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Έχοντας υπόψη: 

– τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, σε 
συνδυασμό με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α, 

– τον κανονισμό (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 Ένωσης1, και ιδίως το 
άρθρο 41, 

– τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 
2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2014-20202, και ιδίως το άρθρο 13, 

– τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 
που εγκρίθηκε στις 20 Νοεμβρίου 20133, 

– τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/20144, που εγκρίθηκε στις 16 Απριλίου 2014, 

– το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/20145, που εγκρίθηκε στις 15 
Απριλίου 2014, 

– το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/20146, που εγκρίθηκε στις 28 Μαΐου 
2014, 

– το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/20147, που εγκρίθηκε στις 9 Ιουλίου 
2014, 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει με το παρόν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 στον προϋπολογισμό του 2014. 
 
 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 
 
Οι αλλαγές στην κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά τμήμα είναι διαθέσιμες στο EUR-Lex 
(http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). Η απόδοση στην αγγλική γλώσσα των 
μεταβολών στην κατάσταση αυτή επισυνάπτεται για ενημερωτικούς λόγους ως παράρτημα 
του προϋπολογισμού. 

                                                 
1 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1. 
2 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884. 
3 ΕΕ L 51 της 20.2.2014, σ. 1. 
4  ΕΕ L 204 της 11.7.2014, σ.1. 
5  COM(2014) 234 της 15.4.2014. 
6  COM(2014) 329 της 28.5.2014. 
7  COM(2014)461 της 9.7.2014. 

http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 5 για το έτος 2014 καλύπτει την κινητοποίηση 
του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για ποσό ύψους 46 998 528 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών. Η κινητοποίηση αφορά πλημμύρες στην Ιταλία 
(Σαρδηνία) τον Νοέμβριο του 2013, σεισμό στην Ελλάδα (Κεφαλληνία), χιονοθύελλες στη Σλοβενία, 
και τις ίδιες χιονοθύελλες συνοδευόμενες από πλημμύρες στην Κροατία, στα τέλη Ιανουαρίου/αρχές 
Φεβρουαρίου 2014. 

2. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΕΕ 
Διαφορετικά είδη φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, σεισμοί και χιονοθύελλες) προκάλεσαν 
σημαντικές ζημίες στα αιτούντα κράτη μέλη της ΕΕ Ιταλία, Ελλάδα, Σλοβενία και Κροατία. Ενώ η 
Ιταλία και η Ελλάδα επηρεάστηκαν από μη συνδεόμενα μεταξύ τους, διαφορετικά είδη καταστροφών, 
μία από τις χειρότερες χιονοθύελλες στην Ευρώπη έπληξε διάφορες χώρες, και είχε ιδιαίτερα 
αρνητικές επιπτώσεις στη Σλοβενία και την Κροατία. 

Μολονότι στις 28 Ιουνίου 2014 τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 661/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης8, οι ουσιαστικοί κανόνες δεν επιτρέπεται να τύχουν αναδρομικής εφαρμογής. Η Επιτροπή 
προέβη συνεπώς σε διεξοδική εξέταση των αιτήσεων σύμφωνα με τις αρχικές διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3 και 4 του εν λόγω κανονισμού. 

Τα σημαντικότερα στοιχεία των αξιολογήσεων συνοψίζονται κατωτέρω. 

2.1 Ιταλία– Πλημμύρες στη Σαρδηνία 
(1) Η Σαρδηνία επλήγη από ακραίες βροχοπτώσεις στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2013, γεγονός που 

οδήγησε στην υπερχείλιση πολλών ποταμών και προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες. 

(2) Η αίτηση της Ιταλίας ελήφθη στις 24 Ιανουαρίου 2014, εντός της προθεσμίας των 10 
εβδομάδων από την καταγραφή της πρώτης ζημίας στις 18 Νοεμβρίου 2013. 

(3) Πρόκειται για πλημμύρα φυσικής προέλευσης και, επομένως, εμπίπτει στο βασικό πεδίο 
εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης. 

(4) Οι ιταλικές αρχές εκτίμησαν τις συνολικές άμεσες ζημίες σε 652 418 691 ευρώ, δηλ. κάτω από 
το κατώτατο όριο για μείζονες καταστροφές ύψους 3,8 δισ. ευρώ που ισχύει για την Ιταλία το 
2014 (δηλ. 3 δισ. ευρώ σε τιμές 2002)· συνεπώς η καταστροφή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 
«μείζων φυσική καταστροφή» σύμφωνα με τον κανονισμό ΤΑΕΕ. 

(5) Η Ιταλία διαβίβασε λεπτομερή ανάλυση των ζημιών, σύμφωνα με την οποία τα μεγαλύτερα 
μερίδια αφορούν τις ζημίες στους τομείς των οδικών υποδομών και των υποδομών μεταφορών 
ύψους 156,5 εκατ. ευρώ, τις ζημίες στον τομέα των υδραυλικών δικτύων και των δικτύων 
ύδρευσης ύψους 224,6 εκατ. ευρώ και τις ζημίες σε δημόσια κτίρια ύψους 40,6 εκατ. ευρώ. Το 
συνολικό ύψος των ζημιών ιδιωτικής περιουσίας ανέρχεται σε 38,3 εκατ. ευρώ. 

