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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

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

στην απασχόληση και την ανάπτυξη»), το ΕΚΤ+, το ΤΔΜ, το Ταμείο Συνοχής και το 

ΕΤΘΑ – άρθρο 16 παράγραφος 3 

CCI  

Τίτλος στα αγγλικά [255 χαρακτήρες
*] 

Τίτλος στην εθνική γλώσσα ή 

γλώσσες 

[255] 

Έκδοση  

Πρώτο έτος [4] 

Τελευταίο έτος [4] 

Επιλέξιμο από  

Επιλέξιμο έως  

Αριθμός απόφασης της 

Επιτροπής 

 

Ημερομηνία απόφασης της 

Επιτροπής 

 

Αριθμός τροποποιητικής 

απόφασης του κράτους 

μέλους 

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος 

της τροποποιητικής 

απόφασης του κράτους 

μέλους 

 

Μη ουσιαστική μεταφορά 

(άρθρο 19 παράγραφος 5) 

Ναι/Όχι 

Περιφέρειες NUTS που 

καλύπτει το πρόγραμμα (άνευ 

αντικειμένου για το ΕΤΘΑ) 

 

Οικείο ταμείο  ΕΤΠΑ 

 Ταμείο Συνοχής 

 ΕΚΤ+ 

 ΤΔΜ 

 ΕΤΘΑ 

* Ο αριθμός σε αγκύλες αναφέρεται στον αριθμό χαρακτήρων. 
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1. Στρατηγική του προγράμματος: κύριες προκλήσεις ανάπτυξης και πολιτικές 

απαντήσεις 

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημεία i)-vii) και στοιχείο β) 

Πεδίο κειμένου [30 000] 

 

Για το στόχο για την απασχόληση και την ανάπτυξη: 

Πίνακας 1 

Στόχος 

πολιτικής  

Ειδικός στόχος 

ή ειδική 

προτεραιότητα*  

Αιτιολόγηση (συνοπτικά) 

  [2 000 ανά ειδικό στόχο ή ειδική προτεραιότητα ΕΚΤ+] 

* Ειδικές προτεραιότητες σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚΤ+ 

 

Για το ΕΤΘΑ: 

Πίνακας 1Α 

Στόχος 

πολιτικής  

Προτεραιότητα Ανάλυση SWOT (για κάθε 

προτεραιότητα) 

 

Αιτιολόγηση (συνοπτικά) 

  Πλεονεκτήματα 

[10 000 ανά προτεραιότητα]  

[20 000 ανά προτεραιότητα] 

Αδυναμίες 

[10 000 ανά προτεραιότητα] 

Ευκαιρίες 

[10 000 ανά προτεραιότητα] 

Απειλές 

[10 000 ανά προτεραιότητα] 

Προσδιορισμός των αναγκών με 

βάση την ανάλυση SWOT και 

λαμβανομένων υπόψη των 

στοιχείων που ορίζονται στο άρθρο 

9 παράγραφος 6 του κανονισμού 

ΕΤΘΑ 

[10 000 ανά προτεραιότητα] 
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2. Προτεραιότητες εκτός της τεχνικής βοήθειας 

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 2 και παράγραφος 3 στοιχείο γ) 

Πίνακας 1 Τ: Δομή προγράμματος* 

ID Τίτλος [300] ΤΒ Βάση 

υπολογισμού 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας που 

υποστηρίζεται 

Ειδικός 

στόχος που 

έχει επιλεγεί 

1 Προτεραιότητα 1 Όχι  ΕΤΠΑ Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

ΕΣ 1 

Μετάβασης 

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

ΕΣ 2 

Εξόχως απόκεντρες 

και 

αραιοκατοικημένες 

Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

ΕΣ 3 

2 Προτεραιότητα 2 Όχι  ΕΚΤ+ 

 

Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

ΕΣ 4 

Μετάβασης 

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

ΕΣ 5 

Εξόχως απόκεντρες 

και 

αραιοκατοικημένες 

3 Προτεραιότητα 3 Όχι  ΤΣ Α/Α ΕΣ 6 

4 Προτεραιότητα 4 Όχι  ΤΔΜ* Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

ΕΣ ΤΔΜ 

Μετάβασης 

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

5 Προτεραιότητα «Τεχνική 

βοήθεια» 

Ναι    ΑΑ 

.. Ειδική προτεραιότητα 

«Απασχόληση των νέων» 

Όχι  ΕΚΤ+   

.. Ειδική προτεραιότητα 

«Ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις» 

Όχι  ΕΚΤ+   

.. Ειδική προτεραιότητα 

«Καινοτόμες δράσεις» 

Όχι  ΕΚΤ+  ΕΣ 8 

 Ειδική προτεραιότητα 

«Υλικές στερήσεις» 

Όχι  ΕΚΤ+  ΕΣ 9 

* Τα στοιχεία σ’ αυτόν τον πίνακα θα χρησιμεύσουν ως τεχνικές πληροφορίες για την προσυμπλήρωση άλλων πεδίων και 

πινάκων στο υπόδειγμα σε ηλεκτρονική μορφή. Άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑ. 

* Περιλαμβάνει την κατανομή του ΤΔΜ και την πρόσθετη στήριξη που μεταφέρεται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+. 
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2.Α Προτεραιότητες εκτός της τεχνικής βοήθειας 

2.Α.1 Τίτλος της προτεραιότητας [300] (επαναλαμβάνεται για κάθε προτεραιότητα)* 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά μια σχετική ειδική σύσταση ανά χώρα 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά την απασχόληση των νέων 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά καινοτόμες δράσεις 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τους πλέον άπορους του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο σημείο xi) 

του άρθρου 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού ΕΚΤ+** 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τους πλέον άπορους  του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο σημείο x) 

του άρθρου 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού ΕΚΤ+
1
 

* Πίνακας που εφαρμόζεται στις προτεραιότητες του ΕΚΤ+ 

** Αν σημειωθεί, μεταβείτε στο τμήμα 2.Α.α2 

2.Α.2 Ειδικός στόχος
2
 - επαναλαμβάνεται για κάθε επιλεγέντα ειδικό στόχο, για 

προτεραιότητες εκτός της τεχνικής βοήθειας 

2.A.2.1 Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημεία i), iii) ), iiiα), iv), v) και vi)· του ΚΚΔ 

Σχετικά είδη δράσεων — άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i) του ΚΚΔ, άρθρο 6 

παράγραφος 2 Κανονισμός ΕΚΤ+: 

