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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 288/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Φεβρουαρίου 2014
σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τον κανονισμό (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, όσον αφορά
το υπόδειγμα για τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και
την απασχόληση», και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής
εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όσον αφορά το υπόδειγμα
για τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. Κάθε υπόδειγμα θα θέτει
ενιαίους όρους παρουσίασης των στοιχείων σε κάθε τμήμα
των επιχειρησιακών προγραμμάτων ή των προγραμμάτων
συνεργασίας. Αυτό είναι αναγκαίο για να εξασφαλίζεται ότι
τα στοιχεία έχουν συνοχή, είναι συγκρίσιμα και, εφόσον
χρειάζεται, μπορούν να αθροίζονται.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρω
παϊκού 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 Ανά
πτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει
ακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνο
χής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (1), και ιδίως το
άρθρο 96 παράγραφος 9,

(2)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού συνδέονται στενά,
εφόσον αφορούν απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των
προγραμμάτων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Για να
εξασφαλιστεί η συνέπεια ανάμεσα σε αυτές τις διατάξεις, οι
οποίες θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα, και για να
διευκολυνθεί η πλήρης εικόνα και η ευχερής πρόσβαση στο
κείμενο των διατάξεων αυτών για όλους τους κατοίκους της
ΕΕ, κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν σε έναν ενιαίο
κανονισμό οι διατάξεις για την καθιέρωση των υποδειγμάτων
για τα προγράμματα που πρόκειται να θεσπιστούν στο πλαί
σιο της πολιτικής συνοχής με τις εκτελεστικές πράξεις που
απαιτούνται από τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
και (ΕΕ) αριθ. 1299/2013.

(3)

Τα υποδείγματα θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη
του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, που
αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 4 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013, όσον αφορά το περιεχόμενο και την
υποβολή επιχειρησιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων
συνεργασίας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ορίζουν τον τρόπο
εισαγωγής των στοιχείων των επιχειρησιακών προγραμμάτων
και των προγραμμάτων συνεργασίας στο σύστημα ηλεκτρο
νικής ανταλλαγής δεδομένων. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει
να επηρεάζει την τελική παρουσίαση των επιχειρησιακών
προγραμμάτων και των προγραμμάτων συνεργασίας, συμπε
ριλαμβανομένης της παρουσίασης κειμένου και πινάκων,
αφού το σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων θα
πρέπει να επιτρέπει διαφορετικούς τρόπους δομής και
παρουσίασης των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο σύστημα
αυτό.

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών
διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφι
κής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ
ξης (2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 11,
Ύστερα από διαβούλευση με την επιτροπή συντονισμού για τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, η οποία συστάθηκε
δυνάμει του άρθρου 150 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1303/2013,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Είναι αναγκαίο να καθιερωθούν δύο υποδείγματα, ένα για τα
επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «Επεν
δύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και ένα για τα
επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου της

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.
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Το υπόδειγμα για τα επιχειρησιακά προγράμματα θα πρέπει
να αντιστοιχεί στη δομή του επιχειρησιακού προγράμματος
που ορίζεται στο άρθρο 96 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1303/2013 και το υπόδειγμα για τα προγράμματα συνερ
γασίας θα πρέπει να αντιστοιχεί στη δομή του προγράμματος
συνεργασίας που ορίζεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1299/2013. Με σκοπό να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι
για την εισαγωγή στοιχείων, τα υποδείγματα θα πρέπει να
καθορίζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε πεδίου του
συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων. Επιπλέον
των δομημένων στοιχείων, τα υποδείγματα θα πρέπει να
προβλέπουν τη δυνατότητα υποβολής μη δομημένων στοι
χείων υπό τη μορφή υποχρεωτικών ή μη παραρτημάτων. Για
τα παραρτήματα αυτά δεν είναι απαραίτητο να καθοριστούν
τεχνικά χαρακτηριστικά.
Για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των κανονισμών (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1299/2013, τα υποδείγ
ματα θα πρέπει να εντοπίζουν τα στοιχεία που υπόκεινται σε
εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του
προγράμματος. Επίσης, το υπόδειγμα για τα επιχειρησιακά
προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην
ανάπτυξη και την απασχόληση» θα πρέπει να εντοπίζει, επί
σης, τα στοιχεία που μπορούν να ενσωματωθούν αποκλει
στικά στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης, σύμφωνα με το άρθρο
96 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.
Επιπλέον, είναι αναγκαίο να καθοριστούν τα τμήματα του
υποδείγματος για τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαί
σιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχό
ληση» που δεν θα πρέπει να συμπληρώνονται από τα κράτη
μέλη, αν τα επιχειρησιακά προγράμματα αφορούν αποκλει
στικά την τεχνική υποστήριξη ή την πρωτοβουλία για την
απασχόληση των νέων, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου (1). Επειδή οι απαιτήσεις, όσον
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αφορά το περιεχόμενο, για τα επιχειρησιακά προγράμματα
που αφορούν ειδικά κοινά χρηματοδοτικά μέσα εγγύησης
και τιτλοποίησης χωρίς ανώτατο όριο υπέρ των πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη
σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (2), και τα οποία
υλοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, απο
τελούν υποσύνολο των απαιτήσεων για το περιεχόμενο
άλλων προγραμμάτων στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις
στην ανάπτυξη και την απασχόληση», είναι αναγκαίο να
καθοριστούν τα πεδία του αντίστοιχου υποδείγματος που
θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτά τα ειδικά προγράμ
ματα.
(7)

Για την ταχεία εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον
παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί
σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Το υπόδειγμα για την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμά
των στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» καθορίζεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονι
σμού.
2.
Το υπόδειγμα για την κατάρτιση προγραμμάτων συνεργασίας
στο πλαίσιο του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος
Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2014.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοι
νωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1081/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470).

(2) Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό
των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124
της 20.5.2003, σ. 36).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΟΥ

CCI

<0.1 type=‘S’ maxlength=‘15’ input=‘S’ “SME”> (1)

Τίτλος

<0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ «SME»>

Έκδοση

<0.3 type=‘N’ input=‘G’ «SME»>

Πρώτο έτος

<0.4 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’ «SME»>

Τελευταίο έτος

<0.5 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’ «SME»>

Επιλέξιμο από

<0.6 type=‘D’ input=‘G’ «SME»>

Επιλέξιμο έως

<0.7 type=‘D’ input=‘G’ «SME»>

Αριθμός απόφασης ΕΚ

<0.8 type=‘S’ input=‘G’ «SME»>

Ημερομηνία απόφασης ΕΚ

<0.9 type=‘D’ input=‘G’ «SME»>

Αριθμός τροποποιητικής απόφασης ΚΜ

<0.10 type=‘S’ maxlength=‘20’ input=‘M’ «SME»>

Ημερομηνία τροποποιητικής απόφασης ΚΜ

<0.11 type=‘D’ input=‘M’ «SME»>

Ημερομηνία θέσης σε ισχύ της τροποποιητικής
απόφασης του ΚΜ

<0.12 type=‘D’ input=‘M’ «SME»>

Περιφέρειες NUTS που καλύπτονται από το
επιχειρησιακό πρόγραμμα

<0.12 type=‘S’ input=‘S“SME>

(1) Υπόμνημα χαρακτηριστικών των πεδίων:
τύπος: N = αριθμός, D = ημερομηνία, S = στοιχειοσειρά, C = τετραγωνίδιο επιλογής, P = ποσοστό, B = Boolean
απόφαση: N = Δεν αποτελεί μέρος της απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος
εισαγωγή: M = χειρωνακτικά, S = επιλογή, G = από το σύστημα
“maxlength”= Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων των κενών
PA – Y = Το στοιχείο μπορεί να καλυφθεί μόνο από τη συμφωνία εταιρικής σχέσης
TA – NA = δεν ισχύει στην περίπτωση επιχειρησιακών προγραμμάτων που αφορούν αποκλειστικά την τεχνική υποστήριξη
TA – NA = δεν ισχύει στην περίπτωση επιχειρησιακών προγραμμάτων που αφορούν αποκλειστικά την πρωτοβουλία για την απασχόληση
των νέων
SME = ισχύει και για προγράμματα που αφορούν κοινά χρηματοδοτικά μέσα εγγύησης και τιτλοποίησης χωρίς ανώτατο όριο για ΜΜΕ που
υλοποιούνται από την ΕΤΕπ

ΤΜΗΜΑ 1
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
[Σχετ.: άρθρο 27 παράγραφος 1 και στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου] (1)
1.1.

Στρατηγική για τη συμβολή του επιχειρησιακού προγράμματος στη στρατηγική της Ένωσης για την έξυπνη,
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής

1.1.1.

Περιγραφή της στρατηγικής του προγράμματος για να συμβάλει στη στρατηγική της Ένωσης για την έξυπνη, βιώσιμη
και δίχως αποκλεισμούς ανάπτυξη και την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.
<1.1.1 type=‘S’ maxlength=‘70000’ input=‘M’>

(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 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).
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Αιτιολόγηση της επιλογής των θεματικών στόχων και των αντίστοιχων επενδυτικών προτεραιοτήτων λαμβάνοντας υπόψη
το σύμφωνο εταιρικής σχέσης, με βάση τον εντοπισμό των περιφερειακών και, όπου ενδείκνυται, εθνικών αναγκών,
συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που προσδιορίζονται στις σχετικές, ειδικές ανά
χώρα, συστάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και τις σχετικές συστάσεις του
Συμβουλίου που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την εκ των
προτέρων αξιολόγηση.
Πίνακας 1
Αιτιολόγηση της επιλογής των θεματικών στόχων και των επενδυτικών προτεραιοτήτων
Επιλεγμένος θεματικός στόχος

<1.1.2 type=‘S’ input=‘S’ PA=Y
TA=”NA”>

1.2.

Επιλεγμένη επενδυτική προτεραιότητα

<1.1.3 type=‘S’ input=‘S’ PA=Y
TA=”NA”>

Αιτιολόγηση της επιλογής

<1.1.4 type=‘S’ maxlength=‘1000’
input=‘M’ PA=Y TA=”NA”>

Αιτιολόγηση της χρηματοδότησης
Αιτιολόγηση της χρηματοδότησης (δηλαδή της υποστήριξης της Ένωσης) για κάθε θεματικό στόχο και, κατά περίπτωση,
κάθε επενδυτική προτεραιότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις θεματικής συγκέντρωσης, λαμβάνοντας υπόψη την εκ των
προτέρων αξιολόγηση.
<1.2.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ PA=Y TA=”NA”>

Επισκόπηση της επενδυτικής στρατηγικής για το επιχειρησιακό πρόγραμμα
Άξονας προτεραιότητας

<1.2.3 type=‘N’
input=‘G>’

Ποσοστό της συνολικής
στήριξης της Ένωσης για το
επιχειρησιακό πρόγραμμα (5)

<1.2.4 type=‘P’
input=«G»>

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων.
Συνολική στήριξη της Ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατανομής και του αποθεματικού επίδοσης).
Στοιχεία ανά Ταμείο και άξονα προτεραιότητας.
Τίτλος του θεματικού στόχου (δεν ισχύει για την τεχνική συνδρομή).
Τίτλος της επενδυτικής προτεραιότητας (δεν ισχύει για την τεχνική βοήθεια).

Θεματικός στόχος (6)

<1.2.5 type=‘S’
input=‘G’>

Επενδυτικές προτεραι
ότητες (7)

<1.2.6 type=‘S’
input=‘G’>

Ειδικοί στόχοι που
αντιστοιχούν στην
επενδυτική προτεραιότητα

Κοινοί και ειδικοί για το πρόγραμμα
δείκτες αποτελεσμάτων για τους
οποίους έχει τεθεί στόχος

<1.2.7 type=‘S’
input=‘G’>

<1.2.8 type=‘S’ input=‘G’>

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

<1.2.2 type=‘S’
input=‘G’>

Στήριξη της Ένωσης (4)
(σε ευρώ)

EL

<1.2.1 type=‘S’
input=‘G’>

Ταμείο (ΕΤΠΑ (1), Ταμείο
Συνοχής, ΕΚΤ (2) ή ΠΑΝ) (3)

22.3.2014

Πίνακας 2

L 87/5

EL
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΜΗΜΑ 2
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
[σχετ.: στοιχεία β) και γ) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
2.A

Περιγραφή των αξόνων προτεραιότητας, εκτός της τεχνικής βοήθειας
[σχετ.: στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

2.Α.1

2.A.2

Άξονας προτεραιότητας (επαναλαμβάνεται για κάθε άξονα προτεραιότητας)
Κωδικός του άξονα προτεραιότητας

<2A.1 type=‘N’ input=‘G’ “SME»>

Τίτλος του άξονα προτεραιότητας

<2A.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’ “SME”>



Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί
αποκλειστικά μέσω χρηματοδοτικών μέσων

<2A.3 type=‘C’ input=‘M’>



Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί
αποκλειστικά μέσω χρηματοδοτικών μέσων που
θεσπίζονται σε επίπεδο Ένωσης

<2A.4 type=‘C’ input=‘M’ “SME”>



Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί
μέσω τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτήτων

<2A.5 type=‘C’ input=‘M’>



Για το ΕΚΤ: Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας
αφορά κοινωνική καινοτομία ή διακρατική συνεργα
σία ή και τα δύο

<2A.6 type=‘C’ input=‘M’>

Αιτιολόγηση της θέσπισης άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία περιφέρειες ή
περισσότερους από έναν θεματικούς στόχους ή περισσότερα από ένα Ταμεία (κατά περίπτωση)
[Σχετ.: άρθρο 96 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
<2A.0 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.3

Ταμείο, κατηγορία περιφέρειας και βάση υπολογισμού για την στήριξη της Ένωσης
(Επαναλαμβάνεται για κάθε συνδυασμό στο πλαίσιο ενός άξονα προτεραιότητας)

2.A.4

Ταμείο

<2A.7 type=‘S’ input=‘S’“SME”>

Κατηγορία περιφέρειας

<2A.8 type=‘S’ input=‘S’“SME“>

Βάση υπολογισμού (σύνολο επιλέξιμων δαπανών ή επιλέ
ξιμες δημόσιες δαπάνες)

<2A.9 type=‘S’ input=‘S’“SME”>

Κατηγορία περιφέρειας για εξόχως απόκεντρες περιοχές
και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες (όπου ενδεί
κνυται)

<2A.9 type=‘S’ input=‘S”>

Επενδυτική προτεραιότητα
(επαναλαμβάνεται για κάθε επενδυτική προτεραιότητα στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας)
Επενδυτική προτεραιότητα

<2A.10 type=‘S’ input=‘S’“SME”>

22.3.2014

EL

22.3.2014

2.A.5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
(επαναλαμβάνεται για κάθε ειδικό στόχο στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας)
[σχετ.: στοιχείο β) σημεία i) και ii) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1303/2013]
Κωδικός

<2A.1.1 type=‘N’ input=‘G’ «SME»>

Ειδικός στόχος

<2A.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’ «SME»>

Τα αποτελέσματα που επιδιώκει το κράτος μέλος με τη
στήριξη της Ένωσης

<2A.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M“ «SME»>
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Πίνακας 3
Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, ανά ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)
[σχετ.: στοιχείο β) σημείο ii) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
Κωδικός

