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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 05-XI-2007 

για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος "Τεχνική Βοήθεια" για κοινοτική 
ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου 

σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας 

CCI 2007 GR 161 PO 003 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

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 32 παράγραφος 5,  

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Στις 6 Μαρτίου 2007, η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή πρόταση επιχειρησιακού 
προγράµµατος "Τεχνική Βοήθεια" για τις περιφέρειες που πληρούν τους όρους για το 
στόχο σύγκλισης σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισµού (EΚ) αριθ. 
1083/2006. Κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν 
επικαιροποιηµένη πρόταση επιχειρησιακού προγράµµατος στις 26 Ιουλίου 2007 και 
συµπληρωµατικές πληροφορίες την 02 Οκτωβρίου 2007.  

(2) Το επιχειρησιακό πρόγραµµα καταρτίστηκε από την Ελλάδα στο πλαίσιο της 
εταιρικής σχέσης που αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006. 

(3) Η Επιτροπή αξιολόγησε το προτεινόµενο επιχειρησιακό πρόγραµµα και θεωρεί ότι 
συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων που τίθενται στην απόφαση 2006/702/ΕΚ του 
Συµβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2006, για τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές 
της Κοινότητας για τη συνοχή2, και στο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς3. 

(4) Η πρόταση επιχειρησιακού προγράµµατος περιλαµβάνει όλες τις συνιστώσες που 
αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, µε 
εξαίρεση τον ενδεικτικό κατάλογο µεγάλων έργων που αναφέρεται στο άρθρο 37 

                                                 
1 ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

1989/2006 του Συµβουλίου (ΕΕ L 411 της 30.12.2006, σ. 6). 
2 ΕΕ L 291 της 21.10.2006, σ. 11. 
3 Απόφαση Ε(2007) 1389 της 28 Μαρτίου 2007. 
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παράγραφος 1 στοιχείο η) του εν λόγω κανονισµού, διότι δεν αναµένεται να 
υποβληθούν µεγάλα έργα στο πλαίσιο αυτού του επιχειρησιακού προγράµµατος. 

(5) Πρέπει να καθοριστούν το µέγιστο ποσοστό και το µέγιστο ποσό συνεισφοράς των 
ταµείων για το επιχειρησιακό πρόγραµµα και για κάθε άξονα προτεραιότητας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 53 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

(6) H Επιτροπή διαβουλεύτηκε µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το 
επιχειρησιακό πρόγραµµα. 

(7) Η ενίσχυση που χορηγείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος πρέπει να 
συµµορφώνεται προς τους ισχύοντες κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και µε 
οποιαδήποτε άλλη εφαρµοστέα διάταξη του κοινοτικού δικαίου. 

(8) Εποµένως, το επιχειρησιακό πρόγραµµα πρέπει να εγκριθεί, 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Εγκρίνεται το επιχειρησιακό πρόγραµµα "Τεχνική Βοήθεια" για κοινοτική ενίσχυση στο 
πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας για την περίοδο 
προγραµµατισµού από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 ∆εκεµβρίου 2013, όπως παρατίθεται στο 
παράρτηµα I, και περιλαµβάνει τον ακόλουθο άξονα προτεραιότητας:  

Υποστήριξη επιτελικών δοµών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων.  

Άρθρο 2 

Οι δαπάνες που πράγµατι πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 
προγράµµατος είναι επιλέξιµες από την 1η Ιανουαρίου 2007. 

Άρθρο 3 

1. Το µέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
που χορηγείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος, όπως υπολογίστηκε 
µε βάση τη επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη, ορίζεται σε 192.000.000 ευρώ και το µέγιστο 
ποσοστό συγχρηµατοδότησης ορίζεται σε 85%. 

2. Το εθνικό ισοδύναµο των 33.882.353 ευρώ µπορεί να καλυφθεί εν µέρει από 
κοινοτικά δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλα 
δανειοδοτικά µέσα.  

3. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 
"Υποστήριξη επιτελικών δοµών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων" ορίζεται σε 
85% και το µέγιστο ποσό ενίσχυσης από το ΕΤΠΑ γι’ αυτόν τον άξονα 
προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε µε βάση τη συνολική επιλέξιµη δηµόσια 
δαπάνη, ορίζεται σε 192.000.000 ευρώ. 
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4. Το αντίστοιχο σχέδιο χρηµατοδότησης παρατίθεται στο παράρτηµα II. 

Άρθρο 4 

Οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος 
συµµορφώνεται προς τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες παροχής κρατικών 
ενισχύσεων οι οποίοι ισχύουν τη χρονική στιγµή κατά την οποία χορηγείται η κρατική 
ενίσχυση. 

Άρθρο 5 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική ∆ηµοκρατία. 

Βρυξέλλες, 05-XI-2007 

 Για την Επιτροπή 
 Danuta Hübner 
 Μέλος της Επιτροπής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Επιχειρησιακό πρόγραµµα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Σχέδιο χρηµατοδότησης 

A. Ετήσια Κατανοµή Κοινοτικής Συνδροµής (ευρώ): 

 ΕΤΠΑ Ταµείο Συνοχής ΣΥΝΟΛΟ 

2007 

Σε περιοχές χωρίς µεταβατική στήριξη 
25.826.295 

 
25.826.295 

2008 

Σε περιοχές χωρίς µεταβατική στήριξη 
26.342.821 

 
26.342.821 

2009 

Σε περιοχές χωρίς µεταβατική στήριξη 
26.869.677 

 
26.869.677 

2010 

Σε περιοχές χωρίς µεταβατική στήριξη 
27.407.075 

 
27.407.075 

2011 

Σε περιοχές χωρίς µεταβατική στήριξη 
27.955.212 

 
27.955.212 

2012 

Σε περιοχές χωρίς µεταβατική στήριξη 
28.514.317 

 
28.514.317 

2013 

Σε περιοχές χωρίς µεταβατική στήριξη 
29.084.603 

 
29.084.603 

Σύνολο σε περιοχές χωρίς µεταβατική 
στήριξη (2007-2013) 192.000.000  192.000.000 
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B. Χρηµατοδοτικό σχήµα ανά άξονα προτεραιότητας (ευρώ) 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΜΕΙΟ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΣΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧ
Η 

Ι∆ΙΩΤΙΚ
Η 

ΣΥΜΜΕ
ΤΟΧΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑ- 
ΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΕΤΕ ΛΟΙΠΕΣ 

1 2 3 4 5 6= 3+4 7 8 9 

Υποστήριξη επιτελικών δοµών λειτουργιών 
και δικαιούχων φορέων 

ΕΤΠΑ 192.000.000 33.882.353  225.882.353 85,00 %   

 
        

Σύνολο 
ΕΤΠΑ 192.000.000 33.882.353  225.882.353 85,00 %   

Σηµείωση: Το ακριβές ποσοστό που χρησιµοποιείται για την επιστροφή καταβληθέντων ποσών είναι ο λόγος µεταξύ της κοινοτικής χρηµατοδότησης και της 
συνολικής χρηµατοδότησης. Η ΕΤΕπ και η Λοιπή χρηµατοδότηση αναφέρονται µόνο για λόγους ενηµέρωσης 


