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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες 

τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1) Για να επιτευχθούν οι στόχοι της 

Ένωσης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, τα κράτη μέλη οφείλουν να 

θεωρούν τις οικονομικές πολιτικές τους 

ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος και να τις 

συντονίζουν εντός της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1α) Οι πολιτικές, οι δράσεις και οι 

μηχανισμοί της Ένωσης επιδιώκουν να 

προάγουν την οικονομική, κοινωνική και 

εδαφική συνοχή. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη -1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1β) Κατά τον καθορισμό και την 

εφαρμογή των πολιτικών και των 

δράσεών της, η Ένωση θα πρέπει να 

συνεκτιμά, μεταξύ άλλων μέσω της 

εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Πυλώνα 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων, τις 

απαιτήσεις που συνδέονται με την 
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προαγωγή υψηλού επιπέδου 

απασχόλησης, τη διασφάλιση της 

κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, την 

καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού καθώς και με υψηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

προστασίας της ανθρώπινης υγείας. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη -1 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1γ) Η Ένωση απαιτείται να 

υποστηρίζει τα κράτη μέλη, κατόπιν 

αιτήματός τους, για τη βελτίωση της 

διοικητικής τους ικανότητας να 

εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Το Πρόγραμμα Στήριξης 

Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (εφεξής 

το «Πρόγραμμα») θεσπίστηκε με στόχο 

την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών 

μελών να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν 

διαρθρωτικές και διοικητικές 

μεταρρυθμίσεις αναπτυξιακού 

χαρακτήρα, μεταξύ άλλων με τη χορήγηση 

βοήθειας για την αποδοτική και 

αποτελεσματική χρήση των ταμείων της 

Ένωσης. Στο πλαίσιο του Προγράμματος 

παρέχεται στήριξη από την Επιτροπή 

κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η εν 

λόγω στήριξη μπορεί να καλύψει ευρύ 

φάσμα τομέων πολιτικής. Η ανάπτυξη 

ανθεκτικών οικονομιών που βασίζονται 

σε ισχυρές οικονομικές και κοινωνικές 

δομές, οι οποίες επιτρέπουν στα κράτη 

μέλη να απορροφούν με αποτελεσματικό 

(1) Το Πρόγραμμα Στήριξης 

Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (εφεξής 

το «Πρόγραμμα») έχει στόχο την ενίσχυση 

της ικανότητας των κρατών μελών να 

καταρτίζουν και να εφαρμόζουν 

οικονομικές και διοικητικές 

μεταρρυθμίσεις, που επιδιώκουν να 

προωθήσουν την εύρωστη και βιώσιμη 

ανάπτυξη, τη δημιουργία ποιοτικών 

θέσεων εργασίας, την κοινωνική και 

εδαφική συνοχή και σύγκλιση, την 

ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα 

και την κοινή ευημερία, και την αυξημένη 

ανθεκτικότητα σε κραδασμούς, μεταξύ 

άλλων με τη χορήγηση βοήθειας για την 

αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των 

ταμείων της Ένωσης. Στο πλαίσιο του 

Προγράμματος παρέχεται στήριξη από την 

Επιτροπή κατόπιν αιτήματος κράτους 
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τρόπο τους κραδασμούς και να 

ανακάμπτουν γρήγορα από αυτούς, 

συμβάλλει στην οικονομική και 

κοινωνική συνοχή. Η εφαρμογή 

θεσμικών, διοικητικών και αναπτυξιακού 

χαρακτήρα διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων συνιστά κατάλληλο μέσο 

για την επίτευξη της εν λόγω ανάπτυξης. 

μέλους. Η εν λόγω στήριξη μπορεί να 

καλύψει ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής 

σύμφωνα με τα εθνικά προγράμματα 

μεταρρυθμίσεων. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Η επιτυχής εφαρμογή των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων απαιτεί 

πολιτική βούληση, αποφασιστικότητα, 

αποδοτική και αποτελεσματική δημόσια 

διοίκηση, και τη στήριξη όλων των 

τμημάτων της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, 

είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η 

υποστήριξη των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων μέσω της συμμετοχής 

των οικονομικών και κοινωνικών 

εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων 

φορέων, καθώς και μέσω δημοκρατικών 

διαδικασιών σε επίπεδο εθνικών και, 

κατά περίπτωση, περιφερειακών 

κοινοβουλίων. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1β) Θα πρέπει να προτιμώνται μέτρα 

