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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βρυξέλλες, 3.3.2014  
C(2014) 1207 final 

ANNEXES 1 to 4 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

του 

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. …/.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας  

 



EL 2   EL 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Περίοδοι αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 

 

Τομέας Περίοδος αναφοράς (έτη) 

Σιδηροδρομικές μεταφορές 30 

Ύδρευση/αποχέτευση 30 

Οδικό δίκτυο 25-30 

Διαχείριση αποβλήτων 25-30 

Λιμένες και αερολιμένες 25 

Αστικές μεταφορές 25-30 

Ενέργεια 15-25 

Έρευνα και καινοτομία 15-25 

Ευρυζωνικά δίκτυα 15-20 

Υποδομή επιχειρήσεων  10-15 

Λοιποί τομείς  10-15 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Κριτήρια για την αξιολόγηση της ποιότητας των μεγάλων έργων που αναφέρονται στο 
άρθρο 24 

 

1. Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας για τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών του 
άρθρου 101 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1  

Απόδειξη επαρκούς τεχνικής, νομικής, χρηματοοικονομικής και διοικητικής 
ικανότητας για τη διαχείριση του έργου κατά τις φάσεις υλοποίησης και 
λειτουργίας.  

2. Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας για τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών του 
άρθρου 101 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013  

Απόδειξη της επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση του έργου βάσει των σχετικών 
απαιτήσεων που συνδέονται με τη γεωγραφική θέση ή την περιοχή του έργου.  

3. Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας για τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών του 
άρθρου 101 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013  

3.1. Ορθότητα του υπολογισμού του συνολικού κόστους και του συνολικού επιλέξιμου 
κόστους, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 61 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, καθώς επίσης επαρκής αναλυτικότητα και 
αρτιότητα της μεθόδου που εφαρμόστηκε για τον υπολογισμό του κόστους, τόσο 
από την άποψη του συνολικού κόστους για την επίτευξη των προσδοκώμενων 
στόχων όσο και από την άποψη του μοναδιαίου κόστους, κατά περίπτωση. 

3.2. Απόδειξη της επιλεξιμότητας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ή το Ταμείο Συνοχής, κατά περίπτωση, και πρόβλεψη 
χρηματοδότησης μόνο για τα στοιχεία που είναι σύμφωνα με τους κανόνες 
επιλεξιμότητας που καθορίζονται στον κανονισμό αριθ. 1303/2013, τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2 και τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου3, καθώς και με τους κανόνες επιλεξιμότητας που θεσπίζονται από το 
κράτος μέλος. 

                                                 
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320). 

2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση 
ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289). 

3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1084/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 281). 
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3.3. Απόδειξη ότι η δημόσια στήριξη του έργου δεν συνιστά κρατική ενίσχυση ή, αν 
συνιστά κρατική ενίσχυση, ότι έχει ληφθεί δεόντως υπόψη στον υπολογισμό της 
συνολικής δημόσιας συνεισφοράς στο έργο. 

4. Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας για τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών του 
άρθρου 101 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013  

4.1. Αξιοπιστία της ανάλυσης της ζήτησης (ή του επιχειρηματικού σχεδίου σε 
περίπτωση παραγωγικών επενδύσεων), βάσει ρεαλιστικών εκτιμήσεων και σύμφωνα 
με τις κύριες δημογραφικές τάσεις και εξελίξεις στον αντίστοιχο κλάδο, για την 
αιτιολόγηση της αναγκαιότητας του έργου και της συνολικής δυναμικότητας των 
εγκαταστάσεών του. 

4.2. Επάρκεια της ποιότητας της ανάλυσης εναλλακτικών επιλογών για την υποστήριξη 
του συμπεράσματος του κράτους μέλους ότι αναλύθηκαν οι βασικές εναλλακτικές 
επιλογές και ότι προκρίθηκε η καλύτερη επιλογή για την υλοποίηση του έργου, 
συμπεριλαμβανομένης της αιτιολόγησης αυτής της επιλογής. 

4.3. Καταλληλότητα της τεχνολογίας που προτείνεται για το έργο και ικανότητα του 
τελικού δικαιούχου να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά του ή, αν ο τελικός δικαιούχος 
δεν διαθέτει επαρκή ικανότητα, πρόβλεψη επαρκών διατάξεων ώστε να 
αναβαθμιστεί η ικανότητά του στο αναγκαίο επίπεδο. 

4.4. Βασιμότητα του συμπεράσματος ότι το έργο είναι εφικτό και ότι μπορεί να 
υλοποιηθεί στο χρονικό διάστημα που έχει προγραμματιστεί για το έργο ή, το 
αργότερο, έως τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας κατά την έννοια του άρθρο 65 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. 

5. Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας για τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών του 
άρθρου 101 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013  

5.1. Η ανάλυση κόστους-ωφέλειας ακολούθησε σωστά την απαιτούμενη μεθοδολογία 
που αναφέρεται στο άρθρο 101 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και εφάρμοσε 
σωστά τη μέθοδο υπολογισμού των καθαρών εσόδων, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στα άρθρα 15 έως 19 του 
παρόντος κανονισμού. 

5.2. Βασιμότητα του συμπεράσματος ότι το έργο είναι οικονομικά και 
χρηματοοικονομικά βιώσιμο και έχει θετικά κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα 
που δικαιολογούν το επίπεδο της στήριξης από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής στον 
προβλεπόμενο βαθμό. 

6. Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας για τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών του 
άρθρου 101 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013  

6.1. Απόδειξη της συμβολής στους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής και της 
πολιτικής για την κλιματική αλλαγή, ιδίως στους στόχους που συνδέονται με τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», και απόδειξη ότι ελήφθησαν υπόψη οι κίνδυνοι που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, η ανάγκη προσαρμογής σ’ αυτήν, η ανάγκη 
μετριασμού της και η ανθεκτικότητα στις καταστροφές, καθώς επίσης και απόδειξη 
ότι εφαρμόστηκαν ή προβλέπεται να εφαρμοστούν μέτρα που διασφαλίζουν την 
ανθεκτικότητα του έργου στις διακυμάνσεις της κλιματικής αλλαγής. 

6.2. Απόδειξη ότι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και η αρχή της προληπτικής δράσης 
εφαρμόστηκαν σωστά. 
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6.3. Συμμόρφωση του έργου με την οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου4 για τα έργα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της εν λόγω 
οδηγίας, καθώς και για έργα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της εν λόγω 
οδηγίας για τα οποία οι αρμόδιες αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα, μέσω του 
ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 4, ότι απαιτείται διαδικασία αξιολόγησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως για τα έργα που απαριθμούνται στο παράρτημα 
Ι της οδηγίας 2011/92/ΕΕ: 

α) η μη τεχνικού χαρακτήρα σύνοψη της έκθεσης αξιολόγησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων συνάδει με το άρθρο 5 και το παράρτημα IV της οδηγίας 
2011/92/ΕΕ και έχει υποβληθεί σε δημόσια διαβούλευση· και 

β) έχουν διεξαχθεί διαβουλεύσεις με τις περιβαλλοντικές αρχές, με το κοινό και, 
κατά περίπτωση, με άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ·και 

γ) η απόφαση της αρμόδιας αρχής εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ· ή 

δ) στις περιπτώσεις στις οποίες η διαδικασία αξιολόγησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ολοκληρώθηκε με νομικά δεσμευτική απόφαση και μέχρι να 
εκδοθεί άδεια υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ, ύπαρξη γραπτής δέσμευσης από τα κράτη μέλη για 
έγκαιρη ανάληψη δράσης προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η άδεια 
υλοποίησης θα εκδοθεί το αργότερο πριν από την έναρξη των εργασιών. 

6.4. Συμμόρφωση του έργου με την οδηγία 2011/92/ΕΕ για τα έργα που απαριθμούνται 
στο παράρτημα II της εν λόγω οδηγίας για τα οποία οι αρμόδιες αρχές έκριναν, 
μέσω του ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 4, ότι δεν απαιτείται διαδικασία 
αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων: 

α) έχει εκδοθεί και γνωστοποιηθεί στο κοινό απόφαση των αρμόδιων αρχών για 
το αν απαιτείται διεξοδική εξέταση· και 

β) αν η απόφαση για τη διεξοδική εξέταση δεν παραπέμπει στα κριτήρια που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2011/92/ΕΕ, έχουν παρασχεθεί οι 
πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 4 και στο παράρτημα III της εν λόγω 
οδηγίας. 

6.5. Κατά περίπτωση, απόδειξη ότι η οδηγία 2011/92/ΕΕ δεν εφαρμόζεται στην 
προκειμένη περίπτωση. 

6.6. Αν το έργο προκύπτει από σχέδιο ή πρόγραμμα (με την επιφύλαξη των απαιτήσεων 
της οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου5) 
διαφορετικό από το επιχειρησιακό πρόγραμμα, απόδειξη της συνοχής του έργου με 
το σχέδιο ή το πρόγραμμα. 

                                                 
4 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, 

για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον 
(ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1). 

5 Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, για 
την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων για το περιβάλλον (ΕΕ L 197 
της 21.7.2001, σ. 30). 
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6.7. Σε περίπτωση μη τήρησης της γενικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας για την 
περιβαλλοντική νομοθεσία και οποιασδήποτε, ανάλογα με την περίπτωση, από τις 
σχετικές θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες για τους τομείς των αποβλήτων 
και των υδάτων και τον τομέα των μεταφορών (απαιτήσεις ΣΠΕ), όπως ορίζεται στο 
άρθρο 19 και στο παράρτημα XI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, πρέπει να 
αποδεικνύεται η σύνδεση με το εγκεκριμένο σχέδιο δράσης. 

6.8. Συμμόρφωση του έργου με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου6: 

α) αν ένα έργο είναι πιθανό να έχει σημαντικές συνέπειες σε τόπο ή τόπους του 
δικτύου Natura 2000 (σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3), έχει 
πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί η δέουσα εκτίμηση πριν από την έκδοση 
της άδειας υλοποίησης του έργου· 

β) αν ένα έργο έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες σε τόπο ή τόπους του 
δικτύου Natura 2000, έχουν ικανοποιηθεί οι απαιτήσεις του άρθρου 6 
παράγραφος 4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, περιλαμβανομένης της κοινοποίησης 
στην Επιτροπή ή της γνώμης της Επιτροπής. 

