Σημανηική ανακοίνωζη νομικού πεπιεσομένος

32006R1828R(01)
Διοπθωηικό ζηον κανονιζμό (ΕΚ) απιθ. 1828/2006 ηηρ Επιηποπήρ, ηηρ
8ηρ Δεκεμβπίος 2006 , για ηη θέζπιζη κανόνων ζσεηικά με ηην εθαπμογή ηος
κανονιζμού (ΕΚ) απιθ. 1083/2006 ηος Σςμβοςλίος πεπί καθοπιζμού γενικών
διαηάξεων για ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, ηο Εςπωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και ηο Ταμείο Σςνοσήρ και ηος κανονιζμού (ΕΚ)
απιθ. 1080/2006 ηος Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος για ηο
Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ ( EE L 371 ηηρ 27.12.2006 )

Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 045 ηεο 15/02/2007 ζ. 0003 - 0115
Γηνξζσηηθφ ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 8εο
Γεθεκβξίνπ 2006, γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ Ππκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ
δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ
Θνηλσληθφ Ρακείν θαη ην Ρακείν Ππλνρήο θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1080/2006
ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Ρακείν
Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
(Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 371 ηεο 27εο Γεθεκβξίνπ 2006)
Ν θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 1828/2006 αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν:
Θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο
ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2006
γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ.
1083/2006 ηνπ Ππκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ
Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν θαη ην Ρακείν
Ππλνρήο θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΡΩΛ ΔΟΩΞΑΪΘΩΛ ΘΝΗΛΝΡΖΡΩΛ,
ηε ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Θνηλφηεηαο,
ηνλ θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 11εο Ηνπιίνπ 2006, πεξί
θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο,
ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν θαη ην Ρακείν Ππλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1260/1999 [1], θαη ηδίσο ην άξζξν 37 παξάγξαθνο 1
ζηνηρείν δ), ην άξζξν 44 ηξίην εδάθην, ην άξζξν 59 παξάγξαθνο 6, ην άξζξν 60
ζηνηρείν β), ην άξζξν 66 παξάγξαθνο 3, ην άξζξν 67 παξάγξαθνο 2, ην άξζξν 69
παξάγξαθνο 1, ην άξζξν 70 παξάγξαθνο 3, ην άξζξν 71 παξάγξαθνο 5, ην άξζξν
72 παξάγξαθνο 2, ην άξζξν 74 παξάγξαθνο 2, ην άξζξν 76 παξάγξαθνο 4 θαη ην
άξζξν 99 παξάγξαθνο 5 δεχηεξν εδάθην,
ηνλ θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ, ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006, γηα ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1783/1999 [2], θαη
ηδίσο ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 2 δεχηεξν εδάθην θαη ην άξζξν 13 δεχηεξν εδάθην,
Δθηηκψληαο ηα αθφινπζα:
(1) Ν θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 αληηθαζηζηά ηνλ θαλνληζκφ (ΔΘ)
αξηζ.1260/1999 ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1999, πεξί γεληθψλ δηαηάμεσλ
γηα ηα δηαξζξσηηθά ηακεία [3], θαη ν θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 1080/2006 αληηθαζηζηά
ηνλ θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 1783/1999 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ, ηεο 12εο Ηνπιίνπ 1999, ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Ρακείν
Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο [4]. Θαη νη δχν θαλνληζκνί ιακβάλνπλ ππφςε ηηο λέεο
εμειίμεηο ζην ηνκέο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ. Δλδείθλπηαη σο εθ ηνχηνπ λα
ζεζπηζηνχλ λέεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ησλ θαλνληζκψλ (ΔΘ) αξηζ. 1080/2006 θαη
(ΔΘ) αξηζ. 1083/2006.

(2) Ζ εκπεηξία έρεη απνδείμεη φηη νη πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ γλσξίδνπλ
επαξθψο ην ξφιν ηεο Θνηλφηεηαο ζηε ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ
ηφλσζε ηεο νηθνλνκηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη
ηελ ελίζρπζε ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο. Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα
θαηαξηηζηεί έλα επηθνηλσληαθφ ζρέδην, ην νπνίν λα θαζνξίδεη ιεπηνκεξψο ηα κέηξα
πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο πνπ είλαη αλαγθαία ψζηε λα γεθπξσζεί ην ράζκα
πνπ παξαηεξείηαη ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ελεκέξσζε. Γηα ηνλ ίδην ιφγν είλαη
επίζεο απαξαίηεην λα θαζνξηζηνχλ νη αξκνδηφηεηεο θαη νη ξφινη πνπ ζα πξέπεη λα
αλαιάβεη θάζε εκπιεθφκελνο θνξέαο.
(3) Ξξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο
ρξεκαηνδφηεζεο δηαδίδνληαη επξέσο ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θαη φηη
πιεξνχληαη νη επηηαγέο πεξί δηαθάλεηαο, ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ην ειάρηζην
πεξηερφκελν ησλ κέηξσλ πιεξνθφξεζεο πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ ελεκέξσζε
ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο ηηο νπνίεο
παξέρνπλ απφ θνηλνχ ε Θνηλφηεηα θαη ηα θξάηε κέιε κέζσ ησλ Ρακείσλ. Δπηπιένλ,
ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε ππνρξεσηηθή δεκνζίεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη
λα αθνινπζεί ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο,
θαζψο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ ζα εθαξκφδνληαη.
(4) Γηα πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα σο πξνο ηε ρξήζε ησλ Ρακείσλ, ν θαηάινγνο ησλ
δηθαηνχρσλ, νη νλνκαζίεο ησλ πξάμεσλ θαη ην πνζφ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο
πνπ ρνξεγείηαη ζηηο πξάμεηο ζα πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχληαη κε ειεθηξνληθφ ή άιιν
ηξφπν.
(5) Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ελεκέξσζεο
θαη λα ππάξμεη θαιχηεξε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ηελ Δπηηξνπή θαη κεηαμχ ησλ
θξαηψλ κειψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο πιεξνθφξεζεο θαη
δεκνζηφηεηαο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, ζα πξέπεη λα δηνξηζηνχλ πξφζσπα
επαθήο αξκφδηα γηα ηα ελ ιφγσ κέηξα, ηα νπνία ζα πξέπεη επίζεο λα ζπκκεηέρνπλ
ζε θνηλνηηθά δίθηπα.
(6) Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 37 θαη 67 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ.
1083/2006, είλαη απαξαίηεην λα πξνβιεθζνχλ ιεπηνκεξείο θαλφλεο θαη θαηεγνξίεο
πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηα θξάηε κέιε λα ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή εληαίεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ρξήζε ησλ πφξσλ ησλ Ρακείσλ,
θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζσξεπηηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ ησλ
Ρακείσλ αλά θαηεγνξίεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ θαη πνπ ζα δψζνπλ
ζηελ Δπηηξνπή ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλεη, κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν, ηα άιια
ζεζκηθά φξγαλα θαη ηνπο πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε ρξήζε ησλ
Ρακείσλ, θαζψο θαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 9
παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006.
(7) Όζνλ αθνξά ην άξζξν 60 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 θαη κε βάζε
ηελ απνθηεζείζα πείξα, είλαη αλαγθαίν λα θαζνξηζηνχλ νη ππνρξεψζεηο ησλ
δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ φζνλ αθνξά ηνπο δηθαηνχρνπο θαηά ην ζηάδην πνπ νδεγεί
ζηελ επηινγή θαη ηελ έγθξηζε ησλ πξάμεσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ, φζνλ αθνξά
ηηο πηπρέο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ νη επαιεζεχζεηο ησλ δαπαλψλ πνπ
δειψλνληαη απφ ην δηθαηνχρν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ ησλ
αηηήζεσλ επηζηξνθήο δαπαλψλ θαη ησλ επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ επηκέξνπο
πξάμεσλ· θαη, ηέινο, φζνλ αθνξά ηνπο φξνπο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη φηαλ νη
επηηφπηεο επαιεζεχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη δεηγκαηνιεπηηθά.
(8) Δπηπξνζζέησο, είλαη αλαγθαίν λα θαζνξηζηνχλ αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία πνπ ζα
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ινγηζηηθά έγγξαθα θάζε πξάμεο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ
ζα αξρεηνζεηνχληαη, φπσο ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε, ηα νπνία νη
δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα θαηαρσξίδνπλ, λα απνζεθεχνπλ θαη λα
δηαβηβάδνπλ ζηελ Δπηηξνπή θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο.
(9) Γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ
επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ζα κπνξνχλ λα ειέγρνληαη νξζά, είλαη απαξαίηεην
λα θαζνξηζηνχλ ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνί κηα δηαδξνκή ειέγρνπ
πξνθεηκέλνπ λα ζεσξείηαη επαξθήο.

(10) Ν έιεγρνο ησλ πξάμεσλ δηελεξγείηαη κε ηελ επζχλε ηεο αξρήο ειέγρνπ. Γηα λα
εμαζθαιηζηεί φηη ην πεδίν θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειέγρσλ είλαη επαξθείο θαη
φηη νη ελ ιφγσ έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη κε βάζε εληαία πξφηππα ζε φια ηα θξάηε
κέιε, είλαη απαξαίηεην λα πξνβιεθζνχλ νη φξνη ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα
πιεξνχλ.
(11) Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πείξα πνπ έρεη απνθηεζεί, είλαη αλαγθαίν λα
θαζνξηζηεί ιεπηνκεξψο ε βάζε δεηγκαηνιεςίαο ησλ πξνο έιεγρν πξάμεσλ, ηελ
νπνία ζα πξέπεη λα ηεξεί ε αξρή ειέγρνπ θαηά ηελ θαηάξηηζε ή ηελ έγθξηζε ηεο
κεζφδνπ δεηγκαηνιεςίαο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ νξηζκέλα ηερληθά
θξηηήξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή ηπραίνπ ζηαηηζηηθνχ δείγκαηνο,
θαζψο θαη νη παξάγνληεο πνπ ζα ζπλππνινγίδνληαη θαηά ηε ζπιινγή
ζπκπιεξσκαηηθνχ δείγκαηνο.
(12) Γηα λα απινπζηεπζνχλ θαη λα ελαξκνληζηνχλ ηα πξφηππα θαηάξηηζεο θαη
παξνπζίαζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ειέγρνπ, ηεο εηήζηαο έθζεζεο ειέγρνπ θαη ησλ
δειψζεσλ θιεηζίκαηνο γηα ηηο νπνίεο είλαη ππεχζπλε ε αξρή ειέγρνπ δπλάκεη ηνπ
άξζξνπ 62 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006, είλαη αλαγθαίν λα θαζνξηζηεί
αλαιπηηθά ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ ε θχζε θαη ε πνηφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη.
(13) Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πιένλ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 φζνλ αθνξά ηε δηάζεζε εγγξάθσλ θαη ηα
δηθαηψκαηα ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζε
φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο θαη ηνπο ειέγρνπο, νη δηαρεηξηζηηθέο
αξρέο πξέπεη λα κεξηκλνχλ ψζηε νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ηαπηφηεηα θαη
ηε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηα δηθαηνινγεηηθά
λα είλαη άκεζα δηαζέζηκεο θαη ηα ελ ιφγσ έγγξαθα λα δηαβηβάδνληαη ζε ειάρηζην
αξηζκφ πξνζψπσλ θαη θνξέσλ. Γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, είλαη απαξαίηεην λα
θαζνξηζηνχλ ηα κέζα θαηαρψξηζεο δεδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα ζεσξνχληαη θνηλψο
απνδεθηά γηα ηελ ηήξεζε απηψλ ησλ εγγξάθσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη εζληθέο αξρέο
ζα πξέπεη λα πξνβιέςνπλ ηηο αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ φηη ηα
έγγξαθα πνπ ηεξνχληαη ζπκπίπηνπλ κε ηα πξσηφηππα, θαηά πεξίπησζε, θαη
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αμηφπηζηε βάζε ειέγρνπ.
(14) Ζ ελαξκφληζε ησλ πξνηχπσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε
ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ πιεξσκψλ απαηηεί λα δηεπθξηληζηνχλ ην πεξηερφκελν
απηψλ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη αηηήζεσλ, θαζψο θαη ε θχζε θαη ε πνηφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη. Ξξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ιεπηνκεξείο
δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 61 ζηνηρείν ζη) ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006, ην κεηξψν ησλ πνζψλ πνπ κπνξνχλ λα
αλαθηεζνχλ θαη ησλ πνζψλ πνπ απνζχξνληαη κεηά ηελ αθχξσζε ηνπ ζπλφινπ ή
κέξνπο ηεο ζπλεηζθνξάο γηα κηα πξάμε θαη ηε ζπλαθή ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο.
(15) Ρν άξζξν 71 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 νξίδεη φηη, πξηλ απφ ηελ
ππνβνιή ηεο πξψηεο αίηεζεο ελδηάκεζεο πιεξσκήο ή ην αξγφηεξν εληφο δψδεθα
κελψλ απφ ηελ έγθξηζε θάζε επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, ηα θξάηε κέιε
ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή πεξηγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ,
θαζψο θαη έθζεζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ησλ
ζπζηεκάησλ θαη δηαηππψλεηαη γλψκε ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζή ηνπο πξνο ηηο
δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ νη νπνίεο αθνξνχλ ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη
ειέγρνπ. Δθφζνλ ηα ελ ιφγσ έγγξαθα ζπληζηνχλ νξηζκέλα απφ ηα θαίξηα ζηνηρεία
ζηα νπνία βαζίδεηαη ε Δπηηξνπή, ζην πιαίζην ηεο επηκεξηζκέλεο δηαρείξηζεο ηνπ
θνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη φηη ε ρξεκαηνδνηηθή
ζπλδξνκή ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα θξάηε κέιε ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο
αξρέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο
Θνηλφηεηαο, είλαη σο εθ ηνχηνπ αλαγθαίν λα θαζνξηζηνχλ ιεπηνκεξψο ηα ζηνηρεία
πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ απηά ηα έγγξαθα, θαζψο θαη ε βάζε ηεο
αμηνιφγεζεο θαη ηεο γλψκεο.
(16) Ρα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ
ζηφρνπ ηεο επξσπατθήο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ

θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 ππνβάιινληαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξα θξάηε
κέιε θαη έρνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΘ)
αξηζ. 1080/2006. Θαηά ζπλέπεηα, θξίλεηαη ζθφπηκν λα θαζνξηζηνχλ νη εηδηθέο
πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε πεξηγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ
δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ γηα ηα πξνγξάκκαηα απηά.
(17) Ρν άξζξν 74 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 νξίδεη, κεηαμχ άιισλ, φηη
γηα ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ησλ νπνίσλ νη ζπλνιηθέο επηιέμηκεο δεκφζηεο
δαπάλεο δελ ππεξβαίλνπλ ηα 750 εθαη. επξψ θαη γηα ηα νπνία ην επίπεδν ηεο
θνηλνηηθήο ζπγρξεκαηνδφηεζεο δελ ππεξβαίλεη ην 40 % ησλ ζπλνιηθψλ δεκφζησλ
δαπαλψλ έλα θξάηνο κέινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βαζηζηεί πεξηζζφηεξν ζε
εζληθνχο θνξείο θαη θαλφλεο γηα ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ θαζεθφλησλ ζρεηηθά κε
ηηο απαηηήζεηο ειέγρνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη αλαγθαίν λα πξνζδηνξηζηνχλ νη
επαιεζεχζεηο, νη έιεγρνη ησλ πξάμεσλ θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ κπνξνχλ λα
πξαγκαηνπνηνχληαη θαη λα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε εζληθνχο θαλφλεο θαη απφ
εζληθνχο θνξείο.
(18) Ωο κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ πνπ ππέρνπλ, ηα θξάηε
κέιε θαινχληαη λα δειψλνπλ θαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο παξαηππίεο. Νη θαλφλεο γηα
ηελ εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο πεξηέρνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ.
1681/94 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 11εο Ηνπιίνπ 1994, γηα ηηο παξαηππίεο θαη ηελ
αλάθηεζε ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ζηα πιαίζηα ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δηαξζξσηηθψλ πνιηηηθψλ, θαζψο θαη ηελ νξγάλσζε ελφο
ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα απηφ [5], θαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ.
1831/94 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 26εο Ηνπιίνπ 1994, γηα ηηο παξαηππίεο θαη ηελ
αλάθηεζε ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ζηα πιαίζηα ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηακείνπ ζπλνρήο, θαζψο θαη ηελ νξγάλσζε ελφο ζπζηήκαηνο
πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα απηφ [6]. Γηα ιφγνπο απινχζηεπζεο θαη ζαθήλεηαο, είλαη
ζθφπηκν λα ελζσκαησζνχλ νη ελ ιφγσ θαλφλεο ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ.
(19) Ξξέπεη λα πξνβιεθζεί ε επηζηξνθή ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ απφ ηελ Δπηηξνπή
φηαλ απηή θαιεί έλα θξάηνο κέινο λα θηλήζεη ή λα ζπλερίζεη δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο
κε ζθνπφ ηελ αλάθηεζε αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ θαηφπηλ παξαηππίαο.
Δπηπιένλ, πξέπεη λα πξνβιεθζεί φηη ην θξάηνο κέινο ζα ιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ ζα ηνπ επηηξέπνπλ ηελ θαηαλνκή ηεο απψιεηαο πνπ πξνέθπςε απφ κε
αλαθηεζέληα πνζά ζχκθσλα κε ην άξζξν 70 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ)
αξηζ. 1083/2006. Νη θαλφλεο ζα πξέπεη επίζεο λα πξνβιέπνπλ ηελ ηαθηηθή επαθή
κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηηο παξαηππίεο, ηε ρξήζε
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ γηα ηε δηελέξγεηα αλάιπζεο θηλδχλνπ θαη ηε
ζχληαμε εθζέζεσλ θαη, ηέινο, ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηηο αξκφδηεο επηηξνπέο.
(20) Γηα λα πεξηνξηζηεί ν δηνηθεηηθφο θφξηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ην ζχζηεκα
ππνβνιήο εθζέζεσλ θαη γηα λα δηαθπιαρζεί ην αλαγθαίν επίπεδν πιεξνθνξηψλ, ηα
θξάηε κέιε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ άκεζα απφ ην
άξζξν 61 ζηνηρείν ζη) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006, δελ ζα πξέπεη λα
ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ παξαηππίεο πνπ αθνξνχλ πνζά ρακειφηεξα απφ έλα
ζπγθεθξηκέλν θαηψηεξν φξην, εθηφο εάλ απηφ δεηείηαη ξεηψο απφ ηελ Δπηηξνπή.
(21) Κε βάζε ηελ νδεγία 95/46/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ, ηεο 24εο Νθησβξίνπ 1995, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ
πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ
ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ [7] θαη ηνλ θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ.
45/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ
2000, ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηα φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο
Θνηλφηεηαο θαη ζρεηηθά κε ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ [8]
είλαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξηζηεί, ζε ζρέζε κε ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη
δεκνζηφηεηαο θαη ην ειεγθηηθφ έξγν ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, φηη ε
Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα πξνιακβάλνπλ ηπρφλ κε εγθεθξηκέλε
δεκνζηνπνίεζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ή πξφζβαζε ζε απηά. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη

