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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά την επιστρεπτέα 
ενίσχυση και τη χρηματοοικονομική τεχνική
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AΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

 Λόγοι και στόχοι της πρότασης

Στο άρθρο 28 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου 
καθορίζονται οι διάφορες μορφές της ενίσχυσης που μπορούν να παρέχονται μέσω 
χρηματοδοτικών συμμετοχών των διαρθρωτικών ταμείων, συγκεκριμένα «μη 
επιστρεπτέα άμεση ενίσχυση […] αλλά και άλλες μορφές, όπως επιστρεπτέα 
ενίσχυση, επιδότηση επιτοκίου, εγγύηση, συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, 
συμμετοχή σε επιχειρηματικά κεφάλαια ή άλλης μορφής χρηματοδότηση». Ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 448/2004 της Επιτροπής καθόρισε ως γενικό κανόνα 
επιλεξιμότητας ότι οι πληρωμές πραγματοποιούνται από τους τελικούς δικαιούχους 
και δικαιολογούνται με εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης 
αποδεικτικής αξίας (κανόνας 1)· καθόρισε επίσης περαιτέρω ειδικούς κανόνες 
επιλεξιμότητας όσον αφορά τις συνεισφορές των διαρθρωτικών ταμείων σε ταμεία 
κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου και ταμεία δανείων (κανόνας 8) καθώς και σε 
ταμεία εγγυήσεων (κανόνας 9), ορίζοντας ότι οι πληρωμές που πραγματοποιούνται 
σε τέτοια ταμεία αντιμετωπίζονται ως επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πράγματι 
καταβληθεί (κανόνας 1 παράγραφος 1.3). Τα κράτη μέλη θέσπισαν, κατά την 
περίοδο προγραμματισμού 2000-2006, αυτές τις μορφές ενίσχυσης για τα 
διαρθρωτικά ταμεία με τη συγκρότηση ειδικών ταμείων σύμφωνα με τους κανόνες 8 
και 9 και μέσω επιστρεπτέας ενίσχυσης που χορηγείται από άλλα μέσα. Σε ένα 
τουλάχιστον κράτος μέλος, τα εν λόγω μέσα προτάθηκαν ως ορθή πρακτική, στο 
πλαίσιο ανεξάρτητης αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε.

Αντιθέτως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου δεν ορίζει την 
ενίσχυση ούτε την επιστρεπτέα ούτε την μη επιστρεπτέα. Το άρθρο 44 του εν λόγω 
κανονισμού περιέχει διατάξεις σχετικά με «δράσεις χρηματοοικονομικής τεχνικής». 
Κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, οι διατάξεις αυτές είναι μάλλον 
περιοριστικές ως προς το πεδίο τους καθώς επιτρέπουν τη χρηματοδότηση των 
δαπανών σε σχέση με μια πράξη η οποία περιλαμβάνει συνεισφορές προς 
υποστήριξη α) μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής για επιχειρήσεις, β) ταμείων 
αστικής ανάπτυξης και γ) ταμείων ή άλλων συστημάτων κινήτρων για την 
ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια. Ως 
αποτέλεσμα, βάσει μιας αυστηρής ερμηνείας - και με την επιφύλαξη των διατάξεων 
του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου, ο οποίος ήδη 
προβλέπει ότι η ενίσχυση μπορεί να λάβει τη μορφή επιστρεπτέας επιχορήγησης –
φαίνεται ότι η επιστρεπτέα ενίσχυση δεν καλύπτεται από τον εφαρμοστέο 
κανονισμό. 

Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να χρησιμοποιούν επιστρεπτέες μορφές ενίσχυσης 
λόγω της θετικής εμπειρίας της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού 2000-
2006 και ορισμένα συμπεριέλαβαν μάλιστα και περιγραφές των συστημάτων αυτών 
στα έγγραφα προγραμματισμού για την περίοδο 2007-2013, τα οποία ενέκρινε η 
Επιτροπή. Επιπλέον, ορισμένα κράτη μέλη έχουν επανακινήσει τα εν λόγω 
προγράμματα στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού.
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Επομένως, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 
ένας γενικός ορισμός της επιστρεπτέας ενίσχυσης και να προβλεφθεί επίσης ότι η 
ενίσχυση που επιστρέφεται καταχωρίζεται σε χωριστό λογαριασμό και 
επαναχρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό ή σύμφωνα με τους στόχους του 
προγράμματος. Η «επιστρεπτέα ενίσχυση», όπως ορίζεται, καλύπτει τις επιστρεπτέες 
επιδοτήσεις (δηλ. άτοκα δάνεια τα οποία επιστρέφονται εξολοκλήρου ή μερικώς) και 
τις πιστώσεις τις οποίες διαχειρίζεται η διαχειριστική αρχή μέσω ενδιάμεσων 
φορέων (οι οποίοι είναι δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα). 

Επιπλέον, όσον αφορά την χρηματοοικονομική τεχνική, δηλ. τις δράσεις που 
καλύπτει το άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, αποτελεί τρέχουσα 
ερμηνευτική πρακτική της Επιτροπής να μην εφαρμόζονται οι κανόνες που αφορούν 
τα μεγάλα έργα, τα έργα που παράγουν έσοδα και τη διάρκεια των πράξεων. 
Δεδομένης της τρέχουσας αυτής πρακτικής, είναι σκόπιμο, για λόγους ασφάλειας 
δικαίου, να διευκρινιστεί με την κατάλληλη νομική πράξη ότι οι διατάξεις που 
αφορούν τα μεγάλα έργα, τα έργα που παράγουν εισοδήματα και τη διάρκεια των 
πράξεων (άρθρα 39, 55 και 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006) δεν 
εφαρμόζονται στις δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 44. 
Πράγματι, στην περίπτωση χρηματοοικονομικής τεχνικής βάσει του άρθρου 44, η 
δράση αποτελείται από την χρηματοοικονομική συμμετοχή στο μέσο 
χρηματοοικονομικής τεχνικής και από μεταγενέστερη ενίσχυση των τελικών 
δικαιούχων από τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής. Η ενίσχυση αυτή 
υλοποιείται με την παροχή επιστρεπτέας συνδρομής και οι σχετικοί πόροι που 
επιστρέφονται στις δράσεις πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους 
ειδικούς κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 78 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εφαρμογή των άρθρων 39, 55 
και 57 ούτε είναι αναγκαία ούτε δικαιολογείται σε σχέση με τις δράσεις που 
προβλέπονται βάσει του άρθρου 44.