Δείκτης

<2A.1.5 type=‘S’
maxlength=‘255’
input=‘M’“SME”>

<2A.1.6 type=‘S’
input=‘M” «SME»>

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

<2A.1.7 type=‘S’
input=‘S’ “SME”>

Τιμή βάσης

Έτος βάσης

Τιμή-στόχος (1) (2023)

Πηγή στοιχείων

Συχνότητα εκθέσεων

Quantitative <2A.1.8
type=‘N’ input=‘M’“SME”>
Qualitative <2A.1.8
type=‘S’ maxlength=‘100’
input=‘M’ “SME”

<2A.1.9 type=‘N”
input=‘M’ «SME»>

Quantitative <2A.1.10
type=‘N’ input=‘M’>
Qualitative <2A.1.10
type=‘S’ maxlength=‘100’
input=‘M’ “SME”>

<2A.1.11 type=‘S’ max
length=‘200’
input=‘M’“SME”>

<2A.1.12 type=‘S’ max
length=‘100’ input=‘M’
“SME”>

Πίνακας 4
Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για τους οποίους έχει καθοριστεί τιμή-στόχος και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων που αντιστοιχούν στον ειδικό στόχο (ανά
επενδυτική προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας) (για το ΕΚΤ)
[σχετ.: στοιχείο β) σημείο ii) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Κωδικός

Programmespecific
<2A.1.13
type=‘S’ max
length=‘5’
input=‘M’>
Common
<2A.1.13
type=‘S’
input=‘S’>

Δείκτης

Programme-spe
cific <2A.1.14
type=‘S’ max
length=‘255’
input=‘M’>
Common
<2A.1.14
type=‘S’
input=‘S’>

Κατηγορία περι Μονάδα μέτρησης για
φέρειας
τον δείκτη

<2A.1.15
type=‘S’
input=‘S’>

Programme-specific
<2A.1.16 type=‘S’
input=‘M’>
Common
<2A.1.16 type=‘S’
input=‘S’>

Κοινός δείκτης εκροών
που χρησιμοποιείται
ως βάση για τον
καθορισμό στόχων

Programme-specific
<2A.1.17 type=‘S’
input=‘M’>
Common
<2A.1.17 type=‘S’
input=‘S’>

Τιμή βάσης
Α

Γ

Σ

Common Output
Indicators
<2A.1.18
type=‘S’
input=‘S’>

Μονάδα μέτρησης για
τιμή βάσης και στόχο

Quantitative
<2A.1.19 type=‘S’
input=‘M’>
Common <2A.1.19
type=‘S’ input=‘G’>

Έτος βάσης

Τιμή-στόχος (1)
(2023)
Α

<2A.1.20
type=‘N’
input=«M»>

Γ

Πηγή στοιχείων

Συχνότητα εκθέσεων

<2A.1.22 type=‘S’
maxlength=‘200’
input=‘M’>

<2A.1.23 type=‘S’
maxlength=‘100’
input=‘M’>

Σ

Quantitative
<2A.1.21
type=‘N’
input=‘M’>
Qualitative
<2A.1.21 type=‘S’
maxlength=‘100’
input=‘M’>

22.3.2014

(1) Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τους κοινούς δείκτες αποτελεσμάτων για τους οποίους έχει καθοριστεί τιμή-στόχος, καθώς και όλους τους ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων. Οι τιμές-στόχοι για τους κοινούς δείκτες αποτελεσμάτων
πρέπει να ποσοτικοποιούνται· για τους ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, μπορούν να είναι ποιοτικές ή ποσοτικές. Οι τιμές-στόχοι μπορούν να εκφράζονται ως σύνολο (άνδρες+γυναίκες) ή κατανεμημένες ανά φύλο και οι τιμές βάσης
μπορούν να προσαρμόζονται ανάλογα. «Α» = άνδρες, «Γ»=γυναίκες, «Σ»= σύνολο.

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(1) Για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, οι τιμές-στόχοι μπορεί να έχουν ποιοτικό ή ποσοτικό χαρακτήρα.

EL

<2A.1.4 type=‘S’
maxlength=‘5’
input=‘M’ “SME”>

Μονάδα μέτρησης

22.3.2014

Πίνακας 4α
Δείκτες αποτελεσμάτων για την ΠΑΝ και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων που αντιστοιχούν στον ειδικό στόχο
(ανά άξονα προτεραιότητας ή ανά τμήμα ενός άξονα προτεραιότητας)
[σχετ.: άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)]

Programme-specific
<2A.1.24 type=‘S’
maxlength=‘5’
input=‘M’>
Common <2A.1.24
type=‘S’ input=‘S’>

Δείκτης

Programme-specific
<2A.1.25 type=‘S’
maxlength=‘255’
input=‘M’>
Common <2A.1.25
type=‘S’ input=‘S’>

Κοινός δείκτης εκροών
που χρησιμοποιείται ως
βάση για τον καθορισμό
στόχων

Programme-specific
<2A.1.26 type=‘S’
input=‘M’>
Common <2A.1.26
type=‘S’ input=‘S’>

Programme-specific
<2A.1.27 type=‘S’
input=‘M’>
Common <2A.1.27
type=‘S’ input=‘S’>

Τιμή βάσης
Α

Γ

Σ

Common Output
Indicators
<2A.1.28
type=‘S’
input=‘S’>

Μονάδα μέτρησης για
τιμή βάσης και στόχο

Quantitative
<2A.1.29 type=‘S’
input=‘M’>
Common <2A.1.29
type=‘S’ input=‘G’>

Τιμή-στόχος (1) (2023)
Έτος βάσης

<2A.1.30
type=‘N’
input=«M»>

Α

Γ

Σ

<2A.1.32 type=‘S’
maxlength=‘200’
input=‘M’>

Συχνότητα εκθέσεων

<2A.1.33 type=‘S’
maxlength=‘100’
input=‘M’>

(1) Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τους κοινούς δείκτες αποτελεσμάτων για τους οποίους έχει καθοριστεί τιμή-στόχος, καθώς και όλους τους ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων. Οι τιμές-στόχοι για τους κοινούς δείκτες αποτελεσμάτων
πρέπει να ποσοτικοποιούνται· για τους ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, μπορούν να είναι ποιοτικές ή ποσοτικές. Όλοι οι δείκτες αποτελεσμάτων στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 που χρησιμοποιούνται για την
παρακολούθηση της υλοποίησης της ΠΑΝ πρέπει να συνδέονται με ποσοτικοποιημένη τιμή-στόχο. Οι τιμές-στόχοι μπορούν να εκφράζονται ως σύνολο (άνδρες+γυναίκες) ή κατανεμημένες ανά φύλο και οι τιμές βάσης μπορούν να προσαρμόζονται
ανάλογα. «Α» = άνδρες, «Γ»=γυναίκες, «Σ»= σύνολο.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της
20.12.2013, σ. 470).
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Quantitative
<2A.1.31 type=‘N’
input=‘M’>
Qualitative
<2A.1.31 type=‘S’
maxlength=‘100’
input=‘M’>

Πηγή στοιχείων

EL

Κωδικός

Μονάδα μέτρησης για
τον δείκτη

EL
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2.A.6

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

22.3.2014

Δράσεις που πρόκειται να υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας
(ανά επενδυτική προτεραιότητα)

2.A.6.1 Περιγραφή του είδους και παραδείγματα δράσεων που πρόκειται να υποστηριχθούν, καθώς και αναμενόμενη συμβολή
τους στους ειδικούς στόχους, συμπεριλαμβάνοντας, όπου ενδείκνυται, τον εντοπισμό κύριων ομάδων-στόχων, ειδικών
εδαφικών περιοχών-στόχων και τύπους δικαιούχων
[σχετ.: στοιχείο β) σημείο iii) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1303/2013]
<2A.2.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

Επενδυτική προτεραιότητα
<2A.2.1.2 type=‘S’ maxlength=‘17500’ input=‘M’>
2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων

[σχετ.: στοιχείο β) σημείο iii) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1303/2013]
Επενδυτική προτεραιότητα

<2A.2.2.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘5000’ input=‘M’>
2.A.6.3 Σχεδιαζόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων (όπου ενδείκνυται)
[σχετ.: στοιχείο β) σημείο iii) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1303/2013]
Επενδυτική προτεραιότητα

<2A.2.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

Σχεδιαζόμενη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων

<2A.2.3.2 type=‘C’ input=‘M’>

<2A.2.3.3 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>
2.A.6.4 Σχεδιαζόμενη χρήση των μεγάλων έργων (όπου ενδείκνυται)
[σχετ.: στοιχείο β) σημείο iii) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1303/2013]
Επενδυτική προτεραιότητα

<2A.2.4.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.4.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>
2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, όπου ενδείκνυται, κατηγορία περιφέρειας
[σχετ.: στοιχείο β) σημείο iv) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1303/2013]
Πίνακας 5
Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών
(ανά επενδυτική προτεραιότητα, κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΚΤ και, όπου ενδείκνυται, για το ΕΤΠΑ)
Κωδικός

<2A.2.5.1
type=‘S’
input=‘S’ SME>

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Ταμείο

Κατηγορία
περιφέρειας (κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023) (1)

<2A.2.5.2
type=‘S’
input=‘S’ SME>

<2A.2.5.3
type=‘S’
input=‘S’ SME>

<2A.2.5.4
type=‘S’
input=‘S’ SME>

<2A.2.5.5
type=‘S’
input=‘S’ SME>

<2A.2.5.6
type=‘N’ input=«M
SME»>

Α

Γ

Σ

Πηγή στοιχείων

Συχνότητα εκθέσεων

<2A.2.5.7 type=‘S’
maxlength=‘200’
input=‘M’ SME>

<2A.2.5.8 type=‘S’
maxlength=‘100’
input=‘M’ SME>

(1) Για το ΕΚΤ, ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τους κοινούς δείκτες εκροών για τους οποίους έχει οριστεί τιμή-στόχος. Οι τιμές-στόχοι μπορούν να εκφράζονται είτε ως σύνολο
(άνδρες + γυναίκες) ή με ανάλυση ανά φύλο. Για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής η κατανομή κατά φύλο, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν ισχύει. «Α» = άνδρες, «Γ»=γυναίκες,
«Σ»= σύνολο.
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2.A.7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κοινωνική καινοτομία, διακρατική συνεργασία και συμβολή στους θεματικούς στόχους 1-7 (1)
Ειδικές διατάξεις για το ΕΚΤ (2), κατά περίπτωση (ανά άξονα προτεραιότητας και, όπου ενδείκνυται, ανά κατηγορία
περιφέρειας): κοινωνική καινοτομία, διακρατική συνεργασία και συμβολή του ΕΚΤ στους θεματικούς στόχους 1-7
Περιγραφή της συμβολής των προγραμματισμένων δράσεων του άξονα προτεραιότητας:
— στην κοινωνική καινοτομία (εάν δεν καλύπτεται από ειδικά προβλεπόμενο άξονα προτεραιότητας)·
— στη διακρατική συνεργασία (εάν δεν καλύπτεται από ειδικά προβλεπόμενο άξονα προτεραιότητας)·
— θεματικοί στόχοι που αναφέρονται στα σημεία 1 έως 7 του πρώτου εδαφίου του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013.
Άξονας προτεραιότητας

<2A.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.3.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

(1) Μόνο για προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ.
(2) Για το ΕΚΤ, ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τους κοινούς δείκτες εκροών για τους οποίους έχει καθοριστεί τιμή-στόχος, καθώς και όλους
τους ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών.

L 87/11
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2.A.8

Πλαίσιο επιδόσεων
[σχετ.: στοιχείο β) σημείο v) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 και παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
Πίνακας 6
Πλαίσιο επιδόσεων του άξονα προτεραιότητας
(ανά Ταμείο και, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, και κατηγορία περιφέρειας) (1)

<2A.4.2 type=‘S’
input=‘S’>

Κωδικός

Implementation
Step or Financial
indicator <2A.4.3
type=‘S’ maxleng
th=‘5’ input=‘M’>
Output or
result<2A.4.3
type=‘S’ input=‘S’>

Δείκτης ή κύριο στάδιο
υλοποίησης

Μονάδα μέτρησης,
κατά περίπτωση

Implementation
Step or Financial
indicator <2A.4.4
type=‘S’ maxleng
th=‘255’
input=‘M’>
Output or Result
<2A.4.4 type=‘S’
input=‘G’ or “M”>

Implementation
Step or Financial
indicator <2A.4.5
type=‘S’
input=‘M’>
Output or Result
<2A.4.5 type=‘S’
input=‘G’ or “M”>

Ταμείο

Πηγή στοιχείων

Κατηγορία περιφέρειας
Α

<2A.4.6
type=‘S’
input=‘S’>

Τελικός στόχος
(2023) (2)

<2A.4.7 type=‘S’
input=‘S’>

Γ

Σ

<2A.4.8 type=‘S’
maxlength=‘255’
input=‘M’>

Α

Γ

Σ

Implementation
Step or Financial
<2A.4.9 type=‘S’
input=‘M’>
Output or Result
<2A.4.8 type=‘S’
input=‘M’>

Implementation Step
or Financial indicator
<2A.4.10 type=‘S’
maxlength=‘200’
input=‘M’>
Output or Result
<2A.4.10 type=‘S’
input=“M”>

Επεξήγηση της σημασίας
του δείκτη, κατά
περίπτωση

<2A.4.11 type=‘S’
maxlength=‘500’
input=‘M’>

(1) Τα ορόσημα μπορούν να εκφράζονται είτε ως σύνολο (άνδρες + γυναίκες) ή με ανάλυση ανά φύλο. «Α» = άνδρες, «Γ»=γυναίκες, «Σ»= σύνολο.
(2) Οι τιμές-στόχοι μπορούν να εκφράζονται είτε ως σύνολο (άνδρες + γυναίκες) ή με ανάλυση ανά φύλο. «Α» = άνδρες, «Γ»=γυναίκες, «Σ»= σύνολο.

Περαιτέρω ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τη συγκρότηση του πλαισίου επιδόσεων

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

<2A.4.1
type=‘S’
input=‘S’>

Ορόσημο για το
2018 (1)

EL

Τύπος δείκτη
(κύριο στάδιο
υλοποίησης,
Άξονας
οικονομικός δείκτης,
προτεραιότητας δείκτης εκροών ή,
κατά περίπτωση,
δείκτης
αποτελεσμάτων)

(προαιρετικά)
<2A.4.12 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

(1) Όταν η ΠΑΝ υλοποιείται ως μέρος ενός άξονα προτεραιότητας, τα ορόσημα και οι στόχοι που καθορίζονται για την ΠΑΝ πρέπει να διακρίνονται από τα άλλα ορόσημα και τους στόχους για τον άξονα προτεραιότητας σύμφωνα με τις εκτελεστικές
πράξεις που θεσπίζονται με βάση το άρθρο 22 παράγραφος 7 πέμπτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, αφού οι πόροι που διατίθενται στην ΠΑΝ (ειδική χρηματοδότηση και αντιστοίχιση με την υποστήριξη του ΕΚΤ) εξαιρούνται από το
αποθεματικό επίδοσης.