6.9. Επάρκεια των πληροφοριών σχετικά με συμπληρωματικά μέτρα για την 
ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης, όπως ο περιβαλλοντικός έλεγχος, η 
διαχείριση του περιβάλλοντος και η ειδική περιβαλλοντική παρακολούθηση, που 
αποδεικνύουν την επάρκειά τους σε σχέση με τις αντίστοιχες ανάγκες. 

6.10. Επάρκεια της εκτίμησης του κόστους των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη άρση 
των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

6.11. Συμμόρφωση του έργου με τις σχετικές τομεακές οδηγίες για το περιβάλλον, κατά 
περίπτωση, και συγκεκριμένα: 

α) με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου7 για έργα που επηρεάζουν υδατικά συστήματα (κατά περίπτωση, 
για τα έργα που υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 7 της εν 
λόγω οδηγίας, επαλήθευση της αξιολόγησης)· 

β) με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου8 για έργα στον τομέα των 
αστικών λυμάτων· 

γ) με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου9 και τις σχετικές εφαρμοστέες οδηγίες, όπως η οδηγία 
1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου10, για τα έργα που αφορούν στερεά απόβλητα· 
και 

                                                 
6 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 

καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7). 
7 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, 

για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 
22.12.2000, σ. 1). 

8 Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών 
λυμάτων (ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40). 

9 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, 
για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3). 

10 Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των 
αποβλήτων (ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1). 
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δ) με την οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου11 για έργα για τα οποία απαιτείται η έκδοση άδειας βάσει της εν 
λόγω οδηγίας. 

7. Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας για τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών του 
άρθρου 101 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013  

7.1. Συνοχή και συμφωνία των στόχων του έργου με τους ειδικούς στόχους που 
καθορίζονται με βάση τους συναφείς άξονες προτεραιότητας των σχετικών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

7.2. Επάρκεια της προσδοκώμενης συμβολής του έργου στους δείκτες αποτελεσμάτων 
και εκροών του άξονα προτεραιότητας. 

7.3. Επάρκεια της προσδοκώμενης συμβολής του έργου στην κοινωνικοοικονομική 
ανάπτυξη. 

7.4. Απόδειξη ότι ο δικαιούχος έλαβε κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει τη βέλτιστη 
χρήση της υποδομής κατά την επιχειρησιακή φάση. 

8. Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας για τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών του 
άρθρου 101 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013  

8.1. Η τεκμηρίωση των συνολικών προγραμματισμένων πόρων και της 
προγραμματισμένης συνεισφοράς των Ταμείων παρουσιάζεται σωστά στο σχέδιο 
χρηματοδότησης.  

8.2. Αρτιότητα του σχεδίου χρηματοδότησης του έργου, που αποδεικνύει την 
οικονομική του βιωσιμότητα για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές ανάγκες 
υλοποίησης του έργου. 

8.3. Καταλληλότητα και επαληθευσιμότητα των φυσικών και χρηματοοικονομικών 
δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων 
που έχουν εντοπιστεί. 

9. Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας για τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών του 
άρθρου 101 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013  

9.1. Αρτιότητα και δυνατότητα τήρησης του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος για την 
υλοποίηση του μεγάλου έργου, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων που έχουν 
εντοπιστεί. 

9.2. Αν η υλοποίηση του έργου υπερβαίνει την περίοδο προγραμματισμού, 
καταλληλότητα των προσδιοριζόμενων φάσεων και άριστη οργάνωση από άποψη 
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. 

                                                 
11 Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 

περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 
17.12.2010, σ. 17). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Κατάλογος δεδομένων που πρέπει να καταχωρίζονται και να αποθηκεύονται στο σύστημα παρακολούθησης σε ηλεκτρονική μορφή (που 
αναφέρεται στο άρθρο 24) 

Απαιτούνται δεδομένα για τις πράξεις που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στη δεύτερη στήλη. 

Πεδία δεδομένων Αναφορά των Ταμείων 
για τα οποία απαιτούνται 

δεδομένα 

Δεδομένα για τον δικαιούχο1213 

1. Όνομα ή μοναδικό αναγνωριστικό κάθε δικαιούχου   

2. Ένδειξη για το αν ο δικαιούχος είναι δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας   

3. Ένδειξη για το αν ο ΦΠΑ επί των δαπανών που έχει πραγματοποιήσει ο δικαιούχος είναι μη 
ανακτήσιμος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για τον ΦΠΑ 

 

4. Στοιχεία επικοινωνίας του δικαιούχου   

Δεδομένα για την πράξη 

5. Ονομασία ή μοναδικό αναγνωριστικό της πράξης   

6. Σύντομη περιγραφή της πράξης   

7. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την πράξη  

8. Ημερομηνία έναρξης, όπως αναφέρεται στο έγγραφο που καθορίζει τους όρους υποστήριξης  
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9. Ημερομηνία λήξης, όπως αναφέρεται στο έγγραφο που καθορίζει τους όρους υποστήριξης  

10. Πραγματική ημερομηνία φυσικής περάτωσης ή πλήρους εκτέλεσης της πράξης  

11. Φορέας που εκδίδει το έγγραφο που καθορίζει τους όρους υποστήριξης  

12. Ημερομηνία του εγγράφου που καθορίζει τους όρους υποστήριξης  

13. Ένδειξη για το αν η πράξη είναι μεγάλο έργο και ΚΚΑ Άνευ αντικειμένου για το 
ΕΚΤ και το ΕΤΘΑ 

