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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Βρυξέλλες, 14.1.2020  

COM(2020) 23 final 

ANNEX 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

της 

τροποποιημένης πρότασης 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης 

Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών 

κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το 

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των 

Θεωρήσεων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τα παραρτήματα I, II, V και VII της πρότασης της Επιτροπής COM(2018) 375 τροποποιούνται ως 

εξής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

1) Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Διαστάσεις και κωδικοί για τα είδη παρέμβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το 

Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ – άρθρο 17 παράγραφος 5» 

2) Η ακόλουθη υποσημείωση προστίθεται στον τίτλο του πίνακα 1: 

«
*
 Για τον ειδικό στόχο του ΤΔΜ που είναι “να δοθεί η δυνατότητα στις περιφέρειες 

και τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τον κοινωνικό, οικονομικό και 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία”, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τομείς παρέμβασης για οποιονδήποτε από τους 

στόχους πολιτικής, με την προϋπόθεση ότι είναι συνεπείς με τα άρθρα [4] και [5] του 

κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός για το ΤΔΜ] και σύμφωνοι με το σχετικό εδαφικό 

σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Για τον ειδικό αυτό στόχο, ο συντελεστής υπολογισμού 

της στήριξης για στόχους κλιματικής αλλαγής ορίζεται στο 100 % για όλους τους 

τομείς παρέμβασης.» 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

1) Το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«1. Επιλογή στόχων πολιτικής και του ειδικού στόχου του ΤΔΜ, κατά περίπτωση 

Παραπομπή: Άρθρο 8 στοιχείο α) του ΚΚΔ, άρθρο 3 των κανονισμών ΤΑΜΕ, ΤΕΑ και ΜΔΣΘ 

Πίνακας 1: Επιλογή στόχου πολιτικής (και του ειδικού στόχου του ΤΔΜ) με αιτιολόγηση  

Επιλεγμένος 

στόχος 

Πρόγραμμα Ταμείο 

 

 Αιτιολόγηση της επιλογής στόχου 

πολιτικής (ή του ειδικού στόχου του 

ΤΔΜ)  

    [3 500 ανά στόχο] 

» 
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2) Το σημείο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«5. Προκαταρκτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο ανά στόχο πολιτικής και ειδικό στόχο του ΤΔΜ  

Παραπομπή: Άρθρο 8 στοιχείο γ) του ΚΚΔ 

Πίνακας 4: Προκαταρκτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο από ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, ΤΔΜ, ΤΣ και ΕΤΘΑ ανά στόχο 

πολιτικής* 

Στόχος 

πολιτικής / 

ειδικός στόχος 

του ΤΔΜ 

ΕΤΠΑ ΕΚΤ+ ΤΔΜ Ταμείο 

Συνοχής  

ΕΤΘΑ Σύνολο 

Στόχος πολιτικής 

1 

      

Στόχος πολιτικής 

2 

      

Στόχος πολιτικής 

3 

      

Στόχος πολιτικής 

4 

      

Στόχος πολιτικής 

5 

      

Ειδικός στόχος 

ΤΔΜ** 

      

Τεχνική βοήθεια       

Κονδύλιο για την 

περίοδο 2026-

2027 

      

Σύνολο        

*Στόχοι πολιτικής και ειδικός στόχος του ΤΔΜ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του ΚΚΔ. Για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΤΣ και το 

ΤΔΜ, έτη 2021-2025· για το ΕΤΘΑ, έτη 2021-2027. 

**Στη σειρά αυτή να συμπεριληφθεί η προβλεπόμενη συμπληρωματική χρηματοδότηση που θα μεταφερθεί από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ στο 

ΤΔΜ.» 
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3) Στο τμήμα 6, ο πίνακας 6 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Πίνακας 6. Κατάλογος προγραμμάτων με προκαταρκτικά χρηματοδοτικά κονδύλια* 

*Στόχοι πολιτικής και ειδικός στόχος του ΤΔΜ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του ΚΚΔ. Για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΤΣ και το 

ΤΔΜ, έτη 2021-2025· για το ΕΤΘΑ, έτη 2021-2027. 

**Σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 2 για τον καθορισμό των ποσοστών συγχρηματοδότησης. 

*** Το προβλεπόμενο προκαταρκτικό κονδύλιο για το ΤΔΜ – να αναφέρεται χωριστά το αρχικό κονδύλιο του ΤΔΜ και η συμπληρωματική 

χρηματοδότηση από το ΕΚΤ+ και το ΕΤΠΑ για τη συγκεκριμένη κατηγορία περιφερειών, εάν είναι ήδη γνωστά.» 

  

Τίτλος [255] Ταμείο Κατηγορία 

περιφερειών 

Συνεισφορά 

ΕΕ 

Εθνική 

συνεισφορά** 

Σύνολο  

Πρόγραμμα 1 ΕΤΠΑ Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

   

Μετάβασης    

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

   

Εξόχως 

απόκεντρες και 

βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

   

Πρόγραμμα 1 ΤΣ     

Πρόγραμμα 1 ΕΚΤ+ Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

   

Μετάβασης    

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

   

Εξόχως 

απόκεντρες και 

βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

   

Πρόγραμμα 1 ΤΔΜ – 

κονδύλιο*** 

Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

   

Μετάβασης    

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

   

Πρόγραμμα 1 ΤΔΜ – 

συμπληρωματική 

στήριξη από το 

ΕΚΤ+ προς 

μεταφορά στο 

ΤΔΜ 

Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

   

Μετάβασης    

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

   

Πρόγραμμα 1 ΤΔΜ – 

συμπληρωματική 

στήριξη από το 

ΕΤΠΑ προς 

μεταφορά στο 

ΤΔΜ 

Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

   

Μετάβασης    

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

   

Σύνολο  ΕΤΠΑ, ΤΣ, 

ΕΚΤ+, ΤΔΜ 

    

Πρόγραμμα 2 ΕΤΘΑ     

Πρόγραμμα 3 ΤΑΜΕ     

Πρόγραμμα 4 ΤΕΑ     

Πρόγραμμα 5 ΜΔΣΘ     

Σύνολο  Όλα τα Ταμεία     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

1) Ο τίτλος και ο πρώτος πίνακας αντικαθίστανται από τα ακόλουθα: 

«Υπόδειγμα για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ (Στόχος 

“Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη”), το ΕΚΤ+, το ΤΔΜ, το 

Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ – άρθρο 16 παράγραφος 3 

CCI  

Τίτλος στα αγγλικά [255 χαρακτήρες
*
] 

Τίτλος στην εθνική γλώσσα ή 

γλώσσες 

[255] 

Έκδοση  

Πρώτο έτος [4] 

Τελευταίο έτος [4] 

Επιλέξιμο από  

Επιλέξιμο έως  

Αριθμός απόφασης της Επιτροπής  

Ημερομηνία απόφασης της 

Επιτροπής 

 

Αριθμός τροποποιητικής 

απόφασης του κράτους μέλους 
 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

τροποποιητικής απόφασης του 

κράτους μέλους 

 

Μη ουσιαστική μεταφορά (άρθρο 

19 παράγραφος 5) 

Ναι/Όχι 

Περιφέρειες NUTS που καλύπτει 

το πρόγραμμα (άνευ αντικειμένου 

για το ΕΤΘΑ) 

 

Οικείο ταμείο  ΕΤΠΑ 

 Ταμείο Συνοχής 

 ΕΚΤ+ 

 ΤΔΜ 

 ΕΤΘΑ 
* Ο αριθμός σε αγκύλες αναφέρεται στον αριθμό χαρακτήρων.» 
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2) Στο τμήμα 2, ο πίνακας 1 Τ αντικαθίσταται ως εξής:  

« 
ID Τίτλος [300] ΤΒ Βάση 

υπολογισμού 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας που 

υποστηρίζεται 

Ειδικός 

στόχος που 

έχει επιλεγεί 

1 Προτεραιότητα 1 Όχι  ΕΤΠΑ Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

ΕΣ 1 

 

Μετάβασης 

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

ΕΣ 2 

Εξόχως απόκεντρες 

και βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

ΕΣ 3 

2 Προτεραιότητα 2 Όχι  ΕΚΤ+ 

 

Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

ΕΣ 4 

 

