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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο προϋπολογισµός είναι ένα από τα βασικά µέσα υλοποίησης των πολιτικών της ΕΕ. 
Το 2011, προβλέπεται να διατεθούν πάνω από 130 δισεκ. ευρώ για πολιτικές της ΕΕ, 
προσπορίζοντας οφέλη στην Ένωση και στους πολίτες της. Υπό τις παρούσες 
οικονοµικές συνθήκες, είναι ακόµη πιο σηµαντικό να µεγιστοποιηθεί η 
αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών κατάρτισης του προϋπολογισµού και να 
διευκολυνθεί η εφαρµογή των πολιτικών της ΕΕ, µε ταυτόχρονη εξασφάλιση της 
σωστής χρήσης των χρηµάτων των ευρωπαίων φορολογουµένων. Ειδικότερα, έχει 
σηµασία να είναι οι µηχανισµοί αυτοί απλοί και διαφανείς (ιδίως για τους τελικούς 
αποδέκτες των κονδυλίων της ΕΕ), να παρέχουν τη δυνατότητα µόχλευσης πόρων 
µη προερχόµενων από τον προϋπολογισµό της ΕΕ και συγχρόνως να ενισχύουν τη 
λογοδοσία της Επιτροπής για την εκτέλεση του προϋπολογισµού κατά τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 317 της ΣΛΕΕ. 

Ο δηµοσιονοµικός κανονισµός (στο εξής: «∆Κ»1) περιέχει όλες τις αρχές και τους 
κανόνες που διέπουν την εκτέλεση του προϋπολογισµού της Ένωσης. Έχει δε 
οριζόντιο χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι εφαρµόζεται σε όλους τους τοµείς δαπανών 
και στο σύνολο των εσόδων. Ο ∆Κ αναθεωρείται ανά τριετία ή όποτε διαπιστώνεται 
ότι είναι αναγκαία η αναθεώρησή του, και η παρούσα πρόταση συνιστά µια τέτοια 
τριετή αναθεώρηση του κανονισµού. Επίσης αντανακλά την υπαρκτή αναγκαιότητα 
επανεξέτασης των µηχανισµών κατάρτισης του προϋπολογισµού υπό τις τρέχουσες 
οικονοµικές συνθήκες και µε γνώµονα τις µελλοντικές στρατηγικές προκλήσεις2. 

Για πρώτη φορά, η ανά τριετία αναθεώρηση του ∆Κ πραγµατοποιείται µε βάση τη 
συνήθη νοµοθετική διαδικασία, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 322 της ΣΛΕΕ. 
Υποβάλλεται υπό τη µορφή της αναδιατύπωσης, όπως ορίζει η διοργανική 
συµφωνία, της 28ης Νοεµβρίου 2001, για µια πλέον συστηµατοποιηµένη χρήση της 
τεχνικής της αναδιατύπωσης των νοµικών πράξεων3. Για να µπορεί η νοµοθετική 
αρχή να έχει σφαιρική εικόνα των προτεινόµενων τροποποιήσεων, οι κανόνες 
εφαρµογής του ∆Κ (στο εξής: «ΚΕ»4) υποβάλλονται, ως έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής, µαζί µε τον ∆Κ ως ενιαίο σύνολο. Οι κανόνες εφαρµογής, 
οι οποίοι περιέχουν λεπτοµερέστερες διατάξεις, που συµπληρώνουν τον ∆Κ, θα 
εκδοθούν µε βάση τις εξουσίες που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή σύµφωνα µε το 
άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. 

Η παρούσα αναθεώρηση δεν καλύπτει τις αλλαγές που απορρέουν από την έναρξη 
ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, µε εξαίρεση τις υποχρεώσεις των κρατών 
µελών σε σχέση µε τον εσωτερικό και λογιστικό έλεγχο και τις συνακόλουθες 
ευθύνες τους στον τοµέα της επιµερισµένης διαχείρισης, οι οποίες 
συµπεριλαµβάνονται στην παρούσα αναθεώρηση. Η Επιτροπή έχει ασχοληθεί µε τις 
υπόλοιπες αλλαγές που σχετίζονται µε τη συνθήκη της Λισαβόνας, λόγω του λίαν 

                                                 
1 Κανονισµός αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 26.06.2002. 
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2010) 2020, σηµείο 3.2. 
3 ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1. 
4 Κανονισµός αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου 2002. 
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εξειδικευµένου χαρακτήρα τους, στο πλαίσιο δύο αυτοτελών ad hoc προτάσεων: η 
µία αφορά τη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής ∆ράσης5, η δε 
άλλη αφορά τους νέους δηµοσιονοµικούς κανόνες6 (καθιέρωση πολυετούς 
δηµοσιονοµικού πλαισίου στη συνθήκη και, ειδικότερα, νέας ετήσιας διαδικασίας 
προϋπολογισµού).  

Η παρούσα πρόταση στηρίζεται στα πορίσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης της 19ης 
Οκτωβρίου 20097, από την οποία προέκυψαν συνολικά 235 συνεισφορές 
ενδιαφεροµένων οι οποίοι είτε εκτελούν είτε λαµβάνουν κονδύλια της Ένωσης· σε 
αυτούς συγκαταλέγονται πολίτες και δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, αλλά και 
περιφερειακές και εθνικές διοικήσεις. Η Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της µε 
βάση τα πορίσµατα της προαναφερθείσας διαβούλευσης, καθώς και την πείρα των 
επιχειρησιακών της υπηρεσιών και τα διδάγµατα που αντλήθηκαν από παλαιότερες 
αναθεωρήσεις. 

2. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η αναθεώρηση του ∆Κ θα αποτελέσει αντικείµενο διαπραγµατεύσεων ταυτόχρονα 
µε την κατάρτιση των προγραµµάτων της περιόδου µετά το 2013 και πρέπει, 
συνεπώς, να αξιολογηθεί σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο. Ως εκ τούτου, είναι 
σηµαντικό να συµφωνήσουν όλοι οι παράγοντες που µετέχουν στη νοµοθετική 
διαδικασία, ιδίως δε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, επί ενός 
φιλόδοξου χρονοδιαγράµµατος για την παρούσα αναθεώρηση, καθώς και επί της 
ανάγκης διασφάλισης της συνέπειας µεταξύ των δηµοσιονοµικών κανόνων που θα 
προβλέπει ο ∆Κ και του περιεχοµένου των τοµεακών βασικών πράξεων. Για να 
επιτευχθεί ο στόχος αυτός, οι παράγοντες που µετέχουν στη νοµοθετική διαδικασία 
θα πρέπει να επιδιώξουν την επίτευξη συµφωνίας επί της συνολικής δέσµης (∆Κ + 
ΚΕ), έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η θέση της σε εφαρµογή έως τα τέλη του 2011. 
Πρόκειται για πολύ φιλόδοξο χρονοδιάγραµµα, αν ληφθούν υπόψη οι εγγενείς 
περιορισµοί τους οποίους συνεπάγεται η συνήθης νοµοθετική διαδικασία.  

3. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

Ο ∆Κ θα πρέπει να περιλαµβάνει µόνο τις θεµελιώδεις αρχές (∆Κ, τίτλος II) και τους 
βασικούς κανόνες της διαχείρισης του προϋπολογισµού και της δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης, αφήνοντας τις λεπτοµέρειες προς ρύθµιση µε τους ΚΕ και µη 
υποχρεωτικές διατάξεις, π.χ. εσωτερικές κατευθυντήριες γραµµές. Οι αρχές πρέπει 
να τηρούνται στο σύνολο των νοµοθετικών πράξεων8 και από όλα τα θεσµικά 
όργανα· πρέπει δε να παραµένουν σταθερές και οι όποιες παρεκκλίσεις από αυτές να 
περιορίζονται στο ελάχιστο αναγκαίο. 

Σε ό,τι αφορά το περιεχόµενο, είναι σκόπιµο να διατηρηθούν τα βασικά στοιχεία των 
δηµοσιονοµικών µεταρρυθµίσεων, όπως είναι ιδίως τα εξής: ο ρόλος των 
δηµοσιονοµικών παραγόντων, η σπουδαιότητα της απόφασης χρηµατοδότησης που 

                                                 
5 COM (2010) 85 της 24.03.2010. 
6 COM(2010)71 της 3.03.2010. 
7 http://ec.europa.eu/budget/library/consultations/FRconsult2009/draft_report_en.pdf 
8 Άρθρο 2 του ∆Κ. 
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θεσπίζεται από το Σώµα των Επιτρόπων σε σχέση µε τις λειτουργικές δαπάνες, η 
ενσωµάτωση των ελέγχων στις επιχειρησιακές υπηρεσίες, η λειτουργία εσωτερικού 
ελέγχου, η κατάρτιση προϋπολογισµού βάσει δραστηριοτήτων, καθώς επίσης ο 
εκσυγχρονισµός των αρχών λογιστικής και των βασικών κανόνων που διέπουν τις 
επιδοτήσεις. Οι κανόνες περί ανάθεσης συµβάσεων θα πρέπει να διατηρηθούν µε 
βάση τις διατάξεις των σχετικών οδηγιών. 

Εξάλλου, ενδείκνυται να ληφθεί υπόψη ότι δεν επιβάλλουν τροποποιήσεις του ∆Κ 
όλα τα προβλήµατα που έχουν καταγραφεί σε σχέση µε την εφαρµογή των κανόνων. 
Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι δυσχέρειες που επισηµάνθηκαν 
κατά τη δηµόσια διαβούλευση δεν είναι απόρροια του δηµοσιονοµικού κανονισµού, 
ούτε µπορούν να επιλυθούν µε την ερµηνεία των κανόνων. Ορισµένες δυσχέρειες 
οφείλονται επίσης σε κανονισµούς οι οποίοι αφορούν επιµέρους τοµείς, των οποίων 
ο βαθµός λεπτοµερειακότητας και περιπλοκότητας αυξάνει σηµαντικά τον κίνδυνο 
σφάλµατος ή λανθασµένης ερµηνείας.  

Σε ό,τι αφορά τη µέθοδο, κάθε ουσιώδης τροποποίηση έχει εκτιµηθεί σε συνάρτηση 
µε τις ακόλουθες κατευθυντήριες παραµέτρους:  

– µείωση των διοικητικών βαρών για τους δικαιούχους, τους αναδόχους και τους 
εταίρους υλοποίησης· 

– διευκόλυνση, οσάκις είναι δυνατό, της µόχλευσης µε πιστώσεις του προϋπολογισµού· 

– διευκόλυνση της τήρησης της υποχρέωσης της Επιτροπής βάσει του άρθρου 317 της 
συνθήκης να εκτελεί τον προϋπολογισµό και να επιτυγχάνει τους στόχους πολιτικής 
µέσω της βελτίωσης των µηχανισµών κατάρτισης και της απλούστευσης των 
κανόνων και των διαδικασιών· 

– διασφάλιση χρηστής χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης και προάσπιση των 
οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης έναντι της απάτης και άλλων παράνοµων 
δραστηριοτήτων9. 

4. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Η µεταρρύθµιση είναι αναγκαία µε σκοπό την προσαρµογή των δηµοσιονοµικών 
κανόνων στις νέες απαιτήσεις της εκτέλεσης του προϋπολογισµού 
(συγχρηµατοδότηση µε άλλους χορηγούς χρηµατοδότησης, ειδικά χρηµατοδοτικά 
µέσα, συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ)) ή για τη διευθέτηση των 
περιπτώσεων όπου οι θεµελιώδεις αρχές συνεπάγονται υπέρµετρο φόρτο εργασίας 
(τόκους επί της προχρηµατοδότησης) ή ενδέχεται να εµποδίζουν αδικαιολόγητα την 
αποτελεσµατικότητα (απαγόρευση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού από φορείς 
του ιδιωτικού τοµέα). Επιβάλλεται επίσης να διευκολυνθεί η κατακύρωση µικρού 
ύψους επιδοτήσεων και συµβάσεων. 

Εξάλλου, η νέα διαδικασία στην οποία υπόκεινται οι ΚΕ, όπως αυτή καθορίζεται 
στη συνθήκη της Λισαβόνας, θα πρέπει να οδηγήσει σε νέα συνάρθρωση µεταξύ του 
∆Κ και των ΚΕ, καθιστώντας αναγκαία την εκ βάθρων επανεξέταση ολόκληρου του 
πλέγµατος δηµοσιονοµικών κανόνων. Εν προκειµένω, ορισµένες διατάξεις των ΚΕ 

                                                 
9 Άρθρο 310 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ. 
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οι οποίες επί του παρόντος προσδιορίζουν εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις από διατάξεις 
του ∆Κ είναι σκόπιµο να ενταχθούν στον ίδιο τον ∆Κ, οι δε ΚΕ θα πρέπει να 
περιορίζονται σε τεχνικές λεπτοµέρειες και επιµέρους εκτελεστικές ρυθµίσεις10. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έχει βασίσει την πρότασή της στους εξής στόχους: 

• καθιέρωση µεγαλύτερης ευελιξίας κατά την εφαρµογή των δηµοσιονοµικών αρχών, 
οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν ικανοποιητικότερα τις επιχειρησιακές ανάγκες και 
να ελαττώνουν τον περιττό διοικητικό φόρτο για τους αποδέκτες κονδυλίων της 
Ένωσης· 

• εξορθολογισµός των σχέσεων µε τους εταίρους υλοποίησης στους οποίους η 
Επιτροπή αναθέτει τη διαχείριση προγραµµάτων ή ένα µέρος των ενεργειών 
προγραµµατισµού (σχεδίων), λαµβάνοντας υπόψη ειδικότερα τον χαρακτήρα του 
εκάστοτε εταίρου υλοποίησης (κράτη µέλη, οργανισµοί, ΕΤΕπ, κρατικοί ή ιδιωτικοί 
φορείς, κ.λπ) και τους προκύπτοντες χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους 
(αναλογικότητα)· 

• µετεξέλιξη του καθεστώτος που διέπει τις επιδοτήσεις από τη διαχείριση µε βάση το 
πραγµατικό κόστος (εισροές) σε ένα καθεστώς µε κεντρικό άξονα τις επιδόσεις 
(εκροές), ούτως ώστε να στοχοθετούνται καλύτερα οι επιδιώξεις της πολιτικής και να 
επιτευχθεί σηµαντική απλούστευση των απαιτήσεων όσον αφορά τις διαδικασίες και 
τα δικαιολογητικά προς όφελος των δικαιούχων, καθώς επίσης να διευκολυνθεί η 
χρήση κατ’ αποκοπή ποσών· 

• διασφάλιση χρηστής χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης, µε ταυτόχρονη πρόβλεψη 
σηµαντικών περιθωρίων ελιγµών για τους διατάκτες, έτσι ώστε να µπορούν να 
προσαρµόζουν τα διατιθέµενα µέσα στους επιχειρησιακούς περιορισµούς στους 
οποίους υπόκεινται και στους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους που αντιµετωπίζουν· 

• εκσυγχρονισµός του συστήµατος διαχείρισης κινδύνου και των µέτρων ελέγχου, 
ούτως ώστε να αποκτήσουν µεγαλύτερη αναλογικότητα σε σχέση µε την πιθανότητα 
σφάλµατος και τη δαπάνη που απαιτείται κατά περίπτωση. 

5. ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

5.1. Εξαιρέσεις στις αρχές που διέπουν τον προϋπολογισµό 

Σε ό,τι αφορά την αρχή της ενότητας του προϋπολογισµού, οι κανόνες που διέπουν 
τους τόκους από προχρηµατοδοτήσεις είναι σκόπιµο να απλουστευθούν (άρθρα 5 
και 5α του ∆Κ), διότι συνεπάγονται υπέρµετρο διοικητικό φόρτο και για τις δύο 
πλευρές, καθώς και παρανοήσεις έναντι επιχειρήσεων και εταίρων (ιδίως στην 
τρέχουσα περίοδο κατά την οποία τα επιτόκια είναι χαµηλά). Οι εν λόγω τόκοι 
εισπράττονται σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
αντιπροσωπεύουν ένα µη ευκαταφρόνητο έσοδο του προϋπολογισµού της Ένωσης 
(+/-50 εκατ. ευρώ ετησίως). Συνεπώς, οι προτεινόµενες αλλαγές εστιάζονται στους 
δικαιούχους επιχορηγήσεων, η δε υποχρέωση τοκοφορίας των προχρηµατοδοτήσεων 
και ανάκτησης των τόκων αυτών καταργείται, εκτός αν προβλέπεται κάτι 

                                                 
10 Το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι η νοµοθετική αρχή δύναται να αναθέσει κατ’ εξουσιοδότηση στην 

Επιτροπή εξουσίες για την έκδοση µόνο πράξεων «[…] που συµπληρώνουν ή τροποποιούν ορισµένα µη 
ουσιώδη στοιχεία της [εκάστοτε] νοµοθετικής πράξης», δηλ. εν προκειµένω του ∆Κ. 
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διαφορετικό σε συµφωνία ανάθεσης. Τούτο σηµαίνει ότι οι εθνικοί οργανισµοί θα 
έχουν την ευχέρεια να επαναχρησιµοποιούν τους τόκους που αποφέρουν τα 
προγράµµατα τα οποία διαχειρίζονται, ενώ οι τόκοι τους οποίους αποκοµίζουν οι 
φορείς της ΕΕ θα εξακολουθήσουν να εισπράττονται σε ετήσια βάση. Το µέτρο αυτό 
θα οδηγήσει σε περιορισµένη απώλεια για τα διάφορα έσοδα της Ένωσης (+/- 15 
εκατ. ευρώ). 

Αναφορικά µε την αρχή της καθολικότητας, προτείνεται ένα διττό καθεστώς για τα 
έσοδα για ειδικό προορισµό (άρθρο 18 του ∆Κ), µε διάκριση µεταξύ: 1. της 
επαναχρησιµοποίησης για τον ίδιο σκοπό κονδυλίων που διατέθηκαν αρχικά από την 
αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή (εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισµό), ως 
προς τα οποία διατηρείται ως έχει το τρέχον καθεστώς (επιτρέπεται µεταφορά µόνο 
για ένα έτος, και, µετά από τυχόν µεταφορά, τα κονδύλια πρέπει οπωσδήποτε να 
χρησιµοποιηθούν, διαφορετικά δεν επιτρέπεται η διάθεση νέων πιστώσεων)· και 2. 
εσόδων τα οποία προέρχονται και διατίθενται από ποικίλους χορηγούς 
χρηµατοδότησης για συγκεκριµένο πρόγραµµα ή δράση (εξωτερικά έσοδα για ειδικό 
προορισµό: συνεισφορά χωρών ΕΖΕΣ και τρίτων χωρών σε πρόγραµµα της Ένωσης, 
συγχρηµατοδότηση εξωτερικών ενεργειών από κράτη µέλη και λοιπούς χορηγούς 
χρηµατοδότησης, κ.λπ.), ως προς τα οποία το καθεστώς µεταφοράς θα πρέπει να 
είναι περισσότερο ευέλικτο, προκειµένου να διαφυλάσσεται ο σκοπός τον οποίον 
έχει καθορίσει ο εκάστοτε χορηγός χρηµατοδότησης. Προβλέπεται κατάλληλο 
πλέγµα διατάξεων για την υποβολή αναφορών στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό 
αρχή. 

Προκειµένου για την αρχή της ειδικότητας του προϋπολογισµού, οι κανόνες που 
διέπουν τις µεταφορές πιστώσεων θα πρέπει να αποσαφηνισθούν και να προβλεφθεί 
µεγαλύτερη ευελιξία για τη διαδικασία έγκρισης ορισµένων µεταφορών για τις 
οποίες αποφασίζει η Επιτροπή (άρθρα 21, 23 και 26 του ∆Κ), ώστε να καλύπτονται 
οι ανάγκες καλύτερης εκτέλεσης του προϋπολογισµού, ιδίως σε ό,τι αφορά τις 
πιστώσεις πληρωµών, τα έσοδα για ειδικό προορισµό και τις διοικητικές πιστώσεις, 
τα οποία είναι κοινά για µια σειρά τίτλων. Προτείνεται επίσης να απλουστευθούν οι 
κανόνες σχετικά µε τις µεταφορές που προϋποθέτουν ενηµέρωση της αρµόδιας για 
τον προϋπολογισµό αρχής, προκειµένου να αποφεύγονται οι συχνές καθυστερήσεις 
κατά την πραγµατοποίησή τους.  

Σε ό,τι αφορά την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, η οποία 
συµπεριλαµβάνει την έννοια της αναλογικότητας, ο ∆Κ είναι σκόπιµο να καθιερώνει 
την έννοια του αποδεκτού κινδύνου (άρθρο 28β του ∆Κ). Στόχος της πρότασης 
αυτής, η οποία υποβλήθηκε κατά την τελευταία αναθεώρηση αλλά τεκµηριώνεται 
πλέον από εµπεριστατωµένη ανάλυση του κόστους και της ωφέλειας του ελέγχου, 
είναι να αποφασισθεί ένας βαθµός αποδεκτού κινδύνου σφάλµατος ανά τοµέα 
πολιτικής, σε συνάρτηση µε το κόστος του ελέγχου, τον κίνδυνο σφάλµατος και τα 
οφέλη της πολιτικής. Τούτο θα οδηγήσει, σε ορισµένους τοµείς, στον καθορισµό 
ενός επιπέδου αποδεκτού κινδύνου πάνω από το όριο σηµαντικότητας του 2% το 
οποίο χρησιµοποιείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο ως προς όλους τους τοµείς 
πολιτικής, προκειµένου να εξακριβώνεται η νοµιµότητα και κανονικότητα των 
υποκείµενων πράξεων. Τα επίπεδα αποδεκτού κινδύνου θα αποφασίζονται από τη 
νοµοθετική αρχή και θα προσδιορίζουν ένα αποτελεσµατικό σε σχέση µε το κόστος 
επίπεδο ελέγχου, έτσι ώστε να συγκροτείται µια πιο ενδεδειγµένη βάση για να 
µπορεί η αρµόδια για την απαλλαγή αρχή (δηλ. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) να 
αξιολογεί την ποιοτική στάθµη της διαχείρισης κινδύνων από µέρους της Επιτροπής. 
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Αναφορικά µε την αρχή της ετήσιας διάρκειας, δεν προτείνεται τροποποίηση του 
∆Κ, µε εξαίρεση τους κανόνες µεταφοράς που ισχύουν για τα εξωτερικά έσοδα για 
ειδικό προορισµό (άρθρο 10 του ∆Κ), ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη το διττό 
σύστηµα που προτείνεται για τα έσοδα για ειδικό προορισµό. Εντούτοις, η Επιτροπή 
έχει πλήρη επίγνωση των επιφυλάξεων που έχουν διατυπώσει ορισµένοι από τους 
εταίρους υλοποίησης στο πλαίσιο πολυετών προγραµµάτων (ΕΤΕπ, ITER, Galileo, 
προγράµµατα έρευνας των οποίων η διαχείριση γίνεται µέσω κοινών τεχνολογικών 
πρωτοβουλιών, κ.λπ.), οι οποίοι απαιτούν, πριν από την υπογραφή σύµβασης ή 
συµφωνίας µε την Επιτροπή, διαβεβαίωση αναφορικά µε τη διάρκεια της δέσµευσης 
του προϋπολογισµού της Ένωσης σε σχέση µε ένα συγκεκριµένο σχέδιο, µε χρονικό 
ορίζοντα ενίοτε ακόµη µεγαλύτερο από εκείνον του τρέχοντος πολυετούς 
δηµοσιονοµικού πλαισίου. Είναι σκόπιµο να σηµειωθεί ότι τέτοιου είδους 
διαβεβαίωση υφίσταται σήµερα υπό τη µορφή ετήσιων δόσεων, όπου η βασική 
πράξη καθορίζει τα ετήσια ποσά για όλη τη διάρκεια του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου (π.χ. στην περίπτωση των διαρθρωτικών ταµείων), ή και ακόµη πιο 
µακροπρόθεσµα (π.χ. ITER), κατ’ εφαρµογή του άρθρου 76 παράγραφος 3 του ∆Κ. 
Παρά το γεγονός ότι ο δηµοσιονοµικός προγραµµατισµός αυτού του τύπου11 είναι 
ενδεικτικός, παρέχει κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά µε τα ετήσια ποσά που 
προβλέπονται για σηµαντικά προγράµµατα, π.χ. για τις κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες, αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι δείχνει τη µεσοπρόθεσµη προοπτική 
της χρηµατοδότησης της Ένωσης την οποία επιζητούν ορισµένοι από τους εταίρους 
υλοποίησης της Ένωσης. Πέραν αυτού, ο βαθµός βεβαιότητας τον οποίον 
προσπορίζουν τα καθοριζόµενα στις νοµικές βάσεις ετήσια ποσά έχει αυξηθεί χάρη 
στην επέκταση της νοµοθετικής διαδικασίας συναπόφασης, που αποτελεί πλέον τη 
συνήθη νοµοθετική διαδικασία. 

Τέλος, δεν προτείνεται καµία τροποποίηση σε σχέση µε την αρχή της διαφάνειας. 

5.2. Εκτέλεση του προϋπολογισµού 

5.2.1. Εξορθολογισµός των µεθόδων εκτέλεσης και µείωση του αριθµού τους από 5 σε 2 
(άρθρο 53 του ∆Κ) 

Οι διατάξεις σχετικά µε τις µεθόδους εκτέλεσης αποτελούν βασικό στοιχείο της 
µεταρρύθµισης του 2001 και διέπουν τις προϋποθέσεις ανάθεσης σε τρίτους 
καθηκόντων που άπτονται του προϋπολογισµού. Σκοπός τους είναι να 
διασφαλισθεί ότι, ασχέτως της µεθόδου που επιλέγεται κάθε φορά, η δαπάνη 
εκτελείται µε έναν βαθµό ελέγχου και διαφάνειας ισοδύναµο εκείνου που οφείλουν 
να τηρούν οι υπηρεσίες της Επιτροπής µε βάση τις διατάξεις του ∆Κ. 

Ωστόσο, οι εν λόγω διατάξεις έχουν καταστεί τόσο περίπλοκες µε την πάροδο των 
ετών, ώστε να ακυρώνεται το σκεπτικό στο οποίο στηρίζονται. Για τον λόγο αυτό, η 
πρόταση της Επιτροπής κατατείνει στην καθιέρωση σαφούς διάκρισης µεταξύ: 

                                                 
11 Ο δηµοσιονοµικός προγραµµατισµός αποστέλλεται δις ετησίως στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό 

αρχή σύµφωνα µε το σηµείο 20 της διοργανικής συµφωνίας µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε τη συνεργασία για θέµατα προϋπολογισµού. Πρβλ. 
COM(2010)73 της 3.3.2010. Η συγκεκριµένη διάταξη αντιστοιχεί στο σηµείο 46 της διοργανικής 
συµφωνίας που ισχύει σήµερα. 
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– καταστάσεων όπου ο προϋπολογισµός εκτελείται απευθείας (από την Επιτροπή ή 
εκτελεστικούς οργανισµούς – άρθρο 53 παράγραφος 1 σηµείο 1), 

– και καταστάσεων όπου ο προϋπολογισµός εκτελείται εµµέσως υπό καθεστώς 
επιµερισµένης διαχείρισης µε τα κράτη µέλη ή µέσω άλλων οντοτήτων ή προσώπων 
(άρθρο 53 παράγραφος 1 σηµείο 2). 

Στην πρόταση καθορίζονται κοινές απαιτήσεις για όλους τους τύπους έµµεσης 
διαχείρισης, ενώ προβλέπονται ειδικές διατάξεις για την έµµεση διαχείριση µε τα 
κράτη µέλη (άρθρο 53α του ∆Κ). 

Η πρόταση αποσκοπεί ειδικότερα στην επίτευξη της σωστής ισορροπίας µεταξύ, 
αφενός, της διευκόλυνσης του έργου του διατάκτη, ο οποίος καλείται να 
προσδιορίσει τη µέθοδο εκτέλεσης του προϋπολογισµού που ενδείκνυται για την 
εκάστοτε δράση και, αφετέρου, την παροχή ασφαλέστερου περιβάλλοντος για τον 
διατάκτη. Η ισορροπία αυτή επιτυγχάνεται χάρη στα ακόλουθα δύο στοιχεία:  

– οι επιχειρησιακές ανάγκες των υπηρεσιών λαµβάνονται υπόψη µε την καθιέρωση 
µεγαλύτερου βαθµού αναλογικότητας κατά τους εκ των προτέρων ελέγχους, σε 
συνάρτηση µε τους ειδικούς κινδύνους της εκάστοτε ενέργειας και το ευρύτερο 
ελεγκτικό περιβάλλον, περιλαµβανοµένων των µέτρων που η Επιτροπή λαµβάνει 
για την επιτήρηση και υποστήριξη της εκτέλεσης. Πέραν αυτού, προτείνονται 
διατάξεις για την κάλυψη των αναγκών των νεοεµφανιζόµενων µέσων 
χρηµατοδότησης, π.χ. των αναγκών που προκύπτουν σε σχέση µε την ΕΤΕπ και 
τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα·  

– ενισχύεται η ευθύνη των κρατών µελών και των οντοτήτων ή προσώπων στα 
οποία ανατίθενται καθήκοντα στο πλαίσιο έµµεσης διαχείρισης, και 
εξορθολογίζονται οι υποχρεώσεις διενέργειας λογιστικών και λοιπών ελέγχων 
από την Επιτροπή για το σύνολο των µεθόδων διαχείρισης του προϋπολογισµού. 

Ταυτοχρόνως, προτείνονται διατάξεις µε σκοπό την ενίσχυση της χρηστής 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι η Επιτροπή είναι 
υπόλογη για την εκτέλεση του προϋπολογισµού. Οι διατάξεις αυτές αφορούν:  

– τις υποχρεώσεις διενέργειας λογιστικών και λοιπών ελέγχων τις οποίες οφείλουν 
να τηρούν τα κράτη µέλη και οι οντότητες στις οποίες εκχωρούνται καθήκοντα, 
έτσι ώστε να κατοχυρώνεται επαρκής βαθµός προστασίας των οικονοµικών 
συµφερόντων της Ένωσης· 

– τις διαχειριστικές δηλώσεις αξιοπιστίας για όλους τους τύπους έµµεσης 
διαχείρισης του προϋπολογισµού που δεν υπόκεινται σε αυτοτελή απαλλαγή από 
την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή, οι οποίες θα πρέπει να ενισχύουν την 
ευθύνη των κρατών µελών και των οντοτήτων στις οποίες εκχωρούνται 
καθήκοντα και να παρέχουν µεγαλύτερη αξιοπιστία στον διατάκτη, ιδίως 
αναφορικά µε τα καθήκοντα αναφοράς που έχει·  

– τις υποχρεώσεις διενέργειας λογιστικών και λοιπών ελέγχων από µέρους της 
Επιτροπής, περιλαµβανοµένων των διαδικασιών εκκαθάρισης των λογαριασµών 
και της δυνατότητας αναστολής ή διακοπής των πληρωµών.  
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5.2.2. Υποχρεώσεις διενέργειας λογιστικών και λοιπών ελέγχων από τα κράτη µέλη (άρθρο 
53α του ∆Κ) 

Η παρούσα πρόταση περιλαµβάνει νέες διατάξεις µε βάση το άρθρο 317 της ΣΛΕΕ, οι 
οποίες καλύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία: εναρµονισµένη διοικητική δοµή στα κράτη 
µέλη· κοινές υποχρεώσεις διαχείρισης και ελέγχου για τις δοµές αυτές· ετήσια 
διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας επί της οποίας εκδίδεται ανεξάρτητη γνωµοδότηση 
ελέγχου, µε την οποία ο διαπιστευµένος εθνικός φορέας αναλαµβάνει την ευθύνη για τη 
διαχείριση των κονδυλίων της Ένωσης που έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας· 
µηχανισµοί δηµοσιονοµικής εκκαθάρισης, αναστολής και διόρθωσης, τους οποίους 
εφαρµόζει η Επιτροπή.  

Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να εφαρµόζονται µόνο στην επόµενη γενεά τοµεακών 
κανονισµών, ήτοι µετά το 2013 (άρθρο 187 του ∆Κ).  

5.2.3. Πληρωµές και καταπιστευµατικοί λογαριασµοί (άρθρο 61 παράγραφος 4 του ∆Κ) 

Οι διατάξεις του ∆Κ καλύπτουν µόνο τους τραπεζικούς λογαριασµούς που ανοίγονται 
µε σκοπό τη διαχείριση µετρητών υπό την ευθύνη του Υπολόγου. Η σύσταση 
καταπιστευµατικών λογαριασµών, προς τον σκοπό της υλοποίησης ενός 
προγράµµατος υπό την έµµεση διαχείριση χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, θα πρέπει να 
επιτρέπεται. Οι καταπιστευµατικοί λογαριασµοί αυτού του είδους θα ανοίγονται υπό την 
ευθύνη των ∆ιατακτών µε τη σύµφωνη γνώµη του Υπολόγου. 

Εξάλλου, επανεξετάστηκαν οι κανόνες σχετικά µε τις προχρηµατοδοτήσεις (άρθρο 81 
του ∆Κ) κατά τρόπον ώστε να είναι δυνατή µία και µοναδική πληρωµή 
προχρηµατοδότησης, η εκκαθάριση της οποίας θα πρέπει να συµβαδίζει χρονικά µε την 
πρόοδο της εκάστοτε ενέργειας. Εκτιµάται ότι η ρύθµιση αυτή θα προσπορίζει 
µεγαλύτερη βεβαιότητα στους αποδέκτες επιδοτήσεων της ΕΕ σχετικά µε το ποσό που 
τους καταβάλλεται, δεδοµένου ότι η Επιτροπή θα εγκρίνει τακτικά την επιλεξιµότητα 
µέσω ενδιάµεσων πληρωµών. 

5.2.4. Πράξεις εσόδων (άρθρα 73β και 74 του ∆Κ) 

Οι κανόνες σχετικά µε την ανάκτηση θα πρέπει να ενισχυθούν προκειµένου να 
καταστεί αποτελεσµατικότερη η προάσπιση των οικονοµικών συµφερόντων της 
Ένωσης. Ειδικότερα, τα κράτη µέλη θα πρέπει να αντιµετωπίζουν τις ανακτήσεις µε τον 
ίδιο τρόπο µε τον οποίον αντιµετωπίζουν τις δικές τους απαιτήσεις στο εσωτερικό της 
επικράτειάς τους. 

Προτείνεται επίσης να απλουστευθεί το καθεστώς που διέπει τις προβλέψεις εσόδων µε 
γνώµονα τις ανάγκες του προϋπολογισµού. Θα πρέπει να απαιτείται εγγραφή οσάκις το 
έσοδο αναµένεται µε ορισµένο βαθµό πιθανότητας και είναι ευλόγως δυνατό να 
εκφραστεί σε αριθµητικό ποσό. 

5.2.5. ∆ηµόσιες συµβάσεις (άρθρα 88-107 του ∆Κ) 

Εντός των ορίων που επιτρέπει η οδηγία περί δηµοσίων συµβάσεων του 200412, οι 
διατάξεις σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις επανεξετάζονται µε στόχο να υπάρξει 

                                                 
12 Οδηγία αριθ. 2004/18/ΕΚ. 
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απλούστευση των κανόνων (ανώτατα όρια, τραπεζικές εγγυήσεις), να ληφθεί υπόψη το 
ειδικό καθεστώς της ΕΤΕπ βάσει της συνθήκης και να προσδιορισθεί το πεδίο 
εφαρµογής ορισµένων διατάξεων µε µεγαλύτερη ακρίβεια, ιδίως σε σχέση µε την 
επιλογή εµπειρογνωµόνων. Επιπλέον, εκτιµάται ότι η καθιέρωση βάσης δεδοµένων 
σχετικά µε τους πωλητές θα επιτρέπει την αποτελεσµατικότερη επικοινωνία µε 
δυνητικούς συµµετέχοντες σε διαγωνισµούς για συµβάσεις των οποίων η αξία 
υπολείπεται του κατώτατου ορίου που καθορίζεται στην οδηγία περί δηµοσίων 
συµβάσεων. 

Σε ό,τι αφορά τους κανόνες περί αποκλεισµού, η παρέκκλιση από την υποχρέωση 
αποκλεισµού θεσπίζεται στο άρθρο 93 του ∆Κ ένεκα επιτακτικών λόγων γενικού 
συµφέροντος, ιδίως µε σκοπό τη διαφύλαξη της συνεχούς λειτουργίας των θεσµικών 
οργάνων. Η συγκεκριµένη διάταξη αποσκοπεί στην ευθυγράµµιση των κανόνων του ∆Κ 
µε τις διατάξεις της σχετικής οδηγίας. Στο άρθρο 95 του ∆Κ ενσωµατώνεται διάταξη σε 
σχέση µε την ΕΚΤ και την ΕΤΕπ, προκειµένου να τους παραχωρείται πρόσβαση στην 
κεντρική βάση δεδοµένων για τους αποκλεισµούς, υπό όρους ισότιµους µε αυτούς που 
ισχύουν για τα θεσµικά όργανα της ΕΕ. 

Τέλος, το άρθρο 96 παράγραφος 2 του ∆Κ προστίθεται διάταξη σχετικά µε την 
πρόβλεψη επαρκούς νοµικής βάσης για τη δηµοσίευση διοικητικών αποφάσεων περί 
αποκλεισµού και οικονοµικών κυρώσεων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις περί προστασίας 
δεδοµένων. 

5.2.6. Επιδοτήσεις (άρθρα 108-120 του ∆Κ) 

Κανόνες σχετικά µε τις επιδοτήσεις συµπεριελήφθησαν για πρώτη φορά στον ∆Κ και 
στους ΚΕ µε την αναδιατύπωση του 2002. Η αναθεώρηση του 2006 επέφερε µόνο 
περιορισµένες τροποποιήσεις, οι οποίες αποδείχτηκαν ανεπαρκείς για τη µείωση του 
διοικητικού φόρτου που επιβάλλεται στις επιχειρησιακές υπηρεσίες και στους 
δικαιούχους. 

Αυτός ο διοικητικός φόρτος εµποδίζει τις υπηρεσίες να χρησιµοποιούν τους πόρους 
τους για την επίτευξη στόχων πολιτικής και την έγκαιρη κατάρτιση, και συγχρόνως 
συνεπάγεται υπέρµετρη γραφειοκρατία για τους δικαιούχους. Έχει δύο άµεσα αίτια: το 
πρώτο είναι η υπερβολική οµοιότητα µεταξύ των κανόνων/διαδικασιών σχετικά µε τις 
δηµόσιες συµβάσεις και των κανόνων/διαδικασιών σχετικά µε τις επιδοτήσεις, παρόλο 
που οι στόχοι τους είναι διαφορετικοί (κτήση, στη µια περίπτωση, παροχή στήριξης 
στην άλλη)· το δεύτερο είναι το γεγονός ότι οι έλεγχοι στον τοµέα των επιδοτήσεων 
εστιάζονται στις πραγµατικές δαπάνες (επιδότηση µε βάση την πραγµατική δαπάνη) και 
όχι στα αναµενόµενα αποτελέσµατα (παραδοτέα) των σχεδίων. 

Ως εκ τούτου, προτείνεται να µετεξελιχθεί το καθεστώς που εφαρµόζει η Ένωση προς 
την κατεύθυνση ενός συστήµατος µε άξονα τις επιδόσεις, µε βάση τον καθορισµό 
συµπεφωνηµένων δεικτών και στόχων (εκροές και αποτελέσµατα), όπως επίσης να 
υπάρξει ριζική απλούστευση των κατ’ αποκοπή ποσών (κατ’ αποκοπή ποσά, 
τυποποιηµένη κλίµακα µοναδιαίου κόστους και σταθεροί συντελεστές), µε σαφή 
αποσύνδεση από οποιαδήποτε επαλήθευση του πραγµατικού κόστους υλοποίησης 
(άρθρο 109 του ∆Κ). Η νέα αυτή προσέγγιση θα πρέπει να θεσπίζεται κατά βάση στους 
κανόνες εφαρµογής και θα καλύπτει τις µεθόδους ελέγχου (περιλαµβανοµένων των 
επιχειρησιακών λογιστικών ελέγχων), διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την τήρηση των 
κοινών αρχών που ισχύουν για τις επιδοτήσεις. Για τους λόγους αυτούς, θα πρέπει να 
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καταργηθεί το ανώτατο όριο ανά κατ’ αποκοπή ποσό (25.000 ευρώ), και να 
παραχωρηθεί στο Σώµα των Επιτρόπων η ευχέρεια να αποφασίζει σχετικά κατά τη 
θέσπιση κάθε επιµέρους πλαισίου που αφορά κατ’ αποκοπή ποσό. 

Για να διασφαλισθεί ότι η προσφυγή σε κατ’ αποκοπή ποσά αποτελεί στοιχείο 
εκτίµησης κινδύνου από µέρους του διατάκτη και να κατοχυρωθεί η ίση µεταχείριση 
µεταξύ δικαιούχων, η Επιτροπή είναι σκόπιµο να θεσπίσει το πλαίσιο ρυθµίσεων που θα 
εφαρµόζεται για τον καθορισµό κατ’ αποκοπή ποσών (συµβατότητα µε τις 
χρηµατοδοτούµενες δραστηριότητες, µέγιστο ποσό, βάση και µέθοδοι υπολογισµού), µε 
εξαίρεση τα καθεστώτα επιδοτήσεων µικρού ύψους (≤ 50.000 ευρώ). Ο διατάκτης θα 
µπορεί εποµένως, εντός των ορίων της διάρκειας του εκάστοτε προγράµµατος, να 
καθορίζει τα κατ’ αποκοπή ποσά, τις κλίµακες µοναδιαίου κόστους και τους σταθερούς 
συντελεστές µε βάση προσωρινό προϋπολογισµό που θα του υποβάλλει ο υποψήφιος, 
λαµβάνοντας υπόψη τις εσωτερικές λογιστικές πρακτικές του, συµπεριλαµβάνοντας 
αποκλειστικά αποδεκτές κατηγορίες κόστους οι οποίες ισχύουν για παρόµοιες πράξεις 
του υποψηφίου (έλλειψη µεροληπτικότητας εις βάρος των κονδυλίων της ΕΕ). 

Συγχρόνως, το καθεστώς πραγµατικού κόστους, το οποίο θα διατηρηθεί ως το κύριο 
καθεστώς, θα πρέπει να επανεξετασθεί (αποσαφήνιση των διαφόρων κατηγοριών 
δαπανών, πραγµατοποιηθείσες δαπάνες, συνεισφορές σε είδος, κέρδος), το δε 
ενδεχόµενο κέρδος που προκύπτει από µια ενέργεια θα πρέπει να ανακτάται σε 
αναλογική βάση (όπου η ΕΕ χρηµατοδοτεί το 50% του κόστους, θα πρέπει να ανακτάται 
µόνο το 50% του κέρδους).  

Σε ό,τι αφορά τη σταδιακή µείωση των επιδοτήσεων λειτουργίας (άρθρο 113 
παράγραφος 2 του ∆Κ), προτείνεται να επανεξετασθεί η εφαρµογή του κανόνα αυτού 
επί µία τετραετία, αλλά να µην καταργηθεί εντελώς ο κανόνας, διότι είναι καταρχήν 
δικαιολογηµένος. 

Οι διαδικασίες που ισχύουν για την παροχή επιδοτήσεων σύµφωνα µε τους ΚΕ 
επανεξετάζονται, µε στόχο να παραχωρείται στον διατάκτη όσο το δυνατό µεγαλύτερη 
ευχέρεια επιλογής των επιµέρους ρυθµίσεων (απόφαση αντί συµφωνίας, τραπεζικές 
εγγυήσεις και έγγραφα που χρησιµεύουν για την εκτίµηση των επιχειρησιακών και 
χρηµατοδοτικών ικανοτήτων). Εξάλλου, η παροχή επιδοτήσεων µικρής αξίας θα 
πρέπει να καταστεί ευκολότερη, µε την κατάργηση των υπέρµετρων διοικητικών 
απαιτήσεων, σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, και την αύξηση του ισχύοντος 
κατώτατου ορίου (από 25.000 ευρώ σε 50.000 ευρώ). Τούτο συµβαδίζει µε την τάση 
που εγκαινιάστηκε το 2006. 

Οι κανόνες που επιτρέπουν κατ’ εξαίρεση αλυσιδωτές επιδοτήσεις έχουν αποδειχθεί 
υπερβολικά αυστηροί και είναι σκόπιµο να καταστούν χαλαρότεροι (άρθρο 120 
παράγραφος 2 του ∆Κ), ούτως να έχουν οι δικαιούχοι τη δυνατότητα να αναδιανέµουν 
την επιδότηση που έχουν λάβει µε την παροχή επιχορηγήσεων σε τρίτους. Κάτι τέτοιο 
αναµένεται να βελτιώσει την υλοποίηση προγραµµάτων που απευθύνονται σε µεγάλο 
πλήθος φυσικών προσώπων των οποίων η κάλυψη απαιτεί οπωσδήποτε δύο επίπεδα 
εκτέλεσης (πανεπιστήµια για το Erasmus και ΜΚΟ για τα προγράµµατα µεταφοράς 
µετρητών στο πλαίσιο των εξωτερικών ενεργειών). Η Επιτροπή προτείνει να καταστούν 
ευκολότερες οι αλυσιδωτές επιδοτήσεις, µε την κατάργηση ή τη χαλάρωση ορισµένων 
από τους περιορισµούς που ισχύουν σήµερα για τις περιπτώσεις στις οποίες η 
αναδιανοµή κονδυλίων αποτελεί τον πρωταρχικό σκοπό της δράσης και υπό την 
προϋπόθεση ότι ο πρώτος τη τάξει δικαιούχος παρέχει κατάλληλες εγγυήσεις αναφορικά 
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µε την ανάκτηση των ποσών. ∆ιατηρείται η αρχή µε την οποία περιορίζεται η διακριτική 
ευχέρεια αναδιανοµής των επιδοτήσεων από µέρους του κύριου δικαιούχου. 

Εξάλλου, θα πρέπει να παραχωρηθεί ευελιξία στους διατάκτες ώστε να µπορούν να 
θεωρούν ως ενιαίο δικαιούχο µια οµάδα εταίρων υλοποίησης, π.χ. µια κοινοπραξία η 
οποία συµµετέχει σε ένα δίκτυο. ∆ιαδικαστική ευελιξία παρέχεται επίσης, σύµφωνα µε 
το άρθρο 109 παράγραφος 6 του ∆Κ, κατά την παροχή επιδοτήσεων στην ΕΤΕπ µε 
γνώµονα το ειδικό καθεστώς της βάσει της συνθήκης. 

Τέλος, προτείνονται διατάξεις σχετικά µε την επέκταση των συµπερασµάτων περί 
συστηµικών σφαλµάτων στο εσωτερικό του καθεστώτος του πραγµατικού κόστους 
οσάκις έχουν διαπιστωθεί τέτοια σφάλµατα κατά τη διάρκεια εκ των υστέρων 
λογιστικού ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές, ο αρµόδιος διατάκτης θα πρέπει να 
νοµιµοποιείται να εφαρµόσει την ίδια αναλογία δηµοσιονοµικής διόρθωσης σε άλλα, µη 
ελεγχθέντα, σχέδια τα οποία έχουν υλοποιηθεί από τον ίδιο δικαιούχο και να ανακτήσει 
τα σχετικά ποσά εφόσον ο δικαιούχος αδυνατεί να αποδείξει ότι το σφάλµα δεν έχει 
συνέπειες για τα µη ελεγχθέντα σχέδια. 

5.2.7. Βραβεία (νέος τίτλος VIa , άρθρο 120α του ∆Κ) 

Τα βραβεία δίδονται ως έπαθλο έπειτα από διαγωνισµό και συνιστούν διαφορετική 
µορφή συνεισφοράς της Ένωσης σε σχέση µε τις επιδοτήσεις. Κατά συνέπεια, 
προτείνεται να θεσπισθούν διατάξεις σχετικά µε τα βραβεία σε αυτοτελή τίτλο του ∆Κ. 
Η συνεισφορά της Ένωσης στο πλαίσιο αυτό θα αποσυνδέεται πλήρως από οποιαδήποτε 
αναφορά σε προβλέψιµες δαπάνες.  

5.2.8. Χρηµατοδοτικά µέσα υπό τη διαχείριση ∆ΧΙ (νέος τίτλος VIB, άρθρα 120β και 120γ του 
∆Κ) 

Τα χρηµατοδοτικά µέσα αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο ως κατάλληλο µέσο 
µόχλευσης των κονδυλίων της ΕΕ, ιδίως όταν συνδυάζονται µε άλλα κονδύλια 
(εγγυητικά ταµεία, επιχειρηµατικά κεφάλαια, µεικτά µέσα τα οποία συνδυάζουν 
επιδότηση της Ένωσης µε δάνειο ή εγγύηση). 

Προτείνεται να προβλεφθεί ένας νέος τύπος χρηµατοδοτικής συνεισφοράς, διότι τα 
χρηµατοδοτικά µέσα αυτής της κατηγορίας, τα οποία σήµερα υλοποιούνται ως επί το 
πλείστον από την ΕΤΕπ και το ΕΤαΕ, δεν µπορούν να εξοµοιωθούν µε υπηρεσίες ή 
επιδοτήσεις. Θα πρέπει να υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις έτσι ώστε να λαµβάνονται 
υπόψη οι ιδιαιτερότητες της υλοποίησής τους (ανανεώσιµα κεφάλαια, αλυσιδωτές 
συνεισφορές µέσω τραπεζικών δικτύων), µε ταυτόχρονη τήρηση των αρχών της 
υπευθυνότητας (π.χ. επιµερισµός των κινδύνων ή της συγχρηµατοδότησης και κυρώσεις 
για αθέτηση υποχρέωσης) και της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης (περιορισµός 
των κινδύνων για τα κρατικά κονδύλια). 

5.2.9. Εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δηλώσεις αρχικών διαπιστώσεων (άρθρα 143 
και 144) 

Προτείνεται µια σειρά τροποποιήσεων σχετικά µε τις ετήσιες και τις ειδικές εκθέσεις 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά τρόπον ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι τρέχουσες 
πρακτικές (διαδικασία κατ’ αντιµωλία, δηµοσίευση των απαντήσεων εκάστου 
θεσµικού οργάνου σε αντιπαραβολή ή µετά τις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού 
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Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ), διαβίβαση των απαντήσεων των κρατών µελών) ή µε 
στόχο τον εξορθολογισµό του χρονοδιαγράµµατος. Τέλος, µια νέα διάταξη 
επισηµοποιεί την πρακτική της δήλωσης σχετικά µε τις αρχικές διαπιστώσεις, την 
οποία το ΕΕΣ διαβιβάζει σε Επιτρόπους, οργανισµούς και κράτη µέλη. 

5.2.10. Καταπιστευµατικά κεφάλαια της Ένωσης (άρθρο 164 του ∆Κ) 

Προτείνεται να επιτραπεί στην Επιτροπή να συστήνει και να διαχειρίζεται 
καταπιστευµατικά κεφάλαια της Ένωσης για τον τοµέα των εξωτερικών ενεργειών. Τα 
εν λόγω κεφάλαια θα παρεµβαίνουν σε καταστάσεις έκτατης ανάγκης ή σε καταστάσεις 
κρίσης που έπονται καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (π.χ. Αϊτή), ή για θεµατικές 
ενέργειες, και θα συνενώνουν τη συνεισφορά από τον προϋπολογισµό της Ένωσης µε 
κεφάλαια από άλλους χορηγούς χρηµατοδότησης. 

Πρωταρχικός στόχος ενός τέτοιου µηχανισµού επίτευξης αποτελεσµάτων είναι να 
µπορεί η Ένωση να ενεργεί ως σηµαντικός και πιο ευδιάκριτος παίκτης στον τοµέα της 
αναπτυξιακής βοήθειας. 

5.2.11. ∆υνατότητα άντλησης δανείων για τη χρηµατοδότηση της κτήσης κτιρίων (άρθρο 179 
παράγραφος 3 στοιχείο β) του ∆Κ) 

Για λόγους διαφάνειας αλλά και αποτελεσµατικότητας σε σχέση µε το κόστος, η 
Επιτροπή προτείνει να θεσπισθεί η δυνατότητα άντλησης δανείων αποκλειστικά και 
µόνο στην περίπτωση κατά την οποία τα θεσµικά όργανα σχεδιάζουν να αγοράσουν ένα 
κτίριο προς ιδία χρήση. Η θέσπιση της δυνατότητας αυτής θα απλούστευε σε µεγάλο 
βαθµό το τρέχον καθεστώς και θα παρείχε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα σε 
σχέση µε το κόστος, καθώς τα θεσµικά όργανα θα µπορούσαν, αφενός, να 
επωφεληθούν από τα µειωµένα επιτόκια χάρη στον βαθµό πιστοληπτικής ικανότητας 
AAA του οποίου απολαύει η Ένωση στη χρηµαταγορά και, αφετέρου, να 
καταστρώσουν µακροπρόθεσµη πολιτική στον τοµέα των ακινήτων (ιδίως για τις 
αντιπροσωπείες και τις υπηρεσίες OIB και OIL). 

Στην πράξη, µόνο οι ετήσιες εξοφλητικές δόσεις (για την αποπληρωµή του δανείου) 
θα εµφαίνονται στον προϋπολογισµό, ενώ τα «κατασκευαστικά» δάνεια καθ’ εαυτά 
θα λαµβάνονται υπόψη ως στοιχεία εκτός προϋπολογισµού, δεδοµένου ότι δεν 
αποβλέπουν στη χρηµατοδότησή του αλλά στην απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. 
Για τον λόγο αυτόν, η σχετική τροποποίηση εισάγεται στο άρθρο 179 του ∆Κ και όχι 
στο άρθρο 14 του ∆Κ. Το άρθρο 96 των ΚΕ, στο οποίο καθορίζονται οι διοικητικές 
δαπάνες που καλύπτονται από προσωρινές αναλήψεις υποχρεώσεων, τροποποιείται 
επίσης, επειδή η πληρωµή κάθε ετήσιας (ή περιοδικής) δόσης πρέπει να 
αντιµετωπίζεται ως επαναλαµβανόµενη διοικητική δαπάνη, ανάλογη της καταβολής 
µισθώµατος. 

5.2.12. Ευέλικτη προσέγγιση για τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ) 

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ευρύτερης χρήσης των 
Σ∆ΙΤ, ιδίως στον τοµέα της έρευνας, πράγµα που αποτελεί έντονο αίτηµα των 
περισσότερων ενδιαφεροµένων. Η προτεινόµενη ευελιξία θα πρέπει να επιτρέπει ένα 
τεράστιο φάσµα Σ∆ΙΤ, αναλόγως της δοµής τους και του επακριβούς καθορισµού της 
χρηµατοδοτούµενης δραστηριότητας (σαφώς προσδιορισµένα σχέδια ή θεµατικές 
ενότητες Ε&Α). Εποµένως, προτείνεται να προστεθούν στις δύο υπάρχουσες 
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δυνατότητες δοµής (οργανισµοί της Ένωσης βάσει του άρθρου 185 του ∆Κ, όπως είναι 
σήµερα οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, κοινοπραξία εταίρων συγκροτηµένη υπό 
τη µορφή ιδιωτικής νοµικής οντότητας ή αµιγώς συµβατικού δικτύου, και παροχή 
επιδότησης σε αυτούς – άρθρο 108 του ∆Κ) δύο ακόµη νέες δυνατότητες. Ειδικότερα, 
προβλέπεται: 

– να επιτραπεί σε ιδιωτικούς φορείς να αναλαµβάνουν την υλοποίηση µιας Σ∆ΙΤ 
και να διαχειρίζονται κονδύλια της ΕΕ (π.χ. µε την παροχή επιδοτήσεων) για τον 
σκοπό αυτό υπό καθεστώς έµµεσης διαχείρισης (άρθρο 53(1) 2(ζ) του ∆Κ)· 

– να προβλεφθεί η έκδοση, βάσει ανάθεσης εξουσιών, χωριστού, λιγότερο επαχθούς 
πρότυπου δηµοσιονοµικού κανονισµού, ο οποίος θα εφαρµόζεται στους φορείς που 
συνιστώνται µε βασική πράξη και στους οποίους ανατίθεται η υλοποίηση Σ∆ΙΤ 
(άρθρο 185α του ∆Κ). Ο εν λόγω πρότυπος δηµοσιονοµικός κανονισµός θα 
περιλαµβάνει κοινή δέσµη αρχών υποχρεωτικής ισχύος, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η χρηστή διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ και η επαρκής προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης. Εντούτοις, οι Σ∆ΙΤ θα µπορούν να 
εφαρµόζουν δικούς τους κανόνες (για θέµατα λογιστικής, εσωτερικών και 
εξωτερικών λογιστικών ελέγχων, δηµόσιων συµβάσεων, κ.λπ) εντός του πλαισίου 
της εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας και της βασικής πράξης. 

Με τον τρόπο αυτό, θα είναι δυνατή η επιλογή της δοµής που ανταποκρίνεται 
περισσότερο στους στόχους και στον χαρακτήρα των προς υλοποίηση δραστηριοτήτων, 
µεταξύ ενός φάσµατος που ποικίλλει από ρυθµίσεις συµβατικού τύπου έως ρυθµίσεις 
θεσµικού (µε σύσταση νοµικής προσωπικότητας) τύπου· αυτές οι τελευταίες 
περιλαµβάνουν φορέα της Ένωσης (άρθρο 185 του ∆Κ), φορέα του ιδιωτικού τοµέα 
(άρθρο 53(1) 2(ζ) του ∆Κ) και φορέα µεικτού τύπου (άρθρα 185α και 53(1) 2(ε) του 
∆Κ). 

5.3. Τελικές διατάξεις (άρθρα 182-187 του ∆Κ) 

Η τακτική ανά τριετία αναθεώρηση του ∆Κ η οποία προβλέπεται σήµερα δεν 
παρέχει επαρκή ασφάλεια δικαίου και σταθερότητα των δηµοσιονοµικών κανόνων. 
Εκτός αυτού, ο µηχανισµός αναθεώρησης είναι πολύ άκαµπτος και δεν λαµβάνει 
υπόψη τον κύκλο πολυετούς προγραµµατισµού του προϋπολογισµού της ΕΕ και της 
συναφούς τοµεακής νοµοθεσίας. Κατά συνέπεια, προτείνεται να αναθεωρείται 
µελλοντικώς ο δηµοσιονοµικός κανονισµός όποτε διαπιστώνεται ότι τούτο είναι 
απαραίτητο, χωρίς προκαθορισµένα χρονοδιαγράµµατα. 
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 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

2010/0154 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό 
προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  στον γενικό προϋπολογισµό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

(Αναδιατύπωση) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΜΕΡΟΣ 1 ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ … 

ΤΙΤΛΟΣ I ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ … 

ΤΙΤΛΟΣ II ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ … 

Κεφάλαιο 1 Αρχές της ενότητας και της αυθεντικότητας του 
προϋπολογισµού… 

Κεφάλαιο 2 Αρχή της ετήσιας διάρκειας … 

Κεφάλαιο 3 Αρχή της ισοσκέλισης … 

Κεφάλαιο 4 Αρχή ενιαίας νοµισµατικής µονάδας … 

Κεφάλαιο 5 Αρχή της καθολικότητας … 

Κεφάλαιο 6 Αρχή της ειδικότητας … 

Κεφάλαιο 7 Αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης … 

Κεφάλαιο 8 Αρχή της διαφάνειας … 

ΤΙΤΛΟΣ III ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ… 

Κεφάλαιο 1 Κατάρτιση του προϋπολογισµού … 

Κεφάλαιο 2 ∆ιάρθρωση και παρουσίαση του προϋπολογισµού … 

ΤΙΤΛΟΣ IV ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ … 

Κεφάλαιο 1 ∆ιατάξεις γενικής ισχύος … 
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Κεφάλαιο 2 Τρόποι εκτέλεσης … 

Κεφάλαιο 3 ∆ηµοσιονοµικοί παράγοντες … 

Τµήµα 1 Αρχή του διαχωρισµού των καθηκόντων … 

Τµήµα 2 ∆ιατάκτης … 

Τµήµα 3 Υπόλογος … 

Τµήµα 4 Υπόλογος πάγιων προκαταβολών … 

Κεφάλαιο 4 Ευθύνη των δηµοσιονοµικών παραγόντων … 

Τµήµα 1 Γενικοί κανόνες … 

Τµήµα 2 Κανόνες που εφαρµόζονται για τους κύριους και τους 
δευτερεύοντες διατάκτες … 

Τµήµα 3 Κανόνες που εφαρµόζονται για τους υπόλογους και τους 
υπόλογους πάγιων προκαταβολών … 

Κεφάλαιο 5 Πράξεις εσόδων … 

Τµήµα 1 Απόδοση των ιδίων πόρων … 

Τµήµα 2 Πρόβλεψη απαίτησης … 

Τµήµα 3 Βεβαίωση απαιτήσεων … 

Τµήµα 4 Εντολή είσπραξης … 

Τµήµα 5 Είσπραξη … 

Κεφάλαιο 6 Πράξεις δαπανών … 

Τµήµα 1 ∆εσµεύσεις όσον αφορά δαπάνες … 

Τµήµα 2 Εκκαθάριση των δαπανών … 

Τµήµα 3 Εντολή πληρωµής των δαπανών … 

Τµήµα 4 Πληρωµή των δαπανών … 

Τµήµα 5 Προθεσµίες των πράξεων δαπανών … 

Κεφάλαιο 7 Συστήµατα πληροφορικής … 

Κεφάλαιο 8 Εσωτερικός ελεγκτής … 

ΤΙΤΛΟΣ V ΣΥΝΑΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ… 
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Κεφάλαιο 1 Γενικές διατάξεις … 

Τµήµα 1 Πεδίο εφαρµογής και αρχές ανάθεσης … 

Τµήµα 2 ∆ηµοσιότητα … 

Τµήµα 3 ∆ιαδικασίες σύναψης συµβάσεων … 

Τµήµα 4 Εγγυήσεις και έλεγχος … 

Κεφάλαιο 2 ∆ιατάξεις εφαρµοζόµενες στις συµβάσεις που συνάπτονται από 
τα κοινοτικά όργανα ⌦ της Ένωσης ⌫ για ίδιο λογαριασµό… 

ΤΙΤΛΟΣ VI ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ … 

Κεφάλαιο 1 Πεδίο εφαρµογής και µορφή των επιδοτήσεων … 

Κεφάλαιο 2 Αρχές … 

Κεφάλαιο 3 ∆ιαδικασία χορήγησης … 

Κεφάλαιο 4 Πληρωµή και έλεγχος … 

Κεφάλαιο 5 Εκτέλεση … 

ΤΙΤΛΟΣ 
VII 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ … 

Κεφάλαιο 1 Απόδοση των λογαριασµών … 

Κεφάλαιο 2 Πληροφορίες σχετικά µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού … 

Κεφάλαιο 3 Λογιστική … 

Τµήµα 1 Κοινές διατάξεις … 

Τµήµα 2 Γενική λογιστική … 

Τµήµα 3 Λογιστική του προϋπολογισµού … 

Κεφάλαιο 4 Απογραφή των ακινητοποιήσεων … 

ΤΙΤΛΟΣ 
VIII 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ … 

Κεφάλαιο 1 Εξωτερικός έλεγχος … 

Κεφάλαιο 2 Απαλλαγή … 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ … 

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ … 
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ΤΙΤΛΟΣ II ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ, 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ … 

ΤΙΤΛΟΣ III ΕΡΕΥΝΑ … 

ΤΙΤΛΟΣ IV ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ … 

Κεφάλαιο 1 Γενικές διατάξεις … 

Κεφάλαιο 2 Υλοποίηση ενεργειών … 

Κεφάλαιο 3 Σύναψη συµβάσεων … 

Κεφάλαιο 4 Επιδοτήσεις … 

Κεφάλαιο 5 Επαλήθευση λογαριασµών … 

ΤΙΤΛΟΣ V ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ … 

ΤΙΤΛΟΣ VI ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ … 

ΤΙΤΛΟΣ 
VII 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ … 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ … 

ΤΙΤΛΟΣ I ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ … 

ΤΙΤΛΟΣ II ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ … 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

΄Εχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 322, σε 
συνδυασµό µε τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, 
και ιδίως το άρθρο 106α, 

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

τη γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου13, 

                                                 
13 ΕΕ C 162 της 5.6.2001, σ. 1 και ΕΕ C 92 της 17.4.2002, σ. 1. 
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Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου Αφού διαβίβασαν το σχέδιο νοµοθετικής πράξης στο 
∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, 
στην Επιτροπή των Περιφερειών, στον ∆ιαµεσολαβητή και στον Υπεύθυνο Προστασίας 
∆εδοµένων, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου Αφού διαβίβασαν το σχέδιο νοµοθετικής πράξης προς 
ενηµέρωση στα εθνικά κοινοβούλια, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου Αφού διαβίβασαν το σχέδιο νοµοθετικής πράξης προς 
ενηµέρωση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 

Αποφασίζοντας µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία14, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

 
 νέο 

(1) Ο κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 
2002, για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό 
προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων15 έχει επανειληµµένως τροποποιηθεί 
κατά τρόπο ουσιώδη. ∆εδοµένου ότι απαιτούνται περαιτέρω τροποποιήσεις, είναι 
σκόπιµη η αναδιατύπωση του εν λόγω κανονισµού για λόγους σαφήνειας. 

 
 1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 1 

(προσαρµοσµένο) 

(2) Οι συνθήκες υπό τις οποίες είχε εκδοθεί ο δηµοσιονοµικός κανονισµός της 21ης 
∆εκεµβρίου 1977 ο εφαρµοζόµενος επί του γενικού προϋπολογισµού των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων16 µετεβλήθησαν σηµαντικά, ιδίως λόγω της πλαισίωσης του 
προϋπολογισµού µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές και των θεσµικών εξελίξεων, 
καθώς και των διαδοχικών διευρύνσεων, και κατά συνέπεια ο εν λόγω 
δηµοσιονοµικός κανονισµός υπέστη σηµαντικές τροποποιήσεις. Προκειµένου να 
ληφθούν υπόψη, ειδικότερα, οι ανάγκες νοµοθετικής και διοικητικής απλούστευσης 
καθώς και µεγαλύτερης πειθαρχίας στην κοινοτική δηµοσιονοµική διαχείριση, είναι 
σκόπιµο, για λόγους σαφήνειας, να αναδιατυπωθεί ο δηµοσιονοµικός κανονισµός της 
21ης ∆εκεµβρίου 1977. 

 
 νέο 

(3) Με τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 θεσπίστηκαν οι αρχές που διέπουν 
τον προϋπολογισµό και οι δηµοσιονοµικοί κανόνες που πρέπει να τηρούνται σε σχέση 
µε κάθε νοµοθετική πράξη από το σύνολο των θεσµικών οργάνων. Επιβάλλεται να 
παραµείνουν σε ισχύ οι θεµελιώδεις αρχές, η σύλληψη και η διάρθρωση του εν λόγω 
κανονισµού, καθώς και οι βασικοί κανόνες της διαχείρισης του προϋπολογισµού και 
της δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Οι παρεκκλίσεις από τις εν λόγω θεµελιώδεις αρχές 

                                                 
14 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
15 ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1. 
16 ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ, 

ΕΚΑΧ, Ευρατόµ) αριθ. 762/2001 (ΕΕ L 111 της 20.4.2001, σ. 1). 
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ενδείκνυται να επανεξετασθούν και να απλουστευθούν στο µέτρο του δυνατού, µε 
γνώµονα τον βαθµό στον οποίον εξακολουθούν να είναι χρήσιµες, την προστιθέµενη 
αξία την οποία αντιπροσωπεύουν για τον ετήσιο προϋπολογισµό της Ένωσης (στο 
εξής: «προϋπολογισµός») και την επιβάρυνση την οποία συνεπάγονται για τους 
ενδιαφερόµενους. Είναι αναγκαίο να διατηρηθούν και να ενισχυθούν τα κεντρικά 
στοιχεία της δηµοσιονοµικής µεταρρύθµισης – ο ρόλος των διαφόρων 
δηµοσιονοµικών παραγόντων, η ενσωµάτωση ελέγχων στις επιχειρησιακές υπηρεσίες, 
οι εσωτερικοί ελεγκτές, η κατάρτιση του προϋπολογισµού βάσει δραστηριοτήτων 
(«ΠΒ∆»), ο εκσυγχρονισµός των αρχών και των κανόνων λογιστικής και οι 
θεµελιώδεις αρχές που διέπουν την παροχή επιδοτήσεων. 

