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ANNEX 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

της 

τροποποιημένης πρότασης  

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 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 και V της πρότασης της Επιτροπής COM(2018) 375 τροποποιούνται ως εξής: 

 

1) Στο παράρτημα I παρεμβάλλονται οι ακόλουθοι κωδικοί διαστάσεων στον πίνακα 1: 

« 

023α 
Χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης στις ΜΜΕ υπό μορφή επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση καταστάσεων 

έκτακτης ανάγκης* 
0 % 0 % 

095α Εξοπλισμός και προμήθειες κρίσιμης σημασίας που απαιτούνται για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 0 % 0 % 

*Ο κωδικός 023α είναι διαθέσιμος μόνο όταν εφαρμόζονται προσωρινά μέτρα για τη χρήση του ΕΤΠΑ ως αντίδραση σε εξαιρετικές 

περιστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 11α της [τροποποιημένης πρότασης του ΕΤΠΑ].» 
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2) Στο παράρτημα ΙΙ παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 4α: 

 

«4α. Μεταφορές σε μέσα υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης, μεταξύ ταμείων επιμερισμένης διαχείρισης, μεταξύ άλλων και 

μεταξύ ταμείων της πολιτικής συνοχής, με αιτιολόγηση 

Παραπομπή: Άρθρο 8 στοιχείο δ) και άρθρο 21 

Πίνακας 3α: Μεταφορές σε μέσα υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης*  

Ταμείο Κατηγορία 

περιφερειών 

Μέσο 1 Μέσο 2 Μέσο 3 Μέσο 4 Μέσο 5 Ποσό μεταφοράς 

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

ΕΤΠΑ Περισσότερο 

αναπτυγμένες 
      

Μετάβασης       

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
      

Εξόχως απόκεντρες 

και βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

      

ΕΚΤ+ Περισσότερο 

αναπτυγμένες 
      

Μετάβασης       

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
      

Εξόχως απόκεντρες       

ΤΣ        
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ΕΤΘΑ        

Σύνολο        

*Σωρευτικά ποσά για όλες τις μεταφορές κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. 

 

 

Πεδίο κειμένου [3 000] (αιτιολόγηση) 
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Πίνακας 3β: Μεταφορές μεταξύ ταμείων επιμερισμένης διαχείρισης, μεταξύ άλλων και μεταξύ των ταμείων της πολιτικής συνοχής* 

Παραπομπή: Άρθρο 8 και άρθρο 21 

 ΕΤΠΑ ΕΚΤ+ Τ

Σ 

ΕΤΘ

Α 

ΤΑΜ

Ε 

ΤΕ

Α 

ΜΔΣ

Θ 

Σύνολ

ο  Περισσότερ
ο 

αναπτυγμέν
ες 

Μετάβαση
ς 

Λιγότερο 
αναπτυγμέν

ες 

Εξόχως 
απόκεντρες και 

βόρειες 
αραιοκατοικημέν

ες 

Περισσότερ
ο 

αναπτυγμέν
ες 

Μετάβαση
ς 

Λιγότερο 
αναπτυγμέν

ες 

Εξόχως 
απόκεντρε

ς 

ΕΤΠΑ Περισσότερο 

αναπτυγμένες 
              

Μετάβασης               

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
              

Εξόχως 

απόκεντρες και 
βόρειες 

αραιοκατοικημέν

ες 

              

ΕΚΤ+ Περισσότερο 

αναπτυγμένες 
              

Μετάβασης                

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
              

Εξόχως 
απόκεντρες  

              

ΤΣ                

ΕΤΘΑ                

Σύνολ

ο 

               

*Συνολικά ποσά για όλες τις μεταφορές κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού — μεταφορά έως 5 %, συνολικά, του αρχικού εθνικού κονδυλίου από κάθε Ταμείο σε άλλο μέσο υπό καθεστώς άμεσης ή 

έμμεσης διαχείρισης, μεταφορά έως 5 %, συνολικά, του αρχικού εθνικού κονδυλίου από κάθε Ταμείο σε άλλο Ταμείο ή Ταμεία και πρόσθετη μεταφορά έως 5 %, συνολικά, του αρχικού εθνικού κονδυλίου ανά Ταμείο 

μεταξύ του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+ ή του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο των συνολικών πόρων του κράτους μέλους εντός του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη».  

Πεδίο κειμένου [3 000] (αιτιολόγηση) 
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3) Στο παράρτημα V, το σημείο 3.Α. τροποποιείται ως εξής: 

α) Το δεύτερο τετράγωνο προς συμπλήρωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

« 

Τροποποίηση του προγράμματος που σχετίζεται με το άρθρο 21 του ΚΚΔ (μεταφορές σε 

μέσα υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης, μεταξύ ταμείων επιμερισμένης 

διαχείρισης, μεταξύ άλλων και μεταξύ των ταμείων της πολιτικής συνοχής) 

» 

 

β) Στον πίνακα 16 προστίθεται το ακόλουθο πλαίσιο: 

 

«Αιτιολόγηση της προτεινόμενης μεταφοράς — άρθρο 21 παράγραφος 3 

Πεδίο κειμένου [3 000]  

 
» 

γ) Ο τίτλος του πίνακα 17 και η αντίστοιχη υποσημείωση αντικαθίστανται από τα εξής: 

«Πίνακας 17: Μεταφορές μεταξύ ταμείων επιμερισμένης διαχείρισης, μεταξύ άλλων και μεταξύ των ταμείων της πολιτικής συνοχής* 

*Συνολικά ποσά για όλες τις μεταφορές κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού — μεταφορά έως 5 %, συνολικά, του αρχικού εθνικού κονδυλίου από κάθε Ταμείο σε άλλο Ταμείο ή Ταμεία και 

πρόσθετη μεταφορά έως 5 %, συνολικά, του αρχικού εθνικού κονδυλίου ανά Ταμείο μεταξύ του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+ ή του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο των συνολικών πόρων του κράτους μέλους εντός του 

στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη».» 

 

δ) Στον πίνακα 17 προστίθεται το ακόλουθο πλαίσιο: 

«Αιτιολόγηση της προτεινόμενης μεταφοράς — άρθρο 21 παράγραφος 3 

Πεδίο κειμένου [3 000]  
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» 


