ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
μεταξύ της Επιτροπής και της Ελληνικής
Δημοκρατίας

Η παρούσα Σύμβαση Χρηματοδότησης συνάπτεται μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
εφεξής καλούμενης «η Επιτροπή»

και της

Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενης από τον Υπουργό Οικονομικών και τον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών,
εφεξής καλούμενης «το Κράτος Μέλος»,

εφεξής από κοινού καλουμένων τα «Μέρη» και έκαστη εξ αυτών το «Μέρος».

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
(1) Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας1 («Κανονισμός ΜΑΑ») έχει ως ειδικό σκοπό να παράσχει στα Κράτη
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Μέλη οικονομική στήριξη με σκοπό την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων των
μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων όπως παρατίθενται στα σχέδια τους περί
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η εν λόγω στήριξη χρηματοδοτείται από τον
δανεισμό από την Ένωση βάσει του Άρθρου 5 της Απόφασης του Συμβουλίου (ΕΕ,
Ευρατόμ) 2020/2053 της 14ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με το σύστημα των ιδίων
πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της Απόφασης 2014/335/ΕΕ,
Ευρατόμ2 [«Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053»], η οποία διατίθεται για τη
χρηματοδότηση μέτρων βάσει του Άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) του
Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2094 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με
τη θέσπιση Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της
ανάκαμψης μετά την κρίση της νόσου COVID-193 («Κανονισμός EURI»).
(2) Η υποστήριξη παρέχεται μετά την έγκριση της αξιολόγησης του ΣΑΑ (Σχεδίου
Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας) από το Συμβούλιο σύμφωνα με το Άρθρο 20 παρ. 1
του Κανονισμού ΜΑΑ, βάσει σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ της Επιτροπής και
του Κράτους Μέλους.
(3) Σύμφωνα με το Άρθρο 24 του Κανονισμού ΜΑΑ, η εκταμίευση της Χρηματοδοτικής
Συνεισφοράς θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δόσεις, με βάση την ικανοποιητική
εκπλήρωση των ορόσημων και των στόχων που ορίζονται στην Εκτελεστική
Απόφαση του Συμβουλίου. Σύμφωνα με το Άρθρο 24 παράγραφος 1 του Κανονισμού
ΜΑΑ, οι πληρωμές των Χρηματοδοτικών Συνεισφορών θα πρέπει να
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού και ανάλογα με
τη διαθέσιμη χρηματοδότηση.
(4) Την 27η Απριλίου 2021, το Κράτος Μέλος υπέβαλε ΣΑΑ στην Επιτροπή.
(5) Η Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου θεσπίζει Χρηματοδοτική Συνεισφορά
ύψους 17 769 942 602 Ευρώ για το Κράτος Μέλος, με ποσό 13 515 279 418 Ευρώ
διαθέσιμο για νομική δέσμευση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Περαιτέρω ποσό 4 254
663 184 Ευρώ είναι διαθέσιμο για νομική δέσμευση από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως
την 31η Δεκεμβρίου 2023 με την επιφύλαξη της επικαιροποίησης που προβλέπεται
στο Άρθρο 11 παράγραφος 2 του Κανονισμού ΜΑΑ, υπολογίζοντας ένα ποσό για το
Κράτος Μέλος ίσο ή μικρότερο από αυτό το ποσό. Σύμφωνα με το Άρθρο 13 του
Κανονισμού ΜΑΑ, με την ίδια απόφαση καθορίζεται ποσό 2 310 092 538 Ευρώ της
Χρηματοδοτικής Συνεισφοράς, ίσο με 13% της Χρηματοδοτικής Συνεισφοράς, το
οποίο θα καταβληθεί ως προχρηματοδότηση στο Κράτος Μέλος εντός, στο μέτρο του
δυνατού, δύο μηνών μετά την υιοθέτηση από την Επιτροπή της νομικής δέσμευσης
που αναφέρεται στο Άρθρο 23 του Κανονισμού ΜΑΑ.
(6) Σύμφωνα με το Άρθρο 22 παράγραφος 2 του Κανονισμού ΜΑΑ, η σύμβαση που θα
συναφθεί μεταξύ της Επιτροπής και του Κράτους Μέλους προβλέπει την υποχρέωση
του Κράτους Μέλους να ελέγχει τακτικά εάν η χορηγούμενη χρηματοδότηση
χρησιμοποιείται ορθά και εάν έχει υπάρξει ορθή εφαρμογή των μέτρων, να λαμβάνει
ενδεδειγμένα μέτρα για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση
υποθέσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων και να κινεί νομικές
διαδικασίες για την ανάκτηση μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων· να
εξασφαλίζει ότι το αίτημα καταβολής συνοδεύεται από μια διαχειριστική δήλωση και
σύνοψη των λογιστικών ελέγχων που διενεργήθηκαν· να συλλέγει και να διασφαλίζει
2
3

ΕΕ L 424 της 15.12.2020, σ. 1.
ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 23.

2

την πρόσβαση στις τυποποιημένες κατηγορίες δεδομένων· να εξουσιοδοτεί την
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), το
Ελεγκτικό Συνέδριο και, κατά περίπτωση, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ασκούν τα
καθήκοντά του, να τηρεί αρχεία.
(7) Σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Κανονισμού ΜΑΑ, οι μεταρρυθμίσεις και τα επενδυτικά
έργα μπορούν να λάβουν στήριξη από άλλα προγράμματα και μέσα της Ένωσης υπό
την προϋπόθεση ότι η εν λόγω στήριξη δεν καλύπτει τις ίδιες δαπάνες. Σύμφωνα με το
Άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο i) του Κανονισμού ΜΑΑ, η σύμβαση που
θα συναφθεί με το Κράτος Μέλος θα πρέπει να ορίζει ότι τα αιτήματα καταβολής
πρέπει να συνοδεύονται από διαχειριστικές δηλώσεις ότι τα εφαρμοζόμενα
συστήματα ελέγχου παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις ότι η διαχείριση των
κονδυλίων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όλους τους εφαρμοστέους κανόνες, ιδίως
τους κανόνες σχετικά με την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων, την πρόληψη
της απάτης, τη διαφθορά και τη διπλή χρηματοδότηση.
(8) Το Άρθρο 34 του Κανονισμού ΜΑΑ ορίζει τις υποχρεώσεις των Κρατών Μελών σε
σχέση με την επικοινωνία και τη δημοσιότητα.
(9) Τα Συμπεράσματα σχετικά με τα Πράσινα Ομόλογα Νέας Γενιάς της ΕΕ 7817/21, που
εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 23 Απριλίου 2021, επικρότησαν τον στόχο της
Επιτροπής για την κινητοποίηση έως και 30% των εσόδων Νέας Γενιάς της ΕΕ μέσω
της έκδοσης Πράσινων Ομολόγων Νέας Γενιάς της ΕΕ (NGEU), συμφώνησαν ότι οι
σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες του ΜΑΑ πρέπει να
διατίθενται από τα Κράτη Μέλη στην Επιτροπή σε τακτική βάση και χαιρέτισαν την
πρόθεση της Επιτροπής να συμπεριλάβει σχετικό κείμενο στις χρηματοδοτικές και
δανειακές συμβάσεις.
Τα Μέρη συμφώνησαν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1

Αντικείμενο της σύμβασης

1. Η παρούσα Σύμβαση ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μερών, καθώς
και τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χορηγούμενη Χρηματοδοτική
Συνεισφορά με σκοπό την ικανοποιητική εκπλήρωση των ορόσημων και των στόχων
των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων από το Κράτος Μέλος στην Εκτελεστική
Απόφαση του Συμβουλίου.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού ΜΑΑ, της Εκτελεστικής
Απόφασης του Συμβουλίου και της παρούσας Σύμβασης, η Ένωση διαθέτει στο
Κράτος Μέλος Χρηματοδοτική Συνεισφορά ύψους 13 515 279 418 Ευρώ.
3. Η παρούσα Σύμβαση και, ειδικότερα, το ποσό της Χρηματοδοτικής Συνεισφοράς που
είναι διαθέσιμο βάσει της παραγράφου 2 θα τροποποιηθεί από τα Μέρη μετά τον
επικαιροποιημένο υπολογισμό που προβλέπεται στο Άρθρο 11 παράγραφος 2 του
Κανονισμού ΜΑΑ και, εάν είναι απαραίτητο, μετά από τροποποίηση της
Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου σύμφωνα με το Άρθρο 20 παράγραφος 8
του Κανονισμού ΜΑΑ ή τροποποίηση ή αντικατάσταση της Εκτελεστικής Απόφασης
του Συμβουλίου σύμφωνα με το Άρθρο 21 του Κανονισμού ΜΑΑ.
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Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Μετά την υπογραφή της από αμφότερα τα μέρη, η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία
κατά την οποία η Επιτροπή θα λάβει επίσημη γνωστοποίηση από το Κράτος Μέλος ότι όλες
οι εθνικές διαδικασίες που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της έχουν ολοκληρωθεί.
Άρθρο 3

