
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1386/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Ιουλίου 2002
για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου όσον
αφορά τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου και τη διαδικασία πραγµατοποίησης των δηµοσιονοµικών

διορθώσεων σε σχέση µε τις ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο του Ταµείου Συνοχής

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου, της 16ης
Μαΐου 1994, για την ίδρυση του Ταµείου Συνοχής (1), όπως τροπο-
ποιήθηκε από τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 1264/1999 και (ΕΚ)
αριθ. 1265/1999 (2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 4 και το
άρθρο H παράγραφος 4 του παραρτήµατος II,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1164/94 προβλέπει ότι τα κράτη µέλη οφείλουν να λαµβά-
νουν ορισµένα µέτρα για να διασφαλίζεται η ορθή και αποτε-
λεσµατική χρησιµοποίηση των κονδυλίων του Ταµείου
Συνοχής σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής
διαχείρισης.

(2) Προς το σκοπό αυτό τα κράτη µέλη θα πρέπει να δώσουν
τις κατάλληλες κατευθύνσεις όσον αφορά την οργάνωση των
σχετικών λειτουργιών των φορέων που είναι αρµόδιοι για
την εκτέλεση των έργων, αυτών που είναι υπεύθυνοι για την
πιστοποίηση δαπανών και αυτών που είναι υπεύθυνοι για τη
γενική διαχείριση και το συντονισµό των εργασιών του
Ταµείου Συνοχής στο κράτος µέλος.

(3) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1164/94 απαιτεί από τα κράτη
µέλη να συνεργάζονται µε την Επιτροπή σχετικά µε την
ύπαρξη και την καλή λειτουργία των συστηµάτων διαχεί-
ρισης και ελέγχου που διαθέτουν, και να της παρέχουν κάθε
αναγκαία συνδροµή για τη διενέργεια ελέγχων, συµπεριλαµ-
βανοµένων και των δειγµατοληπτικών.

(4) Για λόγους οµοιοµορφίας των πιστοποιητικών σχετικά µε τις
δαπάνες για τις οποίες ζητούνται οι ενδιάµεσες πληρωµές
του ταµείου, θα πρέπει να καθορισθεί το περιεχόµενο των
απαιτούµενων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και να προσ-
διορισθεί ο χαρακτήρας και η ποιότητα των πληροφοριών
στις οποίες βασίζονται.

(5) Για να παρασχεθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή να διεξάγει
τους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγρα-
φος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94, τα κράτη µέλη
θα πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή, εφόσον τους
ζητηθούν, τα στοιχεία που απαιτούν οι φορείς που είναι
υπεύθυνοι για την υλοποίηση των έργων και τη γενική δια-
χείριση και το συντονισµό των πράξεων του Ταµείου
Συνοχής για να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις διαχείρισης,
παρακολούθησης και αξιολόγησης που προβλέπει ο εν λόγω
κανονισµός. Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν το περιεχόµενο
και η µορφή των εν λόγω στοιχείων, καθώς και τα µέσα
µεταβίβασης των ηλεκτρονικών αρχείων, εφόσον τα στοιχεία
παρέχονται υπό ηλεκτρονική µορφή. Η Επιτροπή θα πρέπει
να διασφαλίζει τον εµπιστευτικό χαρακτήρα και την ασφαλή
φύλαξη των ηλεκτρονικών και λοιπών στοιχείων.

(6) Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να εφαρµοσθεί µε την επιφύ-
λαξη των διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ.
2185/96 του Συµβουλίου, της 11ης Νοεµβρίου 1996, σχε-
τικά µε τους ελέγχους και τις εξακριβώσεις που διεξάγει επι-
τοπίως η Επιτροπή, µε σκοπό την προστασία των οικονο-
µικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από
απάτες και λοιπές παρατυπίες (3).

(7) Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να εφαρµοσθεί µε την επιφύ-
λαξη των διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1831/94
της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 1994, για τις παρατυπίες
και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
στο πλαίσιο της χρηµατοδότησης του Ταµείου Συνοχής
καθώς και την οργάνωση ενός συστήµατος πληροφόρησης
στον τοµέα αυτό (4).

(8) Θα πρέπει να υπάρξει λεπτοµερειακή καταγραφή των διαδι-
κασιών που προβλέπονται από το άρθρο H του παραρτήµα-
τος II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94, συµπεριλαµβα-
νοµένης της επιστροφής ποσών αχρεωστήτως
καταβληθέντων, την απόδοσή τους στην Επιτροπή και τους
τόκους υπερηµερίας,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τους λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 όσον αφορά τα συστήµατα
διαχείρισης και ελέγχου και τη διαδικασία πραγµατοποίησης των
δηµοσιονοµικών διορθώσεων σχετικά µε τις ενισχύσεις που χορη-
γούνται στο πλαίσιο του Ταµείου Συνοχής (εφεξής «το ταµείο») και
αφορούν τις επιλέξιµες δράσεις οι οποίες προβλέπονται από το
άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 και εγκρίθηκαν για
πρώτη φορά µετά την 1η Ιανουαρίου 2000.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου

Άρθρο 2

1. Κάθε κράτος µέλος διασφαλίζει ότι οι ακόλουθοι φορείς και
αρχές δέχονται την κατάλληλη καθοδήγηση για την οργάνωση των
συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου που είναι απαραίτητα για τη
διασφάλιση της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης του ταµείου
σύµφωνα µε γενικά αποδεκτές αρχές και πρότυπα:

α) οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των έργων βάσει
του άρθρου 10 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1164/94 (εφεξής καλούµενοι «φορείς υλοποίησης»)·
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β) οι αρχές ή φορείς που είναι υπεύθυνοι για την πιστοποίηση
δηλώσεων δαπανών για πληρωµές του ταµείου που έγιναν βάσει
του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1164/94 και βάσει του άρθρου ∆ παράγραφος 4 του
παραρτήµατος II του εν λόγω κανονισµού, συµπεριλαµβανοµέ-
νων, όπου αυτές είναι διαφορετικές, των αρχών ή φορέων που
ορίστηκαν σύµφωνα µε το άρθρο ∆ παράγραφος 1 του παραρ-
τήµατος II του κανονισµού (εφεξής καλούµενες «αρχές
πληρωµής»)·

γ) οι αρχές που είναι αρµόδιες για τη γενική διαχείριση και το συ-
ντονισµό των πράξεων του Ταµείου Συνοχής στο κράτος µέλος
(εφεξής καλούµενες «διαχειριστικές αρχές»)·

δ) δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς ή υπηρεσίες που δρούν υπό την
ευθύνη των διαχειριστικών αρχών ή των αρχών πληρωµής, ή
εκτελούν καθήκοντα για λογαριασµό τους σε σχέση µε τους
φορείς υλοποίησης (εφεξής καλούµενοι «ενδιάµεσοι φορείς»).

