
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ 

Διορθωτικό στον κανονισμό (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 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347 της 20ής Δεκεμβρίου 2013) 

1.  Στη σελίδα 320, στην υποσημείωση 3: 

αντί:  «(3)  ΕΕ C 47 της 17.2.2011, σ. 1,» 

διάβαζε:  «(3)  ΕΕ C 47 της 17.2.2012, σ. 1,». 

2.  Στη σελίδα 327, στην αιτιολογική σκέψη 46: 

αντί: «και να καθοριστούν περαιτέρω κανόνες σχετικά με τη χρήση πόρων μετά το τέλος της περιόδου επιλεξι
μότητας.» 

διάβαζε:  «και να καθοριστούν περαιτέρω κανόνες σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση πόρων μετά το τέλος της περιόδου 
επιλεξιμότητας.». 

3.  Στη σελίδα 339, στο άρθρο 2 σημείο 26): 

αντί:  «(26)  “λογαριασμός υπό μεσεγγύηση”: […] γραπτή συμφωνία μεταξύ του δικαιούχου δημόσιου φορέα και του 
εταίρου από τον ιδιωτικό τομέα, εγκριθείσα από τη διαχειριστική αρχή ή ενδιάμεσο φορέα, που έχει 
συσταθεί ειδικά για να κατέχει κεφάλαια προς καταβολή μετά την περίοδο επιλεξιμότητας, αποκλειστικά» 

διάβαζε:  «(26)  “λογαριασμός υπό μεσεγγύηση”: […] γραπτή συμφωνία μεταξύ του δικαιούχου δημόσιου φορέα και του 
εταίρου από τον ιδιωτικό τομέα, εγκριθείσα από τη διαχειριστική αρχή ή ενδιάμεσο φορέα, που έχει 
συσταθεί ειδικά για να κατέχει κεφάλαια προς καταβολή μετά την περίοδο επιλεξιμότητας σε περίπτωση 
μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, ή κατά τη περίοδο επιλεξιμότητας και/ή μετά την περίοδο επιλεξι
μότητας σε περίπτωση ενέργειας ΣΔΙΤ, αποκλειστικά». 

4.  Στη σελίδα 340, στο άρθρο 3: 

αντί:  «Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 29 παράγραφος 3, το άρθρο 30 
παράγραφοι 2 και 3,» 

διάβαζε:  «Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφοι 2 και 4, το άρθρο 29 παράγραφος 4, το άρθρο 30 
παράγραφοι 2 και 3,». 

5.  Στη σελίδα 349, στο άρθρο 23 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο: 

αντί:  «Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του δευτέρου εδαφίου, κάθε μία από τις προϋποθέσεις αυτές θεωρείται ότι 
έχει ικανοποιηθεί σε περίπτωση που» 

διάβαζε:  «Για τους σκοπούς του στοιχείου γ) του δευτέρου εδαφίου, καθεμία από τις προϋποθέσεις αυτές θεωρείται ότι 
έχει ικανοποιηθεί σε περίπτωση που». 

6.  Στη σελίδα 350, στο άρθρο 23 παράγραφος 5: 

αντί:  «το αργότερο εντός τριών μηνών μετά την υποβολή τους από το κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 3.» 

διάβαζε:  «το αργότερο εντός τριών μηνών μετά την υποβολή τους από το κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 4.». 
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7.  Στη σελίδα 352, στο άρθρο 24 παράγραφος 2: 

αντί:  «2. […], η υποστήριξη της Ένωσης μέσω ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών του τελικού υπολοίπου δεν 
είναι μεγαλύτερη από τη δημόσια δαπάνη και το ανώτατο ποσό της υποστήριξης από τα ΕΔΕΤ για κάθε άξονα 
προτεραιότητας για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής ή για κάθε μέτρο του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΘΑ, 
όπως ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος.» 

διάβαζε:  «2. […], η υποστήριξη της Ένωσης μέσω ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών του τελικού υπολοίπου δεν 
είναι μεγαλύτερη από: 

α)  τη δημόσια δαπάνη· ή 

β)  το ανώτατο ποσό της υποστήριξης από τα ΕΔΕΤ για κάθε άξονα προτεραιότητας για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και 
το Ταμείο Συνοχής ή για κάθε μέτρο του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΘΑ, όπως ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής 
για την έγκριση του προγράμματος, 

αναλόγως του ποιο ποσό είναι μικρότερο.». 

