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Δήλωση αποποίησης ευθύνης  

Το παρόν υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις που μπορούν 

να εφαρμοστούν σε αυτό το είδος συμφωνίας επιχορήγησης, και παρέχεται μόνο για 

ενημερωτικούς σκοπούς. Η νομικά δεσμευτική συμφωνία επιχορήγησης είναι εκείνη η οποία 

υπογράφεται από τα μέρη. 

 

 

 

Οδηγίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιείται το υπόδειγμα συμφωνιών επιχορήγησης 

 Το κείμενο που επισημαίνεται με γκρίζο χρώμα υποδεικνύει ότι το κείμενο που 

περιλαμβάνεται σε άλλα υποδείγματα συμφωνίας επιχορήγησης δεν έχει εφαρμογή στην 

παρούσα συμφωνία επιχορήγησης. 

 Για τις επιλογές [με πλάγιους χαρακτήρες, σε αγκύλες]: η κατάλληλη επιλογή πρέπει να 

επιλέγεται, οι υπόλοιπες πρέπει να διαγράφονται. 

 Για τα πεδία που επισημαίνονται [με γκρίζο χρώμα σε αγκύλες]: συμπληρώστε τα 

κατάλληλα δεδομένα/πληροφορίες. 

 

 

Ανακοίνωση όσον αφορά τους όρους που χρησιμοποιούνται  

 

Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα 

συμφωνία: 

Ισοδύναμοι όροι στις νομοθετικές πράξεις: 

Δράση  Πρόγραμμα 

Συμφωνία (επιχορήγησης) Σύμβαση 

Δικαιούχος Προτείνουσα οργάνωση 

Επιχορήγηση Χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 

Χρεωστικό σημείωμα Ένταλμα ανάκτησης 

Ενδιάμεση έκθεση Περιοδική έκθεση 

Εγγύηση προχρηματοδότησης Εγγύηση  

Προχρηματοδότηση (πληρωμή) Προκαταβολή (πληρωμή) 

Υπεργολάβος  Υπεργολάβος συμπεριλαμβανομένου του 

εκτελεστικού οργανισμού 

 

 

 



Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] 

[συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ [συμπληρώνεται ο αριθμός] — [συμπληρώνεται το 

ακρωνύμιο] 

 

Η παρούσα συμφωνία (η «συμφωνία») συνάπτεται μεταξύ των ακόλουθων μερών:  

 

αφενός, 

 

[πλήρης επίσημη ονομασία της αρμόδιας αρχής (σύντομη ονομασία), διεύθυνση], που 

ενεργεί εξ ονόματος και για λογαριασμό του [όνομα του κράτους μέλους] («το κράτος 

μέλος»), που εκπροσωπείται για τους σκοπούς της υπογραφής της παρούσας συμφωνίας από 

[ονοματεπώνυμο, ιδιότητα],  

 

και  

 

αφετέρου, 

 

1. «του συντονιστή»: 

 

[πλήρης επίσημη ονομασία (σύντομη ονομασία), με έδρα [πλήρης επίσημη διεύθυνση], 

[ΕΠΙΛΟΓΗ για δικαιούχους με ΦΠΑ: Αριθμός ΦΠΑ [συμπληρώνεται ο αριθμός], ο οποίος 

εκπροσωπείται για τους σκοπούς υπογραφής της συμφωνίας από [ ονοματεπώνυμο και 

ιδιότητα] 

 

και των ακόλουθων άλλων δικαιούχων, εφόσον υπογράψουν το «Έντυπο προσχώρησης» (βλ. 

Παράρτημα 3 και άρθρο 40): 

 

2. [πλήρης επίσημη ονομασία (σύντομη ονομασία), με έδρα [πλήρης επίσημη διεύθυνση], 

[ΕΠΙΛΟΓΗ για δικαιούχους με ΦΠΑ: Αριθμός ΦΠΑ [να συμπληρωθεί ο αριθμός],] 

 

[ ομοίως για κάθε δικαιούχο] 

 

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι αναφορές στον «δικαιούχο» ή στους «δικαιούχους» 

περιλαμβάνουν και τον συντονιστή. 

 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης 

που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες 

χώρες και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου
1
,  

 

                                                 
1 ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 56. 
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Έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/1829 της Επιτροπής, της 23ης 

Απριλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που 

αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες 

χώρες
2
,  

 

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής, της 7ης 

Οκτωβρίου 2015, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και 

προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και 

σε τρίτες χώρες
3
 

 

τα μέρη που αναφέρονται ανωτέρω έχουν συμφωνήσει να συνάψουν τη συμφωνία υπό τους 

παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.  

 

Με την υπογραφή της συμφωνίας ή του εντύπου προσχώρησης, οι δικαιούχοι αποδέχονται τη 

χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης (εφεξής «η επιχορήγηση») και συμφωνούν να τη 

χρησιμοποιήσουν υπό την ευθύνη τους και σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, με όλες 

τις υποχρεώσεις και προϋποθέσεις που αυτή καθορίζει.  

 

Η συμφωνία περιλαμβάνει τα εξής: 

 

Όροι και προϋποθέσεις 

 

Παράρτημα 1 Περιγραφή της δράσης — Μέρος Β της αίτησης  

 

Παράρτημα 2 Εκτιμώμενος προϋπολογισμός για τη δράση 

 

Παράρτημα 3 Έντυπα προσχώρησης  

 

Παράρτημα 4 Υπόδειγμα οικονομικών καταστάσεων 

 

Παράρτημα 5 Υπόδειγμα πιστοποιητικού για τις οικονομικές καταστάσεις (ΠΟΚ) 

 

Παράρτημα 6 Υπόδειγμα περιοδικών τεχνικών εκθέσεων 

 

Παράρτημα 7 Υπόδειγμα τελικής τεχνικής έκθεσης 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ που προβλέπεται στο άρθρο 14:   

Παράρτημα 8 Όροι αναφορικά με την παρακολούθηση]  

 

 

 

                                                 
2 ΕΕ L 266 της 13.10.2015, σ. 3. 
3 ΕΕ L 266 της 13.10.2015, σ. 14. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  ΓΕΝΙΚΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 — ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  

 

Η παρούσα συμφωνία καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, καθώς και τους όρους 

και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την επιχορήγηση, την οποία λαμβάνουν οι δικαιούχοι 

για την υλοποίηση της δράσης που ορίζεται στο Κεφάλαιο 2. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  ΔΡΑΣΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 2 — ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  

 

Η επιχορήγηση λαμβάνεται για τη δράση με τίτλο [συμπληρώνεται ο τίτλος της δράσης] — 

[συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] («δράση»), όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 1. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 — ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤHΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 

Η διάρκεια της δράσης θα είναι [συμπληρώνεται ο αριθμός] μήνες από [ΕΠΙΛΟΓΗ 1 εξ 

ορισμού: την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

συμφωνίας (βλ. άρθρο 42)] [ΕΠΙΛΟΓΗ 2 εφόσον αυτό απαιτείται για τη δράση: 

[συμπληρώνεται η ημερομηνία]
 4
]

 
(«ημερομηνία έναρξης της δράσης»).  

 

ΑΡΘΡΟ 4 — ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  

 

4.1 Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 

 

Ο «εκτιμώμενος προϋπολογισμός» για τη δράση καθορίζεται στο Παράρτημα 2. 

 

Περιέχει τις εκτιμώμενες επιλέξιμες δαπάνες και τις μορφές των δαπανών, με ανάλυση ανά 

δικαιούχο και ανά κατηγορία του προϋπολογισμού (βλ. άρθρα 5 και 6). 

 

4.2  Μεταφορές πιστώσεων  

 

Η ανάλυση του εκτιμώμενου προϋπολογισμού που αναφέρεται στο Παράρτημα 2 μπορεί να 

προσαρμοστεί —χωρίς τροποποίηση (βλ. άρθρο 39)— με μεταφορές ποσών μεταξύ των 

δικαιούχων, των κατηγοριών του προϋπολογισμού και/ή των μορφών των δαπανών που 

ορίζονται στο Παράρτημα 2, αν η δράση υλοποιείται όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 1.  

 

                                                 
4 Η ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης της δράσης είναι η πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας. Η ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης της δράσης δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας εφόσον στην περιγραφή της 

δράσης στο Παράρτημα 1 προβλέπεται και αιτιολογείται η περίπτωση να ληφθεί υπόψη, για παράδειγμα, η 

εποχικότητα του προϊόντος που αφορά το πρόγραμμα ή η συμμετοχή σε ειδική εκδήλωση ή έκθεση (άρθρο 

10 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής.) 
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Ωστόσο, οι δικαιούχοι δεν μπορούν να προσθέτουν δαπάνες που σχετίζονται με συμβάσεις 

υπεργολαβίας οι οποίες δεν προβλέπονται στο Παράρτημα 1, εκτός αν οι εν λόγω 

συμπληρωματικές συμβάσεις υπεργολαβίας έχουν εγκριθεί με τροποποίηση ή σύμφωνα με το 

άρθρο 10.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 5 — ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

5.1 Μέγιστο ποσό επιχορήγησης  

 

Το «μέγιστο ποσό επιχορήγησης» είναι [συμπληρώνεται το ποσό  (συμπληρώνεται το ποσό 

ολογράφως)] EUR. 

 

5.2 Μορφή επιχορήγησης, ποσοστά επιστροφής και μορφές δαπανών 

 

Στο πλαίσιο της επιχορήγησης επιστρέφεται  

[ΕΠΙΛΟΓΗ για απλά προγράμματα στην εσωτερική αγορά: το 70 % των επιλέξιμων 

δαπανών της δράσης] 

[ΕΠΙΛΟΓΗ για απλά προγράμματα σε τρίτες χώρες: το 80 % των επιλέξιμων δαπανών της 

δράσης] 

[ΕΠΙΛΟΓΗ για απλά προγράμματα, σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της αγοράς, 

απώλειας εμπιστοσύνης των καταναλωτών ή άλλων συγκεκριμένων προβλημάτων: το 

85 % των επιλέξιμων δαπανών της δράσης]  

[ΕΠΙΛΟΓΗ για απλά προγράμματα στην εσωτερική αγορά, αν ο δικαιούχος είναι 

εγκατεστημένος σε κράτη μέλη που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή: το 75 % των 

επιλέξιμων δαπανών της δράσης] 

[ΕΠΙΛΟΓΗ για απλά προγράμματα σε τρίτες χώρες, αν ο δικαιούχος είναι εγκατεστημένος 

σε κράτη μέλη που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή: το 85 % των επιλέξιμων δαπανών 

της δράσης] 

[ΕΠΙΛΟΓΗ για απλά προγράμματα, σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της αγοράς, 

απώλειας εμπιστοσύνης των καταναλωτών ή άλλων συγκεκριμένων προβλημάτων, αν ο 

δικαιούχος είναι εγκατεστημένος σε κράτη μέλη που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή: 

το 90 % των επιλέξιμων δαπανών της δράσης]  

(βλ. άρθρο 6) («επιχορήγηση με επιστροφή επιλέξιμων δαπανών») (βλ. παράρτημα 2). 

 

Οι εκτιμώμενες επιλέξιμες δαπάνες για τη δράση είναι [συμπληρώνεται το ποσό  

(συμπληρώνεται το ποσό ολογράφως)]EUR. 

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες (βλ. άρθρο 6) πρέπει να δηλώνονται με τις ακόλουθες μορφές 

(«μορφές των δαπανών» ή «μορφές δαπανών»): 

 

α) για άμεσες δαπάνες προσωπικού ως δαπάνες που έχουν όντως πραγματοποιηθεί 

(«πραγματικές δαπάνες»)· 



Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] 

[συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 

 

Υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης: Simple Agri Promo MGA — Multi: V2.0 – 16 Ιανουαρίου 2018 

 

11 

 

β)  για άμεσες δαπάνες υπεργολαβίας: ως δαπάνες που έχουν όντως πραγματοποιηθεί 

(πραγματικές δαπάνες)·  

 

γ)  για άλλες άμεσες δαπάνες: ως δαπάνες που έχουν όντως πραγματοποιηθεί 

(πραγματικές δαπάνες)· 

 

δ)  για τις έμμεσες δαπάνες βάσει ενός συντελεστή κατ’ αποκοπή που εφαρμόζεται 

σύμφωνα με το άρθρο 6.2 σημείο Δ («κατ’ αποκοπή δαπάνες»). 

 

Οι λοιπές δαπάνες της δράσης πρέπει να βαρύνουν τους δικαιούχους. Χρηματοδοτικές 

συνεισφορές τρίτων μερών σε δικαιούχο, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ειδικά για 

δαπάνες που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης, δεν επιτρέπονται (εκτός από 

οικονομικές συνεισφορές σε έναν δικαιούχο οργανισμό από τα μέλη του). 

 

 

5.3  Τελικό ποσό της επιχορήγησης — Υπολογισμός 

 

Το «τελικό ποσό επιχορήγησης» εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο υλοποιείται η δράση 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας.  

 

Το ποσό αυτό υπολογίζεται από το κράτος μέλος —κατά την πληρωμή του υπολοίπου— 

σύμφωνα με τα ακόλουθα βήματα:  

 

Βήμα 1 — Εφαρμογή του ποσοστού επιστροφής στις επιλέξιμες δαπάνες 

 

Βήμα 2 — Περιορισμός στο μέγιστο ποσό επιχορήγησης 

 

Βήμα 3 — Μείωση λόγω του κανόνα περί μη αποκόμισης κέρδους 

 

Βήμα 4 — Μείωση που οφείλεται σε σοβαρά σφάλματα, παρατυπίες ή απάτη ή σοβαρή 

αθέτηση υποχρεώσεων 

 

5.3.1  Βήμα 1 — Εφαρμογή του ποσοστού επιστροφής στις επιλέξιμες δαπάνες 

 

Το ποσοστό επιστροφής (βλ. άρθρο 5.2) εφαρμόζεται στις επιλέξιμες δαπάνες (πραγματικές 

δαπάνες και κατ’ αποκοπή δαπάνες· βλ. άρθρο 6) που δηλώνονται από τους δικαιούχους (βλ. 

άρθρο 15) και εγκρίνονται από το κράτος μέλος (βλέπε άρθρο 16). 

 

5.3.2  Βήμα 2 — Περιορισμός στο μέγιστο ποσό επιχορήγησης 

 

Αν το ποσό που προκύπτει μετά το βήμα 1 είναι υψηλότερο από το μέγιστο ποσό 

επιχορήγησης που καθορίζεται στο άρθρο 5.1, περιορίζεται στο τελευταίο. 

 

5.3.3  Βήμα 3 — Μείωση λόγω του κανόνα περί μη αποκόμισης κέρδους 

 

Η επιχορήγηση δεν πρέπει να παράγει κέρδος.  
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Ως «κέρδος» νοείται το πλεόνασμα του ποσού που προκύπτει μετά τα βήματα 1 και 2, συν το 

σύνολο των εσόδων της δράσης, επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της δράσης.  

 

Ως «συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της δράσης» νοούνται οι βεβαιωθείσες συνολικές 

επιλέξιμες δαπάνες που έχει εγκρίνει το κράτος μέλος. 

 

Ως «συνολικά έσοδα της δράσης» νοούνται τα βεβαιωθέντα συνολικά έσοδα που 

προκύπτουν κατά τη διάρκεια της δράσης (βλ. άρθρο 3).  

 

Τα ακόλουθα θεωρούνται έσοδα: 

 

α) εισόδημα που προκύπτει από τη δράση· 

 

β) χρηματοδοτικές συνεισφορές που παρέχονται στους δικαιούχους από τα μέλη τους, 

ειδικά για να χρησιμοποιηθούν για δαπάνες που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της 

δράσης. 

 

Ωστόσο, τα ακόλουθα δεν θεωρούνται έσοδα: 

  

α) χρηματοδοτικές συνεισφορές από τα μέλη των δικαιούχων ή άλλα τρίτα μέρη, εφόσον 

επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη άλλων δαπανών εκτός από τις 

επιλέξιμες (βλ. άρθρο 6)· 

 

β) χρηματοδοτικές συνεισφορές από τα μέλη των δικαιούχων ή άλλα τρίτα μέρη χωρίς 

υποχρέωση επιστροφής τυχόν ποσού που δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο τέλος της 

περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 3. 

 

Αν υπάρχει κέρδος, θα αφαιρείται κατ’ αναλογία προς το τελικό ποσοστό επιστροφής των 

πραγματικών επιλέξιμων δαπανών που εγκρίνει το κράτος μέλος (σε σύγκριση με το ποσό 

που υπολογίζεται σύμφωνα με τα βήματα 1 και 2). 

 

 

5.3.4  Βήμα 4 — Μείωση που οφείλεται σε σοβαρά σφάλματα, παρατυπίες ή απάτη ή 

σοβαρή αθέτηση υποχρεώσεων — Μειωμένο ποσό επιχορήγησης — 

Υπολογισμός 

 

Αν μειωθεί η επιχορήγηση (βλ. άρθρο 27), το κράτος μέλος υπολογίζει το μειωμένο ποσό 

επιχορήγησης αφαιρώντας το ποσό της μείωσης (που υπολογίζεται κατ’ αναλογία με τη 

σοβαρότητα των σφαλμάτων, των παρατυπιών ή της απάτης, ή της αθέτησης υποχρεώσεων 

σύμφωνα με το άρθρο 27.2) από το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που καθορίζεται στο άρθρο 

5.1. 

 

Το τελικό ποσό της επιχορήγησης θα είναι το χαμηλότερο από τα ακόλουθα δύο:  

 

- το ποσό που προκύπτει από τα βήματα 1 ως 3 ή  

 

- το μειωμένο ποσό επιχορήγησης μετά το βήμα 4.  
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5.4  Αναθεωρημένο τελικό ποσό της επιχορήγησης — Υπολογισμός 

 

Αν —μετά την πληρωμή του υπολοίπου (ειδικότερα, μετά τη διενέργεια ελέγχων, λογιστικών 

ελέγχων ή ερευνών, βλ. άρθρο 17)— το κράτος μέλος απορρίψει δαπάνες (βλ. άρθρο 26) ή 

μειώσει την επιχορήγηση (βλ. άρθρο 27), υπολογίζει το «αναθεωρημένο τελικό ποσό της 

επιχορήγησης» για τη δράση.  

  

Το ποσό αυτό υπολογίζεται από το κράτος μέλος βάσει των πορισμάτων, ως εξής:  

 

- σε περίπτωση απόρριψης δαπανών: με την εφαρμογή του ποσοστού επιστροφής στις 

αναθεωρημένες επιλέξιμες δαπάνες που έχουν εγκριθεί από το κράτος μέλος για τη 

δράση· 

 

- σε περίπτωση μείωσης της επιχορήγησης: αφαιρώντας το ποσό της μείωσης (που 

υπολογίζεται κατ’ αναλογία με τη σοβαρότητα των σφαλμάτων, των παρατυπιών ή 

της απάτης, ή της αθέτησης υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 27.2) από το μέγιστο 

ποσό επιχορήγησης που καθορίζεται στο άρθρο 5.1.  

 

Σε περίπτωση απόρριψης δαπανών και μείωσης της επιχορήγησης, το αναθεωρημένο 

τελικό ποσό της επιχορήγησης για τη δράση θα είναι το χαμηλότερο από τα δύο ανωτέρω 

ποσά.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 — ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

 

6.1 Γενικές προϋποθέσεις για την επιλεξιμότητα των δαπανών  

 

Ως «επιλέξιμες δαπάνες» νοούνται οι δαπάνες που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:  

 

α) για τις πραγματικές δαπάνες: 

 

i) πρέπει να έχουν όντως πραγματοποιηθεί από τον δικαιούχο·  

 

ii) πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 3, με 

εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν την υποβολή [ΕΠΙΛΟΓΗ για δράσεις με 

πολλές περιόδους υποβολής εκθέσεων και ενδιάμεσες πληρωμές: της περιοδικής 

έκθεσης για την τελευταία περίοδο υποβολής εκθέσεων και] της τελικής έκθεσης 

(βλ. άρθρο 15) και της μελέτης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ενεργειών 

που πραγματοποιήθηκαν (βλ. άρθρο 14)·  

 

iii) πρέπει να αναφέρονται στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό που παρατίθεται στο 

Παράρτημα 2· 

 

iv) πρέπει να προκύπτουν στο πλαίσιο της δράσης, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 

1, και να είναι αναγκαίες για την υλοποίησή της· 
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v) πρέπει να είναι ταυτοποιήσιμες και επαληθεύσιμες, ιδίως να καταγράφονται στους 

λογαριασμούς του δικαιούχου σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που ισχύουν στη 

χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος και με τις συνήθεις λογιστικές πρακτικές 

του·   

 

vi) πρέπει να συνάδουν με την ισχύουσα εθνική φορολογική, εργασιακή και 

ασφαλιστική νομοθεσία, και 

 

vii) πρέπει να είναι εύλογες, αιτιολογημένες και να συμμορφώνονται με την αρχή της 

χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά την οικονομία και την 

αποδοτικότητα· 

 

β) για τις κατ’ αποκοπή δαπάνες:  

 

i) πρέπει να υπολογίζονται βάσει του κατ’ αποκοπή συντελεστή που καθορίζεται στο 

Παράρτημα 2 και 

 

ii) οι δαπάνες (πραγματικές δαπάνες) στις οποίες εφαρμόζεται ο κατ’ αποκοπή 

συντελεστής πρέπει να πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας που ορίζονται στο 

παρόν άρθρο. 

 

6.2 Ειδικές προϋποθέσεις ώστε οι δαπάνες να είναι επιλέξιμες  

 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις (βλ. παραπάνω) και τις 

ειδικές προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω για κάθε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες 

του προϋπολογισμού: 

 

Α. άμεσες δαπάνες προσωπικού·  

Β. άμεσες δαπάνες υπεργολαβιών·  

Γ. άλλες άμεσες δαπάνες· 

Δ. έμμεσες δαπάνες. 

 

«Άμεσες δαπάνες» είναι εκείνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση της δράσης και 

μπορούν, επομένως, να καταλογιστούν άμεσα σε αυτήν. Δεν πρέπει να περιλαμβάνουν καμία 

έμμεση δαπάνη (βλ. σημείο Δ κατωτέρω). 

 

«Έμμεσες δαπάνες» είναι οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση της 

δράσης και δεν μπορούν, επομένως, να καταλογιστούν άμεσα σε αυτήν. 

 

Α. Άμεσες δαπάνες προσωπικού  

 

Τύποι επιλέξιμων δαπανών προσωπικού  

 

Α.1 Οι δαπάνες προσωπικού είναι επιλέξιμες εφόσον σχετίζονται με το προσωπικό που 

εργάζεται για τον δικαιούχο βάσει σύμβασης απασχόλησης (ή ισοδύναμης πράξης διορισμού) 

και απασχολείται στη δράση («δαπάνες για τους υπαλλήλους (ή ισοδύναμο προσωπικό)»). 

Πρέπει να περιορίζονται στους μισθούς, στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, στους φόρους 
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και σε άλλες δαπάνες που περιλαμβάνονται στις αποδοχές, αν απορρέουν από την εθνική 

νομοθεσία ή από τη σύμβαση απασχόλησης (ή ισοδύναμη πράξη διορισμού).   

 

Μπορούν, επίσης, να περιλαμβάνουν πρόσθετες αποδοχές του προσωπικού που 

απασχολείται στη δράση (συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών βάσει συμπληρωματικών 

συμβάσεων ανεξαρτήτως της φύσης τους), αν:  

 

α) είναι μέρος των συνήθων πρακτικών του δικαιούχου όσον αφορά τις αποδοχές και 

καταβάλλονται με συνέπεια κάθε φορά που απαιτείται αντίστοιχο είδος εργασίας ή 

εμπειρογνωμοσύνης· 

 

β) τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των συμπληρωματικών 

πληρωμών είναι αντικειμενικά και εφαρμόζονται κατά κανόνα από τον δικαιούχο 

ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται.  

 

Α.2 Οι δαπάνες για τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται βάσει απευθείας σύμβασης με 

τον δικαιούχο, εξαιρουμένων των συμβάσεων απασχόλησης ή που αποσπώνται από τρίτο 

μέρος έναντι αμοιβής αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού, αν:  

 

α) το άτομο εργάζεται υπό τις οδηγίες του δικαιούχου και, αν δεν έχει συμφωνηθεί 

διαφορετικά με τον δικαιούχο, απασχολείται στις εγκαταστάσεις του· 

 

β) το προϊόν της εργασίας που εκτελείται ανήκει στον δικαιούχο, και 

 

γ) οι δαπάνες δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτές του προσωπικού που εκτελεί 

παρόμοια καθήκοντα βάσει σύμβασης απασχόλησης με τον δικαιούχο.  

 

Υπολογισμός 

 

Οι δαπάνες προσωπικού πρέπει να υπολογίζονται από τους δικαιούχους ως εξής: 

 

- για τα άτομα που εργάζονται αποκλειστικά για τη δράση:  

 

{μηνιαία αμοιβή για το άτομο 

 

επί  

 

τον αριθμό των πραγματικών μηνών εργασίας για τη δράση}. 

 

Οι μήνες που δηλώθηκαν για τα άτομα αυτά δεν θα μπορούν να δηλώνονται για καμία άλλη 

επιχορήγηση της ΕΕ. 

 

Η «μηνιαία αμοιβή» υπολογίζεται ως εξής: 

 
{ετήσιες δαπάνες προσωπικού για το άτομο  

 

δια  

 

12} 
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με τις δαπάνες προσωπικού για ένα πλήρες οικονομικό έτος που καλύπτεται από την 

εκάστοτε περίοδο υποβολής εκθέσεων. Αν ένα οικονομικό έτος δεν έχει κλείσει στο τέλος της 

περιόδου υποβολής εκθέσεων, οι δικαιούχοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη μηνιαία αμοιβή 

του τελευταίου διαθέσιμου οικονομικού έτους που έχει κλείσει. 

 

- για όλα τα υπόλοιπα άτομα:  

 

{ημερήσια αμοιβή για το άτομο 

 

επί  

 

τον αριθμό των πραγματικών ημερών εργασίας για τη δράση (στρογγυλεμένο στην πλησιέστερη 

μισή ημέρα)}. 

 

Ο αριθμός των πραγματικών ημερών που δηλώνονται ανά άτομο πρέπει να είναι 

ταυτοποιήσιμος και επαληθεύσιμος (βλ. άρθρο 13).  

 

Ο συνολικός αριθμός ημερών που δηλώνονται στις επιχορηγήσεις της ΕΕ, για ένα άτομο ανά 

έτος, δεν μπορεί να είναι υψηλότερος από τον αριθμό των ετήσιων παραγωγικών ημερών που 

χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς της ημερήσιας αμοιβής. Ως εκ τούτου, ο μέγιστος 

αριθμός ημερών που μπορεί να δηλωθεί για την επιχορήγηση είναι: 

 
{αριθμός ετήσιων παραγωγικών ημερών για το συγκεκριμένο έτος (βλ. παρακάτω) 

 

μείον 

 

τον συνολικό αριθμό ημερών που δηλώνονται από τον δικαιούχο, για το εν λόγω άτομο για το 

συγκεκριμένο έτος, σε άλλες επιχορηγήσεις της ΕΕ}. 

 

Η «ημερήσια αμοιβή» υπολογίζεται ως εξής: 

 
{ετήσιες δαπάνες προσωπικού για το άτομο  

 

δια  

 

του αριθμού των μεμονωμένων ετήσιων παραγωγικών ημερών} 
 

χρησιμοποιώντας τις δαπάνες προσωπικού και τον αριθμό των ετήσιων παραγωγικών ημερών 

για κάθε οικονομικό έτος που καλύπτεται από την εκάστοτε περίοδο αναφορών. Αν ένα 

οικονομικό έτος δεν έχει κλείσει στο τέλος της περιόδου υποβολής εκθέσεων, οι δικαιούχοι 

πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ημερήσια αμοιβή του τελευταίου διαθέσιμου οικονομικού 

έτους που έχει κλείσει.  

 

Ο «αριθμός μεμονωμένων ετήσιων παραγωγικών ημερών» είναι το σύνολο των πραγματικών 

ημερών που εργάστηκε το άτομο κατά τη διάρκεια του έτους. Δεν περιλαμβάνει επίσημες 

αργίες και απουσίες (όπως αναρρωτική άδεια, άδεια μητρότητας, ειδική άδεια κ.λπ.). 

Ωστόσο, μπορεί να περιλαμβάνει τις υπερωρίες και τον χρόνο που δαπανάται σε 

συνεδριάσεις, δραστηριότητες κατάρτισης και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες. 

