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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 

του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 

εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) 

αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της 
απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 193 της 30ης Ιουλίου 2018) 

Στη σελίδα 7, αιτιολογική σκέψη 48 πέμπτη περίοδος 

Αντί: 

«Με δεδομένο ότι οι συνεισφορές προς τους οργανισμούς της Ένωσης που αναφέρονται στα άρθρα 

70 και 71 έχει ήδη θεσπιστεί στον προϋπολογισμό, δεν θα πρέπει να απαιτείται έκδοση ειδικής 

απόφασης χρηματοδότησης στην περίπτωση αυτή.», 

διάβαζε: 

«Με δεδομένο ότι οι συνεισφορές προς τους οργανισμούς της Ένωσης που αναφέρονται στα άρθρα 

70 και 71 έχουν ήδη θεσπιστεί στον προϋπολογισμό, δεν θα πρέπει να απαιτείται έκδοση ειδικής 

απόφασης χρηματοδότησης στην περίπτωση αυτή.». 
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Στη σελίδα 8, αιτιολογική σκέψη 60, πρώτη περίοδος 

Αντί: 

«Με στόχο την καθιέρωση μακροπρόθεσμου μηχανισμού συνεργασίας με τους αποδέκτες, θα 

πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα υπογραφής χρηματοδοτικών συμφωνιών-πλαίσιο εταιρικής 

σχέσης.», 

διάβαζε: 

«Με στόχο την καθιέρωση μακροπρόθεσμου μηχανισμού συνεργασίας με τους αποδέκτες, θα 

πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα υπογραφής χρηματοδοτικών συμφωνιών-πλαισίων εταιρικής 

σχέσης.». 

Στη σελίδα 13, αιτιολογική σκέψη 119 

Αντί: 

«Είναι αναγκαίο να διευκρινιστούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της περιόδου αναστολής που 

πρέπει να τηρηθούν πριν την υπογραφή σύμβασης ή σύμβασης-πλαισίου.», 

διάβαζε: 

«Είναι αναγκαίο να διευκρινιστούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της περιόδου αναμονής που πρέπει 

να τηρηθούν πριν την υπογραφή σύμβασης ή σύμβασης-πλαισίου.». 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=50226&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:13856/18;Nr:13856;Year:18&comp=13856%7C2018%7C


 

 

13856/18     3 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ JUR.7  EL 
 

Στη σελίδα 15, αιτιολογική σκέψη 146 

Αντί: 

«Είναι σκόπιμο να αναγνωριστεί η ευθυγράμμιση των συμφερόντων όσον αφορά την επιδίωξη των 

στόχων πολιτικής της Ένωσης και, συγκεκριμένα, ότι η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ διαθέτουν την ειδική 

εμπειρογνωμοσύνη για την εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων και εγγυήσεων από τον 

προϋπολογισμό.», 

διάβαζε: 

«Είναι σκόπιμο να αναγνωριστεί η ευθυγράμμιση των συμφερόντων όσον αφορά την επιδίωξη των 

στόχων πολιτικής της Ένωσης και, συγκεκριμένα, ότι η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ διαθέτουν την ειδική 

εμπειρογνωσία για την εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων και εγγυήσεων από τον 

προϋπολογισμό.». 
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Στη σελίδα 16, αιτιολογική σκέψη 155 πρώτη περίοδος 

Αντί: 

«Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του κοινού ταμείου προβλέψεων για την 

περίοδο προγραμματισμού μετά το 2020, η Επιτροπή θα πρέπει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019, να 

υποβάλει ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων όσον 

αφορά την ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του κοινού ταμείου 

προβλέψεων στην Επιτροπή, την ΕΤΕπ, ή σε συνδυασμό των δύο, λαμβάνοντας υπόψη τα συναφή 

τεχνικά και θεσμικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται κατά τη σύγκριση υπηρεσιών διαχείρισης 

περιουσιακών στοιχείων, όπου συμπεριλαμβάνονται η τεχνική υποδομή, η σύγκριση του κόστους 

για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, η θεσμική δομή, η υποβολή εκθέσεων, η απόδοση, η λογοδοσία και 

η εμπειρογνωμοσύνη κάθε θεσμικού οργάνου και των λοιπών εντολών διαχείρισης περιουσιακών 

στοιχείων για τον προϋπολογισμό.», 

διάβαζε: 

«Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του κοινού ταμείου προβλέψεων για την 

περίοδο προγραμματισμού μετά το 2020, η Επιτροπή θα πρέπει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019, να 

υποβάλει ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων όσον 

αφορά την ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του κοινού ταμείου 

προβλέψεων στην Επιτροπή, την ΕΤΕπ, ή σε συνδυασμό των δύο, λαμβάνοντας υπόψη τα συναφή 

τεχνικά και θεσμικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται κατά τη σύγκριση υπηρεσιών διαχείρισης 

περιουσιακών στοιχείων, όπου συμπεριλαμβάνονται η τεχνική υποδομή, η σύγκριση του κόστους 

για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, η θεσμική δομή, η υποβολή εκθέσεων, η απόδοση, η λογοδοσία και 

η εμπειρογνωσία κάθε θεσμικού οργάνου και των λοιπών εντολών διαχείρισης περιουσιακών 