Πεδίο κειμένου [8 000] 

Βασικές ομάδες-στόχοι – άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του  ΚΚΔ: 

Πεδίο κειμένου [1 000] 

Δράσεις που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και τη μη διάκριση – άρθρο 17 παράγραφος 

3 στοιχείο δ) σημείο iiia) του ΚΚΔ 

Πεδίο κειμένου [2 000] 

Ένδειξη για τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης χρήσης 

των εδαφικών εργαλείων – άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv) του ΚΚΔ 

Πεδίο κειμένου [2 000] 

Διαπεριφερειακές, διασυνοριακές και διακρατικές δράσεις  – άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο 

δ) σημείο v) του ΚΚΔ 

Πεδίο κειμένου [2 000] 

Προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων – άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο vi) του ΚΚΔ 

Πεδίο κειμένου [1 000] 

                                                 
1
 Στην περίπτωση που ληφθούν υπόψη οι πόροι του ειδικού στόχου στο σημείο (x) του άρθρου 4 παράγραφος 1 

του Καν ΕΚΤ+ για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 4 του Καν ΕΚΤ+. 
2
 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο xi) του κανονισμού ΕΚΤ+. 



 

5 

 

2.A.2.1.2 Δείκτες 

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) 

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα  Ειδικός 

στόχος 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID 

[5] 

Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος (2029) 

 

         

         

 

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 

Προτεραιότη

τα  

Ειδικ

ός 

στόχο

ς  

Ταμεί

ο 

Κατηγορί

α 

περιφέρει

ας 

I

D 

[5

] 

Δείκτ

ης 

[255] 

Μονάδ

α 

μέτρησ

ης 

Τιμή 

βάσης ή 

αναφορ

άς 

Έτος 

αναφορ

άς 

Στόχ

ος 

(2029

) 

 

Πηγή 

δεδομέν

ων [200] 

Παρατηρήσ

εις [200] 

            

            

2.A.2.3 Ενδεικτική κατανομή των πόρων του προγράμματος (ΕΕ) ανά είδος παρέμβασης 
(άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑ) 

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο vii) 

Πίνακας 4: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

 

Πίνακας 5: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 
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Πίνακας 6: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

 

Πίνακας 7: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

2.A.2.3 bis Ενδεικτική κατανομή των πόρων του προγράμματος (ΕΕ) ανά είδος 

παρέμβασης για το ΕΤΘΑ 

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του ΚΚΔ 

 

Πίνακας 7  bis 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ειδικός 

στόχος 

Είδος 

παρέμβασης 

Κωδικός  Ποσό (EUR) 

     

 

2.Α.2.α Ειδικός στόχος «Αντιμετώπιση των υλικών στερήσεων» 

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3· του ΚΚΔ 

Είδη υποστήριξης 

Πεδίο κειμένου [2 000] 

Βασικές ομάδες-στόχοι 

Πεδίο κειμένου [2 000] 

Περιγραφή των εθνικών ή περιφερειακών καθεστώτων στήριξης. 

Πεδίο κειμένου [2 000] 

Κριτήρια για την επιλογή των πράξεων
3
 

Πεδίο κειμένου [4 000] 

 

                                                 
3
 Μόνο για προγράμματα που περιορίζονται στον ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) σημείο vii) του κανονισμού ΕΚΤ+. 
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2.Β. Προτεραιότητα «Τεχνική βοήθεια» 

2.Β.1 Προτεραιότητα «Τεχνική βοήθεια» σύµφωνα µε το άρθρο 30 παράγραφος 4 - 

επαναλαμβάνεται για κάθε προτεραιότητα ΤΒ 

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο e bis) του ΚΚΔ 

2.Β.1.1 Παρέμβαση από τα Ταμεία 

Οι σχετικοί τύποι δράσεων – Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο e bis) σημείο i) του ΚΚΔ 

Πεδίο κειμένου [8 000]  

Βασικές ομάδες-στόχοι – Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο e bis) σημείο iii) του ΚΚΔ 

Πεδίο κειμένου [1 000] 

 

2.Β.1.2 Δείκτες 

Δείκτες εκροής με τα αντίστοιχα ορόσημα και στόχους 

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο e) bis) σημείο ii) του ΚΚΔ 

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα  Ειδικός 

στόχος  

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID 

[5] 

Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος 

(2029) 

 

         

         

 

2.Β.1.3 Ενδεικτική κατανομή των πόρων του προγράμματος (ΕΕ) ανά είδος παρέμβασης 

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο e) bis) σημείο iv) του ΚΚΔ 

 

Πίνακας 8: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κωδικός  Ποσό (EUR) 
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Πίνακας 9: Διάσταση 5 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κωδικός  Ποσό (EUR) 

     

2.Β.2 Προτεραιότητα «Τεχνική βοήθεια» σύµφωνα µε το άρθρο 32 - επαναλαμβάνεται 

για κάθε προτεραιότητα ΤΒ 

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο e) του ΚΚΔ 

2.Β.2.1 Παρέμβαση από τα Ταμεία 

Περιγραφή της τεχνικής βοήθειας βάσει πληρωμών που δεν συνδέονται με δαπάνες – άρθρο 32 

Πεδίο κειμένου [3 000]  

 

2.Β.2.2 Ενδεικτική κατανομή των πόρων του προγράμματος (ΕΕ) ανά είδος παρέμβασης 

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο e) σημείο iv) του ΚΚΔ 

Πίνακας 8: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κωδικός  Ποσό (EUR) 

     

 

Πίνακας 9: Διάσταση 5 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κωδικός  Ποσό (EUR) 
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3. Σχέδιο χρηματοδότησης 

Παραπομπή:  Άρθρο 17 παράγραφος 3) στοιχείο στ) σημεία i)-iii)· άρθρο 106 παράγραφοι 1-3, 

άρθρο 10· άρθρο 21· του ΚΚΔ,  

3.A Μεταφορές και συνεισφορές
4
 

Παραπομπή: Άρθρο 10· άρθρο 21· του ΚΚΔ 

 Τροποποίηση του προγράμματος που αφορά το άρθρο 10 του ΚΚΔ (συνεισφορά στον 

μηχανισμό InvestEU) 

 Τροποποίηση του προγράμματος που αφορά το άρθρο 21 του ΚΚΔ (μεταφορές σε μέσα 

υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση μεταξύ ταμείων επιμερισμένης διαχείρισης 

συμπεριλαμβάνοντας τις μεταφορές μεταξύ των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής) 

