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ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26-X-2007
για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος κοινοτικής ενίσχυσης από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις
περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας
– Θράκης της Ελλάδας
CCI 2007 GR 16 1 PO 008

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
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 32 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 6 Μαρτίου 2007, η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή πρόταση επιχειρησιακού
προγράµµατος για τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας και
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης που πληρούν τους όρους για το στόχο σύγκλισης
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
Κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, οι εθνικές αρχές υπέβαλαν επικαιροποιηµένη
πρόταση επιχειρησιακού προγράµµατος στις 20 Ιουλίου 2007 και συµπληρωµατικές
πληροφορίες την 1η Οκτωβρίου 2007.

(2)

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

(3)

Η Επιτροπή αξιολόγησε το προτεινόµενο επιχειρησιακό πρόγραµµα και θεωρεί ότι
συµβάλλει στην 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.

1

ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1989/2006 του Συµβουλίου (ΕΕ L 411 της 30.12.2006, σ. 6).
ΕΕ L 291 της 21.10.2006, σ. 11.
Απόφαση Ε(2007) 1389 της 28 Μαρτίου 2007

2
3
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(4)

Η πρόταση επιχειρησιακού προγράµµατος περιλαµβάνει όλες τις συνιστώσες που
αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

(5)

Σύµφωνα µε το άρθρο 37 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, το
επιχειρησιακό πρόγραµµα περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε την προσέγγιση
όσον αφορά τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη.

(6)

Το επιχειρησιακό πρόγραµµα περιλαµβάνει επίσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 37
παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, τον κατάλογο των πόλεων που
επιλέγονται για την αντιµετώπιση θεµάτων σχετικά µε τις αστικές περιοχές.

(7)

Πρέπει να καθοριστούν το µέγιστο ποσοστό και το µέγιστο ποσό συνεισφοράς των
ταµείων για το επιχειρησιακό πρόγραµµα και για κάθε άξονα προτεραιότητας, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 53 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

(8)

∆εδοµένου ότι το επιχειρησιακό πρόγραµµα προορίζεται να παράσχει ενίσχυση σε
περιφέρειες προκειµένου να εκπληρώσουν τους όρους του στόχου σύγκλισης και σε
άλλες περιφέρειες επιλέξιµες για µεταβατική στήριξη, οι πιστώσεις για τις περιφέρειες
που λαµβάνουν µεταβατική στήριξη παρατίθενται ξεχωριστά.

(9)

Η Επιτροπή διαβουλεύτηκε µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το
επιχειρησιακό πρόγραµµα.

(10)

Η ενίσχυση που χορηγείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος πρέπει να
συµµορφώνεται προς τους ισχύοντες κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και µε
οποιαδήποτε άλλη εφαρµοστέα διάταξη του κοινοτικού δικαίου.

(11)

Εποµένως, το επιχειρησιακό πρόγραµµα πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
1.

Εγκρίνεται το επιχειρησιακό πρόγραµµα κοινοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του
στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας και
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης της Ελλάδας για την περίοδο προγραµµατισµού
από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 ∆εκεµβρίου 2013, όπως παρατίθεται στο παράρτηµα
I, και περιλαµβάνει τους ακόλουθους άξονες προτεραιότητας:
α)
Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας στην περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας·
β)
Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας στην περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας·
γ)
Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας στην περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης·
δ)
Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας·
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ε)
Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας·
στ) Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης·
ζ)
Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας·
η)

Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας·

θ)
Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης·
ι)
Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και
στην περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας·
ια) Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης.
2.

Ενδεικτικός κατάλογος των µεγάλων έργων που αναµένεται να υποβληθούν στο
πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος παρατίθεται στο παράρτηµα IΙ.
Άρθρο 2

Οι δαπάνες που πράγµατι πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο
προγράµµατος είναι επιλέξιµες από την 1η Ιανουαρίου 2007.

του

επιχειρησιακού

Άρθρο 3
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 2.675.000.000 ευρώ και το
µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης ορίζεται σε 81,94 %.

2.

Η πίστωση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στις περιφέρειες
που καλύπτονται από µεταβατική στήριξη σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 1
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ορίζεται σε 2.195.000.000 ευρώ.

3.

Το εθνικό ισοδύναµο των 589.500.000 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 δωδέκατο εδάφιο της
παρούσας παραγράφου.
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Υποδοµές
και υπηρεσίες προσπελασιµότητας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας"
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ορίζεται σε 83 % 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 340.290.000 ευρώ.
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Υποδοµές
και υπηρεσίες προσπελασιµότητας στην περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας" ορίζεται
σε 79,95 % 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 73.980.000 ευρώ.
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Υποδοµές
και υπηρεσίες προσπελασιµότητας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης" ορίζεται σε 81,32 % 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
211.600.000 ευρώ.
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας " Ψηφιακή
σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας" ορίζεται
σε 84,26 % 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 517.917.000 ευρώ.
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας " Ψηφιακή
σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας" ορίζεται σε
77,32 % 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 95.540.000 ευρώ.
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας " Ψηφιακή
σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης" ορίζεται σε 68,67 % 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
16.000.000 ευρώ.
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Αειφόρος
ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας" ορίζεται σε
82,95 % 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 895.039.000 ευρώ.
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Αειφόρος
ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας" ορίζεται σε
81,46 % 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 243.980.000 ευρώ.
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Αειφόρος
ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης"
ορίζεται σε 79,56 % και το µέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
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Περιφερειακής Ανάπτυξης γι’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας, όπως υπολογίστηκε
µε βάση τη συνολική επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη, ορίζεται σε 242.800.000 ευρώ.
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας " Τεχνική
υποστήριξη εφαρµογής στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στην περιφέρεια
∆υτικής Μακεδονίας" ορίζεται σε 62,43 % 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
28.254.000 ευρώ.
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας " Τεχνική
υποστήριξη εφαρµογής στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης"
ορίζεται σε 84,90 % 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 9.600.000 ευρώ.
5.