στοιχείων για τον προϋπολογισμό.». 
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Στη σελίδα 19, αιτιολογική σκέψη 179 

Αντί: 

«Για να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ, του Ταμείου 

Συνοχής, του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΘΑ («Ευρωπαϊκά Δομικά και Επενδυτικά Ταμεία» - «ΕΔΕΤ»), τα 

οποία τελούν υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, και να διευκρινιστούν οι υποχρεώσεις των 

κρατών μελών, οι γενικές αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013 θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναφορά στις αρχές που καθορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την αποφυγής 

συγκρούσεων συμφερόντων.», 

διάβαζε: 

«Για να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ, του Ταμείου 

Συνοχής, του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΘΑ («Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία» - 

«ΕΔΕΤ»), τα οποία τελούν υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, και να διευκρινιστούν οι 

υποχρεώσεις των κρατών μελών, οι γενικές αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναφορά στις αρχές που καθορίζονται στον 

παρόντα κανονισμό σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την 

αποφυγής συγκρούσεων συμφερόντων.». 
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Στη σελίδα 21, αιτιολογική σκέψη 199 

Αντί: 

«Με στόχο να διευκολυνθεί η εκτέλεση πράξεων που παράγουν έσοδα, θα πρέπει να επιτρέπεται η 

μείωση του ποσοστού συγχρηματοδότησης ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του 

προγράμματος και να προβλέπονται δυνατότητες καθιέρωσης κατ’ αποκοπή ποσοστών καθαρών 

εσόδων σε εθνικό επίπεδο.», 

διάβαζε: 

«Με στόχο να διευκολυνθεί η εκτέλεση πράξεων που παράγουν έσοδα, θα πρέπει να επιτρέπεται η 

μείωση του ποσοστού συγχρηματοδότησης ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του 

προγράμματος και να προβλέπονται δυνατότητες καθιέρωσης ενιαίων ποσοστών καθαρών εσόδων 

σε εθνικό επίπεδο.». 

Στη σελίδα 23, αιτιολογική σκέψη 215 

Αντί: 

«Με στόχο τον εξορθολογισμό των δομών εφαρμογής, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η 

διαχειριστική αρχή, η αρχή πιστοποίησης και η ελεγκτική αρχή είναι δυνατό να αποτελούν μέρος 

του ίδιου δημόσιου φορέα και για τα προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής 

εδαφικής συνεργασίας.», 

διάβαζε: 

«Με στόχο τον εξορθολογισμό των δομών εφαρμογής, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η 

διαχειριστική αρχή, η αρχή πιστοποίησης και η αρχή ελέγχου είναι δυνατό να αποτελούν μέρος του 

ίδιου δημόσιου φορέα και για τα προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 

συνεργασίας.». 
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Στη σελίδα 27, άρθρο 2 σημείο 9 

Αντί: 

««δημοσιονομική εγγύηση»: νομική δέσμευση της Ένωσης για στήριξη προγράμματος ενεργειών 

με ανάληψη χρηματοοικονομικής υποχρέωσης επί του προϋπολογισμού η οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση επέλευσης συγκεκριμένου γεγονότος στη διάρκεια της υλοποίησης 

του προγράμματος, και που εξακολουθεί να ισχύει για όλη την περίοδο έως τη λήξη των 

ανειλημμένων δεσμεύσεων στο πλαίσιο του υποστηριζόμενου προγράμματος·», 

διάβαζε: 

««δημοσιονομική εγγύηση»: νομική δέσμευση της Ένωσης για στήριξη προγράμματος ενεργειών 

με ανάληψη χρηματοοικονομικής υποχρέωσης επί του προϋπολογισμού η οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση επέλευσης συγκεκριμένου γεγονότος στη διάρκεια της υλοποίησης 

του προγράμματος, και που εξακολουθεί να ισχύει για όλη την περίοδο έως τη λήξη των 

ανειλημμένων δεσμεύσεων στο πλαίσιο του στηριζόμενου προγράμματος·». 
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Στη σελίδα 31, άρθρο 6 

Αντί: 

«Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται και εκτελείται σύμφωνα με τις αρχές της ενότητας, της 

ακρίβειας, της ετήσιας διάρκειας, της ισοσκέλισης, της ενιαίας λογιστικής μονάδας, της 

καθολικότητας, της ειδικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας, όπως 

αυτές εκτίθενται στον παρόντα κανονισμό.», 

διάβαζε: 

«Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται και εκτελείται σύμφωνα με τις αρχές της ενότητας, της 

ακρίβειας, της ετήσιας διάρκειας, της ισοσκέλισης, της ενιαίας νομισματικής μονάδας, της 

καθολικότητας, της ειδικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας, όπως 

αυτές εκτίθενται στον παρόντα κανονισμό.». 