14. Ένδειξη για το αν η πράξη είναι κοινό σχέδιο δράσης και ΚΚΑ Άνευ αντικειμένου για το 
ΕΤΘΑ 

15. Ένδειξη για το αν η πράξη περιλαμβάνει χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την 
απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) 

Άνευ αντικειμένου για το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο 

Συνοχής και το ΕΤΘΑ 

16. Ένδειξη για το αν η δημόσια στήριξη για την πράξη αποτελεί κρατική ενίσχυση  

17.  Ένδειξη για το αν η πράξη υλοποιείται με τη μορφή σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Άνευ αντικειμένου για το 
ΕΤΘΑ 

18. Νόμισμα της πράξης  

19. ΚΚΑ του/των προγράμματος/προγραμμάτων βάσει του/των οποίου/-ων υποστηρίζεται η πράξη  

20. Προτεραιότητα ή προτεραιότητες του/των προγράμματος/προγραμμάτων βάσει του/των οποίου/-ων 
υποστηρίζεται η πράξη 

 

21. Ταμείο/-α από το/τα οποίο/-α υποστηρίζεται η πράξη  
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22. Κατηγορία σχετικής περιφέρειας Άνευ αντικειμένου για το 
Ταμείο Συνοχής και το 

ΕΤΘΑ 

Πληροφορίες για τις κατηγορίες παρέμβασης 

23. Κωδικός/-οί για το πεδίο παρέμβασης Άνευ αντικειμένου για το 
ΕΤΘΑ 

24. Κωδικός/-οί για τη μορφή χρηματοδότησης Άνευ αντικειμένου για το 
ΕΤΘΑ 

25. Κωδικός/-οί για τον τύπο της περιοχής  Άνευ αντικειμένου για το 
ΕΤΘΑ 

26.  Κωδικός/-οί για τους μηχανισμούς εδαφικής υλοποίησης Άνευ αντικειμένου για το 
ΕΤΘΑ 

27. Κωδικός/-οί για τον θεματικό στόχο Άνευ αντικειμένου για το 
ΕΚΤ και το ΕΤΘΑ 

28. Κωδικός/-οί για το δευτερεύον θέμα του ΕΚΤ Άνευ αντικειμένου για το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο 

Συνοχής και το ΕΤΘΑ 

29. Κωδικός/-οί για την οικονομική δραστηριότητα Άνευ αντικειμένου για το 
ΕΤΘΑ 

30. Κωδικός/-οί για τη γεωγραφική θέση Άνευ αντικειμένου για το 
ΕΤΘΑ 
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Δεδομένα για τους δείκτες 

31. Ονομασία και μοναδικό αναγνωριστικό καθενός από τους κοινούς και ειδικούς ανά πρόγραμμα 
δείκτες εκροών που είναι συναφείς με την πράξη ή, όταν απαιτείται από τους ειδικούς κανόνες 
κάθε Ταμείου, ονομασία και μοναδικό αναγνωριστικό κάθε κοινού δείκτη εκροών, με κατανομή 
των συμμετεχόντων κατά φύλο 

 

32. Μονάδα μέτρησης για κάθε δείκτη εκροών   

33. Τιμή-στόχος για τον δείκτη εκροών, με κατανομή κατά φύλο, κατά περίπτωση  

34. Επίπεδο επίτευξης κάθε δείκτη εκροών για κάθε ημερολογιακό έτος, με κατανομή κατά φύλο κατά 
περίπτωση 

 

35. Ονομασία και μοναδικό αναγνωριστικό καθενός από τους κοινούς και ειδικούς ανά πρόγραμμα 
δείκτες αποτελεσμάτων14 που είναι συναφείς με την πράξη ή, όταν απαιτείται από τους ειδικούς 
κανόνες κάθε Ταμείου, ονομασία και μοναδικό αναγνωριστικό κάθε κοινού δείκτη αποτελεσμάτων, 
με κατανομή των συμμετεχόντων κατά φύλο, κατά περίπτωση 

 

36. Μονάδα μέτρησης για κάθε δείκτη αποτελεσμάτων  

37. Τιμή βάσης για κάθε παρεχόμενο δείκτη αποτελεσμάτων Άνευ αντικειμένου για το 
ΕΚΤ 

38. Τιμή-στόχος για τον παρεχόμενο δείκτη αποτελεσμάτων, με κατανομή κατά φύλο, κατά περίπτωση Άνευ αντικειμένου για το 
ΕΤΠΑ και το Ταμείο 

Συνοχής 

39. Μονάδα μέτρησης για την τιμή-στόχο και την τιμή βάσης κάθε αποτελέσματος  

40. Επίπεδο επίτευξης κάθε παρεχόμενου δείκτη αποτελεσμάτων για κάθε ημερολογιακό έτος, με 
κατανομή κατά φύλο κατά περίπτωση  

Άνευ αντικειμένου για το 
ΕΤΠΑ και το Ταμείο 
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Συνοχής 

Χρηματοοικονομικά δεδομένα για κάθε πράξη (στο νόμισμα που χρησιμοποιείται για την πράξη) 

41. Ποσό του συνολικού επιλέξιμου κόστους της πράξης που εγκρίθηκε στο έγγραφο που καθορίζει 
τους όρους υποστήριξης 

