
Σημανηική ανακοίνωζη νομικού πεπιεσομένος  
  

Διοπθωηικό ζηον κανονιζμό (ΕΚ) απιθ. 1083/2006 ηος Σςμβοςλίος, ηηρ 11ηρ 

Ιοςλίος 2006 , πεπί καθοπιζμού γενικών διαηάξεων για ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο 
Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, ηο Εςπωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ηο Ταμείο 

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

 
Επίζεκε Εθεκεξίδα αξηζ. L 145 ηεο 07/06/2007 ζ. 0038 - 0038 

 

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

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

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

Σηε ζειίδα 49, άξζξν 46 παξάγξαθνο 3: 

αληί: 

"3. Εάλ ην θξάηνο κέινο απνθαζίζεη λα αλαιάβεη δξάζεηο ηερληθήο βνήζεηαο ζηα 

πιαίζηα θάζε επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο, ε αλαινγία ηνπ ζπλνιηθνύ ύςνπο ηεο 
δαπάλεο ηερληθήο βνήζεηαο πξνο θάζε επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα δελ ππεξβαίλεη ηα 

όξηα πνπ ζέηεη ε παξάγξαθνο 1. 

Σε απηή ηελ πεξίπησζε, δξάζεηο ηερληθήο βνήζεηαο κπνξνύλ επίζεο λα αλαιεθζνύλ 

ππό κνξθή εηδηθνύ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο ππό ηνλ όξν όηη ην ζπλνιηθό 
ύςνο ηεο δαπάλεο ηερληθήο βνήζεηαο πξνο απηό ην εηδηθό πξόγξακκα δελ έρεη σο 

απνηέιεζκα ε ζπλνιηθή αλαινγία ησλ θεθαιαίσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηερληθή 
βνήζεηα λα ππεξβαίλεη ηα όξηα πνπ ζέηεη ε παξάγξαθνο 1." 

δηάβαδε: 

"3. Εάλ ην θξάηνο κέινο απνθαζίζεη λα αλαιάβεη δξάζεηο ηερληθήο βνήζεηαο ζηα 

πιαίζηα θάζε επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο, ε αλαινγία ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ πνπ 

ρνξεγείηαη γηα ηερληθή βνήζεηα πξνο απηό ην επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα δελ 
ππεξβαίλεη ηα όξηα πνπ ζέηεη ε παξάγξαθνο 1. 

Σε απηή ηελ πεξίπησζε, δξάζεηο ηερληθήο βνήζεηαο κπνξνύλ επίζεο λα αλαιεθζνύλ 
ππό κνξθή εηδηθνύ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο ππό ηνλ όξν όηη ην ζπλνιηθό 

πνζό πνπ ρνξεγείηαη γηα ηερληθή βνήζεηα πξνο απηό ην εηδηθό πξόγξακκα δελ έρεη 
σο απνηέιεζκα ε ζπλνιηθή αλαινγία ησλ θεθαιαίσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηερληθή 

βνήζεηα λα ππεξβαίλεη ηα όξηα πνπ ζέηεη ε παξάγξαθνο 1.". 
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