Στη σελίδα 36, κεφάλαιο 4, τίτλος 

Αντί: 

«Αρχή της ενιαίας λογιστικής μονάδας», 

διάβαζε: 

«Αρχή της ενιαίας νομισματικής μονάδας». 
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Στη σελίδα 44, άρθρο 36 παράγραφος 2 πρώτη περίοδος 

Αντί 

«Για τους σκοπούς της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ως εσωτερικός έλεγχος εφαρμόζεται σε 

όλα τα επίπεδα διαχείρισης και αποσκοπεί στην παροχή εύλογης βεβαιότητας ως προς την επίτευξη 

των ακόλουθων στόχων:», 

διάβαζε: 

«Για τους σκοπούς της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ο εσωτερικός έλεγχος εφαρμόζεται σε όλα 

τα επίπεδα διαχείρισης και αποσκοπεί στην παροχή εύλογης βεβαιότητας ως προς την επίτευξη των 

ακόλουθων στόχων:». 

Στη σελίδα 64, άρθρο 73 παράγραφος 5, πρώτη περίοδος 

Αντί: 

«Ο αρμόδιος διατάκτης ενεργεί εντός των ορίων που καθορίζονται από την πράξη ανάθεσης ή 

δευτερεύουσας ανάθεσης αρμοδιοτήτων.», 

διάβαζε: 

«Ο αρμόδιος διατάκτης ενεργεί εντός των ορίων που καθορίζονται από την πράξη κύριας ή 

δευτερεύουσας ανάθεσης αρμοδιοτήτων.». 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=50226&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:13856/18;Nr:13856;Year:18&comp=13856%7C2018%7C


 

 

13856/18     10 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ JUR.7  EL 
 

Στη σελίδα 78, άρθρο 101 παράγραφος 8 τρίτη περίοδος 

Αντί: 

«Εάν αυτά τα ποσά δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια, η Επιτροπή δύναται να 

εφαρμόζει διορθώσεις κατά παρέκταση ή κατ’ αποκοπή, σύμφωνα με τους ειδικούς τομεακούς 

κανόνες.», 

διάβαζε: 

«Εάν αυτά τα ποσά δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια, η Επιτροπή δύναται να 

εφαρμόζει διορθώσεις κατά παρέκταση ή βάσει ενιαίου συντελεστή, σύμφωνα με τους ειδικούς 

τομεακούς κανόνες.». 

Στη σελίδα 78, άρθρο 101 παράγραφος 9 

Αντί: 

«Η μεθοδολογία για την εφαρμογή διορθώσεων κατά παρέκταση ή κατ’ αποκοπή θεσπίζεται 

σύμφωνα με τους ειδικούς τομεακούς κανόνες και με στόχο να έχει η Επιτροπή τη δυνατότητα να 

προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.», 

διάβαζε: 

«Η μεθοδολογία για την εφαρμογή διορθώσεων κατά παρέκταση ή βάσει ενιαίου συντελεστή 

θεσπίζεται σύμφωνα με τους ειδικούς τομεακούς κανόνες και με στόχο να έχει η Επιτροπή τη 

δυνατότητα να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.». 
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Στη σελίδα 91, άρθρο 130 παράγραφος 2 πρώτη περίοδος 

Αντί: 

«Σκοπός μίας χρηματοδοτικής συμφωνίας-πλαίσιο εταιρικής σχέσης είναι να διευκολύνει την 

επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης μέσω της σταθεροποίησης των συμβατικών όρων της 

συνεργασίας.», 

διάβαζε: 

«Σκοπός μίας χρηματοδοτικής συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης είναι να διευκολύνει την 

επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης μέσω της σταθεροποίησης των συμβατικών όρων της 

συνεργασίας.». 

Στη σελίδα 91, άρθρο 130 παράγραφος 4 στοιχεία β) και γ) 

Αντί: 

«β) οι διατάξεις της χρηματοδοτικής συμφωνίας-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και της συμφωνίας 

επιμέρους επιχορήγησης συμμορφώνονται, ως σύνολο, με τις απαιτήσεις του άρθρου 201· 

γ) η διάρκεια της χρηματοδοτικής συμφωνίας-πλαίσιο εταιρικής σχέσης δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τα τέσσερα έτη με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι οποίες προσδιορίζονται με 

σαφήνεια στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 9·», 

διάβαζε: 

«β) οι διατάξεις της χρηματοδοτικής συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και της συμφωνίας 

επιμέρους επιχορήγησης συμμορφώνονται, ως σύνολο, με τις απαιτήσεις του άρθρου 201· 

γ) η διάρκεια της χρηματοδοτικής συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα τέσσερα έτη με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι οποίες 

προσδιορίζονται με σαφήνεια στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 74 

παράγραφος 9·». 
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Στη σελίδα 91, άρθρο 130 παράγραφος 6 πρώτη περίοδος 

Αντί:  

«Στην περίπτωση χρηματοδοτικής συμφωνίας-πλαίσιο εταιρικής σχέσης που υλοποιείται μέσω 

ειδικών επιχορηγήσεων, ο έλεγχος της χρηματοδοτικής και επιχειρησιακής ικανότητας που 

αναφέρεται στο άρθρο 198 διενεργείται πριν από την υπογραφή της χρηματοδοτικής συμφωνίας-

πλαίσιο εταιρικής σχέσης.», 

διάβαζε: 

«Στην περίπτωση χρηματοδοτικής συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης που υλοποιείται μέσω 

ειδικών επιχορηγήσεων, ο έλεγχος της χρηματοδοτικής και επιχειρησιακής ικανότητας που 

αναφέρεται στο άρθρο 198 διενεργείται πριν από την υπογραφή της χρηματοδοτικής συμφωνίας-

πλαισίου εταιρικής σχέσης.». 

