 

Κσδηθφο | ΘΫκαηα πξνηεξαηφηεηαο | 

| Έξεπλα θαη ηερλνινγηθά αλΪπηπμε (Δ&ΣΑ), θαηλνηνκέα θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα | 

01 | Γξαζηεξηφηεηεο Δ&ΣΑ ζε εξεπλεηηθΪ θΫληξα | 

02 | Τπνδνκά Δ&ΣΑ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ θηηξέσλ, ησλ νξγΪλσλ θαη ησλ 
δηθηχσλ ππνινγηζηψλ κεγΪιεο ηαρχηεηαο πνπ ζπλδΫνπλ εξεπλεηηθΪ θΫληξα) θαη 

θΫληξα ηθαλφηεηαο φζνλ αθνξΪ ζπγθεθξηκΫλεο ηερλνινγέεο | 

03 | ΜεηαθνξΪ ηερλνινγέαο θαη βειηέσζε ησλ δηθηχσλ ζπλεξγαζέαο κεηαμχ κηθξψλ 

θαη κεζαέσλ επηρεηξάζεσλ (ΜΜΔ), κεηαμχ απηψλ θαη Ϊιισλ επηρεηξάζεσλ θαη 

παλεπηζηεκέσλ, ηδξπκΪησλ κεηαδεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο θΪζε ηχπνπ, 
πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, εξεπλεηηθψλ θΫληξσλ θαη επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

πφισλ (επηζηεκνληθΪ θαη ηερλνινγηθΪ πΪξθα, ηερλνπφινη θ.ιπ.) | 

04 | Βνάζεηα πξνο ηελ Δ&ΣΑ, ηδέσο ησλ ΜΜΔ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο 

πξφζβαζεο ζε ππεξεζέεο Δ&ΣΑ εξεπλεηηθψλ θΫληξσλ) | 

05 | ΠξνεγκΫλεο ππεξεζέεο ζηάξημεο γηα ηηο επηρεηξάζεηο θαη νκέινπο επηρεηξάζεσλ | 

06 | Βνάζεηα πξνο ηηο ΜΜΔ γηα ηελ πξνψζεζε θηινπεξηβαιινληηθψλ πξντφλησλ θαη 
δηαδηθαζηψλ παξαγσγάο (εηζαγσγά νπζηαζηηθνχ ζπζηάκαηνο πεξηβαιινληηθάο 

δηαρεέξηζεο, πηνζΫηεζε θαη ρξάζε ηερλνινγηψλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο, 
ελζσκΪησζε θαζαξψλ ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγά ηεο επηρεέξεζεο) | 

07 | Δπελδχζεηο ζε επηρεηξάζεηο πνπ ζπλδΫνληαη Ϊκεζα κε ηελ Ϋξεπλα θαη ηελ 
θαηλνηνκέα (θαηλνηφκεο ηερλνινγέεο, ζχζηαζε λΫσλ επηρεηξάζεσλ απφ ηα 

παλεπηζηάκηα, πθηζηΪκελα θΫληξα θαη επηρεηξάζεηο Δ&ΣΑ θ.ιπ.) | 

08 | Άιιεο επελδχζεηο ζε επηρεηξάζεηο | 

09 | Άιια κΫηξα γηα ηελ ηφλσζε ηεο Ϋξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκέαο θαη ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ ΜΜΔ | 

| Κνηλσλέα ηεο πιεξνθνξέαο | 

10 | Σειεθσληθά ππνδνκά (ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ) | 

11 | Σερλνινγέεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ (πξφζβαζε, αζθΪιεηα, 
δηαιεηηνπξγηθφηεηα, πξφιεςε θηλδχλσλ, Ϋξεπλα, θαηλνηνκέα, ειεθηξνληθφ 