8.  Στη σελίδα 353, στο άρθρο 25 παράγραφος 1: 

αντί:  «τμήμα των πόρων που προβλέπονται στο άρθρο 59 και προγραμματίζονται σύμφωνα με ειδικούς κανόνες που 
αφορούν το Ταμείο μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, να μεταφερθεί σε τεχνική συνδρομή με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής, για την εφαρμογή μέτρων που αφορούν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, σύμφωνα 
με το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο ια,» 

διάβαζε:  «, τμήμα των πόρων που προβλέπονται στο άρθρο 59 και προγραμματίζονται σύμφωνα με ειδικούς κανόνες που 
αφορούν το Ταμείο μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, να μεταφερθεί σε τεχνική συνδρομή με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής, για την εφαρμογή μέτρων που αφορούν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, σύμφωνα 
με το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ),». 

9.  Στη σελίδα 356, στο άρθρο 33 παράγραφος 6 δεύτερη περίοδος: 

αντί:  «βάσει πρότασης κράτους μέλους, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ή να τροποποιήσει τα εν λόγω πληθυσμιακά 
όρια στην απόφασή της σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 ή παράγραφος 3,» 

διάβαζε:  «βάσει πρότασης κράτους μέλους, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ή να τροποποιήσει τα εν λόγω πληθυσμιακά 
όρια στην απόφασή της σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 ή παράγραφος 4,». 

10.  Στη σελίδα 360, στο άρθρο 38 παράγραφος 5 πρώτη περίοδος: 

αντί:  «5. Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 4 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β) φορείς, […] μπορούν να 
αναθέσουν μέρος της υλοποίησης σε ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
εν λόγω νομικά πρόσωπα εγγυώνται» 

διάβαζε:  «5. Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 4 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β) φορείς, […] μπορούν να 
αναθέσουν μέρος της υλοποίησης σε ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν 
λόγω φορείς εγγυώνται». 

11.  Στη σελίδα 360, στο άρθρο 38 παράγραφος 7, στην εισαγωγική φράση: 

αντί:  «, οι όροι και οι προϋποθέσεις των συνεισφορών από προγράμματα προς αυτό καθορίζονται σε συμφωνίες 
χρηματοδότησης σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ, στα ακόλουθα επίπεδα:» 

διάβαζε:  «, οι όροι και οι προϋποθέσεις των συνεισφορών από προγράμματα προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
καθορίζονται σε συμφωνίες χρηματοδότησης σύμφωνα με το παράρτημα ΙV, στα ακόλουθα επίπεδα:». 

12.  Στη σελίδα 363, στο άρθρο 39 παράγραφος 8 στοιχείο α): 

αντί:  «α)  για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του παρόντος 
άρθρου, στους πόρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 3 […]·» 

διάβαζε:  «α)  για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του παρόντος 
άρθρου, στους πόρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 […]·». 
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13.  Στη σελίδα 364, στο άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο i): 

αντί:  «i)  […], όταν τουλάχιστον το 60 % του ποσού της πρώτης αίτησης ενδιάμεσων πληρωμών έχει χρησιμοποιηθεί 
ως επιλέξιμη δαπάνη» 

διάβαζε:  «i)  […] όταν τουλάχιστον το 60 % του ποσού της πρώτης αίτησης ενδιάμεσης πληρωμής έχει χρησιμοποιηθεί 
ως επιλέξιμη δαπάνη». 

14.  Στη σελίδα 364, στο άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii): 

αντί:  «ii)  […], όταν τουλάχιστον το 85 % των ποσών των προηγούμενων αιτήσεων ενδιάμεσων πληρωμών» 

διάβαζε:  «ii)  […] όταν τουλάχιστον το 85 % των ποσών των προηγούμενων αιτήσεων ενδιάμεσης πληρωμής». 

15.  Στη σελίδα 364, στο άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχείο δ): 

αντί:  «δ)  κάθε αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής, […], πρέπει να διαχωρίζει το συνολικό ποσό των συνεισφορών του 
προγράμματος που καταβλήθηκαν στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής από τα ποσά που καταβλήθηκαν 
ως επιλέξιμες δαπάνες» 

διάβαζε:  «δ)  κάθε αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής, […], πρέπει να διαχωρίζει το συνολικό ποσό των συνεισφορών του 
προγράμματος που καταβλήθηκαν στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής και τα ποσά που καταβλήθηκαν 
ως επιλέξιμες δαπάνες». 