Στη σελίδα 92, άρθρο 130 παράγραφος 7 

Αντί: 

«Στην περίπτωση των χρηματοδοτικών εταιρικών σχέσεων-πλαίσιο που υλοποιούνται μέσω 

συμφωνιών συνεισφοράς, οι διατάξεις της χρηματοδοτικής συμφωνίας-πλαίσιο εταιρικής σχέσης 

και της συμφωνίας συνεισφοράς συμμορφώνονται, ως σύνολο, με το άρθρο 129 και το άρθρο 155 

παράγραφος 6.», 

διάβαζε: 

«Στην περίπτωση των χρηματοδοτικών συμφωνιών-πλαισίων εταιρικής σχέσης που υλοποιούνται 

μέσω συμφωνιών συνεισφοράς, οι διατάξεις της χρηματοδοτικής συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής 

σχέσης και της συμφωνίας συνεισφοράς συμμορφώνονται, ως σύνολο, με το άρθρο 129 και το 

άρθρο 155 παράγραφος 6.». 
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Στη σελίδα 94, άρθρο 135, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο 

Αντί: 

«Με την επιφύλαξη του άρθρου 136 παράγραφος 5, ο αρμόδιος διατάκτης δύναται να λάβει 

απόφαση αποκλεισμού ενός συμμετέχοντα ή αποδέκτη και/ή επιβολής χρηματικής ποινής σε 

αποδέκτη και απόφαση για τη δημοσίευση των σχετικών πληροφοριών, με βάση προκαταρκτική 

κατάταξη που αναφέρεται στο άρθρο 136 παράγραφος 2, μόνο αφότου λάβει σύσταση από την 

επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 143.», 

διάβαζε: 

«Με την επιφύλαξη του άρθρου 136 παράγραφος 5, ο αρμόδιος διατάκτης δύναται να λάβει 

απόφαση αποκλεισμού ενός συμμετέχοντα ή αποδέκτη και/ή επιβολής χρηματικής ποινής σε 

αποδέκτη και απόφαση για τη δημοσίευση των σχετικών πληροφοριών, με βάση προκαταρκτικό 

χαρακτηρισμό που αναφέρεται στο άρθρο 136 παράγραφος 2, μόνο αφότου λάβει σύσταση από την 

επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 143.». 

Στη σελίδα 102, άρθρο 143 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίοδος 

Αντί: 

«Η σύνθεση της επιτροπής εξασφαλίζει την κατάλληλη νομική και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη.», 

διάβαζε: 

«Η σύνθεση της επιτροπής εξασφαλίζει την κατάλληλη νομική και τεχνική εμπειρογνωσία.». 
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Στη σελίδα 107, άρθρο 154 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο πρώτη περίοδος 

Αντί: 

«Στην περίπτωση εκτέλεσης μέσω δικτύου, η οποία συνεπάγεται τον ορισμό τουλάχιστον ενός 

οργανισμού ή μιας οντότητας ανά κράτος μέλος ή ενδιαφερόμενη χώρα, ο ορισμός αυτός γίνεται 

από το κράτος μέλος ή την ενδιαφερόμενη χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις των βασικών 

πράξεων.», 

διάβαζε: 

«Στην περίπτωση εκτέλεσης μέσω δικτύου, η οποία συνεπάγεται τον ορισμό τουλάχιστον ενός 

οργανισμού ή μιας οντότητας ανά κράτος μέλος ή ενδιαφερόμενη χώρα, ο ορισμός αυτός γίνεται 

από το κράτος μέλος ή την ενδιαφερόμενη χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις της βασικής πράξης.». 

Στη σελίδα 109, άρθρο 155 παράγραφος 4 δεύτερη περίοδος 

Αντί: 

«Στις περιπτώσεις όπου οι δαπάνες ενός προσώπου ή μιας οντότητας επιστρέφονται βάσει 

απλουστευμένης επιλογής κόστους σύμφωνα με το άρθρο 125 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο 

στοιχεία γ), δ) και ε), το άρθρο 181 παράγραφοι 1 έως 5 και τα άρθρα 182 έως 185.», 

διάβαζε: 

«Στις περιπτώσεις όπου οι δαπάνες ενός προσώπου ή μιας οντότητας επιστρέφονται βάσει 

απλουστευμένης επιλογής κόστους σύμφωνα με το άρθρο 125 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο 

στοιχεία γ), δ) και ε), το άρθρο 181 παράγραφοι 1 έως 5 και τα άρθρα 182 έως 185 εφαρμόζονται 

τηρουμένων των αναλογιών.». 
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Στη σελίδα 116, άρθρο 174, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, πρώτη περίοδος 

Αντί:  

«Τα θεσμικά όργανα, οι εκτελεστικοί οργανισμοί και οι οργανισμοί της Ένωσης που αναφέρονται 

στα άρθρα 70 και 71 θεωρούνται αναθέτουσες αρχές για τις συμβάσεις που αναθέτουν για ίδιο 

λογαριασμό, εκτός αν πρόκειται για αγορά από κεντρική αρχή αγορών.», 

διάβαζε: 

«Τα θεσμικά όργανα, οι εκτελεστικοί οργανισμοί και οι οργανισμοί της Ένωσης που αναφέρονται 

στα άρθρα 70 και 71 θεωρούνται αναθέτουσες αρχές για τις συμβάσεις που αναθέτουν για ίδιο 

λογαριασμό, εκτός αν πρόκειται για αγορά από κεντρική αρχή προμηθειών.». 