 

Β. Οι άμεσες δαπάνες υπεργολαβιών (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δασμών, φόρων 

και τελών, όπως ο μη εκπεστέος φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που καταβάλλουν οι 
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δικαιούχοι που δεν είναι δημόσιοι φορείς οι οποίοι ενεργούν ως δημόσια αρχή) είναι 

επιλέξιμες εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10.1.1. 

 

Γ. Άλλες άμεσες δαπάνες  

 

Γ.1 Τα οδοιπορικά και οι συναφείς αποζημιώσεις διαβίωσης (συμπεριλαμβανομένων των 

σχετικών δασμών, φόρων και τελών, όπως ο μη εκπεστέος φόρος προστιθέμενης αξίας 

(ΦΠΑ) που καταβάλλουν οι δικαιούχοι που δεν είναι δημόσιοι φορείς οι οποίοι ενεργούν ως 

δημόσια αρχή) είναι επιλέξιμα, εφόσον είναι σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές του 

δικαιούχου για τα ταξίδια. 

 

Γ.2 Οι δαπάνες απόσβεσης εξοπλισμού, υποδομών ή άλλων στοιχείων ενεργητικού (νέων 

ή μεταχειρισμένων), όπως έχουν καταγραφεί στους λογαριασμούς του δικαιούχου, είναι 

επιλέξιμες, εφόσον αυτά έχουν αγοραστεί σύμφωνα με το άρθρο 9.1.1 και η απόσβεσή τους 

συνάδει με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τις συνήθεις λογιστικές πρακτικές του 

δικαιούχου. 

 

Οι δαπάνες ενοικίασης ή μίσθωσης εξοπλισμού, υποδομών ή άλλων στοιχείων ενεργητικού 

(συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δασμών, φόρων και τελών, όπως ο μη εκπεστέος 

φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που καταβάλλουν οι δικαιούχοι, οι οποίοι δεν είναι 

δημόσιοι φορείς που ενεργούν ως δημόσια αρχή) είναι επίσης επιλέξιμες, αν δεν υπερβαίνουν 

τις δαπάνες απόσβεσης παρόμοιου εξοπλισμού, υποδομών ή στοιχείων ενεργητικού και δεν 

περιλαμβάνουν έξοδα χρηματοδότησης.  

 

Το μόνο μέρος των δαπανών που θα λαμβάνεται υπόψη είναι αυτό που αντιστοιχεί στη 

διάρκεια της δράσης και στο ποσοστό πραγματικής χρήσης για τους σκοπούς της δράσης. 

 

Γ.3 Οι δαπάνες για άλλα αγαθά και υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

δασμών, φόρων και τελών, όπως ο μη εκπεστέος φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που 

καταβάλλουν οι δικαιούχοι που δεν είναι δημόσιοι φορείς που ενεργούν ως δημόσια αρχή), 

είναι επιλέξιμες, εφόσον αυτά έχουν αγοραστεί ειδικά για τη δράση και σύμφωνα με το 

άρθρο 9.1.1. 

 

Σε αυτά τα αγαθά και υπηρεσίες περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα αναλώσιμα και οι 

προμήθειες, η διάδοση, η προστασία των αποτελεσμάτων, τα πιστοποιητικά για τις 

οικονομικές καταστάσεις (εφόσον απαιτούνται από τη συμφωνία), οι μεταφράσεις και οι 

δημοσιεύσεις. 

 

Δ. Έμμεσες δαπάνες  

 

Οι έμμεσες δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον έχουν δηλωθεί με βάση το κατ’ αποκοπή 

ποσοστό του 4 % των επιλέξιμων δαπανών προσωπικού (βλ. άρθρο 5.2 σημείο Α παραπάνω).  
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Οι δικαιούχοι που λαμβάνουν επιχορήγηση λειτουργίας
5
, η οποία χρηματοδοτείται από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ, δεν μπορούν να δηλώνουν έμμεσες δαπάνες για την περίοδο που 

καλύπτεται από την επιχορήγηση λειτουργίας. 

  

6.3 Προϋποθέσεις ώστε οι δαπάνες να είναι επιλέξιμες για συνδεδεμένες οντότητες 

  

 

Άνευ αντικειμένου 

 

6.4 Μη επιλέξιμες δαπάνες 

 

Ως «μη επιλέξιμες δαπάνες» νοούνται οι εξής: 

 

α) δαπάνες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται παραπάνω (άρθρο 6.1 έως 

6.3), και ιδίως: 

 

i) δαπάνες σχετιζόμενες με απόδοση κεφαλαίου· 

 

ii) χρέη και έξοδα εξυπηρέτησης χρέους· 

 

iii) προβλέψεις για μελλοντικές ζημίες ή χρέη· 

 

iv) χρεωστικοί τόκοι·  

 

v) επισφαλείς απαιτήσεις·  

 

vi) συναλλαγματικές απώλειες· 

 

vii) τραπεζικά έξοδα τα οποία χρεώνει η τράπεζα του δικαιούχου για εμβάσματα από 

το κράτος μέλος·  

 

viii) υπερβολικές ή αλόγιστες δαπάνες· 

 

ix) εκπεστέος ΦΠΑ· 

 

x) δαπάνες κατά τη διάρκεια της αναστολής της υλοποίησης της δράσης (βλ. 

άρθρο 33)·  

 

xi) συνεισφορές σε είδος που παρέχονται από τρίτα μέρη· 

 

                                                 
5  Για τον ορισμό, βλ. άρθρο 121 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση 

του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου («δημοσιονομικός κανονισμός 

αριθ. 966/2012») (ΕΕ L 218 της 26.10.2012, σ. 1): ως «επιχορήγηση λειτουργίας» νοείται η άμεση 

χρηματοδοτική συνεισφορά, με μορφή δωρεάς, από τον προϋπολογισμό, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η 

λειτουργία ενός οργανισμού ο οποίος επιδιώκει στόχο γενικού ενωσιακού συμφέροντος ή στόχο που 

εντάσσεται σε πολιτική της Ένωσης και την υποστηρίζει. 
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β) δαπάνες που δηλώθηκαν στο πλαίσιο άλλης επιχορήγησης της ΕΕ που 

χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ιδίως έμμεσες δαπάνες, αν ο 

δικαιούχος λαμβάνει ήδη επιχορήγηση λειτουργίας η οποία χρηματοδοτείται από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ κατά την ίδια περίοδο· 

 

γ) δαπάνες για το προσωπικό εθνικής (ή τοπικής) διοίκησης, για δραστηριότητες που 

αποτελούν μέρος των συνήθων δραστηριοτήτων της διοίκησης (που δηλαδή δεν 

έχουν αναληφθεί μόνο λόγω της επιχορήγησης)· 

 

δ) δαπάνες (ιδίως οδοιπορικά και έξοδα διαβίωσης) για το προσωπικό ή τους 

εκπροσώπους των θεσμικών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών της ΕΕ· 

 

[ε) ΕΠΙΛΟΓΗ για κατηγορίες δαπανών που εξαιρούνται ρητά κατά το πρόγραμμα 

εργασιών και την πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
6
: [συμπληρώνεται το όνομα της 

εξαιρούμενης κατηγορίας δαπανών]]. 

 

6.5 Συνέπειες της δήλωσης μη επιλέξιμων δαπανών 

 

Δηλωθείσες δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες θα απορρίπτονται (βλ.άρθρο 26).  

 

Αυτό μπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε κάποιο από τα λοιπά μέτρα που περιγράφονται στο 

Κεφάλαιο 6.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ 1 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 7 — ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΡΘΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

 

7.1  Γενική υποχρέωση ορθής υλοποίησης της δράσης 

 

Οι δικαιούχοι πρέπει να υλοποιούν τη δράση όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 1 και σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της συμφωνίας και με όλες τις έννομες υποχρεώσεις που 

απορρέουν από το ισχύον ενωσιακό, διεθνές και εθνικό δίκαιο.  

 

7.2 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης  

 

Αν ένας δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του 

παρόντος άρθρου, η επιχορήγηση μπορεί να μειωθεί (βλ. άρθρο 27).  

 

Η αθέτηση των εν λόγω υποχρεώσεων μπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε οποιοδήποτε από τα 

υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6.  

 

                                                 
6   Σε περίπτωση που δεν υφίσταται πρόσκληση υποβολής προτάσεων, νοείται ως «πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων». 
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ΑΡΘΡΟ 8 — ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ — ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 

 

Οι δικαιούχοι πρέπει να διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους για την υλοποίηση της δράσης.  

 

Αν κριθεί απαραίτητο για την υλοποίηση της δράσης, οι δικαιούχοι μπορούν:  

 

- να αγοράζουν αγαθά, έργα ή υπηρεσίες (βλ. άρθρο 9)·  

 

- να ζητήσουν από υπεργολάβους να εκτελέσουν τα καθήκοντα των δράσεων 

που περιγράφονται στο Παράρτημα 1 (βλ. άρθρο 10). 

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι δικαιούχοι εξακολουθούν να υπέχουν αποκλειστική ευθύνη 

έναντι του κράτους μέλους και των άλλων δικαιούχων για την υλοποίηση της δράσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 8Α — ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

ΑΡΘΡΟ 9 — ΑΓΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ, ΕΡΓΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

9.1  Κανόνες για την αγορά αγαθών, έργων ή υπηρεσιών 

 

9.1.1 Αν κριθεί απαραίτητο για την υλοποίηση της δράσης, οι δικαιούχοι μπορούν να 

αγοράζουν αγαθά, έργα ή υπηρεσίες.  

 

Οι δικαιούχοι πρέπει να προβαίνουν στις εν λόγω αγορές εξασφαλίζοντας την καλύτερη 

σχέση τιμής-απόδοσης ή, κατά περίπτωση, τη χαμηλότερη τιμή. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να 

αποφεύγουν τη σύγκρουση συμφερόντων (βλ. άρθρο 20).  

 

Οι δικαιούχοι πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα κράτη μέλη, η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 

Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 

μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους βάσει των άρθρων 17 και 18 και έναντι των 

αναδόχων τους. 

 

9.1.2.  Αν ο δικαιούχος είναι «οργανισμός δημοσίου δικαίου» κατά την έννοια της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ
7
 (ή 2014/24/ΕΕ8) πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες 

περί δημοσίων συμβάσεων. 

 

                                                 
7  Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 

συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (ΕΕ L 134 

της 30.4.2004, σ. 114). 
8  Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, 

σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, 

σ. 65). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1444134960443&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1444134960443&rid=1
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9.2  Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 

 

Αν ένας δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του δυνάμει του 

άρθρου 9.1.1, οι δαπάνες που σχετίζονται με την εν λόγω σύμβαση θα είναι μη επιλέξιμες 

(βλ. άρθρο 6) και θα απορρίπτονται (βλ. άρθρο 26). 

 

Αν ένας δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του 

άρθρου 9.1.2, η επιχορήγηση μπορεί να μειωθεί (βλ. άρθρο 27). 

 

Η αθέτηση των εν λόγω υποχρεώσεων μπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε οποιοδήποτε από τα 

υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 — ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ 

 

10.1 Κανόνες για την ανάθεση καθηκόντων της δράσης σε υπεργολάβους 

 

10.1.1 Αν είναι απαραίτητο για την υλοποίηση της δράσης, οι δικαιούχοι μπορούν να 

αναθέσουν συμβάσεις υπεργολαβίας που καλύπτουν την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων 

της δράσης που περιγράφονται στο Παράρτημα 1. 

 

Οι δικαιούχοι πρέπει να αναθέτουν τις υπεργολαβίες εξασφαλίζοντας την καλύτερη σχέση 

τιμής-απόδοσης ή, κατά περίπτωση, τη χαμηλότερη τιμή. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να 

αποφεύγουν τη σύγκρουση συμφερόντων (βλ. άρθρο 20).  

 

Συμβάσεις υπεργολαβίας μπορούν, επίσης, να ανατίθενται σε οντότητες που έχουν 

διαρθρωτικό δεσμό με τον δικαιούχο
9

, αλλά μόνο εφόσον η τιμή περιορίζεται στις 

πραγματικές δαπάνες που πραγματοποιούνται από την οντότητα (δηλαδή χωρίς περιθώριο 

κέρδους). 

 

Τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν και οι εκτιμώμενες δαπάνες για κάθε σύμβαση 

υπεργολαβίας πρέπει να ορίζονται στο Παράρτημα 1, ενώ οι συνολικές εκτιμώμενες δαπάνες 

υπεργολαβίας ανά δικαιούχο πρέπει να ορίζονται στο Παράρτημα 2. Οι συμβάσεις 

υπεργολαβίας σε οντότητες που έχουν διαρθρωτικό δεσμό με τον δικαιούχο πρέπει να 

αναφέρονται λεπτομερώς στο Παράρτημα 1.  

 

Το κράτος μέλος μπορεί, ωστόσο, να εγκρίνει συμβάσεις υπεργολαβίας που δεν αναφέρονται 

στα Παραρτήματα 1 και 2, χωρίς τροποποίηση (βλ. άρθρο 39), εφόσον: 

 

- είναι ειδικά αιτιολογημένες στην [περιοδική] τεχνική έκθεση και  

 

- δεν συνεπάγονται τροποποιήσεις της συμφωνίας οι οποίες θα έθεταν υπό 

αμφισβήτηση την απόφαση επιχορήγησης ή θα παραβίαζαν την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης των αιτούντων. 

 

                                                 
9  Οι «οντότητες που έχουν διαρθρωτικό δεσμό με τον δικαιούχο» συνίστανται στις οντότητες που 

συνδέονται με τον δικαιούχο, ιδίως με νομικό ή κεφαλαιακό δεσμό, ο οποίος ούτε περιορίζεται στη 

συγκεκριμένη δράση ούτε δημιουργείται με μοναδικό σκοπό την υλοποίησή της.  
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Οι δικαιούχοι πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα κράτη μέλη, η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 

Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 

μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους βάσει των άρθρων 17 και 18 και έναντι των 

υπεργολάβων τους. 

 

Επιπλέον, οφείλουν να εξασφαλίσουν ότι οι υπεργολάβοι τηρούν αρχεία σχετικά με τις 

δαπάνες τους. 

 

10.1.2 Οι δικαιούχοι πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει των 

άρθρων 20, 21, 22 και 30 ισχύουν και για τους υπεργολάβους. 

 

Αν ο δικαιούχος είναι «οργανισμός δημοσίου δικαίου» κατά την έννοια της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ (ή 2014/24/ΕΕ) πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες 

περί δημοσίων συμβάσεων. 

 

10.2  Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 

 

Αν ένας δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του 

άρθρου 10.1.1, οι δαπάνες που σχετίζονται με την εν λόγω σύμβαση υπεργολαβίας δεν θα 

είναι επιλέξιμες (βλ. άρθρο 6) και θα απορρίπτονται (βλ. άρθρο 26). 

 

Αν ένας δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του 

άρθρου 10.1.2, η επιχορήγηση μπορεί να μειωθεί (βλ. άρθρο 27).  

 

Η αθέτηση των εν λόγω υποχρεώσεων μπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε οποιοδήποτε από τα 

υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 — ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 

ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ  

 

Άνευ αντικειμένου 

 

ΑΡΘΡΟ 11Α — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ  

 

Άνευ αντικειμένου 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 12 — ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 

12.1 Γενική υποχρέωση ενημέρωσης κατόπιν αιτήσεως  

 

Οι δικαιούχοι πρέπει να παρέχουν —κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της δράσης ή 

μεταγενέστερα και σύμφωνα με το άρθρο 25.2— οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί, 

προκειμένου να επαληθευτεί η επιλεξιμότητα των δαπανών, η ορθή υλοποίηση της δράσης 

και η συμμόρφωση με κάθε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τη συμφωνία.  
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12.2 Υποχρέωση επικαιροποίησης των πληροφοριών και ενημέρωσης για τα γεγονότα 

και τις περιστάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τη συμφωνία 

 

Κάθε δικαιούχος πρέπει να επικαιροποιεί τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο 

μητρώο δικαιούχων στη διαδικτυακή πύλη για τους συμμετέχοντες, ιδίως, το όνομά του, τη 

διεύθυνση, τους νόμιμους εκπροσώπους, τη νομική μορφή και το είδος του οργανισμού. 

 

Κάθε δικαιούχος πρέπει να ενημερώνει αμέσως τον συντονιστή —ο οποίος πρέπει να 

ενημερώνει αμέσως το κράτος μέλος και τους άλλους δικαιούχους— σχετικά με οποιοδήποτε 

από τα ακόλουθα:  

 

α) γεγονότα που είναι πιθανόν να επηρεάσουν σημαντικά ή να καθυστερήσουν την 

υλοποίηση της δράσης ή τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, ειδικότερα: 

 

i) αλλαγές στη νομική, οικονομική, τεχνική, οργανωτική ή ιδιοκτησιακή κατάστασή 

του·  

 

β) περιστάσεις που επηρεάζουν: 

 

i) την απόφαση επιχορήγησης ή 

 

ii) τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας. 

 

12.3 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης  

 

Αν ένας δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του 

παρόντος άρθρου, η επιχορήγηση μπορεί να μειωθεί (βλ. άρθρο 27).  

 

Η αθέτηση των εν λόγω υποχρεώσεων μπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε οποιοδήποτε από τα 

υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6. 

 

AΡΘΡΟ 13 — ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ — ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

13.1 Υποχρέωση τήρησης αρχείων και άλλων δικαιολογητικών 

 

Οι δικαιούχοι πρέπει —για χρονική περίοδο τριών ετών μετά την καταβολή του 

υπολοίπου— να τηρούν αρχεία και άλλα δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδεικνύουν την 

ορθή υλοποίηση της δράσης και τις δαπάνες που δηλώνουν ως επιλέξιμες.  

 

Πρέπει να τα προσκομίζουν κατόπιν αιτήσεως (βλ. άρθρο 12) ή στο πλαίσιο ελέγχων, 

λογιστικών ελέγχων ή ερευνών (βλ. άρθρο 17).  

 

Αν βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι, λογιστικοί έλεγχοι, έρευνες, δίκες ή άλλοι τρόποι 

επιδίωξης ικανοποίησης αξιώσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας (βλ. άρθρο 17), οι δικαιούχοι 

και οι υπεργολάβοι πρέπει να διατηρούν τα αρχεία και τα άλλα δικαιολογητικά μέχρι το τέλος 

των εν λόγω διαδικασιών. 
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Οι δικαιούχοι και οι υπεργολάβοι πρέπει να διατηρούν τα πρωτότυπα έγγραφα. Τα ψηφιακά 

και ψηφιοποιημένα έγγραφα θεωρούνται πρωτότυπα, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το 

εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Το κράτος μέλος μπορεί να δεχθεί μη πρωτότυπα έγγραφα, 

εφόσον κρίνει ότι προσφέρουν ανάλογα εχέγγυα.   

 

13.1.1 Αρχεία και λοιπά δικαιολογητικά σχετικά με την τεχνική υλοποίηση 

 

Οι δικαιούχοι και οι υπεργολάβοι πρέπει να διατηρούν αρχεία και άλλα δικαιολογητικά 

σχετικά με την τεχνική υλοποίηση της δράσης, σύμφωνα με τα αποδεκτά πρότυπα του 

αντίστοιχου πεδίου. 

 

13.1.2 Αρχεία και λοιπά δικαιολογητικά των δηλούμενων δαπανών 

 

 Οι δικαιούχοι και οι υπεργολάβοι πρέπει να διατηρούν τα αρχεία και δικαιολογητικά που 

αποδεικνύουν τις δηλωθείσες δαπάνες, και ιδίως τα ακόλουθα: 

 

α) για τις πραγματικές δαπάνες: επαρκή αρχεία και άλλα δικαιολογητικά που να 

αποδεικνύουν τις δηλωθείσες δαπάνες, όπως συμβάσεις, συμβάσεις 

υπεργολαβίας, τιμολόγια και λογιστικά βιβλία. Επιπλέον, όλες οι συνήθεις 

λογιστικές πρακτικές και οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των δικαιούχων και 

των υπεργολάβων πρέπει να επιτρέπουν απευθείας τη συμφωνία των δηλωθέντων 

ποσών με τα ποσά που έχουν καταγραφεί στις λογιστικές καταστάσεις τους, 

καθώς και με τα ποσά που αναγράφονται στα δικαιολογητικά· 

 

β) για τις κατ’ αποκοπή δαπάνες: επαρκή αρχεία και άλλα δικαιολογητικά που να 

αποδεικνύουν την επιλεξιμότητα των δαπανών στις οποίες εφαρμόζεται το 

κατ’ αποκοπή ποσοστό.  Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να προσδιορίσουν τις 

δαπάνες που καλύπτονται ή να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά (όπως 

λογιστικές καταστάσεις) για να αποδείξουν το δηλωθέν κατ’ αποκοπή ποσό. 

 

Επιπλέον, όσον αφορά τις δαπάνες προσωπικού (που δηλώνονται ως πραγματικές δαπάνες), 

οι δικαιούχοι πρέπει να τηρούν αρχεία χρόνου εργασίας για τον αριθμό των ημερών που 

δηλώνονται. Τα αρχεία χρόνου εργασίας πρέπει να τηρούνται γραπτώς και να εγκρίνονται 

από τα άτομα που εργάζονται για τη δράση και από τους επόπτες τους, τουλάχιστον σε 

μηνιαία βάση. Ελλείψει αξιόπιστων αρχείων χρόνου εργασίας για τις ημέρες εργασίας που 

καλύφθηκαν στη δράση, το κράτος μέλος μπορεί να δεχθεί εναλλακτικές αποδείξεις που να 

τεκμηριώνουν τον αριθμό των ημερών που δηλώθηκαν, εφόσον κρίνει ότι παρέχουν επαρκή 

εχέγγυα. 

 

Κατ’ εξαίρεση, όσον αφορά τα άτομα που εργάζονται αποκλειστικά για τη δράση, δεν 

υπάρχει ανάγκη τήρησης αρχείων χρόνου εργασίας, εφόσον ο δικαιούχος υπογράψει δήλωση 

που να βεβαιώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν εργαστεί αποκλειστικά για τη δράση.  

 

13.2 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης  

 

Αν ένας δικαιούχος και οι υπεργολάβοι παραβιάσουν οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που 

υπέχουν βάσει του παρόντος άρθρου, οι δαπάνες που δεν έχουν αιτιολογηθεί επαρκώς δεν θα 
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είναι επιλέξιμες (βλ. άρθρο 6) και θα απορρίπτονται (βλ. άρθρο 26), ενώ μπορεί να μειωθεί η 

επιχορήγηση (βλ. άρθρο 27).  

 

Η αθέτηση των εν λόγω υποχρεώσεων μπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε οποιοδήποτε από τα 

υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6.  

 

ΑΡΘΡΟ 14 — ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΈΩΝ 

 

14.1. Υποχρέωση υποβολής των παραδοτέων  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ εξ ορισμού: Ο συντονιστής πρέπει να υποβάλει τα «παραδοτέα» που 

προσδιορίζονται στο Παράρτημα 1.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ αν ένα κράτος μέλος απαιτεί συνεχή παρακολούθηση: Ο συντονιστής πρέπει να 

υποβάλει τα «παραδοτέα» που προσδιορίζονται στο Παράρτημα 1, σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Παράρτημα 8.]  

 

14.2 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 

 

Αν ο δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του παρόντος 

άρθρου, το κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόσει οποιοδήποτε από τα μέτρα που περιγράφονται 

στο Κεφάλαιο 6. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 — ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ — ΑΙΤΉΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

15.1 Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων  

 

Ο συντονιστής πρέπει να υποβάλει στο κράτος μέλος (βλ. άρθρο 36) την(τις) τεχνική(-ές) και 

οικονομική(-ές) έκθεση(-εις) που προβλέπεται(-ονται) στο παρόν άρθρο.  [ΕΠΙΛΟΓΉ 1 για 

δράσεις με μία περίοδο υποβολής εκθέσεων και  ΧΩΡΙΣ ενδιάμεσες πληρωμές: Η παρούσα 

έκθεση περιλαμβάνει] [ΕΠΙΛΟΓΗ 2 για δράσεις με πολλές περιόδους υποβολής εκθέσεων 

και ενδιάμεσες πληρωμές: Οι εν λόγω εκθέσεις περιλαμβάνουν] την(τις) αίτηση(-εις) 

πληρωμής και πρέπει να συντάσσονται με βάση τα έντυπα και τα υποδείγματα, όταν αυτά 

παρέχονται.  

 

15.2 Περίοδοι υποβολής εκθέσεων 

 

Η δράση [ΕΠΙΛΟΓΗ 1 για δράσεις με μία περίοδο υποβολής εκθέσεων και ΧΩΡΙΣ 

ενδιάμεσες πληρωμές: διαθέτει μία «περίοδο υποβολής εκθέσεων»
10

][ΕΠΙΛΟΓΗ 2 για 

δράσεις με πολλές περιόδους υποβολής εκθέσεων και  ενδιάμεσες πληρωμές: χωρίζεται 

στις ακόλουθες «περιόδους υποβολής εκθέσεων» (ΠΥΕ)
11

: 

 

 - ΠΥΕ1: από τον μήνα 1 έως τον μήνα [X]  

 [- ΠΥΕ2: από τον μήνα [X+1]  έως τον μήνα [Y] 

- ΠΥΕ3: από τον μήνα [Y+1] έως τον μήνα [Z]] 

                                                 
10 Διάρκειας 12 μηνών. 
11 Διάρκειας 12 μηνών εκάστη. 
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[ΕΠΙΛΟΓΗ 1 για δράσεις με μία περίοδο υποβολής εκθέσεων και ΧΩΡΙΣ ενδιάμεσες 

πληρωμές: 15.3 Περιοδικές εκθέσεις — Αιτήσεις για ενδιάμεσες πληρωμές 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

15.4  Τελική έκθεση — Αίτηση για πληρωμή του υπολοίπου 

 

Ο συντονιστής πρέπει να υποβάλει —εντός 90 ημερών από τη λήξη της περιόδου υποβολής 

εκθέσεων— μία τελική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει την αίτηση για πληρωμή του υπολοίπου. 

 

Η τελική έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

α) μία «τελική τεχνική έκθεση η οποία περιέχει:  

 

i) την επισκόπηση της υλοποίησης της δράσης, συμπεριλαμβανομένων των 

παραδοτέων που προσδιορίζονται στο Παράρτημα 1.  

 

Η εν λόγω έκθεση πρέπει να χρησιμοποιεί τους δείκτες εκροών, αποτελεσμάτων 

και επιπτώσεων που παρατίθενται στο Παράρτημα 1 και περιλαμβάνει εξηγήσεις 

που να αιτιολογούν τις διαφορές μεταξύ των εργασιών που αναμενόταν να 

εκτελεστούν σύμφωνα με το Παράρτημα 1 και εκείνων που όντως εκτελέστηκαν·  

 

ii) περίληψη για δημοσίευση· 

 

β) «τελική οικονομική έκθεση» η οποία περιέχει: 

 

i) «ατομική οικονομική κατάσταση» (βλ. Παράρτημα 4) από κάθε δικαιούχο για 

την περίοδο αναφοράς. 

 

Η ατομική οικονομική κατάσταση πρέπει να αναφέρει λεπτομερώς τις επιλέξιμες 

δαπάνες (πραγματικές δαπάνες και κατ’ αποκοπή δαπάνες· βλ. άρθρο 6) για 

κάθε κατηγορία του προϋπολογισμού (βλ. Παράρτημα 2). 

 

Οι δικαιούχοι πρέπει να δηλώνουν όλες τις επιλέξιμες δαπάνες, ακόμη και αν —

ως προς τις πραγματικές δαπάνες και τις κατ’ αποκοπή δαπάνες— υπερβαίνουν 

τα ποσά που αναφέρονται στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό (βλ. Παράρτημα 2). 

Τα ποσά που δεν έχουν δηλωθεί στην ατομική οικονομική κατάσταση δεν 

λαμβάνονται υπόψη από το κράτος μέλος. 

 

Οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις πρέπει, επίσης, να αναφέρουν λεπτομερώς 

τα έσοδα της δράσης (βλ. άρθρο 5.3.3). 

