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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 11.12.2012 

για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007) 5441 για την έγκριση του επιχειρησιακού 
προγράμματος κοινοτικής ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης στο πλαίσιο των στόχων σύγκλισης στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, 
Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων της Ελλάδας 

CCI 2007GR161PO007 

(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 (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 
11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/19991, και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 2, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Στις 28 Σεπτεμβρίου 2012, η Ελλάδα υπέβαλε μέσω του συστήματος πληροφορικής 
για την ανταλλαγή δεδομένων με την Επιτροπή αίτημα για την αναθεώρηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος "Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων 
της Ελλάδας" για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, 
Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων της Ελλάδας που θεσπίστηκε με την 
απόφαση Ε(2007) 5441 της 5 Νοεμβρίου 2007, όπως τροποποιήθηκε με την 
απόφαση Ε(2011) 6977. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, οι ελληνικές αρχές 
υπέβαλαν επικαιροποιημένο αίτημα για την αναθεώρηση του επιχειρησιακού 
προγράμματος στις 4 Δεκεμβρίου 2012 καθώς και περαιτέρω πληροφορίες στις 4 και 
6 Δεκεμβρίου 2012. 

(2) Η προτεινόμενη αναθεώρηση του επιχειρησιακού προγράμματος δικαιολογείται από 
σημαντικές κοινωνικοοικονομικές αλλαγές. 

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 65 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, η 
επιτροπή παρακολούθησης, με γραπτή διαδικασία στις 25 Σεπτεμβρίου 2012, εξέτασε 
και ενέκρινε την πρόταση τροποποίησης του περιεχομένου της 
απόφασης Ε(2007) 5441, ιδίως όσον αφορά το κείμενο του επιχειρησιακού 
προγράμματος και το σχέδιο χρηματοδότησής του. 

                                                 
1 ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25. 
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(4) Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 56 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006, είναι σκόπιμο να καθορισθεί η ημερομηνία μετά από την οποία θα 
είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που καλύπτονται από τις νέες κατηγορίες δαπανών των 
κωδικών 47 (Ποιότητα αέρα), 50 (αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και 
μολυσμένης γης), 77 (Υποδομές φροντίδας παιδιών) και 78 (υποδομές στέγασης) 
όπως αναφέρεται στον πίνακα Ι του μέρους Α του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση 
κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης2 και στον πίνακα 10 της ενότητας 5 "Χρηματοδότηση" του 
αναθεωρημένου επιχειρησιακού προγράμματος. 

(5) Δράσεις των Κωδικών 24 («Ποδηλατοδρόμοι»), 39 («Ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας:άνεμος»), 40 («Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:ηλιακή»), 41 («Ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας:βιομάζα»), 42 («Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:υδροηλεκτρική, 
γεωθερμική και άλλες»), 43 («Ενεργειακή αποδοτικότητα, αναγέννηση, διαχείριση 
ενέργειας») και 48 («Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος ρύπανσης») του μέρους Α 
του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 καλύπτονταν ήδη από το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα όταν εγκρίθηκε με την απόφαση Ε(2007) 5441. Ως εκ 
τούτου, οι σχετικές δαπάνες δεν θα πρέπει να θεωρηθούν νέες δαπάνες σύμφωνα με το 
άρθρο 56 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και, σύμφωνα με το 
άρθρο 56 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, οι σχετικές δαπάνες 
θα πρέπει να θεωρηθούν επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου 2007, 

(6) Η απόφαση Ε(2007) 5441, πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Η απόφαση Ε(2007) 5441 τροποποιείται ως εξής: 

1. Στο άρθρο 3 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο: 

«3. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος που αναφέρεται στην παράγραφο 
1, το μέγιστο ποσό ενίσχυσης και το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για κάθε 
άξονα προτεραιότητας είναι όπως ορίζεται στα κάτωθι εδάφια της παρούσης 
παραγράφου. 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Υποδομές 
και υπηρεσίες προσβασιμότητας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας" ορίζεται σε 
85% και το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης γι' αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε με βάση τη 
συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 70 100 000 ευρώ. 

                                                 
2 EE L 371 της 27.12.2006, σελ.1. 
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Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Υποδομές 
και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην περιφέρεια Πελοποννήσου" ορίζεται σε 
85% και το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης γι' αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε με βάση τη 
συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 112 200 000 ευρώ. 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Υποδομές 
και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην περιφέρεια Ιονιων Νησιων" ορίζεται σε 
85% και το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης γι' αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε με βάση τη 
συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 51 029 642 ευρώ. 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Ψηφιακή 
σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας" ορίζεται σε 
85% και το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης γι' αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε με βάση τη 
συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 102 100 000 ευρώ. 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Ψηφιακή 
σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια Πελοποννήσου" ορίζεται σε 85% 
και το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης γι' αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε με βάση τη 
συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 68 000 000 ευρώ. 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Ψηφιακή 
σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια Ιονίων Νησιών" ορίζεται σε 85% 
και το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης γι' αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε με βάση τη 
συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 52 581 000 ευρώ. 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Αειφόρος 
ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας" ορίζεται σε 85% 
και το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης γι' αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε με βάση τη 
συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 173 585 000 ευρώ. 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Αειφόρος 
ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Πελοποννήσου" ορίζεται σε 85% και 
το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης γι' 
αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε με βάση τη συνολική 
επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 127 508 500 ευρώ. 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Αειφόρος 
ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Ιονίων Νησιών" ορίζεται σε 85% και 
το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης γι' 
αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε με βάση τη συνολική 
επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 131 789 278 ευρώ. 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Τεχνική 
υποστήριξη εφαρμογής" ορίζεται σε 85% και το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης γι' αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, 
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όπως υπολογίστηκε με βάση τη συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 25 
106 580 ευρώ». 

2. Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα Ι 
της παρούσας απόφασης. 

3. Το παράρτημα ΙI αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ 
της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 2 

Οι δαπάνες που καλύπτονται από τις νέες κατηγορίες δαπανών: Κωδικός 47 (Ποιότητα αέρα), 
Κωδικός 50 (αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης), Κωδικός 77 
(Υποδομές φροντίδας παιδιών) και Κωδικός 78 (υποδομές στέγασης), όπως αναφέρονται 
στον πίνακα 10 της ενότητας 5 «Χρηματοδότηση» του αναθεωρημένου επιχειρησιακού 
προγράμματος και προστέθηκαν μετά τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 της 
παρούσας απόφασης είναι επιλέξιμες από την 28η Σεπτεμβρίου 2012. 

Άρθρο 3 

Δράσεις Κωδικών 24 («Ποδηλατοδρόμοι»), 39 («Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:άνεμος»), 40 
(«Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:ηλιακή»), 41 («Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:βιομάζα»), 42 
(«Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:υδροηλεκτρική, γεωθερμική και άλλες»), 43 («Ενεργειακή 
αποδοτικότητα, αναγέννηση, διαχείριση ενέργειας») και 48 («Ολοκληρωμένη πρόληψη και 
έλεγχος ρύπανσης») που αναφέρονται στον πίνακα 10 της ενότητας 5 "Χρηματοδότηση" του 
επιχειρησιακού προγράμματος, όπως αναθεωρείται, είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουρίου 
2007. 

Άρθρο 4 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία. 

Βρυξέλλες, 11.12.2012 

 Για την Επιτροπή 
 Johannes HAHN 
 Μέλος της Επιτροπής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Τροποποιημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Σχέδιο χρηματοδότησης 

Έτος ανά πηγή χρηματοδότησης του προγράμματος, σε ευρώ: 

 ΕΤΠΑ 

2007 

Σε περιοχές χωρίς μεταβατική στήριξη 
122.943.932 

2008 

Σε περιοχές χωρίς μεταβατική στήριξη 
125.402.806 

2009 

Σε περιοχές χωρίς μεταβατική στήριξη 
127.910.860 

2010 

Σε περιοχές χωρίς μεταβατική στήριξη 
130.469.081 

2011 

Σε περιοχές χωρίς μεταβατική στήριξη 
133.078.461 

2012 

Σε περιοχές χωρίς μεταβατική στήριξη 
135.740.029 

2013 

Σε περιοχές χωρίς μεταβατική στήριξη 
138.454.831 

Σύνολο σε περιοχές χωρίς μεταβατική 
στήριξη (2007-2013) 914.000.000 
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Σχέδιο χρηματοδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος που αναφέρει, για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού, το ποσό των συνολικών κονδυλίων κοινοτικής συνδρομής που χορηγούνται από κάθε ταμείο στο πλαίσιο 
του επιχειρησιακού προγράμματος, το ποσό της εθνικής συμμετοχής, και το ποσοστό επιστροφής ανά άξονα προτεραιότητας, σε ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο ε (ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
1083/2006. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα CCI 2007GR161PO007. 
Ως βάση υπολογισμού της κοινοτικής συνδρομής χρησιμοποιείται η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη (στήλη 8) 

ΕΤΠΑ ΕΚΤ
ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΘΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
ΕΤΕ

1 2 3 4 = 1+2+3 5 = 6+7 6 7 8 = 4+5 9 = 4/8 10 11a 11b
ΣΥΝΟΛΟ 
11a + 11b 13= 4+5+11a

01

Υποδομές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιμότητας ∆υτικής 
Ελλάδας 70.100.000 70.100.000 12.370.588 12.370.588 82.470.588 85,00% 82.470.588

02

Υποδομές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιμότητας 
Πελοποννήσου 112.200.000 112.200.000 19.800.000 19.800.000 132.000.000 85,00% 132.000.000

03

Υποδομές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιμότητας Ιονίων 
Νήσων 51.029.642 51.029.642 9.005.232 9.005.232 60.034.874 85,00% 60.034.874

04

Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηματικότητα ∆υτικής 
Ελλάδας 102.100.000 102.100.000 18.017.647 18.017.647 120.117.647 85,00% 120.117.647

05

Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηματικότητα 
Πελοποννήσου 68.000.000 68.000.000 12.000.000 12.000.000 80.000.000 85,00% 80.000.000

06

Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηματικότητα Ιονίων 
Νήσων 52.581.000 52.581.000 9.279.000 9.279.000 61.860.000 85,00% 61.860.000

07

Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ποιότητα Ζωής ∆υτικής 
Ελλάδας 173.585.000 173.585.000 30.632.647 30.632.647 204.217.647 85,00% 204.217.647

08

Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου 127.508.500 127.508.500 22.501.500 22.501.500 150.010.000 85,00% 150.010.000

09

Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων 131.789.278 131.789.278 23.256.931 23.256.931 155.046.209 85,00% 155.046.209

10
Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρμογής 25.106.580 25.106.580 4.430.573 4.430.573 29.537.153 85,00% 29.537.153

914.000.000 914.000.000 161.294.118 161.294.118 1.075.294.118 85,00% 1.075.294.118

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗΑΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ : Ε.Π. ∆υτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ανά ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΩ∆. ΑΞ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΟΝΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ)

ΜΕΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΓΧΡ/ΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

 
Στήλη 11a : Άλλοι εθνικοί πόροι, προβλεπόμενα έσοδα, μη επιλέξιμες δαπάνες κλπ. 
Στήλη 11b : Ιδιωτική συμμετοχή 
»  
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