Στη σελίδα 119, άρθρο 181 παράγραφος 4 στοιχείο α) 

Αντί: 

«τεκμηρίωση της καταλληλότητας των συγκεκριμένων μορφών χρηματοδότησης σε σχέση με τη 

φύση των υποστηριζόμενων ενεργειών ή προγραμμάτων εργασίας, καθώς και σε σχέση με τον 

κίνδυνο παρατυπιών και απάτης και το κόστος ελέγχου·», 

διάβαζε: 

«τεκμηρίωση της καταλληλότητας των συγκεκριμένων μορφών χρηματοδότησης σε σχέση με τη 

φύση των στηριζόμενων ενεργειών ή προγραμμάτων εργασίας, καθώς και σε σχέση με τον κίνδυνο 

παρατυπιών και απάτης και το κόστος ελέγχου·». 
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Στη σελίδα 126, άρθρο 196 παράγραφος 1 στοιχείο δ) πρώτο εδάφιο 

Αντί:  

«δ) οσάκις η αίτηση αναφέρεται σε επιχορήγηση ενέργειας που υπερβαίνει τα 750 000 EUR, ή 

επιχορήγηση λειτουργίας που υπερβαίνει τα 100 000 EUR, έκθεση λογιστικού ελέγχου εκ μέρους 

εγκεκριμένου εξωτερικού λογιστή, εφόσον υπάρχει, και οπωσδήποτε στις περιπτώσεις που 

απαιτείται επίσημος λογιστικός έλεγχος βάσει της ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας, που 

πιστοποιεί τους λογαριασμούς έως και των τριών τελευταίων οικονομικών ετών για τα οποία 

υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ο αιτών καταθέτει υπεύθυνη δήλωση 

υπογεγραμμένη από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την οποία πιστοποιεί την εγκυρότητα 

των λογαριασμών του έως και των 3 τελευταίων οικονομικών ετών για τα οποία υπάρχουν 

διαθέσιμα στοιχεία.», 

διάβαζε: 

«δ) οσάκις η αίτηση αναφέρεται σε επιχορήγηση ενέργειας που υπερβαίνει τα 750 000 EUR, ή 

επιχορήγηση λειτουργίας που υπερβαίνει τα 100 000 EUR, έκθεση λογιστικού ελέγχου εκ μέρους 

εγκεκριμένου εξωτερικού ελεγκτή, εφόσον υπάρχει, και οπωσδήποτε στις περιπτώσεις που 

απαιτείται υποχρεωτικός έλεγχος βάσει της ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας, που πιστοποιεί 

τους λογαριασμούς έως και των τριών τελευταίων οικονομικών ετών για τα οποία υπάρχουν 

διαθέσιμα στοιχεία. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ο αιτών καταθέτει υπεύθυνη δήλωση 

υπογεγραμμένη από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την οποία πιστοποιεί την εγκυρότητα 

των λογαριασμών του έως και των τριών τελευταίων οικονομικών ετών για τα οποία υπάρχουν 

διαθέσιμα στοιχεία.». 
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Στη σελίδα 126, άρθρο 196 παράγραφος 1 στοιχείο δ) τέταρτο εδάφιο 

Αντί: 

«Στην περίπτωση των συμπράξεων κατά το άρθρο 130 παράγραφος 4, η έκθεση λογιστικού 

ελέγχου στην οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο του παρόντος στοιχείου, και η οποία καλύπτει τα 

δύο τελευταία οικονομικά έτη για τα οποία υπάρχουν στοιχεία, πρέπει να υποβάλλεται πριν την 

υπογραφή της χρηματοδοτικής συμφωνίας-πλαίσιο εταιρικής σχέσης.», 

διάβαζε: 

«Στην περίπτωση των συμπράξεων κατά το άρθρο 130 παράγραφος 4, η έκθεση λογιστικού 

ελέγχου στην οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο του παρόντος στοιχείου, και η οποία καλύπτει τα 

δύο τελευταία οικονομικά έτη για τα οποία υπάρχουν στοιχεία, πρέπει να υποβάλλεται πριν την 

υπογραφή της χρηματοδοτικής συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης.». 