Επιπλέον, όσον αφορά την ανάγκη να διασφαλιστεί η έγκαιρη χρησιμοποίηση των 
κονδυλίων (για τις επιλέξιμες δαπάνες) που διατίθενται από τα επιχειρησιακά 
προγράμματα στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής καθώς και η σωστή 
παρακολούθηση, τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από την Επιτροπή, της εφαρμογής 
των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής που έχουν συγκροτηθεί βάσει του άρθρου 
44, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν τα εξής: i) η νομική υποχρέωση των μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής να χρησιμοποιούν, σύμφωνα με το άρθρο 78 
παράγραφος 6 στοιχεία α) έως ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που καταβάλλεται από τις διαχειριστικές αρχές για τη 
συγκρότηση ή τη χρηματοδότηση των εν λόγω ταμείων μέσα σε διάστημα δύο ετών 
(στην αντίθετη περίπτωση, οι μεταγενέστερες δηλώσεις δαπανών θα διορθωθούν 
αναλόγως με τη μείωση των ποσών που δεν θα έχουν δαπανηθεί)· ii) μια νομοθετική 
διάταξη σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής, με σκοπό, μεταξύ άλλων, 
να επιτραπεί στα κράτη μέλη να διαβιβάζουν τα κατάλληλα στοιχεία στην Επιτροπή 
σχετικά με το είδος των μέσων που έχουν θεσπιστεί και τις σχετικές δράσεις που 
εφαρμόζονται επί τόπου από τα εν λόγω μέσα. 

 Γενικό πλαίσιο

Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 αναπτύχθηκαν νέες μορφές 
χρηματοδότησης των επενδύσεων, οι οποίες απομακρύνονται από την παραδοσιακή 
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χρηματοδότηση μέσω επιδοτήσεων και υιοθετούν ανακυκλώσιμες μορφές 
χρηματοδότησης. Τα νέα αυτά χρηματοοικονομικά μέσα θεωρούνται καταλύτες για 
τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς πόρους, όσον αφορά την επίτευξη των 
επενδυτικών επιπέδων που απαιτούνται για την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ 
2020.

Ως προς το πεδίο που καλύπτουν, οι σημερινές ανακυκλώσιμες μορφές 
χρηματοδότησης χρησιμοποιούνται για ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων από 
αυτό που καλύπτει η χρηματοοικονομική τεχνική. Πρέπει να τροποποιηθεί ο 
κανονισμός για να συμπεριληφθεί η υποστήριξη δράσεων για τις οποίες προβλέπεται 
η επιστροφή της χρηματοδοτικής συνδρομής και οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στα 
χαρακτηριστικά ούτε εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των μηχανισμών των μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως καθορίζονται στο άρθρο 44 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου. Αυτό αφορά τις επιστρεπτέες επιχορηγήσεις 
και τις πιστώσεις τις οποίες διαχειρίζονται απευθείας η διαχειριστική αρχή ή οι 
ενδιάμεσοι φορείς.

Παράλληλα, λόγω του αυξανόμενου βαθμού της επιτόπιας υλοποίησης των μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής που προβλέπονται στο άρθρο 44 και εξαιτίας των 
περιορισμένων πληροφοριών που διαθέτει η Επιτροπή μέχρι τώρα σχετικά με τα 
μέσα αυτά, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί ο κανονισμός για να διασφαλιστεί ότι τα 
κράτη μέλη καθώς και η Επιτροπή μπορούν να παρακολουθούν σωστά τις εν λόγω 
μορφές επιστρεπτέας ενίσχυσης και να υποβάλουν σχετικές εκθέσεις στην Επιτροπή. 
Με τον τρόπο αυτό θα παρέχεται, παράλληλα, στην Επιτροπή ένα χρήσιμο εργαλείο 
για τη συνολική αξιολόγηση της επίδοσης αυτών των μορφών ενίσχυσης.

 Υφιστάμενες διατάξεις στον τομέα της πρότασης

Το άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου ορίζει τις 
μορφές τις οποίες μπορούν να λάβουν τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής στο 
πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού καθώς και το πεδίο παρέμβασής 
τους: υποστήριξη της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, ανανέωση 
αστικών περιοχών και ενεργειακή απόδοση. Ειδικές διατάξεις για την επιστροφή των 
δαπανών που καταβάλλουν τα κράτη μέλη ή οι διαχειριστικές αρχές, οι οποίες 
βασίζονται στις συμμετοχές στα μέσα αυτά, περιλαμβάνονται στο άρθρο 78 
παράγραφος 6 του ανωτέρω κανονισμού.

Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 δηλώνει τη μορφή ενίσχυσης 
που παρέχεται από το ΕΚΤ: μη επιστρεπτέες μεμονωμένες ή γενικές επιχορηγήσεις, 
επιστρεπτέες επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις επιτοκίου, μικροπιστώσεις, εγγυητικά 
κεφαλαία, καθώς και αγορά αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με τους κανόνες περί 
δημοσίων συμβάσεων. 

 Συνέπεια με τις λοιπές πολιτικές και τους λοιπούς στόχους της Ένωσης

Άνευ αντικειμένου.
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2. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

 Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει επισημάνει το θέμα των επιστρεπτέων ενισχύσεων, 
πέραν του άρθρου 44, στους λογιστικούς ελέγχους του για τις δράσεις του ΕΤΠΑ, 
γεγονός που οδήγησε στην παρούσα πρόταση τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου. Η προτεινόμενη τροποποίηση δρομολογήθηκε 
ύστερα από διεξοδική καταγραφή της κατάστασης που επικρατεί επί τόπου στα 
κράτη μέλη και, κατά συνέπεια, αναφέρθηκε από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των 
συνεδριάσεων της επιτροπής συντονισμού των ταμείων (COCOF). Επιπλέον, βάσει 
της σύστασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την παρακολούθηση των μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής, η τρέχουσα πρόταση περιλαμβάνει χωριστές 
διατάξεις για την έγκαιρη και αποτελεσματική χρησιμοποίηση των κονδυλίων και 
για την υποβολή αναφορών σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής βάσει 
του άρθρου 44.

 Συλλογή και χρήση εμπειρογνωμοσύνης

Δεν υπήρξε ανάγκη για εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη.

 Εκτίμηση επιπτώσεων

Η παρούσα πρόταση θα αποσαφηνίσει τη χρήση των επιστρεπτέων μορφών 
ενίσχυσης σε επίπεδο έργου, μια ευρύτατα διαδεδομένη πρακτική κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2000-2006, και θα δώσει περαιτέρω ώθηση και θα αυξήσει τον 
αντίκτυπο της χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων.

Η αποσαφήνιση των κανόνων που διέπουν την πολιτική συνοχής παρέχει στα κράτη 
μέλη τη διαβεβαίωση ότι τα συστήματα που βασίζονται σε επιστρεπτέες μορφές 
ενίσχυσης οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία κατά την προηγούμενη περίοδο 
προγραμματισμού μπορούν να συνεχιστούν και να ενισχυθούν περαιτέρω. Θα έχει 
επίσης θετικό αντίκτυπο στο ρυθμό της υλοποίησης του προγράμματος, ιδίως διότι 
παρέχει στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές τη δυνατότητα να 
επαναχρησιμοποιούν τα ταμεία για τον ίδιο σκοπό. 

Η νέα υποχρέωση για έγκαιρη χρησιμοποίηση των κονδυλίων (μέσα σε διάστημα 
δύο ετών από την καταβολή στο ταμείο) και για υποβολή αναφορών σχετικά με τα 
μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής θα εξασφαλίσει στην Επιτροπή ένα χρήσιμο 
εργαλείο για την παρακολούθηση και τη συνολική αξιολόγηση της επίδοσης αυτών
των μορφών υποστήριξης.

