ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στρασβούργο, 29.5.2018
COM(2018) 374 final
ANNEX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
της
Πρότασης
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία»
(Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης

{SEC(2018) 268 final} - {SWD(2018) 282 final} - {SWD(2018) 283 final}

EL

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ INTERREG
CCI
Τίτλος
Έκδοση
Πρώτο έτος
Τελευταίο έτος
Επιλέξιμο από
Επιλέξιμο έως
Αριθμός απόφασης της
Επιτροπής
Ημερομηνία απόφασης της
Επιτροπής
Αριθμός τροποποιητικής
απόφασης του προγράμματος
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της
τροποποιητικής απόφασης του
προγράμματος
Περιφέρειες NUTS που
καλύπτονται από το πρόγραμμα
Συνιστώσα Interreg

[15 χαρακτήρες]
[255]
[4]
[4]

[20]

1. Στρατηγική του προγράμματος: κύριες αναπτυξιακές προκλήσεις και πολιτικές
απαντήσεις
1.1. Περιοχή του προγράμματος (δεν απαιτείται για τα προγράμματα Interreg της
συνιστώσας 4)
Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο α), άρθρο 17 παράγραφος 9 στοιχείο α)
Πεδίο κειμένου [2 000]

1.2. Συνοπτική παρουσίαση των κύριων κοινών προκλήσεων, λαμβανομένων υπόψη
των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων, των κοινών
επενδυτικών αναγκών και της συμπληρωματικότητας με άλλες μορφές
στήριξης, των διδαγμάτων που έχουν αντληθεί από την προηγούμενη πείρα και
των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και των στρατηγικών για τις θαλάσσιες
λεκάνες όταν η περιοχή του προγράμματος στο σύνολό του ή εν μέρει καλύπτεται
από μία ή περισσότερες στρατηγικές
Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο β), άρθρο 17 παράγραφος 9 στοιχείο β)
Πεδίο κειμένου [50 000]

1.3. Αιτιολόγηση των επιλεγμένων στόχων πολιτικής και των ειδικών στόχων
Interreg, των αντίστοιχων προτεραιοτήτων, των ειδικών στόχων και των
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μορφών στήριξης, αντιμετωπίζοντας, όπου χρειάζεται, τις ζεύξεις που λείπουν
όσον αφορά τις διασυνοριακές υποδομές
Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο γ)
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Πίνακας 1
Επιλεγμένος
στόχος
πολιτικής ή
επιλεγμένος
ειδικός
στόχος
Interreg

Επιλεγμένος
ειδικός
στόχος

Προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

[2 000 ανά στόχο]

2.

Προτεραιότητες [300]
Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχεία δ) και ε)
2.1. Tίτλος της προτεραιότητας (επαναλαμβάνεται για κάθε προτεραιότητα)

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο δ)
Πεδίο κειμένου: [300]
Πρόκειται για προτεραιότητα σύμφωνα με μεταφορά βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 3

2.1.1. Ειδικός στόχος (επαναλαμβάνεται για κάθε επιλεγμένο ειδικό στόχο, για
προτεραιότητες εκτός της τεχνικής βοήθειας)
Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο ε)
2.1.2. Σχετικά είδη δράσεων, καθώς και κατάλογος των σχεδιαζόμενων πράξεων
στρατηγικής σημασίας, και αναμενόμενη συμβολή τους στους εν λόγω ειδικούς
στόχους και στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις
θαλάσσιες λεκάνες, ανάλογα με την περίπτωση
Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο ε) σημείο i), άρθρο 17 παράγραφος 9 στοιχείο
γ) σημείο ii)
Πεδίο κειμένου [7000]
Κατάλογος σχεδιαζόμενων πράξεων στρατηγικής σημασίας
Πεδίο κειμένου [2000]
Για τα προγράμματα Interreg της συνιστώσας 4:
Παραπομπή Άρθρο 17 παράγραφος 9 στοιχείο γ) σημείο i)
Ορισμός ενιαίου δικαιούχου ή περιορισμένου καταλόγου δικαιούχων και διαδικασία
επιχορηγήσεων
Πεδίο κειμένου [7000]
2.1.3. Δείκτες
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Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο ε) σημείο ii), άρθρο 17 παράγραφος 9 στοιχείο
γ) σημείο iii)
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών
Προτεραιότητα

Ειδικός
στόχος

Κωδικός

Δείκτης

[5]

