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EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 9.1.2020

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10180 για την έγκριση 
ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» για 
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην Ελλάδα

CCI 2014GR16M2OP006

(ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/20061, και ιδίως το άρθρο 96 παράγραφος 10,
Μετά από διαβούλευση με την επιτροπή του ΕΚΤ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Με την εκτελεστική απόφαση C(2014) 10180 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε 

από την εκτελεστική απόφαση C(2018) 8852 της Επιτροπής, εγκρίθηκαν ορισμένα 
στοιχεία του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» για στήριξη από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης («ΕΤΠΑ») και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο («ΕΚΤ») στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην Ελλάδα.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η 
Επιτροπή διαπίστωσε ότι ορισμένες προτεραιότητες του εν λόγω επιχειρησιακού 
προγράμματος δεν έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους· ως εκ τούτου, η Ελλάδα θα 
πρέπει να προτείνει ανακατανομή του αντίστοιχου ποσού του αποθεματικού επίδοσης 
σε προτεραιότητες που έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους.

(3) Στις 31 Οκτωβρίου 2019 η Ελλάδα, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής 
δεδομένων της Επιτροπής, υπέβαλε αίτηση τροποποίησης του επιχειρησιακού 
προγράμματος. Η αίτηση συνοδευόταν από αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα, 
στο οποίο η Ελλάδα πρότεινε τροποποίηση των στοιχείων του επιχειρησιακού 
προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 96 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχεία

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
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β) σημείο v) και δ) σημείο ii), που όλα αποτελούν αντικείμενο της εκτελεστικής 
απόφασης C(2014) 10180.

(4) Η τροποποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος αφορά πρώτον στην ανακατανομή 
ποσού του αποθεματικού επίδοσης ύψους 7 559 725 ευρώ από τον άξονα 
προτεραιότητας με ελλειμματικές επιδόσεις 1 «Ενίσχυση της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας», από τον άξονα προτεραιότητας με 
ελλειμματικές επιδόσεις 2 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας 
των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών», από τον άξονα 
προτεραιότητας με ελλειμματικές επιδόσεις 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων», από τον άξονα προτεραιότητας με ελλειμματικές 
επιδόσεις 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς», από τον άξονα προτεραιότητας με 
ελλειμματικές επιδόσεις 5 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, 
πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», από τον άξονα προτεραιότητας με ελλειμματικές 
επιδόσεις 11 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση» στον άξονα 
προτεραιότητας με ικανοποιητικές επιδόσεις 7 «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών 
και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων» και την 
ανακατανομή ποσού του αποθεματικού επίδοσης ύψους 3 708 469 ευρώ από τον 
άξονα προτεραιότητας με ελλειμματικές επιδόσεις 6 «Διαφύλαξη και προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» στον άξονα 
προτεραιότητας με ικανοποιητικές επιδόσεις 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης», που όλοι στηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ.

(5) Η τροποποίηση αφορά δεύτερον την ανακατανομή ποσού του αποθεματικού επίδοσης 
ύψους 119 955 ευρώ από τον άξονα προτεραιότητας με ελλειμματικές επιδόσεις 8 
«Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού» στον άξονα προτεραιότητας με 
ικανοποιητικές επιδόσεις 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση 
της φτώχειας και κάθε διάκρισης», που όλοι στηρίζονται από το ΕΚΤ.

(6) Η τροποποίηση αφορά, τελικά, στην προσαρμογή σχετικών δεικτών που συνιστούν το 
πλαίσιο επίδοσης.

(7) Σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η 
αίτηση τροποποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος δικαιολογείται δεόντως από 
την ανάγκη ανακατανομής ποσού του πλαισίου επίδοσης λόγω της μη επίτευξης 
οροσήμων από μερικούς άξονες προτεραιότητας και καθορίζει τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο των αλλαγών στο πρόγραμμα σχετικά με την επίτευξη της ενωσιακής 
στρατηγικής για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και τους 
συγκεκριμένους στόχους που ορίζει το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/20132, και 
(ΕΕ) αριθ. 1304/20133 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίουν, τις 
οριζόντιες αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 5, 7 και 8 του κανονισμού (ΕΕ)

2

3

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση 
ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1081/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470).
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αριθ. 1303/2013, καθώς και στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα που 
εγκρίθηκε με την εκτελεστική απόφαση 0(2014) 7801 της Επιτροπής, όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με την εκτελεστική απόφαση 0(2019) 3324 της Επιτροπής.

