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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) κάνει διάκριση μεταξύ, 
αφενός, των εξουσιών που ανατίθενται στην Επιτροπή για την έκδοση μη νομοθετικών 
πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία 
μιας συγκεκριμένης νομοθετικής πράξης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 290 παράγραφος 1 
της ΣΛΕΕ (κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις) και, αφετέρου, των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται 
στην Επιτροπή για την έγκριση ενιαίων προϋποθέσεων για την εκτέλεση των νομικά 
δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 291 παράγραφος 2 της 
ΣΛΕΕ (εκτελεστικές πράξεις). 

Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί1, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και 
γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή2, να επανεξετάσει τις νομοθετικές πράξεις οι 
οποίες επί του παρόντος περιέχουν παραπομπές στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, 
βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στη Συνθήκη. 

Ο γενικός στόχος είναι, μέχρι το τέλος της έβδομης θητείας του Κοινοβουλίου (Ιούνιος 
2014), να έχουν αποσυρθεί από όλες τις νομοθετικές πράξεις όλες οι διατάξεις που αφορούν 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. 

Στο πλαίσιο της ευθυγράμμισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου, της 9ης 
Μαρτίου 1998, για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην 
Κοινότητα3 με τους νέους κανόνες της ΣΛΕΕ, οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στην 
Επιτροπή δυνάμει του εν λόγω κανονισμού έχουν διαχωριστεί. 

Η έρευνα εργατικού δυναμικού (ΕΕΔ) της ΕΕ είναι η μεγαλύτερη έρευνα σε νοικοκυριά στην 
Ευρώπη. Τα αποτελέσματά της όσον αφορά την απασχόληση, την ανεργία και τα άτομα 
εκτός της αγοράς εργασίας αποτελούν τον κορμό του συστήματος στατιστικών πληροφοριών 
για τις αγορές εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, η ΕΕΔ παρέχει τους δείκτες για 
τρεις από τους πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 
Οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες είναι υπεύθυνες για την επιλογή του δείγματος, την 
κατάρτιση των ερωτηματολογίων, τη διεξαγωγή απευθείας συνεντεύξεων στα νοικοκυριά και 
τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων στη Eurostat σύμφωνα με το κοινό σύστημα 
κωδικοποίησης. 
Κάθε έτος, η βασική ΕΕΔ συμπληρώνεται με τη λεγόμενη ad hoc ενότητα. Ενώ το βασικό 
τμήμα της έρευνας παρουσιάζει εξίσου ενδιαφέρον τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, οι διαφοροποιούμενες σε ετήσια βάση ad hoc ενότητες εξυπηρετούν κυρίως 
ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτικής, μεταξύ των οποίων η ευρωπαϊκή στρατηγική 
απασχόλησης, η εμβληματική πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση», η στρατηγική για την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, η ευρωπαϊκή ατζέντα για την ένταξη και η δέσμη 
μέτρων για την απασχόληση. 
Η βιώσιμη παραγωγή στοιχείων υψηλής ποιότητας για τις ad hoc ενότητες έχει ιδιαίτερη 
σημασία για τους φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ και για τον λόγο αυτόν προτείνεται να 
ενσωματωθεί στον κανονισμό πρόβλεψη χρηματοδότησης. 

                                                 
1 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 19. 
2 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. 
3 ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 3.  
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2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ 

Πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με τους διευθυντές κοινωνικών στατιστικών και την 
επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος. 

Δεν υπήρξε ανάγκη εκτίμησης αντικτύπου. 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι στόχοι της παρούσας πρότασης είναι οι εξής: 

i) να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98 και να ευθυγραμμιστεί με το νέο θεσμικό 
πλαίσιο. Ειδικότερα, σκοπός είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες της Επιτροπής και να 
θεσπιστεί η κατάλληλη διαδικασία για την έγκριση μέτρων βάσει των εν λόγω αρμοδιοτήτων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή έχει την εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη 
στοιχεία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98. Ειδικότερα, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το περιεχόμενο των ad hoc ενοτήτων, τους ορισμούς και 
οποιαδήποτε προσαρμογή του καταλόγου μεταβλητών της έρευνας καθίσταται αναγκαία από 
την εξέλιξη των τεχνικών και των εννοιών. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, τον κατάλογο των διαρθρωτικών μεταβλητών, 
συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου μεγέθους του δείγματος και της περιοδικότητας της 
έρευνας. Η Επιτροπή πρέπει να μεριμνά ώστε οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μη 
συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη και τους 
συμμετέχοντες στην έρευνα. 