Μονάδα
μέτρησης

Ορόσημο
(2024)

Τελικός
(2029)

[255]

[200]

[200]

στόχος

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων
Προτεραιότητα

Ειδικός
στόχος

ID

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Βάση
αναφοράς

Έτος
αναφοράς

Τελικός
στόχος
(2029)

Πηγή

Παρατηρήσεις

δεδομένων

2.1.4 Οι βασικές ομάδες-στόχοι
Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο ε) σημείο iii), άρθρο 17 παράγραφος 9 στοιχείο
γ) σημείο iv)
Πεδίο κειμένου [7000]
2.1.5 Ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης χρήσης
των ΟΕΕ, των ΤΑΠΤΚ ή άλλων εδαφικών εργαλείων
Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο ε) σημείο iv)
Πεδίο κειμένου [7000]
2.1.6 Προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων
Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο ε) σημείο v)
Πεδίο κειμένου [7000]
2.1.7 Ενδεικτική κατανομή των πόρων του προγράμματος της ΕΕ ανά είδος
παρέμβασης
Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο ε) σημείο vi), άρθρο 17 παράγραφος 9 στοιχείο
γ) σημείο v)
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Πίνακας 4: Διάσταση 1 – τομέας παρέμβασης
Προτεραιότητα
αριθ.

Ταμείο

Ειδικός στόχος
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Κωδικός

Ποσό (EUR)

Πίνακας 5: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης
Προτεραιότητα
αριθ.

Ταμείο

Ειδικός στόχος

Κωδικός

Ποσό (EUR)

Πίνακας 6: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση
Προτεραιότητα
αριθ.

Ταμείο

Ειδικός στόχος

Κωδικός

Ποσό (EUR)

Προτεραιότητα τεχνικής βοήθειας

2.T.

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο στ)
Πεδίο κειμένου [8000]
Προτεραιότητα αριθ.

Ταμείο

Κωδικός

Ποσό (EUR)

Σχέδιο χρηματοδότησης

3.

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο ζ)
Χρηματοδοτικά κονδύλια ανά έτος

3.1

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο ζ) σημείο i), άρθρο 17 παράγραφος 5 στοιχείο
α) σημεία i)-iv)
Πίνακας 7
Ταμείο

2021

2022

2023

2024

ΕΤΠΑ
ΜΠΒ III
ΔΣ1
Γειτονία
ΔΣ2
ΜΠΒ III3
ΜΓΑΔΣ4
ΠΥΧΕ
Γροιλανδία5
ΠΥΧΕ6
1
2
3
4
5
6

Συνιστώσα 1, εξωτερική διασυνοριακή συνεργασία
Συνιστώσα 1, εξωτερική διασυνοριακή συνεργασία
Συνιστώσες 2 και 4
Συνιστώσες 2 και 4
Συνιστώσες 2 και 4
Συνιστώσες 3 και 4

6

2025

2026

2027

Σύνολο

Κονδύλια
Interreg7
Σύνολο

3.2

Συνολικά χρηματοδοτικά κονδύλια ανά ταμείο και εθνική συγχρηματοδότηση

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο ζ) σημείο ii), άρθρο 17 παράγραφος 5 στοιχείο
α) σημεία i)-iv), άρθρο 17 παράγραφος 5 στοιχείο β)
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ΕΤΠΑ, ΜΠΒ ΙΙΙ, ΜΓΑΔΣ ή ΠΥΧΕ, ως ενιαίο ποσό βάσει των συνιστωσών 2 και 4

7

Πίνακας 8
Αριθ. ΣΠ ή
ΤΒ

Προτεραιότητα

Ταμείο

Βάση
υπολογισμού της
ενωσιακής
στήριξης
(συνολικής
ή
δημόσιας)

(κατά
περίπτωση)

Προτεραιότητα
1

Συνεισφορά
ΕΕ

της

α)

Εθνική
συνεισφορά
β)=γ)+δ)

ΕΤΠΑ
ΜΠΒ III ΔΣ8
Γειτονία ΔΣ9
ΜΠΒ III10
ΜΓΑΔΣ11
ΠΥΧΕ
Γροιλανδία12
ΠΥΧΕ13

Προτεραιότητα
2

Κονδύλια
Interreg14
(κονδύλια
ανωτέρω)