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, η επιτροπή παρακολούθησης, με γραπτή διαδικασία, στις 
25 Οκτωβρίου 2019, εξέτασε και ενέκρινε την πρόταση τροποποίησης του 
επιχειρησιακού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο του αναθεωρημένου 
επιχειρησιακού προγράμματος και το σχέδιο χρηματοδότησής του.

(9) Σύμφωνα με την αξιολόγησή της, η Επιτροπή επισήμανε ότι η τροποποίηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος επηρεάζει τις πληροφορίες που παρέχονται στο 
σύμφωνο εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 
στοιχείο a) σημείο Α) του κανονισμού ^ Ε ) αριθ. 1303/2013. Πρέπει να ληφθεί υπόψη 
για την ετήσια τροποποίηση του συμφώνου εταιρικής σχέσης σύμφωνα με το 
άρθρο 16 παράγραφος 4α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

(10) Η Επιτροπή αξιολόγησε το αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα και δεν 
διατύπωσε παρατηρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 3 πρώτη περίοδος του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

(11) Συνεπώς, θα πρέπει να εγκριθούν τα τροποποιημένα στοιχεία του αναθεωρημένου 
επιχειρησιακού προγράμματος, με την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής 
σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

(12) Επομένως, η εκτελεστική απόφαση ^2014) 10180 θα πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η εκτελεστική απόφαση ^2014) 10180 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 1 η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Εγκρίνονται τα ακόλουθα στοιχεία του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική 
Μακεδονία» για στήριξη από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» για την περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας στην Ελλάδα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2020, το οποίο υποβλήθηκε στην τελική του έκδοση στις 13 Δεκεμβρίου 
2014, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από το αναθεωρημένο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα που υποβλήθηκε στην τελική του εκδοχή στις 31 Οκτωβρίου 2019:».

2. Το παράρτημα ΙΙ αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα 
της παρούσας απόφασης.
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Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία. 
Βρυξέλλες, 9.1.2020

Για την Επιτροπή 
Elisa FERREIRA 
Μέλος της Επιτροπής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΓΠΡΑΦΟΥ
Για τον Γενικό Γραμματέα

Jordä A Y  E T  P lJ l^ A ttN A l)
Λιευνυντή: της I ραμματεΐας
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΕΒ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Συνολικές πιστώσεις για τη στήριξη από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, η εθνική συγχρηματοδότηση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα και για
κάθε άξονα προτεραιότητας, καθώς και τα ποσά που αφορούν το αποθεματικό επίδοσης

Ά ξονας
προτερ α ιότη τα ς

Ταμείο Κ α τη γορία
περ ιφ έρεια ς

Βάση γ ια  τον 
υπολογισμό τη ς 

σ τή ριξη ς  τη ς 
Έ νω σ η ς

(Συνολικό 
επιλέξιμο ποσό ή  

επ ιλέξιμο δημόσιο 
κόστος)

Σ τή ρ ιξη  τη ς 
Έ νω σ η ς

(α)

Ε θνική
συμμετοχή

(β) =  (γ) +  (δ)

Ε ν δεικτική  ανάλυση τη ς εθνικής 
συμμετοχής

Σ υνολική
χρηματοδότησ η

(ε) =  (α) +  (β)

Π οσοστό
συγχρηματ
οδότησης

(στ) = 
(α)/(ε) (2)

Γ ια
ενημέρω ση

Σ υνεισ φ ορά
Ε Τ Ε π

(ζ)

Κ ύρ ια  κατανομή  (συνολική 
χρη μα τοδότη σ η  μείον το 
α ποθεμ α τικό  επ ίδοσης)

Α ποθεμα τικό  επ ίδοσης Π οσό του 
α ποθεμ α τι 

κού
επίδοσης

ως
ποσοστό

τη ς
συνολικής
σ τήριξης

τη ς
Έ νω σ η ς

Ε θνική  δημόσια  
χρη μα τοδότη σ η

(γ)

Ε θνική  ιδ ιω τικ ή  
χρηματοδότησ η

(δ) (1)

Σ τή ρ ιξη  τη ς 
Έ νω σ η ς

(η) =  (β) -  (ια)

Ε θνική  
συμμετοχή 

(θ) =  (β) -  (κ)

Σ τή ρ ιξη  τη ς 
Έ νω σ η ς

(ι)

Ε θνική
συμμετοχή1

(ια) =  (β) * 
[(ι)/(α)]