Μετάβασης 

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

ΕΣ 5 

Εξόχως απόκεντρες 

και βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

3 Προτεραιότητα 3 Όχι  ΤΣ Α/Α ΕΣ 6 

4 Προτεραιότητα 4 Όχι  ΤΔΜ* 

 

Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

ΕΣ ΤΔΜ 

Μετάβασης 

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

5 Προτεραιότητα «Τεχνική 

βοήθεια» 

Ναι    Α/Α 

 

.. Ειδική προτεραιότητα 

«Απασχόληση των νέων») 

Όχι  ΕΚΤ+   

.. Ειδική προτεραιότητα 

«Ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις» 

Όχι  ΕΚΤ+   

.. Ειδική προτεραιότητα 

«Καινοτόμες δράσεις» 

Όχι  ΕΚΤ+  ΕΣ 8 

 Ειδική προτεραιότητα 

«Υλικές στερήσεις» 

Όχι  ΕΚΤ+  ΕΣ 9 

* Συμπεριλαμβάνεται το κονδύλιο του ΤΔΜ και η συμπληρωματική στήριξη από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+.» 
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3) Στο τμήμα 3.Α, ο πίνακας 15 αντικαθίσταται ως εξής:  

« 

 Κατηγορία 

περιφερειών 

Σκέλος 1 Σκέλος 2 Σκέλος 3 Σκέλος 4 Σκέλος 5 
Ποσό 

  (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ)=(α)+(β)+(γ)+(δ)+(ε) 

ΕΤΠΑ Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

      

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

      

Μετάβασης       

Εξόχως 

απόκεντρες και 

βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

      

ΕΚΤ+ Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

      

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

      

Μετάβασης       

Εξόχως 

απόκεντρες και 

βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

      

ΤΔΜ* Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

      

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

      

Μετάβασης       

ΤΣ        

ΕΤΘΑ        

Σύνολο        

* Αρχικό κονδύλιο του ΤΔΜ (χωρίς μεταφορά συμπληρωματικών πόρων) εντός των ορίων που θέτει το άρθρο 

21.» 
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4) Στο σημείο 3.Α παρεμβάλλεται ένας νέος πίνακας 18: 

«Πίνακας 18: Αρχικό κονδύλιο του ΤΔΜ στο πρόγραμμα
1
 

Παραπομπή: Άρθρο 21α  

 Αρχικό κονδύλιο του ΤΔΜ στο πρόγραμμα* ανά κατηγορία περιφέρειας 

Περισσότερο 

αναπτυγμένες 
Μετάβασης Λιγότερο αναπτυγμένες 

Αρχικό κονδύλιο του ΤΔΜ στο 

πρόγραμμα* 
   

* Πρόγραμμα με το κονδύλιο του ΤΔΜ. 

1 Για την περίπτωση που το ΤΔΜ είναι το «οικείο Ταμείο» (βασικά δεδομένα για το πρόγραμμα, σ. 1 του υποδείγματος για το πρόγραμμα).» 

 

5) Στο σημείο 3.Α παρεμβάλλεται ένα νέο τετραγωνίδιο μετά τον πίνακα 18: 

«Υποχρεωτική μεταφορά πόρων από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ ως 

συμπληρωματική στήριξη στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης
2
 

Μεταφορά στο 

ΤΔΜ 
 αφορά εσωτερικές μεταφορές εντός του προγράμματος με κονδύλια του ΤΔΜ 

(πίνακας 18A) 
 αφορά μεταφορές από άλλα προγράμματα στο πρόγραμμα με κονδύλια του 

ΤΔΜ (πίνακας 18B) 

  Α/Α (δηλ. δεν δίνεται ενίσχυση από το ΤΔΜ στο πρόγραμμα) 

2 Στην περίπτωση που ένα πρόγραμμα που ενισχύεται από το ΤΔΜ λάβει συμπληρωματική στήριξη (πρβλ. το άρθρο 21α) 

και εντός του προγράμματος και από άλλα προγράμματα, πρέπει να συμπληρώνονται και οι δύο πίνακες 18A και 18B.» 
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6) Στο σημείο 3.Α παρεμβάλλεται ένας νέος πίνακας 18Α: 

«Πίνακας 18A: Μεταφορά στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) εντός του προγράμματος από 

το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ 

 