Σύνολο

Όλα τα ταμεία

ως

ΕΤΠΑ
ΜΠΒ III ΔΣ
Γειτονία ΔΣ
ΜΠΒ III
ΜΓΑΔΣ
ΠΥΧΕ
Γροιλανδία
ΠΥΧΕ

Σύνολο

8
9
10
11
12
13
14

Κονδύλια
Interreg
Όλα τα ταμεία

Συνιστώσα 1, εξωτερική διασυνοριακή συνεργασία
Συνιστώσα 1, εξωτερική διασυνοριακή συνεργασία
Συνιστώσες 2 και 4
Συνιστώσες 2 και 4
Συνιστώσες 2 και 4
Συνιστώσες 3 και 4
ΕΤΠΑ, ΜΠΒ ΙΙΙ, ΜΓΑΔΣ ή ΠΥΧΕ, ως ενιαίο ποσό βάσει των συνιστωσών 2 και 4
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Ενδεικτική ανάλυση της
εθνικής συμμετοχής
Εθνική
από
τον
δημόσιο
τομέα

Εθνική
από
τον
ιδιωτικό
τομέα

γ)

δ)

Σύνολο

Ποσοστό
συγχρηματοδότησης

Συνεισφορές από τις
τρίτες χώρες

ε)=α)+β)

στ)=α)/ε)

(για ενημέρωση)

 Πριν από την ενδιάμεση επανεξέταση, ο παρών πίνακας περιλαμβάνει μόνο τα ποσά για τα έτη 2021-2025.
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4.

Μέτρα που έχουν ληφθεί για τη συμμετοχή των σχετικών εταίρων του προγράμματος
στην προετοιμασία του προγράμματος Ιnterreg και ρόλος των εν λόγω εταίρων του
προγράμματος για την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο η)
Πεδίο κειμένου [10 000]

5.

Προσέγγιση για ζητήματα επικοινωνίας και προβολής του προγράμματος Interreg,
συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμένου προϋπολογισμού

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο θ)
Πεδίο κειμένου [10 000]

6.

Εκτελεστικές διατάξεις

6.1.

Αρχές του προγράμματος

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 7 στοιχείο α)
Πίνακας 10
Αρχές του προγράμματος

Επωνυμία του φορέα [255]

Όνομα του υπευθύνου
επικοινωνίας [200]

Ηλ. ταχυδρομείο [200]

Διαχειριστική αρχή
Εθνική αρχή (για
προγράμματα με
συμμετέχουσες τρίτες χώρες,
κατά περίπτωση)
Ελεγκτική αρχή
Ομάδα εκπροσώπων των
ελεγκτών (για προγράμματα
με συμμετέχουσες τρίτες
χώρες, κατά περίπτωση)
Φορέας στον οποίο θα
καταβληθούν οι πληρωμές
από την Επιτροπή

6.2.

Διαδικασία για τη σύσταση της κοινής γραμματείας

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 7 στοιχείο β)
Πεδίο κειμένου [3 500]

6.3

Καταμερισμός των ευθυνών μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών και, κατά
περίπτωση, των συμμετεχουσών τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων και ΥΧΕ, σε
περίπτωση επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων από τη διαχειριστική αρχή ή από
την Επιτροπή

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 7 στοιχείο γ)
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Πεδίο κειμένου [10 500]

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ





Χάρτης της περιοχής του προγράμματος
Επιστροφή επιλέξιμων δαπανών από την Επιτροπή στο κράτος μέλος με βάση το
μοναδιαίο κόστος, τα εφάπαξ ποσά και τους κατ’ αποκοπή συντελεστές
Χρηματοδότηση μη συνδεόμενη με τις δαπάνες

Προσάρτημα 1:

Χάρτης της περιοχής του προγράμματος

Προσάρτημα 2:
Επιστροφή επιλέξιμων δαπανών από την Επιτροπή στο κράτος μέλος με
βάση το μοναδιαίο κόστος, τα εφάπαξ ποσά και τους κατ’ αποκοπή συντελεστές
Επιστροφή επιλέξιμων δαπανών από την Επιτροπή στο κράτος μέλος με βάση το μοναδιαίο
κόστος, τα εφάπαξ ποσά και τους κατ’ αποκοπή συντελεστές
Υπόδειγμα για την υποβολή στοιχείων προς εξέταση από την Επιτροπή
(Άρθρο 88 του κανονισμού ΚΚΔ)
Ημερομηνία υποβολής της πρότασης
Ισχύουσα έκδοση
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A.