 

Πίνακας 15: Συνεισφορές στον μηχανισμό InvestEU* 

 Κατηγορία 

περιφερειών 

Σκέλος 1 Σκέλος 2 Σκέλος 3 Σκέλος 4 Σκέλος 5 Ποσό 

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

+(δ)+(ε) 

ΕΤΠΑ Περισσότερο 

αναπτυγμένες 
      

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
      

Μετάβασης       

Εξόχως 

απόκεντρες και 

βόρειες 
αραιοκατοικημένες 

      

ΕΚΤ+ Περισσότερο 

αναπτυγμένες 
      

Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

      

Μετάβασης       

Εξόχως 
απόκεντρες 

      

ΤΔΜ* Περισσότερο 

αναπτυγμένες 
      

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
      

Μετάβασης       

ΤΣ        

                                                 
4
 Εφαρμόζεται μόνο τροποποιήσεις προγραμμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 21 του ΚΚΔ. 
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ΕΤΘΑ        

Σύνολο        

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

* Αρχική κατανομή του ΤΔΜ (χωρίς μεταφορά πρόσθετων πόρων) στα όρια που θέτει το άρθρο 21. 

 

Πεδίο κειμένου [3 500] (αιτιολόγηση), λαμβάνοντας υπόψη πως αυτά τα ποσά συνεισφέρουν 

στην επίτευξη των στόχων πολιτικής στην ΣΠ σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1) του 

κανονισμού για το InvestEU 

 

Πίνακας 16: Μεταφορές σε μέσα υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση*  

Ταμείο Κατηγορία 

περιφερειώ

ν 

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

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

ΕΤΠΑ Περισσότερο 

αναπτυγμένες 
      

Μετάβασης       

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
      

Εξόχως 
απόκεντρες 

και βόρειες 

αραιοκατοικη
μένες 

      

ΕΚΤ+ Περισσότερο 

αναπτυγμένες 
      

Μετάβασης       

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
      

Εξόχως 

απόκεντρες 
      

ΤΣ        

ΕΤΘΑ        

Σύνολο        

* Σωρευτικά ποσά για όλες τις μεταφορές κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. 
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Αιτιολόγηση της προτεινόμενης μεταφοράς – Άρθρο 21 παράγραφος 3 

Πεδίο κειμένου [3 000] (αιτιολόγηση), λαμβάνοντας υπόψη πως αυτά τα ποσά συνεισφέρουν 

στην επίτευξη των στόχων πολιτικής στην ΣΠ σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1) του 

κανονισμού InvestEU 
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Πίνακας 17: Μεταφορές μεταξύ ταμείων επιμερισμένης διαχείρισης, συμπεριλαμβάνοντας τις μεταφορές μεταξύ τωνΤαμείων της πολιτικής συνοχής* 

 ΕΤΠΑ ΕΚΤ+ Τ

Σ 

ΕΤΘ

Α 

ΤΑΜΕ

: 

ΤΕ

Α 

ΜΔΣ

Θ 

Σύνολ

ο  

Περισσότερ
ο 

αναπτυγμέν

ες 

Μετάβαση
ς 

Λιγότερο 
αναπτυγμέν

ες 

Εξόχως 
απόκεντρες και 

βόρειες 

αραιοκατοικημέν
ες 

Περισσότερ
ο 

αναπτυγμέν

ες 

Μετάβαση
ς 

Λιγότερο 
αναπτυγμέν

ες 

Εξόχως 
απόκεντρε

ς 

ΕΤΠΑ Περισσότερο 

αναπτυγμένες 
              

Μετάβασης               

Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

              

Εξόχως 

απόκεντρες και 

βόρειες 

αραιοκατοικημέν

ες 

              

ΕΚΤ+ Περισσότερο 
αναπτυγμένες 

              

Μετάβασης                

Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

              

Εξόχως 

απόκεντρες  
              

ΤΣ                

ΕΤΘΑ                

Σύνολ

ο 

               

* Σωρευτικά ποσά για όλες τις μεταφορές κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού – μεταφορά μέχρι 5% συνολικά της αρχικής εθνικής κατανομής κάθε Ταμείου σε άλλο Ταμείο ή Ταμεία και μια πρόσθετη 
μεταφορά μέχρι 5% συνολικά της αρχικής εθνικής κατανομής ανά Ταμείομεταξύ του ΕΤΠΑ, του ΕΚτ+ και του Ταμείου Συνοχής των συνολικών πόρων του Κράτους Μέλους στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 

απασχόληση και την ανάπτυξη» 
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Αιτιολόγηση της προτεινόμενης μεταφοράς – Άρθρο 21 παράγραφος 3 

Πεδίο κειμένου [3 000] 

 

Πίνακας 18: Αρχική κατανομή για το ΤΔΜ στο πρόγραμμα
1
 

Παραπομπή: Άρθρο 21·παράγραφος α 

 Αρχική κατανομή για το ΤΔΜ στο πρόγραμμα* ανά κατηγορία περιφέρειας 

Περισσότερο αναπτυγμένες Μετάβασης Λιγότερο αναπτυγμένες 

Αρχική κατανομή για το ΤΔΜ μέσα 

στο πρόγραμμα* 

   

* Πρόγραμμα με την κατανομή για το ΤΔΜ 

1 
Όταν το οικείο Ταμείο είναι το ΤΔΜ (βασικά στοιχεία Προγράμματος, σελίδα 1 του υποδείγματος) 

 

Υποχρεωτική μεταφορά πόρων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ ως συμπληρωματική στήριξη στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης
2
 

Κατανομή στο ΤΔΜ  αφορά εσωτερικές μεταφορές  μέσα στο πρόγραμμα με την κατανομή του ΤΔΜ (Πίνακας 18Α) 

 αφορά μεταφορές από άλλα προγράμματα στο πρόγραμμα με την κατανομή του ΤΔΜ (Πίνακας 18Β) 

  Α/Α (δηλ καμία στήριξη από το ΤΔΜ στο πρόγραμμα) 

2 
Στην περίπτωση που ένα πρόγραμμα που λαμβάνει στήριξη από το ΤΔΜ, λάβει συμπληρωματική στήριξη (βλ. άρθρο 21 παράγραφος α) μέσα στο πρόγραμμα και από άλλα 

προγράμματα πρέπει να συμπληρωθεί και ο Πίνακας 18Α και ο Πίνακας 18Β. 
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Πίνακας 18Α: Μεταφορά πόρων από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) μέσα στο πρόγραμμα 

