ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 9.1.2020
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EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9.1.2020
για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10172 για την έγκριση
ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος» 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 της Ηπείρου στην Ελλάδα
CCI 2014GR16M2OP004

(ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ)
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EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9.1.2020
για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10172 για την έγκριση
ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος» 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 της Ηπείρου στην Ελλάδα
CCI 2014GR16M2OP004
(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:
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(1)

Με την εκτελεστική απόφαση C(2014) 10172 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την εκτελεστική απόφαση C(2018) 8765 της Επιτροπής, εγκρίθηκαν
ορισμένα στοιχεία του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος» για από κοινού
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 της Ηπείρου 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
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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) 10172.
(4)

Η τροποποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος αφορά την ανακατανομή ποσού
του αποθεματικού επίδοσης ύψους 3 718 039 ευρώ από τον άξονα προτεραιότητας με
ελλειμματικές επιδόσεις 3 "Ενίσχυση υποδομών μεταφορών" στον άξονα
προτεραιότητας με ικανοποιητικές επιδόσεις 4 "Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης,
υγείας και πρόνοιας", που στηρίζονται όλοι από το ΕΤΠΑ. Επίσης, οι σχετικοί δείκτες
που συνιστούν το πλαίσιο επίδοσης προσαρμόστηκαν.

(5)

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 ένα άξονα 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, των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/20132 και (ΕΕ) αριθ. 1304/20133
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τις οριζόντιες αρχές που
αναφέρονται στα άρθρα 5, 7 και 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, καθώς και
στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα που εγκρίθηκε με την εκτελεστική
απόφαση C(2014) 7801 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την
εκτελεστική απόφαση C(2019) 3324 της Επιτροπής.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013, η επιτροπή παρακολούθησης, με γραπτή διαδικασία, στις 30
Οκτωβρίου 2019, εξέτασε και ενέκρινε την πρόταση τροποποίησης του
επιχειρησιακού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο του αναθεωρημένου
επιχειρησιακού προγράμματος και το σχέδιο χρηματοδότησής του.

(7)

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 α) σημείο iv) του κανονισμού (EΕ) 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.

(8)

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.

(9)

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

(10)

Επομένως, η εκτελεστική απόφαση C(2014) 10172 θα πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως,
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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
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Η εκτελεστική απόφαση C(2014) 10172 τροποποιείται ως εξής:
1.

στο άρθρο 1, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Εγκρίνονται τα ακόλουθα στοιχεία του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος»
για από κοινού στήριξη από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ στο πλαίσιο του στόχου
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» για την περιφέρεια της Ηπείρου
στην Ελλάδα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου
2020, που υποβλήθηκε στην τελική του έκδοση στις 12 Δεκεμβρίου 2014, όπως
τροποποιήθηκε από το αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα που υποβλήθηκε
στην τελική του έκδοση στις 31 Οκτωβρίου 2019 :»·

2.

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

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία.
Βρυξέλλες, 9.1.2020

Για την Επιτροπή
Elisa FERREIRA
Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Συνολικές πιστώσεις για τη στήριξη από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, εθνική συγχρηματοδότηση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα και για κάθε
άξονα προτεραιότητας και ποσά που αφορούν το αποθεματικό επίδοσης
Άξονας
προτεραιότ
ητας

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Βάση
υπολογισμού της
ενωσιακής
στήριξης

Ενωσιακή
στήριξη

Εθνική
συμμετοχή

(Συνολικό
επιλέξιμο κόστος
ή δημόσιο
επιλέξιμο
κόστος)

(α)

Άξονας
προτεραιότ
ητας 1

ΕΤΠΑ

Άξονας
προτεραιότ
ητας 2

(β) = (γ) + (δ)

Ενδεικτική κατανομή της εθνικής
συμμετοχής

Εθνική δημόσια
χρηματοδότηση

Εθνική ιδιωτική
χρηματοδότηση
(1)

(γ)

(δ)

Συνολική
χρηματοδότηση

(ε) = (α) + (β)