 
 1995/2006 Αιτιολογική σκέψη 4 

(προσαρµοσµένο) 

(4) Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις για την εκτέλεση των εσόδων και των 
δαπανών του προϋπολογισµού που θα περιλαµβάνονται στις βασικές νοµοθετικές 
πράξεις της περιόδου 2007-2013, ώστε να εξασφαλισθεί η λογική συνέπεια µεταξύ 
των πράξεων αυτών και του ⌦ παρόντος ⌫ δηµοσιονοµικού κανονισµού. 

 
 νέο 

(5) Με γνώµονα την πείρα που έχει αποκτηθεί στην πράξη, ενδείκνυται να επέλθουν 
ορισµένες τροποποιήσεις στον δηµοσιονοµικό κανονισµό, ούτως ώστε αυτός να 
προσαρµοσθεί τις εξελισσόµενες απαιτήσεις της εκτέλεσης του προϋπολογισµού, 
όπως είναι η συγχρηµατοδότηση µε άλλους χορηγούς χρηµατοδότησης, να αυξηθεί η 
αποτελεσµατικότητα της εξωτερικής βοήθειας και να διευκολυνθεί η χρήση ειδικών 
χρηµατοδοτικών µέσων, π.χ. των µέσων που συνάπτονται µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, καθώς και η εκτέλεση διαµέσου συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού 
τοµέα. 

 
 1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 2 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(6) Ο παρών κανονισµός ⌦ (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 ⌫ πρέπει να περιορίζεται 
⌦ περιοριζόταν ⌫ στην εξαγγελία των κύριων αρχών και των βασικών κανόνων 
που διέπουν το σύνολο του δηµοσιονοµικού τοµέα που καλύπτεται από τη συνθήκη 
⌦ τις συνθήκες ⌫ , ενώ οι διατάξεις εφαρµογής πρέπει να περιλαµβάνονται στον 
κανονισµό για τη θέσπιση κανόνων εφαρµογής του παρόντος κανονισµού 
⌦ καθορίζονταν στον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 
23ης ∆εκεµβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (EK, 
Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού 
κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων17 ⌫ ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη ιεράρχηση των κανόνων και 
κατά τον τρόπο αυτό να βελτιώνεται το ευανάγνωστο του δηµοσιονοµικού 
κανονισµού ⌦ (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 ⌫. Κατά συνέπεια, πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίσει τους κανόνες εφαρµογής.  Εντούτοις, η 

                                                 
17 ⌦ ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1. ⌫ 
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συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει τη δυνατότητα 
ανάθεσης στην Επιτροπή της εξουσίας θέσπισης µέτρων εφαρµογής µόνο προς τον 
σκοπό της συµπλήρωσης ή τροποποίησης µη ουσιωδών στοιχείων νοµοθετικών 
πράξεων. Κατά συνέπεια, ορισµένες διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 
2342/2002 ενδείκνυται να ενσωµατωθούν στον παρόντα κανονισµό. Τα µέτρα 
εφαρµογής τα οποία θεσπίζονται από την Επιτροπή θα πρέπει να περιορίζονται σε 
τεχνικές λεπτοµέρειες και επιµέρους ρυθµίσεις υλοποίησης.   

 
 1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 3 

(7) Η κατάρτιση και η εκτέλεση του προϋπολογισµού πρέπει να τηρούν τις τέσσερις 
θεµελιώδεις αρχές του δικαίου του προϋπολογισµού (ενότητα, καθολικότητα, 
ειδικότητα, ετήσια διάρκεια) καθώς και τις αρχές της αυθεντικότητας του 
προϋπολογισµού, της ισοσκέλισης, της ενιαίας νοµισµατικής µονάδας, της χρηστής 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και της διαφάνειας. 

 
1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 4 

(8) Ο παρών κανονισµός πρέπει να επαναβεβαιώνει τις αρχές αυτές και να περιορίζει τις 
εξαιρέσεις στις απολύτως αναγκαίες, προβλέποντας αυστηρή πλαισίωσή τους. 

 
 1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 5 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(9) Όσον αφορά την αρχή της ενότητας, ο παρών κανονισµός πρέπει να προβλέπει ότι η 
αρχή αυτή εφαρµόζεται και στις επιχειρησιακές δαπάνες που αφορούν τις διατάξεις 
της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά µε την κοινή εξωτερική πολιτική 
και πολιτική ασφάλειας και εκείνες που αφορούν την αστυνοµική και δικαστική 
συνεργασία σε ποινικά θέµατα, όταν οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον 
προϋπολογισµό. Σύµφωνα µε τις αρχές της ενότητας και της αυθεντικότητας του 
προϋπολογισµού, όλα τα έσοδα και όλες οι δαπάνες των Κοινοτήτων καθώς και της 
Ένωσης, όταν επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό, εγγράφονται σε αυτόν.  

(10)  Οι κανόνες που διέπουν τους τόκους από προχρηµατοδοτήσεις είναι σκόπιµο να 
απλουστευθούν, διότι συνεπάγονται υπέρµετρο διοικητικό φόρτο τόσο για τους 
αποδέκτες κονδυλίων της Ένωσης όσο και για τις υπηρεσίες της Επιτροπής, και 
προκαλούν παρανοήσεις µεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και επιχειρήσεων και 
εταίρων. Για λόγους απλούστευσης, ιδίως σε σχέση µε τους δικαιούχους επιδοτήσεων, 
και σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
καταργηθεί η υποχρέωση τοκοφορίας των προχρηµατοδοτήσεων και ανάκτησης των 
τόκων αυτών. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι δυνατό να συµπεριληφθεί µια υποχρέωση 
αυτής της µορφής σε σύµβαση ανάθεσης έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
επαναχρησιµοποίηση των τόκων που παράγονται από προχρηµατοδοτήσεις για 
προγράµµατα τα οποία διαχειρίζονται ορισµένοι εντεταλµένοι, ή η ανάκτησή τους.  
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 1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 8 

(προσαρµοσµένο) 

(11) Όσον αφορά την αρχή της ετήσιας διάρκειας, πρέπει να διατηρηθεί η διάκριση µεταξύ 
διαχωριζόµενων και µη διαχωριζόµενων πιστώσεων. Οι µεταφορές, µεταξύ ετών, των 
πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωµών πρέπει να αποφασίζονται από 
κάθε όργανο. Οι συµπληρωµατικές περίοδοι πρέπει να περιορίζονται µόνο στις 
απόλυτα αναγκαίες περιπτώσεις, δηλαδή στις πληρωµές του ΕΓΤΠΕ. Ως προς την 
αρχή ετήσιας διάρκειας, θΘα πρέπει να ⌦ διατηρηθεί ο τρέχων βαθµός ⌫ 
καθιερωθεί µεγαλύτερη διαφάνειας και ευελιξίας για την ικανοποίηση των 
λειτουργικών αναγκών. Η µεταφορά πιστώσεων στο επόµενο έτος θα πρέπει να 
επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση στην περίπτωση των δαπανών για άµεσες ενισχύσεις προς 
τους αγρότες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) 
που ιδρύθηκε µε τον κανονισµό 1290/2005 του Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, 
για τη χρηµατοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής18. 

 
 1995/2006 Αιτιολογικές 

σκέψεις 9 και 10 
(προσαρµοσµένο) 

(12) Οι αιτήσεις πληρωµής από τα κράτη µέλη βάσει των νέων γεωργικών κανονισµών 
⌦ για τον τοµέα της γεωργίας τείνουν να ⌫ θα συγκεντρώνονται κατά το 
µεγαλύτερο µέρος τους στην αρχή του οικονοµικού έτους Ν. Ως εκ τούτου, το µέγιστο 
κατώτατο όριο για τις εκ των προτέρων δεσµεύσεις έναντι του ΕΓΤΕ (από τις 15 
Νοεµβρίου του έτους Ν-1) για την κάλυψη των συνήθων διαχειριστικών δαπανών (οι 
οποίες εγγράφονται στον προϋπολογισµό του έτους Ν) θα πρέπει να αυξάνεται στα 
τρία τέταρτα των αντίστοιχων πιστώσεων του τελευταίου εγκριθέντος γεωργικού 
προϋπολογισµού. Όσον αφορά ⌦ Οι διατάξεις σχετικά µε ⌫ το όριο των εκ των 
προτέρων δεσµεύσεων πιστώσεων για διοικητικές δαπάνες, το κείµενο θα πρέπει να 
τροποποιηθεί για να αναφέρεται ⌦ θα πρέπει να αναφέρονται ⌫ στις πιστώσεις που 
εγκρίνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή, εξαιρουµένων συνεπώς 
των µεταφορών πιστώσεων. 

(13) Η χρήση µη διαχωριζόµενων πιστώσεων για κτηνιατρικά µέτρα, µε εγγραφή στο 
ΕΓΤΕ, εµποδίζειουν άσκοπα την εκτέλεση τέτοιων µέτρων, ιδίως σε ό, τι αφορά τα 
όρια που τίθενται στις δυνατότητες µεταφοράς στο επόµενο οικονοµικό έτος. Η χρήση 
διαχωριζόµενων πιστώσεων για τις δαπάνες αυτές θα πρέπει συνεπώς να επιτρέπεται, 
διότι τούτο συνάδει περισσότερο προς τον πολυετή χαρακτήρα των µέτρων αυτών. 

 
 νέο 

(14) Οι κανόνες µεταφοράς που ισχύουν για τα έσοδα για ειδικό προορισµό θα πρέπει να 
λαµβάνουν υπόψη τη διάκριση µεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών εσόδων για ειδικό 
προορισµό. Για να γίνεται σεβαστός ο σκοπός που έχει καθορίσει ο χορηγός 
χρηµατοδότησης, τα εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισµό θα πρέπει να 
µεταφέρονται αυτοµάτως και να χρησιµοποιούνται µέχρι την εκτέλεση όλων των 

                                                 
18 ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1. 
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πράξεων που σχετίζονται µε το πρόγραµµα ή την ενέργεια για την οποία έχουν 
διατεθεί. Σε περίπτωση που τα εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισµό λαµβάνονται 
κατά το τελευταίο έτος του προγράµµατος ή της ενέργειας, θα πρέπει επίσης να είναι 
δυνατή χρησιµοποίησή τους κατά το πρώτο έτος εφαρµογής του διάδοχου 
προγράµµατος ή ενέργειας. Τα εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισµό επιτρέπεται να 
µεταφερθούν µόνο για ένα έτος, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό στην εφαρµοστέα 
βασική πράξη ή σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις.  

 
 1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 9 

(προσαρµοσµένο) 

(15) Η αρχή της ισοσκέλισης συνιστά βασικό κανόνα του προϋπολογισµού. 
Υπογραµµίζεται εν προκειµένω ότι η σύναψη δανείων δεν συµβιβάζεται µε το 
σύστηµα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων ⌦ της Ένωσης ⌫. Ωστόσο, η αρχή της 
ισοσκέλισης ⌦ δεν θα πρέπει να ερµηνεύεται υπό την έννοια ότι εµποδίζει ⌫ δεν 
είναι δυνατόν να εµποδίσει τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις τις οποίες 
εγγυάται ο γενικός προϋπολογισµός της Ένωσης. 

 
 1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 

10 (προσαρµοσµένο) 

(16) ∆υνάµει του άρθρου ⌦ 320 ⌫ 277 πρώτο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ ⌦ για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ⌫ και του άρθρου 181 πρώτο εδάφιο της 
συνθήκης Ευρατόµ, πρέπει να καθορισθεί η λογιστική µονάδα στην οποία 
καταρτίζεται ο προϋπολογισµός. Η εν λόγω λογιστική µονάδα ισχύει επίσης για την 
εκτέλεση του προϋπολογισµού και την απόδοση των λογαριασµών. 

 
 1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 6 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(17) Όσον αφορά την αρχή της καθολικότητας, πρέπει να καταργηθούν οι δυνατότητες της 
επιστροφής των προκαταβολών και της επαναχρησιµοποίησης ⌦ καταργήθηκαν 
και αντικαταστάθηκαν ⌫ , που θα αντικατασταθούν εν µέρει από τα έσοδα για ειδικό 
προορισµό, καθώς και από οι δυνατότητες ανασύστασης των αποδεσµευµένων 
πιστώσεων. Οι ειδικοί κανόνες που εφαρµόζονται στα διαρθρωτικά ταµεία δεν 
επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις αυτές ⌦ επηρεάστηκαν ⌫.  

(18)  Η παρέκκλιση σχετικά µε τα έσοδα για ειδικό προορισµό είναι σκόπιµο να 
τροποποιηθεί κατά τρόπο ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες, αφενός, των 
«εσωτερικών εσόδων για ειδικό προορισµό» που πηγάζουν από πιστώσεις εγκριθείσες 
από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή και, αφετέρου, των «εξωτερικών 
εσόδων για ειδικό προορισµό», τα οποία εισπράττονται και διατίθενται από διάφορους 
χορηγούς χρηµατοδότησης για συγκεκριµένο πρόγραµµα ή ενέργεια. Εξάλλου, οι 
εξωτερικοί χορηγοί χρηµατοδότησης θα πρέπει να εξακολουθήσουν να έχουν το 
δικαίωµα να συγχρηµατοδοτούν εξωτερικές ενέργειες, ιδίως ανθρωπιστικές ενέργειες, 
ακόµη και αν η βασική πράξη δεν περιλαµβάνει σχετική ρητή πρόβλεψη. Για να 
διευκολυνθεί η διαχείριση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, ο κατάλογος των 
εσωτερικών εσόδων για ειδικό προορισµό θα πρέπει να περιλαµβάνει τα έσοδα από 
την πώληση κτιρίων ή παρεµφερείς πράξεις.  
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 νέο 

(19) Σε ό,τι αφορά την παρουσίαση των εσόδων για ειδικό προορισµό στο σχέδιο 
προϋπολογισµού, ενδείκνυται να θεσπισθεί µεγαλύτερη διαφάνεια µε την πρόβλεψη 
ότι από τα ποσά των εσόδων για ειδικό προορισµό συµπεριλαµβάνονται στο σχέδιο 
προϋπολογισµού µόνον εκείνα τα οποία είναι βέβαια κατά την ηµεροµηνία 
κατάρτισής του. 

 
 1995/2006 Αιτιολογική σκέψη 

12 (προσαρµοσµένο) 

(20) Προς το παρόν, η Επιτροπή πρέπει να λαµβάνει έγκριση από την αρµόδια για τον 
προϋπολογισµό αρχή πριν αποδεχθεί οποιαδήποτε ελευθεριότητα, όπως δώρα ή 
κληροδοτήµατα, η οποία συνεπάγεται έξοδα. Για να αποφεύγονται οι περιττές και 
δυσκίνητες διαδικασίες ⌦ κατά τη χορήγηση στην Επιτροπή έγκρισης για την 
αποδοχή ελευθεριοτήτων, π.χ. δώρων ή κληροδοτηµάτων, που συνεπάγονται 
έξοδα ⌫, η παροχή έγκρισης ⌦ από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή ⌫ 
θα πρέπει να είναι υποχρεωτική µόνο εφόσον η συναφής ελευθεριότητα υπερβαίνει 
ορισµένη αξία και συνεπάγεται σηµαντική επιβάρυνση. 

 
 1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 7 

(21) Όσον αφορά την αρχή της ειδικότητας, τα όργανα χρειάζονται ορισµένη ευελιξία 
διαχείρισης για τις µεταφορές πιστώσεων. Πράγµατι, ο παρών κανονισµός πρέπει να 
επιτρέπει την ολοκληρωµένη παρουσίαση της διάθεσης των δηµοσιονοµικών και 
διοικητικών πόρων ανά προορισµό. Επιπλέον, πρέπει να εναρµονισθούν οι 
διαδικασίες µεταφορών πιστώσεων µεταξύ όλων των οργάνων κατά τρόπο ώστε να 
προβλέπεται ότι οι µεταφορές πιστώσεων προσωπικού και διοικητικής λειτουργίας 
υπάγονται στην αρµοδιότητα κάθε οργάνου. Όσον αφορά τις µεταφορές πιστώσεων 
για τις επιχειρησιακές δαπάνες, η Επιτροπή µπορεί να προβαίνει σε µεταφορές µεταξύ 
κεφαλαίων στο εσωτερικό του ίδιου τίτλου εντός συνολικού ορίου 10 % επί των 
πιστώσεων του οικονοµικού έτους που εµφαίνονται στη γραµµή από την οποία 
πραγµατοποιείται η µεταφορά. Η σύσταση αποθεµατικών από την αρµόδια για τον 
προϋπολογισµό αρχή πρέπει εξάλλου να περιορίζεται σε δύο περιπτώσεις, δηλαδή την 
απουσία βασικής πράξης ή την αβεβαιότητα ως προς την επάρκεια των πιστώσεων. 

 
 1995/2006 Αιτιολογικές 

σκέψεις 13 και 14  
 νέο 

(22) Οι κανόνες που διέπουν τις µεταφορές πιστώσεων θα πρέπει να απλοποιηθούν και να 
αποσαφηνισθούν σε ορισµένα σηµεία, διότι στην πράξη αποδείχθηκαν ασαφείς ή 
δυσεφάρµοστοι.  Είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί η καλύτερη εκτέλεση του 
προϋπολογισµού, ιδίως σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις πληρωµών, τα έσοδα για ειδικό 
προορισµό και τις διοικητικές πιστώσεις, τα οποία είναι κοινά για µια σειρά τίτλων. 
Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να επιτρέπεται µεγαλύτερη ευελιξία κατά τη 
διαδικασία έγκρισης ορισµένων µεταφορών.   
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(23) Για λόγους αποδοτικότητας, θα πρέπει να επιτραπεί στην Επιτροπή να αποφασίζει 
µόνη της σχετικά µε τις µεταφορές από το αποθεµατικό στις περιπτώσεις όπου δεν 
υπάρχει βασική πράξη για την αντίστοιχη ενέργεια κατά την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού, αλλά εκδίδεται βασική πράξη κατά τη διάρκεια του οικονοµικού 
έτους.  Εξάλλου, προκειµένου να αποφεύγονται οι επανειληµµένες καθυστερήσεις 
κατά την πραγµατοποίηση µεταφορών, για τις οποίες πρέπει να διαβιβάζονται 
ορισµένες πληροφορίες στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή, είναι απαραίτητο 
να απλουστευθούν η διαδικασία και η τυπολογία των µεταφορών αυτών. Ειδικότερα, 
έχει αποδειχθεί κατά το παρελθόν η χρησιµότητα και η αποτελεσµατικότητα της 
ευχέρειας της Επιτροπής να αποφασίζει σχετικά µε τη µεταφορά αχρησιµοποίητων 
πιστώσεων του προϋπολογισµού σε περιπτώσεις διεθνών ανθρωπιστικών 
καταστροφών και κρίσεων. Εποµένως, η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να επεκταθεί σε 
παρόµοια συµβάντα τα οποία επέρχονται µετά την 1η ∆εκεµβρίου. Στις περιπτώσεις 
αυτές, για λόγους διαφάνειας, η Επιτροπή θα πρέπει να ενηµερώνει πάραυτα την 
αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή σχετικά µε την απόφασή της. Η Επιτροπή θα 
πρέπει επίσης να αποφασίζει αυτόνοµα, εντός ορισµένων ορίων, σχετικά µε 
µεταφορές από το αποθεµατικό επείγουσας βοήθειας.   

 
 1995/2006 Αιτιολογική σκέψη 

15 (προσαρµοσµένο) 

(24) Οι κανόνες περί διοικητικών µεταφορών της Επιτροπής θα πρέπει να προσαρµοσθούν 
στη νέα δοµή του Προϋπολογισµού Βάσει ∆ραστηριοτήτων (ΠΒ∆) ⌦ συνάδουν µε 
τη δοµή ΠΒ∆ ⌫. Έτσι, θα πρέπει να προβλέπεται δυνατότητα εξαίρεσης από τη 
«διαδικασία κοινοποίησης». Κατά τον τελευταίο µήνα του οικονοµικού έτους η 
Επιτροπή θα πρέπει να µπορεί να αποφασίζει µόνη της για τις µεταφορές πιστώσεων 
που αφορούν τις δαπάνες προσωπικού, εντός ενός ορίου. 

 
 1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 

11 (προσαρµοσµένο) 

(25) Όσον αφορά την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, θα πρέπει να ορισθεί 
η αρχή αυτή µε αναφορά στις αρχές της οικονοµίας, της αποτελεσµατικότητας και της 
αποδοτικότητας και να εξασφαλισθεί η τήρησή της µέσω της παρακολούθησης 
δεικτών επίδοσης που καθορίζονται ανά δραστηριότητες, µετρήσιµων ώστε να 
εκτιµώνται τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα. Τα όργανα πρέπει να προβαίνουν σε εκ 
των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγηση, σύµφωνα µε τους προσανατολισµούς 
⌦ τις κατευθύνσεις ⌫ που καθορίζει η Επιτροπή. 

 
 1995/2006 Αιτιολογική σκέψη 5 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(26) Θα πρέπει ⌦ επίσης ⌫ να διευκρινισθεί ότι η χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση 
απαιτεί αποτελεσµατικό και αποδοτικό εσωτερικό έλεγχο και να ορισθούν τα βασικά 
χαρακτηριστικά και στόχοι των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου. 

(27)  Αναφορικά µε τις διατάξεις περί αναλογικότητας, η έννοια του αποδεκτού 
κινδύνου σφάλµατος θα πρέπει να καθιερωθεί ως στοιχείο της εκτίµησης κινδύνου 
στην οποία προβαίνει ο διατάκτης. Τα θεσµικά όργανα θα πρέπει να µπορούν να 
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παρεκκλίνουν από το γενικής ισχύος κατώτατο όριο σηµαντικότητας του 2% το οποίο 
εφαρµόζεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την εξακρίβωση της νοµιµότητας και της 
κανονικότητας των υποκείµενων πράξεων. Η θέσπιση αποδεκτών επιπέδων κινδύνου 
θα αποτελούσε προσφορότερη βάση για την αξιολόγηση από µέρους της αρµόδιας για 
την απαλλαγή αρχής της ποιοτικής στάθµης της διαχείρισης κινδύνων από την 
Επιτροπή. Η νοµοθετική αρχή θα πρέπει συνεπώς να καθορίζει το επίπεδο του 
αποδεκτού κινδύνου σφάλµατος για τους διάφορους τοµείς πολιτικής, λαµβάνοντας 
υπόψη το κόστος και τα οφέλη των ελέγχων.  

 
 1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 

12 (προσαρµοσµένο)  

(28) Τέλος, Όόσον αφορά την αρχή της διαφάνειας, πρέπει να εξασφαλισθεί καλύτερη 
πληροφόρηση σχετικά µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού και τη λογιστική. Επίσης 
πρέπει να καθορισθεί επιτακτική προθεσµία για τη δηµοσίευση του προϋπολογισµού 
χωρίς να θίγεται η προσωρινή διανοµή, µε µέριµνα ενδεχοµένως της Επιτροπής, 
µεταξύ της ηµεροµηνίας διαπίστωσης της οριστικής έγκρισης του προϋπολογισµού 
από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της δηµοσίευσης στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα ⌦ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ⌫ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εξάλλου, 
διατηρείται ⌦ Είναι σκόπιµο να διατηρηθεί ⌫ η δυνατότητα σύστασης αρνητικού 
αποθεµατικού. 
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(29) Προκειµένου να εξασφαλισθεί η διαφάνεια της χρήσης πόρων που προέρχονται από 
τον προϋπολογισµό, είναι αναγκαίο να διατίθενται πληροφορίες σχετικά µε τους 
δικαιούχους των εν λόγω πόρων εντός ορισµένων ορίων που επιβάλλονται για λόγους 
προστασίας νόµιµων δηµόσιων και ιδιωτικών συµφερόντων και λαµβανοµένης υπόψη 
της ιδιοµορφίας του έτους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Εγγυήσεων. 
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 νέο 

(30) Όσον αφορά την κατάρτιση και την παρουσίαση του προϋπολογισµού, θα πρέπει να 
εναρµονισθούν και να απλουστευθούν οι ισχύουσες διατάξεις, µε την κατάργηση της 
χωρίς πρακτική επίπτωση διάκρισης µεταξύ συµπληρωµατικών και διορθωτικών 
προϋπολογισµών. 

(31)  Όσον αφορά την κατάρτιση του προϋπολογισµού, είναι σηµαντικό να καθορισθούν 
επακριβώς η διάρθρωση και η παρουσίαση του σχεδίου προϋπολογισµού που 
καταρτίζει η Επιτροπή. Το περιεχόµενο της γενικής εισαγωγής που προηγείται του 
σχεδίου προϋπολογισµού θα πρέπει να περιγράφεται µε µεγαλύτερη 
λεπτοµερειακότητα. Είναι επίσης απαραίτητο να συµπεριλαµβάνεται διάταξη σχετικά 
µε τον δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό για τα επόµενα έτη, καθώς και σχετικά µε τη 
δυνατότητα της Επιτροπής να υποβάλλει έγγραφα εργασίας προς επίρρωση αιτηµάτων 
που αφορούν τον προϋπολογισµό.  
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(32) Το τµήµα του προϋπολογισµού που αφορά την Επιτροπή πρέπει να επιτρέπει την ανά 
προορισµό παρουσίαση των πιστώσεων και πόρων, δηλαδή την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού βάσει δραστηριοτήτων («activity-based budgeting»), προκειµένου να 
ενισχυθεί η διαφάνεια της διαχείρισης του προϋπολογισµού σε συνάρτηση µε τους 
στόχους της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ιδίως της αποτελεσµατικότητας 
και της αποδοτικότητας. 
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(33) Τα όργανα πρέπει να διαθέτουν ορισµένη ευελιξία στη διαχείριση των βάσει του 
κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης θέσεων σε σχέση µε τα εγκριθέντα στον 
προϋπολογισµό, ιδίως στο πλαίσιο του νέου προσανατολισµού για µία διαχείριση µε 
βάση τα αποτελέσµατα και όχι τα µέσα. Ωστόσο η ⌦ ευελιξία αυτή θα πρέπει να ⌫ 
ελευθερία αυτή θα παραµείνει περιορισµένη από το διπλό όριο το οποίο αποτελούν οι 
πιστώσεις του προϋπολογισµού ενός οικονοµικού έτους και ο συνολικός αριθµός των 
διατιθέµενων θέσεων. Οι βαθµοί A 1, A 2 και A 3 ⌦ AD 16, AD 15 και AD 14 ⌫ 
θα ⌦ πρέπει να ⌫αποκλείονται από το όριο αυτό. 
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(34) Όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού, κρίνονται αναγκαίες ορισµένες 
αναπροσαρµογές, ώστε να αποτυπώνονται καλύτερα οι ιδιαιτερότητες της Κοινής 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) ⌦ θα πρέπει να 
αποτυπώνονται ⌫ . Για λόγους νοµικής σαφήνειας, η µορφή που µπορεί να πάρει µια 
βασική πράξη δυνάµει της συνθήκης ΕΚ ⌦ για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ⌫ και των τίτλων V και VI της συνθήκης ΕΕ θα πρέπει να προσδιορίζεται 
στο άρθρο 49 στις διατάξεις του δηµοσιονοµικού κανονισµού και όχι στους κανόνες 
εφαρµογής. Ακόµη, θα πρέπει να ⌦ θεσπισθεί ⌫ προστεθεί συγκεκριµένη διάταξη 
για να αποτυπωθούν τα είδη προπαρασκευαστικών µέτρων που είναι δυνατόν να 
ληφθούν στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ. 
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 νέο 

(35) Όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού, πρέπει να διευκρινισθούν οι 
διάφοροι δυνατοί τρόποι εκτέλεσης του προϋπολογισµού, είτε κεντρικά από την 
Επιτροπή είτε σε επιµερισµένη βάση µε τα κράτη µέλη ή σε αποκεντρωµένη βάση µε 
τις τρίτες χώρες δικαιούχους εξωτερικών ενισχύσεων είτε, τέλος, από κοινού µε 
διεθνείς οργανισµούς. Η κεντρική διαχείριση πρέπει να µπορεί να ασκείται είτε 
απευθείας από τις υπηρεσίες της Επιτροπής είτε έµµεσα µε µεταβίβαση αρµοδιοτήτων 
σε οργανισµούς κοινοτικού δικαίου ή οργανισµούς δηµοσίου δικαίου των κρατών 
µελών. Οι διάφοροι τρόποι εκτέλεσης πρέπει να εγγυώνται την τήρηση των 
διαδικασιών που προστατεύουν τα κοινοτικά κονδύλια, όποια και αν είναι η οντότητα 
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που έχει αναλάβει εν όλω ή εν µέρει αυτή την εκτέλεση, επιβεβαιώνοντας παράλληλα 
ότι η τελική ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισµού εναπόκειται στην 
Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 274 της συνθήκης ΕΚ. 

(36)  Σε ό,τι αφορά τις µεθόδους εκτέλεσης, οι οποίες διέπουν µεταξύ άλλων τις 
προϋποθέσεις ανάθεσης εκτελεστικών εξουσιών σε τρίτους, οι σχετικοί κανόνες έχουν 
καταστεί υπερβολικά περίπλοκοι µε την πάροδο των ετών και είναι σκόπιµο να 
απλουστευθούν. Συγχρόνως, ο αρχικός στόχος της εξωτερικής ανάθεσης – δηλαδή το 
να διασφαλισθεί ότι, ανεξαρτήτως της µεθόδου εκτέλεσης, οι δαπάνες θα πρέπει να 
εκτελούνται µε ένα επίπεδο ελέγχου και διαφάνειας ισοδύναµο µε εκείνο το οποίο 
απαιτείται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής – είναι σκόπιµο να διατηρηθεί. Κατά 
συνέπεια, θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση µεταξύ των καταστάσεων όπου ο 
προϋπολογισµός εκτελείται άµεσα, είτε από την Επιτροπή είτε από τους 
εκτελεστικούς της οργανισµούς, και των καταστάσεων όπου ο προϋπολογισµός 
εκτελείται εµµέσως µέσω τρίτων. Τούτο αναµένεται να επιτρέψει την καθιέρωση 
κοινού καθεστώτος έµµεσης διαχείρισης, µε πρόβλεψη της δυνατότητας προσαρµογής 
του σύµφωνα µε τους ειδικούς ανά τοµέα κανόνες, ιδίως οσάκις ο προϋπολογισµός 
εκτελείται εµµέσως από τα κράτη µέλη υπό καθεστώς επιµερισµένης διαχείρισης. Το 
κοινό αυτό καθεστώς θα πρέπει να περιλαµβάνει, ιδίως, τις βασικές αρχές τις οποίες 
οφείλει να τηρεί η Επιτροπή κάθε φορά που αποφασίζει για την έµµεση εκτέλεση του 
προϋπολογισµού, καθώς και τις βασικές αρχές τις οποίες οφείλουν να τηρούν οι 
φορείς προς τους οποίους έχουν εκχωρηθεί εξουσίες. Η Επιτροπή θα πρέπει να µπορεί 
να εφαρµόζει τους κανόνες και τις διαδικασίες της Ένωσης ή να κάνει δεκτή την 
εφαρµογή των κανόνων και των διαδικασιών της εντεταλµένης οντότητας, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτή η τελευταία εγγυάται την ισοδύναµη προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης.  

 
 1605/2002 Αιτιολογικές 

σκέψεις 17 και 18 
(προσαρµοσµένο) 

 νέο 

(37) Η ευθύνη της Επιτροπής για την εκτέλεση του προϋπολογισµού της απαγορεύει την 
περαιτέρω ανάθεση καθηκόντων δηµόσιας εξουσίας που συνεπάγονται διακριτική 
εξουσία εκτίµησης. Ο παρών κανονισµός πρέπει να υπενθυµίζει την αρχή αυτή και να 
διευκρινίζει το πεδίο των µεταβιβάσιµων καθηκόντων. Επιπλέον, πρέπει να 
διευκρινίζεται, ότι οι οργανισµοί ιδιωτικού δικαίου, µε εξαίρεση αυτούς στους 
οποίους έχει ανατεθεί δηµόσια υπηρεσία και υπό συγκεκριµένους όρους, δεν µπορούν 
να διενεργούν καµία πράξη εκτέλεσης του προϋπολογισµού· µπορούν να παρέχουν 
µόνο υπηρεσίες τεχνικής ή διοικητικής πραγµατογνωµοσύνης ή να ασκούν 
προπαρασκευαστικά ή δευτερεύοντα καθήκοντα. 

(38) Η τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης 
συνεπάγεται ότι οι οργανισµοί δηµοσίου δικαίου ή οι επιφορτισµένοι µε δηµόσια 
υπηρεσία στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα εκτέλεσης για λογαριασµό της 
Επιτροπής, πρέπει να διαθέτουν διαφανείς διαδικασίες σύναψης συµβάσεων, 
αποτελεσµατικούς εσωτερικούς ελέγχους, σύστηµα απόδοσης των λογαριασµών 
χωριστό από τις υπόλοιπες δραστηριότητές τους και σύστηµα εξωτερικού ελέγχου. 
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(39)  Οι κανόνες σχετικά µε την «εκ των προτέρων αξιολόγηση» οντοτήτων – 
εξαιρουµένων των κρατών µελών, τα οποία δεν υπόκεινται σε εκ των προτέρων 
αξιολόγηση – ενδείκνυται να προσαρµοσθούν για να διασφαλισθεί ότι όλες οι 
εντεταλµένες οντότητες και πρόσωπα παρέχουν έναν βαθµό προστασίας των 
οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης ισοδύναµο µε εκείνον που απαιτείται βάσει 
του παρόντος κανονισµού. Στο πλαίσιο των εποπτικών καθηκόντων της Επιτροπής, 
είναι σκόπιµο να προβλεφθεί ένα σύνολο υποχρεώσεων διενέργειας λογιστικών και 
λοιπών ελέγχων, περιλαµβανοµένων διαδικασιών εκκαθάρισης λογαριασµών για 
όλους τους τύπους διαχείρισης του προϋπολογισµού.  

 
 νέο 

(40) Προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι επιχειρησιακές ανάγκες και να διευκολύνεται 
η εκτέλεση από δυνητικούς δικαιούχους ή εταίρους υλοποίησης, οι σχετικές 
απαιτήσεις θα πρέπει να παραµείνουν αναλογικές σε σχέση µε τους ειδικούς 
κινδύνους της εκάστοτε δράσης και το συνολικό ελεγκτικό καθεστώς που την 
περιβάλλει. Ο χαρακτήρας των καθηκόντων και των µέτρων που εφαρµόζει η 
Επιτροπή στο πλαίσιο της εποπτείας και της υποστήριξης της υλοποίησης της δράσης 
θα πρέπει να συνεκτιµάται κατά την αξιολόγηση της ικανότητας του τρίτου µέρους ή 
της οντότητας να συµµορφωθεί µε τις εν λόγω απαιτήσεις. Εξάλλου, ο παρών 
κανονισµός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νέων χρηµατοδοτικών 
µέσων, όπως είναι π.χ. τα χρηµατοδοτικά µέσα και οι συµπράξεις δηµόσιου και 
ιδιωτικού τοµέα, προκειµένου να βελτιωθεί η εκτέλεση του προϋπολογισµού και η 
επίτευξη των στόχων πολιτικής. 

 
 νέο 

(41) Η πείρα που έχει αποκτηθεί από τη λειτουργία «συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού 
τοµέα» (Σ∆ΙΤ) οι οποίες έχουν θεσµοθετηθεί υπό τη µορφή οργανισµών της Ένωσης 
δυνάµει του άρθρου 185 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 
καταδεικνύει ότι ενδείκνυται να προστεθούν επιπλέον εναλλακτικές δυνατότητες, 
προκειµένου να διευρυνθούν τα περιθώρια επιλογής µέσων και να συµπεριλάβουν 
οργανισµούς των οποίων το καθεστώς είναι περισσότερο ευέλικτο και προσιτό στους 
ιδιωτικούς εταίρους σε σύγκριση µε το καθεστώς στο οποίο υπόκεινται τα θεσµικά 
όργανα της Ένωσης. Οι εν λόγω εναλλακτικές δυνατότητες θα πρέπει να 
εφαρµόζονται υπό έµµεση διαχείριση. Μία εναλλακτική δυνατότητα θα πρέπει να 
είναι η ίδρυση οργανισµού µε βασική πράξη και η πλαισίωσή του µε δηµοσιονοµικούς 
κανόνες που πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις αρχές που απαιτούνται για τη 
διασφάλιση της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης των κονδυλίων της Ένωσης. 
Αυτές οι αρχές θα πρέπει να καθορίζονται σε κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµό και να 
στηρίζονται στις αρχές τις οποίες οφείλουν να τηρούν οι τρίτες οντότητες στις οποίες 
ανατίθενται καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισµού. Μία ακόµη εναλλακτική 
δυνατότητα θα πρέπει να είναι η υλοποίηση των Σ∆ΙΤ από οργανισµούς που 
λειτουργούν µε βάση το ιδιωτικό δίκαιο κράτους µέλους.  

 
 νέο 

(42) Οι υποχρεώσεις των κρατών µελών να διενεργούν λογιστικούς και λοιπούς ελέγχους 
όταν εκτελούν τον προϋπολογισµό εµµέσως υπό καθεστώς επιµερισµένης διαχείρισης 
(τέτοιοι έλεγχοι προβλέπονται επί του παρόντος µόνο σε τοµεακούς κανονισµούς) θα 
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πρέπει να ενσωµατωθούν στον παρόντα κανονισµό, όπως επιβάλλει το άρθρο 317 της 
συνθήκης. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να συµπεριληφθούν διατάξεις, οι οποίες θα 
καθορίζουν συνεκτικό πλαίσιο για όλους τους οικείους τοµείς πολιτικής, σχετικά µε 
τη συγκρότηση εναρµονισµένης διοικητικής δοµής σε εθνικό επίπεδο, κοινές 
υποχρεώσεις διαχείρισης και ελέγχου για τις δοµές αυτές, ετήσια διαχειριστική 
δήλωση αξιοπιστίας µε ανεξάρτητη γνωµοδότηση λογιστικού ελέγχου επ’ αυτής και 
ετήσια δήλωση των κρατών µελών µε την οποία αναλαµβάνουν την ευθύνη για τη 
διαχείριση κονδυλίων που τους εµπιστεύεται η Ένωση, καθώς επίσης µηχανισµούς 
δηµοσιονοµικής εκκαθάρισης, αναστολής και διόρθωσης εφαρµοζόµενους από την 
Επιτροπή. Οι σχετικές λεπτοµερείς διατάξεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 
προβλέπονται σε ειδικούς ανά τοµέα κανονισµούς. 
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19 (προσαρµοσµένο) 

(43) Ο παρών κανονισµός, σύµφωνα µε το άρθρο ⌦ 322 ⌫ 279 στοιχείο γ) της 
συνθήκης, ⌦ θα πρέπει να ⌫ καθορίζει την αρµοδιότητα και την ευθύνη των 
⌦ δηµοσιονοµικών παραγόντων, ειδικότερα δε ⌫ των διατακτών, του υπολόγου 
των υπολόγων και του εσωτερικού ελεγκτή. 

Οι διατάκτες ⌦ θα πρέπει να ⌫ έχουν πλήρη ευθύνη για όλες τις πράξεις εσόδων και 
δαπανών που εκτελούνται υπό την εποπτεία τους ⌦ και θα πρέπει για τις πράξεις 
τους ⌫ , πράξεις για τις οποίες οφείλουν να λογοδοτούν, µεταξύ άλλων, στο πλαίσιο 
πειθαρχικών διαδικασιών, εφόσον παρίσταται ανάγκη. Κατά συνέπεια, η ανάθεση 
ευθύνης στους διατάκτες πρέπει να ενισχυθεί µε την κατάργηση των κεντρικών εκ των 
προτέρων ελέγχων και, ειδικότερα, αφενός της προηγούµενης θεώρησης του 
δηµοσιονοµικού ελεγκτή για τις πράξεις εσόδων και δαπανών και αφετέρου της 
επαλήθευσης της εξοφλητικής ισχύος των πληρωµών από τον υπόλογο. 

 Ο υπόλογος ⌦ θα πρέπει να ⌫ αναλαµβάνει την ορθή εκτέλεση των πληρωµών, την 
είσπραξη των εσόδων και των απαιτήσεων. Ασχολείται ⌦ Θα πρέπει να 
ασχολείται ⌫ µε τη διαχείριση του ταµείου και την τήρηση των λογαριασµών και 
⌦ να ⌫ αναλαµβάνει την κατάρτιση των δηµοσιονοµικών καταστάσεων του 
οργάνου. 

 Ο εσωτερικός ελεγκτής ⌦ θα πρέπει να ⌫ ασκεί τα καθήκοντά του µέσω 
εσωτερικών ελέγχων σύµφωνα µε τους κατάλληλους διεθνείς κανόνες που αφορούν 
τον έλεγχο. Το λειτούργηµά του ⌦ θα πρέπει να ⌫ συνίσταται στην επαλήθευση της 
εύρυθµης λειτουργίας των συστηµάτων και διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου που 
δηµιουργούνται από τους διατάκτες. 

 Ο εσωτερικός ελεγκτής δεν είναι παράγων συµµετέχων στις δηµοσιονοµικές πράξεις 
και δεν έχει καθήκον άσκησης εκ των προτέρων ελέγχου επί των πράξεων αυτών, 
καθήκον το οποίο εναπόκειται στο εξής αποκλειστικά στους διατάκτες. 

 
 νέο 

(44) Σε ό,τι αφορά τα καθήκοντα του κύριου διατάκτη, ενδείκνυται να αποσαφηνισθούν 
ορισµένες διατάξεις, ιδίως σε σχέση µε τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που 
εφαρµόζει εκ των προτέρων και εκ των υστέρων και σε σχέση µε τα καθήκοντα 
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αναφοράς του. Σε σχέση µε το θέµα αυτό, το περιεχόµενο της ετήσιας έκθεσης 
πεπραγµένων του κύριου διατάκτη θα πρέπει να επικαιροποιείται σύµφωνα µε την 
πρακτική η οποία συνίσταται στο να συµπεριλαµβάνονται τα αναγκαία 
δηµοσιονοµικά στοιχεία και στοιχεία διαχείρισης προς επίρρωση της δήλωσης 
αξιοπιστίας την οποία υποβάλλει σχετικά µε την εκτέλεση των καθηκόντων του. 
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 νέο 

(45)  Ενδείκνυται να αποσαφηνισθούν οι ευθύνες του υπόλογου της Επιτροπής, και 
ειδικότερα ενδείκνυται να προβλεφθεί ότι είναι το µόνο πρόσωπο που νοµιµοποιείται 
να καθορίζει τους κανόνες λογιστικής και το εναρµονισµένο λογιστικό σχέδιο, ενώ οι 
υπόλογοι όλων των άλλων θεσµικών οργάνων καθορίζουν τις διαδικασίες λογιστικής 
που ισχύουν στο εκάστοτε θεσµικό όργανο.  Η αρµοδιότητα του υπολόγου ως προς 
την επικύρωση των λογαριασµών βάσει των δηµοσιονοµικών στοιχείων που του 
παρέχονται από τους διατάκτες θα πρέπει να αποσαφηνισθεί. Προς τούτο, ο υπόλογος 
θα πρέπει να έχει την εξουσία να ελέγχει τα στοιχεία που λαµβάνει από τον κύριο 
διατάκτη κύριας µεταβίβασης και να διατυπώνει επιφυλάξεις, εφόσον το κρίνει 
αναγκαίο. 

 
 νέο 

(46) Προκειµένου να διευκολύνεται η εφαρµογή ορισµένων προγραµµάτων ή δράσεων η 
οποία ανατίθεται σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ενδείκνυται να συµπεριληφθεί στον 
παρόντα κανονισµό η δυνατότητα ανοίγµατος καταπιστευµατικών λογαριασµών. Οι 
τραπεζικοί λογαριασµοί αυτού του τύπου θα πρέπει να ανοίγονται στο όνοµα ή για 
λογαριασµό της Επιτροπής στα βιβλία χρηµατοπιστωτικού οργανισµού. Η διαχείρισή 
τους θα πρέπει να αποτελεί µέληµα του εκάστοτε χρηµατοπιστωτικού οργανισµού υπό 
την ευθύνη του διατάκτη, και επιπλέον θα πρέπει να είναι δυνατό το άνοιγµα τέτοιων 
λογαριασµών σε άλλα νοµίσµατα πλην του ευρώ. 
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20 (προσαρµοσµένο)  

(47) Η ευθύνη των διατακτών, των υπολόγων και των υπολόγων παγίων προκαταβολών 
δεν ⌦ θα πρέπει να ⌫ είναι διαφορετικής φύσης από εκείνη των άλλων υπαλλήλων 
και του λοιπού προσωπικού και πρέπει να ρυθµίζεται, στο πλαίσιο του κανονισµού 
υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρµόζεται επί 
του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µε τις ήδη ισχύουσες 
πειθαρχικές και χρηµατικές κυρώσεις. ⌦ Εντούτοις ⌫ Αντίθετα, ορισµένες ειδικές 
διατάξεις που ορίζουν περιπτώσεις παραπτώµατος των υπολόγων και υπολόγων 
παγίων προκαταβολών, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των αποστολών τους, 
διατηρούνται· αυτοί οι υπάλληλοι δεν θα διαθέτουν πλέον ούτε αποζηµίωση ούτε 
ιδιαίτερη ασφάλιση. Πρέπει εξάλλου να διευκρινισθεί η ευθύνη του διατάκτη. Στις 
περιπτώσεις που δεν αφορούν απάτη και προκειµένου να παρέχεται στην Αρµόδια για 
τους ∆ιορισµούς Αρχή η αναγκαία πραγµατογνωµοσύνη, κάθε όργανο ⌦ θα πρέπει 
να ⌫ δηµιουργεί ειδικευµένη υπηρεσία δηµοσιονοµικών παρατυπιών, ⌦ η οποία θα 
πρέπει ⌫ αρµόδια να κρίνει αν υπάρχει ή όχι παρατυπία τέτοιας φύσης που να 
τίθεται θέµα πειθαρχικής ή χρηµατικής ευθύνης του υπαλλήλου ή του µέλους του 



 

EL 32   EL 

λοιπού προσωπικού και, εφόσον η υπηρεσία αυτή εντοπίσει συστηµικά προβλήµατα, 
αρµόδια να διαβιβάζει έκθεση στο διατάκτη και στον εσωτερικό ελεγκτή. Σε 
περιπτώσεις απάτης αντίθετα, πρέπει στον παρόντα κανονισµό να γίνει παραποµπή 
στις ισχύουσες διατάξεις σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ⌦ της Ένωσης ⌫ και την καταπολέµηση της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι ⌦ της Ένωσης ⌫ των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών µελών. 

 
 1995/2006 Αιτιολογική σκέψη 

23 

(48) Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα συγκρότησης από περισσότερα του ενός 
όργανα κοινών υπηρεσιών για την εξέταση δηµοσιονοµικών παρατυπιών. 

 
 νέο 

(49) Σε ό,τι αφορά τις πράξεις εσόδων, είναι αναγκαίος ο εξορθολογισµός των κανόνων 
σχετικά µε τις προβλέψεις απαιτήσεων, ούτως ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι 
δηµοσιονοµικές ανάγκες. Εγγραφή θα πρέπει να απαιτείται όταν η προσδοκία 
είσπραξης ενός εισόδου χαρακτηρίζεται από έναν ορισµένο βαθµό πιθανότητας και 
µπορεί να µετασχηµατισθεί σε αριθµητικά στοιχεία µε ικανό βαθµό προσέγγισης. Θα 
πρέπει να επιτευχθεί απλούστευση µε τη θέσπιση ορισµένων ειδικών διατάξεων 
σχετικά µε τις διαδικασίες προσαρµογής ή ακύρωσης µιας πρόβλεψης απαίτησης. 
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26 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(50) Θα πρέπει να ⌦ καθορισθεί ⌫ καθιερωθεί χρονικό όριο για την ισχύ των 
απαιτήσεων. Η ⌦ Ένωση ⌫ Κοινότητα, αντίθετα µε πολλά από τα κράτη µέλη, δεν 
υπόκειται σε χρονικό όριο µετά το οποίο µια δηµοσιονοµική απαίτησή της να 
παραγράφεται. Ούτε περιορίζεται χρονικά ως προς τη διεκδίκηση των απαιτήσεών της 
έναντι τρίτων. Η θέσπιση ενός τέτοιου χρονικού ορίου θα πρέπει να ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. 

(51)  Οι κανόνες περί ανάκτησης θα πρέπει να αποσαφηνισθούν αλλά και να ενισχυθούν. 
Ειδικότερα, απαιτείται αποσαφήνιση προκειµένου να προβλέπεται ότι η ακύρωση 
βεβαιωµένης απαίτησης δεν συνεπάγεται παραίτηση από τη βεβαιωµένη αξίωση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, για να ενισχυθεί η προάσπιση των οικονοµικών 
συµφερόντων της Ένωσης, οι αξιώσεις επιστροφής κονδυλίων της Ένωσης θα πρέπει 
να αντιµετωπίζονται από τα κράτη µέλη όπως ακριβώς και οι ανάλογες αξιώσεις 
δηµόσιων επιχειρήσεων στο έδαφός τους.  

(52) Με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τη διαχείριση προσωρινώς 
εισπραχθέντων προστίµων19, τα πρόστιµα, οι ποινές και οι κυρώσεις καθώς και τα 
έσοδα που ενδεχοµένως παράγουν θα πρέπει να εγγράφονται ως έσοδα του 
προϋπολογισµού κατά το έτος που έπεται της εξάντλησης όλων των νοµικών µέσων 

                                                 
19 C(2009) 4264 της [ηµεροµηνία]. 
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προσβολής των αποφάσεων για την επιβολή τους. Κατά παρέκκλιση από αυτόν τον 
κανόνα, ένα µέρος που δεν υπερβαίνει το 2% των συνολικών ποσών των προστίµων ή 
ποινών που εγγράφονται στον προϋπολογισµό θα πρέπει να παρακρατείται υπέρ του 
ταµείου του οποίου τη σύσταση προβλέπει η προαναφερθείσα ανακοίνωση. 

 
 1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 

21 (προσαρµοσµένο) 

(53) Ο παρών κανονισµός πρέπει να ορίζει τις έννοιες της δηµοσιονοµικής δέσµευσης και 
της νοµικής δέσµευσης της δαπάνης και τους όρους της εφαρµογής τους. 
Προκειµένου να περιορίζεται ο όγκος των "αδρανών αναλήψεων υποχρεώσεων", 
πρέπει να περιορισθεί η διάρκεια κατά την οποία µπορούν να αναλαµβάνονται 
µεµονωµένες ατοµικές νοµικές δεσµεύσεις βάσει των συνολικών δηµοσιονοµικών 
δεσµεύσεων. Εξάλλου, ⌦ θα ⌫ πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα αποδέσµευσης 
για τις µεµονωµένες ατοµικές δεσµεύσεις που δεν έχουν οδηγήσει σε πληρωµή κατά 
τη διάρκεια µιας περιόδου τριών ετών. 

 
 νέο 

(54) Προκειµένου για τις πληρωµές και σε συµµόρφωση µε την αρχή της χρηστής 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης, ενδείκνυται να αποσαφηνισθούν οι διάφοροι τύποι 
πληρωµών. Εξάλλου, οι πληρωµές προχρηµατοδότησης ενδείκνυται να 
εκκαθαρίζονται σε τακτική βάση από τον αρµόδιο διατάκτη σύµφωνα µε τους κανόνες 
λογιστικής που καθορίζει ο υπόλογος της Επιτροπής. Προς τούτο, θα πρέπει να 
συµπεριληφθούν κατάλληλες διατάξεις σε συµβάσεις, αποφάσεις επιδότησης, 
συµβάσεις επιδότησης, καθώς και σε συµβάσεις ανάθεσης αρµοδιοτήτων µε τρίτους. 
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(55) Ο παρών κανονισµός πρέπει να καθορίσει την τυπολογία των πληρωµών που 
επιχειρούνται από τους διατάκτες. Η εκτέλεση αυτών των τύπων πληρωµών ⌦ θα ⌫ 
πρέπει να διενεργείται κυρίως ανάλογα µε την αποτελεσµατικότητα της ενέργειας και 
τα σχετικά αποτελέσµατα. Οι έννοιες της προπληρωµής και της προκαταβολής, οι 
οποίες δεν είναι αρκετά σαφείς, πρέπει να καταργηθούν· Οοι πληρωµές πρέπει να 
πραγµατοποιούνται µε τη µορφή προχρηµατοδοτήσεων, ενδιάµεσων πληρωµών και 
πληρωµών του τελικού υπολοίπου, οσάκις το σύνολο του οφειλόµενου ποσού δεν 
καταβάλλεται εφάπαξ. 
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(56) Ο παρών κανονισµός πρέπει να διευκρινίζει ότι οΟι πράξεις εκκαθάρισης, εντολής 
πληρωµής και πληρωµής ⌦ θα ⌫ πρέπει να εκτελούνται εντός προθεσµίας, η οποία 
θα καθορισθεί καθορίζεται στους κανόνες εφαρµογής και η υπέρβαση της οποίας 
⌦ θα πρέπει να ⌫ παρέχει στους πιστωτές το δικαίωµα τόκων υπερηµερίας εις 
βάρος του προϋπολογισµού. 
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 νέο 

(57) Τα θεσµικά όργανα θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια να παρέχουν εκ των προτέρων 
την έγκρισή τους ενόψει της επίσηµης αποδοχής της διαβίβασης εγγράφων µέσω 
ηλεκτρονικής διαδικασίας. Εξάλλου, µε βάση τις αποφάσεις της Επιτροπής περί 
ηλεκτρονικών και ψηφιοποιηµένων εγγράφων, οι δηµοσιονοµικές διατάξεις σχετικά 
µε τις εξακριβώσεις που ισχύουν για τις δεσµεύσεις ενδείκνυται να επικαιροποιηθούν 
και να αναγνωρίζουν ρητώς τη νοµική ισχύ των ηλεκτρονικών δελτίων παραγγελίας 
και τιµολογίων για την καταχώρηση νοµικών δεσµεύσεων. 
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(58) Η σχέση µεταξύ του εσωτερικού ελεγκτή της Επιτροπής και των οργανισµών που 
συστήνονται συνιστώνται από τις Κοινότητες θα πρέπει να αποσαφηνισθεί. Οι 
οργανισµοί αυτοί θα πρέπει να έχουν το δικό τους σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, το 
οποίο να αναφέρεται στο δικό τους διοικητικό συµβούλιο, ενώ ο εσωτερικός ελεγκτής 
της Επιτροπής αναφέρεται, ως προς τις διαδικασίες και τα συστήµατα της Επιτροπής, 
στο Σώµα των Επιτρόπων. Θα πρέπει να απαιτείται από τον εσωτερικό ελεγκτή της 
Επιτροπής απλώς να επιβεβαιώνει ότι τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου των ως άνω 
οργανισµών ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα, προς τούτο δε θα πρέπει να είναι σε θέση 
να διεξάγει αξιολογήσεις της ποιότητας των εσωτερικών ελέγχων. 
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27 (προσαρµοσµένο) 

(59) Ο παρών δηµοσιονοµικός κανονισµός θα πρέπει να αποτυπώνει τη σπουδαιότητα των 
συµβάσεων-πλαισίων στη διαχείριση των δηµόσιων συµβάσεων και να ενθαρρύνει 
την προσφυγή σε διοργανικές διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων καθώς και να παρέχει 
τη δυνατότητα διεξαγωγής κοινών τέτοιων διαδικασιών από όργανο και αναθέτουσα 
αρχή από κράτους µέλους. 

 
 1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 
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(60) Όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις που συνάπτουν τα όργανα των Κοινοτήτων για 
ίδιο λογαριασµό, πρέπει να προβλεφθεί ότι εφαρµόζονται οι κανόνες που περιέχονται 
στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το συντονισµό 
των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, υπηρεσιών και προµηθειών. 
Επιπλέον, οι κανόνες που εφαρµόζονται σε όλες τις συµβάσεις που συνάπτονται για 
λογαριασµό τρίτου πρέπει να είναι σύµφωνοι προς τις αρχές που θέτουν οι εν λόγω 
οδηγίες. 
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(61) ⌦ Σε ό,τι αφορά τους κανόνες περί δηµοσίων συµβάσεων, ⌫ Θθα πρέπει να γίνουν 
ορισµένες τεχνικές αναπροσαρµογές, ώστε η ορολογία του δηµοσιονοµικού 
⌦ παρόντος ⌫ κανονισµού να συµπίπτει πλήρως µε εκείνη της οδηγίας 2004/18/EΚ 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, σχετικά 
µε τον συντονισµό των διαδικασιών ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών20. Η δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη µέλη, µε την 
ως άνω οδηγία, να καθορίζουν συγκεκριµένες διαδικασίες για τις συµβάσεις που 
χαρακτηρίζονται απόρρητες, όταν η εκτέλεσή τους πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά 
µέτρα ασφαλείας ή όταν τούτο απαιτείται για λόγους προστασίας του οικείου κράτους 
µέλους θα πρέπει να δοθεί και στα κοινοτικά όργανα ⌦ της Ένωσης ⌫. 
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(62) Για την πρόληψη των παρατυπιών και την καταπολέµηση της απάτης και της 
διαφθοράς δωροδοκίας και για την προώθηση της υγιούς και αποτελεσµατικής 
διαχείρισης, πρέπει να αποκλείεται η ανάθεση των συµβάσεων σε υποψηφίους ή 
προσφέροντες, οι οποίοι είναι ενδέχεται να είναι υπαίτιοι τέτοιων πράξεων ή να 
τελούν υπό κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων. 
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29 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(63) Σύµφωνα µε την οδηγία 2004/18/ΕΚ, οι κανόνες αποκλεισµού από διαδικασία 
ανάθεσης σύµβασης πρέπει να αποσαφηνισθούν. Ακόµη, γΓια λόγους ασφάλειας 
δικαίου και αναλογικότητας, θα πρέπει να καθορισθεί στον παρόνταδηµοσιονοµικό 
κανονισµό µέγιστη περίοδος αποκλεισµού. ⌦ Εξάλλου, ⌫ σΣύµφωνα µε την οδηγία 
2004/18/ΕΚ, θα πρέπει να γίνεται εξαίρεση από τους κανόνες αποκλεισµού για τις 
προµήθειες µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, είτε από προµηθευτή του οποίου η 
επιχείρηση παύει οριστικά να λειτουργεί είτε από συνδίκους ή εκκαθαριστές 
πτώχευσης είτε µέσω διακανονισµού µε πιστωτές ή µέσω άλλης παρόµοιας 
διαδικασίας κατά την οικεία εθνική νοµοθεσία.  

(64)  Ενδείκνυται επίσης να βελτιωθούν οι κανόνες περί αποκλεισµού, ούτως ώστε να 
ενισχυθεί η προάσπιση των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης. Θα πρέπει να 
προστεθεί η αναφορά στη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 
όπως προβλέπεται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ. Επίσης, οι περιπτώσεις αποκλεισµού σε 
σχέση µε υποψήφιους ή προσφέροντες που έχουν καταδικασθεί µε τελεσίδικη 
δικαστική απόφαση για αδίκηµα που άπτεται της επαγγελµατικής τους διαγωγής ή για 
απάτη, διαφθορά, συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες ή παρόµοια ποινικά αδικήµατα τα οποία βλάπτουν τα 
οικονοµικά συµφέροντα της Ένωσης θα πρέπει να επεκταθούν στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης ή λήψης αποφάσεων ή που ασκούν έλεγχο επί τέτοιων 
υποψηφίων και προσφερόντων. Εντούτοις, σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, 
ο αποκλεισµός δεν θα πρέπει να ισχύει για τους υποψήφιους και προσφέροντες που 
είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν λάβει επαρκή µέτρα κατά των οικείων 
πληρεξούσιων προσώπων. Τέλος, για να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία του 
θεσµικού οργάνου, θα πρέπει να καθιερωθεί παρέκκλιση από την υποχρέωση 
αποκλεισµού εξαιτίας πτώχευσης ή άλλων ανάλογων καταστάσεων, σοβαρού 

                                                 
20 ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114. 
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επαγγελµατικού παραπτώµατος και αθέτησης κοινωνικών υποχρεώσεων, για την 
περίπτωση διαδικασιών που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης όπου, για 
τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για λόγους που σχετίζονται µε την προστασία 
αποκλειστικών δικαιωµάτων, η σύµβαση µπορεί να κατακυρωθεί µόνο σε έναν 
συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα.  

 
 1995/2006 Αιτιολογική σκέψη 

30 (προσαρµοσµένο) 

(65) Στο δηµοσιονοµικό κανονισµό, θα πρέπει να προβλεφθεί η υποχρέωση των 
υποψηφίων και προσφερόντων ⌦ Οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες ⌫ στις 
διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων ⌦ θα πρέπει να οφείλουν ⌫ να πιστοποιούν, 
εφόσον τους ζητηθεί, το ιδιοκτησιακό καθεστώς καθώς και τις εξουσίες διοίκησης, 
ελέγχου και εκπροσώπησης της νοµικής οντότητας που υποβάλλει προσφορά, ή ότι οι 
υπεργολάβοι τους δεν εµπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις ⌦ που συνεπάγονται 
αποκλεισµό από συµµετοχή σε διαγωνισµούς ⌫ του άρθρου 93 του δηµοσιονοµικού 
κανονισµού. Βάσει της αρχής της αναλογικότητας, οι προσφέροντες δεν θα πρέπει να 
οφείλουν να πιστοποιούν ότι δεν εµπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις 
αποκλεισµού οσάκις συµµετέχουν σε διαδικασία ανάθεσης συµβάσεων πολύ χαµηλής 
αξίας. 

 
 1995/2006 Αιτιολογική σκέψη 

31 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(66) Προκειµένου να καταστούν αποτελεσµατικότερες οι διαδικασίες ανάθεσης 
συµβάσεων, η βάση δεδοµένων µε τους υποψηφίους και προσφέροντες που εµπίπτουν 
στις περιπτώσεις αποκλεισµού θα πρέπει να είναι κοινή για όλα τα όργανα, τους 
εκτελεστικούς οργανισµούς και τους οργανισµούς στους οποίους αναφέρεται ο 
δηµοσιονοµικός ⌦ παρών ⌫ κανονισµός.  

(67)  Μολονότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) λειτουργούν αµφότερες βάσει ειδικού καθεστώτος εντός του 
πλαισίου της Ένωσης, η χρησιµοποίηση των ιδίων πόρων τους συνδέεται µε το 
οικονοµικό συµφέρον της Ένωσης. Εποµένως, η ΕΚΤ και η ΕΤΕπ είναι σκόπιµο να 
έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχει η κεντρική βάση δεδοµένων 
αποκλεισµού, η οποία δηµιουργήθηκε µε σκοπό την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων της Ένωσης, και να λαµβάνουν υπόψη τις πληροφορίες αυτές στο 
πλαίσιο της ευθύνης τους για την ανάθεση συµβάσεων µε βάση τους κανόνες περί 
δηµοσίων συµβάσεων που εφαρµόζουν. Επίσης, η ΕΚΤ και η ΕΤΕπ θα πρέπει να 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά µε συµµετέχοντες σε διαγωνισµούς 
εις βάρος των οποίων έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για απάτη ή 
άλλο παρεµφερές αδίκηµα το οποίο ζηµιώνει τα οικονοµικά συµφέροντα της 
Ένωσης.  
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 1605/2002 Αιτιολογικές 

σκέψεις 26 και 27 
(προσαρµοσµένο) 

(68) Εξάλλου πρέπει να προβλεφθεί, µε στόχο τη διαφάνεια, η κατάλληλη ενηµέρωση των 
υποψηφίων και προσφερόντων όσον αφορά την ανάθεση των συµβάσεων. 

(69) Τέλος, στο πλαίσιο της ανάθεσης αυξηµένων ευθυνών στους διατάκτες, πρέπει να 
καταργηθεί ο εκ των προτέρων έλεγχος που ασκείται από τη συµβουλευτική επιτροπή 
αγορών και συµβάσεων. 

 
 1995/2006 Αιτιολογικές 

σκέψεις 32 και 33 
(προσαρµοσµένο) 

(70) Για να λαµβάνονται υπόψη τα συµφέροντα των απορριπτόµενων υποψηφίων, 
ενδείκνυται να προβλεφθεί ότι µια σύµβαση που εµπίπτει στην οδηγία 2004/18/ΕΚ 
δεν µπορεί να υπογραφεί πριν λήξει εύλογη περίοδος απραξίας. 

(71) Η υποχρέωση των κοινοτικών οργάνων να αναστέλλουν µια διαδικασία ανάθεσης ή 
την εκτέλεση µιας σύµβασης δυνάµει του δηµοσιονοµικού ⌦ παρόντος ⌫ 
κανονισµού σε περιπτώσεις απάτης ή παρατυπιών θα πρέπει να αποσαφηνισθεί, ώστε 
να βελτιωθεί η ⌦ εφαρµογή ⌫ λειτουργία των ⌦ λοιπών ⌫ οικείων διατάξεων 
του ανωτέρω κανονισµού. 

 
 νέο 

(72) Σε ό,τι αφορά τις διοικητικές και οικονοµικές κυρώσεις, ενδείκνυται να θεσπισθεί 
πρόσφορη νοµική βάση για τη δηµοσίευση των αποφάσεων περί της εφαρµογής 
τέτοιων κυρώσεων, µε γνώµονα τις απαιτήσεις περί προστασίας δεδοµένων. Η 
δηµοσίευση αυτή θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι προαιρετική για λόγους 
προστασίας δεδοµένων και ασφάλειας δικαίου. 

 
 1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 

28 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(73) Όσον αφορά τις επιδοτήσεις, πρέπει να πλαισιωθεί η χορήγηση και η παρακολούθηση 
των κοινοτικών επιδοτήσεων ⌦ της Ένωσης ⌫ από ειδικές διατάξεις που υλοποιούν 
τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης, της συγχρηµατοδότησης,  της µη 
αποκόµισης κέρδους, της σταδιακής µείωσης των χορηγούµενων επιδοτήσεων 
λειτουργίας,  της µη αναδροµικότητας και του ελέγχου. 

 
 1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 

29 (προσαρµοσµένο) 

(74) Για να αποφευχθεί σώρευση επιδοτήσεων, αυτές δεν πρέπει να µπορούν να 
χορηγούνται για τη διπλή χρηµατοδότηση της ίδιας ενέργειας ή για δαπάνες 
λειτουργίας του ίδιου οικονοµικού έτους. 
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 1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 

30 (προσαρµοσµένο) 

(75) Πρέπει να διατυπωθούν κανόνες αποκλεισµού από τη χορήγηση των επιδοτήσεων, 
κατά τρόπο παρόµοιο µε τους επιλεγέντες κανόνες για την ανάθεση των δηµοσίων 
συµβάσεων, ώστε να δοθούν στα όργανα τα µέσα καταπολέµησης της απάτης και της 
δωροδοκίας. 

 
 1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 

31 (προσαρµοσµένο) 

(76) Προκειµένου να διευκρινίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του οργάνου και 
του δικαιούχου επιδότησης και να εξασφαλίζεται η τήρησή τους, η χορήγησή της 
επιδότησης πρέπει να αποτελεί το αντικείµενο έγγραφης σύµβασης. 