 Κατανομή ΤΔΜ μέσα στο πρόγραμμα* ανά κατηγορία περιφέρειας 

Περισσότερο αναπτυγμένες Μετάβασης Λιγότερο αναπτυγμένες 

Μεταφορές μέσα το πρόγραμμα* (πρόσθετη στήριξη) ανά 

κατηγορία περιφέρειας 

   

ΕΤΠΑ Περισσότερο αναπτυγμένες    

Μετάβασης    

Λιγότερο αναπτυγμένες    

Εξόχως απόκεντρες και βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

   

ΕΚΤ+ Περισσότερο αναπτυγμένες    

Μετάβασης    

Λιγότερο αναπτυγμένες    

Εξόχως απόκεντρες και βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

   

Σύνολο Περισσότερο αναπτυγμένες    

 Μετάβασης    

 Λιγότερο αναπτυγμένες    

 Εξόχως απόκεντρες και βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

   

* Πρόγραμμα με την κατανομή του ΤΔΜ 
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Πίνακας 18Β: Μεταφορά πόρων ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ από άλλο(α) πρόγραμμα(τα) στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) του εν λόγω προγράμματος  

 Πρόσθετη στήριξη του ΤΔΜ στο εν λόγω πρόγραμμα (αριθμός CCI)* ανά κατηγορία περιφέρειας 

Περισσότερο αναπτυγμένες Μετάβασης Λιγότερο αναπτυγμένες 

Μεταφορά(ές) από άλλο(α) πρόγραμμα(τα)** (πρόσθετη 

στήριξη) ανά κατηγορία περιφέρειας 

   

Πρόγραμμα 1 (αριθμός CCI)    

ΕΤΠΑ Περισσότερο αναπτυγμένες    

 Μετάβασης    

 Λιγότερο αναπτυγμένες    

 Εξόχως απόκεντρες και βόρειες 

αραιοκατοικημένες 
   

ΕΚΤ+ Περισσότερο αναπτυγμένες    

 Μετάβασης    

 Λιγότερο αναπτυγμένες    

 Εξόχως απόκεντρες και βόρειες 

αραιοκατοικημένες 
   

Πρόγραμμα 2 (αριθμός CCI)    

Πρόγραμμα 3 (αριθμός CCI)    

Σύνολο ΕΤΠΑ Περισσότερο αναπτυγμένες    
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 Μετάβασης    

 Λιγότερο αναπτυγμένες    

 Εξόχως απόκεντρες και βόρειες 

αραιοκατοικημένες 
   

Σύνολο ΕΚΤ+ Περισσότερο αναπτυγμένες    

 Μετάβασης    

 Λιγότερο αναπτυγμένες    

 Εξόχως απόκεντρες και βόρειες 

αραιοκατοικημένες 
   

Σύνολο     

* πρόγραμμα με την κατανομή του ΤΔΜ, το οποίο λαμβάνει πρόσθετη στήριξη από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ 

** πρόγραμμα που παρέχει την πρόσθετη στήριξη από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ (πηγή) 

 

Αιτιολόγηση της υποχρεωτικής μεταφοράς από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ με βάση τους προγραμματισμένους τύπους παρέμβασης – Άρθρο 

17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο viii) 

Πεδίο κειμένου [3 000] 

 

3.1 Χρηματοδοτικά κονδύλια ανά έτος 

Παραπομπή:  Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο στ) σημείο i) του ΚΚΔ 
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Πίνακας 10: Χρηματοδοτικά κονδύλια ανά έτος 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Σύνολο  

ΕΤΠΑ* Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

        

Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

        

Μετάβασης         

Εξόχως 

απόκεντρες και 

βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

        

Σύνολο          

ΕΚΤ+* Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

        

Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

        

Μετάβασης         

Εξόχως 

απόκεντρες και 

βόρειες 

αραιοκατοικημένες 

        

Σύνολο           

ΤΔΜ** Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
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Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

        

Μετάβασης         

Σύνολο          

Ταμείο 

Συνοχής 

Α/Α         

ΕΤΘΑ Α/Α         

Σύνολο           

* Ποσά μετά την υποχρεωτική μεταφορά, ήτοι αν η υποχρεωτική μεταφορά από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ προέρχεται από το εν λόγω πρόγραμμα, τα ποσά του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ δεν 

περιλαμβάνουν τα μεταφερόμενα ποσά. 

** Υποδεικνύει τους συνολικούς πόρους του ΤΔΜ ως αποτέλεσμα του Πίνακα 18 (ήτοι κατανομή του ΤΔΜ και πρόσθετη στήριξη που μεταφέρεται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+). 
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3.2 Σύνολο χρηματοδοτικών κονδυλίων ανά Ταμείο και εθνική συγχρηματοδότηση*
 

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

Για τον στόχο για την απασχόληση και την ανάπτυξη: 

Πίνακας 11: Σύνολο χρηματοδοτικών κονδυλίων ανά Ταμείο και εθνική συγχρηματοδότηση 

Στόχος 

πολιτικής/ 

ΤΔΜ 

ή ΤΒ 

Προτεραιότητα Βάση για τον 

υπολογισμό της 

ενωσιακής 

στήριξης 

(συνολικής ή 

δημόσιας) 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας**  

Συνεισφορά 

της ΕΕ 

Εθνική 

συνεισφορά 

Ενδεικτική ανάλυση 

της εθνικής 

συμμετοχής 

Σύνολο Ποσοστό 

συγχρηματοδότησης 

δημόσια  ιδιωτική  

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

 Προτεραιότητα 1 Δ/Σ ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες       

Περισσότερο αναπτυγμένες       

Μετάβασης       

Ειδικά κονδύλια για εξόχως 

απόκεντρες και βόρειες 

αραιοκατοικημένες 
περιοχές 

      

 Προτεραιότητα 2  ΕΚΤ+ Λιγότερο αναπτυγμένες       

Περισσότερο αναπτυγμένες       

Μετάβασης       

Εξόχως απόκεντρες και 

βόρειες 

αραιοκατοικημένες 
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 Προτεραιότητα 3  ΤΔΜ**** Λιγότερο αναπτυγμένες       

Περισσότερο αναπτυγμένες       

Μετάβασης       

 Προτεραιότητα 4  ΤΣ        

ΤΒ ΤΒ άρθρο 29 

ΚΚΔ 

 ΕΤΠΑ ή 

ΕΚΤ+ ή 
ΤΣ ή 

ΤΔΜ 

       

