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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 05-XI-2007 

για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος κοινοτικής ενίσχυσης από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο των στόχων σύγκλισης και 

περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης στις περιφέρειες Κρήτης, Βορείου 
Αιγαίου, και Νοτίου Αιγαίου της Ελλάδας 

CCI 2007GR16UPO002 

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 Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, και Νοτίου Αιγαίου, από 
τις οποίες οι περιφέρειες Κρήτης, Βορείου Αιγαίου πληρούν τους όρους για το στόχο 
σύγκλισης σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι επιλέξιµη 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 επικαιροποιηµένη πρόταση επιχειρησιακού 
προγράµµατος στις 19 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). 
2 ΕΕ L 291 της 21.10.2006, σ. 11. 
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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, µε 
εξαίρεση τον ενδεικτικό κατάλογο µεγάλων έργων που αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 1 στοιχείο η) του εν λόγω κανονισµού, διότι δεν αναµένεται να 
υποβληθούν µεγάλα έργα στο πλαίσιο αυτού του επιχειρησιακού προγράµµατος. 

(5) ∆εδοµένου ότι το επιχειρησιακό πρόγραµµα παρέχει ενίσχυση τόσο σε περιφέρειες 
που είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης όσο και 
σε περιφέρειες που είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο του στόχου περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης, περιέχει άξονες προτεραιότητας που είναι 
ειδικοί για κάθε στόχο, σύµφωνα µε το άρθρο 54 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006, και ειδική ανάληψη υποχρεώσεων ανά στόχο, σύµφωνα µε το άρθρο 
75 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού. 

(6) Σύµφωνα µε το άρθρο 37 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, το 
επιχειρησιακό πρόγραµµα περιλαµβάνει σχετικά µε την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
αιτιολόγηση για τη θεµατική, γεωγραφική και οικονοµική συγκέντρωση στις 
προτεραιότητες, όπως ορίζεται αντιστοίχως στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, 
για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/19994. 

(7) 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. 

(8) 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.  

(9) ∆εδοµένου ότι το επιχειρησιακό πρόγραµµα προορίζεται να παράσχει ενίσχυση σε 
περιφέρειες προκειµένου να εκπληρώσουν τους όρους του στόχου σύγκλισης καθώς 
και σε µια περιφέρεια επιλέξιµη για µεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου 
περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης, τα µέγιστα ποσά και το µέγιστο 
ποσοστό συγχρηµατοδότησης πρέπει να καθοριστούν για καθέναν από τους εν λόγω 
στόχους. 

(10) Η Επιτροπή διαβουλεύθηκε µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το 
επιχειρησιακό πρόγραµµα. 

(11) 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. 

(12) Εποµένως, το επιχειρησιακό πρόγραµµα πρέπει να εγκριθεί, 

                                                                                                                                                         
3 Απόφαση Ε(2007) 1389 της 28 Μαρτίου 2007.  
4 ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 1. 
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Εγκρίνεται το επιχειρησιακό πρόγραµµα κοινοτικής ενίσχυσης στην Ελλάδα για τις 
περιφέρειες Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης, καθώς και για 
την περιφέρεια και Νοτίου Αιγαίου που είναι επιλέξιµη για µεταβατική στήριξη στο πλαίσιο 
του στόχου περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης, για την περίοδο 
προγραµµατισµού από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 ∆εκεµβρίου 2013, όπως παρατίθεται στο 
παράρτηµα I, και περιλαµβάνει τους ακόλουθους άξονες προτεραιότητας:  

1) Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας στην περιφέρεια Κρήτης,  

2) Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας στην περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου, 

3) Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας στην περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, 

4) Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην περιφέρεια Κρήτης, 

5) Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 

6) Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 

7) Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Κρήτης, 

8) Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 

9) Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 

10) Χωρική συνοχή και συνεργασία στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 

11) Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής αµιγούς στόχου σύγκλισης στην περιφέρεια 
 Κρήτη και στην περιφέρεια Βόρειο Αιγαίο, 

12) Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής σταδιακής εισόδου στόχου περιφερειακής 
 ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης στην περιφέρεια Νότιο Αιγαίο. 