Ορισμοί

Στην παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των αιτιολογικών σκέψεων αυτής), οι
ακόλουθοι όροι έχουν την ακόλουθη σημασία:
1. Ως «Σύμβαση» νοείται η παρούσα Σύμβαση Χρηματοδότησης.
2. Ως «Επιτροπή» νοείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3. Ως «Σύγκρουση Συμφερόντων» νοείται μια κατάσταση κατά την έννοια των
παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου 61 του Δημοσιονομικού Κανονισμού.
4. Ως «Διαφθορά» νοείται η διαφθορά κατά την έννοια του Άρθρου 136
παράγραφος 1 στοιχείο (δ) περίπτωση (ii) του Δημοσιονομικού Κανονισμού.
5. Ως «Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου» νοείται η Εκτελεστική
Απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2021 για την έγκριση της
αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST
10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
6. Ως «Διπλή Χρηματοδότηση» νοείται η χρηματοδότηση που παρέχεται κατά
παράβαση του Άρθρου 9 του Κανονισμού ΜΑΑ.
7. Ως «ΕΕ» νοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση.
8. Ως «Χρηματοδοτική Συνεισφορά» νοείται η μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική
στήριξη κατά την έννοια του Άρθρου 2 παράγραφος 2 του Κανονισμού ΜΑΑ,
όπως ορίζεται στο Άρθρο 1 παράγραφος 2 της Σύμβασης.
9. Ως «Δημοσιονομικός Κανονισμός» νοείται ο Κανονισμός (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.
10. Ως «Απάτη» νοείται η απάτη κατά την έννοια του Άρθρου 136 παράγραφος 1
στοιχείο δ) περίπτωση i) του Δημοσιονομικού Κανονισμού.
11. Ως «Δόση» νοείται ένα τμήμα της Χρηματοδοτικής Συνεισφοράς. Μία Δόση
μπορεί να χωριστεί σε τμήματα.
12. Ως «Επιχειρησιακές Ρυθμίσεις» νοούνται οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις που
συμφωνούνται μεταξύ του Κράτους Μέλους και της Επιτροπής μετά την
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υιοθέτηση της Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου, όπως αναφέρεται στο
Άρθρο 20 παράγραφος 6 του Κανονισμού ΜΑΑ.
13. Ως «Αίτημα Καταβολής» νοείται το αίτημα του Κράτους Μέλους για
καταβολή δόσης της Χρηματοδοτικής Συνεισφοράς.
14. Ως «ΣΑΑ» νοείται το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας του Κράτους
Μέλους που αξιολογήθηκε από την Επιτροπή και του οποίου η αξιολόγηση
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο με την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για
Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου από το Συμβούλιο.
15. Ως «Σοβαρή Αθέτηση Υποχρεώσεων» στο πλαίσιο του Άρθρου 22
παράγραφος 5 του Κανονισμού ΜΑΑ και της παρούσας Σύμβασης νοείται η εκ
μέρους του Κράτους Μέλους αθέτηση των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται
στην παρούσα Σύμβαση, η οποία επηρεάζει δυσμενώς, σημαντικά ή ουσιωδώς,
τα δικαιώματα της Επιτροπής ή την ορθή διάθεση των κονδυλίων της Ένωσης
δυνάμει της παρούσας Σύμβασης σχετικά με τα Άρθρα 4, 5, 10, 11 και 12 αυτής.
Άρθρο 4

Ευθύνη του Κράτους Μέλους

1. Το Κράτος Μέλος είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση του ΣΑΑ,
συμπεριλαμβανομένης της ικανοποιητικής εκπλήρωσης των ορόσημων και των
στόχων που ορίζονται στην Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου και
εξειδικεύονται περαιτέρω στις Επιχειρησιακές Ρυθμίσεις.
2. Σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Κανονισμού ΜΑΑ, το Κράτος Μέλος προάγει τις
συνέργειες και διασφαλίζει τον αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ του μηχανισμού
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που θεσπίζεται με τον Κανονισμό ΜΑΑ και άλλων
προγραμμάτων και μηχανισμών της Ένωσης, και ιδίως μέτρων που χρηματοδοτούνται
από τα ταμεία της Ένωσης, κατ’ αναλογία προς τις αντίστοιχες αρμοδιότητές του.
Σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Κανονισμού ΜΑΑ, το Κράτος Μέλος διασφαλίζει ότι
δεν λαμβάνει χώρα διπλή χρηματοδότηση.
Άρθρο 5

Προχρηματοδότηση

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 2 παράγραφος 2 της Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου
και το Άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κανονισμού ΜΑΑ, η Επιτροπή καταβάλλει ποσό
προχρηματοδότησης ύψους 2 310 092 538 Ευρώ στο πλαίσιο της Χρηματοδοτικής
Συνεισφοράς εντός, στο μέτρο του δυνατού, δύο μηνών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας Σύμβασης. Η προχρηματοδότηση δύναται να καταβάλλεται σε τμήματα.
2. Εάν το ποσό της προχρηματοδότησης που καταβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο
1 υπερβαίνει το 13% της επικαιροποιημένης χρηματοδοτικής συνεισφοράς που
καθορίζεται σε τροποποιημένη Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου κατόπιν του
επικαιροποιημένου υπολογισμού σύμφωνα με το Άρθρο 11 παράγραφος 2 του
Κανονισμού ΜΑΑ, το πλεονάζον ποσό αφαιρείται από την επόμενη πληρωμή που θα
εγκριθεί μετά την εν λόγω επικαιροποίηση σύμφωνα με το Άρθρο 24 παράγραφος 5
του Κανονισμού ΜΑΑ και, εάν χρειαστεί, επίσης από τις επόμενες πληρωμές. Σε
περίπτωση που οι εναπομένουσες πληρωμές είναι ανεπαρκείς, το Κράτος Μέλος θα
επιστρέψει το πλεονάζον ποσό στην Επιτροπή, σύμφωνα με το Άρθρο 13 παράγραφος
3 του Κανονισμού ΜΑΑ, το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027.
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3. Για προχρηματοδότηση που καταβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 και
μειώνεται κατά τυχόν πλεονάζον ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τον λόγο της εναπομένουσας μη εκκαθαρισμένης
προχρηματοδότησης προς τα εναπομένοντα ποσά της προς εκταμίευση
Χρηματοδοτικής Συνεισφοράς θα αφαιρείται από κάθε καταβολή προκειμένου να
εκκαθαριστεί η προχρηματοδότηση έως ότου εκκαθαριστεί πλήρως.
4. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται πριν την εφαρμογή της παραγράφου 3. Κατόπιν
αιτήματος του Κράτους Μέλους στο αίτημα καταβολής του, πρόσθετα ποσά δύναται
να αφαιρεθούν από κάθε καταβολή προκειμένου να εκκαθαριστεί η
προχρηματοδότηση νωρίτερα.
5. Ποσά προχρηματοδότησης που δεν έχουν εκκαθαριστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026
θα ανακτηθούν.
6. Κάθε προχρηματοδότηση θα ανακτάται πλήρως μετά τη λύση της παρούσας
Σύμβασης στην περίπτωση που αναφέρεται στο Άρθρο 24 παράγραφος 9 του
Κανονισμού ΜΑΑ.