λα πξνζδηνξηζηεί ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν ε Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε ζα κπνξνχλ
λα επεμεξγάδνληαη ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα.
(22) Γηα ιφγνπο αθελφο αζθάιεηαο δηθαίνπ θαη αθεηέξνπ ίζεο κεηαρείξηζεο φισλ
ησλ θξαηψλ κειψλ, είλαη αλαγθαίν λα νξηζηεί ην πνζνζηφ πνπ ζα εθαξκφδεηαη γηα
ηε δεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε ζηελ νπνία κπνξεί λα πξνβεί ε Δπηηξνπή φηαλ έλα
θξάηνο κέινο δελ ηεξεί ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα δηαηεξεί, ζε φιεο ηηο νηθείεο
πεξηνρέο θαηά ηελ πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ, έλα ζπκθσλεκέλν επίπεδν δεκφζησλ
ή ηζνδχλακσλ δηαξζξσηηθψλ δαπαλψλ. Γηα ιφγνπο απινχζηεπζεο θαη
αλαινγηθφηεηαο δελ ζα εθαξκφδεηαη δεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε, εάλ ε δηαθνξά
κεηαμχ ηνπ ζπκθσλεκέλνπ επηπέδνπ θαη ηνπ επηπέδνπ πνπ επηηεχρζεθε είλαη ίζε ή
ρακειφηεξε απφ ην 3 % ηνπ ζπκθσλεκέλνπ επηπέδνπ (ειάρηζην θαηψηαην φξην).
Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, φηαλ ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν επηπέδσλ ππεξβαίλεη ην 3
% ηνπ ζπκθσλεκέλνπ επηπέδνπ, ην πνζνζηφ ζα ππνινγίδεηαη κε αθαίξεζε ηνπ
ειάρηζηνπ θαηψηαηνπ νξίνπ.
(23) Ζ ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ζπλεπάγεηαη απινχζηεπζε, κεγαιχηεξε
απνδνηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα, θαζψο θαη εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. Γηα ηελ πιήξε
αμηνπνίεζε απηψλ ησλ πιενλεθηεκάησλ, παξάιιεια κε ηε δηαθχιαμε ηεο
αζθάιεηαο ησλ αληαιιαγψλ, είλαη αλαγθαίν λα δεκηνπξγεζεί θνηλφ ζχζηεκα
πιεξνθνξηθήο, λα θαηαξηηζηεί θαηάινγνο ησλ εγγξάθσλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο γηα
ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε. Δίλαη σο εθ ηνχηνπ αλαγθαίν λα θαζνξηζηεί ην
κνξθφηππν θάζε εγγξάθνπ, παξάιιεια κε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ
πνπ απηά ηα έγγξαθα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, πξέπεη
λα θαζνξηζηεί ε ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο φζνλ αθνξά ηελ
ηαπηνπνίεζε ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηε κεηαθφξησζε ησλ εγγξάθσλ θαη ηελ ηπρφλ
επηθαηξνπνίεζή ηνπο.
(24) Πην πιαίζην ηεο νδεγίαο 1999/93/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ, ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 1999, ζρεηηθά κε ην θνηλνηηθφ πιαίζην γηα
ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο [9], θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην επίπεδν αζθάιεηαο θαη
εκπηζηεπηηθφηεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο ρξήζεο ησλ
Ρακείσλ, ηε ζηάζκε ησλ θαλφλσλ ηεο ηερληθήο θαη ηελ αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο,
θξίλεηαη αλαγθαίν λα δεηεζεί ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ.
(25) Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ηαρεία αλάπηπμε θαη ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ θνηλνχ
ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο, ην θφζηνο αλάπηπμήο ηνπ πξέπεη λα ρξεκαηνδνηεζεί
απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 θαη ην θφζηνο ηεο δηεπαθήο κε ηα εζληθά,
πεξηθεξεηαθά θαη ηνπηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο κπνξεί λα είλαη επηιέμηκν γηα
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα Ρακεία ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ ίδηνπ θαλνληζκνχ.
(26) Κε βάζε ηελ πείξα πνπ έρεη απνθηεζεί απφ ηελ πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ
2000-2006, είλαη απαξαίηεην λα νξηζηνχλ ιεπηνκεξψο νη φξνη πνπ ζα πξέπεη λα
πιεξνχλ ηα κέζα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ
ζην πιαίζην ελφο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Δλλνείηαη φηη νη ζπλεηζθνξέο γηα ηα
κέζα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο απφ ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαη απφ
άιινπο δεκφζηνπο πφξνπο, θαζψο θαη νη επελδχζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηα κέζα
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο, ππφθεηληαη ζηνπο θαλφλεο γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνηλνηηθψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηηο θξαηηθέο
εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ επηρεηξεκαηηθψλ
θεθαιαίσλ ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο [10].
(27) Δίλαη αλαγθαίν λα εγθξηζεί ν θαηάινγνο ησλ θξηηεξίσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ
πεξηνρψλ φπνπ νη δαπάλεο ζηέγαζεο κπνξνχλ λα είλαη επηιέμηκεο γηα
ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο δπλάκεη ηνπ
άξζξνπ 7 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1080/2006 θαη ν θαηάινγνο
ησλ επηιέμηκσλ παξεκβάζεσλ. Γεδνκέλεο ηεο εηεξφθιεηεο θαηάζηαζεο πνπ
επηθξαηνχζε ζηα νηθεία θξάηε κέιε, θξίλεηαη ζθφπηκν λα θαηαξηηζηεί έλαο
θαηάινγνο θξηηεξίσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηνρψλ πνπ πθίζηαληαη θπζηθή
ππνβάζκηζε θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ή απεηινχληαη απφ ηα θαηλφκελα απηά θαη

ζηηο νπνίεο νη επελδχζεηο ζηνλ ζηεγαζηηθφ ηνκέα κπνξνχλ λα είλαη επηιέμηκεο γηα
ζπγρξεκαηνδφηεζε. Πηε πεξίπησζε ηεο ζηέγαζεο πνιιψλ νηθνγελεηψλ ή ηεο
ζηέγαζεο ζε θηίξηα πνπ πξννξίδνληαη γηα λνηθνθπξηά ρακεινχ εηζνδήκαηνο ή άηνκα
κε εηδηθέο αλάγθεο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα νξηζηεί φηη νη επηιέμηκεο γηα
ζπγρξεκαηνδφηεζε παξεκβάζεηο ζα είλαη εθείλεο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ
αλαθαίληζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζπγθξνηήκαηνο θαηνηθηψλ πνπ ζηεγάδεη
πνιιέο νηθνγέλεηεο ή ζηελ παξνρή ζχγρξνλσλ εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ θαιήο
πνηφηεηαο, κέζσ επελδχζεσλ γηα ηελ αλαθαίληζε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ρξήζεο
πθηζηάκελσλ θηηξίσλ πνπ αλήθνπλ ζε δεκφζηεο αξρέο ή ζε κε θεξδνζθνπηθνχο
νξγαληζκνχο.
(28) Ρν άξζξν 56 παξάγξαθνο 4 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 πξνβιέπεη
φηη νη θαλφλεο γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ θαζνξίδνληαη ζε εζληθφ επίπεδν
κε ηελ επηθχιαμε ησλ εμαηξέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εηδηθνχο θαλνληζκνχο
θάζε Ρακείνπ. Πε ζρέζε κε ην άξζξν 13 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1080/2006,
πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ θνηλνί θαλφλεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο επηιεμηκφηεηαο
δαπαλψλ, νη νπνίνη ζα εθαξκφδνληαη ζε επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ζην πιαίζην
ηνπ ζηφρνπ ηεο επξσπατθήο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζπλνρή
κεηαμχ ησλ θαλφλσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε έξγα ηα νπνία πινπνηνχληαη ζε δηάθνξα
θξάηε κέιε. Κε βάζε ηελ πείξα πνπ έρεη απνθηεζεί απφ παξφκνηα πξνγξάκκαηα
θαηά ηελ πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ 2000-2006, θξίλεηαη ζθφπηκε ε ζέζπηζε θνηλψλ
θαλφλσλ φζνλ αθνξά ηηο θαηεγνξίεο δαπαλψλ γηα ηηο νπνίεο νη εζληθνί θαλφλεο
πηζαλφηαηα δηαθέξνπλ. Γηα λα κεησζεί ν δηνηθεηηθφο θφξηνο ησλ δηθαηνχρσλ θαη
ησλ αξρψλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηα πξνγξάκκαηα, ζα πξέπεη λα είλαη επηιέμηκα
θαη’ απνθνπήλ πνζά γηα ηα γεληθά έμνδα, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο.
(29) Ξξέπεη λα θαηαξγεζνχλ νη θαλνληζκνί (ΔΘ) αξηζ. 1681/94 θαη (ΔΘ) αξηζ.
1831/94, θαζψο θαη νη θαλνληζκνί (ΔΘ) αξηζ. 1159/2000 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 30εο
Καΐνπ 2000, γηα ηηο δξάζεηο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο πνπ πξέπεη λα
αλαιακβάλνπλ ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε ηηο παξεκβάζεηο ησλ δηαξζξσηηθψλ
ηακείσλ [11], (ΔΘ) αξηζ. 1685/2000 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 28εο Ηνπιίνπ 2000, γηα ηε
ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1260/1999
ηνπ Ππκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία [12], (ΔΘ) αξηζ. 438/2001 ηεο
Δπηηξνπήο, ηεο 2αο Καξηίνπ 2001, γηα ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1260/1999 ηνπ Ππκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ παξεκβάζεσλ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ [13], (ΔΘ)
αξηζ. 448/2001 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 2αο Καξηίνπ 2001, γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ
θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1260/1999 ηνπ Ππκβνπιίνπ φζνλ
αθνξά ηε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ ζηελ παξέκβαζε
πνπ ρνξεγείηαη ζην πιαίζην ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ [14], (ΔΘ) αξηζ. 1386/2002
ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 29εο Ηνπιίνπ 2002, γηα ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ
εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1164/94 ηνπ Ππκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηα
ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ θαη ηε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζην
πιαίζην ηνπ Ρακείνπ Ππλνρήο [15], (ΔΘ) αξηζ. 16/2003 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο
Ηαλνπαξίνπ 2003, γηα ηε ζέζπηζε εηδηθψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΘ) αξηζ. 1164/94 ηνπ Ππκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ
ζην πιαίζην ελεξγεηψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Ρακείν Ππλνρήο [16],
(ΔΘ) αξηζ. 621/2004 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 1εο Απξηιίνπ 2004, ζρεηηθά κε ηνπο
θαλφλεο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1164/94 ηνπ Ππκβνπιίνπ φζνλ
αθνξά ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ Ρακείνπ Ππλνρήο [17].
(30) Ρα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ είλαη ζχκθσλα κε ηε
γλψκε ηεο επηηξνπήο ζπληνληζκνχ ησλ Ρακείσλ,
ΔΜΔΓΩΠΔ ΡΝΛ ΞΑΟΝΛΡΑ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ:
ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ
ΘΔΦΑΙΑΗΝ I ΔΗΠΑΓΩΓΖ

Άξζξν 1 Αληηθείκελν
ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗI ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006
ΡΚΖΚΑ 1 ΔΛΖΚΔΟΩΠΖ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ
Άξζξν 2 Δθπφλεζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ
Άξζξν 3 Δμέηαζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ
Άξζξν 4 Δθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ
Άξζξν 5 Κέηξα πιεξνθφξεζεο γηα δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο
Άξζξν 6 Κέηξα πιεξνθφξεζεο γηα δηθαηνχρνπο
Άξζξν 7 Αξκνδηφηεηεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ζρεηηθά κε ηα κέηξα
πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο γηα ην θνηλφ
Άξζξν 8 Αξκνδηφηεηεο ησλ δηθαηνχρσλ ζρεηηθά κε ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη
δεκνζηφηεηαο γηα ην θνηλφ
Άξζξν 9 Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κέηξσλ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο γηα
ηελ πξάμε
Άξζξν 10 Γίθηπν θαη αληαιιαγή εκπεηξηψλ
ΡΚΖΚΑ 2 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΡΩΛ ΡΑΚΔΗΩΛ
Άξζξν 11 Δλδεηθηηθή αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο ρξήζεο ησλ Ρακείσλ
ΡΚΖΚΑ 3 ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝ
Άξζξν 12 Δλδηάκεζνη θνξείο
Άξζξν 13 Γηαρεηξηζηηθή αξρή
Άξζξν 14 Ινγηζηηθά έγγξαθα
Άξζξν 15 Γηαδξνκή ειέγρνπ
Άξζξν 16 Έιεγρνη πξάμεσλ
Άξζξν 17 Γεηγκαηνιεςία
Άξζξν 18 Έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη απφ ηελ αξρή ειέγρνπ
Άξζξν 19 Γηαζεζηκφηεηα εγγξάθσλ
Άξζξν 20 Έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη απφ ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο
Άξζξν 21 Ξεξηγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ
Άξζξν 22 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή, ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο
θαη ηνπο ελδηάκεζνπο θνξείο
Άξζξν 23 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αξρή ειέγρνπ θαη ηνπο θνξείο πνπ
δηελεξγνχλ ειέγρνπο
Άξζξν 24 Ξεξηγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ ζηφρνπ ηεο
επξσπατθήο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο
Άξζξν 25 Αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ
Άξζξν 26 Ξαξεθθιίζεηο ζρεηηθά κε ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα πνπ αλαθέξνληαη
ζην άξζξν 74 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006
ΡΚΖΚΑ 4 ΞΑΟΑΡΞΗΔΠ
Άξζξν 27 Νξηζκνί
Άξζξν 28 Αξρηθή ππνβνιή εθζέζεσλ — Ξαξεθθιίζεηο
Άξζξν 29 Δπείγνπζεο πεξηπηψζεηο
Άξζξν 30 πνβνιή ζηνηρείσλ παξαθνινχζεζεο — Αδπλακία αλάθηεζεο
Άξζξν 31 Ζιεθηξνληθή δηαβίβαζε
Άξζξν 32 Δπηζηξνθή ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ
Άξζξν 33 Δπαθέο κε ηα θξάηε κέιε
Άξζξν 34 Σξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ
Άξζξν 35 Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ ζηηο επηηξνπέο
Άξζξν 36 Ξαξαηππίεο γηα πνζά θάησ απφ ην φξην ππνβνιήο δειψζεσλ
ΡΚΖΚΑ 5 ΓΔΓΝΚΔΛΑ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΣΑΟΑΘΡΖΟΑ

Άξζξν 37 Ξξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα
ΡΚΖΚΑ 6 ΓΖΚΝΠΗΝΛΝΚΗΘΔΠ ΓΗΝΟΘΩΠΔΗΠ ΙΝΓΩ ΚΖ ΡΖΟΖΠΖΠ ΡΖΠ ΑΟΣΖΠ ΡΖΠ
ΞΟΝΠΘΔΡΗΘΝΡΖΡΑΠ
Άξζξν 38 Ξνζνζηά δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο
ΡΚΖΚΑ 7 ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΑΛΡΑΙΙΑΓΖ ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ
Άξζξν 39 Πχζηεκα πιεξνθνξηθήο γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ
Άξζξν 40 Ξεξηερφκελν ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο γηα ηελ αληαιιαγή
δεδνκέλσλ
Άξζξν 41 Ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ
Άξζξν 42 Γηαβίβαζε δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο γηα ηελ
αληαιιαγή δεδνκέλσλ
ΡΚΖΚΑ 8 ΚΔΠΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΡΔΣΛΗΘΖΠ
Άξζξν 43 Γεληθέο δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζε φια ηα κέζα ρξεκαηννηθνλνκηθήο
ηερληθήο
Άξζξν 44 Ππκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ηακεία θεθαιαίσλ
Άξζξν 45 Ππκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζε κέζα
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο άιια απφ ηα ηακεία θεθαιαίσλ θαη ηα ηακεία αζηηθήο
αλάπηπμεο
Άξζξν 46 Ππκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ηακεία αζηηθήο
αλάπηπμεο
ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΗI ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ (ΔΘ) αξηζ. 1080/2006
ΡΚΖΚΑ 1 ΔΞΗΙΔΜΗΚΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΓΑΞΑΛΩΛ ΠΡΔΓΑΠΖΠ
Άξζξν 47 Ξαξεκβάζεηο ζηνλ ζηεγαζηηθφ ηνκέα
ΡΚΖΚΑ 2 ΘΑΛΝΛΔΠ ΔΞΗΙΔΜΗΚΝΡΖΡΑΠ ΞΝ ΔΦΑΟΚΝΕΝΛΡΑΗ ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΑ
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΠΡΝΣΝ ΡΖΠ ΔΟΩΞΑΪΘΖΠ ΔΓΑΦΗΘΖΠ
ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ
Άξζξν 48 Θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ
Άξζξν 49 Σξεκαηνδνηηθέο επηβαξχλζεηο θαη θφζηνο εγγπήζεσλ
Άξζξν 50 Γαπάλεο ησλ δεκφζησλ αξρψλ γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ
Άξζξν 51 Ππλεηζθνξέο ζε είδνο
Άξζξν 52 Γεληθά έμνδα
Άξζξν 53 Απφζβεζε
KΔΦΑΙΑΗΝ IV ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ
Άξζξν 54 Θαηάξγεζε
Άξζξν 55 Έλαξμε ηζρχνο
ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΩΛ
Ξαξάξηεκα I: Νδεγίεο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ επξσπατθνχ εκβιήκαηνο θαη
πξνζδηνξηζκφο ησλ ηππνπνηεκέλσλ ρξσκάησλ
Ξαξάξηεκα II: Θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ ησλ Ρακείσλ γηα ηελ πεξίνδν
2007-2013
Κέξνο A: Θσδηθνί αλά δηάζηαζε
Κέξνο B: Δλδεηθηηθή αλάιπζε ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο ζην επηρεηξεζηαθφ
πξφγξακκα αλά θαηεγνξία
Κέξνο Γ: Πσξεπηηθή αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο ζηελ
εηήζηα θαη ηελ ηειηθή έθζεζε πινπνίεζεο αλά θαηεγνξία
Ξαξάξηεκα III: Θαηάινγνο δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο πξάμεηο πνπ πξέπεη λα
θνηλνπνηνχληαη ζηελ Δπηηξνπή θαηφπηλ αηηήκαηνο, κε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ
εγγξάθσλ θαη επηηφπησλ ειέγρσλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 14
Ξαξάξηεκα IV: Ρερληθέο παξάκεηξνη ηεο ζηαηηζηηθήο δεηγκαηνιεςίαο ηπραίνπ
δείγκαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 (Γεηγκαηνιεςία)