που έχουν συνεργική επίδραση σε άλλους 

τομείς και τα οποία αποσκοπούν, μεταξύ 

άλλων, στην επίτευξη υψηλής και 

μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης, 

ανάκαμψης και σύγκλισης στην Ένωση, 

στην καταπολέμηση της φορολογικής 

απάτης, της φοροδιαφυγής και της 
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φοροαποφυγής, στην προώθηση μιας 

απασχόλησης καλύτερης ποιότητας και 

στην εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών. Οι 

εν λόγω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα 

πρέπει να συνάδουν και να συνδέονται με 

τους στόχους που καθορίζονται στο 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, καθώς και με την 

εφαρμογή των συστάσεων ανά χώρα στα 

κράτη μέλη. Οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν την ορθή και έγκαιρη 

μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και 

εφαρμογή των νομικών πράξεων της 

Ένωσης, καθώς η εύρυθμη λειτουργία 

των εν λόγω πράξεων έχει θεμελιώδη 

σημασία για την επίτευξη οικονομικής 

σύγκλισης. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1γ) Το ευρώ είναι το νόμισμα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 119 παράγραφος 2 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλο και 

περισσότερο στήριξη στο πλαίσιο του 

Προγράμματος, η οποία υπερβαίνει τις 

αρχικές προσδοκίες. Τα αιτήματα στήριξης 

που έλαβε η Επιτροπή κατά τη διάρκεια 

του κύκλου του 2017 έχουν, με βάση την 

εκτιμώμενη αξία τους, υπερβεί κατά πολύ 

τη διαθέσιμη ετήσια κατανομή. Κατά τη 

διάρκεια του 2018 η εκτιμώμενη αξία των 

(2) Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλο και 

περισσότερο στήριξη στο πλαίσιο του 

Προγράμματος, η οποία υπερβαίνει τις 

αρχικές προσδοκίες. Τα αιτήματα στήριξης 

που έλαβε η Επιτροπή κατά τη διάρκεια 

του κύκλου του 2017 έχουν, με βάση την 

εκτιμώμενη αξία τους, υπερβεί κατά πολύ 

τη διαθέσιμη ετήσια κατανομή, με 

αποτέλεσμα αρκετά αιτήματα να μην 
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αιτημάτων που ελήφθησαν ήταν πέντε 

φορές μεγαλύτερη από τους 

χρηματοδοτικούς πόρους που ήταν 

διαθέσιμοι για το συγκεκριμένο έτος. 

Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη ζήτησαν 

στήριξη στο πλαίσιο του Προγράμματος 

και τα αιτήματα κατανέμονται σε όλους 

τους τομείς πολιτικής που καλύπτονται 

από το Πρόγραμμα. 

έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση. Κατά 

τη διάρκεια του 2018 η εκτιμώμενη αξία 

των αιτημάτων που ελήφθησαν ήταν πέντε 

φορές μεγαλύτερη από τους 

χρηματοδοτικούς πόρους που ήταν 

διαθέσιμοι για το συγκεκριμένο έτος. 

Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη ζήτησαν 

στήριξη στο πλαίσιο του Προγράμματος 

και τα αιτήματα κατανέμονται σε όλους 

τους τομείς πολιτικής που καλύπτονται 

από το Πρόγραμμα. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Η παρουσίαση και η διαφάνεια 

των αποτελεσμάτων του Προγράμματος 

θα πρέπει να ενισχυθούν μέσω της 

δημόσιας διάθεσης στο διαδίκτυο μιας 

επισκόπησης της εφαρμογής των 

μεταρρυθμίσεων σε κάθε κράτος μέλος, 

ώστε να διασφαλίζεται η ανταλλαγή 

γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων 

πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η ενδυνάμωση της οικονομικής και 

της κοινωνικής συνοχής μέσω της 

ενίσχυσης των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων είναι κρίσιμης σημασίας 

για την επιτυχή συμμετοχή στην 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα 

κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν 

είναι το ευρώ κατά την προετοιμασία τους 

για προσχώρηση στη ζώνη του ευρώ. 