Σύνοψη των κύριων στοιχείων

Προτεραιότητα

Ταμείο

Εκτιμώμενο
ποσοστό του
συνολικού
χρηματοδοτικού
κονδυλίου στο
πλαίσιο της
προτεραιότητας
στην οποία θα
εφαρμοστούν οι
ΑΕΚ σε %
(εκτίμηση)

Είδος/-η πράξης

Κωδικός

Περιγραφή

Ονομασία/-ες αντίστοιχου
δείκτη

Κωδικός

Περιγραφή
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Μονάδα μέτρησης
για τον δείκτη

Είδος ΑΕΚ
(τυποποιημένη
κλίμακα
μοναδιαίου
κόστους,
εφάπαξ ποσά ή
κατ’ αποκοπή
συντελεστές)

Αντίστοιχες
τυποποιημένες
κλίμακες μοναδιαίου
κόστους, εφάπαξ ποσά
ή κατ’ αποκοπή
συντελεστές

B. Λεπτομέρειες ανά είδος πράξης (συμπληρώνεται για κάθε είδος πράξης)
Έλαβε η διαχειριστική αρχή στήριξη από εξωτερική εταιρεία για να καθορίσει το κατωτέρω
απλουστευμένο κόστος;
Αν ναι, να αναφέρετε την επωνυμία της εξωτερικής εταιρείας:
εξωτερικής εταιρείας

Ναι/Όχι – Επωνυμία της

Είδη πράξης:
1.1. Περιγραφή του είδους της
πράξης
1.2 Σχετική προτεραιότητα /
σχετικός/-οί ειδικός/-οί στόχος/-οι
1.3 Ονομασία δείκτη15
1.4 Μονάδα μέτρησης για τον
δείκτη
Τυποποιημένη κλίμακα μοναδιαίου
κόστους, εφάπαξ ποσό ή
κατ’ αποκοπή συντελεστής
1.6 Ποσό
1.7 Κατηγορίες δαπανών που
καλύπτονται από το μοναδιαίο
κόστος, το εφάπαξ ποσό ή τον
κατ’ αποκοπή συντελεστή
1.8 Καλύπτουν οι εν λόγω
κατηγορίες δαπανών όλες τις
επιλέξιμες δαπάνες της πράξης;
(Ν/Ο)
1.9 Μέθοδος προσαρμογής/-ών
11.10 Επαλήθευση της επίτευξης
της μονάδας μέτρησης
- να περιγράψετε ποιό/ποιά
έγγραφο/-α θα χρησιμοποιηθεί/-ούν
για να επαληθευτεί η επίτευξη της
μονάδας μέτρησης
- να περιγράψετε τι θα ελεγχθεί
κατά τη διάρκεια των
επαληθεύσεων διαχείρισης
(συμπεριλαμβανομένων των
επιτόπιων επαληθεύσεων), και από
ποιόν
- να περιγράψετε τις προβλεπόμενες
ρυθμίσεις σχετικά με τη συλλογή
και αποθήκευση των
15

Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν πολλοί συμπληρωματικοί δείκτες (π.χ. ένας δείκτης εκροών και ένας δείκτης αποτελεσμάτων) για ένα
είδος πράξης. Στις περιπτώσεις αυτές, τα πεδία 1.3 έως 1.11 πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε δείκτη.
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στοιχείων/εγγράφων
1.11 Πιθανά στρεβλά κίνητρα ή
προβλήματα που προξενούνται από
τον δείκτη αυτόν, πως θα
μπορούσαν να μετριαστούν, και το
εκτιμώμενο επίπεδο κινδύνου
1.12 Συνολικό ποσό (εθνικό και
ενωσιακό) που αναμένεται να
επιστραφεί

Γ: Υπολογισμός της τυποποιημένης κλίμακας μοναδιαίου κόστους, των εφάπαξ ποσών ή των
κατ’ αποκοπή συντελεστών
1. Πηγή δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της τυποποιημένης κλίμακας
μοναδιαίου κόστους, των εφάπαξ ποσών ή των κατ’ αποκοπή συντελεστών (ποιος παρήγαγε,
συγκέντρωσε και κατέγραψε τα δεδομένα· που έχουν αποθηκευτεί τα δεδομένα· καταληκτικές
ημερομηνίες· επικύρωση, κ.λπ.):

2. Να προσδιορίσετε τους λόγους για τους οποίους η μέθοδος και ο υπολογισμός που προτείνονται
είναι κατάλληλοι για το συγκεκριμένο είδος πράξης:

3. Να προσδιορίσετε τον τρόπο διενέργειας των υπολογισμών, ιδίως περιλαμβάνοντας τυχόν
παραδοχές ως προς την ποιότητα ή τις ποσότητες. Κατά περίπτωση, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
και να επισυνάπτονται στο παρόν παράρτημα στατιστικά αποδεικτικά στοιχεία και τιμές αναφοράς, σε
μορφότυπο που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Επιτροπή.