Άρθρο 2 

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

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 871.300.178 ευρώ και το 
µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης ορίζεται σε 72,97%. 
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2. Το µέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) 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 731.000.000 ευρώ και το µέγιστο 
ποσοστό συγχρηµατοδότησης ορίζεται σε 79,98%. 

3. Η πίστωση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στην περιφέρεια 
που καλύπτεται από µεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ορίζεται σε 140.300.178 ευρώ και το µέγιστο 
ποσοστό συγχρηµατοδότησης ορίζεται σε 50,11%.  

4. Το εθνικό ισοδύναµο των 322.700.000 ευρώ µπορεί να καλυφθεί εν µέρει από 
κοινοτικά δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλα 
δανειοδοτικά µέσα. 

5. 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 στα κάτωθι εδάφια της παρούσης 
παραγράφου.  
 
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Υποδοµές 
και υπηρεσίες προσπελασιµότητας στην περιφέρεια Κρήτης" ορίζεται σε 80,77% 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 157.500.000 ευρώ. 

Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Υποδοµές 
και υπηρεσίες προσπελασιµότητας στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου" ορίζεται σε 
84,99% 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 102.500.000 ευρώ. 

Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Υποδοµές 
και υπηρεσίες προσπελασιµότητας στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου" ορίζεται σε 
50,11% 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 22.600.000 ευρώ. 

Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Ψηφιακή 
σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην περιφέρεια Κρήτης" ορίζεται σε 79,29% 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 27.750.000 ευρώ. 

Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Ψηφιακή 
σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου" ορίζεται σε 
78,72% 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 22.500.000 ευρώ. 
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Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Ψηφιακή 
σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου" ορίζεται σε 
51,07% 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 39.300.000 ευρώ. 

Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Αειφόρος 
ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Κρήτης" ορίζεται σε 79,61% 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 233.250.000 ευρώ. 

Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Αειφόρος 
ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου" ορίζεται σε 77,52% 
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 177.000.000 ευρώ. 

Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Αειφόρος 
ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου" ορίζεται σε 50,11% 
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 48.700.000 ευρώ. 

Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Χωρική 
συνοχή και συνεργασία στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου" ορίζεται σε 50,11% 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 27.400.000 ευρώ  

Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Τεχνική 
υποστήριξη εφαρµογής αµιγούς στόχου σύγκλισης Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο" 
ορίζεται σε 77,78% 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 10.500.000 ευρώ. 

Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας "Τεχνική 
υποστήριξη εφαρµογής στόχου σταδιακής εισόδου Νότιο Αιγαίο" ορίζεται σε 
37,92% 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 2.300.178 ευρώ. 

6. Το αντίστοιχο σχέδιο χρηµατοδότησης παρατίθεται στο παράρτηµα II.  

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. 
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Άρθρο 5 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική ∆ηµοκρατία. 

Βρυξέλλες, 05-XI-2007 

 Για την Επιτροπή 
 Danuta Hübner 
 Μέλος της Επιτροπής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  

To επιχειρησιακό πρόγραµµα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  

Σχέδιο χρηµατοδότησης 

1. Πίνακας ετήσιας κατανοµής κοινοτικής συνδροµής σε ευρώ για τις περιφέρεις χωρίς µεταβατική 
στήριξη του στόχου σύγκλισης, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

ΕΤΠΑ ΕΚΤ Ταµείο  

Συνοχής 

ΣΥΝΟΛΟ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα: Κρήτη Βόρειο Αιγαίο και Νότιο Αιγαίο  

(1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) 

περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη 98.328.239     98.328.239 2007 