 

Κάθε δικαιούχος πρέπει να βεβαιώνει ότι: 

 

- οι πληροφορίες που παρέχονται είναι πλήρεις, αξιόπιστες και αληθείς· 

 

- οι δηλωθείσες δαπάνες είναι επιλέξιμες (βλ. άρθρο 6)· 
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- οι δαπάνες μπορούν να αιτιολογηθούν με τα κατάλληλα αρχεία και 

δικαιολογητικά (βλ. άρθρο 13), τα οποία προσκομίζονται κατόπιν 

αιτήσεως (βλ. άρθρο 12) ή στο πλαίσιο ελέγχων, λογιστικών ελέγχων και 

ερευνών (βλ. άρθρο 17), και  

 

- όλα τα έσοδα έχουν δηλωθεί (βλ. άρθρο 5.3.3)· 

 

ii) «τελική συνοπτική οικονομική κατάσταση», η οποία ενοποιεί τις ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο αναφοράς και περιλαμβάνει την 

αίτηση για πληρωμή του υπολοίπου· 

 

iii) «πιστοποιητικό για τις οικονομικές καταστάσεις» (το οποίο καταρτίστηκε 

σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ελέγχου και υποστηρίζεται από την έκθεση ελέγχου 

και σύμφωνα με το Παράρτημα 5) για κάθε δικαιούχο, αν: 

 

- ζητεί συνολική συνεισφορά ύψους 325.000 EUR ή περισσότερο ως 

επιστροφή πραγματικών δαπανών και  

 

- η μέγιστη συνεισφορά της ΕΕ που αναφέρεται, για τον εν λόγω 

δικαιούχο, στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό (βλ. Παράρτημα 2) ως 

επιστροφή πραγματικών δαπανών ανέρχεται σε 750.000 EUR ή 

περισσότερο· 

 

iv) αντίγραφα των σχετικών τιμολογίων και των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν την επιλεξιμότητα των δαπανών, εφόσον δεν απαιτείται το 

πιστοποιητικό που αναφέρεται στο σημείο iii)· 

 

γ) μελέτη αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης 

που εκπονούνται από εξωτερικό, ανεξάρτητο οργανισμό με τη χρήση των δεικτών 

αντίκτυπου που ορίζονται στο Παράρτημα 1.  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2 για δράσεις με πολλές περιόδους υποβολής εκθέσεων και ενδιάμεσες 

πληρωμές:  

 

15.3 Περιοδικές εκθέσεις — Αιτήσεις για ενδιάμεση πληρωμή 

 

Ο συντονιστής πρέπει να υποβάλλει περιοδική έκθεση εντός 60 ημερών μετά τη λήξη κάθε 

περιόδου υποβολής εκθέσεων.  

 

Η περιοδική έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

α) «περιοδική τεχνική έκθεση» (βλ. Παράρτημα 6), η οποία περιλαμβάνει:  

 

i) εξηγήσεις για τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τους 

δικαιούχους και επισκόπηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων της 

δράσης, συμπεριλαμβανομένων των παραδοτέων που προσδιορίζονται στο 

Παράρτημα 1.   
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Η εν λόγω έκθεση πρέπει να χρησιμοποιεί τους δείκτες εκροών και 

αποτελεσμάτων, που ορίζονται στο Παράρτημα 1, και να περιλαμβάνει 

εξηγήσεις που αιτιολογούν τις διαφορές μεταξύ των δραστηριοτήτων, που είχαν 

προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν, και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων 

σύμφωνα με το Παράρτημα 1 και εκείνων που όντως εκτελέστηκαν ή 

επιτεύχθηκαν·   

 

ii) αντίγραφα του χρησιμοποιούμενου υλικού και των γραφικών στοιχείων, τα 

οποία δεν έχουν ήδη διαβιβαστεί στο κράτος μέλος· 

 

β) «περιοδική οικονομική έκθεση» η οποία περιέχει: 

 

i) «ατομική οικονομική κατάσταση» (βλ. Παράρτημα 4) από κάθε δικαιούχο για 

τη συγκεκριμένη περίοδο υποβολής εκθέσεων. 

 

Η ατομική οικονομική κατάσταση πρέπει να αναφέρει λεπτομερώς τις επιλέξιμες 

δαπάνες (πραγματικές δαπάνες και κατ’ αποκοπή δαπάνες· βλ. άρθρο 6) για 

κάθε κατηγορία του προϋπολογισμού (βλ. Παράρτημα 2). 

 

Οι δικαιούχοι πρέπει να δηλώνουν όλες τις επιλέξιμες δαπάνες, ακόμη και αν —

ως προς τις πραγματικές δαπάνες και τις κατ’ αποκοπή δαπάνες— υπερβαίνουν 

τα ποσά που αναφέρονται στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό (βλ. Παράρτημα 2). 

Τα ποσά που δεν έχουν δηλωθεί στην ατομική οικονομική κατάσταση δεν 

λαμβάνονται υπόψη από το κράτος μέλος. 

 

Αν δεν υποβληθεί ατομική οικονομική κατάσταση για μια περίοδο υποβολής 

εκθέσεων, μπορεί να συμπεριληφθεί στην περιοδική οικονομική έκθεση για την 

επόμενη περίοδο υποβολής εκθέσεων. 

 

Οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας περιόδου υποβολής 

εκθέσεων πρέπει, επίσης, να αναφέρουν λεπτομερώς τα έσοδα της δράσης (βλ. 

άρθρο 5.3.3).  

 

Κάθε δικαιούχος πρέπει να βεβαιώνει ότι: 

 

- οι πληροφορίες που παρέχονται είναι πλήρεις, αξιόπιστες και αληθείς·  

 

- οι δηλωθείσες δαπάνες είναι επιλέξιμες (βλ. άρθρο 6)· 

 

- οι δαπάνες μπορούν να αιτιολογηθούν με τα κατάλληλα αρχεία και 

δικαιολογητικά (βλ. άρθρο 13), τα οποία προσκομίζονται κατόπιν 

αιτήσεως (βλ. άρθρο 12) ή στο πλαίσιο ελέγχων, λογιστικών ελέγχων και 

ερευνών (βλ. άρθρο 17), και  

 

- για την τελευταία περίοδο υποβολής εκθέσεων: ότι όλα τα έσοδα έχουν 

δηλωθεί (βλ. άρθρο 5.3.3)· 
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ii) «περιοδική συνοπτική οικονομική κατάσταση», η οποία ενοποιεί τις ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις για την οικεία περίοδο υποβολής εκθέσεων και 

περιλαμβάνει —εκτός από την τελευταία περίοδο υποβολής εκθέσεων— την 

αίτηση για ενδιάμεση πληρωμή· 

 

iii) «πιστοποιητικό για τις οικονομικές καταστάσεις» (το οποίο καταρτίστηκε 

σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ελέγχου και υποστηρίζεται από την έκθεση ελέγχου 

και σύμφωνα με το Παράρτημα 5) για κάθε δικαιούχο, αν: 

 

- το ποσό των πληρωμών που αιτείται ως επιστροφή ανέρχεται σε 

325.000 EUR ή περισσότερο και  

 

- η μέγιστη συνεισφορά της ΕΕ που αναφέρεται, για τον εν λόγω 

δικαιούχο, στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό (βλ. Παράρτημα 2) ως 

επιστροφή πραγματικών δαπανών ανέρχεται σε τουλάχιστον 

750.000 EUR ή περισσότερο· 

 

iv) αντίγραφα των σχετικών τιμολογίων και των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν την επιλεξιμότητα των δαπανών εφόσον το πιστοποιητικό που 

αναφέρεται στο σημείο iii) δεν απαιτείται. 

 

 

15.4 Τελική έκθεση — Αίτηση για πληρωμή του υπολοίπου 

 

Πέραν της περιοδικής έκθεσης για την τελευταία περίοδο υποβολής εκθέσεων, ο συντονιστής 

πρέπει να υποβάλει την τελική έκθεση εντός 90 ημερών μετά τη λήξη της τελευταίας περιόδου 

υποβολής εκθέσεων. 

 

Η τελική έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

α) «τελική τεχνική έκθεση» (βλ. Παράρτημα 7), η οποία περιλαμβάνει: 

 

i) την επισκόπηση των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν και των επιτευχθέντων 

αποτελεσμάτων της δράσης με τη χρήση, ιδίως, των δεικτών αντίκτυπου που 

παρατίθενται στο Παράρτημα 1· 

 

ii) περίληψη για δημοσίευση. 

 

β) την «τελική οικονομική έκθεση» που περιλαμβάνει την «τελική συνοπτική 

οικονομική κατάσταση», η οποία ενοποιεί τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις για 

όλες τις περιόδους υποβολής εκθέσεων και περιλαμβάνει την αίτηση για πληρωμή του 

υπολοίπου, και  

 

γ) τη μελέτη αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ενεργειών ενημέρωσης και 

προώθησης που εκπονούνται από εξωτερικό, ανεξάρτητο οργανισμό με τη χρήση των 

δεικτών αντίκτυπου που ορίζονται στο Παράρτημα 1.]  

 

15.5 Πληροφορίες σχετικά με τις σωρευτικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν  
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Άνευ αντικειμένου 

 

15.6 Νόμισμα για τις οικονομικές καταστάσεις και μετατροπή σε ευρώ  

 

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται σε ευρώ και, για τα κράτη μέλη εκτός 

ζώνης ευρώ, στο εθνικό τους νόμισμα και σε ευρώ, εξίσου. 

 

Για τη μετατροπή των δαπανών που πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο ή τους 

υπεργολάβους πριν από τα στάδιο δήλωσης στην Επιτροπή, το κράτος μέλος καθορίζει τη 

συναλλαγματική ισοτιμία που εφαρμόζεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες.  

 

15.7 Γλώσσα των εκθέσεων 

 

Η(Οι) έκθεση(-εις) (συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων) πρέπει να 

υποβάλλεται(-ονται) στη γλώσσα της συμφωνίας. 

 

15.8 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης  

 

Αν η(οι) υποβληθείσα(-ες) έκθεση(-εις) δεν συμμορφώνεται(-ονται) με το παρόν άρθρο, το 

οικείο κράτος μέλος μπορεί να αναστείλει την προθεσμία πληρωμής (βλ. άρθρο 31) και να 

εφαρμόσει οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6. 

 

Αν ο συντονιστής αθετήσει την υποχρέωση υποβολής έκθεσης(-εων) και δεν συμμορφωθεί με 

αυτή την υποχρέωση εντός 30 ημερών έπειτα από γραπτή υπενθύμιση, το κράτος μέλος, 

μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία (βλ. άρθρο 34) και να εφαρμόσει οποιοδήποτε από τα 

υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6.  

 

  

ΑΡΘΡΟ 16 — ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

 

16.1 Πληρωμές που πρέπει να γίνουν   

 

Ο συντονιστής θα λάβει τις ακόλουθες πληρωμές: 

 

- καταβολή προχρηματοδότησης· 

 

- [ΕΠΙΛΟΓΗ για δράσεις με πολλές περιόδους υποβολής εκθέσεων και ενδιάμεσες 

πληρωμές: μία ή περισσότερες ενδιάμεσες πληρωμές, βάσει της(των) αίτησης(-εων) για 

ενδιάμεση πληρωμή (βλ. άρθρο 15), και] 

 

-  μία πληρωμή του υπολοίπου, βάσει της αίτησης πληρωμής του υπολοίπου (βλ. άρθρο 

15). 

 

16.2 Προχρηματοδότηση — Ποσό — Εγγύηση προχρηματοδότησης 

 

Η προχρηματοδότηση αποβλέπει στην παροχή χρηματικού αποθέματος στους δικαιούχους.  
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Το ποσό παραμένει στην κυριότητα της ΕΕ μέχρι την πληρωμή του υπολοίπου. 

 

Το ποσό της προχρηματοδότησης θα είναι [συμπληρώνεται το ποσό (συμπληρώνεται το 

ποσό ολογράφως)
 12

] EUR .  

 

Εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, ο 

συντονιστής μπορεί να υποβάλει αίτηση για πληρωμή προχρηματοδότησης στο οικείο κράτος 

μέλος, μαζί με οικονομική εγγύηση που ανέρχεται στο ίδιο ποσό με αυτό της 

προχρηματοδότησης και σύμφωνα με το Κεφάλαιο IV του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής
13

. 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ για τους δικαιούχους που είναι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη που λαμβάνουν 

χρηματοδοτική συνδρομή δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1144/2014: Οι δικαιούχοι που είναι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη που λαμβάνουν 

χρηματοδοτική συνδρομή μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για πληρωμή 

προχρηματοδότησης σε δύο μέρη: για το πρώτο μέρος, η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται εντός 

της καταληκτικής προθεσμίας που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, η αίτηση πληρωμής 

του υπολοίπου της προκαταβολής μπορεί να υποβληθεί μόνο αφότου το πρώτο μέρος της 

προχρηματοδότησης έχει εκκαθαριστεί.] 

 

Το κράτος μέλος καταβάλλει —εκτός αν εφαρμόζεται το άρθρο 32— το ποσό της 

προχρηματοδότησης στον συντονιστή εντός 30 ημερών από τη 10η ημέρα πριν από την 

ημερομηνία έναρξης της δράσης (βλ. άρθρο 3) ή από την παραλαβή της εγγύησης 

προχρηματοδότησης, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.   

  

16.3 Ενδιάμεσες πληρωμές — Ποσό — Υπολογισμός 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1 για δράσεις με μία περίοδο υποβολής εκθέσεων και ΧΩΡΙΣ ενδιάμεσες 

πληρωμές: Άνευ αντικειμένου] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΉ 2 για δράσεις με πολλές περιόδους υποβολής εκθέσεων και ενδιάμεσες 

πληρωμές: Οι ενδιάμεσες πληρωμές καλύπτουν την επιστροφή των επιλέξιμων δαπανών που 

πραγματοποιήθηκαν για την υλοποίηση της δράσης κατά τις αντίστοιχες περιόδους υποβολής 

εκθέσεων. 

 

Το κράτος μέλος καταβάλλει στον συντονιστή το οφειλόμενο ποσό ως ενδιάμεση πληρωμή, 

εντός 60 ημερών από τη λήψη της περιοδικής έκθεσης (βλ. άρθρο 15.3), εκτός αν εφαρμόζονται 

τα άρθρα 31 ή 32. 

 

Η πληρωμή εξαρτάται από την έγκριση της περιοδικής έκθεσης. Η έγκρισή της δεν συνεπάγεται 

αναγνώριση της συμμόρφωσης, της αυθεντικότητας, της πληρότητας ή της ορθότητας του 

περιεχομένου της. 

                                                 
12 Η προχρηματοδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % του μέγιστου ποσού της επιχορήγησης. 
13 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον 

αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση 

λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ (ΕΕ L 255 της 28.8.2014, σ. 18). 
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Το οφειλόμενο ποσό ως ενδιάμεση πληρωμή υπολογίζεται από το κράτος μέλος σύμφωνα με 

τα ακόλουθα βήματα: 

 

Βήμα 1 — Εφαρμογή του ποσοστού επιστροφής 

 

Βήμα 2 — Περιορισμός στο 90 % του μέγιστου ποσού της επιχορήγησης  

 

16.3.1 Βήμα 1 — Εφαρμογή του ποσοστού επιστροφής  

 

Το ποσοστό επιστροφής (βλ. άρθρο 5.2) εφαρμόζεται στις επιλέξιμες δαπάνες (πραγματικές 

δαπάνες και κατ’ αποκοπή δαπάνες· βλ. άρθρο 6) που δηλώνονται από τους δικαιούχους (βλ. 

άρθρο 15) και εγκρίνονται από το κράτος μέλος (βλ. ανωτέρω) για την οικεία περίοδο 

υποβολής εκθέσεων. 

 

16.3.2 Βήμα 2 — Περιορισμός στο 90 % του μέγιστου ποσού της επιχορήγησης 

 

Το συνολικό ποσό της προχρηματοδότησης και των ενδιάμεσων πληρωμών δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 90 % του μέγιστου ποσού της επιχορήγησης που ορίζεται στο άρθρο 5.1. Το 

μέγιστο ποσό για την ενδιάμεση πληρωμή υπολογίζεται ως εξής:  

 

{το 90 % του μέγιστου ποσού της επιχορήγησης (βλ. άρθρο 5.1)  

 

μείον 

 

{την προχρηματοδότηση και τις προηγούμενες ενδιάμεσες πληρωμές}.] 

 

16.4 Πληρωμή του υπολοίπου — Ποσό — Υπολογισμός  

 

Η πληρωμή του υπολοίπου καλύπτει την επιστροφή του εναπομείναντος μέρους των 

επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τους δικαιούχους για την υλοποίηση της 

δράσης.  

 

Αν το συνολικό ποσό των προηγούμενων πληρωμών είναι μεγαλύτερο από το τελικό ποσό 

της επιχορήγησης (βλ. άρθρο 5.3), η πληρωμή του υπολοίπου λαμβάνει τη μορφή ανάκτησης 

(βλ. άρθρο 28).  

 

Αν το συνολικό ποσό των προηγούμενων πληρωμών είναι χαμηλότερο από το τελικό ποσό 

της επιχορήγησης, το κράτος μέλος καταβάλλει το υπόλοιπο εντός 60 ημερών από τη λήψη 

της τελικής έκθεσης (βλ. άρθρο 15.4), εκτός αν εφαρμόζονται τα άρθρα 31 ή 32. 

 

Η πληρωμή εξαρτάται από την έγκριση της τελικής έκθεσης. Η έγκρισή της δεν συνεπάγεται 

αναγνώριση της συμμόρφωσης, της αυθεντικότητας, της πληρότητας ή της ορθότητας του 

περιεχομένου της. 

 

Το οφειλόμενο ποσό ως υπόλοιπο υπολογίζεται από το κράτος μέλος αφαιρώντας το 

συνολικό ποσό της προχρηματοδότησης και των ενδιάμεσων πληρωμών (εφόσον υφίστανται) 

που έχουν ήδη καταβληθεί από το τελικό ποσό της επιχορήγησης, που έχει προσδιοριστεί 

σύμφωνα με το άρθρο 5.3: 
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{τελικό ποσό επιχορήγησης (βλ. άρθρο 5.3) 

 

μείον 

 

{την προχρηματοδότηση και τις ενδιάμεσες πληρωμές (εφόσον υφίστανται) που έχουν 

πραγματοποιηθεί}}. 

 

Αν το υπόλοιπο είναι θετικό, καταβάλλεται στον συντονιστή. 

 

Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί μπορεί, ωστόσο, να συμψηφιστεί —χωρίς τη 

συγκατάθεση των δικαιούχων— με ποσά που οφείλει ένας δικαιούχος στην Επιτροπή στο 

πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ, μέχρι τη μέγιστη συνεισφορά της ΕΕ που αναφέρεται, 

για τον εν λόγω δικαιούχο, στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό (βλ. Παράρτημα 2). 

 

Αν το υπόλοιπο είναι αρνητικό, θα ανακτηθεί από τον συντονιστή (βλ. άρθρο 28).  

 

16.5 Κοινοποίηση των οφειλόμενων ποσών  

 

Κατά την πραγματοποίηση των πληρωμών, το κράτος μέλος κοινοποιεί επισήμως στον 

συντονιστή το οφειλόμενο ποσό, προσδιορίζοντας ότι αφορά [ΕΠΙΛΟΓΗ για δράσεις με 

πολλές περιόδους υποβολής εκθέσεων και ενδιάμεσες πληρωμές: μια ενδιάμεση πληρωμή ή] 

την πληρωμή του υπολοίπου.  

 

Όσον αφορά την πληρωμή του υπολοίπου, στην κοινοποίηση προσδιορίζεται επίσης το 

τελικό ποσό της επιχορήγησης. 

 

Σε περίπτωση μείωσης της επιχορήγησης ή ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, 

της κοινοποίησης προηγείται η κατ’ αντιμωλία διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 27 και 28.   

 

16.6 Νόμισμα πληρωμών  

 

Άνευ αντικειμένου  

 

16.7 Πληρωμές στον συντονιστή — Διανομή στους δικαιούχους   

 

Οι πληρωμές καταβάλλονται στον συντονιστή.  

 

Οι πληρωμές στον συντονιστή θα απαλλάσσουν το κράτος μέλος από την υποχρέωση της 

καταβολής πληρωμών.  

 

Ο συντονιστής πρέπει να διανείμει τα καταβληθέντα ποσά μεταξύ των δικαιούχων, χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

 

16.8 Τραπεζικός λογαριασμός για τις πληρωμές  

 

Όλες οι πληρωμές διενεργούνται στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό: 

  

Επωνυμία τράπεζας: […]  
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Πλήρες όνομα του δικαιούχου του λογαριασμού: […]  

 Πλήρης αριθμός λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών 

κωδικών): […]  

 [Κωδικός IBAN: […]]
14

 

 

16.9 Κόστος των εμβασμάτων   

 

Το κόστος των εμβασμάτων βαρύνει τους εξής:  

 

- το κράτος μέλος αναλαμβάνει το κόστος των εμβασμάτων που χρεώνει η τράπεζά του· 

 

- ο δικαιούχος αναλαμβάνει το κόστος των εμβασμάτων που χρεώνει η τράπεζά του· 

 

- το συμβαλλόμενο μέρος που προκαλεί επανάληψη εμβάσματος αναλαμβάνει όλα τα 

έξοδα της εν λόγω διαδικασίας. 

 

16.10 Ημερομηνία πληρωμής  

 

Οι πληρωμές από το κράτος μέλος θεωρείται ότι έχουν πραγματοποιηθεί κατά την 

ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού του.  

 

16.11 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 

 

16.11.1 Αν το κράτος μέλος δεν καταβάλει το ποσό εντός της προθεσμίας πληρωμής (βλ. 

ανωτέρω), θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής.  

 

16.11.2 Άνευ αντικειμένου 

 

ΑΡΘΡΟ 17— ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ 

— ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ 

 

17.1 Έλεγχοι, αξιολογήσεις και λογιστικοί έλεγχοι από το κράτος μέλος και την 

Επιτροπή  

 

17.1.1 Δικαίωμα διενέργειας ελέγχων από το κράτος μέλος 

 

Το κράτος μέλος ελέγχει —κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της δράσης ή αργότερα— την 

ορθή υλοποίηση της δράσης και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των παραδοτέων και των εκθέσεων.  

 

Το κράτος μέλος μπορεί, επίσης, να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες, σύμφωνα με το 

άρθρο 12.  

 

Οι πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να είναι ακριβείς, σαφείς και πλήρεις και στην 

απαιτούμενη μορφή, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μορφής. 

                                                 
14 Για τις χώρες στις οποίες δεν εφαρμόζεται ο κωδικός IBAN, ισχύει ο κωδικός BIC ή SWIFT. 
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17.1.2 Δικαίωμα διενέργειας αξιολογήσεων  

 

Άνευ αντικειμένου 

 

17.1.3  Δικαίωμα διενέργειας λογιστικών ελέγχων από την Επιτροπή 

 

Βάσει του κανονισμού αριθ. 1306/2013
15

 και σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες 

του, η Επιτροπή μπορεί να προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους, για να διαπιστωθεί μήπως οι 

δαπάνες δεν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία. 

 

17.2 Έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)  

 

Βάσει των κανονισμών αριθ. 883/2013
16

 και αριθ. 2185/96
17

 (και σύμφωνα με τις διατάξεις 

και τις διαδικασίες τους), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 

μπορεί —ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της δράσης ή αργότερα— να 

διενεργεί έρευνες, συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, για να 

διαπιστωθεί κατά πόσον υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη 

δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.  

 

17.3 Έλεγχοι και λογιστικοί έλεγχοι του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ)  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

και το άρθρο 161 του δημοσιονομικού κανονισμού αριθ. 966/2012
18

, το Ευρωπαϊκό 

Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) μπορεί —ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της 

δράσης ή αργότερα— να διενεργεί λογιστικούς ελέγχους. 

 

Το ΕΕΣ έχει δικαίωμα πρόσβασης με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων και λογιστικών ελέγχων. 

 

17.4 Έλεγχοι, αξιολογήσεις, λογιστικοί έλεγχοι και έρευνες για διεθνείς οργανισμούς  

 

                                                 
15  Κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής 

γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 

2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 

της 20.12.2013, σ. 549).  
16  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης 

Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1). 
17  Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους 

ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 

2). 
18  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης 

Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 

της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 

της 26.10.2012, σ. 1). 
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Άνευ αντικειμένου 

 

17.5 Συνέπειες των πορισμάτων σε ελέγχους, αξιολογήσεις, λογιστικούς ελέγχους και 

έρευνες — Επέκταση των πορισμάτων 

 

17.5.1  Πορίσματα στην παρούσα επιχορήγηση 

 

Τα πορίσματα των ελέγχων, λογιστικών ελέγχων ή ερευνών που διενεργούνται στο πλαίσιο 

της παρούσας επιχορήγησης μπορεί να οδηγήσουν στην απόρριψη των μη επιλέξιμων 

δαπανών (βλ. άρθρο 26), τη μείωση της επιχορήγησης (βλ. άρθρο 27), την ανάκτηση των 

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (βλ. άρθρο 28) ή σε οποιοδήποτε από τα άλλα μέτρα 

που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6.   

 

Η απόρριψη των δαπανών ή η μείωση της επιχορήγησης μετά την καταβολή του υπολοίπου 

θα οδηγήσει στην αναθεώρηση του τελικού ποσού της επιχορήγησης (βλ. άρθρο 5.4). 

 

Τα πορίσματα των ελέγχων, λογιστικών ελέγχων ή ερευνών μπορεί να οδηγήσουν σε αίτηση 

τροποποίησης του Παραρτήματος 1 (βλ. άρθρο 39).  

 

Επιπλέον, τα πορίσματα έρευνας της OLAF μπορεί να οδηγήσουν σε ποινική δίωξη βάσει του 

εθνικού δικαίου. 

 

17.5.2 Πορίσματα σε άλλες επιχορηγήσεις  

 

Άνευ αντικειμένου 

 

17.5.3 Διαδικασία  

 

Άνευ αντικειμένου 

 

17.6 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης  

 

Αν ένας δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του δυνάμει του παρόντος 

άρθρου, οι δαπάνες που δεν έχουν αιτιολογηθεί επαρκώς θα είναι μη επιλέξιμες (βλ. άρθρο 6) 

και θα απορρίπτονται (βλ. άρθρο 26).  

 

Η αθέτηση των εν λόγω υποχρεώσεων μπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε οποιοδήποτε από τα 

υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6.  

 

ΑΡΘΡΟ 18 — ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

ΤΜΗΜΑ 3 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

ΆΡΘΡΟ 18α — ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
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18α.1  Υποχρεώσεις για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων ενημέρωσης και 

προώθησης 

 

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις κατά την εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων ενημέρωσης και προώθησης: 

 

α) διασφαλίζουν ότι τα μέτρα προώθησης και ενημέρωσης είναι αντικειμενικά, 

αμερόληπτα και χωρίς διακρίσεις· 

 

β) διασφαλίζουν ότι τα μέτρα προώθησης και ενημέρωσης  προωθούν, επίσης, τη δράση 

της ΕΕ (βλ. άρθρο 22)· 

 

γ) για την αναφορά της προέλευσης των προωθούμενων προϊόντων: 

 

i) διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης δεν 

προσανατολίζονται σε συνάρτηση με την προέλευση·  

  

- διασφαλίζουν ότι το κύριο μήνυμα είναι προσανατολισμένο στην ΕΕ (και 

δεν εστιάζεται σε μια συγκεκριμένη προέλευση) και, ιδίως, ότι: 

 

- η αναφορά της προέλευσης συμπληρώνει το κύριο μήνυμα της ΕΕ· 

 

- η αναφορά της προέλευσης δεν ενθαρρύνει τους καταναλωτές να 

αγοράζουν εγχώρια αγαθά αποκλειστικά λόγω της προέλευσής τους και οι 

πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες ιδιότητες του προϊόντος, 

επίσης, παρέχονται· 

 

- η αναφορά της προέλευσης παραμένει δευτερεύουσα (δηλαδή το κείμενο ή 

το(τα) σύμβολο(-α) που αναφέρονται στην καταγωγή είναι [ΕΠΙΛΟΓΗ 1 

για δράσεις που αφορούν ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης στα 

κράτη μέλη της ΕΕ: λιγότερο][ΕΠΙΛΟΓΗ 2 για δράσεις που αφορούν 

ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης σε τρίτες χώρες: όχι περισσότερο] 

εμφανείς από ό,τι το κείμενο ή άλλο(-α) σύμβολο(-α) που αφορούν το 

κύριο μήνυμα της ΕΕ)· 

 

- το κύριο μήνυμα της Ένωσης δεν επισκιάζεται από υλικό που σχετίζεται 

με την αναφορά της προέλευσης (όπως εικόνες, χρώματα, σύμβολα κ.λπ.) 