22.3.2014

_____________
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2.A.9

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Κατηγορίες παρέμβασης
[σχετ.: στοιχείο β) σημείο vi) του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
Κατηγορίες παρέμβασης που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του άξονα προτεραιότητας, με βάση την ονοματολογία που
έχει θεσπιστεί από την Επιτροπή, και ενδεικτική κατανομή της υποστήριξης της Ένωσης.
Πίνακες 7-11
Κατηγορίες παρέμβασης (1)
(ανά Ταμείο και κατηγορία περιφέρειας, αν ο άξονας προτεραιότητας καλύπτει περισσότερα από ένα/μία)
Πίνακας 7
Διάσταση 1 – Τομέας παρέμβασης
Ταμείο

<2A.5.1.1 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >

Κατηγορία περιφέρειας

<2A.5.1.2 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >

Άξονας προτεραιότητας

<2A.5.1.3 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N>

Κωδικός

<2A.5.1.4 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >

Ποσό (σε ευρώ)

<2A.5.1.5 type=‘N’ input=‘M’
Decision=N >

Πίνακας 8
Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Ταμείο

<2A.5.2.1 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >

Κατηγορία περιφέρειας

<2A.5.2.2 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >

Άξονας προτεραιότητας

<2A.5.2.3 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N>

Κωδικός

<2A.5.2.4 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >

Ποσό (σε ευρώ)

<2A.5.2.5 type=‘N’ input=‘M’
Decision=N >

Πίνακας 9
Διάσταση 3 – Τύπος εδαφικής περιοχής
Ταμείο

<2A.5.3.1 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >

Κατηγορία περιφέρειας

<2A.5.3.2 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >

Άξονας προτεραιότητας

<2A.5.3.3 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N>

Κωδικός

<2A.5.3.4 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >

Ποσό (σε ευρώ)

<2A.5.3.5 type=‘N’ input=‘M’
Decision=N >

(1) Τα ποσά περιλαμβάνουν την στήριξη της Ένωσης (την κύρια κατανομή και τη διάθεση από το αποθεματικό επίδοσης).
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Πίνακας 10
Διάσταση 4 – Μηχανισμοί εδαφικής υλοποίησης
Ταμείο

<2A.5.4.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

Κατηγορία περιφέρειας

<2A.5.4.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

Άξονας προτεραιότητας

<2A.5.4.2 type=‘S’ input=‘S’ Deci
sion=N>

Κωδικός

<2A.5.4.4 type=‘S’ input=‘S’ Deci
sion=N >

Ποσό (σε ευρώ)

<2A.5.4.5 type=‘N’ input=‘M’ Deci
sion=N >

Πίνακας 11
Διάσταση 6 – δευτερεύον θέμα του ΕΚΤ (1) (μόνο ΕΚΤ)
Ταμείο

<2A.5.5.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

Κατηγορία περιφέρειας

<2A.5.5.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

Άξονας προτεραιότητας

<2A.5.5.3 type=‘S’ input=‘S’ Deci
sion=N>

Κωδικός

<2A.5.5.4 type=‘S’ input=‘S’ Deci
sion=N >

Ποσό (σε ευρώ)

<2A.5.5.5 type=‘N’ input=‘M’ Deci
sion=N >

2.A.10 Σύνοψη της προγραμματιζόμενης χρήσης τεχνικής συνδρομής, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται,
δράσεων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των αρχών που εμπλέκονται στη διαχείριση και
τον έλεγχο των προγραμμάτων και των δικαιούχων (όπου ενδείκνυται)
(ανά άξονα προτεραιότητας)
[σχετ.: στοιχείο β) σημείο vii) του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
Άξονας προτεραιότητας

<3A.6.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.6.2 type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’>

2.Β

Περιγραφή των αξόνων προτεραιότητας για τεχνική συνδρομή
[σχετ.: στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

2.Β.1

2.B.2

Άξονας προτεραιότητας (επαναλαμβάνεται για κάθε άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας)
Κωδικός του άξονα προτεραιότητας

<2B.0.2 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Τίτλος του άξονα προτεραιότητας

<2B.0.3 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Αιτιολόγηση της θέσπισης άξονα προτεραιότητα που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέ
ρειας (όπου ενδείκνυται)
[σχετ.: άρθρο 96 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
<2B.0.1 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

(1) Να συμπεριληφθούν, όπου ενδείκνυται, ποσοτικοποιημένα στοιχεία για τη συμβολή του ΕΚΤ στους θεματικούς στόχους που αναφέρονται στα
σημεία 1 έως 7 του πρώτου εδαφίου του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.
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Ταμείο και κατηγορία περιφέρειας (επαναλαμβάνεται για κάθε συνδυασμό στο πλαίσιο του άξονα προ
τεραιότητας)
Ταμείο

<2B.0.4 type=‘S’ input=‘S’>

Κατηγορία περιφέρειας

<2B.0.5 type=‘S’ input=‘S’>

Βάση υπολογισμού (σύνολο επιλέξιμων δαπανών ή επιλέ
ξιμες δαπάνες του δημοσίου)

<2B.0.6 type=‘S’ input=‘S’>

Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα
(επαναλαμβάνεται για κάθε ειδικό στόχο στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας)
[σχετ.: στοιχείο γ) σημεία i) και ii) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1303/2013]
Κωδικός

<2B.1.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Ειδικός στόχος

<2B.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Αποτελέσματα που επιδιώκει το κράτος μέλος με τη στή
ριξη της Ένωσης (1)

<2B.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

(1) Απαιτείται όταν η στήριξη της Ένωσης για τεχνική συνδρομή στο πρόγραμμα υπερβαίνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

2.B.5

Δείκτες αποτελεσμάτων (1)
Πίνακας 12
Ειδκοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο)
(για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής)

[σχετ.: στοιχείο γ) σημείο ii) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
Κωδικός

Δείκτης

<2.B.2.1 type=‘S’
maxlength=‘5’
input=‘M’>

<2.B.2.2 type=‘S’
maxlength=‘255’
input=‘M’>

Μονάδα
μέτρησης

<2.B.2.3
type=‘S’
input=‘M’>

Τιμή βάσης
Α

Γ

Σ

Quantitative
<2.B.2.4 type=‘N’
input=‘M’>

Έτος βάσης

<2.B.2.5
type=‘N’
input=«M»>

Τιμή-στόχος (1) (2023)
Α

Γ

Σ

Quantitative
<2.B.2.6 type=‘N’
input=‘M’>
Qualitative <2.B.2.6
type=‘S’ maxleng
th=‘100’ input=‘M’>

Πηγή στοιχείων

<2.B.2.7 type=‘S’
maxlength=‘200’
input=‘M’>

Συχνότητα εκθέσεων

<2.B.2.8 type=‘S’
maxlength=‘100’
input=‘M’>

(1) Οι τιμές-στόχοι μπορούν να έχουν ποιοτικό ή ποσοτικό χαρακτήρα. Οι τιμές-στόχοι μπορούν να εκφράζονται ως σύνολο (άνδρες+γυναίκες) ή κατανεμημένες ανά φύλο και οι τιμές
βάσης μπορούν να προσαρμόζονται ανάλογα. «Α» = άνδρες, «Γ»=γυναίκες, «Σ»= σύνολο.

2.B.6

Δράσεις που πρόκειται να υποστηριχθούν και αναμενόμενη συμβολή τους στους ειδικούς στόχους (ανά
άξονα προτεραιότητας)
[σχετ.: στοιχείο γ) σημεία i) και iii) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1303/2013]

2.B.6.1 Περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να υποστηριχθούν και αναμενόμενη συμβολή τους στους ειδικούς στόχους
[σχετ.: στοιχείο γ) σημεία i) και iii) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1303/2013]
Άξονας προτεραιότητας

<2.B.3.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2.B.3.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>
(1) Απαιτείται όταν αυτό δικαιολογείται αντικειμενικά, δεδομένου του περιεχομένου της δράσης και όταν η στήριξη της Ένωσης σε τεχνική
συνδρομή στο πρόγραμμα υπερβαίνει τα 15 εκατομμύρια.
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2.B.6.2 Δείκτες εκροών που αναμένεται να συμβάλουν στα αποτελέσματα (ανά άξονα προτεραιότητας)
[σχετ.: στοιχείο γ) σημείο iv) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1303/2013]
Πίνακας 13
Δείκτες εκροών (ανά άξονα προτεραιότητας)
(για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής)

Δείκτης

Κωδικός

Μονάδα μέτρησης

Τιμή-στόχος (2023) (1)
(προαιρετικά)
Α

<2.B.3.2.1 type=‘S’ max
length=‘5’ input=‘M’>

<2.B.2.2.2 type=‘S’ maxleng
th=‘255’ input=‘M’>

<2.B.3.2.3 type=‘S’
input=‘M’>

Γ

<2.B.3.2.4 type=‘N’
input=‘M’>

Πηγή στοιχείων

Σ

<2.B.3.2.5 type=‘S’ maxlength=‘200’
input=‘M’>

(1) Οι τιμές-στόχοι για δείκτες εκροών στο πλαίσιο της τεχνικής συνδρομής είναι προαιρετικές. Οι τιμές-στόχοι μπορούν να εκφράζονται είτε ως σύνολο (άνδρες + γυναίκες) ή με
ανάλυση ανά φύλο. «Α» = άνδρες, «Γ»=γυναίκες, «Σ»= σύνολο.

2.B.7

Κατηγορίες παρέμβασης (ανά άξονα προτεραιότητας)
[σχετ.: στοιχείο γ) σημείο v) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1303/2013]
Αντίστοιχες κατηγορίες παρέμβασης με βάση ονοματολογία που θεσπίζει η Επιτροπή, και ενδεικτική κατανομή της
στήριξης της Ένωσης.
Πίνακες 14-16
Κατηγορίες παρέμβασης (1)
Πίνακας 14
Διάσταση 1 – Τομέας παρέμβασης
Κατηγορία περιφέρειας: <type=‘S’ input=‘S’>
Άξονας προτεραιότητας

<2B.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ > Deci
sion=N>

Κωδικός

Ποσό (σε ευρώ)

<2B.4.1.2 type=‘S’ input=‘S’> Deci
sion=N>

<2B.4.1.3 type=‘N’ input=‘M’> Deci
sion=N>

Πίνακας 15
Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Κατηγορία περιφέρειας: <type=‘S’ input=‘S’>
Άξονας προτεραιότητας

<2B.4.2.1 type=‘S’ input=‘S’> Deci
sion=N>

Κωδικός

Ποσό (σε ευρώ)

<2B.4.2.2 type=‘S’ input=‘S’> Deci
sion=N>

<2B.4.2.3 type=‘N’ input=‘M’> Deci
sion=N>

Πίνακας 16
Διάσταση 3 – Τύπος εδαφικής περιοχής
Κατηγορία περιφέρειας: <type=‘S’ input=‘S’>
Άξονας προτεραιότητας

<2B.4.3.1 type=‘S’ input=‘S’> Deci
sion=N>

Κωδικός

Ποσό (σε ευρώ)

<2B.4.3.2 type=‘S’ input=‘S’> Deci
sion=N>

<2B.4.3.3 type=‘N’ input=‘M’> Deci
sion=N>

(1) Τα ποσά περιλαμβάνουν την στήριξη της Ένωσης (την κύρια κατανομή και τη διάθεση από το αποθεματικό επίδοσης).

22.3.2014

ΤΜΗΜΑ 3
ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
[σχετ.: στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
3.1

Χρηματοδοτικό κονδύλιο από κάθε ταμείο και ποσά για αποθεματικό επίδοσης
[σχετ.: στοιχείο δ) σημείο i) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
EL

Πίνακας 17
Ταμείο

Κατηγορία
περιφέρειας

2014
Κύρια
κατανο
μή (1)

<3.1.2
type=‘S’
input=‘G
’“SME”>

ΕΤΠΑ

Σε λιγό
τερο
αναπτυγ
μένες
περιφέ
ρειες

Στις
περιφέ
ρειες
μετάβα
σης

(3)

Σε πιο
αναπτυγ
μένες
περιφέ
ρειες

(4)

Σύνολο

2017

2018

2019

2020

Σύνολο

Αποθεματικό
επίδοσης

Κύρια
κατανομή

Αποθεματικό
επίδοσης

Κύρια
κατανομή

Αποθεματικό
επίδοσης

Κύρια
κατανομή

Αποθεματικό
επίδοσης

Κύρια
κατανομή

Αποθεματικό
επίδοσης

Κύρια
κατανομή

Αποθεματικό
επίδοσης

Κύρια
κατανομή

Αποθεματικό
επίδοσης

Κύρια
κατανομή

<3.1.4
type=‘N’
input=‘M’
TA
“NA” YEI
–“NA”>

<3.1.5
type=‘N’
input=‘
M’ «SM
E»>

<3.1.6
type=‘N’
input=‘M’
TA
“NA” YEI
–“NA”>

<3.1.7t
ype=‘N’
input=‘
M’ «SM
E»>

<3.1.8
type=‘N’
input=‘M’
TA
“NA” YEI
–“NA”>

<3.1.9
type=‘N’
input=‘
M’ «SM
E»>

<3.1.10
type=‘N’
input=‘M’
TA
“NA” YEI
–“NA”>

<3.1.11
type=‘N’
input=‘
M’ «SM
E»>

<3.1.12
type=‘N’
input=‘M’
TA
“NA” YEI
–“NA”>

<3.1.13
type=‘N’
input=‘
M’ «SM
E»>

<3.1.14
type=‘N’
input=‘M’
TA
“NA” YEI
–“NA”>

<3.1.15
type=‘N’
input=‘
M’ «SM
E»>

<3.1.16
type=‘N’
input=‘M’
TA
“NA” YEI
–“NA”>

<3.1.17
type=‘N’
input=‘
G’ «SM
E»>

Αποθεμα
τικό
επίδοσης

<3.1.18
type=‘N’
input=‘
G”
TA
“NA”
YEI
–“NA”>
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(2)

<3.1.3
type=‘N’
input=‘
M’ «S
ME»>

2016

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(1)

<3.1.1
type=‘S’
input=
‘G’
“SME”
>

2015

Κατηγορία
περιφέρειας

2014
Κύρια
κατανο
μή (1)

(5)

ΕΚΤ (2)

(8)
(9)

(10)
(11)

(12)

Ειδική
χρημα
τοδό
τηση
για
την
ΠΑΝ
Ταμείο
Συνο
χής
ΕΤΠΑ

2017

2018

2019

2020

Σύνολο

Αποθεματικό
επίδοσης

Κύρια
κατανομή

Αποθεματικό
επίδοσης

Κύρια
κατανομή

Αποθεματικό
επίδοσης

Κύρια
κατανομή

Αποθεματικό
επίδοσης

Κύρια
κατανομή

Αποθεματικό
επίδοσης

Κύρια
κατανομή

Αποθεματικό
επίδοσης

Κύρια
κατανομή

Αποθεμα
τικό
επίδοσης

Άνευ
αντικει
μένου

Άνευ
αντικει
μένου

Άνευ
αντικει
μένου

Άνευ
αντικει
μένου

Άνευ
αντικει
μένου

Άνευ
αντικει
μένου

Άνευ
αντικει
μένου

Άνευ
αντικει
μένου

Άνευ
αντικει
μένου

Άνευ
αντικει
μένου

Άνευ
αντικει
μένου

Άνευ
αντικει
μένου

Άνευ
αντικει
μένου

Άνευ
αντικει
μένου

Άνευ
αντικει
μένου
Ειδικές
πιστώ
σεις σε
απομα
κρυσμέ
νες περι
φέρειες
ή
βόρειες
αραιοκα
τοικημέ
νες περι
φέρειες

(1) Συνολικό κονδύλιο (στήριξη της Ένωσης), μείον το κονδύλιο του αποθεματικού επίδοσης.
(2) Συνολικό κονδύλιο από το ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένης της αντίστοιχης υποστήριξης του ΕΚΤ για την ΠΑΝ. Οι στήλες για το αποθεματικό επίδοσης δεν περιλαμβάνουν την αντίστοιχη υποστήριξη του ΕΚΤ για την ΠΑΝ, επειδή αυτή εξαιρείται από το
αποθεματικό επίδοσης.