Σύνολο 98.328.239     98.328.239 

περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη 100.294.806     100.294.806 2008 

Σύνολο 100.294.806     100.294.806 

περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη 102.300.703     102.300.703 2009 

Σύνολο 102.300.703     102.300.703 

περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη 104.346.714     104.346.714 2010 

Σύνολο 104.346.714     104.346.714 

περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη 106.433.648     106.433.648 2011 

Σύνολο 106.433.648     106.433.648 

περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη 108.562.322     108.562.322 2012 

Σύνολο 108.562.322     108.562.322 

περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη 110.733.568     110.733.568 2013 

Σύνολο 110.733.568     110.733.568 

Γενικό Σύνολο περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη 731.000.000     731.000.000 

2007 – 2013 ΣΥΝΟΛΟ 731.000.000     731.000.000 
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2. Πίνακας ετήσιας κατανοµής κοινοτικής συνδροµής σε ευρώ για τις περιφέρειες µε µεταβατική 
στήριξη του στόχου περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

ΕΤΠΑ ΕΚΤ Ταµείο  

Συνοχής 

ΣΥΝΟΛΟ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα: Κρήτη Βόρειο Αιγαίο και Νότιο Αιγαίο  

(1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) 

περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη 48.117.825   48.117.825 2007 

Σύνολο 48.117.825   48.117.825 

περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη 37.727.821   37.727.821 2008 

Σύνολο 37.727.821   37.727.821 

περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη 26.902.968   26.902.968 2009 

Σύνολο 26.902.968   26.902.968 

περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη 15.630.033   15.630.033 2010 

Σύνολο 15.630.033   15.630.033 

περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη 3.895.416   3.895.416 2011 

Σύνολο 3.895.416   3.895.416 

περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη 3.973.324   3.973.324 2012 

Σύνολο 3.973.324   3.973.324 

περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη 4.052.791   4.052.791 2013 

Σύνολο 4.052.791   4.052.791 

Γενικό Σύνολο περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη 140.300.178   140.300.178 

2007 - 2013 ΣΥΝΟΛΟ 140.300.178   140.300.178 
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 3. Σχέδιο χρηµατοδότησης του επιχειρησιακού προγράµµατος που αναφέρει, για ολόκληρη την περίοδο προγραµµατισµού, το ποσό των συνολικών κονδυλίων κοινοτικής συνδροµής που χορηγούνται από κάθε ταµείο στο πλαίσιο του  
 επιχειρησιακού προγράµµατος, το ποσό της εθνικής συµµετοχής, και το ποσοστό επιστροφής ανά άξονα προτεραιότητας, σε ευρώ, σύµφωνα µε το άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο ε (ii) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Επιχειρησιακό 
 Πρόγραµµα CCI 2007GR16UPO002. 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕ ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 

(Σ)= Σύγκλιση· (ΠΑΑ)= Περιφερειακή 
Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση 

ΕΤΠΑ ΕΚΤ 
ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧ

ΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΘΝΙΚΗ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤ

ΗΣΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ

∆ΟΤΗΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ

Η (Βάση 
υπολ.Κοιν.Συµµ.) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ

∆ΟΤΗΣΗΣ 
(***) ΣΥΝΕΙΣ

ΦΟΡΑ 
ΕΤΕ 

ΆΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα: Κρήτη Βόρειο Αιγαίο 
και Νότιο Αιγαίο  1 2 3 4=1+2+3 5=6+7 6 7(*) 8=4+5 9=4/8 10 11a 11b Σύνολο 11α+11β 12=4+5+11a 

1 
Άξονας Προτεραιότητας 1 : Υποδοµές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Κρήτης  

157.500.000  0  0 157.500.000 37.500.000 37.500.000 0 195.000.000 80,77% 0 15.000.000 0 15.000.000  210.000.000 

2 
Άξονας Προτεραιότητας 2 : Υποδοµές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