(6) Δεδομένου ότι οι συνολικές άμεσες ζημίες παραμένουν κάτω από το κατώτατο όριο για 
μείζονες καταστροφές για την ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης, η αίτηση εξετάστηκε 
με βάση τα κριτήρια που ισχύουν για τις «τεράστιες περιφερειακές καταστροφές», όπως 
προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 τελευταίο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2012/2002 που ορίζει τις προϋποθέσεις κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης «υπό 

                                                 
8  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 661/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ L 189/143 της 

27.6.2014. 
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εξαιρετικές περιστάσεις». Με βάση τα κριτήρια αυτά, μια περιφέρεια μπορεί κατ’ εξαίρεση να 
λάβει ενίσχυση από το Ταμείο, εφόσον η εν λόγω περιφέρεια επλήγη από τεράστια 
καταστροφή, ιδίως φυσική, που επηρέασε το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της και είχε 
σοβαρές και μακροχρόνιες επιπτώσεις για τις συνθήκες διαβίωσης και για την οικονομική 
σταθερότητα της περιοχής. Ο κανονισμός τονίζει ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε 
απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές όπως οι νησιωτικές και οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης. Η Σαρδηνία δεν εμπίπτει σε αυτή την 
κατηγορία. Ο κανονισμός απαιτεί επίσης να εξετάζονται «με άκρα αυστηρότητα» οι αιτήσεις 
που υποβάλλονται βάσει των διατάξεων για «τεράστιες περιφερειακές καταστροφές».  

(7) Όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση για το Ταμείο Αλληλεγγύης (2002-2003)9 η Επιτροπή 
εκτιμά ότι, προκειμένου να έχουν νόημα στο εθνικό πλαίσιο τα ειδικά κριτήρια που αφορούν 
τις περιφερειακές καταστροφές, θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των σοβαρών 
περιφερειακών συμβάντων και εκείνων που έχουν απλώς τοπικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, τα τελευταία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών, ενώ 
τα πρώτα μπορούν να κριθούν επιλέξιμα προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ταμείου 
Αλληλεγγύης. 

(8) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002, για την έκτακτη κινητοποίηση του Ταμείου 
Αλληλεγγύης πρέπει να έχει πληγεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της περιφέρειας 
στην οποία αναφέρεται η αίτηση. Στην ιταλική αίτηση αναφέρεται ότι, από τον συνολικό 
πληθυσμό 1,288 εκατομμυρίου κατοίκων που ζουν στους 310 πληγέντες δήμους, 1,031 
εκατομμύριο άτομα επλήγησαν άμεσα από την καταστροφή. Συνεπώς, συνάγεται ότι το 
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού επλήγη άμεσα από την καταστροφή. 

(9) Όσον αφορά την υποχρέωση να καταδειχθούν σοβαρές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στις 
συνθήκες διαβίωσης και την οικονομική σταθερότητα της περιφέρειας, στην αίτηση 
περιγράφεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του εδάφους της Σαρδηνίας (εκτός από ένα μικρό 
τμήμα στο ανατολικό τμήμα της νήσου) επλήγη από την καταστροφή. Υπογραμμίζεται η 
καταστροφή και διακοπή σημαντικών υποδομών (όπως στους τομείς των μεταφορών, της 
ύδρευσης και της ηλεκτρικής ενέργειας), ο αντίκτυπος των πλημμυρών στο φυσικό 
περιβάλλον, οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και τον τουρισμό, καθώς και σε κατοικίες. 
Επιπλέον, αναμένεται μείωση των εξαγωγών μεταλλευτικών και λατομικών προϊόντων, καθώς 
και γεωργικών προϊόντων. Αναφέρθηκαν σημαντικές ζημίες σε φράγματα στην επαρχία 
Nuoro. Η διακοπή και καταστροφή του οδικού δικτύου και του δικτύου μεταφορών 
προκάλεσε πολλά προβλήματα στον πληθυσμό, ιδίως σε όσους μετακινούνται για να μεταβούν 
στον τόπο εργασίας τους. Η Ιταλία εκτιμά ότι η επισκευή του οδικού δικτύου και του δικτύου 
εφοδιασμού θα διαρκέσει πάνω από 2 έτη. Αναφέρθηκαν ζημίες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 
(συχνά οικογενειακές), καθώς και ζημίες στον γεωργικό τομέα, ο οποίος διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στη Σαρδηνία. 