Στην Επιτροπή ανατίθενται εκτελεστικές αρμοδιότητες με σκοπό τη διασφάλιση ενιαίων 
προϋποθέσεων για τη διαβίβαση στατιστικών στοιχείων, ιδίως με την έγκριση των κανόνων 
ελέγχου, της κωδικοποίησης των μεταβλητών και του καταλόγου των αρχών διατύπωσης των 
ερωτημάτων σχετικά με την κατάσταση απασχόλησης, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης 
που προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού αριθ. 182/2011. 

ii) να δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα πρόβλεψης χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Αυτό 
προτείνεται λόγω της σπουδαιότητας των ad hoc ενοτήτων της έρευνας εργατικού δυναμικού 
για την υποστήριξη των πολιτικών της Ένωσης. Η εν λόγω συνεισφορά της Ένωσης στη 
χρηματοδότηση της εφαρμογής των πολιτικών προτείνεται μέσω διαδικασιών επιδότησης, 
χωρίς τη διενέργεια προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Οι επιδοτήσεις θα διατεθούν στις 
εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και άλλες εθνικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές4. Με απώτερο 
στόχο την εφαρμογή σημαντικά απλουστευμένων διοικητικών διαδικασιών και τον 
σημαντικό περιορισμό του κινδύνου σφάλματος στο πλαίσιο της διαχείρισης των 
επιδοτήσεων, δύναται να προταθεί η χρήση κατ’ αποκοπή ποσών, σύμφωνα με το άρθρο 124 
παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. 

• Νομική βάση 

Άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Επιλογή νομικού μέσου 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

                                                 
4 ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164. 
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4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις ορίζονται στο δημοσιονομικό δελτίο. 

• Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 
Η προτεινόμενη πράξη αφορά θέμα του ΕΟΧ και πρέπει, επομένως, να επεκταθεί στον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. 
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2013/0084 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου για τη 
διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
338 παράγραφος 1, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ως συνέπεια της έναρξης ισχύος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ), οι εξουσίες που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή πρέπει να 
ευθυγραμμιστούν με τα άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ. 

(2) Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί5, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη 
θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη 
μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή6, να 
επανεξετάσει τις νομοθετικές πράξεις οι οποίες επί του παρόντος περιέχουν 
παραπομπές στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, βάσει των κριτηρίων που 
ορίζονται στη Συνθήκη. 

(3) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, οι οποίες συμπληρώνουν ή τροποποιούν 
ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία συγκεκριμένων νομοθετικών πράξεων, κυρίως 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές και τεχνικές 
εξελίξεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά ώστε οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις να μη συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη 
μέλη ή τους συμμετέχοντες στην έρευνα. 

(4) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1998, για τη 
διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα7 περιέχει 
παραπομπές στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
επανεξεταστεί βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στη Συνθήκη. 

                                                 
5 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 19. 
6 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. 
7 ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 3. 
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(5) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, οι οποίες συμπληρώνουν ή τροποποιούν 
ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 όσον αφορά το 
περιεχόμενο των ad hoc ενοτήτων, τους ορισμούς και οποιαδήποτε προσαρμογή του 
καταλόγου μεταβλητών της έρευνας καθίσταται αναγκαία από την εξέλιξη των 
τεχνικών και των εννοιών. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για την έγκριση του καταλόγου των 
διαρθρωτικών μεταβλητών, συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου μεγέθους του 
δείγματος και της περιοδικότητας της έρευνας. 

(6) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διενεργεί τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά 
τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 
Κατά την επεξεργασία και κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

(7) Για να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι εν λόγω 
αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011. 

(8) Λόγω της σπουδαιότητας των ad hoc ενοτήτων της έρευνας εργατικού δυναμικού για 
την υποστήριξη των πολιτικών της Ένωσης, προτείνεται συνεισφορά της Ένωσης στη 
χρηματοδότηση της εφαρμογής τους μέσω διαδικασιών επιδότησης, χωρίς τη 
διενέργεια προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Οι επιδοτήσεις διατίθενται στις 
εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και άλλες εθνικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές8. 
Οι επιδοτήσεις που χορηγούνται για σκοπούς διενέργειας ερευνών εργατικού 
δυναμικού μπορούν να έχουν τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσών. Στο πλαίσιο αυτό, η 
χρήση κατ’ αποκοπή ποσών πρέπει να αποτελεί κύριο μέσο απλούστευσης της 
διαχείρισης των επιδοτήσεων. 

(9) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 126 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται 
στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης9, ενόψει της αύξησης της διοικητικής 
επιβάρυνσης λόγω των πρόσθετων στοιχείων που θα πρέπει να συλλεχθούν για την 
έρευνα εργατικού δυναμικού με σκοπό την παροχή δεικτών για τρεις από τους 
πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», είναι αναγκαίο να 
συγχρηματοδοτηθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των εθνικών 
δημόσιων υπηρεσιών ακόμη και αν η οικεία δημόσια αρχή θα μπορούσε να αναλάβει 
τη στηριζόμενη δράση χωρίς επιδότηση από την ΕΕ. 