και το υλικό αυτό εμφανίζεται σε χωριστό χώρο· 

 

ii) διασφαλίζουν ότι η αναφορά της προέλευσης αναφέρεται σε εθνικό επίπεδο ή  

ανώτερο (δηλ. αναφέρεται σε μια υπερεθνική περιοχή ή κράτος μέλος, όχι, 

όμως, σε κατώτερο επίπεδο) — εκτός αν η αναφορά στην προέλευση 

συνίσταται: 

 



Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] 

[συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 

 

Υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης: Simple Agri Promo MGA — Multi: V2.0 – 16 Ιανουαρίου 2018 

 

38 

- σε λογότυπο για εξόχως απόκεντρες περιοχές ( «λογότυπο RUP»)
19

 ή άλλο 

σχετικό οπτικό υλικό· 

 

- σε εθνικό καθεστώς ποιότητας με προέλευση στο όνομά της· 

 

- η προέλευση αναφέρεται στην ονομασία του προϊόντος, το οποίο 

αναγνωρίζεται σε ένα από τα ακόλουθα συστήματα ποιότητας της ΕΕ: 

 

- προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ)· 

 

- προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) ή 

 

- εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν (ΕΠΙΠ)
20

· 

  

iii) η αναφορά της προέλευσης εμφανίζεται μόνο στο οπτικό υλικό (δηλαδή όχι σε 

ακουστικό)· 

 

δ) για τη χρήση των εμπορικών επωνυμιών:  

 

i) διασφαλίζεται ότι οι ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης δεν 

προσανατολίζονται σε συνάρτηση με εμπορικές επωνυμίες· 

 

ii) διασφαλίζεται ότι —εξαιρουμένων των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης 

που αφορούν τα εθνικά συστήματα ποιότητας που έχουν καταχωριστεί ως 

σήματα— η χρήση των εμπορικών επωνυμιών: 

 

- περιορίζεται σε: 

 

- επιδείξεις ή γευσιγνωσίες (σε εμπορικές εκθέσεις, 

διεπιχειρησιακές εκδηλώσεις, σε δικτυακούς τόπους ή σε 

σημεία πώλησης) και  

 

- έντυπο ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό που διανέμεται 

κατά τη διάρκεια των εν λόγω επιδείξεων και γευσιγνωσιών· 

 

και 

                                                 
19  Βλέπε Παράρτημα I του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 179/2014, της 6ης Νοεμβρίου 2013, 

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά την εγγραφή των επιχειρήσεων στο μητρώο, το ποσό της ενίσχυσης που 

χορηγείται για την εμπορία προϊόντων εκτός της περιοχής, το γραφικό σύμβολο, την απαλλαγή από 

εισαγωγικούς δασμούς για ορισμένα βοοειδή και τη χρηματοδότηση ορισμένων μέτρων που αφορούν ειδικά 

μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (ΕΕ L 63 της 4.3.2014, σ. 3). 
20  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 664/2014 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, για τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά τον καθορισμό των ενωσιακών συμβόλων για τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, τις 

προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα και όσον αφορά 

ορισμένους κανόνες σχετικά με την προέλευση, ορισμένους διαδικαστικούς κανόνες και ορισμένες 

πρόσθετες μεταβατικές διατάξεις (ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 17). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
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- συμμορφώνεται με τα ακόλουθα: 

 

- χρησιμοποιούνται μόνο εμπορικές επωνυμίες που εμπίπτουν στον 

ορισμό του σήματος σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 66 του 

κανονισμού αριθ. 207/2009
21

 ή το άρθρο 2 της οδηγίας 

2008/95/ΕΚ
22

· 

 

- η εμφάνιση των εμπορικών επωνυμιών δεν καθιστά πιο αδύναμη 

την προβολή του κύριου μηνύματος της Ένωσης, και πιο 

συγκεκριμένα: 

 

- η εμφάνιση των εμπορικών επωνυμιών παραμένει 

δευτερεύουσας σημασίας (δηλαδή σε μικρότερο μέγεθος από το 

κύριο μήνυμα της ΕΕ)· 

 

- το κύριο μήνυμα της Ένωσης δεν επισκιάζεται λόγω της 

εμφάνισης επώνυμου υλικού (όπως εικόνες, χρώματα ή 

σύμβολα κ.λπ.)· 

 

- οι εμπορικές επωνυμίες περιορίζονται στην οπτική απεικόνιση 

(δηλαδή δεν είναι ακουστικά)·  

 

- έχει δοθεί σε όλα τα μέλη της δικαιούχου οργάνωσης εξίσου η 

ευκαιρία να προβάλουν την εμπορική επωνυμία τους και οι 

εμπορικές επωνυμίες εμφανίζονται όλες μαζί με τον ίδιο βαθμό 

προβολής, σε διαφορετικό σημείο από αυτό που προορίζεται για το 

κύριο μήνυμα της Ένωσης· 

 

- οι εμπορικές επωνυμίες εμφανίζονται ως εξής: 

 

- για εμπορικές εκθέσεις, διεπιχειρησιακές εκδηλώσεις  ή σημεία 

πώλησης, είτε: 

 

- όλες οι εμπορικές επωνυμίες μαζί σε μια επιγραφή στο 

εμπρόσθιο μέρος του πάγκου, με την επιγραφή να μην 

υπερβαίνει το 5 % της συνολικής επιφάνειας του 

εμπρόσθιου μέρους του πάγκου (ή αναλογικά λιγότερο, 

εφόσον αναφέρονται λιγότερες από 5 εμπορικές επωνυμίες)  

 

ή 

 

                                                 
21  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ 

L 78 της 24.3.2009, σ. 1). 
22  Οδηγία 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για 

την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ L 299 της 8.11.2008, σ. 25) 
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- οι εμπορικές επωνυμίες μεμονωμένα, σε χωριστά και 

πανομοιότυπα περίπτερα, με ουδέτερο και πανομοιότυπο 

τρόπο, στο εμπρόσθιο μέρος του πάγκου, με την εμφάνιση 

της εμπορικής επωνυμίας να μην υπερβαίνει το 5 % της 

συνολικής επιφάνειας του εμπρόσθιου μέρους του πάγκου 

(ή αναλογικά λιγότερο,  εφόσον αναφέρονται λιγότερες από 

5 εμπορικές επωνυμίες)· 

 

- για δικτυακούς τόπους: όλες οι εμπορικές επωνυμίες μαζί, είτε:  

 

- σε διαφημιστικό πλαίσιο στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας, 

με: 

  

- την επιγραφή να μην υπερβαίνει το 5 % της συνολικής 

επιφάνειας της ιστοσελίδας (ή αναλογικά λιγότερο 

εφόσον αναφέρονται λιγότερες από 5 εμπορικές 

επωνυμίες) και 

 

- κάθε εμπορική επωνυμία να είναι μικρότερη από το 

έμβλημα της ΕΕ (βλ. άρθρο 22)· 

 

ή 

 

- σε ειδική ιστοσελίδα διαφορετική από την αρχική σελίδα, 

με ουδέτερο και πανομοιότυπο τρόπο για κάθε εμπορική 

επωνυμία· 

 

- για έντυπο ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό που διανέμεται 

κατά τη διάρκεια επιδείξεων και γευσιγνωσιών: όλες οι 

εμπορικές επωνυμίες μαζί σε διαφημιστικό πλαίσιο στο κάτω 

μέρος της σελίδας, με την επιγραφή να μην υπερβαίνει το 5 % 

της συνολικής επιφάνειας της σελίδας (ή αναλογικά λιγότερο 

εφόσον αναφέρονται λιγότερες από 5 εμπορικές επωνυμίες)· 

 

ε) για τους ισχυρισμούς που αφορούν την υγεία (δηλαδή πληροφορίες σχετικά με τον 

αντίκτυπο του προϊόντος στην υγεία):  

 

i) διασφαλίζεται ότι ο ισχυρισμός που αφορά την υγεία [ΕΠΙΛΟΓΗ 1 για 

δράσεις που αφορούν ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης σε κράτη μέλη 

της ΕΕ:   είναι σύμφωνος με το παράρτημα του κανονισμού αριθ. 1924/2006
23

 

ή έχει εγκριθεί από την εθνική αρχή που είναι αρμόδια για τη δημόσια υγεία στο 

κράτος μέλος όπου πραγματοποιούνται οι ενέργειες][ΕΠΙΛΟΓΗ 2 για δράσεις 

που αφορούν ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης σε τρίτες χώρες: έχει 

                                                 
23  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής 

Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς επί θεμάτων διατροφής και υγείας που διατυπώνονται για 

τα τρόφιμα (ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 9). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1924&qid=1448009404272&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1924&qid=1448009404272&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1924&qid=1448009404272&rid=1


Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] 

[συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 

 

Υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης: Simple Agri Promo MGA — Multi: V2.0 – 16 Ιανουαρίου 2018 

 

41 

εγκριθεί από την εθνική αρχή που είναι υπεύθυνη για θέματα δημόσιας υγείας 

στη χώρα όπου πραγματοποιούνται οι ενέργειες.][·][.] 

 

στ) [ΕΠΙΛΟΓΗ 1 για δράσεις που αφορούν ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης σε 

κράτη μέλη της ΕΕ:  διασφαλίζεται ότι οι ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης 

σχετικά με το εθνικό καθεστώς ποιότητας εστιάζουν στο καθεστώς και όχι σε 

μεμονωμένα προϊόντα (δηλαδή τα μεμονωμένα προϊόντα χρησιμοποιούνται μόνο ως 

παραδείγματα για την προβολή του καθεστώτος και εμφανίζονται ως δευτερεύον 

μήνυμα, χωρίς να αποδυναμώνουν το κύριο μήνυμα της ΕΕ).] 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

18α.2 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 

 

Αν ένας δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του 

παρόντος άρθρου, η επιχορήγηση μπορεί να μειωθεί (βλ. άρθρο 27). 

 

Η αθέτηση αυτή μπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε κάποιο από τα άλλα μέτρα που 

περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 19 —  ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)  
 

19.1  Προϋφιστάμενα δικαιώματα και δικαιώματα πρόσβασης σε προϋφιστάμενα 

δικαιώματα 

 

Εφόσον δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας υφίστανται πριν από τη 

σύναψη της συμφωνίας (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων τρίτων μερών), οι 

δικαιούχοι πρέπει να καταρτίζουν κατάλογο των εν λόγω προϋφιστάμενων δικαιωμάτων 

βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, ο οποίος προσδιορίζει τον κύριο των 

δικαιωμάτων, καθώς και κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα χρήσης. 

 

Ο συντονιστής πρέπει —πριν από την έναρξη της δράσης— να υποβάλει τον εν λόγω 

κατάλογο στα κράτη μέλη. 

 

Κάθε δικαιούχος παρέχει στους άλλους δικαιούχους πρόσβαση σε όλα τα προϋφιστάμενα 

δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που απαιτούνται για την υλοποίηση 

της δράσης και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία. 

 

19.2  Κυριότητα αποτελεσμάτων και δικαιώματα χρήσης  

 

Τα αποτελέσματα της δράσης (συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων και των λοιπών 

εγγράφων που αφορούν τη δράση) ανήκουν στους δικαιούχους.  

 

Οι δικαιούχοι πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα 

αποτελέσματα για τις επικοινωνιακές τους δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 22. 

 

19.3 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 
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Αν ένας δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του 

παρόντος άρθρου, η επιχορήγηση μπορεί να μειωθεί (βλ. άρθρο 27).  

 

Η αθέτηση αυτή μπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε κάποιο από τα άλλα μέτρα που 

περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 — ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ  

 

20.1 Υποχρέωση αποφυγής της σύγκρουσης συμφερόντων 

 

Οι δικαιούχοι πρέπει να λάβουν όλα τα μέτρα για την πρόληψη κάθε κατάστασης, στο 

πλαίσιο της οποίας η αμερόληπτη και αντικειμενική υλοποίηση της δράσης θα μπορούσε να 

διακυβευθεί για λόγους οικονομικού συμφέροντος, πολιτικής ή εθνικής συγγένειας, 

οικογενειακών ή συναισθηματικών δεσμών, ή κάθε άλλης ταύτισης συμφερόντων 

(«σύγκρουση συμφερόντων»). 

 

Πρέπει να κοινοποιούν επισήμως στο κράτος μέλος, χωρίς καθυστέρηση, κάθε κατάσταση 

που συνιστά ή ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων και να λαμβάνουν αμέσως 

όλα τα αναγκαία μέτρα για την επανόρθωση της εν λόγω κατάστασης.  

 

Το κράτος μέλος μπορεί να εξακριβώσει αν τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα κατάλληλα 

και μπορεί να απαιτήσει τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων εντός συγκεκριμένης 

προθεσμίας. 

 

20.2 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης  

 

Αν ένας δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του 

παρόντος άρθρου, η επιχορήγηση μπορεί να μειωθεί (βλ. άρθρο 27) και η συμφωνία μπορεί 

να καταγγελθεί  ή η συμμετοχή του δικαιούχου να διακοπεί  (βλ. άρθρο 34). 

 

Η αθέτηση των εν λόγω υποχρεώσεων μπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε οποιοδήποτε από τα 

υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 — ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

21.1 Γενική υποχρέωση εμπιστευτικότητας 

 

Κατά την υλοποίηση της δράσης και για διάστημα τριών ετών μετά την πληρωμή του 

υπολοίπου, τα μέρη οφείλουν να τηρούν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων, εγγράφων ή 

άλλου υλικού (σε οποιαδήποτε μορφή) που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά κατά τη στιγμή 

της γνωστοποίησής τους («εμπιστευτικές πληροφορίες»). 

 

Μπορούν να χρησιμοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες για την εφαρμογή της συμφωνίας.  

 

Οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας δεν ισχύουν πλέον, αν: 

 

α) το μέρος που προβαίνει στη γνωστοποίηση συμφωνεί να απαλλάξει το άλλο μέρος· 
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β) οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται ευρέως, χωρίς αθέτηση της υποχρέωσης 

εμπιστευτικότητας· 

 

γ) η δημοσιοποίηση εμπιστευτικής πληροφορίας απαιτείται από το ενωσιακό ή το εθνικό 

δίκαιο. 

 

21.2 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 

 

Αν ένας δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του 

παρόντος άρθρου, η επιχορήγηση μπορεί να μειωθεί (βλ. άρθρο 27).  

 

Η αθέτηση των εν λόγω υποχρεώσεων μπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε οποιοδήποτε από τα 

υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 — ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ — ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ 

 

22.1 Δραστηριότητες επικοινωνίας των δικαιούχων 

 

22.1.1 Γενική υποχρέωση προβολής της δράσης και των αποτελεσμάτων της 

 

Οι δικαιούχοι πρέπει να προβάλλουν τη δράση και τα αποτελέσματά της. 

 

22.1.2 Πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ — Υποχρέωση και δικαίωμα 

χρήσης του εμβλήματος της ΕΕ — Υποχρέωση και δικαίωμα χρήσης του συνθήματος 

«Enjoy, it’s from Europe!» («Απολαύστε το, είναι ευρωπαϊκό!») 

 

22.1.2.1 Το έμβλημα της ΕΕ πρέπει να είναι εμφανές σε όλο το υλικό ενημέρωσης και 

προώθησης που χρησιμοποιείται μαζί με το ακόλουθο κείμενο που το συνοδεύει, στη(στις) 

γλώσσα(-ες) της(των) αγοράς(-ών) στόχου(-ων): 

 

 
 

Όταν απεικονίζεται σε συνδυασμό με άλλους λογότυπους των δικαιούχων, το έμβλημα της 

ΕΕ πρέπει να προβάλλεται κατάλληλα.  

 

Ως προς τα οπτικά μέσα αποτύπωσης, το έμβλημα και το κείμενο πρέπει να εμφαίνονται 

καθαρά στην αρχή, κατά τη διάρκεια ή στο τέλος του μηνύματος.  Ως προς τα ακουστικά 

μέσα εγγραφής, πρέπει να ακούγεται καθαρά στο τέλος του μηνύματος. 

 

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν δυνάμει του παρόντος άρθρου, οι 

δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν το έμβλημα της ΕΕ χωρίς προηγούμενη έγκριση από 

την Επιτροπή. 

 

Ωστόσο, αυτό δεν τους παρέχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης.  
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Επιπλέον, οι δικαιούχοι δεν μπορούν να οικειοποιηθούν το έμβλημα της ΕΕ ή οποιοδήποτε 

ανάλογο εμπορικό σήμα ή λογότυπο, μέσω καταχώρισης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.  

 

22.1.2.2 Κάθε οπτικό υλικό ενημέρωσης και προώθησης που χρησιμοποιείται πρέπει να φέρει 

το σύνθημα «Enjoy, it’s from Europe!»: 

 
 

το οποίο πρέπει να είναι: 

 

- στην αγγλική γλώσσα, αλλά είναι δυνατή η μετάφραση του κειμένου σε μια 

υποσημείωση· 

 

- κατακόρυφο· 

 

- σε χρώμα (πορτοκαλί = 8-M74-Y90-K0) ή σε μαύρο και άσπρο (το πορτοκαλί 

αντικαθίσταται με μαύρο K100 και το μπλε με γκρι K60)· 

 

- σε μέγεθος ανάλογο με το μέγεθος του υλικού στο οποίο εντάσσεται. 

 

Ανάλογα με το θέμα της εκστρατείας, το σύνθημα μπορεί να συνοδεύεται από ένα από τα 

ακόλουθα κείμενα: 

 
Θέμα Κείμενο 

Περιβάλλον Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει εκστρατείες που προωθούν τον 

σεβασμό του περιβάλλοντος 

Ποιότητα και ασφάλεια 

των τροφίμων 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει εκστρατείες για την προώθηση 

γεωργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας. 

Υγεία Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει εκστρατείες για την προώθηση 

ενός υγιεινού τρόπου ζωής.  

Πολυμορφία Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει εκστρατείες που προωθούν μια 

μεγάλη ποικιλία γεωργικών προϊόντων. 

Παράδοση Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει εκστρατείες για την προώθηση 

γεωργικών παραδόσεων. 

 

Το σύνθημα δεν μπορεί να υποκαταστήσει το έμβλημα της ΕΕ (ή το συνοδευτικό κείμενο· 

βλέπε ανωτέρω).  
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22.1.3 Δήλωση αποποίησης ευθυνών της Επιτροπής 

 

Κάθε οπτικό υλικό ενημέρωσης και προώθησης που χρησιμοποιείται —εκτός αν πρόκειται 

για μικρού μεγέθους αντικείμενα προβολής (π.χ. μικρά διαφημιστικά αντικείμενα, όπως 

στυλό) και μικρές διαφημίσεις (π.χ. διαφημιστικά μπάνερ)— πρέπει να αναφέρει την 

ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθυνών: 
 

«Το περιεχόμενο της παρούσας εκστρατείας προώθησης απηχεί τις απόψεις του συντάκτη/της 

συντάκτριας μόνο, ο οποίος/η οποία φέρει την αποκλειστική ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 

φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει.» 

 

Για δικτυακούς τόπους, η εν λόγω δήλωση αποποίησης ευθύνης πρέπει να περιλαμβάνεται 

στην ανακοίνωση νομικού περιεχομένου. Για λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

πρέπει να περιλαμβάνεται στο τμήμα παρουσίασης του λογαριασμού. 

 

22.2 Δραστηριότητες επικοινωνίας 

 

22.2.1 Δικαίωμα χρήσης υλικού, εγγράφων ή πληροφοριών των δικαιούχων  

 

Η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει πληροφορίες που αφορούν τη δράση, έγγραφα, κυρίως 

περιλήψεις προς δημοσίευση και δημόσια παραδοτέα, καθώς και κάθε άλλο υλικό, όπως 

φωτογραφίες ή οπτικοακουστικό υλικό, που λαμβάνει από οποιονδήποτε δικαιούχο (και σε 

ηλεκτρονική μορφή).  

 

Αυτό δεν μεταβάλλει τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 21, οι 

οποίες εξακολουθούν να ισχύουν.  

 

Το δικαίωμα χρήσης υλικού, εγγράφων ή πληροφοριών ενός δικαιούχου περιλαμβάνει: 

 

α) χρήση για ίδιους σκοπούς (ειδικότερα, διάθεσή τους σε άτομα που εργάζονται για 

την Επιτροπή ή οποιοδήποτε άλλο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό της ΕΕ ή για 

όργανα των κρατών μελών· και απεριόριστη αντιγραφή ή αναπαραγωγή, εν όλω ή εν 

μέρει)·  

 

β) διανομή στο κοινό (ειδικότερα, δημοσίευση σε έντυπη και σε ηλεκτρονική ή 

ψηφιακή μορφή, δημοσίευση στο διαδίκτυο, ως αρχείο με ή χωρίς δυνατότητα 

μεταφόρτωσης, μετάδοση από ραδιοτηλεοπτικό σταθμό, δημόσια προβολή ή 

παρουσίαση, ανακοίνωση μέσω υπηρεσιών πληροφοριών του Τύπου ή καταχώριση σε 

ευρέως προσβάσιμες βάσεις δεδομένων ή ευρετήρια)·  

 

γ) επεξεργασία ή αναδιατύπωση για δραστηριότητες επικοινωνίας και δημοσιοποίησης 

(συμπεριλαμβανομένης της συντόμευσης, της συνοπτικής παρουσίασης, της 

εισαγωγής άλλων στοιχείων (όπως μεταδεδομένα, υπομνήματα, άλλα γραφικά, 

οπτικά, ηχητικά ή κειμενικά στοιχεία), απόσπαση τμημάτων (π.χ. αρχεία ήχου ή 

εικόνων), διαίρεση σε τμήματα, ένταξη σε συλλογή)·    

 

δ) μετάφραση·  
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ε) παραχώρηση πρόσβασης κατόπιν μεμονωμένων αιτημάτων, βάσει του κανονισμού 

αριθ. 1049/2001
24

, χωρίς το δικαίωμα αναπαραγωγής ή εκμετάλλευσης· 

 

στ) αποθήκευση σε έντυπη, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή· 

 

ζ) αρχειοθέτηση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες διαχείρισης εγγράφων, και 

 

η) το δικαίωμα εξουσιοδότησης τρίτων μερών να ενεργούν για λογαριασμό του ή 

παραχώρησης σε τρίτα μέρη παρεπόμενων αδειών για τους τρόπους χρήσης που 

αναφέρονται στα στοιχεία β), γ), δ) και στ), εφόσον απαιτείται για τις δραστηριότητες 

επικοινωνίας και δημοσιοποίησης της Επιτροπής. 

 

Αν το δικαίωμα χρήσης υπόκειται σε δικαιώματα τρίτων μερών (συμπεριλαμβανομένου του 

προσωπικού του δικαιούχου), ο δικαιούχος πρέπει να διασφαλίσει ότι συμμορφώνεται με τις 

υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της παρούσας συμφωνίας (ιδίως με την εξασφάλιση της 

απαραίτητης έγκρισης από τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη). 

 

Κατά περίπτωση (και εφόσον παρέχονται από τους δικαιούχους), η Επιτροπή προσθέτει τις 

ακόλουθες πληροφορίες:  

 
«© – [έτος] – [όνομα του κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας]. Με επιφύλαξη παντός 

δικαιώματος. Παραχωρήθηκε άδεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό όρους.» 
 

22.3 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 

 

Αν ένας δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του 

παρόντος άρθρου, η επιχορήγηση μπορεί να μειωθεί (βλ. άρθρο 27).  

 

Η αθέτηση των εν λόγω υποχρεώσεων μπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε οποιοδήποτε από τα 

υπόλοιπα μέτρα που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6.  

 

ΑΡΘΡΟ 23 — ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  

 

23.1 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Επιτροπή  και το 

κράτος μέλος  

 

Όλα τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της συμφωνίας υποβάλλονται σε επεξεργασία από 

την Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 45/2001
25

 και σύμφωνα με την ισχύουσα 

ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των 

αδειοδοτήσεων και των απαιτήσεων κοινοποίησης). 

 

                                                 
24  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 

2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43). 
25  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 

2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία 

των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1). 
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Όλα τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της συμφωνίας υποβάλλονται σε επεξεργασία από 

το κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων 

(συμπεριλαμβανομένων των αδειοδοτήσεων και των απαιτήσεων κοινοποίησης). 

 

23.2 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους  δικαιούχους  

 

Οι δικαιούχοι πρέπει να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 

της συμφωνίας σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την προστασία 

των δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των αδειών εκμετάλλευσης ή των απαιτήσεων 

κοινοποίησης). 

 

Οι δικαιούχοι επιτρέπεται να χορηγούν στο προσωπικό τους πρόσβαση μόνο στα δεδομένα 

που είναι απολύτως αναγκαία για την εφαρμογή, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της 

συμφωνίας.  

 

Οι δικαιούχοι οφείλουν να ενημερώνουν τα μέλη του προσωπικού, των οποίων τα προσωπικά 

δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από το κράτος μέλος ή την 

Επιτροπή.  

 

23.3 Συνέπειες της μη συμμόρφωσης 

 

Αν ένας δικαιούχος αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του 

άρθρου 23.2, το κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόσει οποιοδήποτε από τα μέτρα που 

περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 — ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

 

ΑΡΘΡΟ 25 — ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

 

25.1 Ρόλοι και ευθύνες έναντι του κράτους μέλους  

 

Οι δικαιούχοι υπέχουν πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση της δράσης και την τήρηση της 

συμφωνίας.  

 

Οι δικαιούχοι ευθύνονται από κοινού και αλληλέγγυα για την τεχνική υλοποίηση της δράσης 

όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 1. Αν ένας δικαιούχος αδυνατεί να υλοποιήσει μέρος της 

δράσης, οι άλλοι δικαιούχοι καθίστανται υπεύθυνοι για την υλοποίηση του μέρους αυτού 

(χωρίς να δικαιούνται οποιαδήποτε πρόσθετη χρηματοδότηση από την ΕΕ για να το 

πράξουν), εκτός αν το κράτος μέλος τους απαλλάξει ρητώς από την υποχρέωση αυτή.  

 

Η οικονομική ευθύνη κάθε δικαιούχου διέπεται από τα άρθρα 28, 29 και 30.  
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25.2 Εσωτερική κατανομή ρόλων και ευθυνών  

 

Οι εσωτερικοί ρόλοι και ευθύνες των δικαιούχων κατανέμονται ως εξής: 

 

α) Κάθε δικαιούχος πρέπει: 

 

i) να επικαιροποιεί τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο μητρώο 

δικαιούχων στη διαδικτυακή πύλη για τους συμμετέχοντες (βλ. άρθρο 12)· 

 

ii) να ενημερώνει αμέσως τον συντονιστή για γεγονότα ή περιστάσεις που ενδέχεται 

να επηρεάσουν σημαντικά ή να καθυστερήσουν την υλοποίηση της δράσης (βλ. 

άρθρο 12)· 

 

iii) να υποβάλλει εγκαίρως στον συντονιστή:  

 

- τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις για τον ίδιο και το(τα) πιστοποιητικό(-ά) 

για τις οικονομικές καταστάσεις ή αντίγραφα των σχετικών τιμολογίων και 

δικαιολογητικών, όπως απαιτείται (βλ. άρθρο 15)·  

 

- τα δεδομένα που απαιτούνται για την εκπόνηση της(των) τεχνικής(-ών) 

έκθεσης(-εων) (βλ. άρθρο 15)· 

 

- οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή πληροφορίες απαιτούνται από το κράτος μέλος 

στο πλαίσιο της συμφωνίας, εκτός αν η συμφωνία προβλέπει ότι ο δικαιούχος 

οφείλει να υποβάλει τις πληροφορίες αυτές απευθείας. 

 

β) Ο συντονιστής πρέπει: 

 

i) να παρακολουθεί την ορθή υλοποίηση της δράσης (βλ. άρθρο 7)· 

 

ii) να ενεργεί ως διαμεσολαβητής σε όλες τις επικοινωνίες μεταξύ των δικαιούχων 

και του κράτους μέλους (ειδικότερα, να παρέχει στο κράτος μέλος τις 

πληροφορίες που περιγράφονται στο άρθρο 12), εκτός αν προβλέπονται 

αντίθετες διατάξεις από τη συμφωνία·  

 

iii) να ζητεί και να ελέγχει όλα τα έγγραφα ή τις πληροφορίες που απαιτεί το 

κράτος μέλος και να εξακριβώνει την πληρότητα και την ορθότητά τους, πριν τα 

διαβιβάσει στο κράτος μέλος·  

 

iv) να υποβάλλει τα παραδοτέα και την(τις) έκθεση(-εις) στο κράτος μέλος (βλ. 