Άρθρο 6

Αίτημα καταβολής, επαλήθευση προϋποθέσεων και εκταμίευση

1. Κατά την υποβολή αιτημάτων καταβολής σύμφωνα με το Άρθρο 24 παράγραφος 2
του Κανονισμού ΜΑΑ, το Κράτος Μέλος αιτιολογεί δεόντως ότι τα ορόσημα και οι
στόχοι για την αντίστοιχη δόση, όπως ορίζονται στο Τμήμα 2 του Παραρτήματος της
Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου, έχουν εκπληρωθεί ικανοποιητικά. Οι
Επιχειρησιακές Ρυθμίσεις υπογράφονται από το Κράτος Μέλος και την Επιτροπή πριν
από το πρώτο αίτημα καταβολής.
2. Κατά την υποβολή των αιτημάτων καταβολής σύμφωνα με το Άρθρο 24 του
Κανονισμού ΜΑΑ, το Κράτος Μέλος:
α) Αιτιολογεί δεόντως την ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών ορόσημων
και των στόχων που ορίζονται στην Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου.
β) Ζητά σε σχέση με την αντίστοιχη δόση ένα μέγιστο ποσό, όπως ορίζεται στην
Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου.
γ) Χρησιμοποιεί το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας σύμβασης,
δ) Προκειμένου να συμμορφώνεται με την υποχρέωση που ορίζεται στο Άρθρο
22 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του Κανονισμού ΜΑΑ,
(i)
Εσωκλείει δεόντως υπογεγραμμένη Διαχειριστική Δήλωση συνταγμένη
σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα III της
παρούσας σύμβασης, και
(ii)
Εσωκλείει συνοπτική παρουσίαση των ελέγχων που διενεργήθηκαν,
συμπεριλαμβανομένων των αδυναμιών που εντοπίστηκαν και τυχόν
διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν.
3. Το Κράτος Μέλος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να συμμορφώνεται με το
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα αιτημάτων καταβολής που παρατίθεται στις
Επιχειρησιακές Ρυθμίσεις. Το τελικό αίτημα καταβολής υποβάλλεται έως τις 30
Σεπτεμβρίου 2026.
4. Η προκαταρκτική αξιολόγηση σύμφωνα με το Άρθρο 24, παράγραφος 3 του
Κανονισμού ΜΑΑ διενεργείται από την Επιτροπή βάσει των πληροφοριών που
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παρέχονται από το Κράτος Μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 2. Για τους σκοπούς
της αξιολόγησης, λαμβάνονται επίσης υπόψη οι Επιχειρησιακές Ρυθμίσεις. Η
Επιτροπή μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες ή/και να διενεργήσει
ελέγχους και επιτόπιους ελέγχους για να επαληθεύσει την ολοκλήρωση των
ορόσημων και των στόχων, συμπεριλαμβανομένης της μη αναστρεψιμότητας των
ορόσημων και των στόχων που είχαν εκπληρωθεί προηγουμένως ικανοποιητικά. Σε
περίπτωση που η Επιτροπή ειδοποιήσει το Κράτος Μέλος ότι απαιτούνται σημαντικές
πρόσθετες πληροφορίες ή διορθώσεις στο αίτημα καταβολής του, η περίοδος από την
ημερομηνία του αιτήματος της Επιτροπής έως την ημερομηνία υποβολής των
πρόσθετων ή διορθωμένων εγγράφων δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της
προθεσμίας που αναφέρεται στο Άρθρο 24 παράγραφος 3 του Κανονισμού ΜΑΑ.
5. Σε περίπτωση που, ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης βάσει του Άρθρου 24 του
Κανονισμού ΜΑΑ, η Επιτροπή διαπιστώσει σύμφωνα με το Άρθρο 24 παράγραφος 6
του Κανονισμού ΜΑΑ ότι μόνο ένα υποσύνολο των ορόσημων και των στόχων που
ορίζονται στην Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου έχουν εκπληρωθεί
ικανοποιητικά, η Επιτροπή προσδιορίζει το τμήμα της δόσης που θα ανασταλεί
κατόπιν διαδικασίας παρατηρήσεων σύμφωνα με το Άρθρο 15.
Σε περίπτωση που κάποιο ορόσημο ή/και στόχος που σχετίζεται με το σύστημα
ελέγχου του Κράτους Μέλους δεν έχει εκπληρωθεί ικανοποιητικά, η Επιτροπή
δύναται να αναστείλει τη συνολική καταβολή και μελλοντικές καταβολές, έως ότου το
σχετικό ορόσημο ή/και ο στόχος εκπληρωθούν ικανοποιητικά.
6. Με την επιφύλαξη της διαθέσιμης χρηματοδότησης, η Επιτροπή καταβάλλει το ποσό
της εγκεκριμένης εκταμίευσης εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της απόφασης που υιοθετείται σύμφωνα με το Άρθρο 24 παράγραφος 5
του Κανονισμού ΜΑΑ.

Άρθρο 7
Εκ των υστέρων υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους στόχους για την
κλιματική αλλαγή
1. Το Κράτος Μέλος, μαζί με την υποβολή αιτήματος καταβολής, δηλώνει ότι οι
συνολικές σωρευτικές δαπάνες που έχουν εκταμιευθεί έως εκείνη τη στιγμή από το
Κράτος Μέλος για την υλοποίηση κάθε μεταρρύθμισης και επένδυσης του εθνικού
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας προσέδωσαν έναν θετικό κλιματικό δείκτη
σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Κανονισμού ΜΑΑ, ως στοιχείο που συμβάλλει
στους στόχους για την κλιματική αλλαγή.
2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν λαμβάνονται υπόψη από την
Επιτροπή για την αξιολόγηση της επίτευξης των ορόσημων και των στόχων σύμφωνα
με το αίτημα καταβολής.
Άρθρο 8

Τραπεζικός λογαριασμός για πληρωμές και νόμισμα

1. Τα αιτήματα καταβολής και οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ.
2. Οι πληρωμές της Χρηματοδοτικής Συνεισφοράς πραγματοποιούνται στον ακόλουθο
τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος:
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Ονομασία λογ/σμού: «Μη επιστρεπτέα στήριξη ΜΑΑ» (“RRF non-repayable
support”)
Αριθ. λογ/σμού: 23/200558 - IBAN GR1401000230000000000200558
BIC: BNGRGRAA
3. Οι πληρωμές σε αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό απαλλάσσουν την Επιτροπή από
την υποχρέωση πληρωμής της βάσει της παρούσας Σύμβασης.
Άρθρο 9

Ευθύνη για ζημίες

Η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκαλούνται από το Κράτος Μέλος ή τρίτα
μέρη που εμπλέκονται στην υλοποίηση του ΣΑΑ ως συνέπεια της εφαρμογής της Σύμβασης.

