
 

 

Ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το 2021 – 
Γλωσσάριο 

Όρος Επεξήγηση 

Αδελφοποίηση 

Μηχανισμός για την ανάπτυξη 
ικανοτήτων σε εξειδικευμένους τομείς, 
βάσει του οποίου ένας φορέας σε χώρα-
εταίρο λαμβάνει στήριξη από αντίστοιχο 
φορέα κράτους μέλους της ΕΕ. 

Αίτηση ενίσχυσης με γεωχωρικά 
στοιχεία (ΑΕΓΣ) 

Διαδικτυακό εργαλείο για την υποβολή 
αιτήσεων στρεμματικής ενίσχυσης από 
γεωργούς. 

Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) 

Καθιερωμένος τρόπος μέτρησης του 
πλούτου μιας χώρας, βάσει των εσόδων 
της από εγχώριες πηγές και από το 
εξωτερικό. 

Αλιευτική πίεση 
Ο αντίκτυπος της αλιείας στους 
πληθυσμούς ιχθύων. 

Άμεσα έξοδα 
Έξοδα στα οποία υποβάλλεται 
δικαιούχος και τα οποία συνδέονται με 
συγκεκριμένο έργο ή δράση της ΕΕ. 

Άμεση διαχείριση 

Διαχείριση ταμείου ή προγράμματος της 
ΕΕ αποκλειστικά από την Επιτροπή, σε 
αντιδιαστολή με την επιμερισμένη ή την 
έμμεση διαχείριση. 

Άμεση στήριξη / άμεση ενίσχυση 

Ενισχύσεις, συνήθως στρεμματικές, που 
καταβάλλονται απευθείας στους 
γεωργούς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων. 

Ανακτήσιμος ΦΠΑ 

Ο ΦΠΑ που δύναται φορολογούμενος να 
αφαιρέσει από το ποσό του ΦΠΑ που 
οφείλεται στις φορολογικές αρχές, 
επειδή έχει ήδη καταβάλει το αντίστοιχο 
ποσό επί των αγορών του σε αγαθά και 
υπηρεσίες. 

Ανάληψη υποχρέωσης 

Ποσό στον προϋπολογισμό που 
προορίζεται για τη χρηματοδότηση 
συγκεκριμένων δαπανών, όπως δαπανών 
προβλεπομένων σε σύμβαση ή 



2 

 

συμφωνία επιχορήγησης. Για κάθε 
ανάληψη υποχρέωσης πρέπει να 
υπάρχει αντίστοιχη πίστωση ανάληψης 
υποχρέωσης. 

Ανοικτό σημείο σχετικά με τους ΠΙΠ 

Επιφύλαξη που διατυπώνεται από την 
Επιτροπή όσον αφορά τα σχετικά με τους 
ΠΙΠ στοιχεία στους λογαριασμούς 
εσόδων ενός κράτους μέλους. 

Αντίκτυπος 

Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες ενός 
ολοκληρωμένου έργου ή προγράμματος, 
οι οποίες μπορεί να είναι 
κοινωνικοοικονομικές, περιβαλλοντικές ή 
οικονομικές. 

Αντιπροσωπευτική στατιστική 
δειγματοληψία 

Η εφαρμογή στατιστικών τεχνικών για 
την κατάρτιση δείγματος που 
αντικατοπτρίζει τα χαρακτηριστικά του 
πληθυσμού από τον οποίο έχει αντληθεί. 

Αντιπροσωπευτικό ποσοστό 
σφάλματος 

Στατιστική εκτίμηση του σφάλματος που 
περιέχει ένας πληθυσμός, βάσει 
ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες 
υποβάλλεται αντιπροσωπευτικό δείγμα 
πράξεων από τον εν λόγω πληθυσμό. 

Αξιολόγηση κατά πυλώνες 

Η από μέρους της Επιτροπής αξιολόγηση 
των κανόνων και των διαδικασιών που 
εφαρμόζονται στο πλαίσιο της έμμεσης 
διαχείρισης, προκειμένου τα οικονομικά 
συμφέροντα της ΕΕ να διασφαλίζονται 
στο ίδιο βαθμό με αυτόν στον οποίο 
διασφαλίζονται στο πλαίσιο της άμεσης 
διαχείρισης. 

Άξονας προτεραιότητας 

Βασικός στόχος επιχειρησιακού 
προγράμματος, υποδιαιρούμενος σε μία 
ή περισσότερες επενδυτικές 
προτεραιότητες. 

Απαλλαγή 

Ετήσια απόφαση που λαμβάνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την οποία 
δίδει στην Επιτροπή την οριστική έγκριση 
για τον τρόπο με τον οποίο εκτελέστηκε 
ο προϋπολογισμός. 

Απάτη Η εκ προθέσεως και παράνομη 
παραπλάνηση για τον προσπορισμό 
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υλικού οφέλους διά της στέρησης τρίτου 
από περιουσιακά στοιχεία ή χρήματα. 

Αποδεσμευμένη [εισοδηματική] 
στήριξη 

Ενισχύσεις της ΕΕ προς γεωργούς, οι 
οποίες δεν συνδέονται με την παραγωγή 
συγκεκριμένου προϊόντος. 

Αποδέσμευση 
Ακύρωση από την Επιτροπή του συνόλου 
ή μέρους μη χρησιμοποιηθεισών 
αναλήψεων υποχρεώσεων. 

Αποδοτικότητα 

Η καλύτερη δυνατή σχέση μεταξύ των 
χρησιμοποιούμενων μέσων, των 
αναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων και 
της επίτευξης των στόχων [από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1046]. 

Αποθεματικό επίδοσης 

Πόσο του προϋπολογισμού που 
διατίθεται για δαπάνες στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων, το οποίο 
παρακρατείται έως ότου υλοποιηθούν 
ορισμένοι στόχοι. 

Αποκεντρωμένος οργανισμός 

Ανεξάρτητο όργανο της ΕΕ που 
συγκροτείται για αόριστο χρονικό 
διάστημα, ως κέντρο εμπειρογνωσίας, με 
σκοπό την εκτέλεση καθηκόντων που 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη και 
υλοποίηση πολιτικής της ΕΕ. 

Απόρριψη 
Ανεπιθύμητα αλιεύματα που 
απορρίπτονται στη θάλασσα. 

Απορρόφηση 

Ο συχνά εκφραζόμενος σε ποσοστό 
βαθμός στον οποίο έχουν δαπανηθεί σε 
επιλέξιμα έργα οι πόροι που διαθέτει 
στα κράτη μέλη η ΕΕ. 

Αποτέλεσμα 

Οι άμεσες επιπτώσεις έργου ή 
προγράμματος κατόπιν της ολοκλήρωσής 
του, όπως η βελτιωμένη 
απασχολησιμότητα των συμμετεχόντων 
σε ένα μάθημα ή η βελτιωμένη 
προσβασιμότητα έπειτα από την 
κατασκευή ενός νέου δρόμου. 

Αποτελεσματικότητα 
Ο βαθμός επίτευξης των επιδιωκόμενων 
στόχων μέσω των αναλαμβανόμενων 
δραστηριοτήτων. 
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Απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ 

Απόφαση για τη σύναψη εταιρικής 
σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των 
υπερπόντιων χωρών και εδαφών της, με 
σκοπό την υποστήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης των δεύτερων και την 
προώθηση των αξιών και προτύπων της 
ΕΕ. 

Αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 

Όρος με τον οποίο αναφέρονται το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 
την άσκηση των εξουσιών λήψης 
αποφάσεων για θέματα 
προϋπολογισμού της ΕΕ. 

Αρμόδιες για τα προγράμματα αρχές 

Συλλογικός όρος που περιλαμβάνει τη 
διαχειριστική αρχή, την αρχή 
πιστοποίησης και την αρχή ελέγχου στον 
τομέα των δαπανών της συνοχής. 

Αρχή ελέγχου 

Ανεξάρτητη εθνική οντότητα υπεύθυνη 
για τον έλεγχο των συστημάτων και των 
πράξεων ενός προγράμματος δαπανών 
της ΕΕ. 

Αρχή πιστοποίησης 

Φορέας που ορίζει κράτος μέλος για να 
πιστοποιεί την ακρίβεια και τη 
συμμόρφωση των καταστάσεων 
δαπανών και των αιτημάτων πληρωμών. 

Βάση δεδομένων Arachne 

Εργαλείο εξόρυξης δεδομένων που 
αναπτύχθηκε από την Επιτροπή προς 
υποστήριξη των διαχειριστικών αρχών 
στη διοίκηση και τη διαχείριση των ΕΔΕΤ. 

Βάση υπολογισμού του ΦΠΑ 
Συνολική αξία των αγαθών και 
υπηρεσιών στα οποία εφαρμόζεται ο 
ΦΠΑ. 

Βασικός δείκτης επιδόσεων (ΒΔΕ) 
Ποσοτικοποιήσιμο μέτρο που δηλώνει 
τις επιδόσεις σε σχέση με τους βασικούς 
στόχους. 

Βεβαίωση 

Προσέγγιση που χρησιμοποιείται για την 
παροχή ελεγκτικής διασφάλισης σχετικά 
με χρηματοοικονομικές πληροφορίες, 
άλλα στοιχεία ή συγκεκριμένες 
παραδοχές που προέρχονται από τον 
ελεγχόμενο. 
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Βιώσιμη αλιεία 

Αλιευτικές πρακτικές οι οποίες δεν 
οδηγούν στη συρρίκνωση των αλιευτικών 
αποθεμάτων και ελαχιστοποιούν τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο. 