22.3.2014

Σύνο
λο

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(7)

Κύρια
κατανομή

2016

EL

(6)

Σε λιγό
τερο
αναπτυγ
μένες
περιφέ
ρειες
Στις
περιφέ
ρειες
μετάβα
σης
Σε πιο
αναπτυγ
μένες
περιφέ
ρειες
Σύνολο
Άνευ
αντικει
μένου

Αποθεματικό
επίδοσης

2015
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Ταμείο

22.3.2014

3.2

Συνολική χρηματοδότηση ανά Ταμείο και εθνική συγχρηματοδότηση (σε ευρώ)
[σχετ.: στοιχείο δ) σημείο ii) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
1. Στον πίνακα παρατίθεται το σχέδιο χρηματοδότησης ανά άξονα προτεραιότητας.

EL

2. Όταν ο άξονας προτεραιότητας καλύπτει περισσότερα από ένα Ταμεία, τα στοιχεία για την ενωσιακή στήριξη και την εθνική συμμετοχή αναλύονται κατά Ταμείο με χωριστό ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον
άξονα προτεραιότητας για κάθε Ταμείο.
3. Όταν ο άξονας προτεραιότητας καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας, τα στοιχεία για την ενωσιακή στήριξη και την εθνική συμμετοχή αναλύονται κατά κατηγορία περιφέρειας με χωριστό
ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας για κάθε κατηγορία περιφέρειας.
4. Η συμβολή της ΕΤΕπ εμφανίζεται σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας.
Πίνακας 18α
Σχέδιο χρηματοδότηση

Ταμείο

<3.2.A.2
type=‘S’
input=‘G’“
SME”>

Άξονας
προτεραι
ότητας 1

ΕΤΠΑ

Άξονας
προτεραι
ότητας 2

ΕΚΤ

<3.2.A.3
type=‘S’
input=‘G’
“SME”>

<3.2.A.4
type=‘S’
input=‘G’“
SME”>

Στήριξη της Ένωσης

Εθνική
συμμετοχή

Συνολική
Ποσοστό συγ
χρηματοδότη χρηματοδότη
ση
σης

Ενημερωτικά
Συνεισφορά
ΕΤΕπ

Εθνική
Εθνική
δημόσια
ιδιωτική
χρηματοδό χρηματοδό
τηση
τηση (*)

Εθνική
Στήριξη
της Ένω συμμετο
χή
σης

Αποθεματικό επίδοσης

Στήριξη της
Ένωσης

Εθνική συμ
μετοχή (1)

Ποσό του
αποθεματι
κού επίδοσης
ως ποσοστό
της συνολι
κής στήριξης
της Ένωσης

(α)

(β) = (γ) +
(δ)

(γ)

(δ)

(ε) = (α) +
(β)

(στ) = (α)/
(ε) (**)

(ζ)

(η) =
(α) (ι)

(θ) =
(β) (ια)

ι)

(ια) = (β)
* ((ια)/(α))

(ιβ) =
(ια)/(α) *
100

<3.2.A.5 type=‘N’
input=‘M’“SME”>

<3.2.A.6
type=‘N“SME”
‘ input=’G’>

<3.2.A.7
type=‘N’
input=‘
M’“SME
”>

<3.2.A.8
type=‘N’
input=‘
M’“SME
”>

<3.2.A.9
type=‘N’
input=‘G“S
ME”’>

<3.2.A.10
type=‘P’
input=‘G’“
SME”>

<3.2.A.11
type=‘N’
input=‘M’“
SME”>

<3.2.
A.12
type=‘
N’
input
=‘M’
TA “NA”
YEI
–“NA
”>

<3.2.
A.13
type=‘
N’
input
=‘M’
TA “NA”
YEI
–“NA
”>>

<3.2.A.14
type=‘N’
input=‘M’
TA - “NA”
YEI
–“NA”>

<3.2.A.15
type=‘N’
input=‘M’
TA
“NA” YEI
–“NA”>>

<3.2.A.16
type=‘N’
input=‘G”
TA - “NA”
YEI
–“NA”>
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<3.2.A.1
type=‘S’
input=‘G’
“SME”>

Κατηγορία
περιφέρειας

Ενδεικτική ανάλυση της
εθνικής συμμετοχής

Κύρια κατανομή
(συνολική χρηματο
δότηση μείον το
αποθεματικό επίδο
σης)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άξονας
προτεραι
ότητας

Βάση για τον
υπολογισμό
της στήριξης
της Ένωσης
(Συνολικό επι
λέξιμο ποσό ή
επιλέξιμο
δημόσιο
κόστος)

Ταμείο

Κατηγορία
περιφέρειας

Ενδεικτική ανάλυση της
εθνικής συμμετοχής
Στήριξη της Ένωσης

Εθνική
συμμετοχή

Ενημερωτικά
Συνεισφορά
ΕΤΕπ

Στήριξη
Εθνική
της Ένω συμμετο
σης
χή

Αποθεματικό επίδοσης

Ποσό του
αποθεματι
κού επίδοσης
ως ποσοστό
της συνολι
κής στήριξης
της Ένωσης

EL

Εθνική
Εθνική
δημόσια
ιδιωτική
χρηματοδό χρηματοδό
τηση
τηση (*)

Συνολική
Ποσοστό συγ
χρηματοδότη χρηματοδότη
ση
σης

Κύρια κατανομή
(συνολική χρηματο
δότηση μείον το
αποθεματικό επίδο
σης)

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΠΑΝ (3)

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

Άξονας
προτεραι
ότητας 5

Ταμείο
Συνοχής

ΑΑ

Σύνολο

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
αναπτυγμέ
νες περιφέ
ρειες

Ισοδύναμο συνό
λου (1) στον
πίνακα 17

Σύνολο

ΕΤΠΑ

Περιφέρειες
σε μετάβα
ση

Ισοδύναμο συνό
λου (2) στον
πίνακα 17

Σύνολο

ΕΤΠΑ

Περισσό
τερο ανα
πτυγμένες
περιφέρειες

Ισοδύναμο συνό
λου (3) στον
πίνακα 17

Σύνολο

ΕΤΠΑ

Ειδικές
πιστώσεις
σε απομα
κρυσμένες
περιφέρειες
ή βόρειες
αραιοκατοι
κημένες
περιφέρειες

Ισοδύναμο συνό
λου (11) στον
πίνακα 17

ΠΑΝ (2)

Άξονας
προτεραι
ότητας 4

ΕΚΤ

22.3.2014

Εθνική συμ
μετοχή (1)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στήριξη της
Ένωσης

Άξονας
προτεραι
ότητας 3
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Άξονας
προτεραι
ότητας

Βάση για τον
υπολογισμό
της στήριξης
της Ένωσης
(Συνολικό επι
λέξιμο ποσό ή
επιλέξιμο
δημόσιο
κόστος)

Ταμείο

Κατηγορία
περιφέρειας

Ενδεικτική ανάλυση της
εθνικής συμμετοχής
Στήριξη της Ένωσης

Εθνική
συμμετοχή

Λιγότερο
αναπτυγμέ
νες περιφέ
ρειες

Δεν ισοδυναμεί με
το σύνολο (5) του
πίνακα 17, αφού
το δεύτερο περι
λαμβάνει και την
υποστήριξη του
ΕΚΤ που αντιστοι
χεί στην ΠΑΝ (5)

Σύνολο

ΕΚΤ (6)

Περιφέρειες
σε μετάβα
ση

Δεν ισοδυναμεί με
το σύνολο (6) του
πίνακα 17, αφού
το δεύτερο περι
λαμβάνει και την
υποστήριξη του
ΕΚΤ που αντιστοι
χεί στην ΠΑΝ

Σύνολο

ΕΚΤ (7)

Περισσό
τερο ανα
πτυγμένες
περιφέρειες

Δεν ισοδυναμεί με
το σύνολο (7) του
πίνακα 17, αφού
το δεύτερο περι
λαμβάνει και την
υποστήριξη του
ΕΚΤ που αντιστοι
χεί στην ΠΑΝ

Σύνολο

ΠΑΝ (8)

ΑΑ

Δεν ισοδυναμεί με
το σύνολο (9) του
πίνακα 17, αφού
το δεύτερο περι
λαμβάνει μόνο το
ειδικό κονδύλιο
για την ΠΑΝ

Στήριξη της
Ένωσης

Εθνική συμ
μετοχή (1)
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ΕΚΤ (4)

Στήριξη
Εθνική
της Ένω συμμετο
σης
χή

Αποθεματικό επίδοσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνολο

Ενημερωτικά
Συνεισφορά
ΕΤΕπ

Ποσό του
αποθεματι
κού επίδοσης
ως ποσοστό
της συνολι
κής στήριξης
της Ένωσης

EL

Εθνική
Εθνική
δημόσια
ιδιωτική
χρηματοδό χρηματοδό
τηση
τηση (*)

Συνολική
Ποσοστό συγ
χρηματοδότη χρηματοδότη
ση
σης

Κύρια κατανομή
(συνολική χρηματο
δότηση μείον το
αποθεματικό επίδο
σης)

22.3.2014

Άξονας
προτεραι
ότητας

Βάση για τον
υπολογισμό
της στήριξης
της Ένωσης
(Συνολικό επι
λέξιμο ποσό ή
επιλέξιμο
δημόσιο
κόστος)

Ταμείο
Συνοχής

Κατηγορία
περιφέρειας

ΑΑ

Εθνική
συμμετοχή

Ενημερωτικά
Συνεισφορά
ΕΤΕπ

Εθνική
Εθνική
δημόσια
ιδιωτική
χρηματοδό χρηματοδό
τηση
τηση (*)

Στήριξη
Εθνική
της Ένω συμμετο
σης
χή

Αποθεματικό επίδοσης

Στήριξη της
Ένωσης

Εθνική συμ
μετοχή (1)

Ισοδύναμο συνό
λου (10) στον
πίνακα 17
Ισοδύναμο συνό
λου (12) στον
πίνακα 17

(*)
(**)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Συμπληρώνεται μόνο όταν οι άξονες προτεραιότητας εκφράζονται ως συνολικό κόστος.
Το ποσοστό αυτό μπορεί να στρογγυλοποιηθεί στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό στον πίνακα. Το ακριβές ποσοστό που χρησιμοποιείται για την επιστροφή πληρωμών είναι ο λόγος (στ).
Η εθνική συμμετοχή διαιρείται κατ’ αναλογία μεταξύ της κύριας χρηματοδότησης και του αποθεματικού επίδοσης.
Αυτός ο άξονας προτεραιότητας περιλαμβάνει το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ και την αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ.
Αυτό το μέρος άξονα προτεραιότητας περιλαμβάνει το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ και την αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ.
Κονδύλιο ΕΚΤ χωρίς την αντίστοιχη στήριξη για την ΠΑΝ.
Το άθροισμα του συνόλου της στήριξης του ΕΚΤ για λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, περιφέρειες σε μετάβαση και περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και οι πόροι που διατίθενται για την ΠΑΝ στον πίνακα 18α ισοδυναμεί με το άθροισμα του
συνόλου της στήριξης του ΕΚΤ για τις εν λόγω περιφέρειες και των ειδικών κονδυλίων για την ΠΑΝ στον πίνακα 17.
(6) Κονδύλιο ΕΚΤ χωρίς την αντίστοιχη στήριξη για την ΠΑΝ.
(7) Κονδύλιο ΕΚΤ χωρίς την αντίστοιχη στήριξη για την ΠΑΝ.
(8) Περιλαμβάνει το ειδικό κονδύλι για την ΠΑΝ και την αντίστοιχη στήριξη από το ΕΚΤ.

Πίνακας 18β
Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων – ειδική χρηματοδότηση ΕΚΤ και ΠΑΝ (1) (όπου ενδείκνυται)

Ταμείο (1)

1.

Βάση για τον
υπολογισμό της
Κατηγορία περιφέ στήριξης της Ένωσης
ρειας
(Συνολικό επιλέξιμο
ποσό ή επιλέξιμο
δημόσιο κόστος)

<3.2.B.2
type=‘S’
input=‘G’>

Ειδική χρημα
τοδότηση για
την ΠΑΝ

ΑΑ

<3.2.B.3 type=‘S’
input=‘G’>

Ενδεικτική ανάλυση της εθνικής συμμετοχής
Στήριξη της Ένωσης
(α)

Εθνική συμμετοχή
(β) = (γ) + (δ)

<3.2.B.1 type=‘N’
input=‘M’>

<3.2.B.4 type=‘N’
input=‘G’>

_____________
(1) Να συμπληρωθεί για κάθε (μέρος) άξονα προτεραιότητας που υλοποιεί την ΠΑΝ.

0

Εθνική δημόσια χρηματοδό
τηση
(γ)

<3.2.B.5
input=‘M’>

type=‘N’

Εθνική ιδιωτική χρηματοδότηση
(δ) (*)

<3.2.B.6 type=‘N’ input=‘M’>

Συνολική χρηματοδότηση
(ε) = (α) + (β)

<3.2.B.7
input=‘G’>

type=‘N’

Ποσοστό
συγχρηματοδότησης
(στ) = (α)/(ε) (**)

<3.2.B.8
input=‘G’>

type=‘P’

100 %

22.3.2014

<3.2.B.1
type=‘S’
input=‘G’>

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γενικό
σύνολο

Στήριξη της Ένωσης

Συνολική
Ποσοστό συγ
χρηματοδότη χρηματοδότη
ση
σης

Ποσό του
αποθεματι
κού επίδοσης
ως ποσοστό
της συνολι
κής στήριξης
της Ένωσης

EL

Σύνολο

Ταμείο

Ενδεικτική ανάλυση της
εθνικής συμμετοχής

Κύρια κατανομή
(συνολική χρηματο
δότηση μείον το
αποθεματικό επίδο
σης)
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Άξονας
προτεραι
ότητας

Βάση για τον
υπολογισμό
της στήριξης
της Ένωσης
(Συνολικό επι
λέξιμο ποσό ή
επιλέξιμο
δημόσιο
κόστος)

λιγότερο ανα
πτυγμένες περι
φέρειες

3.

Αντίστοιχη
υποστήριξη του
ΕΚΤ

περιφέρειες σε
μετάβαση

4.

Αντίστοιχη
υποστήριξη του
ΕΚΤ

περισσότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

5.