(10) Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και δέον, προκειμένου να 
επιτευχθεί ο βασικός στόχος της ευθυγράμμισης των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που 
ανατίθενται στην Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ, να 
θεσπιστούν κανόνες για την εν λόγω ευθυγράμμιση στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 577/98. Ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη 
του στόχου αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

                                                 
8 ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164. 
9 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1. 
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(11) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, δεν θα πρέπει να επηρεαστούν από τον παρόντα 
κανονισμό οι διαδικασίες θέσπισης μέτρων που έχουν ξεκινήσει αλλά δεν έχουν 
ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

(12) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98 θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί 
αναλόγως, 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98 τροποποιείται ως εξής: 

(1) Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής: 
α) οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«2. Η Επιτροπή έχει την εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 7γ σχετικά με τους ορισμούς και οποιαδήποτε προσαρμογή του καταλόγου 
μεταβλητών της έρευνας καθίσταται αναγκαία από την εξέλιξη των τεχνικών και των 
εννοιών. 

Η Επιτροπή έχει την εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 7γ 
σχετικά με κατάλογο μεταβλητών (εφεξής «διαρθρωτικές μεταβλητές»), 
συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου μεγέθους του δείγματος και της περιοδικότητας της 
έρευνας, οι οποίες προσδιορίζονται μεταξύ των χαρακτηριστικών της έρευνας που ορίζονται 
στην παράγραφο 1 και οι οποίες χρειάζεται να ερευνώνται μόνον ως ετήσιοι μέσοι όροι με 
αναφορά σε 52 εβδομάδες παρά ως τριμηνιαίοι μέσοι όροι. 

3. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, εγκρίνει κανόνες ελέγχου, την 
κωδικοποίηση των μεταβλητών και τον κατάλογο των αρχών διατύπωσης των ερωτημάτων 
σχετικά με την κατάσταση απασχόλησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2.» 

β) η παράγραφος 4 απαλείφεται. 
(2) Εισάγονται τα ακόλουθα άρθρα 7α, 7β και 7γ: 

«Άρθρο 7α 
Ad hoc ενότητες 

1. Η Επιτροπή έχει την εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 7γ σχετικά με μία επιπλέον σειρά μεταβλητών (εφεξής «ad hoc ενότητα») για τη 
συμπλήρωση των πληροφοριών που περιγράφονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, 
συμπεριλαμβανομένου του θέματος, της περιόδου αναφοράς, του μεγέθους του δείγματος 
(ίσο ή μικρότερο του προβλεπομένου κατά το άρθρο 3) και των προθεσμιών μεταβίβασης των 
αποτελεσμάτων (οι οποίες δύνανται να είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες κατά το 
άρθρο 6). 

2. Ο αναλυτικός κατάλογος των πληροφοριών που πρέπει να συλλέγονται στο πλαίσιο 
μιας ενότητας ad hoc καταρτίζεται τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου 
αναφοράς που προβλέπεται για την εν λόγω ενότητα. Το μέγεθος μιας ενότητας ad hoc δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το μέγεθος 11 μεταβλητών. 
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Άρθρο 7β 
Παροχή χρηματοδότησης 

Η Ένωση μπορεί να χορηγήσει χρηματοδοτική στήριξη στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες 
και άλλες εθνικές αρχές που ορίζονται ως δικαιούχοι στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 για την υλοποίηση των ad hoc ενοτήτων που αναφέρονται 
στο άρθρο 7α, σύμφωνα με το άρθρο X του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/ΧΧ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία10, [COM (2011) 609 τελικό]. 

Άρθρο 7γ 
Άσκηση των κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων υπό τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 

2. Κατά την άσκηση των εξουσιών που ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2 και το άρθρο 7α, η Επιτροπή μεριμνά ούτως ώστε οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις να μην συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη 
και τους συμμετέχοντες στην έρευνα. 

3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 παράγραφος 2 και στο άρθρο 7α εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από (Υπηρεσία Εκδόσεων: 
να προστεθεί η ακριβής ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού). 

4. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 παράγραφος 2 και στο άρθρο 7α ανάθεση εξουσιών 
δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 

Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση των εξουσιών που προσδιορίζονται στην εν 
λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία η οποία προσδιορίζεται 
σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων οι οποίες 
έχουν τεθεί ήδη σε ισχύ. 

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

6. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 
και του άρθρου 7α τίθεται σε ισχύ μόνον εάν δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας 2 μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν 
από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα διατυπώσουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή 
του Συμβουλίου.» 

(3) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 8 
Επιτροπή 

                                                 
10 Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα. 
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1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος 
που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί 
επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

2. Όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.» 