 
 1995/2006 Αιτιολογικές 

σκέψεις 34, 35 και 36 
(προσαρµοσµένο) 

(77) ⌦ Ωστόσο, για λόγους απλούστευσης, ⌫ Όσον αφορά τις επιδοτήσεις, χρειάζεται 
απλοποίηση των σχετικών κανόνων. Οοι απαιτήσεις για ελέγχους και εγγυήσεις θα 
πρέπει να είναι πλέον αναλογικές προς τους εκάστοτε δηµοσιονοµικούς κινδύνους. Ο 
ορισµός των επιδοτήσεων ⌦ θα πρέπει να αποσαφηνισθεί ⌫ χρειάζεται 
αποσαφήνιση, ιδίως όσον αφορά τη χρηµατοδότηση των δανειοδοτήσεων ή των 
συµµετοχών σε µετοχικά κεφάλαια καθώς και των δαπανών για τις αγορές των 
αλιευτικών προϊόντων. Για να ⌦ διασφαλισθεί η χρηστή ⌫ βελτιωθεί η διαχείριση 
των επιδοτήσεων και να απλοποιηθούν οι σχετικές διαδικασίες, οι επιδοτήσεις θα 
πρέπει να µπορούν να καταβάλλονται είτε βάσει αποφάσεως του οργάνου είτε βάσει 
γραπτής συµφωνίας µε το δικαιούχο.  

(78) Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, θα πρέπει να επιτραπεί η συνύπαρξη της 
καταβολής ποσών κατ’ αποκοπή και µε ενιαίο συντελεστή µε την πλέον παραδοσιακή 
µέθοδο της επιστροφής εξόδων που έχουν πραγµατοποιηθεί πράγµατι. 

(79) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, οι εξαιρέσεις από τον κανόνα της µη αποκόµισης 
παροχής κέρδους, οι οποίες προβλέπονται επί του παρόντος στους κανόνες 
εφαρµογής, θα πρέπει να ενταχθούν στον δηµοσιονοµικό κανονισµό. Ακόµη, θα 
πρέπει να καταστεί σαφές ότι η φιλοσοφία της παροχής επιδοτήσεων για ορισµένες 
ενέργειες έγκειται στην ενίσχυση των οικονοµικών δυνατοτήτων του δικαιούχου ή 
στην εξασφάλιση εσόδων. 

 
 1525/2007 Αιτιολογικές 

σκέψεις 1, 4 και 5 
(προσαρµοσµένο) 

(80) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 4ης Νοεµβρίου 2003, σχετικά µε το καθεστώς και τη χρηµατοδότηση 
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των πολιτικών κοµµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο21 προβλέπει, µεταξύ άλλων, κανόνες 
σχετικούς µε τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο από 
τον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ανάγκη να 
προσαρµοστούν οι κανόνες αυτοί που διέπουν τη χρηµατοδότηση των πολιτικών 
κοµµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να λαµβάνονται καλύτερα υπόψη οι ιδιαίτερες 
συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν τα πολιτικά κόµµατα, καθώς και οι αλλαγές σε 
επίπεδο πολιτικών προκλήσεων και ηµερήσιας διάταξης που έχουν αντίκτυπο στον 
προϋπολογισµό και τις οποίες τα πολιτικά κόµµατα δεν µπορούν να προβλέψουν κατά 
την κατάρτιση των ετήσιων προγραµµάτων εργασίας και των προϋπολογισµών τους. 
Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να προβλεφθούν περιορισµένες δυνατότητες 
µεταφοράς χρηµατοδότησης στο πρώτο τρίµηνο του επόµενου έτους. 

(81) Προκειµένου να βελτιωθούν οι δυνατότητες µακροχρόνιου οικονοµικού 
προγραµµατισµού, να λαµβάνονται υπόψη οι διάφορες χρηµατοδοτικές ανάγκες από 
το ένα έτος στο επόµενο και να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες των κοµµάτων ώστε να 
πάψουν να βασίζονται µόνο στην κρατική χρηµατοδότηση, θα πρέπει να επιτραπεί 
στα πολιτικά κόµµατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συγκεντρώνουν περιορισµένου ύψους 
χρηµατοοικονοµικά αποθέµατα βάσει των ιδίων πόρων τους προερχόµενωνα από 
άλλες πηγές εκτός του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
προαναφερόµενες παρεκκλίσεις από τον κανόνα περί µη αποκόµισης κέρδους θα 
πρέπει να εφαρµόζονται κατ’ εξαίρεση και δεν θα πρέπει να αποτελούν προηγούµενο.  

 
 1995/2006 Αιτιολογικές 

σκέψεις 37, 38, 41 
(προσαρµοσµένο) 

(82) Ο κανόνας σύµφωνα µε τον οποίο οι επιδοτήσεις θα πρέπει να παρέχονται µετά από 
πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων απέδειξε την αξία του. Ωστόσο, από την 
πείρα προκύπτει ότι σε ορισµένες περιπτώσεις η φύση της επιδοτούµενης ενέργειας 
δεν αφήνει περιθώρια επιλογής δικαιούχων, οπότε θα πρέπει να προβλέπονται 
εξαιρέσεις από τον ⌦εν λόγω ⌫ κανόνα αυτό. 

(83) Ο κανόνας σύµφωνα µε τον οποίο για την ίδια ενέργεια δεν θα πρέπει να παρέχονται 
περισσότερες από µία επιδοτήσεις προς οποιονδήποτε δικαιούχο θα πρέπει να 
αναπροσαρµοσθεί. Πράγµατι, ορισµένες βασικές νοµοθετικές πράξεις επιτρέπουν τον 
συνδυασµό πολλών κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων ⌦ της Ένωσης ⌫ από 
διαφορετικές πηγές, οι σχετικές δε περιπτώσεις είναι δυνατόν να ⌦ γίνουν 
συνηθέστερες ⌫ αυξηθούν στο µέλλον µε στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας 
των δαπανών. Ωστόσο, θα πρέπει να καταστεί σαφές, στον παρόντα δηµοσιονοµικό 
κανονισµό, ότι τα ίδια έξοδα δεν είναι δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν δύο φορές από 
τον κοινοτικό προϋπολογισµό ⌦ της Ένωσης ⌫.  

(84) Ορισµένοι περιορισµοί ως προς την επιλεξιµότητα των δικαιούχων ⌦ θα πρέπει να 
µην ισχύουν σε ορισµένες περιπτώσεις ⌫ θα πρέπει να απαλειφθούν, ώστε να 
επιτρέπονται οι επιδοτήσεις και προς φυσικά πρόσωπα καθώς και προς ορισµένες 
οντότητες που δεν διαθέτουν νοµική προσωπικότητα. Σύµφωνα µε την αρχή της 
αναλογικότητας, ο διατάκτης ⌦ θα πρέπει να έχει την ευχέρεια ⌫ είναι δυνατόν, για 

                                                 
21 ΕΕ L 297 της 15.11.2003, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 1524/2007 (βλ. σελίδα 5 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας). 
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τις επιδοτήσεις πολύ µικρού ύψους, να µη ζητήσει από τους υποψήφιους να 
πιστοποιήσουν ότι δεν εµπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις αποκλεισµού του 
δηµοσιονοµικού κανονισµού ⌦ που προβλέπει ο παρών κανονισµός ⌫. 

(85) Όσον αφορά τους κανόνες σύναψης σύµβασης µε τους δικαιούχους επιδότησης, ο 
ισχύων κανόνας του δηµοσιονοµικού παρόντος κανονισµού είναι ασαφής και 
χρειάζεται απλοποίηση. Ακόµη, η περίπτωση όπου η εκτέλεση µιας ενέργειας απαιτεί 
την παροχή οικονοµικής ενίσχυσης σε τρίτους θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά. 

 
 νέο 

(86) Με γνώµονα την πείρα που έχει αποκοµισθεί στην πράξη, ενδείκνυται να 
αποσαφηνισθεί το καθεστώς των κατ’ αποκοπή ποσών (κατ’ αποκοπή ποσά, 
τυποποιηµένη κλίµακα µοναδιαίου κόστους και σταθεροί συντελεστές) και να 
διαφοροποιηθεί µε σαφήνεια από την τυχόν εκ των υστέρων επαλήθευση του 
πραγµατικού κόστους. Τα µέτρα ελέγχου θα πρέπει να προσαρµοσθούν στη νέα αυτή 
προσέγγιση, µε δυνατότητα να ζητούνται επιχειρησιακοί έλεγχοι και να επεκτείνονται 
πορίσµατα σε µη ελεγχθέντα σχέδια του ίδιου δικαιούχου σε περίπτωση κατά την 
οποία έχουν διαπιστωθεί επανειληµµένα σφάλµατα σε παρόµοια σχέδια. Τέλος, 
ενδείκνυται να διευρυνθεί η δυνατότητα του δικαιούχου να αναδιανέµει, υπό 
ορισµένες προϋποθέσεις, την επιδότηση που έχει λάβει, µε την παροχή 
επιχορηγήσεων σε τρίτους, ούτως ώστε να διευκολύνεται η σωστή εκτέλεση 
προγραµµάτων που απευθύνονται σε µεγάλο αριθµό φυσικών προσώπων, των οποίων 
η κάλυψη απαιτεί οπωσδήποτε δύο επίπεδα εκτέλεσης. Η αναδιανοµή αυτή θα πρέπει 
να επιτρέπεται, υπό τον όρο ότι ο πρώτος τη τάξει δικαιούχος παρέχει κατάλληλες 
εγγυήσεις και ότι η σύµβαση επιδότησης περιλαµβάνει επαρκείς ρήτρες για τον 
περιορισµό των περιθωρίων διακριτικής ευχέρειας κατά την επιλογή των περαιτέρω 
δικαιούχων και για το ύψος του χορηγούµενου ποσού. 

 
 νέο 

(87) Τα βραβεία, ως νέος τύπος χρηµατοδοτικής στήριξης, θα πρέπει να ρυθµίζονται 
αυτοτελώς σε σχέση µε το καθεστώς των επιδοτήσεων, µε ειδικούς κανόνες οι οποίοι 
να µην περιέχουν καµία αναφορά σε προβλέψιµες δαπάνες. Τα βραβεία θα πρέπει να 
αποτελούν µέρος του ετήσιου προγράµµατος εργασίας και, πάνω από ένα ορισµένο 
όριο, θα πρέπει να απονέµονται από δικαιούχο ή από ανάδοχο µετά την έγκριση των 
όρων και κριτηρίων απονοµής τους από την Επιτροπή. 

 
 νέο 

(88) Τα χρηµατοδοτικά µέσα είναι ολοένα και πιο χρήσιµα για τον πολλαπλασιασµό του 
αντικτύπου κονδυλίων της Ένωσης οσάκις τα κονδύλια αυτά προστίθενται σε άλλα 
κονδύλια ή περιλαµβάνουν αποτέλεσµα µόχλευσης. ∆εδοµένου ότι τα εν λόγω 
χρηµατοδοτικά µέσα δεν µπορούν να εξοµοιωθούν µε υπηρεσίες ή επιδοτήσεις, 
ενδείκνυται να καθιερωθεί ένας νέος τύπος χρηµατοδοτικής στήριξης. 
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 1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 

32 

(89) Όσον αφορά τη λογιστική και την απόδοση των λογαριασµών, πρέπει να διευκρινισθεί 
ότι η λογιστική αποτελείται από τη γενική λογιστική και τη λογιστική του 
προϋπολογισµού και να υπογραµµισθεί ότι η γενική λογιστική είναι λογιστική σε 
δεδουλευµένη περιουσιακή βάση, ενώ η λογιστική του προϋπολογισµού προορίζεται 
για την κατάρτιση του λογαριασµού αποτελέσµατος της εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού και των εκθέσεων για την εκτέλεση του προϋπολογισµού. 

 
 1995/2006 Αιτιολογική σκέψη 

44 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(54) Ως προς τους κανόνες περί λογιστικής και λογαριασµών,  η παρουσίαση των 
λογαριασµών θα πρέπει να απλουστευθεί µε την πρόβλεψη ότι οι λογαριασµοί της 
Ένωσης περιλαµβάνουν µόνο τις ενοποιηµένες δηµοσιονοµικές καταστάσεις και τους 
συγκεντρωτικούς λογαριασµούς του προϋπολογισµού. Ενδείκνυται επίσης να 
διευκρινισθεί ότι η διαδικασία ενοποίησης αφορά αποκλειστικά και µόνο τα θεσµικά 
όργανα που χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό της Ένωσης, έτσι ώστε να 
λαµβάνεται υπόψη το ειδικό καθεστώς ανεξαρτησίας της ΕΚΤ. Τέλος,  ο 
δηµοσιονοµικός κανονισµός θα πρέπει να επιτρέπει ⌦ θα πρέπει να παρέχεται η 
δυνατότητα ⌫ στον υπόλογο της Επιτροπής να εξειδικεύσει, σύµφωνα µε τα διεθνή 
πρότυπα, τις λοιπές οντότητες οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της 
ενοποίησης των λογαριασµών, παράλληλα µε εκείνες που λαµβάνουν κοινοτικές 
επιδοτήσεις ⌦ από την Ένωση ⌫, µε την προϋπόθεση ότι η ενοποίηση των 
λογαριασµών δεν θα συνεπάγεται ούτε µεταφορά πόρων από αυτοχρηµατοδοτούµενες 
οντότητες στον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε θα επηρεάζει 
την οικονοµική και λειτουργική αυτονοµία τους και τις διαδικασίες απαλλαγής για 
τους λογαριασµούς τους. 

 
 νέο 

(55) Προκειµένου να διαχωρισθούν ευκρινώς τα καθήκοντα και οι ευθύνες του υπόλογου 
της Επιτροπής από τα καθήκοντα και τις ευθύνες των υπόλογων των οργάνων ή των 
οργανισµών των οποίων οι λογαριασµοί ενοποιούνται, ενδείκνυται να προβλεφθεί ότι 
η έκθεση για τη διαχείριση του προϋπολογισµού και τη δηµοσιονοµική διαχείριση του 
εκάστοτε οικονοµικού έτους πρέπει να καταρτίζεται από έκαστο όργανο ή οργανισµό 
και ακολούθως να αποστέλλεται στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή και στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο έως τις 31 Μαρτίου του επόµενου οικονοµικού έτους. 

 
 1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 

33 (προσαρµοσµένο) 

(90) Πρέπει να ορισθούν, µε αναφορά στις διεθνώς παραδεκτές λογιστικές αρχές και 
⌦ στην τέταρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, 
βασιζόµενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης σχετικά µε ⌫ στις 
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οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορούν τους 
ετήσιους λογαριασµούς ορισµένων µορφών εταιριών ⌦ 22 ⌫ , στο µέτρο που αυτές 
είναι πρόσφορες στο πλαίσιο της δηµόσιας υπηρεσίας, οι αρχές βάσει των οποίων 
θεµελιώνεται η γενική λογιστική και παρουσιάζονται οι δηµοσιονοµικές καταστάσεις. 

 
 1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 

34 (προσαρµοσµένο) 

(91) Ενδείκνυται Αποδεικνύεται αναγκαίο να προσαρµοσθούν οι διατάξεις για την παροχή 
πληροφοριών σχετικά µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού, κατά τρόπο ώστε να 
συµπεριλαµβάνουν οι πληροφορίες αυτές τη χρησιµοποίηση των πιστώσεων που 
αποτελούν αντικείµενο µεταφοράς µεταξύ ετών, ανασύστασης και 
επαναχρησιµοποίησης καθώς και τους διάφορους οργανισµούς ⌦ ενωσιακού ⌫ 
κοινοτικού δικαίου, και να διοργανώνεται καλύτερα η παροχή των µηνιαίων 
στοιχείων και της έκθεσης για την εκτέλεση η οποία θα ⌦ πρέπει να 
αποστέλλεται ⌫ συντάσσεται τρεις φορές ετησίως προς την αρµόδια για τον 
προϋπολογισµό αρχή. 

 
 1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 

35 

(92) Πρέπει να εναρµονισθούν οι λογιστικές µέθοδοι που χρησιµοποιούν τα όργανα και να 
αναγνωρισθεί σχετικό δικαίωµα πρωτοβουλίας στον υπόλογο της Επιτροπής. 

 
 1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 

36 (προσαρµοσµένο) 

(93) Πρέπει να διευκρινισθεί ότι η χρησιµοποίηση των συστηµάτων πληροφορικής για τη 
δηµοσιονοµική διαχείριση δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα να θίγονται τα 
δικαιώµατα πρόσβασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα δικαιολογητικά έγγραφα. 

 
 νέο 

(94) Είναι αναγκαίο να επικαιροποιηθούν οι κανόνες και οι αρχές της Ένωσης στον τοµέα 
της λογιστικής, προκειµένου να διασφαλισθεί η συνέπειά τους προς τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα του ∆ηµόσιου Τοµέα (IPSAS). 

 
 νέο 

(95) Οι διατάξεις σχετικά µε τους προσωρινούς και τους οριστικούς λογαριασµούς θα 
πρέπει να επικαιροποιηθούν, προκειµένου ιδίως να υπάρχει πρόβλεψη για τις 
πληροφορίες αναφοράς που πρέπει να συνοδεύουν τους λογαριασµούς οι οποίοι 
αποστέλλονται στον υπόλογο της Επιτροπής µε σκοπό την ενοποίηση. Θα πρέπει 
επίσης να γίνεται µνεία της δήλωσης πληρότητας που συνοδεύει την αποστολή, από 
µέρους των οργάνων και οργανισµών που χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό, 
των οριστικών τους λογαριασµών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και µνεία της 
δήλωσης πληρότητας που συνοδεύει την αποστολή των οριστικών ενοποιηµένων 

                                                 
22 ⌦ ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11. ⌫ 
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λογαριασµών της Ένωσης. Τέλος, είναι σκόπιµο να καθορισθεί ενωρίτερη προθεσµία 
για την υποβολή από το Ελεγκτικό Συνέδριο των παρατηρήσεών του επί των 
προσωρινών λογαριασµών των οργάνων, εξαιρουµένης της Επιτροπής, και των 
οργανισµών που χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό, ούτως ώστε να µπορούν 
να καταρτίζουν τους οριστικούς λογαριασµούς τους λαµβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις του Συνεδρίου. 

 
 1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 

37 

(96) Όσον αφορά τον εξωτερικό έλεγχο και την απαλλαγή, µολονότι η Επιτροπή έχει την 
πλήρη ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισµού, η σηµασία της επιµερισµένης 
διαχείρισης µε τα κράτη µέλη συνεπάγεται τη συνεργασία τους κατά τη διαδικασία 
ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και, εν συνεχεία, κατά τη διαδικασία απαλλαγής 
από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή. 

 
 1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 

38 (προσαρµοσµένο) 

(97) Με στόχο ⌦ Το χρονοδιάγραµµα που οδηγεί στην απαλλαγή θα πρέπει να 
επιτρέπει ⌫ τη βελτιστοποίηση της απόδοσης λογαριασµών και της εξέλιξης της 
διαδικασίας απαλλαγής, πρέπει να τροποποιηθεί το χρονοδιάγραµµα που οδηγεί στην 
απαλλαγή. 

 
 1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 

39 (προσαρµοσµένο) 

(98) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατ’ αίτησή του, 
κάθε πληροφορία που απαιτείται για την αίσια περάτωση της διαδικασίας απαλλαγής 
για το ⌦ οικείο ⌫ εν λόγω οικονοµικό έτος, σύµφωνα µε το άρθρο ⌦ 319 ⌫ 276 
της συνθήκης ΕΚ. 

 
 1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 

40 (προσαρµοσµένο) 

(99) Ορισµένες κοινοτικές πολιτικές ⌦ της Ένωσης θα ⌫ πρέπει να αποτελέσουν 
αντικείµενο ειδικών διατάξεων, τηρουµένων των βασικών αρχών του παρόντος 
κανονισµού. 

 
 1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 

41 (προσαρµοσµένο) 

(100) ∆ιαπιστώνεται ότι είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητα προκαταβολικών 
αναλήψεων υποχρεώσεων από τις 15 Νοεµβρίου που προηγείται του οικείου 
οικονοµικού έτους για τις πιστώσεις του ΕΓΤΠΕ και για τις διοικητικές πιστώσεις. 
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 1995/2006 Αιτιολογικές 

σκέψεις 45 και 46 
(προσαρµοσµένο) 

 νέο 

(101) Ενόψει της συστάσεως του ΕΓΤΕ, το οποίο θα αντικαταστήσει το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) από την 1 Ιανουαρίου 
2007 ως προς τη χρηµατοδότηση των µέτρων αγοράς, µερικοί όροι του 
δηµοσιονοµικού κανονισµού πρέπει να αναπροσαρµοσθούν. Χρειάζεται επίσης 
αποσαφήνιση, ώστε οι προσωρινές δεσµεύσεις να είναι δυνατόν να γίνονται και µετά 
τη συνήθη δίµηνη προθεσµία από την παραλαβή των καταστάσεων δαπανών των 
κρατών µελών στις περιπτώσεις όπου αναµένεται απόφαση µεταφοράς πιστώσεων. Οι 
ειδικές διατάξεις του δηµοσιονοµικού κανονισµού, περί µεταφοράς πιστώσεων, 
χρειάζονται αποσαφήνιση.  

(102) (59) Η ορολογία θα πρέπει επίσης, να αναπροσαρµοσθεί ώστε να γίνεται αναφορά 
µόνο στα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, στο Ταµείο Συνοχής, στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας, 
και στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Ανάπτυξης τις Υπαίθρου και στα ταµεία του 
τοµέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης τα οποία τελούν υπό επιµερισµένη 
διαχείριση. Η αναφορά στα προενταξιακά διαρθρωτικά (ISPA) και γεωργικά 
(SAPARD) µέτρα θα πρέπει να απαλειφθεί, διότι αυτά συνεπάγονται  έµµεση  
διαχείριση από τις τρίτες χώρες  και όχι επιµερισµένη διαχείριση µε τα κράτη 
µέλη  . Όσον αφορά την ανασύσταση αποδεσµευµένων πιστώσεων, σύµφωνα µε τις 
νέες βασικές πράξεις των διαρθρωτικών ενεργειών για την περίοδο 2007-2013 οι 
οποίες καλύπτουν την περίπτωση ανωτέρας βίας, ⌦ στον παρόντα ⌫ στο 
δηµοσιονοµικό κανονισµό θα πρέπει να διατηρηθεί η σχετική διάταξη µόνο για τις 
περιπτώσεις όπου το "πρόδηλο σφάλµα" είναι δυνατόν να αποδοθεί αποκλειστικά 
στην Επιτροπή. 

 
 1605/2002 αιτιολογική σκέψη 

42 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(103) Όσον αφορά  τις ειδικές διατάξεις του παρόντος κανονισµού σχετικά µε τα 
διαρθρωτικά ταµεία, τα ταµεία συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τα ταµεία του τοµέα 
«Ελευθερία, Ασφάλεια και ∆ικαιοσύνη» που τελούν υπό επιµερισµένη διαχείριση  
τα διαρθρωτικά ταµεία, πρέπει να διατηρηθεί η επιστροφή των προκαταβολών και η 
ανασύσταση των πιστώσεων, υπό τους όρους που προβλέπονται στη δήλωση της 
Επιτροπής που επισυνάπτεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου, 
της 21ης Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταµεία23, όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1447/200124.  Εξάλλου, 
κατά παρέκκλιση από τον κανόνα της µεταφοράς, θα πρέπει να επιτρέπεται η 
µεταφορά πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων οι οποίες είναι διαθέσιµες στα τέλη 
του οικονοµικού έτους και προκύπτουν από επιστροφές προκαταβολών µέχρι τη λήξη 
του εκάστοτε προγράµµατος, καθώς και η χρήση των εν λόγω πιστώσεων αναλήψεως 

                                                 
23 ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1. 
24 ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 1. 
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υποχρεώσεων όταν δεν είναι πλέον διαθέσιµες άλλες πιστώσεις αναλήψεως 
υποχρεώσεων.  

 
 1995/2006 Αιτιολογικές 

σκέψεις 47 και 48 
(προσαρµοσµένο) 

(61) Στο οικείο άρθρο 160 του δηµοσιονοµικού κανονισµού πρέπει να προστεθεί ⌦ Η ⌫ 
διάταξη ⌦ σχετικά µε ⌫ που να καλύπτει τα έσοδα για ειδικό µε συγκεκριµένο 
προορισµό που θα προκύψουν από την κατάργηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) και τη διαθεσιµότητα των αντίστοιχων πιστώσεων 
⌦ είναι σκόπιµο να διατηρηθεί ⌫. 

(62) Είναι αναγκαίο να επιτρέπεται, για τις πιστώσεις που αποδεσµεύονται λόγω ολικής ή 
µερικής µη εκτέλεσης των προγραµµάτων για τα οποία προορίζονταν, να 
χρησιµοποιούνται εκ νέου. Ωστόσο, τούτο θα πρέπει να είναι δυνατόν µόνο υπό 
αυστηρούς όρους και µόνο στον τοµέα της έρευνας, διότι τα ερευνητικά προγράµµατα 
παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο σε σύγκριση µε τους λοιπούς τοµείς πολιτικής. 

 
 1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 

43 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(104) Όσον αφορά την έρευνα, θα πρέπει να ⌦ είναι συνεπής ⌫ εναρµονισθεί η 
παρουσίαση του προϋπολογισµού µε τις διατάξεις που αφορούν την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού βάσει δραστηριοτήτων., µε παράλληλη διατήρηση της ⌦ Η ⌫ 
ευελιξίας διαχείρισης που αναγνωρίζεται σήµερα στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) 
⌦ θα πρέπει να διαφυλαχθεί ⌫ . 

(105)  Εξάλλου, χρειάζεται να αποσαφηνισθεί το θέµα της συµµετοχής του ΚΚΕρ σε 
διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων και παροχής επιδοτήσεων στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες το ΚΚΕρ αναπτύσσει δραστηριότητες που 
χρηµατοδοτούνται εν όλω ή εν µέρει από τον γενικό προϋπολογισµό εκτός των 
γραµµών του προϋπολογισµού που συνήθως προορίζονται για το ΚΚΕρ στο πλαίσιο 
των ταµείων έρευνας. Το ΚΚΕρ, όταν συµµετέχει ως τρίτος σε διαδικασίες παροχής 
επιδοτήσεων και ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων, θα πρέπει να απαλλάσσεται από 
την εφαρµογή των διατάξεων σχετικά µε τα κριτήρια αποκλεισµού, τις διοικητικές και 
οικονοµικές κυρώσεις, την οικονοµική και χρηµατοδοτική ικανότητα και την παροχή 
εγγυήσεων. Επίσης, είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές-επιστηµονικές 
υπηρεσίες που το ΚΚΕρ παρέχει σε άλλα θεσµικά όργανα ή στις υπηρεσίες της 
Επιτροπής µέσω εσωτερικών διοικητικών ρυθµίσεων, οι οποίες δεν υπόκεινται στις 
διατάξεις περί δηµόσιων συµβάσεων. Τέλος, µε στόχο την αποτελεσµατική εκτέλεση 
των σχετικών καθηκόντων, τα έσοδα που προέρχονται από δραστηριότητες σχετικές 
µε τα εν λόγω καθήκοντα θα πρέπει κατ’ εξαίρεση να αντιµετωπίζονται ως εξωτερικά 
έσοδα για ειδικό προορισµό.   
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 1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 

44 (προσαρµοσµένο) 

(106) Όσον αφορά τις εξωτερικές ενέργειες, πρέπει να επιτρέπεται η αποκέντρωση της 
διαχείρισης των εξωτερικών ενισχύσεων, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή διαθέτει 
εγγυήσεις χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ότι το δικαιούχο κράτος 
αναλαµβάνει έναντι της Επιτροπής την ευθύνη των καταβαλλόµενων ποσών. 

 
 1605/2002 Αιτιολογική σκέψη 

45 (προσαρµοσµένο) 

(107) Οι συµφωνίες χρηµατοδότησης ή οι συµβάσεις που υπογράφονται µε το δικαιούχο 
κράτος ή µε εθνικό, κοινοτικό ή διεθνή οργανισµό δηµοσίου δικαίου ή µε φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου πρέπει να περιλαµβάνουν τις γενικές αρχές 
σύναψης συµβάσεων που περιέχονται στον τίτλο V του µέρους I και στον τίτλο IV 
του µέρους II του παρόντος κανονισµού όσον αφορά τις εξωτερικές ενέργειες. 

 
 νέο 

(108) Σε ό,τι αφορά τις ειδικές διατάξεις σχετικά µε την υλοποίηση εξωτερικών δράσεων, 
απαιτείται να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές και η απλούστευση που προτείνονται σε 
σχέση µε τις διάφορες µεθόδους διαχείρισης. 

 
 νέο 

(109) Με στόχο την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Ένωσης στον τοµέα των εξωτερικών 
ενεργειών και της ανάπτυξης και προκειµένου να καταστεί ο ρόλος αυτός πιο ορατός 
και αποτελεσµατικός, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ώστε να µπορεί να 
συστήνει και να διαχειρίζεται ευρωπαϊκά καταπιστευµατικά ταµεία για ενέργειες 
εκτάκτου ανάγκης ή για λήψη µέτρων µετά από καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης ή για 
θεµατικές ενέργειες. Παρά το γεγονός ότι δεν εντάσσονται στον προϋπολογισµό, η 
διαχείριση των καταπιστευµατικών ταµείων αυτού του τύπου θα πρέπει να υπόκειται 
στους δηµοσιονοµικούς κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό στην 
έκταση η οποία απαιτείται για την ασφάλεια και τη διαφάνεια της χρησιµοποίησης 
κονδυλίων της Ένωσης. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή ενδείκνυται να προεδρεύει 
του διοικητικού συµβουλίου του κάθε καταπιστευµατικού ταµείου, ούτως ώστε να 
διασφαλίζει την εκπροσώπηση των χορηγών χρηµατοδότησης και να αποφασίζει 
σχετικά µε τη χρησιµοποίηση των κονδυλίων. Εξάλλου, ο υπόλογος της Επιτροπής θα 
πρέπει να ασκεί καθήκοντα υπολόγου για καθένα από τα καταπιστευµατικά ταµεία. 

 
 νέο 

(110) Προκειµένου για τις οντότητες στις οποίες ανατίθεται η υλοποίηση εξωτερικών 
ενεργειών υπό καθεστώς έµµεσης διαχείρισης, η προθεσµία που ισχύει για τη σύναψη 
συµβάσεων και επιδοτήσεων από τέτοιες οντότητες θα πρέπει να περιορίζεται σε τρία 
έτη από την υπογραφή της συµφωνίας εκχώρησης αρµοδιοτήτων µε την Επιτροπή, 
εκτός εάν συντρέχουν ιδιάζουσες έκτακτες και εξωγενείς περιστάσεις. Ωστόσο, η 
προθεσµία αυτή δεν θα πρέπει να ισχύει για τα πολυετή προγράµµατα τα οποία 
υλοποιούνται µε βάση τις διαδικασίες των διαρθρωτικών ταµείων. Ενδείκνυται να 



 

EL 47   EL 

θεσπισθούν λεπτοµερείς κανόνες ανά τοµέα για την αποδέσµευση πιστώσεων στην 
τελευταία αυτή περίπτωση. 

 
 νέο 

(111) Σε ό,τι αφορά τους ειδικούς κανόνες σχετικά µε την ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων 
στον τοµέα των εξωτερικών ενεργειών, είναι αναγκαίο να επιτρέπεται σε υπηκόους 
τρίτων χωρών να συµµετέχουν σε διαδικασίες υποβολής προσφορών, όταν πρόκειται 
για υλοποίηση άνευ βασικής πράξης και εφόσον συντρέχουν δεόντως αιτιολογηµένες 
εξαιρετικές περιστάσεις. 
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(112) Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, πρέπει να ορισθούν σε ειδικό τίτλο οι γενικές 
διατάξεις διαχείρισης που τις αφορούν. 
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50 (προσαρµοσµένο) 

(113) Θα πρέπει να παρέχεται δοθεί στα κοινοτικά όργανα η δυνατότητα να αναθέτουν 
µεταβιβάζουν εξουσίες διατάκτη στους διευθυντές των διοργανικών ευρωπαϊκών 
οργανισµών σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των πιστώσεων που εγγράφονται στα οικεία 
τµήµατα του προϋπολογισµού, ώστε να διευκολύνεται η διαχείριση αυτή. Τα οικεία 
άρθρα του δηµοσιονοµικού κανονισµού, ενώ το περιεχόµενό τους θα πρέπει να µείνει 
ως έχει, θα πρέπει να αναδιατυπωθούν ελαφρώς ⌦ Για τον σκοπό αυτό, 
ενδείκνυται ⌫ ώστε να αποσαφηνισθεί η δευτερεύουσα ανάθεση µεταβίβαση 
εξουσιών διατάκτη από τους διευθυντές των ευρωπαϊκών οργανισµών. 
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47 (προσαρµοσµένο) 

(114) Όσον αφορά τις διοικητικές πιστώσεις, ⌦ ενδείκνυται να διατηρηθεί ⌫ πρέπει 
επίσης να συγκεντρωθούν σε ένα ιδιαίτερο τίτλο οι ⌦ ιδιαίτερος τίτλος µε τις ⌫ 
ειδικές διατάξεις που εφαρµόζονται σε αυτές. Εξάλλου ενδείκνυται να προβλεφθεί η 
δυνατότητα για κάθε ένα από τα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό 
αρχής να παρέχει σε εύθετο χρόνο τη γνώµη του σχετικά µε τα σχέδια περί ακινήτων 
που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό. 
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48 (προσαρµοσµένο) 

Πρέπει να αναβληθεί έως το οικονοµικό έτος 2005 η µεταβολή χρονοδιαγράµµατος όσον 
αφορά την ενοποίηση των λογαριασµών των οργάνων, ώστε να υπάρχει ο αναγκαίος 
χρόνος για τη δηµιουργία των απαραίτητων σχετικών εσωτερικών διαδικασιών. 
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 1995/2006 Αιτιολογική σκέψη 

51 
 νέο 

(115) Η διαδικασία µε την οποία η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή µπορεί να 
γνωµοδοτήσει ως προς σχέδιο σχετικό µε ακίνητα θα πρέπει να αποσαφηνισθεί. 

 Εξάλλου, για να µπορούν τα θεσµικά όργανα να καταστρώνουν µακροπρόθεσµη 
πολιτική ακινήτων και να επωφελούνται από χαµηλότερα επιτόκια χάρη στην ευνοϊκή 
αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ένωσης στην αγορά κεφαλαίων, θα 
πρέπει να έχουν την ευχέρεια να συνοµολογούν δάνεια εκτός του προϋπολογισµού για 
την κτήση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατό 
να αντιµετωπισθεί η περιπλοκότητα του τρέχοντος συστήµατος, ενώ παράλληλα θα 
εξοικονοµηθούν δαπάνες και θα καθιερωθεί µεγαλύτερη διαφάνεια.   

 
 1995/2006 Αιτιολογική σκέψη 

52 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(116) Τα διαδοχικά ερευνητικά προγράµµατα-πλαίσια έχουν διευκολύνει την Επιτροπή 
θέτοντας απλοποιηµένους κανόνες για την επιλογή εξωτερικών εµπειρογνωµόνων µε 
σκοπό την αξιολόγηση προτάσεων ή αιτήσεων επιδότησης, και για την παροχή 
τεχνικής συνδροµής για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
⌦ χρηµατοδοτούµενων ⌫ επιδοτούµενων σχεδίων. Η διαδικασία αυτή 
⌦ κατέστη ⌫ θα πρέπει να καταστεί διαθέσιµη και για όλα τα άλλα προγράµµατα. 

 Με γνώµονα την πείρα που έχει αποκτηθεί στην πράξη, ενδείκνυται να 
αποσαφηνισθεί το πεδίο εφαρµογής της ειδικής διαδικασίας επιλογής φυσικών 
προσώπων ως εµπειρογνωµόνων, δεδοµένου ότι η συνδροµή τους είναι απαραίτητη 
για την αξιολόγηση προτάσεων σχεδίων, αιτήσεων χορήγησης επιδοτήσεων, σχεδίων 
και προσφορών, καθώς και για την παροχή έγκριτων γνωµοδοτήσεων και 
συµβουλών.   

 
 νέο 

(117) Όσον αφορά τις τελικές διατάξεις, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, δυνάµει του άρθρου 290 της συνθήκης, µε σκοπό 
την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. 

(118) Οι ρυθµίσεις που απαιτούνται για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού 
ενδείκνυται να θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, 
της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή25. 

(119) Ο δηµοσιονοµικός κανονισµός θα πρέπει να αναθεωρείται µόνον όταν τούτο είναι 
αναγκαίο. Οι υπερβολικά συχνές αναθεωρήσεις του δηµοσιονοµικού κανονισµού 
προκαλούν δυσανάλογο κόστος για την προσαρµογή των διοικητικών δοµών και 
διαδικασιών στους νέους κανόνες. Εκτός αυτού, ενίοτε δεν έχει παρέλθει ικανό 

                                                 
25 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. 



 

EL 49   EL 

χρονικό διάστηµα για την εξαγωγή έγκυρων συµπερασµάτων σχετικά µε την 
εφαρµογή των υφιστάµενων κανόνων. 
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(120) Όσον αφορά τη δηµοσιονοµική ρύθµιση που εφαρµόζεται στους οργανισµούς οι 
οποίοι δηµιουργούνται από ⌦ την Ένωση ⌫ τις Κοινότητες, διαθέτουν νοµική 
προσωπικότητα και λαµβάνουν επιδοτήσεις από τον γενικό προϋπολογισµό ⌦ της 
Ένωσης ⌫ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρέπει να εξασφαλισθεί πλαίσιο 
προσαρµοσµένο στις ειδικές ανάγκες διαχείρισής τους. Παράλληλα, µε την πλήρη 
τήρηση της οργανικής αυτονοµίας που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της 
αποστολής αυτών των οργανισµών, επιβάλλεται η εναρµόνιση των κανόνων που 
αφορούν ιδίως την απαλλαγή και τη λογιστική. Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής 
⌦ θα πρέπει να ⌫ ασκεί έναντι των οργανισµών αυτών τις ίδιες αρµοδιότητες µε 
εκείνες που του ανατίθενται έναντι των υπηρεσιών της Επιτροπής. Οι εσωτερικοί 
δηµοσιονοµικοί κανόνες για τους οργανισµούς αυτούς θα πρέπει να προσαρµοσθούν 
ανάλογα, ώστε να συνάδουν µε τον παρόντα δηµοσιονοµικό κανονισµό. Προς το 
σκοπό αυτό, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίσει πρότυπο 
δηµοσιονοµικό κανονισµό πρότυπες δηµοσιονοµικές ρυθµίσεις, από την εφαρµογή 
του οποίου των οποίων οι κοινοτικοί οργανισµοί ⌦ της Ένωσης ⌫ θα ⌦ πρέπει 
να ⌫ µπορούν να παρεκκλίνουν µόνο µε τη συγκατάθεση της Επιτροπής. 

 
 νέο 

(121) Είναι απαραίτητες ορισµένες τροποποιήσεις για να προσδιορισθούν επακριβώς οι 
φορείς οι οποίοι υπόκεινται στον δηµοσιονοµικό κανονισµό-πλαίσιο. Εξάλλου, 
ενδείκνυται να θεσπισθεί νέα διάταξη µε την οποία να λαµβάνεται υπόψη το 
καθεστώς των συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, για τις οποίες είναι 
σκόπιµο να εκδοθεί από την Επιτροπή πρότυπος δηµοσιονοµικός κανονισµός, ούτως 
ώστε να καθοριστούν οι αρχές που απαιτούνται για τη διασφάλιση χρηστής 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης. 

(122) Προκειµένου να διασφαλισθεί η αδιάλειπτη υλοποίηση των τρεχόντων 
προγραµµάτων, οι διατάξεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις διενέργειας λογιστικών και 
λοιπών ελέγχων από τα κράτη µέλη κατά την έµµεση εκτέλεση του προϋπολογισµού 
υπό καθεστώς επιµερισµένης διαχείρισης θα πρέπει να ισχύουν µόνο για την επόµενη 
γενεά τοµεακών κανονισµών. 
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 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

ΜΕΡΟΣ I 

ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΤΙΤΛΟΣ I 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Άρθρο 1 

⌦ Αντικείµενο ⌫ 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.1 

Ο παρών κανονισµός προσδιορίζει τους κανόνες που διέπουν την κατάρτιση και την εκτέλεση 
του προϋπολογισµού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφεξής 
«προϋπολογισµόςού», καθώς και την παρουσίαση και τον έλεγχο των λογαριασµών. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

Για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, η 
Επιτροπή των Περιφερειών, ο ∆ιαµεσολαβητής και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
∆εδοµένων εξοµοιώνονται προς τα θεσµικά όργανα των Κοινοτήτων. 

Άρθρο 2 
⌦ 

Πεδίο εφαρµογής 
⌫ 

Κάθε διάταξη που αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού ως προς τα έσοδα ή τις δαπάνες 
και περιλαµβάνεται σε άλλη νοµοθετική πράξη πρέπει να τηρεί τις αρχές του 
προϋπολογισµού οι οποίες διατυπώνονται στον τίτλο II. 
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ΤΙΤΛΟΣ II 

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.2 

(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 3 

⌦ Αρχές του προϋπολογισµού ⌫ 

Ο προϋπολογισµός καταρτίζεται και εκτελείται σύµφωνα µε τις αρχές της ενότητας, της 
αυθεντικότητας, της ετήσιας διάρκειας, της ισοσκέλισης, της ενιαίας λογιστικής µονάδας, της 
καθολικότητας, της ειδικότητας, της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης που απαιτεί 
αποτελεσµατικό και αποδοτικό εσωτερικό έλεγχο και της διαφάνειας, όπως αυτές εκτίθενται 
στον παρόντα κανονισµό. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
1 ∆ιορθωτικό, ΕΕ L 99 της 

14.4.2007, σ. 18 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 4 

⌦ Ορισµός του προϋπολογισµού ⌫ 

1. Ο προϋπολογισµός είναι η πράξη που προβλέπει και εγκρίνει, για κάθε οικονοµικό έτος, το 
σύνολο των εσόδων και των εκτιµώµενων ως αναγκαίων δαπανών της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας. 

2. Οι δαπάνες και τα έσοδα των Κοινοτήτων της Ένωσης περιλαµβάνουν: 

 α) τα έσοδα και τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συµπεριλαµβανόµενων 
των διοικητικών δαπανών που συνεπάγονται για τα όργανα οι διατάξεις της 
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τοµέα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής 
και Πολιτικής Ασφάλειας και στον τοµέα της αστυνοµικής και δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικά θέµατα, και 1 επιχειρησιακές δαπάνες  που 
συνεπάγεται η εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων, εφόσον αυτές επιβαρύνουν τον 
προϋπολογισµό, 

 β) τις δαπάνες και τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας. 
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3. Ο προϋπολογισµός περιλαµβάνει και την εγγραφή των εγγυήσεων των δανειοδοτικών και 
των δανειοληπτικών πράξεων των Κοινοτήτων της Ένωσης καθώς και την εγγραφή των 
ποσών που καταβάλλονται στο Ταµείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές ενέργειες. 

Άρθρο 5 

⌦ Κανόνες που διέπουν τις αρχές της ενότητας και της αυθεντικότητας του 
προϋπολογισµού ⌫ 

1. Κανένα έσοδο και καµία δαπάνη δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί εάν δεν καταλογισθεί σε 
γραµµή του προϋπολογισµού, µε την επιφύλαξη του άρθρου 74. 

2. Καµία δαπάνη δεν µπορεί να αποτελέσει το αντικείµενο ανάληψης ή εντολής πέραν των 
εγκεκριµένων πιστώσεων. 

3. Καµία πίστωση δεν µπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισµό αν δεν αντιστοιχεί σε δαπάνη 
που εκτιµάται ως αναγκαία. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.3 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

4. Με την επιφύλαξη των άρθρων 5α, 18 και 74, οΟι τόκοι που γεννώνται από τα χρηµατικά 
ποσά που ανήκουν στην κυριότητα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ⌦ της Ένωσης ⌫ 
εγγράφονται στον προϋπολογισµό ως διάφορα έσοδα.  δεν οφείλονται στην Ένωση εκτός 
εάν προβλέπεται διαφορετικά στις συµφωνίες που έχουν συναφθεί µε οντότητες στις οποίες 
έχει ανατεθεί η εκτέλεση του προϋπολογισµού και οι οποίες απαριθµούνται στο άρθρο 53 
παράγραφος 1 σηµείο 2 στοιχεία β) έως η), και στις αποφάσεις ή συµφωνίες επιδότησης που 
συνάπτονται µε τους δικαιούχους. 

Σ’αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω τόκοι επαναχρησιµοποιούνται για το αντίστοιχο 
πρόγραµµα ή ανακτώνται.  

 
 1995/2006 Άρθρο 1.4 

Άρθρο 5α 

1. Οι τόκοι που γεννώνται από τις πληρωµές προχρηµατοδότησης διατίθενται στο αντίστοιχο 
πρόγραµµα ή ενέργεια και αφαιρούνται από την καταβολή του υπολοίπου των ποσών που 
οφείλονται στο δικαιούχο. 

Ο κανονισµός περί των εκτελεστικών κανόνων του παρόντος κανονισµού («εκτελεστικοί 
κανόνες») ορίζει τις περιπτώσεις όπου κατ’ εξαίρεση ο αρµόδιος διατάκτης ανακτά σε ετήσια 
βάση τους τόκους αυτούς. Οι τόκοι αυτοί εγγράφονται στα διάφορα έσοδα του 
προϋπολογισµού. 

2. Τόκοι δεν οφείλονται στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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 α) προχρηµατοδότηση η οποία δεν αντιστοιχεί σε σηµαντικό ποσό, κατά τον ορισµό 
των κανόνων εφαρµογής· 

 β) (προχρηµατοδότηση η οποία καταβάλλεται στο πλαίσιο δηµόσιας σύµβασης κατά 
την έννοια του άρθρου 88· 

 γ) προχρηµατοδότηση καταβαλλόµενη σε κράτος µέλος· 

 δ) προχρηµατοδότηση καταβαλλόµενη στο πλαίσιο προενταξιακής βοήθειας· 

 ε) προκαταβολές καταβαλλόµενες στα µέλη των οργάνων και στο προσωπικό τους 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφεξής «Κανονισµό Υπηρεσιακής Κατάστασης»· 

 στ) προχρηµατοδότηση καταβαλλόµενη στο πλαίσιο από κοινού διαχείρισης κατά 
την έννοια του άρθρου 53 παράγραφος 1 στοιχείο γ). 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
1 ∆ιορθωτικό, ΕΕ L 099, 

14.4.2007, σ. 18 
2 1995/2006 Άρθρο 1.5β) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

Άρθρο 6 

⌦ Ορισµός ⌫ 

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισµό εγκρίνονται για τη διάρκεια ενός 
οικονοµικού έτους το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου. 

Άρθρο 7 

⌦ Είδος πιστώσεων ⌫ 

1. Ο προϋπολογισµός περιλαµβάνει διαχωριζόµενες πιστώσεις, οι οποίες οδηγούν σε 
πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωµών και µη διαχωριζόµενες 
πιστώσεις. 

2. Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων καλύπτουν το συνολικό κόστος των νοµικών 
δεσµεύσεων που αναλαµβάνονται κατά τη διάρκεια του εκάστοτε οικονοµικού έτους, µε την 
επιφύλαξη των άρθρων 77 παράγραφος 2 και 166 παράγραφος 2. 
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3. Οι πιστώσεις πληρωµών καλύπτουν τις πληρωµές που απορρέουν από την εκπλήρωση των 
νοµικών δεσµεύσεων που αναλαµβάνονται κατά τη διάρκεια του εκάστοτε οικονοµικού έτους 
ή/και των προγενέστερων οικονοµικών ετών. 

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν θίγουν τις ιδιαίτερες διατάξεις των τίτλων I, IV και VI του 
µέρους II. ∆εν εµποδίζουν τη δυνατότητα συνολικής δέσµευσης των πιστώσεων ή τη 
δυνατότητα δηµοσιονοµικής δέσµευσης ανά ετήσιες δόσεις. 

Άρθρο 8 

⌦ Λογιστικοί κανόνες για τα έσοδα και τις πιστώσεις ⌫ 

1. Τα έσοδα καταλογίζονται σε ένα οικονοµικό έτος βάσει των ποσών που εισπράττονται 
κατά τη διάρκειά του. Ωστόσο, οι ίδιοι πόροι του Ιανουαρίου του επόµενου οικονοµικού 
έτους µπορούν να καταβάλλονται εκ των προτέρων, δυνάµει του κανονισµού του Συµβουλίου 
για την εφαρµογή της απόφασης σχετικά µε το σύστηµα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων . 
της Ένωσης. 

2. Οι εγγραφές ιδίων πόρων που προέρχονται από το φόρο προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ), από 
τον συµπληρωµατικό πόρο που βασίζεται στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, από τις χρηµατοδοτικές συνεισφορές µπορούν να προσαρµόζονται 
σύµφωνα µε τον κανονισµό που αναφέρεται στην παράγραφο 1. 

3. Οι πιστώσεις που κατανέµονται σε ένα οικονοµικό έτος µπορούν να χρησιµοποιούνται 
µόνο για την κάλυψη των δαπανών που αναλαµβάνονται και πληρώνονται κατά τη διάρκεια 
αυτού του οικονοµικού έτους καθώς και για την κάλυψη των ποσών που οφείλονται σε 
αναλήψεις υποχρεώσεων προγενέστερων οικονοµικών ετών. 

4. Οι δεσµεύσεις πιστώσεων καταλογίζονται βάσει των νοµικών δεσµεύσεων που 
αναλαµβάνονται έως την 31η ∆εκεµβρίου, µε την επιφύλαξη των συνολικών δεσµεύσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 και των χρηµατοδοτικών συµβάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 166 παράγραφος 2 και συνάπτονται µε τρίτες χώρες, οι οποίες 
καταλογίζονται βάσει των δηµοσιονοµικών δεσµεύσεων που αναλαµβάνονται έως την 31η 
∆εκεµβρίου. 

5. Οι πληρωµές καταλογίζονται στο πλαίσιο ενός οικονοµικού έτους βάσει των πληρωµών 
που πραγµατοποιούνται από τον υπόλογο το αργότερο την 31η ∆εκεµβρίου αυτού του 
οικονοµικού έτους. 

6. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 3, 4 και 5, οι δαπάνες του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) — Τµήµατος Εγγυήσεων 
καταλογίζονται στο πλαίσιο ενός οικονοµικού έτους σύµφωνα µε τους κανόνες που 
καθορίζονται στον τίτλο Ι του µέρους II. 

Άρθρο 9 

⌦ Ακύρωση και µεταφορά πιστώσεων ⌫ 

1. Οι πιστώσεις που δεν έχουν χρησιµοποιηθεί έως τη λήξη του οικονοµικού έτους για το 
οποίο έχουν εγγραφεί ακυρώνονται. 
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Ωστόσο, µπορούν να αποτελέσουν το αντικείµενο απόφασης µεταφοράς µόνο στο επόµενο 
οικονοµικό έτος, την οποία εκδίδει το οικείο όργανο το αργότερο έως τις 15 Φεβρουαρίου και 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 ή να αποτελέσουν το αντικείµενο αυτόµατης 
µεταφοράς σύµφωνα µε την παράγραφο 4. 

1 2. Για τις διαχωριζόµενες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων  και τις µη 
διαχωριζόµενες πιστώσεις που δεν έχουν δεσµευθεί ακόµη, η µεταφορά µπορεί να αφορά: 

 α) τα ποσά που αντιστοιχούν στις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για τις οποίες 
τα περισσότερα προπαρασκευαστικά στάδια της πράξης δέσµευσης έχουν 
ολοκληρωθεί στις 31 ∆εκεµβρίου. Τα ποσά αυτά µπορούν να δεσµευθούν έως την 
31η Μαρτίου του επόµενου έτους· 

 β) τα ποσά που αποδεικνύονται αναγκαία όταν η νοµοθετική αρχή εξέδωσε τη 
βασική πράξη κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριµήνου του οικονοµικού έτους, 
χωρίς ωστόσο η Επιτροπή να µπορέσει να δεσµεύσει έως την 31η ∆εκεµβρίου τις 
πιστώσεις που προβλέπονται προς τούτο στον προϋπολογισµό. 

2 3. Για τις πιστώσεις πληρωµών  , η µεταφορά µπορεί να αφορά τα ποσά που είναι 
αναγκαία για την κάλυψη προγενεστέρων υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων που συνδέονται µε 
µεταφερθείσες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, εφόσον οι πιστώσεις που προβλέπονται 
στις αντίστοιχες γραµµές του προϋπολογισµού του επόµενου οικονοµικού έτους δεν 
επιτρέπουν την κάλυψη των αναγκών. Το οικείο όργανο χρησιµοποιεί κατά προτεραιότητα 
τις πιστώσεις που έχουν εγκριθεί για το τρέχον οικονοµικό έτος, στις δε µεταφερθείσες 
πιστώσεις καταφεύγει µόνο εφόσον εξαντληθούν οι πρώτες. 

4. Οι µη διαχωριζόµενες πιστώσεις, που αντιστοιχούν σε υποχρεώσεις οι οποίες έχουν 
αναληφθεί κανονικά κατά το κλείσιµο του οικονοµικού έτους, µεταφέρονται αυτοµάτως µόνο 
στο επόµενο οικονοµικό έτος. 

5. Το αργότερο την 15η Μαρτίου το οικείο όργανο ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο (εφεξής «αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή») για την απόφαση 
µεταφοράς την οποία έλαβε, διευκρινίζοντας, κατά γραµµή του προϋπολογισµού, τον τρόπο 
εφαρµογής, σε κάθε µεταφορά, των κριτηρίων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

6.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, . Οι οι πιστώσεις που εγγράφονται σε 
αποθεµατικό και οι πιστώσεις που αφορούν δαπάνες προσωπικού δεν µπορούν να 
µεταφερθούν. 

Άρθρο 10 

⌦ Κανόνες µεταφοράς εσόδων για ειδικό προορισµό ⌫ 

Τα µη χρησιµοποιηθέντα έσοδα και οι πιστώσεις που είναι διαθέσιµες την 31η ∆εκεµβρίου 
στο πλαίσιο των εσόδων για ειδικό προορισµό τα οποία αναφέρει το άρθρο 18 µεταφέρονται. 
αποτελούν το αντικείµενο αυτόµατης µεταφοράς. Οι διαθέσιµες πιστώσεις που αντιστοιχούν 
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στα µεταφερθέντα έσοδα για ειδικό προορισµό πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά 
προτεραιότητα.  ως εξής:  

- τα εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισµό µεταφέρονται αυτοµάτως και πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν πλήρως έως ότου εκτελεστούν όλες οι πράξεις που αφορούν το πρόγραµµα 
ή τη δράση για τα οποία προορίζονται. Τα εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισµό που 
λαµβάνονται κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους του προγράµµατος ή της δράσης 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά το πρώτο έτος εκτέλεσης του επόµενου προγράµµατος ή 
δράσης·  

- τα εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισµό µεταφέρονται για ένα µόνον έτος, εκτός εάν 
προσδιορίζεται διαφορετικά στην εφαρµοστέα βασική πράξη, ή σε δεόντως αιτιολογηµένες 
έκτακτες περιστάσεις. Οι αντίστοιχες διαθέσιµες πιστώσεις πρέπει να χρησιµοποιηθούν 
πρώτες.  

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
1 1995/2006 Άρθρο 1.6 

Άρθρο 11 

⌦ Αποδέσµευση πιστώσεων ⌫ 

Με την επιφύλαξη του 1 άρθρο άρθρου 157 και του άρθρου άρθρο 160α , οι 
αποδεσµεύσεις, κατόπιν της ολικής ή µερικής µη εκτέλεσης των ενεργειών για τις οποίες 
είχαν διατεθεί πιστώσεις, που διενεργούνται κατά τη διάρκεια µεταγενέστερων οικονοµικών 
ετών από το οικονοµικό έτος για το οποίο οι πιστώσεις αυτές εγγράφηκαν στον 
προϋπολογισµό, οδηγούν στην ακύρωση των αντίστοιχων πιστώσεων. 

Άρθρο 12 

⌦ ∆έσµευση πιστώσεων ⌫ 

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισµό µπορούν να δεσµευθούν, µε ισχύ από 
την 1η Ιανουαρίου, αµέσως µετά την οριστική έγκριση του προϋπολογισµού και µε την 
επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στον τίτλο I και στον τίτλο VI του µέρους 
II. 

Άρθρο 13 

⌦ Κανόνες που εφαρµόζονται στην περίπτωση καθυστερηµένης έγκρισης του 
προϋπολογισµού ⌫ 

1. Εάν ο προϋπολογισµός δεν έχει εγκριθεί οριστικά κατά την έναρξη του οικονοµικού έτους, 
για τις πράξεις ανάληψης υποχρέωσης και πληρωµής που αφορούν δαπάνες οι οποίες θα 
µπορούσαν να είχαν καταλογισθεί σε ειδική γραµµή του προϋπολογισµού στο πλαίσιο της 
εκτέλεσης του τελευταίου κανονικά εγκριθέντος προϋπολογισµού εφαρµόζονται το άρθρο 
273 πρώτο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 178 πρώτο εδάφιο της συνθήκης Ευρατόµ. 



 

EL 57   EL 

2. Οι πράξεις ανάληψης υποχρέωσης µπορούν να διενεργούνται κατά κεφάλαιο, εντός του 
ορίου του ενός τετάρτου του συνόλου των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στο συγκεκριµένο 
κεφάλαιο για το προηγούµενο οικονοµικό έτος, προσαυξηµένου κατά ένα δωδέκατο για κάθε 
διαρρεύσαντα µήνα. 

Οι πράξεις πληρωµής µπορούν να διενεργούνται µηνιαίως κατά κεφάλαιο, εντός του ορίου 
του ενός δωδεκάτου των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στο συγκεκριµένο κεφάλαιο για το 
προηγούµενο οικονοµικό έτος. 

∆εν είναι δυνατόν να σηµειωθεί υπέρβαση του ορίου των πιστώσεων που προβλέπονται στο 
καταρτιζόµενο σχέδιο προϋπολογισµού. 

3. Εφόσον το απαιτούν η συνέχεια της δράσης των Κοινοτήτων της Ένωσης και οι ανάγκες 
της διαχείρισης: 

 α) το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία κατ’ αίτηση της Επιτροπής 
και αφού ζητήσει τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µπορεί να εγκρίνει 
ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα δωδεκατηµόρια τόσο για τις πράξεις ανάληψης 
υποχρέωσης όσο και για τις πράξεις πληρωµής, πέραν εκείνων που καθίστανται 
αυτοµάτως διαθέσιµα δυνάµει των παραγράφων 1 και 2· 

 β) στις δαπάνες πέραν εκείνων που απορρέουν υποχρεωτικά από τις συνθήκες ή 
πράξεις που έχουν θεσπισθεί δυνάµει των συνθηκών εφαρµόζονται το άρθρο 273 
τρίτο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 178 τρίτο εδάφιο της συνθήκης 
Ευρατόµ. 

Τα πρόσθετα δωδεκατηµόρια εγκρίνονται στο σύνολό τους και δεν µπορούν να 
κατακερµατισθούν. 

4. Εάν, για ένα συγκεκριµένο κεφάλαιο, η έγκριση δύο ή περισσοτέρων προσωρινών 
δωδεκατηµορίων υπό τους όρους και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 3 δεν επιτρέπει την αντιµετώπιση των δαπανών που είναι αναγκαίες για την 
αποφυγή διακοπής της συνέχειας της δράσης των Κοινοτήτων της Ένωσης στον τοµέα που 
καλύπτεται από το εν λόγω κεφάλαιο, µπορεί να εγκριθεί κατ’ εξαίρεση υπέρβαση του ποσού 
που έχει εγγραφεί στο αντίστοιχο κεφάλαιο του προϋπολογισµού του προηγούµενου 
οικονοµικού έτους. Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή αποφασίζει σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3. Ωστόσο, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση 
να σηµειωθεί υπέρβαση του συνολικού ύψους των πιστώσεων που είχαν διατεθεί στο πλαίσιο 
του προϋπολογισµού του προηγούµενου οικονοµικού έτους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗΣ 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 14 

⌦ Ορισµός και πεδίο εφαρµογής ⌫ 

1. Ο προϋπολογισµός πρέπει να είναι ισοσκελισµένος ως προς τα έσοδα και τις πιστώσεις 
πληρωµών. 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 46 παράγραφος 1 σηµείο 4  Στο πλαίσιο του γενικού 
προϋπολογισµού , η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής 
Ενέργειας καθώς και οι αναφερόµενοι στο άρθρο 185 οργανισµοί που δηµιουργούνται από τις 
Κοινότητες την Ένωση, δεν µπορούν να συνάπτουν δάνεια. 

Άρθρο 15 

⌦ Υπόλοιπο του οικονοµικού έτους ⌫ 

1. Το υπόλοιπο κάθε οικονοµικού έτους εγγράφεται στον προϋπολογισµό του επόµενου είτε 
στα έσοδα είτε στις πιστώσεις πληρωµών, ανάλογα µε το αν πρόκειται για πλεόνασµα ή για 
έλλειµµα. 

2. Οι ενδεδειγµένες εκτιµήσεις των ως άνω εσόδων και των πιστώσεων πληρωµών 
εγγράφονται στον προϋπολογισµό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισµού και 
µε προσφυγή στη διαδικασία της διορθωτικής επιστολής, η οποία υποβάλλεται σύµφωνα µε 
το άρθρο 34. Οι εν λόγω εκτιµήσεις καταρτίζονται σύµφωνα µε τον κανονισµό του 
Συµβουλίου για την εφαρµογή της απόφασης σχετικά µε τους ίδιους πόρους των Κοινοτήτων 
της Ένωσης. 

3. Μετά την υποβολή των λογαριασµών κάθε οικονοµικού έτους, τυχόν διαφορά ως προς τις 
εκτιµήσεις εγγράφεται στον προϋπολογισµό του επόµενου οικονοµικού έτους µέσω 
διορθωτικού προϋπολογισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 37, του οποίου αποτελεί το µοναδικό 
αντικείµενο. Στην περίπτωση αυτή, το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού πρέπει να 
υποβάλλεται από την Επιτροπή εντός 15 ηµερών από την υποβολή των προσωρινών 
λογαριασµών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΡΧΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

Άρθρο 16 

⌦ Χρησιµοποίηση του ευρώ ⌫ 

Ο προϋπολογισµός καταρτίζεται, εκτελείται και αποτελεί το αντικείµενο απόδοσης των 
λογαριασµών σε ευρώ. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.7 
 νέο 

Ωστόσο, για τις ταµειακές ανάγκες στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 61, ο υπόλογος και, στην 
περίπτωση των παγίων προκαταβολών, ο υπόλογος παγίων προκαταβολών καθώς και, για τις 
ανάγκες της διοικητικής διαχείρισης των εξωτερικών υπηρεσιών της Επιτροπής, ο αρµόδιος 
διατάκτης, εξουσιοδοτείται να διενεργεί πράξεις σε εθνικά νοµίσµατα, όπως καθορίζεται 

 στον κατ’εξουσιοδότηση κανονισµό για τον καθορισµό των κανόνων εφαρµογής του 
παρόντος κανονισµού που αναφέρονται στο άρθρο 183,  στους εφεξής «κανόνες 
εφαρµογής». 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
1 1995/2006 Άρθρο 1.8α) 
 νέο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Άρθρο 17 

⌦ Ορισµός και πεδίο εφαρµογής ⌫ 

Το σύνολο των εσόδων καλύπτει το σύνολο των πιστώσεων πληρωµών, µε την επιφύλαξη 
του άρθρου 18. Τα έσοδα και οι δαπάνες εγγράφονται χωρίς συµψηφισµό µεταξύ τους µε την 
επιφύλαξη του άρθρου 20. 

Άρθρο 18 

⌦ Έσοδα για ειδικό προορισµό ⌫ 

1. 1 Με την επιφύλαξη του άρθρου 160 παράγραφος 1 στοιχείο α) και του άρθρου 161 
παράγραφος 2, τα ακόλουθα έσοδα  Τα εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισµό και τα 
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εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισµό  χρησιµοποιούνται για τη χρηµατοδότηση 
συγκεκριµένων δαπανών:.  

 2. Τα ακόλουθα συνιστούν εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισµό:  

 α) χρηµατοδοτικές συνεισφορές των κρατών µελών για ορισµένα ερευνητικά 
προγράµµατα, δυνάµει της απόφασης του Συµβουλίου για το σύστηµα των ιδίων 
πόρων των Κοινοτήτων· της Ένωσης· 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.8β) 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

 ααβ) χρηµατοδοτικές συνεισφορές των κρατών µελών  , τρίτων  και άλλων 
δωρητριών χωρών, ή διεθνών οργανισµών, συµπεριλαµβανόµενων και στις δύο 
περιπτώσεις των οργανισµών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,  νοµικών ή φυσικών 
προσώπων  για ορισµένα σχέδια ή προγράµµατα εξωτερικής βοήθειας που 
χρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα και υπάγονται στη διαχείριση της Επιτροπής 
για λογαριασµό τους·, δυνάµει της σχετικής βασικής πράξης· 

 
 1605/2002 
 νέο 

 βγ) τόκοι από καταθέσεις και πρόστιµα που προβλέπονται στον κανονισµό για την 
επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρµογής της διαδικασίας υπερβολικού 
ελλείµµατος· 

 γδ) έσοδα αντιστοιχούντα σε συγκεκριµένο προορισµό, όπως τα έσοδα ιδρυµάτων, 
οι επιδοτήσεις, οι δωρεές και τα κληροδοτήµατα, περιλαµβανοµένων των εσόδων 
κάθε οργάνου που διατίθενται για ειδικό προορισµό· 

 δε) συµµετοχές τρίτων χωρών ή διαφόρων οργανισµών σε δραστηριότητες των 
Κοινοτήτων· 

  στ) έσοδα για ειδικό προορισµό που αναφέρονται στο άρθρο 160 παράγραφος 1 
στοιχείο α) και στο άρθρο 161 παράγραφος 2.  

 3. Τα ακόλουθα συνιστούν εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισµό:  

 εα) έσοδα που προέρχονται από τρίτους για προµήθειες, παροχή υπηρεσιών ή 
εργασίες που εκτελούνται για λογαριασµό τους· 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.8γ) 

 εαβ) έσοδα από την πώληση οχηµάτων, εξοπλισµού, και εγκαταστάσεων, υλικών, 
καθώς και επιστηµονικών και τεχνικών συσκευών, εξοπλισµού και υλικού που 
αντικαθίστανται ή διαλύονται, όταν η λογιστική αξία έχει αποσβεσθεί πλήρως· 
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 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
1 1995/2006 Άρθρο 1.9 
 νέο 

 στγ) έσοδα που προέρχονται από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών· 

 ζδ) εισπράξεις από την παροχή αγαθών και υπηρεσιών και από την εκτέλεση 
εργασιών υπέρ των λοιπών  διευθύνσεων,  οργάνων και ή οργανισµών, 
συµπεριλαµβανόµενων των αποζηµιώσεων αποστολής που καταβάλλονται για 
λογαριασµό των λοιπών οργάνων και οργανισµών και επιστρέφονται εν συνεχεία 
από αυτά· 

 ηε) εισπράξεις αποζηµιώσεων από ασφαλίσεις· 

 (θστ) έσοδα από πληρωµές που συνδέονται µε µισθώµατα  την πώληση, τα 
µισθώµατα ή οποιαδήποτε άλλη σύµβαση που αφορά δικαιώµατα συνδεόµενα 
µε ακίνητα ; 

 ιζ) έσοδα που προέρχονται από την πώληση δηµοσιεύσεων και ταινιών, 
συµπεριλαµβανοµένων αυτών που έχουν ηλεκτρονική µορφή. 

24. Η εφαρµοστέα βασική πράξη µπορεί επίσης να καθορίζει τον προορισµό των εσόδων τα 
οποία προβλέπει σε ειδικές δαπάνες.  Εκτός εάν προσδιορίζεται διαφορετικά στη βασική 
εφαρµοστέα πράξη, αυτά τα έσοδα συνιστούν εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισµό.  