ΣΥΝΟΛΟ:
Άξονας προτε
ραιότητας [μέ
ρος του] για
την ΠΑΝ

[πρέπει να
ισούται με τον
άξονα προτε
ραιότητας (μέ
ρος του) 3]

Εθνική συμμετοχή
(β) = (γ) + (δ)

Εθνική δημόσια χρηματοδό
τηση
(γ)

Εθνική ιδιωτική χρηματοδότηση
(δ) (*)

Συνολική χρηματοδότηση
(ε) = (α) + (β)

Ποσοστό
συγχρηματοδότησης
(στ) = (α)/(ε) (**)

Άθροισμα (1:4)

6.

Μερίδιο του ΕΚΤ
για λιγότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες
2/άθροισμα (2:4)

<3.2.c.11 type=‘P’
input=‘G’>

7.

Μερίδιο του ΕΚΤ
για περιφέρειες
σε μετάβαση
3/άθροισμα (2:4)

<3.2.c.13 type=‘P’
input=‘G’>

8.

Μερίδιο του ΕΚΤ
για περισσότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες
4/άθροισμα (2:4)

<3.2.c.14 type=‘P’
input=‘G’>

Άθροισμα (1:4)
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(*) Συμπληρώνεται μόνο όταν οι άξονες προτεραιότητας εκφράζονται ως συνολικό κόστος.
(**) Το ποσοστό αυτό μπορεί να στρογγυλοποιηθεί στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό στον πίνακα. Το ακριβές ποσοστό που χρησιμοποιείται για την επιστροφή πληρωμών είναι ο λόγος (στ).
(1) Η ΠΑΝ (ειδικό κονδύλιο και αντίστοιχη υποστήριξη του ΕΚΤ) θεωρείται Ταμείο και εμφανίζεται σε χωριστή γραμμή, ακόμη και αν αποτελεί μέρος ενός άξονα προτεραιότητας.

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αντίστοιχη
υποστήριξη του
ΕΚΤ

Στήριξη της Ένωσης
(α)

EL

2.

Ενδεικτική ανάλυση της εθνικής συμμετοχής

22.3.2014

Ταμείο (1)

Βάση για τον
υπολογισμό της
Κατηγορία περιφέ στήριξης της Ένωσης
ρειας
(Συνολικό επιλέξιμο
ποσό ή επιλέξιμο
δημόσιο κόστος)
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Πίνακας 18γ
Κατανομή του σχεδίου χρηματοδότησης ανά άξονα προτεραιότητας, Ταμείο, κατηγορία περιφέρειας και θεματικό στόχο
[σχετ.: στοιχείο δ) σημείο ii) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
Άξονας προτεραιότητας

Κατηγορία περιφέρειας

Θεματικός στόχος

Στήριξη της Ένωσης

Εθνική συμμετοχή

Συνολική χρηματοδότηση

<3.2.C.2 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.C.3 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.C.4 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.C.5 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.C.6 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.C.7 type=‘N’ input=‘M’>

(1) Για τους σκοπούς του παρόντος πίνακα, η ΠΑΝ (ειδικό κονδύλιο και αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ) θεωρείται Ταμείο.

Πίνακας 19
Ενδεικτικό ποσό της στήριξης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής
[σχετ.: άρθρο 27 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] (1)
Ενδεικτικό ποσό της στήριξης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της
κλιματικής αλλαγής (σε ευρώ)

Άξονας προτεραιότητας

<3.2.C.9 type=‘N’ input=‘G’> Decision=N>

<3.2.C.8 type=‘S’ input=‘G’>

_____________
(1) Ο παρών πίνακας δημιουργείται αυτόματα με βάση τους πίνακες κατηγοριών παρέμβασης στο πλαίσιο του κάθε άξονα προτεραιότητας

<3.2.C.10 type=‘P’ input=‘G’> Decision=N>

22.3.2014

Σύνολο

Ποσοστό των συνολικών πιστώσεων του επιχειρησιακού προγράμματος (%)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνολο

EL

<3.2.C.1 type=‘S’ input=‘G’>

Ταμείο (1)

EL
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ΤΜΗΜΑ 4
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
[σχετ.: άρθρο 96 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)
Περιγραφή της ολοκληρωμένης προσέγγισης στην εδαφική ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και τους στόχους του
επιχειρησιακού προγράμματος και το σύμφωνο εταιρικής σχέσης, και παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο συμβάλλει στην
επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

<4.0 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

4.1

Τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (όπου ενδείκνυται)
[σχετ.: στοιχείο α) του άρθρου 96 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
Η προσέγγιση στην αξιοποίηση μηχανισμών τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων και οι αρχές
για τον εντοπισμό των περιοχών όπου θα εφαρμοστούν

<4.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ PA=Y>

4.2

Ολοκληρωμένες δράσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη (όπου ενδείκνυται)
[σχετ.: στοιχείο β) του άρθρου 96 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013· άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)]
Όπου ενδείκνυται, το ενδεικτικό ποσό της υποστήριξης του ΕΤΠΑ για ολοκληρωμένες δράσεις βιώσιμης αστικής
ανάπτυξης, οι οποίες θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1301/2013, και η ενδεικτική κατανομή της υποστήριξης του ΕΚΤ για ολοκληρωμένη δράση.

<4.2.1 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

Πίνακας 20
Ολοκληρωμένες δράσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη – ενδεικτικά ποσά για τη στήριξη από το ΕΤΠΑ και το
ΕΚΤ
Ταμείο

<4.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

Στήριξη από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ
(ενδεικτική)
(σε ευρώ)

<4.2.3 type=‘N’ input=‘M’>

Ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης
του προγράμματος από το Ταμείο

<4.2.3 type=‘P’ input=‘G’>

Σύνολο ΕΤΠΑ
Σύνολο ΕΚΤ
Σύνολο ΕΤΠΑ + ΕΚΤ

4.3

Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση (ΟΕΕ) (όπου ενδείκνυται)
[σχετ.: στοιχείο γ) του άρθρου 96 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
Η προσέγγιση στη χρήση ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων (ΟΕΕ) [όπως ορίζονται στο άρθρο 36 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013], εκτός από τις περιπτώσεις που καλύπτονται από το σημείο 4.2, και οι ενδεικτικές δημοσιο
νομικές κατανομές τους για κάθε άξονα προτεραιότητας.

<4.3.1 type=‘S’ maxlength=‘5000’ input=‘M PA=Y’>

(1) 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).

EL
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Πίνακας 21
Ενδεικτική δημοσιονομική κατανομή για την ΟΕΕ, εκτός αυτών που αναφέρονται στο σημείο 4.2
(συνολικό ποσό)

Άξονας προτεραιότητας

<4.3.2 type=‘S’ input=‘G’ PA=Y>

Ταμείο

<4.3.3 type=‘S’ input=‘G’ PA=Y >

Ενδεικτική δημοσιονομική κατανομή
(στήριξη της Ένωσης) (σε ευρώ)

<4.3.4 type=‘N’ input=‘M’ PA=Y >

Σύνολο

4.4

Οι ρυθμίσεις για διαπεριφερειακές και διακρατικές δράσεις, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος,
με δικαιούχους εγκατεστημένους σε τουλάχιστον ένα άλλο κράτος μέλος (όπου ενδείκνυται)
[σχετ.: στοιχείο δ) του άρθρου 96 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
<4.4.1 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’ PA=Y>

4.5

Συμβολή των σχεδιαζόμενων δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος για τις μακροπεριφερειακές στρατηγι
κές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες, με την επιφύλαξη των αναγκών της περιοχής του προ
γράμματος όπως προσδιορίζεται από το κράτος μέλος (όπου ενδείκνυται)
(Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες συμμετέχουν σε μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στρατηγικές
για τις θαλάσσιες λεκάνες)
[σχετ.: στοιχείο ε) του άρθρου 96 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
<4.4.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

ΤΜΗΜΑ 5
ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ H ΟΜΑΔΕΣΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΕΧCLUSΙΟΝ (ΟΠΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ)
[σχετ.: στοιχείο α) του άρθρου 96 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
5.1

Γεωγραφικές περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια/ομάδες-στόχοι που κινδυνεύουν περισσό
τερο από διακρίσεις ή κοινωνικό αποκλεισμό
<5.1.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ Decision= N PA=Y>

5.2

Η στρατηγική για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισ
σότερο από τη φτώχεια/ομάδων-στόχων που κινδυνεύουν περισσότερο από διακρίσεις ή κοινωνικό αποκλεισμό,
και, κατά περίπτωση, η συμβολή στην ολοκληρωμένη προσέγγιση που ορίζεται στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης
<5.2.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ Decision= N PA=Y>

EL
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Πίνακας 22
Δράσεις για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη
φτώχεια/ομάδες-στόχοι που κινδυνεύουν περισσότερο από διακρίσεις ή κοινωνικό αποκλεισμό (1)

Ομάδα-στόχος/γεωγρα
φική περιοχή

<5.2.2 type=‘S’ max
length=‘255’
input=‘M’ Decision=N
PA=Y >

Κύριοι τύποι των
σχεδιαζόμενων
δράσεων που
αποτελούν μέρος της
ολοκληρωμένης
προσέγγισης

<5.2.3type=‘S’
maxlength=
‘1500’ input=‘M’
Decision= N
PA=Y >

Άξονας
προτεραιότητας

Ταμείο

<5.2.4 type=‘S’
input=‘S’ Deci
sion= N PA=Y
>

<5.2.6 type=‘S’
input=‘S’ Deci
sion= N
PA=Y >

Κατηγορία
περιφέρειας

Επενδυτική
προτεραιότητα

<5.2.7 type=‘S’
input=‘S’ Deci
sion= N PA=Y >

<5.2.5 type=‘S’
input=‘S’ PA=Y >

ΤΜΗΜΑ 6
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (ΟΠΟΥ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ)
[σχετ.: στοιχείο β) του άρθρου 96 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]·
<6.1 type=‘S’ maxlength=‘5000’ input=‘M’ Decisions=N PA=Y>

ΤΜΗΜΑ 7
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
[σχετ.: άρθρο 96 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
7.1

Αρμόδιες αρχές και φορείς
[σχετ.: στοιχεία α) και β) του άρθρου 96 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
Πίνακας 23
Αρμόδιες αρχές και φορείς

Αρχή / φορέας

<7.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N
“SME”>

Όνομα της αρχής/του φορέα και διεύθυνση
ή υπηρεσία

Επικεφαλής της αρχής/του φορέα (θέση)

<7.1.2 type=‘S’ maxlength= ‘255’
input=‘M’ Decision=N “SME”>

<7.1.3 type=‘S’ maxlength= ‘255’
input=‘M’ Decision=N “SME”>

Διαχειριστική αρχή
Αρχή πιστοποίησης, κατά περίπτωση
Ελεγκτική αρχή
Φορέας στον οποίο η Επιτροπή θα
καταβάλει τις πληρωμές

(1) Αν το πρόγραμμα καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφερειών, ενδεχομένως να είναι αναγκαία η κατανομή ανά κατηγορία.

EL
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Συμμετοχή εταίρων
[σχετ.: στοιχείο γ) του άρθρου 96 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

7.2.1

Ενέργειες για τη συμμετοχή των εταίρων στην προετοιμασία του επιχειρησιακού προγράμματος και ο
ρόλος αυτών των εταίρων στην υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράμματος
<7.2.1 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N “SME”>

7.2.2

Συνολικές επιχορηγήσεις (για το ΕΚΤ, όπου ενδείκνυται)
[σχετ.: άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013]
<7.2.2 type=‘S’ maxlength=‘5000’ input=‘M’ Decisions=N>

7.2.3

Διάθεση ενός ποσού για την ανάπτυξη ικανότητας (για το ΕΚΤ, όπου ενδείκνυται)
[σχετ.: άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013]
<7.2.3 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N>

ΤΜΗΜΑ 8
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΤΟ ΕΓΤΑΑ, ΤΟ ΕΤΘΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ
ΜΕΣΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΕΠ
[σχετ.: στοιχείο α) του άρθρου 96 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
Οι μηχανισμοί που εξασφαλίζουν τον συντονισμό ανάμεσα στα Ταμεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και άλλα ενωσιακά και εθνικά χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και με
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), λαμβάνοντας υπόψη τις συναφείς διατάξεις που ορίζονται στο κοινό στρατηγικό
πλαίσιο.

<8.1 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N PA=Y>

ΤΜΗΜΑ 9
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΟΡΟΙ
[σχετ.: στοιχείο β) του άρθρου 96 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
9.1

Εκ των προτέρων όροι
Στοιχεία σχετικά με την εκτίμηση της δυνατότητας εφαρμογής και της εκπλήρωσης των εκ των προτέρων όρων
(προαιρετικά)

<9.0 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ PA=Y>

Πίνακας 24
Εφαρμοστέοι εκ των προτέρων όροι και αξιολόγηση της εκπλήρωσής τους

Εκ των προτέρων
όρος

Άξονες
προτεραιότητας για
τους οποίους
ισχύουν οι όροι

<9.1.1 type=‘S’
maxlength=‘500’
input=‘S’
PA=Y“SME”>

<9.1.2 type=‘S’
maxlength=‘100’
input=‘S’ PA=Y
“SME”>

Εκπλήρωση του εκ των
προτέρων όρου (ναι/όχι/εν
μέρει)

<9.1.3 type=‘C’
input=‘G’ PA=Y
“SME”>

Κριτήρια

<9.1.4 type=‘S’
maxlength=‘500’
input=‘S’ PA=Y
“SME”>

Εκπλήρωση των
κριτηρίων (ναι/όχι)

<9.1.5 type=‘B’
input=‘S’ PA=Y
“SME”>

Αριθμός
(αναφορά στις στρατηγικές, τη
νομική πράξη ή άλλα σχετικά
έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των
συναφών τμημάτων, των άρθρων ή
των παραγράφων, συνοδευόμενη
από διαδικτυακούς συνδέσμους ή
πρόσβαση στο πλήρες κείμενο)

<9.1.6 type=‘S’ maxleng
th=‘500’ input=‘M’ PA=Y
“SME”>

Επεξηγήσεις

<9.1.7 type=‘S’
maxlength=‘1000’
input=‘M’ PA=Y
“SME”>
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Περιγραφή των δράσεων για την εκπλήρωση των εκ των προτέρων όρων, αρμόδιοι φορείς και χρονοδιάγραμ
μα (1)
Πίνακας 25
Δράσεις για να εκπληρωθούν οι εφαρμοστέοι γενικοί εκ των προτέρων όροι
Κριτήρια που δεν
πληρούνται

Γενικός εκ των
προτέρων όρος

<9.2.1 type=‘S’
maxlength=‘500’
input=‘G’ PA=Y
“SME”>

<9.2.2 type=‘S’
maxlength=‘500’
input=‘G’ PA=Y
“SME”>

Δράσεις προς ανάληψη

<9.2.3 type=‘S’ max
length=‘1000’
input=‘M’ PA=Y
“SME”>

Προθεσμία (ημερομηνία)

<9.2.4 type=‘D’
input=‘M’ PA=Y
“SME”>

Αρμόδιοι φορείς

<9.2.5 type=‘S’ max
length=‘500’ input=‘M’
PA=Y “SME”>

Πίνακας 26
Δράσεις για να εκπληρωθούν οι εφαρμοστέοι θεματικοί εκ των προτέρων όροι
Θεματικός εκ των
προτέρων όρος