 ΤΒ άρθρο 30 
ΚΚΔ 

 ΕΤΠΑ ή 
ΕΚΤ+ ή 

ΤΣ ή 

ΤΔΜ 

       

Σύνολο ΕΤΠΑ 

 

  Περισσότερο αναπτυγμένες       

  Μετάβασης       

  Λιγότερο αναπτυγμένες       

  Ειδικά κονδύλια για εξόχως 

απόκεντρες και βόρειες 
αραιοκατοικημένες 

περιοχές 

      

Σύνολο ΕΚΤ+ 

 

  Περισσότερο αναπτυγμένες       

  Μετάβασης       

  Λιγότερο αναπτυγμένες       

  Εξόχως απόκεντρες       

Σύνολο ΤΔΜ   Περισσότερο αναπτυγμένες       
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  Μετάβασης       

  Λιγότερο αναπτυγμένες       

Σύνολο ΤΣ  Α/Α        

Γενικό σύνολο          

* Πριν από την ενδιάμεση επανεξέταση το 2025 για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΤΣ και το ΤΔΜ, χρηματοδοτικά κονδύλια μόνο για τα έτη 2021 έως 2025. [Το σημείο αυτό αναμένεται να τροποποιηθεί ώστε να καλύπτει τα 

έτη 2021 έως 2027 και να περιλαμβάνει το ποσό ευελιξίας]. 

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

περιοχές. Για το ΕΚΤ+: λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, περιφέρειες μετάβασης, περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και, κατά περίπτωση, πρόσθετα κονδύλια για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Για το 

Ταμείο Συνοχής: άνευ αντικειμένου. Για την παροχή τεχνικής βοήθειας, η εφαρμογή των κατηγοριών περιφερειών εξαρτάται από την επιλογή ταμείου. 

*** Κατά περίπτωση για όλες τις κατηγορίες περιφερειών. 

**** Υποδεικνύει τους συνολικούς πόρους του ΤΔΜ ως αποτέλεσμα του Πίνακα 18 (ήτοι κατανομή του ΤΔΜ και πρόσθετη στήριξη που μεταφέρεται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+). 
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Για το ΕΤΘΑ: 

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο στ) σημείο iii) του ΚΚΔ 

Προγράμματα ΕΤΘΑ που χρησιμοποιούν τεχνική βοήθεια κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 

παράγραφος 4 σύμφωνα με την επιλογή που έγινε στο μέρος 4 bis του Συµφωνίας Εταιρικής 

Σχέσης 

Πίνακας 11 A Σύνολο χρηματοδοτικών κονδυλίων ανά Ταμείο και εθνική συγχρηματοδότηση 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος 
(ονοματολογία 

που καθορίζεται 

στον κανονισμό 

ΕΤΘΑ) 

Βάση για τον 

υπολογισμό 

της ενωσιακής 

στήριξης 

Συνεισφορά της 

ΕΕ 

Εθνική 

δημόσια 

συνεισφορά 

Σύνολο Ποσοστό 

συγχρηματοδότησης 

Προτεραιότητα 

1 

1.1 Δημόσια     

1.2 Δημόσια     

1.3 Δημόσια     

1.4 Δημόσια     

1.5 Δημόσια     

Προτεραιότητα 

2 

2.1 Δημόσια     

Προτεραιότητα 

3 

3.1 Δημόσια     

Προτεραιότητα 

4 

4.1 Δημόσια     

Τεχνική 

βοήθεια 

σύμφωνα με το 

άρθρο 30 

παράγραφος 4 

5.1 Δημόσια     

Τεχνική 

βοήθεια 

σύμφωνα με το 

άρθρο 32 

5.2 Δημόσια     

 

Προγράμματα ΕΤΘΑ που χρησιμοποιούν τεχνική βοήθεια κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 

παράγραφος 5 σύμφωνα με την επιλογή που έγινε στο μέρος 4 bis του Συµφωνίας Εταιρικής 

Σχέσης 

Πίνακας 11 A Σύνολο χρηματοδοτικών κονδυλίων ανά Ταμείο και εθνική συγχρηματοδότηση 

Προτεραιότητ

α 

Ειδικός 

στόχος 
(ονοματολογί

α που 

Βάση για 

τον 

υπολογισμ

Συνεισφορά της ΕΕ Εθνική 

δημόσια 

συνεισφορ

Σύνολ

ο 

Ποσοστό 

συγχρηματοδότησης

* Συνεισφορ Συνεισφορ
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καθορίζεται 

στον 

κανονισμό 

ΕΤΘΑ) 

ό 

της 

ενωσιακής 

στήριξης 

ά της ΕΕ 

χωρίς ΤΒ 

κατ’ 

εφαρμογή 

του άρθρου 

30(5) 

ά της ΕΕ 

για την ΤΒ 

κατ’ 

εφαρμογή 

του άρθρου 

30(5)*** 

ά 

Προτεραιότητα 

1 

1.1 Δημόσια      

1.2 Δημόσια      

1.3 Δημόσια      

1.4 Δημόσια      

1.5 Δημόσια      

Προτεραιότητα 

2 

2.1 Δημόσια      

Προτεραιότητα 

3 

3.1 Δημόσια      

Προτεραιότητα 

4 

4.1 Δημόσια      

Τεχνική 

βοήθεια  

(Άρθρο 32) 

5.1 Δημόσια      

*** Σύμφωνα με τα ποσοστά που τέθηκαν στο άρθρου 30 παράγραφος 5 ΚΚΔ 

 

4. Αναγκαίοι πρόσφοροι όροι 

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο η) 

Πίνακας 12: Αναγκαίοι πρόσφοροι όροι 

Αναγκαίοι 

πρόσφοροι 

όροι 

Ταμείο Ειδικός 

στόχος 

(Α/Α για 

το ΕΤΘΑ) 

Πλήρωση 

αναγκαίου 

πρόσφορου 

όρου 

Κριτήρια  Εκπλήρωση 

των 

κριτηρίων 

Παραπομπή 

σε σχετικά 

έγγραφα  

Αιτιολόγηση  

   Ναι/Όχι Κριτήριο 1 Ν/Ο [500] [1 000] 

    Κριτήριο 2 Ν/Ο   

5. Αρχές του προγράμματος  

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3) στοιχείο ι)· άρθρο 65, άρθρο 78 του ΚΚΔ 

Πίνακας 13: Αρχές του προγράμματος 
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Αρχές του προγράμματος  Επωνυμία του φορέα 

[500] 
Όνομα υπεύθυνου 

επικοινωνίας [200] 