Άρθρο 10
Δημοσίευση πληροφοριών, προβολή της χρηματοδότησης της Ένωσης και
δικαίωμα χρήσης
1. Με την επιφύλαξη του Άρθρου 34 του Κανονισμού ΜΑΑ, η πληροφόρηση,
επικοινωνία και δημοσιότητα του Κράτους Μέλους για χρηματοδότηση κατά την
υλοποίηση του ΣΑΑ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον του ίδιου επιπέδου με αυτό που
απαιτείται από τους κανόνες του Κράτους Μέλους για δημόσια χρηματοδότηση χωρίς
συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.
2. Προκειμένου να τηρεί τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το Άρθρο 34 παράγραφος 2
του Κανονισμού ΜΑΑ και ειδικότερα να διασφαλίζει την παροχή συνεκτικής,
αποτελεσματικής και αναλογικής στοχευμένης πληροφόρησης σε πολλαπλά
ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού, το
Κράτος Μέλος:
α. Χαράσσει στρατηγική σε επίπεδο Κρατών Μελών για την ευαισθητοποίηση
του κοινού και τη διασφάλιση της αναγνώρισης της συνεισφοράς του ΜΑΑ
στην ανάκαμψη της Ευρώπης και, ειδικότερα, στο ζεύγος της πράσινης και
ψηφιακής μετάβασης.
β. Κατά περίπτωση, προβάλλει ορθά και ευδιάκριτα σε όλες τις δραστηριότητες
επικοινωνίας σε επίπεδο έργου και Κράτους Μέλους το έμβλημα της ΕΕ με
την κατάλληλη δήλωση χρηματοδότησης που έχει ως εξής (μεταφρασμένο
στις τοπικές γλώσσες κατά περίπτωση) «Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση – NextGenerationEU».
γ. Δημιουργεί και συντηρεί ενιαίο διαδικτυακό χώρο που θα παρέχει
πληροφορίες σχετικά με το ΣΑΑ και τα συναφή έργα και κοινοποιεί τον
αποκλειστικό διαδικτυακό σύνδεσμο στην Επιτροπή.
δ. Διασφαλίζει ότι οι τελικοί αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης στο
πλαίσιο του ΜΑΑ αναγνωρίζουν την προέλευση και διασφαλίζουν την
προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης.
3. Όταν εμφανίζεται σε συνδυασμό με άλλο λογότυπο, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πρέπει να εμφανίζεται τουλάχιστον τόσο ευδιάκριτα και ορατά όσο και τα
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άλλα λογότυπα. Το έμβλημα πρέπει να παραμένει διακριτό και χωριστό και δεν
μπορεί να τροποποιηθεί με την προσθήκη άλλων οπτικών σημάτων, επωνυμιών ή
κειμένου. Πέραν του εμβλήματος, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί άλλη οπτική
ταυτότητα ή λογότυπο για την ανάδειξη της υποστήριξης της ΕΕ.
4. Κάθε δραστηριότητα επικοινωνίας ή διάδοσης που σχετίζεται με το ΣΑΑ και
πραγματοποιείται από το Κράτος Μέλος σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε
μέσο θα χρησιμοποιεί πραγματικά ακριβείς πληροφορίες.
5. Κατά περίπτωση, το Κράτος Μέλος αναφέρει την ακόλουθη δήλωση αποποίησης
ευθύνης (μεταφρασμένη στις τοπικές γλώσσες κατά περίπτωση): «Χρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες
που διατυπώνονται είναι αποκλειστικά και μόνο του συντάκτη και δεν αντανακλούν
απαραιτήτως τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε
η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να θεωρηθούν υπεύθυνες για
αυτές.»
6. Το Κράτος Μέλος παρέχει στην Επιτροπή το δικαίωμα να χρησιμοποιεί δωρεάν το
υλικό επικοινωνίας που αφορά το ΣΑΑ.

Άρθρο 11

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

1. Το Κράτος Μέλος:
α. ελέγχει τακτικά εάν η χορηγούμενη χρηματοδότηση χρησιμοποιείται ορθά
σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανόνες και εάν κάθε μέτρο για την
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων στο πλαίσιο του ΣΑΑ έχει
εφαρμοστεί ορθά σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανόνες ειδικότερα όσον
αφορά την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση υποθέσεων απάτης,
διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων,
β. λαμβάνει ενδεδειγμένα μέτρα για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την
αντιμετώπιση υποθέσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων
κατά την έννοια του Άρθρου 61 παράγραφοι 2 και 3 του Δημοσιονομικού
Κανονισμού, οι οποίες θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, και να
κινεί νομικές διαδικασίες για την ανάκτηση μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων
κονδυλίων, μεταξύ άλλων σε σχέση με οποιοδήποτε μέτρο ελήφθη για την
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων στο πλαίσιο του ΣΑΑ,
γ. για τους σκοπούς του λογιστικού και άλλου ελέγχου και για την παροχή
συγκρίσιμων πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων σε σχέση με
μέτρα για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων στο πλαίσιο
του ΣΑΑ, να συλλέγει και να εξασφαλίζει την πρόσβαση στις ακόλουθες
τυποποιημένες κατηγορίες δεδομένων:
i. όνομα του τελικού αποδέκτη των κονδυλίων,
ii. όνομα του αναδόχου και του υπεργολάβου, στην περίπτωση που ο
τελικός αποδέκτης των κονδυλίων είναι αναθέτουσα αρχή κατά την
έννοια του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου δημοσίων συμβάσεων,
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iii. όνομα (ή ονόματα), επώνυμο (ή επώνυμα) και ημερομηνία γέννησης
του πραγματικού δικαιούχου (ή των πραγματικών δικαιούχων) του
αποδέκτη των κονδυλίων ή του αναδόχου, όπως ορίζεται στο Άρθρο 3
παράγραφος 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
iv. κατάλογο τυχόν μέτρων για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και
επενδυτικών έργων στο πλαίσιο του ΣΑΑ με το συνολικό ποσό της
δημόσιας χρηματοδότησης των εν λόγω μέτρων και με αναφορά του
ποσού των κονδυλίων που πληρώθηκαν σύμφωνα με την παρούσα
Σύμβαση και από άλλα ταμεία της Ένωσης,
δ. τηρεί αρχεία σύμφωνα με το Άρθρο 132 του Δημοσιονομικού Κανονισμού.
2. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων βάσει της παραγράφου 1, του Άρθρου 4
παράγραφος 2 και του άρθρου 12 της παρούσας Σύμβασης, το Κράτος Μέλος οφείλει
να διασφαλίζει ότι το σύστημα ελέγχου που αναφέρεται στο Άρθρο 22 παράγραφος 1
του Κανονισμού ΜΑΑ συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις που παρατίθενται
στο Παράρτημα I.
3. Τυχόν τροποποιήσεις στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου του Κράτους Μέλους, το
οποίο έχει περιληφθεί στο ΣΑΑ και αφορά στοιχεία που αξιολογήθηκαν από την
Επιτροπή, κοινοποιούνται δεόντως και αμελλητί στην Επιτροπή.
4. Η Επιτροπή βεβαιώνεται επαρκώς ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του Κράτους
Μέλους πληροί τις βασικές απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Η
Επιτροπή δύναται να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες και να διενεργήσει
επιτόπιους ελέγχους του συστήματος. Αυτοί οι έλεγχοι συστημάτων δύναται να
διενεργούνται βάσει κινδύνου. Εάν χρειαστεί, η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από
ανεξάρτητους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ή εξωτερικές ελεγκτικές εταιρείες.

Άρθρο 12
Επαληθεύσεις και έλεγχοι από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και την
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO)
1. Εκτός από τους ελέγχους βάσει του Άρθρου 6 παράγραφος 4 και τους ελέγχους βάσει
του Άρθρου 11 παράγραφος 4 της παρούσας Σύμβασης, η Επιτροπή δύναται να
ασκήσει τα δικαιώματά της όπως προβλέπεται στο Άρθρο 129 παράγραφος 1 του
Δημοσιονομικού Κανονισμού και δύναται να διενεργεί διασταυρώσεις, επαληθεύσεις,
επιθεωρήσεις και ελέγχους για την υλοποίηση του ΣΑΑ αναφορικά με:
α) την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση περιπτώσεων απάτης,
διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων που θίγουν τα οικονομικά
συμφέροντα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Άρθρου
11,
β) την εφαρμογή του Άρθρου 4 παράγραφος 2,
γ) τις πληροφορίες και την αιτιολόγηση σχετικά με την ικανοποιητική
εκπλήρωση των ορόσημων και των στόχων σε ένα αίτημα καταβολής.
Οι εν λόγω επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις, και έλεγχοι δύναται να διενεργούνται κατά
τη διάρκεια υλοποίησης του ΣΑΑ και έως πέντε έτη από την ημερομηνία της τελικής
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πληρωμής και δύναται να καλύπτουν το σύστημα πληροφόρησης που χρησιμοποιούν
τα Κράτη Μέλη για τη συλλογή και παροχή δεδομένων που χρησιμοποιούνται για να
αιτιολογηθεί η ολοκλήρωση των ορόσημων και των στόχων. Οι διαδικασίες αυτές
κοινοποιούνται επισήμως στο Κράτος Μέλος. Εάν χρειαστεί, η Επιτροπή μπορεί να
επικουρείται από ανεξάρτητους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ή εξωτερικές
ελεγκτικές εταιρείες.
2. Το Κράτος Μέλος τηρεί και παρέχει επαρκή δικαιολογητικά έγγραφα που
αποδεικνύουν, ειδικότερα, ότι το ΣΑΑ έχει εφαρμοστεί σωστά, ότι η εφαρμογή του
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που απαριθμούνται στο Άρθρο 11 παράγραφος 1
της παρούσας Σύμβασης και ότι τα ορόσημα και οι στόχοι που προσδιορίζονται στην
Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου έχουν εκπληρωθεί ικανοποιητικά, εφόσον
αυτό ζητηθεί στο πλαίσιο των ελέγχων ή επιθεωρήσεων που περιγράφονται στο παρόν
Άρθρο.
3. Οι ακόλουθοι οργανισμοί μπορούν να ασκούν τα κατά το Άρθρο 129 παράγραφος 1
του Δημοσιονομικού Κανονισμού δικαιώματά τους και να προβαίνουν σε
επιθεωρήσεις, ελέγχους και έρευνες:
- η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σύμφωνα με τους
4
5
Κανονισμούς αριθ. 883/2013 και αριθ. 2185/96 ,
- η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (ΕΡΡΟ) σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/1939 στον
βαθμό που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αρμόδια, και
- το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), σύμφωνα με το Άρθρο 287 της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και το Άρθρο
257 του Δημοσιονομικού Κανονισμού.
4. Το Κράτος Μέλος συμφωνεί και συνεργάζεται για τις ως άνω αναφερόμενες
επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις, ελέγχους και έρευνες καθώς και για τους ελέγχους
δυνάμει του Άρθρου 6 παράγραφος 4 και τους ελέγχους δυνάμει του Άρθρου 11
παράγραφος 4 και παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες και έγγραφα απαιτούνται για
τον σκοπό αυτών.
5. Το Κράτος Μέλος παρέχει στους υπαλλήλους της Επιτροπής, της OLAF, του ΕΕΣ
και, στον βαθμό που αυτή είναι αρμόδια, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς και
στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, πρόσβαση στους χώρους και τις
εγκαταστάσεις όπου διεξάγονται οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις που
χρηματοδοτούνται δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, καθώς και σε κάθε έγγραφο και
μηχανογραφημένο στοιχείο που αφορά τη διαχείριση των εν λόγω επενδύσεων και
μεταρρυθμίσεων και λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο για τη διευκόλυνση του έργου
αυτών. Η πρόσβαση από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Επιτροπής, της OLAF,
του ΕΕΣ και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στον βαθμό που το Κράτος Μέλος
συμμετέχει στην ενισχυμένη συνεργασία κατά τη σύστασή της τελευταίας, παρέχεται
4