Κριτήρια που δεν
πληρούνται

<9.2.1 type=‘S’
maxlength=‘500’
input=‘G’ PA=Y
“SME” TA- “NA”>

<9.2.2 type=‘S’
maxlength=‘500’
input=‘G” PA=Y
“SME”
TA- “NA”>

1. X

Προθεσμία (ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

<9.2.3 type=‘S’
maxlength=‘1000’
input=‘M’ PA=Y
“SME”
TA- “NA”>

<9.2.4 type=‘D’
input=‘M’ PA=Y “SME”
TA- “NA”>

<9.2.5 type=‘S’ max
length=‘500’ input=‘M’
PA=Y “SME”
TA- “NA“>

Δράση 1

Προθεσμία για τη δράση
1

Δράση 2

Προθεσμία για τη δράση
2

Δράσεις προς ανάληψη

ΤΜΗΜΑ 10
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
[σχετ.: στοιχείο γ) του άρθρου 96 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
Σύνοψη της αξιολόγησης του διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους και, όπου είναι αναγκαίο, των προβλεπόμενων ενεργειών,
συνοδευόμενη από ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου.
<10.0 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ decision=N PA=Y>

ΤΜΗΜΑ 11
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
[σχετ.: άρθρο 96 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
11.1

Βιώσιμη ανάπτυξη
Περιγραφή των ειδικών δράσεων που θα εφαρμοστούν για να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή των πράξεων, οι
απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος, η αποδοτικότητα των πόρων, ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η
προσαρμογή σ’ αυτήν, η ανθεκτικότητα σε καταστροφές, η πρόληψη και διαχείριση κινδύνων.
<13.1 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

(1) Οι πίνακες 25 και 26 καλύπτουν μόνο εφαρμοστέους γενικούς και θεματικούς εκ των προτέρων όρους που δεν έχουν καθόλου ή μόνο εν μέρει
εκπληρωθεί (βλ. πίνακα 24) κατά τη χρονική στιγμή της υποβολής του επιχειρησιακού προγράμματος.
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Ισότητα ευκαιριών και κατάργηση των διακρίσεων
Περιγραφή των ειδικών δράσεων για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και την πρόληψη κάθε διάκρισης λόγω φύλου,
φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού κατά τη
διάρκεια της εκπόνησης, του σχεδιασμού και της εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος, ιδίως σε σχέση με την
πρόσβαση σε χρηματοδότηση και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των διαφόρων ομάδων-στόχων που κινδυνεύουν από
διακρίσεις και, ιδίως, τις απαιτήσεις για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με αναπηρίες.

<13.2 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

11.3

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών
Περιγραφή της συμβολής του επιχειρησιακού προγράμματος στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών
και, κατά περίπτωση, ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε επίπεδο επιχειρησιακού
προγράμματος και πράξης.

<13.2 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

ΤΜΗΜΑ 12
ΩΡΙΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
12.1

Μεγάλα έργα που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού
[σχετ.: στοιχείο ε) του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
Πίνακας 27
Κατάλογος μεγάλων έργων

Προγραμματιζόμενη
ημερομηνία κοινοποί
ησης/υποβολής
(έτος, τρίμηνο)

Έργο

<12.1.1 type=‘S’
maxlength=‘500’
input=‘S’ deci
sion=N>

12.2

<12.1.2 type=‘D’
input=‘M’ deci
sion=N>

Προγραμματιζόμενη
Προγραμματισμένη έναρξη
ημερομηνία ολοκλήρωσης
της υλοποίησης
(έτος, τρίμηνο)
(έτος, τρίμηνο)

Άξονες προτεραιότητας/
επενδυτικές
προτεραιότητες

<12.1.3 type=‘D’
input=‘M’ deci
sion=N>

<12.1.5 type=‘S’
input=‘S’ decision=N>

<12.1.4 type=‘D’
input=‘M’ deci
sion=N>

Πλαίσιο επιδόσεων του επιχειρησιακού προγράμματος
Πίνακας 28
Πλαίσιο επιδόσεων ανά Ταμείο και κατηγορία περιφέρειας (συνοπτικός πίνακας)

Άξονας
προτεραιότητας

<12.2.1
type=‘S’
input=‘G’>

Ταμείο

<12.2.2
type=‘S’
input=‘G’>

Κατηγορία
περιφέρειας

<12.2.3
type=‘S’
input=‘G’>

Δείκτης ή κύριο
στάδιο υλοποίησης

Μονάδα
μέτρησης, κατά
περίπτωση

Ορόσημο για το
2018

<12.2.4
type=‘S’
input=‘G’>

<12.2.5
type=‘S’
input=‘G’>

<12.2.6
type=‘S’
input=‘G’>

(1) Η τιμή-στόχος μπορεί να εκφράζεται είτε ως σύνολο (άνδρες + γυναίκες) είτε με ανάλυση ανά φύλο.

12.3

Εταίροι που συμμετέχουν στην προετοιμασία του προγράμματος
<12.3 type=‘S’ maxlength=‘10500’ input=‘M’ decision=N>

Τελικός στόχος
(2023) (1)
Α

Γ

Σ

<12.2.7 type=‘S’

22.3.2014
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (μεταφορτώνονται στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων ως ξεχωριστά αρχεία):
— Σχέδιο έκθεσης της εκ των προτέρων αξιολόγησης με σύνοψη (υποχρεωτικό)
[σχετ.: άρθρο 55 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
— Τεκμηρίωση σχετικά με την εκτίμηση της δυνατότητας εφαρμογής και της εκπλήρωσης των εκ των προτέρων όρων (κατά
περίπτωση)
— Γνώμη των εθνικών φορέων ισότητας για τα τμήματα 11.2 και 11.3 (κατά περίπτωση) (σχετ.: άρθρο 96 παράγραφος 7 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
— Περίληψη για τους πολίτες του επιχειρησιακού προγράμματος (κατά περίπτωση).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
CCI

<0.1 type=‘S’ maxlength=‘15’ input=‘S’> (1)

Τίτλος

<0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Έκδοση

<0.3 type=‘N’ input=‘G’>

Πρώτο Έτος

<0.4 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>

Τελευταίο έτος

<0.5 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>>

Επιλέξιμο από

<0.6 type=‘D’ input=‘G’>

Επιλέξιμο έως

<0.7 type=‘D’ input=‘G’>>

Αριθμός απόφασης ΕΕ

<0.8 type=‘S’ input=‘G’>>

Ημερομηνία απόφασης ΕΕ

<0.9 type=‘D’ input=‘G’>>

Αριθμός τροποποιητικής απόφασης ΚΜ

<0.10 type=‘S’ maxlength=‘20’ input=‘M’>>

Ημερομηνία τροποποιητικής απόφασης ΚΜ

<0.11 type=‘D’ input=‘M’>>

Ημερομηνία έναρξης ισχύος τροποποιητικής
απόφασης στο ΚΜ

<0.12 type=‘D’ input=‘M’>>

Περιφέρειες NUTS που καλύπτει το πρόγραμμα
συνεργασίας

<0.13 type=‘S’ input=‘S’>>

(1) Υπόμνημα:
τύπος: τύπος: N = αριθμός, D = ημερομηνία, S = στοιχειοσειρά, C = τετραγωνίδιο επιλογής, P = ποσοστό, B = Boolean
απόφαση: N = Δεν αποτελεί μέρος της απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος
εισαγωγή: M = χειρωνακτικά, S = επιλογή, G = από το σύστημα«maxlength»= Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων των
κενών.

ΤΜΗΜΑ 1
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,
ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΔΙΧΩΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΧΗΣ
[σχετ.: άρθρο 27 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)
και στοιχείο α) του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (2)]
1.1

Στρατηγική για τη συμβολή του προγράμματος συνεργασίας στη στρατηγική της Ένωσης για την έξυπνη,
βιώσιμη και δίχως αποκλεισμούς ανάπτυξη και την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής

1.1.1.

Περιγραφή της στρατηγικής του προγράμματος συνεργασίας ώστε να συμβάλλει στη στρατηγική της Ένωσης για
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και στην επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής.
<1.1.1 type=‘S’ maxlength=‘70000’ input=‘M’>

(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 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).
2
( ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών
διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ
L 347 της 20.12.2013, σ. 259).

22.3.2014

EL

22.3.2014

1.1.2.

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 87/33

Αιτιολόγηση της επιλογής των θεματικών στόχων και των αντίστοιχων επενδυτικών προτεραιοτήτων, λαμβανομένου
υπόψη του κοινού στρατηγικού πλαισίου, με βάση μια ανάλυση των αναγκών της περιοχής του προγράμματος ως
συνόλου και τη στρατηγική που επιλέγεται για την αντιμετώπισή τους, με στόχο την ανάπτυξη, όπου ενδείκνυται,
των συνδέσμων που λείπουν στη διασυνοριακή υποδομή, λαμβάνοντας υπόψη την εκ των προτέρων αξιολόγηση
Πίνακας 1
Αιτιολόγηση της επιλογής των θεματικών στόχων και των επενδυτικών προτεραιοτήτων
Επιλεγμένος θεματικός στόχος

<1.1.2 type=‘S’ input=‘S’ >

1.2

Επιλεγμένη επενδυτική προτεραιότητα

<1.1.3 type=‘S’ input=‘S’>

Αιτιολόγηση της επιλογής

<1.1.4 type=‘S’ maxlength=‘1000’
input=‘M’>

Αιτιολόγηση της χρηματοδότησης
Αιτιολόγηση της χρηματοδότησης (δηλαδή της υποστήριξης της Ένωσης) για κάθε θεματικό στόχο και, κατά
περίπτωση, κάθε επενδυτική προτεραιότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις θεματικής συγκέντρωσης, λαμβάνοντας
υπόψη την εκ των προτέρων αξιολόγηση.
<1.2.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >
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Πίνακας 2
Επισκόπηση της επενδυτικής στρατηγικής του προγράμματος συνεργασίας

Άξονας προτεραιότητας

ΕΤΠΑ (4)

<1.2.3type=‘N’
input=‘G’>

Θεματικός στόχος (2)

ΕΜΓ (5) (κατά περίπτωση) ΜΠΒ (6) (κατά περίπτωση)

<1.2.4 type=‘S’
input=‘G’><1.2.9
type=‘P’ input=‘G’>

<1.2.5 type=‘S’
input=‘G’><1.2.1
0type=‘P’ input=‘G’>

<1.2.6 type=‘S’
input=‘G’>

Η παρουσίαση του ποσοστού που αντιστοιχεί στα ποσά από τον ΕΜΓ και τον ΜΠΒ εξαρτάται από τη διαχειριστική λύση που θα επιλεγεί.
Τίτλος του θεματικού στόχου (δεν ισχύει για την τεχνική συνδρομή).
Τίτλος της επενδυτικής προτεραιότητας (δεν ισχύει για την τεχνική συνδρομή).
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας και εταιρικής σχέσης.
Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας.

Επενδυτικές προτεραι
ότητες (3)

<1.2.7 type=‘S’
input=‘G’>

Ειδικοί στόχοι που αντι
στοιχούν στις επενδυτικές
προτεραιότητες

Δείκτες αποτελεσμάτων
που αντιστοιχούν στον
ειδικό στόχο

<1.2.8 type=‘S’
input=‘G’>

<1.2.9 type=‘S’
input=‘G’>

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

<1.2.2 type=‘S’
input=‘G’>

Ποσοστό (%) της συνολικής στήριξης της Ένωσης στο πρόγραμμα συνεργασίας
(ανά Ταμείο) (1)

EL

<1.2.1 type=‘S’
input=‘G’>

Υποστήριξη του ΕΤΠΑ (σε
ευρώ)

22.3.2014
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ΤΜΗΜΑ 2
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
[σχετ.: στοιχεία β) και γ) του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
2.Α.

Περιγραφή των αξόνων προτεραιότητας, εκτός της τεχνικής βοήθειας
[σχετ.: στοιχείο β) του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]

2.Α.1

2.A.2.

Άξονας προτεραιότητας (επαναλαμβάνεται για κάθε άξονα προτεραιότητας)
Κωδικός του άξονα προτεραιότητας

<2A.1 type=‘N’ input=‘G’>

Τίτλος του άξονα προτεραιότητας

<2A.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>



Το σύνολο του άξονα προτεραι
ότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά
μέσω χρηματοδοτικών μέσων

<2A.3 type=‘C’ input=‘M’>



Το σύνολο του άξονα προτεραι
ότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά
μέσω χρηματοδοτικών μέσων σε επί
πεδο Ένωσης

<2A.4 type=‘C’ input=‘M’>



Το σύνολο του άξονα προτεραι
ότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά
μέσω της τοπικής ανάπτυξης με πρω
τοβουλία τοπικών κοινοτήτων

<2A.5 type=‘C’ input=‘M’>

Αιτιολόγηση της καθιέρωσης άξονα προτεραιότητας που να καλύπτει περισσότερους από έναν θεμα
τικούς στόχους (όπου ενδείκνυται)
[σχετ.: άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
<2.A.0 type=‘S’ maxlength=‘3 500’ input=‘M’>

2.Α.3

2.Α.4

Ταμείο και βάση υπολογισμού για τη στήριξη της Ένωσης
Ταμείο

<2A.6 type=‘S’ input=‘S’>

Βάση υπολογισμού (σύνολο επιλέξιμων
δαπανών ή επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες)

<2A.8 type=‘S’ input=‘S’>

Επενδυτική προτεραιότητα (επαναλαμβάνεται για κάθε επενδυτική προτεραιότητα στο πλαίσιο του άξονα
προτεραιότητας)
[σχετ.: στοιχείο β) σημείο i) του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
Επενδυτική προτεραιότητα

2.A.5.

<2A.7 type=‘S’ input=‘S’>

Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
[σχετ.: στοιχείο β) σημεία i) και ii) του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
Κωδικός

<2A.1.1 type=‘N’ input=‘G’>

Ειδικός στόχος

<2A.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Τα αποτελέσματα τα οποία τα κράτη μέλη
επιδιώκουν να επιτύχουν με τη στήριξη
της Ένωσης

<2A.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>
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Πίνακας 3
Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο)
[σχετ.: στοιχείο β) σημείο ii) του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
Κωδικός

Δείκτης

<2A.1.4
type=‘S’ max
length=‘5’
input=‘M’>

<2A.1.5
type=‘S’ max
length=‘255’
input=‘M’>

Μονάδα μέτρη
σης

<2A.1.6
type=‘S’
input=‘M’>

Τιμή βάσης

Quantitative
<2A.1.8
type=‘N’
input=‘M’>

Έτος βάσης

<2A.1.9
type=‘N’
input=‘M’>

Qualitative
<2A.1.8
type=‘S’ max
length=‘100’
input=‘M’

Τιμή-στόχος
(2023) (1)

Πηγή στοιχείων

Συχνότητα εκθέ
σεων

Quantitative
<2A.1.10
type=‘N’
input=‘M’>

<2A.1.11
type=‘S’ max
length=‘200’
input=‘M’>

<2A.1.12
type=‘S’ max
length=‘100’
input=‘M’>

Qualitative
<2A.1.10
type=‘S’ max
length=‘100’
input=‘M’>

(1) Οι τιμές-στόχοι μπορούν να έχουν ποιοτικό ή ποσοτικό χαρακτήρα.

2.A.6.

Δράσεις που πρόκειται να υποστηριχθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυ
τική προτεραιότητα)

2.A.6.1.