Ποσοστό
συγχρηματοδότη
σης

(στ) = (α)/(ε) (2)

Για ενημέρωση
Συνεισφορές
ΕΤΕπ

(ζ)

Βασικό κονδύλιο (συνολική
χρηματοδότηση μείον αποθεματικό
επίδοσης)

Αποθεματικό επίδοσης

Ποσό
αποθεματικού
επίδοσης ως
ποσοστό της
συνολικής
ενωσιακής
στήριξης

Ενωσιακή
στήριξη

Εθνική
συμμετοχή

Ενωσιακή στήριξη

Εθνική
συμμετοχή1

(η)=(α)-(ι)

(θ) = (β) – (ια)

(ι)

(ια)= (β) *
[(ι)/(α)]

(ιβ) =(ι)/(α)
*100

Περιφέρειες λιγότερο
αναπτυγμένες

Δημόσια
επιλέξιμη δαπάνη

35 011 173

8 752 794

8 752 794

0

43 763 967

80%

0

32 822 975

8 205 744

2 188 198

547 050

6,25%

Περιφέρειες λιγότερο
αναπτυγμένες

Δημόσια
επιλέξιμη δαπάνη

105 777 241

26 444 311

26 444 311

0

132 221 552

80%

0

99 167 427

24 791 857

6 609 814

1 652 454

6,25%

ΕΤΠΑ

Άξονας
προτεραιότ
ητας 3

Περιφέρειες λιγότερο
αναπτυγμένες

Δημόσια
επιλέξιμη δαπάνη

55 770 585

13 942 647

13 942 647

0

69 713 232

80%

0

55 770 585

13 942 647

0

0

0

ΕΤΠΑ

Άξονας
προτεραιότ
ητας 4

Περιφέρειες λιγότερο
αναπτυγμένες

Δημόσια
επιλέξιμη δαπάνη

26 870 583

6 717 646

6 717 646

0

33 588 229

80%

0

21 705 510

5 426 378

5 165 073

1 291 268

19,22%

ΕΤΠΑ

Άξονας
προτεραιότ
ητας 5

Περιφέρειες λιγότερο
αναπτυγμένες

Δημόσια
επιλέξιμη δαπάνη

41 433 696

10 358 424

10 358 424

0

51 792 120

80%

0

38 850 333

9 712 583

2 583 363

645 841

6,23%

ΕΚΤ

Άξονας
προτεραιότ
ητας 6

Περιφέρειες λιγότερο
αναπτυγμένες

Δημόσια
επιλέξιμη δαπάνη

629 019

157 255

157 255

0

786 274

80%

0

629 019

157 255

ΕΚΤ

Άξονας
προτεραιότ
ητας 7

Περιφέρειες λιγότερο
αναπτυγμένες

Δημόσια
επιλέξιμη δαπάνη

4 168 726

1 042 182

1 042 182

0

5 210 908

80%

0

4 168 726

1 042 182

ΕΤΠΑ

1

Η εθνική συμμετοχή διαιρείται κατ’ αναλογία μεταξύ του βασικού κονδυλίου και του αποθεματικού επίδοσης.
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ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΚΤ

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

2

Περιφέρειες λιγότερο
αναπτυγμένες

Δημόσια
επιλέξιμη
δαπάνη

227 598 308

56 899 580

56 899 580

0

284 497 888

80%

213 635 223

53 408 808

13 963 085

3 490 772

6,13%

Περιφέρειες λιγότερο
αναπτυγμένες

Δημόσια
επιλέξιμη
δαπάνη

42 062 715

10 515 679

10 515 679

0

52 578 394

80%

39 479 352

9 869 838

2 583 363

645 841

6,14%

Δημόσια
επιλέξιμη
δαπάνη

269 661 023

67 415 259

67 415 259

0

337 076 282

80%

253 114 575

63 278 646

16 546 448

4 136 613

0

(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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Κονδύλιο ΕΚΤ χωρίς την αντίστοιχη στήριξη για την ΠΑΝ.
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