
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και συγκεκριμένα τα άρθρα 178 και 349, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά 
κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινω 
νικής Επιτροπής ( 1 ), 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών ( 2 ), 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το άρθρο 176 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρω 
παϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη διόρθωση 
των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση. 
Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο και το άρθρο 174 δεύτερο 
και τρίτο εδάφιο ΣΛΕΕ, το ΕΤΠΑ πρέπει να συμβάλλει στη 
μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των 
διάφορων περιφερειών και της καθυστέρησης που εμφανί 
ζουν οι πλέον μειονεκτούσες περιφέρειες, μεταξύ των οποίων 
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής οι περιφέρειες που πάσχουν 
από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτή 
ματα, όπως οι υπερβόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες, 
καθώς και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές. 

(2) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι 
νοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 ) θεσπίζει τις διατάξεις που 
είναι κοινές για το ΕΤΠΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας. 

(3) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν ειδικές διατάξεις σχετικά με 
το είδος των δραστηριοτήτων που είναι δυνατόν να στηριχ 
θούν από το ΕΤΠΑ προκειμένου να συμβάλλουν στις επεν 
δυτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο των θεματικών στόχων 
που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. 
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να οριστούν και να αποσαφηνιστούν 
οι δράσεις εκτός του πεδίου εφαρμογής του ΕΤΠΑ, συμπε 
ριλαμβανομένων των επενδύσεων για την επίτευξη μείωσης 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες 
που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ 
βουλίου ( 4 ). Προς αποφυγή υπέρμετρης χρηματοδότησης, οι 
εν λόγω επενδύσεις δεν θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για 
στήριξη από το ΕΤΠΑ, καθώς ήδη επωφελούνται οικονομικά 
από την εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Η εν λόγω 
εξαίρεση δεν θα πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα αξιοποί 
ησης του ΕΤΠΑ για την στήριξη δραστηριοτήτων που δεν 
αναφέρονται στο Παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, 
ακόμη και αν οι δράσεις αυτές υλοποιούνται από τους ίδι 
ους οικονομικούς φορείς, και περιλαμβάνουν δράσεις όπως 
οι επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης στα δίκτυα τηλεθέρμαν 
σης, τα έξυπνα συστήματα διανομής, αποθήκευσης και μετα 
φοράς ενέργειας και μέτρα μείωσης της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, ακόμη και αν στις έμμεσες επιπτώσεις των δρα 
στηριοτήτων αυτών συμπεριλαμβάνεται και η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή αν παρατίθενται στο 
εθνικό σχέδιο που στην οδηγία 2003/87/ΕΚ. 

(4) Είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί ποιες επιπρόσθετες δρα 
στηριότητες μπορεί να στηρίξει το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του 
στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ). 

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει στη στρατηγική της 
Ένωσης για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη συγκέντρωση της 
στήριξης από το ΕΤΠΑ στις προτεραιότητες της Ένωσης. 
Ανάλογα με την κατηγορία των περιφερειών που στηρίζο 
νται, η συνδρομή του ΕΤΠΑ βάσει του στόχου «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» θα πρέπει να συγκε 
ντρώνεται στην έρευνα και καινοτομία, στις τεχνολογίες πλη 
ροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), στις μικρές και μεσαίου 
μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και στην προώθηση μιας οικο 
νομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η εν 
λόγω θεματική συγκέντρωση θα πρέπει να επιτυγχάνεται σε 
εθνικό επίπεδο αλλά και να παρέχει παράλληλα ευελιξία σε 
επίπεδο επιχειρησιακού προγράμματος και μεταξύ των 
διαφορετικών κατηγοριών περιφερειών. Η θεματική 
συγκέντρωση θα πρέπει, κατά το δέον, να αναπροσαρμόζεται 
προκειμένου να συνυπολογίζονται οι πόροι του Ταμείου 
Συνοχής που διατίθενται για τη στήριξη των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων που σχετίζονται με τη στροφή προς μία
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( 1 ) ΕΕ C 191 της 29.6.2012, σ. 44. 
( 2 ) ΕΕ C 225 της 27.7.2012, σ. 114. 
( 3 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρω 
παϊκό 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 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου 
(Βλέπε σελίδα 320 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας). 

( 4 ) Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί 
ου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινό 
τητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).



οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και οι 
οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) του κανονι 
σμού (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου ( 1 ). Ο βαθμός θεματικής συγκέντρωσης 
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το επίπεδο ανάπτυξης κάθε 
περιφέρειας, τη συνεισφορά των πόρων του Ταμείου Συνοχής 
κατά περίπτωση, καθώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες των περι 
φερειών των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως κριτήριο 
επιλεξιμότητας για την προγραμματική περίοδο 2007- 
2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του μέσου όρου του 
ΑΕΠ της ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς, των περιφερειών 
που έχουν χαρακτηρισθεί περιφέρειες σταδιακής εξόδου κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και ορισμένων 
περιφερειών επιπέδου NUTS 2 που αποτελούνται αποκλει 
στικά από νησιωτικά κράτη μέλη ή από νησιά. 