5

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης
Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που διενεργούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Κανονισμού του Συμβουλίου (Ευρατόμ) αριθ.
1074/1999 (ΕΕ L 248 της 18.09.2013, σ. 1).
Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους
ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996,
σ. 2).
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υπό προϋποθέσεις αυστηρής εμπιστευτικότητας έναντι τρίτων, με την επιφύλαξη των
υποχρεώσεων δημοσίου δικαίου στις οποίες υπόκεινται.
6. Για λόγους συμμόρφωσης με το Άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο (ε) του
Κανονισμού ΜΑΑ, το Κράτος Μέλος επιβάλλει υποχρεώσεις σε όλους τους τελικούς
αποδέκτες των κονδυλίων που καταβάλλονται για τα μέτρα υλοποίησης των
μεταρρυθμίσεων και των επενδυτικών έργων που περιλαμβάνονται στο ΣΑΑ ή σε όλα
τα άλλα πρόσωπα ή οντότητες που εμπλέκονται στην εφαρμογή τους, να
εξουσιοδοτούν ρητά την Επιτροπή, την OLAF, το Ελεγκτικό Συνέδριο και, κατά
περίπτωση, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ασκούν τα δικαιώματά τους όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 129 παράγραφος 1 του Δημοσιονομικού Κανονισμού και να
επιβάλουν παρόμοιες υποχρεώσεις σε όλους τους τελικούς αποδέκτες των
εκταμιευθέντων κονδυλίων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οποιοσδήποτε τρίτος
εμπλέκεται στην υλοποίηση του ΣΑΑ χορηγεί τα δικαιώματα και πρόσβαση σύμφωνα
με τις παραγράφους (1) έως (4) ανωτέρω.
7. Σε περίπτωση ελέγχων ή επιθεωρήσεων από την Επιτροπή, με βάση τα πορίσματα που
προέκυψαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου ή της επιθεώρησης, συντάσσεται
προσωρινή έκθεση. Η Επιτροπή ή οι ελεγκτές κοινοποιούν επισήμως την έκθεση στο
Κράτος Μέλος και λαμβάνει χώρα διαδικασία παρατηρήσεων σύμφωνα με το Άρθρο
15. Η τελική έκθεση αποστέλλεται στο Κράτος Μέλος εντός 60 ημερολογιακών
ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής παρατηρήσεων.
8. Με βάση τα τελικά πορίσματα, η Επιτροπή δύναται να λάβει τα μέτρα που κρίνει
απαραίτητα, συμπεριλαμβανομένων, σε περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς, σύγκρουσης
συμφερόντων ή σοβαρής αθέτησης υποχρεώσεων της παρούσας Σύμβασης, της
μείωσης της Χρηματοδοτικής Συνεισφοράς, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 19 της
παρούσας Σύμβασης, και ανάκτησης του συνόλου ή μέρους των πληρωμών που
πραγματοποιεί, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 20 της παρούσας Σύμβασης.
Άρθρο 13

Διοικητικές κυρώσεις και άλλα μέτρα

Καμία διάταξη της παρούσας Σύμβασης δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εμποδίζει την υιοθέτηση
διοικητικών κυρώσεων (όπως χρηματικές κυρώσεις) ή άλλων μέτρων δημοσίου δικαίου,
επιπλέον ή αντί των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση (βλ., για παράδειγμα,
Άρθρα 135 έως 145 του Δημοσιονομικού Κανονισμού και Άρθρα 4 και 7 του Κανονισμού
2988/956).

Άρθρο 14

Επικοινωνία μεταξύ των μερών

1. Όλες οι κοινοποιήσεις σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση δίδονται έγκυρα εγγράφως,
μεταξύ άλλων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και αποστέλλονται στους
παραλήπτες που παρατίθενται στο Παράρτημα IV της παρούσας Σύμβασης. Κάθε
Μέρος επικαιροποιεί τους παραλήπτες και τους γνωστοποιεί στο άλλο μέρος με την
εκάστοτε τροποποίησή τους.

6

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).
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2. Οι κοινοποιήσεις παράγουν αποτελέσματα από την ημερομηνία παραλαβής του
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της επιστολής με την οποία παραδίδονται.
3. Κάθε Μέρος της παρούσας Σύμβασης γνωστοποιεί στο άλλο Μέρος τη λίστα και τα
δείγματα υπογραφής των προσώπων που εξουσιοδοτούνται να ενεργούν για
λογαριασμό του βάσει της παρούσας Σύμβασης, αμέσως μετά την υπογραφή της
παρούσας Σύμβασης. Ομοίως, κάθε Μέρος επικαιροποιεί την εν λόγω λίστα και τη
γνωστοποιεί στο άλλο Μέρος με την εκάστοτε τροποποίησή τους.

Άρθρο 15

Διαδικασία παρατηρήσεων

Σε περίπτωση που το Άρθρο 6 και το Άρθρο 12 της παρούσας Σύμβασης αναφέρονται στη
διαδικασία παρατηρήσεων του παρόντος Άρθρου, παρέχεται στο Κράτος Μέλος η
δυνατότητα να υποβάλει παρατηρήσεις εντός περιόδου ενός μηνός.
Σε περίπτωση που το Άρθρο 19 της παρούσας Σύμβασης αναφέρεται στη διαδικασία
παρατηρήσεων του παρόντος Άρθρου, παρέχεται στο Κράτος Μέλος η δυνατότητα να
υποβάλει παρατηρήσεις εντός περιόδου δύο μηνών.
Η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων.

Άρθρο 16

Τροποποιήσεις

Κάθε τροποποίηση που συμφωνείται από τα Μέρη συντάσσεται εγγράφως και αποτελεί
μέρος της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 17
1.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Η παρούσα Σύμβαση και οι τυχόν μη συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από
αυτήν ή σχετίζονται με αυτήν, διέπονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ερμηνεύονται βάσει αυτού, , το οποίο θα συμπληρώνεται, εφόσον απαιτείται, από το
δίκαιο του Λουξεμβούργου.

2. Τα Μέρη δεσμεύονται να υποβάλλουν κάθε διαφορά που ενδεχομένως προκύψει
σχετικά με τη νομιμότητα, την εγκυρότητα, την ερμηνεία ή την εκτέλεση της
παρούσας Σύμβασης στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το Άρθρο 272 ΣΛΕΕ.