(3) Η ενδυνάμωση της οικονομικής και 

της κοινωνικής συνοχής, μεταξύ άλλων 

μέσω της ενίσχυσης κοινωνικά 

ισορροπημένων, περιβαλλοντικά 

βιώσιμων και φιλικών προς την ανάπτυξη 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι 

κρίσιμης σημασίας για την επιτυχή 

συμμετοχή στην Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση και για τη 

μακροπρόθεσμη σταθερότητα και 

ευημερία της. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
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σημαντικό για τα κράτη μέλη των οποίων 

το νόμισμα δεν είναι το ευρώ κατά την 

προετοιμασία τους για προσχώρηση στη 

ζώνη του ευρώ. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Είναι, επομένως, σκόπιμο να 

τονιστεί στον γενικό στόχο του 

προγράμματος – στο πλαίσιο της συμβολής 

του στην αντιμετώπιση των οικονομικών 

και κοινωνικών προκλήσεων – ότι η 

ενίσχυση της συνοχής, της 

ανταγωνιστικότητας, της 

παραγωγικότητας, της διατηρήσιμης 

ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων 

εργασίας θα πρέπει επίσης να συμβάλλει 

στην προετοιμασία της μελλοντικής 

συμμετοχής στη ζώνη του ευρώ εκ μέρους 

των κρατών μελών που δεν έχουν ως 

νόμισμα το ευρώ. 

(4) Είναι, επομένως, σκόπιμο να 

τονιστεί στον γενικό στόχο του 

προγράμματος – στο πλαίσιο της συμβολής 

του στην αντιμετώπιση των οικονομικών 

και κοινωνικών προκλήσεων – ότι η 

ενίσχυση της συνοχής, της 

ανταγωνιστικότητας, της 

παραγωγικότητας, της διατηρήσιμης 

ανάπτυξης και της δημιουργίας ποιοτικών 

θέσεων εργασίας θα πρέπει επίσης να 

συμβάλλει στην προετοιμασία της 

μελλοντικής συμμετοχής στη ζώνη του 

ευρώ εκ μέρους των κρατών μελών που 

δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ. Αναγκαίο 

στοιχείο αυτού του γενικού στόχου 

αποτελεί η διεξοδική εκ των υστέρων 

αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο το 

Πρόγραμμα συνέβαλε στις διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Είναι επίσης σκόπιμο να 

αναφέρεται ότι οι δράσεις και οι 

δραστηριότητες του Προγράμματος 

δύνανται να στηρίζουν μεταρρυθμίσεις που 

μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη που 

επιθυμούν να υιοθετήσουν το ευρώ να 

προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους 

(5) Είναι επίσης σκόπιμο να 

αναφέρεται ότι οι δράσεις και οι 

δραστηριότητες του Προγράμματος 

δύνανται να στηρίζουν μεταρρυθμίσεις που 

μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη για 

τα οποία ισχύει επί του παρόντος η 

παρέκκλιση όσον αφορά τη συμμετοχή 

στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ και τα οποία 
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στη ζώνη του ευρώ. επιθυμούν να υιοθετήσουν το ευρώ, να 

προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους 

στη ζώνη του ευρώ. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 

αυξανόμενη ανάγκη για στήριξη από τα 

κράτη μέλη, και ενόψει της ανάγκης να 

υποστηριχθεί η εφαρμογή των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη 

μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το 

ευρώ, η χρηματοδοτική κατανομή του 

Προγράμματος θα πρέπει να αυξηθεί σε 

επαρκές επίπεδο το οποίο επιτρέπει στην 

Ένωση να χορηγεί στήριξη που 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κρατών 

μελών που υποβάλλουν αίτημα. 

(6) Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 

αυξανόμενη ανάγκη για στήριξη από τα 

κράτη μέλη, και ενόψει της ανάγκης να 

υποστηριχθεί η εφαρμογή των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη 

μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το 

ευρώ, η χρηματοδοτική κατανομή του 

Προγράμματος θα πρέπει να αυξηθεί σε 

επαρκές επίπεδο το οποίο επιτρέπει στην 

Ένωση να χορηγεί στήριξη που 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κρατών 

μελών που υποβάλλουν αίτημα. Η αύξηση 

αυτή δεν θα πρέπει να γίνει μέσω 

ανακατανομής των υφιστάμενων 

Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), αλλά θα 

πρέπει να χρηματοδοτηθεί μέσω 

κινητοποίησης των ειδικών μηχανισμών 

που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του 

Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, 

σχετικά με τον καθορισμό του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 

2014-2020. Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει 

να υποχρεούνται να μεταφέρουν τα 

εθνικά και περιφερειακά τους κονδύλια 

από τα ΕΔΕΤ με σκοπό την πλήρωση του 

κενού χρηματοδότησης του 

Προγράμματος. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Προκειμένου να παρέχεται στήριξη 

με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση, η 

Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να 

χρησιμοποιεί μέρος του χρηματοδοτικού 

κονδυλίου για να καλύψει επίσης το 

κόστος των υποστηρικτικών 

δραστηριοτήτων του Προγράμματος, όπως 

είναι οι δαπάνες που συνδέονται με τον 

ποιοτικό έλεγχο και παρακολούθηση των 

έργων. 