 

Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου 

[200] 

Διαχειριστική αρχή    

Ελεγκτική αρχή    

Φορέας που λαμβάνει 

πληρωμές από την 

Επιτροπή 

   

Κατά περίπτωση, φορέας ή 

φορείς που λαμβάνουν 

πληρωμές από την 

Επιτροπή σε περίπτωση ΤΒ 

κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 

30 παράγραφος 5 

   

Λογιστικός έλεγχος στην 

περίπτωση που ο έλεγχος 

ανατίθεται σε άλλο φορέα 

από τη διαχειριστική αρχή  

   

 

Παραπομπή: 4
η
 παράγραφος του Άρθρου 17 παράγραφος 3 ΚΚΔ) 

Η κατανοµή των επιστρεφόμενων ποσών για την τεχνική βοήθεια κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 

30 παράγραφος 5 αν έχουν προσδιοριστεί περισσότεροι φορείς για να λαμβάνουν πληρωμές 

από την Επιτροπή 

Πίνακας 13 bis: Μέρος του ποσοστού που ορίζεται στο άρθρο 30 παράγραφος 5 στοιχείο β που θα κατβήθεί 

στους φορείς που λαμβάνουν πληρωμές από την Επιτροπή στην περίπτωση τεχνικής βοήθειας κατ’  εφαρμογή 

του άρθρου 30 παράγραφος 5 (σε ποσοστιαίες µονάδες) 

Φορέας 1 ποσοστιαίες µονάδες 

Φορέας 2 ποσοστιαίες µονάδες 

 

 

6. Εταιρική σχέση  

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) ΚΚΔ 
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Πεδίο κειμένου [10 000] 

7. Επικοινωνία και προβολή 

Παραπομπή:  άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο θ) του ΚΚΔ· άρθρο 42 παράγραφος 2 του ΚΚΔ  

Πεδίο κειμένου [4 500] 

8. Χρήση μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και 

χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες 

Παραπομπή: Άρθρα 88 και 89 του ΚΚΔ 

Πίνακας 14: Χρήση μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και χρηματοδότησης που 

δεν συνδέεται με δαπάνες 

Ένδειξη χρήσης των άρθρων 88 και 89 του ΚΚΔ* Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Ειδικός 

στόχος 

(στόχος 

«Απασχόληση 

και 

ανάπτυξη») ή 

Τομέας 

στήριξης 

(ΕΤΘΑ) 

Χρήση επιστροφής επιλέξιμων δαπανών βάσει μοναδιαίων δαπανών, 

εφάπαξ ποσών και κατ’ αποκοπή συντελεστών στο πλαίσιο 

προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 88 του ΚΚΔ 

Προτεραιότητα 

1 

ΕΤΠΑ ΕΣ 1 

ΕΣ 2 

Προτεραιότητα 

2 

ΕΚΤ+ ΕΣ 3 

ΕΣ 4 

Προτεραιότητα 

3 

ΤΣ ΕΣ 5 

ΕΣ 6 

Προτεραιότητα 

4 

ΤΔΜ ΕΣ ΤΔΜ 

Χρήση χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες σύμφωνα με 

το άρθρο 89 του ΚΚΔ 

Προτεραιότητα 

1 

ΕΤΠΑ ΕΣ 7 

ΕΣ 8 

Προτεραιότητα 

2 

ΕΚΤ+ ΕΣ 9 

ΕΣ 10 

Προτεραιότητα 

3 

ΤΣ ΕΣ 11 

ΕΣ 12 
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Προτεραιότητα 

4 

ΤΔΜ ΕΣ ΤΔΜ 

* Πλήρεις πληροφορίες παρέχονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιέχονται στα παραρτήματα του ΚΚΔ. 
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Προσάρτημα 1: Συνεισφορά της ΕΕ που βασίζεται σε μοναδιαία κόστη, εφάπαξ ποσά και κατ’ 

αποκοπή ποσά 

Υπόδειγμα για την υποβολή δεδομένων προς εξέταση από την Επιτροπή 

(άρθρο 88) 

 

Ημερομηνία υποβολής της πρότασης  

Τρέχουσα έκδοση   
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A. Σύνοψη των κύριων στοιχείων  

Προτεραιότητα  Ταμείο Ειδικός 

στόχος 

Κατηγορία 

περιφέρειας  

Εκτιμώμενο 

ποσοστό των 

εκτιμώμενων 

χρηματοδοτικών 

κονδυλίων στο 

πλαίσιο της 

προτεραιότητας 

όπου θα 

εφαρμοστεί η 

απλουστευμένη 

επιλογή κόστους 

(ΑΕΚ) σε % 

(κατ’ εκτίμηση) 

Τύπος/-οι πράξης/-εων Ονομασία/-ες αντίστοιχου/-

ων δείκτη/-ών 

Μονάδα μέτρησης 

για τον δείκτη 

Τύπος ΑΕΚ 

(τυποποιημένη 

κλίμακα 

μοναδιαίων 

δαπανών, 

εφάπαξ ποσών 

ή κατ’ 

αποκοπή 

συντελεστών) 

Αντίστοιχες 

τυποποιημένες 

κλίμακες 

μοναδιαίων 

δαπανών, εφάπαξ 

ποσών ή κατ’ 

αποκοπή 

συντελεστών 

(στο εθνικό 

νόμισμα) 

     Κωδικός Περιγραφή Κωδικός  Περιγραφή    
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Β. Λεπτομερή στοιχεία ανά τύπο πράξης (συμπληρώνεται για κάθε τύπο πράξης) 

Η διαχειριστική αρχή λαμβάνει υποστήριξη από εξωτερική εταιρεία για τον καθορισμό 

των παρακάτω απλουστευμένων επιλογών κόστους;  

Εάν ναι, να προσδιοριστεί η εξωτερική εταιρεία:  Ναι/Όχι – Επωνυμία εξωτερικής 

εταιρείας 

Τύποι πράξης: 

1.1. Περιγραφή του τύπου της πράξης   

1.2 Ειδικός  στόχος 

 

 

 

1.3 Ονομασία δείκτη
1
  

1.4 Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη  

1.5 Τυποποιημένη κλίμακα μοναδιαίας 

δαπάνης, εφάπαξ ποσού ή κατ’ αποκοπή 

συντελεστή 

 

1.6 Ποσό   

1.7 Κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται 

από μοναδιαία δαπάνη, εφάπαξ ποσό ή κατ’ 

αποκοπή συντελεστή 

 

1.8 Οι εν λόγω κατηγορίες δαπανών 

καλύπτουν όλες τις επιλέξιμες δαπάνες για 

την πράξη; (Ν/Ο) 

 

1.9 Μέθοδος προσαρμογής/-ών   

11.10 Επαλήθευση της επίτευξης της μονάδας 

μέτρησης   

- ποιο/-α έγγραφο/-α θα χρησιμοποιηθεί/-ούν 

για την επαλήθευση της επίτευξης της 

μονάδας μέτρησης; 

- να περιγραφεί τι θα ελέγχεται κατά τις 

διαχειριστικές επαληθεύσεις 

(συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων) και 

από ποιον.   