35. Ο προϋπολογισµός περιλαµβάνει γραµµές για την εγγραφή  εξωτερικών εσόδων για 
ειδικό προορισµό και εσωτερικών εσόδων για ειδικό προορισµό  και εφόσον είναι δυνατό 
θα αναφέρει το ύψος τους. 

 Τα έσοδα για ειδικό προορισµό µπορούν να συµπεριλαµβάνονται στο σχέδιο 
προϋπολογισµού µόνον για τα ποσά που είναι γνωστά κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης του 
σχεδίου του προϋπολογισµού.  

Άρθρο 19 

⌦Ελευθεριότητες⌫ 

1. Η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί κάθε ελευθεριότητα υπέρ των Κοινοτήτων της Ένωσης, 
όπως έσοδα ιδρυµάτων, ιδρύµατα, επιδοτήσεις, καθώς και δωρεές και κληροδοτήµατα. 

2. 1 Η αποδοχή ελευθεριοτήτων αξίας 50000 EUR ευρώ και άνω που συνεπάγονται 
οικονοµική επιβάρυνση, περιλαµβανοµένου του κόστους παρακολούθησης, η οποία 
υπερβαίνει το 10 % της αξίας της εκάστοτε ελευθεριότητας, υπόκειται στην έγκριση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όργανα τα οποία ενεργούν σχετικά εντός 
δύο µηνών από τη λήψη του σχετικού αιτήµατος της Επιτροπής.  Εάν εντός της 
προθεσµίας αυτής δεν προβληθεί καµία αντίρρηση, η Επιτροπή αποφασίζει οριστικά επί της 
αποδοχής. 
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Άρθρο 20 

⌦ Κανόνες για τις εκπτώσεις και τις προσαρµογές συναλλαγµατικών ισοτιµιών ⌫ 

1. Οι κανόνες εφαρµογής µπορούν να προβλέπουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ορισµένα 
έσοδα µπορούν να εκπέσουν από το ποσό των τιµολογίων ή των αιτήσεων πληρωµής, οπότε 
και εκδίδονται εντάλµατα πληρωµής για το καθαρό ποσό. 

2. Οι τιµές Το κόστος των αγαθών και ή των υπηρεσιών που παρέχονται προς τις Κοινότητες 
την Ένωση, συµπεριλαµβανοµένων των φορολογικών επιβαρύνσεων, που αποτελούν το 
αντικείµενο επιστροφής από τα κράτη µέλη δυνάµει του πρωτοκόλλου περί προνοµίων και 
ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή από τρίτες χώρες δυνάµει των σχετικών 
συµβάσεων, καταλογίζονται στον προϋπολογισµό µε το ποσό τους εκτός 

 περιλαµβανοµένων των  φορολογικών επιβαρύνσεωνδασµών.  Η επακόλουθη 
επιστροφή φορολογικών επιβαρύνσεων πρέπει να ληφθεί υπόψη ως έσοδα για ειδικό 
προορισµό σύµφωνα µε το άρθρο 18.  

3. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που καταγράφονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού µπορούν να συµψηφίζονται. Το τελικό αποτέλεσµα, θετικό ή αρνητικό, 
εντάσσεται στο υπόλοιπο του οικονοµικού έτους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Άρθρο 21 

⌦ Γενικές διατάξεις ⌫ 

1. Οι πιστώσεις εξειδικεύονται κατά τίτλους και κεφάλαια· τα κεφάλαια υποδιαιρούνται σε 
άρθρα και θέσεις. 

 2. Η Επιτροπή µπορεί να προβαίνει, στο πλαίσιο του οικείου τµήµατος του 
προϋπολογισµού, σε µεταφορές πιστώσεων αυτόνοµα όπως περιγράφεται λεπτοµερώς 
στο άρθρο 23 ή να ζητά την έγκριση της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής σχετικά 
µε τη µεταφορά πιστώσεων στις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 24.  

 
 1605/2002 Άρθρο 25 

13. Πιστώσεις µέσω µεταφοράς µπορούν να αποκτήσουν µόνο οι γραµµές του 
προϋπολογισµού για τις οποίες ο προϋπολογισµός επιτρέπει τη διάθεση πιστώσεων ή οι 
οποίες φέρουν τη µνεία «προς υπόµνηση» (p.m.). 

24. Οι πιστώσεις που αντιστοιχούν σε έσοδα για ειδικό προορισµό µπορούν να αποτελούν το 
αντικείµενο µεταφοράς πιστώσεων µόνο εφόσον τα έσοδα αυτά διατηρούν τον προορισµό 
τους. 
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 1995/2006 Άρθρο 1.10 

(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 22 

⌦ Μεταφορές από θεσµικά όργανα εκτός της Επιτροπής ⌫ 

1. Κάθε κοινοτικό θεσµικό όργανο εκτός της Επιτροπής µπορεί να προβαίνει, στο πλαίσιο του 
οικείου τµήµατος του προϋπολογισµού, σε µεταφορές πιστώσεων: 

 α) από τίτλο σε τίτλο, µε µέγιστο όριο το 10 % των πιστώσεων του εκάστοτε έτους 
που εµφαίνονται στη γραµµή από την οποία πραγµατοποιείται η µεταφορά· 

 β) από κεφάλαιο σε κεφάλαιο και από άρθρο σε άρθρο, χωρίς όριο. 

2. Τρεις εβδοµάδες πριν από την πραγµατοποίηση των µεταφορών στις οποίες αναφέρεται η 
παράγραφος 1, τα θεσµικά όργανα ενηµερώνουν την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή 
για τις προθέσεις τους. Εφόσον κατά την περίοδο αυτή προβληθούν δεόντως αιτιολογηµένοι 
λόγοι από ένα από τα σκέλη της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής, εφαρµόζεται η 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24. 

3. Κάθε θεσµικό όργανο εκτός της Επιτροπής είναι δυνατόν να προτείνει στην αρµόδια για 
τον προϋπολογισµό αρχή, στο πλαίσιο του οικείου τµήµατος του προϋπολογισµού, µεταφορές 
από τίτλο σε τίτλο πέρα από το όριο του 10 % επί των πιστώσεων που προβλέπονται για το 
αντίστοιχο οικονοµικό έτος στη γραµµή από την οποία πρόκειται να γίνει η µεταφορά. Οι 
µεταφορές αυτές υπόκεινται στη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 24. 

4. Κάθε κοινοτικό θεσµικό όργανο εκτός της Επιτροπής µπορεί, στο πλαίσιο του οικείου 
τµήµατος του προϋπολογισµού, να πραγµατοποιεί µεταφορές εντός άρθρων χωρίς να 
προαπαιτείται ενηµέρωση της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 23 

⌦ Εσωτερικές µεταφορές από την Επιτροπή ⌫ 

1. Η Επιτροπή µπορεί να προβαίνει, στο πλαίσιο του οικείου τµήµατος του προϋπολογισµού 
 , αυτόνοµα  : 

 α) σε µεταφορά πιστώσεων  αναλήψεως υποχρεώσεων  στο εσωτερικό των 
άρθρων και σε µεταφορές πιστώσεων από άρθρο σε άρθρο στο εσωτερικό κάθε 
κεφαλαίου· 

 β) σε µεταφορά πιστώσεων πληρωµών στο εσωτερικό κάθε τίτλου·  
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 1995/2006 Άρθρο 1.11α) 
 νέο 

 βγ) όσον αφορά τις δαπάνες προσωπικού και διοικητικής λειτουργίας  που είναι 
κοινές σε πολλούς τίτλους  ,σε µεταφορά πιστώσεων από τίτλο σε τίτλο µε 
µέγιστο όριο το 10 % των πιστώσεων του έτους που εµφαίνονται στη γραµµή από 
την οποία γίνεται η µεταφορά και µε µέγιστο όριο το 30 % των πιστώσεων του 
εκάστοτε έτους που εµφαίνονται στη γραµµή προς την οποία πραγµατοποιείται η 
µεταφορά· 

 
 1605/2002 

 γδ) όσον αφορά τις επιχειρησιακές δαπάνες, σε µεταφορά πιστώσεων µεταξύ 
κεφαλαίων στο εσωτερικό του ίδιου τίτλου, εντός συνολικού ορίου 10 % επί των 
πιστώσεων του οικονοµικού έτους που εµφαίνονται στη γραµµή από την οποία 
πραγµατοποιείται η µεταφορά. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.11α) 

 δ) µεταφορές πιστώσεων, µόλις θεσπισθεί η βασική πράξη µε τη διαδικασία του 
άρθρου 251 της συνθήκης, από τον τίτλο «προσωρινές πιστώσεις» στον οποίο 
αναφέρεται το άρθρο 43, στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε βασική πράξη για την 
αντίστοιχη ενέργεια κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού. 

Τρεις εβδοµάδες πριν από την πραγµατοποίηση των µεταφορών στις οποίες αναφέρονται τα 
στοιχεία β) και γ) του πρώτου εδαφίου, η Επιτροπή ενηµερώνει την αρµόδια για τον 
προϋπολογισµό αρχή σχετικά µε την απόφασή της. Σε περίπτωση δεόντως τεκµηριωµένων 
λόγων που προβάλλονται κατά την περίοδο αυτή από οποιοδήποτε από τα σκέλη της 
αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχή, εφαρµόζεται η διαδικασία που καθορίζεται στο 
άρθρο 24. 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του τελευταίου µήνα του οικονοµικού έτους, η Επιτροπή είναι 
δυνατόν να µεταφέρει µόνη της πιστώσεις σχετικά µε δαπάνες προσωπικού, εξωτερικού 
προσωπικού και λοιπών υπαλλήλων, από έναν τίτλο σε άλλον και µε συνολικό όριο το 5 % 
των πιστώσεων του οικονοµικού έτους. Η Επιτροπή ενηµερώνει την αρµόδια για τον 
προϋπολογισµό αρχή εντός δύο εβδοµάδων από την έκδοση της απόφασης για τις µεταφορές 
αυτές. 

Η Επιτροπή ενηµερώνει την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εντός δύο εβδοµάδων από 
την έκδοση της απόφασης για τις µεταφορές στις οποίες αναφέρεται το στοιχείο δ) του 
πρώτου εδαφίου. 

 
 νέο 

2. Η Επιτροπή µπορεί, στο πλαίσιο του οικείου τµήµατος του προϋπολογισµού, να 
αποφασίζει για την ακόλουθη µεταφορά πιστώσεων από τίτλο σε τίτλο, υπό την προϋπόθεση 
ότι ενηµερώνει πάραυτα την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή σχετικά µε την απόφασή 
της: 
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α) µεταφορά πιστώσεων από τον τίτλο «προσωρινές πιστώσεις» που αναφέρεται στο άρθρο 
43, όταν ο µόνος όρος για την αποδέσµευση του αποθεµατικού συνίσταται στην 
έγκριση βασικής πράξης σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 294 της ΣΛΕΕ. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.12γ) 

(προσαρµοσµένο) 

3β). Σε δεόντως αιτιολογηµένες έκτακτες περιπτώσεις διεθνών ανθρωπιστικών καταστροφών 
και κρίσεων που συµβαίνουν µετά τις 15 ⌦ την 1η ⌫ ∆εκεµβρίου του οικονοµικού 
έτους, η Επιτροπή µπορεί να µεταφέρει αχρησιµοποίητες πιστώσεις του 
προϋπολογισµού για το τρέχον οικονοµικό έτος, οι οποίες είναι ακόµη διαθέσιµες 
στις γραµµές του προϋπολογισµού που υπάγονται στον τοµέα 4 του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού πλαισίου, σε γραµµές του προϋπολογισµού σχετικές µε τις 
ενισχύσεις για τη διαχείριση κρίσεων και τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας. 
Η Επιτροπή ενηµερώνει τα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής 
αµέσως µετά τις µεταφορές αυτές. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
1 1995/2006 Άρθρο 1.11β) 

2. Η Επιτροπή µπορεί να προτείνει στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή, στο πλαίσιο 
του τµήµατός της στον προϋπολογισµό, µεταφορές πιστώσεων άλλες από αυτές που 
προβλέπονται στην 1παράγραφο 1 . 

Άρθρο 24 

⌦ Μεταφορές της Επιτροπής που υποβάλλονται στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό 
αρχή ⌫ 

 
 1605/2002 Άρθρο 23(2) 
 νέο 

21. Η Επιτροπή µπορεί να προτείνει στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή, στο πλαίσιο 
του οικείου τµήµατός της στον προϋπολογισµό, µεταφορές πιστώσεων άλλες από αυτές που 
προβλέπονται  στο άρθρο 23  .1παράγραφο 1 .  Υποβάλλει την πρότασή της 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.  

 
 1605/2002 

12. Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή αποφασίζει µεταφορές πιστώσεων υπό τους 
όρους που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, µε την 
επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στον τίτλο I του µέρους II. 

23. Εφόσον πρόκειται για προτάσεις µεταφοράς πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών που 
απορρέουν υποχρεωτικά από τις συνθήκες ή από τις πράξεις που έχουν εκδοθεί δυνάµει των 
συνθηκών, το Συµβούλιο, αφού λάβει τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποφασίζει 
µε ειδική πλειοψηφία και εντός προθεσµίας έξι εβδοµάδων, εκτός των επειγουσών 
περιπτώσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατυπώνει τη γνώµη του έγκαιρα, ώστε να 
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επιτρέπει στο Συµβούλιο να λαµβάνει γνώση και να αποφασίζει εντός της καθοριζόµενης 
προθεσµίας. Ελλείψει απόφασης του Συµβουλίου εντός της προθεσµίας αυτής, οι προτάσεις 
µεταφοράς θεωρούνται εγκριθείσες. 

34. Εφόσον πρόκειται για προτάσεις µεταφοράς πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών άλλων 
από εκείνες που απορρέουν υποχρεωτικά από τις συνθήκες ή από τις πράξεις που έχουν 
εκδοθεί δυνάµει των συνθηκών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού λάβει τη γνώµη του 
Συµβουλίου, αποφασίζει εντός προθεσµίας έξι εβδοµάδων, εκτός των επειγουσών 
περιπτώσεων. Το Συµβούλιο διατυπώνει τη γνώµη του µε ειδική πλειοψηφία και έγκαιρα, 
ώστε να επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λαµβάνει γνώση και να αποφασίζει εντός 
της καθοριζόµενης προθεσµίας. Ελλείψει αποφάσεως εντός της προθεσµίας αυτής, οι 
προτάσεις µεταφοράς θεωρούνται εγκριθείσες. 

45. Οι προτάσεις µεταφοράς πιστώσεων που αφορούν τόσο τις δαπάνες που απορρέουν 
υποχρεωτικά από τις συνθήκες ή από τις πράξεις που έχουν εκδοθεί δυνάµει των συνθηκών 
όσο και τις λοιπές δαπάνες θεωρούνται εγκριθείσες εφόσον ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ούτε το Συµβούλιο έχουν εκδώσει αντίθετη απόφαση εντός προθεσµίας έξι εβδοµάδων από 
την παραλαβή των προτάσεων από τα δύο εν λόγω όργανα. Εάν, σε περίπτωση τέτοιων 
προτάσεων µεταφοράς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο περικόπτουν το ποσό 
µιας πρότασης µεταφοράς κατά διαφορετικό ποσοστό, θεωρείται εγκριθέν το χαµηλότερο 
ποσό που έγινε αποδεκτό από το ένα εκ των δύο οργάνων. Εάν ένα από τα δύο ως άνω 
όργανα απορρίψει την αρχή της προτεινόµενης µεταφοράς, η µεταφορά δεν 
πραγµατοποιείται. 

 
 1605/2002 

Άρθρο 25 

1. Πιστώσεις µέσω µεταφοράς πιστώσεων µπορούν να αποκτήσουν µόνο οι γραµµές του 
προϋπολογισµού για τις οποίες ο προϋπολογισµός επιτρέπει τη διάθεση πιστώσεων ή οι 
οποίες φέρουν τη µνεία «προς υπόµνηση» (p.m.). 

2. Οι πιστώσεις που αντιστοιχούν σε έσοδα για ειδικό προορισµό µπορούν να αποτελούν το 
αντικείµενο µεταφοράς πιστώσεων µόνο εφόσον τα έσοδα αυτά διατηρούν τον προορισµό 
τους. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 26 

⌦ Μεταφορές που υπάγονται σε ειδικές διατάξεις ⌫ 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.12α) 

1. Μεταφορές µεταξύ των τίτλων του προϋπολογισµού που αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), στα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, στο Ταµείο Συνοχής, στο 
Ταµείο Αλιείας, στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και στην 
έρευνα υπάγονται στις ειδικές διατάξεις των τίτλων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του µέρους ΙΙ. 
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 1605/2002 
1 1995/2006 Άρθρο 1.12β) 
 νέο 

2. 1 Οι αποφάσεις περί µεταφοράς πιστώσεων προς  χρήση  του αποθεµατικού για τη 
βοήθεια έκτακτης ανάγκης λαµβάνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή µετά 
από πρόταση της Επιτροπής  , ή από την Επιτροπή για το 10% κατ’ανώτατο όριο των 
πιστώσεων του έτους που εγγράφονται στη γραµµή από την οποία γίνεται η µεταφορά  
Χωριστή πρόταση µεταφοράς πιστώσεων για κάθε διαφορετική πράξη. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.12β) τροπ. 

από ∆ιορθωτικό, ΕΕ L 48 της 
22.2.2008, σ. 88 

Εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφοι 23 και 34. Ωστόσο, εάν τα δύο σκέλη 
της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής δεν µπορούν να συµφωνήσουν ως προς την 
πρόταση της Επιτροπής και εάν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί κοινή θέση όσον αφορά τη 
χρησιµοποίηση του αποθεµατικού αυτού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 
απέχουν από τη λήψη απόφασης σχετικά µε την πρόταση της Επιτροπής για τη µεταφορά 
πιστώσεων. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.12γ) 

3. Σε δεόντως αιτιολογηµένες έκτακτες περιπτώσεις διεθνών ανθρωπιστικών καταστροφών 
και κρίσεων που συµβαίνουν µετά τις 15 ∆εκεµβρίου του οικονοµικού έτους, η Επιτροπή 
µπορεί να µεταφέρει αχρησιµοποίητες πιστώσεις του προϋπολογισµού για το τρέχον 
οικονοµικό έτος, οι οποίες είναι ακόµη διαθέσιµες στις γραµµές του προϋπολογισµού που 
υπάγονται στον τοµέα 4 του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου, σε γραµµές του 
προϋπολογισµού σχετικές µε τις ενισχύσεις για τη διαχείριση κρίσεων και τις επιχειρήσεις 
ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Επιτροπή ενηµερώνει τα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον 
προϋπολογισµό αρχής αµέσως µετά τις µεταφορές αυτές. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Άρθρο 27 

⌦ Αρχές της οικονοµίας, της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας ⌫ 

1. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης, δηλαδή σύµφωνα µε τις αρχές της οικονοµίας, της 
αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας. 
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2. Η αρχή της οικονοµίας ορίζει ότι τα µέσα που χρησιµοποιούνται από το όργανο για την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων του καθίστανται εγκαίρως διαθέσιµα, στην ενδεδειγµένη 
ποσότητα και ποιότητα και στην καλύτερη τιµή. 

Η αρχή της αποδοτικότητας αφορά την καλύτερη σχέση µεταξύ χρησιµοποιηθέντων µέσων 
και επιτευχθέντων αποτελεσµάτων. 

Η αρχή της αποτελεσµατικότητας αφορά την εκπλήρωση των ειδικών στόχων που έχουν 
ορισθεί και την επίτευξη των αναµενόµενων αποτελεσµάτων. 

 
 1605/2002 

3. Τίθενται στόχοι ειδικοί, µετρήσιµοι, εφικτοί, σχετικοί και προσδιορισµένοι χρονικά για 
όλους τους τοµείς δραστηριοτήτων που καλύπτει ο προϋπολογισµός. Η επίτευξη των στόχων 
αυτών ελέγχεται βάσει δεικτών επίδοσης που καθορίζονται ανά δραστηριότητες, ενώ οι αρχές 
που προβαίνουν στη δαπάνη παρέχουν στοιχεία στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή. 
Τα στοιχεία αυτά, που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο δ), παρέχονται 
κάθε έτος το συντοµότερο δυνατόν και παρουσιάζονται το αργότερο στα έγγραφα που 
συνοδεύουν το προσχέδιο προϋπολογισµού. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

4. Προκειµένου να βελτιωθεί η λήψη των αποφάσεων, τα όργανα προβαίνουν σε 
αξιολογήσεις εκ των προτέρων και εκ των υστέρων, σύµφωνα µε τους προσανατολισµούς 
που καθορίζει η Επιτροπή. Οι εν λόγω αξιολογήσεις αφορούν όλα τα προγράµµατα και τις 
δραστηριότητες που συνεπάγονται σηµαντικές δαπάνες και τα αποτελέσµατα των 
αξιολογήσεων κοινοποιούνται στις αρχές που προβαίνουν στη δαπάνη και στις νοµοθετικές 
και δηµοσιονοµικές αρχές. 

Άρθρο 28 

⌦ Υποχρεωτικό δηµοσιονοµικό δελτίο ⌫ 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.13α) 

1. Κάθε πρόταση ή πρωτοβουλία υποβαλλόµενη στη νοµοθετική αρχή από την Επιτροπή ή 
από κράτος µέλος, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της συνθήκης ΕΚ για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δυνάµενη να έχει 
επιπτώσεις στον προϋπολογισµό, συµπεριλαµβανόµενων των αλλαγών στον αριθµό των 
θέσεων απασχόλησης, πρέπει να συνοδεύεται από δηµοσιονοµικό δελτίο και από την 
αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισµού. 

Κάθε τροποποίηση πρότασης ή πρωτοβουλίας υποβαλλόµενη στη νοµοθετική αρχή και 
δυνάµενη να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό, συµπεριλαµβανόµενων των 
αλλαγών στον αριθµό των θέσεων απασχόλησης, πρέπει να συνοδεύεται από δηµοσιονοµικό 
δελτίο, το οποίο καταρτίζεται από το όργανο που προτείνει την τροποποίηση. 
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 1605/2002 

2. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισµού, η Επιτροπή παρέχει τις 
ενδεδειγµένες πληροφορίες που επιτρέπουν τη σύγκριση µεταξύ της εξέλιξης των αναγκών σε 
πιστώσεις και των αρχικών προβλέψεων που εµφαίνονται στα δηµοσιονοµικά δελτία. Οι 
προαναφερθείσες ενδεδειγµένες πληροφορίες περιλαµβάνουν τη σηµειωθείσα πρόοδο και την 
εξέλιξη των εργασιών της νοµοθετικής αρχής επί των προτάσεων που υποβλήθηκαν. Οι 
ανάγκες σε πιστώσεις αναθεωρούνται, εφόσον παρίσταται ανάγκη, σε συνάρτηση µε την 
πρόοδο των συζητήσεων σχετικά µε τη βασική πράξη. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.13β) 
 νέο 

32. Για την πρόληψη  µείωση  του κινδύνου απάτης και παρατυπιών, το δηµοσιονοµικό 
δελτίο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καταγράφει κάθε στοιχείο σχετικά  παρέχει 
στοιχεία για το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που έχει καθοριστεί, αξιολόγηση του 
ενδεχόµενου κινδύνου, καθώς και  µε τα υφιστάµενα και τα σχεδιαζόµενα µέτρα πρόληψης 
της απάτης και προστασίας. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.14 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 28α 

⌦ Εσωτερικός έλεγχος της εκτέλεσης του προϋπολογισµού ⌫ 

1. Ο προϋπολογισµός εκτελείται σύµφωνα µε τον αποτελεσµατικό και αποδοτικό εσωτερικό 
έλεγχο ο οποίος αρµόζει σε κάθε διαχειριστική µέθοδο και σύµφωνα µε τις οικείες τοµεακές 
ρυθµίσεις. 

2. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης του προϋπολογισµού, ως εσωτερικός έλεγχος ορίζεται η 
διαδικασία που εφαρµόζεται σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης και αποσκοπεί στην παροχή 
εύλογης βεβαιότητας ως προς την επίτευξη των ακόλουθων στόχων: 

 α) αποτελεσµατικότητα, αποδοτικότητα και οικονοµία των πράξεων, 

 β) αξιοπιστία των εκθέσεων, 

 γ) διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και ενηµέρωση, 

 δ) πρόληψη, και εντοπισµός  και διόρθωση  των περιπτώσεων απάτης και των 
παρατυπιών, 

 ε) επαρκής διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται µε τη νοµιµότητα και την 
κανονικότητα των υποκείµενων πράξεων, λαµβανοµένων υπόψη του πολυετούς 
χαρακτήρα των προγραµµάτων, καθώς και της φύσης των σχετικών πληρωµών. 
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 νέο 

Άρθρο 28β 

Αποδεκτός κίνδυνος σφάλµατος 

Σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 322 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η νοµοθετική αρχή, αποφασίζει ως προς το επίπεδο αποδεκτού 
κινδύνου σφάλµατος στην κατάλληλη συγκεντρωτική παρουσίαση του προϋπολογισµού. Η εν 
λόγω απόφαση λαµβάνεται υπόψη κατά την ετήσια διαδικασία απαλλαγής, σύµφωνα µε το 
άρθρο 146 παράγραφος 2.  

Το επίπεδο αποδεκτού κινδύνου σφάλµατος στηρίζεται σε ανάλυση του κόστους και των 
οφελών των ελέγχων. Τα κράτη µέλη και οι οντότητες και τα πρόσωπα που αναφέρονται στο 
άρθρο 53 υποβάλλουν, κατόπιν αιτήσεως, έκθεση στην Επιτροπή σχετικά µε τις δαπάνες 
ελέγχου µε τις οποίες επιβαρύνονται, καθώς και µε τον αριθµό και το µέγεθος των 
δραστηριοτήτων που χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό της Ένωσης. 

Το επίπεδο αποδεκτού κινδύνου σφάλµατος παρακολουθείται στενά και επανεξετάζεται σε 
περίπτωση σηµαντικών αλλαγών σε επίπεδο ελέγχου. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

Άρθρο 29 

⌦ ∆ηµοσίευση λογαριασµών, προϋπολογισµών και εκθέσεων ⌫ 

1. Ο προϋπολογισµός καταρτίζεται, εκτελείται και αποτελεί το αντικείµενο απόδοσης 
λογαριασµών µε τήρηση της αρχής της διαφάνειας. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.15 

2. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µεριµνά για τη δηµοσίευση του 
προϋπολογισµού και των διορθωτικών προϋπολογισµών, στην οριστική µορφή τους, στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο προϋπολογισµός δηµοσιεύεται εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία 
κηρύσσεται ως οριστικά εγκριθείς. 

Οι ενοποιηµένοι ετήσιοι λογαριασµοί και η έκθεση για τη δηµοσιονοµική και 
χρηµατοοικονοµική διαχείριση που καταρτίζονται από κάθε όργανο δηµοσιεύονται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 30 

⌦ ∆ηµοσίευση των δικαιούχων πόρων της ΕΕ και άλλων πληροφοριών ⌫ 

1. Οι πληροφορίες σχετικά µε τις δανειοληπτικές και τις οι δανειοδοτικές πράξεις που 
συνάπτονται από τις Κοινότητες την Ένωση υπέρ τρίτων αναφέρονται προς ενηµέρωση σε 
παράρτηµα του προϋπολογισµού. 

2. Οι πληροφορίες για τις πράξεις του Ταµείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις 
αναφέρονται προς ενηµέρωση στις δηµοσιονοµικές καταστάσεις. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.16 
 νέο 

3. Η Επιτροπή διαθέτει παρέχει µε τον κατάλληλο τρόπο τις πληροφορίες για τους 
δικαιούχους  αποδέκτες  πόρων από τον κοινοτικό προϋπολογισµό τις οποίες κατέχει 
όταν ο προϋπολογισµός εκτελείται σε συγκεντρωτική βάση συγκεντρωτικά και άµεσα από τις 
υπηρεσίες της, καθώς και τις πληροφορίες για τους δικαιούχους  αποδέκτες  πόρων τις 
οποίες παρέχουν οι οντότητες στις οποίες µεταβιβάζονται ανατίθενται καθήκοντα εκτέλεσης 
του προϋπολογισµού σύµφωνα µε άλλες διαχειριστικές µεθόδους. 

4. Οι πληροφορίες διατίθενται τηρουµένων δεόντως των απαιτήσεων εµπιστευτικότητας, 
ιδίως δε της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται στην οδηγία 
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών26 και στον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης 
∆εκεµβρίου 2001 (18.12.2000) σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισµούς της 
Κοινότητας και σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών27, καθώς και των 
απαιτήσεων ασφαλείας, λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε 
διαχειριστικής µεθόδου που αναφέρεται στο άρθρο 53 και, ανάλογα µε την περίπτωση, 
σύµφωνα µε τους οικείους τοµεακούς κανόνες." 

                                                 
26 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 

(ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1). 
27 ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1 
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 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

ΤΙΤΛΟΣ III 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 31 

⌦ Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών ⌫ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, η 
Επιτροπή των Περιφερειών, ο ∆ιαµεσολαβητής και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
∆εδοµένων συντάσσουν κατάσταση προβλέψεων των δαπανών και των εσόδων τους την 
οποία διαβιβάζουν στην Επιτροπή πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους. 

Οι καταστάσεις προβλέψεων διαβιβάζονται επίσης από τα όργανα αυτά προς ενηµέρωση 
στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους. Η Επιτροπή 
συντάσσει τη δική της κατάσταση προβλέψεων, την οποία διαβιβάζει επίσης στην αρµόδια 
για τον προϋπολογισµό αρχή πριν από την ίδια ηµεροµηνία. 

Κατά την προετοιµασία της δικής της κατάστασης προβλέψεων, η Επιτροπή χρησιµοποιεί τις 
πληροφορίες που εµφαίνονται στο άρθρο 32. 

Άρθρο 32 

⌦ Eκτιµώµενος προϋπολογισµός των οργανισµών που αναφέρονται στο άρθρο 185 ⌫ 

Κάθε οργανισµός που αναφέρεται στο άρθρο 185 διαβιβάζει στην Επιτροπή  και στην 
αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή , σύµφωνα µε τη συστατική του πράξη, πριν από την 
1η Απριλίου  31η Μαρτίου  κάθε έτους, κατάσταση προβλέψεων των δαπανών και των 
εσόδων του, συµπεριλαµβανοµένου του πίνακα προσωπικού του, καθώς και  σχέδιο  το 
πρόγραµµα του προγράµµατος εργασίας του. 

Η Επιτροπή κοινοποιεί τα έγγραφα αυτά στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή, προς 
ενηµέρωσή της, εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 46 παράγραφος 1 
σηµείο 3 στοιχείο δ). 
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Άρθρο 33 

⌦ Σχέδιο προϋπολογισµού ⌫ 

1. Η Επιτροπή καταθέτει στο Συµβούλιο προσχέδιο προϋπολογισµού το αργότερο την 1η 
Σεπτεµβρίου κάθε έτους. Το προσχέδιο προϋπολογισµού διαβιβάζεται ταυτόχρονα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Το προσχέδιο προϋπολογισµού περιλαµβάνει γενική συνοπτική κατάσταση των δαπανών και 
των εσόδων των Κοινοτήτων της Ένωσης και συγκεντρώνει τις καταστάσεις προβλέψεων 
που αναφέρονται στο άρθρο 31. 

 
 νέο 

Το σχέδιο προϋπολογισµού ακολουθεί τη διάρθρωση και την παρουσίαση που 
καθορίζονται στα άρθρα 41 έως 46. 

Πριν από κάθε τµήµα του προσχεδίου προϋπολογισµού παρατίθεται εισαγωγή 
συντασσόµενη από το οικείο όργανο. 

Η Επιτροπή συντάσσει τη γενική εισαγωγή του προσχεδίου προϋπολογισµού. Η γενική 
εισαγωγή περιλαµβάνει δηµοσιονοµικούς πίνακες που καλύπτουν τα κυριότερα στοιχεία 
ανά τίτλους και αιτιολογήσεις για τις µεταβολές των πιστώσεων από ένα οικονοµικό 
έτος στο επόµενο ανά κατηγορίες δαπανών του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου. 

2. Εφόσον κρίνεται σκόπιµο, η Επιτροπή επισυνάπτει στο σχέδιο προϋπολογισµού 
δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό για τα επόµενα έτη. 

Ο δηµοσιονοµικός προγραµµατισµός αναπροσαρµόζεται µετά την έγκριση του 
προϋπολογισµού, ώστε να συµπεριλάβει τα αποτελέσµατα της διαδικασίας του 
προϋπολογισµού και κάθε άλλη σχετική απόφαση. 

 
 1605/2002 
 νέο 

23. Η Επιτροπή επισυνάπτει  επίσης  στο προσχέδιο προϋπολογισµού  κάθε έγγραφο 
εργασίας που κρίνει χρήσιµο για να στηρίξει τα αιτήµατά της ως προς τον 
προϋπολογισµό  :. 

 α) ανάλυση της δηµοσιονοµικής διαχείρισης του διαρρεύσαντος οικονοµικού έτους 
καθώς και της κατάστασης του υπολοίπου προς εκκαθάριση· 

 β) ενδεχοµένως, γνώµη για τις καταστάσεις προβλέψεων των άλλων οργάνων, που 
µπορεί να περιλαµβάνει αποκλίνουσες προβλέψεις, δεόντως αιτιολογηµένες· 

 γ) κάθε έγγραφο εργασίας που κρίνεται χρήσιµο σχετικά µε τον πίνακα προσωπικού 
των οργάνων και τις επιδοτήσεις που χορηγεί η Επιτροπή στους οργανισµούς που 
αναφέρονται στο άρθρο 185 και στα ευρωπαϊκά σχολεία· 
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 1995/2006 Άρθρο 1.17α) 

 δ) τις δηλώσεις δραστηριοτήτων οι οποίες περιέχουν τα εξής: 

– πληροφορίες για την επίτευξη όλων των ειδικών, µετρήσιµων, εφικτών, συναφών 
και χρονικά προγραµµατισµένων στόχων που είχαν ορισθεί προηγουµένως για τις 
διάφορες δραστηριότητες, καθώς και των νέων στόχων, οι οποίοι µετρούνται 
βάσει δεικτών, 

– πλήρη αιτιολόγηση και προσέγγιση κόστους-αποδοτικότητας για τις 
προτεινόµενες µεταβολές στο επίπεδο των πιστώσεων, 

– βάσιµους λόγους για παρέµβαση σε επίπεδο ΕΕ, τηρουµένης µεταξύ άλλων της 
αρχής της επικουρικότητας, 

– πληροφορίες σχετικά µε τα ποσοστά απορρόφησης του προηγούµενου έτους και 
τα ποσοστά απορρόφησης του τρέχοντος έτους. 

 Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων εξετάζονται και χρησιµοποιούνται για να 
καταδειχθούν τα πιθανά πλεονεκτήµατα των προτεινόµενων µεταβολών του 
προϋπολογισµού· 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.17β) 

 ε) συνοπτική κατάσταση µε το χρονοδιάγραµµα των πληρωµών που πρέπει να 
γίνουν κατά τα επόµενα οικονοµικά έτη για να εκπληρωθούν οι δηµοσιονοµικές 
δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 34 

⌦ ∆ιορθωτική επιστολή στο σχέδιο προϋπολογισµού ⌫ 

1. H Επιτροπή, βασιζόµενη σε νέα στοιχεία τα οποία δεν ήταν γνωστά κατά την κατάρτιση 
του προσχεδίου προϋπολογισµού, µπορεί να καταθέτει στο Συµβούλιο, µε πρωτοβουλία της ή 
κατ’ αίτηση των άλλων οργάνων όσον αφορά το αντίστοιχο τµήµα τους, διορθωτική επιστολή 
µε την οποία τροποποιείται το προσχέδιο προϋπολογισµού. 

2. Εάν δεν συµφωνήσουν διαφορετικά τα όργανα και εφόσον δεν συντρέχουν εξαιρετικές 
περιστάσεις, η κατάθεση της διορθωτικής επιστολής από την Επιτροπή στο Συµβούλιο 
γίνεται τριάντα ηµέρες τουλάχιστον πριν από την πρώτη ανάγνωση του σχεδίου 
προϋπολογισµού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συµβούλιο καταθέτει τη διορθωτική 
επιστολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε ηµέρες πριν από την εν λόγω 
πρώτη ανάγνωση. 

Άρθρο 35 

⌦ Κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισµού ⌫ 
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1. Το Συµβούλιο καταρτίζει το σχέδιο προϋπολογισµού σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 314 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 177 παράγραφος 3 της συνθήκης Ευρατόµ. 

2. Το Συµβούλιο καταθέτει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το σχέδιο προϋπολογισµού το 
αργότερο στις 5 Οκτωβρίου του έτους που προηγείται του έτους εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού. Το Συµβούλιο επισυνάπτει αιτιολογική έκθεση προσδιορίζοντας τους 
λόγους για τους οποίους παρέκκλινε από το προσχέδιο προϋπολογισµού. 

Άρθρο 36 

⌦ Έγκριση του προϋπολογισµού ⌫ 

1. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαπιστώνει ότι ο προϋπολογισµός εγκρίθηκε 
οριστικά σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 314 παράγραφος 9 7 της 
συνθήκης ΕΚ για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 177 παράγραφος 7 
της συνθήκης Ευρατόµ. 

2. Η διαπίστωση της οριστικής έγκρισης του προϋπολογισµού συνεπάγεται, από την 1η 
Ιανουαρίου του επόµενου οικονοµικού έτους ή από την ηµεροµηνία διαπίστωσης της 
οριστικής έγκρισης του προϋπολογισµού εάν αυτή είναι µεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου, 
την υποχρέωση κάθε κράτους µέλους να αποδίδει στις Κοινότητες τα οφειλόµενα ποσά υπό 
τους όρους που καθορίζονται από τον κανονισµό του Συµβουλίου για την εφαρµογή της 
απόφασης για το σύστηµα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων της Ένωσης. 

Άρθρο 37 

⌦ Σχέδιο διορθωτικών προϋπολογισµών ⌫ 

1. Σε περίπτωση αναπόφευκτων, εξαιρετικών ή απρόβλεπτων περιστάσεων, η Επιτροπή 
υποβάλλει προσχέδια διορθωτικών προϋπολογισµών. 

Οι αιτήσεις προσχεδίων διορθωτικών προϋπολογισµών, που υποβάλλονται από τα άλλα 
όργανα πλην της Επιτροπής όταν συντρέχουν οι περιστάσεις που αναφέρονται στο 
προηγούµενο εδάφιο, διαβιβάζονται στην Επιτροπή. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.18 

(προσαρµοσµένο) 

Πριν από την υποβολή προσχεδίου διορθωτικού προϋπολογισµού η Επιτροπή και τα λοιπά 
όργανα εξετάζουν τη δυνατότητα ανακατανοµής των σχετικών πιστώσεων, λαµβανοµένης 
υπόψη οποιασδήποτε αναµενόµενης υποαπορρόφησης των πιστώσεων. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

2. Η Επιτροπή καταθέτει στο Συµβούλιο οποιοδήποτε προσχέδιο διορθωτικού 
προϋπολογισµού το αργότερο την 1η Σεπτεµβρίου κάθε έτους, εκτός εξαιρετικών 
περιστάσεων. Μπορεί να επισυνάπτει γνώµη σχετικά µε τις αιτήσεις προσχεδίων 
διορθωτικών προϋπολογισµών που προέρχονται από τα άλλα όργανα. 
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3. Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή αποφασίζει σχετικά λαµβάνοντας υπόψη το 
επείγον του θέµατος. 

Άρθρο 38 

1. Όταν κατατεθεί στο Συµβούλιο προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού, αυτό καταρτίζει 
σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 37. 

2. Τα άρθρα 35 και 36 εφαρµόζονται, εκτός από τα σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα, στους 
διορθωτικούς προϋπολογισµούς. Οι προϋπολογισµοί αυτοί πρέπει να είναι αιτιολογηµένοι µε 
παραποµπή στον προϋπολογισµό του οποίου τροποποιούν τις προβλέψεις. 

Άρθρο 39 

⌦ Έγκαιρη διαβίβαση καταστάσεων προβλέψεων και σχεδίων προϋπολογισµών ⌫ 

Η Επιτροπή και η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή µπορούν να συµφωνήσουν να 
επισπεύσουν ορισµένες ηµεροµηνίες σχετικά µε τη διαβίβαση των καταστάσεων προβλέψεων 
καθώς και µε την έγκριση και τη διαβίβαση του προσχεδίου και του σχεδίου προϋπολογισµού 
των σχεδίων προϋπολογισµών. Αυτή η συµφωνία µπορεί ωστόσο να µην να έχει ως 
αποτέλεσµα τη σύντµηση ή την παράταση των περιόδων εξέτασης αυτών των κειµένων, οι 
οποίες προβλέπονται από το άρθρο 314 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ΕΚ και το άρθρο 177 της συνθήκης Ευρατόµ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 40 

⌦ ∆ιάρθρωση του προϋπολογισµού ⌫ 

Ο προϋπολογισµός περιλαµβάνει: 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.19 

 α) γενική κατάσταση εσόδων και δαπανών· 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
1 ∆ιορθωτικό, ΕΕ L 99 της 

14.4.2007, σ. 18 

 β) τµήµατα υποδιαιρούµενα σε καταστάσεις εσόδων και δαπανών κάθε οργάνου. 
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Άρθρο 41 

⌦ Ταξινόµηση του προϋπολογισµού ⌫ 

1. Τα έσοδα της Επιτροπής καθώς και τα έσοδα και οι δαπάνες των άλλων οργάνων 
ταξινοµούνται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή σε τίτλους, κεφάλαια, άρθρα 
και θέσεις ανάλογα µε τη φύση τους ή τον προορισµό τους. 

2. Η κατάσταση δαπανών του τµήµατος της Επιτροπής παρουσιάζεται σύµφωνα µε 
ονοµατολογία που εγκρίνει η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή και που περιλαµβάνει 
ταξινόµηση ανά προορισµό. 

Ο τίτλος αντιστοιχεί σε έναν τοµέα πολιτικής και το κεφάλαιο αντιστοιχεί, κατά γενικό 
κανόνα, σε µία δραστηριότητα. 

Κάθε τίτλος µπορεί να περιλαµβάνει 1 επιχειρησιακές πιστώσεις  και διοικητικές 
πιστώσεις. 

Στο πλαίσιο του ίδιου τίτλου, οι διοικητικές πιστώσεις συγκεντρώνονται στο πλαίσιο ενός και 
µόνο κεφαλαίου. 

Άρθρο 42 

⌦ Απαγόρευση αρνητικών εσόδων ⌫ 

Ο προϋπολογισµός δεν µπορεί να περιλαµβάνει αρνητικά έσοδα. 

Οι ίδιοι πόροι που εισπράττονται κατ’ εφαρµογή της απόφασης του Συµβουλίου για το 
σύστηµα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων της Ένωσης αποτελούν καθαρά ποσά και 
παρουσιάζονται ως καθαρά ποσά στη συνοπτική κατάσταση εσόδων του προϋπολογισµού. 

Άρθρο 43 

⌦ Προσωρινές πιστώσεις ⌫ 

1. Κάθε τµήµα του προϋπολογισµού µπορεί να περιλαµβάνει έναν τίτλο «προσωρινές 
πιστώσεις». Οι Ππιστώσεις εγγράφονται σε αυτόν τον τίτλο στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις: 

 α) απουσία βασικής πράξης για τη σχετική ενέργεια κατά την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού· 

 β) αβεβαιότητα, που θεµελιώνεται σε σοβαρούς λόγους, σχετικά µε την επάρκεια 
των πιστώσεων ή τη δυνατότητα εκτέλεσης, υπό συνθήκες σύµφωνες µε τη χρηστή 
δηµοσιονοµική διαχείριση, των πιστώσεων που είναι εγγεγραµµένες στις σχετικές 
γραµµές του προϋπολογισµού. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.20 

Οι πιστώσεις του τίτλου αυτού µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο µετά από µεταφορά κατά 
τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 1 στοιχείο δ), όταν η έκδοση της βασικής πράξης 
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υπόκειται στη διαδικασία του άρθρου 294 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και κατά τη διαδικασία του άρθρου 24, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
1 ∆ιορθωτικό, ΕΕ L 99 της 

14.4.2007, σ. 18 
2 1995/2006 Άρθρο 1.21 

2. Σε περίπτωση σοβαρών δυσχερειών εκτέλεσης, η Επιτροπή µπορεί να προτείνει, κατά τη 
διάρκεια του οικονοµικού έτους, µεταφορά πιστώσεων προς τον τίτλο «προσωρινές 
πιστώσεις». Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή αποφασίζει για τις µεταφορές αυτές υπό 
τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 24. 

Άρθρο 44 

⌦ Αρνητικό αποθεµατικό ⌫ 

Το τµήµα της Επιτροπής µπορεί να περιλαµβάνει «αρνητικό αποθεµατικό», µε ανώτατο ύψος 
200 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό το αποθεµατικό, το οποίο 1 εγγράφεται σε ιδιαίτερο τίτλο, 
µπορεί να αφορά τόσο πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων όσο και πιστώσεις πληρωµών. 

Η χρησιµοποίηση αυτού του αποθεµατικού πρέπει να πραγµατοποιείται πριν από το τέλος 
του οικονοµικού έτους µέσω µεταφοράς πιστώσεων σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
προβλέπεται στα 2 άρθρα 2, 23 και 25 . 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.22 

(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 45 

⌦ Αποθεµατικό για επείγουσα βοήθεια ⌫ 

1. Το τµήµα της Επιτροπής στον προϋπολογισµό συµπεριλαµβάνει αποθεµατικό για 
επείγουσα βοήθεια προς τρίτες χώρες. 

2. Το αποθεµατικό στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος 1 συγκροτείται πριν από το τέλος 
του οικονοµικού έτους µέσω µεταφορών κατά τη διαδικασία που καθορίζεται στα άρθρα 24 
και 26. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
1 1995/2006 Άρθρο 1.23α) 

Άρθρο 46 

⌦ Παρουσίαση του προϋπολογισµού ⌫ 

1. Ο προϋπολογισµός εµφανίζει: 
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 (1) 1 Σστη γενική κατάσταση εσόδων και δαπανών:  

 α) τις προβλέψεις εσόδων των Κοινοτήτων της Ένωσης για το σχετικό 
οικονοµικό έτος· 

 β) τα προβλεφθέντα έσοδα του προηγούµενου οικονοµικού έτους και τα έσοδα 
του οικονοµικού έτους n - 2· 

 γ) τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωµών για το σχετικό 
οικονοµικό έτος· 

 δ) τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωµών για το προηγούµενο 
οικονοµικό έτος· 

 ε) τις αναληφθείσες δαπάνες και τις πληρωθείσες δαπάνες κατά τη διάρκεια 
του οικονοµικού έτους n - 2· 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.23α) 

 ζστ) τις ενδεδειγµένες παρατηρήσεις για κάθε υποδιαίρεση, κατά τον ορισµό 
του άρθρου 41 παράγραφος 1. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.23β) 

 (2) Στο τµήµα που αντιστοιχεί σε κάθε όργανο, τα έσοδα και οι δαπάνες εµφαίνονται 
µε την ίδια διάρθρωση όπως και στο σηµείο 1. 

 
 1605/2002 

 (3) Όσον αφορά το προσωπικό: 

 α) πίνακα προσωπικού που ορίζει, για κάθε τµήµα του προϋπολογισµού, τον 
αριθµό των θέσεων, ανά βαθµό, σε κάθε κατηγορία και κάθε κλάδο, και τον 
αριθµό των µόνιµων και έκτακτων θέσεων, για τις οποίες η επιβάρυνση του 
προϋπολογισµού έχει εγκριθεί µέσα στα όρια των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού· 

 β) πίνακα του προσωπικού που αµείβεται από τις πιστώσεις έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης για τις άµεσες δράσεις και πίνακα του προσωπικού 
που αµείβεται από τις ίδιες πιστώσεις για τις έµµεσες δράσεις· οι πίνακες 
κατανέµονται ανά κατηγορίες και βαθµούς, µε διάκριση των µόνιµων και 
έκτακτων θέσεων, για τις οποίες η επιβάρυνση του προϋπολογισµού έχει 
εγκριθεί µέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισµού· 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.23γ) 

 γ) όσον αφορά το επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό, η κατανοµή µπορεί να 
αναφέρεται ανά οµάδες βαθµών, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται σε κάθε 
προϋπολογισµό. Ο πίνακας προσωπικού πρέπει να αναφέρει αναλυτικά το 
προσωπικό µε υψηλά τεχνικά ή επιστηµονικά προσόντα στο οποίο παρέχονται 
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ειδικά πλεονεκτήµατα δυνάµει των οικείων διατάξεων του Κανονισµού 
Υπηρεσιακής Κατάστασης· 

 
 1605/2002 

 δ) πίνακα προσωπικού που καθορίζει, για κάθε οργανισµό αναφερόµενο στο 
άρθρο 185 που λαµβάνει επιδότηση από τον προϋπολογισµό, τον αριθµό των 
θέσεων, ανά βαθµό και ανά κατηγορία. Στους πίνακες προσωπικού 
αναγράφεται, δίπλα στον αριθµό των εγκεκριµένων θέσεων για το σχετικό 
οικονοµικό έτος, ο αριθµός των εγκεκριµένων θέσεων για το προηγούµενο 
οικονοµικό έτος. 

 (4) Όσον αφορά τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις: 

 α) στη γενική κατάσταση εσόδων, τις αντίστοιχες µε τις εν λόγω πράξεις 
γραµµές του προϋπολογισµού, που προορίζονται να δεχθούν τις ενδεχόµενες 
επιστροφές των κατ’ αρχάς αθετούντων δικαιούχων, για τις οποίες απαιτήθηκε 
η εφαρµογή της «εγγύησης καλής εκτέλεσης»· στις γραµµές αυτές 
αναγράφεται η ένδειξη «προς υπόµνηση» (p.m.) και παρατίθενται οι 
κατάλληλες παρατηρήσεις· 

 β) στο τµήµα της Επιτροπής: 

 i) τις γραµµές του προϋπολογισµού που αντιστοιχούν στην «εγγύηση 
καλής εκτέλεσης» των Κοινοτήτων της Ένωσης, σε σχέση µε τις εν λόγω 
πράξεις·. Σστις γραµµές αυτές αναγράφεται η ένδειξη «προς υπόµνηση» 
(p.m.) εφόσον δεν έχει προκύψει καµία πραγµατική επιβάρυνση η οποία 
πρέπει να καλυφθεί από οριστικούς πόρους, 

 ii) τις παρατηρήσεις που αναφέρουν τη βασική πράξη και τον όγκο των 
προβλεπόµενων πράξεων, τη διάρκεια, καθώς και την οικονοµική 
εγγύηση την οποία εξασφαλίζειουν η Ένωση οι Κοινότητες για την 
εκτέλεση των πράξεων αυτών, 

 γ) σε έγγραφο συνηµµένο στο τµήµα της Επιτροπής, ενδεικτικά: 

 i) τις πράξεις σε κεφάλαιο και τη διαχείριση του τρέχοντος χρέους· 

 ii) τις πράξεις σε κεφάλαιο και τη διαχείριση του χρέους για το σχετικό 
οικονοµικό έτος. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.23δ) 

 (5) Τις γραµµές του προϋπολογισµού σε έσοδα και δαπάνες που είναι αναγκαίες για 
τη χρησιµοποίηση του Ταµείου Εγγύησης για τις εξωτερικές ενέργειες. 
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 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
1 1995/2006 Άρθρο 1.24 

2. Εκτός από τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η αρµόδια για τον 
προϋπολογισµό αρχή µπορεί να επισυνάπτει και οποιοδήποτε άλλο συναφές έγγραφο στον 
προϋπολογισµό. 

Άρθρο 47 

⌦ Κανόνες για τον πίνακα προσωπικού ⌫ 

1. Ο πίνακας προσωπικού που περιγράφεται στο άρθρο 46 παράγραφος 1 σηµείο 3 συνιστά 
επιτακτικό όριο για κάθε όργανο ή οργανισµό· κανένας διορισµός δεν µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί πέρα από το όριο αυτό. 

Ωστόσο, κάθε όργανο ή οργανισµός µπορεί να τροποποιεί τους πίνακες προσωπικού µέχρι 
ποσοστού 10 % των εγκεκριµένων θέσεων, εξαιρουµένων 1 των βαθµών AD 16, AD 15 
και AD 14 , µε δύο προϋποθέσεις: 

 α) να µη θίγεται ο όγκος των πιστώσεων προσωπικού που αντιστοιχούν σε ολόκληρο 
το οικονοµικό έτος και 

 β) να µην υπάρχει υπέρβαση των ορίων του συνολικού αριθµού των εγκεκριµένων 
θέσεων ανά πίνακα προσωπικού. 

Τρεις εβδοµάδες πριν από τη διενέργεια των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο δεύτερο 
εδάφιο, τα όργανα ενηµερώνουν την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή σχετικά µε τις 
προθέσεις τους. Σε περίπτωση που ένα από τα σκέλη της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό 
αρχής επικαλεσθεί βάσιµους λόγους µέσα στην προαναφερόµενη προθεσµία, τα όργανα δεν 
πραγµατοποιούν τις τροποποιήσεις και εφαρµόζεται η κανονική διαδικασία. 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, οι περιπτώσεις άσκησης 
δραστηριότητας κατά µερική απασχόληση που έχουν εγκριθεί από την αρµόδια για τους 
διορισµούς αρχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, 
µπορούν να αντισταθµίζονται µε άλλους διορισµούς. 



 

EL 82   EL 

ΤΙΤΛΟΣ IV 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 48 

⌦ Εκτέλεση του προϋπολογισµού σύµφωνα µε τη χρηστή δηµοσιονοµική 
διαχείριση ⌫ 

1. Η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισµό κατά τα έσοδα και τις δαπάνες σύµφωνα µε τον 
παρόντα κανονισµό, µε δική της ευθύνη και εντός του ορίου των πιστώσεων που έχουν 
διατεθεί. 

2. Τα κράτη µέλη συνεργάζονται µε την Επιτροπή προκειµένου να χρησιµοποιούνται οι 
πιστώσεις σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.25 

(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 49 

⌦ Bασική πράξη και εξαιρέσεις ⌫ 

1. Η βασική πράξη εγκρίνεται πριν καταστεί δυνατή η χρησιµοποίηση των πιστώσεων που 
εγγράφονται στον προϋπολογισµό για ενέργεια των Κοινοτήτων της Ένωσης ή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η βασική πράξη αποτελεί νοµική πράξη που παρέχει τη νοµική βάση για την ενέργεια ή και 
για την εκτέλεση των αντίστοιχων δαπανών που εγγράφονται στον προϋπολογισµό. 

2. Κατ’ εφαρµογή της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΚ ή της 
συνθήκης Ευρατόµ, η βασική πράξη είναι πράξη που εκδίδεται από τη νοµοθετική αρχή και 
µπορεί να λαµβάνει τη µορφή κανονισµού, οδηγίας, απόφασης κατά την έννοια του άρθρου 
288 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΚ ή απόφασης ιδιάζουσας 
(sui generis). 

3. Κατ’ εφαρµογή του τίτλου V της συνθήκης EE (σχετικά µε την Κοινή Εξωτερική Πολιτική 
και Πολιτική Ασφάλειας — ΚΕΠΠΑ), η βασική πράξη µπορεί να λάβει µία από τις µορφές 
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που προσδιορίζονται στα άρθρα 13 παράγραφος 2 και 3, 14, 18 παράγραφος 5, 23 
παράγραφος 1 και 2, και 24 της συνθήκης EE. 

4. Κατ’ εφαρµογή του τίτλου VΙ της συνθήκης EE (σχετικά µε Αστυνοµική και ∆ικαστική 
Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις), η βασική πράξη µπορεί να λάβει µία από τις µορφές που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 της συνθήκης EE. 

5. Οι συστάσεις και γνώµες δεν συνιστούν βασικές πράξεις κατά την έννοια του παρόντος 
άρθρου ούτε τα ψηφίσµατα, συµπεράσµατα, δηλώσεις ή άλλες πράξεις που δεν παράγουν 
νοµικό αποτέλεσµα. 

6. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 έως 4, οι ακόλουθες πιστώσεις είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιούνται χωρίς νοµική πράξη, ενόσω οι ενέργειες για των οποίων τη χρηµατοδότηση 
προορίζονται εµπίπτουν στις αρµοδιότητες των Κοινοτήτων της Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης: 

 α) οι πιστώσεις που αφορούν δοκιµαστικά σχέδια πειραµατικού χαρακτήρα µε 
σκοπό τη διερεύνηση της σκοπιµότητας και της χρησιµότητας µιας ενέργειας.· Οι 
σχετικές πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων είναι δυνατόν να εγγράφονται στον 
προϋπολογισµό µόνο επί δύο διαδοχικά οικονοµικά έτη, 

 β) πιστώσεις για προπαρασκευαστικές ενέργειες στους τοµείς της εφαρµογής της 
συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΚ και της συνθήκης 
Ευρατόµ, καθώς και του τίτλου VΙ της συνθήκης ΕΕ, µε σκοπό την προετοιµασία 
προτάσεων για την έγκριση µελλοντικών ενεργειών. Οι προπαρασκευαστικές 
ενέργειες πρέπει να ακολουθούν συνεπή προσέγγιση και µπορούν να λαµβάνουν 
διάφορες µορφές. Οι σχετικές πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων είναι δυνατόν να 
εγγράφονται στον προϋπολογισµό µόνο επί τρία διαδοχικά οικονοµικά έτη το πολύ. 
Η νοµοθετική διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται πριν από το τέλος του τρίτου 
οικονοµικού έτους. Κατά τη διάρκεια της νοµοθετικής διαδικασίας, οι πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων πρέπει να αντιστοιχούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
προπαρασκευαστικής ενέργειας όσον αφορά τις σχεδιαζόµενες δραστηριότητες, τους 
επιδιωκόµενους στόχους και τους δικαιούχους. Ως εκ τούτου, τα χρησιµοποιούµενα 
µέσα δεν είναι δυνατόν να αντιστοιχούν σε όγκο σε εκείνα που προβλέπονται για τη 
χρηµατοδότηση της οριστικής ενέργειας. 

 Κατά την παρουσίαση του προσχεδίου προϋπολογισµού, η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση προς την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή σχετικά µε τις ενέργειες στις 
οποίες αναφέρονται τα στοιχεία α) και β), η οποία περιλαµβάνει και αξιολόγηση των 
αναµενόµενων αποτελεσµάτων και τα συνακόλουθα µέτρα της ενέργειας, 

 γ) πιστώσεις για προπαρασκευαστικά µέτρα στον τοµέα του τίτλου V της συνθήκης 
ΕΕ (σχετικά µε την ΚΕΠΠΑ). Τα µέτρα αυτά περιορίζονται χρονικά και 
προορίζονται για την εγκαθίδρυση των συνθηκών δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την υλοποίηση της ΚΕΠΠΑ και για την έκδοση των αναγκαίων νοµικών 
πράξεων. 

 Για τους σκοπούς της διαχείρισης κρίσεων από την ΕΕ, προπαρασκευαστικά µέτρα 
σχεδιάζονται, µεταξύ άλλων, για την αξιολόγηση των επιχειρησιακών απαιτήσεων, 
για την εξασφάλιση ταχείας αρχικής ανάπτυξης των πόρων και για την εγκαθίδρυση 
των επιτόπιων συνθηκών για την έναρξη της εκάστοτε επιχείρησης. 
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 Τα προπαρασκευαστικά µέτρα αποφασίζονται από το Συµβούλιο µε πλήρη 
συµµετοχή της Επιτροπής. Προς το σκοπό αυτό, η Προεδρία, επικουρούµενη από 
τον Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου/Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ, 
ενηµερώνει την Επιτροπή το ταχύτερο δυνατόν σχετικά µε την πρόθεση του 
Συµβουλίου να θέσει σε εφαρµογή προπαρασκευαστικό µέτρο και ιδίως για τους 
πόρους που εκτιµάται ότι θα χρειασθούν εν προκειµένω. Σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για να 
εξασφαλίσει την ταχεία εκταµίευση των αναγκαίων πόρων, 

 δ) πιστώσεις για κατ’αποκοπή ενέργειες ή και για ενέργειες αόριστης διάρκειας, οι 
οποίες αναλαµβάνονται από την Επιτροπή στο πλαίσιο των καθηκόντων που 
απορρέουν από τα προνόµιά της σε θεσµικό επίπεδο δυνάµει της συνθήκης ΕΚ για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συνθήκης Ευρατόµ, πέραν του 
δικαιώµατος νοµοθετικής πρωτοβουλίας στο οποίο αναφέρεται το στοιχείο β) και 
δυνάµει των συγκεκριµένων εξουσιών που της µεταβιβάζονται ανατίθενται 
απευθείας από τις ως άνω συνθήκες και οι οποίες απαριθµούνται στους κανόνες 
εφαρµογής, 

 ε) πιστώσεις για τη λειτουργία των οργάνων στο πλαίσιο της διοικητικής τους 
αυτονοµίας. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 50 

⌦ Εκτέλεση του προϋπολογισµού από άλλα όργανα ⌫ 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει στα λοιπά όργανα τις αρµοδιότητες που είναι αναγκαίες για την 
εκτέλεση των τµηµάτων του προϋπολογισµού που τους αντιστοιχούν. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.26 

(προσαρµοσµένο) 

Κάθε όργανο ασκεί τις εξουσίες του σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό.και εντός των 
ορίων των εγκρινόµενων πιστώσεων. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 51 

⌦ Μεταβίβαση Ανάθεση αρµοδιοτήτων ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισµού ⌫ 

Η Επιτροπή και καθένα από τα λοιπά όργανα µπορούν, στο πλαίσιο των υπηρεσιών τους, να 
µεταβιβάζουν αναθέτουν τις αρµοδιότητές τους ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισµού, 
υπό τους όρους που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισµό καθώς και τους εσωτερικούς 
κανονισµούς τους και εντός των ορίων που καθορίζουν στην εκάστοτε πράξη µεταβίβασης 
ανάθεσης αρµοδιοτήτων. Οι εξουσιοδοτούµενοι µπορούν να ενεργούν µόνο εντός των ορίων 
των αρµοδιοτήτων που τους µεταβιβάζονται ανατίθενται ρητά. 
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 1995/2006 Άρθρο 1.27 

(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 52 

⌦ Σύγκρουση συµφερόντων ⌫ 

1. Απαγορεύεται σε όλους τους δηµοσιονοµικούς παράγοντες και σε κάθε άλλο πρόσωπο που 
συµµετέχει στην εκτέλεση του προϋπολογισµού, στη διαχείριση και στον λογιστικό ή άλλο 
έλεγχο, να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία είναι δυνατόν να φέρει τα 
συµφέροντά τους σε σύγκρουση µε τα συµφέροντα των Κοινοτήτων της Ένωσης. Εάν 
προκύψει τέτοια περίπτωση, το εν λόγω πρόσωπο πρέπει να απόσχει από τη σχετική ενέργεια 
και να αναφέρει το γεγονός στην αρµόδια αρχή. 

2. Σύγκρουση συµφερόντων ανακύπτει οσάκις η αµερόληπτη και αντικειµενική άσκηση των 
καθηκόντων δηµοσιονοµικού παράγοντα ή άλλου προσώπου, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, υπονοµεύεται από οικογενειακούς ή συναισθηµατικούς λόγους ή από 
πολιτικούς ή εθνικούς δεσµούς, από οικονοµικό συµφέρον ή από οποιαδήποτε σύµπτωση 
συµφερόντων µε το δικαιούχο. 

 
 1605/2002 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.28 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 53 

⌦ Τρόποι διαχείρισης του γενικού προϋπολογισµού ⌫ 

1. Η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 53α έως 
53δ, µε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους: 

 α1) σε συγκεντρωτική βάση  από τα τµήµατά της, ή µέσω εκτελεστικών 
οργανισµών που αναφέρονται στο άρθρο 55  , 

 β2) µε επιµερισµένη ή αποκεντρωµένη διαχείριση, ή έµµεσα, µε επιµερισµένη 
διαχείριση µε τα κράτη µέλη ή αναθέτοντας καθήκοντα εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού σε:  
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 νέο 

α) τρίτες χώρες ή σε οντότητες που έχουν αυτές ορίσει, 

β) διεθνείς οργανισµούς και τις οργανώσεις τους, 

γ) χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση των 
χρηµατοδοτικών µέσων δυνάµει του Τίτλου VΙβ, 

δ) την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων ή 
κάθε άλλη θυγατρική της Τράπεζας, 

ε) οντότητες που αναφέρονται στα άρθρα 185 και 185α, 

στ) οργανισµούς δηµοσίου δικαίου ή οντότητες ιδιωτικού δικαίου επιφορτισµένες µε 
δηµόσια υπηρεσία στο βαθµό που αυτές οι τελευταίες προσφέρουν επαρκείς 
οικονοµικές εγγυήσεις, 

ζ) οργανισµούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους µέλους, στους οποίους 
έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύµπραξης δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα και που 
προσφέρουν επαρκείς οικονοµικές εγγυήσεις, 

δ) σε πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η εκτέλεση συγκεκριµένων ενεργειών δυνάµει 
του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσδιορίζονται 
στην αντίστοιχη βασική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49 του παρόντος 
κανονισµού. 

2. Τα κράτη µέλη και οι οντότητες και τα πρόσωπα που απαριθµούνται στο σηµείο 2 της 
παραγράφου 1 δεν έχουν ιδιότητα κύριου διατάκτη. 

3. Η Επιτροπή δεν µπορεί να αναθέτει σε τρίτους τις εκτελεστικές αρµοδιότητες που διαθέτει 
δυνάµει των Συνθηκών, όταν οι αρµοδιότητες αυτές συνεπάγονται ευρύ περιθώριο εκτίµησης 
κατά την ερµηνεία των πολιτικών επιλογών. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.28 

 γ) µε διαχείριση από κοινού µε διεθνείς οργανισµούς. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.29 

(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 53α 

⌦ Επιµερισµένη διαχείριση µε τα κράτη µέλη ⌫ 

Οσάκις η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισµό σε συγκεντρωτική βάση, τα εκτελεστικά 
καθήκοντα ασκούνται είτε άµεσα από τις υπηρεσίες της είτε έµµεσα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 54 έως 57. 
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 νέο 

1. Τα κράτη µέλη τηρούν τις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, της διαφάνειας 
και της µη εφαρµογής διακρίσεων και εξασφαλίζουν την προβολή της δράσης της Ένωσης 
κατά τη διαχείριση των πόρων της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη µέλη εκπληρούν 
τις υποχρεώσεις ελέγχου και λογιστικού ελέγχου και αναλαµβάνουν τις απορρέουσες ευθύνες 
που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό. Συµπληρωµατικές διατάξεις µπορούν να 
καθοριστούν σε ειδικούς τοµεακούς κανόνες. 

 
 νέο 

2. Τα κράτη µέλη προλαµβάνουν, εντοπίζουν και διορθώνουν τις περιπτώσεις 
παρατυπιών και απάτης κατά την εκτέλεση καθηκόντων που συνδέονται µε 
την εκτέλεση του προϋπολογισµού της Ένωσης. Προς τον σκοπό αυτόν, 
διενεργούν εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχους, καθώς και, εφόσον 
κρίνεται σκόπιµο, επιτόπιους ελέγχους για να εξασφαλίσουν την 
αποτελεσµατική εκτέλεση και την ορθή εφαρµογή των ενεργειών που 
χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό, για να ανακτούν ποσά 
αχρεωστήτως καταβληθέντα και, εφόσον κρίνεται ενδεδειγµένο, να κινούν 
νοµικές διαδικασίες.  