Άρθρο 2 
Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τις διαδικασίες θέσπισης μέτρων που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 577/98, οι οποίες έχουν ξεκινήσει αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί πριν 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 3 
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

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  
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

 1.1. Ονομασία της πρότασης/πρωτοβουλίας 

 1.2. Σχετικός(-οί) τομέας(-είς) πολιτικής που αφορά(-ούν) τη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ 

 1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 1.4. Στόχοι  

 1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 1.6. Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις της δράσης  

 1.7. Προβλεπόμενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης  

2. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 2.1. Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων  

 2.2. Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου  

 2.3. Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπιών  

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

 3.1. Τομέας(-είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(-ές) των 
δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται  

 3.2. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις δαπάνες  

 3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση του εκτιμώμενου αντικτύπου στις δαπάνες  
 3.2.2. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις επιχειρησιακές πιστώσεις  
 3.2.3. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα 
 3.2.4. Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
 3.2.5. Συμμετοχή τρίτων μερών στη χρηματοδότηση  
 3.3. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στα έσοδα 
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 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

1.1. Ονομασία της πρότασης/πρωτοβουλίας 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου για τη 
διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα 

1.2. Σχετικός(-οί) τομέας(-είς) πολιτικής που αφορά(-ούν) τη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ11 

3403 – Παραγωγή στατιστικών στοιχείων 

1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας 
 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση 
 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση μετά από πιλοτικό 

έργο/προπαρασκευαστική δράση12 

Χ Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάμενης δράσης 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση αναπροσανατολισμένη προς νέα δράση 

1.4. Στόχοι 

1.4.1. Ο/Οι πολυετής(-είς) στρατηγικός(-οί) στόχος(-οι) της Επιτροπής που αφορά η 
πρόταση/πρωτοβουλία 

Κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα 2008 έως 2012. Τίτλος VIII «Απασχόληση». 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Ιανουαρίου 2013, για το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-201713, τμήμα 3.2 
«Ευρώπη των πολιτών». 

1.4.2. Ειδικός(-οί) στόχος(-οι) και σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ 

Ειδικός στόχος αριθ. 

Ειδικός στόχος 1 – παραγωγή δεδομένων 

Σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ 

3403 – Παραγωγή στατιστικών στοιχείων 

                                                 
11 ΔΒΔ: Διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων – ΠΒΔ: Προϋπολογισμός βάσει δραστηριοτήτων. 
12 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού. 
13 ΕΕ L 39 της 9.2.2013, σ. 12. 
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1.4.3. Αναμενόμενο(-α) αποτέλεσμα(-τα) και αντίκτυπος 
Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που θα πρέπει να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους 
στοχοθετημένους(-ες) δικαιούχους/ομάδες 

Συλλογή στατιστικών στοιχείων για ειδικά θέματα που συνδέονται με την αγορά εργασίας και 
σχετικά με τις πρωτοβουλίες πολιτικής της ΕΕ (διαφορετικό θέμα κάθε έτος, κατόπιν 
πρότασης φορέων χάραξης πολιτικής· για παράδειγμα, το 2010 συλλέχθηκαν στοιχεία 
σχετικά με τον συνδυασμό εργασιακής και οικογενειακής ζωής, το 2011 σχετικά με την 
κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας και το 2012 σχετικά με τη 
μετάβαση από την εργασία στη συνταξιοδότηση). 

Δεδομένης της δυνατότητας διασταύρωσης των εν λόγω στοιχείων με τις μεταβλητές που 
συλλέγονται συστηματικά στο πλαίσιο της βασικής έρευνας εργατικού δυναμικού (ΕΕΔ), η 
πρωτοβουλία θα παράσχει συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για τη διατύπωση και αξιολόγηση 
συγκεκριμένων πρωτοβουλιών της ΕΕ που συνδέονται με την αγορά εργασίας. 

1.4.4. Δείκτες αποτελεσμάτων και αντικτύπου 
Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας. 

Η Επιτροπή (Eurostat) ορίζει κοινές κατευθυντήριες γραμμές του ευρωπαϊκού 
στατιστικού συστήματος για την εφαρμογή των ad hoc ενοτήτων της ΕΕΔ. Η 
ποιότητα των στατιστικών στοιχείων θα διασφαλίζεται μέσω ειδικών ελέγχων του 
ελάχιστου μεγέθους τους δείγματος. 

1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας 

1.5.1. Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών 

Δημοσίευση συγκρίσιμων δεικτών σχετικά με το ειδικό θέμα της ενότητας (διαφορετικό κάθε 
έτος) 

Ειδικές εκδόσεις αναφοράς αποτελεσμάτων. 

Διάθεση μικροδεδομένων στην ερευνητική κοινότητα. 

1.5.2. Προστιθέμενη αξία της συμμετοχής της ΕΕ 

Συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων σε επίπεδο ΕΕ για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες της ΕΕ 
— η οποία είναι αναγκαία για μέτρα χάραξης πολιτικής. 

1.5.3. Διδάγματα που αποκομίστηκαν από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος 

Μόνο μια νομική πράξη συνοδευόμενη από χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης μπορεί να 
διασφαλίσει τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών, η οποία είναι ουσιώδης όσον αφορά τη 
χρησιμότητα των στοιχείων για σκοπούς χάραξη πολιτικής. 

