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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 11.12.2012 

για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007) 5442 για την έγκριση του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για κοινοτική ενίσχυση από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης και 

από το Ταμείο Συνοχής στις περιφέρειες της Ελλάδας 

CCI 2007GR161PO005 

(ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ)  
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 11.12.2012 

για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007) 5442 για την έγκριση του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για κοινοτική ενίσχυση από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης και 

από το Ταμείο Συνοχής στις περιφέρειες της Ελλάδας 

CCI 2007GR161PO005 

(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 «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 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) 5442 της 5ης Νοεμβρίου 2007, όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση Ε(2011) 6975 της 4ης Οκτωβρίου 2011. 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 5 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 21 Σεπτεμβρίου 2012, εξέτασε 
και ενέκρινε την πρόταση τροποποίησης του περιεχομένου της απόφασης 
Ε(2007) 5442, ιδίως όσον αφορά το κείμενο και το σχέδιο χρηματοδότησης του 
επιχειρησιακού προγράμματος. 

                                                 
1 ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25. 
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(4) Δράσεις των Κωδικών 39 («Ανανεώσιμη ενέργεια: αιολική ενέργεια»), 49 
(«Περιορισμός των κλιματικών αλλαγών και προσαρμογή σε αυτές»), 61 
(«Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση»), 81 
(«Μηχανισμοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και του προγραμματισμού 
σχεδιασμού, παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο και δημιουργία ικανότητας όσον αφορά την εφαρμογή πολιτικών και 
προγραμμάτων»), και 85 («Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση») 
του μέρους Α του παραρτήματος II 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 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης2 καλύπτονταν ήδη από το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα όταν εγκρίθηκε με την απόφαση Ε(2007) 5442. 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. 

(5) Η απόφαση Ε(2007) 5442 πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Η απόφαση Ε(2007) 5442 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 220 000 000 
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 1 580 000 000 ευρώ και το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης ορίζεται σε 85%. 

2. Το εθνικό ισοδύναμο των 317 647 060 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. 

                                                 
2 ΕΕ L 371 της 27.12.2006, σ. 1. 
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Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 
«Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» ορίζεται σε 85% και το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από 
το Tαμείο Συνοχής γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε με 
βάση τη συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 297 690 000 ευρώ. 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 
«Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» 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 
893 820 000 ευρώ. 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας «Πρόληψη 
& Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου» 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 
103 500 000 ευρώ. 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 
«Προστασία εδαφικών Συστημάτων – Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» 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 238 880 000 ευρώ. 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας «Τεχνική 
Βοήθεια έργων 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 46 110 000 ευρώ. 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 
«Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής» 
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 32 850 000 ευρώ. 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 
«Προστασία & Διαχείριση Υδατικών Πόρων» 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 22 970 000 ευρώ. 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας «Πρόληψη 
& Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου» 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 21 800 000 ευρώ. 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 
«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» 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 107 610 000 ευρώ. 
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Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας «Θεσμοί & 
Μηχανισμοί» 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 
30 770 000 ευρώ. 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας «Τεχνική 
Βοήθεια έργων Ε.Τ.Π.Α» 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 
4 000 000 ευρώ. » 

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

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

4. Το παράρτημα IΙI αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα 
ΙΙI της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 2 

Δράσεις των Κωδικών 39 («Ανανεώσιμη ενέργεια: αιολική ενέργεια»), 49 («Περιορισμός των 
κλιματικών αλλαγών και προσαρμογή σε αυτές»), 61 («Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική 
και αγροτική αναγέννηση»), 81 («Μηχανισμοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και του 
προγραμματικού σχεδιασμού, παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο και δημιουργία ικανότητας όσον αφορά την εφαρμογή πολιτικών και 
προγραμμάτων»), και 85 («Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση») που 
αναφέρονται στον Πίνακα 3: «Ενδεικτική κατανομή της Κοινοτικής Συνδρομής ανά θέμα 
προτεραιότητας» του Κεφαλαίου 5 «Χρηματοδότηση», του επιχειρησιακού προγράμματος, 
όπως αναθεωρείται, είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουρίου 2007. 
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Άρθρο 3 

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 ΙΙ 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Ενδεικτικός κατάλογος μεγάλων έργων 

1. Ύδρευση νήσου Κέρκυρας. Φράγματα, εγκαταστάσεις και συναφή έργα ταμίευσης, 
άντλησης και μεταφοράς. 

2. Επέκταση γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας, τμήμα «Αιγάλεω-Χαϊδάρι», αμαξοστάσιο 
Ελαιώνα, σταθμός μετεπιβίβασης «Χαϊδάρι», σταθμός μετεπιβίβασης «Κεραμεικός». 