Ξαξάξηεκα V: πφδεηγκα ζηξαηεγηθήο ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν
62 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν γ) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006
Ξαξάξηεκα VI: πφδεηγκα εηήζηαο έθζεζεο ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 62
παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν δ) ζεκείν i) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ
Ππκβνπιίνπ θαη κε ην άξζξν 18 παξάγξαθνο 2 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ
Ξαξάξηεκα VII: πφδεηγκα εηήζηαο γλσκνδφηεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 62
παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν δ) ζεκείν ii) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ
Ππκβνπιίνπ θαη κε ην άξζξν 18 παξάγξαθνο 2 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ
Ξαξάξηεκα VIII: πφδεηγκα ηειηθήο έθζεζεο ειέγρνπ θαη δήισζεο θιεηζίκαηνο γηα
επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 62 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν ε)
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη κε ην άξζξν 18
παξάγξαθνο 3 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ
Κέξνο A: πφδεηγκα έθζεζεο δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ
Κέξνο B: Γήισζε θιεηζίκαηνο
Ξαξάξηεκα IX: πφδεηγκα δήισζεο γηα ην κεξηθφ θιείζηκν επηρεηξεζηαθψλ
πξνγξακκάησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 παξάγξαθνο 5
Ξαξάξηεκα X: Ξηζηνπνηεηηθφ θαη δήισζε δαπαλψλ θαη αίηεζε πιεξσκήο
Ξαξάξηεκα XI: Δηήζηα δήισζε γηα πνζά πνπ απνζχξζεθαλ ή αλαθηήζεθαλ θαη γηα
αλαθηήζεηο πνζψλ πνπ εθθξεκνχλ (άξζξν 20 παξάγξαθνο 2)
Ξαξάξηεκα XΗI: Ξεξηγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ
Ξαξάξηεκα XIII: πφδεηγκα γλψκεο πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 71
παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη κε ην
άξζξν 25 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ φζνλ αθνξά ηε ζπκκφξθσζε ησλ
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ
Ξαξάξηεκα XIV: πφδεηγκα δήισζεο δαπαλψλ γηα κεξηθφ θιείζηκν
Ξαξάξηεκα XV: Γεκνζηνλνκηθφο πίλαθαο γηα ην εζληθφ ζηξαηεγηθφ πιαίζην
αλαθνξάο (ΔΠΞΑ) — ελδεηθηηθά εηήζηα θνλδχιηα αλά Ρακείν θαη επηρεηξεζηαθφ
πξφγξακκα (ΔΞ)
Ξαξάξηεκα XVI: Πρέδηα ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα
Ξαξάξηεκα XVII: Ξξνβιέςεηο πηζαλψλ αηηήζεσλ πιεξσκψλ
Ξαξάξηεκα XVIII: Δηήζηα θαη ηειηθή έθζεζε
Ξαξάξηεκα XIX: Ex ante επαιήζεπζε ηεο πξνζζεηηθφηεηαο ηνπ ζηφρνπ ζχγθιηζεο
γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013
Ξαξάξηεκα XX: Γνκεκέλα δεδνκέλα ζεκαληηθψλ έξγσλ πξνο θσδηθνπνίεζε
Ξαξάξηεκα XXI: Κεγάιν έξγν — Αίηεζε επηβεβαίσζεο ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο
βάζεη ησλ άξζξσλ 39 έσο 41 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 — Δπξσπατθφ
Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο/Ρακείν Ππλνρήο — Δπέλδπζε ππνδνκήο
Ξαξάξηεκα XXII: Κεγάιν έξγν — Αίηεζε επηβεβαίσζεο ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο
βάζεη ησλ άξζξσλ 39 έσο 41 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 — Δπξσπατθφ
Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο/Ρακείν Ππλνρήο — Ξαξαγσγηθή επέλδπζε
Ξαξάξηεκα XXIII: Γεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε πξάμεηο ηνπ ΔΘΡ
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Η
ΔΗΠΑΓΩΓΖ
Άξζξν 1
Αληηθείκελν
Ν παξψλ θαλνληζκφο ζεζπίδεη ηνπο θαλφλεο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (EΘ) αξηζ.
1083/2006 θαη ηνπ θαλνληζκνχ (EΘ) αξηζ. 1080/2006 φζνλ αθνξά ηα αθφινπζα:
α) ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηε δεκνζηφηεηα·
β) ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ πφξσλ ησλ Ρακείσλ·
γ) ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ·
δ) ηηο παξαηππίεο·

ε) ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα·
ζη) ηηο δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο ιφγσ κε ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο
πξνζζεηηθφηεηαο·
δ) ηελ ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ·
ε) ηα κέζα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο·
ζ) ηελ επηιεμηκφηεηα ηνπ θφζηνπο ζηέγαζεο·
η) ηελ επηιεμηκφηεηα επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ γηα ην ζηφρν ηεο επξσπατθήο
εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν γ)
ηνπ θαλνληζκνχ (EΘ) αξηζ. 1083/2006.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗI
ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006
Ρκήκα 1
Δλεκέξσζε θαη δεκνζηφηεηα
Άξζξν 2
Δθπφλεζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ
1. Ρν επηθνηλσληαθφ ζρέδην, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζή ηνπ,
εθπνλνχληαη απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα γηα ην
νπνίν είλαη ππεχζπλε ή απφ ην θξάηνο κέινο ψζηε λα θαιχπηνληαη αξθεηά ή φια ηα
επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν
Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΡΞΑ), ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν (ΔΘΡ) ή ην
Ρακείν Ππλνρήο.
2. Ρν επηθνηλσληαθφ ζρέδην πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα:
α) ηνπο ζηφρνπο θαη ην ζηνρνζεηνχκελν θνηλφ·
β) ηε ζηξαηεγηθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ κέηξσλ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο
πνπ ζα ιακβάλνληαη απφ ην θξάηνο κέινο ή ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή θαη ηα νπνία ζα
πξννξίδνληαη γηα δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο, δηθαηνχρνπο θαη ην θνηλφ, φζνλ αθνξά
ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη
ηνπηθφ επίπεδν·
γ) ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ·
δ) ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ή ηνπο δηνηθεηηθνχο θνξείο πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο·
ε) έλδεημε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο
πξέπεη λα αμηνινγνχληαη φζνλ αθνξά ηελ πξνβνιή θαη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ
επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ε Θνηλφηεηα.
Άξζξν 3
Δμέηαζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ
Ρν θξάηνο κέινο ή ε δηαρεηξηζηηθή αξρή ππνβάιινπλ ην επηθνηλσληαθφ ζρέδην ζηελ
Δπηηξνπή εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ
πξνγξάκκαηνο ή, ζε πεξίπησζε πνπ ην επηθνηλσληαθφ ζρέδην θαιχπηεη δχν ή
πεξηζζφηεξα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ
ηειεπηαίνπ απφ ηα ελ ιφγσ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα.
Δάλ ε Δπηηξνπή δελ ππνβάιεη παξαηεξήζεηο εληφο δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία
παξαιαβήο ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ, ην ζρέδην ζεσξείηαη φηη ζπλάδεη πξνο ην
άξζξν 2 παξάγξαθνο 2.
Δάλ ε Δπηηξνπή ππνβάιεη παξαηεξήζεηο εληφο δχν κελψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ
επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ, ην θξάηνο κέινο ή ε δηαρεηξηζηηθή αξρή ππνβάιινπλ ζηελ
Δπηηξνπή αλαζεσξεκέλν επηθνηλσληαθφ ζρέδην εληφο δχν κελψλ.
Δάλ ε Δπηηξνπή δελ ππνβάιεη πεξαηηέξσ παξαηεξήζεηο εληφο δχν κελψλ απφ ηελ
ππνβνιή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ, ζεσξείηαη φηη ην
επηθνηλσληαθφ ζρέδην δχλαηαη λα εθαξκνζηεί.
Ρν θξάηνο κέινο ή ε δηαρεηξηζηηθή αξρή αλαιακβάλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο
πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 5, 6 θαη 7, θαηά

πεξίπησζε, αθφκα θαη αλ δελ είλαη δηαζέζηκε ε ηειηθή κνξθή ηνπ επηθνηλσληαθνχ
ζρεδίνπ.
Άξζξν 4
Δθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ
1. Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή ελεκεξψλεη ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ζρεηηθά κε ηα
αθφινπζα ζηνηρεία θάζε επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο:
α) ην επηθνηλσληαθφ ζρέδην θαη ηελ πξφνδν ζηελ εθαξκνγή ηνπ·
β) ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο πνπ πινπνηνχληαη·
γ) ηα κέζα επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.
. Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή παξέρεη ζηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο παξαδείγκαηα
ηέηνησλ κέηξσλ.
2. Νη εηήζηεο εθζέζεηο θαη ε ηειηθή έθζεζε πινπνίεζεο ελφο επηρεηξεζηαθνχ
πξνγξάκκαηνο, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 67 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ.
1083/2006, πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα:
α) παξαδείγκαηα κέηξσλ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο γηα ην επηρεηξεζηαθφ
πξφγξακκα, ηα νπνία εθαξκφδνληαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ
ζρεδίνπ·
β) ηηο ξπζκίζεηο γηα ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη
ζην άξζξν 7 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν δ), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, θαηά πεξίπησζε,
ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ζηελ νπνία δηαηίζεληαη ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα·
γ) ην πεξηερφκελν ζεκαληηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ.
. Ζ εηήζηα έθζεζε πινπνίεζεο γηα ην 2010 θαη ε ηειηθή έθζεζε πινπνίεζεο
πεξηιακβάλνπλ θεθάιαην ζην νπνίν αμηνινγνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κέηξσλ
πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο φζνλ αθνξά ηελ πξνβνιή θαη ηελ
αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηνπ ξφινπ πνπ
δηαδξακαηίδεη ε Θνηλφηεηα, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν ε).
3. Ρα κέζα γηα ηελ πινπνίεζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ
επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ είλαη αλάινγα πξνο ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη
δεκνζηφηεηαο πνπ νξίδνληαη ζην επηθνηλσληαθφ ζρέδην.
Άξζξν 5
Κέηξα πιεξνθφξεζεο γηα δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο
1. Πχκθσλα κε ην επηθνηλσληαθφ ζρέδην, ε δηαρεηξηζηηθή αξρή εμαζθαιίδεη φηη ην
επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα έρεη επξεία δηάδνζε, πεξηιακβάλεη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά
κε ηε ρξεκαηνδνηηθή ζπκκεηνρή ησλ νηθείσλ Ρακείσλ θαη είλαη δηαζέζηκν ζε φια ηα
ελδηαθεξφκελα κέξε.
. Δπηπξνζζέησο, ε δηαρεηξηζηηθή αξρή κεξηκλά ψζηε λα δηαδίδνληαη φζν ην δπλαηφλ
επξχηεξα νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ παξέρεη ε
απφ θνηλνχ ζπλεηζθνξά ηεο Θνηλφηεηαο θαη ηνπ θξάηνπο κέινπο κέζσ ηνπ
επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο.
2. Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή παξέρεη ζηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο ζαθείο θαη
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθά κε ηα αθφινπζα:
α) ηνπο φξνπο επηιεμηκφηεηαο ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα πιεξνχλ πξνθεηκέλνπ λα
επηιέγνληαη γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο·
β) πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη
ησλ ζρεηηθψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ·
γ) ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξάμεσλ·
δ) ηα πξφζσπα επαθήο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν, ηα νπνία
κπνξνχλ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα.
. Δπηπξνζζέησο, ε δηαρεηξηζηηθή αξρή ελεκεξψλεη ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο
ζρεηηθά κε ηε δεκνζηνπνίεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν
δ).

3. Πχκθσλα κε ηηο εζληθέο δηαηάμεηο θαη πξαθηηθέο, ε δηαρεηξηζηηθή αξρή εκπιέθεη
ζηα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπιάρηζηνλ έλαλ απφ ηνπο
αθφινπζνπο θνξείο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ επξεία δηάδνζε ησλ
ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2:
α) εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο θαη αλαπηπμηαθνχο θνξείο·
β) θιαδηθέο θαη επαγγεικαηηθέο ελψζεηο·
γ) νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο εηαίξνπο·
δ) κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο·
ε) νξγαληζκνχο πνπ εθπξνζσπνχλ επηρεηξήζεηο·
ζη) θέληξα πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηελ Δπξψπε θαη αληηπξνζσπείεο ηεο
Δπηηξνπήο ζηα θξάηε κέιε·
δ) εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα.
Άξζξν 6
Κέηξα πιεξνθφξεζεο γηα δηθαηνχρνπο
Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή ελεκεξψλεη ηνπο δηθαηνχρνπο φηη ε έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο
ζπληζηά επίζεο έγθξηζε ηεο έληαμήο ηνπο ζηνλ θαηάινγν δηθαηνχρσλ πνπ
δεκνζηεχεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν δ).
Άξζξν 7
Αξκνδηφηεηεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ζρεηηθά κε ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη
δεκνζηφηεηαο γηα ην θνηλφ
1. Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή εμαζθαιίδεη φηη ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο
εθαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ην επηθνηλσληαθφ ζρέδην, κε ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφλ
επξχηεξε θάιπςε απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ κνξθψλ θαη
κεζφδσλ επηθνηλσλίαο ζην ελδεηθλπφκελν εδαθηθφ επίπεδν.
2. Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπιάρηζηνλ ησλ
αθφινπζσλ κέηξσλ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο:
α) ζεκαληηθή ελεκεξσηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ζα δεκνζηνπνηεί ηελ έλαξμε
ελφο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, αθφκε θαη αλ δελ είλαη δηαζέζηκε ε ηειηθή
κνξθή ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ·
β) ηνπιάρηζηνλ κία ζεκαληηθή ελεκεξσηηθή δξαζηεξηφηεηα εηεζίσο, φπσο νξίδεηαη
ζην επηθνηλσληαθφ ζρέδην, θαηά ηελ νπνία ζα παξνπζηάδνληαη ηα επηηεχγκαηα ηνπ
(ησλ) επηρεηξεζηαθνχ(-ψλ) πξνγξάκκαηνο(-ησλ) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, φπνπ
θξίλεηαη ζθφπηκν, ζεκαληηθψλ έξγσλ·
γ) αλάξηεζε ηεο ζεκαίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαηά ηε δηάξθεηα κίαο
εβδνκάδαο απφ ηηο 9 Καΐνπ, κπξνζηά απφ ηα γξαθεία θάζε δηαρεηξηζηηθήο αξρήο·
δ) ειεθηξνληθή ή κε άιινλ ηξφπν δεκνζηνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ δηθαηνχρσλ, ησλ
νλνκαζηψλ ησλ πξάμεσλ θαη ηνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ
ρνξεγείηαη ζηηο πξάμεηο.
. Ρα νλφκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε πξάμε πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΘΡ δελ
δεκνζηνπνηνχληαη.
Άξζξν 8
Αξκνδηφηεηεο ησλ δηθαηνχρσλ ζρεηηθά κε ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη
δεκνζηφηεηαο γηα ην θνηλφ
1. Ν δηθαηνχρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, κέζσ ησλ κέηξσλ
πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4, ζρεηηθά κε ηε ζπλδξνκή πνπ παξέρεηαη
απφ ηα Ρακεία.
2. Ν δηθαηνχρνο αλαξηά επδηάθξηηε θαη επκεγέζε κφληκε επεμεγεκαηηθή πηλαθίδα ην
αξγφηεξν έμη κήλεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο πνπ πιεξνί ηηο αθφινπζεο
πξνυπνζέζεηο:
α) ε ζπλνιηθή δεκφζηα ζπλεηζθνξά ππεξβαίλεη ηηο 500000 επξψ·
β) ε πξάμε ζπλίζηαηαη ζηελ αγνξά θπζηθνχ (ελζσκάηνπ) αληηθεηκέλνπ ή ζηε
ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ππνδνκήο ή θαηαζθεπήο.

. Πηελ πηλαθίδα αλαθέξνληαη ν ηχπνο θαη ε νλνκαζία ηεο πξάμεο, παξάιιεια κε ηα
ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 9. Νη πιεξνθνξίεο απηέο θαηαιακβάλνπλ
ηνπιάρηζηνλ ην 25 % ηεο πηλαθίδαο.
3. Ν δηθαηνχρνο, θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο, αλαξηά δηαθεκηζηηθή πηλαθίδα
ζην εξγνηάμην θάζε πξάμεο πνπ πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) ε ζπλνιηθή δεκφζηα ζπλεηζθνξά ππεξβαίλεη ηηο 500000 επξψ·
β) ε πξάμε ζπλίζηαηαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ππνδνκήο ή θαηαζθεπήο.
. Νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 9 θαηαιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 25
% ηεο πηλαθίδαο.
. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο, ε πηλαθίδα αληηθαζίζηαηαη απφ ηε κφληκε
επεμεγεκαηηθή πηλαθίδα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.
4. Όηαλ ε πξάμε ρξεκαηνδνηείηαη ζην πιαίζην επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ην
νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΘΡ θαη, θαηά πεξίπησζε, φηαλ ε πξάμε
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ ή ην Ρακείν Ππλνρήο, ν δηθαηνχρνο εμαζθαιίδεη φηη
φζνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξάμε είλαη ελήκεξνη γηα ηελ ελ ιφγσ ρξεκαηνδφηεζε.
. Ν δηθαηνχρνο ελεκεξψλεη ζαθψο φηη ε πξάμε πνπ πινπνηείηαη επηιέρζεθε ζην
πιαίζην επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΘΡ, ην
ΔΡΞΑ ή ην Ρακείν Ππλνρήο.
. Θάζε έγγξαθν πνπ αθνξά απηή ηελ πξάμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ
παξνπζηνινγίνπ ή άιινπ πηζηνπνηεηηθνχ, πεξηιακβάλεη δήισζε ζηελ νπνία
αλαθέξεηαη φηη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην ΔΘΡ ή,
θαηά πεξίπησζε, ην ΔΡΞΑ ή ην Ρακείν Ππλνρήο.
Άξζξν 9
Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κέηξσλ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο γηα ηελ
πξάμε
Όια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο πνπ πξννξίδνληαη γηα δηθαηνχρνπο,
δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο θαη ην θνηλφ πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα:
α) ην έκβιεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα γξαθηθήο
παξνπζίαζεο πνπ νξίδνληαη ζην παξάξηεκα I, θαη αλαθνξά ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε·
β) αλαθνξά ζην νηθείν Ρακείν:
i) γηα ην ΔΡΞΑ: "Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο"·
ii) γηα ην Ρακείν Ππλνρήο: "Ρακείν Ππλνρήο"·
iii) γηα ην ΔΘΡ: "Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν"·
γ) επηιεγκέλν απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή κήλπκα πνπ λα πξνβάιιεη ηελ
πξνζηηζέκελε αμία ηεο θνηλνηηθήο παξέκβαζεο θαη λα είλαη θαηά πξνηίκεζε ην
αθφινπζν: "Δπελδχνληαο ζην κέιινλ ζαο".
Γηα κηθξά δηαθεκηζηηθά αληηθείκελα, ηα ζηνηρεία β) θαη γ) δελ εθαξκφδνληαη.
Άξζξν 10
Γίθηπν θαη αληαιιαγή εκπεηξηψλ
1. Θάζε δηαρεηξηζηηθή αξρή δηνξίδεη ηα πξφζσπα επαθήο πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ
πιεξνθφξεζε θαη ηε δεκνζηφηεηα θαη ελεκεξψλεη αλάινγα ηελ Δπηηξνπή.
Δπηπξνζζέησο, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα νξίζνπλ εληαίν πξφζσπν επαθήο γηα φια
ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα.
2. Δίλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζνχλ θνηλνηηθά δίθηπα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα
πξφζσπα πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
αληαιιαγή νξζήο πξαθηηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ
πινπνίεζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ, θαζψο θαη ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαηά ηελ
εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπ παξφληνο ηκήκαηνο.
3. Ζ αληαιιαγή εκπεηξηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο δεκνζηφηεηαο
κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κε ηελ παξνρή ηεο ηερληθήο βνήζεηαο βάζεη ηνπ άξζξνπ 45
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006.