Ειδικότερα η εν λόγω καθοδήγηση επιτρέπει στους φορείς ή αρχές
να αξιολογούν καταλλήλως την ακρίβεια, την κανονικότητα και την
επιλεξιµότητα των αιτήσεων χορήγησης κοινοτικής ενίσχυσης και να
διασφαλίζουν την εκτέλεση των έργων σύµφωνα µε τους όρους που
προβλέπονται από τη σχετική απόφαση και τους στόχους που
τέθηκαν.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, στους «φορείς
υλοποίησης» περιλαµβάνονται, όταν ο φορέας υλοποίησης δεν είναι
ο τελικός αποδέκτης της χρηµατοδότησης, φορείς και επιχειρήσεις
που εµπλέκονται στην υλοποίηση του έργου µε τη µορφή αναδό-
χων, αντιπροσώπων ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, εκτός αν ορίζε-
ται διαφορετικά, θεωρούνται «έργα» όλα τα επιµέρους έργα, τα
στάδια έργων και οι οµάδες έργων που προβλέπονται από το άρθρο
1 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 καθώς και οι
δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του εν λόγω
κανονισµού, οι οποίες αποτελούν αντικείµενο απόφασης δυνάµει
του άρθρου 10 παράγραφος 6 του ίδιου κανονισµού (εφεξής «από-
φαση χορήγησης»).

Άρθρο 3

Τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου των διαχειριστικών αρχών
και αρχών πληρωµών, των ενδιάµεσων φορέων και φορέων υλο-
ποίησης, παρέχουν, αναλόγως προς τον όγκο των υπό διαχείριση
ενισχύσεων:

α) σαφή καθορισµό και καταµερισµό καθώς και —στο βαθµό που
χρειάζεται για τη διασφάλιση της καλής διαχείρισης— τον
επαρκή διαχωρισµό των λειτουργιών στο εσωτερικό του σχετικού
οργανισµού·

β) αποτελεσµατικά συστήµατα που θα εξασφαλίζουν ότι οι λειτουρ-
γίες τους εκτελούνται µε επιτυχία·

γ) στην περίπτωση των ενδιάµεσων φορέων, ενηµέρωση στην υπεύ-
θυνη αρχή σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα εκτέλεσης των
καθηκόντων τους και τα χρησιµοποιούµενα µέσα.

Άρθρο 4

1. Τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου που αναφέρονται στο
άρθρο 3 περιλαµβάνουν διαδικασίες επαλήθευσης της πραγµατο-
ποίησης της αιτηθείσας δαπάνης και της εκτέλεσης του έργου, από

τη φάση της ανάθεσης έως την έναρξη λειτουργίας της χρηµατοδο-
τούµενης επένδυσης, εκτελέσθηκε σύµφωνα µε τους όρους που
προβλέπει η σχετική απόφαση χορήγησης, σύµφωνα µε τους στό-
χους του έργου που καθορίστηκαν από αυτήν, καθώς και σύµφωνα
µε τους ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες, ειδικότερα
όσον αφορά την επιλεξιµότητα των δαπανών προκειµένου να τύχουν
ενίσχυσης από το ταµείο, την προστασία του περιβάλλοντος, τις
µεταφορές, τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τον ανταγωνισµό και τη σύναψη
των δηµοσίων συµβάσεων.

Οι επαληθεύσεις αυτές καλύπτουν όλες τις πλευρές του έργου που
επηρεάζουν την αποτελεσµατική χρήση των δεσµευµένων κονδυ-
λίων, είτε είναι οικονοµικής είτε τεχνικής ή διοικητικής µορφής.

2. Οι διαδικασίες αυτές απαιτούν την τήρηση εγγράφων σχετικά
µε τους επιτόπιους ελέγχους των έργων. Τα έγγραφα αυτά περιγρά-
φουν τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί, τα αποτελέσµατα των
ελέγχων και τα µέτρα που έχουν ληφθεί σε σχέση µε τις διαπιστω-
θείσες ανωµαλίες. Στην περίπτωση που οι διοικητικοί έλεγχοι ή οι
έλεγχοι του φυσικού αντικειµένου δεν είναι διεξοδικοί αλλά δειγµα-
τοληπτικοί, τα έγγραφα αναφέρουν τις συναλλαγές ή εργασίες οι
οποίες υπήρξαν αντικείµενο του ελέγχου και περιγράφουν τη δειγ-
µατοληπτική µέθοδο.

Άρθρο 5

1. Τα κράτη µέλη, για τα έργα του ταµείου που εγκρίνονται για
πρώτη φορά µετά την 1η Ιανουαρίου 2000, ενηµερώνουν την Επι-
τροπή µέσα σε τρεις µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος
κανονισµού για την οργάνωση των αρχών διαχείρισης και
πληρωµών, τους ενδιάµεσους φορείς που είναι αρµόδιοι για τις
εργασίες του ταµείου στη χώρα τους, για τα συστήµατα διαχείρισης
και ελέγχου που εφαρµόζουν οι εν λόγω αρχές και φορείς, καθώς
και τις σχεδιαζόµενες βελτιώσεις σύµφωνα µε την καθοδήγηση που
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

2. Η αναφορά περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε
την κάθε αρχή διαχείρισης ή πληρωµών και ενδιάµεσο φορέα:

α) τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί·

β) την κατανοµή των καθηκόντων µεταξύ ή εντός των υπηρεσιών,
συµπεριλαµβανοµένων των καθηκόντων µεταξύ διαχειριστικής
αρχής και αρχής πληρωµών όταν αυτές είναι στον ίδιο φορέα·

γ) τις διαδικασίες σχετικά µε τον έλεγχο και την παραλαβή των
έργων, µε την παραλαβή, τον έλεγχο και την έγκριση των
αιτήσεων απόδοσης των δαπανών καθώς και µε την έγκριση, την
εκτέλεση και τη λογιστική καταχώριση των πληρωµών προς τους
δικαιούχους·

δ) τις διαδικασίες ελέγχου των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγ-
χου.

3. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε το κράτος µέλος, διασφαλίζει
ότι τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου που κοινοποιούνται βάσει
των παραγράφων 1 και 2 συµµορφούνται προς τα πρότυπα που
προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1164/94 καθώς και
από τον παρόντα κανονισµό. Γνωστοποιεί εξάλλου τα στοιχεία που
ενδεχοµένως παρεµποδίζουν τη διαφάνεια των ελέγχων σχετικά µε
τη λειτουργία του ταµείου καθώς και την εκτέλεση των καθηκόντων
της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 274 της συνθήκης. Ανα-
θεωρήσεις της λειτουργίας των συστηµάτων θα γίνονται σε τακτική
βάση.
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Άρθρο 6

1. Τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου εξασφαλίζουν επαρκή
διαδροµή ελέγχου.

2. Η διαδροµή ελέγχου θεωρείται επαρκής όταν επιτρέπει:

α) τη σύµπτωση των συνολικών ποσών που πιστοποιούνται στην
Επιτροπή µε τις επιµέρους καταχωρίσεις δαπανών και τα δικαιο-
λογητικά τους έγγραφα που τηρούν σε διάφορα διοικητικά
επίπεδα οι φορείς υλοποίησης·

β) την επαλήθευση της χορήγησης και των µεταφορών των διαθε-
σίµων κοινοτικών και εθνικών κονδυλίων·

γ) την επιβεβαίωση της ακρίβειας των κοινοποιούµενων πληροφο-
ριών σχετικά µε την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τους
όρους που προβλέπει η απόφαση για τη χορήγηση και τους στό-
χους που έθετε για το έργο.

3. Ενδεικτική περιγραφή των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου παρατίθεται στο
παράρτηµα I.

4. Η αρχή διαχείρισης διασφαλίζει:

α) ότι υπάρχουν διαδικασίες που εγγυώνται ότι όλα τα έγγραφα τα
οποία έχουν σχέση µε τις δαπάνες και τις πληρωµές καθώς και
µε την εκτέλεση και την επιβεβαίωση των εργασιών που γίνονται
στο πλαίσιο κάποιου έργου, και τα οποία είναι απαραίτητα για
µια επαρκή διαδροµή ελέγχου, τηρούνται σύµφωνα µε τις απαι-
τήσεις των άρθρων Ζ παράγραφος 3 του παραρτήµατος II του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 και του παραρτήµατος I του
παρόντος κανονισµού·

β) ότι καταχωρείται η ονοµασία και η διεύθυνση του οργανισµού ο
οποίος τα τηρεί·

γ) ότι τα έγγραφα αυτά τίθενται στη διάθεση των προσώπων και
των φορέων που είναι αρµόδιοι για να τα ελέγχουν.

5. Τα πρόσωπα και οι φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο
4 στοιχείο γ) είναι:

α) το προσωπικό της διαχειριστικής αρχής και της αρχής
πληρωµής, των ενδιάµεσων φορέων και του φορέα υλοποίησης
που εµπλέκονται στην επεξεργασία των αιτήσεων πληρωµών·

β) οι υπηρεσίες οι οποίες διεξάγουν ελέγχους των συστηµάτων δια-
χείρισης και ελέγχου·

γ) τα πρόσωπα ή οι υπηρεσίες της αρχής πληρωµής που είναι επι-
φορτισµένες µε την πιστοποίηση αιτήσεων ενδιάµεσων και
τελικών δαπανών, δυνάµει του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοι-
χείο δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 και του άρθρου ∆
παράγραφος 2 στοιχείο δ) του παραρτήµατος II του εν λόγω
κανονισµού καθώς και τα πρόσωπα ή οι υπηρεσίες οι οποίες
χορηγούν τη δήλωση η οποία προβλέπεται από το άρθρο 12
παράγραφος 1 στοιχείο στ) του εν λόγω κανονισµού·

δ) οι εντεταλµένοι υπάλληλοι των ελεγκτικών αρχών των κρατών
µελών και της Κοινότητας.

Τα ανωτέρω πρόσωπα ή φορείς µπορούν να απαιτούν αντίγραφα
των εγγράφων ή των λογιστικών καταχωρίσεων που αναφέρονται
στην παράγραφο 4.

Άρθρο 7

Η αρχή πληρωµής τηρεί λογιστική των ποσών που πρέπει να
ανακτώνται από ήδη πραγµατοποιηθείσες πληρωµές κοινοτικής

συνδροµής και εξασφαλίζει ότι τα εν λόγω ποσά ανακτώνται χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Μετά την ανάκτηση, η αρχή πληρωµής
καταβάλλει τις ανακτηθείσες παράτυπες δαπάνες προσαυξηµένες µε
τόκους υπερηµερίας αφαιρώντας τα σχετικά ποσά από την επόµενη
δήλωση δαπανών και αίτηση πληρωµής προς την Επιτροπή για το
συγκεκριµένο έργο. Εφόσον αυτό δεν επαρκεί, η Επιτροπή µπορεί
να ζητήσει επιστροφή των επιπλέον χρηµάτων σε αυτήν.

Η αρχή πληρωµής αποστέλλει µία φορά το χρόνο στην Επιτροπή,
επισυνάπτοντάς την στην τελευταία τριµηνιαία έκθεση για τις ανα-
κτήσεις που πραγµατοποιούνται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1831/94, δήλωση σχετικά µε τα ποσά για τα οποία αναµένεται
ανάκτηση κατά την εν λόγω ηµεροµηνία, ταξινοµηµένα κατά έτος
εκκίνησης της σχετικής διαδικασίας ανάκτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Πιστοποίηση των δαπανών

Άρθρο 8

1. Τα πιστοποιητικά των ενδιάµεσων και τελικών δηλώσεων
δαπανών, στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοι-
χείο δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 και το άρθρο ∆ παρά-
γραφος 2 στοιχείο δ), τέταρτη περίπτωση του παραρτήµατος II του
εν λόγω κανονισµού, συντάσσονται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
παραρτήµατος II του παρόντος κανονισµού από πρόσωπο ή υπη-
ρεσία της αρχής πληρωµής, που είναι λειτουργικά ανεξάρτητο(-η)
από τις υπηρεσίες που εγκρίνουν τις πληρωµές.