άρθρα 14 και 15)·  

 

v) να διασφαλίζει τη διενέργεια όλων των πληρωμών στους άλλους δικαιούχους 

χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση (βλ. άρθρο 16).  

 

Ο συντονιστής μπορεί να υποβάλει αίτηση για πληρωμή προχρηματοδότησης στο 

οικείο κράτος μέλος (βλ. άρθρο 16.2). 
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Ο συντονιστής δεν μπορεί να αναθέσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω καθήκοντα σε 

υπεργολάβους. 

 

25.3 Εσωτερικές ρυθμίσεις μεταξύ των δικαιούχων — Συμφωνία κοινοπραξίας 

  

Οι δικαιούχοι πρέπει να συνομολογήσουν εσωτερικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία και τον 

συντονισμό τους, ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση της δράσης. Για τις εν λόγω 

εσωτερικές ρυθμίσεις πρέπει να συνταχθεί έγγραφη «συμφωνία κοινοπραξίας» μεταξύ των 

δικαιούχων, η οποία μπορεί να καλύπτει τα εξής  

 

- την εσωτερική οργάνωση της κοινοπραξίας· 

 

- την κατανομή της ενωσιακής χρηματοδότησης· 

 

- πρόσθετους κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται 

με τα προϋπάρχοντα δικαιώματα και αποτελέσματα (βλ. άρθρο 19)· 

 

- τη διευθέτηση των εσωτερικών διαφορών·  

 

- τις ρυθμίσεις μεταξύ των δικαιούχων σχετικά με την ευθύνη, την αποζημίωση και την 

εμπιστευτικότητα. 

 

Η συμφωνία κοινοπραξίας δεν πρέπει να περιλαμβάνει καμία διάταξη που να αντίκειται στη 

συμφωνία.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ — ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ — 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ — ΚΥΡΩΣΕΙΣ — ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ — ΑΝΑΣΤΟΛΗ - 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ — ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

 

ΤΜΗΜΑ 1 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ — ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ — 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ — ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 26 — ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ   

 

26.1 Προϋποθέσεις  

 

Το κράτος μέλος —[ΕΠΙΛΟΓΗ για δράσεις με πολλές περιόδους υποβολής εκθέσεων και 

ενδιάμεσες πληρωμές: κατά την ενδιάμεση πληρωμή,] την πληρωμή του υπολοίπου ή μετά 

την πληρωμή— απορρίπτει οποιεσδήποτε δαπάνες είναι μη επιλέξιμες (βλ. άρθρο 6), ιδίως 

έπειτα από ελέγχους, λογιστικούς ελέγχους ή έρευνες (βλ. άρθρο 17). 

 

26.2 Απορριπτέες μη επιλέξιμες δαπάνες — Υπολογισμός — Διαδικασία 

 

Οι μη επιλέξιμες δαπάνες απορρίπτονται στο σύνολό τους. 
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Αν η απόρριψη των δαπανών δεν οδηγεί σε ανάκτηση (βλ. άρθρο 28), το κράτος μέλος 

κοινοποιεί επισήμως στον συντονιστή ή στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο την απόρριψη των 

δαπανών, τα ποσά και τους λόγους (κατά περίπτωση, μαζί με την κοινοποίηση των 

οφειλόμενων ποσών· βλ. άρθρο 16.5). Ο συντονιστής ή ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος μπορεί 

—εντός 30 ημερών από τη λήψη της κοινοποίησης— να ενημερώσει επισήμως το κράτος 

μέλος για τη διαφωνία του και τους λόγους αυτής.  

 

Αν η απόρριψη των δαπανών οδηγεί σε ανάκτηση, το κράτος μέλος ακολουθεί την 

κατ’ αντιμωλία διαδικασία με την επιστολή προκαταρκτικής ενημέρωσης που προβλέπεται 

στο άρθρο 28.  

 

26.3 Συνέπειες 

 

Αν το κράτος μέλος απορρίψει δαπάνες κατά [ΕΠΙΛΟΓΗ για δράσεις με πολλές περιόδους 

υποβολής εκθέσεων και  ενδιάμεσες πληρωμές: τις ενδιάμεσες πληρωμές ή] την πληρωμή 

του υπολοίπου, τις αφαιρεί από τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που έχουν δηλωθεί για τη 

δράση στην [περιοδική συνοπτική οικονομική κατάσταση ή] στην τελική συνοπτική 

οικονομική κατάσταση (βλ. άρθρα 15.3 και 15.4). Στη συνέχεια υπολογίζει την [ενδιάμεση 

πληρωμή ή την] πληρωμή του υπολοίπου, όπως ορίζεται στο άρθρο 16.3 ή 16.4. 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ για δράσεις με πολλές περιόδους υποβολής εκθέσεων και ενδιάμεσες 

πληρωμές: Αν το κράτος μέλος —μετά από ενδιάμεση πληρωμή, αλλά πριν από την 

πληρωμή του υπολοίπου— απορρίψει δαπάνες που έχουν δηλωθεί σε περιοδική συνοπτική 

οικονομική κατάσταση, τις αφαιρεί από τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που έχουν δηλωθεί 

για τη δράση στην επόμενη περιοδική συνοπτική οικονομική κατάσταση ή στην τελική 

συνοπτική οικονομική κατάσταση. Στη συνέχεια υπολογίζει την ενδιάμεση πληρωμή ή την 

πληρωμή του υπολοίπου, όπως ορίζεται στο άρθρο 16.3 ή 16.4.]    

 

Αν το κράτος μέλος απορρίψει δαπάνες μετά την πληρωμή του υπολοίπου, αφαιρεί το 

απορριφθέν ποσό από τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που έχουν δηλωθεί από τον 

δικαιούχο στην τελική συνοπτική οικονομική κατάσταση. Στη συνέχεια, υπολογίζει το 

αναθεωρημένο τελικό ποσό της επιχορήγησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 5.4.  

 

ΑΡΘΡΟ 27 — ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

 

27.1 Προϋποθέσεις 

 

Το κράτος μέλος μπορεί —κατά την πληρωμή του υπολοίπου ή αργότερα— να μειώσει το 

μέγιστο ποσό επιχορήγησης (βλ. άρθρο 5.1), αν ένας δικαιούχος (ή ένα φυσικό πρόσωπο που 

είναι εξουσιοδοτημένο να τον εκπροσωπεί ή να λαμβάνει αποφάσεις εξ ονόματός του) έχει 

διαπράξει ουσιώδη σφάλματα, παρατυπίες ή απάτη ή σοβαρή αθέτηση υποχρεώσεων στο 

πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης 

(συμπεριλαμβανομένης της πλημμελούς υλοποίησης της δράσης, της υποβολής ψευδών 

στοιχείων, της μη παροχής απαιτούμενων πληροφοριών, της παραβίασης των αρχών 

δεοντολογίας).  

 

27.2 Ποσό της μείωσης — Υπολογισμός — Διαδικασία 
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Το ποσό της μείωσης θα είναι ανάλογο της σοβαρότητας των εν λόγω σφαλμάτων, 

παρατυπιών ή απάτης ή αθέτησης υποχρεώσεων.  

 

Πριν από τη μείωση της επιχορήγησης, το κράτος μέλος κοινοποιεί επισήμως στον 

συντονιστή ή στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο «επιστολή προκαταρκτικής ενημέρωσης», με 

την οποία:  

 

- τον ενημερώνει για την πρόθεσή του να μειώσει την επιχορήγηση, για το ποσό κατά το 

οποίο προτίθεται να τη μειώσει και για τους λόγους της μείωσης, και 

 

- τον καλεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 30 ημερών από τη λήψη της 

κοινοποίησης.  

 

Αν το κράτος μέλος δεν λάβει παρατηρήσεις ή αποφασίσει να πραγματοποιήσει τη μείωση 

παρά τις παρατηρήσεις που έλαβε, κοινοποιεί επισήμως επιβεβαίωση της μείωσης (κατά 

περίπτωση, μαζί με την κοινοποίηση των οφειλόμενων ποσών· βλ. άρθρο 16). 

 

27.3 Συνέπειες  

 

Αν το κράτος μέλος μειώσει την επιχορήγηση κατά την πληρωμή του υπολοίπου, 

υπολογίζει το μειωμένο ποσό επιχορήγησης για τη δράση και, στη συνέχεια, προσδιορίζει το 

οφειλόμενο ποσό ως πληρωμή του υπολοίπου (βλ. άρθρα 5.3.4 και 16.4). 

 

Αν το κράτος μέλος μειώσει την επιχορήγηση μετά την πληρωμή του υπολοίπου, 

υπολογίζει το αναθεωρημένο τελικό ποσό επιχορήγησης για τη δράση (βλ. άρθρο 5.4). Αν το 

αναθεωρημένο τελικό ποσό επιχορήγησης είναι μικρότερο από το τελικό ποσό επιχορήγησης 

(βλ. άρθρο 5.3), το κράτος μέλος ανακτά τη διαφορά (βλ. άρθρο 28).  

 

ΑΡΘΡΟ 28 — ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ  

 

28.1 Προς ανάκτηση ποσό — Υπολογισμός — Διαδικασία 

 

Το κράτος μέλος ανακτά —κατά την πληρωμή του υπολοίπου ή αργότερα— κάθε ποσό 

που καταβλήθηκε χωρίς να οφείλεται βάσει της συμφωνίας.  

 

Ο συντονιστής είναι πλήρως υπεύθυνος για την αποπληρωμή των χρεών της κοινοπραξίας 

(βάσει της συμφωνίας), ακόμη και αν δεν ήταν ο τελικός αποδέκτης των ποσών αυτών.  

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1 αν το κράτος μέλος απαιτεί «άνευ όρων αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

ευθύνη» των λοιπών δικαιούχων: Επιπλέον, οι δικαιούχοι (συμπεριλαμβανομένου του 

συντονιστή) είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνοι να εξοφλούν τυχόν απλήρωτες 

οφειλές βάσει της συμφωνίας (οι οποίες οφείλονται από την κοινοπραξία ή οποιονδήποτε 

δικαιούχο, συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας), μέχρι το μέγιστο ποσό 

επιχορήγησης που καθορίζεται στο άρθρο 5.1.] [ΕΠΙΛΟΓΗ 2 αν κράτος μέλος απαιτεί «άνευ 

όρων αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη» των λοιπών δικαιούχων (με επιμέρους 

ανώτατα όρια): Επιπλέον, οι δικαιούχοι (συμπεριλαμβανομένου του συντονιστή) είναι από 

κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνοι να εξοφλούν τυχόν απλήρωτες οφειλές βάσει της 

συμφωνίας (οι οποίες οφείλονται από την κοινοπραξία ή τον δικαιούχο, συμπεριλαμβανομένων 
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των τόκων υπερημερίας), μέχρι τη μέγιστη συνεισφορά της ΕΕ που αναφέρεται, για κάθε 

δικαιούχο, στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό (όπως τροποποιήθηκε τελευταία· βλέπε Παράρτημα 

2).] [ΕΠΙΛΟΓΗ 3 αν κράτος μέλος αποδέχεται ατομική οικονομική ευθύνη: Η οικονομική 

ευθύνη των άλλων δικαιούχων σε περίπτωση ανάκτησης περιορίζεται, για κάθε δικαιούχο, στις 

δικές του οφειλές.]  

 

28.1.1 Ανάκτηση κατά την πληρωμή του υπολοίπου 

 

Αν η πληρωμή του υπολοίπου λάβει τη μορφή ανάκτησης (βλ. άρθρο 16.4), το κράτος μέλος 

κοινοποιεί επισήμως στον συντονιστή «επιστολή προκαταρκτικής ενημέρωσης», με την 

οποία:  

 

- τον ενημερώνει για την πρόθεσή του να προβεί σε ανάκτηση, για το ποσό που 

οφείλεται ως υπόλοιπο και για τους λόγους της ανάκτησης, και 

 

- καλεί τον συντονιστή να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 30 ημερών από τη 

λήψη της κοινοποίησης.  

 

Αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις ή αν το κράτος μέλος αποφασίσει να πραγματοποιήσει την 

ανάκτηση παρά τις παρατηρήσεις που έλαβε, επιβεβαιώνει το ποσό προς ανάκτηση  και 

κοινοποιεί επισήμως στον συντονιστή το χρεωστικό σημείωμα με τους όρους και την 

ημερομηνία πληρωμής (μαζί με την κοινοποίηση των οφειλόμενων ποσών· βλ. άρθρο 16.5). 

 

Αν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στο χρεωστικό 

σημείωμα, το κράτος μέλος ανακτά το ποσό:  

  

α) συμψηφίζοντάς το —χωρίς τη συγκατάθεση του συντονιστή— με οφειλόμενα στον 

συντονιστή ποσά από την Επιτροπή, από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· 

 

β) με κατάπτωση της οικονομικής εγγύησης (βλ. άρθρο 16.2)· 

 

γ) [ΕΠΙΛΟΓΗ 1 αν το κράτος μέλος απαιτεί «άνευ όρων αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον ευθύνη» των λοιπών δικαιούχων: θεωρώντας τους λοιπούς δικαιούχους 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνους  —μέχρι το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που 

καθορίζεται στο άρθρο 5.1] [ΕΠΙΛΟΓΗ 2 αν το κράτος μέλος απαιτεί «περιορισμένη 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη» των λοιπών δικαιούχων (με επιμέρους 

ανώτατα όρια): θεωρώντας τους άλλους δικαιούχους αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

υπεύθυνους— μέχρι μέχρι τη μέγιστη συνεισφορά της ΕΕ που αναφέρεται, για κάθε 

δικαιούχο, στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό (όπως τροποποιήθηκε τελευταία· βλ. 

παράρτημα 2)][ΕΠΙΛΟΓΗ 3 αν το κράτος μέλος αποδέχεται ατομική οικονομική 

ευθύνη: άνευ αντικειμένου]· 

 

δ) με προσφυγή στη Δικαιοσύνη (βλ. άρθρο 41). 

 

Αν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στο χρεωστικό 

σημείωμα, το προς ανάκτηση ποσό (βλ. ανωτέρω) προσαυξάνεται με τόκους υπερημερίας, 

από την επομένη της ημερομηνίας πληρωμής που αναφέρεται στο χρεωστικό σημείωμα έως 

και την ημερομηνία πληρωμής του πλήρους ποσού στο κράτος μέλος. 
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Οι τόκοι υπερημερίας είναι το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

(ΕΚΤ) για τις βασικές πράξεις αναχρηματοδότησης σε ευρώ («επιτόκιο αναφοράς»), όπως 

αυτό δημοσιεύεται στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο 

ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο λήγει η προθεσμία πληρωμής, 

προσαυξημένο κατά τρεισήμισι ποσοστιαίες μονάδες.  

 

Τυχόν μερική πληρωμή πιστώνεται πρώτα για την κάλυψη δαπανών, εξόδων και τόκων 

υπερημερίας και μετά για την κάλυψη του κεφαλαίου. 

 

Τα τραπεζικά έξοδα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάκτησης βαρύνουν τον δικαιούχο, 

εκτός αν εφαρμόζεται η οδηγία 2007/64/ΕΚ. 

 

28.1.2 Ανάκτηση ποσών μετά την πληρωμή του υπολοίπου  

 

Αν —μετά την πληρωμή του υπολοίπου— το κράτος μέλος αναθεώρησε το τελικό ποσό 

επιχορήγησης για τη δράση (βλ. άρθρο 5.4), λόγω απόρριψης των δαπανών ή μείωσης της 

επιχορήγησης, και το αναθεωρημένο τελικό ποσό επιχορήγησης είναι μικρότερο από το 

τελικό ποσό της επιχορήγησης (βλ. άρθρο 5.3), το κράτος μέλος: 

 

- αν η απόρριψη ή η μείωση δεν αφορά έναν συγκεκριμένο δικαιούχο: ανακτά τη 

διαφορά από τον συντονιστή (ακόμη και αν δεν ήταν ο τελικός αποδέκτης του εν 

λόγω ποσού) 

 

ή 

  

- άλλως: ανακτά τη διαφορά από τον ενδιαφερόμενο δικαιούχο.   

 

Το κράτος μέλος κοινοποιεί επισήμως στον συντονιστή ή στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο 

επιστολή προκαταρκτικής ενημέρωσης, με την οποία: 

 

- τον ενημερώνει για την πρόθεσή του να προβεί σε ανάκτηση, για το ποσό που πρέπει 

να επιστραφεί και για τους λόγους της ανάκτησης, και 

 

- τον καλεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 30 ημερών από τη λήψη της 

κοινοποίησης.  

 

Αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις ή αν το κράτος μέλος αποφασίσει να πραγματοποιήσει την 

ανάκτηση παρά τις παρατηρήσεις που έλαβε, επιβεβαιώνει το προς ανάκτηση ποσό και 

κοινοποιεί επισήμως στον συντονιστή ή στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο χρεωστικό 

σημείωμα. Στο εν λόγω σημείωμα προσδιορίζονται, επίσης, οι όροι και η ημερομηνία 

πληρωμής.  

 

Αν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στο χρεωστικό 

σημείωμα, το κράτος μέλος ανακτά το ποσό:  
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α) συμψηφίζοντάς το —χωρίς τη συγκατάθεση του συντονιστή ή του δικαιούχου— με 

οφειλόμενα στον συντονιστή ή στον δικαιούχο ποσά από την Επιτροπή, από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ· 

 

β)  [ΕΠΙΛΟΓΗ 1 αν το κράτος μέλος απαιτεί «άνευ όρων αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον ευθύνη» των λοιπών δικαιούχων: θεωρώντας τους άλλους δικαιούχους 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνους— μέχρι το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που 

καθορίζεται στο άρθρο 5.1][ΕΠΙΛΟΓΗ 2 αν κράτος μέλος απαιτεί «περιορισμένη 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη» των λοιπών δικαιούχων (με επιμέρους 

ανώτατα όρια): θεωρώντας τους άλλους δικαιούχους αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

υπεύθυνους, μέχρι τη μέγιστη συνεισφορά της ΕΕ που αναφέρεται, για κάθε δικαιούχο, 

στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό (όπως τροποποιήθηκε τελευταία· βλ. παράρτημα 

2)][ΕΠΙΛΟΓΗ 3 αν το κράτος μέλος αποδέχεται ατομική οικονομική ευθύνη: άνευ 

αντικειμένου]·  

 

γ) με προσφυγή στη Δικαιοσύνη (βλ. άρθρο 41). 

 

Αν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στο χρεωστικό 

σημείωμα, το προς ανάκτηση ποσό (βλ. ανωτέρω) προσαυξάνεται με τόκους υπερημερίας, 

βάσει του επιτοκίου που καθορίζεται στο άρθρο 28.1.1., από την επομένη της ημερομηνίας 

πληρωμής που αναφέρεται στο χρεωστικό σημείωμα έως και την ημερομηνία πληρωμής του 

πλήρους ποσού στο κράτος μέλος. 

 

Τυχόν μερική πληρωμή πιστώνεται πρώτα για την κάλυψη δαπανών, εξόδων και τόκων 

υπερημερίας και μετά για την κάλυψη του κεφαλαίου. 

 

Τα τραπεζικά έξοδα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάκτησης βαρύνουν τον δικαιούχο, 

εκτός αν εφαρμόζεται η οδηγία 2007/64/ΕΚ. 

 

ΑΡΘΡΟ 29 — ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

29.1 Προϋποθέσεις 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1829 της Επιτροπής, 

το κράτος μέλος επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις, αν ένας δικαιούχος:  

 

α) έχει διαπράξει παρατυπίες ή  

 

β) διαπιστώθηκε ότι αθέτησε σοβαρά τις υποχρεώσεις που υπέχει στο πλαίσιο της 

διαδικασίας επιλογής της δράσης ή κατά την υλοποίηση της δράσης βάσει της 

συμφωνίας. 

 

Ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την καταβολή των κυρώσεων που του επιβάλλονται.  

 

29.2 Διάρκεια — Ποσό της κύρωσης — Υπολογισμός 
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Σε περίπτωση που διαπιστώνονται παρατυπίες, ο δικαιούχος καταβάλλει το διπλάσιο της 

διαφοράς μεταξύ του ποσού που αρχικά καταβλήθηκε ή ζητήθηκε και του πράγματι 

οφειλόμενου ποσού. 

 

Σε περίπτωση σοβαρού παραπτώματος, ιδίως επανάληψης των παρατυπιών που αναφέρονται 

στο στοιχείο α) του άρθρου 29.1 ή όταν διαπιστώνεται ότι ο δικαιούχος παραβίασε σοβαρά 

τις υποχρεώσεις που υπέχει στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής των δράσεων ή κατά την 

υλοποίηση της δράσης βάσει της συμφωνίας που αναφέρεται στο στοιχείο β) του 

άρθρου 29.1, ο δικαιούχος αποκλείεται από το δικαίωμα συμμετοχής στις ενέργειες 

ενημέρωσης και προώθησης για χρονικό διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία 

βεβαίωσης της παράβασης. 

 

29.3 Διαδικασία 

 

Πριν από την επιβολή κύρωσης, το κράτος μέλος αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο 

επίσημη κοινοποίηση, με την οποία: 

 

- τον ενημερώνει για την πρόθεσή του να επιβάλει κύρωση, για τη διάρκεια ή το ποσό 

της κύρωσης και για τους λόγους επιβολής της, και 

 

- τον καλεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 30 ημερών.  

 

Αν το κράτος μέλος δεν λάβει παρατηρήσεις ή αποφασίσει να επιβάλει την κύρωση παρά τις 

παρατηρήσεις που έλαβε, κοινοποιεί επισήμως επιβεβαίωση της κύρωσης στον δικαιούχο 

και —στην περίπτωση οικονομικών κυρώσεων—  αφαιρεί το ποσό της κύρωσης από την 

πληρωμή του υπολοίπου ή κοινοποιεί επισήμως χρεωστικό σημείωμα, προσδιορίζοντας το 

προς ανάκτηση ποσό, τους όρους και την ημερομηνία πληρωμής. 

 

Αν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στο χρεωστικό 

σημείωμα, το κράτος μέλος μπορεί να ανακτήσει το ποσό:  

 

α)  συμψηφίζοντάς το —χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου— με οφειλόμενα στον 

δικαιούχο ποσά από την Επιτροπή, από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· 

 

β)  με προσφυγή στη Δικαιοσύνη (βλ. άρθρο 41). 

 

Αν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στο χρεωστικό 

σημείωμα, το προς ανάκτηση ποσό (βλ. ανωτέρω) προσαυξάνεται με τόκους υπερημερίας, 

βάσει του επιτοκίου που καθορίζεται στο άρθρο 28.1.1, από την επομένη της ημερομηνίας 

πληρωμής που αναφέρεται στο χρεωστικό σημείωμα έως και την ημερομηνία πληρωμής του 

πλήρους ποσού στο κράτος μέλος. 

 

Τυχόν μερική πληρωμή πιστώνεται πρώτα για την κάλυψη δαπανών, εξόδων και τόκων 

υπερημερίας και μετά για την κάλυψη του κεφαλαίου. 

 

Τα τραπεζικά έξοδα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάκτησης βαρύνουν τον δικαιούχο, 

εκτός αν εφαρμόζεται η οδηγία 2007/64/ΕΚ. 
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ΤΜΗΜΑ 2 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 30 — ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ  

 

30.1 Ευθύνη του κράτους μέλους και της Επιτροπής 

 

Το κράτος μέλος ή η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στους 

δικαιούχους ή σε τρίτους λόγω της εφαρμογής της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της 

ευθύνης για βαριά αμέλεια. 

 

Το κράτος μέλος ή η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από 

δικαιούχο ή τρίτο μέρος που συμμετέχει στη δράση, λόγω της εφαρμογής της συμφωνίας. 

 

30.2 Ευθύνη των  δικαιούχων 

 

30.2.1 Προϋποθέσεις 

 

Εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας (βλ. άρθρο 35), οι δικαιούχοι πρέπει να 

αποζημιώσουν το κράτος μέλος για οποιαδήποτε ζημία υποστεί λόγω της υλοποίησης της 

δράσης ή λόγω μη υλοποίησής της σε πλήρη συμμόρφωση προς τη συμφωνία.  

 

Ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την ικανοποίηση των απαιτήσεων αποζημίωσης που 

προβάλλονται εναντίον του. 

 

30.2.2 Ποσό αποζημίωσης — Υπολογισμός 

 

Το ποσό που το κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει από δικαιούχο αντιστοιχεί στη ζημία που 

αυτός έχει προκαλέσει. 

 

30.2.3 Διαδικασία  

 

Πριν απαιτήσει αποζημίωση, το κράτος μέλος αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο 

επίσημη κοινοποίηση, με την οποία: 

 

- τον ενημερώνει για την πρόθεσή του να απαιτήσει αποζημίωση, για το ποσό της 

αποζημίωσης και για τους λόγους απαίτησής της, και 

 

- τον καλεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 30 ημερών.  

 

Αν το κράτος μέλος δεν λάβει παρατηρήσεις ή αποφασίσει να απαιτήσει αποζημίωση παρά 

τις παρατηρήσεις που έλαβε, κοινοποιεί επισήμως επιβεβαίωση της απαίτησης για 

αποζημίωση και χρεωστικό σημείωμα, προσδιορίζοντας το προς ανάκτηση ποσό, τους 

όρους και την ημερομηνία πληρωμής. 

 

Αν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στο χρεωστικό 

σημείωμα, το κράτος μέλος μπορεί να ανακτήσει το ποσό:  
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α)  συμψηφίζοντάς το —χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου— με οφειλόμενα στον 

δικαιούχο ποσά από την Επιτροπή, από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· 

 

β)  με προσφυγή στη Δικαιοσύνη (βλ. άρθρο 41).  

 

Αν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στο χρεωστικό 

σημείωμα, το προς ανάκτηση ποσό (βλ. ανωτέρω) προσαυξάνεται με τόκους υπερημερίας, 

βάσει του επιτοκίου που καθορίζεται στο άρθρο 28.1.1, από την επομένη της ημερομηνίας 

πληρωμής που αναφέρεται στο χρεωστικό σημείωμα έως και την ημερομηνία πληρωμής του 

πλήρους ποσού στο κράτος μέλος. 

 

Τυχόν μερική πληρωμή πιστώνεται πρώτα για την κάλυψη δαπανών, εξόδων και τόκων 

υπερημερίας και μετά για την κάλυψη του κεφαλαίου. 

 

Τα τραπεζικά έξοδα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάκτησης βαρύνουν τον δικαιούχο, 

εκτός αν εφαρμόζεται η οδηγία 2007/64/ΕΚ. 

 

ΤΜΗΜΑ 3 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 31 — ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

 

31.1 Προϋποθέσεις 

 

Το κράτος μέλος μπορεί —ανά πάσα στιγμή—  να αναστείλει την προθεσμία πληρωμής (βλ. 

άρθρο 16.2 έως 16.4), αν η αίτηση πληρωμής (βλ. άρθρο 15) δεν μπορεί να εγκριθεί, διότι:  

 

α) δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της συμφωνίας (βλ. άρθρο 15),  

 

β) οι τεχνικές ή οικονομικές εκθέσεις δεν έχουν υποβληθεί ή δεν είναι πλήρεις ή 

απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες, ή 

 

γ) υπάρχουν αμφιβολίες για την επιλεξιμότητα των δαπανών που δηλώθηκαν στις 

οικονομικές καταστάσεις και απαιτούνται συμπληρωματικοί έλεγχοι, 

λογιστικοί έλεγχοι ή έρευνες. 

 

31.2 Διαδικασία 

 

Το κράτος μέλος κοινοποιεί επισήμως στον συντονιστή την αναστολή και τους λόγους της.  

 

Η αναστολή αρχίζει να ισχύει κατά την ημερομηνία αποστολής της κοινοποίησης από το 

κράτος μέλος (βλέπε άρθρο 36).  

 

Αν δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις για την αναστολή της προθεσμίας πληρωμής, η 

αναστολή αίρεται και συνεχίζεται η υπολειπόμενη προθεσμία. 

 

Αν η αναστολή υπερβαίνει τους δύο μήνες, ο συντονιστής μπορεί να υποβάλει ερώτημα στο 

κράτος μέλος σχετικά με τη συνέχιση ή μη της αναστολής.  
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Αν η προθεσμία πληρωμής έχει ανασταλεί λόγω μη συμμόρφωσης των τεχνικών ή 

οικονομικών εκθέσεων (βλ. άρθρο 15) και η αναθεωρημένη έκθεση ή δήλωση είτε δεν 

υποβλήθηκε ή υποβλήθηκε αλλά απορρίφθηκε επίσης, το κράτος μέλος μπορεί επίσης να 

καταγγείλει τη συμφωνία ή να διακόψει τη συμμετοχή του δικαιούχου (βλ. άρθρο 34.3.1, 

στοιχείο θ). 