16.  Στη σελίδα 364, στο άρθρο 41 παράγραφος 3: 

αντί: «3. […], με τις οποίες καθορίζονται οι κανόνες που διέπουν την ανάκληση πληρωμών στα μέσα χρηματοοι
κονομικής τεχνικής και τις επακόλουθες τροποποιήσεις των αιτήσεων πληρωμών.» 

διάβαζε: «3. […], με τις οποίες καθορίζονται οι κανόνες που διέπουν την ανάκληση πληρωμών στα μέσα χρηματοοι
κονομικής τεχνικής και τις επακόλουθες τροποποιήσεις των αιτήσεων πληρωμής.». 

17.  Στη σελίδα 365, στο άρθρο 42 παράγραφος 4, στην εισαγωγική φράση: 

αντί:  «4. Οι επιλέξιμες δαπάνες που δηλώνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν υπερβαίνουν το 
άθροισμα:» 

διάβαζε:  «4. Οι επιλέξιμες δαπάνες που δηλώνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 δεν υπερβαίνουν το 
άθροισμα:». 

18.  Στη σελίδα 365, στο άρθρο 42 παράγραφος 4 στοιχείο α): 

αντί:  «α)  του συνολικού ποσού της στήριξης από τα ΕΔΕΤ που καταβάλλεται για τους σκοπούς των παραγράφων 1 
και 2· και» 

διάβαζε:  «α)  του συνολικού ποσού της στήριξης από τα ΕΔΕΤ που καταβάλλεται για τους σκοπούς των 
παραγράφων 1, 2 και 3· και». 

19.  Στη σελίδα 365, στο άρθρο 42 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο πρώτη περίοδος: 

αντί:  «5. Οι δαπάνες και οι αμοιβές διαχείρισης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) και 
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να χρεώνονται από τον διαχειριστή του ταμείου χαρτοφυ
λακίου ή τους διαχειριστές των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 4 
στοιχεία α) και β), χωρίς να επιτρέπεται να υπερβούν τα όρια» 

διάβαζε:  «5. Όπου οι δαπάνες και οι αμοιβές διαχείρισης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο δ) και στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου χρεώνονται από τον διαχειριστή του ταμείου χαρτοφυ
λακίου ή τους διαχειριστές των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 4 
στοιχεία α) και β), δεν επιτρέπεται να υπερβούν τα όρια». 
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20.  Στη σελίδα 365, στο άρθρο 43 παράγραφος 2: 

αντί:  «2. […], συμπεριλαμβανομένων της αποζημίωσης των προκυπτουσών δαπανών διαχείρισης ή της πληρωμής 
αμοιβών διαχείρισης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 πρώτο 
εδάφιο στοιχείο δ), και των εξόδων που καταβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2, με αυτούς 
της αρχικής συνεισφοράς από τα ΕΔΕΤ είτε εντός του ίδιου μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής είτε μετά την 
εκκαθάριση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, σε άλλα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής ή μορφές 
στήριξης» 

διάβαζε:  «2. […], συμπεριλαμβανομένων της αποζημίωσης των προκυπτουσών δαπανών διαχείρισης ή της πληρωμής 
αμοιβών διαχείρισης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 πρώτο 
εδάφιο στοιχείο δ) και σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφοι 2 και 3, και των εξόδων που καταβάλλονται, με 
αυτούς της αρχικής συνεισφοράς από τα ΕΔΕΤ, είτε εντός του ίδιου μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής είτε, 
μετά την εκκαθάριση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, σε άλλα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής ή 
μορφές στήριξης». 

21.  Στη σελίδα 366, στο άρθρο 44 παράγραφος 2: 

αντί:  «2. Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει την τήρηση των κατάλληλων στοιχείων για τη χρήση των πόρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1» 

διάβαζε:  «2. Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει την τήρηση των κατάλληλων στοιχείων για την επαναχρησιμοποίηση 
των πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.». 

22.  Στη σελίδα 366, στο άρθρο 45, στον τίτλο και στο άρθρο: 

αντί:  «Χρήση των πόρων μετά τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι πόροι που επιστρέφονται στα μέσα 
χρηματοοικονομικής τεχνικής, […], χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος ή των 
προγραμμάτων, […]» 

διάβαζε:  «Επαναχρησιμοποίηση των πόρων μετά τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι πόροι που επιστρέφονται στα μέσα 
χρηματοοικονομικής τεχνικής, […] επαναχρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος ή των 
προγραμμάτων, […]». 