 

42. Ποσό των συνολικών επιλέξιμων δαπανών που αποτελούν δημόσια δαπάνη, όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 2 σημείο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 

 

43. Ποσό της δημόσιας στήριξης, όπως ορίζεται στο έγγραφο που καθορίζει τους όρους υποστήριξης  

Δεδομένα για τις αιτήσεις πληρωμών του δικαιούχου  
(στο νόμισμα που χρησιμοποιείται για την πράξη) 

44. Ημερομηνία παραλαβής κάθε αίτησης πληρωμής από τον δικαιούχο  

45. Ημερομηνία κάθε πληρωμής που καταβλήθηκε στον δικαιούχο βάσει αίτησης πληρωμής  

46. Ποσό των επιλέξιμων δαπανών στην αίτηση πληρωμής που αποτελεί τη βάση για κάθε πληρωμή 
στον δικαιούχο 

 

47. Ποσό της δημόσιας δαπάνης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 
1303/2013, που αντιστοιχεί στην επιλέξιμη δαπάνη που αποτελεί τη βάση για κάθε πληρωμή 

 

48. Ποσό κάθε πληρωμής που καταβλήθηκε στον δικαιούχο βάσει αίτησης πληρωμής  

49. Καθαρά έσοδα που δημιούργησε η πράξη κατά την υλοποίησή της, τα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη 
στο έγγραφο που καθορίζει τους όρους υποστήριξης και αφαιρέθηκαν από τις επιλέξιμες δαπάνες  

 

50. Ημερομηνία έναρξης των επιτόπιων επαληθεύσεων της πράξης που έγιναν σύμφωνα με το άρθρο 
125 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 

 

51. Ημερομηνία των επιτόπιων λογιστικών ελέγχων της πράξης που έγιναν σύμφωνα με το άρθρο 127 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και το άρθρο 28 του παρόντος κανονισμού 
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52. Φορέας που πραγματοποίησε τον λογιστικό έλεγχο ή την επαλήθευση  
Δεδομένα για τις δαπάνες στην αίτηση πληρωμής του δικαιούχου με βάση το πραγματικό κόστος 

(στο νόμισμα που χρησιμοποιείται για την πράξη) 
53. Επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν στην Επιτροπή και καθορίστηκαν με βάση τις δαπάνες που 

όντως πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν, μαζί με τις συνεισφορές σε είδος και τις αποσβέσεις, 
κατά περίπτωση 

 

54. Δημόσια δαπάνη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013, που αντιστοιχεί στις επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν στην Επιτροπή και 
καθορίστηκαν με βάση τις δαπάνες που όντως επιστράφηκαν και πληρώθηκαν, μαζί με τις 
συνεισφορές σε είδος και τις αποσβέσεις, κατά περίπτωση 

 

55. Είδος σύμβασης, αν η ανάθεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ15 ή 
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ16 (έργα / παροχή υπηρεσιών / προμήθεια αγαθών) ή της οδηγίας […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου+17 

 

56. Ποσό της σύμβασης, αν η ανάθεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ 
ή της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή της οδηγίας […]+ 

 

57. Επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν βάσει της σύμβασης, αν η 
σύμβαση υπόκειται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ ή της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή της 
οδηγίας […]+ 

 

58. Διαδικασία ανάθεσης που χρησιμοποιήθηκε, αν η ανάθεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις 
της οδηγίας 2004/17/ΕΚ ή της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή της οδηγίας […]+ 

 

59. Όνομα ή μοναδικό αναγνωριστικό του αναδόχου, αν η ανάθεση της σύμβασης υπόκειται στις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ ή της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή της οδηγίας […]+ 

 

Δεδομένα για τις δαπάνες στην αίτηση πληρωμής του δικαιούχου με βάση τυποποιημένες 
κλίμακες μοναδιαίου κόστους (ποσά στο νόμισμα που χρησιμοποιείται για την πράξη) 

60. Ποσό των επιλέξιμων δαπανών που δηλώθηκαν στην Επιτροπή και καθορίστηκαν με βάση 
τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους 
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61. Δημόσια δαπάνη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013, που αντιστοιχεί στις επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν στην Επιτροπή και 
καθορίστηκαν με βάση τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους  

 

62. Ορισμός της μονάδας που προορίζεται να χρησιμοποιείται για την τυποποιημένη κλίμακα 
μοναδιαίου κόστους 

 

63. Αριθμός μονάδων που παραδόθηκαν, όπως αναφέρεται στην αίτηση πληρωμής για κάθε είδος 
μονάδας 

 

64. Κόστος ανά μονάδα για μία ενιαία μονάδα για κάθε είδος μονάδας  

Δεδομένα για τις δαπάνες στην αίτηση πληρωμής του δικαιούχου με βάση κατ’ αποκοπή ποσά 
(ποσά στο νόμισμα που χρησιμοποιείται για την πράξη) 

65. Ποσό των επιλέξιμων δαπανών που δηλώθηκαν στην Επιτροπή και καθορίστηκαν με βάση 
κατ’ αποκοπή ποσά  

 

66. Δημόσια δαπάνη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013, που αντιστοιχεί στις επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν στην Επιτροπή και 
καθορίστηκαν με βάση κατ’ αποκοπή ποσά 