1.5.4. Συνέπεια και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα συναφή μέσα 

Δεδομένου ότι πρόκειται για ενότητα προσαρτώμενη στην έρευνα εργατικού δυναμικού, τα 
στοιχεία που παρέχει η εν λόγω ενότητα θα είναι συνεπή με την ΕΕΔ και αξιοποιήσιμα 
παράλληλα με αυτήν, ενισχύοντας ως εκ τούτου τα αποτελέσματα. 
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1.6. Διάρκεια και δημοσιονομικός αντίκτυπος της δράσης 

 Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισμένης διάρκειας 

–  Πρόταση/πρωτοβουλία από την [ΗΗ/ΜΜ]ΕΕΕΕ έως την [ΗΗ/ΜΜ]ΕΕΕΕ 

–  Δημοσιονομικός αντίκτυπος από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ 

Χ Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας 

– Εκτέλεση με περίοδο έναρξης από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ, 

– και στη συνέχεια λειτουργία με κανονικό ρυθμό. 

1.7. Προβλεπόμενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης14 

X Κεντρική άμεση διαχείριση από την Επιτροπή 

 Κεντρική έμμεση διαχείριση με ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης σε: 

–  εκτελεστικούς οργανισμούς 

–  οργανισμούς που δημιουργούνται από τις Κοινότητες15 

–  εθνικούς δημόσιους οργανισμούς/οργανισμούς με αποστολή δημόσιας 
υπηρεσίας 

–  πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων δυνάμει 
του τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προσδιορίζονται 
στην αντίστοιχη βασική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49 του 
δημοσιονομικού κανονισμού 

 Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη 

 Αποκεντρωμένη διαχείριση με τρίτες χώρες 

 Από κοινού διαχείριση με διεθνείς οργανισμούς (να προσδιοριστεί) 
Αν αναφέρονται περισσότεροι τρόποι διαχείρισης, παρακαλείσθε να τους διευκρινίσετε στο τμήμα «Παρατηρήσεις» 

Παρατηρήσεις 

Η συλλογή δεδομένων θα συγχρηματοδοτηθεί από την ΕΕ με επιδοτήσεις προς τις εθνικές 
στατιστικές υπηρεσίες (στο σύνολό τους δημόσιοι οργανισμοί), οι οποίες μπορούν να λάβουν 
τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσών σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. 

                                                 
14 Οι εξηγήσεις σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης καθώς και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό 

κανονισμό διατίθενται στον δικτυακό τόπο: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 
15 Όπως προβλέπεται στο άρθρο 185 του δημοσιονομικού κανονισμού. 
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2. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

2.1. Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων 
Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι των διατάξεων αυτών. 

Έχει καθιερωθεί η τακτική ενδελεχής υποβολή εκθέσεων ποιοτικής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
συγκεκριμένους κανόνες της Eurostat. 

Οι αποδέκτες των επιδοτήσεων πρέπει να παραδίδουν τα δεδομένα που έχουν συλλέξει και 
την αντίστοιχη έκθεση ποιότητας. 

2.2. Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου 

2.2.1. Κίνδυνος(-οι) που έχει(-ουν) επισημανθεί 

Άμεση διαχείριση = οι εγγενείς κίνδυνοι περιορίζονται στη διαχείριση των 
επιδοτήσεων. 

2.2.2. Προβλεπόμενη(-ες) μέθοδος(-οι) ελέγχου 

Η χρήση απλουστευμένης μορφής επιδοτήσεων μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο 
σφαλμάτων. 

2.3. Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπιών 
Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας. 

Όλοι οι δυνητικοί αποδέκτες επιδοτήσεων είναι δημόσιοι οργανισμοί (εθνικές 
στατιστικές υπηρεσίες). Πρόκειται για επιδοτήσεις που χορηγούνται χωρίς τη 
διενέργεια προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Εφαρμόζονται έλεγχοι, στο πλαίσιο 
των οποίων λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένες διαδικασίες επιδότησης και 
πραγματοποιείται εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ανάλυση της διαχείρισης της 
επιδότησης. 

Η χρήση κατ’ αποκοπή ποσών, σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 1 του 
δημοσιονομικού κανονισμού, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο σφαλμάτων όσον 
αφορά τη διαχείριση των επιδοτήσεων με αποτέλεσμα να απλουστεύονται σε 
σημαντικό βαθμό οι διοικητικές διαδικασίες. 
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3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

3.1. Τομέας(-είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(-ές) των 
δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται 

• Υφιστάμενες γραμμές προϋπολογισμού για δαπάνες 

Κατά σειρά τομέων πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του 
προϋπολογισμού. 

Γραμμή του προϋπολογισμού Είδος  
δαπάνης Συνεισφορά  

Τομέας του 
πολυετούς 
δημοσιονο
μικού 

πλαισίου 
Αριθμός  
[Περιγραφή………….] 

ΔΠ/ΜΔΠ 
(16) 
 

χωρών 
της 

ΕΖΕΣ17 
 

υποψήφιων 
χωρών 18 

 

τρίτων 
χωρών 

κατά την έννοια 
του άρθρου 18 
παράγραφος 1 
στοιχείο αα) του 
δημοσιονομικού 
κανονισμού  

 
[XX.YY.YY.YY] 

 
ΔΠ/ΜΔ

Π 
ΝΑΙ/Ο
ΧΙ 

ΝΑΙ/ΟΧ
Ι 

ΝΑΙ/Ο
ΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ 

• Νέες γραμμές του προϋπολογισμού, των οποίων έχει ζητηθεί η δημιουργία 
Κατά σειρά τομέων πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του προϋπολογισμού. 