Περιγραφή του είδους και παραδείγματα δράσεων που πρόκειται να στηριχθούν και η αναμενόμενη συνεισφορά
τους στους αντίστοιχους ειδικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την περίπτωση, του εντοπισμού
των βασικών στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών και των τύπων των δικαιούχων
[σχετ.: στοιχείο β) σημείο iii) του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
Επενδυτική προτεραιότητα

<2A.2.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.1.2 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’>

2.A.6.2.

Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
[σχετ.: στοιχείο β) σημείο iii) του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
Επενδυτική προτεραιότητα

<2A.2.2.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.3.

Σχεδιαζόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων (όπου ενδείκνυται)
[σχετ.: στοιχείο β) σημείο iii) του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
Επενδυτική προτεραιότητα

<2A.2.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

Σχεδιαζόμενη χρήση των χρηματοδοτικών
μέσων

<2A.2.3.2 type=‘C’ input=‘M’>

<2A.2.3.3 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.6.4.

Σχεδιαζόμενη αξιοποίηση των μεγάλων έργων (όπου ενδείκνυται)
[σχετ.: στοιχείο β) σημείο iii) του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
Επενδυτική προτεραιότητα

<2A.2.4.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.4.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>
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Δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
[σχετ.: στοιχείο β) σημείο iv) του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
Πίνακας 4
Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών

Κωδικός

Δείκτης (ονομασία
δείκτη)

Μονάδα μέτρησης

<2A.2.5.1 type=‘S’
input=‘S’>

<2A.2.5.2
type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.3
type=‘S’ input=‘S’>

2.A.7.

Τιμή-στόχος (2023)

<2A.2.5.6
type=‘N’
input=‘M’>

Πηγή στοιχείων

Συχνότητα εκθέσεων

<2A.2.5.7
type=‘S’ maxleng
th=‘200’
input=‘M’>

<2A.2.5.8 type=‘S’
maxlength=‘100’
input=‘M’>

Πλαίσιο επίδοσης
[σχετ.: στοιχείο β) σημείο v) του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 και παράρτημα
II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
Πίνακας 5
Πλαίσιο επίδοσης του άξονα προτεραιότητας
Τύπος δείκτη

Άξονας προ
τεραιότητας

<2A.3.1
type=‘S’
input=‘S’>

(κύριο στάδιο
υλοποίησης,
οικονομικός
δείκτης, δεί
κτης εκροών
ή, κατά περί
πτωση, δεί
κτης αποτελε
σμάτων)

<2A.3.2
type=‘S’
input=‘S’>

Κωδικός

Impleme
ntation
Step
or
Financial
<2A.3.3
type=‘S’
maxleng
th=‘5’
input=‘M’>
Output or
result<2A.
3.3
type=‘S’
input=‘S’>

Μονάδα
Δείκτης ή
μέτρησης,
Ορόσημο για
κύριο στάδιο
κατά περίπτω
το 2018
υλοποίησης
ση

Impleme
ntation
Step
or
Financial
<2A.3.4
type=‘S’
maxleng
th=‘255’
input=‘M’>
Output or
Result
<2A.4.4
type=‘S’
input=‘G’
or ‘M’>

Impleme
ntation
Step
or
Financial
<2A.3.5
type=‘S’
input=‘M’>
Output or
Result
<2A.3.5
type=‘S’
input=‘G’
or ‘M’>

<2A.3.7
type=‘S’
maxleng
th=‘255’
input=‘M’>

Τελικός στό
χος (2023)

Πηγή στοιχεί
ων

<2A.3.8
type=‘S’
input=‘M’>
Output or
Result
<2A.3.8
type=‘S’
input=‘M’>

<2A.3.9
type=‘S’
maxleng
th=‘200’
input=‘M’>
Output or
Result
<2A.3.9
type=‘S’
input=‘M’>

Επεξήγηση της
σημασίας του
δείκτη, κατά
περίπτωση

<2A.3.10
type=‘S’ max
length=‘500’
input=‘M’>

Περαιτέρω ποιοτικά στοιχεία σχετικά με τη συγκρότηση του πλαισίου επίδοσης
(προαιρετικά)
<2A.3.11 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>
2.A.8.

Κατηγορίες παρέμβασης
[σχετ.: στοιχείο β) σημείο vii) του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
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Κατηγορίες παρέμβασης που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του άξονα προτεραιότητας, με βάση ονοματολογία που
θεσπίζει η Επιτροπή, και ενδεικτική κατανομή της στήριξης της Ένωσης
Πίνακες 6-9
Κατηγορίες παρέμβασης
Πίνακας 6
Διάσταση 1 Τομέας παρέμβασης
Άξονας προτεραιότητας

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N>

Κωδικός

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >

Ποσό (ευρώ)

<2A.4.1.3 type=‘N’ input=‘M’
Decision=N >

Πίνακας 7
Διάσταση 2 Μορφή χρηματοδότησης
Άξονας προτεραιότητας

<2A.4.1.4 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N>

Κωδικός

<2A.4.1.5 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >

Ποσό (ευρώ)

<2A.4.1.6 type=‘N’ input=‘M’
Decision=N >

Πίνακας 8
Διάσταση 3 Είδος περιοχής
Άξονας προτεραιότητας

<2A.4.1.7 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N>

Κωδικός

<2A.4.1.8 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >

Ποσό (ευρώ)

<2A.4.1.9 type=‘N’ input=‘M’
Decision=N >

Πίνακας 9
Διάσταση 6 Εδαφικοί μηχανισμοί υλοποίησης
Άξονας προτεραιότητας

<2A.4.1.10 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N>

2.A.9.

Κωδικός

<2A.4.1.11 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >

Ποσό (ευρώ)

<2A.4.1.12 type=‘N’ input=‘M’
Decision=N >

Σύνοψη της σχεδιαζόμενης χρήσης τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, δρά
σεων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των αρχών που ασχολούνται με τη διαχείριση και
τον έλεγχο των προγραμμάτων και των δικαιούχων και, όπου χρειάζεται, δράσεων για την ενίσχυση
της διοικητικής ικανότητας των εταίρων να συμμετέχουν στην υλοποίηση των προγραμμάτων (όπου
ενδείκνυται)
[σχετ.: στοιχείο β) σημείο vi) του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
Άξονας προτεραιότητας

<3A.5.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.5.2 type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’>
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Περιγραφή των αξόνων προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας
[σχετ.: στοιχείο γ) του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]

2.B.1

2.Β.2

2.B.3.

Άξονας προτεραιότητας
Κωδικός

<2B.0.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Τίτλος

<2B.0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Ταμείο και βάση υπολογισμού για τη στήριξη της Ένωσης (επαναλαμβάνεται για κάθε Ταμείο στο πλαίσιο
του άξονα προτεραιότητας)
Ταμείο

<2B.0.3 type=‘S’ input=‘S’>

Βάση υπολογισμού (σύνολο επιλέξιμων
δαπανών ή επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες)

<2B.0.4 type=‘S’ input=‘S’>

Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα
[σχετ.: στοιχείο γ) σημεία i) και ii) του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
Ειδικός στόχος (επαναλαμβάνεται για κάθε ειδικό στόχο)
Κωδικός

<2B.1.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Ειδικός στόχος

<2B.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Αποτελέσματα τα οποία τα κράτη μέλη
επιδιώκουν να επιτύχουν με τη στήριξη
της Ένωσης (1)

<2B.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

(1) Απαιτείται όταν η υποστήριξη της Ένωσης για τεχνική συνδρομή στο πρόγραμμα συνεργασίας υπερβαίνει τα 15 εκατομμύρια
ευρώ.

2.B.4.

Δείκτες αποτελεσμάτων (1)
Πίνακας 10
Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο)
[σχετ.: στοιχείο γ) σημείο ii) του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]

Κωδικός

Δείκτης

<2.B.2.1
type=‘S’ max
length=‘5’
input=‘M’>

<2.B.2.2
type=‘S’ max
length=‘255’
input=‘M’>

Μονάδα
μέτρησης

<2.B.2.3
type=‘S’
input=‘M’>

Τιμή βάσης

Έτος βάσης

Quantitative
<2.B.2.4
type=‘N’
input=‘M’>

<2.B.2.5
type=‘N’
input=‘M’>

Τιμή-στόχος (1)
(2023)

Quantitative
<2.B.2.6
type=‘N’
input=‘M’>

Πηγή στοιχείων

Συχνότητα εκθέ
σεων

<2.B.2.7
type=‘S’ max
length=‘100’
input=‘M’>

<2.B.2.8
type=‘S’ max
length=‘100’
input=‘M’>

Qualitative
<2A.1.10
type=‘S’ max
length=‘100’
input=‘M’>

(1) Οι τιμές-στόχοι μπορεί να έχουν ποιοτικό ή ποσοτικό χαρακτήρα.

(1) Απαιτείται όταν αυτό δικαιολογείται αντικειμενικά, δεδομένου του περιεχομένου των δράσεων και όταν η στήριξη της Ένωσης σε τεχνική
συνδρομή στο πρόγραμμα συνεργασίας υπερβαίνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ.
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Δράσεις που θα στηριχθούν και η αναμενόμενη συμβολή τους στους ειδικούς στόχους (ανά άξονα
προτεραιότητας)
[σχετ.: στοιχείο γ) σημείο iii) του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]

2.B.5.1.

Περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να υποστηριχθούν και η αναμενόμενη συμβολή τους στους ειδικούς
στόχους
[σχετ.: στοιχείο γ) σημείο iii) του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]

Άξονας προτεραιότητας

<2.B.3.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2.B.3.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.B.5.2

Δείκτες εκροών που αναμένεται να συμβάλουν στα αποτελέσματα (ανά άξονα προτεραιότητας)
[σχετ.: στοιχείο γ) σημείο iv) του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
Πίνακας 11
Δείκτες εκροών
Κωδικός

<2.B.3.2.1 type=‘S’ max
length=‘5’ input=‘M’>

2.B.6.

Δείκτης

<2.B.2.2.2 type=‘S’
maxlength=‘255’
input=‘M’>

Μονάδα μέτρησης

Τιμή-στόχος (2023)
(προαιρετικά)

<2.B.3.2.3 type=‘S’
input=‘M’>

<2.B.3.2.4 type=‘N’
input=‘M’>

Πηγή στοιχείων

<2.B.3.2.5 type=‘S’
maxlength=‘100’
input=‘M’>

Κατηγορίες παρέμβασης
[σχετ.: στοιχείο γ) σημείο v) του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
Οι αντίστοιχες κατηγορίες παρέμβασης με βάση ονοματολογία που θεσπίζει η Επιτροπή, και ενδεικτική κατανομή
της στήριξης της Ένωσης.
Πίνακες 12-14
Κατηγορίες παρέμβασης
Πίνακας 12
Διάσταση 1 Τομέας παρέμβασης
Άξονας προτεραιότητας

<2B.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision
=N >

Κωδικός

<2B.4.1.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision
=N >

Ποσό (ευρώ)

<2B.4.1.3 type=‘N’ input=‘M Decision
=N ‘>
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Πίνακας 13
Διάσταση 2 Μορφή χρηματοδότησης
Άξονας προτεραιότητας

Κωδικός

<2B.4.2.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision
=N >

Ποσό (ευρώ)

<2B.4.2.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision
=N >

<2B.4.2.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision
=N >

Πίνακας 14
Διάσταση 3 Είδος περιοχής
Άξονας προτεραιότητας

Κωδικός

<2B.4.3.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision
=N >

Ποσό (ευρώ)

<2B.4.3.2 type=‘S’ input=‘ Decision=N
S’>

<2B.4.3.3 type=‘N’ input=‘M Decision
=N ‘>

ΤΜΗΜΑ 3
ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
[σχετ.: στοιχείο δ) του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
3.1.

Χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ (σε ευρώ)
[σχετ.: στοιχείο δ) σημείο i) του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
Πίνακας 15
Ταμείο

<3.1.1 type=‘S’
input=‘G’>

ΕΤΠΑ

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Σύνολο

<3.1.3
type=‘N’
input=‘M’>

<3.1.4
type=‘N’
input=‘M’>

<3.1.5
type=‘N’
input=‘M’>

<3.1.6
type=‘N’
input=‘M’>

<3.1.7
type=‘N’
input=‘M’>

<3.1.8
type=‘N’
input=‘M’>

<3.1.9
type=‘N’
input=‘M’>

<3.1.10
type=‘N’
input=‘G’>

ποσά ΜΠΒ
(κατά περί
πτωση)
ποσά ΕΜΓ
(κατά περί
πτωση)
Σύνολο
3.2.Α

Συνολική χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και εθνική συγχρηματοδότηση (σε ευρώ)
[σχετ.: στοιχείο δ) σημείο ii) του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
1. Στον χρηματοδοτικό πίνακα καθορίζεται το χρηματοδοτικό σχέδιο του προγράμματος συνεργασίας ανά άξονα
προτεραιότητας. Όταν τα προγράμματα για τις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές συνδυάζουν διασυνοριακές
και διακρατικές πιστώσεις, πρέπει να ορίζονται χωριστοί άξονες προτεραιότητας για καθεμία από αυτές.
2. Στον χρηματοδοτικό πίνακα πρέπει να απεικονίζεται, για λόγους ενημέρωσης, κάθε συνεισφορά τρίτων χωρών
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεργασίας (εκτός από τις συνεισφορές του ΜΠΒ και του ΕΜΓ)
3. Η συνεισφορά της ΕΤΕπ (1) εκφράζεται στο επίπεδο του άξονα προτεραιότητας.

