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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής,
το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και
Υδατοκαλλιέργειας και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη
Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων1,
και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

EL

(1)

Στις 2 Νοεμβρίου 2021, η Ελλάδα υπέβαλε, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής
ανταλλαγής δεδομένων της Επιτροπής, το πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» για
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην
απασχόληση και την ανάπτυξη» για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην
Ελλάδα.

(2)

Το πρόγραμμα καταρτίστηκε από την Ελλάδα σε συνεργασία με τους εταίρους που
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.

(3)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 22
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και καταρτίστηκε σύμφωνα με το
υπόδειγμα του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, το
πρόγραμμα καθορίζει την αξιολόγηση της Ελλάδας για την εκπλήρωση των
οριζόντιων αναγκαίων πρόσφορων όρων και των θεματικών αναγκαίων πρόσφορων
όρων που συνδέονται με τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους για το εν λόγω
πρόγραμμα. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση της Ελλάδας, στην οποία η
Ελλάδα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν πληρούνται ορισμένοι οριζόντιοι και
θεματικοί αναγκαίοι πρόσφοροι όροι. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 5 του
κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, οι δαπάνες που συνδέονται με πράξεις συνδεόμενες με
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τους ειδικούς στόχους οι οποίοι σχετίζονται με τους μη πληρούμενους αναγκαίους
πρόσφορους όρους μπορούν να περιλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής αλλά δεν
εξοφλούνται από την Επιτροπή έως ότου η Επιτροπή πληροφορήσει το κράτος
μέλος ότι πληρούται ο αναγκαίος πρόσφορος όρος βάσει του άρθρου 15 παράγραφος
4 πρώτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού.
(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, η Επιτροπή αξιολόγησε το
επιχειρησιακό πρόγραμμα και διατύπωσε παρατηρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο
2 του εν λόγω άρθρου, στις 3 Φεβρουαρίου 2022. Η Ελλάδα παρείχε
συμπληρωματικές πληροφορίες στις 2 Αυγούστου 2022 και στις 19 Αυγούστου 2022
και διαβίβασε αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα στις 19 Αυγούστου 2022.

(6)

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τον
κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060, των κανονισμών (ΕΕ) 2021/10582 και (ΕΕ) 2021/10573
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, συνάδει με το σύμφωνο
εταιρικής σχέσης της Ελλάδας και λαμβάνει υπόψη τις σχετικές ειδικές ανά χώρα
συστάσεις, τις σχετικές προκλήσεις που προσδιορίζονται στο ενοποιημένο εθνικό
σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα και τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα
κοινωνικών δικαιωμάτων.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού
(ΕΕ) 2021/1060, η παρούσα απόφαση συνιστά απόφαση χρηματοδότησης κατά την
έννοια του άρθρου 110 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να
προσδιοριστούν στην παρούσα απόφαση τα στοιχεία που χρειάζονται για να
καταστούν δυνατές οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις για το πρόγραμμα συνεργασίας.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, είναι
αναγκαίο να καθοριστεί για κάθε προτεραιότητα το ποσοστό συγχρηματοδότησης και
το ανώτατο ποσό στήριξης από τα Ταμεία. Είναι επίσης αναγκαίο να διευκρινιστεί αν
το ποσοστό συγχρηματοδότησης για την προτεραιότητα εφαρμόζεται στη συνολική
συνεισφορά, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας και ιδιωτικής συνεισφοράς, ή στη
δημόσια συνεισφορά. Για τις προτεραιότητες που αφορούν περισσότερα από ένα
Ταμεία, είναι απαραίτητο να καθοριστεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης ανά ταμείο.

(9)

Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει τη θέση της Επιτροπής όσον αφορά τη
συμμόρφωση κάθε πράξης που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος με
τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο χορήγησης της
ενίσχυσης.

(10)

Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα θα πρέπει να εγκριθεί,
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Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1058 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου
2021, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής (ΕΕ L 231 της
30.6.2021, σ. 60).
Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου
2021, περί ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Plus (ΕΚΤ +) και καταργήσεως του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 (ΕΕ L 231 της 30.6.2021, σ. 21).
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης
Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό
προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ.
1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013,
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Εγκρίνεται το πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» για από κοινού στήριξη από το ΕΤΠΑ και
το ΕΚΤ+ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» για την
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην Ελλάδα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου
2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, όπως υποβλήθηκε στην τελική έκδοσή του στις 19
Αυγούστου 2022.
Άρθρο 2
1.

Το ανώτατο ποσό της στήριξης από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ +, για ολόκληρη την
περίοδο προγραμματισμού και ανά έτος, καθορίζεται στο παράρτημα I.

2.

Το ανώτατο ποσό της στήριξης για το πρόγραμμα ανέρχεται σε 1 224 087 320 EUR
και θα χρηματοδοτηθεί από τις ακόλουθες ειδικές γραμμές του προϋπολογισμού,
σύμφωνα με την ονοματολογία του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το 2022:
05 02 01.01: 906 961 547 EUR (ΕΤΠΑ — Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες)·
07 02 01.01: 317 125 773 EUR (ΕKΤ+ — Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες).

3.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για κάθε προτεραιότητα ανά Ταμείο παρατίθεται
στο παράρτημα II. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για την προτεραιότητα
εφαρμόζεται στη δημόσια συνεισφορά.
Άρθρο 3

Πληρούνται οι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι εξαιρουμένων των:
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–

Οριζόντιος αναγκαίος πρόσφορος όρος «4. Υλοποίηση και εφαρμογή της Σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (UNCRPD)
σύμφωνα με την απόφαση 2010/48/ΕΚ του Συμβουλίου»·

–

Θεματικός αναγκαίος πρόσφορος όρος «1.1. Ορθή διακυβέρνηση της εθνικής ή
περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης»·

–

Θεματικός αναγκαίος πρόσφορος όρος «2.5. Επικαιροποιημένος σχεδιασμός για τις
απαιτούμενες επενδύσεις στους τομείς των υδάτων και των λυμάτων»·

–

Θεματικός αναγκαίος πρόσφορος όρος «2.6. Επικαιροποιημένος σχεδιασμός για τη
διαχείριση των αποβλήτων»·

–

Θεματικός αναγκαίος πρόσφορος όρος
μεταφορών στο κατάλληλο επίπεδο»·

–

Θεματικός αναγκαίος πρόσφορος όρος «4.1. Στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για τις
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας»·

–

Θεματικός αναγκαίος πρόσφορος όρος «4.3. Στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για τo
σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα»·

–

Θεματικός αναγκαίος πρόσφορος όρος «4.5. Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής
για την ένταξη των Ρομά»·

–

Θεματικός αναγκαίος πρόσφορος όρος «4.6. Στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την
υγεία και τη μακροχρόνια φροντίδα».
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Ολοκληρωμένος

σχεδιασμός
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Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία.
Βρυξέλλες, 5.9.2022

Για την Επιτροπή
Elisa FERREIRA
Μέλος της Επιτροπής
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