Τα κράτη µέλη επιβάλλουν αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε 
αποδέκτες όπως προβλέπεται σε ειδικούς τοµεακούς κανόνες και στην εθνική νοµοθεσία. 

3. Σύµφωνα µε τους ειδικούς τοµεακούς κανόνες, τα κράτη µέλη διαπιστεύουν έναν ή 
περισσότερους δηµόσιους οργανισµούς που είναι οι µόνοι αρµόδιοι για την ορθή διαχείριση 
και τον έλεγχο των πόρων, για τα οποία έχει χορηγηθεί πιστοποίηση. Τούτο δεν θίγει τη 
δυνατότητα αυτών των οργανισµών να εκτελούν καθήκοντα που δεν συνδέονται µε τη 
διαχείριση των πόρων της Ένωσης ή να αναθέτουν ορισµένα από τα καθήκοντά τους σε 
άλλους οργανισµούς. 

Η διαπίστευση χορηγείται από αρχή κράτους µέλους σύµφωνα µε τους ειδικούς τοµεακούς 
κανόνες εξασφαλίζοντας ότι ο οργανισµός είναι ικανός να διαχειρίζεται ορθά τους πόρους. Οι 
ειδικοί τοµεακοί κανόνες µπορούν επίσης να προβλέπουν έναν ρόλο για την Επιτροπή στο 
πλαίσιο της διαδικασίας διαπίστευσης. 

Η αρχή διαπίστευσης είναι αρµόδια για την εποπτεία του οργανισµού και για τη λήψη κάθε 
αναγκαίου µέτρου προκειµένου να διορθώσει τυχόν ελλείψεις στη λειτουργία του, 
περιλαµβανοµένων της αναστολής και της ανάκλησης της διαπίστευσης. 

4. Οι δυνάµει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου διαπιστευµένοι οργανισµοί: 

α) καθορίζουν και διασφαλίζουν τη λειτουργία αποτελεσµατικού και αποδοτικού 
συστήµατος εσωτερικών ελέγχων, 

β) χρησιµοποιούν ετήσιο λογιστικό σύστηµα που παρέχει ακριβή, πλήρη και αξιόπιστα 
στοιχεία την κατάλληλη στιγµή, 

γ) υπόκεινται σε ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε διεθνώς 
αποδεκτά πρότυπα ελέγχου από υπηρεσία ελέγχου λειτουργικά ανεξάρτητη από τον 
διαπιστευµένο οργανισµό, 
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δ) εξασφαλίζουν, σύµφωνα µε το άρθρο 30 παράγραφος 3, την εκ των υστέρων ετήσια 
γνωστοποίηση των δικαιούχων των πόρων της Ένωσης,  

στ) εξασφαλίζουν προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει των αρχών που 
καθορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ.  

5. Οι δυνάµει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου διαπιστευµένοι οργανισµοί παρέχουν 
στην Επιτροπή, µέχρι την 1η Φεβρουαρίου του επόµενου οικονοµικού έτους, τα ακόλουθα: 

α) τους λογαριασµούς τους που καταρτίζονται για τις δαπάνες οι οποίες 
πραγµατοποιούνται για την εκτέλεση των ανατιθέµενων καθηκόντων, 

β) σύνοψη των αποτελεσµάτων όλων των διαθέσιµων λογιστικών ελέγχων και ελέγχων 
που έχουν διενεργηθεί, καθώς και ανάλυση συστηµατικών ή επαναλαµβανόµενων αδυναµιών 
και τα διορθωτικά µέτρα που έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν, 

γ) διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας όσον αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια και την 
ειλικρίνεια των λογαριασµών, την ορθή λειτουργία των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, 
καθώς και τη νοµιµότητα και την κανονικότητα των σχετικών πράξεων και τον σεβασµό της 
αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης,  

δ) τη γνώµη ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισµού σχετικά µε τη διαχειριστική δήλωση 
αξιοπιστίας που αναφέρεται στο σηµείο γ) της παρούσας παραγράφου, η οποία 
καλύπτει όλα τα στοιχεία της. 

Εάν ένα κράτος µέλος έχει διαπιστεύσει περισσότερους από έναν οργανισµούς ανά τοµέα 
πολιτικής, παρέχει στην Επιτροπή, το αργότερο µέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του επόµενου 
οικονοµικού έτους, συγκεφαλαιωτική έκθεση που συνίσταται σε επισκόπηση σε εθνικό 
επίπεδο όλων των διαχειριστικών δηλώσεων αξιοπιστίας και της γνώµης όλων των 
ανεξάρτητων ελεγκτικών οργανισµών σχετικά µε αυτές, που καταρτίζονται για τον οικείο 
τοµέα πολιτικής. 

6. Η Επιτροπή: 

α) εφαρµόζει διαδικασίες για την έγκαιρη οικονοµική εκκαθάριση των λογαριασµών των 
διαπιστευµένων οργανισµών, εξασφαλίζοντας ότι οι λογαριασµοί είναι πλήρεις, ακριβείς και 
ορθοί και επιτρέποντας την έγκαιρη εκκαθάριση περιπτώσεων παρατυπίας, 

β) εξαιρεί από τις δαπάνες χρηµατοδότησης της Ένωσης τις εκταµιεύσεις που έχουν 
πραγµατοποιηθεί κατά παράβαση του δικαίου της Ένωσης. 

Οι ειδικοί τοµεακοί κανόνες διέπουν τους όρους υπό τους οποίους οι πληρωµές στα κράτη 
µέλη δύνανται να ανασταλούν από την Επιτροπή ή να διακοπούν από τον κύριο διατάκτη. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.29 

(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 53β 

⌦ Έµµεση διαχείριση µε οντότητες και πρόσωπα άλλα εκτός των κρατών µελών ⌫ 
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1. Οσάκις η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισµό µε επιµερισµένη διαχείριση, τα 
εκτελεστικά καθήκοντα µεταβιβάζονται στα κράτη µέλη. Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται ιδίως 
για τις ενέργειες στις οποίες αναφέρονται οι τίτλοι Ι και ΙΙ του µέρους ΙΙ. 

2. Με την επιφύλαξη των συµπληρωµατικών διατάξεων που περιλαµβάνονται στις οικείες 
τοµεακές ρυθµίσεις και για να εξασφαλίζεται η χρησιµοποίηση των πόρων σύµφωνα µε τους 
εφαρµοστέους κανόνες και αρχές, τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα νοµοθετικά, κανονιστικά 
και διοικητικά µέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 
των Κοινοτήτων. Προς το σκοπό αυτό ιδίως: 

 α) βεβαιώνονται ότι οι ενέργειες που χρηµατοδοτούνται από τον κοινοτικό 
προϋπολογισµό εκτελούνται πράγµατι και κατά τον ορθό τρόπο, 

 β) προλαµβάνουν και να αντιµετωπίζουν τις παρατυπίες και τις απάτες, 

 γ) ανακτούν τους πόρους που καταβάλλονται κατά λάθος ή χρησιµοποιούνται 
εσφαλµένα ή εξαφανίζονται λόγω παρατυπιών ή σφαλµάτων, 

 δ) εξασφαλίζουν, µέσω σχετικών τοµεακών ρυθµίσεων και σύµφωνα µε το άρθρο 30 
παράγραφος 3, επαρκή εκ των υστέρων γνωστοποίηση των δικαιούχων πόρων 
προερχόµενων από τον κοινοτικό προϋπολογισµό. 

Προς τούτο, τα κράτη µέλη διεξάγουν ελέγχους και θέτουν σε λειτουργία αποτελεσµατικό και 
αποδοτικό σύστηµα εσωτερικών ελέγχων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28α. Εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο και ενδεδειγµένο, κινούν νοµικές διαδικασίες. 

3. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν ετήσια σύνοψη, στο κατάλληλο εθνικό επίπεδο, όλων των 
διαθέσιµων λογιστικών ελέγχων και δηλώσεων. 

4. Για να βεβαιώνεται ότι οι πόροι χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους 
κανόνες, η Επιτροπή εφαρµόζει διαδικασίες εκκαθάρισης λογαριασµών ή µηχανισµούς 
δηµοσιονοµικών διορθώσεων που της επιτρέπουν να αναλαµβάνει την τελική ευθύνη για την 
εκτέλεση του προϋπολογισµού. 

 
 νέο 

1. Οντότητες και πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί καθήκοντα εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού δυνάµει του άρθρου 53 παράγραφος 1 σηµείο 2 στοιχεία α) έως η) τηρούν 
τις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, της διαφάνειας και της µη εφαρµογής 
διακρίσεων και εξασφαλίζουν την προβολή της Ένωσης κατά τη διαχείριση των πόρων της 
΄Ενωσης. Εξασφαλίζουν επίπεδο προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης 
ισοδύναµο µε εκείνο που απαιτείται δυνάµει του παρόντος κανονισµού κατά τη διαχείριση 
των πόρων της Ένωσης, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τα εξής: 

– τη φύση των ανατιθέµενων καθηκόντων και τα οικεία ποσά, 

– τους σχετικούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, 

– το επίπεδο αξιοπιστίας που απορρέει από τα συστήµατά τους, τους κανόνες και τις 
διαδικασίες από κοινού µε τα µέτρα που λαµβάνει η Επιτροπή για την εποπτεία και 
τη στήριξη της εκτέλεσης των ανατιθέµενων καθηκόντων. 
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2. Προς τον σκοπό αυτόν, οι οντότητες και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1: 

α) καθορίζουν και διασφαλίζουν τη λειτουργία αποτελεσµατικού και αποδοτικού 
συστήµατος εσωτερικών ελέγχων, 

β) χρησιµοποιούν ετήσιο λογιστικό σύστηµα που παρέχει ακριβή, πλήρη και αξιόπιστα 
στοιχεία την κατάλληλη στιγµή, 

γ) υπόκεινται σε ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε διεθνώς 
αποδεκτά πρότυπα ελέγχου από υπηρεσία ελέγχου λειτουργικά ανεξάρτητη από την 
οικεία οντότητα ή πρόσωπο,  

δ) εφαρµόζουν τους κατάλληλους κανόνες και τις διαδικασίες για την παροχή 
χρηµατοδότησης από πόρους της Ένωσης µε επιδοτήσεις, συµβάσεις και 
χρηµατοδοτικά µέσα, 

ε) εξασφαλίζουν, σύµφωνα µε το άρθρο 30 παράγραφος 3, την εκ των υστέρων ετήσια 
γνωστοποίηση των δικαιούχων πόρων της Ένωσης,  

στ) εξασφαλίζουν εύλογη προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 σηµείο 2 στοιχείο η) δύνανται να 
εκπληρώσουν αυτές τις απαιτήσεις προοδευτικά. Εκδίδουν τους δηµοσιονοµικούς κανόνες 
τους µε προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής. 

3. Οι οντότητες και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προλαµβάνουν, 
εντοπίζουν και διορθώνουν παρατυπίες και την απάτη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους που συνδέονται µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού της Ένωσης. Προς τον σκοπό 
αυτόν, διενεργούν εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχους, καθώς και, εφόσον 
κρίνεται σκόπιµο, επιτόπιους ελέγχους για να εξασφαλίσουν την αποτελεσµατική εκτέλεση 
και την ορθή εφαρµογή των δράσεων που χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό, 
ανακτούν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και, εφόσον κρίνεται ενδεδειγµένο, κινούν 
νοµικές διαδικασίες.  

4. Η Επιτροπή µπορεί να αναστείλει πληρωµές προς τις οντότητες και τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, ιδίως όταν εντοπίζονται συστηµικά σφάλµατα που θέτουν 
υπό αµφισβήτηση την αξιοπιστία των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου της οικείας 
οντότητας ή προσώπου ή τη νοµιµότητα και την κανονικότητα των σχετικών πράξεων.  

Ο κύριος διατάκτης µπορεί να διακόψει πληρωµές προς τις εν λόγω οντότητες ή πρόσωπα εν 
όλω ή εν µέρει µε σκοπό να διενεργηθούν συµπληρωµατικές επαληθεύσεις όταν περιέλθει σε 
γνώση του πληροφορία ότι υπάρχει σηµαντική έλλειψη στη λειτουργία του συστήµατος 
εσωτερικού ελέγχου ή ότι οι δαπάνες που πιστοποίησε η οικεία οντότητα ή πρόσωπο 
συνδέονται µε σοβαρή παρατυπία που δεν έχει διορθωθεί, υπό την προϋπόθεση ότι η διακοπή 
είναι αναγκαία για να αποτραπεί σηµαντική ζηµία στα οικονοµικά συµφέροντα της Ένωσης. 

5. Οι οντότητες και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχουν στην 
Επιτροπή τα εξής: 

α) έκθεση σχετικά µε την εκτέλεση των ανατιθέµενων καθηκόντων, 
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β) τους λογαριασµούς τους που καταρτίζονται για τις δαπάνες οι οποίες 
πραγµατοποιούνται για την εκτέλεση των ανατιθέµενων καθηκόντων, 

γ) σύνοψη των αποτελεσµάτων όλων των διαθέσιµων λογιστικών ελέγχων και ελέγχων 
που έχουν διενεργηθεί, καθώς και ανάλυση συστηµατικών ή επαναλαµβανόµενων αδυναµιών 
και τα διορθωτικά µέτρα που έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν, 

δ) διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας όσον αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια και την 
ειλικρίνεια των λογαριασµών, την ορθή λειτουργία των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, 
καθώς και τη νοµιµότητα και την κανονικότητα των σχετικών πράξεων και τον σεβασµό της 
αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης,  

ε) τη γνώµη ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισµού σχετικά µε τη διαχειριστική δήλωση 
αξιοπιστίας που αναφέρεται στο σηµείο δ) της παρούσας παραγράφου, η οποία καλύπτει όλα 
τα στοιχεία της. 

Τα εν λόγω στοιχεία παρέχονται στην Επιτροπή µέχρι την 1η Φεβρουαρίου του επόµενου 
οικονοµικού έτους µε εξαίρεση τη γνώµη ελεγκτικού οργανισµού που αναφέρεται στο σηµείο 
ε). Η γνώµη αυτή παρέχεται το αργότερο µέχρι τις 15 Μαρτίου. 

Οι υποχρεώσεις αυτές δεν θίγουν τις διατάξεις συµφωνιών που συνάπτονται µε διεθνείς 
οργανισµούς και τρίτες χώρες. Οι εν λόγω διατάξεις περιλαµβάνουν τουλάχιστον την 
υποχρέωση των εν λόγω οντοτήτων να υποβάλλουν στην Επιτροπή ετησίως δήλωση ότι, κατά 
τη διάρκεια του οικείου οικονοµικού έτους, η συνεισφορά της Ένωσης έχει χρησιµοποιηθεί 
και καταχωρηθεί λογιστικά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 του παρόντος 
άρθρου και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στη συµφωνία η οποία συνάπτεται µε τους 
σχετικούς διεθνείς οργανισµούς ή τρίτη χώρα. 

6. Η Επιτροπή: 

α) εξασφαλίζει την εποπτεία και την αξιολόγηση των ανατιθέµενων καθηκόντων, 

β) εφαρµόζει διαδικασίες για την έγκαιρη οικονοµική εκκαθάριση των λογαριασµών των 
οργανισµών και προσώπων στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα των ανάδοχων 
οργανισµών ή προσώπων, εξασφαλίζοντας ότι οι λογαριασµοί είναι πλήρεις, ακριβείς και 
ορθοί και επιτρέποντας την έγκαιρη εκκαθάριση περιπτώσεων παρατυπίας, 

γ) εξαιρεί από τις χρηµατοδοτικές δαπάνες της Ένωσης τις εκταµιεύσεις που έχουν 
πραγµατοποιηθεί κατά παράβαση των εφαρµοστέων κανόνων. 

7. Οι παράγραφοι 5 και 6 του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται στις οντότητες και τα 
πρόσωπα που υπάγονται σε χωριστή διαδικασία απαλλαγής από την αρµόδια για τον 
προϋπολογισµό αρχή. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.29 

(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 53γ 

⌦ Εκ των προτέρων έλεγχοι και συµφωνίες υπό έµµεση διαχείριση ⌫ 
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1. Οσάκις η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισµό µε αποκεντρωµένη διαχείριση, τα 
εκτελεστικά καθήκοντα µεταβιβάζονται σε τρίτες χώρες σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 56 και του τίτλου IV του µέρους ΙΙ, µε την επιφύλαξη της µεταβίβασης των 
εναποµενόντων καθηκόντων στους οργανισµούς στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 54 
παράγραφος 2.  

2. Για να βεβαιώνεται ότι οι πόροι χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους 
κανόνες, η Επιτροπή εφαρµόζει διαδικασίες εκκαθάρισης λογαριασµών ή µηχανισµούς 
δηµοσιονοµικών διορθώσεων που της επιτρέπουν να αναλαµβάνει την τελική ευθύνη για την 
εκτέλεση του προϋπολογισµού. 

3. Οι τρίτες χώρες στις οποίες µεταβιβάζονται εκτελεστικά καθήκοντα µεριµνούν, µέσω 
σχετικών τοµεακών ρυθµίσεων και σύµφωνα µε το άρθρο 30 παράγραφος 3, για την επαρκή 
ετήσια εκ των υστέρων γνωστοποίηση των δικαιούχων πόρων προερχόµενων από τον 
κοινοτικό προϋπολογισµό. 

 
 νέο 

1. Πριν η Επιτροπή αναθέσει καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισµού σε οντότητες ή 
πρόσωπα που απαριθµούνται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 σηµείο 2 στοιχεία α) έως η), 
εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 53β παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ). 

Η οικεία οντότητα ή πρόσωπο ενηµερώνει την Επιτροπή πάραυτα σχετικά µε κάθε σηµαντική 
αλλαγή των συστηµάτων, κανόνων και διαδικασιών της που αφορούν τη διαχείριση των 
πόρων της Ένωσης που τους έχουν ανατεθεί. Όταν προκύψει τέτοια αλλαγή, η Επιτροπή 
επανεξετάζει τις συµφωνίες που έχουν συναφθεί µε την οικεία οντότητα ή πρόσωπο 
προκειµένου να εξασφαλίσει ότι εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι που προβλέπονται στο 
άρθρο 53β παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ). 

2. Κατά την επιλογή οντότητας από κατηγορία που απαριθµείται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 
σηµείο 2 στοιχεία β), γ) στ) και ζ), η Επιτροπή λαµβάνει δεόντως υπόψη τη φύση των 
ανατιθέµενων καθηκόντων, καθώς και την εµπειρία και το επιχειρησιακό και οικονοµικό 
δυναµικό των οικείων οντοτήτων. Η επιλογή αιτιολογείται µε αντικειµενικούς λόγους και δεν 
πρέπει να οδηγεί σε σύγκρουση συµφερόντων. 

3. Οι συµφωνίες που συνάπτονται υπό έµµεση διαχείριση αναφέρουν τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 53β παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ). Προσδιορίζουν µε σαφήνεια 
τα ανατιθέµενα καθήκοντα και περιλαµβάνουν δέσµευση εκ µέρους των οικείων οντοτήτων ή 
προσώπων να τηρούν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 53β, παράγραφος 2 
στοιχεία ε) και στ), και να απέχουν από κάθε πράξη που οδηγεί σε σύγκρουση συµφερόντων. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.29 

Άρθρο 53δ 

1. Οσάκις η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισµό µε από κοινού διαχείριση, ορισµένα 
εκτελεστικά καθήκοντα µεταβιβάζονται σε διεθνείς οργανισµούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
που εξειδικεύονται στους κανόνες εφαρµογής, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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 α) οσάκις η Επιτροπή και ο διεθνής οργανισµός δεσµεύονται µε µακροχρόνια 
συµφωνία-πλαίσιο η οποία καθορίζει τους διοικητικούς και οικονοµικούς κανόνες 
της συνεργασίας τους, 

 β) οσάκις η Επιτροπή και ο διεθνής οργανισµός εκπονούν κοινό σχέδιο ή 
πρόγραµµα, 

 γ) για ενέργειες µε πολλούς δωρητές, δηλαδή για ενέργειες όπου οι πόροι διαφόρων 
δωρητών οµαδοποιούνται και δεν προορίζονται για συγκεκριµένους τοµείς ή 
κατηγορίες δαπανών. 

Οι ως άνω οργανισµοί εφαρµόζουν στη λογιστική τους και στις διαδικασίες διαχείρισης και 
εσωτερικού ελέγχου καθώς και ανάθεσης συµβάσεων τα πρότυπα που εξασφαλίζουν 
εγγυήσεις ισοδύναµες µε εκείνες των διεθνώς παραδεκτών προτύπων. 

2. Η ατοµική συµφωνία που συνάπτεται µε διεθνή οργανισµό για τη χορήγηση 
χρηµατοδότησης περιλαµβάνει λεπτοµερείς διατάξεις για την εκτέλεση των καθηκόντων που 
µεταβιβάζονται στο διεθνή οργανισµό. 

3. Οι διεθνείς οργανισµοί στους οποίους µεταβιβάζονται εκτελεστικά καθήκοντα µεριµνούν, 
µέσω σχετικών τοµεακών ρυθµίσεων και σύµφωνα µε το άρθρο 30 παράγραφος 3, για την 
επαρκή εκ των υστέρων ετήσια γνωστοποίηση των δικαιούχων πόρων προερχόµενων από τον 
κοινοτικό προϋπολογισµό. 

 
 1605/2002 

Άρθρο 54 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.30α) 

1. Η Επιτροπή δεν µπορεί να µεταβιβάζει σε τρίτους τις εκτελεστικές αρµοδιότητες που της 
αναθέτουν οι συνθήκες εφόσον περιλαµβάνουν µεγάλο βαθµό διακριτικής ευχέρειας που 
συνεπάγεται πολιτικές επιλογές. Τα µεταβιβαζόµενα εκτελεστικά καθήκοντα πρέπει να 
ορίζονται σαφώς, η δε άσκησή τους πρέπει να επιτηρείται πλήρως. 

Η µεταβίβαση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισµού πρέπει να πληροί την αρχή της 
χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, η οποία απαιτεί αποτελεσµατικό και αποδοτικό 
εσωτερικό έλεγχο, και εξασφαλίζει τη συµµόρφωση µε την αρχή της µη εφαρµογής 
διακρίσεων και την αναγνωρισιµότητα των ενεργειών της Κοινότητας. Τα µεταβιβαζόµενα 
καθήκοντα δεν είναι δυνατόν να επιφέρουν σύγκρουση καθηκόντων. 

 
 1605/2002 
1 1995/2006 Άρθρο 1.30β) 

2. 1 Εντός των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή µπορεί, όταν 
εκτελεί τον προϋπολογισµό µε έµµεση κεντρική διαχείριση ή µε αποκεντρωµένη διαχείριση 
σύµφωνα µε το άρθρο 53α ή 53γ, να µεταβιβάζει καθήκοντα δηµόσιας εξουσίας και ιδίως τα 
καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισµού  
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 α) σε οργανισµούς κοινοτικού δικαίου που αναφέρονται στο άρθρο 55 Εκτελεστικοί 
οργανισµοί 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.30β) 

 β) σε οργανισµούς που συνιστώνται από τις Κοινότητες κατά το άρθρο 185 και σε 
λοιπούς εξειδικευµένους κοινοτικούς οργανισµούς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, υπό τον όρο ότι τούτο είναι 
συµβατό µε τα καθήκοντα του εκάστοτε οργανισµού κατά τη βασική πράξη του· 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.30β) 

 γ) σε εθνικούς ή διεθνείς οργανισµούς δηµοσίου δικαίου ή σε οργανισµούς που 
διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο µε αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας, οι οποίες 
προσφέρουν επαρκείς οικονοµικές εγγυήσεις και συµµορφώνονται µε τους όρους 
που προβλέπονται στους κανόνες εφαρµογής· 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.30β) 

 δ) σε πρόσωπα που επιφορτίζονται µε την εκτέλεση συγκεκριµένων ενεργειών 
δυνάµει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσδιορίζονται 
στην αντίστοιχη βασική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49 του παρόντος 
κανονισµού. 

 
 1605/2002 

3. Όταν τα εκτελεστικά καθήκοντα ασκούνται από τους οργανισµούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, οι εν λόγω οργανισµοί εξακριβώνουν τακτικά ότι οι ενέργειες που πρέπει να 
χρηµατοδοτηθούν από τον προϋπολογισµό εκτελέσθηκαν ορθά. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.30γ) 

Αυτοί οι οργανισµοί ή πρόσωπα λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη των 
παρατυπιών και της απάτης, και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, κινούν νοµικές διαδικασίες για 
την ανάκτηση πόρων που έχουν καταβληθεί ή χρησιµοποιηθεί εσφαλµένα. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.31 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 55 

⌦ Eκτελεστικοί οργανισµοί ⌫ 

1. Οι εκτελεστικοί οργανισµοί είναι νοµικά πρόσωπα, κατά το κοινοτικό δίκαιο, τα οποία 
συνιστώνται ιδρύονται µε απόφαση της Επιτροπής και στα οποία είναι δυνατόν να 
µεταβιβάζονται εξουσίες για την εκτέλεση, εν όλω ή εν µέρει, ενός κοινοτικού προγράµµατος 
ή σχεδίου για λογαριασµό της Επιτροπής και µε δική της ευθύνη, σύµφωνα µε τον κανονισµό 
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(ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 περί θεσπίσεως του 
καταστατικού των εκτελεστικών οργανισµών που είναι επιφορτισµένοι µε ορισµένα 
καθήκοντα σχετικά µε τη διαχείριση κοινοτικών προγραµµάτων28. 

2. Η χρησιµοποίηση των αντίστοιχων επιχειρησιακών πιστώσεων πραγµατοποιείται από τον 
διευθυντή του οργανισµού  υπό άµεση διαχείριση  . 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.31 

Άρθρο 56 

1. Οσάκις η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισµό µε έµµεση κεντρική διαχείριση, 
εξασφαλίζει κατ’ αρχάς στοιχεία για την ύπαρξη και την ορθή λειτουργία στις οντότητες στις 
οποίες αναθέτει την εκτέλεση: 

 α) διαδικασιών ανάθεσης συµβάσεων και καταβολής επιδοτήσεων διαφανών, που να 
µη δηµιουργούν διακρίσεις και να αποκλείουν τη σύγκρουση συµφερόντων, καθώς 
και να τηρούν τους τίτλους V και VI του παρόντος κανονισµού αντιστοίχως, 

 β) αποτελεσµατικού και αποδοτικού συστήµατος εσωτερικών ελέγχων για τη 
διαχείριση των πράξεων, το οποίο να περιλαµβάνει αποτελεσµατικό διαχωρισµό των 
καθηκόντων του διατάκτη και του υπολόγου, ή άλλων ανάλογων καθηκόντων, 

 γ) λογιστικού συστήµατος που να επιτρέπει την επαλήθευση της χρησιµοποίησης 
των κοινοτικών πόρων και να αποτυπώνει τη χρησιµοποίηση αυτή στις 
δηµοσιονοµικές καταστάσεις της Κοινότητας, 

 δ) ανεξάρτητου εξωτερικού ελέγχου, 

 ε) πρόσβασης του κοινού στο επίπεδο πληροφόρησης που προβλέπεται στους 
κοινοτικούς κανονισµούς, 

 στ) ετήσιας εκ των υστέρων γνωστοποίησης των ονοµάτων των δικαιούχων των 
πόρων που προέρχονται από τον κοινοτικό προϋπολογισµό, σύµφωνα µε το 
άρθρο 30 παράγραφος 3. 

Η Επιτροπή είναι δυνατόν να αποδεχθεί την ισοτιµία των συστηµάτων ελέγχου, λογιστικής 
και ανάθεσης συµβάσεων των οντοτήτων στις οποίες αναφέρονται οι παράγραφοι 1 και 2 µε 
τα δικά της συστήµατα, µε τήρηση των διεθνώς παραδεκτών προτύπων. 

2. Στην περίπτωση της αποκεντρωµένης διαχείρισης ισχύουν, εν όλω ή εν µέρει, τα κριτήρια 
της παραγράφου 1, µε την εξαίρεση του κριτηρίου του στοιχείου ε), ανάλογα µε τον βαθµό 
αποκέντρωσης που έχει συµφωνηθεί µεταξύ της Επιτροπής και της οικείας τρίτης χώρας, 
εθνικού ή διεθνούς οργανισµού δηµοσίου δικαίου. 

Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχείο α) και του άρθρου 169α, η Επιτροπή είναι 
δυνατόν να αποφασίσει: 

                                                 
28 ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1 
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– στην περίπτωση της οµαδοποίησης πόρων, και 

– υπό τους όρους που προβλέπονται στη βασική πράξη, 

να προσφύγει στις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων και καταβολής επιδοτήσεων που 
εφαρµόζει η δικαιούχος τρίτη χώρα ή που συµφωνούνται από τους δωρητές. 

Πριν λάβει σχετική απόφαση, η Επιτροπή συγκεντρώνει κατ’ αρχάς, κατά περίπτωση, 
αποδεικτικά στοιχεία για το ότι οι διαδικασίες αυτές πληρούν τις απαιτήσεις των αρχών της 
διαφάνειας και της µη εφαρµογής διακρίσεων, αποκλείουν τις συγκρούσεις συµφερόντων, 
προσφέρουν εγγυήσεις ισοδύναµες µε τα διεθνώς παραδεκτά πρότυπα και εξασφαλίζουν τη 
συµµόρφωση µε την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, η οποία απαιτεί 
αποτελεσµατικό και αποδοτικό εσωτερικό έλεγχο. 

Η εκάστοτε τρίτη χώρα, εθνικός ή διεθνής οργανισµός δηµοσίου δικαίου πρέπει να 
αναλαµβάνει την υποχρέωση συµµόρφωσης µε τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

 α) να ακολουθεί, µε την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, 
τα κριτήρια της παραγράφου 1, 

 β) να εγγυάται ότι ο έλεγχος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) 
ασκείται από εθνικό όργανο ανεξάρτητων εξωτερικών ελέγχων, 

 γ) να διενεργεί τακτικούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι οι ενέργειες προς 
χρηµατοδότηση από τον κοινοτικό προϋπολογισµό έχουν εκτελεσθεί ορθώς, 

 δ) να λαµβάνει τα ενδεδειγµένα µέτρα για την πρόληψη παρατυπιών και απάτης, 
καθώς και, εάν τούτο κρίνεται αναγκαίο, να ασκεί διώξεις για την ανάκτηση των 
χρηµατικών ποσών που έχουν καταβληθεί εσφαλµένα 

3. Η Επιτροπή µεριµνά για την εποπτεία, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης των 
καθηκόντων που αναθέτει. Κατά την εφαρµογή των δικών της συστηµάτων ελέγχου λαµβάνει 
υπόψη την ισοδυναµία τους µε τα συστήµατα των ελεγχόµενων. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 57 

⌦ Όρια στη µεταβίβαση εξουσιών ⌫ 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.32 

(προσαρµοσµένο) 

1. Η Επιτροπή δεν µπορεί να αναθέτει πράξεις χρησιµοποίησης πόρων προερχόµενων από 
τον προϋπολογισµό, συµπεριλαµβανόµενης της καταβολής και είσπραξης, σε εξωτερικές 
οντότητες ή οργανισµούς του ιδιωτικού τοµέα, µε την εξαίρεση της περίπτωσης του άρθρου 
54 παρ. 2 στοιχείο γ) ⌦ 53 παράγραφος 1 σηµείο 2 στοιχεία στ) και ζ) ⌫ ή συγκεκριµένων 
περιπτώσεων, οι οποίες συνεπάγονται πληρωµές υποκείµενες σε όρους και για ποσά 
καθοριζόµενα από την Επιτροπή, προς δικαιούχους που προσδιορίζονται από την Επιτροπή, 
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ενώ δεν συνεπάγονται την άσκηση διακριτικής ευχέρειας από την οντότητα ή τον οργανισµό 
που πραγµατοποιεί τις πληρωµές. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

2. Τα καθήκοντα που είναι δυνατόν να ανατίθενται µέσω συµβάσεων σε εξωτερικούς φορείς 
ή οργανισµούς ιδιωτικού δικαίου, εκτός αυτών στους οποίους έχει ανατεθεί δηµόσια 
υπηρεσία υπό την εγγύηση του κράτους, είναι καθήκοντα τεχνικής πραγµατογνωµοσύνης και 
διοικητικά, προπαρασκευαστικά ή δευτερεύοντα καθήκοντα που δεν εµπεριέχουν ούτε 
άσκηση δηµόσιας εξουσίας ούτε άσκηση διακριτικής ευχέρειας εκτίµησης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Άρθρο 58 

⌦ ∆ιαχωρισµός καθηκόντων ⌫ 

Τα καθήκοντα του διατάκτη και του υπολόγου είναι διαχωρισµένα και ασυµβίβαστα µεταξύ 
τους. 

ΤΜΗΜΑ 2 

∆ΙΑΤΑΚΤΗΣ 

Άρθρο 59 

⌦ Ο διατάκτης ⌫ 

1. Καθήκοντα διατάκτη ασκεί το όργανο. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.33α) 

1α. Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, ο όρος «υπάλληλοι» αναφέρεται στα πρόσωπα 
που υπάγονται στον Κανονισµό Υπηρεσιακής Κατάστασης. 
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 1995/2006 Άρθρο 1.33β) 

2. Κάθε όργανο καθορίζει στους εσωτερικούς διοικητικούς κανόνες του τους υπαλλήλους του 
ενδεδειγµένου επιπέδου στους οποίους µεταβιβάζει αναθέτει αρµοδιότητες διατάκτη υπό τους 
όρους που προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισµό του, την έκταση των µεταβιβαζόµενων 
ανατιθέµενων αρµοδιοτήτων και τη δυνατότητα των εξουσιοδοτουµένων να µεταβιβάζουν 
αναθέτουν περαιτέρω τις αρµοδιότητές τους. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.33γ) 

3. Οι κύριες και δευτερεύουσες µεταβιβάσεις Η κύρια και δευτερεύουσα ανάθεση 
αρµοδιοτήτων διατάκτη πραγµατοποιούνται µόνο σε υπαλλήλους. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

4. Οι κύριοι ή δευτερεύοντες διατάκτες µπορούν να ενεργούν µόνο εντός των ορίων που 
καθορίζονται από την πράξη µεταβίβασης ανάθεσης ή δευτερεύουσας µεταβίβασης ανάθεσης 
αρµοδιοτήτων. Ο αρµόδιος κύριος ή δευτερεύων διατάκτης µπορεί να επικουρείται στο έργο 
του από έναν ή περισσοτέρους υπαλλήλους στους οποίους ανατίθεται να πραγµατοποιούν, 
υπό την ευθύνη του κύριου ή δευτερεύοντος διατάκτη, ορισµένες πράξεις αναγκαίες για την 
εκτέλεση του προϋπολογισµού και την απόδοση των λογαριασµών. 

Άρθρο 60 

⌦ Εξουσίες και καθήκοντα του διατάκτη ⌫ 

1. Ο διατάκτης αναλαµβάνει σε καθένα από τα όργανα την εκτέλεση των εσόδων και των 
δαπανών σύµφωνα µε τις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και τη διασφάλιση 
της νοµιµότητας και της κανονικότητάς τους. 

 
 1605/2002 Άρθρο 60(4) 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

42. ⌦ Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ⌫ Οο κύριος διατάκτης, 
 σύµφωνα  ακολουθώντας  µε το άρθρο 28α και  τους ελάχιστους κανόνες που 

θεσπίζει καθένα από τα όργανα και λαµβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που συνδέονται µε 
το διαχειριστικό περιβάλλον και µε τη φύση των χρηµατοδοτούµενων ενεργειών, δηµιουργεί 
την οργανωτική δοµή καθώς και τα ⌦ συστήµατα ⌫ και τις διαδικασίες εσωτερικής 
εσωτερικού ελέγχου που ενδείκνυνται για την άσκηση των καθηκόντων του/της  . Η 
δηµιουργία τέτοιας δοµής και συστηµάτων συνοδεύεται από περιεκτική ανάλυση 
κινδύνου.  περιλαµβανοµένων ενδεχοµένως εκ των υστέρων επαληθεύσεων. Πριν εγκριθεί 
µία πράξη, οι επιχειρησιακές και δηµοσιονοµικές πτυχές της επαληθεύονται από υπαλλήλους 
διαφορετικούς από τον υπάλληλο που άρχισε την πράξη. Η εκ των προτέρων, εκ των υστέρων 
και η έναρξη επαλήθευσης µιας πράξης αποτελούν χωριστά καθήκοντα. 
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 1605/2002 

2. Για την εκτέλεση των δαπανών, ο κύριος και ο δευτερεύων διατάκτης προβαίνουν σε 
δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις πιστώσεων και σε νοµικές δεσµεύσεις, στην εκκαθάριση των 
δαπανών και στην έκδοση των ενταλµάτων πληρωµής καθώς και στις προκαταρκτικές 
πράξεις που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση αυτή των πιστώσεων. 

3. Η εκτέλεση των εσόδων συµπεριλαµβάνει την κατάρτιση των προβλέψεων απαιτήσεων, τη 
βεβαίωση των δικαιωµάτων είσπραξης και την έκδοση των ενταλµάτων είσπραξης. Εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, περιλαµβάνει και την παραίτηση από απαιτήσεις ήδη βεβαιωθείσες. 

4. Ο κύριος διατάκτης, ακολουθώντας τους ελάχιστους κανόνες που θεσπίζει καθένα από τα 
όργανα και λαµβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που συνδέονται µε το διαχειριστικό 
περιβάλλον και µε τη φύση των χρηµατοδοτούµενων ενεργειών, δηµιουργεί την οργανωτική 
δοµή καθώς και τα συστήµατα και τις διαδικασίες εσωτερικής διαχείρισης και ελέγχου που 
ενδείκνυνται για την άσκηση των καθηκόντων του, περιλαµβανοµένων ενδεχοµένως εκ των 
υστέρων επαληθεύσεων. Πριν εγκριθεί µία πράξη, οι επιχειρησιακές και δηµοσιονοµικές 
πτυχές της επαληθεύονται από υπαλλήλους διαφορετικούς από τον υπάλληλο που άρχισε την 
πράξη. Η εκ των προτέρων, εκ των υστέρων και η έναρξη επαλήθευσης µιας πράξης 
αποτελούν χωριστά καθήκοντα. 

 
 νέο 

4. Κάθε πράξη υπόκειται τουλάχιστον σε εκ των προτέρων έλεγχο στηριζόµενο σε εξέταση 
βάσει εγγράφων και στα διαθέσιµα αποτελέσµατα ελέγχων που έχουν ήδη διενεργηθεί, σε 
σχέση µε τις επιχειρησιακές και οικονοµικές πτυχές της πράξης.  

Οι εκ των προτέρων έλεγχοι περιλαµβάνουν την έναρξη και την επαλήθευση πράξης. 

Για συγκεκριµένη πράξη, οι υπάλληλοι που διενεργούν την επαλήθευση είναι διαφορετικοί 
από τους υπαλλήλους που κίνησαν την πράξη, και δεν υπάγονται ιεραρχικά σε αυτούς.  

5. Ο κύριος διατάκτης µπορεί να καθιερώσει εκ των υστέρων ελέγχους προκειµένου να 
επαληθεύει τις πράξεις που έχουν ήδη εγκριθεί από τους εκ των προτέρων ελέγχους. Οι εν 
λόγω έλεγχοι µπορούν να διοργανώνονται δειγµατοληπτικά βάσει ανάλυσης των κινδύνων. 

Οι εκ των προτέρων έλεγχοι διενεργούνται από υπαλλήλους άλλους από εκείνους οι οποίοι 
είναι υπεύθυνοι για τους εκ των υστέρων ελέγχους. Οι αρµόδιοι υπάλληλοι για τους εκ των 
υστέρων ελέγχους δεν υπάγονται ιεραρχικά στους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για τους 
εκ των υστέρων ελέγχους. 

 
 1605/2002 

56. Κάθε υπάλληλος υπεύθυνος για τον έλεγχο της διαχείρισης των δηµοσιονοµικών πράξεων 
οφείλει να έχει τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα. Ακολουθεί ειδικό κώδικα 
επαγγελµατικών προτύπων που ορίζει κάθε όργανο. 

67. Οποιοσδήποτε υπάλληλος συµµετέχων στη δηµοσιονοµική διαχείριση και στον έλεγχο 
των πράξεων θεωρήσει ότι µια απόφαση, την οποία η προϊσταµένη του αρχή του επιβάλλει να 
εφαρµόσει ή να αποδεχθεί, είναι παράτυπη ή αντίθετη προς τις αρχές της χρηστής 
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δηµοσιονοµικής διαχείρισης ή τους επαγγελµατικούς κανόνες τους οποίους υποχρεούται να 
τηρεί, οφείλει να το επισηµάνει εγγράφως στον κύριο διατάκτη και, σε περίπτωση αδράνειας 
του διατάκτη, στην υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 66 παράγραφος 4. Σε περίπτωση 
παράνοµης δραστηριότητας, απάτης ή δωροδοκίας που ενδέχεται να θίξουν τα συµφέροντα 
της Κοινότητας, ενηµερώνει τις αρχές και τις υπηρεσίες που ορίζονται από την ισχύουσα 
νοµοθεσία. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.34 
 νέο 

78. Ο κύριος διατάκτης κύριας µεταβίβασης προβαίνει προς το οικείο όργανο σε απολογισµό 
της άσκησης των καθηκόντων του µε τη µορφή ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων, η οποία 
συνοδεύεται από δηµοσιονοµικά και διαχειριστικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι οι  η 
οποία περιλαµβάνει δηµοσιονοµικά και διαχειριστικά στοιχεία, καθώς και τα αποτελέσµατα 
των ελέγχων, δηλώνοντας ότι,  πληροφορίες της έκθεσης είναι αληθείς και ακριβείς, εκτός 
εάν ορίζεται άλλως σε οποιεσδήποτε επιφυλάξεις σχετικές µε συγκεκριµένους τοµείς εσόδων 
και δαπανών  µπορεί ευλόγως να υποθέσει ότι: . 

α) τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην έκθεση είναι αληθή και ακριβή, 

 
 νέο 

β) οι πόροι που χορηγήθηκαν για τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην έκθεση 
χρησιµοποιήθηκαν σύµφωνα µε τον προορισµό τους και µε την αρχή της χρηστής 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης, 

γ) οι θεσπισθείσες διαδικασίες ελέγχου παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα ως προς τη 
νοµιµότητα και κανονικότητα των υποκείµενων πράξεων. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.34 

Η έκθεση αυτή αναφέρει τα αποτελέσµατα των πράξεών του µε παραποµπή στους στόχους, 
στους συναφείς µε τις πράξεις αυτές κινδύνους, στη χρησιµοποίηση των πόρων και στην 
αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Ο εσωτερικός 
ελεγκτής λαµβάνει υπόψη του την ετήσια αυτή έκθεση και κάθε άλλο διαθέσιµο 
πληροφοριακό στοιχείο. Το αργότερο στις 15 Ιουνίου κάθε έτους, η Επιτροπή διαβιβάζει 
στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή σύνοψη των ετήσιων εκθέσεων του 
προηγούµενου έτους. 
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 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
1 1995/2006 Άρθρο 1.35α) 
 νέο 

ΤΜΗΜΑ 3 

ΥΠΟΛΟΓΟΣ 

Άρθρο 61 

⌦ Εξουσίες και καθήκοντα του υπολόγου ⌫ 

1. Κάθε όργανο διορίζει έναν υπόλογο, ο οποίος αναλαµβάνει, στο πλαίσιο του οικείου 
οργάνου: 

 α) την ορθή εκτέλεση των πληρωµών, την είσπραξη των εσόδων και των 
βεβαιωµένων απαιτήσεων· 

 β) την προετοιµασία και την υποβολή των λογαριασµών σύµφωνα µε τον τίτλο VII· 

 γ) την τήρηση των λογαριασµών σύµφωνα µε τον τίτλο VII· 

 δ) τον καθορισµό, σύµφωνα µε τον τίτλο VII, των λογιστικών  διαδικασιών  
κανόνων και µεθόδων καθώς και του λογιστικού σχεδίου· 

 ε) τον καθορισµό και την επικύρωση των λογιστικών συστηµάτων και, εφόσον 
κρίνεται σκόπιµο, την επικύρωση των συστηµάτων που καθορίζονται από τον 
διατάκτη για την παροχή ή δικαιολόγηση λογιστικών πληροφοριών· 1 o υπόλογος 
διαθέτει έχει την εξουσία να επαληθεύει  ανά πάσα στιγµή  την τήρηση των 
κριτηρίων επικύρωσης·  

 στ) τη διαχείριση του ταµείου. 

 
 νέο 

1α. Ο υπόλογος της Επιτροπής είναι αρµόδιος να καθορίζει τους λογιστικούς κανόνες και 
τα εναρµονισµένα λογιστικά σχέδια σύµφωνα µε τον Τίτλο VII. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

2. Ο υπόλογος λαµβάνει από τους διατάκτες, οι οποίοι εγγυώνται την αξιοπιστία τους, όλες 
τις αναγκαίες πληροφορίες για την κατάρτιση λογαριασµών που να παρέχουν πιστή 
απεικόνιση της περιουσιακής κατάστασης των Κοινοτήτων ⌦ οικονοµικής κατάστασης των 
οργάνων ⌫ και της εκτέλεσης του προϋπολογισµού. 
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 1995/2006 Άρθρο 1.35β) 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

2a. Πριν εγκριθούν οι λογαριασµοί από το οικείο όργανο, ⌦ ή τον οργανισµό που 
αναφέρεται στο άρθρο 185 ⌫, ο υπόλογος τους υπογράφει, πιστοποιώντας κατά τον τρόπο 
αυτό ότι µπορεί ευλόγως να υποθέσει ότι οι εν λόγω λογαριασµοί αποδίδουν αληθή και 
ακριβή εικόνα της δηµοσιονοµικής κατάστασης του οργάνου ⌦ ή του οργανισµού που 
αναφέρεται στο άρθρο 185 ⌫. 

Προς τούτο, ο υπόλογος βεβαιώνεται ότι οι λογαριασµοί έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τους 
λογιστικούς κανόνες  και τις διαδικασίες  ⌦ της Ένωσης ⌫, µεθόδους και συστήµατα 
που έχουν δηµιουργηθεί µε δική του ευθύνη, όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισµό για 
τους λογαριασµούς του οικείου οργάνου, καθώς και ότι όλα τα έσοδα και οι δαπάνες έχουν 
εγγραφεί στους λογαριασµούς αυτούς. 

Οι κύριοι διατάκτες διαβιβάζουν όλα τα στοιχεία που χρειάζεται ο υπόλογος για την άσκηση 
των καθηκόντων του. 

Οι διατάκτες παραµένουν πλήρως υπεύθυνοι για την ορθή χρησιµοποίηση των πόρων που 
διαχειρίζονται, καθώς και για τη νοµιµότητα και κανονικότητα των δαπανών που 
πραγµατοποιούνται υπό τον έλεγχό τους  καθώς και για την πληρότητα και την ακρίβεια 
των πληροφοριών που διαβιβάζονται στον υπόλογο.  . 

2β. Ο υπόλογος έχει την εξουσία να ελέγχει τα λαµβανόµενα στοιχεία, καθώς και να 
πραγµατοποιεί τυχόν περαιτέρω ελέγχους που κρίνει αναγκαίους πριν από την υπογραφή των 
λογαριασµών. 

Εάν απαιτείται, διατυπώνει επιφυλάξεις και εξηγεί επακριβώς τη φύση και την έκταση των 
επιφυλάξεων αυτών. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.35γ) 

3. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισµό, ο υπόλογος είναι ο µόνος 
εξουσιοδοτηµένος να διαχειρίζεται χρηµατικά ποσά και αξίες. Είναι δε υπεύθυνος για τη 
φύλαξή τους. 

 
 νέο 

4. Στο πλαίσιο της εφαρµογής ενός προγράµµατος ή ενέργειας, µπορούν να ανοιχθούν 
καταπιστευµατικοί λογαριασµοί στο όνοµα της Επιτροπής και για λογαριασµό της 
προκειµένου να καταστεί δυνατή η διαχείρισή τους από οντότητα του άρθρου 53 παράγραφος 
1 σηµείο 2 στοιχεία γ) και δ). 

Οι λογαριασµοί αυτοί ανοίγονται υπό την ευθύνη του διατάκτη που είναι επιφορτισµένος µε 
την εφαρµογή του προγράµµατος ή της ενέργειας κατόπιν συµφωνίας µε τον υπόλογο της 
Επιτροπής. 

Η διαχείριση του εν λόγω τραπεζικού λογαριασµού διενεργείται υπ’ευθύνη του διατάκτη. 
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 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 62 

⌦ Εξουσίες που µπορούν να µεταβιβασθούν ανατεθούν από τον υπόλογο ⌫ 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.36 

Ο υπόλογος µπορεί, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, να µεταβιβάσει αναθέσει 
ορισµένα καθήκοντα σε υφισταµένους του. 

 
 1605/2002 

Η πράξη µεταβίβασης ανάθεσης ορίζει τα καθήκοντα που ανατίθενται στους 
εξουσιοδοτούµενους. 

ΤΜΗΜΑ 4 

ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.37 

(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 63 

⌦ Πάγιες προκαταβολές ⌫ 

1. Οι πάγιες προκαταβολές είναι δυνατόν να συνιστώνται για τη συγκέντρωση εσόδων πέραν 
των ιδίων πόρων και για την καταβολή µικρών ποσών, κατά τον ορισµό των κανόνων 
εφαρµογής. 

Ωστόσο, στον τοµέα της διαχείρισης κρίσεων και της ανθρωπιστικής βοήθειας, κατά την 
έννοια του άρθρου 110, οι πάγιες προκαταβολές είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται χωρίς 
περιορισµό ως προς το ύψος τους, τηρουµένου όµως του επιπέδου των πιστώσεων που έχει 
εγγράψει η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή στην αντίστοιχη γραµµή του 
προϋπολογισµού για το τρέχον οικονοµικό έτος. 

2. Οι πάγιες προκαταβολές τροφοδοτούνται από τον υπόλογο του οικείου οργάνου και 
τίθενται υπό την ευθύνη των υπολόγων παγίων προκαταβολών που διορίζονται από τον 
υπόλογο του οργάνου. 
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 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Άρθρο 64 

⌦ Αναστολή και ανάκληση των αρµοδιοτήτων που έχουν µεταβιβασθεί ανατεθεί στους 
διατάκτες ⌫ 

1. Με την επιφύλαξη ενδεχοµένων πειθαρχικών µέτρων, η κύρια ή η δευτερεύουσα 
µεταβίβαση ανάθεση αρµοδιοτήτων µπορεί να αφαιρεθεί ανά πάσα στιγµή, προσωρινά ή 
οριστικά, από τους κύριους και τους δευτερεύοντες διατάκτες, από την αρχή που τους 
διόρισε. 

2. Με την επιφύλαξη ενδεχοµένων πειθαρχικών µέτρων, ο υπόλογος µπορεί ανά πάσα στιγµή 
να ανακληθεί από τα καθήκοντά του, προσωρινά ή οριστικά, από την αρχή που τον διόρισε. 

3. Με την επιφύλαξη ενδεχοµένων πειθαρχικών µέτρων, οι υπόλογοι πάγιων προκαταβολών 
µπορούν ανά πάσα στιγµή να ανακληθούν από τα καθήκοντά τους, προσωρινά ή οριστικά, 
από την αρχή που τους διόρισε. 

Άρθρο 65 

⌦ Ευθύνη του διατάκτη για παράνοµη δραστηριότητα, απάτη ή δωροδοκία ⌫ 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.38 

1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν προδικάζουν την ποινική ευθύνη που είναι 
δυνατόν να υπέχουν οι υπάλληλοι στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 64, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της οικείας εθνικής νοµοθεσίας και µε τις διατάξεις περί προστασίας των 
οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης και καταπολέµησης του χρηµατισµού των 
υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της Ένωσης ή των κρατών µελών. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

2. Κάθε διατάκτης, υπόλογος ή υπόλογος πάγιων προκαταβολών υπέχει πειθαρχική και 
χρηµατική ευθύνη, υπό τους όρους που προβλέπονται από τον κανονισµό υπηρεσιακής 
κατάστασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 66, 67 και 68. Σε περίπτωση 
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παράνοµης δραστηριότητας, απάτης ή δωροδοκίας που ενδέχεται να θίξουν τα συµφέροντα 
της Κοινότητας, θα επιλαµβάνονται του θέµατος οι αρχές και υπηρεσίες που ορίζονται από 
την ισχύουσα νοµοθεσία. 

ΤΜΗΜΑ 2 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ 
∆ΙΑΤΑΚΤΕΣ 

Άρθρο 66 

⌦ Κανόνες που εφαρµόζονται για τους διατάκτες ⌫ 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.39α) 

1. Ο διατάκτης υπέχει ευθύνη προς καταβολή χρηµατικής αποζηµίωσης κατά τα οριζόµενα 
στον Κανονισµό Υπηρεσιακής Κατάστασης. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.39β) 

1α. Η απαίτηση προς καταβολή χρηµατικής αποζηµίωσης ισχύει ιδίως εφόσον: 

 α) ο διατάκτης, είτε από πρόθεση είτε λόγω βαρείας αµέλειάς του, βεβαιώνει 
δικαιώµατα είσπραξης ή εκδίδει εντάλµατα είσπραξης, αναλαµβάνει δαπάνη ή 
υπογράφει ένταλµα πληρωµής χωρίς να τηρήσει τις διατάξεις του δηµοσιονοµικού 
κανονισµού και των κανόνων εφαρµογής του, 

 β) ο διατάκτης, είτε από πρόθεση είτε λόγω βαρείας αµέλειάς του, παραλείπει να 
συντάξει έγγραφο βεβαίωσης οφειλής, αµελεί να εκδώσει ένταλµα είσπραξης ή 
καθυστερεί την έκδοσή του ή την έκδοση εντάλµατος πληρωµής, εκθέτοντας έτσι το 
οικείο όργανο στην άσκηση ενδίκων µέσων εκ µέρους τρίτων. 

 
 1605/2002 

2. Όταν ο κύριος ή ο δευτερεύων διατάκτης θεωρεί ότι µια απόφαση που εµπίπτει στις 
αρµοδιότητές του είναι παράτυπη ή αντιβαίνει προς τις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης, οφείλει να το επισηµάνει εγγράφως στην εξουσιοδοτούσα αρχή. Αν η 
εξουσιοδοτούσα αρχή δώσει εγγράφως στον κύριο ή τον δευτερεύοντα διατάκτη 
αιτιολογηµένη εντολή λήψης της ανωτέρω απόφασης, ο κύριος ή ο δευτερεύων διατάκτης 
απαλλάσσεται από την ευθύνη του. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.39γ) 

3. Στην περίπτωση δευτερεύουσας µεταβίβασης ανάθεσης αρµοδιοτήτων στο πλαίσιο των 
υπηρεσιών του, ο κύριος διατάκτης κύριας µεταβίβασης συνεχίζει να είναι υπεύθυνος για την 
αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα των συστηµάτων εσωτερικής διαχείρισης και 
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ελέγχου που δηµιουργούνται, καθώς και για την επιλογή του δευτερεύοντος διατάκτη 
δευτερεύουσας µεταβίβασης. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.39δ) 

4. Κάθε όργανο συγκροτεί υπηρεσία εξειδικευµένη στις δηµοσιονοµικές παρατυπίες ή 
συµµετέχει σε κοινή υπηρεσία η οποία συγκροτείται από πλείονα όργανα. Οι υπηρεσίες αυτές 
λειτουργούν ανεξάρτητα και αποφαίνονται για την ύπαρξη και τις πιθανές συνέπειες τυχόν 
δηµοσιονοµικής παρατυπίας. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

Βάσει της γνώµης της υπηρεσίας αυτής, το οικείο όργανο αποφασίζει την κίνηση διαδικασίας 
πειθαρχικής ή χρηµατικής ευθύνης. Αν η υπηρεσία ανακαλύψει συστηµικά προβλήµατα, 
διαβιβάζει στον διατάκτη και στον κύριο διατάκτη, εάν αυτός δεν ευθύνεται, καθώς και στον 
εσωτερικό ελεγκτή έκθεση συνοδευόµενη από συστάσεις. 

ΤΜΗΜΑ 3 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥΣ 
ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 

Άρθρο 67 

⌦ Κανόνες που εφαρµόζονται για τους υπολόγους ⌫ 

Ο υπόλογος, υπό τους όρους και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στον 
κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης, υπέχει πειθαρχική ή χρηµατική ευθύνη. Συνιστά, ιδίως, 
παράπτωµα που είναι δυνατόν να συνεπάγεται την ευθύνη του υπολόγου πάγιων 
προκαταβολών: 

 α) η απώλεια ή η φθορά χρηµάτων, αξιών και εγγράφων των οποίων έχει τη φύλαξη· 

 β) η αδικαιολόγητη µεταβολή τραπεζικών λογαριασµών ή τρεχούµενων 
ταχυδροµικών λογαριασµών· 

 γ) η διενέργεια εισπράξεων ή πληρωµών που δεν είναι σύµφωνες µε τα αντίστοιχα 
εντάλµατα είσπραξης ή πληρωµής· 

 δ) η παράλειψη είσπραξης των οφειλόµενων εσόδων. 

Άρθρο 68 

⌦ Κανόνες που εφαρµόζονται για τους υπολόγους πάγιων προκαταβολών ⌫ 

Ο υπόλογος πάγιων προκαταβολών, υπό τους όρους και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης, υπέχει πειθαρχική ή χρηµατική 
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ευθύνη. Συνιστά, ιδίως, παράπτωµα που είναι δυνατόν να συνεπάγεται την ευθύνη του 
υπολόγου πάγιων προκαταβολών: 

 α) η απώλεια ή η φθορά χρηµάτων, αξιών και εγγράφων των οποίων έχει τη φύλαξη· 

 β) η αδυναµία αιτιολόγησης µε κανονικά παραστατικά των πληρωµών που 
πραγµατοποιεί· 

 γ) η διενέργεια πληρωµών σε άλλους πέραν των δικαιούχων· 

 δ) η παράλειψη είσπραξης των οφειλόµενων εσόδων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΟ∆ΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Άρθρο 69 

⌦ Ίδιοι πόροι ⌫ 

Τα έσοδα που δηµιουργούνται από τους ιδίους πόρους, που αναφέρονται στην απόφαση του 
Συµβουλίου για το σύστηµα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων της Ένωσης, αποτελούν το 
αντικείµενο πρόβλεψης, η οποία εγγράφεται στον προϋπολογισµό και εκφράζεται σε ευρώ. Η 
απόδοσή τους πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον κανονισµό του Συµβουλίου για την 
εφαρµογή της προαναφερόµενης απόφασης. 

ΤΜΗΜΑ 2 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 70 

⌦ Πρόβλεψη απαίτησης ⌫ 

1. Όταν ο αρµόδιος διατάκτης διαθέτει επαρκείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά µε 
κάθε µέτρο ή κατάσταση που µπορεί να δηµιουργήσει απαίτηση της Ένωσης, ο αρµόδιος 
διατάκτης προβαίνει κατ’αρχάς σε πρόβλεψη της απαίτησης.  
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 νέο 

1α Η πρόβλεψη της απαίτησης προσαρµόζεται από τον αρµόδιο διατάκτη µόλις 
υποπέσει στην αντίληψή του τροποποίηση του µέτρου ή αλλαγή της κατάστασης που 
δηµιούργησε την απαίτηση. 

Κατά την έκδοση εντάλµατος είσπραξης για µέτρο ή κατάσταση που είχε οδηγήσει 
προηγουµένως σε πρόβλεψη απαιτήσεων, τα οικεία ποσά προσαρµόζονται ανάλογα από 
τον αρµόδιο διατάκτη. 

Κατά την έκδοση εντάλµατος είσπραξης για το ίδιο ποσό, η πρόβλεψη των απαιτήσεων 
µηδενίζεται. 

 
 1605/2002 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι ίδιοι πόροι που προσδιορίζονται στην απόφαση 
του Συµβουλίου για το σύστηµα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων της Ένωσης και οι οποίοι 
καταβάλλονται κατά ανά τακτά διαστήµατα από τα κράτη µέλη δεν αποτελούν το αντικείµενο 
πρόβλεψης απαίτησης πριν από την απόδοση στην Επιτροπή των αντίστοιχων ποσών από τα 
κράτη µέλη. Αποτελούν το αντικείµενο εντάλµατος είσπραξης εκδιδόµενου από τον αρµόδιο 
διατάκτη. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

ΤΜΗΜΑ 3 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Άρθρο 71 

⌦ Βεβαίωση απαιτήσεων ⌫ 

1. Βεβαίωση µιας απαίτησης είναι η πράξη µε την οποία ο κύριος ή δευτερεύων διατάκτης: 

 α) επαληθεύει την ύπαρξη οφειλής των οφειλών του οφειλέτη· 

 β) προσδιορίζει ή επαληθεύει την ύπαρξη και το ποσό της οφειλής· 

 γ) επαληθεύει τους όρους υπό τους οποίους η οφειλή καθίσταται απαιτητή. 

2. Οι ίδιοι πόροι που αποδίδονται στην Επιτροπή καθώς και κάθε απαίτηση που 
προσδιορίζεται ως βεβαία, εκκαθαρισµένη και απαιτητή πρέπει να βεβαιώνονται µε ένταλµα 
είσπραξης εγχειριζόµενο στον υπόλογο, ακολουθούµενο από χρεωστικό σηµείωµα προς τον 
οφειλέτη, τα οποία εκδίδονται και τα δύο από τον αρµόδιο διατάκτη. 

3. Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ανακτώνται. 
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4. Οι όροι υπό τους οποίους οφείλονται τόκοι υπερηµερίας στις Κοινότητες στην Ένωση 
προσδιορίζονται στους κανόνες εφαρµογής. 

ΤΜΗΜΑ 4 

ΕΝΤΟΛΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

Άρθρο 72 

⌦ Εντολή είσπραξης ⌫ 

1. Εντολή είσπραξης είναι η πράξη µε την οποία ο αρµόδιος κύριος ή δευτερεύων διατάκτης 
παραγγέλλει στον υπόλογο, µε την έκδοση εντάλµατος είσπραξης, να εισπράξει απαίτηση την 
οποία έχει βεβαιώσει. 

2. Το οικείο όργανο µπορεί να διατυπώσει επίσηµα τη βεβαίωση απαίτησης εις βάρος 
προσώπων, εκτός των κρατών, σε απόφαση που αποτελεί τίτλο εκτελεστό κατά την έννοια 
του άρθρου 299 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΚ. 

ΤΜΗΜΑ 5 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ 

Άρθρο 73 

⌦ Κανόνες περί είσπραξης ⌫ 

1. Ο υπόλογος αναλαµβάνει την εκτέλεση των ενταλµάτων είσπραξης των απαιτήσεων που 
έχουν εκδοθεί κατά τα δέοντα από τον αρµόδιο διατάκτη. Οφείλει δε να επιδεικνύει επιµέλεια 
µε σκοπό την εξασφάλιση της είσπραξης των εσόδων των Κοινοτήτων της Ένωσης και να 
φροντίζει για τη διαφύλαξη των δικαιωµάτων της Ένωσης. των Κοινοτήτων. 

Ο υπόλογος προβαίνει σε είσπραξη κατά συµψηφισµό και κατά το οφειλόµενο ποσό των 
απαιτήσεων των Κοινοτήτων της Ένωσης έναντι κάθε οφειλέτη ο οποίος είναι ο ίδιος 
κάτοχος απαίτησης βεβαίας, εκκαθαρισµένης και απαιτητής έναντι της Ένωσης. των 
Κοινοτήτων. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.40 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

2. Όταν ο αρµόδιος κύριος διατάκτης προτίθεται να παραιτηθεί εν όλω ή εν µέρει από την 
είσπραξη βεβαιωθείσας απαίτησης, βεβαιώνεται, µε τις διαδικασίες και τα κριτήρια που 
προβλέπονται στους κανόνες εφαρµογής, ότι η παραίτηση είναι κανονική και σύµφωνη προς 
τις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και της αναλογικότητας. Η απόφαση 
παραίτησης πρέπει να είναι αιτιολογηµένη. Ο διατάκτης µπορεί να µεταβιβάσει αναθέσει 
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περαιτέρω την έκδοση αυτής της απόφασης µόνο υπό τους όρους που προβλέπονται στους 
κανόνες εφαρµογής. 

Ο αρµόδιος κύριος διατάκτης µπορεί ακόµη να ακυρώσει ή να αναπροσαρµόσει βεβαιωθείσα 
απαίτηση  εν όλω ή εν µέρει , υπό τους όρους που προβλέπονται στους κανόνες 
εφαρµογής. Η µερική ακύρωση βεβαιωθείσας απαίτησης δεν σηµαίνει παραίτηση του 
βεβαιωθέντος δικαιώµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
 1995/2006 Άρθρο 1.41 

(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 73α 

⌦ Προθεσµία παραγραφής ⌫ 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων συγκεκριµένων κανονισµών και της εφαρµογής της 
απόφασης του Συµβουλίου που διέπει το σύστηµα ιδίων πόρων των Κοινοτήτων της Ένωσης, 
οι απαιτήσεις της Ένωσης των Κοινοτήτων έναντι τρίτων καθώς και οι απαιτήσεις τρίτων 
έναντι της Ένωσης·των Κοινοτήτων υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή. 

Η ηµεροµηνία για τον υπολογισµό της επέλευσης της παραγραφής και οι προϋποθέσεις για τη 
διακοπή του υπολογισµού αυτού καθορίζονται στους κανόνες εφαρµογής. 

 
 νέο 

Άρθρο 73β 

Εθνική µεταχείριση των απαιτήσεων της Ένωσης 

Οι απαιτήσεις της Ένωσης δεν τυγχάνουν λιγότερο ευνοϊκής µεταχείρισης από ό,τι οι 
απαιτήσεις δηµοσίων οργανισµών στα κράτη µέλη όπου έχει διεξαχθεί η διαδικασία 
είσπραξης. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 74 

⌦ Πρόστιµα, κυρώσεις και παραγόµενοι τόκοι που επιβάλλονται από την Επιτροπή ⌫ 

Τα έσοδα ⌦ ποσά ⌫ που εισπράττονται ως πρόστιµα, χρηµατικές και λοιπές ποινές καθώς 
και οι παραγόµενοι τόκοι,  ποινές και κυρώσεις, και κάθε παραγόµενος τόκος ή άλλα έσοδα 
που δηµιουργούνται από αυτά  δεν εγγράφονται οριστικά ως έσοδα του προϋπολογισµού 
ενόσω οι αντίστοιχες αποφάσεις είναι δυνατόν να ακυρωθούν ⌦ ανατραπούν ⌫ από το 
∆ικαστήριο. 
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 νέο 

Τα ποσά που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο εγγράφονται ως έσοδα του 
προϋπολογισµού το αργότερο κατά το έτος που ακολουθεί την εξάντληση όλων των ένδικων 
µέσων, στον βαθµό που δεν επιστρέφονται στην οντότητα που τα έχει καταβάλει σύµφωνα µε 
απόφαση του ∆ικαστηρίου. 

Εντούτοις, ποσό που δεν υπερβαίνει το 2% των συνολικών ποσών που αναφέρονται στην 
πρώτη παράγραφο παρακρατείται ως εγγύηση ώστε να εξασφαλιστεί µια ελάχιστη 
απόδοση επί των κεφαλαίων εάν το ∆ικαστήριο ανατρέψει την απόφαση για την επιβολή 
του προστίµου. Αυτό το ποσό εγγράφεται ως έσοδο του προϋπολογισµού τα επόµενα έτη. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
1 1995/2006 Άρθρο 1.42 
 νέο 

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρµόζεται στις αποφάσεις εκκαθάρισης λογαριασµών ή 
δηµοσιονοµικών διορθώσεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

Άρθρο 75 
⌦ 

Η απόφαση χρηµατοδότησης  
⌫ 

1. Κάθε δαπάνη αποτελεί το αντικείµενο ανάληψης, εκκαθάρισης, εντολής πληρωµής και 
πληρωµής. 