Βιώσιμη ανάπτυξη 

Προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη, η 
οποία λαμβάνει υπόψη μακροπρόθεσμες 
επιτακτικές ανάγκες, όπως η 
βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων, η 
διατήρηση του περιβάλλοντος και των 
φυσικών πόρων και η κοινωνική και 
οικονομική ισότητα. 

Γενικό καθεστώς αιρεσιμότητας 

Σύστημα στο πλαίσιο του οποίου ένα 
κράτος μέλος οφείλει να τηρεί κανόνα 
δικαίου, προκειμένου να λάβει 
χρηματοδότηση από την ΕΕ.  

Γενικό πρόγραμμα 

Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Γειτονίας, στο πλαίσιο του 
οποίου πόροι κατανέμονται σε διάφορες 
χώρες που πληρούν ορισμένες 
προϋποθέσεις, συμπληρωματικά προς 
τις βασικές χρηματοδοτικές ενισχύσεις 
που τους χορηγούνται. 

Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά 
κατηγορία (ΓΚΑΚ) 

Κανονισμός της ΕΕ που επιτρέπει 
ορισμένα είδη μέτρων κρατικών 
ενισχύσεων χωρίς την κοινοποίησή τους 
στην Επιτροπή. 

Γεωργικό εισόδημα συντελεστών 
παραγωγής 

Εισόδημα από τη γεωργία, 
διαχωριζόμενο στα συστατικά μέρη του 
(γη, εργασία και κεφάλαιο). 

Γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματική 
δέσμευση 

Προαιρετική πρακτική που υπερβαίνει 
τις συνήθεις περιβαλλοντικές απαιτήσεις 
και παρέχει στους γεωργούς δικαίωμα 
ενίσχυσης από τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ. 

Δειγματοληψία κατά κρίση 

Σε αντίθεση με τη στατιστική 
δειγματοληψία, διαδικασία κατά την 
οποία ο ελεγκτής ασκεί τη διακριτική του 
ευχέρεια, προκειμένου να επιλέξει από 
συγκεκριμένο πληθυσμό τα στοιχεία που 
θα υποβάλει σε ελεγκτικές δοκιμασίες, 
βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων. 
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Δειγματοληψία νομισματικής μονάδας 
(Monetary unit sampling, MUS) 

Στατιστική μέθοδος δειγματοληψίας στο 
πλαίσιο της οποίας η πιθανότητα να 
επιλεγεί μια συγκεκριμένη πράξη είναι 
ανάλογη του μεγέθους της. 

Δείκτες του Ρίο 

Δείκτες, ορισθέντες από τον ΟΟΣΑ, που 
υποδεικνύουν τον βαθμό στον οποίο μια 
δραστηριότητα συμβάλλει στην επίτευξη 
των στόχων των συμβάσεων του Ρίο. 

Δείκτης αποτελέσματος 

Μετρήσιμη μεταβλητή που παρέχει 
πληροφορίες για την αξιολόγηση των 
άμεσων συνεπειών των 
υποστηριζόμενων έργων στον πληθυσμό-
στόχο. 

Δέσμη διασφάλισης 

Σύνολο εγγράφων που υποβάλλει 
ετησίως στην Επιτροπή ένα κράτος μέλος 
σχετικά με τα ΕΔΕΤ και το οποίο 
περιλαμβάνει τους ετήσιους 
λογαριασμούς, σχετική σύνοψη, έκθεση 
ελέγχου, διαχειριστική δήλωση και 
ελεγκτική γνώμη. 

Δήλωση διασφάλισης 

Δήλωση γενικού διευθυντή της 
Επιτροπής, στο πλαίσιο της ετήσιας 
έκθεσης δραστηριοτήτων, σχετικά με την 
πληρότητα και την ακρίβεια των 
λογαριασμών, τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 
αυτοί βασίζονται, τη λειτουργία των 
συστημάτων εσωτερικών δικλίδων και 
την τήρηση των αρχών της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης. 

Δήλωση διασφάλισης (ΔΔ) 

Δήλωση που δημοσιεύεται στην ετήσια 
έκθεση του ΕΕΣ, στην οποία 
παρουσιάζονται οι ελεγκτικές γνώμες 
του σχετικά με την αξιοπιστία των 
λογαριασμών της ΕΕ, καθώς και σχετικά 
με την κανονικότητα των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται. 

Δημιουργική Ευρώπη 

Πρόγραμμα της ΕΕ για την υποστήριξη 
των τομέων του πολιτισμού και της 
δημιουργίας. 
 

Δημοσιονομική διόρθωση Μέτρο για την προστασία του 
προϋπολογισμού από δαπάνες που 
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σχετίζονται με περιπτώσεις παρατυπιών 
ή απάτης, μέσω της απόσυρσης ή της 
ανάκτησης κονδυλίων για την 
αντιστάθμιση αχρεωστήτως 
καταβληθεισών πληρωμών σε έργα ή 
προγράμματα που στηρίζονται από την 
ΕΕ. 

Δημοσιονομική στήριξη 

Απευθείας μεταφορά ενίσχυσης από την 
ΕΕ στο εθνικό δημόσιο ταμείο χώρας-
εταίρου, εφόσον πληρούνται ορισμένες 
προϋποθέσεις. 

Δημοσιονομικός κανονισμός 

Οι κανόνες που διέπουν τον τρόπο με τον 
οποίο διαμορφώνεται και 
χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ, καθώς και τις συνδεδεμένες 
διαδικασίες όπως οι εσωτερικές δικλίδες 
ελέγχου, η υποβολή στοιχείων, ο έλεγχος 
και η διαδικασία απαλλαγής. 

Διαδικασία δημόσιας σύμβασης 

Η αγορά από δημόσιο φορέα ή άλλη 
αρχή εργασιών, προμηθειών ή 
υπηρεσιών μέσω ανοικτής και 
ανταγωνιστικής διαδικασίας, 
προκειμένου να διασφαλιστούν η 
ποιότητα και η οικονομική 
αποδοτικότητα της σχετικής δαπάνης. 

Διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης 

Διαδικασία κατά την οποία η Επιτροπή 
συζητά με τον ελεγχόμενο φορέα ή 
υπηρεσία τα αποτελέσματα των ελέγχων 
δικλίδων που διενεργεί, προκειμένου να 
διασφαλίσει το βάσιμο των 
αποτελεσμάτων αυτών. 

Διαδικασία επί παραβάσει 

Διαδικασία με την οποία η Επιτροπή 
κινείται κατά κράτους μέλους της ΕΕ που 
δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που 
υπέχει δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ. 

Διαδικασία εποπτικού ελέγχου και 
αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) 

Ετήσια εκτίμηση κινδύνου που αφορά τις 
μεγάλες τράπεζες υπό την άμεση 
εποπτεία της ΕΚΤ, βάσει τεσσάρων 
κριτηρίων: επιχειρησιακού μοντέλου, 
διακυβέρνησης και κινδύνου, κεφαλαίων 
και ρευστότητας. 

Διαδρομή ελέγχου Η τεκμηριωμένη πορεία μιας πράξης από 
την οποία προκύπτει πώς ένα έγγραφο 
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πηγής αποτυπώθηκε σε λογιστική 
εγγραφή και εν συνεχεία καταχωρίστηκε 
στις οικονομικές καταστάσεις μιας 
οντότητας. 

Διακανονισμός 

Καταβολή του οφειλόμενου υπολοίπου 
σε κράτος μέλος, ή η ανάκτηση 
κεφαλαίων από αυτό, προκειμένου να 
κλείσει πρόγραμμα της ΕΕ. 

Διαλειτουργικότητα 

Ικανότητα ενός συστήματος να 
επικοινωνεί και να συνεργάζεται με άλλα 
συστήματα, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανταλλαγής δεδομένων. 

Διαπραγματευτικό κεφάλαιο 

Ένας εκ των τομέων εστίασης του 
κεκτημένου στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων προσχώρησης με τις 
υποψήφιες για ένταξη χώρες. 

Διάστημα εμπιστοσύνης 

Στατιστική μονάδα μέτρησης της 
ακρίβειας των αποτελεσμάτων της 
δειγματοληψίας, που χρησιμοποιείται 
κατά τον υπολογισμό ενός ποσοστού 
σφάλματος. 

Διατάκτης 
Πρόσωπο υπεύθυνο για την εκτέλεση 
των εσόδων και των δαπανών 
οργανισμού της ΕΕ. 

Διαχειριστική αρχή (ΔΑ) 

Εθνική, περιφερειακή ή τοπική αρχή (του 
δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα) που 
ορίζεται από κράτος μέλος για τη 
διαχείριση προγράμματος 
χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ. 

Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση 
των Θαλασσών (ΔΣΕΘ) 

Διακυβερνητικός οργανισμός στον τομέα 
της επιστήμης της θάλασσας, ο οποίος 
αποσκοπεί στην προώθηση και την 
ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων 
σχετικά με την κατάσταση και τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των θαλασσών και των 
ωκεανών. 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) 
Τα πρότυπα δημοσιονομικού ελέγχου 
που εκδίδει η Διεθνής Ομοσπονδία 
Λογιστών. 