Γραμμή του προϋπολογισμού Είδος  
δαπάνης Συνεισφορά  Τομέας 

του 
πολυετο

ύς 
δημοσιο
νομικού 
πλαισίου 

ΤΟΜΕΑΣ 1: Έξυπνη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη 

ΔΠ/ΜΔΠ χωρών 
ΕΖΕΣ 

υποψήφιων 
χωρών 

τρίτων 
χωρών 

κατά την έννοια 
του άρθρου 18 
παράγραφος 1 
στοιχείο αα) του 
δημοσιονομικού 
κανονισμού  

1α 

04 03 02 01 XX 

PROGRESS — Στήριξη της ανάπτυξης, 
της εφαρμογής, της παρακολούθησης και 
της αξιολόγησης της πολιτικής για την 
απασχόληση, της κοινωνικής πολιτικής 
και της νομοθεσίας για τις συνθήκες 
εργασίας της Ένωσης 
 

ΔΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

                                                 
16 ΔΠ= Διαχωριζόμενες πιστώσεις / ΜΔΠ= Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις. 
17 ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.  
18 Υποψήφιες χώρες και, κατά περίπτωση, δυνάμει υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. 
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3.2. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις δαπάνες 

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση του εκτιμώμενου αντικτύπου στις δαπάνες 
εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία) 

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου:  Αριθμός ΤΟΜΕΑΣ 1: Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 

 

ΓΔ EMPL 
  Έτος 

N19 

2014 

Έτος 
N+1 

2015 

Έτος 
N+2 

2016 

Έτος 
N+3 

2017 

Έτος 
N+4 

2018 

Έτος 
N+5 

2019 

Έτος 
N+6 

2020 
ΣΥΝΟΛΟ 

 Επιχειρησιακές πιστώσεις          

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (1) 2 2 2 2 2 2 2 14 

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού 
Πληρωμές (2) 0,8 0,8 2 2 2 2 2 11,6 
Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (1α)         

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού 
Πληρωμές (2α)         

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από το 
κονδύλιο για τα ειδικά προγράμματα20          

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού 
29.010405  (3) 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,329 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

=1+1α 
+3 2,047 2,047 2,047 2,047 2,047 2,047 2,047 14,329 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για τη ΓΔ EMPL 
Πληρωμές =2+2α 

+3 
0,847 0,847 2,047 2,047 2,047 2,047 2,047 11,929 

                                                 
19 Το έτος N είναι το έτος έναρξης της εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας. 
20 Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες για τη στήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «ΒΑ»), έμμεση έρευνα, άμεση 

έρευνα. 
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Σημείωση: Στον εν λόγω υπολογισμό προβλέπεται προχρηματοδότηση σε ποσοστό 40% το έτος Ν και τελική πληρωμή του 60% το έτος N+2. 
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Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου:  5  Διοικητικές δαπάνες  

εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία) 

 
  Έτος 

N 

2014 

Έτος 
N+1 

2015 

Έτος 
N+2 

2016 

Έτος 
N+3 

2017 

Έτος 
N+4 

2018 

Έτος 
N+5 

2019 

Έτος 
N+6 

2020 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΔ ESTAT 

 Ανθρώπινοι πόροι  
0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 1,559 

 

 Άλλες διοικητικές δαπάνες          

ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ ESTAT Πιστώσεις          

 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
του ΤΟΜΕΑ 5 

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου  

(Σύνολο αναλήψεων 
υποχρεώσεων  
= Σύνολο πληρωμών) 

        

εκατ, ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία) 

 
  Έτος 

N 

2014 

Έτος 
N+1 

2015 

Έτος 
N+2 

2016 

Έτος 
N+3 

2017 

Έτος 
N+4 

2018 

Έτος 
N+5 

2019 

Έτος 
N+6 

2020 
ΣΥΝΟΛΟ 

Αναλήψεις υποχρεώσεων 2,270 2,270 2,270 2,270 2,270 2,270 2,270 15,890 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5 

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου  Πληρωμές 1,070 1,070 2,270 2,270 2,270 2,270 2,270 13,490 
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3.2.2. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις επιχειρησιακές πιστώσεις 
–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων 

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω: 
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία) 

  
Έτος 

N 

2014 

Έτος 
N+1 

2015 

Έτος 
N+2 

2016 

Έτος 
N+3 

2017 

Έτος 
N+4 

2018 

Έτος 
N+5 

2019 

Έτος 
N+6 

2020 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Να 
προσδιοριστούν 
οι στόχοι και τα 
αποτελέσματα 

 

 

Είδος 
αποτε
λέσμα
τος21 

 

