
Διορθωτικό στο διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2006, για τη
θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο
Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 45 της 15ης Φεβρουαρίου 2007)

Στη σελίδα 4, αιτιολογική σκέψη 8 και στη σελίδα 15, στον τίτλο και την παράγραφο 1 του άρθρου 14:

αντί: «λογιστικά έγγραφα»

διάβαζε: «λογιστικές εγγραφές».

Στη σελίδα 13, άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β):

αντί: «σημαντικών έργων»

διάβαζε: «μεγάλων έργων».

Στη σελίδα 13, άρθρο 8 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο:

αντί: «παρουσιολογίου»

διάβαζε: «πιστοποιητικού συμμετοχής».

Στη σελίδα 25, άρθρο 43 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο:

αντί: «μπορεί να μην καθίσταται»

διάβαζε: «δεν μπορεί να καθίσταται».

Στη σελίδα 33, παράρτημα II, κωδικός 70:

αντί: «μετακινούμενων εργαζομένων»

διάβαζε: «μεταναστών».

Στη σελίδα 66, παράρτημα XII, σημείο 3.1.1:

αντί: «αρμόδιων φορέων»

διάβαζε: «ενδιάμεσων φορέων».

Στη σελίδα 73, παράρτημα XV στον τίτλο και στη σελίδα 82, παράρτημα XIX στον υπότιτλο:

αντί: «δημοσιονομικός πίνακας»

διάβαζε: «χρηματοδοτικός πίνακας».

Στη σελίδα 75, παράρτημα XVI σημείο 2 υποσημείωση 3:

αντί: «συνολικό κόστος»

διάβαζε: «δημόσια δαπάνη».

Στο παράρτημα XXI στοιχείο E.1.2, στον πίνακα, δεύτερη στήλη:

αντί: «Αξία προεξοφλημένη»

διάβαζε: «Μη προεξοφλημένη αξία».

Στο παράρτημα XXI, στοιχείο E.1.2, υποσημείωση 6:

αντί: «σε ονομαστικούς όρους»

διάβαζε: «σε πραγματικούς όρους».
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Στο παράρτημα XXI, στοιχείο E.1.2, υποσημείωση 6, προστίθεται η ακόλουθη φράση: «Εάν η ανάλυση διενεργείται σε τρέχουσες
τιμές, το προεξοφλητικό επιτόκιο λαμβάνεται σε ονομαστικούς όρους.».

Στη σελίδα 115, παράρτημα XXIII, ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο: «ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΤ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ».

Στη σελίδα 115, παράρτημα XXIII, στο μέρος με τίτλο «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΗ ΟΜΑΔΑ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ», στη δεύτερη περίπτωση:

αντί: «Διακινούμενοι εργαζόμενοι»

διάβαζε: «Μετανάστες».
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