Σκοπός της πρότασης είναι να αποσαφηνίσει τη νομιμότητα της υφιστάμενης 
νομικής πρακτικής· επομένως, ο βασικός αναμενόμενος αντίκτυπος είναι η μείωση 
του νομικού κινδύνου. Η πρόταση θα έχει μόνον περιορισμένες πρακτικές συνέπειες, 
οι οποίες αφορούν την αυξημένη υποχρέωση υποβολής αναφορών σχετικά με τα 
μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που έχουν ήδη συσταθεί. Δεν ζητείται νέος 
προϋπολογισμός.
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3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

 Σύνοψη των προτεινόμενων μέτρων

Η προτεινόμενη τροποποίηση βασίζεται στο γενικότερο πεδίο εφαρμογής των 
διάφορων μορφών ενίσχυσης όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 28 παράγραφος 3 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου και προβλέπει τις αναγκαίες 
συμπληρώσεις ή προσαρμογές στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται 
λεπτομερώς στη συνέχεια.

Το προτεινόμενο σημείο 8 στο άρθρο 2 προβλέπει έναν ορισμό της επιστρεπτέας 
επιχορήγησης ως μια άμεσα χρηματοδοτική συνεισφορά μέσω δωρεάς η οποία 
μπορεί να πρέπει να ανακτηθεί εξολοκλήρου ή μερικώς χωρίς τόκο.

Το προτεινόμενο νέο τμήμα 3α στον τίτλο ΙΙΙ, κεφάλαιο, ΙΙ εισάγει διατάξεις σχετικά 
με την «επιστρεπτέα ενίσχυση». Το νέο άρθρο 43α επιδιώκει να εξασφαλιστεί ότι τα 
διαρθρωτικά ταμεία μπορούν να χρηματοδοτούν δαπάνες για πράξη η οποία 
περιλαμβάνει συνεισφορές προς υποστήριξη επιστρεπτέας ενίσχυσης. Η διάταξη 
αυτή καλύπτει τις επιστρεπτέες επιχορηγήσεις και τις πιστώσεις τις οποίες 
διαχειρίζεται η διαχειριστική αρχή μέσω ενδιάμεσων φορέων οι οποίοι είναι «ίδια» 
δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Για λόγους σαφήνειας, ο μηχανισμός 
δήλωσης των δαπανών και επιστροφής της επιστρεπτέας ενίσχυσης παραμένει ο ίδιο 
όπως και για τη μη επιστρεπτέα ενίσχυση (δηλ. άμεσες επιδοτήσεις), εφόσον 
βασίζεται σε εξοφλημένα τιμολόγια ή έγγραφα ισοδύναμής αποδεικτικής αξίας 
(σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφοι 1 έως 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006).

Επιπροσθέτως, το νέο άρθρο 43β αποσαφηνίζει ότι η ενίσχυση η οποία επιστρέφεται 
στον φορέα που την χορηγεί ή σε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή του κράτους μέλους 
καταχωρίζεται σε χωριστό λογαριασμό και χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό ή 
σύμφωνα με τους στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος. 

Το προτεινόμενο νέο άρθρο 44α επιδιώκει να αποσαφηνίσει ότι οι διατάξεις που 
αφορούν τα μεγάλα έργα (άρθρο 39), τα έργα που παράγουν έσοδα (άρθρο 55) και 
τη διάρκεια των πράξεων (άρθρο 57) δεν εφαρμόζονται, κατ' αρχήν, στα μέσα 
χρηματοοικονομικής τεχνικής βάσει του άρθρου 44, καθώς οι εν λόγω κανόνες 
έχουν σχεδιαστεί για άλλες μορφές ενίσχυσης. 

Στο ίδιο πλαίσιο, εισάγεται ένα νέο άρθρο 67α σχετικά με την υποβολή αναφορών 
για τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που προβλέπονται στο άρθρο 44. Αυτό 
γίνεται εξαιτίας της ανάγκης να διασφαλιστεί η σωστή παρακολούθηση, από τα 
κράτη μέλη και από την Επιτροπή, της εφαρμογής των μέσων χρηματοοικονομικής 
τεχνικής, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να 
παρέχουν σωστά στοιχεία στην Επιτροπή σχετικά με τα είδη των μέσων που 
συγκροτούν και τις σχετικές δράσεις που αναλαμβάνουν επί τόπου τα εν λόγω μέσα. 

Στο ίδιο πλαίσιο, η προτεινόμενη νέα παράγραφος στο άρθρο 78 παράγραφος 6 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 επιδιώκει να εισαγάγει νομική υποχρέωση για να 
διασφαλίσει ότι η χρηματοδοτική συνδρομή που καταβάλλεται από τη διαχειριστική 
αρχή για τη σύσταση ή τη συμβολή στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής 
χρησιμοποιείται για επιλέξιμες δαπάνες μέσα στο χρονικό πλαίσιο των δύο ετών από 
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την πληρωμή στο ταμείο. Στην αντίθετη περίπτωση, η επακόλουθη δήλωση δαπανών 
θα πρέπει να διορθωθεί αναλόγως, με αφαίρεση των ποσών που δεν έχουν 
δαπανηθεί. Σκοπός της διάταξης είναι να αποφευχθεί να σωρεύονται τα κονδύλια 
στα εν λόγω ταμεία και να παραμένουν αχρησιμοποίητα για μεγάλες χρονικές 
περιόδους. 

Το προτεινόμενο νέο άρθρο 78α εισαγάγει τη γενική διάταξη σχετικά με τις 
απαιτήσεις για τη δήλωση δαπανών. Όσον αφορά το άρθρο 61 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1605/2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού 
που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, θα 
παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα κατάρτισης λογαριασμών που να παρέχουν 
πιστή απεικόνιση της περιουσιακής κατάστασης των Κοινοτήτων και της 
υλοποίησης του προϋπολογισμού.

 Νομική βάση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, της 11ης Ιουλίου 2006, του Συμβουλίου περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, καθορίζει τους κοινούς κανόνες 
που ισχύουν και για τα τρία Ταμεία. Ο παρών κανονισμός, ο οποίος βασίζεται στην 
αρχή της από κοινού διαχείρισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών 
μελών, περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία προγραμματισμού καθώς 
και ρυθμίσεις για τη διαχείριση (μεταξύ άλλων χρηματοπιστωτικής) του 
προγράμματος, την παρακολούθηση, τον δημοσιονομικό έλεγχο και την αξιολόγηση 
των έργων ελέγχου και αξιολόγησης των έργων.

 Αρχή της επικουρικότητας

Η πρόταση συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας στο βαθμό που αποσκοπεί να 
διασφαλίσει την νομική ασφάλεια στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η 
συνδρομή που χορηγείται από τα κράτη μέλη μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων σε 
συστήματα που βασίζονται σε επιστρεπτέες μορφές ενίσχυσης και τα οποία 
υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τον νόμο κατά την προηγούμενη περίοδο 
προγραμματισμού και/ή άρχισαν κατά την τρέχουσα περίοδο αλλά δεν διαθέτουν τα 
χαρακτηριστικά των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής επιτρέπεται και είναι 
θεμιτή βάσει των κανονισμών που ισχύουν σήμερα για τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Στο 
πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί, επίσης, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται η ενίσχυση που επιστρέφεται για τα 
είδη συστημάτων που δεν διαθέτουν τα χαρακτηριστικά των μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής. 