2. Πριν από την πιστοποίηση µιας δήλωσης δαπάνης, η αρχή
πληρωµής βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ότι η αρχή διαχείρισης, οι ενδιάµεσοι φορείς και οι φορείς υλο-
ποίησης έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1164/94 και συγκεκριµένα το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοι-
χεία γ) και ε) και το άρθρο ∆ παράγραφος 2 στοιχεία β) και δ)
του παραρτήµατος II του εν λόγω κανονισµού καθώς και τους
όρους της απόφασης χορήγησης·

β) η δήλωση δαπανών περιλαµβάνει µόνο δαπάνες:

i) που όντως πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επι-
λέξιµης περιόδου όπως ορίζεται στην απόφαση χορήγησης
και αντιστοιχούν στις πληρωµές που έγιναν και οι οποίες
µπορούν να αποδειχθούν από εξοφληµένα τιµολόγια ή από
λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας·

ii) οι οποίες έχουν σχέση µε τις εργασίες οι οποίες δεν είχαν
ουσιαστικά ολοκληρωθεί τη στιγµή που υπεβλήθη η αίτηση
ενίσχυσης·

iii) οι οποίες δικαιολογούνται από την πρόοδο ή την ολοκλή-
ρωση του έργου σύµφωνα µε τους όρους της απόφασης
χορήγησης και τους στόχους που έθετε για το έργο.

3. Προκειµένου να λαµβάνεται πάντοτε υπόψη η επάρκεια των
συστηµάτων ελέγχου και της διαδροµής ελέγχου πριν από την υπο-
βολή της δήλωσης δαπανών στην Επιτροπή, η αρχή πληρωµής
φροντίζει ώστε η αρχή πληρωµής να είναι ενηµερωµένη σχετικά µε
τις διαδικασίες που χρησιµοποιούνται από την ίδια, τους ενδιάµε-
σους φορείς και τον φορέα υλοποίησης προκειµένου:

α) να επιβεβαιωθεί το αληθές της δηλούµενης δαπάνης και της
εκτέλεσης του έργου σύµφωνα µε τους όρους της απόφασης για
τη χορήγηση ενίσχυσης και τους στόχους που έθετε για το έργο·
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β) να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση προς τους εφαρµοζόµενους
κανόνες·

γ) να διατηρηθεί η διαδροµή ελέγχου.

4. Στις περιπτώσεις που η διαχειριστική αρχή και η αρχή
πληρωµής είναι ή ανήκουν στον ίδιο φορέα, ο φορέας διασφαλίζει
την εφαρµογή διαδικασιών οι οποίες εξασφαλίζουν ισοδύναµη
ποιότητα ελέγχου µε αυτήν που περιγράφεται στις παραγράφους 2
και 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι

Άρθρο 9

1. Τα κράτη µέλη πραγµατοποιούν τους κατάλληλους δειγµα-
τοληπτικούς ελέγχους των έργων µε στόχο:

α) την επαλήθευση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων δια-
χείρισης και ελέγχου·

β) την επιλεκτική επαλήθευση, επί τη βάσει της ανάλυσης κινδύνων,
των δηλώσεων δαπανών που πραγµατοποιούνται στα αντίστοιχα
επίπεδα.

2. Οι έλεγχοι που διενεργούνται για την περίοδο 2000-2006
καλύπτουν τουλάχιστον το 15 % των συνολικών επιλέξιµων
δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν για τα έργα που εγκρίθηκαν για
πρώτη φορά σε αυτή τη περίοδο. Αυτό το ποσοστό θα µπορούσε
ίσως να µειωθεί αναλογικά µε τις δαπάνες που είχαν πραγµατο-
ποιηθεί πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος κανονισµού.
Οι έλεγχοι βασίζονται σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα των ενερ-
γειών που αφορούν κάθε εγκεκριµένο έργο λαµβανοµένων υπόψη
των διατάξεων της παραγράφου 3.

Τα κράτη µέλη φροντίζουν για την οµαλή κατανοµή των ελέγχων
καθ’ όλη τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Εξασφαλίζουν σαφή
διαχωρισµό λειτουργιών µεταξύ αυτών των ελέγχων και των λει-
τουργιών υλοποίησης ή πληρωµών των έργων.

3. Η επιλογή του δείγµατος των ενεργειών που θα υποστούν
έλεγχο γίνεται µε βάση:

α) την ανάγκη να ελεγχθεί προσήκων συνδυασµός ειδών και
µεγεθών των έργων·

β) κάθε ενδεχόµενο παράγοντα κινδύνου που θα έχει επισηµανθεί
από εθνικούς ή κοινοτικούς ελέγχους·

γ) την ανάγκη εγγύησης επιτυχούς ελέγχου των διαφόρων τύπων
φορέων που εµπλέκονται στη διαχείριση και την κατασκευή των
έργων και στους δύο τοµείς παρεµβάσεων (µεταφορές και
περιβάλλον).

Άρθρο 10

Μέσω των ελέγχων, τα κράτη µέλη επιδιώκουν να επαληθεύσουν:

α) την πρακτική εφαρµογή και αποτελεσµατικότητα των συστηµά-
των διαχείρισης και ελέγχου·

β) την εκτέλεση των έργων σύµφωνα µε τους όρους της απόφασης
χορήγησης και τους στόχους που τέθηκαν από αυτήν για το
έργο·

γ) για έναν ικανό αριθµό λογιστικών καταχωρίσεων, την αντι-
στοιχία των καταχωρίσεων µε τα αποδεικτικά έγγραφα που
τηρούν οι ενδιάµεσοι φορείς και ο φορέας υλοποίησης·

δ) εάν υπάρχει επαρκής διαδροµή ελέγχου·

ε) για έναν ικανό αριθµό θέσεων δαπανών, τη συµµόρφωση της
φύσης και του χρονοδιαγράµµατος της δαπάνης, τη συµµόρ-
φωση προς τις κοινοτικές διατάξεις και την αντιστοιχία της µε
τα εγκεκριµένες προδιαγραφές του έργου και των πραγµατικών
εργασιών που εκτελέστηκαν·

στ) ότι η αναγκαία εθνική συγχρηµατοδότηση έχει πράγµατι
καταβληθεί·

ζ) ότι οι συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις έχουν υλοποιηθεί
σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες και πολιτικές όπως
προβλέπεται από το άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/
94.

Άρθρο 11

Οι έλεγχοι αποσκοπούν στη διαπίστωση του συστηµατικού
χαρακτήρα των προβληµάτων, του κινδύνου που ενέχουν για άλλα
ή όλα τα έργα που υλοποιούνται από τον ίδιο φορέα υλοποίησης ή
στο συγκεκριµένο κράτος µέλος. Επίσης προσδιορίζουν τις αιτίες
αυτών των καταστάσεων, οποιαδήποτε περαιτέρω εξέταση που ενδε-
χοµένως απαιτείται, καθώς και τα αναγκαία διορθωτικά και προλη-
πτικά µέτρα.