2. Εάν δεν πρόκειται για πιστώσεις οι οποίες, σύµφωνα µε το 1 άρθρο 49 παράγραφος 6 
στοιχείο ε) , µπορούν να εκτελεσθούν χωρίς βασική πράξη, της αναλήψεως δαπάνης 
προηγείται απόφαση χρηµατοδότησης που εκδίδεται από το όργανο ή από τις αρχές τις οποίες 
εξουσιοδοτούν τα όργανα. 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Άρθρο 76 

⌦ Είδη δεσµεύσεων ⌫ 
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1. Η δηµοσιονοµική δέσµευση έγκειται στην πράξη κράτησης των πιστώσεων που είναι 
αναγκαίες για την εκτέλεση µεταγενέστερων πληρωµών προς εκπλήρωση νοµικής δέσµευσης 
⌦ νοµικών δεσµεύσεων ⌫. 

Νοµική δέσµευση είναι η πράξη µε την οποία ο διατάκτης δηµιουργεί ή διαπιστώνει 
υποχρέωση από την οποία προκύπτει επιβάρυνση. 

Η δηµοσιονοµική δέσµευση και η νοµική δέσµευση εγκρίνονται από τον ίδιο διατάκτη, εκτός 
από δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις που προβλέπονται στους κανόνες εφαρµογής. 

2. Η δηµοσιονοµική δέσµευση είναι ατοµική εφόσον ο δικαιούχος και το ποσό της δαπάνης 
έχουν προσδιορισθεί. 

Η δηµοσιονοµική δέσµευση είναι συνολική εφόσον τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία που 
είναι απαραίτητα για τον καθορισµό της ατοµικής δέσµευσης δεν έχει προσδιορισθεί. 

Η δηµοσιονοµική δέσµευση είναι προσωρινή όταν προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 150 ή τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης των οποίων είτε το ποσό 
είτε οι τελικοί δικαιούχοι δεν έχουν προσδιορισθεί οριστικά. 

3. Οι δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις για την ανάληψη ενεργειών των οποίων η υλοποίηση 
εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονοµικά έτη µπορούν να υποδιαιρούνται, επί 
περισσοτέρων οικονοµικών ετών, σε ετήσιες δόσεις, µόνον εφόσον τούτο προβλέπεται από τη 
βασική πράξη και  ή  στην περίπτωση των διοικητικών δαπανών. Εφόσον η 
δηµοσιονοµική δέσµευση υποδιαιρείται κατ' αυτό τον τρόπο σε ετήσιες δόσεις, η νοµική 
δέσµευση αναφέρει την υποδιαίρεση αυτή, εκτός εάν πρόκειται για δαπάνες προσωπικού. 

Άρθρο 77 

⌦ Κανόνες που εφαρµόζονται στις δεσµεύσεις ⌫ 

1. Για κάθε µέτρο που είναι δυνατόν να προκαλέσει δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισµού, ο 
αρµόδιος διατάκτης οφείλει να προβαίνει εκ των προτέρων σε δηµοσιονοµική δέσµευση, πριν 
αναλάβει νοµική δέσµευση έναντι τρίτων  ή πριν µεταφέρει κεφάλαια σε καταπιστευµατικό 
ταµείο βάσει του άρθρου 164 . 

 
 νέο 

1α H υποχρέωση δηµοσιονοµικής δέσµευσης πριν από την ανάληψη νοµικής δέσµευσης 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, δεν εφαρµόζεται στις νοµικές δεσµεύσεις που 
αναλαµβάνονται µετά την κήρυξη καταστάσεως κρίσεως στο πλαίσιο του σχεδίου για τη 
συνέχιση των δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που υιοθετεί η Επιτροπή δυνάµει 
της διοικητικής αυτονοµίας της. 

 
 1605/2002 
 νέο 

2. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του τίτλου IV του µέρους II, οι συνολικές 
δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις καλύπτουν το συνολικό κόστος των αντίστοιχων ατοµικών 
νοµικών δεσµεύσεων που έχουν συναφθεί έως την 31η ∆εκεµβρίου του έτους n + 1. 
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Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 76 παράγραφος 3 και 179 παράγραφος 2, οι 
ατοµικές νοµικές δεσµεύσεις που αφορούν ατοµικές ή προσωρινές δηµοσιονοµικές 
δεσµεύσεις συνάπτονται πριν από την 31η ∆εκεµβρίου του έτους n. 

Κατά την εκπνοή των περιόδων που αναφέρονται στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο, το µη 
εκτελεσθέν υπόλοιπο αυτών των δηµοσιονοµικών δεσµεύσεων αποδεσµεύεται από τον 
αρµόδιο διατάκτη. 

Η έγκριση καθεµιάς από τις ατοµικές νοµικές δεσµεύσεις, εν συνεχεία συνολικής δέσµευσης, 
µετά από µία συνολική δέσµευση, αποτελεί, πριν από την υπογραφή της, το αντικείµενο 
εγγραφής του σχετικού ποσού στη λογιστική του προϋπολογισµού, από τον αρµόδιο 
διατάκτη, µε καταλογισµό στη συνολική δέσµευση. Στην περίπτωση επιχειρήσεων 
ανθρωπιστικής βοήθειας, επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας και βοήθειας για τη διαχείριση 
κρίσεων, και όταν το δικαιολογεί το επείγον του θέµατος, η εγγραφή των ποσών µπορεί να 
γίνεται αµέσως µετά την υπογραφή της αντίστοιχης ατοµικής νοµικής δέσµευσης.  

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

3. Οι ⌦ δηµοσιονοµικές και ⌫ νοµικές δεσµεύσεις για ενέργειες των οποίων η υλοποίηση 
εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονοµικά έτη καθώς και οι αντίστοιχες δηµοσιονοµικές 
δεσµεύσεις περιλαµβάνουν, εκτός εάν πρόκειται για δαπάνες προσωπικού, καταληκτική 
ηµεροµηνία εκτέλεσης που καθορίζεται σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης. 

Τα τµήµατα αυτών των δεσµεύσεων που δεν έχουν εκτελεσθεί έξι µήνες µετά την 
ηµεροµηνία αυτή, αποτελούν το αντικείµενο αποδέσµευσης σύµφωνα µε το άρθρο 11. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.43 
 νέο 

Το ποσό δηµοσιονοµικής δέσµευσης η οποία αντιστοιχεί σε νοµική δέσµευση για την οποία 
δεν πραγµατοποιήθηκε καµία πληρωµή κατά την έννοια του άρθρου 81 επί διάστηµα τριών 
ετών µετά την υπογραφή της νοµικής δέσµευσης, αποδεσµεύεται  µε εξαίρεση τις 
περιπτώσεις προσφυγής ενώπιον δικαστηρίων ή διαιτητικών φορέων . 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 78 

⌦ Επαληθεύσεις που εφαρµόζονται στις δεσµεύσεις ⌫ 

1. Κατά την έγκριση µιας δηµοσιονοµικής δέσµευσης, ο αρµόδιος διατάκτης βεβαιώνεται: 

 α) για την ακρίβεια του καταλογισµού στον προϋπολογισµό· 

 β) για τη διαθεσιµότητα των πιστώσεων· 

 γ) για το συµβιβάσιµο της δαπάνης προς τις διατάξεις των συνθηκών, του 
προϋπολογισµού, του παρόντος κανονισµού και των κανόνων εφαρµογής του καθώς 
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και κάθε πράξης που έχει εκδοθεί κατ’ εφαρµογή των συνθηκών και των 
κανονισµών· 

 δ) για την τήρηση της αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης.  Η 
δυνατότητα προχρηµατοδοτήσεων, το ποσό τους και το γενικό χρονοδιάγραµµα των 
πληρωµών είναι ανάλογο µε την προβλεπόµενη διάρκεια, την πρόοδο εκτέλεσης και 
τους δηµοσιονοµικούς κινδύνους που συνεπάγονται αυτές οι 
προχρηµατοδοτήσεις.  

2. Κατά την εγγραφή νοµικής υποχρέωσης δέσµευσης  µε ιδιόχειρη ή ηλεκτρονική 
υπογραφή  ο διατάκτης βεβαιώνεται: 

 α) για την κάλυψη της υποχρέωσης δέσµευσης από την αντίστοιχη δηµοσιονοµική 
δέσµευση· 

 β) για την κανονικότητα και το συµβιβάσιµο της δαπάνης προς τις διατάξεις των 
συνθηκών, του προϋπολογισµού, του παρόντος κανονισµού και των κανόνων 
εφαρµογής του καθώς και κάθε πράξης που έχει εκδοθεί κατ’ εφαρµογή των 
συνθηκών και των κανονισµών· 

 γ) για την τήρηση της αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. 

ΤΜΗΜΑ 2 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

Άρθρο 79 

⌦ Εκκαθάριση των δαπανών ⌫ 

Εκκαθάριση µιας δαπάνης είναι η πράξη µε την οποία ο αρµόδιος διατάκτης: 

 α) επαληθεύει την ύπαρξη των δικαιωµάτων είσπραξης απαίτησης του πιστωτή· 

 β) προσδιορίζει ή επαληθεύει την ύπαρξη και το ποσό της απαίτησης· 

 γ) επαληθεύει τους όρους υπό τους οποίους η απαίτηση καθίσταται απαιτητή. 

ΤΜΗΜΑ 3 

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

Άρθρο 80 

⌦ Εντολή πληρωµής των δαπανών ⌫ 
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Εντολή πληρωµής των δαπανών είναι η πράξη µε την οποία ο αρµόδιος διατάκτης, αφού 
βεβαιωθεί για τη διαθεσιµότητα των πιστώσεων, παραγγέλλει στον υπόλογο, µέσω της 
έκδοσης εντάλµατος πληρωµής, να πληρώσει το ποσό της δαπάνης την οποία έχει 
εκκαθαρίσει. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.44 

Οσάκις πραγµατοποιούνται περιοδικές πληρωµές γίνονται για παρεχόµενες υπηρεσίες, 
συµπεριλαµβανοµένηςόµενης της εκµίσθωσης, ή παραδιδόµενα αγαθά, και υπό την αίρεση 
της ανάλυσης κινδύνων που αυτός πραγµατοποιεί, ο διατάκτης είναι δυνατόν να διατάξει την 
εφαρµογή συστήµατος άµεσης χρέωσης. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

ΤΜΗΜΑ 4 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

Άρθρο 81 

⌦ Είδη πληρωµών ⌫ 

1. Η πληρωµή πρέπει να στηρίζεται στην απόδειξη ότι η αντίστοιχη ενέργεια είναι σύµφωνη 
προς τις διατάξεις της βασικής πράξης ή της σύµβασης και καλύπτει µία ή περισσότερες από 
τις ακόλουθες πράξεις: 

 α) πληρωµή του συνόλου των οφειλόµενων ποσών· 

 β) πληρωµή των οφειλόµενων ποσών σύµφωνα µε τους ακόλουθους τρόπους: 

 (i) προχρηµατοδότηση, ενδεχοµένως υποδιαιρούµενη σε περισσότερες 
καταβολές  µετά την υπογραφή της συµφωνίας ανάθεσης, της σύµβασης ή 
της συµφωνίας επιδότησης ή µετά την παραλαβή της απόφασης επιδότησης , 

 (ii) µία ή περισσότερες ενδιάµεσες πληρωµές  ως αντάλλαγµα µερικής 
εκτέλεσης της ενέργειας , 

 (iii) πληρωµή του υπολοίπου των οφειλόµενων ποσών  όταν η ενέργεια έχει 
εκτελεστεί πλήρως . 

2. Η λογιστική ⌦ του προϋπολογισµού ⌫ διαχωρίζει τα διάφορα είδη πληρωµών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατά τον χρόνο της εκτέλεσής τους. 
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 νέο 

3. Οι λογιστικοί κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 133 περιλαµβάνουν τους κανόνες για 
την εκκαθάριση των προχρηµατοδοτήσεων στους λογαριασµούς και για τη βεβαίωση της 
επιλεξιµότητας των δαπανών. 

4. Οι καταβολές προχρηµατοδοτήσεων αποτελούν αντικείµενο τακτικής εκκαθάρισης από τον 
αρµόδιο διατάκτη. Για τον σκοπό αυτόν, συµπεριλαµβάνονται κατάλληλες διατάξεις στις 
συµβάσεις, στις αποφάσεις και στις συµφωνίες επιδότησης, καθώς και στις συµφωνίες 
ανάθεσης µε τις οποίες ανατίθενται καθήκοντα εκτέλεσης στις οντότητες και στα πρόσωπα 
που αναφέρονται στο άρθρο 53 πρώτη παράγραφος σηµείο 2 στοιχεία α) έως η). 

5. Περαιτέρω δόσεις που καταβάλλονται σε δικαιούχους επιδοτήσεων και λαµβάνουν τη 
µορφή κατ’αποκοπή ποσών εγγράφονται ως ενδιάµεσες πληρωµές. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 82 

⌦ Πληρωµές που περιορίζονται στα διαθέσιµα ποσά ⌫ 

Η πληρωµή των δαπανών πραγµατοποιείται από τον υπόλογο, εντός του ορίου των 
διαθέσιµων χρηµατικών ποσών. 

ΤΜΗΜΑ 5 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

Άρθρο 83 

⌦ Προθεσµίες των δαπανών ⌫ 

Οι πράξεις εκκαθάρισης, εντολής πληρωµής και πληρωµής των δαπανών πρέπει να 
ολοκληρώνονται εντός των προθεσµιών που καθορίζονται στους κανόνες εφαρµογής, οι 
οποίοι διευκρινίζουν επίσης τους όρους υπό τους οποίους οι πιστωτές που πληρώθηκαν µε 
καθυστέρηση δικαιούνται τόκους υπερηµερίας εις βάρος της γραµµής στην οποία είχε 
εγγραφεί η δαπάνη ως προς το κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Άρθρο 84 

⌦ Ηλεκτρονική διαχείριση των πράξεων ⌫ 

Σε περίπτωση διαχείρισης των πράξεων εσόδων και δαπανών µε συστήµατα πληροφορικής, 
οι υπογραφές µπορούν να τεθούν µε µηχανοργανωµένη ή ηλεκτρονική διαδικασία. 

 
 νέο 

Άρθρο 84α 

Με την επιφύλαξη της προηγούµενης συµφωνίας των ενδιαφερόµενων θεσµικών οργάνων, η 
διαβίβαση εγγράφων µεταξύ θεσµικών οργάνων µπορεί να γίνεται µε ηλεκτρονικά µέσα. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

Άρθρο 85 

⌦ ∆ιορισµός του εσωτερικού ελεγκτή ⌫ 

Κάθε όργανο ορίζει καθήκοντα εσωτερικού ελέγχου που πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε τα 
σχετικά διεθνή πρότυπα. Ο εσωτερικός ελεγκτής, που διορίζεται από το όργανο, υπέχει 
ευθύνη έναντι αυτού όσον αφορά την επαλήθευση της εύρυθµης λειτουργίας των 
συστηµάτων και των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισµού. Ο εσωτερικός ελεγκτής 
δεν µπορεί να είναι ούτε διατάκτης ούτε υπόλογος. 

Άρθρο 86 

⌦ Αρµοδιότητες και καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή ⌫ 

1. Ο εσωτερικός ελεγκτής συµβουλεύει το οικείο όργανο ως προς την αντιµετώπιση των 
κινδύνων, διατυπώνοντας ανεξάρτητα τη γνώµη του σχετικά µε την ποιότητα των 
συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου και εκδίδοντας συστάσεις για τη βελτίωση των όρων 
εκτέλεσης των πράξεων και για την προώθηση της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. 

Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι ιδίως επιφορτισµένος: 
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 α) µε την εκτίµηση της καταλληλότητας και της αποτελεσµατικότητας των 
εσωτερικών συστηµάτων διαχείρισης καθώς και της απόδοσης των υπηρεσιών κατά 
την υλοποίηση της εκάστοτε πολιτικής, των προγραµµάτων και των ενεργειών σε 
σχέση µε τους αντίστοιχους κινδύνους τους· 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.45 

 β) για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των 
συστηµάτων εσωτερικού και λογιστικού ελέγχου που εφαρµόζονται σε κάθε πράξη 
εκτέλεσης του προϋπολογισµού. 

 
 1605/2002 

2. Ο εσωτερικός ελεγκτής ασκεί τα καθήκοντά του ως προς όλες τις δραστηριότητες και τις 
υπηρεσίες του οικείου οργάνου. ∆ιαθέτει πλήρη και απεριόριστη πρόσβαση σε κάθε 
πληροφορία που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων του, εν ανάγκη επιτόπου, τόσο 
στα κράτη µέλη όσο και σε τρίτες χώρες. 

 
 1605/2002 Άρθρο 60 

παράγραφος 7, 2η περίπτωση, 2η 
πρόταση (προσαρµοσµένο) 

Ο εσωτερικός ελεγκτής λαµβάνει υπόψη του την ετήσια αυτή έκθεση ⌦ των διατακτών ⌫ 
και κάθε άλλο διαθέσιµο πληροφοριακό στοιχείο. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

3. Ο εσωτερικός ελεγκτής υποβάλλει στο οικείο όργανο έκθεση σχετικά µε τις διαπιστώσεις 
και τις συστάσεις του. Το όργανο εξασφαλίζει την παρακολούθηση των συστάσεων που 
προκύπτουν από τους ελέγχους. Εξάλλου, ο εσωτερικός ελεγκτής υποβάλλει στο οικείο 
όργανο ετήσια έκθεση εσωτερικού ελέγχου η οποία αναφέρει τον αριθµό και τον τύπο των 
διεξαχθέντων ελέγχων, τις διατυπωθείσες συστάσεις και τη συνέχεια που δόθηκε στις 
συστάσεις αυτές. 

4. Το όργανο διαβιβάζει κάθε έτος στην αρµόδια για την απαλλαγή αρχή έκθεση στην οποία 
⌦ συνοψίζονται ⌫ ο αριθµός και ο τύπος των εσωτερικών ελέγχων που έχουν διεξαχθεί, οι 
διατυπωθείσες συστάσεις και η συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις αυτές. 

Άρθρο 87 

⌦ Ανεξαρτησία του εσωτερικού ελεγκτή ⌫ 

Το οικείο όργανο προβλέπει ειδικούς κανόνες για τον εσωτερικό ελεγκτή, οι οποίοι 
εξασφαλίζουν την πλήρη ανεξαρτησία του κατά την άσκηση των καθηκόντων του και 
θεσπίζουν την ευθύνη του. 
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 1995/2006 Άρθρο 1.46 

Εάν ο εσωτερικός ελεγκτής είναι µέλος του προσωπικού, υπέχει ευθύνη υπό τους όρους που 
τίθενται στον Κανονισµό Υπηρεσιακής Κατάστασης και διευκρινίζονται στους κανόνες 
εφαρµογής. 

 
 1605/2002 

ΤΙΤΛΟΣ V 

ΣΥΝΑΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.47 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 88 

⌦ Ορισµός των δηµοσίων συµβάσεων ⌫ 

1. Οι δηµόσιες συµβάσεις είναι συµβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται 
εγγράφως µεταξύ ενός ή περισσοτέρων οικονοµικών παραγόντων και µιας ή περισσοτέρων 
αναθετουσών αρχών, κατά την έννοια των άρθρων 104 και 167, µε σκοπό την εξασφάλιση, 
έναντι καταβολής αντιτίµου, το οποίο καταβάλλεται εν όλω ή εν µέρει από τον 
προϋπολογισµό, της παροχής κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, της εκτέλεσης 
εργασιών ή της παροχής υπηρεσιών. 

Οι συµβάσεις αυτές περιλαµβάνουν: 

 α) τις  συµβάσεις  που αφορούν την αγορά ή µίσθωση ακινήτου· 

 β) τις συµβάσεις προµηθειών· 

 γ) τις συµβάσεις έργων· 

 δ) τις συµβάσεις υπηρεσιών. 
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2. Σύµβαση-πλαίσιο είναι η σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ µιας ή περισσοτέρων 
αναθετουσών αρχών και ενός ή περισσοτέρων οικονοµικών παραγόντων µε σκοπό τον 
καθορισµό των όρων των συµβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν εντός συγκεκριµένης 
χρονικής περιόδου, ιδίως σε ό, τι αφορά τις τιµές και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τις 
ποσότητες. ∆ιέπεται δε από τις διατάξεις του παρόντος τίτλου περί ανάθεσης συµβάσεων, 
συµπεριλαµβανόµενης της διαφήµισης. 

3. Ο παρών τίτλος δεν αφορά τις ⌦ εφαρµόζεται στις ⌫ επιδοτήσεις, µε την επιφύλαξη των 
άρθρων 93 έως 96  , ή στις συµβάσεις υπηρεσιών που συνάπτονται µεταξύ της Επιτροπής, 
αφενός, και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων ή 
κάθε άλλης θυγατρικής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αφετέρου . 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 89 

⌦ Αρχές που εφαρµόζονται στις δηµόσιες συµβάσεις ⌫ 

1. Όλες οι δηµόσιες συµβάσεις που χρηµατοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει από τον 
προϋπολογισµό τηρούν τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης µεταχείρισης 
και της µη διάκρισης. 

2. Κάθε διαδικασία σύναψης συµβάσεων πραγµατοποιείται µε την ευρύτερη δυνατή 
διαδικασία ανταγωνισµού, εκτός των περιπτώσεων προσφυγής στη διαδικασία µε 
διαπραγµάτευση που αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 1 στοιχείο δ). 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.48 

Οι αναθέτουσες αρχές δεν είναι δυνατόν να προσφεύγουν σε συµβάσεις-πλαίσια κατά τρόπο 
καταχρηστικό ή έχοντα ως στόχο ή ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση, τον περιορισµό ή τη 
νόθευση του ανταγωνισµού. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

ΤΜΗΜΑ 2 

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Άρθρο 90 

⌦ ∆ηµοσίευση δηµοσίων συµβάσεων ⌫ 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.49α) 

1. Πέραν των κατώτατων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 105 ή 167, όλες οι συµβάσεις 
αποτελούν το αντικείµενο δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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 1995/2006 Άρθρο 1.49α) 

Η εκ των προτέρων δηµοσίευση δύναται να παραλειφθεί µόνο στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού, όπως προσδιορίζεται 
στους κανόνες εφαρµογής, και για τις συµβάσεις υπηρεσιών που καλύπτονται από το 
Παράρτηµα ΙΙΒ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών29. 

 
 1605/2002 

Η δηµοσίευση ορισµένων πληροφοριών µετά την ανάθεση της σύµβασης δύναται να 
παραλειφθεί στις περιπτώσεις που θα εµπόδιζε την εφαρµογή των νόµων, θα ήταν αντίθετη 
προς το δηµόσιο συµφέρον, θα έθιγε τα θεµιτά εµπορικά συµφέροντα δηµόσιων ή ιδιωτικών 
επιχειρήσεων ή θα έβλαπτε ενδεχοµένως τον θεµιτό ανταγωνισµό µεταξύ των εν λόγω 
επιχειρήσεων. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.49β) 

2. Οι συµβάσεις των οποίων η αξία είναι κατώτερη από τα κατώτατα όρια που προβλέπονται 
στο άρθρο 105 ή 167 και οι συµβάσεις υπηρεσιών που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΒ της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ αποτελούν το αντικείµενο κατάλληλης δηµοσιότητας, όπως ορίζεται 
στους κανόνες εφαρµογής. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

ΤΜΗΜΑ 3 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Άρθρο 91 

⌦ ∆ιαδικασίες σύναψης συµβάσεων ⌫ 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.50α) 
 νέο 

1. Οι διαδικασίες σύναψης συµβάσεων λαµβάνουν µία από τις ακόλουθες µορφές: 

 α) την ανοικτή διαδικασία· 

 β) την κλειστή διαδικασία· 

                                                 
29 ΕΕ L 134, της 30.4.2004, σ. 114. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 2083/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 333, της 20.12.2005, σ. 28). 
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 γ) τον διαγωνισµό· 

 δ) τη διαδικασία µε διαπραγµάτευση· 

 ε) τη διαδικασία µε ανταγωνιστικό διάλογο. 

Οσάκις δηµόσια σύµβαση ή σύµβαση-πλαίσιο ενδιαφέρει δύο ή περισσότερα όργανα, 
εκτελεστικούς οργανισµούς ή οργανισµούς του άρθρου 185  που αναφέρονται στα άρθρα 
185 και 185α , και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα να επιτευχθούν κέρδη αποδοτικότητας, οι 
οικείες αναθέτουσες αρχές επιδιώκουν τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης σε διοργανική 
βάση. 

Οσάκις δηµόσια σύµβαση ή σύµβαση-πλαίσιο είναι αναγκαία για την υλοποίηση κοινής 
ενέργειας από όργανο και αναθέτουσα αρχή κράτους µέλους, η διαδικασία ανάθεσης είναι 
δυνατόν να διεξάγεται από κοινού από το όργανο και τη συµµετέχουσα αναθέτουσα αρχή, 
όπως εξειδικεύεται στους κανόνες εφαρµογής. 

 
 1605/2002 

2. Όσον αφορά τις συµβάσεις των οποίων η αξία είναι ανώτερη από τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 105 ή 167 η προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση 
επιτρέπεται µόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στους κανόνες εφαρµογής. 

 
 1605/2002 

3. Τα όρια, κάτω από τα οποία η αναθέτουσα αρχή µπορεί είτε να προσφύγει σε διαδικασία 
µε διαπραγµάτευση είτε, κατά παρέκκλιση του άρθρου 88 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, να 
προβεί σε απλή εξόφληση των τιµολογίων, καθορίζονται στους κανόνες εφαρµογής. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.50γ) 

(προσαρµοσµένο) 

4. Οι κανόνες εφαρµογής καθορίζουν τη διαδικασία ανάθεσης, κατά την παράγραφο 1, που 
εφαρµόζεται για τις συµβάσεις υπηρεσιών που εµπίπτουν στο παράρτηµα ΙΙΒ της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ καθώς και για τις συµβάσεις που χαρακτηρίζονται απόρρητες και των οποίων η 
εκτέλεση πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά µέτρα ασφαλείας ή όταν τούτο απαιτείται για 
λόγους προστασίας των ουσιωδών συµφερόντων των Κοινοτήτων της Ένωσης ή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.51 

(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 92 

⌦ Περιεχόµενο των εγγράφων διαγωνισµών ⌫ 

⌦Τα έγγραφα ⌫ διαγωνισµών που σχετίζονται µε την πρόσκληση υποβολής προσφορών 
πρέπει να παρέχουν πλήρη, σαφή και επακριβή περιγραφή του αντικειµένου και να 
προσδιορίζουν τα εφαρµοστέα κριτήρια αποκλεισµού, επιλογής και ανάθεσης της σύµβασης. 
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 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
1 1995/2006 Άρθρο 1.52α) 
 νέο 

Άρθρο 93 

⌦ Κριτήρια αποκλεισµού που εφαρµόζονται για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς ⌫ 

1. 1 Από τη συµµετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων αποκλείονται οι υποψήφιοι ή 
οι προσφέροντες : 

 α) οι οποίοι τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού, παύσης της δραστηριότητας ή κατά των 
οποίων έχει κινηθεί σχετική διαδικασία ή σε κάθε ανάλογη περίπτωση που απορρέει 
από διαδικασία της αυτής φύσεως προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις· 

 β) οι οποίοι  ή τα πρόσωπα που διαθέτουν αρµοδιότητα εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου επ’αυτών  έχουν καταδικασθεί µε απόφαση που έχει ισχύ 
δεδικασµένου  από αρµόδια αρχή κράτους µέλους  για κάθε αδίκηµα σχετικό µε 
την επαγγελµατική τους διαγωγή· 

 γ) οι οποίοι έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα που έχει 
διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο έχουν στη διάθεσή τους οι αναθέτουσες αρχές 

 καθώς και µε αποφάσεις της ΕΤΕ και διεθνών οργανισµών  · 

 δ) οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει  οι οποίοι δεν έχουν συµµορφωθεί µε  τις 
υποχρεώσεις τους σχετικά µε την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή τις 
υποχρεώσεις τους σχετικά µε την καταβολή των φόρων σύµφωνα µε τις νοµικές 
διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένοι ή εκείνες της χώρας της 
αναθέτουσας αρχής ή ακόµη τις διατάξεις της χώρας στην οποία πρέπει να 
εκτελεσθεί η σύµβαση· 

 ε) κατά των οποίων  ή κατά των προσώπων που διαθέτουν αρµοδιότητα 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επ’αυτών  έχει εκδοθεί απόφαση µε 
ισχύ δεδικασµένου για απάτη, δωροδοκία, συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση  , 
νοµιµοποίηση προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες  ή οποιαδήποτε άλλη 
παράνοµη δραστηριότητα που θίγει τα οικονοµικά συµφέροντα της Ένωσης· 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.52α) 

 στ) υπόκεινται σε διοικητική κύρωση κατά το άρθρο 96 παράγραφος 1. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.52α) 

(προσαρµοσµένο) 

Τα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου είναι δυνατόν να µην ισχύουν στην περίπτωση 
προµηθειών µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους είτε από προµηθευτή που διακόπτει οριστικά τις 
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες, είτε από συνδίκους ή εκκαθαριστές πτώχευσης, από 
διακανονισµό µε πιστωτές ή από παρόµοια διαδικασία κατά την οικεία εθνική νοµοθεσία. 
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Τα στοιχεία β) έως ε) δεν ισχύουν όταν οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες µπορούν να 
αποδείξουν ότι έχουν θεσπιστεί τα κατάλληλα µέτρα κατά των προσώπων που διαθέτουν 
αρµοδιότητα εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επ’αυτών και κατά των οποίων 
έχει εκδοθεί απόφαση που αναφέρεται στα στοιχεία β) ή ε). 

 
 νέο 

2. Στην περίπτωση διαδικασίας µε διαπραγµάτευση κατά την οποία, για τεχνικούς ή 
καλλιτεχνικούς λόγους, ή για λόγους που συνδέονται µε την προστασία αποκλειστικών 
δικαιωµάτων, η σύµβαση µπορεί να ανατεθεί µόνον σε συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα, το 
όργανο µπορεί να αποφασίσει να µην αποκλείσει τον εν λόγω οικονοµικό φορέα για τους 
λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία α), γ) και δ) εάν τούτο είναι 
απαραίτητο προκειµένου να εξασφαλιστεί το αδιάλειπτο της παροχής υπηρεσιών του 
οργάνου. Στην προκειµένη περίπτωση, το όργανο αιτιολογεί την απόφασή του. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.52β) 
 νέο 

23. Οι υποψήφιοι και προσφέροντες πρέπει να πιστοποιούν ότι δεν εµπίπτουν σε καµία από 
τις περιπτώσεις της παραγράφου 1. Ωστόσο, η αναθέτουσα αρχή είναι δυνατόν να µη ζητήσει 
την πιστοποίηση αυτή στην περίπτωση συµβάσεων πολύ µικρού ύψους, όπως εξειδικεύεται 
στους κανόνες εφαρµογής. 

Για τους σκοπούς της ορθής εφαρµογής της παραγράφου 1, ο υποψήφιος ή προσφέρων, 
οποτεδήποτε του ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, οφείλει: 

 α) οσάκις αποτελεί νοµική οντότητα, να δίδει στοιχεία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς 
και ή για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εκπροσώπηση της νοµικής αυτής 
οντότητας  και να πιστοποιεί ότι δεν εµπίπτει σε µια από τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1  , 

 β) οσάκις προτίθεται να προσφύγει σε υπεργολάβο, να πιστοποιεί ότι ο υπεργολάβος 
αυτός δεν εµπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται η 
παράγραφος 1. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.52γ) 

34. Οι κανόνες εφαρµογής καθορίζουν τη µέγιστη χρονική περίοδο κατά την οποία οι 
περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 1 συνεπάγονται τον αποκλεισµό των 
υποψηφίων και προσφερόντων από διαδικασία ανάθεσης σύµβασης. Αυτή η µέγιστη 
περίοδος δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.53 

(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 94 

⌦ Κριτήρια αποκλεισµού που εφαρµόζονται κατά τη διαδικασία ανάθεσης ⌫ 
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∆εν είναι δυνατόν να ανατεθεί σύµβαση σε υποψήφιο ή προσφέροντα ο οποίος, κατά τη 
διάρκεια της σχετικής διαδικασίας: 

 α) περιέρχεται σε κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων, 

 β) έχει υποβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριακών στοιχείων 
τα οποία απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ως προϋπόθεση για τη συµµετοχή 
στη διαδικασία ανάθεσης ή αδυνατεί να παράσχουν τα στοιχεία αυτά, 

 γ) εµπίπτει σε µια από τις περιπτώσεις αποκλεισµού από τη διαδικασία ανάθεσης 
στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 93 παράγραφος 1. 

Άρθρο 95 

⌦ Κεντρική βάση δεδοµένων για τους αποκλεισµούς ⌫ 

1. ∆ηµιουργείται κεντρική βάση δεδοµένων, την οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή σύµφωνα µε 
τους κοινοτικούς κανόνες περί προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εν 
λόγω βάση δεδοµένων περιέχει στοιχεία για τους υποψήφιους και προσφέροντες που 
εµπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 93, 94, 96 
παράγραφος 1 στοιχείο β) και 96 παράγραφος 2 στοιχείο α). Η βάση είναι κοινή για όλα τα 
όργανα, τους εκτελεστικούς οργανισµούς και τους οργανισµούς του άρθρου 185. 

2. Οι αρχές των κρατών µελών και οι τρίτες χώρες καθώς και οι οργανισµοί, εκτός των 
αναφερόµενων στην παράγραφο 1, που συµµετέχουν στην εκτέλεση του προϋπολογισµού 
σύµφωνα µε τα άρθρα 53 και 54, κοινοποιούν στον αρµόδιο διατάκτη τις πληροφορίες 
σχετικά µε τους υποψηφίους και προσφέροντες οι οποίοι ευρίσκονται σε µια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 93 παράγραφος 1 στοιχείο ε), εφόσον η διαγωγή 
του συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα έθιξε τα οικονοµικά συµφέροντα της Ένωσης των 
Κοινοτήτων. Ο διατάκτης λαµβάνει τις πληροφορίες αυτές και ζητεί από τον υπόλογο να τις 
καταχωρίσει στη βάση δεδοµένων. 

Οι αρχές και οι οργανισµοί που αναφέρονται στην πρώτη υποπαράγραφο της παρούσας 
παραγράφου έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες της βάσης δεδοµένων και µπορούν να τις 
λάβουν υπόψη τους, ανάλογα µε την περίπτωση και µε δική τους ευθύνη, για την ανάθεση 
συµβάσεων που συνδέονται µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού. 

 
 νέο 

3. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Επενδύσεων έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες της βάσης δεδοµένων προς το σκοπό 
της προστασίας των δικών τους πόρων και δύνανται να τις λαµβάνουν υπόψη, κατά 
περίπτωση και µε δική τους ευθύνη, για την ανάθεση συµβάσεων σύµφωνα µε τους δικούς 
τους κανόνες περί ανάθεσης συµβάσεων. 

Κοινοποιούν στην Επιτροπή τις πληροφορίες σχετικά µε τους υποψηφίους και τους 
προσφέροντες οι οποίοι ευρίσκονται σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
93 παράγραφος 1 στοιχείο γ), εφόσον η διαγωγή των εν λόγω οικονοµικών φορέων έθιξε τα 
οικονοµικά συµφέροντα της Ένωσης. 
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 1995/2006 Άρθρο 1.53  

34. Στους κανόνες εφαρµογής θα πρέπει να τεθούν διαφανή και λογικά συνεπή κριτήρια για 
την εξασφάλιση της αναλογικής εφαρµογής των κριτηρίων αποκλεισµού. Η Επιτροπή 
καθορίζει τυποποιηµένες διαδικασίες και τεχνικές προδιαγραφές για τη λειτουργία της εν 
λόγω βάσης δεδοµένων. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.53 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 96 

⌦ ∆ιοικητικές και οικονοµικές κυρώσεις ⌫ 

1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να επιβάλει διοικητικές ή οικονοµικές κυρώσεις σε: 

 α) υποψήφιους  αντισυµβαλλόµενους  ή προσφέροντες οι οποίοι εµπίπτουν σε 
µια από τις περιπτώσεις αποκλεισµού που προβλέπονται στο άρθρο 94 στοιχείο β), 

 β) αντισυµβαλλοµένους οι οποίοι έχει διαπιστωθεί ότι παραβιάζουν σοβαρά τις 
υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο σύµβασης καλυπτόµενης από τον κοινοτικό 
προϋπολογισµό. 

Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις η αναθέτουσα αρχή πρέπει κατ’ αρχάς να δίδει στο 
εµπλεκόµενο πρόσωπο τη δυνατότητα να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του. 

2. Οι κυρώσεις στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 1 είναι ανάλογες προς το ύψος της 
σύµβασης και τη σοβαρότητα του παραπτώµατος, είναι δε δυνατόν να συνίστανται σε: 

 α) αποκλεισµό του εµπλεκόµενου υποψήφιου, προσφέροντα ή αντισυµβαλλόµενου 
από τη σύµβαση ή την επιχορήγηση που χρηµατοδοτείται από τον κοινοτικό 
προϋπολογισµό, και τούτο για µέγιστη χρονική περίοδο δέκα ετών· και/ή 

 β) καταβολή χρηµατικών προστίµων από τον υποψήφιο ή προσφέροντα, χωρίς όµως 
το πρόστιµο να υπερβαίνει το ύψος της αντίστοιχης σύµβασης. 

 
 νέο 

3. Το όργανο µπορεί να δηµοσιεύει αποφάσεις ή περιλήψεις αποφάσεων αναφέροντας το 
όνοµα του οικονοµικού παράγοντα, βραχεία περιγραφή των πραγµατικών περιστατικών, τη 
διάρκεια του αποκλεισµού ή το ποσό των οικονοµικών κυρώσεων. 
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 1995/2006 Άρθρο 1.54 

(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 97 

⌦ Κριτήρια ανάθεσης για τις συµβάσεις ⌫ 

1. Οι συµβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ισχύουν για το αντικείµενο 
της προσφοράς και αφού ελεγχθεί, σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στα 
έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, η ικανότητα των οικονοµικών παραγόντων 
που δεν αποκλείονται δυνάµει των άρθρων 93, 94 και 96 παράγραφος 2 στοιχείο α). 

2. Οι συµβάσεις µπορούν να ανατεθούν µε µειοδοτικό διαγωνισµό ή µε ανάθεση στην πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 98 

⌦ Υποβολή προσφορών ⌫ 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.55α) 

1. Οι κανόνες κατάθεσης των προσφορών εγγυώνται το γνήσιο ανταγωνισµό και το απόρρητο 
του περιεχοµένου τους έως την ταυτόχρονη αποσφράγισή τους. 

2. Σε δεόντως τεκµηριωµένες και κατάλληλες περιπτώσεις, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να 
απαιτεί από τους προσφέροντες προηγούµενη εγγύηση, υπό τους όρους που προβλέπονται 
στους κανόνες εφαρµογής, προκειµένου να εξασφαλίζεται η διατήρηση των υποβαλλόµενων 
προσφορών. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

3. Εκτός από τις συµβάσεις ⌦ χαµηλού ύψους ⌫ που αναφέρονται στο άρθρο 91 
παράγραφος 3, η αποσφράγιση των υποψηφιοτήτων ή των προσφορών πραγµατοποιείται από 
οριζόµενη προς το σκοπό αυτό επιτροπή αποσφράγισης. Κάθε υποψηφιότητα ή προσφορά, 
την οποία η εν λόγω επιτροπή κρίνει µη σύµφωνη, απορρίπτεται. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.55β) 

4. Όλες οι υποψηφιότητες και προσφορές τις οποίες η επιτροπή αποσφράγισης κρίνει 
σύµφωνες µε τους προβλεπόµενους όρους αξιολογούνται βάσει των κριτηρίων που 
προβλέπονται στα έγγραφα του διαγωνισµού, µε σκοπό να προταθεί στην αναθέτουσα αρχή η 
ανάθεση της σύµβασης ή η διεξαγωγή ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού. 
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 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 99 

⌦ Αρχές της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας ⌫ 

Κατά τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων, οι επαφές µεταξύ αναθέτουσας αρχής και 
υποψηφίων ή προσφερόντων γίνονται µόνον υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια 
και την ίση µεταχείριση. Οι επαφές αυτές δεν µπορούν να οδηγούν στη µεταβολή των όρων 
της σύµβασης ή των όρων της αρχικής προσφοράς. 

Άρθρο 100 

⌦ Η απόφαση ανάθεσης ⌫ 

1. Ο αρµόδιος διατάκτης ορίζει εν συνεχεία τον ανάδοχο της σύµβασης, τηρώντας τα 
κριτήρια επιλογής και ανάθεσης που έχουν ορισθεί εκ των προτέρων στα έγγραφα της 
πρόσκλησης υποβολής προσφορών, και τους κανόνες σύναψης των συµβάσεων. 

2. Η αναθέτουσα αρχή γνωστοποιεί σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο ή προσφέροντα τους 
λόγους απόρριψης της υποψηφιότητας ή της προσφοράς του και σε κάθε προσφέροντα, του 
οποίου η προσφορά κρίθηκε παραδεκτή  ο οποίος πληροί τα κριτήρια αποκλεισµού και 
επιλογής  και ο οποίος υποβάλλει εγγράφως αίτηση προς τούτο, τα σχετικά χαρακτηριστικά 
και πλεονεκτήµατα της επιλεγείσας προσφοράς καθώς και το όνοµα του αναδόχου. 

Ωστόσο, η γνωστοποίηση ορισµένων στοιχείων δύναται να παραλειφθεί στις περιπτώσεις που 
θα εµπόδιζε την εφαρµογή των νόµων, θα ήταν αντίθετη προς το δηµόσιο συµφέρον, θα έθιγε 
τα θεµιτά εµπορικά συµφέροντα δηµόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή θα έβλαπτε το θεµιτό 
ανταγωνισµό µεταξύ των εν λόγω επιχειρήσεων. 

Άρθρο 101 

⌦ Ακύρωση της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης ⌫ 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, έως την υπογραφή της σύµβασης, είτε να παραιτηθεί από τη 
σύµβαση είτε να ακυρώσει τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, χωρίς οι υποψήφιοι ή οι 
προσφέροντες να µπορούν να διεκδικήσουν οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

Αυτή η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και να γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους ή 
τους προσφέροντες. 
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ΤΜΗΜΑ 4 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.56 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 102 

⌦ Εγγυήσεις ⌫ 

1. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους αντισυµβαλλοµένους προηγούµενη εγγύηση στις 
περιπτώσεις που προσδιορίζονται στους κανόνες εφαρµογής. 

2. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, εφόσον κρίνεται ενδεδειγµένο και αναλογικό, να ζητεί από 
τους αντισυµβαλλοµένους να καταθέσουν την ως άνω εγγύηση µε σκοπό: 

 α) την εξασφάλιση της αίσιας εκτέλεσης της σύµβασης;  ή  

 β) τον περιορισµό των οικονοµικών κινδύνων που συνδέονται µε την καταβολή των 
προχρηµατοδοτήσεων. 

Άρθρο 103 

⌦ Σφάλµατα, παρατυπίες και περιπτώσεις απάτης κατά τη διαδικασία ⌫ 

Οσάκις αποδεικνύεται ότι η διαδικασία ανάθεσης εµφανίζει ουσιώδη σφάλµατα, παρατυπίες 
ή απάτη, τα κοινοτικά όργανα  η αναθέτουσα αρχή  αναστέλλουν αναστέλλει τη 
διαδικασία και µπορούν µπορεί να λάβουν λάβει κάθε αναγκαίο µέτρο, 
συµπεριλαµβανόµενης της ακύρωσης της διαδικασίας. 

Οσάκις, µετά την ανάθεση της σύµβασης, αποδεικνύεται ότι η διαδικασία ανάθεσης ή η 
εκτέλεση της σύµβασης εµφάνισε ουσιώδη σφάλµατα, παρατυπίες ή απάτη, τα κοινοτικά 
όργανα  η αναθέτουσα αρχή  µπορούν µπορεί είτε να µη συνάψουν συνάψει τη σύµβαση 
είτε να αναστείλουν αναστείλει την εκτέλεση της σύµβασης ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, 
να την καταγγείλουν καταγγείλει. 

Οσάκις τα σφάλµατα, οι παρατυπίες ή η απάτη οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αντισυµβαλλοµένου, τα κοινοτικά όργανα  η αρµόδια αρχή  µπορούν µπορεί επιπλέον να 
αρνηθούν αρνηθεί πληρωµές ή να ανακτήσουν ανακτήσει ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, ή 
και να καταγγείλουν καταγγείλει όλες τις συµβάσεις που έχουν έχει συνάψει µε τον 
εµπλεκόµενο αντισυµβαλλόµενο, κατ’ αναλογία προς τη σοβαρότητα των σφαλµάτων, των 
παρατυπιών ή της απάτης. 
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 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
1 1995/2006 Άρθρο 1.57 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ⌦ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ⌫ ΓΙΑ Ι∆ΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 

Άρθρο 104 

⌦ Η αναθέτουσα αρχή ⌫ 

Τα κοινοτικά όργανα θεωρούνται ως αναθέτουσες αρχές για τις συµβάσεις που συνάπτουν 
για ίδιο λογαριασµό. 1 Μεταβιβάζουν δε τις εξουσίες που είναι αναγκαίες για την άσκηση 
των καθηκόντων της αναθέτουσας αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 59 . 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.58 

(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 105 

⌦ Εφαρµοστέα κατώτατα όρια ⌫ 

1. Με την επιφύλαξη του τίτλου IV του µέρους ΙΙ του παρόντος κανονισµού, η οδηγία 
2004/18/ΕΚ θέτει τα κατώτατα όρια τα οποία καθορίζουν: 

 α) τις λεπτοµέρειες δηµοσιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 90· 

 β) την επιλογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο διαδικασίας κατά το 
άρθρο 91 παράγραφος 1· 

 γ) τις αντίστοιχες προθεσµίες. 

2. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων και των όρων που προβλέπονται εξειδικεύονται στους 
κανόνες εφαρµογής, στην περίπτωση των συµβάσεων που εµπίπτουν στην 
οδηγία 2004/18/ΕΚ η αναθέτουσα αρχή δεν υπογράφει τη σύµβαση ή τη σύµβαση-πλαίσιο µε 
τον επιτυχόντα προσφέροντα έως ότου παρέλθει µια εύλογη περίοδος αναµονήςαπραξίας. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 106 

⌦ Κανόνες του ΠΟΕ για την ανάθεση συµβάσεων ⌫ 

Η συµµετοχή σετο διαγωνισµούςό είναι ανοικτή επί ίσοις όροις σε όλα τα φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα που εµπίπτουν στον τοµέα εφαρµογής των συνθηκών και σε όλα τα φυσικά και 
νοµικά πρόσωπα τρίτης χώρας που έχει συνάψει µε τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες την 
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Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερη συµφωνία στον τοµέα των δηµόσιων συµβάσεων, υπό τους 
όρους που προβλέπονται από τη συµφωνία αυτή. 

Άρθρο 107 

⌦ Κανόνες του ΠΟΕ για τις δηµόσιες συµβάσεις ⌫ 

Στην περίπτωση που εφαρµόζεται η πολυµερής συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις, η 
οποία συνάφθηκε στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, οι συµβάσεις είναι 
επίσης ανοικτές στους υπηκόους των κρατών που επικύρωσαν την εν λόγω συµφωνία, υπό 
τους όρους που προβλέπονται από τη συµφωνία αυτή. 

ΤΙΤΛΟΣ VI 

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.59 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΩΝ 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 108 

⌦ Πεδίο εφαρµογής των επιδοτήσεων ⌫ 

1. Οι επιδοτήσεις είναι άµεσες χρηµατοδοτικές συνεισφορές από τον εις βάρος του 
προϋπολογισµόού, οι οποίες χορηγούνται, ως ελευθεριότητα, προκειµένου να 
χρηµατοδοτηθεί: 

 α) είτε ενέργεια προοριζόµενη να προωθήσει την υλοποίηση ενός στόχου 
εντασσόµενου στο πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

 β) είτε η λειτουργία οργανισµού ο οποίος επιδιώκει στόχο γενικού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος ή στόχο εντασσόµενο στο πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ⌦ (επιδοτήσεις λειτουργίας) ⌫. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.60α) 

Η επιδότηση καλύπτεται είτε από γραπτή σύµβαση είτε από απόφαση της Επιτροπής που 
κοινοποιείται στον επιτυχόντα υποψήφιο. 
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 1995/2006 Άρθρο 1.60β) 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

2. ∆εν αποτελούν επιδοτήσεις κατά την έννοια του παρόντος τίτλου: 

 α) οι δαπάνες για τα µέλη και το προσωπικό των οργάνων καθώς και οι συνεισφορές 
στα Ευρωπαϊκά Σχολεία·, 

 β) τα χορηγούµενα δάνεια, τα φέροντα κινδύνους χρηµατοδοτικά µέσα της 
Κοινότητας ή οι συνεισφορές της Κοινότητας σε τέτοια µέσα, οι δηµόσιες συµβάσεις 
στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 88 καθώς και η βοήθεια που χορηγείται ως 
µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή και οι ενισχύσεις προϋπολογισµών·, 

 γ) οι επενδύσεις µετοχικού κεφαλαίου βάσει της αρχής του ιδιώτη επενδυτή, η 
χρηµατοδότηση έναντι κεφαλαιακών συµµετοχών καθώς και  τα χρηµατοδοτικά 
µέσα, όπως αυτά που αναφέρονται στον τίτλο VΙβ του µέρους Ι, καθώς και  η 
κατοχή µετοχών και οι συµµετοχές σε διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, 
όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανοικοδόµηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) και 
οι εξειδικευµένοι κοινοτικοί οργανισµοί, όπως το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ)·, 

 δ) οι συνεισφορές που καταβάλλονται από τις Κοινότητες την Ένωση ως συνδροµές 
σε οντότητες των οποίων είναι µέλοςη·, 

 ε) οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο επιµερισµένης, αποκεντρωµένης 
ή από κοινού  έµµεσης διαχείρισης  , κατά την έννοια των άρθρων 53 έως 53δ 
⌦ γ ⌫·, 

 στ) οι πληρωµές στους οργανισµούς στους οποίους µεταβιβάζονται καθήκοντα 
σύµφωνα µε το άρθρο 54 παράγραφος 2 καθώς και οι συνεισφορές, δυνάµει της 
οικείας καταστατικής βασικής πράξης, προς οργανισµούς που ιδρύονταισυνιστώνται 
από τη νοµοθετική αρχή  δυνάµει του άρθρου 55 ·, 

 ζ) οι δαπάνες που σχετίζονται µε τις αγορές των αλιευτικών προϊόντων στις οποίες 
αναφέρεται το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1290/2005 του Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, σχετικά µε τη 
χρηµατοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής30·, 

 η) η επιστροφή εξόδων ταξιδιού και διαµονής προσώπων που προσκαλούνται ή 
αποστέλλονται από τα κοινοτικά όργανα ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, κάθε άλλη 
αποζηµίωση που καταβάλλεται στα πρόσωπα αυτά·, 

  θ) τα βραβεία που απονέµονται στο πλαίσιο διαγωνισµού, στα οποία εφαρµόζεται 
ο τίτλος VIα του µέρους Ι.  

                                                 
30 ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 320/2006 

(ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 42). 
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 1995/2006 Άρθρο 1.60 γ) 

3. Εξοµοιώνονται µε επιδοτήσεις και διέπονται, εφόσον ενδείκνυται, από τον παρόντα τίτλο: 

 α) το όφελος που προκύπτει από την επιδότηση επιτοκίου ορισµένων χορηγούµενων 
δανείων, 

 β) οι επενδύσεις µετοχικού κεφαλαίου και οι συµµετοχές πέραν εκείνων στις οποίες 
αναφέρεται η παράγραφος 2 στοιχείο γ). 

43. Κάθε όργανο µπορεί να χορηγεί επιδοτήσεις για δραστηριότητες επικοινωνίας εφόσον, 
για δεόντως αιτιολογηµένους λόγους, η χρήση των διαδικασιών ανάθεσης δηµόσιων 
συµβάσεων δεν είναι σκόπιµη. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.61 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 108α 

⌦ Μορφή των επιδοτήσεων ⌫ 

1. Οι επιδοτήσεις είναι δυνατόν να λάβουν µία από τις ακόλουθες µορφές: 

 α) επιστροφήές προσδιοριζόµενου ποσοστού των επιλέξιµων πραγµατικών εξόδων·, 

 β) κατ’ αποκοπή ποσόά·, 

  ββ) τυποποιηµένη κλίµακα µοναδιαίου κόστους·  

 γ) χρηµατοδότηση ενιαίου ποσοστού·, 

 δ) συνδυασµός των µορφών των στοιχείων α), β)  ββ)  και γ). 

2. Οι επιδοτήσεις τηρούν το εκάστοτε συνολικό ανώτατο όριο, εκφραζόµενο σε απόλυτες 
τιµές. 
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 1995/2006 Άρθρο 1.62 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΡΧΕΣ 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.63 

(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 109 

⌦ Γενικές αρχές που εφαρµόζονται στις επιδοτήσεις ⌫ 

1. Οι επιδοτήσεις τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης. 

⌦ 2. ∆εν είναι δυνατόν να σωρεύονται ούτε να παρέχονται αναδροµικά, ⌫ πρέπει δε να 
συµπεριλαµβάνουν συγχρηµατοδότηση.  

Σε καµία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να σηµειώνεται υπέρβαση των συνολικών επιλέξιµων 
προς χρηµατοδότηση εξόδων, όπως ορίζονται στους κανόνες εφαρµογής. 

⌦ 3. Οι επιδοτήσεις πρέπει να συµπεριλαµβάνουν συγχρηµατοδότηση µε την επιφύλαξη των 
ειδικών κανόνων που καθορίζονται στον τίτλο IV του µέρους 2. ⌫ 

⌦ Οι επιδοτήσεις τηρούν το εκάστοτε συνολικό ανώτατο όριο, εκφραζόµενο σε απόλυτες 
τιµές, το οποίο καθορίζεται µε βάση το εκτιµώµενο επιλέξιµο κόστος. ⌫ 

⌦ Σε καµία περίπτωσησΗ επιδότηση δεν υπερβαίνει τις επιλέξιµες δαπάνες. ⌫ 

23α. Η επιδότηση Οι επιδοτήσεις δεν είναι δυνατόν να αποσκοπούνεί ή να συνεπάγονταιεται 
κέρδος ⌦ , στο πλαίσιο της δράσης ή του προγράµµατος εργασιών, ⌫ για τον δικαιούχο. 

3. Η παράγραφος 2 ⌦ Το πρώτο εδάφιο ⌫ δεν ισχύει για: 

⌦ α) ενέργειες µε στόχο την ενίσχυση της οικονοµικής επιφάνειας δικαιούχου ή την 
εξασφάλιση εσόδων, ⌫ 

αβ) υποτροφίες µελέτης, έρευνας ή επαγγελµατικής κατάρτισης που παρέχονται σε 
φυσικά πρόσωπα, 

β) βραβεία που απονέµονται µετά από διαγωνισµό µελετών, 

γ) ενέργειες µε στόχο την ενίσχυση της οικονοµικής επιφάνειας δικαιούχου ή την 
εξασφάλιση εσόδων στο πλαίσιο εξωτερικής ενέργειας. 
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 1525/2007 Άρθρο 1 

4. Εάν, στο τέλος του οικονοµικού έτους κατά το οποίο έλαβε επιδότηση λειτουργίας, τα 
έσοδα ενός πολιτικού κόµµατος σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπερβαίνουν τις δαπάνες, το 
συγκεκριµένο κόµµα δύναται να µεταφέρει στο επόµενο οικονοµικό έτος έως 25 % των 
συνολικών εσόδων του κατά το έτος αυτό κατά παρέκκλιση από τον κανόνα της παραγράφου 
2 περί µη αποκόµισης κέρδους, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό θα χρησιµοποιηθεί 
πριν από το τέλος του πρώτου τριµήνου του επόµενου έτους. 

Για την επαλήθευση του κανόνα περί µη αποκόµισης κέρδους, δεν λαµβάνονται υπόψη οι 
ίδιοι πόροι, ιδίως οι δωρεές και οι συνδροµές µελών, οι οποίοι περιλαµβάνονται στις ετήσιες 
πράξεις ενός πολιτικού κόµµατος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπερβαίνουν το 15 % των 
επιλέξιµων δαπανών που βαρύνουν τον δικαιούχο. 

Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου δεν εφαρµόζονται εάν τα χρηµατοοικονοµικά αποθέµατα 
ενός πολιτικού κόµµατος σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπερβαίνουν το 100 % των µέσων ετήσιων 
εσόδων του. 

 
 νέο 

5. Για την χρηµατοδότηση µε κατ’ αποκοπή ποσά, τυποποιηµένη κλίµακα µοναδιαίου 
κόστους και σταθερούς συντελεστές, η τήρηση των κανόνων περί µη αποκόµισης κέρδους 
και συγχρηµατοδότησης που καθορίζονται στην παράγραφο 3) και 3α) εξασφαλίζεται 
ευλόγως τη στιγµή του καθορισµού τους ή κατά το στάδιο αξιολόγησης της αίτησης 
επιδότησης. 

6. Τα άρθρα 114, 115 και 116 δεν εφαρµόζονται στις επιδοτήσεις που χορηγούνται στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων ή σε οποιαδήποτε 
άλλη θυγατρική της Τράπεζας. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 110 

⌦ ∆ιαφάνεια ⌫ 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.64 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

1. Οι επιδοτήσεις αποτελούν το αντικείµενο ετήσιου προγράµµατος εργασίας, το οποίο 
δηµοσιεύεται στην αρχή του οικονοµικού έτους. 

Το εν λόγωΑυτό το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας εκτελείται µε τη δηµοσίευσηµέσω της 
δηµοσίευσης πρόσκλησης για την υποβολής προτάσεων, εκτός εάν πρόκειται για επείγουσες 
περιπτώσεις εξαιρετικού χαρακτήρα δεόντως αιτιολογηµένες, ή οσάκις τα χαρακτηριστικά 
του δικαιούχου ή της ενέργειας δεν αφήνουν περιθώρια για άλλη επιλογή, ή οσάκις ο 
δικαιούχος προσδιορίζεται στη βασική πράξη ως ο αποδέκτης της επιδότησης. 
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Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για τη βοήθεια που προορίζεται για την αντιµετώπιση κρίσεων 
 , για τις επιχειρήσεις πολιτικής προστασίας  ούτε και για τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής 

βοήθειας. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

2. Όλες οι επιδοτήσεις που χορηγούνται κατά τη διάρκεια ενός οικονοµικού έτους αποτελούν 
το αντικείµενο ετήσιας δηµοσίευσης,  σύµφωνα µε το άρθρο 30 παράγραφοι 3 και 4  
τηρουµένων των απαιτήσεων εµπιστευτικότητας και ασφάλειας. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.65 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 111 

⌦ Αρχή της µη σωρευτικής χορήγησης ⌫ 

Μία ενέργεια είναι δυνατόν να οδηγήσει στην καταβολή χορήγηση µιας και µόνο επιδότησης 
από τον προϋπολογισµό, και προς έναν µόνο δικαιούχο, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά 
στην αντίστοιχη βασική πράξη. 

Ένας δικαιούχος µπορεί να λάβει από τον προϋπολογισµό µία και µόνον επιδότηση 
λειτουργίας ανά οικονοµικό έτος. 

Ο αιτών ενηµερώνει αµέσως τους διατάκτες για τυχόν πολλαπλές αιτήσεις και πολλαπλές 
επιδοτήσεις στο πλαίσιο της ίδιας ενέργειας ή του ίδιου προγράµµατος εργασίας. 

Οι ίδιες δαπάνες ουδέποτε είναι δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν δύο φορές από τον 
προϋπολογισµό. 

Άρθρο 112 

⌦ Αναδροµική χορήγηση ⌫ 

1. Επιδότηση για ενέργεια που ήδη έχει αρχίσει είναι δυνατόν να δοθεί µόνον οσάκις ο αιτών 
µπορεί να αποδείξει ότι ήταν αναγκαίο να αρχίσει η ενέργεια πριν δοθεί η επιδότηση. 

Στις περιπτώσεις αυτές, οι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση δαπάνες δεν είναι δυνατόν να έχουν 
πραγµατοποιηθεί πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης επιδότησης, εκτός εάν 
πρόκειται για δεόντως αιτιολογηµένες εξαιρετικές περιπτώσεις προβλεπόµενες στη βασική 
πράξη, ή σε περίπτωση για δαπάνες αναγκαίες  κατεπείγουσας ανάγκης  για την ορθή 
υλοποίηση βοήθειας προοριζόµενη για τη διαχείριση κρίσεων , για επιχειρήσεις πολιτικής 
προστασίας  και για επιχειρήσεις ή ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως προβλέπεται στους 
κανόνες εφαρµογής. 

Η αναδροµική επιδότηση ενεργειών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί αποκλείεται. 
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2. Η επιδότηση λειτουργίας χορηγείται καταβάλλεται εντός έξι µηνών από την έναρξη της 
οικονοµικής χρήσης του δικαιούχου. Οι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση δαπάνες δεν είναι 
δυνατόν να έχουν πραγµατοποιηθεί ούτε πριν από την υποβολή της αίτησης επιδότησης ούτε 
πριν από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης του δικαιούχου. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 113 

⌦ Αρχή της σταδιακής µείωσης των χορηγούµενων επιδοτήσεων ⌫ 

1. Η επιδότηση ενέργειας δεν µπορεί να χρηµατοδοτεί το σύνολο του κόστους της ενέργειας, 
µε την επιφύλαξη των διατάξεων του τίτλου IV του µέρους II. 

Η επιδότηση λειτουργίας δεν µπορεί να χρηµατοδοτεί το σύνολο των δαπανών λειτουργίας 
του δικαιούχου οργανισµού. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.66  
 νέο 

2. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη βασική πράξη  ή στην πρόταση χρηµατοδότησης 
για επιδοτήσεις που χορηγούνται δυνάµει του άρθρου 49 παράγραφος 6 στοιχείο δ)  υπέρ 
οργανισµών οι οποίοι επιδιώκουν στόχους γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, οι 
επιδοτήσεις λειτουργίας έχουν, σε περίπτωση ανανέωσής τους ης η οποία υπερβαίνει τα 
τέσσερα έτη, αποκτούν φθίνοντα χαρακτήρα µετά το τέταρτο έτος. δεν ισχύει για τις 
επιδοτήσεις που λαµβάνουν µία από τις µορφές τις προβλεπόµενες στο άρθρο 108α 
παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ). 

 
 1605/2002 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.67 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 114 

⌦ Αιτήσεις επιδότησης ⌫ 

1. Οι αιτήσεις επιδότησης υποβάλλονται εγγράφως. 

2. Οι αιτήσεις επιδότησης είναι επιλέξιµες εφόσον υποβάλλονται από: 
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 α) νοµικά πρόσωπα· οι αιτήσεις επιδότησης είναι δυνατόν να είναι επιλέξιµες και 
όταν υποβάλλονται από οντότητες που δεν διαθέτουν νοµική προσωπικότητα 
δυνάµει της οικείας εθνικής νοµοθεσίας, υπό τον όρο ότι οι εκπρόσωποί τους έχουν 
την ικανότητα να αναλάβουν νοµικές δεσµεύσεις για λογαριασµό τους ⌦ της 
οντότητας ⌫ και αναλαµβάνουν την οικονοµική ευθύνη,  να προσφέρουν 
εγγύηση για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, ισοδύναµη 
µε εκείνη που παρέχουν τα νοµικά πρόσωπα , 

 β) φυσικά πρόσωπα, ενόσω τούτο απαιτείται λόγω της φύσης ή των 
χαρακτηριστικών της ενέργειας ή του στόχου που επιδιώκει ο δικαιούχος. 

3. Τα άρθρα 93 έως 96 εφαρµόζονται κατ’ αναλογία  στους αιτούντες επιδοτήσεων 
Επιδοτήσεις δεν είναι δυνατόν να παρέχονται σε αιτούντες οι οποίοι, κατά τη διεξαγωγή της 
διαδικασίας καταβολής της επιδότησης, εµπίπτουν σε µια από τις περιπτώσεις στις οποίες 
αναφέρονται τα άρθρα 93 παράγραφος 1 και 96 παράγραφος 2 στοιχείο α). 

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση ότι δεν εµπίπτουν σε καµία από τις 
περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται το πρώτο εδάφιο. Ωστόσο, ο διατάκτης είναι δυνατόν να 
µη ζητήσει τη βεβαίωση αυτή σε περίπτωση επιδοτήσεων πολύ µικρού ύψους, όπως 
προβλέπεται εξειδικεύεται στους κανόνες εφαρµογής,. ⌦ για: ⌫ 

 
 νέο 

α) επιδοτήσεις πολύ µικρού ύψους, ή·  

β) όταν η βεβαίωση αυτή έχει παρασχεθεί πρόσφατα σε άλλη διαδικασία ανάθεσης, ή· 

γ) όταν υφίσταται ουσιώδης αδυναµία παροχής τέτοιας βεβαίωσης. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.67 

4. Βάσει του άρθρου Υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 96, ο διατάκτης είναι 
δυνατόν να επιβάλλει σε αιτούντες διοικητικές και οικονοµικές κυρώσεις αποτελεσµατικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. 

Οι κυρώσεις αυτές είναι δυνατόν να επιβάλλονται και σε δικαιούχους οι οποίοι, κατά την 
υποβολή της αίτησης ή κατά την καταβολή της επιδότησης, προέβησαν σε ψευδείς δηλώσεις 
κατά την παροχή των πληροφοριακών στοιχείων που ζητούνται από τον διατάκτη ή 
παραλείπουν αδυνατούν να παράσχουν αυτά τα στοιχεία. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 115 

⌦ Κριτήρια επιλογής και χορήγησης ⌫ 

1. Τα κριτήρια επιλογής επιτρέπουν να αξιολογηθεί η ικανότητα του αιτούντος προς 
ολοκλήρωση της προτεινόµενης ενέργειας ή του προτεινόµενου προγράµµατος εργασίας. 
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2. Τα κριτήρια χορήγησης απονοµής, που έχουν προαναγγελθεί στην πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων, επιτρέπουν να αξιολογηθεί η ποιότητα των υποβληθεισών προτάσεων σε σχέση 
µε τους στόχους και τις προτεραιότητες που έχουν ορισθεί. 

Άρθρο 116 

⌦ ∆ιαδικασία αξιολόγησης ⌫ 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.68 

1. Οι προτάσεις αξιολογούνται βάσει προαναγγελθέντων κριτηρίων επιλογής και χορήγησης 
καταβολής της επιδότησης, και µε σκοπό τον προσδιορισµό των προτάσεων που είναι 
δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν. 

 
 1605/2002 

2. Ο αρµόδιος διατάκτης εγκρίνει εν συνεχεία, βάσει της αξιολογήσεως που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1, τον κατάλογο των δικαιούχων και τα επιλεγέντα ποσά. 