(6) Η στήριξη από το ΕΤΠΑ θα πρέπει να δύναται να συμβάλλει, 
στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας «τοπική ανά 
πτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων», στην επί 
τευξη όλων των θεματικών στόχων που αναφέρονται στον 
παρόντα κανονισμό. 

(7) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ειδικές ανάγκες του 
ΕΤΠΑ και σε συμφωνία με τη στρατηγική της Ένωσης για 
μία έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, 
είναι αναγκαίο να οριστούν, στο πλαίσιο κάθε θεματικού 
στόχου σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 του ΕΤΠΑ ειδικές δράσεις ως «επενδυτικές 
προτεραιότητες». Οι εν λόγω επενδυτικές προτεραιότητες θα 
πρέπει να καθορίζουν λεπτομερείς μη αλληλοαποκλει 
όμενους στόχους, στους οποίους πρέπει να συμβάλλει το 
ΕΤΠΑ. Αυτές οι επενδυτικές προτεραιότητες θα πρέπει να 
αποτελέσουν τη βάση για τον ορισμό ειδικών στόχων στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων που θα λαμβάνουν υπόψη τις 
ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της περιοχής του προγράμ 
ματος. 

(8) Είναι ανάγκη να προαχθεί η καινοτομία και η ανάπτυξη των 
ΜΜΕ σε αναδυόμενους τομείς που συνδέονται με ευρωπαϊ 
κές και περιφερειακές προκλήσεις, όπως οι δημιουργικοί 
κλάδοι και ο πολιτιστικός τομέας και οι καινοτόμες υπηρε 
σίες που αντικατοπτρίζουν τις νέες κοινωνικές απαιτήσεις, ή 
σε προϊόντα και υπηρεσίες που συνδέονται με τον γηρά 
σκοντα πληθυσμό, την υγεία και περίθαλψη, την οικολογική 
καινοτομία, την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και την αποδοτική χρήση των πόρων. 

(9) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, προκει 
μένου να βελτιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία από τις επεν 
δύσεις που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από 
τον προϋπολογισμό της Ένωσης στον τομέα της έρευνας και 
της καινοτομίας, πρόκειται να επιδιωχθούν συνέργειες ιδίως 
μεταξύ του ΕΤΠΑ και του Ορίζοντα 2020 - το Πρόγραμμα 
Πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία- με παράλληλο 
σεβασμό των διακριτών τους στόχων. 

(10) Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι, κατά την προώθηση 
των επενδύσεων στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων, θα 
λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένοι κίνδυνοι σε περιφερειακό, 
διασυνοριακό και διακρατικό επίπεδο. 

(11) Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η συμβολή τους στην επί 
τευξη του στόχου στήριξης της φιλικής προς την απασχό 
ληση ανάπτυξης, δραστηριότητες που στηρίζουν τον βιώσιμο 
τουρισμό, τον πολιτισμό και τη φυσική κληρονομιά θα πρέ 
πει να αποτελούν μέρος μιας χωρικής στρατηγικής για 
συγκεκριμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της μετατρο 
πής των βιομηχανικών περιφερειών που παρακμάζουν. Η 
στήριξη τέτοιων δραστηριοτήτων θα πρέπει επίσης να συμ 
βάλλει στην ενίσχυση της καινοτομίας και της αξιοποίησης 
των ΤΠΕ, των ΜΜΕ, του περιβάλλοντος, της αποδοτικότητας 
των πόρων ή της προαγωγής της κοινωνικής ένταξης. 

(12) Προκειμένου να προαχθεί η βιώσιμη περιφερειακή ή τοπική 
κινητικότητα ή να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση και η 
ηχορρύπανση, είναι ανάγκη να προαχθούν υγιεινοί, βιώσιμοι 
και ασφαλείς τρόποι μεταφορών. Επενδύσεις σε υποδομές 
αερολιμένων που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ, θα πρέ 
πει να προωθούν περιβαλλοντικά βιώσιμες αεροπορικές μετα 
φορές, μεταξύ άλλων όταν στοχεύουν στην ενίσχυση της 
περιφερειακής κινητικότητας με τη σύνδεση δευτερευόντων 
και τριτευόντων κόμβων σε υποδομές των Διευρωπαϊκών 
Δικτύων Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), και διαμέσου πολυτροπικών 
κόμβων. 

(13) Προκειμένου να προαχθεί η επίτευξη των στόχων για την 
ενέργεια και το κλίμα που έχουν τεθεί από την Ένωση στο 
πλαίσιο της στρατηγικής της για μία έξυπνη, διατηρήσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να 
στηρίξει επενδύσεις για την προώθηση της ενεργειακής από 
δοσης και της ασφάλειας εφοδιασμού στα κράτη μέλη, 
μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων 
διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας, και μέσω 
της ενσωμάτωσης της διανομής από ανανεώσιμες πηγές ενέρ 
γειας. Προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους 
όσον αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού κατά τρόπο συμβατό 
με τους στόχους που απορρέουν από τη στρατηγική της 
Ένωσης για μία έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να 
επενδύουν σε ενεργειακές υποδομές συμβατές με το ενεργει 
ακό μίγμα που έχουν επιλέξει. 