Στη σελίδα 128, άρθρο 199 στοιχείο γ) 

Αντί: 

«γ) αξιολογηθούν οι αιτήσεις επιδότησης.», 

διάβαζε: 

«γ) αξιολογηθούν οι αιτήσεις επιχορήγησης.». 
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Στη σελίδα 130, άρθρο 203 παράγραφος 4 δεύτερη περίοδος 

Αντί: 

«Το πιστοποιητικό ζητείται βάσει αξιολόγησης των κινδύνων λαμβανομένων υπόψη, 

συγκεκριμένα, του ποσού της επιχορήγησης, του ποσού της πληρωμής, της φύσης του δικαιούχου 

και της φύσης των επιχοτηγούμενων δραστηριοτήτων.», 

διάβαζε: 

«Το πιστοποιητικό ζητείται βάσει αξιολόγησης των κινδύνων λαμβανομένων υπόψη, ιδίως του 

ποσού της επιχορήγησης, του ποσού της πληρωμής, της φύσης του δικαιούχου και της φύσης των 

στηριζόμενων δραστηριοτήτων.». 
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Στη σελίδα 133, άρθρο 209, παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο 

Αντί: 

«Με την επιφύλαξη των ειδικών τομεακών κανόνων για την επιμερισμένη διαχείριση, τα έσοδα, 

συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων, των υπερτιμημάτων, των αμοιβών εγγυοδοσίας και των 

τόκων από δάνεια και από ποσά σε καταπιστευματικούς λογαριασμούς τα οποία καταβάλλονται 

στην Επιτροπή, ή σε καταπιστευματικούς λογαριασμούς που ανοίγονται για χρηματοδοτικά μέσα ή 

εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό και τροφοδοτούνται με ενισχύσεις από τον προϋπολογισμό στο 

πλαίσιο χρηματοδοτικού μέσου ή εγγύησης από τον προϋπολογισμό, εγγράφονται στον 

προϋπολογισμό αφού προηγουμένως αφαιρεθούν οι διαχειριστικές δαπάνες και αμοιβές.», 

Διάβαζε 

«Με την επιφύλαξη των ειδικών τομεακών κανόνων για την επιμερισμένη διαχείριση, τα έσοδα, 

συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων, των υπερτιμημάτων, των τελών εγγύησης και των τόκων 

από δάνεια και από ποσά σε καταπιστευματικούς λογαριασμούς τα οποία καταβάλλονται στην 

Επιτροπή, ή σε καταπιστευματικούς λογαριασμούς που ανοίγονται για χρηματοδοτικά μέσα ή 

εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό και τροφοδοτούνται με ενισχύσεις από τον προϋπολογισμό στο 

πλαίσιο χρηματοδοτικού μέσου ή εγγύησης από τον προϋπολογισμό, εγγράφονται στον 

προϋπολογισμό αφού προηγουμένως αφαιρεθούν οι διαχειριστικές δαπάνες και αμοιβές.». 
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Στη σελίδα 135, άρθρο 212 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο 

Αντί: 

«Έως τις 30 Ιουνίου 2019, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων όσον αφορά την 

ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του κοινού ταμείου εγγυήσεων στην 

Επιτροπή, την ΕΤΕπ, ή σε συνδυασμό των δύο, λαμβάνοντας υπόψη τα συναφή τεχνικά και 

θεσμικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται κατά τη σύγκριση υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών 

στοιχείων, όπου συμπεριλαμβάνονται η τεχνική υποδομή, σύγκριση του κόστους για τις 

παρασχεθείσες υπηρεσίες, η θεσμική δομή, η υποβολή εκθέσεων, η απόδοση, η λογοδοσία και η 

εξειδίκευση της Επιτροπής και της ΕΤΕπ και των λοιπών εντολών διαχείρισης περιουσιακών 

στοιχείων για τον προϋπολογισμό. Η αξιολόγηση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από νομοθετική 

πρόταση.», 

διάβαζε: 

«Έως τις 30 Ιουνίου 2019, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων όσον αφορά την 

ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του κοινού ταμείου εγγυήσεων στην 

Επιτροπή, την ΕΤΕπ, ή σε συνδυασμό των δύο, λαμβάνοντας υπόψη τα συναφή τεχνικά και 

θεσμικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται κατά τη σύγκριση υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών 

στοιχείων, όπου συμπεριλαμβάνονται η τεχνική υποδομή, σύγκριση του κόστους για τις 

παρασχεθείσες υπηρεσίες, η θεσμική δομή, η υποβολή εκθέσεων, η απόδοση, η λογοδοσία και η 

εμπειρογνωσία της Επιτροπής και της ΕΤΕπ και των λοιπών εντολών διαχείρισης περιουσιακών 

στοιχείων για τον προϋπολογισμό. Η αξιολόγηση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από νομοθετική 

πρόταση.». 
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Στη σελίδα 145, άρθρο 236, παράγραφος 2 δεύτερη περίοδος 

Αντί: 

«Επιπλέον, κάποιες πληρωμές μπορεί επίσης να εξαρτώνται από την επίτευξη οροσήμων, που 

υπολογίζονται βάσει αντικειμενικών δεικτών επιχορηγήσεων που αντανακλούν τα αποτελέσματα 

και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων με την πάροδο του χρόνου στον αντίστοιχο τομέα.», 

διάβαζε: 

«Επιπλέον, κάποιες πληρωμές μπορεί επίσης να εξαρτώνται από την επίτευξη οροσήμων, που 

υπολογίζονται βάσει αντικειμενικών δεικτών επιδόσεων που αντανακλούν τα αποτελέσματα και 

την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων με την πάροδο του χρόνου στον αντίστοιχο τομέα.». 