3. Έργα ολοκλήρωσης επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας. 

4. Σταθμοί και Η/Μ εργασίες στην επέκταση της γραμμής 3 του Μετρό Αθηνών 
(σταθμοί Χολαργός, Νομισματοκοπείο, Αγία Παρασκευή). 

5. Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς από πλατεία Ιλίου έως συμβολή αγωγού Ευπυρίδων. 

6. Τηλεθέρμανση Φλώρινας. 

7. Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά.» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ  
Τροποποιημένο χρηματοδοτικό σχήμα 
Α. Ετήσια Κατανομή Κοινοτικής Συνδρομής (ευρώ) 

ΕΤΠΑ* Ταμείο Συνοχής ΣΥΝΟΛΟ 
Έτος 

1 2 3=1+2 

2007 29.592.630 212.528.891 242.121.521 

2008 30.184.482 216.779.468 246.963.950 

2009 30.788.172 221.115.057 251.903.229 

2010 31.403.936 225.537.358 256.941.294 

2011 32.032.014 230.048.107 262.080.121 

2012 32.672.655 234.649.069 267.321.724 

2013 33.326.111 239.342.050 272.668.161 

Γενικό σύνολο 220.000.000 1.580.000.000 1.800.000.000 

* Περιφέρειες χωρίς μεταβατική στήριξη 
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Β. Χρηματοδοτικό Σχήμα ανά άξονα προτεραιότητας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ανά άξονα προτεραιότητας σε ΕΥΡΩ  

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ 

ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ
Η 

ΕΘΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

(Βάση υπολ. Κοιν. 
Συμμ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔ

ΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡ
Α ΕΤΕ 

ΑΛΛΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΚΩΔ. 

ΑΞ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΟΝΑ 

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 

Προστασία 
Ατμοσφαιρικού 
Περιβάλλοντος-
Αντιμετώπιση Κλιματικής 
Αλλαγής-Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας 

    297.690.000 297.690.000 52.533.530 52.533.530   350.223.530 85,00%         350.223.530 

02 Προστασία και Διαχείριση 
Υδατικών Πόρων     893.820.000 893.820.000 157.732.941 157.732.941   1.051.552.941 85,00%         1.051.552.941 

03 

Πρόληψη & 
Αντιμετώπιση 
Περιβαλλοντικού 
Κινδύνου 

    103.500.000 103.500.000 18.264.706 18.264.706   121.764.706 85,00%         121.764.706 

04 
Προστασία Εδαφικών 
Συστημάτων-Διαχείριση 
Στερεών Αποβλήτων 

    238.880.000 238.880.000 42.155.294 42.155.294   281.035.294 85,00%         281.035.294 

05 Τεχνική Βοήθεια έργων 
Τ.Σ.     46.110.000 46.110.000 8.137.059 8.137.059   54.247.059 85,00%         54.247.059 

06 

Προστασία 
Ατμοσφαιρικού 
Περιβάλλοντος-
Αντιμετώπιση Κλιματικής 
Αλλαγής 

32.850.000     32.850.000 5.797.059 5.797.059   38.647.059 85,00%         38.647.059 

07 Προστασία & Διαχείριση 
Υδατικών Πόρων 22.970.000     22.970.000 4.053.530 4.053.530   27.023.530 85,00%         27.023.530 

08 

Πρόληψη & 
Αντιμετώπιση 
Περιβαλλοντικού 
Κινδύνου 

21.800.000     21.800.000 3.847.059 3.847.059   25.647.059 85,00%         25.647.059 

09 
Προστασία Φυσικού 
Περιβάλλοντος & 
Βιοποικιλότητας 

107.610.00
0     107.610.000 18.990.000 18.990.000   126.600.000 85,00%         126.600.000 

10 Θεσμοί & Μηχανισμοί 30.770.000     30.770.000 5.430.000 5.430.000   36.200.000 85,00%         36.200.000 

11 Τεχνική Βοήθεια έργων 
Ε.Τ.Π.Α. 4.000.000     4.000.000 705.882 705.882   4.705.882 85,00%         4.705.882 



 

EL 11   EL 

ΣΥΝΟΛΟ 220.000.00
0 0 1.580.000.00

0 1.800.000.000 317.647.060 317.647.060   2.117.647.060           2.117.647.060 

Σημείωση: Ως βάση υπολογισμού της κοινοτικής συνδρομής χρησιμοποιείται η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη (στήλη 8) 
* άλλοι εθνικοί πόροι, προβλεπόμενα έσοδα, μη επιλέξιμες δαπάνες κ.α. 
** πόροι από ιδιώτες, μη επιλέξιμες δαπάνες κ.α. »  
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