(7) Προκειμένου να παρέχεται στήριξη 

με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση, η 

Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να 

χρησιμοποιεί μέρος του χρηματοδοτικού 

κονδυλίου για να καλύψει επίσης το 

κόστος των υποστηρικτικών 

δραστηριοτήτων του Προγράμματος, όπως 

είναι οι δαπάνες που συνδέονται με τον 

ποιοτικό έλεγχο, την παρακολούθηση και 

την αξιολόγηση των έργων επί τόπου. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/825 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η 

συμβολή στις θεσμικές, διοικητικές και 

αναπτυξιακού χαρακτήρα διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη 

προσφέροντας στήριξη στις εθνικές αρχές 
για τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν στη 

μεταρρύθμιση και ενδυνάμωση των 

θεσμικών οργάνων, της διακυβέρνησης, 

της δημόσιας διοίκησης και του 

οικονομικού και κοινωνικού τομέα για την 

αντιμετώπιση των οικονομικών και 

κοινωνικών προκλήσεων με στόχο την 

ενίσχυση της συνοχής, της 

ανταγωνιστικότητας, της 

παραγωγικότητας, της βιώσιμης 

ανάπτυξης, της απασχόλησης και των 

επενδύσεων, που θα προετοιμάσουν 

επίσης τη συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ, 

ιδίως στο πλαίσιο των διαδικασιών 

οικονομικής διακυβέρνησης, μεταξύ 

άλλων με την παροχή συνδρομής για την 

αποδοτική, αποτελεσματική και διαφανή 

χρήση των ταμείων της Ένωσης.»· 

Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η 

παροχή στήριξης στις εθνικές, 

περιφερειακές και τοπικές αρχές για τη 

διοικητική και οικονομική μεταρρύθμιση 

και για τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν 

στη μεταρρύθμιση και ενδυνάμωση των 

θεσμικών οργάνων, της διακυβέρνησης, 

της δημόσιας διοίκησης, του οικονομικού 

και κοινωνικού τομέα, και στην 

αντιμετώπιση των οικονομικών και 

κοινωνικών προκλήσεων, με στόχο την 

προώθηση και την ενίσχυση της 

βιώσιμης ανάπτυξης, της 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της 

κοινωνικής προστασίας, της 

απασχόλησης και των επενδύσεων, της 

ανταγωνιστικότητας, της 

παραγωγικότητας, της εδαφικής και 

κοινωνικής συνοχής, της σύγκλισης και 

της κοινής ευημερίας και της 

ανθεκτικότητας στους κραδασμούς. Η 

στήριξη αυτή μπορεί να περιλαμβάνει 

επίσης την παροχή συνδρομής για την 

αποδοτική, αποτελεσματική και διαφανή 

χρήση των ταμείων της Ένωσης, καθώς 

και για την ορθή και έγκαιρη μεταφορά 
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στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή των 

νομικών πράξεων της Ένωσης. Μέσω 

αυτών των στόχων, το Πρόγραμμα θα 

προετοιμάσει επίσης τη συμμετοχή στη 

ζώνη του ευρώ, ιδίως στο πλαίσιο των 

διαδικασιών οικονομικής 

διακυβέρνησης.»· 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/825 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 

εφαρμογή του Προγράμματος καθορίζεται 

σε 222 800 000 EUR σε τρέχουσες τιμές. 

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 

εφαρμογή του Προγράμματος καθορίζεται 

σε 222 800 000 EUR σε τρέχουσες τιμές. 

Η αύξηση αυτή δεν θα γίνει μέσω 

ανακατανομής των υφιστάμενων 

Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), αλλά θα 

χρηματοδοτηθεί μέσω κινητοποίησης 

των ειδικών μηχανισμών που 

προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του 

Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, 

σχετικά με τον καθορισμό του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 

2014-2020. 
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