Επιπλέον, καθιερώνονται οι υποχρεώσεις για έγκαιρη χρησιμοποίηση των κονδυλίων 
(μέσα σε δύο χρόνια από την καταβολή στο ταμείο) και για υποβολή εκθέσεων 
σχετικά με την χρηματοοικονομική τεχνική όπως προβλέπεται στο άρθρο 44 για να 
επιτραπεί στα κράτη μέλη να υλοποιήσουν γρήγορα τα είδη μέσων που έχουν 
θεσπιστεί και τις σχετικές δράσεις που έχουν σχεδιάσει επί τόπου τα μέσα αυτά. Με 
τον τρόπο αυτό θα παρέχεται, παράλληλα, στην Επιτροπή ένα χρήσιμο εργαλείο για 
τη συνολική αξιολόγηση της επίδοσης αυτών των μορφών ενίσχυσης.
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 Αρχή της αναλογικότητας

Η πρόταση συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας:

Η τρέχουσα πρόταση είναι όντως αναλογική διότι δεν υπερβαίνει τους ελάχιστους 
κανόνες που απαιτούνται για να παρέχεται στα κράτη μέλη η νομική ασφάλεια ότι τα 
συστήματα που βασίζονται σε επιστρεπτέα ενίσχυση η οποία χορηγείται από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία αλλά δεν έχουν τα χαρακτηριστικά των μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής επιτρέπονται κατά την τρέχουσα περίοδο 
προγραμματισμού. Προκειμένου να μπορούν τα κράτη μέλη να επωφεληθούν από 
τις αποσαφηνίσεις καθ’ όλη την περίοδο προγραμματισμού, είναι αναγκαία η 
εφαρμογή ορισμένων διατάξεων αναδρομικά.

Καθορίζεται η υποχρέωση για χρησιμοποίηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς των 
διαχειριστικών αρχών για τη σύσταση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 
εντός δύο ετών από την καταβολή της εν λόγω συνεισφοράς στο ταμείο (σε αντίθετη 
περίπτωση, η επακόλουθη δήλωση δαπανών θα πρέπει να διορθωθεί αναλόγως με 
την αφαίρεση των ποσών που δεν έχουν δαπανηθεί) καθώς και ορισμένες 
υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων μόνο σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής 
τεχνικής (σε αντίθεση με την επιστρεπτέα ενίσχυση που δεν έχει τα χαρακτηριστικά 
που προβλέπονται στο άρθρο 44, τα εν λόγω μέσα υλοποιούνται μέσω ορισμένων 
«ταμείων»)· οι εν λόγω υποχρεώσεις θεσπίζονται αποκλειστικά με σκοπό να 
διασφαλίζεται η αναγκαία ελάχιστη ροή πληροφοριών από τα κράτη μέλη προς την 
Επιτροπή όσον αφορά την έγκαιρη και σωστή εφαρμογή των μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής επί τόπου. Επιπλέον, η υποχρέωση για έγκαιρη 
χρησιμοποίηση και οι περαιτέρω υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων δεν 
εφαρμόζονται αναδρομικά. 

 Επιλογή νομικών μέσων

Προτεινόμενο μέσο: κανονισμός.

Άλλος τύπος νομοθετικής πράξης δεν θα ήταν ενδεδειγμένος για τους εξής λόγους:

Η Επιτροπή έχει εξετάσει το πεδίο ελιγμών που παρέχει το νομικό πλαίσιο για να 
δηλώνεται ως συμβατή με τον ισχύοντα κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία η 
καθιερωμένη πρακτική όσον αφορά πράξεις τις οποίες διαχειρίζονται άμεσα οι 
ενδιάμεσοι φορείς ή οι διαχειριστικές αρχές και οι οποίες δεν έχουν τα 
χαρακτηριστικά των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής. Ωστόσο, ύστερα από 
διεξοδικές εσωτερικές διαβουλεύσεις, προέκυψε ότι, για λόγους σαφήνειας, 
απαιτείται να τροποποιηθεί ως προς το σημείο αυτό ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 του Συμβουλίου. Σκοπός των αναθεωρήσεων αυτών είναι να 
διευκολυνθεί περαιτέρω η χρησιμοποίηση των πόρων της Ένωσης για διάφορα έργα 
που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 44, με αποτέλεσμα την αύξηση 
του αριθμού των έργων που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία. Τα μέσα 
που συγκροτούνται βάσει των διατάξεων του άρθρου 44 του εν λόγω κανονισμού 
δεν μπορούσαν να θεσπιστούν για αυτές τις μη συνήθεις πράξεις, καθώς το άρθρο 44 
περιορίζεται σε ταμεία που επενδύουν υπέρ των ΜΜΕ, της ανανέωσης των αστικών 
περιοχών και της ενεργειακής απόδοσης.
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Επί του παρόντος, δεν υπάρχει καμία νομική υποχρέωση για τη χρησιμοποίηση 
εντός καθορισμένης χρονικής προθεσμίας στο πλαίσιο της διάρκειας του 
προγράμματος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που καταβάλλεται από τις 
διαχειριστικές αρχές στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, καθώς ο συμψηφισμός 
της συνεισφοράς αυτής (όσον αφορά την εξακρίβωση των «επιλέξιμων δαπανών») 
γίνεται μόνο ύστερα από το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος· επιπλέον, η 
παρακολούθηση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και η υποβολή των 
σχετικών εκθέσεων από τα κράτη μέλη καθιερώθηκαν πρόσφατα και ισχύουν σε 
εθελοντική βάση. Αυτό δεν είναι επαρκές για να επιτραπεί στην Επιτροπή να 
διαμορφώσει μια γενική εικόνα σχετικά με την επί τόπου εφαρμογή αυτών των 
μορφών επιστρεπτέας ενίσχυσης. Επιπροσθέτως, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
συνέστησε στην Επιτροπή να διενεργήσει τον κατάλληλο έλεγχο για την 
αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων που διατίθεται στο μέσο 
χρηματοοικονομικής τεχνικής καθώς και για την κατάλληλη παρακολούθηση της 
υλοποίησης των δράσεών τους. Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα πρόταση 
περιλαμβάνει χωριστές διατάξεις σχετικά με την έγκαιρη χρησιμοποίηση της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς που καταβάλλεται στα μέσα χρηματοοικονομικής 
τεχνικής που προβλέπονται στο άρθρο 44 (σε αντίθετη περίπτωση, η επακόλουθη 
δήλωση δαπανών θα πρέπει να διορθωθεί αναλόγως με την αφαίρεση των ποσών 
που δεν έχουν δαπανηθεί) και ii) με την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα 
χρηματοοικονομικής τεχνικής που προβλέπονται στο άρθρο 44.