Ρκήκα 2
Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ Ρακείσλ
Άξζξν 11
Δλδεηθηηθή αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο ρξήζεο ησλ Ρακείσλ
1. Ρα θξάηε κέιε ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή ηελ ελδεηθηηθή αλάιπζε αλά
θαηεγνξία ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ρξήζεο ησλ Ρακείσλ ζε επίπεδν επηρεηξεζηαθνχ
πξνγξάκκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν δ) ηνπ άξζξνπ 37 παξάγξαθνο 1 ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 θαη ζην άξζξν 12 παξάγξαθνο 5 ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΘ) αξηζ. 1080/2006, ζχκθσλα κε ηα κέξε A θαη B ηνπ παξαξηήκαηνο II ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ.
2. Ζ εηήζηα θαη ε ηειηθή έθζεζε πινπνίεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 67 ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 πεξηιακβάλνπλ επηθαηξνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο
ζε επίπεδν επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζρεηηθά κε ηε ζσξεπηηθή θαηαλνκή ησλ
πφξσλ ησλ Ρακείσλ αλά θαηεγνξίεο, απφ ηελ έλαξμε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ
πξνγξάκκαηνο έσο ηηο πξάμεηο πνπ επηιέγνληαη ζην πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ
πξνγξάκκαηνο, πνπ παξνπζηάδνληαη γηα θάζε ζπλδπαζκφ θσδηθψλ, ζχκθσλα κε ηα
κέξε A θαη Γ ηνπ παξαξηήκαηνο II ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
3. Ρα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη απφ ηα θξάηε κέιε δπλάκεη ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη
2 ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή κφλν πιεξνθνξηαθά.
Ρκήκα 3
Ππζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ
Άξζξν 12
Δλδηάκεζνη θνξείο
Πε πεξίπησζε πνπ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα θαζήθνληα ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ή
ηεο αξρήο πηζηνπνίεζεο εθηεινχληαη απφ ελδηάκεζν θνξέα, νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο
θαηαγξάθνληαη επηζήκσο.
Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζρεηηθά κε ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή θαη ηελ
αξρή πηζηνπνίεζεο εθαξκφδνληαη γηα ηνλ ελδηάκεζν θνξέα.
Άξζξν 13
Γηαρεηξηζηηθή αξρή
1. Γηα ηελ επηινγή θαη ηελ έγθξηζε πξάμεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 60 ζηνηρείν α)
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006, ε δηαρεηξηζηηθή αξρή δηαζθαιίδεη φηη νη
δηθαηνχρνη γλσξίδνπλ ηνπο εηδηθνχο φξνπο ζρεηηθά κε ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο
πνπ ζα παξαζρεζνχλ ζην πιαίζην ηεο πξάμεο, ην ζρέδην ρξεκαηνδφηεζεο, ηελ
πξνζεζκία εθηέιεζεο, θαζψο θαη ηα δεκνζηνλνκηθά ή άιια ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη
λα ηεξνχληαη θαη λα θνηλνπνηνχληαη.
. Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή βεβαηψλεηαη φηη ν δηθαηνχρνο είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζεη
απηνχο ηνπο φξνπο πξνηνχ ιεθζεί ε απφθαζε έγθξηζεο.
2. Νη επαιεζεχζεηο πνπ δηελεξγεί ε δηαρεηξηζηηθή αξρή δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 60
ζηνηρείν β) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 θαιχπηνπλ ηηο δηνηθεηηθέο,
δεκνζηνλνκηθέο, ηερληθέο θαη θπζηθέο πηπρέο ησλ πξάμεσλ, φπσο ελδείθλπηαη.
. Νη επαιεζεχζεηο εμαζθαιίδνπλ φηη νη δεισζείζεο δαπάλεο είλαη πξαγκαηηθέο, φηη
ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο παξαζρέζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε έγθξηζεο, φηη
νη αηηήζεηο επηζηξνθήο δαπαλψλ απφ ην δηθαηνχρν είλαη νξζέο θαη φηη νη πξάμεηο θαη
νη δαπάλεο είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο θνηλνηηθνχο θαη ηνπο εζληθνχο θαλφλεο. Νη
επαιεζεχζεηο πεξηιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο γηα ηελ απνθπγή δηπιήο ρξεκαηνδφηεζεο
ησλ δαπαλψλ απφ άιια θνηλνηηθά ή εζληθά πξνγξάκκαηα θαη απφ άιιεο πεξηφδνπο
πξνγξακκαηηζκνχ.
. Νη επαιεζεχζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο:
α) δηνηθεηηθέο επαιεζεχζεηο γηα θάζε αίηεζε επηζηξνθήο δαπαλψλ απφ ηνπο
δηθαηνχρνπο·
β) επηηφπηεο επαιεζεχζεηο επηκέξνπο πξάμεσλ.

3. Δάλ νη επηηφπηεο επαιεζεχζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ζηνηρείν β) δηελεξγνχληαη
δεηγκαηνιεπηηθά γηα έλα επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, ε δηαρεηξηζηηθή αξρή ηεξεί
αξρεία πνπ πεξηγξάθνπλ θαη ηεθκεξηψλνπλ ηε δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδν θαη
θαζνξίδνπλ ηηο πξάμεηο ή ηηο ζπλαιιαγέο πνπ επηιέγνληαη πξνο επαιήζεπζε.
. Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή θαζνξίδεη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα
απνθηήζεη εχινγε βεβαηφηεηα σο πξνο ηε λνκηκφηεηα θαη ηελ θαλνληθφηεηα ησλ
ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ φζνλ αθνξά ην επίπεδν θηλδχλνπ πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ηε
δηαρεηξηζηηθή αξρή γηα ηνλ ηχπν ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνχρσλ θαη πξάμεσλ. Ζ
δηαρεηξηζηηθή αξρή επαλεμεηάδεη ηε κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο ζε εηήζηα βάζε.
4. Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή θαηαξηίδεη εγγξάθσο πξφηππα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηηο
επαιεζεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ηεξεί κεηξψα
γηα θάζε επαιήζεπζε, αλαθέξνληαο ην έξγν πνπ ζπληειέζηεθε, ηελ εκεξνκελία θαη
ηα απνηειέζκαηα ηεο επαιήζεπζεο, θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηηο
παξαηππίεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ.
5. Δάλ ν θνξέαο πνπ νξίζηεθε σο δηαρεηξηζηηθή αξρή είλαη θαη δηθαηνχρνο ζην
πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, νη ξπζκίζεηο γηα ηηο επαιεζεχζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4 εμαζθαιίδνπλ ηνλ ελδεηθλπφκελν
δηαρσξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 58 ζηνηρείν β) ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006.
Άξζξν 14
Ινγηζηηθά έγγξαθα
1. Ρα ινγηζηηθά έγγξαθα ησλ πξάμεσλ θαη ηα δεδνκέλα πινπνίεζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 60 ζηνηρείν γ) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΝΘ) αξηζ. 1083/2006
πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζην παξάξηεκα III ηνπ παξφληνο
θαλνληζκνχ.
. Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή, ε αξρή πηζηνπνίεζεο θαη ε αξρή ειέγρνπ, θαζψο θαη νη
θνξείο ηνπ άξζξνπ 62 παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 έρνπλ
πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ ζηνηρεία.
2. Ρν θξάηνο κέινο παξέρεη ζηελ Δπηηξνπή, θαηφπηλ γξαπηνχ ζρεηηθνχ αηηήκαηφο
ηεο, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 εληφο δεθαπέληε
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αηηήκαηνο, ή εληφο νπνηαζδήπνηε άιιεο
ζπκθσλεκέλεο πεξηφδνπ, κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν εγγξάθσλ θαη ηε δηελέξγεηα
επηηφπησλ ειέγρσλ.
Άξζξν 15
Γηαδξνκή ειέγρνπ
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 60 ζηνηρείν ζη) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ.
1083/2006, ε δηαδξνκή ειέγρνπ ζεσξείηαη επαξθήο εθφζνλ, γηα ην ζρεηηθφ
επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, πιεξνί ηα αθφινπζα θξηηήξηα:
α) επηηξέπεη ηε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ζπλνιηθψλ πνζψλ πνπ πηζηνπνηνχληαη ζηελ
Δπηηξνπή θαη ησλ αλαιπηηθψλ ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
ηεξνχληαη απφ ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο, ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή, ηνπο ελδηάκεζνπο
θνξείο θαη ηνπο δηθαηνχρνπο φζνλ αθνξά πξάμεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ζην
πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο·
β) επηηξέπεη ηελ επαιήζεπζε ηεο θαηαβνιήο ηεο δεκφζηαο ζπλεηζθνξάο ζην
δηθαηνχρν·
γ) επηηξέπεη ηελ επαιήζεπζε ηεο εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο πνπ
θαζνξίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα·
δ) πεξηέρεη, γηα θάζε πξάμε, θαηά πεξίπησζε, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ην
ζρέδην ρξεκαηνδφηεζεο, έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε επηρνξήγεζεο, έγγξαθα
γηα ηηο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εθζέζεηο πξνφδνπ θαη εθζέζεηο ζρεηηθά κε
ηηο επαιεζεχζεηο θαη ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ.
Άξζξν 16
Έιεγρνη πξάμεσλ

1. Νη έιεγρνη πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 62 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β) ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 δηελεξγνχληαη αλά δσδεθάκελν απφ ηελ 1ε
Ηνπιίνπ 2008 επί δείγκαηνο πξάμεσλ πνπ επηιέγεηαη βάζεη κεζφδνπ ε νπνία
θαζνξίδεηαη ή εγθξίλεηαη απφ ηελ αξρή ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ.
. Νη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη επηηφπνπ βάζεη εγγξάθσλ θαη αξρείσλ πνπ
ηεξνχληαη απφ ην δηθαηνχρν.
2. Νη έιεγρνη επαιεζεχνπλ φηη πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) ε πξάμε ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα επηινγήο γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα,
πινπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε έγθξηζεο θαη πιεξνί νπνηνλδήπνηε ηζρχνληα
φξν σο πξνο ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο ή ζρεηηθά κε ηνπο
επηδησθφκελνπο ζηφρνπο·
β) νη δεισζείζεο δαπάλεο αληηζηνηρνχλ ζηα ινγηζηηθά έγγξαθα θαη ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεξνχληαη απφ ην δηθαηνχρν·
γ) νη δαπάλεο πνπ δειψλνληαη απφ ην δηθαηνχρν ζπλάδνπλ πξνο ηνπο θνηλνηηθνχο
θαη ηνπο εζληθνχο θαλφλεο·
δ) ε δεκφζηα ζπλεηζθνξά έρεη θαηαβιεζεί ζην δηθαηνχρν ζχκθσλα κε ην άξζξν 80
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006.
3. Όηαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη θαίλεηαη λα είλαη ζπζηεκηθά σο πξνο
ηε θχζε ηνπο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζπλεπάγνληαη θίλδπλν γηα άιιεο πξάμεηο ζην
πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, ε αξρή ειέγρνπ δηαζθαιίδεη ηε
δηελέξγεηα πεξαηηέξσ εμέηαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξφζζεησλ ειέγρσλ, φπνπ
θξίλεηαη απαξαίηεην, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην κέγεζνο απηψλ ησλ
πξνβιεκάησλ. Νη αλαγθαίεο πξνιεπηηθέο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζα ιακβάλνληαη
απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.
4. Κφλν νη δαπάλεο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ειέγρνπ πνπ
δηελεξγείηαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 1 ππνινγίδνληαη ζην πνζφ ησλ δαπαλψλ πνπ
ειέγρνληαη, κε ζθνπφ ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ ζηνπο πίλαθεο ηνπ ζεκείνπ 9 ηνπ
παξαξηήκαηνο VI θαη ηνπ ζεκείνπ 9 ηνπ παξαξηήκαηνο VIII.
Άξζξν 17
Γεηγκαηνιεςία
1. Ρν δείγκα ησλ πξάμεσλ πνπ ζα ειέγρνληαη εηεζίσο βαζίδεηαη, θαηά πξψηνλ, ζε
κέζνδν ζηαηηζηηθήο δεηγκαηνιεςίαο ηπραίνπ δείγκαηνο, φπσο νξίδεηαη ζηηο
παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4. Δίλαη δπλαηφλ λα επηιεγνχλ επηπιένλ πξάμεηο σο
ζπκπιεξσκαηηθφ δείγκα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 5 θαη 6.
2. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο θαη ηελ άληιεζε
ζπκπεξαζκάησλ απφ ηα απνηειέζκαηα ζπλππνινγίδεη δηεζλψο απνδεθηά ειεγθηηθά
πξφηππα θαη είλαη ηεθκεξησκέλε. Γεδνκέλσλ ηνπ πνζνχ ησλ δαπαλψλ, ηνπ αξηζκνχ
θαη ηνπ είδνπο ησλ πξάμεσλ, θαζψο θαη άιισλ ζρεηηθψλ παξαγφλησλ, ε αξρή
ειέγρνπ θαζνξίδεη ηελ θαηάιιειε κέζνδν ζηαηηζηηθήο δεηγκαηνιεςίαο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί. Νη ηερληθέο παξάκεηξνη ηνπ δείγκαηνο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην
παξάξηεκα IV.
3. Ρν δείγκα πνπ ππνβάιιεηαη ζε έιεγρν αλά δσδεθάκελν επηιέγεηαη απφ ηηο
πξάμεηο ησλ νπνίσλ νη δαπάλεο δειψζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή γηα ην επηρεηξεζηαθφ
πξφγξακκα ή, θαηά πεξίπησζε, γηα ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα πνπ
θαιχπηνληαη απφ θνηλφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, ην έηνο πνπ πξνεγείηαη
ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζηελ Δπηηξνπή ε εηήζηα έθζεζε ειέγρνπ
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 18 παξάγξαθνο 2. Γηα ην πξψην δσδεθάκελν, ε αξρή ειέγρνπ
κπνξεί λα απνθαζίζεη λα ζπγθεληξψζεη ηηο πξάμεηο ησλ νπνίσλ νη δαπάλεο
δειψζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή ην 2007 θαη ην 2008 σο βάζε γηα ηελ επηινγή ησλ πξνο
έιεγρν πξάμεσλ.
4. Ζ αξρή ειέγρνπ ζπλάγεη ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ
ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο πνπ δειψζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή θαηά ην έηνο πνπ

αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 θαη ηηο θνηλνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή ζηελ εηήζηα
έθζεζε ειέγρνπ.
Πηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα γηα ηα νπνία ην πξνβιεπφκελν πνζνζηφ
ζθάικαηνο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην επίπεδν ζπνπδαηφηεηαο, ε αξρή ειέγρνπ
αλαιχεη ηε βαξχηεηά ηνπ θαη ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα, φπσο ε ππνβνιή
θαηάιιεισλ ζπζηάζεσλ, ηα νπνία θνηλνπνηνχληαη ζηελ εηήζηα έθζεζε ειέγρνπ.
5. Ζ αξρή ειέγρνπ εμεηάδεη ηαθηηθά ηελ θάιπςε πνπ παξέρεη ην ηπραίν δείγκα, ηδίσο
φζνλ αθνξά ηελ αλάγθε επαξθνχο δηαβεβαίσζεο ειέγρνπ γηα ηηο δειψζεηο πνπ
ππνβάιινληαη θαηά ην κεξηθφ θαη ην ηειηθφ θιείζηκν θάζε επηρεηξεζηαθνχ
πξνγξάκκαηνο.
. Ζ αξρή ειέγρνπ απνθαζίδεη, θαηφπηλ επαγγεικαηηθήο θξίζεο, θαηά πφζνλ είλαη
αλαγθαίν λα ειεγρζεί ζπκπιεξσκαηηθφ δείγκα επηπιένλ πξάμεσλ, ψζηε λα ιεθζνχλ
ππφςε νη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ εληνπίδνληαη θαη λα ππάξμεη, γηα
θάζε πξφγξακκα, εγγχεζε επαξθνχο θάιπςεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ πξάμεσλ,
δηθαηνχρσλ, ελδηάκεζσλ θνξέσλ θαη αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο.
6. Ζ αξρή ειέγρνπ ζπλάγεη ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ
ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ δείγκαηνο θαη ηα θνηλνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή ζηελ εηήζηα
έθζεζε ειέγρνπ.
. Όηαλ ν αξηζκφο ησλ δηαπηζησκέλσλ παξαηππηψλ είλαη πςειφο ή φηαλ εληνπίδνληαη
ζπζηεκηθέο παξαηππίεο, ε αξρή ειέγρνπ αλαιχεη ηε βαξχηεηά ηνπο θαη ιακβάλεη ηα
αλαγθαία κέηξα, φπσο ε ππνβνιή θαηάιιεισλ ζπζηάζεσλ, ηα νπνία θνηλνπνηνχληαη
ζηελ εηήζηα έθζεζε ειέγρνπ.
. Ρα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζην ζπκπιεξσκαηηθφ δείγκα αλαιχνληαη
μερσξηζηά απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηπραίνπ δείγκαηνο. Δηδηθφηεξα, νη παξαηππίεο
πνπ δηαπηζηψλνληαη ζην ζπκπιεξσκαηηθφ δείγκα δελ ιακβάλνληαη ππφςε φηαλ
ππνινγίδεηαη ην πνζνζηφ ζθάικαηνο ηνπ ηπραίνπ δείγκαηνο.
Άξζξν 18
Έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη απφ ηελ αξρή ειέγρνπ
1. Ζ ζηξαηεγηθή ινγηζηηθνχ ειέγρνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 62 παξάγξαθνο 1
ζηνηρείν γ) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην
ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο V ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Δπηθαηξνπνηείηαη θαη
εμεηάδεηαη εηεζίσο θαη, εάλ θξίλεηαη αλαγθαίν, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
2. Ζ εηήζηα έθζεζε ειέγρνπ θαη ε γλσκνδφηεζε νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην άξζξν
62 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν δ) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 βαζίδνληαη
ζηνπο ειέγρνπο ζπζηεκάησλ θαη ζηνπο ειέγρνπο ησλ πξάμεσλ πνπ δηελεξγνχληαη
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 62 παξάγξαθνο 1 ζηνηρεία α) θαη β) ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ
ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή ειέγρνπ θαη θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα
πνπ παξαηίζεληαη ζηα παξαξηήκαηα VI θαη VII ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
. Γηα ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ ηεο
επξσπατθήο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο, ε εηήζηα έθζεζε ειέγρνπ θαη ε γλσκνδφηεζε
θαιχπηνπλ φια ηα θξάηε κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα.
3. Ζ δήισζε θιεηζίκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 62 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν ε)
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 βαζίδεηαη ζε φιν ην ειεγθηηθφ έξγν πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ αξρή ειέγρνπ, ή κε ηελ επζχλε ηεο αξρήο απηήο,
ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή ειέγρνπ. Ζ δήισζε θιεηζίκαηνο θαη ε ηειηθή έθζεζε
ειέγρνπ ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην
παξάξηεκα VIII ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
. Γηα ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ ηεο
επξσπατθήο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο, ε δήισζε θιεηζίκαηνο θαη ε ηειηθή έθζεζε
ειέγρνπ θαιχπηνπλ φια ηα θξάηε κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα ελ ιφγσ
πξνγξάκκαηα.
4. Δάλ ππάξρεη πεξηνξηζκφο σο πξνο ην πεδίν ηεο εμέηαζεο ή εάλ ην επίπεδν
παξάηππσλ δαπαλψλ πνπ δηαπηζηψλεηαη δελ επηηξέπεη ηε ρσξίο επηθπιάμεηο
δηαηχπσζε γλψκεο γηα ηελ εηήζηα γλσκνδφηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 62

παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν δ) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 ή ζηε δήισζε
θιεηζίκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν ε) ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, ε αξρή ειέγρνπ
παξέρεη ηνπο ιφγνπο θαη εθηηκά ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηηο δεκνζηνλνκηθέο
επηπηψζεηο ηνπ.
5. Πε πεξίπησζε κεξηθνχ θιεηζίκαηνο ελφο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, ε δήισζε
ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα θαη ηελ θαλνληθφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ θαιχπηνληαη
απφ ηελ θαηάζηαζε δαπαλψλ ε νπνία αλαθέξεηαη ζην άξζξν 88 ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 θαηαξηίδεηαη απφ ηελ αξρή ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην
ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο IX ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ππνβάιιεηαη καδί κε
ηε γλσκνδφηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 62 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν δ) ζεκείν
ii) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006.
Άξζξν 19
Γηαζεζηκφηεηα εγγξάθσλ
1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ.
1083/2006, ε δηαρεηξηζηηθή αξρή ηεξεί θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη
ηνλ ηφπν ησλ θνξέσλ νη νπνίνη θαηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηηο
δαπάλεο θαη ηνπο ειέγρνπο. Ζ θαηάζηαζε απηή πεξηιακβάλεη φια ηα έγγξαθα πνπ
απαηηνχληαη γηα κηα επαξθή δηαδξνκή ειέγρνπ.
2. Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή κεξηκλά ψζηε ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 1 λα δηαηίζεληαη πξνο επηζεψξεζε απφ πξφζσπα θαη θνξείο πνπ έρνπλ
δηθαίσκα λα ην πξάμνπλ θαη ζηα νπνία παξέρνληαη απνζπάζκαηα ή αληίγξαθα ησλ
ελ ιφγσ εγγξάθσλ. Πηνπο δηθαηνχρνπο απηνχο πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ ην
εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο, ηεο αξρήο πηζηνπνίεζεο,
ησλ ελδηάκεζσλ θνξέσλ θαη ηεο αξρήο ειέγρνπ, νη θνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 62 παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006, θαζψο θαη νη
εμνπζηνδνηεκέλνη ππάιιεινη ηεο Θνηλφηεηαο θαη νη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί
ηνπο.
3. Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή ηεξεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ
αμηνιφγεζε θαη ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ, θαζψο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 14, φζνλ αθνξά ηηο πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη ιφγνο
ζην άξζξν 90 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 γηα φιε ηελ
πεξίνδν ηεο παξαγξάθνπ 1 ζηνηρείν α) ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ.
4. Ωο θνηλψο απνδεθηά κέζα θαηαρψξηζεο δεδνκέλσλ, φπσο αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 90 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006, ζεσξνχληαη ηνπιάρηζηνλ ηα
αθφινπζα:
α) θσηναληίγξαθα ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ·
β) κηθξνθσηνδειηία ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ·
γ) ειεθηξνληθέο κνξθέο ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ·
δ) έγγξαθα δηαζέζηκα κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
5. Ζ δηαδηθαζία επηθχξσζεο ησλ εγγξάθσλ πνπ ηεξνχληαη ζε θνηλψο απνδεθηά
κέζα θαηαρψξηζεο δεδνκέλσλ κε βάζε ην πξσηφηππν έγγξαθν θαζνξίδεηαη απφ ηηο
εζληθέο αξρέο θαη εμαζθαιίδεη φηη νη εθδφζεηο πνπ ηεξνχληαη ηθαλνπνηνχλ ηηο εζληθέο
λφκηκεο απαηηήζεηο θαη ζπληζηνχλ αμηφπηζηε βάζε ειέγρνπ.
6. Όηαλ ηα έγγξαθα είλαη δηαζέζηκα κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ηα ζπζηήκαηα
πιεξνθνξηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα πιεξνχλ πξφηππα αζθάιεηαο πνπ
εγγπψληαη φηη ηα έγγξαθα πνπ ηεξνχληαη ηθαλνπνηνχλ ηηο εζληθέο λφκηκεο
απαηηήζεηο θαη ζπληζηνχλ αμηφπηζηε βάζε ειέγρνπ.
Άξζξν 20
Έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη απφ ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο
1. Νη πηζηνπνηεκέλεο δειψζεηο δαπαλψλ θαη αηηήζεσλ πιεξσκψλ πνπ αλαθέξνληαη
ζην άξζξν 61 ζηνηρείν α) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 ζπληάζζνληαη
ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο X ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη
δηαβηβάδνληαη ζηελ Δπηηξνπή.

2. Έσο ηηο 31 Καξηίνπ θάζε έηνπο αξρήο γελνκέλεο απφ ην 2008, ε αξρή
πηζηνπνίεζεο απνζηέιιεη ζηελ Δπηηξνπή δήισζε, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ
παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα XI, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη, γηα θάζε άμνλα
πξνηεξαηφηεηαο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, ηα αθφινπζα:
α) ηα πνζά ηα νπνία απνζχξζεθαλ απφ δειψζεηο δαπαλψλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά
ην πξνεγνχκελν έηνο κεηά ηελ αθχξσζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο δεκφζηαο
ζπλεηζθνξάο γηα κηα πξάμε·
β) ηα αλαθηεζέληα πνζά πνπ αθαηξέζεθαλ απφ απηέο ηηο δειψζεηο δαπαλψλ·
γ) δήισζε ησλ πνζψλ πνπ πξέπεη λα αλαθηεζνχλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο, ηαμηλνκεκέλσλ θαηά ην έηνο έθδνζεο ησλ εληαικάησλ
είζπξαμεο.
3. Ζ αξρή πηζηνπνίεζεο, γηα λα πξνβεί ζην κεξηθφ θιείζηκν ελφο επηρεηξεζηαθνχ
πξνγξάκκαηνο, απνζηέιιεη ζηελ Δπηηξνπή ηελ θαηάζηαζε δαπαλψλ πνπ
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 88 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006, κε βάζε ην
ππφδεηγκα πνπ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα XIV ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
Άξζξν 21
Ξεξηγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ
1. Ζ πεξηγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ επηρεηξεζηαθψλ
πξνγξακκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 71 παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζεκεία πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 58 ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ γηα θάζε επηρεηξεζηαθφ
πξφγξακκα, θαζψο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 22, 23 θαη,
θαηά πεξίπησζε, 24 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
. Νη πιεξνθνξίεο απηέο ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ
παξαξηήκαηνο XII.
2. Ζ πεξηγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ επηρεηξεζηαθψλ
πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ ηεο επξσπατθήο εδαθηθήο
ζπλεξγαζίαο παξέρεηαη απφ ην θξάηνο κέινο ζην έδαθνο ηνπ νπνίνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλε ε δηαρεηξηζηηθή αξρή.
Άξζξν 22
Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή, ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο θαη ηνπο
ελδηάκεζνπο θνξείο
Όζνλ αθνξά ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή, ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο θαη θάζε ελδηάκεζν
θνξέα, ην θξάηνο κέινο παξέρεη ζηελ Δπηηξνπή ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α) ηελ πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη·
β) ην νξγαλφγξακκα ηνπ θνξέα, ηελ θαηαλνκή ησλ θαζεθφλησλ κεηαμχ ή εληφο
ησλ ηκεκάησλ ηνπο, θαη ηνλ ελδεηθηηθφ αξηζκφ ησλ ρνξεγνχκελσλ ζέζεσλ·
γ) ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηινγή θαη ηελ έγθξηζε πξάμεσλ·
δ) ηηο δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ παξαιακβάλνληαη, επαιεζεχνληαη θαη
επηθπξψλνληαη νη αηηήζεηο επηζηξνθήο δαπαλψλ πνπ ππνβάιινπλ νη δηθαηνχρνη, θαη
ηδίσο ηνπο θαλφλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο επαιήζεπζεο
ζην άξζξν 13, θαη ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο εγθξίλνληαη, πξαγκαηνπνηνχληαη θαη
εγγξάθνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο νη πιεξσκέο πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο·
ε) ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο νη δειψζεηο δαπαλψλ ζπκπιεξψλνληαη,
πηζηνπνηνχληαη θαη ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή·
ζη) κλεία ησλ γξαπηψλ δηαδηθαζηψλ πνπ θαζηεξψλνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ
ζηνηρείσλ γ), δ) θαη ε)·
δ) ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο πνπ ζεζπίδνληαη απφ ην θξάηνο κέινο θαη
εθαξκφδνληαη ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα·
ε) ην ζχζηεκα γηα ηελ ηήξεζε ησλ αλαιπηηθψλ ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ ησλ πξάμεσλ
θαη ησλ δεδνκέλσλ πινπνίεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 14 παξάγξαθνο 1 ζην
πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο.
Άξζξν 23

Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αξρή ειέγρνπ θαη ηνπο θνξείο πνπ δηελεξγνχλ
ειέγρνπο
Όζνλ αθνξά ηελ αξρή ειέγρνπ θαη ηνπο θνξείο ηνπ άξζξνπ 62 παξάγξαθνο 3 ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006, ην θξάηνο κέινο παξέρεη ζηελ Δπηηξνπή ηα
αθφινπζα ζηνηρεία:
α) ηελ πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε θαζψο θαη, θαηά
πεξίπησζε, ηε ζρέζε κε ηνλ ζπληνληζηηθφ θνξέα ηνπ άξζξνπ 73 παξάγξαθνο 1
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006·
β) ην νξγαλφγξακκα ηεο αξρήο ειέγρνπ θαη θάζε θνξέα πνπ εκπιέθεηαη ζηε
δηελέξγεηα ειέγρσλ ζρεηηθά κε ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, αλαθέξνληαο ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπο, ηνλ ελδεηθηηθφ αξηζκφ ησλ
ρνξεγνχκελσλ ζέζεσλ θαη ηα πξνζφληα ή ηελ πείξα πνπ απαηηνχληαη·
γ) ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηάζεσλ θαη ησλ
δηνξζσηηθψλ κέηξσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ·
δ) ηηο δηαδηθαζίεο, θαηά πεξίπησζε, γηα ηελ επίβιεςε, απφ ηελ αξρή ειέγρνπ, ηνπ
έξγνπ ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ζρεηηθά κε ην
επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα·
ε) ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εηήζηαο έθζεζεο ειέγρνπ θαη ηελ θαηάξηηζε
ησλ δειψζεσλ θιεηζίκαηνο.
Άξζξν 24
Ξεξηγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ ζηφρνπ ηεο επξσπατθήο
εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο
Ξέξαλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 21, 22 θαη 23, ε πεξηγξαθή
ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ πεξηιακβάλεη ηηο ξπζκίζεηο πνπ
ζπκθσλήζεθαλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κεξψλ γηα ηνπο αθφινπζνπο ζθνπνχο:
α) λα δνζεί ζηε δηαρεηξηζηηθή αξρή πξφζβαζε ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηεί
γηα λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 θαη ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ.
1080/2006·
β) λα δνζεί ζηελ αξρή πηζηνπνίεζεο πξφζβαζε ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
απαηηεί γηα λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006·
γ) λα δνζεί ζηελ αξρή ειέγρνπ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηεί γηα
λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 θαη ηνπ άξζξνπ 14 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ.
1080/2006·
δ) λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα θξάηε κέιε εθπιεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά
ηελ αλάθηεζε αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 17
παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1080/2006·
ε) λα δηαζθαιηζηεί ε λνκηκφηεηα θαη ε θαλνληθφηεηα ησλ δαπαλψλ πνπ
θαηαβάιινληαη εθηφο ηεο Θνηλφηεηαο θαη πεξηιακβάλνληαη ζηε δήισζε δαπαλψλ, ζε
πεξίπησζε πνπ ην θξάηνο κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζε έλα πξφγξακκα δέρεηαη λα
θάλεη ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεη ην άξζξν 21 παξάγξαθνο 3 ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1080/2006, πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ζηε δηαρεηξηζηηθή
αξρή, ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο θαη ηελ αξρή ειέγρνπ λα εθπιεξψζνπλ ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη ζε ηξίηεο ρψξεο θαη
ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ αλάθηεζε αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ φζνλ αθνξά
ηηο παξαηππίεο.
Άξζξν 25
Αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ
Ζ έθζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 71 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ.
1083/2006 βαζίδεηαη ζηελ εμέηαζε ηεο πεξηγξαθήο ησλ ζπζηεκάησλ, ζε ζπλαθή
έγγξαθα ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα, ζην ζχζηεκα γηα ηελ ηήξεζε ινγηζηηθψλ
εγγξάθσλ θαη δεδνκέλσλ πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ, θαζψο θαη ζηηο ζπλεληεχμεηο κε

ην πξνζσπηθφ ζηνπο θχξηνπο θνξείο πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί απφ ηελ αξρή
ειέγρνπ ή άιινπο θνξείο αξκφδηνπο γηα ηελ έθζεζε, πξνθεηκέλνπ λα
ζπκπιεξψλνληαη, λα απνζαθελίδνληαη ή λα επαιεζεχνληαη νη πιεξνθνξίεο.
Ζ γλψκε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 71 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ.
1083/2006 ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα εληχπνπ πνπ παξαηίζεηαη ζην
παξάξηεκα XIII ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
Όηαλ ηα ζρεηηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ είλαη, νπζηαζηηθά, ηα ίδηα κε
εθείλα πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε ζπλδξνκή πνπ εγθξίλεηαη δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΘ) αξηζ. 1260/1999, δχλαληαη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ
πνπ δηελεξγνχληαη απφ εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο ειεγθηέο σο πξνο ηα ζπζηήκαηα
απηά, κε ζθνπφ ηελ θαηάξηηζε ηεο έθζεζεο θαη ηεο γλψκεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 71
παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006.
Άξζξν 26
Ξαξεθθιίζεηο ζρεηηθά κε ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 74 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006
1. Γηα ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα γηα ηα νπνία έλα θξάηνο κέινο άζθεζε ηε
δπλαηφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζην πξψην εδάθην ηνπ άξζξνπ 74 παξάγξαθνο 2 ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006, εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη 2 έσο 5 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
2. Νη επαιεζεχζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13 παξάγξαθνο 2 ηνπ παξφληνο
θαλνληζκνχ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ εζληθφ θνξέα πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 74
παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006.
3. Νη έιεγρνη πξάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 62 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β)
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο
δηαδηθαζίεο θαη δελ εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 16 θαη 17 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
4. Ρν άξζξν 18 παξάγξαθνη 2 έσο 5 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ εθαξκφδεηαη
mutatis mutandis ζηε ζχληαμε ησλ εγγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ εζληθφ
θνξέα πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 74 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ.
1083/2006.
5. Ζ εηήζηα έθζεζε ειέγρνπ θαη ε εηήζηα γλψκε θαηαξηίδνληαη, θαηά πεξίπησζε,
ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα πνπ παξαηίζεληαη ζηα παξαξηήκαηα VI θαη VII ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ.
Νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 20 παξάγξαθνο 2 εθπιεξψλνληαη
απφ ηνλ εζληθφ θνξέα πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 74 παξάγξαθνο 2 ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006.
. Ζ δήισζε δαπαλψλ θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα πνπ παξαηίζεληαη
ζηα παξαξηήκαηα X θαη XIV ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
6. Νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ
δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 21 παξάγξαθνο 1 θαη ζηα
άξζξα 22 θαη 23 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ πεξηιακβάλνπλ, θαηά πεξίπησζε, ηα
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνπο εζληθνχο θνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 74
παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006.
Ρκήκα 4
Ξαξαηππίεο
Άξζξν 27
Νξηζκνί
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο ηκήκαηνο λννχληαη σο:
α) "νηθνλνκηθφο θνξέαο": νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή άιιε νληφηεηα
πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηελ πινπνίεζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ Ρακείσλ, κε εμαίξεζε ηα
θξάηε κέιε θαηά ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο·
β) "πξψηε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή πξάμε δηαπίζησζεο": ε πξψηε έγγξαθε εθηίκεζε
απφ αξκφδηα –δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή– αξρή πνπ θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα, βάζεη
πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, φηη έρεη δηαπξαρζεί παξαηππία, κε ηελ επηθχιαμε

ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο αλαζεψξεζεο ή αλαίξεζεο απηνχ ηνπ ζπκπεξάζκαηνο
θαηφπηλ ησλ εμειίμεσλ ζηε δηνηθεηηθή ή ηε δηθαζηηθή δηαδηθαζία·
γ) "ππφλνηα απάηεο": θάζε παξαηππία πνπ νδεγεί ζηελ θίλεζε δηνηθεηηθήο ή
δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο ζε εζληθφ επίπεδν, ψζηε λα θαζνξηζηεί ε χπαξμε πξφζεζεο,
θαη ηδίσο απάηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α) ηεο
ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ
Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ [18], ε νπνία ζεζπίζηεθε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ Θ.3 ηεο
ζπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε·
δ) σο"πηψρεπζε": νη δηαδηθαζίεο αθεξεγγπφηεηαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2
ζηνηρείν α) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1346/2000 ηνπ Ππκβνπιίνπ [19].
Άξζξν 28
Αξρηθή ππνβνιή εθζέζεσλ — Ξαξεθθιίζεηο
1. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ άιισλ ππνρξεψζεσλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006, εληφο δχν κελψλ κεηά ην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ,
ηα θξάηε κέιε δειψλνπλ ζηελ Δπηηξνπή ηπρφλ παξαηππίεο νη νπνίεο απνηέιεζαλ
αληηθείκελν πξψηεο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο πξάμεο δηαπίζησζεο.
. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ηα θξάηε κέιε παξέρνπλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ιεπηνκέξεηεο
ζρεηηθά κε ηα αθφινπζα:
α) ην ζρεηηθφ Ρακείν, ζηφρν, επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, άμνλα πξνηεξαηφηεηαο θαη
πξάμε, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ εληαίνπ θψδηθα αλαγλψξηζεο (CCI)·
β) ηε δηάηαμε πνπ παξαβηάζηεθε·
γ) ηελ εκεξνκελία θαη ηελ πεγή ηεο πξψηεο πιεξνθνξίαο πνπ δεκηνπξγεί ππφλνηα
παξαηππίαο·
δ) ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηάπξαμε ηεο παξαηππίαο·
ε) θαηά πεξίπησζε, ην θαηά πφζνλ νη ελ ιφγσ κέζνδνη εγείξνπλ ππφλνηα απάηεο·
ζη) ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απνθαιχθζεθε ε παξαηππία·
δ) ηα εκπιεθφκελα θξάηε κέιε θαη ηξίηεο ρψξεο, θαηά πεξίπησζε·
ε) ηελ πεξίνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ή ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία δηεπξάρζε
ε παξαηππία·
ζ) ηηο εζληθέο αξρέο ή ηνπο θνξείο πνπ πξνέβεζαλ ζηε δηαπίζησζε ηεο παξαηππίαο
θαη ηηο αξρέο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή παξαθνινχζεζε·
η) ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο πξάμεο δηαπίζησζεο ηεο
παξαηππίαο·
ηα) ηα ζηνηρεία ησλ εκπιεθνκέλσλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ή νπνησλδήπνηε
άιισλ ζπκκεηερνπζψλ νληνηήησλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα ζηνηρεία
απηά δελ είλαη ρξήζηκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ παξαηππηψλ, δεδνκέλνπ ηνπ
ραξαθηήξα ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαηππίαο·
ηβ) ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηε δεκφζηα ζπλεηζθνξά πνπ εγθξίλνληαη γηα
ηελ πξάμε θαη ηελ θαηαλνκή ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζήο ηεο κεηαμχ ηεο Θνηλφηεηαο
θαη ηεο εζληθήο ζπλεηζθνξάο·
ηγ) ην πνζφ ηεο δεκφζηαο ζπλεηζθνξάο θαη ηεο αληίζηνηρεο θνηλνηηθήο ζπλεηζθνξάο
πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ παξαηππία·
ηδ) εθφζνλ δελ έρεη θαηαβιεζεί ε δεκφζηα ζπλεηζθνξά ζηα πξφζσπα ή ζε άιιεο
νληφηεηεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην ζηνηρείν ηα), ηα πνζά πνπ ζα είραλ θαηαβιεζεί
αρξεσζηήησο, εάλ δελ είρε δηαπηζησζεί ε παξαηππία·
ηε) ηελ ελδερφκελε αλαζηνιή ησλ πιεξσκψλ, θαη ηε δπλαηφηεηα αλάθηεζεο·
ηζη) ηε θχζε ηεο παξάηππεο δαπάλεο.
2. Θαηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 1, δελ ρξεηάδεηαη λα δειψλνληαη νη
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) πεξηπηψζεηο φπνπ ε παξαηππία έγθεηηαη κφλν ζηελ αδπλακία κεξηθήο ή πιήξνπο
εθηέιεζεο κηαο πξάμεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν
επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ιφγσ ηεο πηψρεπζεο ηνπ δηθαηνχρνπ·