23.  Στη σελίδα 367, στο άρθρο 49 παράγραφος 2: 

αντί:  «2. […], συμπεριλαμβανομένων των συμπερασμάτων των αναθεωρήσεων επιδόσεων.» 

διάβαζε:  «2. […], συμπεριλαμβανομένων των συμπερασμάτων της αναθεώρησης επιδόσεων.». 

24.  Στη σελίδα 368, στο άρθρο 50 παράγραφος 5: 

αντί:  «5. Η ετήσια έκθεση υλοποίησης που υποβάλλεται το 2019 και η τελική έκθεση υλοποίησης για τα ΕΔΕΤ 
περιλαμβάνουν, εκτός από τα στοιχεία και την αξιολόγηση που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3, στοιχεία 
σχετικά» 

διάβαζε:  «5. Η ετήσια έκθεση υλοποίησης που υποβάλλεται το 2019 και η τελική έκθεση υλοποίησης για τα ΕΔΕΤ 
περιλαμβάνουν, εκτός από τα στοιχεία και την αξιολόγηση που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 4, στοιχεία 
σχετικά». 

25.  Στη σελίδα 379, στο άρθρο 76 δεύτερο εδάφιο: 

αντί:  «Η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση ενός προγράμματος συνιστά την απόφαση χρηματοδότησης κατά 
την έννοια του άρθρου 84 του δημοσιονομικού κανονισμού» 

διάβαζε:  «Η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση ενός προγράμματος συνιστά την απόφαση χρηματοδότησης κατά 
την έννοια του άρθρου 84 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού». 
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26.  Στη σελίδα 383, στο άρθρο 92 παράγραφος 3: 

αντί:  «3. Το 2016, στην τεχνική προσαρμογή για το έτος 2017, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013, […] Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1311/2013, οι προσαρμογές καταμερίζονται ισόποσα» 

διάβαζε:  «3. Το 2016, στην τεχνική προσαρμογή για το έτος 2017, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013, […] Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1311/2013, οι προσαρμογές καταμερίζονται ισόποσα». 

27.  Στη σελίδα 387, στο άρθρο 96 παράγραφος 3 στοιχείο β): 

αντί:  «β)  το ενδεικτικό ποσό […], που θα υλοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού 
ΕΤΠΑ» 

διάβαζε:  «β)  το ενδεικτικό ποσό […] που θα υλοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού 
ΕΤΠΑ». 

28.  Στη σελίδα 391, στο άρθρο 106 πρώτο εδάφιο σημείο 9) στοιχείο α): 

αντί:  «α)  τις δαπάνες για την επίτευξη των ορόσημων, των ποσοτικών στόχων για τις εκροές και τα αποτελέσματα, με 
αναφορά στο σημείο 2,» 

διάβαζε:  «α)  τις δαπάνες για την επίτευξη των ορόσημων, των στόχων για τις εκροές και τα αποτελέσματα, με αναφορά 
στο σημείο 2,». 

29.  Στη σελίδα 392, στο άρθρο 107 παράγραφος 3: 

αντί:  «3. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 απόφαση ορίζει […], τις δαπάνες για την επίτευξη αυτών των 
ορόσημων, των ποσοτικών στόχων για τις εκροές και τα αποτελέσματα» 

διάβαζε:  «3. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 απόφαση ορίζει […], τις δαπάνες για την επίτευξη αυτών των 
ορόσημων, των στόχων για τις εκροές και τα αποτελέσματα». 

30.  Στη σελίδα 393, στο άρθρο 111 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο: 

αντί:  «τα κράτη μέλη με ένα μόνο επιχειρησιακό πρόγραμμα ανά ταμείο μπορούν να περιλαμβάνουν τις πληροφορίες 
που σχετίζονται με εκ των προτέρων αιρεσιμότητες που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 3, τις 
πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 50 παράγραφος 4» 

διάβαζε:  «τα κράτη μέλη με ένα μόνο επιχειρησιακό πρόγραμμα ανά ταμείο μπορούν να περιλαμβάνουν τις πληροφορίες 
που σχετίζονται με εκ των προτέρων αιρεσιμότητες που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 4, τις 
πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 50 παράγραφος 5». 