4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων αφού δεν 
προτείνεται τροποποίηση των μέγιστων ποσών της χρηματοδότησης των 
διαρθρωτικών Ταμείων που προβλέπεται στα επιχειρησιακά προγράμματα για την 
περίοδο προγραμματισμού 2007-2013.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι το προτεινόμενο μέτρο μπορεί να βελτιώσει την υλοποίηση 
μέσω της αυξημένης νομικής ασφάλειας που παρέχεται στα κράτη μέλη.



EL 10 EL

2011/0210 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά την επιστρεπτέα 
ενίσχυση και τη χρηματοοικονομική τεχνική

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 
άρθρο 177,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών2,

Ενεργώντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Τα κράτη μέλη είχαν θετικές εμπειρίες από τα συστήματα επιστρεπτέας ενίσχυσης στο 
επίπεδο πράξεων που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006 
και, συνεπώς, συνέχισαν να εφαρμόζουν τα εν λόγω συστήματα ή έχουν αρχίσει να 
εφαρμόζουν συστήματα επιστρεπτέας ενίσχυσης στην τρέχουσα περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν επίσης συμπεριλάβει 
περιγραφές των συστημάτων αυτών στα έγγραφα προγραμματισμού τους, τα οποία 
έχει εγκρίνει η Επιτροπή.

(2) Ο κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/19993 καθορίζει μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής με 
συγκεκριμένους τομείς και πεδίο παρέμβασης. Ωστόσο, τα συστήματα που 
εφαρμόζουν τα κράτη μέλη με τη μορφή επιστρεπτέων επιχορηγήσεων και πιστώσεων 
τις οποίες διαχειρίζονται οι διαχειριστικές αρχές μέσω ενδιάμεσων φορέων δεν 
καλύπτονται ικανοποιητικά ούτε από τις διατάξεις σχετικά με τα μέσα 
χρηματοοικονομικής τεχνικής ούτε από άλλες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

                                               
1 ΕΕ L της…, σ..
2 ΕΕ L της…, σ..
3 ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25
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1083/2006. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/19994, ο οποίος ήδη προβλέπει ότι η 
ενίσχυση μπορεί να λάβει τη μορφή επιστρεπτέων επιχορηγήσεων, να ορίζεται σε ένα 
νέο τμήμα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2083/2006 ότι τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν 
να συγχρηματοδοτούν την επιστρεπτέα ενίσχυση. Το τμήμα αυτό πρέπει να καλύπτει 
τις επιστρεπτέες επιχορηγήσεις και τις πιστώσεις τις οποίες διαχειρίζεται η 
διαχειριστική αρχή μέσω ενδιάμεσων φορέων οι οποίοι είναι δημόσια 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

(3) Δεδομένου ότι οι δικαιούχοι επιστρέφουν μερικώς ή εξολοκλήρου τους 
χρηματοδοτικούς πόρους που χρησιμοποιούνται μέσω της επιστρεπτέας ενίσχυσης, 
είναι αναγκαίο να καθιερωθούν οι κατάλληλες διατάξεις για την επαναχρησιμοποίηση 
της επιστρεπτέας ενίσχυσης για τον ίδιο σκοπό ή σύμφωνα με τους στόχους του 
αντίστοιχου προγράμματος. 

(4) Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί ότι οι διατάξεις για τα μεγάλα έργα, τα έργα που 
παράγουν έσοδα και τη διάρκεια των πράξεων δεν πρέπει να εφαρμόζονται κατ' αρχήν 
στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, διότι οι κανόνες αυτοί έχουν σχεδιαστεί 
κυρίως για άλλα είδη πράξεων.

(5) Δεδομένης της ανάγκης να διασφαλιστεί η σωστή παρακολούθηση, τόσο από τα 
κράτη μέλη όσο και από την Επιτροπή, της εφαρμογής των μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να δοθεί στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να παρέχουν σωστά στοιχεία στην Επιτροπή σχετικά με τα είδη των 
μέσων που συγκροτούν και τις σχετικές δράσεις που αναλαμβάνουν επί τόπου τα εν 
λόγω μέσα, είναι αναγκαίο να εισαχθεί μια διάταξη σχετικά με την υποβολή 
εκθέσεων. Αυτό θα επέτρεπε στην Επιτροπή να αξιολογεί καλύτερα την γενικότερη 
επίδοση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής.

(6) Για να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά που έχουν καταβάλει οι 
διαχειριστικές αρχές στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής και η οποία 
περιλαμβάνεται στη δήλωση δαπανών, χρησιμοποιείται πράγματι εντός της 
καθορισμένης προθεσμίας, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί η υποχρέωση τα μέσα 
χρηματοοικονομικής τεχνικής να χρησιμοποιούν τη συνεισφορά για επιλέξιμες 
δαπάνες εντός δύο ετών από την ημερομηνία της σχετικής πιστοποιημένης δήλωσης 
δαπανών. Η επακόλουθη δήλωση δαπανών πρέπει να διορθώνεται αναλόγως, με 
αφαίρεση των ποσών που δεν δαπανήθηκαν, εάν η εν λόγω συνεισφορά δεν έχει 
δαπανηθεί εντός της προκαθορισμένης περιόδου.

(7) Για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με το άρθρο 61 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού 
κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων5, πρέπει να απαιτείται ότι η δήλωση δαπανών που υποβάλλεται στην 
Επιτροπή θα παρέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να καταρτίζει η 

                                               
4 ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 12
5 ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1
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Επιτροπή λογαριασμούς που να παρέχουν πιστή απεικόνιση της περιουσιακής 
κατάστασης των Κοινοτήτων και της υλοποίησης του προϋπολογισμού. 

(8) Η τροποποίηση αποσκοπεί να αποσαφηνίσει τη νομιμότητα της εφαρμογής της 
ισχύουσας πρακτικής με ισχύ από την αρχή της περιόδου επιλεξιμότητας όπως 
καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ 
από την αρχή της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού 2007-2013. 

(9) Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1083/2006 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 τροποποιείται ως εξής:

(1) Στο άρθρο 2 προστίθεται το ακόλουθο σημείο 8: «(8)

"(8) «Επιστρεπτέα επιχορήγηση»: άμεση χρηματοδοτική συνεισφορά με τη μορφή 
δωρεάς η οποία μπορεί να ανακτηθεί ολικώς ή μερικώς χωρίς τόκο.»

(2) Στο κεφάλαιο ΙΙ του τίτλου ΙΙΙ, προστίθεται το ακόλουθο τμήμα 3α:

«Τμήμα 3α

Επιστρεπτέα ενίσχυση

Άρθρο 43α

Μορφές επιστρεπτέας ενίσχυσης

1. Στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού προγράμματος, τα διαρθρωτικά ταμεία 
μπορούν να συγχρηματοδοτήσουν επιστρεπτέα ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέων 
επιχορηγήσεων ή πιστώσεων τις οποίες διαχειρίζεται η διαχειριστική αρχή μέσω 
ενδιάμεσων φορέων που είναι δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

2. Η δήλωση δαπανών σχετικά με την επιστρεπτέα ενίσχυση υποβάλλεται 
σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφοι 1 έως 5.