Άρθρο 18

Μερική ακυρότητα και ακούσια κενά

1. Εάν μία ή περισσότερες από τις διατάξεις που περιέχονται στην παρούσα Σύμβαση
είναι ή καταστούν εν όλω ή εν μέρει άκυρες, παράνομες ή μη εκτελεστές από
οποιαδήποτε άποψη σύμφωνα με οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, η εγκυρότητα,
νομιμότητα και εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων που περιέχονται στην
παρούσα Σύμβαση δεν επηρεάζεται ούτε θίγεται κατά κανένα τρόπο από αυτές.
Διατάξεις που είναι εν όλω ή εν μέρει άκυρες, παράνομες ή μη εκτελεστές
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ερμηνεύονται και ως εκ τούτου εφαρμόζονται σύμφωνα με το πνεύμα και τον σκοπό
της παρούσας Σύμβασης.
2. Το Προοίμιο και τα Παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης αποτελούν, και θα
συνεχίσουν εφεξής να αποτελούν, αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 19

Μείωση στήριξης

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 22 παράγραφος 5 του Κανονισμού ΜΑΑ, η Επιτροπή δύναται
να μειώσει αναλογικά τη μη επιστρεπτέα στήριξη στο πλαίσιο του ΜΑΑ και, κατά
περίπτωση, να ανακτήσει τυχόν ποσό που οφείλεται στον προϋπολογισμό της
Ένωσης, σε περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων που
θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και δεν έχουν διορθωθεί από το
Κράτος Μέλος, ή σοβαρής αθέτησης υποχρέωσης που απορρέει από την παρούσα
Σύμβαση. Κατά περίπτωση, οι εν λόγω μειώσεις υλοποιούνται μέσω ανάκτησης
έπειτα από διαδικασία παρατηρήσεων σύμφωνα με το Άρθρο 15.
2. Με σκοπό την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας και προκειμένου να ληφθεί
υπόψη η σοβαρότητα της απάτης, της διαφθοράς, της σύγκρουσης συμφερόντων που
θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, η οποία δεν έχει διορθωθεί από το
Κράτος Μέλος, ή της σοβαρής αθέτησης υποχρέωσης, η Επιτροπή μειώνει τη μη
επιστρεπτέα στήριξη βάσει του ΜΑΑ και, κατά περίπτωση, ανακτά τυχόν ποσό που
οφείλεται στον προϋπολογισμό της Ένωσης ως εξής:
α) Σε περίπτωση απάτης, διαφθοράς ή σύγκρουσης συμφερόντων που δεν έχουν
διορθωθεί από το Κράτος Μέλος, σοβαρής παραβίασης του Άρθρου 4
παράγραφος 2 ή ανακριβούς περιγραφής και αιτιολόγησης του αιτήματος
καταβολής, το ποσό της μείωσης αντιστοιχεί στο επηρεαζόμενο ποσό.
β) Σε περίπτωση σοβαρής αθέτησης υποχρέωσης που προβλέπεται από την
παρούσα Σύμβαση, πλην της παραγράφου 2 του Άρθρου 4, το ποσό της
μείωσης καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα και τον βαθμό της
σοβαρής αθέτησης υποχρέωσης.
Στην ειδική περίπτωση ανεπάρκειας σε σύστημα ελέγχου ενός Κράτους
Μέλους που οδηγεί σε σοβαρή αθέτηση υποχρέωσης βάσει του Άρθρου 11
παράγραφος 1, το ποσό της μείωσης καθορίζεται ως εξής:
α. σε περίπτωση που η ανεπάρκεια είναι τόσο θεμελιώδης, συχνή ή
εκτεταμένη που αντιπροσωπεύει πλήρη αστοχία του συστήματος που
θέτει σε κίνδυνο την ορθή χρήση του συνόλου των δαπανών,
εφαρμόζεται κατ’ αποκοπή μείωση ύψους 100% της Χρηματοδοτικής
Συνεισφοράς,
β. σε περίπτωση που η ανεπάρκεια είναι τόσο συχνή και εκτεταμένη
αντιπροσωπεύει μία εξαιρετικά σοβαρή αστοχία του συστήματος
θέτει σε κίνδυνο την ορθή χρήση πολύ υψηλού ποσοστού
δαπανών, εφαρμόζεται κατ’ αποκοπή μείωση ύψους 25%
Χρηματοδοτικής Συνεισφοράς,
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γ. σε περίπτωση που η ανεπάρκεια οφείλεται στο γεγονός ότι το σύστημα
δεν λειτουργεί πλήρως ή λειτουργεί τόσο ανεπαρκώς ή τόσο σπάνια
έτσι ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η ορθή χρήση υψηλού ποσοστού των
δαπανών, εφαρμόζεται κατ' αποκοπή μείωση ύψους 10% της
Χρηματοδοτικής Συνεισφοράς,
δ. σε περίπτωση που η ανεπάρκεια οφείλεται στο γεγονός ότι το σύστημα
λειτουργεί αλλά όχι με την απαιτούμενη συνέπεια, συχνότητα ή έκταση
ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η ορθή χρήση υψηλού ποσοστού των
δαπανών, εφαρμόζεται κατ’ αποκοπή μείωση ύψους 5% της
Χρηματοδοτικής Συνεισφοράς.
Άρθρο 20

Ανάκτηση

1. Σε περίπτωση που πρόκειται να ανακτηθεί ποσό, το Κράτος Μέλος επιστρέφει στην
Επιτροπή το εν λόγω ποσό.
2. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει το προς ανάκτηση ποσό ειδοποιώντας το Κράτος Μέλος με
τη μορφή χρεωστικού σημειώματος, προσδιορίζοντας τους όρους και την ημερομηνία
καταβολής, η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες μετά
την ημερομηνία του χρεωστικού σημειώματος. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του
Δημοσιονομικού Κανονισμού που αφορούν στην ανάκτηση και ειδικότερα τα Άρθρα
101 έως 103 αυτού. Η ανάκτηση θα πρέπει, όποτε είναι εφικτό, να διασφαλίζεται
μέσω συμψηφισμού με ανεξόφλητες εκταμιεύσεις στο πλαίσιο του ΜΑΑ.
3. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της πληρωμής κατά την ημερομηνία που
αναφέρεται στο χρεωστικό σημείωμα, το προς ανάκτηση ποσό προσαυξάνεται με
τόκο υπερημερίας, με το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
στις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης σε ευρώ («επιτόκιο αναφοράς»),
προσαυξημένο κατά τρεισήμισι μονάδες, από την επομένη της καταβολής στο
χρεωστικό σημείωμα έως και την ημερομηνία ολοσχερούς εξόφλησης του ποσού από
την Επιτροπή. Επιτόκιο αναφοράς είναι το επιτόκιο που ισχύει την πρώτη ημέρα του
μήνα της λήξης της προθεσμίας πληρωμής, όπως δημοσιεύεται στη σειρά C της
Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Οι τμηματικές καταβολές θα πρέπει πρώτα να πιστώνονται έναντι των εξόδων, των
χρεώσεων και των τόκων υπερημερίας και στη συνέχεια έναντι του αρχικού
κεφαλαίου.
5. Τα τραπεζικά έξοδα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάκτησης πρέπει να
βαρύνουν το Κράτος Μέλος, εκτός εάν ισχύει η Οδηγία 2015/23667.