 Κονδύλιο του ΤΔΜ στο πρόγραμμα* ανά κατηγορία 

περιφέρειας 

Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

Μετάβασης Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

Μεταφορά εντός του προγράμματος* 

(συμπληρωματική στήριξη) ανά κατηγορία 

περιφέρειας 

   

ΕΤΠΑ Περισσότερο αναπτυγμένες    

Μετάβασης    

Λιγότερο αναπτυγμένες    

Εξόχως απόκεντρες και 

βόρειες αραιοκατοικημένες 
   

ΕΚΤ+ Περισσότερο αναπτυγμένες    

Μετάβασης    

Λιγότερο αναπτυγμένες    

Εξόχως απόκεντρες και 

βόρειες αραιοκατοικημένες 
   

Σύνολο  Περισσότερο αναπτυγμένες    

 Μετάβασης    

 Λιγότερο αναπτυγμένες    

 Εξόχως απόκεντρες και 

βόρειες αραιοκατοικημένες 
   

* Πρόγραμμα με το κονδύλιο του ΤΔΜ.» 

  

  



 

9 
 

7) Στο σημείο 3.Α παρεμβάλλεται ένας νέος πίνακας 18Β: 

«Πίνακας 18Β: Μεταφορά πόρων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ από άλλα 

προγράμματα στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) σ’ αυτό το πρόγραμμα  

 

 Συμπληρωματική στήριξη στο ΤΔΜ σ’ αυτό το 

πρόγραμμα (αριθμός CCI)* ανά κατηγορία περιφέρειας 

Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

Μετάβασης Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

Μεταφορά/-ές από άλλο/-α πρόγραμμα/-

άμματα** ανά κατηγορία περιφέρειας 

   

Πρόγραμμα 1 (αριθμός CCI)    

ΕΤΠΑ Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

   

 Μετάβασης    

 Λιγότερο αναπτυγμένες    

 Εξόχως απόκεντρες και 

βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

   

ΕΚΤ+ Περισσότερο αναπτυγμένες    

 Μετάβασης    

 Λιγότερο αναπτυγμένες    

 Εξόχως απόκεντρες και 

βόρειες αραιοκατοικημένες 
   

Πρόγραμμα 2 (αριθμός CCI)    

Πρόγραμμα 3 (αριθμός CCI)    

Σύνολο ΕΤΠΑ Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

   

 Μετάβασης    

 Λιγότερο αναπτυγμένες    

 Εξόχως απόκεντρες και 

βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

   

Σύνολο ΕΚΤ+ Περισσότερο αναπτυγμένες    

 Μετάβασης    

 Λιγότερο αναπτυγμένες    
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 Εξόχως απόκεντρες     

Σύνολο    

* πρόγραμμα με κονδύλια του ΤΔΜ, που λαμβάνει συμπληρωματική στήριξη από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+. 

** πρόγραμμα που προβλέπει τη συμπληρωματική στήριξη από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ (πηγή).» 

 

Αιτιολόγηση της υποχρεωτικής μεταφοράς από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ βάσει των 

προγραμματισμένων ειδών παρέμβασης - Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο viii) 

Πεδίο κειμένου [3 000]  

 

8) Στο τμήμα 3.1, ο πίνακας 10 αντικαθίσταται ως εξής: 

« 
Πίνακας 10: Χρηματοδοτικά κονδύλια ανά έτος 

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Σύνολο  

ΕΤΠΑ* Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

        

Περισσότερο 
αναπτυγμένες 

        

Μετάβασης         

Εξόχως 

απόκεντρες και 
βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

        

Σύνολο          

ΕΚΤ+* Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

        

Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

        

Μετάβασης         

Εξόχως 

απόκεντρες και 

βόρειες 
αραιοκατοικημένες 

        

Σύνολο           

ΤΔΜ** Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

        

Περισσότερο 
αναπτυγμένες 

        

Μετάβασης         

Σύνολο           

Ταμείο 

Συνοχής 

Α/Α         

ΕΤΘΑ Α/Α         

Σύνολο           

* Ποσά μετά την υποχρεωτική μεταφορά, δηλ. αν η υποχρεωτική μεταφορά από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ είναι από αυτό το πρόγραμμα, τα 