Άρθρο 43β

Επαναχρησιμοποίηση επιστρεπτέας ενίσχυσης

Η ενίσχυση η οποία επιστρέφεται στον φορέα που την χορηγεί ή σε άλλη αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους καταχωρίζεται σε χωριστό λογαριασμό και 
χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό ή σύμφωνα με τους στόχους του επιχειρησιακού 
προγράμματος. »

(3) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 44α:

«Άρθρο 44α

Μη εφαρμογή ορισμένων διατάξεων

Τα άρθρα 39, 55 και 57 δεν εφαρμόζονται σε πράξεις που εμπίπτουν στο άρθρο 44.»

(4) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 67α:
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«Άρθρο 67α

Εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής

1. Έως την 31η Ιανουαρίου και έως την 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους η 
διαχειριστική αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή ειδική έκθεση η οποία καλύπτει τις 
πράξεις που περιλαμβάνουν μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής για την περίοδο έως 
την 31η Δεκεμβρίου και έως την 30η Ιουνίου αντιστοίχως. 

2. Οι εκθέσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν, για 
κάθε μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) περιγραφή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και των ρυθμίσεων 
εφαρμογής·

β) καθορισμός των φορέων οι οποίοι εφαρμόζουν το μέσο χρηματοοικονομικής 
τεχνικής, συμπεριλαμβανομένων όσων ενεργούν μέσω ταμείων 
χαρτοφυλακίου, καθώς και περιγραφή της διαδικασίας επιλογής τους·

γ) τις ημερομηνίες πληρωμών και τα ποσά ενίσχυσης από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία και την εθνική συγχρηματοδότηση που καταβάλλεται στο μέσο 
χρηματοοικονομικής τεχνικής·

δ) τις ημερομηνίες και τα αντίστοιχα ποσά που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις 
δαπανών που υποβάλλονται στην Επιτροπή και οι ημερομηνίες και τα ποσά 
που επιστρέφει η Επιτροπή·

ε) ποσά ενίσχυσης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και την εθνική 
συγχρηματοδότηση που καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής 
τεχνικής.»

(5) Στο άρθρο 78 παράγραφος 6 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Η χρηματοδοτική συνεισφορά στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής όπως 
ορίζονται στο άρθρο 44, η οποία έχει συμπεριληφθεί στη δήλωση δαπανών και η 
οποία δεν έχει καταβληθεί ως επιλέξιμη δαπάνη σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου μέσα σε διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία της εν λόγω 
πιστοποιημένης δήλωσης δαπανών, αφαιρείται από την επόμενη πιστοποιημένη 
δήλωση δαπανών.» 

(6) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 78α:

«Άρθρο 78α

Απαίτηση παροχής πληροφοριών στη δήλωση δαπανών

Η δήλωση δαπανών που υποβάλλεται στην Επιτροπή παρέχει όλες τις πληροφορίες 
που είναι απαραίτητες για να καταρτίζει η Επιτροπή λογαριασμούς σύμφωνα με το 
άρθρο 61 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1605/2002.
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Με σκοπό τον καθορισμό ομοιόμορφων όρων εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 
291 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Ωστόσο, το άρθρο 1 παράγραφοι 4, 5 και 6 εφαρμόζεται από την ημερομηνία κατά την οποία 
αρχίζει να ισχύει ο παρών κανονισμός. 

Για τους σκοπούς του άρθρου 1 παράγραφος 5, στην περίπτωση που η χρηματοδοτική 
συνεισφορά έχει ήδη συμπεριληφθεί στη δήλωση δαπανών πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, η προθεσμία των δύο ετών αρχίζει από την ημέρα έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε 
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. …/2011 Τ Ο Υ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την  τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά την επιστρεπτέα ενίσχυση και 
την χρηματοοικονομική τεχνική.

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΒΔ/ΠΒΔ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ)

Τομέας (-είς) δραστηριότητας και σχετική (-ές) δραστηριότητα (-ες):

Περιφερειακή πολιτική· δραστηριότητα ΠΒΔ 13.03

Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις· δραστηριότητα ΠΒΔ 04.02

3. ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3.1. Γραμμές προϋπολογισμού (επιχειρησιακές γραμμές και συναφείς γραμμές 
τεχνικής και διοικητικής βοήθειας (πρώην γραμμές Β.Α)):

Η νέα προτεινόμενη δράση θα υλοποιηθεί βάσει των ακόλουθων γραμμών του 
προϋπολογισμού:

 13.031600 Σύγκλιση (ΕΤΠΑ)

 13.031700 Πρόγραμμα Peace (ΕΤΠΑ)

 13.031800 Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση (ΕΤΠΑ)

 13.031900 Εδαφική συνεργασία (ΕΤΠΑ)

 04.0217 Σύγκλιση (ΕΚΤ)

 04.0219 Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση (ΕΚΤ)

3.2. Διάρκεια της ενέργειας και των δημοσιονομικών επιπτώσεων:

Το προτεινόμενο μέτρο ενδέχεται να βελτιώσει την εφαρμογή καθώς παρέχει νομική 
ασφάλεια στα κράτη μέλη σχετικά με τη χρήση όλων των μορφών επιστρεπτέας 
ενίσχυσης. 
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Επιπλέον, θεσπίζεται η νομική υποχρέωση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής να 
χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδοτική συνεισφορά που καταβάλλουν οι διαχειριστικές 
αρχές για τη σύσταση τέτοιων ταμείων ή για την παροχή συνδρομής σε αυτά μέσα σε 
διάστημα δύο ετών· θεσπίζεται επίσης η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για τα μέσα 
χρηματοοικονομικής τεχνικής, με σκοπό να παρέχεται η ελάχιστη αναγκαία ροή 
πληροφοριών από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή όσον αφορά την επί τόπου υλοποίηση 
των εν λόγω μέσων. Οι υποχρεώσεις αυτές δεν εφαρμόζονται αναδρομικά. Δεν υπάρχουν 
δημοσιονομικές επιπτώσεις για τον προϋπολογισμό της Ένωσης καθώς δεν απαιτούνται 
επιπρόσθετοι πόροι. 

3.3. Δημοσιονομικά χαρακτηριστικά:

Γραμμή 
προϋπολογισμού Είδος δαπάνης Νέα Συνεισφορά 

ΕΖΕΣ

Συνεισφορές 
υποψηφίων 

χωρών

Τομέας 
δημοσιονομικών 

προοπτικών

13.031600 ΜΥΔ Διαχ. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Αριθ. 1β

13.031700 ΜΥΔ Διαχ. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Αριθ. 1β

13.031800 ΜΥΔ Διαχ. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Αριθ. 1β

13.031900 ΜΥΔ Διαχ. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Αριθ. 1β

04.0217 ΜΥΔ Διαχ. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Αριθ. 1β

04.0219 ΜΥΔ Διαχ. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Αριθ. 1β

4. ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ

4.1. Δημοσιονομικοί πόροι

4.1.1. Συγκεφαλαιωτικός πίνακας των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και 
των πιστώσεων πληρωμών (ΠΠ) 

Στους ακόλουθους πίνακες απεικονίζεται ο αναμενόμενος αντίκτυπος των 
προτεινόμενων μέτρων για το 2011 και το 2013.
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σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Είδος δαπάνης

Τμήμ
α 

αριθ. Έτος 
ν

ν + 1 ν + 2 ν + 3 ν + 4
ν + 5 

και επ. Σύνολ
ο

Επιχειρησιακές δαπάνες6

Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων (ΠΑΥ) 8.1 α μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.