Διεθνής θερμοπυρηνικός πειραματικός 
αντιδραστήρας (ITER) 

Διεθνές ερευνητικό έργο που εκτελείται 
με τη μορφή εταιρικής σχέσης μεταξύ της 
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ΕΕ και διαφόρων χωρών και του οποίου 
σκοπός είναι να καταδείξει την 
επιστημονική και τεχνολογική 
σκοπιμότητα ενός αντιδραστήρα 
σύντηξης πλήρους κλίμακας. 

Διευρωπαϊκό δίκτυο (ΔΕΔ) 

Δίκτυο διασυνοριακών υποδομών 
μεταφορών, ενέργειας ή 
τηλεπικοινωνιών, που δημιουργείται για 
την υποστήριξη και την ενίσχυση της 
λειτουργίας της ενιαίας αγοράς της ΕΕ με 
τη διευκόλυνση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας προσώπων, αγαθών και 
υπηρεσιών. 

Δικαιούχος 
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
επιχορηγείται ή δανειοδοτείται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ. 

Δικαίωμα ενίσχυσης 

Δικαίωμα δυνάμενο να μεταβιβασθεί, το 
οποίο επιτρέπει σε ενεργό γεωργό να 
λάβει στήριξη της ΕΕ, εφόσον αυτό 
δηλώνεται από κοινού με επιλέξιμη 
γεωργική γη. 

Διορθωτική ικανότητα 
Μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιεί η 
Επιτροπή για την εκτίμηση του επιπέδου 
μελλοντικών διορθώσεων. 

Διυπηρεσιακή διαβούλευση 

Επίσημη διαδικασία στο πλαίσιο της 
οποίας μια υπηρεσία της Επιτροπής ζητεί 
τη συμβουλή ή τη γνώμη άλλων 
υπηρεσιών σχετικά με κάποια πρόταση. 

Δυνάμει υποψήφιο μέλος 

Χώρα ή έδαφος με σαφή προοπτική 
προσχώρησης στην ΕΕ στο μέλλον, που 
δεν έχει ωστόσο ακόμη λάβει καθεστώς 
υποψήφιας για ένταξη χώρας. 

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής (SWD) 

Μη δεσμευτικό έγγραφο της Επιτροπής, 
καταρτιζόμενο για συζήτηση είτε εντός 
είτε εκτός του οργάνου. 

Εγγυήσεις για τη νεολαία 

Καθεστώς της ΕΕ βάσει του οποίου 
παρέχονται ευκαιρίες απασχόλησης ή 
επαγγελματικής κατάρτισης εντός 
τετραμήνου σε νέους που καθίστανται 
άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη 
εκπαίδευση. 
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Εγγύηση από τον προϋπολογισμό 

Δέσμευση για αποζημίωση από τον 
ενωσιακό προϋπολογισμό για τυχόν 
ζημίες σε περίπτωση που δικαιούχος 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στο 
πλαίσιο δανείου ή επενδύσεων 
μετοχικού κεφαλαίου. 

ΕΕ των 13 

Τα 13 κράτη μέλη που εντάχθηκαν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004 
(Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, 
Εσθονία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, 
Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, 
Ρουμανία, Σλοβενία και Σλοβακία). 

ΕΕΑΚ Άτομο που βρίσκεται εκτός εκπαίδευσης, 
απασχόλησης ή κατάρτισης. 

Εθνική αναπτυξιακή τράπεζα ή ίδρυμα 

Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που 
δημιουργείται από μια κυβέρνηση για τη 
χρηματοδότησης της οικονομικής 
ανάπτυξης. 

Εθνικό Κέντρο Συντονισμού (ΕΚΣ) 

Φορέας που συντονίζει τις 
δραστηριότητες των αρχών επιτήρησης 
των συνόρων των κρατών μελών και 
χρησιμεύει ως κόμβος για την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ τους και με τον 
Frontex. 

Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) 

Έγγραφο που καθορίζει τις σκοπούμενες 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις ενός 
κράτους μέλους στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας. 

Ειδικός μηχανισμός 

Εργαλείο που επιτρέπει στην ΕΕ να 
κινητοποιεί πρόσθετα κεφάλαια 
ανταποκρινόμενη σε απρόβλεπτα 
γεγονότα, όπως κρίσεις και καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης. 

Εισροή 

Τα οικονομικά, ανθρώπινα, υλικά, 
οργανωτικά ή ρυθμιστικά μέσα που είναι 
αναγκαία για την υλοποίηση ενός 
προγράμματος ή έργου. 

Εκ των υστέρων αξιολόγηση 

Ανεξάρτητη εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητας, της 
αποδοτικότητας, της συνοχής, της 
συνάφειας και της προστιθέμενης αξίας 
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της ΕΕ που εξασφαλίζει ένα 
ολοκληρωμένο έργο ή πρόγραμμα. 

Εκκαθάριση (προχρηματοδότησης) 

Διαδικασία με την οποία η Επιτροπή 
αποδέχεται τις δαπάνες 
προχρηματοδότησης και προσδιορίζει το 
ποσό τη χρηματοδότησης που 
εξακολουθεί να οφείλεται στον 
δικαιούχο. 

Εκκαθάριση λογαριασμών 

Ετήσια διαδικασία στο πλαίσιο της 
οποίας η Επιτροπή αποδέχεται, κατόπιν 
ελέγχων, τα ποσά που ζητούν να τους 
καταβληθούν οι φορείς και οι εταίροι 
υλοποίησης. 

Εκκαθάριση ως προς τη συμμόρφωση 

Διαδικασία με την οποία η Επιτροπή 
επαληθεύει κατά πόσον ένα κράτος 
μέλος έχει χρησιμοποιήσει ορθώς τα 
γεωργικά ταμεία που έχει στη διάθεσή 
του και έχει εφαρμόσει αποτελεσματικά 
τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου 
που διαθέτει. 

Εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων 
Το ποσό των υποχρεώσεων που έχουν 
αναληφθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη 
οδηγήσει σε πληρωμές. 

Εκροή 
Αυτά που παράγει ή επιτυγχάνει ένα 
έργο, όπως η παροχή μαθημάτων 
κατάρτισης ή η κατασκευή ενός δρόμου. 

Εκτελεστικός οργανισμός 

Οργανισμός που συστήνεται από την 
Επιτροπή, για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, προκειμένου να εκτελέσει, για 
λογαριασμό της και υπ’ ευθύνη της, 
συγκεκριμένα καθήκοντα που αφορούν 
προγράμματα ή έργα της ΕΕ. 

Εκτίμηση επιπτώσεων 

Ανάλυση των πιθανών (εκ των προτέρων) 
ή των πραγματικών (εκ των υστέρων) 
συνεπειών μιας πρωτοβουλίας πολιτικής 
ή άλλης δράσης. 

Εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 

Στατιστική εκτίμηση του επιπέδου 
σφάλματος που επηρεάζει έναν 
πληθυσμό, βάσει δοκιμασιών στις οποίες 
υποβάλλεται αντιπροσωπευτικό δείγμα 
πράξεων. 
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Έλεγχος μέσω παρακολούθησης 

Χρήση δορυφορικών δεδομένων για την 
εξασφάλιση τακτικών παρατηρήσεων της 
γεωργικής δραστηριότητας και την 
προειδοποίηση των γεωργών σχετικά με 
πιθανή μη συμμόρφωση με τους κανόνες 
του καθεστώτος των άμεσων ενισχύσεων 
ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της 
καλλιεργητικής περιόδου. 

Έλεγχος συμμόρφωσης 

Έλεγχος που διενεργείται προκειμένου 
να εξακριβώνεται, μέσω της συλλογής 
αποδεικτικών στοιχείων, αν μια 
δραστηριότητα ακολουθεί τους 
ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς και 
τους όρους συμβάσεων ή συμφωνιών. 

Έλλειμμα τελωνειακών δασμών 

Η διαφορά μεταξύ των εισαγωγικών 
δασμών που αναμένονται για το σύνολο 
της οικονομίας και αυτών που 
εισπράττονται στην πράξη. 

Έμμεσα έξοδα 

Έξοδα στα οποία υποβάλλεται 
δικαιούχος και τα οποία δεν συνδέονται 
άμεσα με συγκεκριμένο έργο ή δράση 
της ΕΕ, όπως τα γενικά ή τα άλλα 
διοικητικά έξοδα. 

Έμμεση διαχείριση 

Μέθοδος εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, στο πλαίσιο της 
οποίας η Επιτροπή αναθέτει καθήκοντα 
εκτέλεσής του σε άλλους οργανισμούς 
(όπως τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς). 

Ενδεχόμενη υποχρέωση 
Πιθανή χρηματοοικονομική υποχρέωση 
που μπορεί να ανακύψει ανάλογα με την 
έκβαση μελλοντικού γεγονότος. 

Ενδιάμεση πληρωμή 

Πληρωμή στο πλαίσιο έργου ή 
προγράμματος της ΕΕ, η οποία 
καταβάλλεται αφότου ο δικαιούχος 
επιτύχει ένα ορόσημο που 
προσδιορίζεται στην οικεία σύμβαση ή 
στη συμφωνία επιχορήγησης. 

Ενδιάμεσος φορέας 

Οργανισμός, όπως εθνικός ή ιδιωτικός 
φορέας, ΜΚΟ ή αποκεντρωμένος 
οργανισμός της ΕΕ, που διορίζεται για τη 
διαχείριση της ενωσιακής 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 
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έμμεσης ή της επιμερισμένης 
διαχείρισης. 

Ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός 
οργανισμός 

Οντότητα που ενεργεί ως σύνδεσμος 
μεταξύ του διαχειριστή πόρων ενός 
χρηματοοικονομικού μέσου και των 
τελικών αποδεκτών. 

Ενοποιημένες δημοσιονομικές εκθέσεις 
και εκθέσεις λογοδοσίας 

Σειρά εκθέσεων που καταρτίζει η 
Επιτροπή σχετικά με τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ και τις οποίες υποβάλλει κάθε 
χρόνο στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης 
απαλλαγής. Οι εκθέσεις αυτές 
περιλαμβάνουν την ετήσια έκθεση για τη 
διαχείριση και τις επιδόσεις (ΕΕΔΕ), τους 
ενοποιημένους λογαριασμούς της ΕΕ, τη 
συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή και 
τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ. 

Ενοποιημένοι λογαριασμοί 

Οι συγκεντρωτικοί λογαριασμοί όλων 
των θεσμικών οργάνων, των οργανισμών 
και των λοιπών οργάνων της ΕΕ, που 
παρουσιάζονται σε ένα ενιαίο έγγραφο. 

Ενσωμάτωση συγκεκριμένης διάστασης 
στις διάφορες πολιτικές 

Συστηματικός συνυπολογισμός 
συγκεκριμένων προτεραιοτήτων (π.χ. 
ισότητα των φύλων, προστασία του 
κλίματος) στη χάραξη και στην 
υλοποίηση όλων των πολιτικών. 

Ενσωμάτωση της διάστασης του 
κλίματος 

Ενσωμάτωση πτυχών σχετικών με το 
κλίμα σε όλες τις πολιτικές, σε όλα τα 
μέσα, τα προγράμματα και τα ταμεία. 

Ένταλμα είσπραξης Έγγραφο με το οποίο απαιτείται η 
καταβολή οφειλόμενου ποσού. 

Εντολή εξωτερικής δανειοδότησης της 
ΕΤΕπ. 

Εντολή που δίδει η ΕΕ στην ΕΤΕπ 
προκειμένου αυτή να μπορεί να εκτελεί 
χρηματοδοτικές πράξεις σε χώρες-
εταίρους, με εγγύηση από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ. 

Εντολή παροχής διασφάλισης 

Είδος ελέγχου που καταλήγει στη 
διατύπωση γνώμης σχετικά με το θέμα 
του ελέγχου, όπως λόγου χάριν σχετικά 
με την αξιοπιστία δέσμης οικονομικών 
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καταστάσεων ή την κανονικότητα 
πράξεων. 

Ενωσιακός τελωνειακός κώδικας Η βασική πράξη της τελωνειακής 
νομοθεσίας της ΕΕ. 

Εξωτερικά έσοδα (με ειδικό 
προορισμό) 

Έσοδα προερχόμενα από εξωτερικές 
πηγές και προοριζόμενα για 
συγκεκριμένους σκοπούς. 

Εξωτερική δράση 

Δραστηριότητες που αναλαμβάνει η ΕΕ 
για την παροχή συνδρομής σε τρίτες 
χώρες και την ανάπτυξη σχέσεων με 
αυτές, μεταξύ άλλων μέσω πολυμερών 
συμφωνιών, καθώς και με 
περιφερειακούς ή παγκόσμιους 
οργανισμούς. 

Εξωτερικό σύνορο 

Σύνορο, συμπεριλαμβανομένων 
αερολιμένων και θαλάσσιων, ποτάμιων 
και λιμναίων λιμένων, μεταξύ κράτους 
μέλους της ΕΕ και τρίτης χώρας. 

Επανεγκατάσταση 

Η μετακίνηση προσφύγων από μια χώρα 
στην οποία αυτοί έχουν υποβάλει αίτηση 
χορήγησης ασύλου σε άλλη που έχει 
συμφωνήσει να τους δεχθεί και να τους 
χορηγήσει εν τέλει άδεια μόνιμης 
εγκατάστασης. 

Επένδυση μετοχικού κεφαλαίου 

Χρήματα που επενδύονται σε εταιρεία 
ως αντάλλαγμα για την απόκτηση 
δικαιώματος κυριότητας και την 
εξασφάλιση μεριδίου επί των κερδών. 

Επιδόσεις 

Μέτρηση του βαθμού στον οποίο 
εκπληρώθηκαν ικανοποιητικά οι στόχοι 
ενός χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ 
μέτρου, έργου ή προγράμματος, όπως 
και του βαθμού στον οποίο εξασφαλίζει 
οικονομική αποδοτικότητα. 

Επιλογή απλουστευμένου κόστους 
(ΕΑΚ) 

Προσέγγιση βάσει της οποίας 
προσδιορίζεται το ποσό της 
επιχορήγησης με μεθόδους όπως το 
τυποποιημένο μοναδιαίο κόστος, ο 
ενιαίος συντελεστής χρηματοδότησης ή 
κατ’ αποκοπή ποσά αντί των δαπανών 
που όντως πραγματοποίησε ο 
δικαιούχος. Οι ΕΑΚ σχεδιάστηκαν με 
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σκοπό την περιστολή της διοικητικής 
επιβάρυνσης. 

Επιμερισμένη διαχείριση 

Μέθοδος εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, στο πλαίσιο της 
οποίας, σε αντίθεση με τα ισχύοντα στην 
περίπτωση της άμεσης διαχείρισης, η 
Επιτροπή εκχωρεί μεν την εκτέλεση 
καθηκόντων στα κράτη μέλη, διατηρεί 
ωστόσο την τελική ευθύνη. 

Επισκόπηση των επιδόσεων των 
προγραμμάτων (PPO) 

Παράρτημα επισυναπτόμενο στην ΕΕΔΕ, 
στο οποίο συνοψίζονται όλες οι 
προγραμματικές δηλώσεις, 
περιλαμβανομένου ενός συνόλου 
δεικτών των προγραμμάτων. 

Επιστημονική, τεχνική και οικονομική 
επιτροπή αλιείας (ΕΤΟΕΑ) 

Σώμα εμπειρογνωμόνων που διορίζονται 
από την Επιτροπή προκειμένου να 
συνδράμουν στην εφαρμογή της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής. 

Επιτροπή συντονισμού των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων 

Επιτροπή της Επιτροπής εντεταλμένη να 
συζητά την εφαρμογή των κανονισμών 
που διέπουν τα διαρθρωτικά και 
επενδυτικά ταμεία. 

Επιφύλαξη 

Αδυναμία που αναφέρει γενικός 
διευθυντής στη δήλωση διασφάλισης 
που περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων. 

Επιφύλαξη σχετικά με το ΑΕΕ 
Επιφύλαξη σχετικά με τον εκ μέρους 
κράτους μέλους υπολογισμό του ιδίου 
πόρου που βασίζεται στο ΑΕΕ του. 

Επιφύλαξη σχετικά με τον ΦΠΑ 
Επιφύλαξη σχετικά με τον εκ μέρους 
κράτους μέλους υπολογισμό του ιδίου 
πόρου που βασίζεται στον ΦΠΑ. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα (ΕΠ) 

Το βασικό πλαίσιο για την υλοποίηση 
χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων 
στον τομέα της συνοχής, εντός 
συγκεκριμένης περιόδου, το οποίο 
αντανακλά τις προτεραιότητες και τους 
στόχους που ορίζονται στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης μεταξύ Επιτροπής και 
κρατών μελών. 
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Επιχορήγηση Μη επιστρεπτέα πληρωμή σε δικαιούχο 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. 

Έσοδα με ειδικό προορισμό 

Κεφάλαια που καταβάλλονται στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μόνο για συγκεκριμένο 
σκοπό. 

Ετήσια διάρκεια 

Αρχή του προϋπολογισμού, σύμφωνα με 
την οποία τα έσοδα του προϋπολογισμού 
εισπράττονται και οι δαπάνες 
εκτελούνται εντός του οικονομικού έτους 
στο οποίο αυτός αναφέρεται. 

Ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις 
επιδόσεις (ΕΕΔΕ) 

Έκθεση που καταρτίζεται ετησίως από 
την Επιτροπή σχετικά με την από μέρους 
της διαχείριση του προϋπολογισμού της 
ΕΕ και τα αποτελέσματα που 
επιτυγχάνονται δι’ αυτού και στην οποία 
συνοψίζονται οι πληροφορίες που 
περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις 
δραστηριοτήτων των γενικών 
διευθύνσεών της και των εκτελεστικών 
οργανισμών. 

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων (ΕΕΔ) 

Έκθεση που καταρτίζει κάθε γενική 
διεύθυνση της Επιτροπής, καθώς και 
κάθε θεσμικό και άλλο όργανο, και στην 
οποία περιγράφονται οι επιδόσεις τους 
σε σχέση με τους στόχους τους και ο 
τρόπος χρησιμοποίησης των οικονομικών 
και ανθρωπίνων πόρων τους. 

Ετήσια έκθεση ελέγχου (ΕΕΕ) 

Έγγραφο που εκπονείται από την αρχή 
ελέγχου ενός κράτους μέλους και 
υποβάλλεται στην Επιτροπή ως μέρος 
του ετήσιου φακέλου διασφάλισης που 
υποβάλλει η εκάστοτε χώρα. 

