
 

EL    EL 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βρυξέλλες, 7.10.2011 
E(2011) 6985 τελικό 

  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 7.10.2011 

για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007)5436 για την έγκριση του επιχειρησιακού 
προγράµµατος "Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας" για κοινοτική ενίσχυση από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης και 

από το Ταµείο Συνοχής στις περιφέρειες της Ελλάδας 
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(ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ)  
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 7.10.2011 

για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007)5436 για την έγκριση του επιχειρησιακού 
προγράµµατος "Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας" για κοινοτική ενίσχυση από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης και 

από το Ταµείο Συνοχής στις περιφέρειες της Ελλάδας 

CCI 2007 GR 16 1 PO 004 

(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 29 Ιουλίου 2011, η Ελλάδα υπέβαλε µέσω του συστήµατος πληροφορικής για την 
ανταλλαγή δεδοµένων µε την Επιτροπή αίτηµα για την αναθεώρηση του 
επιχειρησιακού προγράµµατος "Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας" για κοινοτική 
ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του 
στόχου σύγκλισης και από το Ταµείο Συνοχής στις περιφέρειες της Ελλάδας, που 
θεσπίστηκε µε την απόφαση Ε(2007)5436 της 31 Οκτωβρίου 2007. 

(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 29 Ιουλίου 2011, εξέτασε και 
ενέκρινε την πρόταση τροποποίησης του περιεχοµένου της απόφασης Ε(2007)5436, 
ιδίως όσον αφορά το σχέδιο χρηµατοδότησης του επιχειρησιακού προγράµµατος. 

(4) Η απόφαση Ε(2007)5436 πρέπει εποµένως να τροποποιηθεί αναλόγως, 

                                                 
1 ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25. 
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Η απόφαση Ε(2007)5436 τροποποιείται ως εξής: 

1. Στο άρθρο 3 οι παράγραφοι 1 έως 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο: 

«1. Το µέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης που χορηγείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος, όπως 
υπολογίστηκε µε βάση την επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη, ορίζεται σε 1.583.000.000 
ευρώ και το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης ορίζεται σε 85%. 

Το µέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ταµείο Συνοχής που χορηγείται στο πλαίσιο του 
επιχειρησιακού προγράµµατος, όπως υπολογίστηκε µε βάση την επιλέξιµη δηµόσια 
δαπάνη, ορίζεται σε 2.117.160.864 ευρώ και το µέγιστο ποσοστό 
συγχρηµατοδότησης ορίζεται σε 85%. 

2. Το εθνικό ισοδύναµο των 652.969.566 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 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 "Οδικές 
µεταφορές – ∆ιευρωπαϊκό και διαπεριφερειακό οδικό δίκτυο περιφερειών αµιγούς 
στόχου σύγκλισης" 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 
1.085.150.000 ευρώ. 

Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 
"Σιδηροδροµικό δίκτυο ΠΑΘΕ/Π & πολύτροπες µεταφορές περιφερειών αµιγούς 
στόχου σύγκλισης" 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 
242.000.000 ευρώ. 

Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Θαλάσσιες 
µεταφορές – Λιµάνια περιφερειών αµιγούς στόχου σύγκλισης" 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 90.900.000 ευρώ.  
 
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 
"Αεροπορικές µεταφορές – Αεροδρόµια περιφερειών αµιγούς στόχου σύγκλισης" 
ορίζεται σε 85% και το µέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε 



 

EL 3   EL 

µε βάση τη συνολική επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη, ορίζεται σε 100.000.000 ευρώ.  
 
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Οδική 
ασφάλεια και ασφάλεια δικτύων µεταφορών περιφερειών αµιγούς στόχου 
σύγκλισης" 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 
43.200.000 ευρώ.  
 
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Τεχνική 
υποστήριξη εφαρµογής αξόνων προτεραιότητας ΕΤΠΑ" 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 21.750.000 ευρώ.  
 
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Οδικές 
µεταφορές – ∆ιευρωπαϊκό οδικό δίκτυο" ορίζεται σε 85% και το µέγιστο ποσό 
ενίσχυσης από το Ταµείο Συνοχής γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως 
υπολογίστηκε µε βάση τη συνολική επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη, ορίζεται σε 
1.091.450.000 ευρώ.  
 
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 
"Σιδηροδροµικό δίκτυο ΠΑΘΕ/Π & πολύτροπες µεταφορές" ορίζεται σε 85% και το 
µέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ταµείο Συνοχής γι’ αυτόν τον άξονα 
προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε µε βάση τη συνολική επιλέξιµη δηµόσια 
δαπάνη, ορίζεται σε 481.000.000 ευρώ.  
 
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Θαλάσσιες 
µεταφορές – Λιµάνια διευρωπαϊκού δικτύου" ορίζεται σε 85% και το µέγιστο ποσό 
ενίσχυσης από το Ταµείο Συνοχής γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως 
υπολογίστηκε µε βάση τη συνολική επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη, ορίζεται σε 
14.100.000 ευρώ.  
 
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 
"Αεροπορικές µεταφορές – αεροδρόµια διευρωπαϊκού δικτύου" ορίζεται σε 85% και 
το µέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ταµείο Συνοχής γι’ αυτόν τον άξονα 
προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε µε βάση τη συνολική επιλέξιµη δηµόσια 
δαπάνη, ορίζεται σε 69.000.000 ευρώ.  
 
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Καθαρές 
αστικές συγκοινωνίες – Μέσα µαζικής µεταφοράς" ορίζεται σε 85% και το µέγιστο 
ποσό ενίσχυσης από το Ταµείο Συνοχής γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως 
υπολογίστηκε µε βάση τη συνολική επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη, ορίζεται σε 
411.550.000 ευρώ.  
 
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 
"Κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική διαχείριση δικτύων µεταφορών" ορίζεται σε 
85% και το µέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ταµείο Συνοχής γι’ αυτόν τον άξονα 
προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε µε βάση τη συνολική επιλέξιµη δηµόσια 
δαπάνη, ορίζεται σε 31.035.000 ευρώ.  
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Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Τεχνική 
υποστήριξη εφαρµογής αξόνων προτεραιότητας Ταµείου Συνοχής" ορίζεται σε 85% 
και το µέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ταµείο Συνοχής γι’ αυτόν τον άξονα 
προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε µε βάση τη συνολική επιλέξιµη δηµόσια 
δαπάνη, ορίζεται σε 19.025.864 ευρώ.». 

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

3. Στο παράρτηµα ΙIΙ το Χρηµατοδοτικό σχήµα του επιχειρησιακού προγράµµατος 
αντικαθίσταται από το κείµενο που παρατίθεται στο παράρτηµα ΙΙ της παρούσας 
απόφασης. 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική ∆ηµοκρατία. 

Βρυξέλλες, 7.10.2011. 

 Για την Επιτροπή 
Joaquín ALMUNIA 
Αντιπρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Τροποποιηµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα » 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (Τροποποιηµένο σχέδιο χρηµατοδότησης)  
Β. Χρηµατοδοτικό σχήµα ανά άξονα προτεραιότητας (ευρώ) 

Ως βάση υπολογισµού της Κοινοτικής Συνδροµής χρησιµοποιείται η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη (στήλη 8). 

» 
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