31.  Στη σελίδα 397, στο άρθρο 122 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίοδος: 

αντί:  «Ενημερώνουν την Επιτροπή για τις παρατυπίες που υπερβαίνουν τα 10 000 EUR συνεισφοράς των Ταμείων 
και» 

διάβαζε:  «Ενημερώνουν την Επιτροπή για τις παρατυπίες που υπερβαίνουν τα 10 000 EUR συνεισφοράς από κάθε 
Ταμείο ή το ΕΤΘΑ και». 

32.  Στη σελίδα 397, στο άρθρο 122 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ): 

αντί:  «γ)  περιπτώσεις που εντοπίζονται και διορθώνονται από τη διαχειριστική αρχή ή την αρχή πιστοποίησης πριν να 
περιληφθεί η οικεία δαπάνη σε δήλωση δαπανών που υποβάλλεται στην Επιτροπή.» 

διάβαζε:  «γ)  περιπτώσεις που εντοπίζονται και διορθώνονται από τη διαχειριστική αρχή ή από την αρχή πιστοποίησης 
πριν να περιληφθεί η οικεία δαπάνη σε αίτηση πληρωμής που υποβάλλεται στην Επιτροπή.». 
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33.  Στη σελίδα 397, στο άρθρο 122 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο δεύτερη περίοδος: 

αντί:  «Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να μην ανακτούν αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό εάν το προς 
ανάκτηση από τον δικαιούχο ποσό, χωρίς τους τόκους, δεν υπερβαίνει τα 250 EUR συνεισφοράς από τα 
Ταμεία.» 

διάβαζε:  «Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να μην ανακτούν αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό εάν το προς 
ανάκτηση από τον δικαιούχο ποσό, χωρίς τους τόκους, δεν υπερβαίνει τα 250 EUR συνεισφοράς από κάθε 
Ταμείο ή το ΕΤΘΑ.». 

34.  Στη σελίδα 400, στο άρθρο 125 παράγραφος 3 στοιχείο β): 

αντί:  «β)  διασφαλίζει ότι μια επιλεγείσα πράξη εμπίπτει στο πεδίο του αρμόδιου Ταμείου ή Ταμείων και μπορεί να 
ενταχθεί σε μια κατηγορία παρέμβασης ή, στην περίπτωση του ΕΤΘΑ, σε ένα μέτρο που εντοπίζεται στο 
πλαίσιο της προτεραιότητας ή των προτεραιοτήτων του επιχειρησιακού προγράμματος·» 

διάβαζε:  «β)  διασφαλίζει ότι μια επιλεγείσα πράξη εμπίπτει στο πεδίο του ΕΤΘΑ, του αρμόδιου Ταμείου ή Ταμείων και 
μπορεί να ενταχθεί σε μια κατηγορία παρέμβασης ή, στην περίπτωση του ΕΤΘΑ, σε ένα μέτρο που 
εντοπίζεται στο πλαίσιο της προτεραιότητας ή των προτεραιοτήτων του επιχειρησιακού προγράμματος·». 

35.  Στη σελίδα 401, στο άρθρο 126 στοιχείο η) δεύτερη περίοδος: 

αντί:  «Τα ανακτηθέντα ποσά επιστρέφονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης πριν από το κλείσιμο του επιχειρησιακού 
προγράμματος και αφαιρούνται από την επόμενη δήλωση δαπανών.» 

διάβαζε:  «Τα ανακτηθέντα ποσά επιστρέφονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης πριν από το κλείσιμο του επιχειρησιακού 
προγράμματος και αφαιρούνται από την επόμενη αίτηση πληρωμής.». 

36.  Στη σελίδα 402, στον τίτλο II: 

αντί:  «ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΞΕΤΑΣΗ, ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ» 

διάβαζε:  «ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ». 

37.  Στη σελίδα 402, στο άρθρο 129: 

αντί:  «, το ποσό της δημόσιας δαπάνης που καταβάλλεται σε δικαιούχους είναι τουλάχιστον ίσο προς τη συνεισφορά 
των Ταμείων που καταβάλλεται από την Επιτροπή στο κράτος μέλος.» 

διάβαζε:  «, το ποσό της δημόσιας δαπάνης που καταβάλλεται σε δικαιούχους είναι τουλάχιστον ίσο προς τη συνεισφορά 
των Ταμείων και του ΕΤΘΑ που καταβάλλεται από την Επιτροπή στο κράτος μέλος.». 