Μέσο 
κόστο
ς του 
αποτε
λέσμα
τος 

Α
ρ
ιθ
μ
ό
ς
 

α
π
ο
τ
ε
λ
ε
σ
μ
ά
τ
ω
ν
 

Κόστο
ς 

Α
ρ
ιθ
μ
ό
ς
 

α
π
ο
τ
ε
λ
ε
σ
μ
ά
τ
ω
ν
 

Κόστο
ς 

Α
ρ
ιθ
μ
ό
ς
 

α
π
ο
τ
ε
λ
ε
σ
μ
ά
τ
ω
ν
 

Κόστο
ς 

Α
ρ
ιθ
μ
ό
ς
 

α
π
ο
τ
ε
λ
ε
σ
μ
ά
τ
ω
ν
 

Κόστο
ς 

Α
ρ
ιθ
μ
ό
ς
 

α
π
ο
τ
ε
λ
ε
σ
μ
ά
τ
ω
ν
 

Κόστ
ος 

Α
ρ
ιθ
μ
ό
ς
 

α
π
ο
τ
ε
λ
ε
σ
μ
ά
τ
ω
ν
 

Κόσ
τος 

Α
ρ
ιθ
μ
ό
ς
 

α
π
ο
τ
ε
λ
ε
σ
μ
ά
τ
ω
ν
 

Κόστο
ς 

Συνολικός 
αριθμός 

αποτελεσμ
άτων 

Συνο
λικό  
κόστ
ος 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 122 
 

Παροχή ποιοτικών στατιστικών στοιχείων σε βασικούς τομείς της κοινωνικής πολιτικής 

Αριθμός 
καταγραφών 

Έρευν
α 

μικροδ

3,4 
€/κατα
γραφή 

580 
905 

2  580 
905 

2  580 90
5 

2  580 905 2  580 
905 

2  580 
905 

2  580 
905 

2  4 066 336 14  

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο 
αριθ. 1 

580 
905 

2  580 
905 

2  580 90
5 

2  580 905 2  580 
905 

2  580 
905 

2  580 
905 

2  4 066 336 14  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 580 
905 

2  580 
905 

2  580 90
5 

2  580 905 2  580 
905 

2  580 
905 

2  580 
905 

2  4 066 336 14  

                                                 
21 Τα αποτελέσματα είναι προϊόντα και υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν (π.χ.: αριθμός χρηματοδοτούμενων ανταλλαγών φοιτητών, χιλιόμετρα οδών που 

κατασκευάστηκαν κ.λπ.). 
22 Όπως περιγράφεται στην ενότητα 1.4.2. «Ειδικός(-οι) στόχος(-οι)...». 
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3.2.3. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα 
3.2.3.1. Συνοπτική παρουσίαση 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων 
διοικητικού χαρακτήρα 

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων 
διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω: 

εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία) 

 Έτος 
N 

2014 

Έτος 
N+1 

2015 

Έτος 
N+2 

2016 

Έτος 
N+3 

2017 

Έτος 
N+4 

2018 

Έτος 
N+5 

2019 

Έτος 
N+6 

2020 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

 

ΤΟΜΕΑΣ 5 
του πολυετούς 
δημοσιονομικού 

πλαισίου 
        

Ανθρώπινοι πόροι  
0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 1,559 

 

Άλλες διοικητικές 
δαπάνες  

        

Υποσύνολο ΤΟΜΕΑ 5 
του πολυετούς 
δημοσιονομικού 

πλαισίου  

        

 

Εκτός ΤΟΜΕΑ 523 
του πολυετούς 
δημοσιονομικού 

πλαισίου  
 

        

Ανθρώπινοι πόροι  0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,328 

Άλλες δαπάνες 
διοικητικής φύσης         

Υποσύνολο  
εκτός ΤΟΜΕΑ 5 
του πολυετούς 
δημοσιονομικού 

πλαισίου  

        

 

ΣΥΝΟΛΟ 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 1,887 
 

                                                 
23 Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες για τη στήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή 

δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «ΒΑ»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα. 
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3.2.3.2.  Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων 
πόρων 

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, 
όπως εξηγείται κατωτέρω: 

Η εκτίμηση εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης (ή το πολύ με ένα δεκαδικό ψηφίο) 

 Έτος 
N 

2014 

Έτος 
N+1 

2015 

Έτος 
N+2 

2016 

Έτος 
N+3 

2017 

Έτος 
N+4 

2018 

Έτος 
N+5 

2019 

Έτος 
N+6 

2020 

 Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων ) 
29 01 01 01 (Στην έδρα ή στα γραφεία 
αντιπροσωπείας της Επιτροπής ) 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

XX 01 01 02 (Σε αντιπροσωπείες)        

XX 01 05 01 (Έμμεση έρευνα)        

10 01 05 01 (Άμεση έρευνα)        

 Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ)24 
 

29 01 02 01 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ από το «συνολικό 
κονδύλιο» )        

XX 01 02 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΝΕΑ, TΥ και ΑΕΕ στις 
αντιπροσωπείες )        