Ευαίσθητα καθήκοντα 

Καθήκοντα ή θέση που συνεπάγονται 
σημαντικό βαθμό αυτονομίας ή 
εκτελεστικής εξουσίας που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
καταχρηστικά για τον προσπορισμό 
προσωπικού οικονομικού ή άλλου 
οφέλους. 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) 

Τα πέντε βασικά ταμεία της ΕΕ που από 
κοινού στηρίζουν την οικονομική 
ανάπτυξη σε ολόκληρη την ΕΕ είναι το 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας. 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

Ταμείο της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της 
συνεισφοράς της ΕΕ στα προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης. 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) 

Ταμείο της ΕΕ για τη χρηματοδότηση 
άμεσων ενισχύσεων σε γεωργούς και 
μέτρων που ρυθμίζουν ή στηρίζουν τις 
γεωργικές αγορές. 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

Ταμείο της ΕΕ για τη δημιουργία 
ευκαιριών εκπαίδευσης και 
απασχόλησης, καθώς και για τη 
βελτίωση της κατάστασης των ατόμων 
που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο 
φτώχειας. 

Ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και 
περιφερειακών λογαριασμών 

Το λογιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τη 
συστηματική και αναλυτική περιγραφή 
μιας οικονομίας. 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) 

Ειδικός πάροχος κεφαλαίων 
επιχειρηματικού κινδύνου σε μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Υπάγεται στον Όμιλο ΕΤΕπ. 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ) 

Ταμείο της ΕΕ που υποστηρίζει αλιείς 
κατά το μεταβατικό στάδιο προς τη 
βιώσιμη αλιεία, καθώς και παράκτιες 
κοινότητες για τη διαφοροποίηση των 
οικονομιών τους. 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

Ταμείο της ΕΕ για την ενίσχυση της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην 
ΕΕ, με τη χρηματοδότηση επενδύσεων 
που μειώνουν τις ανισορροπίες μεταξύ 
περιφερειών. 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) 

Επενδυτικός μηχανισμός στήριξης που 
συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Επιτροπή, ως 
μέρος του επενδυτικού σχεδίου για την 
Ευρώπη, για την κινητοποίηση ιδιωτικών 
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επενδύσεων σε έργα στρατηγικής 
σημασίας για την ΕΕ. 

Ίδιοι πόροι 
Οι πόροι που χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση του προϋπολογισμού 
της ΕΕ. 

Ίδιος πόρος που βασίζεται στον φόρο 
προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 

Ίδιος πόρος της ΕΕ που συνίσταται σε ένα 
καθορισμένο μερίδιο (συντελεστής 
καταβολής) του ΦΠΑ που εισπράττει 
κάθε κράτος μέλος. 

Καθεστώς βασικής ενίσχυσης 

Γεωργικό καθεστώς της ΕΕ στο πλαίσιο 
του οποίου πραγματοποιούνται 
πληρωμές σε γεωργούς βάσει εκτάσεων 
επιλέξιμης γεωργικής γης. 

Καθεστώς ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) 

Καθεστώς γεωργικών πληρωμών με 
βάση την έκταση το οποίο εφαρμόζεται 
σε δέκα κράτη μέλη μεταβατικά, στο 
πλαίσιο του οποίου οι γεωργοί 
εισπράττουν ένα προκαθορισμένο ποσό 
ενίσχυσης ανά εκτάριο. Σε όλα τα 
υπόλοιπα κράτη μέλη εφαρμόζεται το 
καθεστώς βασικής ενίσχυσης. 

Καλή περιβαλλοντική κατάσταση 

Ποιοτικός στόχος για την υγεία, τη 
βιοποικιλότητα, την παραγωγικότητα και 
τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των 
θαλασσών και των ωκεανών. 

Κανονικότητα / Νομιμότητα και 
κανονικότητα 

Ο βαθμός στον οποίο μια πράξη ή 
δραστηριότητα συμμορφώνεται με τους 
ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς, 
καθώς και τυχόν συμβατικές 
υποχρεώσεις. 

Κανονισμός «omnibus» 

Αναθεώρηση του δημοσιονομικού 
κανονισμού του 2018, με την οποία 
τροποποιούνται και απλουστεύονται οι 
δημοσιονομικοί κανόνες και η διαχείριση 
του προϋπολογισμού της ΕΕ. 

Κανονισμός περί κοινών διατάξεων 
(ΚΚΔ) 

Κανονισμός με τον οποίο θεσπίζονται οι 
κανόνες που διέπουν τα πέντε 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία. 
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Κατ’ αποκοπήν ποσό 
Απλουστευμένη μορφή χρηματοδότησης 
με σκοπό την προσέγγιση του 
πραγματικού κόστους μιας δράσης. 

Κατάλογος ΑΕΕ 
Κατάσταση διαδικασιών, στατιστικών και 
άλλων στοιχείων που χρησιμοποιούνται 
για τον υπολογισμό του ΑΕΕ. 

Καταπιστευματικό ταμείο Bêkou 

Καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ προς 
υποστήριξη της σταθεροποίησης και της 
ανασυγκρότησης της Κεντροαφρικανικής 
Δημοκρατίας. 

Καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης 
ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική 

Καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την 
υποστήριξη της σταθερότητας στην 
περιοχή του Σαχέλ (περιλαμβανομένης 
της Λεκάνης της Λίμνης Tσαντ), στο 
Κέρας της Αφρικής και στη Βόρεια 
Αφρική και για τη συμβολή στην 
καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης 
μέσω της αντιμετώπισης των βαθύτερων 
αιτίων της. 

Καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ (EUTF) 

Ταμείο υπό τη διαχείριση της ΕΕ, το 
οποίο συγκεντρώνει κεφάλαια από 
διάφορες πηγές και χρηματοδοτεί τη 
διεθνή ανταπόκριση σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης ή εξελισσόμενης 
κρίσης, συνήθως στον αναπτυσσόμενο 
κόσμο. 

Κεκτημένο 

Το σώμα του ενωσιακού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων της νομοθεσίας, 
της νομολογίας και άλλων νομικών 
πράξεων. 

Κίνδυνος μη εντοπισμού 

Ο κίνδυνος ο ελεγκτής να μην εντοπίσει 
απόκλιση που δεν έχουν διορθώσει οι 
εσωτερικές δικλίδες της ελεγχόμενης 
οντότητας. 

Κλείσιμο 

Ο οικονομικός διακανονισμός ενός 
προγράμματος ή ταμείου της ΕΕ, με 
καταβολή του οφειλόμενου υπολοίπου 
στο οικείο κράτος μέλος ή σε τυχόν άλλη 
δικαιούχο χώρα, ή με ανάκτηση πόρων 
από αυτά. 

Κοινή αλιευτική πολιτική 
Το πλαίσιο της ΕΕ για τη διαχείριση των 
αλιευμάτων και της αλιείας, που 
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αποσκοπεί στη διασφάλιση βιώσιμων 
αλιευτικών αποθεμάτων και σταθερού 
εισοδήματος για την αλιευτική 
κοινότητα. 

Κοινή βοήθεια για την υποστήριξη των 
έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες 
(JASPERS) 

Εταιρική σχέση παροχής τεχνικής 
βοήθειας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης, η οποία προβλέπει την 
παροχή στις δικαιούχους χώρες 
ανεξάρτητων συμβουλών για την 
προετοιμασία έργων προς 
συγχρηματοδότηση από την ΕΕ. 

Κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) 

Η ενιαία πολιτική της ΕΕ για τη γεωργία, 
η οποία περιλαμβάνει επιδοτήσεις και 
ένα φάσμα άλλων μέτρων που εγγυώνται 
την επισιτιστική ασφάλεια, διασφαλίζουν 
δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τους 
γεωργούς της ΕΕ και προωθούν την 
αγροτική ανάπτυξη και την προστασία 
του περιβάλλοντος. 

Κοινή Επιχείρηση (KE) 

Όργανο της ΕΕ που ιδρύεται σε 
συνεργασία με εταίρο και σκοπό έχει την 
εκτέλεση έργου ή δραστηριότητας στον 
τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας. 

Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας 
(ΚΠΑΑ) 

Το σκέλος της εξωτερικής πολιτικής της 
ΕΕ που επικεντρώνεται στην ικανότητα 
ασφάλειας και άμυνας. 

Κοινό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων 
(ΚΠΔΚ) 

Το πλαίσιο που ορίζει τους τελωνειακούς 
ελέγχους των κρατών μελών. Βασίζεται 
στην ανταλλαγή πληροφοριών και 
αναλύσεων κινδύνου μεταξύ των 
τελωνειακών αρχών. 

Κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και 
αξιολόγησης (ΚΠΠΑ) 

Οι κανόνες και οι διαδικασίες για την 
αξιολόγηση των επιδόσεων της κοινής 
γεωργικής πολιτικής. 

Κοινό ταμείο προβλέψεων (ΚΤΠ) 

Ταμείο που καλύπτει πιθανές 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα 
χρηματοδοτικά μέσα, τις εγγυήσεις από 
τον προϋπολογισμό και τη 
χρηματοδοτική συνδρομή. 
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Κρατικές ενισχύσεις 

Άμεση ή έμμεση κρατική στήριξη προς 
επιχείρηση ή οργανισμό, με την οποία η 
επιχείρηση ή ο οργανισμός περιέρχεται 
σε πλεονεκτικότερη θέση έναντι των 
ανταγωνιστών της/του. 

Κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
Ποσό κρατικής ενίσχυσης που δεν 
υπερβαίνει το όριο πέραν του οποίου 
απαιτείται έγκριση της Επιτροπής. 

Λογική παρέμβασης 

Οι συνδέσεις μεταξύ των στόχων μιας 
πρότασης, των προβλεπόμενων εισροών 
και δραστηριοτήτων και των 
επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων και 
αντικτύπου. 

Λογιστική σε δεδουλευμένη βάση 

Λογιστική προσέγγιση που αναγνωρίζει 
τα έσοδα και τις δαπάνες κατά την 
ημερομηνία δημιουργίας τους και όχι 
κατά την ημερομηνία είσπραξης ή 
πληρωμής τους. 

Μαθησιακή κινητικότητα Πραγματοποίηση σπουδών ή απόκτηση 
κατάρτισης σε άλλη χώρα. 

Μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή 

Μορφή χρηματοδοτικής στήριξης που 
παρέχεται από την ΕΕ σε χώρες-εταίρους 
οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα 
ισοζυγίου πληρωμών ή δημοσιονομικές 
δυσκολίες. 

Μεγάλο έργο 

Χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο με 
συνολικό επιλέξιμο κόστος που 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ σε 
τομείς όπως οι μεταφορές, το 
περιβάλλον και η ενέργεια. 

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης 

Το συνολικό ποσό στήριξης που μπορεί 
να καταβληθεί σε έναν τομέα 
χρηματοδότησης, εκπεφρασμένο ως 
ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών. Η 
μέγιστη ένταση της ενίσχυσης ποικίλλει 
ανά πρόγραμμα και εξαρτάται από 
παράγοντες όπως η γεωγραφική 
τοποθεσία. 

Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) 
Προϊόντα, όπως προστατευτικές μάσκες, 
γάντια και μέσα προστασίας των ματιών, 
που προορίζονται για την προστασία 
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ενός προσώπου από κινδύνους που 
απειλούν την υγεία ή την ασφάλειά του. 

Μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης (ESI) 

Μέσο της ΕΕ που της επιτρέπει να 
στηρίζει τα κράτη μέλη της σε περίπτωση 
κρίσης πρωτόγνωρης κλίμακας και 
αντικτύπου, με εκτεταμένες επιπτώσεις 
για τους πολίτες. 

Μεταβατικός μηχανισμός 
Μέσο που εξασφαλίζει τη συνέχεια της 
χρηματοδότησης από ένα ενωσιακό 
χρηματοδοτικό καθεστώς στο επόμενο. 

Μεταδεδομένα Δεδομένα που ορίζουν και περιγράφουν 
άλλα δεδομένα. 

Μεταφορά στο επόμενο οικονομικό 
έτος 

Η μεταφορά μη χρησιμοποιηθεισών 
πιστώσεων από το ένα οικονομικό έτος 
στο επόμενο, υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις. 

Μέτρο στήριξης της αγοράς 

Δημόσια παρέμβαση στις γεωργικές 
αγορές για την άμβλυνση των 
επιπτώσεων από τυχόν πτώση των τιμών, 
καθώς και για την αντιμετώπιση 
διαρθρωτικών δυσχερειών μέσω 
τομεακής στήριξης (παραδείγματος χάριν 
για τα οπωροκηπευτικά, τον 
αμπελοοινικό τομέα και την προώθηση 
της κατανάλωσης γάλακτος). 

Μητρώο εξαιρέσεων 

Έγγραφο στο οποίο καταγράφονται οι 
αποκλίσεις από καθιερωμένες δικλίδες 
και διαδικασίες, με παράθεση των λόγων 
και του αντικτύπου. 

Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(ΜΣΕ) 

Μέσο της ΕΕ που παρέχει χρηματοδοτική 
στήριξη για τη δημιουργία βιώσιμων 
διασυνδεδεμένων υποδομών στους 
τομείς της έρευνας, των μεταφορών και 
της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
των επικοινωνιών. 

Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) 

Ο μηχανισμός χρηματοδοτικής στήριξης 
της ΕΕ, που σκοπό έχει τον μετριασμό 
του οικονομικού και κοινωνικού 
αντίκτυπου της πανδημίας COVID-19 και 
την τόνωση της ανάκαμψης, 
προωθώντας παράλληλα την πράσινη 
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μετάβαση και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό. 

Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και 
Διεθνούς Συνεργασίας – Παγκόσμια 
Ευρώπη (ΜΓΑΔΣ-Παγκόσμια Ευρώπη) 

Πρόγραμμα της ΕΕ, στο πλαίσιο του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
2021-2027, το οποίο συγκεντρώνει 
διάφορα μέσα εξωτερικής δράσης. 

Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης 
(ΜΔΜ)  

Μέσο της ΕΕ για την προώθηση της 
μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία και τη στήριξη των κοινοτήτων 
και περιφερειών που πλήττονται 
οικονομικά περισσότερο από τη 
μετάβαση αυτή. 

Μηχανισμός εγγύησης δανείων για 
μεταπτυχιακές σπουδές Erasmus+ 

Πρωτοβουλία που διαχειρίζεται το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για 
λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
η οποία παρέχει εγγυήσεις για τη 
χορήγηση δανείων για την 
πραγματοποίηση μεταπτυχιακών 
σπουδών στο εξωτερικό, διευκολύνοντας 
τους φοιτητές στην εξασφάλιση 
χρηματοδότησης. 

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της 
Ένωσης (rescEU) 

Σύστημα για την ενίσχυση του 
συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ 
της ΕΕ και των κρατών μελών της όσον 
αφορά την πρόληψη φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών, την 
ετοιμότητα έναντι αυτών και την 
αντιμετώπισή τους. 

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) 

Προσδιορισμός μεγέθους που 
εφαρμόζεται σε εταιρείες και άλλους 
οργανισμούς, βάσει του αριθμού των 
εργαζομένων και ορισμένων 
οικονομικών κριτηρίων. Οι μικρές 
επιχειρήσεις έχουν έως και 
50 υπαλλήλους και κύκλο εργασιών ή 
συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει 
τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Οι μεσαίες 
επιχειρήσεις απασχολούν έως 
και 250 υπαλλήλους και έχουν κύκλο 
εργασιών έως 50 εκατομμύρια ευρώ ή 
ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 
43 εκατομμύρια ευρώ. 
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Μόνιμοι βοσκότοποι 

Γεωργική έκταση που χρησιμοποιείται 
για την ανάπτυξη αγρωστωδών ή άλλων 
ποωδών κτηνοτροφικών φυτών επί 
περισσότερα από πέντε συναπτά έτη. 

Οικολογικός προσανατολισμός 

Υιοθέτηση γεωργικών πρακτικών που 
είναι επωφελείς για το κλίμα και το 
περιβάλλον. Ο όρος χρησιμοποιείται 
επίσης συχνά για να δηλώσει το σχετικό 
καθεστώς ενίσχυσης από την ΕΕ. 

Οικονομία 
Διάθεση πόρων εγκαίρως, στην 
ενδεδειγμένη ποσότητα και ποιότητα και 
στην καλύτερη τιμή. 

Οικονομικό αποτέλεσμα 

Το αποτέλεσμα του έτους, όπως 
παρουσιάζεται στους ενοποιημένους 
λογαριασμούς της ΕΕ, το οποίο αποτελεί 
τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων. 

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
και ελέγχου (ΟΣΔΕ) 

Μηχανισμός της ΕΕ που χρησιμοποιούν 
τα κράτη μέλη για τη διαχείριση και τον 
έλεγχο των πληρωμών προς γεωργούς 
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής. 

Όμιλος ΕΤΕπ Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. 

Οργανισμός πιστοποίησης 

Στο τομέα των γεωργικών δαπανών, 
οντότητα του δημόσιου ή του ιδιωτικού 
τομέα που ορίζεται από το κράτος μέλος 
για την πιστοποίηση της αξιοπιστίας των 
ετήσιων λογαριασμών διαπιστευμένου 
οργανισμού πληρωμών και της 
νομιμότητας και κανονικότητας των 
πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. 

Οργανισμός πληρωμών 
Οργανισμός στον οποίο κράτος μέλος 
αναθέτει τη διαχείριση των γεωργικών 
δαπανών της ΕΕ. 

Ορθοφωτογραφία 

Αεροφωτογραφία που έχει υποστεί 
διόρθωση για την εξάλειψη του 
υψομέτρου, της κλίσης και της 
τοπογραφίας της επιφάνειας του 
εδάφους, με σκοπό την εναρμόνιση των 
μετρήσεων των αποστάσεων. 
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Οριζόντια επιφύλαξη Συγκεκριμένη επιφύλαξη σχετικά με το 
ΑΕΕ, η οποία έχει οριζόντιο χαρακτήρα. 

«Ορίζων Ευρώπη» Το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας 
της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. 

Ορίζων 2020 
Το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας 
της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. 

Όριο σημαντικότητας 

Ανώτατο όριο πέραν του οποίου τα 
σφάλματα που εντοπίζονται στον 
ελεγχόμενο πληθυσμό ή στο σύνολο των 
οικονομικών καταστάσεων θεωρούνται 
δυνάμενα να επηρεάσουν την ακρίβεια 
και την αξιοπιστία. 

Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ) Έσοδα της ΕΕ που εισπράττονται από 
δασμούς και εισφορές ζάχαρης. 

Παρατυπία 
Παράβαση των ενωσιακών (ή των 
συναφών εθνικών) κανόνων ή των 
συμβατικών υποχρεώσεων. 

