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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 12.12.2013 

για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007)5634 για την έγκριση του επιχειρησιακού 
προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια 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 05 UPO 002 

(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 30 Σεπτεμβρίου 2013, η Ελλάδα υπέβαλε μέσω του συστήματος πληροφορικής 
για την ανταλλαγή δεδομένων με την Επιτροπή αίτημα για την αναθεώρηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για κοινοτική 
ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των στόχων σύγκλισης 
και περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης στις περιφέρειες της 
Ελλάδας, που θεσπίστηκε με την απόφαση Ε(2007)5634 της 16 Νοεμβρίου 2007, 
όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις Ε(2011)8228 της 18 Νοεμβρίου 2011 και  Ε 
(2012)9777 της 18 Δεκεμβρίου 2012. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, οι ελληνικές 
αρχές υπέβαλαν επικαιροποιημένο αίτημα για την αναθεώρηση του επιχειρησιακού 
προγράμματος στις 31 Οκτωβρίου 2013. 

(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 27 Σεπτεμβρίου 2013, εξέτασε 
και ενέκρινε την πρόταση τροποποίησης του περιεχομένου της απόφασης 
Ε(2007)5634, ιδίως όσον αφορά το κείμενο του επιχειρησιακού προγράμματος και το 
σχέδιο χρηματοδότησής του. 

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

                                                 
1 ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25. 
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Η απόφαση Ε(2007)5634 τροποποιείται ως εξής: 

1. Στο άρθρο 3 οι παράγραφοι 1 έως 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο: 

«1. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) που 
χορηγείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, "Εκπαίδευση και Δια 
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. 

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 85% και το μέγιστο ποσό 
ενίσχυσης από το ΕΚΤ γι' αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε με 
βάση τη συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 360 568 526 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 85% και το μέγιστο 
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ποσό ενίσχυσης από το ΕΚΤ γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως 
υπολογίστηκε με βάση τη συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 274 597 
101 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 85% και το 
μέγιστο ποσό ενίσχυσης από το ΕΚΤ γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως 
υπολογίστηκε με βάση τη συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 29 467 
794 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 85% και το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από το 
ΕΚΤ γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε με βάση τη συνολική 
επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 170 768 928 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 85% και το μέγιστο ποσό 
ενίσχυσης από το ΕΚΤ γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε με 
βάση τη συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 127 445 366 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" 
στις 2 περιφέρεις σταδιακής εισόδου ορίζεται σε 85% και το μέγιστο ποσό ενίσχυσης 
από το ΕΚΤ γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε με βάση τη 
συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 6 672 203 ευρώ.  
 
Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 7 
"Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων" στις 8 περιφέρειες σύγκλισης 
ορίζεται σε 85% και το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από το ΕΚΤ γι’ αυτόν τον άξονα 
προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε με βάση τη συνολική επιλέξιμη δημόσια 
δαπάνη, ορίζεται σε 87 818 024 ευρώ.  
 
Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 8 
"Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων" στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου 
ορίζεται σε 85% και το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από το ΕΚΤ γι’ αυτόν τον άξονα 
προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε με βάση τη συνολική επιλέξιμη δημόσια 
δαπάνη, ορίζεται σε 55 202 618 ευρώ.  
 
Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 9 
"Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων" στις 2 περιφέρειες σταδιακής 
εισόδου ορίζεται σε 85% και το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από το ΕΚΤ γι’ αυτόν τον 
άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε με βάση τη συνολική επιλέξιμη δημόσια 
δαπάνη, ορίζεται σε 5 312 762 ευρώ.  
 
Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 10 
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"Ενίσχυση του ανθρωπίνου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της 
καινοτομίας" στις 8 περιφέρειες σύγκλισης ορίζεται σε 85% και το μέγιστο ποσό 
ενίσχυσης από το ΕΚΤ γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε με 
βάση τη συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 160 482 203 ευρώ. 

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 85% και το μέγιστο 
ποσό ενίσχυσης από το ΕΚΤ γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως 
υπολογίστηκε με βάση τη συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 134 152 
927 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 85% και το μέγιστο 
ποσό ενίσχυσης από το ΕΚΤ γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως 
υπολογίστηκε με βάση τη συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 1 750 
300 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 85% και το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από το ΕΚΤ 
γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε με βάση τη συνολική 
επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 13 817 729 ευρώ. 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας 14 "Τεχνική 
βοήθεια για την εφαρμογή του ΕΠ" του επιχειρησιακού προγράμματος στις 3 
περιφέρειες σταδιακής εξόδου ορίζεται σε 85% και το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από 
το ΕΚΤ γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε με βάση τη 
συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 11 313 046 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 85% και το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από 
το ΕΚΤ γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε με βάση τη 
συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 630 473 ευρώ». 

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

3. Το παράρτημα ΙI αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ 
της παρούσας απόφασης. 
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Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία. 

Βρυξέλλες, 12.12.2013 

  

 Για την Επιτροπή 
 László ANDOR 
 Μέλος της Επιτροπής 
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