38.  Στη σελίδα 402, στο άρθρο 130 παράγραφος 2: 

αντί:  «2. […] 

α)  τη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που αναφέρεται στην αίτηση πληρωμής για την προτεραιότητα· ή 

β)  τη συνεισφορά των Ταμείων ή του ΕΤΘΑ στην προτεραιότητα που ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής για 
την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος.» 

διάβαζε:  «2. […] 

α)  την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που αναφέρεται στην αίτηση πληρωμής για την προτεραιότητα· ή 

β)  τη συνεισφορά των Ταμείων ή του ΕΤΘΑ στην προτεραιότητα που ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής για 
την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος, αναλόγως του ποιο ποσό είναι μικρότερο.». 
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39.  Στη σελίδα 403, στο άρθρο 131 παράγραφος 4 στοιχείο α): 

αντί:  «α)  οι προκαταβολές υπόκεινται στην υποχρέωση τραπεζικής εγγύησης ή άλλου δημόσιου χρηματοδοτικού 
ιδρύματος εγκατεστημένου στο κράτος μέλος ή καλύπτονται από μέσο που παρέχεται ως εγγύηση από 
δημόσια οντότητα ή από το κράτος μέλος·» 

διάβαζε:  «α)  οι προκαταβολές υπόκεινται στην υποχρέωση τραπεζικής εγγύησης ή άλλου χρηματοδοτικού ιδρύματος 
εγκατεστημένου στο κράτος μέλος ή καλύπτονται από μέσο που παρέχεται ως εγγύηση από δημόσια 
οντότητα ή από το κράτος μέλος·». 

40.  Στη σελίδα 406, στο άρθρο 139 παράγραφος 7 τρίτη περίοδος: 

αντί:  «Η είσπραξη αυτή δεν αποτελεί δημοσιονομική διόρθωση και δεν περιορίζει την υποστήριξη των Ταμείων προς 
το επιχειρησιακό πρόγραμμα.» 

διάβαζε:  «Η είσπραξη αυτή δεν αποτελεί δημοσιονομική διόρθωση και δεν περιορίζει την υποστήριξη των Ταμείων και 
του ΕΤΘΑ προς το επιχειρησιακό πρόγραμμα.». 

41.  Στη σελίδα 406, στο άρθρο 139 παράγραφος 8: 

αντί:  «Όταν ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4 και η Επιτροπή δεν μπορεί να αποδεχθεί τους 
λογαριασμούς, καθορίζει, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών και σύμφωνα με την παράγραφο 6, το ποσό που 
πρέπει να καταλογιστεί στα Ταμεία για τη λογιστική χρήση και ενημερώνει το κράτος μέλος. Όταν το κράτος 
μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τη σύμφωνη γνώμη του εντός δύο μηνών από την ημερομηνία διαβίβασης των 
πληροφοριών από την Επιτροπή, εφαρμόζεται η παράγραφος 7. Ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, η Επιτροπή εκδίδει 
απόφαση με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, ορίζοντας το ποσό που πρέπει να καταλογιστεί στα Ταμεία για τη 
λογιστική χρήση. Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί δημοσιονομική διόρθωση και δεν περιορίζει την υποστήριξη 
των Ταμείων προς το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Βάσει της απόφασης αυτής, η Επιτροπή εφαρμόζει τις 
προσαρμογές στις καταβολές προς τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 7.» 

διάβαζε:  «Όταν ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4 και η Επιτροπή δεν μπορεί να αποδεχθεί τους 
λογαριασμούς, καθορίζει, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών και σύμφωνα με την παράγραφο 6, το ποσό που 
πρέπει να καταλογιστεί στα Ταμεία και το ΕΤΘΑ για τη λογιστική χρήση και ενημερώνει το κράτος μέλος. Όταν 
το κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τη σύμφωνη γνώμη του εντός δύο μηνών από την ημερομηνία 
διαβίβασης των πληροφοριών από την Επιτροπή, εφαρμόζεται η παράγραφος 7. Ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, η 
Επιτροπή εκδίδει απόφαση με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, ορίζοντας το ποσό που πρέπει να καταλογιστεί στα 
Ταμεία και το ΕΤΘΑ για τη λογιστική χρήση. Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί δημοσιονομική διόρθωση και δεν 
περιορίζει την υποστήριξη των Ταμείων και του ΕΤΘΑ προς το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Βάσει της απόφασης 
αυτής, η Επιτροπή εφαρμόζει τις προσαρμογές στις καταβολές προς τα κράτη μέλη σύμφωνα με την 
παράγραφο 7.». 