(1) Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
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Πίνακας 16
Σχέδιο χρηματοδότησης

Ταμείο

(Συνολικό επιλέξιμο
ποσό ή επιλέξιμο
δημόσιο κόστος)

Στήριξη της Ένωσης
(α)

Εθνική συμμετοχή
ðβÞ ¼ ðγÞ þ ðδÞ

Ενδεικτική ανάλυση του ποσοστού εθνικής
συμμετοχής

Συνολική χρηματο
δότηση

Ποσοστό συγχρημα
τοδότησης

ðεÞ ¼ ðαÞ þ ðβÞ

ðστÞ ¼ ðαÞ=ðεÞ (**)

Εθνική δημόσια χρη Εθνική ιδιωτική χρη
ματοδότηση (γ)
ματοδότηση (δ) (*)

<3.2.A.2
type=‘S’
input=‘G’>

Άξονας προτεραι
ότητας 1

ΕΤΠΑ (ενδεχομέ
νως, συμπεριλαμ
βανομένων των
ποσών που μετα
φέρονται
από
τον ΜΠΒ και
τον ΕΜΓ) (1)

<3.2.A.3
type=‘S’
input=‘G’>

<3.2.A.4
type=‘N’
input=‘M’>

<3.2.A.5
type=‘N’
input=‘G’>

<3.2.A.6
type=‘N’
input=‘M’>

<3.2.A.7
type=‘N’
input=‘M’>

Συνεισφορές τρίτων
χωρών

<3.2.A.8
type=‘N’
input=‘G’>

<3.2.A.9
type=‘P’
input=‘G’>

ΜΠΒ
ΕΜΓ
Άξονας προτεραι
ότητας Ν

ΕΤΠΑ (ενδεχομέ
νως, συμπεριλαμ
βανομένων των
ποσών που μετα
φέρονται
από
τον ΜΠΒ και
τον ΕΜΓ)

<3.2.A.10
type=‘N’
input=‘M’>

Συνεισφορά ΕΤΕπ

<3.2.A.11
type=‘N’
input=‘M’>

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

<3.2.A.1 type=‘S’
input=‘G’>

Για ενημέρωση

EL

Άξονας προτεραι
ότητας

Βάση για τον υπο
λογισμό της στήρι
ξης της Ένωσης

ΜΠΒ
ΕΜΓ
Σύνολο

ΕΤΠΑ
ΜΠΒ
ΕΜΓ

Σύνολο

Σύνολο
όλων
των Ταμείων

22.3.2014

(*) Συμπληρώνεται μόνο όταν οι άξονες προτεραιότητας εκφράζονται ως συνολικό κόστος.
(**) Το ποσοστό αυτό μπορεί να στρογγυλοποιηθεί στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό στον πίνακα. Το ακριβές ποσοστό που χρησιμοποιείται για την επιστροφή πληρωμών είναι ο λόγος (στ).
(1) Η παρουσίαση των ποσών που μεταφέρονται από τον ΕΜΓ και τον ΜΠΒ εξαρτάται από τη διαχειριστική λύση που επιλέγεται.
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Κατανομή ανά άξονα προτεραιότητας και θεματικό στόχο
[σχετ.: στοιχείο δ) σημείο ii) του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
Πίνακας 17

Άξονας προτεραιότητας

<3.2.B.1 type=‘S’
input=‘G’>

Θεματικός στόχος

<3.2.B.2 type=‘S’
input=‘G’>

Στήριξη της Ένωσης

<3.2.B.3 type=‘N’
input=‘M’>

Εθνική συμμετοχή

<3.2.B.4 type=‘N’
input=‘M’>

Συνολική χρηματοδότηση

<3.2.B.5 type=‘N’
input=‘M’>

Σύνολο

Πίνακας 18
Ενδεικτικό ποσό της στήριξης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής
[σχετ.: άρθρο 27 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] (1)
Ενδεικτικό ποσό της στήριξης που πρόκειται να
Ποσοστό των συνολικών πιστώσεων του προ
χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της κλιματι
γράμματος (%)
κής αλλαγής (σε ευρώ)

Άξονας προτεραιότητας

<3.2.B.8 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.9 type=‘N’ input=‘G’ Decision
=N >

<3.2.B.10 type=‘P’ input=‘G’ Decision
=N >

Σύνολο

ΤΜΗΜΑ 4
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
[σχετ.: άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
Περιγραφή, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος συνεργασίας, της ολοκλη
ρωμένης προσέγγισης όσον αφορά την εδαφική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που αναφέρονται
στο άρθρο 174 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, συνεκτιμώντας τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης των συμμετεχόντων
κρατών μελών και περιγραφή του τρόπου συμβολής στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος και των
αναμενόμενων αποτελεσμάτων
<4.0 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>
4.1.

Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (όπου ενδείκνυται)
Προσέγγιση στη χρήση μηχανισμών τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων και αρχές για τον
εντοπισμό των περιοχών όπου θα εφαρμοστούν
[σχετ.: στοιχείο α) του άρθρου 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
<4.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >

4.2.

Ολοκληρωμένες δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (όπου ενδείκνυται)
Οι αρχές για τον καθορισμό των αστικών περιοχών όπου θα υλοποιηθούν ολοκληρωμένες δράσεις βιώσιμης
αστικής ανάπτυξης και ενδεικτική κατανομή της υποστήριξης του ΕΤΠΑ για τις εν λόγω δράσεις
[σχετ.: στοιχείο β) του άρθρου 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
<4.2.1 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

(1) Ο παρών πίνακας δημιουργείται αυτόματα με βάση τους πίνακες για τις κατηγορίες παρέμβασης που περιλαμβάνονται σε καθέναν από τους
άξονες προτεραιότητας.
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Πίνακας 19
Ολοκληρωμένες δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης - ενδεικτικά ποσά της υποστήριξης του ΕΤΠΑ
Ενδεικτικό ποσό της υποστήριξης από το ΕΤΠΑ
(ευρώ)

Ταμείο

<4.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

<4.2.3 type=‘N’ input=‘M’>

ΕΤΠΑ

4.3.

Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση (ΟΕΕ) (όπου ενδείκνυται)
Η προσέγγιση όσον αφορά τη χρήση ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων (ΟΕΕ) [όπως ορίζονται στο άρθρο 36
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013], εκτός από τις περιπτώσεις που καλύπτονται από το σημείο 4.2, και
ενδεικτικές δημοσιονομικές πιστώσεις από κάθε άξονα προτεραιότητας

[σχετ.: στοιχείο γ) του άρθρου 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]

<4.3.1 type=‘S’ maxlength=‘5000’ input=‘M ‘>

Πίνακας 20
Ενδεικτική δημοσιονομική κατανομή για την ΟΧΕ, εκτός αυτών που αναφέρονται στο σημείο 4.2 (συνολικό ποσό)
Άξονας προτεραιότητας

Ενδεικτική δημοσιονομική κατανομή (στήριξη της Ένωσης) (σε ευρώ)

<4.3.2 type=‘S’ input=‘G’ >

<4.3.3 type=‘N’ input=‘M’>

Συνολο

4.4

Συμβολή των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων στο πλαίσιο των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και
των στρατηγικών θαλάσσιων λεκανών, με βάση τις ανάγκες της περιοχής του προγράμματος όπως
προσδιορίζονται από τα οικεία κράτη μέλη και λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, στρατηγικά σημα
ντικά έργα τα οποία καθορίζονται στα πλαίσια αυτών των στρατηγικών (κατά περίπτωση)
(όταν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες συμμετέχουν σε μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στρατηγικές για τις
θαλάσσιες λεκάνες)

[σχετ.: στοιχείο δ) του άρθρου 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]

<4.4.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >

ΤΜΗΜΑ 5
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
[σχετ.: άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
5.1

Αρμόδιες αρχές και φορείς
[σχετ.: άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]

22.3.2014
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Πίνακας 21
Αρμόδιες για το πρόγραμμα αρχές
[σχετ.: στοιχείο α) σημείο i) του άρθρου 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
Αρχή / φορέας

Όνομα της αρχής/του φορέα και διεύθυνση ή
διοικητική μονάδα

Επικεφαλής της αρχής/του φορέα (θέση)

Διαχειριστική αρχή

. <5.1.1 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ decision=’N’ >

. <5.1.2 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ decision=’N’ >

Αρχή πιστοποίησης, κατά περίπτωση

. <5.1.3 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ decision=’N’ >

. <5.1.4 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ decision=’N’ >

Ελεγκτική αρχή

. <5.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ decision=’N’ >

. <5.1.6 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ decision=’N’ >

Φορέας στον οποίο θα καταβάλλονται οι πληρωμές από την Επιτροπή:

[σχετ.: στοιχείο β) του άρθρου 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]



διαχειριστική αρχή

<5.1.7 type type=‘C’ input=‘M’>



αρχή πιστοποίησης

<5.1.8 type type=‘C’ input=‘M’>

Πίνακας 22
Φορέας ή φορείς που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου και λογιστικού ελέγχου
[σχετ.: στοιχείο α) σημεία ii) και iii) του άρθρου 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
Αρχή/φορέας

Όνομα της αρχής/του φορέα και διεύθυνση ή
διοικητική μονάδα

Επικεφαλής της αρχής/του φορέα (θέση)

Φορέας ή φορείς που έχει/έχουν οριστεί
για τη διενέργεια καθηκόντων ελέγχου

. <5.1.9 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ >

. <5.1.10 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ >

Φορέας ή φορείς που έχει/έχουν οριστεί
αρμόδιοι για τη διενέργεια καθηκόντων
λογιστικού ελέγχου

<5.1.11 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ >

. <5/1/2012 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ >

5.2

Διαδικασία για τη σύσταση κοινής γραμματείας
[σχετ.: στοιχείο α) σημείο iv) του άρθρου 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
<5.2.type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’ >

5.3

Συνοπτική περιγραφή των διαχειριστικών και ελεγκτικών ρυθμίσεων
[σχετ.: στοιχείο α) σημείο v) του άρθρου 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
<5.3. type=‘S’ maxlength=‘35000’ input=‘M’ >

5.4

Καταμερισμός των υποχρεώσεων μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών σε περίπτωση δημοσιονομικών
διορθώσεων που επιβάλλονται από τη διαχειριστική αρχή ή από την Επιτροπή
[σχετ.: στοιχείο α) σημείο vi) του άρθρου 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
<5.4. type=‘S’ maxlength=‘10500’ input=‘M’ >
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Χρήση του ευρώ (όπου ενδείκνυται)
[σχετ.: άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
Επιλεγόμενη μέθοδος για τη μετατροπή των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν σε νόμισμα διαφορετικό από το
ευρώ
<5.5. type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’ >

5.6.

Συμμετοχή εταίρων
[σχετ.: στοιχείο γ) του άρθρου 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
Δράσεις για τη συμμετοχή των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
στην προετοιμασία του προγράμματος συνεργασίας και ο ρόλος αυτών των εταίρων στην προετοιμασία και την
υλοποίηση του προγράμματος συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους στην επιτροπή παρακο
λούθησης
<5.6 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N>

ΤΜΗΜΑ 6
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
[σχετ.: στοιχείο α) του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
Οι μηχανισμοί που διασφαλίζουν τον αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ του ΕΤΠΑ, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου, του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και άλλων ενωσιακών και εθνικών χρηματοδοτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων
του συντονισμού και του πιθανού συνδυασμού με τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», τον ΕΜΓ, το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), τον ΜΠΒ και την ΕΤΕπ, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που περιέχονται
στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο, όπως ορίζεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Όταν τα
κράτη μέλη και τρίτες χώρες που συμμετέχουν σε προγράμματα συνεργασίας που περιλαμβάνουν τη χρήση
πιστώσεων του ΕΤΠΑ για τις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές και πόρους από το ΕΤΑ, μηχανισμοί συντονισμού
στο ανάλογο επίπεδο για να διευκολύνεται ο αποτελεσματικός συντονισμός για την αξιοποίηση των πόρων αυτών
<6.1 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N >

ΤΜΗΜΑ 7
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
[σχετ.: στοιχείο β) του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 (1)]
Σύνοψη της αξιολόγησης του διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους και, όπου είναι αναγκαίο, των προβλε
πόμενων ενεργειών, συνοδευόμενη από ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου.
<7..0 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ decision=N >

ΤΜΗΜΑ 8
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
[σχετ.: άρθρο 8 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
8.1.

Βιώσιμη ανάπτυξη (2)
Περιγραφή των ειδικών δράσεων που αναλαμβάνονται για να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή των πράξεων οι
απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος, η αποδοτικότητα των πόρων, ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και
η προσαρμογή σ’ αυτήν, η ανθεκτικότητα σε καταστροφές, η πρόληψη και διαχείριση κινδύνων.
<7.1 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

(1) Δεν απαιτείται για INTERACT και ESPON.
(2) Δεν ισχύει για τα URBACT, INTERACT και ESPON.
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Ισότητα ευκαιριών και μη διακριτική μεταχείριση (1)
Περιγραφή ειδικών δράσεων ώστε να προωθηθεί η ισότητα των ευκαιριών και να εμποδιστεί οποιαδήποτε διάκριση
λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προ
σανατολισμού κατά την κατάρτιση, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος συνεργασίας, ιδίως σε
σχέση με την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των διαφόρων ομάδων-στόχων
που διατρέχουν κίνδυνο τέτοιων διακρίσεων, και ιδιαίτερα των απαιτήσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας για
τα άτομα με αναπηρία.

<7.2 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

8.3.

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών
Περιγραφή της συμβολής του προγράμματος συνεργασίας στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και
γυναικών και, κατά περίπτωση, των ρυθμίσεων που εξασφαλίζουν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου
σε επίπεδο προγράμματος συνεργασίας και σε επίπεδο πράξης.

<7.3 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

ΤΜΗΜΑ 9
ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
9.1.

Μεγάλα έργα που θα υλοποιηθούν κατά την περίοδο προγραμματισμού
[σχετ.: στοιχείο ε) του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
Πίνακας 23
Κατάλογος μεγάλων έργων (2)

Έργο

<9.1.1 type=‘S’ maxleng
th=‘500’ input=‘S’ deci
sion=N>

9.2.

Προγραμματιζόμενη ημε
Προγραμματισμένη έναρξη
ρομηνία κοινοποίησης/υπο
της υλοποίησης
βολής
(έτος, τρίμηνο)
(έτος, τρίμηνο)

Προγραμματιζόμενη ημε
ρομηνία ολοκλήρωσης
(έτος, τρίμηνο)

<9.1.2 type=‘D’
input=‘M’ decision
=’N’ >

<9.1.4
type=‘D’
input=‘M’ decision
=’N’ >

<9.1.3 type=‘D’
input=‘M’ decision
=’N’ >

Άξονες προτεραιότητας/
επενδυτικές προτεραιότητες

<9.1.5 type=‘S’ input=‘S
decision=’N’ ‘>

Πλαίσιο επιδόσεων του προγράμματος συνεργασίας
Πίνακας 24
Πλαίσιο επιδόσεων (συνοπτικός πίνακας)

Άξονας προτεραιότητας

<9.2.1 type=‘S’
input=‘G’>

9.3

Δείκτης ή κύριο στάδιο
υλοποίησης

<9.2.3 type=‘S’
input=‘G’>

Μονάδα μέτρησης, κατά
περίπτωση

<9.2.4 type=‘S’
input=‘G’>

Ορόσημο για το 2018

<9.2.5 type=‘S’
input=‘G’>

Εταίροι που συμμετέχουν στην εκπόνηση του προγράμματος συνεργασίας
<9.3 type=‘S’ maxlength=‘15000’ input=‘M’ decision=N>

(1) Δεν ισχύει για τα URBACT, INTERACT και ESPON.
(2) Δεν εφαρμόζεται στα INTERACT και ESPON.

Τελικός στόχος (2023)

<9.2.6 type=‘S’
input=‘G’>
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9.4

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εφαρμοστέοι όροι για την υλοποίηση του προγράμματος που διέπουν τη δημοσιονομική διαχείριση, τον
προγραμματισμό, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο συμμετοχής τρίτων χωρών σε
διακρατικά και διαπεριφερειακά προγράμματα μέσω της συμβολής πόρων των ΕΜΓ και ΜΠΒ
[σχετ.: άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
<9.4 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘S’>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (που μεταφορτώνονται στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων ως ξεχωριστά αρχεία):
— Σχέδιο έκθεσης της εκ των προτέρων αξιολόγησης με σύνοψη (υποχρεωτικό)
[σχετ.: άρθρο 55 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
— Γραπτή επιβεβαίωση της συμφωνίας ως προς το περιεχόμενο του προγράμματος συνεργασίας (υποχρεωτικό)
[σχετ.: άρθρο 8 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013]
— Χάρτης της περιοχής που καλύπτεται από το πρόγραμμα συνεργασίας (ανάλογα με την περίπτωση)
— Περίληψη για τους πολίτες του προγράμματος συνεργασίας (ανάλογα με την περίπτωση)

22.3.2014