7

Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015,
σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/65/ΕΚ,
2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, και την κατάργηση της Οδηγίας
2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της23.12.2015, σ. 35).
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ΆΡΘΡΟ 21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τα Παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
Παράρτημα I: Βασικές απαιτήσεις του συστήματος ελέγχου του Κράτους Μέλους
Παράρτημα II:

Υπόδειγμα αιτήματος καταβολής

Παράρτημα III:

Υπόδειγμα Διαχειριστικής Δήλωσης

Παράρτημα IV:

Κατάλογος επαφών

Υπεγράφη στην Αθήνα την [ημερομηνία] και στις Βρυξέλλες την [ημερομηνία], σε δύο όμοια
και εξίσου γνήσια αντίτυπα, καθένα από τα οποία συνιστά πρωτότυπο έγγραφο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
εκπροσωπούμενη από
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εκπροσωπούμενη από

Εκπροσωπούμενη από

- υπογραφή-

- υπογραφή-

Χρήστος Σταϊκούρας

Paolo Gentiloni

Υπουργός Οικονομικών

Επίτροπος αρμόδιος για θέματα Οικονομίας

Εκπροσωπούμενη από
Θεόδωρος Σκυλακάκης
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Βασικές απαιτήσεις του συστήματος ελέγχου του Κράτους
Μέλους
1) Σε συμμόρφωση με το Άρθρο 22 παράγραφος 1 του Κανονισμού ΜΑΑ, το Κράτος
Μέλος παρέχει ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου,
συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού των λειτουργιών και των ρυθμίσεων υποβολής
αναφορών και παρακολούθησης. Τα Κράτη Μέλη δύνανται να βασίζονται στα συνήθη
εθνικά συστήματα διαχείρισης προϋπολογισμού τους.
Αυτό περιλαμβάνει:
•

τον ορισμό μιας αρχής ως «συντονιστή», που θα έχει τη συνολική ευθύνη για την
παρακολούθηση της υλοποίησης του ΣΑΑ για λογαριασμό του Κράτους Μέλους και
θα αποτελεί το ενιαίο σημείο επαφής για την Επιτροπή,

•

ότι ο συντονιστής διαθέτει (i) τη διοικητική ικανότητα όσον αφορά το ανθρώπινο
δυναμικό (αριθμός και προφίλ προσωπικού), τη θεσμική εμπειρία και κατάρτιση και
(ii) την εντολή και εξουσία να ασκεί όλα τα σχετικά καθήκοντα,
συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων υποβολής αναφορών και παρακολούθησης,

•

τον προσδιορισμό των αρχών στις οποίες έχει ανατεθεί η υλοποίηση των μέτρων του
ΣΑΑ,

•

τον προσδιορισμό της αρχής που είναι υπεύθυνη για την υπογραφή της διαχειριστικής
δήλωσης που συνοδεύει τα αιτήματα καταβολής, με διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι
η εν λόγω αρχή θα λάβει διαβεβαίωση για την ικανοποιητική εκπλήρωση των
ορόσημων και των στόχων που τίθενται στο ΣΑΑ, ότι η διαχείριση των κονδυλίων
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όλους τους εφαρμοστέους κανόνες, ιδίως τους
κανόνες σχετικά με την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων, την πρόληψη της
απάτης, τη διαφθορά και τη διπλή χρηματοδότηση,

•

κατάλληλο διαχωρισμό μεταξύ των υπηρεσιών εφαρμογής και ελέγχου.

2) Σε συμμόρφωση με το Άρθρο 22 παράγραφος 2 σημείο α) του Κανονισμού ΜΑΑ, το
Κράτος Μέλος εφαρμόζει με αποτελεσματικό τρόπο αναλογικά μέτρα καταπολέμησης
της απάτης και της διαφθοράς, καθώς και κάθε απαραίτητο μέτρο για την αποτελεσματική
αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.
Αυτό περιλαμβάνει:
•

τη λήψη ενδεδειγμένων μέτρων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την
αντιμετώπιση υποθέσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς
και για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, και την εκκίνηση νομικών διαδικασιών
για την ανάκτηση μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων,

•

αξιολόγηση κινδύνου απάτης και καθορισμό κατάλληλων μέτρων άμβλυνσης στο
πλαίσιο της καταπολέμησης της απάτης.

3) Σε συμμόρφωση με το Άρθρο 22 παράγραφος 2 σημείο γ) του Κανονισμού ΜΑΑ, το
Κράτος Μέλος διατηρεί κατάλληλες διαδικασίες για την σύνταξη της διαχειριστικής
δήλωσης και της συνοπτικής παρουσίασης των λογιστικών ελέγχων που διενεργούνται σε
εθνικό επίπεδο.

17

Αυτό περιλαμβάνει:
•

Μια αποτελεσματική διαδικασία για τη σύνταξη της Διαχειριστικής Δήλωσης, όπου
θα τεκμηριώνεται η σύνοψη των λογιστικών ελέγχων και θα τηρούνται οι υποκείμενες
πληροφορίες για τη διαδρομή ελέγχου,

•

Αποτελεσματικές διαδικασίες για να διασφαλιστεί ότι όλες οι περιπτώσεις απάτης,
διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων αναφέρονται και διορθώνονται μέσω
ανάκτησης.

4) Για την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται βάσει του Άρθρου 22 παράγραφος 2
σημείο (γ) στοιχείο (i) του Κανονισμού ΜΑΑ, το Κράτος Μέλος διασφαλίζει τη λήψη
κατάλληλων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών για τον έλεγχο της εκπλήρωσης
των ορόσημων και στόχων και της συμμόρφωσης με οριζόντιες αρχές χρηστής
οικονομικής διαχείρισης.
Αυτό περιλαμβάνει:
•

κατάλληλα μέτρα μέσω των οποίων οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με την
υλοποίηση των μέτρων του ΣΑΑ ελέγχουν την εκπλήρωση των ορόσημων και στόχων
(π.χ. έλεγχος βάσει εγγράφων, επιτόπιοι έλεγχοι),

•

κατάλληλα μέτρα με τα οποία οι επιφορτισμένες με την εφαρμογή των μέτρων του
ΣΑΑ αρχές ελέγχουν την απουσία σοβαρών παρατυπιών (απάτης, διαφθοράς και
σύγκρουσης συμφερόντων) και διπλής χρηματοδότησης (π.χ. έλεγχοι βάσει
εγγράφων, επιτόπιοι έλεγχοι).

5) Σε συμμόρφωση με το Άρθρο 22 παράγραφος 1 του Κανονισμού ΜΑΑ και για την
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για το Άρθρο 22 παράγραφος 2 σημείο γ)
στοιχείο (ii) του Κανονισμού ΜΑΑ, το Κράτος Μέλος διενεργεί επαρκείς και
ανεξάρτητους ελέγχους των συστημάτων και των περιπτώσεων στήριξης επενδύσεων και
μεταρρυθμίσεων.
Αυτό περιλαμβάνει:
•

τον προσδιορισμό του φορέα ή των φορέων που θα διεξάγουν τον έλεγχο των
συστημάτων και των περιπτώσεων στήριξης επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, καθώς
και τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η επιχειρησιακή ανεξαρτησία τους.

•

τη διάθεση επαρκών πόρων στον/στους εν λόγω φορέα/-είς για τους σκοπούς του
ΜΑΑ,

•

την αποτελεσματική αντιμετώπιση από τον/τους ελεγκτικό/-ούς φορέα/-είς του
κινδύνου απάτης, διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων και διπλής χρηματοδότησης
τόσο μέσω ελέγχων συστημάτων, όσο και μέσω ελέγχων περιπτώσεων στήριξης
επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.

6) Σε συμμόρφωση με το Άρθρο 22 παράγραφος 2 σημεία (δ) και (ε) του Κανονισμού ΜΑΑ,
το Κράτος Μέλος διατηρεί ένα αποτελεσματικό σύστημα που θα διασφαλίζει ότι
τηρούνται όλες οι πληροφορίες και τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς
της διαδρομής ελέγχου.
Αυτό περιλαμβάνει:
•

αποτελεσματική συλλογή και αποθήκευση δεδομένων για τους τελικούς αποδέκτες
των κεφαλαίων,
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•

πρόσβαση της Επιτροπής, της OLAF, του ΕΕΣ και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
(κατά περίπτωση) στα δεδομένα σχετικά με τους τελικούς αποδέκτες, τους αναδόχους,
τους υπεργολάβους και τους πραγματικούς δικαιούχους για σκοπούς λογιστικού και
άλλου ελέγχου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

AITHMA ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

[σε επιστολόχαρτο του Κράτους Μέλους]
[ημερομηνία]
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων
Μονάδα R2
Υπόψη: Προϊστάμενος Μονάδας
Γραφείο: CHAR 13/056
B-1049 Βρυξέλλες
Βέλγιο
Θέμα:

