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Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του
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(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,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

EL

(1)

Με την εκτελεστική απόφαση C(2014) 10183 εγκρίθηκαν ορισμένα στοιχεία του
επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας
2014-2020» 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 Θεσσαλίας
στην Ελλάδα.

(2)

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 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 στοιχείο β) σημεία ii), iii), iv) και v) και στοιχείο δ) και παράγραφος 3
στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, που όλα αποτελούν αντικείμενο
της εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10183.

(3)

Η τροποποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος αφορά κυρίως την προσθήκη ενός
επιπλέον ποσού 2 220 826 EUR για τη στήριξη από το ΕΤΠΑ και ενός επιπλέον
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ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
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ποσού 15 880 327 EUR για τη στήριξη από το ΕΚΤ, λόγω της τεχνικής προσαρμογής
σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, όπως
ορίζεται στην εκτελεστική απόφαση 2014/190/ΕΕ2, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί3. Τα
ποσά αυτά προστέθηκαν στους θεματικούς στόχους 6 και 9. Η τροποποίηση του
επιχειρησιακού προγράμματος συνίσταται επίσης στην προσαρμογή των δεικτών για
τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ καθώς και στον προσδιορισμό της συμβολής του
προγράμματος στη μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
στην Ελλάδα.
(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η
αίτηση τροποποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος δικαιολογείται δεόντως από
την τεχνική προσαρμογή και την ανάγκη προσαρμογής των δεικτών και προσδιορίζει
τον αναμενόμενο αντίκτυπο των τροποποιήσεων του προγράμματος στην επίτευξη της
ενωσιακής στρατηγικής για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
και στους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/20134, τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/20135, τις οριζόντιες αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 5,
7 και 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, καθώς και το 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(2017) 8032 της Επιτροπής.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1303/2013, η επιτροπή παρακολούθησης, με γραπτή διαδικασία, στις 26 Σεπτεμβρίου
2017, εξέτασε και ενέκρινε την πρόταση τροποποίησης του επιχειρησιακού
προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο του αναθεωρημένου επιχειρησιακού
προγράμματος και το σχέδιο χρηματοδότησής του.

(6)

Η Επιτροπή, σύμφωνα με την αξιολόγησή της, επισήμανε ότι η τροποποίηση του
επιχειρησιακού προγράμματος δεν επηρεάζει τις πληροφορίες που παρέχονται στο
σύμφωνο εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα.

(7)

Η Επιτροπή αξιολόγησε το αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα και δεν
διατύπωσε παρατηρήσεις σύμφωνα με άρθρο 30 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο δεύτερη
περίοδος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Ωστόσο, η Ελλάδα παρέσχε
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Εκτελεστική απόφαση 2014/190/ΕΕ της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 2014, που ορίζει την ετήσια
κατανομή των συνολικών πόρων ανά κράτος μέλος για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία»,
την ετήσια κατανομή των πόρων ανά κράτος μέλος από το ειδικό κονδύλιο που διατίθεται για την
πρωτοβουλία «Απασχόληση των νέων» μαζί με τον κατάλογο των επιλέξιμων περιφερειών, καθώς και
τα ποσά που πρόκειται να μεταφερθούν από τα κονδύλια κάθε κράτους μέλους από το Ταμείο Συνοχής
και τα διαρθρωτικά ταμεία για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και την ενίσχυση προς τους
απόρους για την περίοδο 2014-2020 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 2082] (ΕΕ L 104 της
8.4.2014, σ. 13).
Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1941 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2016, για την τροποποίηση
της εκτελεστικής απόφασης 2014/190/ΕΕ (...) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 6909] (ΕΕ
L 299 της 5.11.2016, σ. 61).
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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συμπληρωματικές πληροφορίες και υπέβαλε τροποποιημένη έκδοση
αναθεωρημένου επιχειρησιακού προγράμματος στις 17 Νοεμβρίου 2017.

του

(8)

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.

(9)

Επομένως, η εκτελεστική απόφαση C(2014) 10183 θα πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Η εκτελεστική απόφαση C(2014) 10183 τροποποιείται ως εξής:
1.

Στο άρθρο 1 η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Εγκρίνονται τα ακόλουθα στοιχεία του επιχειρησιακού προγράμματος
«Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» για κοινή στήριξη
από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και
την απασχόληση» για την περιφέρεια Θεσσαλίας στην Ελλάδα για την περίοδο από
την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, που υποβλήθηκε στην
τελική του έκδοση στις 13 Δεκεμβρίου 2014, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από το
αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα που υποβλήθηκε στην τελική του έκδοση
στις 17 Νοεμβρίου 2017:».

2.

Στο άρθρο 4, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Οι συνολικές πιστώσεις για το επιχειρησιακό πρόγραμμα ορίζονται σε
339 005 692 EUR, που θα χρηματοδοτηθούν από τις ακόλουθες ειδικές γραμμές του
προϋπολογισμού, σύμφωνα με την ονοματολογία του γενικού προϋπολογισμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2014:

EL

α)

13 03 60: 266 030 706 EUR (ΕΤΠΑ — Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες)·

β)

04 02 60: 72 974 986 EUR (ΕΚΤ — Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες).».

3.

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

4.

Το παράρτημα II αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα II
της παρούσας απόφασης.
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία.
Βρυξέλλες, 6.12.2017

Για την Επιτροπή
Corina CREŢU
Μέλος της Επιτροπής
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