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Τελική έκθεση

 Κατά το κλείσιμο των Προγραμμάτων, τα δεδομένα για τους δείκτες
πρέπει να διαβιβάζονται στην τελική έκθεση υλοποίησης του
προγράμματος (ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΕΚΤ) έως 15.02.2025 ή στην τελευταία
ετήσια έκθεση υλοποίησης του προγράμματος (ΕΤΘΑ) έως
31.05.2024

 Η τελική έκθεση θα περιλαμβάνει τις επιτευχθείσες τιμές των
δεικτών εκροών οι οποίες θα πρέπει να αναφέρονται σε όσα έχουν
επιτευχθεί από τις πράξεις έως την ημερομηνία υποβολής της
τελικής έκθεσης υλοποίησης (λήξη Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου 31.12.2023)

 Απόκλιση 20% στην επίτευξη των στόχων των δεικτών του
Προγράμματος απαιτεί τεκμηρίωση στην τελική έκθεση

 Επίτευξη των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης <65%
μπορεί να εγείρει δημοσιονομικές διορθώσεις, υπό συγκεκριμένες
προϋποθέσεις ( αφορά μόνο τους δείκτες εκροών)
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Τελική έκθεση

 Για τις πράξεις που υλοποιούνται σταδιακά (phased
operations), στην τελική έκθεση του Προγράμματος μπορούν να
αναφέρονται μόνο οι εκροές που πράγματι επιτεύχθηκαν για το
στάδιο που περιλαμβάνεται στην ΠΠ 2014-2020.
Οι λοιπές εκροές πρέπει να αναφερθούν στην ΠΠ 2021-2027.

 Για τις μη λειτουργικές πράξεις, στην τελική έκθεση του
Προγράμματος θα πρέπει να αναφέρονται μόνο οι εκροές που
πράγματι επιτεύχθηκαν με βάση τις δαπάνες που δηλώθηκαν στο
Πρόγραμμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό σημαίνει ότι στην
τελική έκθεση θα δοθεί μηδενική τιμή στο δείκτη ως εκροή.

Οι εκροές των μη λειτουργικών πράξεων θα αξιολογηθούν μετά την 15η
Φεβρουαρίου 2027, την καταληκτική ημερομηνία έως την οποία τα
κράτη μέλη πρέπει να ολοκληρώσουν φυσικά ή να εφαρμόσουν πλήρως τις
εν λόγω πράξεις και να διασφαλίσουν ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των

στόχων των σχετικών προτεραιοτήτων



4

Πλαίσιο Επίδοσης: επιτυχία /αποτυχία επίτευξης στόχων 
2023

Αν σε έναν Άξονα Προτεραιότητας/ Ταμείο/ Κατηγορία Περιφέρειας
περιλαμβάνονται:

 έως δυο (2) δείκτες:
 Επιτυχία : Οι στόχοι έχουν επιτευχθεί αν κάθε δείκτης έχει επιτύχει

τουλάχιστον το 85% της τιμής-στόχου

 Σοβαρή αποτυχία: αν οποιοσδήποτε από αυτούς τους δείκτες, έχει
αποτύχει να καλύψει τουλάχιστον 65% της τιμής-στόχου

 περισσότεροι από δύο (2) δείκτες:
 Επιτυχία : Οι στόχοι έχουν επιτευχθεί αν όλοι οι δείκτες εκτός από

έναν έχουν επιτύχει τουλάχιστον το 85% της τιμής-στόχου (Ο
επιπλέον δείκτης, πρέπει να έχει επιτύχει τουλάχιστον το 75% της τιμής-
στόχου)

 Σοβαρή αποτυχία: αν τουλάχιστον δυο (2) από αυτούς τους δείκτες,
έχουν αποτύχει να καλύψουν τουλάχιστον 65% της τιμής-στόχου.
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Πλαίσιο Επίδοσης: επιπτώσεις αποτυχίας στόχων 2023 

 Στην περίπτωση σοβαρής αποτυχίας επίτευξης των στόχων στο
τέλος της προγραμματικής περιόδου, η Ε.Ε. μπορεί να προβεί σε
δημοσιονομικές διορθώσεις

 Δεν επιβάλλονται δημοσιονομικές διορθώσεις όταν η αποτυχία
οφείλεται:

• σε επιπτώσεις που προκαλούνται από κοινωνικοοικονομικούς ή
περιβαλλοντικούς παράγοντες

• σε σημαντικές αλλαγές των οικονομικών και περιβαλλοντικών
παραγόντων

• σε λόγους ανωτέρας βίας που επηρεάζουν την υλοποίηση του
προγράμματος



6

Πλαίσιο Επίδοσης: επιπτώσεις αποτυχίας στόχων 2023 

 Άλλοι εξωτερικοί παράγοντες που συνεισφέρουν στην αποτυχία
επίτευξης των στόχων (πέρα των ανωτέρω) και οι οποίοι
επηρεάζουν σοβαρά την υλοποίηση του Προγράμματος, θα
εξετάζονται μεμονωμένα κατά περίπτωση και μπορεί να
δικαιολογήσουν ένα μικρότερο ποσοστό δημοσιονομικής
διόρθωσης.

 Σε αυτή την περίπτωση, το ποσοστό διόρθωσης μπορεί να
μειωθεί μέχρι και 50%, ανάλογα με την εκτίμηση της σημασίας
της συμβολής αυτών των παραγόντων στην αποτυχία.



Ευχαριστώ  για την προσοχή σας 
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