ΜΑΑ – Αίτημα καταβολής

Αγαπητέ κύριε/ Αγαπητή κυρία,
Αναφερόμαστε στον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241, κυρίως στο Άρθρο 24 αυτού, και στη Σύμβαση
Χρηματοδότησης με ημερομηνία [εισάγετε ημερομηνία] μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «Επιτροπή»), και της [εισάγετε Κράτος
Μέλος]. Οι όροι που προσδιορίζονται στη Σύμβαση Χρηματοδότησης έχουν την ίδια σημασία στην
παρούσα.
Επιβεβαιώνουμε ότι τα σχετικά ορόσημα και στόχοι που αναφέρονται στην
[πρώτη/δεύτερη/τρίτη/κ.λπ.] δόση μη επιστρεπτέας στήριξης, όπως ορίζεται στο Τμήμα 2:
Χρηματοδοτική Στήριξη του Παραρτήματος της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) [XXX/XXX] του
Συμβουλίου έχει εκπληρωθεί ικανοποιητικά και δια της παρούσης ζητούμε την εκταμίευση ποσού
ύψους [ένα μέγιστο του ποσού που ορίζεται στην Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου] Ευρώ.
Έχουμε αναρτήσει τη δέουσα αιτιολόγηση για το παρόν αίτημα καταβολής στο σχετικό εργαλείο,
όπως παρέχεται από την Επιτροπή. Επιπλέον, έχουμε δηλώσει ότι οι συνολικές σωρευτικές δαπάνες
που εκταμιεύθηκαν έως εκείνη τη στιγμή για την εφαρμογή κάθε μεταρρύθμισης και επένδυσης του
εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας προσέδωσαν έναν θετικό κλιματικό δείκτη βάσει
της μεθοδολογίας του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, ως συμβάλλουσες στην επίτευξη των στόχων για
την κλιματική αλλαγή. Επιβεβαιώνουμε ότι τα μέτρα που σχετίζονται με τα ορόσημα και τους
στόχους που έχουν προηγουμένως εκπληρωθεί ικανοποιητικά δεν έχουν αναστραφεί8.

8

Για το πρώτο αίτημα καταβολής, διαγράψτε την παρούσα πρόταση.
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Δεόντως υπογεγραμμένη Διαχειριστική Δήλωση και σύνοψη των ελέγχων που διενεργήθηκαν
επισυνάπτονται στην παρούσα επιστολή.
Ζητούμε η πληρωμή να γίνει στον λογαριασμό που αναφέρεται στο Άρθρο 8 παράγραφος 2 της
Σύμβασης Χρηματοδότησης.

[Υπογραφή]
Παραρτήματα
-

Διαχειριστική Δήλωση
Σύνοψη Ελέγχων

Αντίγραφο για:
-

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
Ο υπογράφων [Όνομα, Επώνυμο], με την ιδιότητά μου ως [Αρμοδιότητα] της [Υπεύθυνη Αρχή
Κράτους Μέλους]
Δηλώνω ότι, σε σχέση με την υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) που
εγκρίθηκε με την Εκτελεστική Απόφαση [ημερομηνία και αριθ. αναφοράς] του Συμβουλίου για την
έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για [Κράτος Μέλος]
([παραπομπή)], κατά την κρίση μου και με βάση τις πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μου,
ειδικότερα τα αποτελέσματα από τα εθνικά συστήματα λογιστικού και άλλου ελέγχου που
περιγράφονται στο ΣΑΑ:
1. Τα κονδύλια χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονταν, όπως ορίζεται
στο Άρθρο 1 παράγραφος 1 της Σύμβασης Χρηματοδότησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας μεταξύ της Επιτροπής και του [Κράτους Μέλους] (η «Σύμβαση»).
2. Τα στοιχεία που υποβάλλονται με το αίτημα καταβολής είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα,
και τεκμηριώνουν επαρκώς την ικανοποιητική εκπλήρωση των ορόσημων ή/και στόχων και
την εφαρμογή της διαδρομής ελέγχου που καταδεικνύει την επίτευξη αυτών των ορόσημων
και στόχων.
3. Τα διαθέσιμα συστήματα ελέγχου παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις ότι η διαχείριση των
κονδυλίων έγινε σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανόνες, ειδικότερα κανόνες για την
αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, την πρόληψη της απάτης και της διαφθοράς,
σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
4. Οι δραστηριότητες που υλοποιούνται για την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων στο
πλαίσιο του ΣΑΑ, όπως δηλώνεται στο αίτημα καταβολής, δεν χρηματοδοτούνται από
κανένα άλλο πρόγραμμα ή μέσο της Ένωσης ή, κατά περίπτωση, τα άλλα προγράμματα και
μέσα της Ένωσης δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες.
Σύνοψη των εθνικών ελέγχων που διενεργήθηκαν σε σχέση με τις παραγράφους 1 έως 4 παραπάνω,
με ανάλυση των σχετικών αδυναμιών που εντοπίστηκαν και των διορθωτικών ενεργειών που
ελήφθησαν ή σχεδιάστηκαν, συμπληρώνει την παρούσα διαχειριστική δήλωση. [Στη συνοδευτική
σύνοψη των ελέγχων, δεν εντοπίστηκαν παραβιάσεις σε ό,τι αφορά περιπτώσεις απάτης,
διαφθοράς ή σύγκρουσης συμφερόντων.][ Στη συνοδευτική σύνοψη των ελέγχων, εντοπίστηκαν οι
ακόλουθες παραβάσεις σε ό,τι αφορά περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς ή σύγκρουσης
συμφερόντων: (προσδιορίστε και επεξηγήστε τα ληφθέντα διορθωτικά μέτρα)]
Βεβαιώνω ότι οι παρατυπίες που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του τελικού ελέγχου ή των
εκθέσεων ελέγχου σε σχέση με την υλοποίηση του ΣΑΑ έχουν διορθωθεί και ανακτηθεί κατάλληλα
από τους τελικούς αποδέκτες ή βρίσκονται σε διαδικασία διόρθωσης και ανάκτησης. Όποτε κρίθηκε
απαραίτητο, δόθηκε η δέουσα συνέχεια σε ελλείψεις του συστήματος ελέγχου που αναφέρονταν
στις εν λόγω εκθέσεις ή βρίσκονται σε εξέλιξη όσον αφορά τις ακόλουθες απαιτούμενες
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διορθωτικές ενέργειες: (εάν χρειάζεται, αναφέρετε ποια διορθωτικά μέτρα είναι ακόμα σε εξέλιξη,
κατά την ημερομηνία υπογραφής της δήλωσης).
Βεβαιώνω ότι δεν έχω λάβει γνώση για οποιοδήποτε ζήτημα που δεν έχει γνωστοποιηθεί και που θα
μπορούσε να βλάψει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
[Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθούν οι ακόλουθες επιφυλάξεις: ………] (διαγράψτε την παρούσα
πρόταση εάν δεν ισχύει)
[Σε σχέση με την επιφύλαξη που διατυπώθηκε στην προηγούμενη Διαχειριστική Δήλωση–
[Παραπομπή] – [συνέχεια που δόθηκε].] (διαγράψτε την παρούσα πρόταση εάν δεν ισχύει)
Τόπος …………….., ημερομηνία ……………..,
…………………………………..…
(υπογραφή)
[Όνομα και ιδιότητα του υπογράφοντος]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΦΩΝ

Για την Επιτροπή:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων
Μονάδα R2
B-1049 Βρυξέλλες
Υπόψιν: Προϊστάμενος Μονάδας
Τηλ: +32 229 64900
E-mail: ECFIN-R2-RRF@ec.europa.eu

Με κοινοποίηση σε:

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Sonnemannstr. 20
D-60314 Frankfurt am Main
Υπόψιν: Επικεφαλής Διεύθυνσης «Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων»
Τηλ.:.: +49 69 1344 7672
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Για το Κράτος Μέλος:

1. Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης
Υπουργείο Οικονομικών
Υπόψη: Διοικητή
Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 25, 105 64 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: +302103338902-3338908
Email: n.mantzoufas@minfin.gr, rrfagov@minfin.gr

2. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
Υπουργείο Οικονομικών
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Υπόψη: Γενικός Γραμματέας
Πανεπιστημίου 37 – 101 65 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 3338447
Φαξ: +30 210 3239980
E-mail: gsfp@glk.gr

Κοινοποίηση σε:
Τράπεζα της Ελλάδος
Χ. Τσώρου
Επικεφαλής Τμήματος Σχέσεων με το Δημόσιο
Email: Sec.GovAcc@bankofgreece.gr
Τηλ. +30 2103202703
[εισαγάγετε στοιχεία επικοινωνίας]]
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