- στην έδρα26 
 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 29 01 04 05 25 
 

- σε αντιπροσωπείες         

XX 01 05 02 ( ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ – Έμμεση έρευνα)        

10 01 05 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ – Άμεση έρευνα)        

Άλλη γραμμή του προϋπολογισμού (να 
προσδιοριστεί)        

ΣΥΝΟΛΟ 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

XX είναι ο τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού. 
Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη 
διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή που έχει ανακατανεμηθεί στο πλαίσιο της ίδιας 
της ΓΔ και θα συμπληρωθούν, ενδεχομένως, από όλα τα συμπληρωματικά κονδύλια που 
μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση της δράσης της ΓΔ στο πλαίσιο της 
ετήσιας διαδικασίας χορήγησης και με βάση τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. 

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων: 

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι Οι μόνιμοι υπάλληλοι διεκπεραιώνουν τα ακόλουθα καθήκοντα: 

                                                 
24 ΣΥ = Συμβασιούχος υπάλληλος· ΠΠ = Προσωρινό προσωπικό («Intérimaire»), ΝΕΑ = Νεαρός 

εμπειρογνώμονας σε αντιπροσωπεία («Jeune Expert en Délégation»), ΤΥ = Τοπικός υπάλληλος, ΑΕΕ = 
Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας. 

25 Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού βάσει επιχειρησιακών πιστώσεων (πρώην γραμμές 
«BA»). 

26 Κυρίως για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ). 
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- Μεθοδολογικό έργο για τον ορθό ορισμό της έρευνας 

- Έργο ΤΠ για τη λήψη, επαλήθευση και επεξεργασία των δεδομένων 

- Ανάλυση δεδομένων, κοινοποίηση δεδομένων και υποστήριξη χρηστών 

Εξωτερικό προσωπικό Οι ΑΕΕ διεκπεραιώνουν τα ακόλουθα καθήκοντα: 

- Μεθοδολογικό έργο για τον ορθό ορισμό της έρευνας 
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3.2.4. Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
– X Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συμβατή με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό 

πλαίσιο. 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί αναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. 

Άνευ αντικειμένου 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί εφαρμογή του μέσου ευελιξίας ή 
αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου27. 

Άνευ αντικειμένου 

3.2.5. Συμμετοχή τρίτων μερών στη χρηματοδότηση 
– Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτα μέρη. 

Χ Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη συγχρηματοδότηση που εκτιμάται κατωτέρω: 
Πιστώσεις σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία) 

 Έτος 
N 

2014 

Έτος 
N+1 

2015 

Έτος 
N+2 

2016 

Έτος 
N+3 

2017 

Έτος 
N+4 

2018 

Έτος 
N+5 

2019 

Έτος 
N+6 

2020 
Σύνολο 

Να προσδιοριστεί ο 
φορέας 
συγχρηματοδότησης  

0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 6,02 

ΣΥΝΟΛΟ 
συγχρηματοδοτούμενων 
πιστώσεων  

0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 6,02 

Σημείωση: τα ποσά αυτά υπολογίζονται από το ιστορικό κόστος, όταν 2 εκατ. ευρώ 
χρηματοδοτούσαν το 70% του κόστους. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνταν 0,86 εκατ. ευρώ από 
τρίτα μέρη. Η απουσία κέρδους διασφαλίζεται μέσω κατάλληλου εκ των προτέρων 
υπολογισμού των κατ’ αποκοπή ποσών για κάθε αποδέκτη (δηλ. κάθε κράτος μέλος). 

                                                 
27 Βλέπε σημεία 19 και 24 της Διοργανικής Συμφωνίας. 
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Εκτιμώμενος αντίκτυπος στα έσοδα 

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει κανένα δημοσιονομικό αντίκτυπο στα 
έσοδα. 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τον ακόλουθο δημοσιονομικό αντίκτυπο: 

–  στους ίδιους πόρους 

–  στα διάφορα έσοδα 
εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία) 

Αντίκτυπος της πρότασης/πρωτοβουλίας28 
 

Γραμμή εσόδων του 
προϋπολογισμού: 

Διαθέσιμες 
πιστώσεις για 
το τρέχον 
οικονομικό 

έτος 
Έτος 

N 
Έτος 
N+1 

Έτος 
N+2 

Έτος 
N+3 

… να εγγραφούν όσες στήλες 
απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η 

διάρκεια του αντικτύπου (βλέπε σημείο 
1.6) 

Άρθρο ………….         

Για τα διάφορα έσοδα με ειδικό προορισμό να προσδιοριστεί(-ούν) η/οι γραμμή(-ές) δαπανών του 
προϋπολογισμού που έχει(-ουν) επηρεαστεί. 

Άνευ αντικειμένου 
Να προσδιοριστεί η μέθοδος υπολογισμού του αντικτύπου στα έσοδα. 

Άνευ αντικειμένου 

                                                 
28 Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης) τα αναγραφόμενα ποσά 

πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 25% για έξοδα 
είσπραξης. 