ποσά του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ δεν περιλαμβάνουν τα μεταφερόμενα ποσά. 
** Να αναφέρετε το σύνολο των πόρων του ΤΔΜ ως αποτέλεσμα του πίνακα 18 (δηλ. το κονδύλιο του ΤΔΜ και τη συμπληρωματική 

στήριξη που μεταφέρεται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+.» 
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9) Το σημείο 3.2 αντικαθίσταται ως εξής:  

«3.2. Σύνολο χρηματοδοτικών κονδυλίων ανά Ταμείο και εθνική συγχρηματοδότηση *
 

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο στ) σημείο ii), άρθρο 17 παράγραφος 6 

Για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη»: 

Πίνακας 11: Σύνολο χρηματοδοτικών κονδυλίων ανά Ταμείο και εθνική συγχρηματοδότηση 

Στόχος πολιτικής / 

ειδικός στόχος του 

ΤΔΜ ή ΤΒ 

Προτεραιότητα Βάση για τον υπολογισμό 

της ενωσιακής στήριξης 

(συνολικής ή δημόσιας) 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας** 

Συνεισφορ

ά ΕΕ 

Εθνική 

συνεισφορά 

Ενδεικτική ανάλυση 

της εθνικής 

συμμετοχής 

Σύνολο Ποσοστό συγχρηματοδότησης 

δημόσι

α  

ιδιωτική  

    (α) (β)=(γ)+(δ) (γ) (δ) (ε)=(α)+(β)

*** 

(στ)=(α)/(ε)*** 

 Προτεραιότητα 1 Δ/Σ ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

      

Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

      

Μετάβασης       

Ειδικά κονδύλια 

για εξόχως 

απόκεντρες και 

βόρειες 
αραιοκατοικημένε

ς περιοχές 

      

 Προτεραιότητα 2  ΕΚΤ+ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

      

Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

      

Μετάβασης       

Εξόχως 
απόκεντρες και 

βόρειες 

αραιοκατοικημένε
ς 

      

 Προτεραιότητα 3  ΤΔΜ**** Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

      

Περισσότερο 
αναπτυγμένες 

      

Μετάβασης       

 Προτεραιότητα 4  ΤΣ        

ΤΒ ΤΒ άρθρο 29 του 
ΚΚΔ 

 ΕΤΠΑ ή 
ΕΚΤ+ ή ΤΣ ή 

ΤΔΜ 

       

 ΤΒ άρθρο 30 του  ΕΤΠΑ ή        
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ΚΚΔ ΕΚΤ+ ή ΤΣ ή 
ΤΔΜ 

Σύνολο ΕΤΠΑ 

 

  Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

      

  Μετάβασης       

  Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

      

  Ειδικά κονδύλια 

για εξόχως 
απόκεντρες και 

βόρειες 

αραιοκατοικημένε
ς περιοχές 

      

Σύνολο ΕΚΤ+ 

 

  Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

      

  Μετάβασης       

  Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

      

  Εξόχως 
απόκεντρες και 

βόρειες 

αραιοκατοικημένε
ς 

      

Σύνολο ΤΔΜ 

 

  Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

      

  Μετάβασης       

  Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

      

Σύνολο ΤΣ  Α/Α        

Γενικό σύνολο          

* Πριν από την ενδιάμεση επανεξέταση το 2025 για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΤΣ και το ΤΔΜ, χρηματοδοτικά κονδύλια μόνο για τα έτη 2021 έως 2025. 

** Για το ΕΤΠΑ: λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, περιφέρειες μετάβασης, περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και, κατά περίπτωση, ειδικά κονδύλια για εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες 

περιφέρειες. Για το ΕΚΤ+: λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, περιφέρειες μετάβασης, περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και, κατά περίπτωση, ειδικά κονδύλια για εξόχως απόκεντρες και βόρειες 

αραιοκατοικημένες περιφέρειες. Για το ΤΣ: άνευ αντικειμένου. Για την παροχή τεχνικής βοήθειας, η εφαρμογή των κατηγοριών περιφέρειας εξαρτάται από την επιλογή Ταμείου. 