(10) Το κόστος των επειγουσών ενεργειών πρώτης ανάγκης που είναι επιλέξιμες δυνάμει του 
άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού ΤΑΕΕ εκτιμήθηκε από τις ιταλικές αρχές σε 20,9 
εκατ. ευρώ και παρουσιάστηκε ανά είδος ενέργειας. Οι υψηλότερες δαπάνες εκτιμάται ότι θα 
πραγματοποιηθούν για υποδομές πρόληψης και άμεση προστασία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 

(11) Η πληγείσα περιφέρεια είναι επιλέξιμη ως «περιφέρεια μετάβασης» στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών (ΕΔΕ) ταμείων (2014-2020). Οι ιταλικές αρχές 
δεν δήλωσαν στην Επιτροπή ότι έχουν την πρόθεση να ανακατανείμουν τη χρηματοδότηση 
από τα προγράμματα των ΕΔΕ ταμείων για τη Σαρδηνία σε μέτρα αποκατάστασης.  

                                                 
9  Ετήσια έκθεση 2002-2003 και Αναφορά σχετικά με την εμπειρία που αποκτήθηκε μετά την πάροδο ενός έτους 

από την εφαρμογή του νέου μέσου, COM(2004) 397 τελικό της 26.5.2004. 
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(12) Οι ιταλικές αρχές επεσήμαναν ότι δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για τις επιλέξιμες 
δαπάνες. 

 

2.2 Ελλάδα – Σεισμοί στην Κεφαλληνία 
(1) Η Κεφαλληνία επλήγη από ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,8 της κλίμακας Ρίχτερ, ακολουθούμενο 

από δεκάδες σοβαρούς μετασεισμούς, βορειοανατολικά της νήσου, μεταξύ της 26ης 
Ιανουαρίου και της 3ης Φεβρουαρίου 2014, με αποτέλεσμα να μείνουν άστεγοι 3 000 
άνθρωποι και να συμβούν πολλοί τραυματισμοί. Πολλές κατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημίες, 
ενώ άνθρωποι χρειάστηκε να διανυκτερεύσουν πολλές νύχτες σε σκηνές ή σε στρατιωτικά 
πλοία. 

(2) Η αίτηση της Ελλάδας ελήφθη στις 28 Μαρτίου 2014, εντός της προθεσμίας των 10 
εβδομάδων από την καταγραφή της πρώτης ζημίας στις 26 Ιανουαρίου 2014. 

(3) Πρόκειται για σεισμό φυσικής προέλευσης και, επομένως, εμπίπτει στο βασικό πεδίο 
εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης. 

(4) Οι ελληνικές αρχές εκτίμησαν τις συνολικές άμεσες ζημίες σε 147 332 790 ευρώ, δηλ. κάτω 
από το κατώτατο όριο για μείζονες καταστροφές ύψους 1,2 δισ. ευρώ που ισχύει για την 
Ελλάδα το 2014 (δηλαδή 0,6% του ΑΕΕ βάσει των στοιχείων του 2012)· συνεπώς η 
καταστροφή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «μείζων φυσική καταστροφή» σύμφωνα με τον 
κανονισμό ΤΑΕΕ. 

(5) Δεδομένου ότι οι συνολικές άμεσες ζημίες παραμένουν κάτω από το κατώτατο όριο για 
μείζονες καταστροφές, για την ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης, η αίτηση εξετάστηκε 
με βάση τα κριτήρια που ισχύουν για τις «τεράστιες περιφερειακές καταστροφές», όπως 
προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 τελευταίο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2012/2002 που ορίζει τις προϋποθέσεις κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης «υπό 
εξαιρετικές περιστάσεις». Με βάση τα κριτήρια αυτά, μια περιφέρεια μπορεί κατ’ εξαίρεση να 
τύχει ενίσχυσης από το Ταμείο, εφόσον η εν λόγω περιφέρεια επλήγη από τεράστια 
καταστροφή, ιδίως φυσική, που επηρέασε το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της και είχε 
σοβαρές και μακροχρόνιες επιπτώσεις για τις συνθήκες διαβίωσης και για την οικονομική 
σταθερότητα της περιφέρειας. Ο κανονισμός τονίζει ότι πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή 
σε απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές όπως οι νησιωτικές και οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης. Η πληγείσα περιοχή στην Ελλάδα δεν 
εμπίπτει στην κατηγορία αυτή. Ο κανονισμός απαιτεί επίσης να εξετάζονται «με άκρα 
αυστηρότητα» οι αιτήσεις που υποβάλλονται με βάση τις διατάξεις για «τεράστιες 
περιφερειακές καταστροφές».  

(6) Όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση για το Ταμείο Αλληλεγγύης (2002-2003), η Επιτροπή 
εκτιμά ότι, προκειμένου να έχουν νόημα στο εθνικό πλαίσιο τα ειδικά κριτήρια που αφορούν 
τις περιφερειακές καταστροφές, θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των σοβαρών 
περιφερειακών συμβάντων και εκείνων που έχουν απλώς τοπικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, τα τελευταία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών, ενώ 
τα πρώτα μπορούν να κριθούν επιλέξιμα προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ταμείου 
Αλληλεγγύης. 