42.  Στη σελίδα 406, στο άρθρο 140 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο: 

αντί: «, η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες που υποστηρί
ζονται από τα Ταμεία για πράξεις» 

διάβαζε: «, η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες που υποστηρί
ζονται από τα Ταμεία και το ΕΤΘΑ για πράξεις». 

43.  Στη σελίδα 406, στο άρθρο 140 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο: 

αντί:  «Η χρονική περίοδος που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο διακόπτεται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών 
είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της Επιτροπής.» 

διάβαζε:  «Η χρονική περίοδος που αναφέρεται στο πρώτο ή στο το δεύτερο εδάφιο διακόπτεται είτε στην περίπτωση 
ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της Επιτροπής.». 

44.  Στη σελίδα 407, στο άρθρο 142 παράγραφος 1 στοιχείο β): 

αντί:  «β)  δαπάνη που περιλαμβάνεται σε δήλωση δαπανών συνδέεται με παρατυπία που έχει σοβαρές δημοσιονομικές 
συνέπειες και η οποία δεν έχει διορθωθεί·» 

διάβαζε: «β) δαπάνη που περιλαμβάνεται σε δήλωση πληρωμής συνδέεται με παρατυπία που έχει σοβαρές δημοσιο
νομικές συνέπειες και η οποία δεν έχει διορθωθεί·». 
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45.  Στη σελίδα 407, στο άρθρο 143 παράγραφος 2 τέταρτη περίοδος: 

αντί:  «Οι δημοσιονομικές διορθώσεις εγγράφονται στους λογαριασμούς από τη διαχειριστική αρχή για τη λογιστική 
χρήση κατά τη διάρκεια της οποίας αποφασίζεται η ακύρωση.» 

διάβαζε:  «Οι δημοσιονομικές διορθώσεις εγγράφονται στους λογαριασμούς για τη λογιστική χρήση κατά τη διάρκεια της 
οποίας αποφασίζεται η ακύρωση.». 

46.  Στη σελίδα 408, στο άρθρο 144 παράγραφος 5: 

αντί:  «5. Όταν ένα κράτος μέλος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του υπό το άρθρο 95, η Επιτροπή μπορεί, ανάλογα με 
τον βαθμό μη συμμόρφωσης των εν λόγω υποχρεώσεων, να προβεί σε δημοσιονομική διόρθωση ακυρώνοντας 
ολόκληρο ή μέρος της συνεισφοράς των διαρθρωτικών ταμείων στο οικείο κράτος μέλος.» 

διάβαζε:  «5. Όταν ένα κράτος μέλος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του υπό το άρθρο 95, η Επιτροπή μπορεί, ανάλογα με 
τον βαθμό μη συμμόρφωσης προς τις εν λόγω υποχρεώσεις, να προβεί σε δημοσιονομική διόρθωση 
ακυρώνοντας ολόκληρο ή μέρος της συνεισφοράς από τα Ταμεία ή από το ΕΤΘΑ προς το οικείο κράτος 
μέλος.». 

47.  Στη σελίδα 408, στο άρθρο 145 παράγραφος 5: 

αντί:  «5. Σε περίπτωση συμφωνίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, το κράτος 
μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει εκ νέου τα οικεία ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 143 παράγραφος 3.» 

διάβαζε:  «5. Σε περίπτωση συμφωνίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, το κράτος 
μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει εκ νέου τα οικεία Ταμεία ή το ΕΤΘΑ σύμφωνα με το άρθρο 143 
παράγραφος 3.». 

48.  Στη σελίδα 409, στο άρθρο 145 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο: 

αντί: «7. […], η συνακόλουθη δημοσιονομική διόρθωση μειώνει τη χρηματοδότηση από τα Ταμεία στο επιχει
ρησιακό πρόγραμμα.» 

διάβαζε:  «7. […], η συνακόλουθη δημοσιονομική διόρθωση μειώνει τη χρηματοδότηση από τα Ταμεία ή από το 
ΕΤΘΑ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.». 

49.  Στη σελίδα 409, στο άρθρο 147 παράγραφος 1 πρώτη περίοδος: 

αντί:  «1. Κάθε επιστροφή η οποία οφείλεται στον προϋπολογισμό της Ένωσης πραγματοποιείται πριν από την 
προθεσμία που αναφέρεται στο ένταλμα είσπραξης το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 73 του 
δημοσιονομικού κανονισμού.» 