 

67. Για κάθε κατ’ αποκοπή ποσό, παραδοτέα (εκροές ή αποτελέσματα) που συμφωνήθηκαν στο 
έγγραφο που καθορίζει τους όρους υποστήριξης ως βάση για την εκταμίευση των πληρωτέων 
κατ’ αποκοπή ποσών  

 

68. Για κάθε κατ’ αποκοπή ποσό, ποσό που συμφωνήθηκε στο έγγραφο που καθορίζει τους όρους 
υποστήριξης  

 

Δεδομένα για τις δαπάνες στην αίτηση πληρωμής του δικαιούχου με βάση κατ’ αποκοπή 
ποσοστά (στο νόμισμα που χρησιμοποιείται για την πράξη) 

69. Ποσό των επιλέξιμων δαπανών που δηλώθηκαν στην Επιτροπή και καθορίστηκαν με βάση 
κατ’ αποκοπή ποσοστό 
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70. Δημόσια δαπάνη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013, που αντιστοιχεί στις επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν στην Επιτροπή και 
καθορίστηκαν με βάση κατ’ αποκοπή ποσοστό  

 

Δεδομένα για τις ανακτήσεις από τον δικαιούχο 

71. Ημερομηνία κάθε απόφασης ανάκτησης  

72. Ποσό δημόσιας στήριξης το οποίο αφορούσε κάθε απόφαση ανάκτησης  

73. Συνολική επιλέξιμη δαπάνη την οποία αφορούσε κάθε απόφαση ανάκτησης  

74. Ημερομηνία παραλαβής κάθε ποσού που επιστράφηκε από τον δικαιούχο έπειτα από απόφαση 
ανάκτησης  

 

75. Ποσό δημόσιας στήριξης που επιστράφηκε από τον δικαιούχο έπειτα από απόφαση ανάκτησης 
(χωρίς τόκους ή πρόστιμα)  

 

76. Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που αντιστοιχεί στη δημόσια στήριξη που επιστράφηκε από τον 
δικαιούχο  

 

77. Ποσό δημόσιας στήριξης που δεν μπορεί να ανακτηθεί έπειτα από απόφαση ανάκτησης  

78. Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που αντιστοιχεί σε μη ανακτήσιμη δημόσια στήριξη  

Δεδομένα για τις αιτήσεις πληρωμών στην Επιτροπή (σε ευρώ) 

79. Ημερομηνία υποβολής κάθε αίτησης πληρωμής που περιλαμβάνει επιλέξιμες δαπάνες της πράξης   

80. Συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τον δικαιούχο και 
καταβλήθηκαν για την υλοποίηση της πράξης που περιλαμβάνεται σε κάθε αίτηση πληρωμής  

 

81. Συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 15 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013, της πράξης που περιλαμβάνεται σε κάθε αίτηση πληρωμής 

 

82. Αν η πράξη είναι μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, συνολικό ποσό των συνεισφορών του  
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προγράμματος που καταβλήθηκαν στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που περιλαμβάνεται σε 
κάθε αίτηση πληρωμής  

83. Αν η πράξη είναι μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, που αντιστοιχεί στο 
συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που καταβλήθηκαν στο μέσο 
χρηματοοικονομικής τεχνικής που περιλαμβάνεται σε κάθε αίτηση πληρωμής  

 

84. Αν η πράξη είναι μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, συνολικό ποσό των συνεισφορών του 
προγράμματος που πράγματι καταβλήθηκαν ως επιλέξιμες δαπάνες, κατά την έννοια του 
άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, που 
περιλαμβάνεται σε κάθε αίτηση πληρωμής 

 

85. Αν η πράξη είναι μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης που 
αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που πράγματι καταβλήθηκαν 
ως επιλέξιμες δαπάνες, κατά την έννοια του άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, που περιλαμβάνονται σε κάθε αίτηση πληρωμής 

 

86. Στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 131 παράγραφος 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ποσό που καταβλήθηκε στον δικαιούχο στο πλαίσιο της πράξης 
ως προκαταβολή που περιλαμβάνεται σε κάθε αίτηση πληρωμής 

 

87. Στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 131 παράγραφος 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ποσό της προκαταβολής που περιλαμβάνεται σε αίτηση 
πληρωμής που έχει καλυφθεί από δαπάνες που καταβλήθηκαν από τον δικαιούχο εντός τριών ετών 
από την καταβολή της προκαταβολής  

 

88. Στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 131 παράγραφος 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ποσό που καταβλήθηκε στον δικαιούχο στο πλαίσιο της πράξης 
ως προκαταβολή που περιλαμβάνεται σε αίτηση πληρωμής που δεν έχει καλυφθεί από δαπάνες που 
καταβλήθηκαν από τον δικαιούχο και για το οποίο δεν έχει εκπνεύσει ακόμη η τριετής περίοδος  

 

89. Ποσό των επιλέξιμων δαπανών που περιλαμβάνονται σε κάθε αίτηση πληρωμής βάσει του άρθρου 
14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 

Άνευ αντικειμένου για το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο 
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Συνοχής και το ΕΤΘΑ 
90. Ποσό της δημόσιας δαπάνης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013, που περιλαμβάνεται σε κάθε αίτηση πληρωμής βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 
1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 

Άνευ αντικειμένου για το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο 
Συνοχής και το ΕΤΘΑ 

Δεδομένα για τους λογαριασμούς που υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 138 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (σε ευρώ) 

91. Ημερομηνία υποβολής κάθε συνόλου λογαριασμών που περιλαμβάνουν δαπάνες της πράξης   

92. Ημερομηνία υποβολής των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνονται οι τελικές δαπάνες της 
πράξης μετά την ολοκλήρωσή της (όταν οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες είναι τουλάχιστον 
1 000 000 ευρώ) [άρθρο 140 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]. 