 

ΑΡΘΡΟ 32 — ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  

 

32.1 Προϋποθέσεις  

 

Το κράτος μέλος μπορεί —ανά πάσα στιγμή— να αναστείλει, εν όλω ή εν μέρει, την 

καταβολή της προχρηματοδότησης [ΕΠΙΛΟΓΗ για δράσεις με πολλές περιόδους υποβολής 

εκθέσεων και ενδιάμεσες πληρωμές: και τις ενδιάμεσες πληρωμές] για έναν ή περισσότερους 

δικαιούχους ή την πληρωμή του υπολοίπου για όλους τους δικαιούχους, αν ένας δικαιούχος 

(ή ένα φυσικό πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να τον εκπροσωπεί ή να λαμβάνει 

αποφάσεις εξ ονόματός του) έχει διαπράξει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει διαπράξει ουσιώδη 

σφάλματα, παρατυπίες ή απάτη ή σοβαρή παραβίαση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της 

συμφωνίας ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης (συμπεριλαμβανομένης της 

πλημμελούς υλοποίησης της δράσης, της υποβολής ψευδών στοιχείων, της μη παροχής 

απαιτούμενων πληροφοριών, της παραβίασης των αρχών δεοντολογίας). 

 

Αν οι πληρωμές αναστέλλονται για έναν ή περισσότερους δικαιούχους, το κράτος μέλος 

καταβάλλει μερική(-ές) πληρωμή(-ές) για το(τα) τμήμα(-τα) που δεν έχει(-ουν) ανασταλεί. 

Αν η αναστολή αφορά την πληρωμή του υπολοίπου, η καταβολή (ή η ανάκτηση) του(των) 

ποσού(-ών) μετά την άρση της αναστολής θεωρείται ως η πληρωμή που ολοκληρώνει τη 

δράση. 

 

32.2 Διαδικασία 

 

Πριν προβεί σε αναστολή πληρωμών, το κράτος μέλος αποστέλλει στον συντονιστή ή στον 

ενδιαφερόμενο δικαιούχο επίσημη κοινοποίηση, με την οποία:  

 

- τον ενημερώνει για την πρόθεσή του να αναστείλει τις πληρωμές και για τους λόγους 

της αναστολής, και  

 

- τον καλεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 30 ημερών από τη λήψη της 

κοινοποίησης. 

  

Αν το κράτος μέλος δεν λάβει παρατηρήσεις ή αποφασίσει να συνεχίσει τη διαδικασία παρά 

τις παρατηρήσεις που έλαβε, κοινοποιεί επισήμως επιβεβαίωση της αναστολής. 

Διαφορετικά, κοινοποιεί επισήμως τη διακοπή της διαδικασίας αναστολής.  

 

Η αναστολή αρχίζει να ισχύει κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της επιβεβαίωσης από το 

κράτος μέλος.  

 

Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επανέναρξη των πληρωμών, η αναστολή αίρεται. Το 

κράτος μέλος ενημερώνει επισήμως τον συντονιστή ή τον ενδιαφερόμενο δικαιούχο. 
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[ΕΠΙΛΟΓΗ για δράσεις με πολλές περιόδους υποβολής εκθέσεων και ενδιάμεσες 

πληρωμές: Κατά τη διάρκεια της αναστολής, η(οι) περιοδική(-ές) έκθεση(-εις) για όλες τις 

περιόδους υποβολής εκθέσεων πλην της τελευταίας (βλ. άρθρο 15.3) δεν πρέπει να περιέχει(-

ουν) οικονομικές καταστάσεις από τον ενδιαφερόμενο δικαιούχο. Ο συντονιστής πρέπει να τις 

συμπεριλάβει στην επόμενη περιοδική έκθεση μετά την άρση της αναστολής, ή —αν η αναστολή 

δεν αρθεί πριν από τη λήξη της δράσης— στην τελευταία περιοδική έκθεση.] 

 

Οι δικαιούχοι μπορούν να αναστείλουν την υλοποίηση της δράσης (βλ. άρθρο 33.1) ή να 

καταγγείλουν τη συμφωνία ή να διακόψουν τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου δικαιούχου 

(βλ. άρθρα 34.1 και 34.2). 

 

AΡΘΡΟ 33 — ΑΝΑΣΤΟΛH  ΥΛΟΠΟIΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡAΣΗΣ  

 

33.1 Αναστολή της υλοποίησης της δράσης από τους δικαιούχους 

 

33.1.1  Προϋποθέσεις  

 

Οι δικαιούχοι μπορούν να αναστείλουν την υλοποίηση της δράσης ή μέρους αυτής, αν 

έκτακτες περιστάσεις —ιδίως περιπτώσεις ανωτέρας βίας (βλ. άρθρο 35)— καθιστούν την 

υλοποίηση αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή.  

 

33.1.2 Διαδικασία 

 

Ο συντονιστής πρέπει αμέσως να κοινοποιήσει επισήμως στο κράτος μέλος την αναστολή 

(βλ. άρθρο 36), αναφέροντας: 

 

- τους σχετικούς λόγους και  

 

- την προβλεπόμενη ημερομηνία επανέναρξης της υλοποίησης. 

 

Η αναστολή αρχίζει να ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της κοινοποίησης από το κράτος 

μέλος. 

 

Μόλις οι συνθήκες επιτρέψουν τη συνέχιση της υλοποίησης, ο συντονιστής πρέπει αμέσως να 

ενημερώσει επισήμως το κράτος μέλος και να ζητήσει τροποποίηση της συμφωνίας, 

προκειμένου να καθοριστεί η ημερομηνία επανέναρξης της δράσης, να παραταθεί η διάρκειά 

της και να επέλθουν άλλες αλλαγές που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή της δράσης στη 

νέα κατάσταση (βλ. άρθρο 39) —εκτός αν έχει καταγγελθεί η συμφωνία ή έχει διακοπεί η 

συμμετοχή ενός δικαιούχου (βλ. άρθρο 34). 

 

Η άρση της αναστολής αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία επανέναρξης που ορίζεται στην 

τροποποίηση. Η ημερομηνία αυτή μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης 

ισχύος της τροποποίησης.  

 

Δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της αναστολής της υλοποίησης της 

δράσης δεν είναι επιλέξιμες (βλ. άρθρο 6).  

 

33.2 Αναστολή υλοποίησης της δράσης από το κράτος μέλος 
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33.2.1  Προϋποθέσεις 

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναστείλουν την υλοποίηση της δράσης ή μέρους αυτής, αν ένας 

δικαιούχος (ή ένα φυσικό πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να τον εκπροσωπεί ή να 

λαμβάνει αποφάσεις εξ ονόματός του) έχει διαπράξει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει διαπράξει 

ουσιώδη σφάλματα, παρατυπίες ή απάτη ή σοβαρή παραβίαση των υποχρεώσεών του στο 

πλαίσιο της συμφωνίας ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης (συμπεριλαμβανομένης 

της πλημμελούς υλοποίησης της δράσης, της υποβολής ψευδών δηλώσεων, της μη παροχής 

απαιτούμενων πληροφοριών, της παραβίασης των αρχών δεοντολογίας). 

 

33.2.2  Διαδικασία 

 

Πριν αναστείλει την υλοποίηση της δράσης, το κράτος μέλος αποστέλλει στον συντονιστή ή 

στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο επίσημη κοινοποίηση, με την οποία: 

 

- τον ενημερώνει για την πρόθεσή του να αναστείλει την υλοποίηση και για τους 

λόγους της αναστολής, και  

 

- τον καλεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 30 ημερών από τη λήψη της 

κοινοποίησης.  

 

Αν το κράτος μέλος δεν λάβει παρατηρήσεις ή αποφασίσει να συνεχίσει τη διαδικασία παρά 

τις παρατηρήσεις που έλαβε, κοινοποιεί επισήμως επιβεβαίωση της αναστολής. 

Διαφορετικά, κοινοποιεί επισήμως τη διακοπή της διαδικασίας.  

 

Η αναστολή αρχίζει να ισχύει πέντε ημέρες μετά τη λήψη της κοινοποίησης της 

επιβεβαίωσης (ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται στην κοινοποίηση). 

 

Αίρεται, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επανέναρξη της υλοποίησης της δράσης.  

 

Ο συντονιστής ή ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος ενημερώνεται επισήμως για την άρση και η 

συμφωνία τροποποιείται, προκειμένου να οριστεί η ημερομηνία επανέναρξης της δράσης, να 

παραταθεί η διάρκειά της και να επέλθουν τυχόν αλλαγές που είναι αναγκαίες για την 

προσαρμογή της δράσης στη νέα κατάσταση (βλ. άρθρο 39) —εκτός αν η συμφωνία έχει ήδη 

καταγγελθεί (βλ. άρθρο 34). 

 

Η άρση της αναστολής αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία επανέναρξης που ορίζεται στην 

τροποποίηση. Η ημερομηνία αυτή μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης 

ισχύος της τροποποίησης.  

 

Δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της αναστολής δεν είναι επιλέξιμες (βλ. 

άρθρο 6).   

 

Οι δικαιούχοι δεν μπορούν να απαιτήσουν αποζημίωση λόγω της αναστολής από το κράτος 

μέλος (βλέπε άρθρο 30). 
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Η αναστολή της υλοποίησης της δράσης δεν θίγει το δικαίωμα του κράτους μέλους να 

καταγγείλει τη συμφωνία ή να διακόψει τη συμμετοχή ενός δικαιούχου (βλ. άρθρο 34), να 

μειώσει την επιχορήγηση ή να ανακτήσει αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά (βλ. άρθρα 27 

και 28). 

 

ΑΡΘΡΟ 34 — ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΟΣ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

 

34.1 Καταγγελία της συμφωνίας από τους δικαιούχους  

 

34.1.1 Προϋποθέσεις και διαδικασία 

 

Οι δικαιούχοι μπορούν να καταγγείλουν τη συμφωνία. 

 

Ο συντονιστής πρέπει να αποστείλει επίσημη κοινοποίηση της καταγγελίας στο κράτος μέλος 

(βλ. άρθρο 36), αναφέροντας: 

 

- τους σχετικούς λόγους και  

 

- την ημερομηνία έναρξης ισχύος της καταγγελίας. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να είναι 

μεταγενέστερη της κοινοποίησης. 

 

Αν δεν υπάρχει αιτιολόγηση ή αν το κράτος μέλος κρίνει ότι οι προβαλλόμενοι λόγοι δεν 

δικαιολογούν την καταγγελία, η συμφωνία θεωρείται ότι έχει «καταγγελθεί μη 

προσηκόντως». 

 

Η καταγγελία αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία που ορίζεται στην κοινοποίηση. 

 

34.1.2 Συνέπειες  

 

Ο συντονιστής πρέπει —εντός 90 ημερών από την έναρξη ισχύος της καταγγελίας— να 

υποβάλει [ΕΠΙΛΟΓΗ για δράσεις με πολλές περιόδους υποβολής εκθέσεων και ενδιάμεσες 

πληρωμές: περιοδική έκθεση (για το διάστημα της περιόδου υποβολής εκθέσεων έως την 

καταγγελία· βλ. άρθρο 15.3) και] την τελική έκθεση (βλ. άρθρο 15.4). 

 

Αν το κράτος μέλος δεν λάβει την(τις) έκθεση(-σεις) εμπρόθεσμα (βλ. ανωτέρω), 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1 για δράσεις με μία περίοδο υποβολής εκθέσεων ΧΩΡΙΣ ενδιάμεσες 

πληρωμές: δεν λαμβάνεται υπόψη καμία δαπάνη] [ΕΠΙΛΟΓΗ 2 για δράσεις με πολλές 

περιόδους υποβολής εκθέσεων και ενδιάμεσες πληρωμές: λαμβάνονται υπόψη μόνον οι 

δαπάνες που περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένη περιοδική έκθεση]. 

 

Το κράτος μέλος υπολογίζει το τελικό ποσό της επιχορήγησης (βλ. άρθρο 5.3) και το 

υπόλοιπο (βλ. άρθρο 16.4) βάσει της(των) έκθεσης(-εων) που έχουν υποβληθεί. Μόνον οι 

δαπάνες που πραγματοποιούνται έως την καταγγελία είναι επιλέξιμες (βλ. άρθρο 6). Οι 

δαπάνες που αφορούν συμβάσεις οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν μόνο μετά την καταγγελία 

δεν είναι επιλέξιμες. 
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Η μη προσήκουσα καταγγελία μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της επιχορήγησης (βλ. 

άρθρο 27). 

 

Μετά την καταγγελία, εξακολουθούν να ισχύουν οι υποχρεώσεις των δικαιούχων (ιδίως τα 

άρθρα 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 και 28).  

 

34.2 Διακοπή της συμμετοχής ενός ή περισσότερων δικαιούχων από τους δικαιούχους  

 

34.2.1 Προϋποθέσεις και διαδικασία 

 

Η συμμετοχή ενός ή περισσότερων δικαιούχων μπορεί να διακοπεί από τον συντονιστή, 

ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου δικαιούχου ή εξ ονόματος των άλλων δικαιούχων.  

 

Ο συντονιστής πρέπει να αποστείλει επίσημη κοινοποίηση της καταγγελίας στο κράτος μέλος 

(βλ. άρθρο 36) και να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο δικαιούχο. 

 

Σε περίπτωση διακοπής της συμμετοχής του συντονιστή χωρίς τη συγκατάθεσή του, η 

επίσημη κοινοποίηση πρέπει να πραγματοποιηθεί από άλλο δικαιούχο (ο οποίος θα ενεργεί εξ 

ονόματος των λοιπών δικαιούχων). 

 

Η κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει: 

 

-  τους σχετικούς λόγους∙  

 

-  τη γνώμη του ενδιαφερόμενου δικαιούχου (ή απόδειξη ότι η γνώμη του ζητήθηκε 

εγγράφως)·  

 

-  την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διακοπής, η οποία πρέπει να είναι μεταγενέστερη 

της κοινοποίησης, και 

 

-  αίτηση τροποποίησης (βλ. άρθρο 39), με πρόταση για ανακατανομή των καθηκόντων 

και του εκτιμώμενου προϋπολογισμού του ενδιαφερόμενου δικαιούχου (βλ. 

Παραρτήματα 1 και 2) και, αν κριθεί απαραίτητο, προσθήκη ενός ή περισσότερων 

νέων δικαιούχων (βλ. άρθρο 40). Αν η διακοπή αρχίσει να ισχύει μετά την περίοδο 

που ορίζεται στο άρθρο 3, δεν πρέπει να συμπεριληφθεί αίτηση τροποποίησης, εκτός 

αν ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος είναι ο συντονιστής. Στην περίπτωση αυτή, στην 

αίτηση τροποποίησης πρέπει να προτείνεται νέος συντονιστής. 

 

Αν δεν παρέχεται η πληροφορία αυτή ή αν το κράτος μέλος κρίνει ότι οι προβαλλόμενοι 

λόγοι δεν δικαιολογούν τη διακοπή, η συμμετοχή θεωρείται ότι έχει διακοπεί μη 

προσηκόντως. 

 

Η καταγγελία αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία που ορίζεται στην κοινοποίηση. 

 

34.2.2 Συνέπειες 

 

Ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει στον συντονιστή: 
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i) τεχνική έκθεση και 

 

ii) οικονομική κατάσταση που καλύπτει την περίοδο [ΕΠΙΛΟΓΗ για δράσεις με πολλές 

περιόδους υποβολής εκθέσεων και ενδιάμεσες πληρωμές: από τη λήξη της 

τελευταίας περιόδου υποβολής εκθέσεων] έως την ημερομηνία κατά την οποία η 

διακοπή τίθεται σε ισχύ. 

 

Αυτή η πληροφορία πρέπει να περιλαμβάνεται από τον συντονιστή στην  [ΕΠΙΛΟΓΗ 1 για 

δράσεις με μία περίοδο υποβολής εκθέσεων χωρίς ενδιάμεσες πληρωμές: τελική έκθεση (βλ. 

άρθρο 15.4)] [ΕΠΙΛΟΓΗ 2 για δράσεις με πολλές περιόδους υποβολής εκθέσεων και 

ενδιάμεσες πληρωμές: περιοδική έκθεση για την επόμενη περίοδο υποβολής εκθέσεων (βλ. 

άρθρο 15.3)]. 

 

Αν η αίτηση τροποποίησης απορριφθεί από το κράτος μέλος (διότι θέτει υπό αμφισβήτηση 

την απόφαση επιχορήγησης ή παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των αιτούντων), η 

συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί σύμφωνα με το άρθρο 34.3.1, στοιχείο γ). 

 

Αν η αίτηση τροποποίησης γίνει δεκτή από το κράτος μέλος, η συμφωνία τροποποιείται, 

ώστε να επέλθουν οι απαραίτητες αλλαγές (βλ. άρθρο 39). 

 

Η μη προσήκουσα διακοπή ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση της επιχορήγησης (βλ. άρθρο 

27) ή σε καταγγελία της συμφωνίας (βλ. άρθρο 34). 

 

Μετά τη διακοπή, εξακολουθούν να ισχύουν οι υποχρεώσεις του ενδιαφερόμενου δικαιούχου 

(ιδίως τα άρθρα 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 και 28).  

 

34.3 Καταγγελία της συμφωνίας ή διακοπή της συμμετοχής ενός ή περισσότερων 

δικαιούχων από το κράτος μέλος 

 

34.3.1  Προϋποθέσεις 

 

Το κράτος μέλος μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία ή να διακόψει τη συμμετοχή ενός ή 

περισσότερων δικαιούχων, αν: 

 

α) ένας ή περισσότεροι δικαιούχοι δεν προσχωρήσουν στη συμφωνία (βλ. άρθρο 40)· 

 

β) μια αλλαγή στη νομική, οικονομική, τεχνική, οργανωτική ή ιδιοκτησιακή κατάσταση 

του δικαιούχου είναι πιθανό να επηρεάσει ή να καθυστερήσει ουσιαστικά την 

υλοποίηση της δράσης ή θέτει υπό αμφισβήτηση την απόφαση επιχορήγησης· 

 

γ) οι αναγκαίες τροποποιήσεις της συμφωνίας μετά τη διακοπή της συμμετοχής ενός ή 

περισσότερων δικαιούχων (βλ. ανωτέρω) θα έθεταν υπό αμφισβήτηση την απόφαση 

επιχορήγησης ή θα παραβίαζαν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των αιτούντων (βλ. 

άρθρο 39)∙  

  

δ) η υλοποίηση της δράσης δεν είναι δυνατή λόγω ανωτέρας βίας (βλ. άρθρο 35) ή έχει 

ανασταλεί από τον συντονιστή (βλ. άρθρο 33.1) και είτε: 
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i) η συνέχιση της υλοποίησης είναι αδύνατη ή 

 

ii)  οι αναγκαίες τροποποιήσεις της συμφωνίας θα έθεταν υπό αμφισβήτηση την 

απόφαση επιχορήγησης ή θα παραβίαζαν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των 

αιτούντων∙ 

 

ε) ένας δικαιούχος έχει κηρύξει πτώχευση, τελεί υπό εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, παύση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας 

ή έχει τεθεί υπό οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία βάσει του εθνικού δικαίου· 

 

στ) ένας δικαιούχος (ή ένα φυσικό πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να τον 

εκπροσωπεί ή να λαμβάνει αποφάσεις εξ ονόματός του) έχει υποπέσει σε σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο· 

 

ζ) ένας δικαιούχος δεν συμμορφώνεται με την ισχύουσα εθνική φορολογική και 

ασφαλιστική νομοθεσία∙  

 

η) ένας δικαιούχος (ή ένα φυσικό πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να τον 

εκπροσωπεί ή να λαμβάνει αποφάσεις εξ ονόματός του) έχει διαπράξει απάτη, 

δωροδοκία ή εμπλέκεται σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα· 

 

θ) ένας δικαιούχος (ή ένα φυσικό πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να τον 

εκπροσωπεί ή να λαμβάνει αποφάσεις εξ ονόματός του) έχει διαπράξει: 

 

i) ουσιώδη σφάλματα, παρατυπίες ή απάτη ή  

 

ii) σοβαρή αθέτηση υποχρεώσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας ή κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης (συμπεριλαμβανομένης της 

πλημμελούς υλοποίησης της δράσης, της υποβολής ψευδών στοιχείων, της 

μη παροχής απαιτούμενων πληροφοριών, της παραβίασης των αρχών 

δεοντολογίας)· 

 

ι) άνευ αντικειμένου· 

 

ια) άνευ αντικειμένου. 

 

34.3.2  Διαδικασία 

 

Πριν καταγγείλει τη συμφωνία ή διακόψει τη συμμετοχή ενός ή περισσότερων δικαιούχων, το 

κράτος μέλος αποστέλλει επίσημη κοινοποίηση στον συντονιστή ή τον ενδιαφερόμενο 

δικαιούχο, με την οποία:  

 

- τον ενημερώνει για την πρόθεσή του να καταγγείλει τη συμφωνία και για τους 

σχετικούς λόγους, και 

 

- τον καλεί, εντός 30 ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, να υποβάλει τις 

παρατηρήσεις του και —στην περίπτωση του στοιχείου θ.ii), ανωτέρω— να 
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ενημερώνει το κράτος μέλος για τα μέτρα με τα οποία θα διασφαλίσει τη 

συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία.   

 

Αν το κράτος μέλος δεν λάβει παρατηρήσεις ή αποφασίσει να συνεχίσει τη διαδικασία παρά 

τις παρατηρήσεις που έλαβε, κοινοποιεί επισήμως στον συντονιστή ή τον ενδιαφερόμενο 

δικαιούχο την επιβεβαίωση της καταγγελίας και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. 

Διαφορετικά, κοινοποιεί επισήμως τη διακοπή της διαδικασίας.  

 

Η καταγγελία (ή η διακοπή) αρχίζει να ισχύει: 

 

- στις περιπτώσεις των στοιχείων β), γ), ε), ζ) και θ.ii), ανωτέρω: την ημέρα που 

ορίζεται στην κοινοποίηση της επιβεβαίωσης (βλ. ανωτέρω)∙ 

 

- στις περιπτώσεις των στοιχείων α), δ), στ), η) και θ.i) ανωτέρω: την επομένη της 

λήψης της κοινοποίησης της επιβεβαίωσης. 

 

34.3.3 Συνέπειες  

 

α) Της καταγγελίας της συμφωνίας:  

 

Ο συντονιστής πρέπει —εντός 90 ημερών από την έναρξη ισχύος της καταγγελίας— να 

υποβάλει [ΕΠΙΛΟΓΗ για δράσεις με πολλές περιόδους υποβολής εκθέσεων και 

ενδιάμεσες πληρωμές: περιοδική έκθεση (για το διάστημα της τελευταίας περιόδου 

υποβολής εκθέσεων έως την καταγγελία· βλ. άρθρο 15.3) και]τελική έκθεση (βλ. 

άρθρο 15.4). 

 

Αν η συμφωνία καταγγελθεί λόγω παραβίασης της υποχρέωσης υποβολής έκθεσης(-εων) 

(βλ. άρθρα 15.8 και 34.3.1 στοιχείο θ)), ο συντονιστής δεν μπορεί να υποβάλει έκθεση(-

εις) μετά την καταγγελία.  

 

Αν το κράτος μέλος δεν λάβει την(τις) έκθεση(-σεις) εμπρόθεσμα (βλ. ανωτέρω), 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1 για δράσεις με μία περίοδο υποβολής εκθέσεων ΧΩΡΙΣ ενδιάμεσες 

πληρωμές: δεν λαμβάνεται υπόψη καμία δαπάνη] [ΕΠΙΛΟΓΗ 2 για δράσεις με πολλές 

περιόδους υποβολής εκθέσεων και ενδιάμεσες πληρωμές: λαμβάνονται υπόψη μόνον οι 

δαπάνες που περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένη περιοδική έκθεση]. 

 

Το κράτος μέλος υπολογίζει το τελικό ποσό της επιχορήγησης (βλ. άρθρο 5.3) και το 

υπόλοιπο (βλ. άρθρο 16.4) βάσει της(των) έκθεσης(-ων) που υποβλήθηκαν. Μόνον οι 

δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν έως την έναρξη ισχύος της καταγγελίας είναι 

επιλέξιμες (βλ. άρθρο 6). Οι δαπάνες που αφορούν συμβάσεις οι οποίες πρέπει να 

εκτελεστούν μόνο μετά την καταγγελία δεν είναι επιλέξιμες. 

 

Αυτό δεν θίγει το δικαίωμα του κράτους μέλους να μειώσει την επιχορήγηση (βλ. άρθρο 

27) ή να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις (άρθρο 29). 

 

Οι δικαιούχοι δεν μπορούν να απαιτήσουν αποζημίωση λόγω της καταγγελίας από το 

κράτος μέλος (βλ. άρθρο 30). 
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Μετά την καταγγελία, εξακολουθούν να ισχύουν οι υποχρεώσεις των δικαιούχων (ιδίως 

τα άρθρα 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 και 28).  

 

β) Της διακοπής συμμετοχής ενός ή περισσότερων δικαιούχων:  

 

Ο συντονιστής πρέπει —εντός 60 ημερών από την έναρξη ισχύος της διακοπής— να 

υποβάλει αίτηση τροποποίησης (βλ. άρθρο 39), με πρόταση για ανακατανομή των 

καθηκόντων και του εκτιμώμενου προϋπολογισμού του ενδιαφερόμενου δικαιούχου (βλ. 

Παραρτήματα 1 και 2) και, αν κριθεί απαραίτητο, για προσθήκη ενός ή περισσότερων 

νέων δικαιούχων (βλ. άρθρο 40). Αν η διακοπή κοινοποιηθεί μετά την περίοδο που 

ορίζεται στο άρθρο 3, δεν πρέπει να υποβληθεί αίτηση τροποποίησης, εκτός αν ο 

ενδιαφερόμενος δικαιούχος είναι ο συντονιστής. Στην περίπτωση αυτή, στην αίτηση 

τροποποίησης πρέπει να προτείνεται νέος συντονιστής.  

 

Ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει στον συντονιστή: 

 

i) τεχνική έκθεση και 

 

ii) οικονομική κατάσταση που καλύπτει την περίοδο [ΕΠΙΛΟΓΗ για δράσεις με 

πολλές περιόδους υποβολής εκθέσεων και ενδιάμεσες πληρωμές: από τη 

λήξη της τελευταίας περιόδου υποβολής εκθέσεων] έως την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της διακοπής. 

 

Αυτή η πληροφορία πρέπει να περιλαμβάνεται από τον συντονιστή στην  [ΕΠΙΛΟΓΗ 1 

για δράσεις με μία περίοδο υποβολής εκθέσεων χωρίς ενδιάμεσες πληρωμές: τελική 

έκθεση (βλ. άρθρο 15.4)] [ΕΠΙΛΟΓΗ 2 για δράσεις με πολλές περιόδους υποβολής 

εκθέσεων και ενδιάμεσες πληρωμές: περιοδική έκθεση για την επόμενη περίοδο 

υποβολής εκθέσεων (βλ. άρθρο 15.3)]. 

 

Αν η αίτηση τροποποίησης απορριφθεί από το κράτος μέλος (διότι θέτει υπό 

αμφισβήτηση την απόφαση επιχορήγησης ή παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης 

των αιτούντων), η συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί σύμφωνα με το άρθρο 34.3.1 

στοιχείο γ). 

 

Αν η αίτηση τροποποίησης γίνει δεκτή από το κράτος μέλος, η συμφωνία τροποποιείται, 

ώστε να επέλθουν οι απαραίτητες αλλαγές (βλ. άρθρο 39). 

 

 Μετά τη διακοπή, εξακολουθούν να ισχύουν οι υποχρεώσεις του ενδιαφερόμενου 

δικαιούχου (ιδίως τα άρθρα 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 και 28).  

 

 

ΤΜΗΜΑ 4 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 35 — ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

 

Ως «ανωτέρα βία» νοείται κάθε κατάσταση ή γεγονός που: 
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- εμποδίζει οποιοδήποτε μέρος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της 

συμφωνίας,  

 

- συνιστά απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση που εκφεύγει από τον έλεγχο των μερών, 

 

- δεν οφείλεται σε σφάλμα ή αμέλεια των μερών (ή των τρίτων που συμμετέχουν στη 

δράση), και 

 

- αποδεικνύεται αναπόφευκτο παρά την επίδειξη δέουσας επιμέλειας.  