πεξηερφκελν θ.ιπ.) | 

12 | Σερλνινγέεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ (ΓΔΓ-ΣΔΠ) | 



13 | Τπεξεζέεο θαη εθαξκνγΫο γηα ηνλ πνιέηε (ειεθηξνληθά πγεέα, ειεθηξνληθά 

δηαθπβΫξλεζε, ειεθηξνληθά κΪζεζε, ειεθηξνληθά Ϋληαμε θ.ιπ.) | 

14 | Τπεξεζέεο θαη εθαξκνγΫο γηα ηηο ΜΜΔ (ειεθηξνληθφ εκπφξην, εθπαέδεπζε θαη 

θαηΪξηηζε, δηθηχσζε θ.ιπ.) | 

15 | Άιια κΫηξα γηα ηε βειηέσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ ΜΜΔ ζηηο ΣΠΔ θαη ηεο 

νπζηαζηηθάο ρξάζεο ηνπο | 

| ΜεηαθνξΫο | 

16 | ηδεξφδξνκνη | 

17 | ηδεξφδξνκνη (ΓΔΓ-Μ) | 

20 | Απηνθηλεηφδξνκνη | 

21 | Απηνθηλεηφδξνκνη (ΓΔΓ-Μ) | 

26 | ΠνιπηξνπηθΫο κεηαθνξΫο | 

27 | ΠνιπηξνπηθΫο κεηαθνξΫο (ΓΔΓ-Μ) | 

28 | Δπθπά ζπζηάκαηα κεηαθνξψλ | 

29 | ΑεξνιηκΫλεο | 

30 | ΛηκΫλεο | 

32 | ΔζσηεξηθΫο πισηΫο νδνέ (ΓΔΓ-Μ) | 

| ΔλΫξγεηα | 

34 | Ηιεθηξηθά ελΫξγεηα (ΓΔΓ-Δ) | 

36 | Φπζηθφ αΫξην (ΓΔΓ-Δ) | 

38 | ΠεηξειατθΪ πξντφληα (ΓΔΓ-Δ) | 

39 | Αλαλεψζηκε ελΫξγεηα: αηνιηθά ελΫξγεηα | 

40 | Αλαλεψζηκε ελΫξγεηα: ειηαθά ελΫξγεηα | 

41 | Αλαλεψζηκε ελΫξγεηα: βηνκΪδα | 

42 | Αλαλεψζηκε ελΫξγεηα: πδξνειεθηξηθά ελΫξγεηα, γεσζεξκηθά ελΫξγεηα θαη Ϊιιεο 
κνξθΫο | 

43 | Δλεξγεηαθά απφδνζε, ζπκπαξαγσγά, δηαρεέξηζε ελΫξγεηαο | 

| Πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη πξφιεςε θηλδχλσλ | 

52 | Πξναγσγά θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ | 

| Βειηέσζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκΫλσλ θαη ησλ εηαηξηψλ, ησλ 
επηρεηξάζεσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ | 

62 | ΑλΪπηπμε ζπζηεκΪησλ θαη ζηξαηεγηθψλ δηα βένπ κΪζεζε ζηηο επηρεηξάζεηο· 
παξνρά θαηΪξηηζεο θαη ππεξεζηψλ πξνο ηνπο εξγαδνκΫλνπο γηα ηε βειηέσζε ηεο 

δπλαηφηεηαο πξνζαξκνγάο ηνπο ζηηο κεηαβνιΫο· πξναγσγά ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκέαο | 

63 | ρεδηαζκφο θαη δηΪδνζε θαηλνηφκσλ θαη πιΫνλ παξαγσγηθψλ ηξφπσλ 

νξγΪλσζεο ηεο εξγαζέαο | 

64 | ΑλΪπηπμε εηδηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ απαζρφιεζε, ηελ θαηΪξηηζε θαη ηε 

ζηάξημε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαδηΪξζξσζε θιΪδσλ θαη επηρεηξάζεσλ, θαη 
αλΪπηπμε ζπζηεκΪησλ γηα ηελ πξφβιεςε ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαβνιψλ θαη ησλ 