*** Κατά περίπτωση για όλες τις κατηγορίες περιφέρειας. 

**** Να αναφέρετε το σύνολο των πόρων του ΤΔΜ ως αποτέλεσμα του πίνακα 18 (δηλ. το κονδύλιο του ΤΔΜ και τη συμπληρωματική στήριξη που μεταφέρεται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+.» 
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10) Στο τμήμα 8, ο πίνακας 14 αντικαθίσταται ως εξής: 

« 

Ένδειξη χρήσης των άρθρων 88 και 

89 του ΚΚΔ* 

 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Ειδικός στόχος (στόχος 

«Απασχόληση και ανάπτυξη») ή 

τομέας στήριξης (ΕΤΘΑ) 

Χρήση επιστροφής επιλέξιμων δαπανών βάσει 

μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών και κατ’ 

αποκοπή συντελεστών στο πλαίσιο 

προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 88 του 

ΚΚΔ 

Προτεραιότητα 

1 

ΕΤΠΑ ΕΣ 1 

ΕΣ 2 

Προτεραιότητα 

2 

ΕΚΤ+ ΕΣ 3 

ΕΣ 4 

Προτεραιότητα 

3 

ΤΣ ΕΣ 5 

ΕΣ 6 

Προτεραιότητα 

4 

ΤΔΜ ΕΣ ΤΔΜ 

 

Χρήση χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με 

δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 89 του ΚΚΔ 

Προτεραιότητα 

1 

ΕΤΠΑ ΕΣ 7 

ΕΣ 8 

Προτεραιότητα 

2 

ΕΚΤ+ ΕΣ 9 

ΕΣ 10 

Προτεραιότητα 

3 

ΤΣ ΕΣ 11 

ΕΣ 12 

Προτεραιότητα 

4 

ΤΔΜ ΕΣ ΤΔΜ 

 

* Πλήρεις πληροφορίες παρέχονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιέχονται στα παραρτήματα του ΚΚΔ.» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

1) Ο πίνακας 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  

« 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  

Χρηματοδοτικά κονδύλια της προτεραιότητας με βάση το πρόγραμμα  Σωρευτικά δεδομένα για τη χρηματοοικονομική πρόοδο του προγράμματος  

Προτεραι

ότητα  

Ειδικός 

στόχος 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Βάση 

υπολογισμού 

της ενωσιακής 
συνεισφοράς* 

(συνολική 

συνεισφορά ή 
δημόσια 

συνεισφορά) 

Σύνολο 

χρηματοδοτικών 

κονδυλίων 
(EUR) 

Ποσοστό 

συγχρηματ

οδότησης 
(%) 

Συνολικό 

επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επιλέχθηκαν 

για στήριξη 
(EUR) 

 

 

Συνεισφορά 

από τα ταμεία 

για τις πράξεις 
που 

επιλέχθηκαν για 

στήριξη (EUR) 

Ποσοστό των 

συνολικών 

κονδυλίων που 
καλύπτεται με 

τις επιλεγείσες 

πράξεις (%) 
 

[στήλη 7/στήλη 

5x100] 
 

Συνολικό ποσό 

επιλέξιμων 

δαπανών που 
πραγματοποιήθηκα

ν από δικαιούχους 

και καταβλήθηκαν 
κατά την 

υλοποίηση των 

πράξεων 

Ποσοστό των 

συνολικών 

κονδυλίων τα 
οποία 

καλύπτονται από 

τις επιλέξιμες 
δαπάνες που 

πραγματοποιήθηκ

αν από 
δικαιούχους και 

καταβλήθηκαν 

για την 

υλοποίηση 

πράξεων (%) 

 
[στήλη 10/στήλη 

5x100] 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

   Υπολογισμός  Υπολογισμός  

<type='S
’ 

input='G'

> 

<type='S’ 
input='G'> 

<type='S
’ 

input='G

'> 

<type='S’ 
input='G'> 

<type='S’ 
input='G'> 

<type='N’ 
input='G'> 

<type='P’ 
input='G'> 

<type='Cu' 
input='M'> 

 <type='P' 
input=' G '> 

<type='Cu' 
input='M'> 

<type='P’ 
input='G'> 

<type='N' 
input='M'> 

             