Στη σελίδα 149, άρθρο 252 πρώτο εδάφιο 

Αντί: 

«Σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 6, η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από τα 

καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 234, σχετικά με την εφαρμογή 

και τις επιδόσεις τους, καθώς και σχετικά με τους λογαριασμούς τους.», 

διάβαζε: 

«Σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 6, η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που στηρίζονται από τα 

καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 234, σχετικά με την εφαρμογή 

και τις επιδόσεις τους, καθώς και σχετικά με τους λογαριασμούς τους.». 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=50226&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:13856/18;Nr:13856;Year:18&comp=13856%7C2018%7C


 

 

13856/18     22 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ JUR.7  EL 
 

Στη σελίδα 156, άρθρο 269 παράγραφος 4: 

Αντί: 

«Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με 

εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που 

καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση της νομοθετικού 

έργου.», 

διάβαζε: 

«Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με 

εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που 

καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 

έργου.». 

Στη σελίδα 165, άρθρο 272 σημείο 17 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο: 

Αντί: 

«Η συνεισφορά από τα ΕΔΕΤ προς χρηματοοικονομικά μέσα που επενδύονται στους τελικούς 

αποδέκτες και τα έσοδα και άλλα κέρδη ή αποδόσεις, όπως τόκοι, προμήθειες εγγύησης, 

μερίσματα, κέρδη κεφαλαίου ή οποιαδήποτε άλλα έσοδα που παράγονται από τις εν λόγω 

επενδύσεις, τα οποία αποδίδονται στη συνεισφορά από τα ΕΔΕΤ, μπορούν να χρησιμοποιούνται για 

τη διαφοροποιημένη μεταχείριση επενδυτών που ενεργούν βάσει της αρχής της οικονομίας της 

αγοράς, καθώς και για την ΕΤΕπ όταν χρησιμοποιείται η εγγύηση της ΕΕ σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017.», 

διάβαζε: 

«Η συνεισφορά από τα ΕΔΕΤ προς χρηματοοικονομικά μέσα που επενδύονται στους τελικούς 

αποδέκτες και τα έσοδα και άλλα κέρδη ή αποδόσεις, όπως τόκοι, τέλη εγγύησης, μερίσματα, 

κέρδη κεφαλαίου ή οποιαδήποτε άλλα έσοδα που παράγονται από τις εν λόγω επενδύσεις, τα οποία 

αποδίδονται στη συνεισφορά από τα ΕΔΕΤ, μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη διαφοροποιημένη 

μεταχείριση επενδυτών που ενεργούν βάσει της αρχής της οικονομίας της αγοράς, καθώς και για 

την ΕΤΕπ όταν χρησιμοποιείται η εγγύηση της ΕΕ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017.». 
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Στη σελίδα 166, άρθρο 272, σημείο 18 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο: 

Αντί: 

«Με την επιφύλαξη του άρθρου 43α, οι πόροι που επιστρέφονται στα χρηματοοικονομικά μέσα 

από επενδύσεις ή από αποδέσμευση πόρων που είχαν δεσμευθεί για συμβάσεις εγγυήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων αποπληρωμών κεφαλαίου και εσόδων και άλλων κερδών ή αποδόσεων, 

όπως τόκοι, προμήθειες εγγύησης, μερίσματα, κέρδη κεφαλαίου ή οποιαδήποτε άλλα έσοδα που 

παράγονται από επενδύσεις, οι οποίοι αποδίδονται στη συνεισφορά από τα ΕΔΕΤ, 

επαναχρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς μέχρι του ύψους του ποσού που είναι 

απαραίτητο και με τη σειρά που προβλέπεται στις σχετικές συμφωνίες χρηματοδότησης:», 

διάβαζε: 

«Με την επιφύλαξη του άρθρου 43α, οι πόροι που επιστρέφονται στα χρηματοοικονομικά μέσα 

από επενδύσεις ή από αποδέσμευση πόρων που είχαν δεσμευθεί για συμβάσεις εγγυήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων αποπληρωμών κεφαλαίου και εσόδων και άλλων κερδών ή αποδόσεων, 

όπως τόκοι, τέλη εγγύησης, μερίσματα, κέρδη κεφαλαίου ή οποιαδήποτε άλλα έσοδα που 

παράγονται από επενδύσεις, οι οποίοι αποδίδονται στη συνεισφορά από τα ΕΔΕΤ, 

επαναχρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς μέχρι του ύψους του ποσού που είναι 

απαραίτητο και με τη σειρά που προβλέπεται στις σχετικές συμφωνίες χρηματοδότησης:». 

Στη σελίδα 202,  παράρτημα 1, κεφάλαιο 1 τμήμα 2 σημείο 20.2 στοιχείο α): 

Αντί: 

«για έργα, αγαθά που απαιτούν εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης ή για υπηρεσίες, 

πληροφορίες για τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα, τις δεξιότητες, την πείρα 

και την εμπειρογνωμοσύνη των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση·», 

διάβαζε: 

«για έργα, αγαθά που απαιτούν εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης ή για υπηρεσίες, 

πληροφορίες για τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα, τις δεξιότητες, την πείρα 

και την εμπειρογνωσία των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση·». 
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Στη σελίδα 202,  παράρτημα 1, κεφάλαιο 1 τμήμα 2 σημείο 20.2 τελευταίο εδάφιο: 

Αντί:  

«Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου στοιχείο β) σημείο ii), αν απαιτείται για τη διασφάλιση 

ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να υποδείξει ότι θα ληφθούν 

υπόψη τα στοιχεία σχετικών έργων που εκτελέστηκαν πριν από την τελευταία πενταετία.», 

διάβαζε: 

«Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου στοιχείο β) σημείο ii), αν απαιτείται για τη διασφάλιση 

ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να υποδείξει ότι θα ληφθούν 

υπόψη τα στοιχεία σχετικών έργων που παραδόθηκαν ή εκτελέστηκαν πριν από την τελευταία 

πενταετία.». 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=50226&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:13856/18;Nr:13856;Year:18&comp=13856%7C2018%7C


 

 

13856/18     25 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ JUR.7  EL 
 

Στη σελίδα 210, παράρτημα Ι, κεφάλαιο 2, σημεία 32, 32.1 και 32.2: 

Αντί: 

«32. Κεντρική αρχή αγορών  

32.1. Μια κεντρική αρχή αγορών μπορεί να ενεργεί ως εξής:  

α) ως χονδρέμπορος αγοράζοντας, αποθηκεύοντας και μεταπωλώντας αγαθά και υπηρεσίες σε 

άλλες αναθέτουσες αρχές·  

β) ως μεσάζοντας αναθέτοντας συμβάσεις-πλαίσια ή εκμεταλλευόμενος δυναμικά συστήματα 

αγορών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλες αναθέτουσες αρχές, όπως ανακοινώθηκε στην 

αρχική προκήρυξη του διαγωνισμού.  

32.2. Η κεντρική αρχή αγορών διενεργεί όλες τις διαδικασίες προμηθειών με ηλεκτρονικά μέσα 

επικοινωνίας.», 

διάβαζε: 

«32. Κεντρική αρχή προμηθειών  

32.1. Μια κεντρική αρχή προμηθειών μπορεί να ενεργεί ως εξής:  

α) ως χονδρέμπορος αγοράζοντας, αποθηκεύοντας και μεταπωλώντας αγαθά και υπηρεσίες σε 

άλλες αναθέτουσες αρχές·  

β) ως μεσάζοντας αναθέτοντας συμβάσεις-πλαίσια ή εκμεταλλευόμενος δυναμικά συστήματα 

αγορών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλες αναθέτουσες αρχές, όπως ανακοινώθηκε στην 

αρχική προκήρυξη του διαγωνισμού.  

32.2. Η κεντρική αρχή προμηθειών διενεργεί όλες τις διαδικασίες προμηθειών με ηλεκτρονικά 

μέσα επικοινωνίας.». 
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Στη σελίδα 213, παράρτημα Ι, κεφάλαιο 3 σημείο 38.2 στοιχείο β) σημείο ii): 

Αντί: 

«ii) συμβάσεις έργων και συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών ύψους ίσου ή μεγαλύτερου των 

300 000 EUR, αλλά μικρότερου των 5 000 000 EUR·», 

διάβαζε: 

«ii) συμβάσεις έργων και συμβάσεις παραχώρησης έργων ύψους ίσου ή μεγαλύτερου των 

300 000 EUR, αλλά μικρότερου των 5 000 000 EUR·». 
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Ο όρος «επιχορήγηση επιτοκίου» αντικαθίσταται από τον όρο «επιδότηση επιτοκίου» σε ολόκληρο 

το κείμενο του κανονισμού στον οικείο γραμματικό τύπο. 

Ο όρος «επιχορήγηση τελών εγγύησης» αντικαθίσταται από τον όρο «επιδότηση τελών εγγύησης» 

σε ολόκληρο το κείμενο του κανονισμού στον οικείο γραμματικό τύπο. 

Ο όρος «κοινό ταμείο εγγυήσεων» αντικαθίσταται από τον όρο «κοινό ταμείο προβλέψεων» σε 

ολόκληρο το κείμενο του κανονισμού στον οικείο γραμματικό τύπο. 

Οι όροι «εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό» και «εγγυήσεις του προϋπολογισμού» 

αντικαθίστανται από τον όρο «δημοσιονομικές εγγυήσεις» σε ολόκληρο το κείμενο του κανονισμού 

στον οικείο γραμματικό τύπο. 

Ο όρος «σύμβαση συγκεκριμένου αντικειμένου» αντικαθίσταται από τον όρο «ειδική σύμβαση» σε 

ολόκληρο το κείμενο του κανονισμού στον οικείο γραμματικό τύπο. 

Ο όρος «επανεκκίνηση διαγωνισμού» αντικαθίσταται από τον όρο «διεξαγωγή νέου διαγωνισμού» 

σε ολόκληρο το κείμενο του κανονισμού στον οικείο γραμματικό τύπο. 

Οι όροι «κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση» και «χρηματοδότηση κατ’ αποκοπή» αντικαθίστανται από 

τον όρο «χρηματοδότηση με ενιαίο συντελεστή» σε ολόκληρο το κείμενο του κανονισμού στον 

οικείο γραμματικό τύπο. 

Ο όρος «κατ’ αποκοπή ποσοστό» αντικαθίσταται από τον όρο «ενιαίος συντελεστής» σε ολόκληρο 

το κείμενο του κανονισμού στον οικείο γραμματικό τύπο. 
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