Πιστώσεις πληρωμών 
(ΠΠ) β μ.δ. μ.δ. μ.δ.  μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.

Διοικητικές δαπάνες περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς7

Τεχνική και διοικητική 
βοήθεια – ΤΔΒ (ΜΔΠ) 8.2.4 γ μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.

ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ ΠΠΟΟΣΣΟΟ ΑΑΝΝΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ

Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων α+γ μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.

Πιστώσεις πληρωμών
β+γ

μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. 0,000

Διοικητικές δαπάνες μη περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς8

Ανθρώπινοι πόροι και 
συναφείς δαπάνες (ΜΔΠ) 8.2.5 δ μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.

Διοικητικές δαπάνες, εκτός 
ανθρώπινων πόρων και 
συναφών δαπανών, μη 
περιλαμβανόμενες στο ποσό 
αναφοράς (ΜΔΠ)

8.2.6 ε

μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.

Συνολικό ενδεικτικό ποσό παρέμβασης 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ, 
περιλαμβανομένων των 
δαπανών για 
ανθρώπινους πόρους

α+γ
+δ+

ε

μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.

                                               
6 Δαπάνες που δεν εμπίπτουν στο κεφάλαιο xx 01 του σχετικού τίτλου xx
7 Δαπάνες που εμπίπτουν στο άρθρο xx 0104 του τίτλου xx.
8 Δαπάνες που εμπίπτουν στο κεφάλαιο xx 01 εκτός των άρθρων άρθρο xx 01 04 ή xx 01 05.
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ, 
περιλαμβανομένων των 
δαπανών για 
ανθρώπινους πόρους

β+γ
+δ+

ε

μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.
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Λεπτομέρειες σχετικά με τη συγχρηματοδότηση

σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Συγχρηματοδότης 
οργανισμός

Έτος 
ν

ν + 1 ν + 2 ν + 3 ν + 4

ν + 5 
και 
επ. Σύνολο

…………………… στ μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ με 
συγχρηματοδότηση

α+γ
+δ+
ε+σ

τ

μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.

4.1.2. Συμβατότητα με το δημοσιονομικό προγραμματισμό

 Η πρόταση είναι συμβατή με τον  ισχύοντα δημοσιονομικό 
προγραμματισμό.

 Η πρόταση απαιτεί τον επαναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα των 
δημοσιονομικών προοπτικών.

 Η πρόταση ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή των διατάξεων της 
διοργανικής συμφωνίας9 (σχετικά με το μέσο ευελιξίας ή την αναθεώρηση των 
δημοσιονομικών προοπτικών).

4.1.3. Δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα

 Η πρόταση δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα

 Η πρόταση έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις - οι επιπτώσεις στα έσοδα 
είναι οι ακόλουθες:

σε εκατ. ευρώ (με ένα δεκαδικό ψηφίο)

Κατάσταση μετά τη δράση

Γραμμή 
προϋπολογι
σμού

Έσοδα

Πριν 
από 

τηνδρά
ση 

[έτος ν-
1]

[Έτος 
ν]

[ν+1] [ν+2] [ν+3] [ν+4] [ν+5]10

α) Έσοδα σε απόλυτες τιμές μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.

                                               
9 Βλ. Σημεία 19 και 24 της διοργανικής συμφωνίας
10 Εάν η διάρκεια της δράσης υπερβαίνει τα 6 έτη, πρέπει να προστίθενται επιπλέον στήλες
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β) Τροποποίηση των εσόδων  μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.

(Να αναφερθεί κάθε σχετική γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού και να 
προστεθεί ο κατάλληλος αριθμός γραμμών στον πίνακα εάν η επίπτωση αφορά 
περισσότερες της μιας γραμμές του προϋπολογισμού.)

4.2. Ανθρώπινοι πόροι σε ΙΠΑ (περιλαμβανομένων των μονίμων υπαλλήλων και 
του έκτακτου και εξωτερικού προσωπικού) – βλέπε λεπτομέρειες στο 
σημείο 8.2.1.

Ετήσιες ανάγκες Έτος ν ν + 1 ν + 2 ν + 3 ν + 4 ν + 5 
και επ.

Σύνολο ανθρώπινων 
πόρων

μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

5.1. Ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα

Δεδομένου ότι συνδέεται με τις πραγματικές δαπάνες που πραγματοποιούν οι δικαιούχοι, 
η διεκπεραίωση των απαιτήσεων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των επιστρεπτέων 
μορφών ενίσχυσης σε επίπεδο πράξεων, θα παρατείνει τον αντίκτυπο των παρεμβάσεων 
των διαρθρωτικών ταμείων στις υποβοηθούμενες περιοχές και τομείς.

5.2. Προστιθέμενη αξία της κοινοτικής συμμετοχής, συνέπεια της πρότασης με 
άλλα δημοσιονομικά μέσα και δυνατότητα συνέργειας

Η συνέχιση της ορθής πρακτικής όσον αφορά τις επιστρεπτέες μορφής ενίσχυσης σε 
επίπεδο έργων θα δημιουργήσει μακροπρόθεσμα μέσα και θα επιτρέψει την 
επαναχρησιμοποίηση των ταμείων.

5.3. Στόχοι, αναμενόμενα αποτελέσματα και συναφείς δείκτες της πρότασης στο 
πλαίσιο της ΔΒΔ (διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων)

Η περαιτέρω αποσαφήνιση των κανόνων που διέπουν την  πολιτική συνοχής θα 
επηρεάσει θετικά την επιτόπια υλοποίηση των προγραμμάτων. Η χρήση επιστρεπτέων 
μορφών ενίσχυσης ενθαρρύνεται περαιτέρω και συνεπάγεται παρεμβάσεις μεγαλύτερου 
αντικτύπου και μεγαλύτερης διάρκειας.

5.4. Μέθοδος υλοποίησης (ενδεικτική)

Αναφέρατε κατωτέρω τη μέθοδο ή τις μεθόδους που επιλέχθηκε(-αν) για την υλοποίηση 
της δράσης.



EL 22 EL

 Με τα κράτη μέλη

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

6.1. Σύστημα παρακολούθησης

Δεν απαιτείται, εμπίπτει στο πλαίσιο της καθιερωμένης παρακολούθησης των 
διαρθρωτικών ταμείων.

6.2. Αξιολόγηση

6.2.1. Εκ των προτέρων αξιολόγηση

Δεδομένου ότι σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να επιτρέψει μια εδραιωμένη και 
δικαιολογημένη πρακτική και αποτελεί τη διόρθωση μιας παράλειψης του ισχύοντος 
κανονισμού, δεν πραγματοποιήθηκε εκ των προτέρων αξιολόγηση.