(7) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002, για την έκτακτη κινητοποίηση του Ταμείου 
Αλληλεγγύης πρέπει να έχει πληγεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της περιφέρειας 
στην οποία αναφέρεται η αίτηση. Στην ελληνική αίτηση αναφέρεται ότι από τους σεισμούς 
επλήγη το σύνολο του πληθυσμού των νησιών του Ιονίου Πελάγους, περίπου 208 000 
κάτοικοι, ενώ οι σοβαρότερες επιπτώσεις έγιναν αισθητές στα νησιά Κεφαλληνία και Ιθάκη τα 
οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα άλλα τμήματα των Ιονίων Νήσων 
επλήγησαν σε μικρότερο βαθμό. Μετά τον πρώτο σεισμό, χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν 
να διανυκτερεύσουν σε στρατιωτικές σκηνές ή να φιλοξενηθούν σε πλοία. Η παροχή 
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ηλεκτρικής ενέργειας διεκόπη. Και νέοι κύριοι σεισμοί εκδηλώθηκαν στις 3 και στις 4 
Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να μείνουν άστεγοι 3 000 άνθρωποι. Η σεισμική δραστηριότητα 
συνεχίστηκε τον Μάρτιο. Πολλοί κάτοικοι των νήσων δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στις 
κατοικίες τους για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω των συνεχιζόμενων μετασεισμών. 
Επιπλέον, και δημόσια κτίρια υπέστησαν σημαντικές ζημίες. Τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία 
παρέμειναν κλειστά έως τα μέσα Φεβρουαρίου. Οι πτώσεις βράχων και οι κατολισθήσεις 
κατέστησαν πολλούς δρόμους αδιάβατους. Τα αξιόπιστα στοιχεία που προσκομίστηκαν 
επιτρέπουν να συναχθεί το συμπέρασμα ότι επλήγη άμεσα το μεγαλύτερο μέρος του 
πληθυσμού της περιφέρειας. 

(8) Όσον αφορά την υποχρέωση να καταδειχθούν οι σοβαρές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στις 
συνθήκες διαβίωσης και στην οικονομική σταθερότητα της περιοχής, η αίτηση παρουσιάζει 
τις συνέπειες της καταστροφής για ολόκληρη την περιφέρεια των Ιονίων Νήσων, οι 
σοβαρότερες από τις οποίες επικεντρώνονται στην Κεφαλληνία και την Ιθάκη όπου 
εκτεταμένες ήταν οι ζημίες που υπέστησαν κατοικίες, δημόσια κτίρια, υποδομές και δίκτυα, 
λιμενικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις, καθώς και πολιτιστικοί χώροι, εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και χώροι υγειονομικής περίθαλψης. Στην αίτηση περιγράφονται οι σοβαρές 
συνέπειες για τον πληθυσμό, παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις, 
ιδίως όσον αφορά τον τουριστικό τομέα και τον τομέα της γεωργίας/αλιείας, που επιδείνωσαν 
περαιτέρω την ήδη χειμαζόμενη οικονομία του νησιού. Ωστόσο, οι οικονομικές επιπτώσεις 
υπερβαίνουν την πληγείσα περιοχή και επηρεάζουν σοβαρά ολόκληρη την περιφέρεια. Ιδίως ο 
τουρισμός, ο σημαντικότερος οικονομικός τομέας, πλήττεται από τις υλικές ζημίες στις 
υποδομές και τους πολιτιστικούς χώρους, καθώς και από τις ακυρώσεις. Εξαιτίας της 
αδυναμίας λειτουργίας ικανοποιητικής οδικής και θαλάσσιας σύνδεσης και της 
αποδιοργάνωσης της οικονομικής ζωής του τοπικού πληθυσμού, πολλές επιχειρήσεις 
διέκοψαν τη λειτουργία τους. Εξάλλου, η Ελλάδα αναφέρει ότι, εξαιτίας του πρώτου κύριου 
σεισμού στην Κεφαλληνία, 100 κατοικίες πρέπει να κατεδαφιστούν, περίπου 1 100 κατοικίες 
έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες, ενώ 1 400 κατοικίες υπέστησαν λιγότερο σοβαρές ζημίες και 
κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλες. Τα προβλήματα όσον αφορά τα δίκτυα ύδρευσης και 
αποχέτευσης επιδεινώνουν περαιτέρω τις συνθήκες διαβίωσης. 

(9) Το κόστος των επειγουσών ενεργειών πρώτης ανάγκης που είναι επιλέξιμες βάσει του άρθρου 
3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου εκτιμήθηκε από τις 
ελληνικές αρχές σε 76,8 εκατ. ευρώ και αναλύθηκε ανά είδος ενέργειας. Το μεγαλύτερο μέρος 
αφορά την άμεση αποκατάσταση του οδικού δικτύου και ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ. 

(10) Η πληγείσα περιφέρεια είναι επιλέξιμη ως «περιφέρεια μετάβασης» στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών (ΕΔΕ) ταμείων (2014-2020). Οι ελληνικές αρχές 
δεν δήλωσαν στην Επιτροπή την πρόθεση να ανακατανείμουν τη χρηματοδότηση από τα 
προγράμματα των ΕΔΕ ταμείων για τις Ιόνιες νήσους σε μέτρα αποκατάστασης. 