102.500.000  0 0 102.500.000 18.100.000 18.100.000 0 120.600.000 84,99% 0 0 0 0 120.600.000 

3 
Άξονας Προτεραιότητας 3 : Υποδοµές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

22.600.000 0 0 22.600.000 22.503.325 22.503.325 0 45.103.325 50,11% 0 11.463.768 15.000.000 26.463.768 56.567.093 

4 
Άξονας Προτεραιότητας 4 : Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηµατικότητα Περιφέρειας Κρήτης  27.750.000 0 0 27.750.000 7.250.000 7.250.000 0 35.000.000 79,29% 0 2.000.000 28.000.000 30.000.000 37.000.000 

5 
Άξονας Προτεραιότητας 5 : Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηµατικότητα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

22.500.000 0 0 22.500.000 6.080.952 6.080.952 0 28.580.952 78,72% 0 400.000 40.000.000 40.400.000 28.980.952 

6 
Άξονας Προτεραιότητας 6 : Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηµατικότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

39.300.000 0 0 39.300.000 37.656.380 37.656.380 0 76.956.380 51,07% 0 19.934.783 90.000.000 109.934.783 96.891.163 

7 
Άξονας Προτεραιότητας 7 : Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης  

233.250.000  0 0 233.250.000 59.750.000 59.750.000 0 293.000.000 79,61% 0 18.000.000 0 18.000.000 311.000.000 

8 
Άξονας Προτεραιότητας 8 : Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

177.000.000 0 0 177.000.000 51.319.048 51.319.048 0 228.319.048 77,52% 0 25.600.000 0 25.600.000 253.919.048 

9 
Άξονας Προτεραιότητας 9 : Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  

48.700.000 0 0 48.700.000 48.491.665 48.491.665 0 97.191.665 50,11% 0 24.702.899 0 24.702.899 121.894.564 

10 
Άξονας Προτεραιότητας 10 : Χωρική Συνοχή και 
Συνεργασία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  27.400.000 0 0 27.400.000 27.282.790 27.282.790 0 54.682.790 50,11% 0 13.898.550 0 13.898.550 68.581.340 

11 
Άξονας Προτεραιότητας 11 : Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρµογής – Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο 

10.500.000 0 0 10.500.000 3.000.000 3.000.000 0 13.500.000 77,78% 0 0 0 0 13.500.000 

12 
Άξονας Προτεραιότητας 12 : Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρµογής – Νότιο Αιγαίο 

2.300.178 0 0 2.300.178 3.765.840 3.765.840 0 6.066.018 37,92% 0 0 0 € 0 6.066.018 

 Σύνολο Στόχος 1 731.000.000 0 0 731.000.000 183.000.000 183.000.000 0 914.000.000 79,98% 0 61.000.000 68.000.000 129.000.000 975.000.000 

 Σύνολο Στόχος 2 140.300.178 0 0 140.300.178 139.700.000 139.700.000 0 280.000.178 50,11% 0 70.000.000 105.000.000 175.000.000 350.000.178 

 ΣΥΝΟΛΟ 871.300.178 0 0 871.300.178 322.700.000 322.700.000 0 1.194.000.178 72,97% 0 131.000.000 173.500.000 304.000.000 1.325.000.178 
 (*) Η στήλη αυτή δεν συµπληρώνεται γιατί η βάση υπολογισµού της Κοινοτικής Συνδροµής σε όλους τους άξονες προτεραιότητας είναι οι επιλέξιµες δηµόσιες δαπάνες. Η ιδιωτική συµµετοχή αναγράφεται στη στήλη 11β 
 (**) Σε περίπτωση κοινών ΕΠ των Στόχων Σύγκλισης και Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης, να συµπεριλαµβάνεται ένδειξη του Στόχου 
 11a Άλλοι εθνικοί πόροι, προβλεπόµενα έσοδα, µη επιλέξιµες δαπάνες κ.α 
 (***) 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 λόγους ενηµέρωσης. 
 