- ποιες ρυθμίσεις εφαρμόζονται για τη 

συλλογή και αποθήκευση των 

περιγραφόμενων δεδομένων/εγγράφων; 

 

1.11 Πιθανά στρεβλά κίνητρα ή προβλήματα 

που προκαλούνται από αυτόν τον δείκτη, 
 

                                                 
1 Για έναν τύπο πράξης είναι δυνατοί περισσότεροι συμπληρωματικοί δείκτες (για παράδειγμα ένας δείκτης εκροών και ένας δείκτης 

αποτελεσμάτων). Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα πεδία 1.3 έως 1.11 θα πρέπει να συμπληρώνονται για κάθε δείκτη. 
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δυνητικοί τρόποι μετριασμού τους, και 

εκτιμώμενο επίπεδο κινδύνου 

1.12 Συνολικό ποσό (εθνικό και ενωσιακό) 

που αναμένεται να επιστραφεί  
 

 

Γ. Υπολογισμός της τυποποιημένης κλίμακας μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών ή 

κατ’ αποκοπή συντελεστών* 

1. Πηγή δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της τυποποιημένης κλίμακας 

μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών ή κατ’ αποκοπή συντελεστών (ποιος παρήγαγε, 

συνέλεξε και καταχώρισε τα δεδομένα, που αποθηκεύονται τα δεδομένα, προθεσμίες, 

επαλήθευση κ.λπ.) 

 

2. Να διευκρινιστεί για ποιον λόγο ενδείκνυνται η προτεινόμενη μέθοδος και ο προτεινόμενος 

υπολογισμός για τον τύπο πράξης. 

 

3. Να διευκρινιστεί πώς έγιναν οι υπολογισμοί, συμπεριλαμβανομένων ιδίως τυχόν 

παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν από πλευράς ποιότητας ή ποσοτήτων. Κατά περίπτωση, 

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και να επισυνάπτονται στο παρόν παράρτημα, σε μορφότυπο 

που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από την Επιτροπή, στατιστικά στοιχεία και σημεία 

αναφοράς.  

 

4. Διευκρινίστε πώς διασφαλίσατε ότι στον υπολογισμό της τυποποιημένης κλίμακας 

μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών ή κατ’ αποκοπή συντελεστών συμπεριλήφθηκαν μόνο 

επιλέξιμες δαπάνες. 

 

5. Αξιολόγηση από την/τις αρχή/-ές ελέγχου της μεθοδολογίας υπολογισμού και των ποσών 

και των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση της επαλήθευσης, της ποιότητας, της συλλογής και της 

αποθήκευσης των δεδομένων. 

 

 

* Δεν απαιτούνται αιτιολογήσεις των σχετικών στοιχείων, της μεθόδου υπολογισμού και του 

ποσοστού ή ποσού που προκύπτει και της σχετικής εκτίμησης από την αρχή ελεγχου [(στα 

σημεία 1,3 και 5)] στην περίπτωση όπου τα απλοποιημένα κόστη που υποβάλλονται σε αυτό 

το Ποσάρτημα έχουν καθοριστεί σε ενωσιακό επίπεδο [(άλλες πολιτικές ή μέσω της κατ' 

εξουσιοδότηση πράξης που αναφέρεται στο άρθρο 88 παράγραφος 4)].  
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Προσάρτημα 2: Συνεισφορά της ΕΕ που βασίζεται σε χρηματοδότηση που δεν συνδέεται 

με τις δαπάνες 

 

Υπόδειγμα για την υποβολή δεδομένων προς εξέταση από την Επιτροπή 

(άρθρο 89) 

Ημερομηνία υποβολής της πρότασης  

Τρέχουσα έκδοση   
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A. Σύνοψη των κύριων στοιχείων  

Προτεραιότητα  Ταμείο Ειδικός 

στόχος 

Κατηγορία 

περιφέρειας  
Ποσό που 

καλύπτεται από 

την 

χρηματοδότηση 

που δεν 

συνδέεται με το 

κόστος 

Τύπος/-οι πράξης/-εων Όροι που πρέπει να 

εκπληρωθούν/αποτελέσματα 

που πρέπει να επιτευχθούν 

Ονομασία/-ες 

αντίστοιχου/-ων δείκτη/-

ών 

Μονάδα 

μέτρησης για 

τον δείκτη 

       Κωδικός  Περιγραφή  

          

          

          

          

Συνολικό 

καλυπτόμενο 

ποσό 
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Β. Λεπτομερή στοιχεία ανά τύπο πράξης (συμπληρώνεται για κάθε τύπο πράξης) 

Τύποι πράξης: 

1.1. Περιγραφή του τύπου της πράξης   

1.2 Ειδικός στόχος 

 

 

 

1.3 Όροι που πρέπει να εκπληρωθούν ή 

αποτελέσματα που πρέπει να 

επιτευχθούν  

 

1.4 Προθεσμία για την εκπλήρωση των 

όρων και την επίτευξη των 

αποτελεσμάτων 

 

1.5 Ορισμός δείκτη για τα παραδοτέα  

1.6 Μονάδα μέτρησης του δείκτη για τα 

παραδοτέα 
 

1.7 Ενδιάμεσα παραδοτέα (κατά 

περίπτωση) που  ενεργοποιούν τη 

διαδικασία επιστροφής από την 

Επιτροπή με χρονοδιάγραμμα για τις 

επιστροφές 

Ενδιάμεσα 

παραδοτέα  
Ημερομηνία Ποσά 

   

   

1.8 Συνολικό ποσό 

(συμπεριλαμβανομένης της ενωσιακής 

και εθνικής χρηματοδότησης) 

 

1.9 Μέθοδος προσαρμογής/-ών  

1.10 Επαλήθευση της επίτευξης του 

αποτελέσματος ή της εκπλήρωσης του 

όρου (και, κατά περίπτωση, των 

ενδιάμεσων παραδοτέων) 

- να περιγραφεί ποιο/-α έγγραφο/-α θα 

χρησιμοποιηθεί/ούν για την 

επαλήθευση της επίτευξης του 

αποτελέσματος ή της εκπλήρωσης του 

όρου 

- να περιγραφεί τι θα ελέγχεται κατά τις 

διαχειριστικές επαληθεύσεις 

(συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων) 

και από ποιον. 