Περίοδος προγραμματισμού 
Το διάστημα κατά το οποίο σχεδιάζεται 
και υλοποιείται ένα πρόγραμμα 
εκτέλεσης δαπανών της ΕΕ. 

Περιορισμός πεδίου εφαρμογής 

Αναφορά σε έκθεση ελέγχου τυχόν 
τομέων στους οποίους ο ελεγκτής δεν 
κατέστη δυνατόν να καταλήξει σε 
συμπέρασμα και οι οποίοι, για τον λόγο 
αυτό, εξαιρούνται από την ελεγκτική 
γνώμη. 

Πίνακας προσωπικού 

Ο μέγιστος αριθμός των διαθέσιμων 
θέσεων απασχόλησης ανά κατηγορία 
υπαλλήλων και μισθολογική κλάση σε 
ένα θεσμικό ή άλλο όργανο της ΕΕ. 

Πιστοποιητικό για τις οικονομικές 
καταστάσεις 

Έγγραφο που πιστοποιεί την 
επιλεξιμότητα των εξόδων που 
δηλώνουν οι δικαιούχοι στις σχετικές 
αιτήσεις τους. 

Πίστωση 

Ποσό το οποίο, στο πλαίσιο ενός 
προϋπολογισμού, προορίζεται για έναν 
συγκεκριμένο σκοπό. Ο προϋπολογισμός 
της ΕΕ περιλαμβάνει πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις 
πληρωμών. 
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Πίστωση ανάληψης υποχρέωσης 
Ετήσιο ανώτατο όριο των ποσών που 
είναι διαθέσιμα στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ για συγκεκριμένες δαπάνες. 

Πίστωση πληρωμής 
Ποσά που διατίθενται για την καταβολή 
πληρωμής μόλις πληρωθούν οι 
προβλεπόμενοι όροι. 

Πληρωμή προχρηματοδότησης 

Προπληρωμή σε μετρητά για τη 
χρηματοδότηση ορισμένων 
δραστηριοτήτων συγκεκριμένης 
περιόδου. 

Πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα 

Φαινόμενο κατά το οποίο μια 
συγκεκριμένη εισροή, όπως οι 
επενδύσεις ή οι εγγυήσεις της ΕΕ, 
επιφέρει μεγαλύτερη αλλαγή σε μια 
εκροή, παραδείγματος χάριν στις 
συνολικές επενδύσεις. 

Πολλαπλή συμμόρφωση 

Μηχανισμός στο πλαίσιο του οποίου οι 
πληρωμές προς γεωργούς εξαρτώνται 
από την εκ μέρους τους εκπλήρωση 
απαιτήσεων σχετικών με το περιβάλλον, 
την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία 
και την καλή διαβίωση των ζώων και τη 
διαχείριση της γης. 

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ) 

Το συνήθως επταετούς διάρκειας 
πρόγραμμα εκτέλεσης των δαπανών της 
ΕΕ, στο οποίο ορίζονται προτεραιότητες 
(βάσει στόχων πολιτικής) και ανώτατα 
όρια, στο πλαίσιο επτά βασικών τομέων. 
Παρέχει τη δομή εντός της οποίας 
καθορίζονται οι ετήσιοι προϋπολογισμοί 
της ΕΕ, με ανώτατα όρια για κάθε 
κατηγορία δαπανών. 

Ποσοστό εκταμίευσης 
Το ποσοστό των συνολικών πόρων που 
εκταμιεύονται από χρηματοοικονομικό 
μέσο προς τελικούς αποδέκτες. 

Ποσοτικοποιήσιμο σφάλμα 

Ταξινόμηση που χρησιμοποιεί το ΕΕΣ 
κατά την αναφορά των αποτελεσμάτων 
των ελεγκτικών δοκιμασιών πράξεων, 
όταν το ποσό της πράξης που περιέχει 
σφάλμα μπορεί να μετρηθεί. 
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Πραγματικός συντελεστής προβλέψεων 
Το ποσοστό των πιθανών υποχρεώσεων 
που πρέπει να καλύπτονται από το κοινό 
ταμείο προβλέψεων. 

Πράξη 

Ενέργεια που καταγράφεται στους 
λογαριασμούς της ΕΕ, όπως μια πληρωμή 
που καταβάλλεται ή ένα έσοδο που 
εισπράττεται. 

Πρόβλεψη 

Λογιστικός όρος που αποδίδει τη 
βέλτιστη εκτίμηση μιας πιθανής 
μελλοντικής υποχρέωσης αβέβαιου 
χρόνου ή ποσού που εγγράφεται στον 
ισολογισμό. 

Πρόγραμμα 
Μέσο υλοποίησης συγκεκριμένων 
στόχων πολιτικής της ΕΕ, συνήθως διά 
συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

Πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, 
δικαιώματα και αξίες» 

Πρόγραμμα για την προάσπιση και την 
προώθηση των ατομικών δικαιωμάτων 
και αξιών και την ενθάρρυνση της 
δημοκρατικής συμμετοχής, ιδίως μέσω 
στήριξης σε μη κυβερνητικές 
οργανώσεις. 

Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) 

Σύνολο εθνικών ή περιφερειακών 
πολυετών στόχων και δράσεων που 
έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή, για την 
εφαρμογή της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης της ΕΕ. 

Πρόγραμμα της ΕΕ για την απασχόληση 
και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) 

Πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη των 
στόχων περί απασχόλησης και 
κοινωνικής προστασίας/ένταξης της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Προγραμματική δήλωση 

Αιτιολόγηση των επιχειρησιακών 
πιστώσεων που ζητά η Επιτροπή για 
κάθε πρόγραμμα δαπανών στο σχέδιο 
ετήσιου προϋπολογισμού, βάσει της 
υλοποίησής του σε προηγούμενα έτη, 
όπως αυτή μετράται μέσω δεικτών. 

Προσθετικότητα 

Αρχή σύμφωνα με την οποία η 
χρηματοδότηση της ΕΕ, ιδίως η 
διοχετευόμενη μέσω των ΕΔΕΤ, πρέπει 
να συμπληρώνει τις εθνικές δαπάνες και 
όχι να τις υποκαθιστά. 
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Προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή 

Θαλάσσια περιοχή που ορίζεται με νόμο 
ή με άλλο τρόπο ως ζώνη για την 
προστασία και τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, των φυσικών πόρων και 
των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 
προγράμματος 

Έγγραφο καταρτιζόμενο από χώρα-
εταίρο και εγκρινόμενο από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο οποίο 
ορίζονται οι συνεργασίες ή τα 
αναπτυξιακά έργα που πρέπει να 
υλοποιηθούν, καθώς και οι 
χρηματοοικονομικοί, ανθρώπινοι και 
υλικοί πόροι που χρειάζονται. 

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των 
νέων (ΠΑΝ) 

Πρόγραμμα της ΕΕ για την υποστήριξη 
νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 
απασχόλησης ή κατάρτισης, στις 
περιφέρειες όπου το ποσοστό της 
νεανικής ανεργίας υπερβαίνει το 25 %. 

Πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ 

Κοινό χρηματοδοτικό μέσο της Επιτροπής 
και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Επενδύσεων που σκοπό έχει να 
διευκολύνει την πρόσβαση των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων σε 
χρηματοδότηση. 

Σουίτα εφαρμογών eGrants 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα της Επιτροπής 
για τη διαχείριση των επιχορηγήσεων 
έρευνας που παρέχει η ΕΕ, καθ’ όλο τον 
κύκλο ζωής τους. 

Στατιστική δειγματοληψία 

Δειγματοληπτική τεχνική βάσει 
στατιστικών, η οποία χρησιμοποιείται 
στις ελεγκτικές δοκιμασίες για την 
εξαγωγή αντιπροσωπευτικών 
αποτελεσμάτων. 

Στήριξη για τον μετριασμό των 
κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης (SURE) 

Δανειοδοτικό καθεστώς της ΕΕ για τη 
στήριξη μέτρων που αποβλέπουν στη 
διατήρηση της απασχόλησης, με σκοπό 
τη μείωση της ανεργίας και της απώλειας 
εισοδήματος εξαιτίας της πανδημίας 
COVID-19. 

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Οι 17 στόχοι που τίθενται στο 
θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα 
το 2030, με σκοπό την παρότρυνση της 

https://www.undp.org/sustainable-development-goals?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=EAIaIQobChMIkNPpw8aW-gIVDAGLCh31qQBdEAAYASAAEgLNwfD_BwE
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ανάληψης δράσης από όλες τις χώρες σε 
τομείς κρίσιμης σημασίας για την 
ανθρωπότητα και τον πλανήτη. 

Στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

Η δεκαετής στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η οποία δρομολογήθηκε το 2010 
με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

Σύγκλιση 

Διαδικασία διά της οποίας τα κράτη μέλη 
που επιθυμούν να υιοθετήσουν το ευρώ 
εργάζονται προκειμένου να 
ικανοποιήσουν συγκεκριμένα οικονομικά 
και κανονιστικά κριτήρια. 

Συμφωνία ανάθεσης αρμοδιοτήτων 

Συμφωνία που συνάπτεται με 
μεμονωμένα άτομα ή οντότητες, σε 
ορισμένους τομείς πολιτικής, με σκοπό 
την εκτέλεση των ταμείων της ΕΕ που 
εμπίπτουν στο πλαίσιο της έμμεσης 
διαχείρισης. 