β) πεξηπηψζεηο πνπ γλσζηνπνηνχληαη ζηε δηαρεηξηζηηθή αξρή ή ζηελ αξρή
πηζηνπνίεζεο απφ ην δηθαηνχρν νηθεηνζειψο θαη πξηλ απφ ηε δηαπίζησζε ηεο
παξαηππίαο απφ ηε κία ή ηελ άιιε αξρή, είηε πξηλ είηε κεηά ηελ θαηαβνιή ηεο
δεκφζηαο ζπλεηζθνξάο·
γ) πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαη δηνξζψζεθαλ απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή ή
ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο πξηλ απφ νπνηαδήπνηε θαηαβνιή ζην δηθαηνχρν ηεο
δεκφζηαο ζπλεηζθνξάο θαη πξηλ απφ ηε ζπκπεξίιεςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο ζε
δήισζε δαπαλψλ πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή.
Ωζηφζν, νη παξαηππίεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο πηψρεπζεο θαη νη πεξηπηψζεηο
ππφλνηαο απάηεο πξέπεη λα δειψλνληαη.
3. Πηελ πεξίπησζε φπνπ νξηζκέλεο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 1, θαη ηδίσο εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηε δηάπξαμε ηεο παξαηππίαο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απνθαιχθζεθε, δελ
είλαη δηαζέζηκεο, ηα θξάηε κέιε ηηο ζπκπιεξψλνπλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, θαηά
ηε δηαβίβαζε ζηελ Δπηηξνπή ησλ επνκέλσλ ηξηκεληαίσλ εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηηο
παξαηππίεο.
4. Νη παξαηππίεο νη νπνίεο αθνξνχλ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη
ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ ηεο επξσπατθήο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο δειψλνληαη απφ ην
θξάηνο κέινο ζην νπνίν ε δαπάλε θαηαβάιιεηαη απφ ην δηθαηνχρν θαηά ηελ
πινπνίεζε ηεο πξάμεο. Ρν θξάηνο κέινο ελεκεξψλεη ηαπηφρξνλα ηε δηαρεηξηζηηθή
αξρή, ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο γηα ην πξφγξακκα θαη ηελ αξρή ειέγρνπ.
5. Δθφζνλ εζληθέο δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ ην απφξξεην ησλ εξεπλψλ, ε αλαθνίλσζε
ησλ πιεξνθνξηψλ πξνυπνζέηεη ηελ άδεηα ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο αξρήο.
6. Δάλ έλα θξάηνο κέινο δελ έρεη λα δειψζεη θακία παξαηππία δπλάκεη ηεο
παξαγξάθνπ 1, ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ
νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.
Άξζξν 29
Δπείγνπζεο πεξηπηψζεηο
Θάζε θξάηνο κέινο δειψλεη ακέζσο ζηελ Δπηηξνπή θαη, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν,
ζηα άιια ελδηαθεξφκελα θξάηε κέιε ηπρφλ παξαηππίεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ ή
πηζαλέο παξαηππίεο, εάλ ππάξρνπλ θφβνη φηη νη ελ ιφγσ παξαηππίεο κπνξεί λα
έρνπλ, πνιχ ζχληνκα, αληίθηππν εθηφο ηεο επηθξάηεηάο ηνπ ή απνθαιχπηνπλ ηε
ρξήζε λέαο αληηθαλνληθήο πξαθηηθήο.
Άξζξν 30
πνβνιή ζηνηρείσλ παξαθνινχζεζεο — Αδπλακία αλάθηεζεο
1. Δληφο δχν κελψλ κεηά ην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ, ηα θξάηε κέιε ελεκεξψλνπλ ηελ
Δπηηξνπή, ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ θηλεζεί ιφγσ παξαηππηψλ πνπ
αλαθνηλψζεθαλ θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 28 θαη ζρεηηθά κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο
αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο. Νη πιεξνθνξίεο απηέο αλαθέξνπλ
ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα:
α) ηα πνζά πνπ αλαθηήζεθαλ ή αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ·
β) ηπρφλ ζπληεξεηηθά κέηξα πνπ έιαβαλ ηα θξάηε κέιε γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ
αλάθηεζε αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ·
γ) ηηο θηλεζείζεο δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο πξνο αλάθηεζε ησλ
αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ·
δ) ηνπο ιφγνπο ηεο ελδερφκελεο παχζεο ησλ δηαδηθαζηψλ αλάθηεζεο·
ε) ηελ ελδερφκελε παχζε ησλ πνηληθψλ δηψμεσλ.
Ρα θξάηε κέιε θνηλνπνηνχλ ζηελ Δπηηξνπή δηνηθεηηθέο ή δηθαζηηθέο απνθάζεηο, ή ηα
θπξηφηεξα ζεκεία ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ πεξάησζε απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη
αλαθέξνπλ ηδίσο θαηά πφζνλ ηα πνξίζκαηα δεκηνπξγνχλ ππφλνηα απάηεο. Πηελ
πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν δ), ηα θξάηε κέιε ελεκεξψλνπλ, ζην
κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηελ Δπηηξνπή πξηλ απφ ηε ιήςε νπνηαζδήπνηε απφθαζεο.

2. Δάλ ην θξάηνο κέινο ζεσξεί φηη έλα πνζφ δελ κπνξεί λα αλαθηεζεί ή δελ
αλακέλεηαη λα αλαθηεζεί, ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή, κε εηδηθή αλαθνίλσζε, ζρεηηθά
κε ην κε αλαθηεζέλ πνζφ θαη ηα πεξηζηαηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ απφθαζε γηα ηελ
θαηαλνκή ηεο απψιεηαο πνπ πξνέθπςε ζχκθσλα κε ην άξζξν 70 παξάγξαθνο 2
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006.
Ρα ζηνηρεία απηά είλαη επαξθψο αλαιπηηθά ψζηε ε Δπηηξνπή λα έρεη ηε δπλαηφηεηα
λα ιάβεη απηή ηελ απφθαζε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, θαηφπηλ δηαβνπιεχζεσλ κε
ηηο αξρέο ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο. Ρα ελ ιφγσ ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ
ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα:
α) αληίγξαθν ηεο απφθαζεο ρνξήγεζεο ηεο ζπλδξνκήο·
β) ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο πιεξσκήο πνπ θαηαβιήζεθε ζην δηθαηνχρν·
γ) αληίγξαθν ηεο εληνιήο αλάθηεζεο·
δ) ζηελ πεξίπησζε πησρεχζεσλ πνπ ππφθεηληαη ζηελ ππνβνιή δήισζεο ζχκθσλα
κε ην άξζξν 28 παξάγξαθνο 2 δεχηεξν εδάθην, αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ πνπ
πηζηνπνηεί ηελ αθεξεγγπφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ·
ε) ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ην θξάηνο κέινο, κε
ζθνπφ ηελ αλάθηεζε ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ κε αλαθνξά ησλ ζρεηηθψλ εκεξνκεληψλ.
3. Πηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2, ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα θαιέζεη ξεηψο ην
θξάηνο κέινο λα ζπλερίζεη ηε δηαδηθαζία αλάθηεζεο.
Άξζξν 31
Ζιεθηξνληθή δηαβίβαζε
Νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 28 θαη 29 θαη ζην άξζξν 30
παξάγξαθνο 1 απνζηέιινληαη, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, κε ειεθηξνληθά κέζα,
ρξεζηκνπνηψληαο ην ππφδεηγκα πνπ παξέρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή γηα ην ζθνπφ απηφ
κέζσ αζθαινχο ζχλδεζεο.
Άξζξν 32
Δπηζηξνθή ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ
Πε πεξίπησζε πνπ, κεηά απφ ξεηφ αίηεκα ηεο Δπηηξνπήο, νη αξκφδηεο αξρέο ελφο
θξάηνπο κέινπο απνθαζίζνπλ λα θηλήζνπλ ή λα ζπλερίζνπλ δηθαζηηθή δηαδηθαζία
γηα ηελ αλάθηεζε αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ, ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα
δεζκεπζεί λα θαηαβάιεη ζην θξάηνο κέινο ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ δηθαζηηθψλ
εμφδσλ θαη ησλ εμφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ άκεζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο, κε ηελ
ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ, αθφκε θαη αλ νη δηαδηθαζίεο δελ
ηειεζθνξήζνπλ.
Άξζξν 33
Δπαθέο κε ηα θξάηε κέιε
1. Ζ Δπηηξνπή δηαηεξεί κε ηα ελδηαθεξφκελα θξάηε κέιε ηηο θαηάιιειεο επαθέο γηα
ηε ζπκπιήξσζε ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο παξαηππίεο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 28, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 30 θαη,
ηδίσο, ηηο δπλαηφηεηεο αλάθηεζεο πνζψλ.
2. Αλεμάξηεηα απφ ηηο επαθέο ηεο παξαγξάθνπ 1, ε Δπηηξνπή ελεκεξψλεη ηα θξάηε
κέιε φηαλ ε θχζε ηεο παξαηππίαο επηηξέπεη λα ππνηεζεί φηη ππάξρνπλ ηαπηφζεκεο
ή παξφκνηεο πξαθηηθέο ζε άιια θξάηε κέιε.
3. Ζ Δπηηξνπή δηνξγαλψλεη ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν γηα
ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θξαηψλ κειψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη κε απηνχο ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ έιαβε ζχκθσλα κε ηα άξζξα 28, 29 θαη 30, θαζψο θαη ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζ εμέηαζε εζηηάδεηαη ζηα δηδάγκαηα πνπ
πξέπεη λα αληιεζνχλ απφ ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο παξαηππίεο, ηα
πξνιεπηηθά κέηξα θαη ηηο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο.
4. Ρα θξάηε κέιε θαη ε Δπηηξνπή, θαηφπηλ αηηήκαηνο ελφο θξάηνπο κέινπο ή ηεο
Δπηηξνπήο, δηαβνπιεχνληαη κε ζθνπφ λα εμαιείςνπλ ηα ηπρφλ πεξηζψξηα γηα
ελέξγεηεο πνπ δεκηψλνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο Θνηλφηεηαο, ηα νπνία θαζίζηαληαη
εκθαλή θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ.

Άξζξν 34
Σξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ
Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γεληθνχ ή
επηρεηξεζηαθνχ ραξαθηήξα ε νπνία θνηλνπνηείηαη απφ ηα θξάηε κέιε δπλάκεη ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεί αλαιχζεηο θηλδχλνπ. Δπηπιένλ,
βάζεη απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ, κπνξεί λα ζπληάζζεη εθζέζεηο θαη λα αλαπηχζζεη
ζπζηήκαηα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν εληνπηζκφ ησλ
θηλδχλσλ.
Άξζξν 35
Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ ζηηο επηηξνπέο
Πην πιαίζην ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο γηα ην ζπληνληζκφ ηεο θαηαπνιέκεζεο
ηεο απάηεο, πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ απφθαζε 94/140/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο [20], ε
Δπηηξνπή ελεκεξψλεη ηαθηηθά ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ησλ θνλδπιίσλ
πνπ εκπιέθνληαη ζηηο παξαηππίεο νη νπνίεο απνθαιχθζεθαλ θαη κε ηηο δηάθνξεο
θαηεγνξίεο παξαηππηψλ, αλαιπκέλσλ θαηά είδνο θαη αξηζκφ. Νη επηηξνπέο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 103 θαη 104 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006
ελεκεξψλνληαη επίζεο.
Άξζξν 36
Ξαξαηππίεο γηα πνζά θάησ απφ ην φξην ππνβνιήο δειψζεσλ
1. Πε πεξίπησζε πνπ νη παξαηππίεο αθνξνχλ πνζά θάησ ησλ 10000 επξψ ηα νπνία
βαξχλνπλ ηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, ηα θξάηε κέιε
δελ ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 28 θαη 30,
εθηφο αλ απηφ δεηεζεί ξεηψο απφ ηελ Δπηηξνπή.
Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 61 ζηνηρείν ζη) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ.
1083/2006, ηα θξάηε κέιε ηεξνχλ κεηξψν ησλ ρακειφηεξσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
νξίνπ πνζψλ ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ θαη ησλ πνζψλ πνπ αλαθηψληαη ή
απνζχξνληαη κεηά ηελ αθχξσζε ηεο ζπλεηζθνξάο ζε κηα πξάμε. Ρα αλαθηεζέληα
πνζά επηζηξέθνληαη ζηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ. Κε
ηελ επηθχιαμε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη άκεζα απφ ην άξζξν 70
παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006, ην θξάηνο κέινο
θαη ε Θνηλφηεηα αλαιακβάλνπλ απφ θνηλνχ ηελ απψιεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα
ρακειφηεξα ηνπ ελ ιφγσ νξίνπ πνζά ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ
ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ ζπγρξεκαηνδφηεζεο πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ εθάζηνηε
πξάμε. Ζ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 30 παξάγξαθνο 2 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ δελ
εθαξκφδεηαη, εθηφο εάλ ε Δπηηξνπή απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά.
Ρν ηξίην εδάθην εθαξκφδεηαη επίζεο ζε πεξηπηψζεηο πηψρεπζεο πνπ απαιιάζζνληαη
απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο, ε νπνία πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 28
παξάγξαθνο 1.
2. Ρα θξάηε κέιε πνπ δελ έρνπλ θαζηεξψζεη ην επξψ σο ην λφκηζκά ηνπο έσο ηελ
εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ε παξαηππία κεηαηξέπνπλ ζε επξψ ηηο
δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην εζληθφ ηνπο λφκηζκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν
81 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006. Δάλ νη δαπάλεο δελ έρνπλ εγγξαθεί
ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο αξρήο πηζηνπνίεζεο, εθαξκφδεηαη ε πιένλ πξφζθαηε
ινγηζηηθή ηζνηηκία πνπ δεκνζηεχεηαη ειεθηξνληθά απφ ηελ Δπηηξνπή.
Ρκήκα 5
Γεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα
Άξζξν 37
Ξξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα
1. Ρα θξάηε κέιε θαη ε Δπηηξνπή ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ
λα πξνιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε κε εγθεθξηκέλε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 14 παξάγξαθνο 1, ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηελ
Δπηηξνπή θαηά ηνπο ειέγρνπο ηεο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζην ηκήκα
4, ή πξφζβαζε ζε απηά.

2. Ρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 14 παξάγξαθνο 1, παξάιιεια κε ηα
ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαηά ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγεί,
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ.
1083/2006. Ρν Διεγθηηθφ Ππλέδξην ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ θαη ε Δπξσπατθή
πεξεζία Θαηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο έρνπλ πξφζβαζε ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο.
3. Ρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην ηκήκα 4 δελ επηηξέπεηαη λα δηαβηβάδνληαη ζε
άηνκα άιια απφ εθείλα ηα νπνία, ιφγσ ησλ θαζεθφλησλ πνπ αζθνχλ ζηα θξάηε
κέιε ή ζηα θνηλνηηθά φξγαλα, πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηέο, εθηφο εάλ ην
θξάηνο κέινο πνπ παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο έρεη δψζεη ξεηψο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ.
4. Νπνηαδήπνηε δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πεξηιακβάλνληαη ζηηο
πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν δ) ηνπ άξζξνπ 7 παξάγξαθνο 2
απνηεινχλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ θαζνξίδνληαη ζην
ελ ιφγσ άξζξν.
Ρκήκα 6
Γεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο ιφγσ κε ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο πξνζζεηηθφηεηαο
Άξζξν 38
Ξνζνζηά δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο
1. Όηαλ ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε δεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε ζχκθσλα κε ην άξζξν
99 παξάγξαθνο 5 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006, ε δηφξζσζε ππνινγίδεηαη
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
2. Ρν πνζνζηφ δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο ππνινγίδεηαη κε ηελ αθαίξεζε ηξηψλ
πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ζπκθσλεκέλνπ επηπέδνπζηφρνπ θαη ηνπ επηπέδνπ πνπ επηηεχρζεθε, εθθξαδφκελνπ σο πνζνζηνχ επί ηνπ
ζπκθσλεκέλνπ επηπέδνπ-ζηφρνπ θαη, ζηε ζπλέρεηα, ην ππφινηπν δηαηξείηαη δηά ηνπ
10.
Ζ δεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε θαζνξίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ πνζνζηνχ
δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο ζην πνζφ πνπ ρνξεγείηαη ζην θξάηνο κέινο απφ ην
δηαξζξσηηθφ ηακείν ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ ζχγθιηζεο γηα φιε ηελ πεξίνδν
πξνγξακκαηηζκνχ.
3. Δάλ ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ζπκθσλεκέλνπ επηπέδνπ-ζηφρνπ θαη ηνπ επηπέδνπ
πνπ επηηεχρζεθε, εθθξαδφκελνπ σο πνζνζηνχ επί ηνπ ζπκθσλεκέλνπ επηπέδνπζηφρνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2, είλαη 3 % ή κηθξφηεξε, δελ
πξαγκαηνπνηείηαη θακία δεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε.
4. Ζ δεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε δελ ππεξβαίλεη ην 5 % ηνπ πνζνχ πνπ ρνξεγείηαη
ζην θξάηνο κέινο απφ ην δηαξζξσηηθφ ηακείν ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ ζχγθιηζεο
γηα φιε ηελ πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ.
Ρκήκα 7
Ζιεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ
Άξζξν 39
Πχζηεκα πιεξνθνξηθήο γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ
Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ άξζξσλ 66 θαη 76 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006,
θαζηεξψλεηαη ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ σο κέζν
αληαιιαγήο φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα.
Ζ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ θάζε θξάηνπο κέινπο θαη ηεο Δπηηξνπήο
δηελεξγείηαη κε ηε ρξήζε ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο πνπ θαζηεξψλεηαη απφ ηελ
Δπηηξνπή, ην νπνίν θαζηζηά εθηθηή ηελ αζθαιή αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ηεο
Δπηηξνπήο θαη θάζε θξάηνπο κέινπο.
Ρα θξάηε κέιε ζπκκεηέρνπλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο
πιεξνθνξηθήο γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ.
Άξζξν 40
Ξεξηερφκελν ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ

1. Ρν ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο
θνηλνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε θαη ηνπιάρηζηνλ ηα
αθφινπζα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο:
α) ην ελδεηθηηθφ πνζφ ηεο εηήζηαο ρνξήγεζεο θάζε Ρακείνπ ζε θάζε επηρεηξεζηαθφ
πξφγξακκα, φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ ζηξαηεγηθφ πιαίζην αλαθνξάο, ζχκθσλα κε
ην ππφδεηγκα πνπ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα XV·
β) ηα ζρέδηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, ζχκθσλα κε ην
ππφδεηγκα πνπ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα XVI·
γ) ηηο δειψζεηο δαπαλψλ θαη ηηο αηηήζεηο πιεξσκψλ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα
πνπ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα X·
δ) ηηο εηήζηεο πξνβιέςεηο ησλ πηζαλψλ δαπαλψλ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ
παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα XVII·
ε) ην δεκνζηνλνκηθφ ηκήκα ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ θαη ησλ ηειηθψλ εθζέζεσλ
πινπνίεζεο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα XVIII
ζεκείν 2.1.
2. Δπηπξνζζέησο, ην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ
πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα έγγξαθα θαη ζηνηρεία θνηλνχ ελδηαθέξνληνο πνπ
επηηξέπνπλ ηε δηελέξγεηα παξαθνινχζεζεο:
α) ην εζληθφ ζηξαηεγηθφ πιαίζην αλαθνξάο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 27
παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006·
β) ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ζπκκφξθσζε πξνο ηελ αξρή ηεο πξνζζεηηθφηεηαο,
ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα XIX·
γ) ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ
θαηεγνξηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ παξαηίζεηαη ζην κέξνο B ηνπ
παξαξηήκαηνο II ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο πνπ παξαηίζεληαη ζην κέξνο Α ηνπ
παξαξηήκαηνο II·
δ) ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηε ζπλεηζθνξά ησλ Ρακείσλ·
ε) ηα αηηήκαηα γηα παξνρή ζπλδξνκήο ζην πιαίζην κεγάισλ έξγσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 39, 40 θαη 41 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006,
ζχκθσλα κε ηα παξαξηήκαηα XXI θαη XXII ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, θαζψο θαη
επηιεγκέλα δεδνκέλα απφ ηα ελ ιφγσ παξαξηήκαηα πνπ νξίδνληαη ζην παξάξηεκα
XX·
ζη) ηηο εθζέζεηο πινπνίεζεο πνπ παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα XVIII, θαζψο θαη
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε βάζεη ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ παξαηίζεηαη
ζην κέξνο Γ ηνπ παξαξηήκαηνο II θαη ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο πνπ παξαηίζεληαη
ζην κέξνο Α ηνπ παξαξηήκαηνο II·
δ) ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε πξάμεηο ηνπ ΔΘΡ αλά πξνηεξαηφηεηα,
ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα XXIII·
ε) ηελ πεξηγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ην
ππφδεηγκα πνπ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα XII·
ζ) ηε ζηξαηεγηθή ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ παξαηίζεηαη
ζην παξάξηεκα V·
η) ηηο εθζέζεηο θαη ηηο γλψκεο ζρεηηθά κε ηνπο ειέγρνπο, ζχκθσλα κε ηα
ππνδείγκαηα πνπ παξαηίζεηαη ζηα παξαξηήκαηα VI, VII, VIII, IX θαη XIII, θαη
αιιεινγξαθία κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο θαη θάζε θξάηνπο κέινπο·
ηα) ηηο δειψζεηο δαπαλψλ ζρεηηθά κε ην κεξηθφ θιείζηκν, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα
πνπ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα XIV·
ηβ) ηελ εηήζηα δήισζε γηα πνζά πνπ απνζχξζεθαλ ή αλαθηήζεθαλ, θαζψο θαη γηα
αλαθηήζεηο πνζψλ πνπ εθθξεκνχλ, ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα XI·
ηγ) ην επηθνηλσληαθφ ζρέδην πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2.
3. Ρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 δηαβηβάδνληαη, θαηά
πεξίπησζε, κε ηε κνξθή πνπ εκθαλίδεηαη ζηα παξαξηήκαηα.
Άξζξν 41

Ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ
1. Ζ Δπηηξνπή θαη νη αξρέο πνπ νξίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε δπλάκεη ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006, θαζψο θαη νη θνξείο ζηνπο νπνίνπο αλαηέζεθε
απηφ ην θαζήθνλ θαηαρσξίδνπλ ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο γηα ηελ αληαιιαγή
δεδνκέλσλ ηα έγγξαθα γηα ηα νπνία είλαη αξκφδηα θαη ηπρφλ επηθαηξνπνηήζεηο ηνπο,
κε ηελ απαηηνχκελε κνξθή.
2. Ρα θξάηε κέιε ζπγθεληξψλνπλ θαη ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή αηηήκαηα κε
ζθνπφ ηελ απφθηεζε δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο γηα ηελ
αληαιιαγή δεδνκέλσλ.
3. Ζ αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη νη ζπλαιιαγέο θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή θαηά
ηελ έλλνηα ηεο νδεγίαο 1999/93/ΔΘ. Ρα θξάηε κέιε θαη ε Δπηηξνπή αλαγλσξίδνπλ
ηε λνκηθή ηζρχ θαη ην παξαδεθηφλ ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ σο
απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ζηηο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο.
4. Ρν θφζηνο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο γηα ηελ αληαιιαγή
δεδνκέλσλ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ Δπξσπατθψλ
Θνηλνηήησλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006.
Ρα ηπρφλ έμνδα πνπ ζπλεπάγεηαη ε δηεπαθή κεηαμχ ηνπ θνηλνχ ζπζηήκαηνο
πιεξνθνξηθήο γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη ησλ εζληθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη
ηνπηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο, θαζψο θαη ην ηπρφλ θφζηνο γηα ηελ
πξνζαξκνγή εζληθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 είλαη επηιέμηκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ ελ
ιφγσ θαλνληζκνχ.
Άξζξν 42
Γηαβίβαζε δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο γηα ηελ αληαιιαγή
δεδνκέλσλ
1. Ζ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ
παξέρεηαη ζηα θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή είηε άκεζα είηε κέζσ δηεπαθήο γηα ηνλ
απηφκαην ζπγρξνληζκφ θαη ηελ θαηαρψξηζε ησλ δεδνκέλσλ ζηα εζληθά,
πεξηθεξεηαθά θαη ηνπηθά ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο.
2. Ζ εκεξνκελία πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε δηαβίβαζε ησλ εγγξάθσλ ζηελ
Δπηηξνπή είλαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην θξάηνο κέινο απνζηέιιεη ηα
έγγξαθα ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ.
3. Πε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, θαη ηδίσο ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ηνπ
ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ ή αδπλακίαο
καθξνρξφληαο ζχλδεζεο, ην θξάηνο κέινο δχλαηαη λα δηαβηβάζεη ζηελ Δπηηξνπή ηα
έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 ζε έληππε
κνξθή, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ππνδείγκαηα πνπ παξαηίζεληαη ζηα παξαξηήκαηα II, V,
VI, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII θαη XXIII ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ. Κφιηο πάςεη λα ηζρχεη ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ην
θξάηνο κέινο θαηαρσξίδεη ακέζσο ηα αληίζηνηρα έγγξαθα ζην ζχζηεκα
πιεξνθνξηθήο γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ.
Θαηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 2, σο εκεξνκελία απνζηνιήο ινγίδεηαη ε
εκεξνκελία απνζηνιήο ησλ εγγξάθσλ ζε έληππε κνξθή.
Ρκήκα 8
Κέζα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο
Άξζξν 43
Γεληθέο δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζε φια ηα κέζα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο
1. Ρα άξζξα 43 έσο 46 εθαξκφδνληαη ζηα κέζα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο ηα
νπνία έρνπλ ηε κνξθή ελεξγεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ επηζηξεπηέεο επελδχζεηο ή
παξέρνπλ εγγπήζεηο γηα επηζηξεπηέεο επελδχζεηο, ή θαη ηα δχν, ζε:
α) επηρεηξήζεηο, θπξίσο κηθξέο θαη κεζαίεο (ΚΚΔ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιχ
κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, φπσο νξίδνληαη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2005 ζηε ζχζηαζε

2003/361/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο [21], ζηελ πεξίπησζε κέζσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο
ηερληθήο άιισλ απφ ηα ηακεία αζηηθήο αλάπηπμεο·
β) ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα ή άιια έξγα αζηηθήο αλάπηπμεο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζε νινθιεξσκέλα ζρέδηα βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο, ζηελ
πεξίπησζε ησλ ηακείσλ αζηηθήο αλάπηπμεο.
2. Όηαλ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ρξεκαηνδνηνχλ πξάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ κέζα
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ νξγαλψλνληαη
κέζσ ηακείσλ θεθαιαίσλ, ππνβάιιεηαη επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην απφ ηνπο
ζπγρξεκαηνδνηνχληεο εηαίξνπο ή ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ή απφ ηνπο δεφλησο
εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
Ρν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην νξίδεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα:
α) ηε ζηνρνζεηεκέλε αγνξά ησλ επηρεηξήζεσλ ή ησλ αζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ηα
θξηηήξηα, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο·
β) ηνλ επηρεηξεζηαθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ κέζνπ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο·
γ) ηελ θπξηφηεηα ηνπ κέζνπ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο·
δ) ηνπο ζπγρξεκαηνδνηνχληεο εηαίξνπο ή ελδηαθεξφκελνπο θνξείο·
ε) ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ κέζνπ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο·
ζη) ηηο δηαηάμεηο πεξί επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο, ηθαλφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο ηεο
δηαρείξηζεο·
δ) ηελ αηηηνιφγεζε θαη ηελ πξννξηδφκελε ρξήζε ηεο ζπλεηζθνξάο απφ ηα
δηαξζξσηηθά ηακεία·
ε) ηελ πνιηηηθή ηνπ κέζνπ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο ζρεηηθά κε ηελ έμνδν
(ξεπζηνπνίεζε) απφ επελδχζεηο ζε επηρεηξήζεηο ή αζηηθά ζρέδηα·
ζ) ηνπο θαλφλεο εθθαζάξηζεο ησλ κέζσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ πφξσλ πνπ επηζηξέθνληαη
ζην κέζν ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο απφ επελδχζεηο ή πνπ απνκέλνπλ κεηά ηελ
ηήξεζε φισλ ησλ εγγπήζεσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηε ζπλεηζθνξά
απφ ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα.
Ρν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην αμηνινγείηαη θαη ε πινπνίεζή ηνπ παξαθνινπζείηαη απφ ή
κε ηελ επζχλε ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο.
Ζ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ησλ επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ
κέζσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο ζπλεθηηκά φιεο ηηο πεγέο εηζνδήκαηνο ηεο
νηθείαο επηρείξεζεο.
3. Ρα κέζα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηακείσλ
θεθαιαίσλ, δεκηνπξγνχληαη σο αλεμάξηεηεο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ δηέπνληαη απφ
ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχλησλ εηαίξσλ ή ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ
ή σο μερσξηζηή ρξεκαηνδνηηθή κνλάδα ζην πιαίζην ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ηδξχκαηνο.
Πε πεξίπησζε πνπ ην κέζν ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο εληάζζεηαη ζην πιαίζην
ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, δεκηνπξγείηαη σο μερσξηζηή ρξεκαηνδνηηθή
κνλάδα, ππαγφκελε ζε εηδηθνχο θαλφλεο εθαξκνγήο εληφο ηνπ ηδξχκαηνο. Νη
θαλφλεο απηνί νξίδνπλ, ηδίσο, φηη πξέπεη λα ηεξνχληαη μερσξηζηνί ινγαξηαζκνί, νη
νπνίνη λα δηαθξίλνπλ ηνπο λένπο πφξνπο πνπ επελδχνληαη ζην κέζν
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζπλεηζθέξζεθαλ
απφ ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, απφ ηνπο πφξνπο πνπ ήηαλ αξρηθά δηαζέζηκνη ζην
ίδξπκα.
Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα κελ θαζίζηαηαη ζπγρξεκαηνδνηψλ εηαίξνο ή ελδηαθεξφκελνο
θνξέαο ζε κέζα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο.
4. Δθηφο εάλ απνδεηρζεί αλαγθαίν πςειφηεξν πνζνζηφ κεηά ηε δηαδηθαζία
ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ην θφζηνο δηαρείξηζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη, ζε εηήζην
κέζν φξν, γηα ηε δηάξθεηα ηεο ζπλδξνκήο, ηα αθφινπζα πνζνζηά:

α) ην 2 % ηνπ θεθαιαίνπ πνπ παξέρεηαη απφ ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ζηα
ηακεία θεθαιαίσλ, ή ηνπ θεθαιαίνπ πνπ παξέρεηαη απφ ην επηρεηξεζηαθφ
πξφγξακκα ή ην ηακείν θεθαιαίσλ ζηα ηακεία εγγπήζεσλ·
β) ην 3 % ηνπ θεθαιαίνπ πνπ παξέρεηαη απφ ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ή ην
ηακείν θεθαιαίσλ ζην κέζν ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο ζε φιεο ηηο άιιεο
πεξηπηψζεηο, κε εμαίξεζε ηα κέζα κηθξνπίζησζεο πνπ απεπζχλνληαη ζε πνιχ κηθξέο
επηρεηξήζεηο·
γ) ην 4 % ηνπ θεθαιαίνπ πνπ παξέρεηαη απφ ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ή ην
ηακείν θεθαιαίσλ ζηα κέζα κηθξνπίζησζεο πνπ απεπζχλνληαη ζε πνιχ κηθξέο
επηρεηξήζεηο.
5. Νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηηο ζπλεηζθνξέο απφ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα
ζε κέζα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο πξνβιέπνληαη ζε ζπκθσλία
ρξεκαηνδφηεζεο, ε νπνία ζπλάπηεηαη κεηαμχ ησλ δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλσλ
εθπξνζψπσλ ηνπ κέζνπ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο θαη ηνπ θξάηνπο κέινπο ή
ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο.
6. Ζ ζπκθσλία ρξεκαηνδφηεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 πεξηιακβάλεη
ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα:
α) ηελ επελδπηηθή ζηξαηεγηθή θαη ηνλ επελδπηηθφ ζρεδηαζκφ·
β) ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο·
γ) κηα πνιηηηθή εμφδνπ απφ ην κέζν ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο φζνλ αθνξά ηε
ζπλεηζθνξά απφ ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα·
δ) ηνπο θαλφλεο εθθαζάξηζεο ηνπ κέζνπ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ πφξσλ πνπ επηζηξέθνληαη
ζην κέζν ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο απφ επελδχζεηο ή πνπ απνκέλνπλ κεηά ηελ
ηήξεζε φισλ ησλ εγγπήζεσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηε ζπλεηζθνξά
απφ ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα.
7. Νη δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ιακβάλνπλ πξνθπιάμεηο ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχλ ηηο
ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ ή
ζηηο δαλεηαθέο αγνξέο.
Νη απνδφζεηο απφ επελδχζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη δάλεηα –κείνλ έλα αλαινγηθφ
κεξίδην ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο θαη ησλ θηλήηξσλ απφδνζεο– δχλαληαη λα
ρνξεγνχληαη πξνλνκηαθά ζε επελδπηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο
αξρήο ηνπ επελδπηή ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο έσο ην επίπεδν ακνηβήο πνπ
νξίδεηαη ζηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ησλ κέζσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο,
θαη ζηε ζπλέρεηα δηαλέκνληαη αλαινγηθά κεηαμχ φισλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχλησλ
εηαίξσλ ή ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ.
Άξζξν 44
Ππκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ηακεία θεθαιαίσλ
1. Όηαλ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ρξεκαηνδνηνχλ κέζα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο
πνπ νξγαλψλνληαη κέζσ ηακείσλ θεθαιαίσλ, ην θξάηνο κέινο ή ε δηαρεηξηζηηθή
αξρή ζπλάπηνπλ ζπκθσλία ρξεκαηνδφηεζεο κε ην ηακείν θεθαιαίσλ, θαζνξίδνληαο
ηνπο φξνπο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο.
Ζ ζπκθσλία ρξεκαηνδφηεζεο ιακβάλεη ππφςε ηα εμήο:
α) φζνλ αθνξά κέζα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο άιια απφ ηα ηακεία αζηηθήο
αλάπηπμεο, ηα ζπκπεξάζκαηα αμηνιφγεζεο ησλ απνθιίζεσλ κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο
απηψλ ησλ κέζσλ ζε ΚΚΔ θαη ηεο δήηεζεο ηέηνησλ κέζσλ απφ ΚΚΔ·
β) φζνλ αθνξά ηα ηακεία αζηηθήο αλάπηπμεο, ηηο κειέηεο ή ηηο αμηνινγήζεηο αζηηθήο
αλάπηπμεο θαη ηα νινθιεξσκέλα ζρέδηα αζηηθήο αλάπηπμεο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα.
2. Ζ ζπκθσλία ρξεκαηνδφηεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 πξνβιέπεη
ηδίσο ηα εμήο:
α) ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηηο ζπλεηζθνξέο απφ ην επηρεηξεζηαθφ
πξφγξακκα ζην ηακείν θεθαιαίσλ·

β) πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ε νπνία απεπζχλεηαη ζε ελδηάκεζνπο
ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ή ηακεία αζηηθήο αλάπηπμεο·
γ) ηελ αμηνιφγεζε, ηελ επηινγή θαη ηε δηαπίζηεπζε ελδηάκεζσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ
νξγαληζκψλ ή ηακείσλ αζηηθήο αλάπηπμεο απφ ην ηακείν θεθαιαίσλ·
δ) δηακφξθσζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο ή ησλ ζηνρεπκέλσλ
ζρεδίσλ θαη ελεξγεηψλ αζηηθήο αλάπηπμεο·
ε) ππνβνιή εθζέζεσλ απφ ην ηακείν θεθαιαίσλ ζηα θξάηε κέιε ή ηηο δηαρεηξηζηηθέο
αξρέο·
ζη) ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ επελδχζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο
ηζρχνληεο θαλφλεο·
δ) απαηηήζεηο ινγηζηηθνχ ειέγρνπ·
ε) ηελ πνιηηηθή εμφδνπ ηνπ ηακείνπ θεθαιαίσλ απφ ηα ηακεία επηρεηξεκαηηθνχ
θηλδχλνπ, ηα ηακεία εγγπήζεσλ, ηα ηακεία δαλείσλ ή ηα ηακεία αζηηθήο αλάπηπμεο·
ζ) ηνπο θαλφλεο εθθαζάξηζεο ηνπ ηακείνπ θεθαιαίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ πφξσλ πνπ επηζηξέθνληαη ζην κέζν ρξεκαηννηθνλνκηθήο
ηερληθήο απφ επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή πνπ απνκέλνπλ κεηά ηελ
ηήξεζε φισλ ησλ εγγπήζεσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηε ζπλεηζθνξά
απφ ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα.
Ζ επελδπηηθή πνιηηηθή πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν δ) πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ
έλδεημε ησλ ζηνρεπκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πξντφλησλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο
ηερληθήο πνπ πξφθεηηαη λα ππνζηεξηρζνχλ.
3. Νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηηο ζπλεηζθνξέο ζε θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθνχ
θηλδχλνπ, ηακεία εγγπήζεσλ, ηακεία δαλείσλ ή ηακεία αζηηθήο αλάπηπμεο απφ
ηακεία θεθαιαίσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα
πξνβιέπνληαη ζε ζπκθσλία ρξεκαηνδφηεζεο, ε νπνία ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ
θεθαιαίνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ηνπ ηακείνπ εγγπήζεσλ, ηνπ ηακείνπ δαλείσλ
ή ηνπ ηακείνπ αζηηθήο αλάπηπμεο, αθελφο, θαη ηνπ ηακείνπ θεθαιαίσλ, αθεηέξνπ.
Ζ ζπκθσλία ρξεκαηνδφηεζεο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία πνπ
παξαηίζεληαη ζην άξζξν 43 παξάγξαθνο 6.
Άξζξν 45
Ππκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζε κέζα ρξεκαηννηθνλνκηθήο
ηερληθήο άιια απφ ηα ηακεία θεθαιαίσλ θαη ηα ηακεία αζηηθήο αλάπηπμεο
Ρα κέζα ρξεκαηνδνηηθήο ηερληθήο άιια απφ ηα ηακεία θεθαιαίσλ θαη ηα ηακεία
αζηηθήο αλάπηπμεο επελδχνπλ ζε επηρεηξήζεηο, πξσηίζησο ζε ΚΚΔ. Απηέο νη
επελδχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν θαηά ηε ζχζηαζε, ηα πξψηα ζηάδηα –
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θεθαιαίνπ εθθίλεζεο– ή ηελ επέθηαζε ησλ ελ ιφγσ
επηρεηξήζεσλ, θαη κφλν ζε δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο νη δηαρεηξηζηέο ησλ κέζσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο θξίλνπλ δπλεηηθά βηψζηκεο απφ νηθνλνκηθή πιεπξά.
Ρα ηακεία δελ επελδχνπλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζρέξεηεο θαηά ηελ
έλλνηα ησλ θνηλνηηθψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ φζνλ αθνξά ηηο θξαηηθέο
εληζρχζεηο γηα ηε δηάζσζε θαη ηελ αλαδηάξζξσζε πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ
[22], νη νπνίεο εθαξκφδνληαη απφ ηηο 10 Νθησβξίνπ 2004.
Άξζξν 46
Ππκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ηακεία αζηηθήο αλάπηπμεο
1. Όηαλ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ρξεκαηνδνηνχλ ηακεία αζηηθήο αλάπηπμεο, ηα ελ
ιφγσ ηακεία επελδχνπλ ζε ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα ή ζε άιια έξγα
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε νινθιεξσκέλα ζρέδηα βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο. Απηέο
νη ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα ή ηα άιια έξγα δελ πεξηιακβάλνπλ ηε
δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ, φπσο ηα θεθάιαηα
επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ηα ηακεία δαλείσλ θαη ηα ηακεία εγγπήζεσλ.
2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 1, ηα ηακεία αζηηθήο αλάπηπμεο επελδχνπλ
κέζσ κεηνρψλ, δαλείσλ θαη εγγπήζεσλ.

Ρα έξγα αζηηθήο αλάπηπμεο πνπ ιακβάλνπλ επηδφηεζε απφ επηρεηξεζηαθφ
πξφγξακκα κπνξνχλ επίζεο λα ππνζηεξίδνληαη απφ ηακεία αζηηθήο αλάπηπμεο.
3. Όηαλ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ρξεκαηνδνηνχλ ηακεία αζηηθήο αλάπηπμεο, ηα
ζρεηηθά ηακεία δελ επαλαρξεκαηνδνηνχλ απνθηήζεηο ή ζπκκεηνρέο ζε έξγα πνπ
έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΗI
ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ (ΔΘ) αξηζ. 1080/2006
Ρκήκα 1
Δπηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ζηέγαζεο
Άξζξν 47
Ξαξεκβάζεηο ζηνλ ζηεγαζηηθφ ηνκέα
1. Νη πεξηνρέο νη νπνίεο επηιέγνληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ ζηέγαζεο
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν α) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ)
αξηζ. 1080/2006 πιεξνχλ ηνπιάρηζηνλ ηξία απφ ηα αθφινπζα θξηηήξηα, δχν απφ ηα
νπνία ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ εθείλσλ πνπ παξαηίζεληαη ζηα ζηνηρεία α) έσο ε):
α) πςειφ επίπεδν θηψρεηαο θαη απνθιεηζκνχ·
β) πςειφ πνζνζηφ καθξνρξφληαο αλεξγίαο·
γ) επηζθαιείο δεκνγξαθηθέο ηάζεηο·
δ) ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο, ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζε πξνζφληα θαη πςειφ
πνζνζηφ εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ·
ε) πςειφ επίπεδν εγθιεκαηηθφηεηαο θαη παξαβαηηθφηεηαο·
ζη) ηδηαίηεξα ππνβαζκηζκέλν πεξηβάιινλ·
δ) ρακειφ επίπεδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο·
ε) κεγάινο αξηζκφο κεηαλαζηψλ, εζλνηηθψλ θαη κεηνλνηηθψλ νκάδσλ ή πξνζθχγσλ·
ζ) ζπγθξηηηθά ρακειφ επίπεδν αμίαο θαηνηθίαο·
η) ρακειφ επίπεδν ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ.
Νη ηηκέο ησλ θξηηεξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξψην εδάθην ζπιιέγνληαη απφ θάζε
ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο ζε εζληθφ επίπεδν.
Νη ηηκέο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο θάζε θξηηεξίνπ θαζνξίδνληαη ζε ζπλεξγαζία
κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο θαη θάζε θξάηνπο κέινπο.
2. Κφλν νη αθφινπζεο παξεκβάζεηο είλαη επηιέμηκεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 7
παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν γ) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1080/2006:
α) αλαθαίληζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζπγθξνηήκαηνο θαηνηθηψλ πνπ ζηεγάδεη
πνιιέο νηθνγέλεηεο, σο εμήο:
i) αλαθαίληζε ησλ αθφινπζσλ βαζηθψλ δνκηθψλ κεξψλ ηνπ θηηξίνπ: ζηέγε,
πξφζνςε, παξάζπξα θαη πφξηεο ζηελ πξφζνςε, θιηκαθνζηάζην, εζσηεξηθνί θαη
εμσηεξηθνί δηάδξνκνη, είζνδνη θαη νη εμσηεξηθνί ρψξνη ηνπο, αλειθπζηήξαο·
ii) ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ·
iii) παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε·
β) παξάδνζε ζχγρξνλσλ εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ θαιήο πνηφηεηαο κέζσ ηεο
αλαθαίληζεο θαη ηεο αιιαγήο ηεο ρξήζεο πθηζηάκελσλ θηηξίσλ, ηα νπνία αλήθνπλ
ζε δεκφζηεο αξρέο ή κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο.
Ρκήκα 2
Θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζε επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ζην
πιαίζην ηνπ ζηφρνπ ηεο επξσπατθήο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο
Άξζξν 48
Θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ
Κε ηελ επηθχιαμε ηνπ θαηαιφγνπ κε επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1080/2006, ηα άξζξα 49 έσο 53 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ
εθαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1080/2006 κε
ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ζην πιαίζην πξάμεσλ πνπ

επηιέγνληαη σο κέξνο ελφο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εληάζζεηαη ζην
ζηφρν ηεο επξσπατθήο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο.
Άξζξν 49
Σξεκαηνδνηηθέο επηβαξχλζεηο θαη θφζηνο εγγπήζεσλ
Δίλαη επηιέμηκα γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΡΞΑ ηα αθφινπζα:
α) νη επηβαξχλζεηο γηα δηεζληθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο·
β) φηαλ γηα ηελ πινπνίεζε κηαο πξάμεο απαηηείηαη ην άλνηγκα μερσξηζηνχ
ινγαξηαζκνχ ή μερσξηζηψλ ινγαξηαζκψλ, ηα ηξαπεδηθά έμνδα γηα ην άλνηγκα θαη ηε
δηαρείξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ή ησλ ινγαξηαζκψλ·
γ) ηα έμνδα λνκηθνχ ζπκβνχινπ, ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έμνδα, ην θφζηνο ηεο
ηερληθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο πξαγκαηνγλσκνζχλεο, θαζψο θαη ηα ινγηζηηθά
έμνδα θαη ηα έμνδα ειέγρνπ, εάλ ζπλδένληαη άκεζα κε ηε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε
πξάμε θαη θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ πξνπαξαζθεπή ή ηελ πινπνίεζή ηεο ή, ζηελ
πεξίπησζε ησλ ινγηζηηθψλ εμφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ειέγρνπ, εάλ ζπλδένληαη κε
απαηηήζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή·
δ) ην θφζηνο εγγπήζεσλ πνπ παξέρνληαη απφ κηα ηξάπεδα ή έλα άιιν
ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ζην βαζκφ πνπ νη εγγπήζεηο απαηηνχληαη απφ ηελ εζληθή
ή ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία.
Ρα πξφζηηκα, νη νηθνλνκηθέο θπξψζεηο θαη ηα έμνδα λνκηθψλ δηαθνξψλ δελ είλαη
επηιέμηκα.
Άξζξν 50
Γαπάλεο ησλ δεκφζησλ αξρψλ γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ
1. Ξέξαλ ηεο ηερληθήο βνήζεηαο γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ζχκθσλα κε ην
άξζξν 46 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006, είλαη επηιέμηκεο νη αθφινπζεο
δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο θαηά ηελ πξνπαξαζθεπή ή ηελ
πινπνίεζε κηαο πξάμεο:
α) ην θφζηνο ησλ επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ κηα δεκφζηα
αξρή άιιε απφ ην δηθαηνχρν θαηά ηελ πξνπαξαζθεπή ή ηελ πινπνίεζε κηαο πξάμεο·
β) ην θφζηνο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνπαξαζθεπή ή ηελ
πινπνίεζε κηαο πξάμεο, νη νπνίεο παξέρνληαη απφ δεκφζηα αξρή πνπ είλαη θαη ν
δηθαηνχρνο θαη ε νπνία πινπνηεί κηα πξάμε γηα δηθφ ηεο ινγαξηαζκφ ρσξίο πξνζθπγή
ζε εμσηεξηθνχο παξφρνπο ππεξεζηψλ.
2. Ζ ζρεηηθή δεκφζηα αξρή είηε ηηκνινγεί ζην δηθαηνχρν ην θφζηνο πνπ αλαθέξεηαη
ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρείν α) είηε πηζηνπνηεί απηφ ην θφζηνο βάζεη εγγξάθσλ
ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο, ηα νπνία θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ εμαθξίβσζε ηνπ
πξαγκαηηθνχ θφζηνπο πνπ θαηαβιήζεθε απφ ηελ ελ ιφγσ αξρή γηα ηελ
ζπγθεθξηκέλε πξάμε.
3. Ρν θφζηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρείν β) είλαη επηιέμηκν, εάλ
πξφθεηηαη γηα επηπιένλ θφζηνο θαη αθνξά είηε δαπάλεο πνπ πξάγκαηη
θαηαβιήζεθαλ, θαη κάιηζηα άκεζα, γηα ηε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε πξάμε είηε
ζπλεηζθνξέο ζε είδνο, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 51.
Ρν θφζηνο απηφ πηζηνπνηείηαη βάζεη εγγξάθσλ ηα νπνία θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ
εμαθξίβσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο πνπ θαηαβιήζεθε ή ησλ ζπλεηζθνξψλ ζε
είδνο πνπ παξαζρέζεθαλ απφ ηε δεκφζηα αξρή ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε πξάμε.
Άξζξν 51
Ππλεηζθνξέο ζε είδνο
1. Νη ζπλεηζθνξέο ζε είδνο ελφο δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαηνχρνπ είλαη επηιέμηκεο
δαπάλεο εάλ πιεξνχλ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο:
α) ζπλίζηαληαη ζηελ παξνρή εδαθηθψλ εθηάζεσλ ή αθηλήησλ, εμνπιηζκνχ ή
πξψησλ πιψλ, εξεπλεηηθήο ή επαγγεικαηηθήο εξγαζίαο ή κε ακεηβφκελεο
εζεινληηθήο εξγαζίαο·

β) ε αμία ηνπο κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν αλεμάξηεηεο αμηνιφγεζεο θαη
ειέγρνπ.
2. Πηελ πεξίπησζε παξνρήο εδαθηθψλ εθηάζεσλ ή αθηλήησλ, ε αμία ηνπο
πηζηνπνηείηαη απφ αλεμάξηεην εηδηθεπκέλν εθηηκεηή ή απφ εγθεθξηκέλν επίζεκν
θνξέα.
3. Πηελ πεξίπησζε κε ακεηβφκελεο εζεινληηθήο εξγαζίαο, ε αμία ηεο εξγαζίαο
απηήο πξνζδηνξίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ην ρξφλν πνπ αλαιψζεθε θαη ηα
σξνκίζζηα θαη εκεξνκίζζηα πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
αληίζηνηρεο εξγαζίαο.
Άξζξν 52
Γεληθά έμνδα
Ρα γεληθά έμνδα είλαη επηιέμηκα κε ηνλ φξν φηη βαζίδνληαη ζε πξαγκαηηθά έμνδα πνπ
κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο ή ζηα κέζα
πξαγκαηηθά έμνδα πνπ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε πξάμεηο ηνπ ηδηνηχπνπ.
Ρα θαη’ απνθνπήλ πνζά πνπ βαζίδνληαη ζηα κέζα έμνδα δελ δχλαληαη λα
ππεξβαίλνπλ ην 25 % ησλ ελ ιφγσ άκεζσλ εμφδσλ κηαο πξάμεο πνπ κπνξεί λα
επεξεάζεη ην επίπεδν ησλ γεληθψλ εμφδσλ. Ν ππνινγηζκφο ησλ θαη’ απνθνπήλ
πνζψλ ηεθκεξηψλεηαη δεφλησο θαη επαλεμεηάδεηαη πεξηνδηθά.
Άξζξν 53
Απφζβεζε
Ρα έμνδα απφζβεζεο απνζβεζηέσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη άκεζα γηα κηα πξάμε θαη πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ πεξίνδν
ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζήο ηεο είλαη επηιέμηκα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θηήζε ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ δελ δειψλεηαη σο επηιέμηκε δαπάλε.
KΔΦΑΙΑΗΝ IV
ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ
Άξζξν 54
Θαηάξγεζε
1. Νη θαλνληζκνί (ΔΘ) αξηζ. 1681/94, (ΔΘ) αξηζ. 1159/2000, (ΔΘ) αξηζ. 1685/2000,
(ΔΘ) αξηζ. 438/2001 θαη (ΔΘ) αξηζ. 448/2001 θαηαξγνχληαη.
Θάζε παξαπνκπή ζηνπο θαηαξγνχκελνπο θαλνληζκνχο λνείηαη σο παξαπνκπή ζηνλ
παξφληα θαλνληζκφ.
Νη δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ πνπ θαηαξγνχληαη εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη γηα
ηηο παξεκβάζεηο πνπ εγθξίλνληαη δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1260/1999.
2. Νη θαλνληζκνί (ΔΘ) αξηζ. 1831/94, (ΔΘ) αξηζ. 1386/2002, (ΔΘ) αξηζ. 16/2003 θαη
(ΔΘ) αξηζ. 621/2004 θαηαξγνχληαη.
Θάζε παξαπνκπή ζηνπο θαηαξγνχκελνπο θαλνληζκνχο λνείηαη σο παξαπνκπή ζηνλ
παξφληα θαλνληζκφ.
Νη δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ πνπ θαηαξγνχληαη εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη γηα
ηηο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1164/94.
Άξζξν 55
Έλαξμε ηζρχνο
Ν παξψλ θαλνληζκφο αξρίδεη λα ηζρχεη ηελ εηθνζηή εκέξα απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Ν παξψλ θαλνληζκφο είλαη δεζκεπηηθφο σο πξνο φια ηα κέξε ηνπ θαη ηζρχεη άκεζα
ζε θάζε θξάηνο κέινο.
Βξπμέιιεο, 8 Γεθεκβξίνπ 2006.
Γηα ηελ Δπηηξνπή
Danuta HÜBNER
Κέινο ηεο Δπηηξνπήο
[1] ΔΔ L 210 ηεο 31.7.2006, ζ. 25.

[2] ΔΔ L 210 ηεο 31.7.2006, ζ. 1.
[3] ΔΔ L 161 ηεο 26.6.1999, ζ. 1. Θαλνληζκφο φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία κε
ηνλ θαλνληζκφ (EΘ) αξηζ. 173/2005 (ΔΔ L 29 ηεο 2.2.2005, ζ. 3).
[4] ΔΔ L 213 ηεο 13.8.1999, ζ. 1.
[5] ΔΔ L 178 ηεο 12.7.1994, ζ. 43. Θαλνληζκφο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ
θαλνληζκφ (EΘ) αξηζ. 2035/2005 (ΔΔ L 328 ηεο 15.12.2005, ζ. 8)
[6] ΔΔ L 191 ηεο 27.7.1994, ζ. 9. Θαλνληζκφο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ
θαλνληζκφ (EΘ) αξηζ. 2168/2005 (ΔΔ L 345 ηεο 28.12.2005, ζ. 15).
[7] ΔΔ L 281 ηεο 23.11.1995, ζ. 31. Θαλνληζκφο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ
θαλνληζκφ (EΘ) αξηζ. 1882/2003 (ΔΔ L 284 ηεο 31.10.2003, ζ. 1).
[8] ΔΔ L 8 ηεο 12.1.2001, ζ. 1.
[9] ΔΔ L 13 ηεο 19.1.2000, ζ. 12.
[10] ΔΔ C 194 ηεο 18.8.2006, ζ. 2.
[11] ΔΔ L 130 ηεο 31.5.2000, ζ. 30.
[12] ΔΔ L 193 ηεο 29.7.2000, ζ. 39. Θαλνληζκφο φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία κε
ηνλ θαλνληζκφ (EΘ) αξηζ. 448/2004 (ΔΔ L 72 ηεο 11.3.2004, ζ. 66).
[13] ΔΔ L 63 ηεο 3.3.2001, ζ. 21. Θαλνληζκφο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ
θαλνληζκφ (EΘ) αξηζ. 2355/2002 (ΔΔ L 351 ηεο 28.12.2002, ζ. 42).
[14] ΔΔ L 64 ηεο 6.3.2001, ζ. 13.
[15] ΔΔ L 201 ηεο 31.7.2002, ζ. 5.
[16] ΔΔ L 2 ηεο 7.1.2003, ζ. 7.
[17] ΔΔ L 98 ηεο 2.4.2004, ζ. 22.
[18] ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 49.
[19] ΔΔ L 160 ηεο 30.6.2000, ζ. 1.
[20] ΔΔ L 61 ηεο 4.3.1994, ζ. 27.
[21] ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36.
[22] ΔΔ C 244 ηεο 1.10.2004, ζ. 2
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