 

Δεν είναι δυνατόν να προβληθούν ως ανωτέρα βία τα ακόλουθα: 

 

- οποιαδήποτε αθέτηση παροχής υπηρεσίας, ελάττωμα του εξοπλισμού ή των υλικών ή 

καθυστερήσεις στη διάθεσή τους, εκτός εάν προκύπτουν άμεσα από προσήκουσα 

περίπτωση ανωτέρας βίας, 

 

- εργατικές διαφορές ή απεργίες, ή 

 

- οικονομικές δυσκολίες. 

 

Κάθε κατάσταση που συνιστά ανωτέρα βία πρέπει να κοινοποιείται επισήμως στο άλλο μέρος 

χωρίς καθυστέρηση, με αναφορά του είδους, της πιθανής διάρκειας και των προβλεπόμενων 

επιπτώσεων. 

 

Τα μέρη πρέπει να λαμβάνουν αμέσως όλα τα αναγκαία μέτρα, για να περιορίσουν 

οποιαδήποτε ζημία οφείλεται σε ανωτέρα βία και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, ώστε να 

συνεχίσουν την υλοποίηση της δράσης το συντομότερο δυνατό. 

 

Το μέρος που αδυνατεί, λόγω ανωτέρας βίας, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει 

βάσει της συμφωνίας δεν θεωρείται ότι τις αθετεί.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 36 — ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

36.1 Μορφή και μέσα επικοινωνίας  

 

Κάθε επικοινωνία στο πλαίσιο της συμφωνίας (πληροφορίες, αιτήσεις, υποβολή εγγράφων, 

«επίσημες κοινοποιήσεις» κ.λπ.) πρέπει: 

 

- να υποβάλλεται γραπτώς  

 

- να φέρει τον αριθμό της συμφωνίας και 

 

- να διεξάγεται με βάση τα έντυπα και τα υποδείγματα, όταν αυτά παρέχονται. 
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Εκτός από τις επίσημες κοινοποιήσεις, τα μέρη θα πρέπει να προσφεύγουν σε επικοινωνία με 

ηλεκτρονικά μέσα. 

 

Οι επίσημες κοινοποιήσεις πρέπει να επιδίδονται με συστημένη επιστολή με απόδειξη 

παραλαβής («έντυπη επίσημη κοινοποίηση»). 

 

36.2 Ημερομηνία επικοινωνίας  

 

Οι ανακοινώσεις θεωρείται ότι πραγματοποιούνται με την αποστολή τους από τον 

αποστολέα (ήτοι, την ημερομηνία και ώρα που αποστέλλονται). 

 

Οι έντυπες επίσημες κοινοποιήσεις που αποστέλλονται με συστημένη επιστολή με 

απόδειξη παραλαβής θεωρείται ότι πραγματοποιούνται είτε: 

 

- την ημερομηνία παράδοσης που καταχωρίζεται από την ταχυδρομική υπηρεσία ή 

  

- την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής τους από το ταχυδρομείο. 

  

36.3 Διευθύνσεις επικοινωνίας 

 

Οι έντυπες επίσημες κοινοποιήσεις που απευθύνονται στο κράτος μέλος πρέπει να 

αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:  

 

Κράτος μέλος 

Μονάδα [να συμπληρωθεί]  

Διεύθυνση 

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: [συμπληρώνεται] 

 

Οι έντυπες επίσημες κοινοποιήσεις προς τους δικαιούχους πρέπει να αποστέλλονται στην 

επίσημη διεύθυνσή τους, όπως προσδιορίζεται στο μητρώο δικαιούχων στη διαδικτυακή πύλη 

για τους συμμετέχοντες.  

 

ΑΡΘΡΟ 37 — ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  

 

37.1 Υπεροχή των όρων και προϋποθέσεων έναντι των παραρτημάτων 

 

Οι διατάξεις των όρων και προϋποθέσεων της συμφωνίας υπερισχύουν των παραρτημάτων 

της. 

 

Το Παράρτημα 2 υπερισχύει του Παραρτήματος 1. 

 

37.2 Προνόμια και ασυλίες  

 

Άνευ αντικειμένου 

 

ΑΡΘΡΟ 38 — ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΩΝ  
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Σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 1182/71
26

, οι προθεσμίες που εκφράζονται σε ημέρες, 

μήνες ή έτη υπολογίζονται από τη στιγμή που θα λάβει χώρα το γεγονός που προκαλεί την 

έναρξή τους.  

 

Η ημέρα κατά την οποία λαμβάνει χώρα το γεγονός αυτό δεν θεωρείται ότι περιλαμβάνεται 

στην προθεσμία. 

 

ΑΡΘΡΟ 39 — ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  

 

39.1 Προϋποθέσεις 

 

Η συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί, εκτός αν η τροποποίηση συνεπάγεται αλλαγές στη 

συμφωνία, οι οποίες θα έθεταν σε αμφισβήτηση την απόφαση επιχορήγησης ή θα παραβίαζαν 

την αρχή της ίσης μεταχείρισης των αιτούντων.  

 

Οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να ζητήσει τροποποιήσεις. 

 

39.2 Διαδικασία 

 

Το μέρος που αιτείται τροποποίηση πρέπει να υποβάλει αίτηση τροποποίησης (βλ. άρθρο 36). 

 

Ο συντονιστής υποβάλλει και δέχεται αιτήσεις τροποποίησης για λογαριασμό των δικαιούχων 

(βλέπε Παράρτημα 3). 

 

Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση αλλαγής του συντονιστή χωρίς τη συγκατάθεσή του, η 

υποβολή πρέπει να πραγματοποιηθεί από άλλο δικαιούχο (ο οποίος θα ενεργεί εξ ονόματος 

των άλλων δικαιούχων). 

 

Η αίτηση τροποποίησης πρέπει να περιλαμβάνει: 

 

- τους σχετικούς λόγους∙ 

 

- τα κατάλληλα δικαιολογητικά· και 

 

- σε περίπτωση αλλαγής συντονιστή χωρίς τη συγκατάθεσή του: τη γνώμη του 

συντονιστή (ή την απόδειξη ότι η γνώμη του έχει ζητηθεί εγγράφως). 

 

Το κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες. 

 

Αν το μέρος που λαμβάνει την αίτηση συμφωνεί, πρέπει να υπογράψει την τροποποίηση 

εντός 45 ημερών από τη λήψη της κοινοποίησης (ή των συμπληρωματικών πληροφοριών που 

ενδεχομένως έχει ζητήσει το κράτος μέλος). Αν δεν συμφωνεί, κοινοποιεί επισήμως τη 

διαφωνία του εντός της ίδιας προθεσμίας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, εφόσον 

είναι αναγκαίο για την αξιολόγηση της αίτησης. Αν δεν ληφθεί κοινοποίηση εντός της 

προθεσμίας, η αίτηση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.  

                                                 
26  Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1971, περί καθορισμού των 

κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες (ΕΕ L 124 της 8.6.1971, σ. 1). 
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Η τροποποίηση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της υπογραφής της από τον παραλήπτη.  

 

Η τροποποίηση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί από τα 

μέρη ή, ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της.  

 

ΑΡΘΡΟ 40 — ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

 

40.1 Προσχώρηση των δικαιούχων που αναφέρονται στο προοίμιο 

 

Οι άλλοι δικαιούχοι πρέπει να προσχωρήσουν στη συμφωνία υπογράφοντας το έντυπο 

προσχώρησης (βλ. Παράρτημα 3), εντός 30 ημερών από την έναρξη της ισχύος της (βλ. 

άρθρο 42).  

 

Αναλαμβάνουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία, με ισχύ 

από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της (βλ. άρθρο 42). 

 

Αν ένας δικαιούχος δεν προσχωρήσει στη συμφωνία εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο 

συντονιστής πρέπει, εντός 30 ημερών, να ζητήσει τροποποίηση προκειμένου να προβεί σε 

οποιεσδήποτε αλλαγές που είναι αναγκαίες για να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση της 

δράσης. Αυτό δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να καταγγείλουν τη συμφωνία (βλ. 

άρθρο 34).  

 

40.2 Προσθήκη νέων δικαιούχων 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

ΑΡΘΡΟ 41 — ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

 

41.1 Εφαρμοστέο δίκαιο 

 

Η συμφωνία διέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο της ΕΕ, το οποίο συμπληρώνεται, αν είναι 

απαραίτητο, από το δίκαιο του κράτους μέλους.  

 

41.2 Διευθέτηση διαφορών 

 

Αν μια διαφορά σχετικά με την ερμηνεία, την εφαρμογή ή το κύρος της συμφωνίας δεν 

μπορεί να επιλυθεί με φιλικό διακανονισμό, παραπέμπεται στα δικαστήρια του κράτους 

μέλους. 

 

ΑΡΘΡΟ 42 — ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  

 

Η συμφωνία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της υπογραφής της από το κράτος μέλος ή τον 

συντονιστή, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.  

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
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Για τον συντονιστή     Για το κράτος μέλος 

 

[ιδιότητα/όνομα/επώνυμο]    [όνομα/επώνυμο] 

 

Έγινε στ... [τόπος] στις [ημερομηνία]        Έγινε στ... [τόπος] στις [ημερομηνία] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ — Μέρος Β της αίτησης 
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i Μορφή 

εκτύπωσης Α4 

Οριζόντια

Συνεισφορά της ΕΕ

A. Άμεσες δαπάνες 

προσωπικού

B. Άμεσες 

δαπάνες 

υπεργολαβιών

Γ. Άλλες 

άμεσες 

δαπάνες

Δ. Έμμεσες 

δαπάνες
2 

Συνολικές 

δαπάνες

Ποσοστό 

επιστροφής 

%
3 

Μέγιστη 

συνεισφορά 

της ΕΕ
4

Μέγιστο 

ποσό 

επιχορήγηση

ς
5

Εισόδημα που 

προκύπτει από τη 

δράση

Χρηματο

δοτικές 

συνεισφ

ορές 

μελών 

στους 

δικαιούχ

ους
6

Σύνολο 

εσόδων 

της 

δράσης

A.1 Υπάλληλοι (ή 

ισοδύναμο 

προσωπικό)   
Γ.1 Οδοιπορικά

Γ.2 Εξοπλισμός

Γ.3 Άλλα αγαθά 

και υπηρεσίες

Κατ’ αποκοπή
8

4%

[σύντομη ονομασία του 

δικαιούχου 1]

[σύντομη ονομασία του 

δικαιούχου 2]

Σύνολο κοινοπραξίας

2 Οι έμμεσες δαπάνες των οποίων ζητείται απόδοση δεν πρέπει να περιλαμβάνουν ποσά που καλύπτονται από επιχορήγηση λειτουργίας (η οποία λαμβάνεται βάσει οποιουδήποτε 

χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ ή της Eυρατόμ). Ο δικαιούχος που λαμβάνει επιχορήγηση λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δράσης δεν μπορεί να δηλώσει έμμεσες δαπάνες για το(τα) 

έτος(-η)/την(τις) περίοδο(-ους) υποβολής εκθέσεων που καλύπτεται(-ονται) από την επιχορήγηση λειτουργίας (βλ. άρθρο 6.2 σημείο Δ.)

ι ια = θ+ι

3  
Βλ. άρθρο 5.2 για το(τα) ποσοστό(-ά) επιστροφής.

4 Αυτό είναι το θεωρητικό ποσό της συνεισφοράς της ΕΕ, το οποίο υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τις συνολικές δαπάνες επί τον δικαιούχο και το ποσοστό επιστροφής (βλ. άρθρο 

5.2). Το άθροισμα αυτών των θεωρητικών ποσών δεν υπερβαίνει το «μέγιστο ποσό επιχορήγησης».

5 Το «μέγιστο ποσό επιχορήγησης» αντιστοιχεί κανονικά στη ζητούμενη επιχορήγηση, αλλά ενδέχεται να είναι χαμηλότερο.

7 Βλ. άρθρο 5.2 για τις μορφές δαπανών.

8
 Κατ’ αποκοπή συντελεστής : 4% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού (βλ. άρθρο 6.2 σημείο Δ).

6
 Για τις επιχορηγήσεις SIMPLE AGRI PROMO (απλά προγράμματα προώθησης γεωργικών προϊόντων) επιτρέπονται μόνον οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που παρέχονται στους 

δικαιούχους από τα μέλη τους. Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που παρέχονται από τρίτα μέρη πλην των μελών ΔΕΝ επιτρέπονται.

1 Βλ. άρθρο 6 για τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

ε = 

α + β + γ + δ
στ ζ = στ * ε η (i)

A.2 Φυσικά πρόσωπα 

με απευθείας 

σύμβαση και 

αποσπασμένα άτομα

α β γ
δ = 

0,04 * α
θ

Μορφή δαπανών
7

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2: SIMPLE AGRI PROMO MGA — MULTI

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

Εκτιμώμενες επιλέξιμες
1 δαπάνες (ανά κατηγορία του 

προϋπολογισμού)

Πραγματικές Πραγματικές Πραγματικές 

Εκτιμώμενα έσοδα της δράσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

Ο/Η [πλήρης επίσημη ονομασία του δικαιούχου/νέου συντονιστή (σύντομη ονομασία)] β, 

με έδρα [πλήρης επίσημη διεύθυνση], [ΕΠΙΛΟΓΗ για δικαιούχους με ΦΠΑ: Αριθμός ΦΠΑ 

[να συμπληρωθεί ο αριθμός]],(«δικαιούχος» ή «συντονιστής»), που εκπροσωπείται για την 

υπογραφή του παρόντος εντύπου προσχώρησης από [ονοματεπώνυμο, ιδιότητα ],   

 

 

δια του παρόντος συμφωνεί 

 

 

να καταστεί [δικαιούχος][συντονιστής] αριθ. [συμπληρώνεται ο αριθμός του δικαιούχου] 

 

στη συμφωνία επιχορήγησης αριθ. [συμπληρώνεται ο αριθμός της συμφωνίας] («συμφωνία 

επιχορήγησης») 

 

μεταξύ του/της [πλήρης επίσημη ονομασία του συντονιστή] και [πλήρης επίσημη ονομασία 

της αρμόδιας αρχής, όνομα του κράτους μέλους] 

 

για τη δράση με τίτλο [συμπληρώνεται ο τίτλος της δράσης (συμπληρώνεται το 

ακρωνύμιο)] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ για τους δικαιούχους: και δίνει εντολή στον συντονιστή να υποβάλλει και να 

υπογράφει εξ ονόματος και για λογαριασμό του/της τυχόν τροποποιήσεις της συμφωνίας 

σύμφωνα με το άρθρο 39.] 

 

Υπογράφοντας το παρόν έντυπο προσχώρησης, ο δικαιούχος αποδέχεται την επιχορήγηση και 

συμφωνεί [ΕΠΙΛΟΓΗ: για νέους συντονιστές: να αναλάβει τις υποχρεώσεις και τον ρόλο του 

συντονιστή και] να τη χρησιμοποιήσει, σύμφωνα με τη συμφωνία, με όλες τις υποχρεώσεις 

και προϋποθέσεις που αυτή καθορίζει [ΕΠΙΛΟΓΗ για τους δικαιούχους:, από 

[συμπληρώνεται η ημερομηνία] την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης] 

(«ημερομηνία προσχώρησης)]. 

  

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

Για τον δικαιούχο/νέο συντονιστή 

 

[ιδιότητα/όνομα/επώνυμο] 

 

Έγινε στ... [τόπος] στις [ημερομηνία] 
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i Μορφή 

εκτύπωσης A4 

Οριζόντια

A. Άμεσες 

δαπάνες 

προσωπικού

B. Άμεσες 

δαπάνες 

υπεργολαβιών

Γ. Άλλες άμεσες 

δαπάνες

Δ. Έμμεσες 

δαπάνες
2 

Συνολικές 

δαπάνες

Εισόδημα που 

προκύπτει από 

τη δράση

Χρηματοδοτικές 

συνεισφορές 

μελών στους 

δικαιούχους
3

Σύνολο εσόδων
Ποσοστό 

επιστροφής %
4

Μέγιστη 

συνεισφορά της 

ΕΕ
5

Αιτούμενη 

συνεισφορ

ά της ΕΕ
6

A.1  Υπάλληλοι (ή 

ισοδύναμο 

προσωπικό) 
Γ.1 Οδοιπορικά

A.2 Φυσικά πρόσωπα 

με απευθείας 

σύμβαση
Γ.2 Εξοπλισμός

και αποσπασμένα 

άτομα
Γ.3 Άλλα αγαθά και 

υπηρεσίες

Κατ’ αποκοπή
8

4%

[σύντομη ονομασία 

δικαιιούχου]

Όσον αφορά την τελευταία περίοδο υποβολής εκθέσεων: όλα τα έσοδα έχουν δηλωθεί (βλ. άρθρο 5.3.3).

4
 Βλ. άρθρο 5.2 για το(τα) ποσοστό(-ά) επιστροφής.

5 
 Αυτό είναι το θεωρητικό ποσό της συνεισφοράς της ΕΕ, το οποίο υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το ποσοστό επιστροφής επί τις δηλούμενες συνολικές δαπάνες. 

7
   Βλ. άρθρο 5 για τις μορφές δαπανών.

ι ια1α β γ

Οι δηλούμενες δαπάνες είναι επιλέξιμες (βλ. άρθρο 6).

δ = 

0,04 * α

ε= 

α + β + γ + δ 
η= στ + ζ

Οι δαπάνες μπορούν να τεκμηριωθούν με τα κατάλληλα αρχεία και δικαιολογητικά, τα οποία θα προσκομιστούν κατόπιν αιτήσεως ή στο πλαίσιο ελέγχων, αξιολογήσεων, λογιστικών ελέγχων και ερευνών (βλ. άρθρα 12, 

13 και 17).

Ο δικαιούχος επιβεβαιώνει με το παρόν τα εξής:

8 
  Κατ’ αποκοπή συντελεστής: 4% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού (βλ. άρθρο 6.2 σημείο Δ).

6   Μπορεί να ζητηθεί ποσό έως τη «μέγιστη συνεισφορά της ΕΕ», αλλά το ποσό ενδέχεται να πρέπει να είναι χαμηλότερο.

3
 Για τις επιχορηγήσεις SIMPLE AGRI PROMO (απλά προγράμματα προώθησης γεωργικών προϊόντων) επιτρέπονται μόνον οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που παρέχονται στον δικαιούχο από τα μέλη του. Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που 

παρέχονται από τρίτα μέρη πλην των μελών ΔΕΝ επιτρέπονται.

i Παρακαλούμε να δηλώσετε ΟΛΕΣ τις επιλέξιμες δαπάνες, ακόμη και αν υπερβαίνουν τα ποσά που αναφέρονται στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό (βλ. Παράρτημα  2). Μόνο ποσά που δηλώθηκαν στην ατομική οικονομική σας κατάσταση μπορούν 

αργότερα να ληφθούν υπόψη, αν άλλες δαπάνες κριθούν μη επιλέξιμες.

1
 Βλ. άρθρο 6 για τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

2
 Οι έμμεσες δαπάνες των οποίων ζητείται απόδοση δεν πρέπει να περιλαμβάνουν ποσά που καλύπτονται από επιχορήγηση λειτουργίας (η οποία λαμβάνεται βάσει οποιουδήποτε χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ ή της Eυρατόμ). Ο δικαιούχος 

που λαμβάνει επιχορήγηση λειτουργίας κατά τη διάρκεια της δράσης δεν μπορεί να δηλώσει έμμεσες δαπάνες για το(τα) έτος(-η)/την(τις) περίοδο(-ους) υποβολής εκθέσεων που καλύπτεται(-ονται) από την επιχορήγηση λειτουργίας (βλ. άρθρο 6.2 

σημείο Δ).

Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι πλήρεις, αξιόπιστες και αληθείς.

                                               ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 4: SIMPLE AGRI PROMO MGA — MULTI

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ [ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ] [όνομα] ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ [περίοδος υποβολής εκθέσεων]

Επιλέξιμες
1 δαπάνες (ανά κατηγορία του προϋπολογισμού)

Μορφή δαπανών
7 Πραγματικές Πραγματικές Πραγματικές 

Συνεισφορά της ΕΕΈσοδα

στ ζ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

(ΠΟΚ) 

 

 
Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει: 

 

- τους στόχους και το πεδίο της ανεξάρτητης έκθεσης πραγματικών διαπιστώσεων, 

όσον αφορά δαπάνες που δηλώνονται στο πλαίσιο συμφωνίας επιχορήγησης που 

χρηματοδοτείται από την ΕΕ για την προώθηση γεωργικών προϊόντων — απλό 

πρόγραμμα και 

 

- υπόδειγμα πιστοποιητικού για την οικονομική κατάσταση (ΠΟΚ). 

 

1.  Ιστορικό και αντικείμενο 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1 για δράσεις με μία περίοδο υποβολής εκθέσεων και ΧΩΡΙΣ ενδιάμεσες 

πληρωμές: Εντός 90 ημερών από τη λήξη της περιόδου υποβολής εκθέσεων, ο συντονιστής 

πρέπει να υποβάλει στο κράτος μέλος τελική έκθεση, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει 

(μεταξύ άλλων εγγράφων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο 15 της συμφωνίας 

επιχορήγησης) πιστοποιητικό οικονομικής κατάστασης (ΠΟΚ· βλ. προτεινόμενο 

υπόδειγμα κατωτέρω), για κάθε δικαιούχο, αν: 

 

- το ποσό των πληρωμών που ζητεί ο δικαιούχος ως επιστροφή πραγματικών δαπανών 

ανέρχεται σε τουλάχιστον 325.000 EUR και 

 

- η μέγιστη συνεισφορά της ΕΕ που αναφέρεται, για τον εν λόγω δικαιούχο, στον 

εκτιμώμενο προϋπολογισμό (βλ. Παράρτημα 2) ως επιστροφή πραγματικών δαπανών 

ανέρχεται σε τουλάχιστον 750.000 EUR.] 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2 για δράσεις με πολλές περιόδους υποβολής εκθέσεων και ενδιάμεσες 

πληρωμές: Εντός 60 ημερών από τη λήξη κάθε περιόδου υποβολής εκθέσεων, ο συντονιστής 

πρέπει να υποβάλει στο κράτος μέλος περιοδική έκθεση, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει 

(μεταξύ άλλων εγγράφων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο 15 της συμφωνίας 

επιχορήγησης) πιστοποιητικό οικονομικής κατάστασης (ΠΟΚ· βλ. προτεινόμενο 

υπόδειγμα κατωτέρω), για κάθε δικαιούχο, αν: 

 

- το σωρευτικό ποσό των πληρωμών που ζητεί ο δικαιούχος ως επιστροφή 

πραγματικών δαπανών ανέρχεται σε τουλάχιστον 325.000 EUR και 

 

- η μέγιστη συνεισφορά της ΕΕ που αναφέρεται, για τον εν λόγω δικαιούχο, στον 

εκτιμώμενο προϋπολογισμό (βλ. παράρτημα 2) ως επιστροφή πραγματικών δαπανών 

ανέρχεται σε τουλάχιστον 750.000 EUR.] 
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Ο δικαιούχος πρέπει να παρέχει το ΠΟΚ για τον ίδιο. 

 

Σκοπός του ελέγχου επί του οποίου βασίζεται το ΠΟΚ είναι να παράσχει στο κράτος μέλος 

«εύλογη βεβαιότητα»
1
 ότι οι δαπάνες που δηλώνονται ως επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο της 

επιχορήγησης (και, ανάλογα με την περίπτωση, τα έσοδα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια 

της δράσης) ζητούνται από τον δικαιούχο σύμφωνα με τις σχετικές νομικές και 

χρηματοοικονομικές διατάξεις της συμφωνίας επιχορήγησης. 

 

Το πεδίο εφαρμογής του ελέγχου περιορίζεται στην επαλήθευση των επιλέξιμων δαπανών 

που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του ΠΟΚ. Ο έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα 

με το σημείο 3 κατωτέρω. 

 

Οι πιστοποιούντες ελεγκτές πρέπει να διενεργούν τους ελέγχους σύμφωνα με τα γενικά 

αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα και να αναφέρουν τα πρότυπα που έχουν εφαρμόσει. Πρέπει 

να υπομνησθεί ότι, προκειμένου να καταρτιστεί ένα ΠΟΚ, πρέπει να πραγματοποιείται 

έλεγχος συμμόρφωσης και όχι ένας συνήθης υποχρεωτικός έλεγχος. Τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας στη συμφωνία επιχορήγησης υπερισχύουν πάντα των συνήθων λογιστικών 

πρακτικών. 

 

Ο δικαιούχος και ο ελεγκτής αναμένεται να υποβάλουν τυχόν ερωτήσεις σχετικά με 

πραγματικά στοιχεία ή λεπτομερείς υπολογισμούς πριν από την υποβολή της οικονομικής 

κατάστασης και του συνοδευτικού πιστοποιητικού. Συνιστάται, επίσης, ο δικαιούχος να 

λαμβάνει υπόψη τις προκαταρκτικές παρατηρήσεις και προτάσεις του ελεγκτή προκειμένου 

να αποφευχθεί η διατύπωση γνώμης με επιφύλαξη ή να μειωθεί η έκταση των επιφυλάξεων. 

 

Δεδομένου ότι το πιστοποιητικό αποτελεί την κύρια πηγή διασφάλισης για τις δηλώσεις 

δαπανών και τις πληρωμές, θα είναι ευκολότερο να χαρακτηριστούν ποσά ως επιλέξιμα, αν 

παρέχεται πιστοποιητικό χωρίς επιφυλάξεις. 

 

Η υποβολή πιστοποιητικού δεν θίγει το δικαίωμα του κράτους μέλους να προβεί σε δική του 

εκτίμηση ή ελέγχους. Επίσης, η επιστροφή των δαπανών που καλύπτονται από 

πιστοποιητικό δεν εμποδίζει το κράτος μέλος, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Καταπολέμησης της Απάτης ή το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργούν ελέγχους, 

λογιστικούς ελέγχους και έρευνες σύμφωνα με το άρθρο 17 της συμφωνίας επιχορήγησης. 

 

Το κράτος μέλος αναμένει να εκδίδονται τα πιστοποιητικά από ελεγκτές σύμφωνα με τα 

υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα. 

 

2.  Ελεγκτές που δύναται να εκδώσουν πιστοποιητικό 

 

Ο δικαιούχος είναι ελεύθερος να επιλέξει έναν εξειδικευμένο εξωτερικό λογιστικό ελεγκτή, 

συμπεριλαμβανομένου του συνηθισμένου εξωτερικού λογιστικού ελεγκτή του, υπό τον όρο 

ότι: 

 

- ο εξωτερικός ελεγκτής είναι ανεξάρτητος από τον δικαιούχο και 

 

                                                 
1  Αυτό σημαίνει τη διασφάλιση υψηλού βαθμού εμπιστοσύνης. 
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- τηρούνται οι διατάξεις της οδηγίας 2006/43/ΕΚ
2
. 

 

Η ανεξαρτησία είναι μία από τις ιδιότητες που παρέχουν τη δυνατότητα στον ελεγκτή να 

εφαρμόζει αμερόληπτη κρίση και να διενεργεί αντικειμενική εξέταση απέναντι σε 

πραγματικά περιστατικά προκειμένου να καταλήξει σε γνώμη ή απόφαση. Επίσης, αυτό 

σημαίνει ότι ο ελεγκτής εργάζεται χωρίς κατεύθυνση ή παρέμβαση οποιουδήποτε είδους από 

τον δικαιούχο. 

 

Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι παρέχουν υπηρεσίες στον δικαιούχο βάσει σύμβασης αγοράς 

κατά την έννοια του άρθρου 9 της συμφωνίας επιχορήγησης. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος 

του ΠΟΚ μπορεί κανονικά να δηλωθεί ως δαπάνη που πραγματοποιείται για τη δράση, αν 

πληρούνται οι κανόνες για την επιλεξιμότητα των δαπανών που προβλέπονται στα άρθρα 6 

και 9.1.1 της συμφωνίας επιχορήγησης (ιδίως: καλύτερη σχέση τιμής-απόδοσης και αποφυγή 

σύγκρουσης συμφερόντων· βλ. επίσης κατωτέρω την επιλεξιμότητα των δαπανών άλλων 

αγαθών και υπηρεσιών). Όταν ο δικαιούχος χρησιμοποιεί τον συνήθη εξωτερικό ελεγκτή του, 

τεκμαίρεται ότι έχουν ήδη συνάψει συμφωνία η οποία συμμορφώνεται με τις εν λόγω 

διατάξεις και ότι δεν υπάρχει υποχρέωση για εξεύρεση νέων προσφορών. Όταν ο δικαιούχος 

χρησιμοποιεί εξωτερικό ελεγκτή ο οποίος δεν είναι ο συνήθης εξωτερικός ελεγκτής, τότε 

πρέπει να επιλέγει έναν ελεγκτή σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 9.1.1. 