διάβαζε:  «1. Κάθε επιστροφή η οποία οφείλεται στον προϋπολογισμό της Ένωσης πραγματοποιείται πριν από την 
προθεσμία που αναφέρεται στο ένταλμα είσπραξης το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 78 του 
δημοσιονομικού κανονισμού.». 

50.  Στη σελίδα 423, στο παράρτημα II, στη δεύτερη στήλη του πίνακα 1: 

αντί:  «Δείκτης και μονάδα μέτρησης, κατά περίπτωση» 

διάβαζε:  «Δείκτης ή, κατά περίπτωση, βασικό στάδιο εφαρμογής και μονάδα μέτρησης». 

51.  Στη σελίδα 426, στο παράρτημα IV τμήμα 1 στοιχείο ι): 

αντί:  «ι)  διατάξεις σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση πόρων που αποδίδονται στη στήριξη των ΕΔΕΤ μετά το τέλος 
της περιόδου επιλεξιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 και την πολιτική εξόδου της συνεισφοράς των ΕΔΕΤ 
από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής·» 

διάβαζε:  «ι)  διατάξεις σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση πόρων που αποδίδονται στη στήριξη των ΕΔΕΤ μετά το τέλος 
της περιόδου επιλεξιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 και την πολιτική εξόδου των εν λόγω πόρων από το 
μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής·». 
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52.  Στη σελίδα 426, στο παράρτημα IV τμήμα 2 στοιχείο α): 

αντί:  «α)  στρατηγική ή πολιτική περί επενδύσεων του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, γενικοί όροι και 
προϋποθέσεις των σχεδιαζόμενων χρεωστικών προϊόντων, στοχευόμενοι αποδέκτες και προς υποστήριξη 
δράσεις·» 

διάβαζε:  «α)  στρατηγική ή πολιτική περί επενδύσεων του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, γενικοί όροι και 
προϋποθέσεις των σχεδιαζόμενων δανείων ή εγγυήσεων, τελικοί στοχευόμενοι αποδέκτες και προς 
υποστήριξη δράσεις·». 

53.  Στη σελίδα 427, στο παράρτημα IV τμήμα 2 στοιχείο γ): 

αντί:  «γ)  χρησιμοποίηση και επαναχρησιμοποίηση πόρων που αποδίδονται στη στήριξη των ΕΔΕΤ, σύμφωνα με τα 
άρθρα 43, 44 και 45·» 

διάβαζε:  «γ)  επαναχρησιμοποίηση πόρων που αποδίδονται στη στήριξη των ΕΔΕΤ, σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 45·». 

54.  Στη σελίδα 458, στο παράρτημα XII τμήμα 2.2 σημείο 3 δεύτερο εδάφιο: 

αντί: «Κάθε έγγραφο που αφορά στην εφαρμογή μιας πράξης, το οποίο απευθύνεται, στο κοινό ή στους συμμετέ
χοντες, συμπεριλαμβανομένης της βεβαίωσης παρακολούθησης ή άλλου πιστοποιητικού, περιλαμβάνει δήλωση 
στην οποία αναφέρεται ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο ή τα Ταμεία.» 

διάβαζε:  «Κάθε έγγραφο που αφορά την εφαρμογή μιας πράξης το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους συμμετέχοντες, 
συμπεριλαμβανομένης της βεβαίωσης παρακολούθησης ή άλλου πιστοποιητικού, περιλαμβάνει δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι η πράξη συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο ή από τα Ταμεία.». 

55.  Στη σελίδα 461, στο παράρτημα XIII τμήμα 3 σημείο A viii): 

αντί: «viii) Διαδικασίες για την κατάρτιση της διαχειριστικής δήλωσης αξιοπιστίας, της έκθεσης με θέμα τους διενερ
γηθέντες ελέγχους και τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν, καθώς και της ετήσιας σύνοψης σχετικά με τους 
τελικούς λογιστικούς και άλλους ελέγχους.» 

διάβαζε:  «viii)  Διαδικασίες για την κατάρτιση της διαχειριστικής δήλωσης που αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 
στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού και της ετήσιας σύνοψης σχετικά με τους διενεργηθέντες 
τελικούς λογιστικούς και άλλους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των αδυναμιών που εντοπίστηκαν, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 στοιχείο β).».  
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