κειινληηθψλ απαηηάζεσλ φζνλ αθνξΪ ζΫζεηο απαζρφιεζεο θαη δεμηφηεηεο | 

| Βειηέσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηεο βησζηκφηεηαο | 

65 | Δθζπγρξνληζκφο θαη ελέζρπζε ησλ ζεζκηθψλ δνκψλ ηεο αγνξΪο εξγαζέαο | 

66 | Τινπνέεζε ελεξγψλ θαη πξνιεπηηθψλ κΫηξσλ ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο | 

67 | ΜΫηξα γηα ηελ ελζΪξξπλζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνράο ηνπ γεξΪζθνληνο 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη παξΪηαζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ βένπ | 

68 | ηάξημε ηεο απηναπαζρφιεζεο θαη ηεο ζχζηαζεο επηρεηξάζεσλ | 

69 | ΜΫηξα γηα ηε βειηέσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αχμεζε ηεο 
δηαξθνχο ζπκκεηνράο θαη πξνφδνπ ησλ γπλαηθψλ ζηελ απαζρφιεζε, ψζηε λα 

κεησζεέ ν δηαρσξηζκφο κε βΪζε ην θχιν ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο, θαη γηα ηελ 



ελαξκφληζε εξγαζέαο θαη ηδησηηθάο δσάο, ι.ρ. δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηε 

θξνληέδα παηδηψλ θαη εμαξηψκελσλ πξνζψπσλ | 

70 | ΔηδηθΫο δξΪζεηο γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνράο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

απαζρφιεζε θαη, ζπλεπψο, γηα ηελ ελέζρπζε ηεο θνηλσληθάο ηνπο ελζσκΪησζεο | 

| Βειηέσζε ηεο θνηλσληθάο ελζσκΪησζεο ησλ ιηγφηεξν επλνεκΫλσλ αηφκσλ | 

71 | Σξφπνη γηα ηελ ελζσκΪησζε θαη ηελ επαλΫληαμε ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο 

κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ· θαηαπνιΫκεζε ησλ δηαθξέζεσλ θαηΪ ηελ πξφζβαζε θαη 

ηελ πξφνδν ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο θαη πξναγσγά ηεο απνδνράο ηεο πνηθηιέαο ζην 
ρψξν εξγαζέαο | 

| Βειηέσζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαένπ | 

72 | ρεδηαζκφο, εηζαγσγά θαη εθαξκνγά κεηαξξπζκέζεσλ ζηα ζπζηάκαηα 

εθπαέδεπζεο θαη θαηΪξηηζεο κε ζθνπφ ηελ αλΪπηπμε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο, ηε 
βειηέσζε ηεο ζρΫζεο ηεο αξρηθάο θαη ηεο επαγγεικαηηθάο εθπαέδεπζεο θαη 

θαηΪξηηζεο κε ηελ αγνξΪ εξγαζέαο θαη ηε ζπλερά αλαβΪζκηζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ 
πξνζσπηθνχ θαηΪξηηζεο κε ζηφρν κηα νηθνλνκέα πνπ λα βαζέδεηαη ζηε γλψζε | 

73 | ΜΫηξα γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνράο ζηε δηΪ βένπ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε, 
κεηαμχ Ϊιισλ κε ηε ιάςε κΫηξσλ γηα ηελ επέηεπμε κεέσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

καζεηψλ πνπ εγθαηαιεέπνπλ ην ζρνιεέν ζε κηθξά ειηθέα θαη ησλ δηαρσξηζκψλ βΪζεη 

ηνπ θχινπ, θαη αχμεζε ηεο πξφζβαζεο ζηε βαζηθά, επαγγεικαηηθά θαη ηξηηνβΪζκηα 
εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε θαζψο θαη ηεο πνηφηεηΪο ηνπο | 

74 | ΑλΪπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ ηνκΫα ηεο Ϋξεπλαο θαη ηεο 
θαηλνηνκέαο, ηδέσο κΫζσ ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη ηεο εθπαέδεπζεο 

εξεπλεηψλ, θαη δξαζηεξηφηεηεο δηθηχσζεο κεηαμχ παλεπηζηεκέσλ, εξεπλεηηθψλ 
θΫληξσλ θαη επηρεηξάζεσλ | 

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