 

93. Συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών της πράξης που έχουν καταχωριστεί στα λογιστικά 
συστήματα της αρχής πιστοποίησης και έχουν συμπεριληφθεί στους λογαριασμούς  

 

94. Συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 15 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013, που πραγματοποιήθηκε κατά την υλοποίηση της πράξης και που αντιστοιχεί 
στο συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που έχουν καταχωριστεί στα λογιστικά συστήματα 
της αρχής πιστοποίησης και έχουν συμπεριληφθεί στους λογαριασμούς  

 

95. Συνολικό ποσό των πληρωμών που καταβλήθηκαν στον δικαιούχο βάσει του άρθρου 132 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) No 1303/2013 και που αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό των 
επιλέξιμων δαπανών που έχουν καταχωριστεί στα λογιστικά συστήματα της αρχής πιστοποίησης 
και έχουν συμπεριληφθεί στους λογαριασμούς 

 

96. Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της πράξης που ανακλήθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής 
χρήσης και περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς 

 

97. Συνολική δημόσια δαπάνη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013, που αντιστοιχεί στις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που ανακλήθηκαν κατά τη διάρκεια 
της λογιστικής χρήσης και περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς 
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98. Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της πράξης που ανακτήθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής 
χρήσης και περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς  

 

99. Συνολική δημόσια δαπάνη που αντιστοιχεί στις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της πράξης που 
ανακτήθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης και περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς  

 

100. Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες προς ανάκτηση στο τέλος της λογιστικής χρήσης, που 
περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς 

 

101. Συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης που αντιστοιχεί στις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες προς 
ανάκτηση στο τέλος της λογιστικής χρήσης που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς 

 

102. Για την πράξη που περιλαμβάνεται σε κάθε σύνολο λογαριασμών, συνολικό επιλέξιμο ποσό 
των δαπανών από ανακτήσεις που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 71 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης  

 

103. Για την πράξη που περιλαμβάνεται σε κάθε σύνολο λογαριασμών, δημόσια δαπάνη, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, που αντιστοιχεί στο 
συνολικό επιλέξιμο ποσό των δαπανών από ανακτήσεις που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης 

 

104. Συνολικό επιλέξιμο ποσό των μη ανακτήσιμων δαπανών της πράξης κατά το τέλος της 
λογιστικής χρήσης, που περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς 

 

105. Συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης που αντιστοιχεί στο συνολικό επιλέξιμο ποσό των μη 
ανακτήσιμων δαπανών κατά το τέλος της λογιστικής χρήσης, που περιλαμβάνεται στους 
λογαριασμούς 

 

Δεδομένα για ειδικούς τύπους δαπανών που υπόκεινται σε ανώτατα όρια 

106. Ποσό δαπανών τύπου ΕΤΠΑ που πραγματοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν και που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ βάσει του άρθρου 98 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013  

Άνευ αντικειμένου για το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο 

Συνοχής και το ΕΤΘΑ 

107. Ποσό δαπανών τύπου ΕΚΤ που πραγματοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν και που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 98 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 

Άνευ αντικειμένου για το 
ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής 
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αριθ. 1303/2013 και το ΕΤΘΑ 

108. Ποσό δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν εκτός της περιοχής του 
προγράμματος αλλά στο εσωτερικό της Ένωσης, βάσει του άρθρου 70 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και του άρθρου 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1304/2013 

 

109. Ποσό δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν εκτός της Ένωσης βάσει του 
άρθρου 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 

Άνευ αντικειμένου για το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο 

Συνοχής και το ΕΤΘΑ 

110. Ποσό δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν εκτός του ενωσιακού μέρους της 
περιοχής του προγράμματος βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1299/2013 

Άνευ αντικειμένου για το 
ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής 

και το ΕΤΘΑ 

111. Ποσό δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν για την αγορά γης βάσει του 
άρθρου 69 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 

 

112. Ποσό εισφορών σε είδος στην πράξη βάσει του άρθρου 69 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013  

 

113. Ποσό δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν σε τρίτες χώρες που καλύπτονται 
από το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας ή το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας για τις πράξεις ΕΕΣ 

Άνευ αντικειμένου για το 
ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής 

και το ΕΤΘΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Βασικές απαιτήσεις για τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου και ταξινόμησή τους σε 
σχέση με την αποτελεσματική λειτουργία τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 30  

 

Πίνακας 1: Βασικές απαιτήσεις 

Βασικές απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου 

Αρμόδιοι 
οργανισμοί/αρχές 

Πεδίο 

1 Επαρκής διαχωρισμός καθηκόντων και επαρκή 
συστήματα για την υποβολή εκθέσεων και την 
παρακολούθηση, όταν η αρμόδια αρχή 
αναθέτει την εκτέλεση καθηκόντων σε άλλον 
φορέα. 

