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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την
υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης1, και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 12,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με την εκτελεστική απόφαση C(2015) 5319 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε από
την εκτελεστική απόφαση C(2016) 8694, εγκρίθηκαν ορισμένα στοιχεία του
προγράμματος συνεργασίας "Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος" για υποστήριξη από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου της
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

(2)

Στις 3 Οκτωβρίου 2017, η Ελλάδα εξ ονόματος της Ελλάδας και της Κύπρου, υπέβαλε
αίτηση τροποποίησης του προγράμματος συνεργασίας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος ανταλλαγής δεδομένων της Επιτροπής. Η αίτηση συνοδεύεται από
αναθεωρημένο πρόγραμμα συνεργασίας, για το οποίο η Ελλάδα πρότεινε
τροποποίηση στα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β)
σημεία (iv) και (v) και δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ) του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1299/2013, όλα τα παραπάνω αφορούν της εκτελεστικής απόφασης
C(2015) 5319. Η τροποποίηση του προγράμματος συνεργασίας συνίσταται στην
αλλαγή των σχεδίων χρηματοδότησης, καθώς και σε αλλαγές στο πλαίσιο επιδόσεων
(δείκτες/βασικά στάδια εφαρμογής). Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την
αιτιολόγηση της ζητούμενης τροποποίησης υποβλήθηκαν στις 31 Οκτωβρίου 2017.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2, το αίτημα τροποποίησης του

1

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
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προγράμματος συνεργασίας δικαιολογείται δεόντως από την ενοποίηση των
κονδυλίων του ΜΠΒ ΙΙ, τόσο για την Ελλάδα και την Κύπρο στο παρόν πρόγραμμα
συνεργασίας και καθορίζει τον αναμενόμενο αντίκτυπο των αλλαγών στο πρόγραμμα
σχετικά με την επίτευξη της ενωσιακής στρατηγικής για έξυπνη, αειφόρο και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη, και τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζει το πρόγραμμα,
λαμβάνοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3 και τις
οριζόντιες αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 5, 7 και 8 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013.
(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1299/2013, κατόπιν αιτήσεως της Ελλάδας, ποσό ύψους 5 217 019 EUR
για το εν λόγω κράτος μέλος θα πρέπει να διατεθεί στο παρόν πρόγραμμα
συνεργασίας, αφού δεν υποβλήθηκε στην Επιτροπή το ένα από τα τρία δυνατά
διασυνοριακά προγράμματα στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙ με την Ελλάδα, μέχρι τις 30
Ιουνίου 2017 και επίσης, δεν μπορούσε να ανακατανεμηθεί το ποσό πλήρως σε άλλο
πρόγραμμα που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της ίδιας κατηγορίας εξωτερικών
προγραμμάτων.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1299/2013, κατόπιν αιτήσεως της Κύπρου, ποσό ύψους 1 648 300 EUR για
το εν λόγω κράτος μέλος θα πρέπει να διατεθεί στο παρόν πρόγραμμα συνεργασίας,
αφού δεν υποβλήθηκε στην Επιτροπή το μόνο δυνατό διασυνοριακό πρόγραμμα στο
πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙ με την Κύπρο, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017, και, ως εκ τούτου, δεν
μπορούσε να ανακατανεμηθεί σε άλλο πρόγραμμα που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο
της ίδιας κατηγορίας εξωτερικών προγραμμάτων.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η επιτροπή παρακολούθησης, στη συνεδρίασή της στις
14 Σεπτεμβρίου 2017, εξέτασε και ενέκρινε με γραπτή διαδικασία στις
26 Σεπτεμβρίου 2017 την πρόταση για τροποποίηση του προγράμματος συνεργασίας
που περιλαμβάνει το κείμενο του αναθεωρημένου προγράμματος συνεργασίας και το
σχέδιο χρηματοδότησής του.

(7)

Η επιτροπή παρακολούθησης του διασυνοριακού προγράμματος στη συνεδρίασή της
στις 14 Σεπτεμβρίου 2017, εξέτασε επίσης και ενέκρινε με γραπτή διαδικασία στις
26 Σεπτεμβρίου 2017 τη μεταβίβαση του ποσού των 6 865 319 EUR για το
πρόγραμμα συνεργασίας.

(8)

Η Επιτροπή αξιολόγησε το αναθεωρημένο πρόγραμμα συνεργασίας και δεν
διατύπωσε παρατηρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο
δεύτερη περίοδος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Η Επιτροπή αξιολόγησε το
αναθεωρημένο πρόγραμμα συνεργασίας και δεν διατύπωσε παρατηρήσεις σύμφωνα
με το άρθρο 30 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίοδος του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Ωστόσο, η Ελλάδα υπέβαλε τροποποιημένη έκδοση του
αναθεωρημένου προγράμματος συνεργασίας στις 21 Νοεμβρίου 2017.
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Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση
ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289).
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(9)

Συνεπώς, θα πρέπει να εγκριθούν τα τροποποιημένα στοιχεία του αναθεωρημένου
προγράμματος συνεργασίας με την επιφύλαξη έγκρισης της Επιτροπής δυνάμει του
άρθρου 8 παράγραφος 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 καθώς και η
μεταβίβαση του ποσού των 6 865 319 EUR στο παρόν πρόγραμμα συνεργασίας.

(10)

Επομένως, η εκτελεστική απόφαση C(2015) 5319 θα πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Η εκτελεστική απόφαση C(2015) 5319 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 1 η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"Εγκρίνονται τα ακόλουθα στοιχεία του προγράμματος συνεργασίας "Interreg V-A
Ελλάδα – Κύπρος" που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
(ΕΕΣ) στην Ελλάδα και στην Κύπρο ("τα συμμετέχοντα κράτη μέλη"), για την
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, που
υποβλήθηκαν στην τελική τους έκδοση στις 7 Ιουλίου 2015 όπως τροποποιήθηκαν
τελευταία με το αναθεωρημένο πρόγραμμα συνεργασίας που υποβλήθηκε στην
τελική του έκδοση στις 21 Νοεμβρίου 2017."
2. Το άρθρο 5 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"2. Οι συνολικές πιστώσεις για το πρόγραμμα συνεργασίας ανέρχονται
σε 54 876 411 EUR και θα χρηματοδοτηθούν από τη γραμμή 13 03 64 01 του
προϋπολογισμού (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Ευρωπαϊκή
εδαφική συνεργασία), σύμφωνα με την ονοματολογία του γενικού προϋπολογισμού
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2015.".
3. Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα Ι της
παρούσας απόφασης.
4. 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 και την Κυπριακή
Δημοκρατία.
Βρυξέλλες, 16.1.2018

Για την Επιτροπή
Corina CREŢU
Μέλος της Επιτροπής
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