Προτεραι
ότητα 1 

ΕΣ 1 ΕΤΠΑ           

Προτεραι

ότητα 2 

ΕΣ 2 ΕΚΤ+           

Προτεραι
ότητα 3 

ΕΣ 3 Ταμείο 
Συνοχής 

Α/Α          

Προτεραι

ότητα 4 

ΕΣ ΤΔΜ ΤΔΜ*           

Σύνολο   ΕΤΠΑ Λιγότερο 
αναπτυγμέν

 <type='N' input=' 
G '> 

 <type='Cu' 
input=' G '> 

 <type='P' 
input=' G '> 

<type='Cu' 
input=' G '> 

<type='P’ 
input='G'> 

<type='N' 
input=' G '> 
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ες 

Σύνολο  ΕΤΠΑ Μετάβασης  <type='N' input=' 
G '> 

 <type='Cu' 
input=' G '> 

 <type='P' 
input=' G '> 

<type='Cu' 
input=' G '> 

<type='P’ 
input='G'> 

<type='N' 
input=' G '> 

Σύνολο  ΕΤΠΑ Περισσότερ

ο 
αναπτυγμέν

ες 

 <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 

Σύνολο  ΕΤΠΑ Ειδικές 

πιστώσεις 
σε 

απομακρυσ

μένες 
περιφέρειες 

ή βόρειες 

αραιοκατοικ
ημένες 

περιφέρειες 

 <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 

Σύνολο  ΕΚΤ+ Λιγότερο 
αναπτυγμέν

ες 

 <type='N' input=' 
G '> 

 <type='Cu' 
input=' G '> 

 <type='P' 
input=' G '> 

<type='Cu' 
input=' G '> 

<type='P’ 
input='G'> 

<type='N' 
input=' G '> 

Σύνολο  ΕΚΤ+ Μετάβασης  <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 

Σύνολο  ΕΚΤ+ Περισσότερ

ο 

αναπτυγμέν
ες 

 <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 

Σύνολο  ΕΚΤ+ Ειδικές 

πιστώσεις 

σε 
απομακρυσ

μένες 

περιφέρειες 

ή βόρειες 

αραιοκατοικ

ημένες 
περιφέρειες 

 <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 

Σύνολο  Ταμείο 

Συνοχής 

Α/Α  <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 

Σύνολο  ΤΔΜ* Λιγότερο 

αναπτυγμέν

ες 

 <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 
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Σύνολο  ΤΔΜ* Μετάβασης  <type='N' input=' 
G '> 

 <type='Cu' 
input=' G '> 

 <type='P' 
input=' G '> 

<type='Cu' 
input=' G '> 

<type='P’ 
input='G'> 

<type='N' 
input=' G '> 

Σύνολο  ΤΔΜ* Περισσότερ

ο 
αναπτυγμέν

ες 

 <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 

* Ποσά που περιλαμβάνουν τη συμπληρωματική χρηματοδότηση που μεταφέρεται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+, κατά περίπτωση.» 

 

 

 

2) Ο πίνακας 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  

« 
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Συνεισφορά της Ένωσης 

[τρέχον ημερολογιακό έτος] [επόμενο ημερολογιακό 

έτος] 

Ιανουάριος - 

Οκτώβριος 

Νοέμβριος - 

Δεκέμβριος 

Ιανουάριος - 

Δεκέμβριος 

ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Μετάβασης <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Περισσότερο 

αναπτυγμένες  

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Εξόχως απόκεντρες και 

βόρειες 

αραιοκατοικημένες 
*
 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

ΕΕΣ  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

ΕΚΤ+ Λιγότερο αναπτυγμένες  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Μετάβασης  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Περισσότερο 

αναπτυγμένες  

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 
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 Εξόχως απόκεντρες και 

βόρειες 

αραιοκατοικημένες* 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

ΤΔΜ** Λιγότερο αναπτυγμένες  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Μετάβασης  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Περισσότερο 

αναπτυγμένες  

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

ΤΕΑ     

ΜΔΣΘ     
  * Στο πεδίο αυτό παρουσιάζονται μόνον τα ειδικά κονδύλια για εξόχως απόκεντρες περιφέρειες / βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες. 

** Ποσά που περιλαμβάνουν τη συμπληρωματική χρηματοδότηση που μεταφέρεται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+, κατά περίπτωση.» 


