
 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βρυξέλλες, 18.11.2011 
E(2011) 8228 τελικό 
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για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007)5634 για την έγκριση του επιχειρησιακού 
προγράµµατος "Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση'' για κοινοτική ενίσχυση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο των στόχων σύγκλισης και περιφερειακής 

ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης στις περιφέρειες της Ελλάδας 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 18.11.2011 

για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007)5634 για την έγκριση του επιχειρησιακού 
προγράµµατος "Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση'' για κοινοτική ενίσχυση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο των στόχων σύγκλισης και περιφερειακής 

ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης στις περιφέρειες της Ελλάδας 
 

CCI 2007 GR 05UPO002 

(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 στην Επιτροπή πρόταση αναθεώρησης του 
επιχειρησιακού προγράµµατος "Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση" που εγκρίθηκε µε 
την απόφαση Ε(2007) 5634 της 16 Νοεµβρίου 2007 και που εφαρµόζεται σε 
ολόκληρη τη χώρα σε περιφέρειες που πληρούν τους όρους για το στόχο σύγκλισης 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισµού (EK) αριθ. 1083/2006, σε 
περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για µεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου 
σύγκλισης σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 και σε περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για µεταβατική στήριξη στο 
πλαίσιο του στόχου περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης σύµφωνα 
µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 του ίδιου κανονισµού.  
 
Κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, οι εθνικές αρχές υπέβαλαν πρόσθετες πληροφορίες 
στις 30 Σεπτεµβρίου 2011.  

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

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

1989/2006 του Συµβουλίου (ΕΕ L 411 της 30.12.2006, σ. 6).  
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(3) Σύµφωνα µε το άρθρο 65 στοιχείο ζ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, η 
επιτροπή παρακολούθησης, µε γραπτή διαδικασία στις 29 Ιουλίου 2011, όπως 
επικαιροποιήθηκε στις 29 Σεπτεµβρίου 2011, εξέτασε και ενέκρινε την πρόταση 
τροποποίησης του περιεχοµένου της απόφασης Ε(2007)5634, όσον αφορά το σχέδιο 
χρηµατοδότησης του επιχειρησιακού προγράµµατος. 

(4) Η Επιτροπή αξιολόγησε την προτεινόµενη αναθεώρηση του επιχειρησιακού 
προγράµµατος και θεωρεί ότι αντικατοπτρίζει τη σηµαντική αλλαγή στην 
κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της Ελλάδας σε σχέση µε αυτήν που υπήρχε κατά 
τον χρόνο της έγκρισης της απόφασης Ε(2007)5634, χωρίς να παρεµποδίζει την 
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. 

(5) Η απόφαση Ε(2007)5634 πρέπει εποµένως να τροποποιηθεί αναλόγως, 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Η απόφαση Ε(2007)5634 τροποποιείται ως εξής: 

1. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο: 

"Αρθρο 3 

1. Το µέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) που 
χορηγείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος, "Εκπαίδευση και ∆ια 
Βίου Μάθηση", όπως υπολογίστηκε µε βάση την επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη, 
ορίζεται σε 1 440 000 000 ευρώ και το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης 
ορίζεται σε 85%. 

Το µέγιστο ποσό ενίσχυσης από το ΕΚΤ που χορηγείται στο πλαίσιο του 
επιχειρησιακού προγράµµατος στις περιφέρειες που καλύπτονται από το στόχο 
σύγκλισης, όπως υπολογίστηκε µε βάση την επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη, ορίζεται σε 
1 396 166 468 ευρώ και το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης ορίζεται σε 85%. 

Το µέγιστο ποσοστό ενίσχυσης από το ΕΚΤ που χορηγείται στο πλαίσιο του 
επιχειρησιακού προγράµµατος στις περιφέρειες που καλύπτονται από το στόχο 
περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης, όπως υπολογίστηκε µε βάση 
την επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη, ορίζεται σε 43 833 532 ευρώ και το µέγιστο ποσοστό 
συγχρηµατοδότησης ορίζεται σε 85%. 

2. Η πίστωση από το ΕΚΤ στις περιφέρειες που καλύπτονται από µεταβατική 
στήριξη σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 ορίζεται σε 602 711 058 ευρώ. 

                                                 
2 ΕΕ L 291 της 8.10.2006, σ. 11. 
3 Απόφαση της Επιτροπής E/2007/1389 της 28.03.2007  
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Η πίστωση από το ΕΚΤ στις περιφέρειες που καλύπτονται από µεταβατική στήριξη 
σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 
ορίζεται σε 43 833 532 ευρώ 

3. Η εθνική συµµετοχή των 254 117 722 ευρώ µπορεί να καλυφθεί εν µέρει από 
κοινοτικά δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλα 
δανειοδοτικά µέσα.  

4. 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 στο δεύτερο έως δέκατο έκτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου. 

Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 1 
"Αναβάθµιση της ποιότητας εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής 
ενσωµάτωσης" στις 8 περιφέρειες σύγκλισης ορίζεται σε 98,97% και το µέγιστο 
ποσό ενίσχυσης από το ΕΚΤ γι' αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως 
υπολογίστηκε µε βάση τη συνολική επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη, ορίζεται σε 320 414 
621 ευρώ. 

Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 2 
"Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής 
ενσωµάτωσης" στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου ορίζεται σε 68,03% και το 
µέγιστο ποσό ενίσχυσης από το ΕΚΤ γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως 
υπολογίστηκε µε βάση τη συνολική επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη, ορίζεται σε 243 387 
898 ευρώ. 

Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 3 
"Αναβάθµιση της ποιότητας εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής 
ενσωµάτωσης" στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου ορίζεται σε 72,48% και το 
µέγιστο ποσό ενίσχυσης από το ΕΚΤ γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως 
υπολογίστηκε µε βάση τη συνολική επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη, ορίζεται σε 17 700 
938 ευρώ.  
 
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 4 
"Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας" 
στις 8 περιφέρειες σύγκλισης ορίζεται σε 99,50% και το µέγιστο ποσό ενίσχυσης 
από το ΕΚΤ γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε µε βάση τη 
συνολική επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη, ορίζεται σε 187 198 437 ευρώ.  
 
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 5 
"Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας" 
στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου ορίζεται σε 76,81% και το µέγιστο ποσό 
ενίσχυσης από το ΕΚΤ γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε µε 
βάση τη συνολική επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη, ορίζεται σε 142 196 482 ευρώ.  
 
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 6 
"Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας" 
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στις 2 περιφέρεις σταδιακής εισόδου ορίζεται σε 99,28% και το µέγιστο ποσό 
ενίσχυσης από το ΕΚΤ γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε µε 
βάση τη συνολική επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη, ορίζεται σε 10 341 562 ευρώ.  
 
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 7 
"Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων" στις 8 περιφέρειες σύγκλισης 
ορίζεται σε 99,50% και το µέγιστο ποσό ενίσχυσης από το ΕΚΤ γι’ αυτόν τον άξονα 
προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε µε βάση τη συνολική επιλέξιµη δηµόσια 
δαπάνη, ορίζεται σε 118 686 821 ευρώ.  
 
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 8 
"Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων" στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου 
ορίζεται σε 74,46% και το µέγιστο ποσό ενίσχυσης από το ΕΚΤ γι’ αυτόν τον άξονα 
προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε µε βάση τη συνολική επιλέξιµη δηµόσια 
δαπάνη, ορίζεται σε 90 154 857 ευρώ.  
 
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 9 
"Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων" στις 2 περιφέρειες σταδιακής 
εισόδου ορίζεται σε 89,30% και το µέγιστο ποσό ενίσχυσης από το ΕΚΤ γι’ αυτόν 
τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε µε βάση τη συνολική επιλέξιµη 
δηµόσια δαπάνη, ορίζεται σε 6 556 717 ευρώ.  
 
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 10 
"Ενίσχυση του ανθρωπίνου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της 
καινοτοµίας" στις 8 περιφέρειες σύγκλισης ορίζεται σε 99,50% και το µέγιστο ποσό 
ενίσχυσης από το ΕΚΤ γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε µε 
βάση τη συνολική επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη, ορίζεται σε 155 255 761  

Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 11 
"Ενίσχυση του ανθρωπίνου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της 
καινοτοµίας" στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου ορίζεται σε 73,70% και το 
µέγιστο ποσό ενίσχυσης από το ΕΚΤ γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως 
υπολογίστηκε µε βάση τη συνολική επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη, ορίζεται σε 117 932 
731 ευρώ.  
 
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 12 
"Ενίσχυση του ανθρωπίνου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της 
καινοτοµίας" στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου ορίζεται σε 99,21% και το 
µέγιστο ποσό ενίσχυσης από το ΕΚΤ γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως 
υπολογίστηκε µε βάση τη συνολική επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη, ορίζεται σε 8 576 
926 ευρώ.  
 
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 13 "Τεχνική 
βοήθεια για την εφαρµογή του ΕΠ" του επιχειρησιακού προγράµµατος στις 8 
περιφέρειες σύγκλισης ορίζεται σε 82,51% και το µέγιστο ποσό ενίσχυσης από το 
ΕΚΤ γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε µε βάση τη συνολική 
επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη, ορίζεται σε 11 899 770 ευρώ. 

Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 14 "Τεχνική 
βοήθεια για την εφαρµογή του ΕΠ" του επιχειρησιακού προγράµµατος στις 3 
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περιφέρειες σταδιακής εξόδου ορίζεται σε 53,36% και το µέγιστο ποσό ενίσχυσης 
από το ΕΚΤ γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε µε βάση τη 
συνολική επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη, ορίζεται σε 9 039 090 ευρώ. 

Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 15 "Τεχνική 
βοήθεια για την εφαρµογή του ΕΠ" του επιχειρησιακού προγράµµατος στις 2 
περιφέρειες σταδιακής εισόδου ορίζεται σε 88,29% και το µέγιστο ποσό ενίσχυσης 
από το ΕΚΤ γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε µε βάση τη 
συνολική επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη, ορίζεται σε 657 389 ευρώ». 

2. Το σχέδιο χρηµατοδότησης του επιχειρησιακού προγράµµατος αντικαθίσταται από 
το σχέδιο χρηµατοδότησης που παρατίθεται στο παράρτηµα Ι της παρούσας 
απόφασης. 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική ∆ηµοκρατία. 

Βρυξέλλες, 18.11.2011 

 Για την Επιτροπή 
 László ANDOR 
 Μέλος της Επιτροπής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Τροποποιηµένο σχέδιο χρηµατοδότησης  

 


	Άρθρο 1
	Άρθρο 2
	Για την Επιτροπή

