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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ JUR. 7  EL 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 661/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 15ης Μαΐου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 

του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189 της 27ης Ιουνίου 2014) 

Σελίδα 146, άρθρο 1 σημείο 1), νέο άρθρο 2 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο 

αντί: 

«Όταν η φυσική καταστροφή αφορά διάφορες περιοχές επιπέδου NUTS 2, το ανώτατο όριο 

εφαρμόζεται στο μέσο ΑΕγχΠ των περιοχών αυτών, σταθμισμένο αναλόγως του μέρους της 

συνολικής ζημίας σε κάθε περιοχή.», 

διάβαζε: 

«Όταν η φυσική καταστροφή αφορά διάφορες περιοχές επιπέδου NUTS 2, το όριο εφαρμόζεται στο 

μέσο ΑΕγχΠ των περιοχών αυτών, σταθμισμένο αναλόγως του μέρους της συνολικής ζημίας σε 

κάθε περιοχή.». 

Σελίδα 148, άρθρο 1 σημείο 3), νέο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) 

αντί: 

«α) τις συνολικές ζημίες που προκάλεσε η φυσική καταστροφή και τις συνέπειές της για τον 

πληθυσμό, την οικονομία και το περιβάλλον που έπληξε·», 

διάβαζε: 

«α) τη συνολική άμεση ζημία που προκάλεσε η φυσική καταστροφή και τις συνέπειές της για 

τον πληθυσμό, την οικονομία και το περιβάλλον που έπληξε·». 
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