3. Ο αρµόδιος διατάκτης ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα για τη συνέχεια που δόθηκε 
στην αίτησή του. Σε περίπτωση µη χορήγησης της αιτηθείσας επιδότησης, το οικείο όργανο 
ανακοινώνει τους λόγους απόρριψης της αίτησης, σε σχέση ιδίως µε τα προαναγγελθέντα 
κριτήρια επιλογής και χορήγησηςαπονοµής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Άρθρο 117 

Ο ρυθµός των πληρωµών εξαρτάται από τους σχετικούς οικονοµικούς κινδύνους, τη διάρκεια 
και την πορεία της ενέργειας ή από τα έξοδα στα οποία υποβάλλεται ο δικαιούχος. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.69 

(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 118 

⌦ Εγγύηση προχρηµατοδότησης ⌫ 

1. Ο αρµόδιος διατάκτης µπορεί είναι δυνατόν, εφόσον το κρίνει ενδεδειγµένο και αναλογικό, 
να ζητήσει από τον δικαιούχο να καταθέσει εκ των προτέρων εγγύηση µε σκοπό τον 
περιορισµό των οικονοµικών κινδύνων που συνδέονται µε την καταβολή 
προχρηµατοδότησης. 
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2. Ο αρµόδιος διατάκτης ζητεί από το δικαιούχο να καταθέσει την ως άνω εγγύηση στις 
περιπτώσεις που εξειδικεύονται στους κανόνες εφαρµογής. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 119 

⌦ Καταβολή επιδοτήσεων και έλεγχοι ⌫ 

1. Το ποσό της επιδότησης καθίσταται οριστικό µόνο µετά την αποδοχή των τελικών 
εκθέσεων και των τελικών λογαριασµών από τονο όργανο  αρµόδιο διατάκτη , µε την 
επιφύλαξη µεταγενέστερων ελέγχων πραγµατοποιούµενων από το όργανο. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.70 
 νέο 

2. Εάν ο δικαιούχος αθετήσει τις υποχρεώσεις του, η επιδότηση αναστέλλεται ή µειώνεται ή 
τερµατίζεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στους κανόνες εφαρµογής,  Σε περίπτωση 
διάπραξης σοβαρών σφαλµάτων, παρατυπιών ή απάτης κατά τη διαδικασία χορήγησης ή την 
εκτέλεση της επιδότησης και  αφού δοθεί στον δικαιούχο η δυνατότητα να διατυπώσει τις 
παρατηρήσεις του  , ο αρµόδιος διατάκτης µπορεί να λάβει οποιοδήποτε από τα µέτρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 103 . 

 
 νέο 

3. Αν οι λογιστικοί ή άλλοι έλεγχοι καταδείξουν ότι υπάρχουν επανεµφανιζόµενα 
σφάλµατα σε σχέση µε έναν δικαιούχο, τα οποία έχουν επίσης επιπτώσεις σε µη ελεγχθέντα 
έργα στα οποία συµµετέχει ή έχει συµµετάσχει ο εν λόγω δικαιούχος, ο διατάκτης µπορεί να 
επεκτείνει τα πορίσµατα στα µη ελεγχθέντα έργα που είναι ακόµη δυνατόν να ελεγχθούν 
δυνάµει της σύµβασης επιδότησης και να ζητήσει την επιστροφή του αντίστοιχου ποσού.  

Ο δικαιούχος µπορεί να προσβάλει, σε κατ’αντιµωλία διαδικασία, τη διόρθωση που 
εφαρµόστηκε, αποδεικνύοντας ότι ο υπολογισµός των διορθώσεων είναι εσφαλµένος και 
υποβάλλοντας νέο υπολογισµό. 
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 1605/2002 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.71 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 120 

⌦ Υπεργολαβία και αναδιανοµή επιδοτήσεων ⌫ 

1. Οσάκις η εκτέλεση της ενέργειας  ή του προγράµµατος εργασίας, στην περίπτωση 
επιδότησης λειτουργίας,  απαιτεί την ανάθεση συµβάσεωνσύµβασης εκ µέρους του 
δικαιούχου, οι σχετικές διαδικασίες καθορίζονται στους κανόνες εφαρµογής. 

2. Οσάκις η εκτέλεση της ενέργειας  ή του προγράµµατος εργασίας  απαιτεί την 
οικονοµική υποστήριξη τρίτων, ο δικαιούχος κοινοτικής επιδότησης είναι δυνατόν να 
παράσχει χορηγήσει την υποστήριξη αυτή εφόσον: 

 α) δεν αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της ενέργειας, 

 
 νέο 

α) Πριν από τη χορήγηση της επιδότησης, ο αρµόδιος διατάκτης έχει επαληθεύσει ότι ο 
δικαιούχος παρέχει επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά την ανάκτηση των οφειλόµενων 
στην Επιτροπή ποσών· 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.71 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

β) οι όροι χορήγησης της υποστήριξης καθορίζονται αυστηρά στην απόφαση ή στη 
σύµβαση επιδότησης που συνάπτεται µεταξύ δικαιούχου και Επιτροπής, χωρίς τη 
δυνατότητα ⌦ ούτως ώστε να αποφευχθεί η άσκηση ⌫ άσκησης διακριτικής 
ευχέρειας, ⌦ από τον δικαιούχο ⌫ · 

γ) τα σχετικά ποσά είναι µικρά ⌦ , όπως ορίζεται στους κανόνες εφαρµογής ⌫·. 

Για τους σκοπούς του στοιχείου γ), το µέγιστο ύψος της οικονοµικής υποστήριξης που µπορεί 
να καταβληθεί σε τρίτον από το δικαιούχο καθορίζεται στους κανόνες εφαρµογής. 

3. Κάθε απόφασησυµφωνία ή σύµβασηαπόφαση επιδότησης προβλέπει ρητά ότι η Επιτροπή 
και το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκούν τις ελεγκτικές τους εξουσίες, βάσει εγγράφων και 
επιτόπου  καθώς και επί πληροφοριών, ακόµη και αν είναι αποθηκευµένες σε ηλεκτρονικό 
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µέσο  , σε όλαους τους αντισυµβαλλόµενους, άµεσους και έµµεσους, ⌦ τα τρίτα µέρη ⌫ 
που λαµβάνουν κοινοτική χρηµατοδότηση ⌦ από την Ένωση ⌫. 

 
 νέο 

ΤΙΤΛΟΣ VIA 

ΒΡΑΒΕΙΑ 

Άρθρο 120α 

Ορισµός 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµούς, ως «βραβεία» νοούνται χρηµατοδοτικές 
συνεισφορές χορηγούµενες έπειτα από διαγωνισµούς.  

Άρθρο 120α-θ 

Γενικοί κανόνες 

1. Τα βραβεία διέπονται από τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης. 

2. Τα βραβεία εντάσσονται στο πρόγραµµα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 110 και 
θεσπίζονται από την Επιτροπή. Εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 110 παράγραφος 2.  

Οι κανόνες του διαγωνισµού καθορίζουν, τουλάχιστον, τους όρους χορήγησης, τα κριτήρια, 
το ποσό του βραβείου και τον τρόπο καταβολής.  

Τα βραβεία δεν µπορούν να χορηγηθούν απευθείας χωρίς διαγωνισµό και υπόκεινται σε 
δηµοσίευση κατά τον ίδιο τρόπο µε τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. 

3. Τα βραβεία χορηγούνται από τον αρµόδιο διατάκτη ή από κριτική επιτροπή, που είναι 
ελεύθεροι να αποφασίσουν για την χορήγηση ή µη βραβείων, ανάλογα µε την αρτιότητα των 
συµµετοχών, την οποία αξιολογούν µε βάση τους κανόνες του διαγωνισµού. 

4. Το χρηµατικό ποσό του βραβείου δεν συναρτάται µε τα έξοδα στα οποία έχει 
υποβληθεί ο αποδέκτης. 

5. Όταν ο δικαιούχος επιδότησης ή ένας αντισυµβαλλόµενος χορηγεί βραβεία αξίας άνω 
των 500 000 EUR, οι όροι και τα κριτήρια χορήγησης εγκρίνονται από την Επιτροπή. 
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ΤΙΤΛΟΣ VIB 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Άρθρο 120β 

Ορισµός και πεδίο εφαρµογής 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ως «χρηµατοδοτικά µέσα» νοούνται µέτρα 
της ΕΕ για χρηµατοδοτική στήριξη από τον προϋπολογισµό της Ένωσης µε σκοπό την 
υλοποίηση συγκεκριµένου στόχου πολιτικής µέσω δανείων, εγγυήσεων, επενδύσεων ή 
συµµετοχών µετοχικού ή οιονεί µετοχικού κεφαλαίου, ή άλλων µέσων που συνεπάγονται την 
ανάληψη κινδύνου, ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε επιδοτήσεις. 

2. Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρµόζονται επίσης στα στοιχεία που συνδέονται 
άµεσα µε τα χρηµατοδοτικά µέσα, καθώς και µε την τεχνική βοήθεια. 

3. Η Επιτροπή µπορεί να θέσει σε εφαρµογή χρηµατοδοτικά µέσα µε τη µέθοδο της άµεσης ή 
έµµεσης κεντρικής διαχείρισης αναθέτοντας καθήκοντα στις οντότητες που αναφέρονται στο 
άρθρο 53 παράγραφος 1 σηµείο 2 στοιχεία γ) και δ). 

Άρθρο 120γ 

Αρχές που εφαρµόζονται στα χρηµατοδοτικά µέσα 

1. Τα χρηµατοδοτικά µέσα παρέχονται στους τελικούς δικαιούχους κονδυλίων της Ένωσης 
σύµφωνα µε τις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, της διαφάνειας και της ίσης 
µεταχείρισης, καθώς και µε τους στόχους που καθορίζονται στη βασική πράξη που 
εφαρµόζεται στα εν λόγω χρηµατοδοτικά µέσα. 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 46 παράγραφος 1 στοιχεία 4) και 5), οι δαπάνες του 
προϋπολογισµού που συνδέονται µε ένα χρηµατοδοτικό µέσο δεν υπερβαίνουν τα όρια της 
δηµοσιονοµικής δέσµευσης που αντιστοιχεί σ’ αυτό. 

3. Οι χρηµατοδοτικοί ενδιάµεσοι φορείς που συµµετέχουν στην εκτέλεση δηµοσιονοµικών 
πράξεων που πραγµατοποιούνται δυνάµει χρηµατοδοτικού µέσου τηρούν τους κανόνες που 
εφαρµόζονται στον τοµέα της πρόληψης της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες και της καταπολέµησης της τροµοκρατίας. Οι εν λόγω φορείς δεν µπορούν 
να είναι εγκατεστηµένοι σε εδάφη των οποίων οι αρχές δεν συνεργάζονται µε την Ένωση για 
την εφαρµογή των διεθνώς συµπεφωνηµένων φορολογικών προτύπων. 

4. Κάθε σύµβαση µεταξύ µίας οντότητας, που αναφέρεται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 
σηµείο 2 στοιχεία γ) και δ), και ενός ενδιάµεσου χρηµατοδοτικού φορέα, που αναφέρεται 
στην παράγραφο 3, προβλέπει ρητά ότι η Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκούν τις 
ελεγκτικές τους εξουσίες, βάσει εγγράφων και επιτόπου, καθώς και επί πληροφοριών, ακόµη 
και αν είναι αποθηκευµένες σε ηλεκτρονικό µέσο εγγραφής, σε όλα τα τρίτα µέρη που 
λαµβάνουν χρηµατοδότηση από την Ένωση. 
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 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

ΤΙΤΛΟΣ VII 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

Άρθρο 121 

⌦ ∆ιάρθρωση των λογαριασµών των Κοινοτήτων ⌫ 

Οι λογαριασµοί των Κοινοτήτων περιλαµβάνουν: 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.72 α) 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

α)  τις ενοποιηµένες δηµοσιονοµικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζουν 
συγκεντρωτικά τις δηµοσιονοµικές πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις των 
δηµοσιονοµικέςών καταστάσειςων των οργάνων κατά το άρθρο 126,  που 
χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό της Ένωσης  , καθώς και εκείνες των 
οργανισµών στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 185 και εκείνων των λοιπών 
οργανισµών των οποίων οι λογαριασµοί πρέπει να ενοποιούνται σύµφωνα µε τους 
κοινοτικούς λογιστικούς κανόνες ⌦ της Ένωσης ⌫, 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

β) τις ενοποιηµένες δηµοσιονοµικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζουν 
συγκεντρωτικά τις δηµοσιονοµικές πληροφορίες των δηµοσιονοµικών καταστάσεων 
που αναφέρονται στο στοιχείο α)·  τους συγκεντρωτικούς δηµοσιονοµικούς 
λογαριασµούς που περιλαµβάνουν τις πληροφορίες των δηµοσιονοµικών 
λογαριασµών των οργάνων που χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό της 
Ένωσης · 

 γ) τις καταστάσεις σχετικά µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού των οργάνων και 
των προϋπολογισµών των οργανισµών που αναφέρονται στο άρθρο 185· 
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 1995/2006 Άρθρο 1.72 β) 

 δ) τις συγκεντρωτικές καταστάσεις σχετικά µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού, οι 
οποίες παρουσιάζουν τα στοιχεία που περιέχονται στις καταστάσεις στις οποίες 
αναφέρεται το στοιχείο γ). 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.73 

(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 122 

⌦ Έκθεση για τη δηµοσιονοµική και χρηµατοοικονοµική διαχείριση ⌫ 

1. «Οι λογαριασµοί των ⌦ Κάθε ⌫ όργανοοργάνων και των οργανισµών 
⌦ οργανισµός ⌫ που αναφέρεταιέρονται στο άρθρο 121 συνοδεύονται από 
⌦ καταρτίζει ⌫ έκθεση σχετικά µε τη δηµοσιονοµική και χρηµατοοικονοµική διαχείριση 
του οικονοµικού έτους. 

 
 νέο 

∆ιαβιβάζει την έκθεση αυτή στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή και στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο, έως την 31η Μαρτίου του επόµενου οικονοµικού έτους. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.73 

(προσαρµοσµένο) 

2. Η έκθεση στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 1 περιέχει, µεταξύ άλλων 
⌦ τουλάχιστον ⌫ , υπολογισµό του ποσοστού απορρόφησης των πιστώσεων µαζί µε 
συνοπτικά στοιχεία για τις µεταφορές πιστώσεων µεταξύ των διαφόρων θέσεων του 
προϋπολογισµού. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 123 

⌦ Κανόνες που διέπουν τους λογαριασµούς ⌫ 

 
 νέο 

Οι δηµοσιονοµικές καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 121 είναι σύµφωνες µε τους 
λογιστικούς κανόνες της Ένωσης που θεσπίζει ο υπόλογος της Επιτροπής και παρουσιάζουν 
πιστή εικόνα του ενεργητικού και του παθητικού, των επιβαρύνσεων, των εσόδων και των 
ταµειακών ροών. 

Η λογιστική του προϋπολογισµού που αναφέρεται στο άρθρο 121 είναι σύµφωνη µε τις 
δηµοσιονοµικές αρχές που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό. Παρουσιάζει πιστή εικόνα 
των πράξεων εκτέλεσης του προϋπολογισµού ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες. 
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 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Οι λογαριασµοί πρέπει να είναι τακτικοί, ειλικρινείς και πλήρεις και να παρουσιάζουν πιστή 
απεικόνιση: 

 α) όσον αφορά τις δηµοσιονοµικές καταστάσεις, των στοιχείων ενεργητικού, 
παθητικού, των επιβαρύνσεων και προϊόντων, των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων 
που δεν περιλαµβάνονται στο ενεργητικό και στο παθητικό καθώς και των 
ταµειακών ροών· 

 β) όσον αφορά τις καταστάσεις σχετικά µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού, των 
στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισµού ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες. 

Άρθρο 124 

⌦ Λογιστικές αρχές ⌫ 

Οι δηµοσιονοµικές καταστάσεις  που αναφέρονται στο άρθρο 121 παρουσιάζουν στοιχεία, 
συµπεριλαµβανοµένων των λογιστικών πολιτικών, κατά τρόπο που παρέχει συναφή, 
αξιόπιστη, συγκρίσιµη και κατανοητή πληροφόρηση. Κκαταρτίζονται βάσει 
⌦ σύµφωνα µε ⌫ τις γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχέςτων γενικώς 
παραδεκτών λογιστικών αρχών που περιγράφονται στους λογιστικούς κανόνες της 
Ένωσης. ,ήτοι: 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 125 

1. Σύµφωνα µε την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, οι δηµοσιονοµικές καταστάσεις 
λαµβάνουν υπόψη τις επιβαρύνσεις και τα προϊόντα που αφορούν το οικονοµικό έτος, 
ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία πληρωµής ή είσπραξης. 

2. Η αξία των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού προσδιορίζεται σε συνάρτηση µε τους 
κανόνες αξιολόγησης τους οριζόµενους από τις λογιστικές µεθόδους που προβλέπονται στο 
άρθρο 133. 

Άρθρο 126 

⌦ ∆ηµοσιονοµικές καταστάσεις ⌫ 

1. Οι δηµοσιονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε εκατοµµύρια ευρώ και 
περιλαµβάνουν: 

 α) τον ισολογισµό και τηνο λογαριασµό οικονοµικού αποτελέσµατος  κατάσταση 
οικονοµικών αποτελεσµάτων  , που εκφράζουν την περιουσιακή και 
χρηµατοοικονοµική κατάσταση καθώς και το οικονοµικό αποτέλεσµα στις 31 
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∆εκεµβρίου του διαρρεύσαντος έτους· καταρτίζονται σύµφωνα µε η παρουσίαση 
ακολουθεί τη διάρθρωση που ορίσθηκε στις οδηγίες τους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου σχετικά µε τους ετήσιους λογαριασµούς ορισµένων µορφών 
εταιριών, λαµβάνοντας ωστόσο υπόψη την ιδιαίτερη φύση των δραστηριοτήτων των 
Κοινοτήτων·  τους σχετικούς λογιστικούς κανόνες που θεσπίζει ο υπόλογος της 
Επιτροπής · 

 β) τον πίνακα  την κατάσταση  ταµειακών ροών, που εµφανίζει τις εισπράξεις 
και τις εκταµιεύσεις του οικονοµικού έτους καθώς και την τελική ταµειακή 
κατάσταση· 

 γ) την κατάσταση µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων  του καθαρού ενεργητικού  , 
που παρουσιάζει λεπτοµερώς τις αυξήσεις και τις µειώσεις που σηµειώθηκαν κατά 
το οικονοµικό έτος σε καθένα από τα στοιχεία των λογαριασµών κεφαλαίων 

 επισκόπηση της κίνησης κατά τη διάρκεια του έτους στα αποθεµατικά και στα 
σωρευτικά αποτελέσµατα . 

2. Το παράρτηµα  Οι σηµειώσεις  των δηµοσιονοµικών καταστάσεων συµπληρώνουνει 
και σχολιάζουνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και παρέχουνει όλες 
τις συµπληρωµατικές πληροφορίες τις οποίες απαιτούνεί η διεθνώς παραδεκτή λογιστική 
πρακτική, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι συναφείς προς τις δραστηριότητες των 
Κοινοτήτων  οι σχετικοί λογιστικοί κανόνες που θεσπίζει ο υπόλογος της Επιτροπής  . 

Άρθρο 127 

⌦ Οι καταστάσεις εκτέλεσης του προϋπολογισµού ⌫ 

Οι καταστάσεις εκτέλεσης του προϋπολογισµού παρουσιάζονται σε εκατοµµύρια ευρώ. 
Περιλαµβάνουν: 

 α) το λογαριασµό αποτελέσµατος της εκτέλεσης του προϋπολογισµού  τις 
καταστάσεις εκτέλεσης του προϋπολογισµού , που ανακεφαλαιώνει 

 παρουσιάζουν συγκεντρωτικά  το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισµού 
του οικονοµικού έτους ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες· ο λογαριασµός αυτός 
ακολουθεί την ίδια διάρθρωση µε τον προϋπολογισµό· 

 β) το παράρτηµα  τις σηµειώσεις  του λογαριασµού αποτελέσµατος της  των 
καταστάσεων εκτέλεσης του προϋπολογισµού  , που συµπληρώνουν και 
σχολιάζουντο οποίο συµπληρώνει και σχολιάζει τις πληροφορίες του εν λόγω 
λογαριασµού  των καταστάσεων  . 

 
 νέο 

Οι καταστάσεις εκτέλεσης του προϋπολογισµού ακολουθούν την ίδια διάρθρωση µε τον ίδιο τον 
προϋπολογισµό. 



 

EL 148   EL 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.74 

(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 128 

⌦ Προσωρινοί λογαριασµοί ⌫ 

Οι υπόλογοι των λοιπών κοινοτικών οργάνων και των οργανισµών στους οποίους αναφέρεται 
το άρθρο 121 διαβιβάζουν στον υπόλογο της Επιτροπής και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το 
αργότερο την 1ηστις 31 Μαρτίου του επόµενου οικονοµικού έτους, τους προσωρινούς 
λογαριασµούς τους µαζί µε την έκθεση για τη δηµοσιονοµική και οικονοµική διαχείριση του 
αντίστοιχου οικονοµικού έτους. 

 
 νέο 

Οι υπόλογοι των άλλων οργάνων και των οργανισµών που αναφέρονται στο άρθρο 121 
διαβιβάζουν επίσης στον υπόλογο της Επιτροπής, το αργότερο την 1η Μαρτίου του επόµενου 
έτους, τις δηµοσιονοµικές καταστάσεις που έχουν καταρτίσει σε τυποποιηµένη µορφή, 
σύµφωνα µε τα όσα έχει ορίσει ο υπόλογος της Επιτροπής για λόγους ενοποίησης. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.74 
 νέο 

Ο υπόλογος της Επιτροπής ενοποιεί αυτούς τους προσωρινούς λογαριασµούς µε τους 
προσωρινούς λογαριασµούς της Επιτροπής και διαβιβάζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο, έως την 
31η Μαρτίου του επόµενου οικονοµικού έτους το αργότερο, τους προσωρινούς 
λογαριασµούς της Επιτροπής  και τους ενοποιηµένους προσωρινούς λογαριασµούς της 
Ένωσης  µαζί µε την έκθεση της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική και χρηµατοοικονοµική 
διαχείριση κατά τη διάρκεια του έτους και µε τους προσωρινούς ενοποιηµένους 
λογαριασµούς. 

Ο υπόλογος κάθε κοινοτικού οργάνου και οργανισµού του άρθρου 121 διαβιβάζει την έκθεση 
για τη δηµοσιονοµική και χρηµατοοικονοµική διαχείριση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συµβούλιο, εντός της προθεσµίας του δεύτερου εδαφίου. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
1 1995/2006 Άρθρο 1.75 α) 
 νέο 

Άρθρο 129 

⌦ Έγκριση των τελικών ενοποιηµένων λογαριασµών ⌫ 

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διατυπώνει, το αργότερο στις 15 Ιουνίου  την 1η Ιουνίου  , τις 
παρατηρήσεις του σε σχέση µε τους προσωρινούς λογαριασµούς κάθε οργάνου ⌦ των 
άλλων οργάνων ⌫ και κάθε οργανισµού που αναφέρεται στο 1 άρθρο 121   , και έως 
τις 15 Ιουνίου το αργότερο, τις παρατηρήσεις του σχετικά µε τους προσωρινούς 
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λογαριασµούς της Επιτροπής και τους ενοποιηµένους προσωρινούς λογαριασµούς της 
Ένωσης  . 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.75 β) 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

2. Τα κοινοτικά όργανα πέραν της Επιτροπής, καθώς και οι οργανισµοί στους οποίους 
αναφέρεται το άρθρο 121 καταρτίζουν τους τελικούς λογαριασµούς τους σύµφωνα µε το 
άρθρο 61 και τους διαβιβάζουν στον υπόλογο της Επιτροπής, και στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

 , στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο,  το αργότερο την 1η Ιουλίου του 
επόµενου οικονοµικού έτους, µε σκοπό την κατάρτιση των οριστικών ενοποιηµένων 
λογαριασµών. 

 
 νέο 

Οι υπόλογοι των άλλων οργάνων και των οργανισµών που αναφέρονται στο άρθρο 121 
διαβιβάζουν επίσης στον υπόλογο της Επιτροπής, το αργότερο την 1η Ιουλίου του επόµενου 
έτους, τις δηµοσιονοµικές καταστάσεις που έχουν καταρτίσει σε τυποποιηµένη µορφή, 
σύµφωνα µε τα όσα έχει ορίσει ο υπόλογος της Επιτροπής για λόγους ενοποίησης. 

2α. Ο υπόλογος κάθε οργάνου και οργανισµού που αναφέρεται στο άρθρο 121 διαβιβάζει 
επίσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, µε αντίγραφο στον υπόλογο της Επιτροπής, την ίδια 
ηµέρα που διαβιβάζει τους οριστικούς του λογαριασµούς, δήλωση πληρότητας 
σχετικά µε τους οριστικούς αυτούς λογαριασµούς. 

Οι οριστικοί λογαριασµοί συνοδεύονται από σηµείωµα συντασσόµενο από τον υπόλογο, µε 
το οποίο αυτός δηλώνει ότι οι εν λόγω λογαριασµοί έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τον 
παρόντα τίτλο και τις εφαρµοστέες λογιστικές αρχές, κανόνες και µεθόδους. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.75 γ) 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

2αβ. Ο υπόλογος της Επιτροπής καταρτίζει τους οριστικούς ενοποιηµένους λογαριασµούς 
βάσει των στοιχείων που διαβιβάζουν τα λοιπά όργανα  και οι οργανισµοί που αναφέρονται 
στο άρθρο 121  βάσει της παραγράφου κατά την παράγραφο 2. Οι οριστικοί ενοποιηµένοι 
λογαριασµοί συνοδεύονται από σηµείωµα συντασσόµενο από τον υπόλογο της Επιτροπής, µε 
το οποίο αυτός δηλώνει ότι οι λογαριασµοί αυτοί έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τον τίτλο 
VII καθώς και τις λογιστικές αρχές, κανόνες και µεθόδους που καθορίζονται στο παράρτηµα 
των δηµοσιονοµικών καταστάσεων. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.75 δ) 

3. Μετά την έγκριση των οριστικών ενοποιηµένων λογαριασµών και των δικών της 
οριστικών λογαριασµών, η Επιτροπή διαβιβάζει όλους αυτούς τους λογαριασµούς στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο έως την 31η Ιουλίου του 
επόµενου οικονοµικού έτους. 
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 νέο 

Την ίδια ηµεροµηνία, ο υπόλογος της Επιτροπής διαβιβάζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωση 
πληρότητας σχετικά µε τους οριστικούς ενοποιηµένους λογαριασµούς. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
1 1995/2006 Άρθρο 1.75 ε) 
2 1995/2006 Άρθρο 1.76 α) 
3 1995/2006 Άρθρο 1.76 β) 
4 1995/2006 Άρθρο 1.77 
5 1995/2006 Άρθρο 1.78 
6 1995/2006 Άρθρο 1.79 
 νέο 

4. Οι ενοποιηµένοι οριστικοί λογαριασµοί δηµοσιεύονται, 1 έως τις 15 Νοεµβρίου  του 
επόµενου οικονοµικού έτους µετά το οικονοµικό έτος που έκλεισε, στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενοι από τη δήλωση 
αξιοπιστίας την οποία παρέχει το Ελεγκτικό Συνέδριο κατ’ εφαρµογή του άρθρου 287 της 
συνθήκης ΕΚ για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 160Γ της συνθήκης 
Ευρατόµ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 130 

⌦ Έκθεση σχετικά µε τις εγγυήσεις του προϋπολογισµού και τους κινδύνους ⌫ 

Η Επιτροπή, επιπλέον των καταστάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 126 και 127, 
καταρτίζει δύο φορές  µία φορά  ετησίως έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο σχετικά µε την κατάσταση των εγγυήσεων του προϋπολογισµού ⌦ που 
αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 4 ⌫ και των αντίστοιχων κινδύνων. 

Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται ταυτόχρονα στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Άρθρο 131 

⌦ Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισµού ⌫ 

1. 2 Ο υπόλογος της Επιτροπής , επιπλέον των καταστάσεων που προβλέπονται στα 
άρθρα 126 και 127, διαβιβάζει µία φορά µηνιαίως προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο, συγκεντρωτικά τουλάχιστον κατά κεφάλαιο, αριθµητικά δεδοµένα σχετικά µε την 
εκτέλεση του προϋπολογισµού τόσο ως προς τα έσοδα όσο και ως προς τις δαπάνες, για το 
σύνολο των πιστώσεων. 
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Τα δεδοµένα αυτά περιλαµβάνουν και πληροφοριακά στοιχεία για τη χρήση των 
µεταφερθεισών µεταξύ ετών πιστώσεων. 

Τα αριθµητικά δεδοµένα διαβιβάζονται εντός δέκα εργάσιµων ηµερών µετά τη λήξη κάθε 
µήνα. 

2. Τρεις φορές ετησίως και εντός τριάντα εργάσιµων ηµερών µετά την 31η Μαΐου, την 31η 
Αυγούστου και την 31η ∆εκεµβρίου, 3 ο υπόλογος της Επιτροπής  διαβιβάζει προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισµού, 
τόσο ως προς τα έσοδα όσο και ως προς τις δαπάνες, µε λεπτοµερειακά στοιχεία κατά 
κεφάλαιο, άρθρο και θέση. 

Η εν λόγω έκθεση περιλαµβάνει και πληροφορίες για την εκτέλεση των πιστώσεων που έχουν 
µεταφερθεί από τα προηγηθέντα οικονοµικά έτη. 

3. Τα αριθµητικά δεδοµένα και η έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισµού 
διαβιβάζονται ταυτοχρόνως στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 132 

⌦ Tο λογιστικό σύστηµα ⌫ 

1. Η λογιστική των οργάνων είναι το σύστηµα οργάνωσης των δηµοσιονοµικών και 
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που επιτρέπει τη συγκέντρωση, ταξινόµηση και 
καταχώριση αριθµητικών δεδοµένων. 

2. Η λογιστική αποτελείται από τη γενική λογιστική και την λογιστική του προϋπολογισµού. 
Αυτές οι δύο µορφές λογιστικής τηρούνται ανά ηµερολογιακό έτος σε ευρώ. 

3. Τα δεδοµένα της γενικής λογιστικής και της λογιστικής του προϋπολογισµού εγκρίνονται 
κατά το κλείσιµο του οικονοµικού έτους µε σκοπό την κατάρτιση των λογαριασµών που 
αναφέρονται στο κεφάλαιο 1. 

43. ΗΟι παράγραφοςοι 2 και 3 δεν εµποδίζειουν την τήρηση αναλυτικής λογιστικής από τον 
κύριο διατάκτη. 
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Άρθρο 133 

⌦ Κοινή διάταξη για τη λογιστική των θεσµικών οργάνων ⌫ 

1. Ο υπόλογος της Επιτροπής, έπειτα από διαβούλευση µε τους υπολόγους των άλλων 
οργάνων και των οργανισµών που αναφέρονται στο 4 άρθρο 121 εγκρίνει τους 
λογιστικούς κανόνες και µεθόδους καθώς και το εναρµονισµένο λογιστικό σχέδιο που πρέπει 
να εφαρµόζουν όλα τα όργανα ⌦ που χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό της 
Ένωσης ⌫ , οι υπηρεσίες που αναφέρονται στον τίτλο V του µέρους II και όλοι οι 
οργανισµοί που αναφέρονται στο 4 άρθρο 121 . 

2. Ο υπόλογος της Επιτροπής εγκρίνει τους κανόνες και τις µεθόδους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, µε βάση τα διεθνώς παραδεκτά λογιστικά πρότυπα για το δηµόσιο τοµέα, από 
τα οποία µπορεί να αποκλίνει όταν το δικαιολογεί η ιδιαίτερη φύση των δραστηριοτήτων της 
Ένωσης των Κοινοτήτων. 

ΤΜΗΜΑ 2 

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

Άρθρο 134 

⌦ Η γενική λογιστική ⌫ 

Η γενική λογιστική καταγράφει χρονολογικά, σύµφωνα µε τη διπλογραφική µέθοδο, τα 
γεγονότα και τις πράξεις που επηρεάζουν την οικονοµική, δηµοσιονοµική και περιουσιακή 
κατάσταση των οργάνων και των οργανισµών που αναφέρονται στο 5 άρθρο 121 . 

Άρθρο 135 

⌦ Λογιστικές εγγραφές ⌫ 

1. Οι διάφορες κινήσεις ανά λογαριασµό καθώς και τα υπόλοιπά τους εγγράφονται στα 
λογιστικά βιβλία. 

2. Κάθε λογιστική εγγραφή, συµπεριλαµβανοµένων των λογιστικών διορθώσεων, στηρίζεται 
σε δικαιολογητικά στα οποία παραπέµπει. 

3. Το λογιστικό σύστηµα πρέπει να επιτρέπει την εξακρίβωση όλων των λογιστικών 
εγγραφών. 

Άρθρο 136 

⌦Λογιστικές διορθώσεις ⌫ 

Μετά το κλείσιµο του οικονοµικού έτους και έως την ηµεροµηνία απόδοσης των 
λογαριασµών, ο υπόλογος προβαίνει στις διορθώσεις οι οποίες, χωρίς να συνεπάγονται 
εκταµίευση ή είσπραξη για το υπόψη οικονοµικό έτος εις βάρος αυτού του οικονοµικού 
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έτους, είναι αναγκαίες για την τακτική, πιστή και ειλικρινή παρουσίαση των λογαριασµών 
που συµµορφώνεται µε τους λογιστικούς κανόνες της Ένωσης. 

ΤΜΗΜΑ 3 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 137 

⌦Λογιστική του προϋπολογισµού⌫ 

1. Η λογιστική του προϋπολογισµού επιτρέπει να παρακολουθείται λεπτοµερώς η εκτέλεση 
του προϋπολογισµού. 

2. Για τους σκοπούς της εφαρµογής της παραγράφου 1, η λογιστική του προϋπολογισµού 
καταγράφει όλες τις προβλεπόµενες στον τίτλο IV του µέρους I πράξεις εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

Άρθρο 138 

⌦Το βιβλίο απογραφής⌫ 

1. Κάθε όργανο και κάθε οργανισµός που αναφέρεται στο 6 άρθρο 121  τηρεί κατά 
ποσότητα και κατ’ αξία, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που εγκρίνεται από τον υπόλογο της 
Επιτροπής Ένωσης, βιβλία απογραφής όλων των ενσώµατων, ασώµατων και 
χρηµατοοικονοµικών ακινητοποιήσεων που αποτελούν την περιουσία της Ένωσης των 
Κοινοτήτων. 

Κάθε όργανο και κάθε οργανισµός που αναφέρεται στο 6 άρθρο 121  επαληθεύει ότι οι 
εγγραφές στα βιβλία απογραφών ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. 

2. Οι πωλήσεις κινητών περιουσιακών στοιχείων αποτελούν το αντικείµενο κατάλληλης 
δηµοσιότητας. 
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ΤΙΤΛΟΣ VIII 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Άρθρο 139 

⌦Εξωτερικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο⌫ 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή ενηµερώνουν το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, το ταχύτερο δυνατόν, σχετικά µε όλες τις αποφάσεις που λαµβάνουν και όλες τις 
πράξεις που εκδίδουν κατ’ εφαρµογή των άρθρων 9, 13, 18, 22, 23, 26 και 36. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.80 

2. Τα όργανα ενηµερώνουν το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα δύο σκέλη τηνς αρµόδιας για τον 
προϋπολογισµό αρχής σχετικά µε τις εσωτερικές κανονιστικές διατάξεις που θεσπίζουν για 
δηµοσιονοµικά θέµατα. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
1 1995/2006 Άρθρο 1.81 α) 
 νέο 

3. Ο διορισµός των διατακτών, των εσωτερικών ελεγκτών, των υπολόγων και των υπολόγων 
πάγιων προκαταβολών καθώς και οι αναθέσεις οι µεταβιβάσεις αρµοδιοτήτων που γίνονται 
δυνάµει των άρθρων 51, 61, 62, 63 και 85 κοινοποιούνται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Άρθρο 140 

⌦Κανόνες και διαδικασία στον τοµέα του ελέγχου⌫ 

1. Η εξέταση της νοµιµότητας και της κανονικότητας των εσόδων και των δαπανών από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο πραγµατοποιείται σε σχέση µε τις διατάξεις των συνθηκών, του 
προϋπολογισµού, του παρόντος κανονισµού, των κανόνων εφαρµογής του, καθώς και κάθε 
πράξης που εκδίδεται κατ’ εφαρµογή των συνθηκών. 

2. Κατά την εκπλήρωση της αποστολής του, το Ελεγκτικό Συνέδριο µπορεί να λαµβάνει 
γνώση, υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 142, όλων των εγγράφων και 
πληροφοριών που αφορούν τη δηµοσιονοµική διαχείριση των υπηρεσιών ή οργανισµών ως 
προς τις πράξεις που χρηµατοδοτούνται ή συγχρηµατοδοτούνται από την Ένωση. Το 
Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την εξουσία να εξετάζει κάθε υπάλληλο ο οποίος υπέχει ευθύνη σε 
πράξη δαπανών ή εσόδων και να χρησιµοποιεί όλες τις δυνατότητες ελέγχου που 
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αναγνωρίζονται στις εν λόγω υπηρεσίες ή οργανισµούς. Ο έλεγχος στα κράτη µέλη 
διενεργείται σε συνεργασία µε τα εθνικά όργανα ελέγχου ή, εάν αυτά δεν διαθέτουν τις 
αναγκαίες αρµοδιότητες, µε τις αρµόδιες εθνικές υπηρεσίες. Το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα 
εθνικά (ελεγκτικά) όργανα των κρατών µελών συνεργάζονται µε πνεύµα εµπιστοσύνης, 
διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία τους. 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, για να συλλέξει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκπλήρωση 
της αποστολής που του ανατίθεται από τις συνθήκες ή τις πράξεις που εκδίδονται κατ’ 
εφαρµογή τους, µπορεί να παρίσταται, κατ’ αίτησή του, στις πράξεις ελέγχου που 
διενεργούνται στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προϋπολογισµού από κάθε κοινοτικό όργανο ή 
για λογαριασµό του. 

Κατ’ αίτηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κάθε όργανο εξουσιοδοτεί τους χρηµατοπιστωτικούς 
οργανισµούς στους οποίους τηρούνται καταθέσεις που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία των 
Κοινοτήτων να επιτρέπουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο να διαπιστώνει την αντιστοιχία των 
εξωτερικών δεδοµένων µε τη λογιστική κατάσταση. 

3. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Ελεγκτικό Συνέδριο κοινοποιεί στα όργανα και 
στις αρχές στις οποίες εφαρµόζεται ο παρών κανονισµός, τα ονόµατα των υπαλλήλων που 
είναι εξουσιοδοτηµένοι να διενεργούν ελέγχους στα εν λόγω όργανα και αρχές. 

Άρθρο 141 

⌦Έλεγχοι όσον αφορά τις αξίες και τα µετρητά⌫ 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο µεριµνά ώστε όλες οι αξίες και τα µετρητά σε κατάθεση ή στο ταµείο 
να επαληθεύονται βάσει πιστοποιητικών υπογραφόµενων από τους θεµατοφύλακες ή βάσει 
πρακτικών των καταστάσεων ταµείου ή χαρτοφυλακίου. Το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο 
µπορεί να προβαίνει σε τέτοιες επαληθεύσεις. 

Άρθρο 142 

⌦∆ικαίωµα πρόσβασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου⌫ 

1. Η Επιτροπή, τα άλλα όργανα, οι οργανισµοί που διαχειρίζονται έσοδα ή δαπάνες εξ 
ονόµατος της Ένωσης καθώς και οι τελικοί δικαιούχοι πληρωµών εις βάρος του 
προϋπολογισµού παρέχουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο κάθε διευκόλυνση και κάθε πληροφορία 
την οποία αυτό θεωρεί αναγκαία για την εκτέλεση της αποστολής του. Θέτουν στη διάθεση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν τη σύναψη και την εκτέλεση 
συµβάσεων χρηµατοδοτούµενων από τον κοινοτικό προϋπολογισµό και όλους τους 
λογαριασµούς µετρητών και υλικών, όλα τα λογιστικά ή δικαιολογητικά έγγραφα καθώς και 
τα συναφή διοικητικά έγγραφα, όλα τα έγγραφα σχετικά µε τα έσοδα και τις δαπάνες των 
Κοινοτήτων, όλα τα βιβλία απογραφών, όλα τα οργανογράµµατα των υπηρεσιών τα οποία το 
Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί αναγκαία για την επαλήθευση της έκθεσης σχετικά µε το 
αποτέλεσµα της δηµοσιονοµικής και χρηµατοοικονοµικής εκτέλεσης, βάσει εγγράφων ή 
επιτόπου και, για τους ίδιους σκοπούς, όλα τα έγγραφα και δεδοµένα τα οποία καταρτίζονται 
ή φυλάσσονται σε µαγνητικό µέσο. 
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Οι διάφορες υπηρεσίες και τα εσωτερικά σώµατα ελέγχου των σχετικών εθνικών διοικήσεων 
παρέχουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο όλες τις διευκολύνσεις τις οποίες αυτό θεωρεί αναγκαίες 
για την εκπλήρωση της αποστολής του. 

Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται επίσης στα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λαµβάνουν 
πληρωµές προερχόµενες από τον κοινοτικό προϋπολογισµό. 

2. Οι υπάλληλοι οι υποκείµενοι στις επαληθεύσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου υποχρεούνται: 

 α) να ανοίγουν το ταµείο τους, να επιδεικνύουν τα µετρητά, τις αξίες και τα υλικά 
πάσης φύσεως και τα δικαιολογητικά της από µέρους τους διαχείρισης των 
κεφαλαίωντους των οποίων είναι θεµατοφύλακες, καθώς και κάθε βιβλίο ή µητρώο 
και όλα τα συναφή έγγραφα· 

 β) να επιδεικνύουν την αλληλογραφία ή κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται για την 
πλήρη εκτέλεση του ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 140 παράγραφος 1. 

Η κοινοποίηση ανακοίνωση των πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο 
β) µπορεί να ζητηθεί µόνο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την εξουσία να επαληθεύει τα έγγραφα τα σχετικά µε τα έσοδα 
και τις δαπάνες της Ένωσης τα οποία φυλάσσονται από στις υπηρεσίες των οργάνων και 
ιδίως στις υπηρεσίες τις υπεύθυνες για τις αποφάσεις που αφορούν αυτά τα εν λόγω έσοδα 
και τις δαπάνες, τους οργανισµούς που διαχειρίζονται έσοδα ή δαπάνες εξ ονόµατος της 
Ένωσης και από τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λαµβάνουν πληρωµές προερχόµενες από 
τον προϋπολογισµό. 

4. Η επαλήθευση της νοµιµότητας και της κανονικότητας των εσόδων και των δαπανών και ο 
έλεγχος της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης καλύπτουν και τη χρησιµοποίηση 
εκτείνονται επί της χρησιµοποιήσεως, από οργανισµούς ξένους προς τα όργανα, των 
κοινοτικών πόρων που έχουν λάβει εισπραχθέντων υπό µορφή επιδοτήσεων. 

5. Κάθε κοινοτική χρηµατοδότηση σε δικαιούχους ξένους προς τα όργανα τελεί υπό τον όρο 
της έγγραφης αποδοχής, από τους δικαιούχους ή, σε περίπτωση µη αποδοχής εκ µέρους τους, 
από τους αντισυµβαλλοµένους και τους υπεργολάβους, της επαλήθευσης που διενεργεί το 
Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά µε τη χρήση του ποσού των χρηµατοδοτήσεων που 
χορηγήθηκαν. 

6. Η Επιτροπή παρέχει στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατ’ αίτησή του, όλες τις πληροφορίες για 
τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις. 

7. Η χρησιµοποίηση ολοκληρωµένων συστηµάτων πληροφορικής δεν µπορεί να έχει ως 
αποτέλεσµα τον περιορισµό της πρόσβασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα δικαιολογητικά 
έγγραφα. 

Άρθρο 143 

⌦ Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου⌫ 

1. Η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου διέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 
έως 6 του παρόντος άρθρου. 
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21. Το Ελεγκτικό Συνέδριο γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στα ενδιαφερόµενα όργανα, το 
αργότερο στις 1 30  15  Ιουνίου ,  και στα άλλα όργανα και οργανισµούς που 
αναφέρονται στο άρθρο 121 την 1η Ιουνίου  το αργότερο τις παρατηρήσεις που θεωρεί 
σκόπιµο ότι πρέπει να αναφέρονται στην ετήσια έκθεση. Οι παρατηρήσεις αυτές πρέπει να 
παραµένουν εµπιστευτικές  και υπόκεινται στη διαδικασία κατ’αντιµωλία  . Όλα τα 
όργανα απευθύνουν τις απαντήσεις τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το αργότερο στις 1 15 
Οκτωβρίου . Τα όργανα πλην της Επιτροπής απευθύνουν ταυτόχρονα σε αυτήν τις 
απαντήσεις τους. 

 
 νέο 

2. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατ’ αντιµωλία, κάθε ενδιαφερόµενο όργανο ή 
οργανισµός απευθύνουν τις απαντήσεις τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το αργότερο στις 15 
Οκτωβρίου. Τα όργανα πλην της Επιτροπής και των οργανισµών απευθύνουν σε αυτήν τις 
απαντήσεις τους κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

3. Η ετήσια έκθεση περιλαµβάνει εκτίµηση της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. 

4. Η ετήσια έκθεση περιλαµβάνει τόσες υποδιαιρέσεις όσες και όργανα. Το Ελεγκτικό 
Συνέδριο µπορεί να προσθέσει κάθε συνοπτική παρουσίαση ή παρατήρηση γενικού 
χαρακτήρα που κρίνει αναγκαία. 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε οι απαντήσεις των οργάνων στις 
παρατηρήσεις του να δηµοσιεύονται αµέσως  δίπλα σε  ⌦ κάθε ⌫ παρατήρηση που 
παρατηρήσεις τις οποίες αφορούν ή µετά από αυτήν. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.81 β) 

5. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαβιβάζει στις αρµόδιες για την απαλλαγή αρχές και στα άλλα 
όργανα, το αργότερο στις 15 Νοεµβρίου, την ετήσια έκθεσή του, συνοδευόµενη από τις 
απαντήσεις των οργάνων, και εξασφαλίζει τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
1 1995/2006 Άρθρο 1.81 γ) 
 νέο 

6. Μετά τη διαβίβαση της ετήσιας έκθεσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Επιτροπή 
κοινοποιεί ανακοινώνει αµέσως στα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη τα στοιχεία της έκθεσης 
αυτής  τις παρατηρήσεις του Συνεδρίου  που αφορούν τη διαχείριση των πόρων για τους 
οποίους ασκούν αρµοδιότητα δυνάµει της εφαρµοστέας ρύθµισης. 

Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης ανακοίνωσης αυτής, τα κράτη µέλη απευθύνουν τις 
απαντήσεις τους στην ⌦ ενηµερώνουν την ⌫ Επιτροπή εντός 60  100  ηµερών 

 σχετικά µε τα µέτρα που θεσπίζουν προκειµένου να λάβουν υπόψη τις προαναφερόµενες 
παρατηρήσεις του Συνεδρίου που αφορούν τη χώρα τους . Η Επιτροπή τις µεταβιβάζει σε 
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συγκεφαλαιωτική µορφή  διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές  στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το 
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από 1 28 Φεβρουαρίου . 

Άρθρο 144 

⌦ Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου⌫ 

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ανακοινώνει ⌦ διαβιβάζει ⌫ στο οικείο όργανο  ή 
οργανισµό  κάθε παρατήρηση που κατά τη γνώµη του πρέπει να παρουσιάζεται σε ειδική 
έκθεση. Οι παρατηρήσεις αυτές πρέπει να παραµένουν εµπιστευτικές  και υπόκεινται στη 
διαδικασία κατ’αντιµωλία  . 

Το οικείο όργανο  ή οργανισµός  διαθέτει προθεσµία δυόµισι µηνών για να κοινοποιήσει 
ανακοινώσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τα ενδεχόµενα σχόλιά του ⌦ τις ενδεχόµενες 
απαντήσεις του ⌫ σχετικά µε τις εν λόγω παρατηρήσεις. 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο εγκρίνει εντός του επόµενου µηνός το οριστικό κείµενο της εν λόγω 
ειδικής έκθεσης τον επόµενο µήνα  από τη λήψη των απαντήσεων από το ενδιαφερόµενο 
όργανο ή οργανισµό. 

Οι ειδικές εκθέσεις, συνοδευόµενες από τις απαντήσεις των οικείων οργάνων  ή 
οργανισµών , διαβιβάζονται ανακοινώνονται αµελλητί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο, καθένα από τα οποία αποφασίζει, ενδεχοµένως σε συνεργασία µε την Επιτροπή, 
σχετικά µε τη συνέχεια που θα τους δοθεί. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.82 α) 

Αν το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφασίσει να δηµοσιεύσει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισµένες από τις ειδικές εκθέσεις του, αυτές συνοδεύονται από τις 
απαντήσεις των οικείων οργάνων. 

 
 νέο 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε οι απαντήσεις των 
ενδιαφερόµενων οργάνων ή οργανισµών στις παρατηρήσεις του να δηµοσιεύονται αµέσως 
δίπλα σε κάθε παρατήρηση που αφορούν ή αµέσως µετά από αυτήν. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
1 1995/2006 Άρθρο 1.82 β) 

2. 1 Οι γνωµοδοτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 248 ⌦ 287 ⌫ παράγραφος 4 της 
συνθήκης ΕΚ ⌦ για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ⌫ και στο άρθρο 160γ 
παράγραφος 4 της συνθήκης Ευρατόµ, οι οποίες δεν αφορούν προτάσεις ή σχέδια στο 
πλαίσιο της νοµοθετικής διαβούλευσης, µπορούν να δηµοσιεύονται από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Το Ελεγκτικό Συνέδριο 
αποφασίζει τη δηµοσίευση αυτή έπειτα από διαβούλευση µε το όργανο το οποίο ζήτησε τη 
γνωµοδότηση ή το οποίο αυτή αφορά. Οι δηµοσιευόµενες γνωµοδοτήσεις συνοδεύονται από 
τα ενδεχόµενα σχόλια των οικείων οργάνων. 
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 νέο 

Άρθρο 144α 

∆ηλώσεις αρχικών διαπιστώσεων 

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαβιβάζει στα ενδιαφερόµενα όργανα, οργανισµούς ή κράτη µέλη 
τις δηλώσεις αρχικών διαπιστώσεων που καταρτίζονται στο πλαίσιο των ελέγχων της. Οι 
δηλώσεις των αρχικών διαπιστώσεων που, κατά την άποψη του Συνεδρίου, είναι σκόπιµο να 
συµπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση, διαβιβάζονται το αργότερο έως την 1η Ιουνίου του 
οικονοµικού έτους που έπεται εκείνου στο οποίο αναφέρονται. Οι δηλώσεις των αρχικών 
διαπιστώσεων πρέπει να παραµένουν εµπιστευτικές. 

2. Το οικείο όργανο, οργανισµός ή κράτος µέλος διαθέτει προθεσµία δυόµισι µηνών για να 
κοινοποιήσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τις ενδεχόµενες παρατηρήσεις του σχετικά µε τις εν 
λόγω δηλώσεις αρχικών διαπιστώσεων. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
1 1995/2006 Άρθρο 1.83 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

Άρθρο 145 

⌦ Χρονοδιάγραµµα της διαδικασίας απαλλαγής ⌫ 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά σύσταση του Συµβουλίου που αποφασίζει µε ειδική 
πλειοψηφία, χορηγεί πριν από τις 1 15 Mαΐου  του έτους Ν + 2 απαλλαγή στην Επιτροπή 
για την εκτέλεση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους Ν. 

2. Αν δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί η προθεσµία που προβλέπεται στην παράγραφο 1, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο ενηµερώνει την Επιτροπή για τους λόγους 
καθυστέρησης της απόφασης. 

3. Στην περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναβάλλει την απόφαση για τη χορήγηση 
της απαλλαγής, η Επιτροπή προσπαθεί να λάβει, το συντοµότερο δυνατόν, µέτρα για να 
επιτραπεί ή να διευκολυνθεί η άρση των εµποδίων για την έκδοση της απόφασης αυτής. 

Άρθρο 146 

⌦ Η διαδικασία απαλλαγής ⌫ 
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1. Η απόφαση απαλλαγής αφορά τους λογαριασµούς του συνόλου των εσόδων και δαπανών 
της Ένωσης, καθώς και το υπόλοιπο που απορρέει και το ενεργητικό και το παθητικό της 
Ένωσης που περιγράφονται στον δηµοσιονοµικό ισολογισµό. 

2. Προκειµένου να χορηγήσει την απαλλαγή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει, µετά το 
Συµβούλιο, τους λογαριασµούς και τις δηµοσιονοµικές καταστάσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 318 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 179α της 
συνθήκης Ευρατόµ. Εξετάζει επίσης την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
συνοδευόµενη από τις απαντήσεις των ελεγχόµενων οργάνων, καθώς και τις κατάλληλες 
ειδικές εκθέσεις του, σε σχέση µε το υπόψη οικείο οικονοµικό έτος, και τη δήλωσή του που 
βεβαιώνει την αξιοπιστία των λογαριασµών και τη νοµιµότητα και κανονικότητα των 
σχετικών πράξεων. 

3. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατ’ αίτησή του, κάθε αναγκαία 
πληροφορία για την αίσια περάτωση της διαδικασίας απαλλαγής για το οικείο οικονοµικό 
έτος, σύµφωνα µε το άρθρο 319 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 147 

⌦ Μέτρα µεταπαρακολούθησης ⌫ 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 319 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 
άρθρο 180β της συνθήκης Ευρατόµ, η Επιτροπή καθώς και τα λοιπά όργανα καταβάλλουν 
κάθε προσπάθεια ώστε να δώσουν συνέχεια στις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση 
περί απαλλαγής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και στα σχόλια που συνοδεύουν τη 
σύσταση περί απαλλαγής που εγκρίνεται από το Συµβούλιο. 

2. Κατ' αίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου, τα όργανα συντάσσουν 
έκθεση σχετικά µε τα µέτρα που έλαβαν ως συνέχεια αυτών των παρατηρήσεων και σχολίων 
και ιδίως σχετικά µε τις οδηγίες που έδωσαν στις υπηρεσίες τους οι οποίες συµµετέχουν στην 
εκτέλεση του προϋπολογισµού. Τα κράτη µέλη συνεργάζονται µε την Επιτροπή αναφέροντας 
τα µέτρα που έλαβαν για να δώσουν συνέχεια σε αυτές τις παρατηρήσεις, προκειµένου η 
Επιτροπή να τα λάβει υπόψη της στη δική της έκθεση. Οι εκθέσεις των οργάνων 
διαβιβάζονται επίσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 
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ΜΕΡΟΣ II 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.84 

ΤΙΤΛΟΣ I 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 148 

⌦ Ειδικές διατάξεις σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων ⌫ 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.85 

1. Τα µέρη Ι και ΙΙΙ του παρόντος κανονισµού εφαρµόζονται για τις δαπάνες που 
πραγµατοποιούνται από τις αρχές και τους οργανισµούς στους οποίους αναφέρονται οι 
κανόνες που διέπουν το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων, εφεξής «ΕΓΤΕ», καθώς 
και για τα αντίστοιχα έσοδα, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα τίτλο. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

2. Οι πράξεις τις οποίες διαχειρίζεται απευθείας η Επιτροπή εκτελούνται σύµφωνα µε τους 
κανόνες που καθορίζονται στα µέρη I και III. 

Άρθρο 149 

⌦ ∆εσµεύσεις κονδυλίων του ΕΓΤΕ ⌫ 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.86 α) 

1. Για κάθε οικονοµικό έτος, το ΕΓΤΕ περιλαµβάνει µη διαχωριζόµενες πιστώσεις δαπάνες, 
µε την εξαίρεση των δαπανών που σχετίζονται µε τα µέτρα στα οποία αναφέρεται το άρθρο 3 
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, οι οποίες καλύπτονται µε 
διαχωριζόµενες πιστώσεις. 

 
 1605/2002 

2. Οι πιστώσεις πληρωµών που έχουν αποτελέσει το αντικείµενο µεταφοράς και δεν έχουν 
χρησιµοποιηθεί και πάλι έως τη λήξη του οικονοµικού έτους ακυρώνονται. 
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 1995/2006 Άρθρο 1.86 β) 

προσαρµοσµένο (προσαρµοσµένο) 

3. Οι µη δεσµευθείσες πιστώσεις που έχουν σχέση µε τις ενέργειες που καθορίζονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 είναι δυνατόν να µεταφερθούν 
στο επόµενο οικονοµικό έτος, και µόνο σε αυτό. 

Η µεταφορά αυτή δεν υπερβαίνει, εντός του ορίου του 2 % επί των αρχικών πιστώσεων στις 
οποίες αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, το ποσό της αναπροσαρµογής των άµεσων ενισχύσεων 
στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 της 
29ης Σεπτεµβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης 
στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων 
στήριξης για τους γεωργούς,31 που ίσχυσε κατά το τελευταίο οικονοµικό έτος. 

Οι πιστώσεις που µεταφέρονται στο επόµενο οικονοµικό έτος επιστρέφουν αποκλειστικά στις 
γραµµές του προϋπολογισµού που καλύπτουν τις ενέργειες που καθορίζονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 129009/2005. 

Οι µεταφορές αυτές είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε πρόσθετη πληρωµή µόνο προς τους 
τελικούς δικαιούχους που έχουν υποστεί, κατά το τελευταίο οικονοµικό έτος, µείωση των 
άµεσων ενισχύσεων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. 

Η απόφαση µεταφοράς λαµβάνεται, το αργότερο στις 15 Φεβρουαρίου του οικονοµικού 
έτους προς το οποίο προβλέπεται η µεταφορά, από την Επιτροπή, η οποία ενηµερώνει 
σχετικά την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 150 

⌦ Συνολικές προσωρινές δεσµεύσεις πιστώσεων του ΕΓΤΕ ⌫ 

1. Η Επιτροπή επιστρέφει στα κράτη µέλη τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.87 

2. Οι αποφάσεις της Επιτροπής που καθορίζουν τα ποσά των πληρωµών αυτών συνιστούν 
συνολικές προσωρινές δεσµεύσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το συνολικό 
ύψος των πιστώσεων που εγγράφονται για το ΕΓΤΕ. 

3. Από τις 15 Νοεµβρίου και εξής, οι συνήθεις δαπάνες διαχείρισης του ΕΓΤΕ είναι δυνατόν 
να δεσµεύονται εκ των προτέρων έναντι των πιστώσεων που προβλέπονται για το επόµενο 
οικονοµικό έτος. Ωστόσο, οι δεσµεύσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τα τρία 
τέταρτα του συνόλου των αντίστοιχων πιστώσεων του τρέχοντος οικονοµικού έτους. 
Μπορούν µόνο να αναφέρονται σε δαπάνες των οποίων η αρχή θεµελιώνεται σε υπάρχουσα 
βασική πράξη. 

                                                 
31 ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 1405/2006 (ΕΕ L 265 της 26.9.2006, σ. 1). 
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 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
1 1995/2006 Άρθρο 1.88 

Άρθρο 151 

⌦ Χρονοδιάγραµµα των δηµοσιονοµικών δεσµεύσεων κονδυλίων του ΕΓΤΕ ⌫ 

1. 1 Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται από τις αρχές και τους οργανισµούς στους οποίους 
αναφέρονται οι κανόνες που διέπουν το ΕΓΤΕ υπάγονται, εντός δύο µηνών από την 
παραλαβή των καταστάσεων που διαβιβάζονται από τα κράτη µέλη, σε δέσµευση ανά 
κεφάλαιο, άρθρο και θέση. Μια τέτοια δέσµευση είναι δυνατή και µετά την προθεσµία αυτή 
των δύο µηνών οσάκις είναι αναγκαία διαδικασία µεταφοράς πιστώσεων αναφερόµενη στις 
σχετικές γραµµές του προϋπολογισµού. Εκτός εάν δεν έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί πληρωµές 
από τα κράτη µέλη, ή οσάκις η επιλεξιµότητα τίθεται εν αµφιβόλω, τα ποσά καταλογίζονται 
ως πληρωµές εντός της ίδιας δίµηνης προθεσµίας . 

Οι ως άνω δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις αφαιρούνται από τις συνολικές προσωρινές 
δεσµεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 150. 

2. Οι συνολικές προσωρινές δεσµεύσεις που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο ενός 
οικονοµικού έτους και δεν καταλήγουν, πριν από την 1η Φεβρουαρίου του επόµενου 
οικονοµικού έτους, σε δεσµεύσεις, µε λεπτοµερή εγγραφή βάσει της ονοµατολογίας του 
προϋπολογισµού, αποδεσµεύονται στο πλαίσιο του αρχικού οικονοµικού έτους. 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη της εκκαθάρισης των 
λογαριασµών. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.89 

(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 152 

⌦ Λογιστική µεταχείριση των κονδυλίων του ΕΓΤΕ ⌫ 

Στη λογιστική του προϋπολογισµού, οι δαπάνες καταλογίζονται στους λογαριασµούς ενός 
οικονοµικού έτους βάσει των επιστροφών που πραγµατοποιεί η Επιτροπή προς τα κράτη 
µέλη το αργότερο την 31η ∆εκεµβρίου του ιδίου έτους αυτού, υπό τον όρο ότι το εκάστοτε 
ένταλµα πληρωµής περιέρχεται στον υπόλογο έως την 31η Ιανουαρίου του επόµενου 
οικονοµικού έτους. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 153 

⌦ Μεταφορά πιστώσεων του ΕΓΤΕ ⌫ 
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 1995/2006 Άρθρο 1.90 

1. Οσάκις η Επιτροπή είναι δυνατόν να µεταφέρει πιστώσεις δυνάµει του άρθρου 23 
παράγραφος 1, εκδίδει τη σχετική απόφαση το αργότερο την 31η Ιανουαρίου του επόµενου 
οικονοµικού έτους και ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1. 

 
 1605/2002 

2. Στις περιπτώσεις εκτός αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή προτείνει 
στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή µεταφορές πιστώσεων το αργότερο στις 10 
Ιανουαρίου του επόµενου οικονοµικού έτους. 

Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή αποφασίζει για τις µεταφορές πιστώσεων σύµφωνα 
µε τη διαδικασία του άρθρου 24, αλλά εντός προθεσµίας τριών εβδοµάδων. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.91 

(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 154 

⌦ Έσοδα για ειδικό προορισµό του ΕΓΤΕ ⌫ 

1. Τα έσοδα µε συγκεκριµένο για ειδικό προορισµό στο πλαίσιο του παρόντος τίτλου 
διατίθενται µε βάση την προέλευσή τους, σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 24. 

2. Το αποτέλεσµα των αποφάσεων εκκαθάρισης των λογαριασµών στις οποίες αναφέρεται το 
άρθρο 30 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 εγγράφεται σε ένα και µόνο άρθρο. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.92 

ΤΙΤΛΟΣ II 

∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΛΙΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 155 

⌦ Πεδίο εφαρµογής των ειδικών διατάξεων στα λοιπά ταµεία της Ένωσης ⌫ 
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 1995/2006 Άρθρο 1.93 α) 

1. Τα µέρη Ι και ΙΙΙ του παρόντος κανονισµού εφαρµόζονται για τις δαπάνες που 
πραγµατοποιούνται από τις αρχές και τους οργανισµούς στους οποίους αναφέρονται οι 
κανονισµοί ρυθµίσεις που διέπουν το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ)32, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)33, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)34, το Ταµείο Συνοχής35, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ)36, και 
τα ταµεία στον τοµέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης τα οποία 
υπόκεινται σε επιµερισµένης διαχείρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 53α, εφεξής «τα Τταµεία», 
καθώς και για τα έσοδά τους, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα τίτλο. 

 
 1605/2002 

2. Οι πράξεις τις οποίες διαχειρίζεται απευθείας η Επιτροπή εκτελούνται επίσης σύµφωνα µε 
τους κανόνες που καθορίζονται στα µέρη I και III του παρόντος κανονισµού. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 156 

⌦ Πληρωµές συνεισφορών, ενδιάµεσες πληρωµές και επιστροφές όσον αφορά τα λοιπά 
ταµεία της Ένωσης ⌫ 

1. Η καταβολή των ποσών της χρηµατοδοτικής συµµετοχής των ταµείων από την Επιτροπή 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 155. 

2. Η προθεσµία εντός της οποίας η Επιτροπή οφείλει να εκτελεί τις ενδιάµεσες πληρωµές 
καθορίζεται σύµφωνα µε στις ρυθµίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 155. 

3. Η διεκπεραίωση των επιστροφών από τα κράτη µέλη καθώς και η επίδρασή της στο ύψος 
της συµµετοχής των ταµείων διέπονται από τις ρυθµίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 155. 

 
 νέο 

4. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10, οι διαθέσιµες την 31η ∆εκεµβρίου πιστώσεις αναλήψεων 
υποχρεώσεων που προέρχονται από επιστροφές προκαταβολών µπορούν να µεταφερθούν 
µέχρι τη λήξη του προγράµµατος και να χρησιµοποιηθούν, εφόσον είναι αναγκαίο, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν διατίθενται πλέον άλλες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων. 

                                                 
32 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005. 
33 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 1). 
34 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 12). 
35 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, για την ίδρυση Ταµείου 

Συνοχής (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 79). 
36 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Αλιείας (ΕΕ L 223 της 15.8.2006, σ.1). 
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 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 157 

⌦ Αποδέσµευση πιστώσεων από τα λοιπά ταµεία της Ένωσης ⌫ 

Υπό τους όρους που προβλέπονται στις ρυθµίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 155, η 
Επιτροπή αποδεσµεύει αυτοδικαίως τις δεσµευθείσες πιστώσεις. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.94 

Οι αποδεσµευόµενες πιστώσεις είναι δυνατόν να ανασυσταθούν σε περίπτωση προδήλου 
σφάλµατος αποδιδόµενου αποκλειστικά στην Επιτροπή. 

 
 1605/2002 

Προς τούτο, η Επιτροπή εξετάζει τις αποδεσµεύσεις που σηµειώθηκαν κατά το προηγούµενο 
οικονοµικό έτος και αποφαίνεται έως την 15η Φεβρουαρίου του τρέχοντος οικονοµικού 
έτους, µε γνώµονα τις ανάγκες, ως προς την αναγκαιότητα της ανασύστασης των αντίστοιχων 
πιστώσεων. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.95 

(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 158 

⌦ Μεταφορά πιστώσεων µεταξύ των λοιπών ταµείων της Ένωσης ⌫ 

Με την εξαίρεση του ΕΓΤΑΑ, σε ό, τι αφορά τις επιχειρησιακές δαπάνες στις οποίες 
αναφέρεται ο παρών τίτλος, η Επιτροπή µπορεί είναι δυνατόν να προβαίνει σε µεταφορές από 
τίτλο σε τίτλο, υπό τον όρο ότι οι σχετικές αντίστοιχες πιστώσεις προορίζονται για τον ίδιο 
στόχο, κατά την έννοια των ρυθµίσεων που διέπουν τα ταµεία και αναφέρονται στο 
κανονισµών στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 155, ή ότι προορίζονται για δαπάνες 
τεχνικής συνδροµής. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 159 

⌦ ∆ιαχείριση, επιλογή και έλεγχος των λοιπών ταµείων της Ένωσης ⌫ 

Οι πτυχές που αφορούν τη διαχείριση και την επιλογή των σχεδίων καθώς και τον έλεγχο 
διέπονται από τις ρυθµίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 155. 
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ΤΙΤΛΟΣ III 

ΕΡΕΥΝΑ 

Άρθρο 160 

⌦ Πιστώσεις έρευνας ⌫ 

1. Οι διατάξεις των µερών I και III εφαρµόζονται στις πιστώσεις έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης, µε την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στον παρόντα τίτλο. 

Οι πιστώσεις αυτές εγγράφονται είτε σε έναν από τους τίτλους του προϋπολογισµού που 
αφορά τον εκάστοτε τοµέα ερευνητικής πολιτικής για την εκτέλεση άµεσων ή έµµεσων 
ενεργειών, είτε σε κεφάλαιο αναφερόµενο στις ερευνητικές δραστηριότητες που εντάσσεται 
σε άλλον τίτλο. 