 

Οι δημόσιοι φορείς μπορούν να επιλέξουν έναν εξωτερικό ελεγκτή ή έναν αρμόδιο δημόσιο 

υπάλληλο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η ανεξαρτησία του ελεγκτή ορίζεται συνήθως ως 

ανεξαρτησία από τον ελεγχόμενο δικαιούχο «στην πράξη και κατά τα φαινόμενα». 

Προκαταρκτική προϋπόθεση είναι ότι ο εν λόγω υπάλληλος ουδόλως εμπλεκόταν με 

οιονδήποτε τρόπο στην κατάρτιση των δημοσιονομικών καταστάσεων. Οι αρμόδιες εθνικές 

αρχές καθορίζουν τη νομική ικανότητα του υπαλλήλου για τη διεξαγωγή ελέγχων του 

συγκεκριμένου δημόσιου φορέα. Το πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρει την εν λόγω ανάθεση. 

 

3.  Μεθοδολογία ελέγχου και αναμενόμενα αποτελέσματα 

 

3.1  Επαλήθευση της επιλεξιμότητας των δαπανών που δηλώθηκαν 

 

Ο ελεγκτής διενεργεί την επαλήθευση με βάση έρευνα και ανάλυση, (επαν)υπολογισμό, 

σύγκριση, άλλους ελέγχους ακριβείας, παρατηρήσεις, εξέταση εγγραφών και παραστατικών 

και με συνεντεύξεις με τον δικαιούχο (και τα πρόσωπα που εργάζονται για λογαριασμό του).   

 

Ο ελεγκτής πρέπει να εξετάζει τα ακόλουθα έγγραφα: 

 τη συμφωνία επιχορήγησης και τυχόν τροποποιήσεις της· 

 την(τις) περιοδική(-ες) και/ή τελική έκθεση(-εις)· 

 για δαπάνες προσωπικού 

o εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών· 

o φύλλα χρόνου εργασίας· 

o συμβάσεις απασχόλησης· 

o άλλα έγγραφα (π.χ. προσωπικοί λογαριασμοί, νομοθεσία για την κοινωνική 

ασφάλιση, τιμολόγια, αποδείξεις κ.λπ.)· 

                                                 
2  Οδηγία  2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τους 

υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1447145828278&uri=CELEX:32006L0043
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o αποδείξεις πληρωμής· 

 για τα έξοδα ταξιδίου και τα έξοδα διαβίωσης 

o τους εσωτερικούς κανόνες του δικαιούχου για τα ταξίδια· 

o τα τιμολόγια μεταφοράς και τα εισιτήρια (κατά περίπτωση)· 

o δηλώσεις του δικαιούχου· 

o άλλα έγγραφα (αποδεικτικά συμμετοχής, όπως τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων, εκθέσεις κ.λπ.)· 

o αποδείξεις πληρωμής· 

 για δαπάνες εξοπλισμού 

o τιμολόγια· 

o δελτία παράδοσης / πιστοποιητικά σχετικά με την πρώτη χρήση· 

o αποδείξεις πληρωμής· 

o μέθοδο υπολογισμού απόσβεσης· 

 για συμβάσεις υπεργολαβίας 

o την πρόσκληση υποβολής προσφορών· 

o προσφορές (κατά περίπτωση)· 

o αιτιολόγηση για την επιλογή του υπεργολάβου· 

o τις συμβάσεις με τους υπεργολάβους· 

o τιμολόγια· 

o δηλώσεις του δικαιούχου· 

o αποδείξεις πληρωμής· 

o άλλα έγγραφα: π.χ. εθνικούς κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες εφόσον 

συντρέχει περίπτωση, οδηγίες της ΕΕ κ.λπ.· 

 για δαπάνες για άλλα αγαθά και υπηρεσίες 

o τιμολόγια· 

o αποδείξεις πληρωμής· και 

o άλλα συναφή λογιστικά έγγραφα. 

 

Γενικοί κανόνες επιλεξιμότητας 

 

Ο ελεγκτής πρέπει να επαληθεύει ότι οι δηλωθείσες δαπάνες πληρούν τους γενικούς κανόνες 

επιλεξιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 6.1 της συμφωνίας επιχορήγησης. 

 

Ειδικότερα, οι δαπάνες πρέπει: 

 να έχουν όντως πραγματοποιηθεί· 

 να συνδέονται με το αντικείμενο της συμφωνίας επιχορήγησης και να αναγράφονται 

στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό του δικαιούχου (δηλαδή, στην τελευταία έκδοση του 

Παραρτήματος 2)· 

 να είναι αναγκαίες για την υλοποίηση της δράσης που αποτελεί το αντικείμενο της 

επιχορήγησης· 

 να είναι εύλογες, δικαιολογημένες και να συνάδουν με τις απαιτήσεις της χρηστής 

οικονομικής διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά την οικονομία και την αποδοτικότητα
3
· 

                                                 
3  Για τους παρόχους υπηρεσιών πρέπει να εκτιμώνται ιδίως βάσει των συμβάσεων και των διαδικασιών 

επιλογής. 
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 να έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της δράσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 

της συμφωνίας επιχορήγησης (με εξαίρεση το τιμολόγιο για το πιστοποιητικό 

λογιστικού ελέγχου και τις δαπάνες που αφορούν την υποβολή της τελικής έκθεσης)· 

 να μην καλύπτονται από άλλη επιχορήγηση της ΕΕ (βλ. παρακάτω μη επιλέξιμες 

δαπάνες)· 

 να είναι αναγνωρίσιμες και επαληθεύσιμες, και ιδίως να καταγράφονται στα λογιστικά 

βιβλία του δικαιούχου και να προσδιορίζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά 

πρότυπα της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος και τις συνήθεις πρακτικές 

κοστολόγησης· 

 να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας για τη 

φορολογία, την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση· 

 να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της συμφωνίας επιχορήγησης (βλ. ιδίως τα άρθρα 

6 και 9 έως 11α) και 

 να μετατρέπονται σε ευρώ με την ισοτιμία που προβλέπεται στο άρθρο 15.6 της 

συμφωνίας επιχορήγησης: 

o για δικαιούχους με λογαριασμούς σε νόμισμα άλλο από το ευρώ: 

οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε άλλο νόμισμα μετατρέπονται σε ευρώ 

σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές 

κάθε κράτους μέλους·  

o για δικαιούχους με λογαριασμούς σε ευρώ: 

οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε άλλο νόμισμα μετατρέπονται σε ευρώ με 

την εφαρμογή των συνήθων λογιστικών πρακτικών του δικαιούχου. 

 

Ο ελεγκτής πρέπει να επαληθεύει κατά πόσον οι δαπάνες περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ και, αν 

ναι, να επαληθεύει ότι ο δικαιούχος: 

- δεν μπορεί να ανακτήσει τον ΦΠΑ (αυτό θα πρέπει να υποστηριχθεί από μια δήλωση 

από τον αρμόδιο φορέα) και 

- δεν είναι δημόσιος φορέας που ενεργεί ως δημόσια αρχή. 

 

Ο ελεγκτής πρέπει να βασίσει την προσέγγιση του ελέγχου του στο επίπεδο εμπιστοσύνης 

μετά την εξέταση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του δικαιούχου. Όταν 

χρησιμοποιείται δειγματοληψία, ο ελεγκτής πρέπει να αναφέρει και να αιτιολογήσει το 

μέγεθος του δείγματος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα λογιστικού ελέγχου. Οι πληροφορίες 

αυτές πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση λογιστικού ελέγχου που υποστηρίζει το 

πιστοποιητικό ελέγχου. 

 

Ειδικοί κανόνες επιλεξιμότητας 

 

Επιπλέον, ο ελεγκτής πρέπει να επαληθεύσει ότι οι δηλωθείσες δαπάνες πληρούν τους 

ειδικούς κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών που ορίζονται στο άρθρο 6.2 και τα άρθρα 

9.1.1 και 10.1.1 της συμφωνίας επιχορήγησης. 

 

Δαπάνες προσωπικού 

 

Ο ελεγκτής πρέπει να επαληθεύει ότι:  

 οι δαπάνες προσωπικού καταλογίστηκαν και καταβλήθηκαν σε συνάρτηση με τον 

πραγματικό χρόνο που αφιερώνεται από το προσωπικό του δικαιούχου για την 
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υλοποίηση της δράσης (δικαιολογείται βάσει των φύλλων χρόνου εργασίας ή άλλου 

σχετικού συστήματος καταγραφής του χρόνου)· 

 οι δαπάνες προσωπικού υπολογίζονται με βάση τις ετήσιες μεικτές αποδοχές, μισθούς 

ή αμοιβές (συν τις υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, αποκλειομένης 

οποιασδήποτε άλλης δαπάνης) που προσδιορίζονται στο πλαίσιο της σύμβασης 

εργασίας ή άλλου είδους σύμβασης, και δεν υπερβαίνουν τις μέσες τιμές που 

εφαρμόζει συνήθως ο δικαιούχος για τις αποδοχές· 

 η εργασία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης της δράσης, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της συμφωνίας επιχορήγησης και 

 οι δαπάνες προσωπικού δεν καλύπτονται στο πλαίσιο άλλης επιχορήγησης της ΕΕ 

(βλέπε παρακάτω μη επιλέξιμες δαπάνες)· 

 για πρόσθετες αποδοχές: πληρούνται οι 2 προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 

6.2 σημείο A.1 (δηλαδή ότι αποτελούν μέρος των συνήθων πρακτικών ως προς τις 

αποδοχές και καταβάλλονται με συνεπή τρόπο κάθε φορά που απαιτείται το ίδιο είδος 

εργασίας ή εμπειρογνωμοσύνης και ότι τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον 

υπολογισμό των συμπληρωματικών πληρωμών είναι αντικειμενικά και εφαρμόζονται 

κατά κανόνα από τον δικαιούχο ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης που 

χρησιμοποιείται)· 

 για τους εσωτερικούς συμβούλους: πληρούνται οι 3 προϋποθέσεις που καθορίζονται 

στο άρθρο 6.2 σημείο A.2 της συμφωνίας επιχορήγησης (δηλαδή ότι ο εσωτερικός 

σύμβουλος εργάζεται υπό τις οδηγίες του δικαιούχου, ότι το προϊόν της εργασίας που 

εκτελείται ανήκει στον δικαιούχο, και ότι οι δαπάνες δεν διαφέρουν σημαντικά από 

αυτές του προσωπικού που εκτελεί παρόμοια καθήκοντα βάσει σύμβασης 

απασχόλησης). 

 

Ο ελεγκτής θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι το σύστημα διαχείρισης και λογιστικής διασφαλίζει 

την ορθή κατανομή των δαπανών προσωπικού σε διάφορες δραστηριότητες που διεξάγονται 

από τον δικαιούχο και χρηματοδοτούνται από διάφορους χορηγούς. 

 

Έξοδα ταξιδίου και έξοδα διαβίωσης 

 

Ο ελεγκτής πρέπει να επαληθεύει ότι τα οδοιπορικά και τα έξοδα διαβίωσης: 

 έχουν καταλογιστεί και καταβληθεί σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες του 

δικαιούχου ή των συνήθων πρακτικών του· 

 δεν καλύπτονται στο πλαίσιο άλλης επιχορήγησης της ΕΕ (βλέπε παρακάτω μη 

επιλέξιμες δαπάνες)· 

 πραγματοποιήθηκαν για ταξίδια που συνδέονται με τα καθήκοντα της δράσης που 

ορίζονται στο Παράρτημα 1 της συμφωνίας επιχορήγησης. 

 

Δαπάνες εξοπλισμού 

 

Ο ελεγκτής πρέπει να επαληθεύει ότι: 

 ο εξοπλισμός έχει αγοραστεί ή μισθωθεί βάσει απλής ή χρηματοδοτικής μίσθωσης 

στις συνήθεις τιμές της αγοράς· 

 οι δημόσιοι φορείς έχουν συμμορφωθεί με τους εθνικούς κανόνες για τις δημόσιες 

συμβάσεις· 
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 ο εξοπλισμός έχει αποσβεσθεί, η απόσβεση έχει υπολογισθεί σύμφωνα με τους 

φορολογικούς και λογιστικούς κανόνες που ισχύουν για τον δικαιούχο και έχει 

δηλωθεί μόνο το μέρος της απόσβεσης που αντιστοιχεί στη διάρκεια της δράσης, και 

 οι δαπάνες δεν καλύπτονται στο πλαίσιο άλλης επιχορήγησης της ΕΕ (βλέπε 

παρακάτω μη επιλέξιμες δαπάνες). 

 

Δαπάνες για άλλα αγαθά και υπηρεσίες 

 

Ο ελεγκτής πρέπει να επαληθεύει ότι: 

 η αγορά είναι σύμφωνη με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

(ή με τη χαμηλότερη τιμή) και ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων· 

 οι δημόσιοι φορείς έχουν συμμορφωθεί με τους εθνικούς κανόνες για τις δημόσιες 

συμβάσεις, και 

 οι δαπάνες δεν καλύπτονται στο πλαίσιο άλλης επιχορήγησης της ΕΕ (βλέπε 

παρακάτω μη επιλέξιμες δαπάνες). 

 

Δαπάνες υπεργολαβίας 

 

Ο ελεγκτής πρέπει να επαληθεύει ότι: 

 η υπεργολαβία είναι σύμφωνη με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά (ή με τη χαμηλότερη τιμή) και ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων·  

 η υπεργολαβική ανάθεση ήταν αναγκαία για την εφαρμογή της δράσης, για την οποία 

ζητείται η επιχορήγηση· 

 η υπεργολαβία προβλέφθηκε στο Παράρτημα 1 και στο Παράρτημα 2 ή συμφωνήθηκε 

από το κράτος μέλος σε μεταγενέστερο στάδιο· 

 η υπεργολαβία υποστηρίζεται από λογιστικά έγγραφα σύμφωνα με την εθνική 

λογιστική νομοθεσία· 

 οι δαπάνες για τις συμβάσεις υπεργολαβίας με οντότητες που έχουν διαρθρωτικό 

δεσμό με τον δικαιούχο περιορίζονται στα ίδια έξοδα της οντότητας (δηλαδή χωρίς 

περιθώριο κέρδους· βλ. άρθρο 10 της συμφωνίας επιχορήγησης)· 

 οι δημόσιοι φορείς έχουν συμμορφωθεί με τους εθνικούς κανόνες για τις δημόσιες 

συμβάσεις. 

 

Μη επιλέξιμες δαπάνες 

 

Ο ελεγκτής πρέπει να επαληθεύει ότι ο δικαιούχος δεν έχει δηλώσει δαπάνες που δεν είναι 

επιλέξιμες βάσει του άρθρου 6.4 της συμφωνίας επιχορήγησης: 

 δαπάνες σχετιζόμενες με απόδοση κεφαλαίου· 

 χρέη και έξοδα εξυπηρέτησης χρέους· 

 προβλέψεις για μελλοντικές ζημίες ή χρέη· 

 χρεωστικούς τόκους· 

 επισφαλείς απαιτήσεις· 

 συναλλαγματικές απώλειες· 

 τραπεζικά έξοδα τα οποία χρεώνει η τράπεζα του δικαιούχου για εμβάσματα από το 

κράτος μέλος· 

 υπερβολικές ή αλόγιστες δαπάνες· 

 εκπεστέο ΦΠΑ·  



Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] 

[συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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 ΦΠΑ που βαρύνει δημόσιο οργανισμό που ενεργεί ως δημόσια αρχή· 

 δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της αναστολής της υλοποίησης της 

δράσης· 

 συνεισφορές σε είδος από τρίτα μέρη· 

 δαπάνες που δηλώθηκαν στο πλαίσιο άλλης επιχορήγησης της ΕΕ που 

χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ιδίως έμμεσες δαπάνες, αν ο 

δικαιούχος λαμβάνει ήδη επιχορήγηση λειτουργίας η οποία χρηματοδοτείται από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ κατά την ίδια περίοδο· 

 δαπάνες για μόνιμο προσωπικό εθνικής διοίκησης για δραστηριότητες που αποτελούν 

μέρος των συνήθων δραστηριοτήτων της (δηλαδή, όχι μόνον λόγω της 

επιχορήγησης)· 

 δαπάνες για το προσωπικό ή για εκπρόσωπους των θεσμικών και λοιπών οργάνων ή 

οργανισμών της ΕΕ. 

 

3.2  Επαλήθευση των εσόδων 

 

Ο ελεγκτής πρέπει να επαληθεύει ότι ο δικαιούχος έχει δηλώσει έσοδα κατά την έννοια του 

άρθρου 5.3.3 της συμφωνίας για την επιχορήγηση, δηλαδή  

 έσοδα που προκύπτουν από τη δράση (π.χ. από την πώληση των προϊόντων, των 

υπηρεσιών και των δημοσιεύσεων, δικαιώματα εγγραφής για τη συμμετοχή σε 

συνέδρια)· 

 χρηματοδοτικές συνεισφορές που παρέχονται στον οργανισμό του δικαιούχου από τα 

μέλη του, ειδικά για να χρησιμοποιηθούν για δαπάνες που είναι επιλέξιμες στο 

πλαίσιο της δράσης. 

 

Επιπλέον, ο ελεγκτής πρέπει να επαληθεύει ότι οι υπόλοιπες δαπάνες της δράσης 

αναλήφθηκαν από τους δικαιούχους, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν χρηματοδοτικές συνεισφορές 

από τρίτα μέρη που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ειδικά για δαπάνες που είναι επιλέξιμες 

στο πλαίσιο της δράσης (εκτός από τα μέλη) (βλ. άρθρο 5.2 και 5.3.3 της συμφωνίας 

επιχορήγησης). 

 

 

3.3  Επαλήθευση του λογιστικού συστήματος του δικαιούχου 

 

Ο ελεγκτής πρέπει να επαληθεύει ότι: 

 το λογιστικό σύστημα (αναλυτικό ή άλλο κατάλληλο εσωτερικό συστήματος) καθιστά 

δυνατό τον εντοπισμό πηγών χρηματοδότησης για τη δράση και τις σχετικές 

δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου και 

 τα έξοδα/έσοδα στο πλαίσιο της επιχορήγησης έχουν καταγραφεί συστηματικά με τη 

χρησιμοποίηση συστήματος αρίθμησης που τα διακρίνει από τα έξοδα/έσοδα που 

αφορούν άλλα έργα. 



Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] 

[συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων] 
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Πιστοποιητικό για την οικονομική κατάσταση (ΠΟΚ) 

 

Προς 

[Πλήρης επωνυμία του δικαιούχου  

διεύθυνση] 

 

 

Εμείς, [πλήρης επωνυμία της εταιρείας/του οργανισμού λογιστικού ελέγχου], με έδρα 

[πλήρης διεύθυνση/πόλη/χώρα], που εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος 

πιστοποιητικού ελέγχου από [ονοματεπώνυμο και ιδιότητα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου], 

 

πιστοποιούμε δια του παρόντος 

 

ότι: 

 

1.  Διενεργήσαμε έλεγχο όσον αφορά τις δαπάνες που έχουν δηλωθεί στην οικονομική 

κατάσταση του [όνομα του δικαιούχου] («δικαιούχος»), στην οποία επισυνάπτεται το 

παρόν πιστοποιητικό ελέγχου και η οποία πρέπει να υποβληθεί στο κράτος μέλος βάσει 

της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. [συμπληρώνεται ο αριθμός] — [συμπληρώνεται το 

ακρωνύμιο], η οποία καλύπτει το κόστος για την(τις) ακόλουθη(-ες) περίοδο(-ους) 

υποβολής εκθέσεων:  [συμπληρώνεται(-ονται) η(οι) περίοδος(-οι) υποβολής εκθέσεων]. 

 

2.  Επιβεβαιώνουμε ότι ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά 

πρότυπα λογιστικού ελέγχου σε συμμόρφωση με τους δεοντολογικούς κανόνες και με 

βάση τις διατάξεις της συμφωνίας επιχορήγησης και των παραρτημάτων της (και ιδίως 

τη μεθοδολογία ελέγχου που περιγράφεται στο Παράρτημα 5). 

 

3. Η οικονομική κατάσταση εξετάστηκε και όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι [του 

συνόλου][[X]%] των δικαιολογητικών εγγράφων και των λογιστικών εγγραφών 

διενεργήθηκαν
4
, προκειμένου να επιτευχθεί η εύλογη βεβαιότητα ότι, κατά την άποψή 

μας και βάσει του ελέγχου που διενεργούμε, 

 

 οι συνολικές δαπάνες ύψους [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ποσό 

ολογράφως] EUR είναι επιλέξιμες, δηλαδή: 

 είναι πραγματικές· 

 καθορίζονται σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές του δικαιούχου· 

 προκύπτουν κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 3 της 

συμφωνίας επιχορήγησης·   

 καταγράφονται στους λογαριασμούς του δικαιούχου (κατά την ημερομηνία 

του παρόντος πιστοποιητικού ελέγχου)· 

 ανταποκρίνονται στους κανόνες επιλεξιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 6.2 

της συμφωνίας επιχορήγησης· 

 δεν περιλαμβάνουν δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες βάσει του άρθρου 6.4 της 

συμφωνίας επιχορήγησης, και ιδίως: 

                                                 
4 Όταν χρησιμοποιείται δειγματοληψία: η τεχνική δειγματοληψίας πρέπει να επεξηγείται στην έκθεση ελέγχου 

και τα δείγματα που υπόκεινται σε έλεγχο θα πρέπει να κοινοποιούνται στην έκθεση. 

 



Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] 
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 δαπάνες σχετιζόμενες με απόδοση κεφαλαίου· 

 χρέη και έξοδα εξυπηρέτησης χρέους· 

 προβλέψεις για μελλοντικές ζημίες ή χρέη· 

 χρεωστικούς τόκους· 

 επισφαλείς απαιτήσεις· 

 συναλλαγματικές απώλειες· 

 τραπεζικά έξοδα τα οποία χρεώνει η τράπεζα του δικαιούχου για 

εμβάσματα από το κράτος μέλος· 

 υπερβολικές ή αλόγιστες δαπάνες· 

 εκπεστέο ΦΠΑ·  

 ΦΠΑ που βαρύνει δημόσιο οργανισμό που ενεργεί ως δημόσια αρχή· 

 δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της αναστολής της 

υλοποίησης της δράσης· 

 συνεισφορές σε είδος που παρέχονται από τρίτα μέρη· 

 δαπάνες που δηλώθηκαν στο πλαίσιο άλλων επιχορηγήσεων της ΕΕ 

που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ιδίως έμμεσες 

δαπάνες, αν ο δικαιούχος λαμβάνει ήδη επιχορήγηση λειτουργίας η 

οποία χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά την ίδια 

περίοδο· 

 δαπάνες για μόνιμο προσωπικό εθνικής διοίκησης, για δραστηριότητες 

που αποτελούν μέρος των συνήθων δραστηριοτήτων της (δηλαδή, όχι 

μόνον λόγω της επιχορήγησης)· 

 δαπάνες για το προσωπικό ή για εκπρόσωπους των θεσμικών και 

λοιπών οργάνων ή οργανισμών της ΕΕ·  

 [καταλογίζονται σύμφωνα με τον συντελεστή μετατροπής του ευρώ που 

αναφέρεται στο άρθρο 15.6 της συμφωνίας επιχορήγησης·]  

 

 συνολικά έσοδα ύψους [συμπληρώνεται ο αριθμός] ([συμπληρώνεται το ποσό 

ολογράφως]) EUR έχουν δηλωθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.3.3 της συμφωνίας 

επιχορήγησης, και 

 

 οι λογιστικές διαδικασίες του δικαιούχου είναι σύμφωνες με τους λογιστικούς 

κανόνες του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος και καθιστούν δυνατή 

την άμεση αντιστοίχιση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για την υλοποίηση της 

δράσης που καλύπτεται από την επιχορήγηση της ΕΕ με τη συνολική κατάσταση των 

λογαριασμών που αφορούν τη συνολική δραστηριότητά του. 

 

[Ωστόσο, η ελεγκτική μας γνώμη περιέχει επιφύλαξη για: 

 

 δαπάνες ύψους [συμπληρώνεται ο αριθμός] EUR  

 

 έσοδα ύψους [συμπληρώνεται ο αριθμός] EUR 

 

που κατά την άποψή μας δεν συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανόνες.] 

 



Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] 
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4. Διαθέτουμε τα απαιτούμενα προσόντα/Είμαστε εξουσιοδοτημένοι να παραδώσουμε το 

παρόν πιστοποιητικό ελέγχου [(για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε προσάρτημα του 

παρόντος πιστοποιητικού)]. 

 

5. Ο αποδέκτης κατέβαλε τίμημα [συμπληρώνεται ο αριθμός] EUR (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ ύψους [συμπληρώνεται ο αριθμός]) για το παρόν πιστοποιητικό ελέγχου. 

[ΕΠΙΛΟΓΗ 1: Οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες (δηλαδή, πραγματοποιήθηκαν εντός 90 

ημερών από το τέλος της δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 3 της συμφωνίας 

επιχορήγησης) και περιλαμβάνονται στην οικονομική κατάσταση.][ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Οι 

δαπάνες αυτές δεν έχουν συμπεριληφθεί στην οικονομική κατάσταση.] 

 

 

Ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα  

 

 

 

 

Συνημμένα: Έκθεση ελέγχου σύμφωνα με το ISRS 4400 ή ισοδύναμο διεθνές πρότυπο 

ελέγχου στο οποίο βασίζεται το παρόν πιστοποιητικό 



Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

[1η] [2η] [3η] περιοδική τεχνική έκθεση για τη δράση [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] 

 

 

Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης:  [συμπληρώνεται ο αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης]  

Τίτλος της δράσης:    [συμπληρώνεται ο τίτλος της δράσης]  

Ημερομηνία έναρξης της δράσης:  [συμπληρώνεται ηη/μμ/εεεε]  

Διάρκεια της δράσης:    [συμπληρώνεται η διάρκεια σε μήνες]  

Καλυπτόμενη από την έκθεση χρονική περίοδος: από [συμπληρώνεται ηη/μμ/εεεε] έως 

[συμπληρώνεται ηη/μμ/εεεε] 

 

 

1) Περιγραφή των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν με αιτιολόγηση για τυχόν 

αποκλίσεις ως προς τις προβλεπόμενες δραστηριότητες(το πολύ 1500 χαρακτήρες ανά 

δραστηριότητα) 

 
 Περιγραφή των 

προβλεπόμενων 

δραστηριοτήτων στο 

έργο1)  με αναφορά 

των εκτιμώμενων 

δεικτών εκροών και 

αποτελεσμάτων2) 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιήθηκαν, 

με τους δείκτες 

εκροών και 

αποτελεσμάτων  

 

Εξηγήσεις που να αιτιολογούν 

τις διαφορές μεταξύ των 

δραστηριοτήτων που 

αναμενόταν να 

πραγματοποιηθούν και εκείνων 

που όντως πραγματοποιήθηκαν 

Δραστηριότητα 1  

[τίτλος] 

 

 

 

 

  

Δραστηριότητα 2 

[τίτλος] 

 

   

Δραστηριότητα 3 

[τίτλος] 

 

 

 

  

Δραστηριότητα N 

[τίτλος] 

 

   

1)  Παράρτημα 1 της συμφωνίας επιχορήγησης 
2) Πρβλ. άρθρο 22 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής 

 

 

2) Εσωκλείονται αντίγραφα όλου του χρησιμοποιούμενου υλικού και των γραφικών 

στοιχείων που δεν έχουν ακόμη υποβληθεί  

 

 



Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Τελική τεχνική έκθεση για τη δράση [συμπληρώνεται το ακρωνύμιο] 

 

Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης:  [συμπληρώνεται ο αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης]  

Τίτλος της δράσης:    [συμπληρώνεται ο τίτλος της δράσης]  

Ημερομηνία έναρξης της δράσης:  [συμπληρώνεται ηη/μμ/εεεε]  

Διάρκεια της δράσης:    [συμπληρώνεται η διάρκεια σε μήνες]  

 

 

1) Επισκόπηση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν και των επιτευχθέντων 

αποτελεσμάτων της δράσης, με χρήση ιδίως των δεικτών αντικτύπου που αναφέρονται στο 

άρθρο 22 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής (το πολύ 6000 

χαρακτήρες) 

 
 

 

 

 

 

2) Σύνοψη προς δημοσίευση (το πολύ 3000 χαρακτήρες) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