4. Να εξηγήσετε πώς εξασφαλίσατε ότι στον υπολογισμό της τυποποιημένης κλίμακας μοναδιαίου
κόστους, του εφάπαξ ποσού ή του κατ’ αποκοπή συντελεστή έχουν περιληφθεί μόνον επιλέξιμες
δαπάνες·

5. Αξιολόγηση από την/τις ελεγκτική/-ές αρχή/-ές της μεθοδολογίας υπολογισμού, των ποσών, καθώς
και των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση της επαλήθευσης, της ποιότητας, της συλλογής και της
αποθήκευσης των δεδομένων:
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Προσάρτημα 3: Χρηματοδότηση μη συνδεόμενη με τις δαπάνες
Υπόδειγμα υποβολής στοιχείων για εξέταση από την Επιτροπή
(Άρθρο 89 του κανονισμού ΚΚΔ)
Ημερομηνία υποβολής της πρότασης
Ισχύουσα έκδοση
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A.

Σύνοψη των κύριων στοιχείων

Προτεραιότητα

Ταμείο

Ποσό που
καλύπτεται από
τη μη
συνδεόμενη με
τις δαπάνες
χρηματοδότηση

Είδος/-η πράξης

Όροι που πρέπει να
πληρούνται/αποτελέσματα
που πρέπει να επιτευχθούν

Ονομασία/-ες αντίστοιχου
δείκτη

Κωδικός

Συνολικό
ποσοστό που
καλύπτεται
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Περιγραφή

Μονάδα μέτρησης
για τον δείκτη

B. Λεπτομέρειες ανά είδος πράξης (συμπληρώνεται για κάθε είδος πράξης)
Είδη πράξης:
1.1. Περιγραφή του είδους της
πράξης
1.2 Σχετική προτεραιότητα /
σχετικός/-οί ειδικός/-οί στόχος/-οι
Όροι που πρέπει να πληρούνται ή
αποτελέσματα που πρέπει να
επιτευχθούν
1.4 Προθεσμία για την εκπλήρωση
των όρων ή την επίτευξη των
αποτελεσμάτων
1.5 Ορισμός του δείκτη για τα
παραδοτέα
1.6 Μονάδα μέτρησης για τον
δείκτη για τα παραδοτέα
1.7 Ενδιάμεσα παραδοτέα (αν
υπάρχουν) που ενεργοποιούν την
επιστροφή ποσών από την
Επιτροπή με χρονοδιάγραμμα των
επιστροφών

Ενδιάμεσα παραδοτέα

1.8 Συνολικό ποσό
(συμπεριλαμβανομένης της
ενωσιακής και της εθνικής
χρηματοδότησης)
1.9 Μέθοδος προσαρμογής/-ών
1.10 Επαλήθευση της επίτευξης του
αποτελέσματος ή της προϋπόθεσης
(και, κατά περίπτωση, των
ενδιάμεσων παραδοτέων)
- να περιγράψετε ποιό/ποιά
έγγραφο/-α θα χρησιμοποιηθεί/-ούν
για να επαληθευτεί η επίτευξη του
αποτελέσματος ή της προϋπόθεσης
- να περιγράψετε τι θα ελεγχθεί
κατά τη διάρκεια των
επαληθεύσεων διαχείρισης
(συμπεριλαμβανομένων των
επιτόπιων επαληθεύσεων), και από
ποιόν
- να περιγράψετε τις ισχύουσες
ρυθμίσεις σχετικά με τη συλλογή
και αποθήκευση των
17

Ημερομηνία

Ποσά

στοιχείων/εγγράφων
1.11 Ρυθμίσεις για την εξασφάλιση
της διαδρομής λογιστικού ελέγχου
Να αναφέρετε τον φορέα/τους
φορείς που είναι αρμόδιος/-οι για
τις εν λόγω ρυθμίσεις.
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