6.2.2. Μέτρα που λήφθηκαν μετά από ενδιάμεση / εκ των υστέρων αξιολόγηση 
(διδάγματα από παρόμοιες εμπειρίες κατά το παρελθόν)

Ουδεμία

6.2.3. Όροι και συχνότητα των μελλοντικών αξιολογήσεων

Ουδεμία

7. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ 

ΆΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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8. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ

8.1. Στόχοι της πρότασης από πλευράς δημοσιονομικού κόστους

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος ν Έτος ν+1 Έτος ν+2 Έτος ν+3 Έτος ν+4 Έτος ν+5 και επ.(Ονομασίες στόχων, 
δράσεων και 
υλοποιήσεων)

Είδος 
υλοποίη

σης

Μέσ
ο 

κόσ
τος

Αριθ. 
υλοποιήσεων

Συνολικό 
κόστος

Αριθ. 
υλοποιήσεων

Συνολικό 
κόστος

Αριθ. 
υλοποιήσεων

Συνολικό 
κόστος

Αριθ. 
υλοποιήσεων

Συνολικό 
κόστος

Αριθ. 
υλοποιήσεων

Συνολικό 
κόστος

Αριθ. 
υλοποιήσεων

Συνολικό 
κόστος

Αριθ. 
υλοποιήσεων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ αριθ.1 
Στήριξη της 
υλοποίησης των 
επιχειρησιακών 
προγραμμάτων

Δράση 1 – ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 
100% 0,000 0,000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ

0,000 0,000
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8.2. Διοικητικές δαπάνες

8.2.1. Αριθμός και τύπος των ανθρώπινων πόρων

Κατηγορίες 
θέσεων 

απασχόλησης

Προσωπικό που θα διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης από διαθέσιμους 
και/ή συμπληρωματικούς ανθρώπινους πόρους (αριθμός θέσεων/ΙΠΑ)

Έτος ν Έτος ν+1 Έτος ν+2 Έτος ν+3 Έτος ν+4 Έτος ν+5

A*/AD μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.Μόνιμοι ή 
έκτακτοι 

υπάλληλοι 
(XX 01 01)

B*, 
C*/AST

μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.

Προσωπικό που 
χρηματοδοτείται βάσει 
του άρθρου XX 01 02

μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.

Λοιπό προσωπικό που 
χρηματοδοτείται βάσει 
του άρθρου XX 01 
04/05

μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.

ΣΥΝΟΛΟ μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.

8.2.2. Περιγραφή των καθηκόντων που απορρέουν από τη δράση

Ουδεμία

8.2.3. Πηγές ανθρώπινων πόρων (Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης)

(Εάν αναφέρονται περισσότερες της μιας πηγές ανθρώπινων πόρων, διευκρινίστε τον 
αριθμό θέσεων που προέρχονται από καθεμία από τις πηγές αυτές)

 Θέσεις που έχουν διατεθεί για τη διαχείριση του προγράμματος και πρέπει 
να αντικατασταθούν ή να παραταθούν

 Θέσεις που έχουν διατεθεί εκ των προτέρων στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ΕΣΠ/ΠΣΠ για το έτος ν

 Θέσεις που θα ζητηθούν στο πλαίσιο της επόμενης διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ

 Θέσεις προς αναδιάταξη με χρησιμοποίηση των υφιστάμενων πόρων της 
διαχειρίστριας υπηρεσίας (εσωτερική αναδιάταξη)

 Θέσεις που απαιτούνται για το έτος ν αλλά δεν προβλέπονται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ του σχετικού οικονομικού έτους
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8.2.4. Άλλες διοικητικές δαπάνες περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς (XX 01 04/05 –
Δαπάνες διοικητικής διαχείρισης)

σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή προϋπολογισμού

(αριθμός και ονομασία) Έτος 
ν

Έτος 
ν+1

Έτος 
ν+2

Έτος 
ν+3

Έτος 
ν+4

Έτος 
ν+5 

και 
επ.

ΣΥΝΟΛΟ

1 Τεχνική και διοικητική βοήθεια 
(περιλαμβανομένων των σχετικών 
δαπανών προσωπικού)

Εκτελεστικοί οργανισμοί μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.

Άλλη τεχνική και διοικητική βοήθεια μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.

- εσωτερική (intra muros) μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.

- εξωτερική (extra muros) μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.

Σύνολο τεχνικής και διοικητικής 
βοήθειας μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.

8.2.5. Δημοσιονομικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες που δεν 
περιλαμβάνονται στο ποσό αναφοράς

σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Κατηγορία ανθρώπινων πόρων Έτος ν Έτος ν+1 Έτος ν+2 Έτος ν+3 Έτος ν+4
Έτος ν+5 

και επ.

Μόνιμοι και έκτακτοι 
υπάλληλοι (XX 01 01)

μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.

Προσωπικό που 
χρηματοδοτείται από το άρθρο 
XX 01 02 (επικουρικοί 
υπάλληλοι, αποσπασμένοι 
εθνικοί εμπειρογνώμονες, 
συμβασιούχοι, κλπ.)

(να αναφερθεί η γραμμή του 
προϋπολογισμού)

μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.
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Συνολικές δαπάνες για 
ανθρώπινους πόρους και 
συναφείς δαπάνες (ΜΗ 
περιλαμβανόμενες στο ποσό 
αναφοράς)

μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.
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Υπολογισμός– Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Να γίνει παραπομπή στο σημείο 8.2.1, κατά περίπτωση

μ.δ.

Υπολογισμός – Προσωπικό που χρηματοδοτείται βάσει του άρθρου XX 01 02

Να γίνει παραπομπή στο σημείο 8.2.1, κατά περίπτωση

μ.δ.

8.2.6. Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στο ποσό αναφοράς

σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος 
ν

Έτος 
ν+1

Έτος 
ν+2

Έτος 
ν+3

Έτος 
ν+4

Έτος 
ν+5

και 
επ.

ΣΥΝΟ
ΛΟ

XX 01 02 11 01 – Αποστολές μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.

XX 01 02 11 02 – Συνεδριάσεις και διασκέψεις μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.

XX 01 02 11 03 – Επιτροπές μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.

XX 01 02 11 04 – Μελέτες και παροχή 
συμβουλών

μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.

XX 01 02 11 05 – Πληροφορικά συστήματα μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.

 2 Σύνολο λοιπών δαπανών 
διαχείρισης (XX 01 02 11)

μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.

3 Άλλες δαπάνες διοικητικής φύσης (να 
προσδιοριστούν και να αναφερθεί η 
σχετική γραμμή του προϋπολογισμού)

μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.

Σύνολο διοικητικών δαπανών εκτός των 
ανθρώπινων πόρων και των συναφών 
δαπανών (που ΔΕΝ περιλαμβάνονται 
στο ποσό αναφοράς)

μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.

Υπολογισμός - Άλλες διοικητικές δαπάνες μη περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς

μ.δ.
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