Άρθρο 12

Τα κράτη µέλη υποβάλλουν κάθε χρόνο έως τις 30 Ιουνίου το
αργότερο, αρχίζοντας από τις 30 Ιουνίου 2003, βάσει του άρθρου
Ζ παράγραφος 1 του παραρτήµατος ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1164/94 µια έκθεση στην Επιτροπή σχετικά µε τον τρόπο που
εφάρµοσαν τα άρθρα 9, 10 και 11 του παρόντος κανονισµού κατά
τη διάρκεια του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους και επιπλέον
παρέχουν οποιοδήποτε αναγκαίο συµπλήρωµα ή επικαιροποίηση
της προβλεπόµενης από το άρθρο 5 παράγραφος 1 ενηµέρωσης για
τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου που διαθέτουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

∆ήλωση κατά την περάτωση του έργου

Άρθρο 13

Το πρόσωπο ή η υπηρεσία που ορίζεται για την έκδοση δηλώσεων
κατά την περάτωση ενός έργου σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγρα-
φος 1 στοιχείο στ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 πρέπει να
είναι λειτουργικά ανεξάρτητο(-η):

α) από τη διαχειριστική αρχή, το φορέα υλοποίησης και τους ενδιά-
µεσους φορείς·

β) από το πρόσωπο ή από την υπηρεσία της αρχής πληρωµής που
είναι υπεύθυνη για τη χορήγηση των πιστοποιητικών που
προβλέπονται από το άρθρο 8 παράγραφος 1.

Το εν λόγω πρόσωπο ή υπηρεσία πραγµατοποιούν τον έλεγχό τους
σύµφωνα µε τα διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα. Ο φορέας
υλοποίησης, η διαχειριστική αρχή, η αρχή πληρωµής και οι ενδιάµε-
σοι φορείς διαθέτουν στο εν λόγω πρόσωπο ή υπηρεσία όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες και δίδουν πρόσβαση στις λογιστικές
καταχωρίσεις και στα συνοδευτικά αποδεικτικά στοιχεία που είναι
απαραίτητα για τη σύνταξη της δήλωσης.
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Άρθρο 14

Οι δηλώσεις βασίζονται στην εξέταση των συστηµάτων διαχείρισης
και ελέγχου, των πορισµάτων των πραγµατοποιηθέντων ελέγχων
και, όταν χρειάζεται, στον περαιτέρω δειγµατοληπτικό έλεγχο ενερ-
γειών, και της τελικής έκθεσης που συντάσσεται σύµφωνα µε το
άρθρο ΣΤ παράγραφος 4 του παραρτήµατος II του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1164/94. Το πρόσωπο ή η υπηρεσία που την εκδίδει
προβαίνει σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους προκειµένου να
αποκτήσει σε ικανοποιητικό βαθµό τη βεβαιότητα ότι η πιστο-
ποιηµένη δήλωση δαπάνης είναι σωστή, ότι οι συναφείς ενέργειες
είναι νόµιµες και κανονικές και ότι το έργο εκτελέσθηκε σύµφωνα
µε τους όρους της απόφασης χορήγησης και τους στόχους που
αυτή έθετε.

Οι δηλώσεις καταρτίζονται βάσει του ενδεικτικού υποδείγµατος
που παρατίθεται στο παράρτηµα ΙΙΙ και συνοδεύεται από έκθεση
στην οποία περιλαµβάνονται όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται
για να αιτιολογήσουν τη δήλωση, συµπεριλαµβανοµένης περίληψης
των πορισµάτων όλων των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από εθνι-
κούς και κοινοτικούς φορείς, και στις οποίες βασίστηκαν το πρό-
σωπο ή η υπηρεσία για τη σύνταξη της δήλωσης.

Άρθρο 15

Εάν η παρουσία σηµαντικών διαχειριστικών ή ελεγκτικών αδυναµιών,
η µεγάλη συχνότητα συναντώµενων παρατυπιών ή αµφιβολιών για
το κατά πόσον το έργο έχει εκτελεστεί επιτυχώς δεν επιτρέπουν την
παροχή συνολικής διαβεβαίωσης για την ακρίβεια της αίτησης
πληρωµής του τελικού υπολοίπου ισοζυγίου και του τελικού πιστο-
ποιητικού δαπανών, η δήλωση πρέπει να αναφέρει αυτές τις περι-
στάσεις και να περιλαµβάνει εκτίµηση της έκτασης του προβλήµα-
τος και των δηµοσιονοµικών του επιπτώσεων.

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει τη διενέργεια
περαιτέρω έλεγχου αποσκοπώντας στον εντοπισµό και την επανόρ-
θωση παρατυπιών εντός προσδιορισµένης χρονικής περιόδου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Μορφή και περιεχόµενο της λογιστικής πληροφόρησης που
πρέπει να τηρείται και να διαβιβάζεται στην Επιτροπή ύστερα

από αίτησή της

Άρθρο 16

1. Οι λογιστικές καταχωρίσεις των έργων που αναφέρονται στο
παράρτηµα Ι φυλάσσονται στο µέτρο του δυνατού υπό µορφή
καταχωρίσεων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι εν λόγω καταχωρί-
σεις τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής ύστερα από ειδική αίτηση
µε σκοπό τη διενέργεια ελέγχων τεκµηρίωσης και επιτόπιων ελέγχων,
µε την επιφύλαξη της υποχρέωσης για την υποβολή των ετήσιων
εκθέσεων που προβλέπονται από το άρθρο ΣΤ παράγραφος 4 του
παραρτήµατος II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94.

2. Η Επιτροπή συµφωνεί µε κάθε κράτος µέλος το περιεχόµενο
των ηλεκτρονικών καταχωρίσεων που αναφέρονται στην παράγραφο
1, τον τρόπο µε τον οποίο διαβιβάζονται, καθώς επίσης και τη διάρ-
κεια της απαιτούµενης περιόδου για τη δηµιουργία των αναγκαίων
συστηµάτων πληροφορικής. Το περιεχόµενο των πληροφοριών που
µπορούν να ζητηθούν και οι προτιµώµενες τεχνικές προδιαγραφές
για τη µεταφορά των ηλεκτρονικών αρχείων στην Επιτροπή αναφέ-
ρονται στα παραρτήµατα IV και V.

3. Ύστερα από γραπτή αίτηση, τα κράτη µέλη παραδίδουν στην
Επιτροπή τις καταχωρίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1

εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της σχετικής
αίτησης. Η Επιτροπή και το κράτος µέλος δύνανται να συµφωνή-
σουν σε µια διαφορετική χρονική περίοδο παράδοσης, ιδίως όταν οι
καταχωρίσεις δεν διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή.

4. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που αποστέλλο-
νται από τα κράτη µέλη ή συλλέγονται από αυτήν κατά τη διάρκεια
επιτόπιων επιθεωρήσεων διατηρούνται υπό καθεστώς απορρήτου και
ασφάλειας σύµφωνα µε το άρθρο 287 της συνθήκης.

5. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας σχετικής εθνικής νοµοθε-
σίας, οι υπάλληλοι της Επιτροπής έχουν πρόσβαση σε όλα τα
έγγραφα που έχουν συνταχθεί µε σκοπό τη διενέργεια ελέγχων ή
κατόπιν ελέγχων που διεξάγονται δυνάµει του παρόντος κανονι-
σµού, καθώς επίσης και στα στοιχεία που φυλάσσονται, συµπερι-
λαµβανοµένων αυτών που αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά συστή-
µατα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

∆ηµοσιονοµικές διορθώσεις

Άρθρο 17

1. Το ποσό των δηµοσιονοµικών διορθώσεων που πραγµατο-
ποιούνται από την Επιτροπή δυνάµει του άρθρου H παράγραφος 2
του παραρτήµατος II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 σε σχέση
µε τις επιµέρους ή συστηµατικές παρατυπίες, θα αξιολογηθεί, όπου
αυτό είναι δυνατό και εφαρµόσιµο, βάσει µεµονωµένων φακέλων
και θα ισούται µε το ποσό της δαπάνης που χρεώθηκε αδικαιο-
λόγητα στο ταµείο, σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας.

2. Όταν δεν είναι δυνατό ή εφικτό να υπολογιστεί επακριβώς το
ποσό της παράτυπης δαπάνης ή όταν η εξ ολοκλήρου ακύρωση της
εν λόγω παράτυπης δαπάνης θα ήταν δυσανάλογη και συνεπώς η
Επιτροπή επιβάλλει δηµοσιονοµικές διορθώσεις κατά παρεκβολή ή
κατ’ αποκοπή, ενεργεί ως εξής:

α) σε περίπτωση παρεκβολής χρησιµοποιεί ένα αντιπροσωπευτικό
δείγµα δοσοληψιών µε παρόµοια χαρακτηριστικά·

β) σε περίπτωση αποκοπής, εκτιµά τη σηµασία παράβασης των
κανονισµών όπως επίσης την έκταση και τις δηµοσιονοµικές
επιπτώσεις κάθε αδυναµίας του συστήµατος διαχείρισης και
ελέγχου που οδήγησε στη διαπιστωθείσα παρατυπία.

3. Όταν η Επιτροπή βασίζει τη θέση της στα γεγονότα που
έχουν διαπιστωθεί από ελεγκτές που δεν είναι µέλη των υπηρεσιών
της, εξάγει τα συµπεράσµατά της σε συνάρτηση µε δηµοσιονοµικές
επιπτώσεις αυτών των γεγονότων, αφού θα έχει εξετάσει τα µέτρα
που έχουν ληφθεί από το οικείο κράτος µέλος δυνάµει του άρθρου
12 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 και
του άρθρου Ζ παράγραφος 1 του παραρτήµατος II του εν λόγω
κανονισµού, τις εκθέσεις που υποβάλλονται δυνάµει του κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθ. 1831/94 καθώς και τις τυχόν απαντήσεις που έχει
κοινοποιήσει το κράτος µέλος.

Άρθρο 18

1. Το οικείο κράτος µέλος διαθέτει προθεσµία δύο µηνών για να
απαντήσει σε αίτηση, σύµφωνα µε το άρθρο Η παράγραφος 1
πρώτο εδάφιο του παραρτήµατος II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1164/94 για να υποβάλει τα σχόλιά του και να προβεί ενδεχοµένως
σε διορθώσεις, εκτός από δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις όπου
η Επιτροπή µπορεί να παρατείνει αυτή την προθεσµία.
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2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή προτείνει δηµοσιονοµικές
διορθώσεις κατά παρεκβολή ή κατ’ αποκοπή, δίνεται στο κράτος
µέλος η ευκαιρία να αποδείξει, µέσω εξέτασης των σχετικών φακέ-
λων, ότι η πραγµατική σοβαρότητα της παρατυπίας ήταν µικρότερη
από την εκτίµηση της Επιτροπής. Το κράτος µέλος, σε συµφωνία µε
την Επιτροπή, δύναται να περιορίσει το πεδίο της εξέτασης σε ένα
κατάλληλο ποσοστό ή ένα δείγµα των σχετικών φακέλων.

Εκτός από δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, η χρονική παρά-
ταση που χορηγείται για αυτή την εξέταση δεν µπορεί να υπερβεί
περαιτέρω την περίοδο δύο µηνών µετά τη δίµηνη περίοδο που
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Τα αποτελέσµατα αυτής της
εξέτασης εξετάζονται µε τον τρόπο που προσδιορίζεται στο άρθρο
H παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του παραρτήµατος II του κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94. Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη κάθε απο-
δεικτικό στοιχείο που παρέχεται από το κράτος µέλος εντός των
προαναφερόµενων προθεσµιών.

3. Όταν το κράτος µέλος έχει αντιρρήσεις σχετικά µε τις
παρατηρήσεις που διατύπωσε η Επιτροπή και λαµβάνει χώρα
ακρόαση δυνάµει του άρθρου H παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο
του παραρτήµατος II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94, η
τρίµηνη προθεσµία εντός της οποίας µπορεί να λάβει απόφαση η
Επιτροπή δυνάµει του άρθρου H, παράγραφος 2 του παραρτήµατος
II του εν λόγω κανονισµού αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµε-
ροµηνία της ακρόασης.

Άρθρο 19

Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή έχει διακόψει τις πληρωµές δυνά-
µει του άρθρου Ζ παράγραφος 2 του παραρτήµατος II του κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 η Επιτροπή και το οικείο κράτος µέλος
καταβάλλουν προσπάθειες για την επίτευξη συµφωνίας εντός της
προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 2
του παρόντος κανονισµού. Εάν δεν επιτευχθεί συµφωνία εφαρµόζε-
ται το άρθρο 18 παράγραφος 3.

Άρθρο 20

1. Κάθε οφειλόµενη επιστροφή στην Επιτροπή δυνάµει του
άρθρου H παράγραφος 3 του παραρτήµατος II του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1164/94 πραγµατοποιείται πριν από την ηµεροµηνία
λήξης που ορίζεται στην εντολή είσπραξης που εκδίδεται σύµφωνα
µε δηµοσιονοµικό κανονισµό που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπο-
λογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η ηµεροµηνία οφειλής,
καθορίζεται έως το τέλος του δεύτερου µήνα που ακολουθεί την
έκδοση της εντολής.