(11) Οι ελληνικές αρχές επεσήμαναν ότι δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για τις επιλέξιμες 
δαπάνες.  

2.3 Σλοβενία – Χιονοθύελλα 
(1) Η Σλοβενία επλήγη από μία από τις χειρότερες χιονοθύελλες που έχουν σημειωθεί εδώ και 

δεκαετίες, η οποία εκδηλώθηκε σε κάποια τμήματα της Ευρώπης πλήττοντας πολλές χώρες, 
μεταξύ των οποίων την Κροατία, τη Σερβία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Η Σλοβενία 
επλήγη κυρίως από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 27 Φεβρουαρίου 2014· σχεδόν τα μισά δάση της 
χώρας επλήγησαν από τον πάγο, ενώ ένα στα τέσσερα νοικοκυριά έμεινε χωρίς ρεύμα, αφού 
οι έντονες χιονοπτώσεις προκάλεσαν την κατάρρευση δένδρων και γραμμών ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

(2) Η αίτηση της Σλοβενίας ελήφθη στις 4 Απριλίου 2014, εντός της προθεσμίας των 10 
εβδομάδων από την καταγραφή της πρώτης ζημίας στις 30 Ιανουαρίου 2014. 
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(3) Πρόκειται για χιονοθύελλα φυσικής προέλευσης και, επομένως, εμπίπτει στο βασικό πεδίο 
εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης. 

(4) Οι σλοβενικές αρχές εκτιμούν τις συνολικές άμεσες ζημίες σε 428 733 722 ευρώ. Το ποσό 
αυτό αντιπροσωπεύει 1,23 % του ΑΕΕ της Σλοβενίας και υπερβαίνει το κατώτατο όριο για την 
κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης ύψους 209,6 εκατ. ευρώ που ισχύει για τη Σλοβενία 
το 2014 (δηλαδή 0,6% του ΑΕΕ με βάση τα στοιχεία του 2012). Δεδομένου ότι οι εκτιμώμενες 
συνολικές άμεσες ζημίες υπερβαίνουν το κατώτατο όριο, η καταστροφή μπορεί να 
χαρακτηριστεί «μείζων φυσική καταστροφή». Το σύνολο των άμεσων ζημιών αποτελεί τη 
βάση για τον υπολογισμό του ποσού της χρηματοδοτικής ενίσχυσης. Η χρηματοδοτική 
ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τις επείγουσες ενέργειες πρώτης ανάγκης, που 
ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού. 

(5) Όσον αφορά τον αντίκτυπο και τις επιπτώσεις της καταστροφής, οι σλοβενικές αρχές 
αναφέρουν σοβαρές ζημίες σε δάση, εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, επιχειρήσεις, καθώς και στο δίκτυο μεταφορών και το οδικό 
δίκτυο. Επλήγησαν 160 από 212 δήμους σε δώδεκα σλοβενικές περιφέρειες. 62 μνημεία 
πολιτιστικής κληρονομιάς υπέστησαν ζημίες από τον πάγο, το χιόνι ή τις πλημμύρες. Λόγω 
των δυσμενών συνθηκών και των ζημιών σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρισμού, από τη 
διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας επλήγησαν 120 000 νοικοκυριά, που 
αντιπροσωπεύουν πάνω από το 15% του πληθυσμού της Σλοβενίας. Μέσω του μηχανισμού 
πολιτικής προστασίας της ΕΕ, καθώς και σε διμερές επίπεδο, 11 χώρες εφοδίασαν τη Σλοβενία 
με 172 ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, εκ των οποίων τα 83 υψηλής δυναμικότητας. Συνολικά, 
1 400 ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και γεννήτριες εγκαταστάθηκαν στις πληγείσες περιοχές σε 
ολόκληρη τη Σλοβενία με σκοπό την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για τις επείγουσες ανάγκες 
των πληγέντων κατοίκων και για τη λειτουργία των σημείων άντλησης πόσιμου νερού. Στην 
αιχμή των γεγονότων, κλειστά παρέμειναν σε ποσοστό 40% τα σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα νηπιαγωγεία. Επιπλέον, σημαντική είναι η ζημία 
στον δασικό τομέα. Η Σλοβενία εκτιμά ότι το 50% και πλέον του συνόλου των δασών υπέστη 
ζημίες (ύψους 214 εκατ. ευρώ). Τα μέτρα καθαρισμού και αποκατάστασης αναμένεται να 
διαρκέσουν μεγάλο χρονικό διάστημα. Η αίτηση κατέδειξε ότι η χιονοθύελλα προκάλεσε 
σημαντικές ζημίες. 