Οι εν λόγω πιστώσεις χρησιµοποιούνται µέσω της εκτέλεσης των ενεργειών που 
απαριθµούνται στους κανόνες εφαρµογής. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.96 

1α. Οι πιστώσεις που έχουν σχέση µε τα έσοδα που γεννώνται από το Ταµείο Έρευνας 
Άνθρακα και Χάλυβα, το οποίο συστάθηκε µε το πρωτόκολλο που προσαρτάται στη συνθήκη 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρεται στις δηµοσιονοµικές συνέπειες 
της εκπνοής της συνθήκης ΕΚΑΧ και στο Ταµείο Έρευνας Άνθρακα και Χάλυβα, 
αντιµετωπίζονται ως έσοδα µε συγκεκριµένο προορισµό κατά την έννοια του άρθρου 18. Οι 
πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων που γεννώνται από τα έσοδα αυτά διατίθενται αµέσως 
µετά την πρόβλεψη απαίτησης ευθύς ως εκτιµηθούν τα προς είσπραξη ποσά, οι δε πιστώσεις 
πληρωµών αµέσως µετά την είσπραξη των ποσών αυτών ευθύς ως εισπραχθούν τα ποσά 
αυτά. 

 
 1605/2002 

2. Όσον αφορά τις επιχειρησιακές δαπάνες στις οποίες αναφέρεται ο παρών τίτλος, η 
Επιτροπή µπορεί να προβαίνει σε µεταφορές πιστώσεων από τίτλο σε τίτλο, αρκεί να 
αφορούν πιστώσεις χρησιµοποιούµενες για τον ίδιο σκοπό. 

3. Οι εµπειρογνώµονες που αµείβονται βάσει των πιστώσεων έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης προσλαµβάνονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται κατά τη θέσπιση 
κάθε ερευνητικού προγράµµατος-πλαισίου. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.97 

(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 160α 

⌦ ∆εσµεύσεις πιστώσεων για έρευνα ⌫ 
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1. Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων που αντιστοιχούν στο ποσό των πιστώσεων που 
αποδεσµεύονται λόγω µη εκτέλεσης, εν όλω ή εν µέρει, των ερευνητικών προγραµµάτων για 
τα οποία προορίζονταν είναι δυνατόν, σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογηµένες 
περιπτώσεις, να ανασυσταθούν, οσάκις τούτο είναι ουσιώδες για την εκτέλεση του αρχικού 
προγράµµατος, εκτός εάν ο προϋπολογισµός του τρέχοντος οικονοµικού έτους περιλαµβάνει 
άλλες πιστώσεις προς το σκοπό αυτό. 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, κατά την έναρξη ενός οικονοµικού έτους η Επιτροπή 
εξετάζει τις αποδεσµεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος 
και αξιολογεί, µε γνώµονα τις ανάγκες, αν χρειάζεται ανασύσταση των πιστώσεων αυτών. 

Βάσει της αξιολόγησης αυτής, η Επιτροπή είναι δυνατόν να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις 
στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή, έως την 15η Φεβρουαρίου του εκάστοτε 
οικονοµικού έτους, αναφέροντας, για κάθε θέση του προϋπολογισµού, τους λόγους της 
ανασύστασης των αντίστοιχων πιστώσεων. 

3. Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή αποφασίζει βάσει των προτάσεων της Επιτροπής 
εντός έξι εβδοµάδων. Οσάκις δεν εκδίδεται απόφαση εντός της προθεσµίας αυτής, λογίζεται 
ότι οι προτάσεις εγκρίνονται. 

Το ύψος των πιστώσεων προς ανασύσταση κατά το έτος Ν δεν υπερβαίνει σε καµία 
περίπτωση το 25 % του συνολικού ύψους των πιστώσεων που αποδεσµεύθηκαν στην ίδια 
γραµµή του προϋπολογισµού κατά το έτος Ν-1. 

4. Οι ανασυνιστώµενες πιστώσεις δεν µεταφέρονται στο επόµενο οικονοµικό έτος. 

Οι νοµικές δεσµεύσεις που έχουν σχέση µε τις ανασυσταθείσες πιστώσεις αναλήψεως 
υποχρεώσεων αναλαµβάνονται έως την 31η ∆εκεµβρίου του έτους Ν. 

Στο τέλος του έτους Ν, το µη χρησιµοποιηθέν υπόλοιπο των ανασυσταθεισών πιστώσεων 
αποδεσµεύεται οριστικά από τον αρµόδιο διατάκτη. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 161 

⌦ Συµµετοχή του ΚΚΕρ σε ενέργειες µη χρηµατοδοτούµενες από πιστώσεις 
έρευνας ⌫ 

1. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) µπορεί να δέχεται χρηµατοδοτήσεις καταλογιζόµενες 
σε πιστώσεις εγγεγραµµένες εκτός των τίτλων και των κεφαλαίων που αναφέρονται στο 
άρθρο 160 παράγραφος 1, στο πλαίσιο της συµµετοχής του, σε ανταγωνιστική βάση ή µε 
διαπραγµάτευση, σε κοινοτικές ενέργειες  σε διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων και 
χορήγησης επιδοτήσεων σύµφωνα µε τους τίτλους V και VI του πρώτου µέρους, και  
χρηµατοδοτούµενες, εν όλω ή εν µέρει, από τον γενικό προϋπολογισµό. 
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 νέο 

Για τη συµµετοχή στις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων και χορήγησης επιδοτήσεων, το 
ΚΚΕρ θεωρείται ως νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

2. Οι πιστώσεις που αφορούν τις ενέργειες στις οποίες συµµετέχει το ΚΚΕρ σε 
ανταγωνιστική βάση Εεξοµοιώνονται µε έσοδα για ειδικό προορισµό, κατά την 
έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 2 ⌦ οι πιστώσεις σχετικά µε: ⌫ 

 
 νέο 

α) τις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων και χορήγησης επιδοτήσεων στις οποίες 
συµµετέχει το ΚΚΕρ· 

β) τις δραστηριότητες που διεξάγει το ΚΚΕρ για λογαριασµό τρίτων· 

γ) τις δραστηριότητες που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο διοικητικής συµφωνίας µε 
άλλα θεσµικά όργανα ή άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής για τεχνική και 
επιστηµονική υποστήριξη. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα έσοδα αυτά που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και γ) καθίστανται διαθέσιµες ήδη από την πρόβλεψη της 
δηµιουργούµενης απαίτησης. 

 
 νέο 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο στοιχείο γ), οι πιστώσεις που δεν 
έχουν χρησιµοποιηθεί εντός πέντε ετών ακυρώνονται. 

 
 1605/2002 

Η εκτέλεση των πιστώσεων αυτών εµφαίνεται σε αναλυτική λογιστική του λογαριασµού 
αποτελέσµατος της εκτέλεσης του προϋπολογισµού για καθεµιά από τις κατηγορίες 
ενεργειών στις οποίες αναφέρεται. ∆ιαχωρίζεται δε από τα έσοδα που προέρχονται από 
χρηµατοδοτήσεις από τρίτους (του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα) καθώς και από τα έσοδα 
που προέρχονται από άλλες υπηρεσίες που παρέχονται σε τρίτους από την Επιτροπή. 

 
 νέο 

3. Όταν συµµετέχει σε διαδικασίες χορήγησης επιδοτήσεων ή ανάθεσης συµβάσεων 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το ΚΚΕρ δεν υπόκειται στους όρους 
που καθορίζονται στο άρθρο 93, στο άρθρο 94 παράγραφοι β) και γ), στα άρθρα 95 και 96 
και στο άρθρο 114 παράγραφοι 3 και 4 όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά µε τον αποκλεισµό 
και τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις συµβάσεις και τις επιδοτήσεις.  
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Τεκµαίρεται επίσης ότι το ΚΚΕρ πληροί τις απαιτήσεις όσον αφορά την οικονοµική και 
χρηµατοδοτική του ικανότητα.  

Το ΚΚΕρ απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατάθεσης εγγύησης, όπως προβλέπεται στα 
άρθρα 102 και 118. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
1 1995/2006 Άρθρο 1.98 
 νέο 

34. Οι κανόνες σύναψης των συµβάσεων του τίτλου V του µέρους Ι δεν εφαρµόζονται στις 
δραστηριότητες για λογαριασµό τρίτων του ΚΚΕρ. 

45. Στο εσωτερικό του τίτλου του προϋπολογισµού του αναφερόµενου στον εκάστοτε τοµέα 
της ερευνητικής πολιτικής «Έρευνα -για τις άµεσες ενέργειες», η Επιτροπή µπορεί να 
προβαίνει, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23, σε µεταφορές πιστώσεων µεταξύ κεφαλαίων 
εντός ορίου 15 % των πιστώσεων που εµφαίνονται στη γραµµή από την οποία γίνεται η 
µεταφορά. 

ΤΙΤΛΟΣ IV 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 162 

⌦ Εξωτερικές ενέργειες ⌫ 

1. Οι διατάξεις των µερών I και III εφαρµόζονται στις εξωτερικές ενέργειες που 
χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό, µε την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που 
προβλέπονται στον παρόντα τίτλο. 

2. Οι πιστώσεις που προορίζονται για τις ενέργειες στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 1 
χρησιµοποιούνται από την Επιτροπή: 

α) είτε στο πλαίσιο ενισχύσεων που χορηγούνται αυτοτελώς· 

β) είτε  σε σύµπραξη µε τρίτη χώρα αναφερόµενη στο άρθρο 53 παράγραφος 1 
σηµείο 2 στοιχείο α), µε την υπογραφή συµφωνίας χρηµατοδότησης  στο πλαίσιο 
συµφωνιών που συνάπτονται µε µία ή περισσότερες δικαιούχους τρίτες χώρες· 

γ) είτε στο πλαίσιο συµφωνιών µε τους διεθνείς οργανισµούς που αναφέρονται στο 
άρθρο 53. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Άρθρο 163 

⌦ Υλοποίηση εξωτερικών ενεργειών ⌫ 

1 Οι ενέργειες στις οποίες αναφέρεται ο παρών τίτλος είναι δυνατόν να υλοποιούνται 
κεντρικά ⌦ άµεσα ⌫ από την Επιτροπή, µε επιµερισµένη διαχείριση, κατά τρόπο 
αποκεντρωµένο από τη δικαιούχο τρίτη χώρα ή χώρες ή από κοινού µε διεθνείς οργανισµούς, 

 ή έµµεσα από όλες τις οντότητες ή τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 53 πρώτη 
παράγραφος σηµείο 2 στοιχεία α) έως η)  σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 
53 έως 57 . Οι πιστώσεις που προορίζονται για τις εξωτερικές ενέργειες µπορούν να 
συνδυάζονται µε κεφάλαια προερχόµενα από άλλες πηγές προκειµένου να υλοποιηθεί κοινός 
στόχος. 

 
 νέο 

Άρθρο 164 

Καταπιστευµατικά ταµεία για τις εξωτερικές ενέργειες 

Για τις ενέργειες εκτάκτου ανάγκης, τις ενέργειες µετά την περίοδο εκτάκτου ανάγκης ή τις 
θεµατικές ενέργειες, η Επιτροπή µπορεί να συστήσει καταπιστευµατικά ταµεία κατόπιν 
συµφωνίας που συνάπτεται µε άλλους δωρητές. Οι στόχοι κάθε καταπιστευµατικού ταµείου 
ορίζονται στην καταστατική του πράξη. 

Οι συνεισφορές της Ένωσης και των δωρητών κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό. 
Οι συνεισφορές αυτές δεν ενσωµατώνονται στον προϋπολογισµό της Ένωσης και υπόκεινται 
στη διαχείριση της Επιτροπής υπό την ευθύνη του κύριου διατάκτη. Οι οντότητες και τα 
πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 σηµείο 2 στοιχεία α) έως η) µπορούν 
να αναλάβουν καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισµού σύµφωνα µε τους κανόνες που 
εφαρµόζονται για την έµµεση διαχείριση. 

Ο υπόλογος του καταπιστευµατικού ταµείου είναι ο υπόλογος της Επιτροπής. Είναι 
υπεύθυνος για τον καθορισµό των λογιστικών διαδικασιών και του λογιστικού σχεδίου. 

Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής και το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκούν τις ίδιες εξουσίες 
σε σχέση µε το καταπιστευµατικό ταµείο όπως και σε σχέση µε τις λοιπές ενέργειες που 
διεξάγει η Επιτροπή.  

Τον ειδικό τραπεζικό λογαριασµό ανοίγει και κλείνει ο υπόλογος. 

Η Επιτροπή διασφαλίζει τον σαφή διαχωρισµό των καθηκόντων µεταξύ υπολόγου και 
διατάκτη. 
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Για κάθε καταπιστευµατικό ταµείο συστήνεται διοικητικό συµβούλιο υπό την προεδρία της 
Επιτροπής για να διασφαλίζει την εκπροσώπηση των δωρητών και για να αποφασίζει σχετικά 
µε τη χρησιµοποίηση των κεφαλαίων. 

Η διαχείριση των κεφαλαίων που συγκεντρώνονται σε καταπιστευµατικά ταµεία είναι 
σύµφωνη προς τις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και της διαφάνειας. Τα 
κεφάλαια δεσµεύονται και καταβάλλονται από υπαλλήλους της Επιτροπής αρµόδιους για 
χρηµατοπιστωτικές πράξεις. 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να αποσύρει 7 % κατ’ ανώτατο όριο των ποσών που 
συγκεντρώνονται στο καταπιστευµατικό ταµείο για να καλύψει τα δικά της έξοδα 
διαχείρισης. Κατά τη διάρκεια του καταπιστευµατικού ταµείου, τα εν λόγω έξοδα διαχείρισης 
εξοµοιώνονται προς έσοδα για ειδικό προορισµό κατά την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 
2 στοιχείο β) του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 

Ο υπόλογος αναλαµβάνει την εκτέλεση των ενταλµάτων είσπραξης που αφορούν ενέργειες 
χρηµατοδοτούµενες από το καταπιστευµατικό ταµείο. Τα έσοδα που προέρχονται από τα εν 
λόγω εντάλµατα είσπραξης επιστρέφουν στον ειδικό τραπεζικό λογαριασµό του 
καταπιστευµατικού ταµείου. Η ακύρωση ενταλµάτων είσπραξης και η παραίτηση από αυτά 
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 73 του 
δηµοσιονοµικού κανονισµού. 

Τα καταπιστευµατικά ταµεία δηµιουργούνται για περιορισµένη διάρκεια που καθορίζεται 
στην ιδρυτική τους πράξη. Η διάρκεια αυτή µπορεί να παραταθεί µε απόφαση της Επιτροπής 
που λαµβάνεται κατόπιν αιτήµατος του διοικητικού συµβουλίου.  

Μετά τη λήξη της διάρκειάς του, η Επιτροπή αποφασίζει την εκκαθάριση του 
καταπιστευµατικού ταµείου.  

Οι λεπτοµέρειες διαχείρισης, αναφοράς και διακυβέρνησης των εν λόγω καταπιστευµατικών 
ταµείων περιγράφονται λεπτοµερώς στους κανόνες εφαρµογής. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 165 

⌦ Υλοποίηση εξωτερικών ενεργειών στο πλαίσιο έµµεσης διαχείρισης ⌫ 

Η υλοποίηση των ενεργειών από τις δικαιούχους τρίτες χώρες ή από τους διεθνείς 
οργανισµούς  στο πλαίσιο έµµεσης διαχείρισης  υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής. Η 
ελεγκτική διαδικασία έχει Ο έλεγχος αυτός λαµβάνει είτε τη µορφή εκ των προτέρων 
έγκρισης είτε τη µορφή εκ των υστέρων ελέγχου είτε µεικτή µορφή. 

Άρθρο 166 

⌦ Συµφωνίες και συµβάσεις σχετικά µε την υλοποίηση εξωτερικών ενεργειών ⌫ 

1. Οι ενέργειες που αναλαµβάνονται οδηγούν στη σύναψη ⌦ ενός ή περισσοτέρων πράξεων, 
µεταξύ των ακολούθων ⌫ : 
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 1995/2006 Άρθρο 1.100α) 
 νέο 

α) χρηµατοδοτικήςσυµφωνίας µεταξύ της Επιτροπής, ενεργούσας εξ ονόµατος των 
Κοινοτήτων, και της δικαιούχου τρίτης χώρας ή των δικαιούχων τρίτων χωρών ή 
των οργανισµών που αυτές υποδεικνύουν, εφεξής «δικαιούχων»  και οντότητας 
που αναφέρεται στο άρθρο 163α  

β) σύµβασης ή συµφωνίας επιδότησης µεταξύ της Επιτροπής και εθνικών ή διεθνών 
οργανισµών δηµοσίου δικαίου ή µεταξύ της Επιτροπής και των φυσικών ή νοµικών 
προσώπων που επιφορτίζονται µε την υλοποίηση των ενεργειών. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.100 β) 

Οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η εξωτερική βοήθεια τίθενται στη νοµοθετική πράξη η 
οποία διέπει τις συµφωνίες, τις συµβάσεις ή τις επιδοτήσεις και τις συµφωνίες επιδότησης 
των στοιχείων α) και β). 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.100 γ) 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

2. Οι συµφωνίες χρηµατοδότησης µε τις δικαιούχους τρίτες χώρες  οντότητες  στις οποίες 
αναφέρεται η παράγραφος 1 το στοιχείο α) της παραγράφου 1 συνάπτονται το αργότερο έως 
την 31η ∆εκεµβρίου του έτους Ν+1, όπου Ν το έτος κατά το οποίο έγινε η δηµοσιονοµική 
δέσµευση. 

 Οι συµφωνίες καθορίζουν την περίοδο κατά την οποία οι οντότητες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) συνάπτουν όλες  Οι τις µεµονωµένες ατοµικές συµβάσεις, 
αποφάσεις και συµφωνίες επιδότησης ⌦ και επιδοτήσεις ⌫ µε τις οποίες υλοποιείται  η 
ενέργεια. Με εξαίρεση τις ενέργειες στις οποίες συµµετέχουν περισσότεροι δωρητές,  οι ως 
άνω συµφωνίες χρηµατοδότησης εκδίδονται ή συνάπτονται το πολύ εντός των τριών ετών η 
⌦ περίοδος ⌫ αυτή ⌦ δεν είναι µεγαλύτερη ⌫ από τρία έτη µετά την ηµεροµηνία 
σύναψης της συµφωνίας χρηµατοδότησης. ⌦ , εκτός: ⌫ 

⌦ α) από ⌫ τις Οι µεµονωµένες ατοµικές συµβάσεις και συµφωνίες που αφορούν τον 
εσωτερικό έλεγχο και την αξιολόγηση µπορούν να συναφθούν µεταγενέστερα.·  

 
 νέο 

β) σε εξαιρετικές περιστάσεις, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

– i) προσθήκες σε ήδη συναφθείσες συµβάσεις· 

– ii) µεµονωµένες συµβάσεις που συνάπτονται µετά την πρόωρη λήξη υφιστάµενης 
σύµβασης· 

– iii) αλλαγή της οντότητας που έχει αναλάβει την εκτέλεση των καθηκόντων. 



 

EL 174   EL 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.100 δ) 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

3. Η διάταξη της Η παράγραφοςπαραγράφου 2 δεν ισχύει για τα πολυετή προγράµµατα 
 που υλοποιούνται µέσω τµηµατικών δεσµεύσεων  στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

–  συνδροµή για τη µετάβαση και τη δηµιουργία θεσµών,  διασυνοριακή 
συνεργασία, περιφερειακή ανάπτυξη, ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων και ανάπτυξη 
της υπαίθρου, ως συνιστώσες του µηχανισµού προενταξιακής βοήθειας, 

– διασυνοριακή συνεργασία, ως συνιστώσα της ευρωπαϊκήςτου ευρωπαϊκού 
πολιτικήςµηχανισµού γειτονίας και εταιρικής σχέσης. 

Στις περιπτώσεις αυτές,  οι πιστώσεις αποδεσµεύονται αυτοµάτως από την Επιτροπή 
σύµφωνα µε  ισχύουν οι ακόλουθοι τουςοι  τοµεακούς  κανόνες:. 

 α) Μέρος δηµοσιονοµικής δέσµευσης για πολυετές πρόγραµµα αυτού του είδους 
αποδεσµεύεται αυτοµάτως οσάκις, έως την 31η ∆εκεµβρίου του τρίτου έτους µετά 
το έτος Ν κατά το οποίο πραγµατοποιήθηκε η δηµοσιονοµική δέσµευση: 

 i) δεν έχει χρησιµοποιηθεί για προχρηµατοδότηση, ή 

 ii) δεν έχει χρησιµοποιηθεί για ενδιάµεσες πληρωµές, ή 

 iii) δεν έχει υποβληθεί σχετικά δήλωση δαπανών. 

 β) Μέρος δηµοσιονοµικής δέσµευσης που παραµένει διαθέσιµο στις 31 ∆εκεµβρίου 
2017 και για το οποίο δεν έχει υποβληθεί έως την 31η ∆εκεµβρίου 2018 δήλωση 
δαπανών αποδεσµεύεται αυτοµάτως. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΥΝΑΨΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Άρθρο 167 

⌦ Σύναψη συµβάσεων για τις εξωτερικές ενέργειες ⌫ 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 56 και του κεφαλαίου 1 του τίτλου V του µέρους Ι οι οποίες 
αναφέρονται στις γενικές διατάξεις σύναψης των συµβάσεων εφαρµόζονται στις συµβάσεις 
που καλύπτονται από τον παρόντα τίτλο, µε την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων σχετικά µε 
τα κατώτατα όρια και τις λεπτοµέρειες σύναψης των εξωτερικών συµβάσεων που 
προβλέπονται στους κανόνες εφαρµογής. Οι αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια του 
παρόντος κεφαλαίου είναι: 
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α) η Επιτροπή, εξ ονόµατος και για λογαριασµό µιας ενός ή περισσοτέρων δικαιούχων 
⌦ τρίτων χωρών ⌫ · 

 β) ο δικαιούχος ή οι δικαιούχοι· 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.101 α) 
 νέο 

γ) εθνικός ή διεθνής οργανισµός δηµοσίου δικαίου ή φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που 
είναι δικαιούχοι επιδότησης για την υλοποίηση εξωτερικής ενέργειας  οι οντότητες 
που αναφέρονται στο άρθρο 163 στις οποίες έχουν αναταθεί τα αντίστοιχα 
καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισµού  . 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.101 β) 

(προσαρµοσµένο) 

2. Οι διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων πρέπει να καθορίζονται στις συµφωνίεςστη 
συµφωνία χρηµατοδότησης, στη συµφωνία επιδότησης ή στην απόφαση επιδότησης του 
άρθρου 166. 

 
 νέο 

3. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρµόζονται στις ενέργειες που προβλέπονται 
από τοµεακές βασικές πράξεις που αφορούν την παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις κρίσης, τις 
επιχειρήσεις πολιτικής προστασίας και τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 110. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 168 

⌦ Κανόνες συµµετοχής σε διαγωνισµούς ⌫ 

1. Η συµµετοχή σε διαγωνισµό είναι ανοικτή µε ίσους όρους σε όλα τα πρόσωπα που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των συνθηκών καθώς και, ⌦ σε κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο ⌫ σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες διατάξεις που προβλέπονται στις βασικές 
πράξεις που διέπουν τον τοµέα της συνεργασίας, σε όλους τους υπηκόους, είτε φυσικά είτε 
νοµικά πρόσωπα, των δικαιούχων τρίτων χωρών ή και κάθε άλλης τρίτης χώρας που 
αναφέρεται ρητά στις εν λόγω πράξεις. 

2. ΣτιςΣε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεόντως αιτιολογηµένες  περιπτώσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 49  , και σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες διατάξεις των βασικών πράξεων που 
διέπουν τον τοµέα της συνεργασίας, είναι δυνατόν να επιτραπεί , υπό εξαιρετικές 
περιπτώσεις και µε τη δέουσα αιτιολόγηση από µέρους του διατάκτη,  η συµµετοχή σε 
προσκλήσεις υποβολής προσφορών και υπηκόων τρίτων χωρών πέραν εκείνων στις οποίες 
αναφέρεται η παράγραφος 1. 
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3. Εφόσον εφαρµόζεται συµφωνία σχετικά µε το άνοιγµα των αγορών αγαθών και 
υπηρεσιών, στην οποία συµµετέχει η Κοινότητα, οι συµβάσεις προµηθειών που 
χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό είναι επίσης ανοικτές στους υπηκόους τρίτων 
χωρών πέραν εκείνων στις οποίες αναφέρονται οι παράγραφοι 1 και 2, υπό τους όρους που 
τίθενται στη συµφωνία αυτή. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.102 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 169 

⌦ Πλήρης χρηµατοδότηση εξωτερικής ενέργειας ⌫ 

Μια ενέργεια µπορεί να χρηµατοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισµό µόνον εάν 
αυτό αποδειχθεί απαραίτητο για την υλοποίησή της. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.103 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 169a 

⌦ Εφαρµοστέοι κανόνες για τις επιδοτήσεις εξωτερικών ενεργειών ⌫ 

Οι διαδικασίες ως προς τις επιδοτήσεις προς εφαρµογή στην αποκεντρωµένη ⌦ έµµεση ⌫ 
διαχείριση από τη δικαιούχου τρίτη χώρα  τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 
163  καθορίζονται στις συµφωνίες χρηµατοδότησης στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 166 
⌦ που συνάπτονται µεταξύ της Επιτροπής και των εν λόγω οντοτήτων ⌫ .  

 
 νέο 

Άρθρο 169β 

Έσοδα παραγόµενα από µια ενέργεια 

Ο αρµόδιος διατάκτης µπορεί να αφαιρέσει τα παραγόµενα από µία ενέργεια έσοδα από το 
κέρδος που αναφέρεται στο άρθρο 109 παράγραφος 4, όταν η παραγωγή εσόδων προβλέπεται 
στη συµφωνία επιδότησης και όταν τα έσοδα αυτά επανεπενδύονται για να διασφαλιστεί η 
διατηρησιµότητα της ενέργειας. 
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 1605/2002 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.104 

(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 170 

⌦ Επαλήθευση από την ΕΕ των επιδοτήσεων εξωτερικών ενεργειών ⌫ 

Κάθε χρηµατοδοτική συµφωνία µεταξύ της Επιτροπής και οντότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 163 ή κάθε συµφωνία ή απόφαση επιδότησης πρέπει να προβλέπει ρητά την ελεγκτική 
αρµοδιότητα της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει δικαιολογητικών και 
επιτόπου, η οποία ασκείται σε όλους τους αντισυµβαλλοµένους και υπεργολάβους που 
έλαβαν κοινοτικούς πόρους κεφάλαια ⌦ της Ένωσης ⌫. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

ΤΙΤΛΟΣ V 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Άρθρο 171 

⌦ Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες ⌫ 

1. Θεωρούνται «ευρωπαϊκές υπηρεσίες», για τους σκοπούς της εφαρµογής του παρόντος 
τίτλου, οι διοικητικές δοµές που δηµιουργούνται από ένα ή περισσότερα ευρωπαϊκά όργανα 
προς εκτέλεση ειδικών οριζόντιων καθηκόντων. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.105 

2. Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρµόζονται στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF), εξαιρουµένων των άρθρων 174, 174α και 
175 παράγραφος 2. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

3. Οι διατάξεις των µερών I και III εφαρµόζονται στη λειτουργία των ευρωπαϊκών υπηρεσιών 
µε την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στον παρόντα τίτλο. 
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Άρθρο 172 

⌦ Πιστώσεις όσον αφορά τις υπηρεσίες ⌫ 

1. Οι πιστώσεις κάθε ευρωπαϊκής υπηρεσίας, των οποίων το συνολικό ποσό είναι 
εγγεγραµµένο σε ειδική γραµµή του προϋπολογισµού εντός του τµήµατος του 
προϋπολογισµού που αφορά την Επιτροπή, εµφανίζονται λεπτοµερώς σε παράρτηµα του 
τµήµατος αυτού. 

Το παράρτηµα αυτό παρουσιάζεται µε τη µορφή κατάστασης εσόδων και δαπανών, 
υποδιαιρούµενης κατά τον ίδιο τρόπο όπως και τα τµήµατα του προϋπολογισµού. 

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στο παράρτηµα αυτό καλύπτουν το σύνολο των οικονοµικών 
αναγκών κάθε ευρωπαϊκής υπηρεσίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της προς 
εξυπηρέτηση των οργάνων. 

2. Ο πίνακας προσωπικού κάθε ευρωπαϊκής υπηρεσίας επισυνάπτεται στον πίνακα 
προσωπικού της Επιτροπής. 

3. Ο διευθυντής κάθε ευρωπαϊκής υπηρεσίας αποφασίζει τις µεταφορές πιστώσεων στο 
εσωτερικό του παραρτήµατος που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή ενηµερώνει 
την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή για τις µεταφορές αυτές. 

4. Οι λογαριασµοί κάθε ευρωπαϊκής υπηρεσίας αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των 
λογαριασµών της Ένωσηςτων Κοινοτήτων που, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 121. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.106 

(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 173 

⌦ ∆ιατάκτης των διοργανικών υπηρεσιών ⌫ 

Σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις που εγγράφονται στο παράρτηµα καθεµιάς από τις ευρωπαϊκές 
υπηρεσίες, η Επιτροπή αναθέτει µεταβιβάζει τις εξουσίες διατάκτη στον διευθυντή της 
εκάστοτε ευρωπαϊκής υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 59. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
1 1995/2006 Άρθρο 1.107 

Άρθρο 174 

⌦ Η λογιστική των διοργανικών υπηρεσιών ⌫ 

1. Κάθε διοργανική ευρωπαϊκή υπηρεσία καταρτίζει αναλυτική λογιστική των δαπανών της, 
που επιτρέπει τον καθορισµό της αναλογίας των υπηρεσιών που παρέχονται σε κάθε όργανο. 

1 Ο διευθυντής της εν λόγω υπηρεσίας καθορίζει, µετά την έγκρισή τους από την επιτροπή 
διευθύνσεως, τα κριτήρια στα οποία βασίζεται το λογιστικό σύστηµα . 
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2. Η παρατήρηση η αναφεροµένη στην ειδική γραµµή του προϋπολογισµού στην οποία 
εγγράφεται το σύνολο των πιστώσεων κάθε διοργανικής ευρωπαϊκής υπηρεσίας εµφανίζει, 
υπό µορφή πρόβλεψης, την εκτίµηση του κόστους των υπηρεσιών που παρέχει η εν λόγω 
υπηρεσία για κάθε καθένα από τα όργανα, βάσει της αναλυτικής λογιστικής που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1. 

3. Κάθε διοργανική ευρωπαϊκή υπηρεσία γνωστοποιεί τα αποτελέσµατα αυτής της 
αναλυτικής λογιστικής στα οικεία όργανα. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.108 

(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 174a 

⌦ Ανάθεση εξουσιών στις διοργανικές υπηρεσίες ⌫ 

1. Κάθε κοινοτικό όργανο µπορεί είναι δυνατόν να αναθέσειµεταβιβάσει εξουσίες διατάκτη 
στο διευθυντή διοργανικής ευρωπαϊκής υπηρεσίας για τη διαχείριση των πιστώσεων που 
εγγράφονται στο οικείο τµήµα του προϋπολογισµού, και καθορίζει τα όρια και τους όρους 
αυτής της ανάθεσης µεταβίβασης εξουσιών. 

2. Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που καθορίζονται στον 
τίτλο IV κεφάλαιο 8 του µέρους Ι. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.109 

(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 175 

⌦ Υπηρεσίες σε τρίτους ⌫ 

Εφόσον η αποστολή ευρωπαϊκής υπηρεσίας συνεπάγεται παροχές εξ επαχθούς αιτίας προς 
τρίτους, ο οικείος διευθυντής καθορίζει, µετά την έγκρισή τους από την επιτροπή 
διευθύνσεως, τις συγκεκριµένες διατάξεις που διέπουν τον τρόπο εκτέλεσης των παροχών 
αυτών και την τήρηση των αντίστοιχων λογαριασµών. 
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 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
1 1995/2006 Άρθρο 1.111α) 
2 1995/2006 Άρθρο 1.111β) 
 νέο 

ΤΙΤΛΟΣ VI 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 177 

⌦ Γενικές διατάξεις ⌫ 

Οι διατάξεις των µερών I και III εφαρµόζονται στις διοικητικές πιστώσεις µε την επιφύλαξη 
των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στον παρόντα τίτλο. 

Άρθρο 178 

⌦Αναλήψεις υποχρεώσεων⌫ 

1. Οι δαπάνες τρέχουσας διαχείρισης µπορούν, από την 15η Νοεµβρίου  Οκτωβρίου  
κάθε έτους, να αναλαµβάνονται προκαταβολικά εις βάρος των πιστώσεων που προβλέπονται 
για το επόµενο οικονοµικό έτος. 1 Πάντως, αυτές οι αναλήψεις δεν είναι δυνατόν να 
υπερβαίνουν το ένα τέταρτο των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί από την αρµόδια για τον 
προϋπολογισµό αρχή στην αντίστοιχη γραµµή του προϋπολογισµού για το τρέχον οικονοµικό 
έτος . ∆εν µπορούν να αφορούν νέες δαπάνες οι οποίες δεν έχουν γίνει ακόµη αποδεκτές 
κατ’ αρχήν στον τελευταίο κανονικώς εγκριθέντα προϋπολογισµό. 

2. Οι δαπάνες, όπως τα µισθώµατα, οι οποίες, δυνάµει νοµοθετικών ή συµβατικών διατάξεων, 
πρέπει να πραγµατοποιούνται εκ των προτέρων, µπορούν να πληρώνονται από την 1η 
∆εκεµβρίου εις βάρος των πιστώσεων που προβλέπονται για το επόµενο οικονοµικό έτος. 

2 Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει το όριο της παραγράφου 1 . 

Άρθρο 179 

⌦ Ειδικές διατάξεις όσον αφορά τις διοικητικές πιστώσεις ⌫ 

 
 ∆ιορθωτικό, ΕΕ L 025, 

30.1.2003, σ. 43 

1. Οι διοικητικές πιστώσεις συνιστούν µη διαχωριζόµενες πιστώσεις. 
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 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
1 ∆ιορθωτικό, ΕΕ L 099, 

14.4.2007, σ. 18 

1 2. Οι ⌦ διοικητικές ⌫ δαπάνες διοικητικής λειτουργίας που προκύπτουν από 
συµβάσεις οι οποίες καλύπτουν περιόδους υπερβαίνουσες το οικονοµικό έτος, είτε σύµφωνα 
µε τα τοπικά ήθη είτε για την προµήθεια υλικών εξοπλισµού, καταλογίζονται στον 
προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου πραγµατοποιούνται. 

3. Τα όργανα ενηµερώνουν το συντοµότερο δυνατόν τα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον 
προϋπολογισµό αρχής για κάθε σχέδιο σχετικό µε ακίνητα που ενδέχεται να έχει σηµαντικές 
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.112 

α) Εάν οποιοδήποτε από τα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής σκοπεύει 
να γνωµοδοτήσει, γνωστοποιεί, εντός δύο εβδοµάδων από την παραλαβή των πληροφοριών 
για το σχέδιο σχετικά µε ακίνητο, στο οικείο όργανο την πρόθεσή του να διατυπώσει σχετική 
γνώµη. Ελλείψει απαντήσεως, το οικείο όργανο µπορεί να προβεί στη σχεδιαζόµενη πράξη 
δυνάµει της διοικητικής αυτονοµίας του, µε την επιφύλαξη του άρθρου 335 της συνθήκης ΕΚ 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 185 της συνθήκης Ευρατόµ όσον 
αφορά την εκπροσώπηση της ΈνωσηςΚοινότητας. 

Η γνώµη αυτή διαβιβάζεται στο οικείο όργανο εντός προθεσµίας δύο εβδοµάδων από τη 
γνωστοποίηση αυτή.  

 
 νέο 

β) Tα όργανα ζητούν την έγκριση της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής για την κτήση 
ακίνητων περιουσιακών στοιχείων ή για οποιοδήποτε άλλο σχέδιο σχετικό µε ακίνητα που 
χρηµατοδοτείται µε δάνειο. 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.113 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

ΤΙΤΛΟΣ VII 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ 

Άρθρο 179a 

⌦ Εµπειρογνώµονες ⌫ 

Οι κανόνες εφαρµογής περιλαµβάνουν συγκεκριµένη διαδικασία για την επιλογή  φυσικών 
προσώπων ως  εµπειρογνωµόνων, οι οποίοι αµείβονται βάσει προκαθορισµένων ποσών, για 
να επικουρούν τα όργανα, ιδίως κατά στην αξιολόγηση προτάσεων, αιτήσεων επιδότησης 
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⌦ σχεδίων και ⌫ και προσφορών, καθώς και να παρέχουν για την παροχή τεχνικής 
βοήθειας κατά την παρακολούθηση και την τελική αξιολόγηση σχεδίων που 
χρηµατοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισµό  γνώµες και συµβουλές σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις  . ⌦ Τα πρόσωπα αυτά αµείβονται βάσει προκαθορισµένων 
ποσών ⌫  και επιλέγονται µε βάση την επαγγελµατική τους ικανότητα. Η επιλογή γίνεται 
µε βάση κριτήρια που τηρούν τις αρχές της αµεροληψίας, της ίσης µεταχείρισης και της 
αποφυγής σύγκρουσης συµφερόντων.  

 
 1605/2002 

ΜΕΡΟΣ III 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΤΙΤΛΟΣ I 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
 1995/2006 Άρθρο 1.115 

(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 181 

⌦ Μεταβατικές διατάξεις ⌫ 

1. Όσον αφορά τα ταµεία που αναφέρονται στο άρθρο 155 παράγραφος 1, για τα οποία οι 
βασικές πράξεις καταργήθηκαν πριν τεθεί σε εφαρµογή ο παρών κανονισµός, πιστώσεις που 
αποδεσµεύθηκαν κατ’ εφαρµογή του άρθρου 157 παράγραφος 1 είναι δυνατόν να 
ανασυσταθούν σε περίπτωση προδήλου σφάλµατος αποδιδόµενου αποκλειστικά στην 
Επιτροπή ή στην περίπτωση ανωτέρας βίας µε σοβαρές επιπτώσεις στην εκτέλεση των 
πράξεων που στηρίχθηκαν από τα ταµεία αυτά. 

2. Η κεντρική βάση δεδοµένων στην οποία αναφέρεται το άρθρο 95 θα δηµιουργηθεί έως την 
1η Ιανουαρίου 2009. 

32. Για τις µεταφορές πιστώσεων που αφορούν τις λειτουργικές δαπάνες στις οποίες 
αναφέρονται οι κανονισµοί για τα διαρθρωτικά ταµεία και το Ταµείο Συνοχής για την 
περίοδο προγραµµατισµού 2000-2006, εφόσον αποµένουν ποσά προς καταβολή από την 
Κοινότητα για την εκκαθάριση εκκρεµών κοινοτικών δεσµεύσεων έως την περάτωση της 
βοήθειας, η Επιτροπή µπορεί να πραγµατοποιεί µεταφορές από τίτλο σε τίτλο, µε την 
προϋπόθεση ότι οι σχετικές πιστώσεις: 

– προορίζονται για τον ίδιο στόχο, ή 

– αφορούν κοινοτικές πρωτοβουλίες ή µέτρα τεχνικής βοήθειας και καινοτοµίας και 
µεταφέρονται σε ανάλογα µέτρα. 
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4. Το άρθρο 30 παράγραφος 3 εφαρµόζεται στο ταµείο που αναφέρεται στο άρθρο 148 
παράγραφος 1 για πρώτη φορά όσον αφορά τις πιστώσεις που καταλογίζονται στον 
προϋπολογισµό του 2008. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

ΤΙΤΛΟΣ II 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 182 

⌦ Αιτήσεις παροχής πληροφοριών της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής ⌫ 

Για τα θέµατα του προϋπολογισµού που εµπίπτουν στις αντίστοιχες αρµοδιότητές τους, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έχουν την εξουσία να αποκτούν γνώση 
επιτυγχάνουν τη γνωστοποίηση όλων των σχετικών πληροφοριών και αιτιολογήσεωνιών. 

Άρθρο 183 

⌦ Θέσπιση των κανόνων εφαρµογής ⌫ 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
ηΗ Επιτροπή θεσπίζει  κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµό για  τους κανόνες εφαρµογής του 
παρόντος κανονισµού. 

 
 νέο 

Άρθρο 183αα 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Οι εξουσίες για την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αναφέρεται στο 
άρθρο 183 ανατίθενται στην Επιτροπή για αόριστη χρονική διάρκεια. 

2. Μόλις εκδώσει την εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την γνωστοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

3. Οι εξουσίες για την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπόκεινται στις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 183αβ και 183αγ.  
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 νέο 

Άρθρο 183αβ 

Ανάκληση της εξουσιοδότησης  

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 183 µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγµή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συµβούλιο. 

2. Το θεσµικό όργανο που κίνησε εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει εάν 
πρόκειται να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση ενηµερώνει το άλλο θεσµικό όργανο και την 
Επιτροπή, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, 
αναφέροντας τις εξουσιοδοτήσεις που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο ανάκλησης 
καθώς και τους λόγους της εν λόγω ανάκλησης. 

3. Η απόφαση ανάκλησης δίνει τέλος στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση. Τίθεται αµέσως σε ισχύ ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που διευκρινίζεται 
σε αυτή. ∆εν επηρεάζει την ισχύ των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν. 
∆ηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
 νέο 

Άρθρο 183αγ 

Αντιρρήσεις σχετικά µε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις  

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο δύνανται να διατυπώσουν αντιρρήσεις 
σχετικά µε την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός προθεσµίας δύο µηνών από την ηµεροµηνία 
γνωστοποίησης. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου, η 
προθεσµία αυτή παρατείνεται κατά ένα µήνα.  

2. Αν, κατά τη λήξη αυτής της περιόδου, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συµβούλιο αντιταχθούν στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η πράξη αυτή δηµοσιεύεται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία που 
έχει ορισθεί στις διατάξεις της. 

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη µπορεί να δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε ισχύ πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, εάν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έχουν αµφότερα ενηµερώσει την Επιτροπή ότι 
δεν προτίθενται να εγείρουν αντιρρήσεις.  

3. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο εκφράσουν αντιρρήσεις σχετικά µε 
µια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσµικό όργανο που 
εκφράζει αντιρρήσεις δηλώνει τους λόγους για τις αντιρρήσεις του σχετικά µε την κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη. 
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 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 184 

⌦ Αναθεώρηση ⌫ 

Κάθε τρία έτη και Ο παρών κανονισµός αναθεωρείται όποτε καθίσταται αναγκαίο, ο παρών 
κανονισµός επανεξετάζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 322 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 279 της συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 
183 της συνθήκης Ευρατόµ για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, 
αφού ακολουθηθεί η διαδικασία συνεννόησης, εφόσον το ζητήσει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
1 1995/2006 Άρθρο 1.116α) 
 νέο 

Άρθρο 185 

⌦ ∆ηµοσιονοµικός κανονισµός-πλαίσιο για τα λοιπά όργανα και οργανισµούς που 
θεσπίζονται δυνάµει της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας⌫ 

1.  Σύµφωνα µε το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
1 ηΗ Επιτροπή θεσπίζει δηµοσιονοµικό κανονισµό-πλαίσιο των οργανισµών οι οποίοι 

δηµιουργούνται δυνάµει ⌦ της εν λόγω παρούσας συνθήκης και της συνθήκης για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, ⌫ από τις Κοινότητες οι οποίοι 
διαθέτουν νοµική προσωπικότητα και λαµβάνουν πράγµατι συνεισφορές επιδοτήσεις που 
χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό της ⌦ Ένωσης ⌫ .  

 Ο δηµοσιονοµικός κανονισµός-πλαίσιο θα βασίζεται στις αρχές και τους κανόνες που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό. 

Η δηµοσιονοµική ρύθµιση αυτών των οργανισµών µπορεί να αποκλίνει από τον κανονισµό-
πλαίσιο µόνον όταν το επιβάλλουν οι ειδικές απαιτήσεις της λειτουργίας τους και µε 
προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής.  Μία τέτοια εξαίρεση δεν µπορεί να αφορά 
της δηµοσιονοµικές αρχές που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙ του Μέρους Ι, την αρχή της ίσης 
µεταχείρισης των φορέων ή τις ειδικές διατάξεις που περιλαµβάνονται στις βασικές ιδρυτικές 
πράξεις των οργανισµών αυτών.  

2. Η απαλλαγή για την εκτέλεση των προϋπολογισµών των οργανισµών που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν συστάσεως του 
Συµβουλίου. 

3. Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής ασκεί έναντι των οργανισµών που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 τις ίδιες αρµοδιότητες µε εκείνες που του ανατίθενται έναντι των 
υπηρεσιών της Επιτροπής. 
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 4. Με την επιφύλαξη διαφορετικής διάταξης στη βασική ιδρυτική πράξη ενός οργανισµού 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει τη νοµιµότητα και την 
κανονικότητα των εσόδων και των δαπανών του εν λόγω οργανισµού, πριν ενοποιηθούν οι 
λογαριασµοί του µε τους λογαριασµούς της Επιτροπής. Η εξέταση αυτή βασίζεται στην 
έκθεση ελέγχου που καταρτίζει ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής, τον οποίο ορίζει ο 
οργανισµός και του οποίου η αποστολή είναι να επαληθεύει τη συµµόρφωση των 
λογαριασµών του οργανισµού προς το άρθρο 123 του παρόντος κανονισµού.  

 5. Οι διατάξεις των άρθρων 183αα, 183αβ και 183αγ εφαρµόζονται κατ’ αναλογία προς το 
παρόν άρθρο.  

 
 νέο 

Άρθρο 185α 

Πρότυπος δηµοσιονοµικός κανονισµός για τους οργανισµούς που αφορούν συµπράξεις 
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα  

Οι οργανισµοί που διαθέτουν νοµική προσωπικότητα, οι οποίοι έχουν ιδρυθεί µε βασική 
πράξη και στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύµπραξης δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα 
σύµφωνα µε το άρθρο 53 παράγραφος 1 σηµείο 2 στοιχείο ε) θεσπίζουν τους 
δηµοσιονοµικούς τους κανόνες.  

Οι εν λόγω κανόνες περιλαµβάνουν σειρά αρχών απαραίτητων για τη διασφάλιση της 
χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης των κεφαλαίων της Ένωσης, οι οποίες εµπνέονται ιδίως 
από το άρθρο 53β του παρόντος κανονισµού και οι οποίες θα καθοριστούν σε απλουστευµένο 
πρότυπο δηµοσιονοµικό κανονισµό, που θα θεσπιστεί από την Επιτροπή, σύµφωνα µε το 
άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι διατάξεις των άρθρων 183αα, 183αβ και 183αγ εφαρµόζονται κατ’ αναλογία µε το παρόν 
άρθρο. 

 
 νέο 

Άρθρο 185β 

Ειδικές διατάξεις σχετικά µε τον Οργανισµό Εφοδιασµού της Ευρατόµ 

Οι διοικητικές δαπάνες που συνδέονται µε τις πιστώσεις που προβλέπονται στον 
προϋπολογισµό της Ένωσης για τον Οργανισµό Εφοδιασµού της Ευρατόµ, ο οποίος έχει 
συσταθεί δυνάµει της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής 
Ενέργειας, εκτελούνται σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες διατάξεις του παρόντος κανονισµού και 
µε τις λεπτοµερείς διατάξεις που καθορίζονται στους κανόνες εφαρµογής του παρόντος 
κανονισµού.  
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 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 186 

⌦ Κατάργηση ⌫ 

Ο δηµοσιονοµικός κανονισµός της 21ης ∆εκεµβρίου 1977 ⌦ (EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 
1605/2002 ⌫ καταργείται µε εξαίρεση το άρθρο 53β που εφαρµόζεται σε όλες τις αναλήψεις 
υποχρεώσεων που έχουν εγγραφεί πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2013 σχετικά µε τα κεφάλαια 
που αναφέρονται στο άρθρο 155. 

Οι παραποµπές στον καταργούµενοηθέντα κανονισµό νοούνται ως παραποµπές στον παρόντα 
κανονισµό και διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο 
παράρτηµα ΙΙ. 

Άρθρο 187 

⌦ Έναρξη ισχύος ⌫ 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003  την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του 
κανονισµού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 
2342/2002 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρµογής του ∆ηµοσιονοµικού Κανονισµού και το 
αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2012 .. 

 
 νέο 

Το άρθρο 53α εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής των νέων κανόνων που 
διέπουν τα διαρθρωτικά ταµεία, το Ταµείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας και τα ταµεία στον τοµέα της 
ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης που υπόκεινται σε επιµερισµένη διαχείριση, 
σύµφωνα µε το άρθρο 53α δυνάµει του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου που πρέπει να 
θεσπιστεί για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2014. 

 
 1605/2002 (προσαρµοσµένο) 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 
κράτος µέλος. 
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[…],[…] 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
[…] […] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 

(αναφερόµενος στο άρθρο 186) 

∆ηµοσιονοµικός κανονισµός της 21ης ∆εκεµβρίου 
1977 

∆ηµοσιονοµικός κανονισµός της 
25ης Ιουνίου 2002 

Μέρος Ι — ∆ιατάξεις που εφαρµόζονται στον γενικό, 
προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

Μέρος Ι — Κοινές διάταξεις 

Τίτλος Ι: Γενικές αρχές Τίτλος II: Οι αρχές του 
προϋπολογισµού 

Άρθρο 1, 1.1 Άρθρο 4, 4.1 και 4.2 

Άρθρο 1, 1.2 Άρθρο 6 

Άρθρο 1, 1.3 Άρθρα 179, 179.2 

Άρθρο 1, 1.4 και 1.5 Άρθρο 7 

Άρθρο 1, 1.6 Καταργείται 

Άρθρο 1, 1.7 Άρθρο 77, 77.3 

Άρθρο 2 Άρθρο 27 και 48, 48.2 

Άρθρο 3 Άρθρο 28 

Άρθρα 4, 4.1 Άρθρο 17 

Άρθρα 4, 4.2 Άρθρα 17 και 18 

Άρθρο 4, 4.3 Άρθρο 19 

Άρθρο 5 Άρθρο 5 

Άρθρο 6 Άρθρα 6 και 8 

Άρθρο 7, 7.1 Άρθρο 9.1, 9.2, 9.4 και 9.6 

Άρθρα 7, 7.2 Άρθρο 9.1, 9.2, 9.3, 9.5 και 9.6 

Άρθρο 7, 7.3 Καταργείται 

Άρθρο 7, 7.4 Άρθρο 10 

Άρθρο 7, 7.5 Άρθρο 9.1 

Άρθρο 7, 7.6 Άρθρα 11 και 157 
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Άρθρο 7, 7.7 Καταργείται, εκτός από άρθρο 156, 
156.3 

Άρθρο 7, 7.8 Παραποµπή στον κανονισµό που 
αναφέρεται στο άρθρο 183 

Άρθρο 7, 7.9 Παραποµπή στον κανονισµό που 
αναφέρεται στο άρθρο 183 

Άρθρο 8, 8.1 Άρθρο 12 

Άρθρο 8, 8.2 και 8.3 Άρθρα 150, 150 και 178 

Άρθρο 9 Άρθρο 13 

Άρθρο 10 Άρθρα 29, 29.2 

Άρθρο 11 Άρθρο 16 

Τίτλος II: Κατάρτιση και διάρθρωση που 
προϋπολογισµού 

Τίτλος III: Κατάρτιση και 
διάρθρωση που προϋπολογισµού 

Τµήµα 1: Κατάρτιση του προϋπολογισµού Κεφάλαιο 1: Κατάρτιση του 
προϋπολογισµού 

Άρθρο 12 Άρθρο 31 

Άρθρο 13 Άρθρο 33 

Άρθρο 14 Άρθρο 34 

Άρθρο 15, εκτός από 15.2 Άρθρο 37 

Άρθρα 15, 15.2, και 16, 16.2 Άρθρο 38 

Άρθρο 16, 16.1 Άρθρο 35 

Άρθρο 17 Άρθρο 36 

Άρθρο 18 Άρθρο 39 

Τµήµα II: ∆ιάρθρωση και παρουσίαση του 
προϋπολογισµού 

Κεφάλαιο 2: ∆ιάρθρωση και 
παρουσίαση του προϋπολογισµού 

Άρθρο 19, 19.1 Άρθρα 40 και 41 

Άρθρο 19, 19.2 και 19.3 Άρθρο 41 

Άρθρο 19, 19.4 Άρθρο 43 

Άρθρο 19, 19.5 Άρθρο 44 
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Άρθρο 19, 19.6 Καταργείται 

Άρθρο 19, 19.7 Άρθρο 30, 30.1 

Άρθρο 19, 19.8 Άρθρο 45 

Άρθρο 20, εκτός από 20.4 Άρθρο 46 

Άρθρο 20, 20.4 Άρθρο 47 

Τίτλος III: Εκτέλεση του προϋπολογισµού Τίτλος IV: Εκτέλεση του 
προϋπολογισµού 

Τµήµα 1: Γενικές διατάξεις  Κεφάλαιο 1: Γενικές διατάξεις  

Άρθρο 21 Άρθρο 58 

Άρθρο 22, 22.1 Άρθρα 48 και 49 

Άρθρo 22, 22.2 Άρθρα 50, 54.1 και 57.1 

Άρθρο 22, 22.3 Καταργείται 

Άρθρο 22, 22.4 Άρθρα 51, 52 και 59 

Άρθρο 22, 22.4 α Άρθρο 56 

Άρθρο 22, 22.5 Άρθρο 1.2 

Άρθρο 23 Άρθρο 84 

Άρθρο 24 Καταργείται 

Άρθρο 24 α Άρθρα 85 και 86 

Άρθρο 25 Άρθρο 61 

Άρθρο 26, 26.1 Άρθρο 21 

Άρθρα 26, 26.2 και 26.4 Άρθρο 22 

Άρθρο 26, 26.3 Άρθρο 23 

Άρθρο 26, 26.5 Άρθρο 24 

Άρθρο 26, 26.6 και 7 Καταργείται 

Άρθρο 26, 26.8 και 9 Άρθρο 25 

Άρθρο 26, 26.10 και 11 Άρθρο 26 

Άρθρο 27, 27.1 Άρθρο 20, 20.1 
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Άρθρο 27, 27.2 και 5 Καταργείται 

Άρθρο 27, 27.2 α Άρθρα 20, 20.2 

Άρθρο 27, 27.3 Καταργείται 

Άρθρο 27, 27.4 Άρθρο 20, 20.3 

Τµήµα II: Έσοδα του προϋπολογισµού και διαχείριση 
των χρηµατικών διαθεσίµων 

Κεφάλαιο 5: Πράξεις εσόδων 

Άρθρο 28, 28.1 Άρθρο 70, 70.1 

Άρθρα 28, 28.2 Άρθρα 71, 71.2 

Άρθρο 28, 28.3 Άρθρα 70, 70.2 

Άρθρο 28α Άρθρο 74 

Άρθρο 29 Άρθρο 73 

Άρθρο 30 Παραποµπή στον κανονισµό που 
αναφέρεται στο άρθρο 183 

Άρθρο 31 Άρθρο 69 

Άρθρο 32 Άρθρο 15 

Άρθρο 33 Παραποµπή στον κανονισµό που 
αναφέρεται στο άρθρο 183 

Άρθρο 34 Άρθρο 131 

Άρθρο 35 Παραποµπή στον κανονισµό που 
αναφέρεται στο άρθρο 183 

Τµήµα III: Ανάληψη, εκκαθάριση, εντολή και πληρωµή 
των δαπανών 

Κεφάλαιο 6: Πράξεις δαπανών 

Άρθρο 36 Άρθρα 77, 77.1 και 2 και 166, 166.2

Άρθρο 37 Καταργείται 

Άρθρο 38 Καταργείται 

Άρθρο 39 Καταργείται 

Άρθρο 40 Άρθρο 79 

Άρθρο 41 Παραποµπή στον κανονισµό που 
αναφέρεται στο άρθρο 183 
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Άρθρο 42 Παραποµπή στον κανονισµό που 
αναφέρεται στο άρθρο 183 

Άρθρο 43 Άρθρο 80 

Άρθρο 44 Παραποµπή στον κανονισµό που 
αναφέρεται στο άρθρο 183 

Άρθρο 45 Παραποµπή στον κανονισµό που 
αναφέρεται στο άρθρο 183 

Άρθρο 46 Άρθρο 81 

Άρθρο 47 Καταργείται 

Άρθρο 48 Καταργείται 

Άρθρο 49 Άρθρο 71, 71.4 

Άρθρο 50 Καταργείται 

Άρθρο 51, 51.1 Καταργείται 

Άρθρα 51, 51.2 Άρθρο 82 

Άρθρο 51, 51.3 Καταργείται 

Άρθρο 52 Καταργείται 

Άρθρο 53 Παραποµπή στον κανονισµό που 
αναφέρεται στο άρθρο 183 

Άρθρο 54 Άρθρο 63 

Τµήµα IV: ∆ιαχείριση των θέσεων απασχόλησης  

Άρθρο 55 Καταργείται 

Τίτλος IV: Σύναψη συµβάσεων, απογραφές, λογιστική Τίτλος V: Σύναψη των συµβάσεων 

Τµήµα 1: Συµβάσεις προµηθειών, έργων και 
υπηρεσιών, αγορών και µισθώσεων 

 

Άρθρο 56 Άρθρο 105 

Άρθρο 57 Καταργείται 

Άρθρο 58, 58.1 Άρθρα 88, 89, 89.2 και 91 

Άρθρα 58, 58.2 Άρθρο 90 

Άρθρο 58, 58.3 Άρθρο 97, 97.1 
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Άρθρο 58, 58.4 Παραποµπή στον κανονισµό που 
αναφέρεται στο άρθρο 183 

Άρθρο 59 Άρθρα 91, 91.2 

Άρθρο 60 Άρθρο 91, 91.3 

Άρθρο 61 Καταργείται 

Άρθρο 62 Άρθρο 89, 89.1 

Άρθρο 63 Καταργείται 

Άρθρο 64 Καταργείται 

Άρθρο 64 α Άρθρο 102 

Τµήµα II: Απογραφές κινητών και ακινήτων Τίτλος VII: Απόδοση των 
λογαριασµών και λογιστική 

 Κεφάλαιο 4: Απογραφή των 
ακινητοποιήσεων 

Άρθρο 65 Άρθρο 138, 138.1 

Άρθρο 66 Άρθρo 138, 138.2 

Άρθρο 67 Παραποµπή στον κανονισµό που 
αναφέρεται στο άρθρο 183 

Άρθρο 68 Παραποµπή στον κανονισµό που 
αναφέρεται στο άρθρο 183 

Τµήµα III: Λογιστική Κεφάλαιο 3: Λογιστική 

Άρθρο 69 Άρθρα 132 και 133 

Άρθρο 70 Άρθρα 132, 133, 134 και 137 

Άρθρο 70α Παραποµπή στον κανονισµό που 
αναφέρεται στο άρθρο 183 

Άρθρο 71 Καταργείται 

Άρθρο 72 Άρθρα 132, 132.3 και 136 

Τίτλος V: Ευθύνη των διατακτών, των δηµοσιονοµικών 
ελεγκτών των υπολόγων και των υπολόγων παγίων 
προκαταβολών 

Τίτλος IV: Εκτέλεση του 
προϋπολογισµού 

Κεφάλαιο 4: Ευθύνη των 
δηµοσιονοµικών παραγόντων 
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Άρθρο 73 Άρθρο 66 

Άρθρο 74 Καταργείται 

Άρθρο 75, 75.1 Άρθρο 67 

Άρθρα 75, 75.2 Άρθρο 68 

Άρθρο 75, 75.3 Καταργείται 

Άρθρο 75, 75.4 Καταργείται 

Άρθρο 75, 75.5 Παραποµπή στον κανονισµό που 
αναφέρεται στο άρθρο 183 

Άρθρο 76 Άρθρα 65, 65.2 

Άρθρο 77 Καταργείται 

Τίτλος VI: Απόδοση και έλεγχος των λογαριασµών Τίτλος VII: Απόδοση των 
λογαριασµών και λογιστική 

Κεφάλαιο 1: Απόδοση των 
λογαριασµών 

Άρθρο 78 Άρθρο 128 

Άρθρο 79 Άρθρο 128 

Άρθρο 80 Άρθρα 122 και 127 

Άρθρο 81 Άρθρα 126 και 128 

Άρθρο 82 Άρθρα 128, 128.2 

Άρθρο 83, 83.1 Άρθρο 140, 140.3 

Άρθρο 83, 83.2 έως 4 Άρθρο 139 

Άρθρο 84 Καταργείται 

Άρθρο 85 Άρθρο 140, 140.1 και 2 

Άρθρο 86 Άρθρο 141 

Άρθρο 87 Άρθρο 142, 142.1 έως 5 

Άρθρο 88 Άρθρο 143 

Άρθρο 88α Καταργείται 

Άρθρο 89, 89.1 Άρθρο 145, 145.1 
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Άρθρο 89, 89.2, 3 και 5 Άρθρο 146 

Άρθρο 89, 89.4 Άρθρο 145, 145 και 3 

Άρθρο 89, 89.6 Καταργείται 

Άρθρο 89, 89.7 και 8 Άρθρο 147 

Άρθρο 89, 89.9 και 10 Παραποµπή στον κανονισµό που 
αναφέρεται στο άρθρο 183 

Άρθρο 90 Άρθρο 144 

Τίτλος VII: Ειδικές διατάξεις που εφαρµόζονται στις 
πιστώσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 

Μέρος ΙΙ: Ειδικές διατάξεις 

Τίτλος III: Έρευνα 

Άρθρο 91 Άρθρο 160, 160.1 

Άρθρο 92, 92 και 2 Άρθρο 160, 160.1 

Άρθρο 92, 92.3 Άρθρο 161, 161.1 

Άρθρο 92, 92.4 Άρθρο 161, 161.3 

Άρθρο 93 Καταργείται 

Άρθρο 94 Καταργείται 

Άρθρο 95 Άρθρο 161, 161.4 

Άρθρο 96, 96.1 και 4 Άρθρα 161, 161.2 

Άρθρο 96, 96.2 και 3 Καταργείται 

Άρθρο 97 Καταργείται 

Τίτλος VIII: Ειδικές διατάξεις εφαρµοζόµενες επί του 
ευρωπαϊκού γεωργικού ταµείου προσανατολισµού και 
εγγυήσεω, τµήµα «εγγυήσεων» 

Μέρος ΙΙ: Ειδικές διατάξεις 

Τίτλος Ι: Ευρωπαϊκό γεωργικό 
ταµείο προσανατολισµού και 
εγγυησεών, «τµήµα εγγυησεων» 

Άρθρο 98 Άρθρο 148 

Άρθρο 99, 99.1 Άρθρο 150, 150 και 2 

Άρθρo 99, 99.2 Καταργείται 

Άρθρο 100 Άρθρο 151, 151.1 

Άρθρο 101 Άρθρο 152 
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Άρθρο 102 Παραποµπή στον κανονισµό που 
αναφέρεται στο άρθρο 183 

Άρθρο 103 Άρθρα 151, 151.2 

Άρθρο 104 Άρθρο 153 

Τίτλος IX: Ειδικές διατάξεις για τις εξωτερικές 
ενισχύσεις 

Μέρος ΙΙ: Ειδικές διατάξεις 

Τίτλος IV: Εξωτερικές ενέργειες 

Τµήµα 1: Γενικές διατάξεις  Κεφάλαιο 1: Γενικές διατάξεις  

Άρθρο 105, 105 και 2 Άρθρο 162 

Άρθρο 105, 105.3 Παραποµπή στον κανονισµό που 
αναφέρεται στο άρθρο 183 

Άρθρο 105, 105.4 Καταργείται 

Άρθρο 105, 105.5 Παραποµπή στον κανονισµό που 
αναφέρεται στο άρθρο 183 

Άρθρο 106, 106.1 Άρθρο 166 

Άρθρα 106, 106.2 Καταργείται 

Άρθρο 106, 106.3 Παραποµπή στον κανονισµό που 
αναφέρεται στο άρθρο 183 

Τµήµα II: Υλοποίηση Κεφάλαιο 2: Υλοποίηση των 
ενεργειών 

Άρθρο 107 Καταργείται 

Άρθρο 108 Καταργείται 

Άρθρο 109 Καταργείται 

Άρθρο 110 Καταργείται 

Άρθρο 111 Καταργείται 

Τµήµα III: Σύναψη των συµβάσεων Κεφάλαιο 3: Σύναψη των 
συµβάσεων 

Άρθρο 112 Άρθρο 167, 167.1 

Άρθρο 113 Άρθρα 167, 167.2 

Άρθρο 114 Άρθρο 168 
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Άρθρο 115 Παραποµπή στον κανονισµό που 
αναφέρεται στο άρθρο 183 

Άρθρο 116 Καταργείται 

Άρθρο 117 Καταργείται 

Άρθρο 118 Παραποµπή στον κανονισµό που 
αναφέρεται στο άρθρο 183 

Άρθρο 119 Καταργείται 

Τµήµα IV: Επαλήθευση των λογαριασµών Κεφάλαιο 4: Επαλήθευση των 
λογαριασµών 

Άρθρο 120 Άρθρο 170 

Τίτλος X: Ειδικές διατάξεις για τη διαχείριση των 
πιστώσεων που αφορούν το προσωπικό των γραφείων 
και παραρτηµάτων εντός της Κοινότητας και των 
αντιπροσωπειών εκτός Κοινότητας, καθώς και την 
αντίστοιχη διοικητική λειτουργία 

Καταργείται 

Άρθρο 121 Καταργείται 

Άρθρο 122 (καταργείται) Καταργείται 

Άρθρο 123 Καταργείται 

Τίτλος XI: Ειδικές διατάξεις εφαρµοζόµενες επί των 
χρηµατοδοτικών συµµετοχών τρίτων ή διαφόρων 
οργανισµών στις δραστηριότητες της Κοινότητας 

Καταργείται 

Τµήµα 1: Γενικές διατάξεις   

Άρθρο 124 έως 126 Άρθρο 18.1, εδάφιο δ) 

Τµήµα II: ∆ιατάξεις εφαρµοζόµενες επί των 
συµµετοχών που προβλέπονται στα πλαίσια της 
συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο 

 

Άρθρο 127 έως 132 Άρθρο 18.1, εδάφιο δ) 

Τίτλος ΧΙα: Ειδικές διατάξεις εφαρµοζόµενες επί των 
κυρώσεων που αναφέρονται στο τµήµα 4 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 

 

Άρθρο 132α Άρθρο 18.1, εδάφιο β) 

Τίτλος XII: Ειδικές διατάξεις εφαρµοζόµενες επί της 
Υπηρεσίας επισήµων Εκδωσεων των Ευρωπαϊκών 

Τίτλος V: Ευρωπαϊκές υπηρεσίες 
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Άρθρο 133 Άρθρο 171 έως 175 

Μέρος ΙΙ: ∆ιατάξεις εφαρµοζόµενες επί των 
δανειοληπτικών και δανειοδοτικών πραξεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

 

Άρθρο 134 Άρθρο 130 

Άρθρο 135 Παραποµπή στον κανονισµό που 
αναφέρεται στο άρθρο 183 

Άρθρο 136 Καταργείται 

Άρθρο 137 Άρθρο 142, 142.6 

Μέρος ΙΙΙ: Μεταβατικές και τελικες διατάξεις Μέρος ΙΙΙ: Μεταβατικές και τελικες 
διατάξεις 

Άρθρο 138 Άρθρο 182 

Άρθρο 139 Άρθρο 183 

Άρθρο 140 Άρθρο 184 

Άρθρο 141 Άρθρο 186 

Άρθρο 142 Άρθρο 185 

Άρθρο 143 Άρθρο 187 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Καταργούµενος κανονισµός µε κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών του 

Κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του 
Συµβουλίου 

(ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1) 

Κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1995/2006 του 
Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 2006 

(ΕΕ L 390 της 30.12.2006, σ. 1) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 του Συµβουλίου 
της 17ης ∆εκεµβρίου 2007 

(ΕΕ L 343 της 27.12.2007, σ. 9) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 

Κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 Ο παρών κανονισµός 

Άρθρο 1  

  

- Παράρτηµα Ι 

Παράρτηµα Παράρτηµα ΙΙ 

________ 