2. Για οποιαδήποτε καθυστέρηση ως προς την επιστροφή,
επιβάλλεται πληρωµή τόκων υπερηµερίας από την ηµεροµηνία
λήξης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έως την ηµεροµηνία
πληρωµής. Το σχετικό επιτόκιο είναι υψηλότερο κατά µιάµιση
µονάδα από το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα στις κύριες συναλλαγές της αναχρηµατοδότησης την
πρώτη εργάσιµη ηµέρα του µήνα στον οποίο εµπίπτει η ηµεροµηνία
λήξης.

3. Η δηµοσιονοµική διόρθωση δυνάµει του άρθρου H παράγρα-
φος 2 του παραρτήµατος II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94
δεν απαλλάσσει το κράτος µέλος από την υποχρέωσή του να επιδιώ-
ξει ανακτήσεις δυνάµει του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο η)
του εν λόγω κανονισµού.

4. Για ποσά που πρόκειται να ανακτηθούν ύστερα από παρα-
τυπία, η αρµόδια υπηρεσία ή φορέας θα ενεργοποιούν τις διαδικα-
σίες ανάκτησής τους και θα τις κοινοποιούν στον φορέα υλο-
ποίησης και τις διαχειριστικές αρχές και αρχές πληρωµής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Γενικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 21

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού δεν εµποδίζουν τα κράτη
µέλη να εφαρµόζουν αυστηρότερους εθνικούς κανόνες από εκείνους
που προβλέπει ο παρών κανονισµός.

Άρθρο 22

Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών µελών
να εξασφαλίζουν ότι τα έργα που εγκρίθηκαν για πρώτη φορά πριν
από την 1η Ιανουαρίου 2000 έχουν ορθώς ολοκληρωθεί, να λαµβά-
νουν τα αναγκαία µέτρα για την πρόληψη και τη δίωξη των παρατυ-
πιών και να ανακτούν τα ποσά που απωλέσθησαν λόγω παρατυπίας
ή αµέλειας.

Άρθρο 23

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2002.

Για την Επιτροπή

Michel BARNIER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ

(Άρθρο 6)

Υπάρχει επαρκής διαδροµή ελέγχου κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 2 όταν για ένα δεδοµένο έργο, περιλαµβάνοντας
µεµονωµένο έργο ή οµάδα έργων:

1. Οι λογιστικές καταχωρίσεις που τηρούνται στο κατάλληλο επίπεδο διαχείρισης παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις
δαπάνες που πραγµατοποίησε για το συγχρηµατοδοτούµενο έργο από το φορέα υλοποίησης, συµπεριλαµβανοµένων, στην
περίπτωση που ο οργανισµός αυτός δεν είναι ο τελικός δικαιούχος της ενίσχυσης, και των άλλων φορέων ή επιχειρήσεων που
συµµετέχουν υπό την ιδιότητα των αναδόχων, αντιπροσώπων ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα στην εκτέλεση του έργου. Οι
λογιστικές καταχωρίσεις αναφέρουν την ηµεροµηνία χορήγησης των δικαιολογητικών, το ποσό κάθε δαπάνης, τη φύση των
συνοδευτικών εγγράφων καθώς και την ηµεροµηνία και τον τρόπο πληρωµής. Επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά
έγγραφα (τιµολόγια κ.λπ.).

2. Σε περιπτώσεις δαπανών που αφορούν εν µέρει µόνο το συγχρηµατοδοτούµενο έργο καταδεικνύεται η ακρίβεια κατανοµής
του ποσού µεταξύ της συγχρηµατοδοτούµενης και των άλλων πράξεων. Παρόµοια αιτιολόγηση πρέπει να υπάρχει και για τα
είδη δαπανών τα οποία θεωρούνται ως επιλέξιµα εντός ορίων ή αναλογικώς προς άλλες δαπάνες.

3. Οι τεχνικές προδιαγραφές και το χρηµατοδοτικό σχέδιο του έργου, οι εκθέσεις προόδου, τα έγγραφα σχετικά µε τις διαδικα-
σίες δηµοπράτησης και σύναψης των συµβάσεων καθώς και οι εκθέσεις σχετικά µε τους ελέγχους όσον αφορά την εκτέλεση
του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος κανονισµού τηρούνται επίσης στο κατάλληλο επίπεδο διαχείρισης.

4. Προκειµένου να κοινοποιηθούν οι δαπάνες που όντως πραγµατοποιήθηκαν για κάθε συγχρηµατοδοτούµενο έργο στην αρχή
πληρωµής, οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 συγκεντρώνονται σε µία λεπτοµερή κατάσταση δαπανών
κατανεµηµένες ανά κατηγορία εργασιών. Αυτές οι λεπτοµερείς καταστάσεις δαπανών αποτελούν τα συνοδευτικά έγγραφα των
λογιστικών καταστάσεων της αρχής πληρωµής και αποτελούν τη βάση για την προετοιµασία των δηλώσεων δαπανών στην
Επιτροπή.

5. Στην περίπτωση που υπάρχουν ένας ή περισσότεροι ενδιάµεσοι φορείς µεταξύ του φορέα υλοποίησης ή φορέων ή επιχειρή-
σεων που εµπλέκονται στην υλοποίηση του έργου και της αρχής πληρωµής, κάθε ενδιάµεσος φορέας απαιτεί, για το δικό του
τοµέα ευθύνης, λεπτοµερείς καταστάσεις δαπανών από τον υφιστάµενο φορέα προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως συνοδευ-
τικά έγγραφα των δικών του λογιστικών καταχωρίσεων, για τις οποίες θα δώσει τουλάχιστον συνοπτική αναφορά στον προϊσ-
τάµενο φορέα για τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για το έργο.

6. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής διαβίβασης των λογιστικών στοιχείων όλες οι οικείες αρχές και όλοι οι οικείοι φορείς θα πρέπει
να λάβουν από τις υφιστάµενες αρχές ή οργανισµούς πληροφορίες που θα δώσουν τη δυνατότητα να δικαιολογήσουν τους
λογαριασµούς τους καθώς και τα ποσά που θα κοινοποιήσουν σε ανώτερο επίπεδο, ούτως ώστε να διασφαλισθεί µια ικανο-
ποιητική διαδροµή ελέγχου από τα συνολικά ποσά που πιστοποιούνται στην Επιτροπή έως τις διάφορες µεµονωµένες δαπάνες
και τα συνοδευτικά έγγραφα στο επίπεδο του φορέα υλοποίησης και των άλλων φορέων ή επιχειρήσεων που συµµετέχουν
στην εκτέλεση του έργου.
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Προσάρτηµα στη δήλωση δαπανών: ανακτήσεις που πραγµατοποιήθηκαν από την τελευταία πιστοποιηθείσα δήλωση
δαπανών και που περιλαµβάνονται στην παρούσα δήλωση δαπανών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΜΕΣΑ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

Τα περισσότερα µέσα διαβίβασης που χρησιµοποιούνται προς το παρόν µπορούν να χρησιµοποιηθούν υπό τον όρο της
προγενέστερης συµφωνίας µε την Επιτροπή. Ο ακόλουθος µη λεπτοµερής κατάλογος περιλαµβάνει τα προτιµώµενα µέσα
διαβίβασης:

1.1. Μαγνητικά µέσα αποθήκευσης

— ∆ισκέτα 3,5 ιντσών 1,4 MB (Dos/Windows)

προαιρετική συµπίεση σε µορφότυπο ZIP

— Κασέτα DAT

4 mm DDS-1 (90 m)

— CD-ROM (WORM)

1.2. ∆ιαβίβαση ηλεκτρονικών αρχείων

— Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail)

για την αποστολή αρχείων έως 5 MB

προαιρετική συµπίεση σε µορφότυπο ZIP

— ∆ιαβίβαση µε πρωτόκολλο µεταβίβασης αρχείου (FTP)

προαιρετική συµπίεση σε µορφότυπο ZIP

2. ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Τα αρχεία ανάλογα µε το προτιµώµενο πρότυπο έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1. Κάθε εγγραφή στο αρχείο αρχίζει µε έναν κωδικό τριών χαρακτήρων µε τον οποίο αναγνωρίζονται οι πληροφορίες που
περιλαµβάνει. Υπάρχουν δύο είδη εγγραφών:

1 α) Εγγραφές σχετικά µε το έργο µε αναγνωστικό σηµείο τον κωδικό «PRJ», που περιέχουν γενικές πληροφορίες για το
έργο. Τα χαρακτηριστικά της εγγραφής (πεδία 1 έως 30) είναι αυτά που περιγράφονται στο παράρτηµα IV
παράγραφος 1.A.

1 β) Οι εγγραφές σχετικά µε τις δαπάνες µε αναγνωριστικό σηµείο τον κωδικό «PAY» που περιέχουν αναλυτικές
πληροφορίες σχετικά µε τις δηλωµένες δαπάνες που αφορούν το έργο. Τα χαρακτηριστικά της εγγραφής (πεδία 31
έως 64) είναι αυτά που περιγράφονται στο παράρτηµα IV παράγραφος 1.B.

2. Οι εγγραφές του τύπου «PRJ», που περιέχουν πληροφορίες για το έργο, συνοδεύονται από πολλές εγγραφές του τύπου
«PAY», οι οποίες περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε τις δηλωµένες δαπάνες όσον αφορά το έργο. Οι εγγραφές PRJ και
PAY µπορούν επίσης να κοινοποιηθούν µέσω ξεχωριστών αρχείων.

3. Τα πεδία διαχωρίζονται µε ερωτηµατικό («;»). ∆ύο διαδοχικά ερωτηµατικά δηλώνουν ότι δεν δίνεται καµιά πληροφορία για
το συγκεκριµένο πεδίο («κενό πεδίο»).

4. Το µήκος των εγγραφών είναι µεταβλητό. Κάθε εγγραφή καταλήγει σε έναν κωδικό «CR LF» ή «Retour chariot —
Nouvelle ligne» (σε δεκαεξαδικό σύστηµα: «0D 0A»).

5. Το αρχείο κωδικοποιείται σε κώδικα ASCII.

6. Αριθµητικά πεδία:

α) σηµείο υποδιαστολής: «.»·

β) το πρόσηµο ( «+» ή «−» ) τίθεται στο άκρο αριστερά και ακολουθούν αµέσως οι αριθµοί·

γ) σταθερός αριθµός δεκαδικών ψηφίων·

δ) δεν υπάρχει κενό διάστηµα µεταξύ των ψηφίων ούτε µεταξύ των χιλιάδων.

7. Πεδίο για την ηµεροµηνία: «DDMMYYYY» (ηµέρα µε δύο ψηφία, µήνας µε δύο ψηφία, έτος µε τέσσερα ψηφία).

8. Τα δεδοµένα υπό µορφή κειµένου δεν πρέπει να τίθενται ανάµεσα σε εισαγωγικά (« »). Εξυπακούεται ότι το σηµείο
διαχωρισµού «;» δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε δεδοµένα υπό µορφή κειµένου.

9. Για όλα τα πεδία: δεν υπάρχει κενό διάστηµα ούτε στην αρχή ούτε στο τέλος του πεδίου.
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10. Τα αρχεία που θα συµµορφούνται προς αυτούς τους κανόνες έχουν την ακόλουθη µορφή (παράδειγµα):
PRJ;2001 E16COE001;Περιοχή ∆ουβλίνου Σχήµα Επεξεργασίας Αστικών Λυµάτων — Στάδιο V;29122000;Τµήµα
Οικονοµικών; Οργανισµός ∆ουβλίνου;…
PAY; 2001E16COE001;Περιοχή ∆ουβλίνου Σχήµα Επεξεργασίας Αστικών Λυµάτων — Στάδιο
V;1234;10000000;8000000;80 %;…

11. Για τα αρχεία που προέρχονται από την Ελλάδα θα πρέπει να χρησιµοποιείται η κωδικοποίηση ELOT-928 ή ISO 8859-7.

3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Κάθε αρχείο θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σύνολα ελέγχου:

1. αριθµός εγγραφών·

2. συλλογικό ποσό·

3. άθροισµα των µερικών συνόλων για κάθε έργο.

Για κάθε κωδικοποιηµένο πεδίο, του οποίου η περιγραφή δεν περιλαµβάνεται στις προδιαγραφές, η σηµασία των χρησιµοποι-
ηθέντων κωδικών θα επισυνάπτεται στο φάκελο.

Το συνολικό ποσό των εγγραφών στο ηλεκτρονικό αρχείο ανά έργο θα πρέπει να αντιστοιχεί στις αιτήσεις πληρωµής που
υποβάλλει η Επιτροπή για την περίοδο η οποία προσδιορίζεται στην αίτηση πληροφοριών. Όλες οι διαφορές θα αιτιολογού-
νται µε ένα σηµείωµα που θα είναι συνηµµένο στο φάκελο.