(ιβ) =
(ι)/(α) *100

1 ΕΤΠΑ Περιφέρειες
μετάβασης

Επιλέξιμο 
δημόσιο κόστος

7 770 267 1 942 567 1 942 567 0 9 712 834 80,00% 7 770 267.00 1 942 567 0 0 0%

2 ΕΤΠΑ Περιφέρειες
μετάβασης

Επιλέξιμο 
δημόσιο κόστος

7 770 267 1 942 567 1 942 567 0 9 712 834 80,00% 7 770 267.00 1 942 567 0 0 0%

3 ΕΤΠΑ Περιφέρειες
μετάβασης

Επιλέξιμο 
δημόσιο κόστος

23 310 802 5 827 701 5 827 701 0 29 138 503 80,00% 23 310 802.00 5 827 701 0 0 0%

4 ΕΤΠΑ Περιφέρειες
μετάβασης

Επιλέξιμο 
δημόσιο κόστος

21 981 024 5 495 256 5 495 256 0 27 476 280 80,00% 21 981 024.00 5 495 256 0 0 0%

5 ΕΤΠΑ Περιφέρειες Επιλέξιμο 16 766 030 4 1 9 1 5 0 8 4 1 9 1 5 0 8 0 20 957 538 80,00% 16 766 030.00 4 1 9 1 5 0 8 0 0 0%

1 Η εθνική συμμετοχή διαιρείται κατ’ αναλογία μεταξύ της κύριας χρηματοδότησης και του αποθεματικού επίδοσης.
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μετάβασης δημόσιο κόστος

6 ΕΤΠΑ Περιφέρειες
μετάβασης

Επιλέξιμο 
δημόσιο κόστος

55 630 836 13 907 710 13 907 710 0 69 538 546 80,00% 55 630 836.00 13 907 710 0 0 0%

7 ΕΤΠΑ Περιφέρειες
μετάβασης

Επιλέξιμο 
δημόσιο κόστος

50 786 079 12 696 521 12 696 521 0 63 482 600 80,00% 40 524 880 10 131221 10 261 199 2 565 300 20,20%

8 ΕΚΤ Περιφέρειες
μετάβασης

Επιλέξιμο 
δημόσιο κόστος

1 807 538 4 51885 4 51885 0 2 259 423 80,00% 1 807 538 4 51885 0 0 0%

9 ΕΤΠΑ Περιφέρειες
μετάβασης

Επιλέξιμο 
δημόσιο κόστος

22 300 560 5 575 141 5 575 141 0 27 875 701 80,00% 17 430 160 4 3 5 7 5 4 1 4 870 400 1 217 600 21, 84%

10 ΕΚΤ Περιφέρειες
μετάβασης

Επιλέξιμο 
δημόσιο κόστος

23 189 708 5 797 428 5 797 428 0 28 987 136 80,00% 21 634 038 5 408 510 1 555 670 388 918 6,71%

11 ΕΤΠΑ Περιφέρειες
μετάβασης

Επιλέξιμο 
δημόσιο κόστος

35 805 239 8 9 5 1 3 1 0 8 9 5 1 3 1 0 0 44 756 549 80,00% 35 805 239 8 9 5 1 3 1 0 0 0 0.00%

12 ΕΤΠΑ Περιφέρειες
μετάβασης

Επιλέξιμο 
δημόσιο κόστος

4 523 824 1 130 957 1 130 957 0 5 654 781 80,00% 4 523 824 1 130 957

13 ΕΚΤ Περιφέρειες
μετάβασης

Επιλέξιμο 
δημόσιο κόστος

345 933 86 484 86 484 0 432 417 80,00% 345 933 86 484

Σ ύνολο Ε Τ Π Α Π εριφ έρειες
μετάβασης

Ε πιλέξιμο  
δ ημ όσιο  κόστος

246  644  928 61  661  238 61  661  238 0 308  306  166 80,00% 231  513 329 57 878  338 15 131 599 3 782 900 6,13%

Σ ύνολο Ε Κ Τ 2 Π εριφ έρειες
μετάβασης

Ε πιλέξιμο  
δ ημ όσιο  κόστος

25 343 179 6 335 797 6 335 797 0 31 678 976 80,00% 23 787 509 5 946  879 1 555 670 388 918 6,14%

Γ  ενικό σύνολο 271  988  107 67 997 035 67 997 035 0 339  985 142 80,00% 0 255 300  838 63 825 217 16 687 269 4  171 818

»

(1) Συμπληρώνεται μόνο όταν οι άξονες προτεραιότητας εκφράζονται ως συνολικό κόστος.
(2) Το ποσοστό αυτό μπορεί να στρογγυλοποιηθεί στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό στον πίνακα. Το ακριβές ποσοστό που χρησιμοποιείται για την επιστροφή πληρωμών 
είναι ο λόγος (στ).
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