Το αντίστοιχο σχέδιο χρηµατοδότησης παρατίθεται στο παράρτηµα III.
Άρθρο 4

Οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος
συµµορφώνεται προς τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες παροχής κρατικών
ενισχύσεων οι οποίοι ισχύουν τη χρονική στιγµή κατά την οποία χορηγείται η κρατική
ενίσχυση.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική ∆ηµοκρατία.
Βρυξέλλες, 26-X-2007.

Για την Επιτροπή
Danuta HÜBNER
Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Επιχειρησιακό πρόγραµµα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Ενδεικτικός κατάλογος µεγάλων έργων
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
• Μετρό Θεσσαλονίκης
• Β' και Γ' Φάση της ηλεκτροκίνητης σιδηροδροµικής γραµµής στο τµήµα Πολύκαστρο –
Ειδοµένη
• Φυσικό αέριο Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας
• Εθνική Οδός Κοζάνη – όρια Νοµού προς Λάρισα
• Επαρχιακή Οδός Καστοριάς – Πτολεµαϊδας: Τµήµα ρέµα Κωτούρη – Όρια Νοµού
Κοζάνης µε σήραγγα Κλεισούρας
• ∆ιαχείριση αστικών λυµάτων λεκάνης Φλώρινας
• ∆ιαχείριση αστικών λυµάτων λεκάνης ποταµού Σουλού στο Νοµό Κοζάνης
• ∆ιαχείριση αστικών λυµάτων λεκάνης ποταµού Αλιάκµονα στο Νοµό Κοζάνης για
οικισµούς µε περισσότερους από 2.000 κατοίκους
• Βελτίωση και επέκταση εξωτερικού υδραγωγείου οικισµών Νοµού Γρεβενών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Σχέδιο χρηµατοδότησης
A. Ετήσια Κατανοµή Κοινοτικής Συνδροµής (ευρώ)
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας - Θράκης

περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη
2007

σύνολο

430.161.700

σύνολο

430.161.700
65.857.053

περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη

349.606.562

349.606.562

σύνολο

415.463.615

0

415.463.615

67.174.196

67.174.196

περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη

332.831.347

332.831.347

σύνολο

400.005.543

0

400.005.543

68.517.679

68.517.679

περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη

315.245.282

315.245.282

σύνολο

383.762.961

περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη

0

383.762.961

69.888.032

69.888.032

296.822.644

296.822.644

366.710.676

0

366.710.676

71.285.792

71.285.792

περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη

277.537.000

277.537.000

σύνολο

348.822.792

περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη

Γενικό

0

65.857.053

περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη

2013

(3)=(2)+(1)

365.595.960

σύνολο

2012

(2)

365.595.960

περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη
2011

(1)

περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη

περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη
2010

ΣΥΝΟΛΟ

64.565.740

περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη
2009

Ταµείο Συνοχής

64.565.740

περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη
2008

ΕΤΠΑ

0

348.822.792

72.711.508

72.711.508

περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη

257.361.205

257.361.205

σύνολο

330.072.713

περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη

480.000.000

480.000.000

περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη

2.195.000.000

2.195.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

2.675.000.000

0

330.072.713

2007 -2013

EL
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0

2.675.000.000
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Β. Χρηµατοδοτικό σχήµα ανά άξονα προτεραιότητας (ευρώ)
ΕΘΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΣΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
4

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

1

2

3

Α. ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΕΤΠΑ

340.290.000

69.710.000

410.000.000

83,00 %

37.000.000

Β. ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΕΤΠΑ

73.980.000

18.556.000

92.536.000

79,95 %

9.026.000

Γ. ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΕΤΠΑ

211.600.000

48.597.000

260.197.000

81,32 %

41.499.300

∆. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΕΤΠΑ

517.917.000

96.723.000

614.640.000

84,26 %

230.000.000

Ε. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΕΤΠΑ

95.540.000

28.020.000

123.560.000

77,32 %

45.000.000

ΣΤ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΕΤΠΑ

16.000.000

7.301.000

23.301.000

68,67 %

26.573.300

Ζ. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΕΤΠΑ

895.039.000

183.961.000

1.079.000.000

82,95 %

647.000.000

Η. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΕΤΠΑ

243.980.000

55.524.000

299.504.000

81,46 %

25.474.000

Θ. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΕΤΠΑ

242.800.000

62.395.000

305.195.000

79,56 %

152.596.700

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΕΤΠΑ

28.254.000

17.006.000

45.260.000

62,43 %

0

Ι.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΕΤΠΑ

9.600.000

1.707.0000

11.307.000

84,90 %

0

2.675.000.000

589.500.000

3.264.500.000

81,94 %

1.214.169.3000

ΣΥΝΟΛΟ

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
7

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

5

ΣΥΝΟΛΟ
6= 3+4

ΕΤΕ

ΛΟΙΠΕΣ

8

9

Σηµείωση: Το ακριβές ποσοστό που χρησιµοποιείται για την επιστροφή καταβληθέντων ποσών είναι ο λόγος µεταξύ της κοινοτικής χρηµατοδότησης και της συνολικής χρηµατοδότησης. Η ΕΤΕπ και η Λοιπή χρηµατοδότηση αναφέρονται µόνο για
λόγους ενηµέρωσης

9
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