Διαχειριστική 
αρχή 

Περιβάλλον 
εσωτερικού 
ελέγχου 

2 Κατάλληλη επιλογή των πράξεων. Διαχειριστική 
αρχή 

3 Επαρκείς πληροφορίες στους δικαιούχους 
σχετικά με τους εφαρμοστέους όρους για τις 
επιλεγείσες πράξεις.  

Διαχειριστική 
αρχή 

4 Επαρκείς επαληθεύσεις διαχείρισης. Διαχειριστική 
αρχή 

Δραστηριότητες 
διαχείρισης και 

ελέγχου 

5 Ύπαρξη αποτελεσματικού συστήματος για 
τη διασφάλιση της τήρησης όλων των 
εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους 
λογιστικούς ελέγχους, ώστε να 
εξασφαλίζεται κατάλληλη διαδρομή 
ελέγχου. 

Διαχειριστική 
αρχή 

6 Αξιόπιστο σύστημα συλλογής, καταγραφής και 
αποθήκευσης δεδομένων για σκοπούς 
παρακολούθησης, αξιολόγησης, 
δημοσιονομικής διαχείρισης, επαλήθευσης και 
λογιστικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της 
ύπαρξης συνδέσεων με συστήματα 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων με τους 
δικαιούχους. 

Διαχειριστική 
αρχή 

Δραστηριότητες 
διαχείρισης και 

ελέγχου / 
παρακολούθηση 

7 Αποτελεσματική εφαρμογή αναλογικών 
μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης. 

Διαχειριστική 
αρχή 

8 Κατάλληλες διαδικασίες για τη σύνταξη της 
δήλωσης διαχείρισης και της ετήσιας 
συνοπτικής έκθεσης των τελικών εκθέσεων 
λογιστικού ελέγχου και των ελέγχων που 

Διαχειριστική 
αρχή 

Δραστηριότητες 
διαχείρισης και 

ελέγχου 
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Βασικές απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου 

Αρμόδιοι 
οργανισμοί/αρχές 

Πεδίο 

διενεργήθηκαν. 

9 Επαρκής διαχωρισμός καθηκόντων και επαρκή 
συστήματα για την υποβολή εκθέσεων και την 
παρακολούθηση, όταν η αρμόδια αρχή 
αναθέτει την εκτέλεση καθηκόντων σε άλλον 
φορέα. 

Αρχή 
πιστοποίησης 

Περιβάλλον 
εσωτερικού 
ελέγχου 

10 Κατάλληλες διαδικασίες για τη σύνταξη και 
την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής. 

Αρχή 
πιστοποίησης 

Δραστηριότητες 
διαχείρισης και 

ελέγχου 

11 Τήρηση κατάλληλων ηλεκτρονικών αρχείων 
για τις δαπάνες που δηλώνονται και την 
αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά. 

Αρχή 
πιστοποίησης 

12 Κατάλληλος και πλήρης λογαριασμός για τα 
ανακτήσιμα, τα ανακτηθέντα και τα 
ανακληθέντα ποσά. 

Αρχή 
πιστοποίησης 

13 Κατάλληλες διαδικασίες για την κατάρτιση 
και την πιστοποίηση της πληρότητας, της 
ακρίβειας και της ειλικρίνειας των ετήσιων 
λογαριασμών. 

Αρχή 
πιστοποίησης 

Δραστηριότητες 
διαχείρισης και 

ελέγχου 

14 Επαρκής διαχωρισμός καθηκόντων και επαρκή 
συστήματα, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε 
άλλος φορέας που διενεργεί λογιστικούς 
ελέγχους σύμφωνα με τη στρατηγική 
λογιστικού ελέγχου του προγράμματος 
διαθέτει την αναγκαία λειτουργική 
ανεξαρτησία και λαμβάνει υπόψη τα διεθνώς 
αποδεκτά πρότυπα λογιστικού ελέγχου. 

Αρχή ελέγχου Περιβάλλον 
εσωτερικού 
ελέγχου 

15 Επαρκείς έλεγχοι συστημάτων. Αρχή ελέγχου 

16 Επαρκείς λογιστικοί έλεγχοι των πράξεων. Αρχή ελέγχου 

17 Επαρκείς λογιστικοί έλεγχοι των λογαριασμών. Αρχή ελέγχου 

18 Επαρκείς διαδικασίες για την παροχή 
αξιόπιστης λογιστικής γνώμης και για την 
προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης ελέγχου. 

Αρχή ελέγχου 

Δραστηριότητες 
διαχείρισης και 

ελέγχου 

 

Πίνακας 2: Ταξινόμηση των βασικών απαιτήσεων για τα συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου σε σχέση με τη λειτουργία τους  
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Κατηγορία 1 Λειτουργεί καλά. Δεν απαιτείται καμία βελτίωση ή 
απαιτούνται μικρές μόνο βελτιώσεις.  

Κατηγορία 2 Λειτουργεί. Απαιτούνται ορισμένες βελτιώσεις.  

Κατηγορία 3 Λειτουργεί μερικώς. Απαιτούνται ουσιαστικές 
βελτιώσεις. 

Κατηγορία 4 Ουσιαστικά δεν λειτουργεί. 

 

 