- να περιγραφεί ποιες ρυθμίσεις 

εφαρμόζονται για τη συλλογή και 
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αποθήκευση των δεδομένων/εγγράφων   

 

1.10α Η επιχορήγηση που παρέχεται 

από το Κράτος Μέλος στους 

δικαιούχους, λαμβάνει τη μορφή 

χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με 

τις δαπάνες; [Ν/Ο] 

 

1.11 Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της 

διαδρομής ελέγχου  

Προσδιορίστε τον/τους φορέα/-είς που 

είναι υπεύθυνος/-οι για τις ρυθμίσεις 

αυτές. 

 

 

Προσάρτημα 2α: Κατάλογος σχεδιαζόμενων δράσεων στρατηγικής σημασίας µε το 

χρονοδιάγραµµα – Άρθρο 17 παράγραφος 3 

Πεδίο κειμένου [2 000] 
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Προσάρτημα 3:  Σχέδιο δράσης ΕΤΘΑ για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας 

 

Υπόδειγμα για την υποβολή δεδομένων προς εξέταση από την Επιτροπή 

Ημερομηνία υποβολής της πρότασης  

Τρέχουσα έκδοση   

1. Περιγραφή του παράκτιου στόλου μικρής κλίμακας 

Πεδίο κειμένου [5 000] 

2. Γενική περιγραφή της στρατηγικής για την ανάπτυξη κερδοφόρου και βιώσιμης παράκτιας 

αλιείας μικρής κλίμακας 

Πεδίο κειμένου [5 000] και ενδεικτικό συνολικό ποσό ΕΤΘΑ που διατίθεται 

3. Περιγραφή των ειδικών δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη 

κερδοφόρου και βιώσιμης παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας 

Περιγραφή των κύριων δράσεων Ενδεικτικό ποσό ΕΤΘΑ 

που διατίθεται (EUR)  

Προσαρμογή και διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας 

Πεδίο κειμένου [10 000] 

 

Προώθηση βιώσιμων, ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή αλιευτικών 

πρακτικών με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίες 

ελαχιστοποιούν τις βλάβες στο περιβάλλον Πεδίο κειμένου [10 000] 

 

Ενίσχυση της αλυσίδας αξίας του κλάδου και προώθηση στρατηγικών 

εμπορίας 

Πεδίο κειμένου [10 000] 

 

Προώθηση των δεξιοτήτων, των γνώσεων, της καινοτομίας και της 

δημιουργίας ικανοτήτων 

Πεδίο κειμένου [10 000] 

 

Βελτίωση της υγείας, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών 

στα αλιευτικά σκάφη 

Πεδίο κειμένου [10 000] 

 

Αύξηση του βαθμού συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις συλλογής 

δεδομένων, ιχνηλασιμότητας, παρακολούθησης, ελέγχου και 

εποπτείας 

Πεδίο κειμένου [10 000] 

 

Συμμετοχή φορέων μικρής κλίμακας στη συμμετοχική διαχείριση του 

θαλάσσιου χώρου, συμπεριλαμβανομένων των προστατευόμενων 

θαλάσσιων ζωνών και των περιοχών του δικτύου Natura 2000 

Πεδίο κειμένου [10 000] 

 

Διαφοροποίηση δραστηριοτήτων στην ευρύτερη βιώσιμη γαλάζια 

οικονομία 
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Πεδίο κειμένου [10 000] 

Συλλογική οργάνωση και συμμετοχή φορέων μικρής κλίμακας στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων και παροχής συμβουλών 

Πεδίο κειμένου [10 000] 

 

 

4. Ανάλογα με την περίπτωση, εφαρμογή των προαιρετικών κατευθυντήριων γραμμών του 

FAO για τη διασφάλιση της βιώσιμης αλιείας μικρής κλίμακας 

 

Πεδίο κειμένου [10 000]  

 

5. Κατά περίπτωση, εφαρμογή του περιφερειακού σχεδίου δράσης για την αλιεία μικρής 

κλίμακας από τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο 

 

Πεδίο κειμένου [10 000]  

6. Δείκτες 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 

Τίτλος του δείκτη εκροών  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο (2024) 

 

Στόχος (2029) 

 

    

    

 

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων 

Τίτλος του δείκτη αποτελεσμάτων  Μονάδα 

μέτρησης 

Γραμμή 

βάσης 

Έτος αναφοράς Στόχος (2029) 

 

     

     

 

 

 

 

Προσάρτημα 4:  Σχέδιο δράσης ΕΤΘΑ για κάθε εξόχως απόκεντρη περιοχή 

 

Υπόδειγμα για την υποβολή δεδομένων προς εξέταση από την Επιτροπή 
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Ημερομηνία υποβολής της πρότασης  

Τρέχουσα έκδοση   

 

1. Περιγραφή της στρατηγικής για τη βιώσιμη εκμετάλλευση της αλιείας και την ανάπτυξη 

της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας 

Πεδίο κειμένου [30 000] 

 

2. Περιγραφή των κυριότερων προβλεπόμενων δράσεων και των αντίστοιχων 

χρηματοδοτικών μέσων 

Περιγραφή των κύριων δράσεων Ποσό ΕΤΘΑ που 

διατίθεται (EUR)  

Διαρθρωτική στήριξη στον τομέα της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ  

Πεδίο κειμένου [10 000] 

 

Αποζημίωση για τις πρόσθετες δαπάνες βάσει του άρθρου 21 του 

κανονισμού ΕΤΘΑ  

Πεδίο κειμένου [10 000] 

 

Άλλες επενδύσεις στον τομέα της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας που 

είναι απαραίτητες για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης των 

παράκτιων περιοχών  

Πεδίο κειμένου [10 000] 

 

 

3. Περιγραφή των συνεργειών με άλλες πηγές ενωσιακής χρηματοδότησης 

Πεδίο κειμένου [10 000] 

 

4. Περιγραφή των συνεργειών με το σχέδιο δράσης για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας 

Πεδίο κειμένου [10 000] 

 