Συμφωνία εταιρικής σχέσης (ΣΕΣ) 

Συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και 
κράτους μέλους ή τρίτης χώρας / τρίτων 
χωρών στο πλαίσιο προγράμματος 
εκτέλεσης δαπανών της ΕΕ, στην οποία 
ορίζονται, παραδείγματος χάριν, 
στρατηγικά σχέδια, επενδυτικές 
προτεραιότητες ή όροι παροχής 
εμπορικής ή αναπτυξιακής βοήθειας. 

Συμφωνία συνεισφοράς 

Συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και ενός 
φορέα ο οποίος υλοποιεί μια δράση στο 
πλαίσιο της έμμεσης διαχείρισης και έχει 
επιδείξει ικανότητα του αυτού επιπέδου 
με αυτή της Επιτροπής όσον αφορά τη 
διαχείριση κεφαλαίων. 

Συμφωνία του Κοτονού 

Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ, των κρατών 
μελών της και των κρατών της Αφρικής, 
της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, η 
οποία σκοπό έχει την προώθηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής 
ανάπτυξης, της ειρήνης και της 
ασφάλειας, καθώς και ενός σταθερού και 
δημοκρατικού πολιτικού περιβάλλοντος. 

Συνδεδεμένη στήριξη Πληρωμές της ΕΕ προς γεωργούς για την 
παραγωγή συγκεκριμένου προϊόντος. 
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Συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα 

Η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να 
αλιεύεται από ένα απόθεμα ιχθύων 
ετησίως στο πλαίσιο της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής. 

Συντελεστής Gini 

Μέτρο του βαθμού ανισότητας σε έναν 
στατιστικό πληθυσμό, όπως λόγου χάριν 
ο βαθμός απόκλισης της κατανομής του 
πλούτου ή του εισοδήματος μιας χώρας 
από την απόλυτα ίση κατανομή. 

Συντελεστής καταβολής ΦΠΑ 

Ποσοστό που εφαρμόζεται στη βάση 
υπολογισμού του ΦΠΑ κάθε κράτους 
μέλους, προκειμένου να υπολογιστεί ο 
ίδιος πόρος που βασίζεται στον ΦΠΑ. 

Συντελεστής προβλέψεων 
Ποσοστό εγκεκριμένης 
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που 
πρέπει να αντιστοιχεί σε πρόβλεψη. 

Σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων 
(Land Parcel Identification System, LPIS) 

Βάση δεδομένων όπου καταχωρίζονται 
οι γεωργικές εκτάσεις των κρατών μελών 
και η οποία χρησιμοποιείται κατά την 
καταβολή των άμεσων ενισχύσεων στο 
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής 
και κατά τους ελέγχους επιλεξιμότητας 
των αιτήσεων των γεωργών. 

Σφάλμα 

Χρηματικό ποσό που δεν θα έπρεπε να 
έχει καταβληθεί από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ. Σφάλματα εμφανίζονται όταν 
χρηματικά ποσά δεν χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή ή 
συγκεκριμένη εθνική νομοθεσία. 

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 
Πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση 
του προϋπολογισμού της ΕΕ στην πορεία 
εκτέλεσής του. 

Σωρευτικός υπολειπόμενος κίνδυνος 

Οι δαπάνες που παραμένουν παράτυπες 
στο τέλος της περιόδου 
προγραμματισμού, αφού ληφθούν όλα 
τα διορθωτικά μέτρα. 

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) 

Ταμείο της ΕΕ για τη στήριξη των 
οικονομικά περισσότερο πληττόμενων 
κοινοτήτων και περιφερειών από τη 
μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία. 
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Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 

Ταμείο της ΕΕ για την υποστήριξη των 
δράσεων των κρατών μελών στην 
παροχή τροφίμων και άλλης υλικής 
συνδρομής στα φτωχότερα μέλη μιας 
κοινωνίας. 

Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) 

Ταμείο της ΕΕ για τη μείωση των 
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων 
στην ΕΕ μέσω της χρηματοδότησης 
επενδύσεων σε κράτη μέλη με 
ακαθάριστο εθνικό εισόδημα ανά 
κάτοικο που δεν υπερβαίνει το 90 % του 
μέσου όρου της ΕΕ. 

Τεκμαρτός τρόπος προσέγγισης 

Προσέγγιση που χρησιμοποιεί η 
Επιτροπή και βάσει της οποίας οι 
συνεισφορές της ΕΕ σε έργα πολλαπλών 
χορηγών προστίθενται σε εκείνες άλλων 
χορηγών και δεν προορίζονται για 
συγκεκριμένες δαπάνες. 

Τελικός αποδέκτης / Αποδέκτης 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει 
επιχορήγηση ή δάνειο από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ ή που είναι ο 
τελικός ωφελούμενος 
χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ 
δραστηριότητας. 

Τελωνειακοί έλεγχοι μετά τον 
εκτελωνισμό 

Τελωνειακοί έλεγχοι που 
πραγματοποιούνται αφού τα 
εμπορεύματα έχουν τεθεί σε ελεύθερη 
κυκλοφορία από τις τελωνειακές αρχές. 

Τεχνική βοήθεια 

Οικονομική στήριξη παρεχόμενη προς 
διευκόλυνση όσων εμπλέκονται στην 
εκτέλεση προγραμμάτων και έργων 
χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ. 

Τομέας εστίασης Προτεραιότητα δευτέρου επιπέδου στον 
τομέα της αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ. 

Υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) 

Χώρες και εδάφη που δεν ανήκουν στην 
επικράτεια της ΕΕ, αλλά συνδέονται 
συνταγματικά με τρία κράτη μέλη της 
(Δανία, Γαλλία και Κάτω Χώρες). 

Υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος 
(ΥΠΣ) / Υπολειπόμενο ποσοστό 
κινδύνου (ΥΠΚ) / Υπολειπόμενο 
συνολικό ποσοστό σφάλματος (ΥΣΠΣ) 

Το ποσοστό του πληθυσμού που δεν 
θεωρείται κανονικό, αφού συνεκτιμηθεί 
ο αντίκτυπος του συνόλου των 
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διαδικασιών δικλίδων ελέγχου, των 
ανακτήσεων και των διορθώσεων. 

Υποψήφια για ένταξη χώρα 
Χώρα της οποίας την αίτηση για 
προσχώρηση στην ΕΕ έχει αναγνωρίσει 
επίσημα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 

Φαινόμενο «παραγκωνισμού» 

Οικονομικό φαινόμενο κατά το οποίο μια 
αύξηση των δημόσιων δαπανών 
προκαλεί πτώση των ιδιωτικών 
επενδύσεων. 

Φόρος προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) 

Έμμεσος φόρος κατανάλωσης επί της 
παραγωγής και διανομής αγαθών και της 
παροχής υπηρεσιών, που βαραίνει 
τελικά τον τελικό καταναλωτή. 

Χρηματοδοτικό μέσο / 
Χρηματοοικονομική τεχνική 

Χρηματοδοτική στήριξη από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ υπό τη μορφή 
επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί 
μετοχικού κεφαλαίου, δανείων ή 
εγγυήσεων ή άλλων μέσων επιμερισμού 
κινδύνου. 

Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 

Η διαχείριση των πόρων σύμφωνα με τις 
αρχές της οικονομίας, της 
αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας. 

Χώρα συνοχής Κράτος μέλος της ΕΕ που είναι επιλέξιμο 
για στήριξη από το Ταμείο Συνοχής. 

Χώρες του προγράμματος (Erasmus+) 
Τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Βόρεια 
Μακεδονία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η 
Νορβηγία, η Σερβία και η Τουρκία. 

ABAC 

Το πληροφοριακό σύστημα της 
Επιτροπής  
 μέσω του οποίου εκτελούνται και 
παρακολουθούνται όλες οι πράξεις του 
προϋπολογισμού και της λογιστικής. 

Erasmus+ 

Πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 
νεολαίας και του αθλητισμού στην 
Ευρώπη, με το οποίο παρέχεται, 
πρωτίστως σε φοιτητές πανεπιστημίου, η 
ευκαιρία να σπουδάσουν και να 
αποκτήσουν εμπειρία στο εξωτερικό. 
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EU4Health Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την υγεία 
για την περίοδο 2021-2027. 

InvestEU 

Μηχανισμός στήριξης επενδύσεων για 
την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων 
σε έργα στρατηγικής σημασίας για την 
ΕΕ. Διαδέχθηκε το ΕΤΣΕ το 2021.  

LIFE 

Χρηματοδοτικό μέσο που στηρίζει την 
εφαρμογή της περιβαλλοντικής και 
κλιματικής πολιτικής της ΕΕ μέσω 
συγχρηματοδότησης έργων στα κράτη 
μέλη. 

NextGenerationEU (NGEU) 

Δέσμη χρηματοδότησης που έχει στόχο 
να βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
ανακάμψουν από τις οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας 
COVID-19. 

REACT-EU 

Πρόγραμμα της πρωτοβουλίας 
NextGenerationEU που παρέχει 
πρόσθετη χρηματοδότηση υπέρ των 
υπαρχόντων προγραμμάτων στο πλαίσιο 
της πολιτικής συνοχής, με σκοπό την 
ανάκαμψη από την κρίση και την 
παράλληλη προώθηση του πράσινου και 
ψηφιακού μετασχηματισμού.  
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