(6) Το κόστος των επειγουσών ενεργειών πρώτης ανάγκης που είναι επιλέξιμες βάσει του άρθρου 
3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου εκτιμήθηκε από τις 
σλοβενικές αρχές σε 266,0 εκατ. ευρώ και αναλύθηκε ανά είδος ενέργειας. Το μεγαλύτερο 
μέρος του κόστους των ενεργειών έκτακτης ανάγκης (άνω των 80 εκατ. ευρώ) αφορά 
ενέργειες αποκατάστασης στον τομέα των υποδομών και της ενέργειας. 

(7) Οι πληγείσες περιοχές εν μέρει εμπίπτουν στην κατηγορία των «λιγότερο ανεπτυγμένων 
περιφερειών» και εν μέρει στην κατηγορία των «περισσότερο ανεπτυγμένων περιφερειών» 
των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών (EΔΕ) ταμείων (2014-2020). Οι σλοβενικές 
αρχές δεν δήλωσαν στην Επιτροπή την πρόθεση να ανακατανείμουν τη χρηματοδότηση από 
τα προγράμματα των ΕΔΕ ταμείων για τη Σλοβενία σε μέτρα αποκατάστασης. 

(8) Οι σλοβενικές αρχές επεσήμαναν ότι δεν υπάρχει καμία ασφαλιστική κάλυψη για τις 
επιλέξιμες δαπάνες. 

2.4 Κροατία – Πάγος και πλημμύρες 
(1) Η Κροατία επλήγη από το ίδιο καιρικό φαινόμενο που οδήγησε τη Σλοβενία στην υποβολή 

αίτησης για το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ. Ειδικότερα, επλήγησαν οι βορειοδυτικές 
περιφέρειες και τμήμα της βόρειας Αδριατικής. Επιπλέον, από τις 12 Φεβρουαρίου, η τήξη 
των πάγων και του χιονιού οδήγησε σε πλημμύρα, η οποία προκάλεσε πρόσθετες ζημίες σε 
σημαντικές δημόσιες βασικές υποδομές, καθώς και σε ιδιωτική και δημόσια περιουσία. 

(2) Η αίτηση της Κροατίας ελήφθη στις 9 Απριλίου 2014, εντός της προθεσμίας των 10 
εβδομάδων από την καταγραφή της πρώτης ζημίας στις 31 Ιανουαρίου 2014. 
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(3) Πρόκειται για χιονοθύελλα και πλημμύρα φυσικής προέλευσης και, επομένως, εμπίπτουν στο 
βασικό πεδίο εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης. 

(4) Οι κροατικές αρχές εκτίμησαν τις συνολικές άμεσες ζημίες σε 291 904 630 ευρώ. Το ποσό 
αυτό αντιπροσωπεύει το 0,69% του ΑΕΕ της Κροατίας και υπερβαίνει το κατώτατο όριο για 
την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης ύψους 254,2 εκατ. ευρώ που ισχύει για την 
Κροατία το 2014 (δηλαδή, το 0,6% του ΑΕΕ με βάση τα στοιχεία του 2012). Δεδομένου ότι οι 
εκτιμώμενες συνολικές άμεσες ζημίες υπερβαίνουν το κατώτατο όριο, η καταστροφή μπορεί 
να χαρακτηριστεί «μείζων φυσική καταστροφή». Το σύνολο των άμεσων ζημιών αποτελεί τη 
βάση για τον υπολογισμό του ποσού της χρηματοδοτικής ενίσχυσης. Η χρηματοδοτική 
ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τις επείγουσες ενέργειες πρώτης ανάγκης, που 
ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού. 

(5) Όσον αφορά τον αντίκτυπο και τις επιπτώσεις της καταστροφής, οι κροατικές αρχές 
αναφέρουν ότι επλήγησαν οι ακόλουθες 5 περιοχές: Primorje-Gorski Kotar, Karlovac, Sisak-
Moslavina, Varaždin και Ζάγκρεμπ. Λόγω του μεγάλου βάρους του πάγου πάνω στα δένδρα 
και τις υποδομές, δένδρα έπεσαν και οι κορμοί τους ράγισαν, ενώ οι γραμμές παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος (που είχαν καλυφθεί έως και με 10 εκατοστά πάγου), θραύστηκαν, 
καθιστώντας τους δρόμους αδιάβατους και επιδεινώνοντας την κατάσταση αφήνοντας 
πολλούς οικισμούς χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ως επακόλουθο της διακοπής ρεύματος διεκόπη η 
δημόσια υδροδότηση καθόλη τη διάρκεια της χιονοθύελλας, γεγονός που επηρέασε σε μεγάλο 
βαθμό την καθημερινή ζωή του πληθυσμού, καθώς και τη λειτουργία των δημόσιων 
ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων. Τα πεσμένα δέντρα κατέστησαν τους δρόμους αδιάβατους 
με αποτέλεσμα ο πληγείς πληθυσμός να μην μπορεί να μεταβεί στην εργασία του και 
ορισμένοι να αποκλειστούν. Για παροχή βοήθειας στον ηλικιωμένο πληθυσμό και στις 
αποκλεισθείσες περιοχές επιστρατεύτηκαν οι ειδικές δυνάμεις. Τα πεσμένα δέντρα είχαν 
επίσης ως αποτέλεσμα την πενθήμερη διακοπή του σιδηροδρομικού δικτύου στη γραμμή 
M202 Ζάγκρεμπ-Rijeka. Παρόμοια κατάσταση επικράτησε και στο δημόσιο οδικό δίκτυο. Η 
Κροατία αναφέρει ότι επλήγη το σύνολο του δικτύου 35 kV (93 χλμ )· ζημίες υπέστησαν 
συνολικά 503 χλμ γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 98 ηλεκτρικές στήλες. Η 
χιονοθύελλα έπληξε έκταση άνω των 56 000 εκταρίων δάσους εκ των οποίων περίπου 10 000 
εκτάρια καταστράφηκαν. Συνοπτικά, πλημμύρισαν 1 180 κατοικίες και 1 390 κτίρια 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, και 3 720 κάτοικοι επλήγησαν συνολικά από τις πλημμύρες. Η 
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες συνέδραμε τον κροατικό Ερυθρό Σταυρό 
στην προσπάθεια ανακούφισης από τα δεινά των θυμάτων των πρωτοφανών πλημμυρών στην 
πόλη Sisak. Πέραν αυτού, η Κροατία ανέφερε αρκετές κατολισθήσεις που προκάλεσαν ζημίες 
στις υποδομές μεταφορών. 

(6) Το κόστος των επειγουσών ενεργειών πρώτης ανάγκης που είναι επιλέξιμες βάσει του άρθρου 
3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου εκτιμήθηκε από τις 
κροατικές αρχές σε 135,2 εκατ. ευρώ και αναλύθηκε ανά είδος ενέργειας. Το μεγαλύτερο 
μέρος του κόστους των ενεργειών έκτακτης ανάγκης (άνω των 105,4 εκατ. ευρώ) αφορά 
ενέργειες καθαρισμού των περιοχών και των φυσικών ζωνών που επλήγησαν από την 
καταστροφή. 

(7) Οι πληγείσες περιοχές εμπίπτουν στην κατηγορία των «λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών» 
στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων (2014-2020). Οι κροατικές αρχές δεν δήλωσαν στην 
Επιτροπή την πρόθεση να ανακατανείμουν τη χρηματοδότηση από τα προγράμματα των ΕΔΕ 
ταμείων για την Κροατία σε μέτρα αποκατάστασης.  

(8) Οι κροατικές αρχές επεσήμαναν ότι δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για τις επιλέξιμες 
δαπάνες. 
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3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Δεδομένου ότι η αλληλεγγύη αποτέλεσε τον κύριο λόγο ίδρυσης του Ταμείου, η Επιτροπή θεωρεί ότι 
η ενίσχυση από το Ταμείο θα πρέπει να είναι προοδευτική. Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με την μέχρι 
τώρα πρακτική, το μέρος των ζημιών που υπερβαίνει το κατώφλιο παρέμβασης (0,6% του ΑΕΕ ή 3 
δισεκ. ευρώ σε τιμές 2002, ανάλογα με το ποιο είναι το χαμηλότερο ποσό) πρέπει να οδηγήσει σε 
μεγαλύτερη ένταση ενίσχυσης σε σχέση με τις ζημίες που δεν υπερβαίνουν το κατώτατο όριο. Το 
ποσοστό που εφαρμόστηκε κατά το παρελθόν για τον υπολογισμό των επιδοτήσεων σε περιπτώσεις 
μειζόνων καταστροφών ήταν 2,5% του συνόλου των άμεσων ζημιών κάτω από το κατώφλιο 
κινητοποίησης του Ταμείου και 6% πάνω από αυτό. Η μέθοδος υπολογισμού της ενίσχυσης από το 
Ταμείο Αλληλεγγύης καθορίστηκε στην ετήσια έκθεση 2002-2003 για το Ταμείο Αλληλεγγύης και 
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Προτείνεται να εφαρμοστούν τα ίδια ποσοστά και να χορηγηθούν τα ακόλουθα ποσά ενίσχυσης: 
 

Καταστροφή 
Άμεση ζημία 

(σε ευρώ) 

Κατώφλι 
(σε εκατ. ευρώ) 

Ποσό 
βασιζόμενο 
στο 2,5% 

(σε ευρώ) 

Ποσό βασιζόμενο 
στο 6% 

(σε ευρώ) 

Συνολικό ποσό 
προτεινόμενης 
ενίσχυσης 

(σε ευρώ) 

Πλημμύρες στην 
Ιταλία  

652 418 691 3 752,330 16 310 467 ~ 16 310 467 

Σεισμός στην 
Ελλάδα  

147 332 790 1 168,231 3 683 320 ~ 3 683 320 

Χιονοθύελλα στη 
Σλοβενία  428 733 722 209.587 5 239 675 13 148 803 18 388 478 

Πάγος /πλημμύρες 
στην Κροατία  

291 904 630 254.229 6 355 725 2 260 538 8 616 263 

ΣΥΝΟΛΟ 46 998 528 

Δεδομένου ότι πρόκειται για την πρώτη απόφαση κινητοποίησης του 2014, το συνολικό ποσό της 
βοήθειας που προτείνεται ανωτέρω συνάδει με το ανώτατο όριο του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου (ΠΔΠ) ύψους 530,6 εκατ. ευρώ (500 εκατ. ευρώ σε τιμές του 2011) και διασφαλίζεται 
επίσης ότι το απαιτούμενο ένα τέταρτο του ποσού αυτού θα είναι διαθέσιμο την 1η Οκτωβρίου 2014 
για την κάλυψη των αναγκών που θα ανακύψουν μέχρι το τέλος του έτους. 

Εν κατακλείδι, προτείνεται να κινητοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης για καθεμία από τις περιπτώσεις 
αυτές και να εγγραφούν οι αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2014 στη θέση του 
προϋπολογισμού 13 06 01, τόσο σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις 
πληρωμών. 

Δεδομένου ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι ένα ειδικό μέσο, όπως καθορίζεται στον κανονισμό για 
το ΠΔΠ, οι αντίστοιχες πιστώσεις θα πρέπει να ενταχθούν στον προϋπολογισμό εκτός των 
αντίστοιχων ανώτατων ορίων του ΠΔΠ. 
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4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΔΠ 

Προϋπολογισμός 2014  
(περιλ. των ΔΠ 1 και ΣΔΠ 2 και 4/2014)

Σχέδιο διορθωτικού 
προϋπολογισμού 5/2014 

Προϋπολογισμός 2014  
(περιλ. των ΔΠ 1 και ΣΔΠ 2 έως 

5/2014) 

Τομέας 

ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ 
1. Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη 
63 986 340 779 66 374 487 058  63 986 340 779 66 374 487 058

Ανώτατο όριο 63 973 000 000   63 973 000 000  
Περιθώριο 75 989 221   75 989 221  

1α Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και 
την απασχόληση 

16 484 010 779 12 028 322 326  16 484 010 779 12 028 322 326

Ανώτατο όριο 16 560 000 000   16 560 000 000  
Περιθώριο 75 989 221   75 989 221  

1β  Οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή 

47 502 330 000 54 346 164 732  47 502 330 000 54 346 164 732

Ανώτατο όριο 47 413 000 000   47 413 000 000  
Περιθώριο -89 330 000   -89 330 000  

Μηχανισμός ευελιξίας 89 330 000   89 330 000  
Περιθώριο 0   0  

2.  Διατηρήσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι 59 267 214 684 56 564 930 369  59 267 214 684 56 564 930 369
Ανώτατο όριο 59 303 000 000   59 303 000 000
Περιθώριο 35 785 316   35 785 316

Εκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) — Δαπάνες σχετικές με 
την αγορά και άμεσες ενισχύσεις 

43 778 100 000 43 776 956 403  43 778 100 000 43 776 956 403

Επιμέρους ανώτατο όριο 44 130 000 000   44 130 000 000  
Καθαρή μεταφορά μεταξύ ΕΓΤE και ΕΓΤΑΑ 351 900 000   351 900 000  

Περιθώριο     
3.  Ασφάλεια και ιθαγένεια 2 171 998 732 1 677 039 976  2 171 998 732 1 677 039 976

Ανώτατο όριο 2 179 000 000   2 179 000 000  
Περιθώριο 7 001 268   7 001 268  

4.  Η Ευρώπη στον κόσμο 8 325 000 000 6 842 004 256  8 325 000 000 6 842 004 256
Ανώτατο όριο 8 335 000 000   8 335 000 000  
Περιθώριο 10 000 000   10 000 000  

5.  Διοίκηση 8 404 517 081 8 405 389 881  8 404 517 081 8 405 389 881
Ανώτατο όριο 8 721 000 000   8 721 000 000
Περιθώριο 316 482 919   316 482 919

Εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των 
θεσμικών οργάνων 

6 797 392 438 6 798 265 238  6 797 392 438 6 798 265 238

Επιμέρους ανώτατο όριο 7 056 000 000   7 056 000 000  
Περιθώριο 258 607 562   258 607 562  

6.  Αντισταθμίσεις 28 600 000 28 600 000  28 600 000 28 600 000
Ανώτατο όριο 29 000 000   29 000 000  
Περιθώριο 400 000   400 000  

Σύνολο 142 183 671 276 139 892 451 540  142 183 671 276 139 892 451 540
Ανώτατο όριο 142 540 000 000 135 866 000 000  142 540 000 000 135 866 000 000

Μηχανισμός ευελιξίας 89 330 000  89 330 000  
Περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες 4 026 700 000  4 026 700 000

Περιθώριο 445 658 724 248 460  445 658 724 248 460
 Ειδικοί μηχανισμοί 456 181 000 350 000 000 46 998 528 46 998 528 503 179 528 396 998 528

Γενικό σύνολο 142 639 852 276 140 242 451 540  142 686 850 804 140 289 450 068

 