(14) Οι ΜΜΕ, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας, θα πρέπει να νοούνται, σύμφωνα 
με τον ορισμό που παρατίθεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ότι περιλαμβάνουν τις πολύ μικρές, 
τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις υπό την έννοια της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ ( 2 ) της Επιτροπής. 

(15) Προκειμένου να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη και να κατα 
πολεμηθεί η φτώχεια, ιδίως μεταξύ των περιθωριοποιημένων
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( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 17 Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση Ταμείου 
Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 
(Βλέπε σελίδα 281 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας)·. 

( 2 ) Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με 
τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και του μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).



κοινοτήτων, είναι ανάγκη να βελτιωθεί η πρόσβαση σε κοι 
νωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αναψυχής, 
μέσω της παροχής υποδομών μικρής κλίμακας, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των 
ηλικιωμένων. 

(16) Οι υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας θα πρέπει να καλύπτουν 
κάθε μορφή οικιακής υπηρεσίας, υπηρεσίας σε επίπεδο οικο 
γένειας, υπηρεσίας στέγασης και κάθε άλλη κοινοτική υπη 
ρεσία που στηρίζει το δικαίωμα όλων των ατόμων να ζουν 
στην κοινότητα, απολαμβάνοντας ίσες ευκαιρίες και που 
αποτρέπει την απομόνωση ή τον διαχωρισμό από την κοινό 
τητα. 

(17) Προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και να μειωθεί 
ο διαχειριστικός φόρτος διαμέσου της από κοινού υλοποί 
ησης, θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι επενδυτικές προτε 
ραιότητες του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής που υπάγο 
νται στους αντίστοιχους θεματικούς στόχους. 

(18) Θα πρέπει να οριστεί σε Παράρτημα στον παρόντα κανονι 
σμό ένα σύνολο κοινών δεικτών εκροών για την αξιολόγηση 
της σωρευτικής προόδου σε επίπεδο Ένωσης της υλοποίησης 
των προγραμμάτων. Οι εν λόγω δείκτες θα πρέπει να αντα 
ποκρίνονται στην επενδυτική προτεραιότητα και στο είδος 
της δράσης που λαμβάνει στήριξη σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό και τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013. Οι κοινοί δείκτες εκροών θα πρέπει να 
συμπληρωθούν με ειδικούς δείκτες αποτελέσματος των προ 
γραμμάτων και, κατά περίπτωση, με ειδικούς δείκτες εκροών 
των προγραμμάτων. 

(19) Στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής ανάπτυξης, θεωρείται 
αναγκαία η στήριξη ολοκληρωμένων δράσεων για την αντι 
μετώπιση των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών, 
δημογραφικών και κοινωνικών προκλήσεων που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργι 
κών αστικών περιοχών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και 
την αναγκαιότητα προώθησης των διασυνδέσεων μεταξύ 
αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου. Οι αρχές 
για την επιλογή των αστικών περιοχών όπου θα υλοποιηθούν 
ολοκληρωμένες δράσεις αειφόρου αστικής ανάπτυξης και τα 
ενδεικτικά ποσά για τις εν λόγω δράσεις θα πρέπει να ορι 
στούν στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης, με τουλάχιστον 5 % 
των πόρων του ΕΤΠΑ να διατίθενται σε εθνικό επίπεδο για 
το σκοπό αυτό. Το πεδίο εφαρμογής κάθε μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων σε αστικές αρχές θα πρέπει να αποφασίζεται 
από τη διαχειριστική αρχή κατόπιν διαβούλευσης με την 
αστική αρχή. 

(20) Προκειμένου να εντοπιστούν ή να ελεγχθούν νέες λύσεις για 
την αντιμετώπιση των ζητημάτων που συνδέονται με την 
αειφόρο αστική ανάπτυξη, τα οποία είναι σημαντικά σε επί 
πεδο Ένωσης, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να στηρίξει καινοτόμες 
δράσεις στον τομέα της αειφόρου αστικής ανάπτυξης 

(21) Προκειμένου να ενισχυθεί η δημιουργία ικανοτήτων, η 
δικτύωση και η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ προγραμμάτων 
και φορέων που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση στρατη 
γικών αειφόρου αστικής ανάπτυξης και καινοτόμων δράσεων 
στον τομέα της αειφόρου αστικής ανάπτυξη, και για τη 

συμπλήρωση των υφιστάμενων προγραμμάτων και φορέων, 
είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ένα δίκτυο αστικής ανάπτυξης σε 
επίπεδο Ένωσης. 

(22) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να ασχοληθεί με τα προβλήματα της 
πρόσβασης στις μεγάλες αγορές και της απόστασης από 
αυτές, τα οποία αντιμετωπίζουν οι ιδιαίτερα αραιοκατοικη 
μένες περιοχές, όπως ορίζεται στο πρωτόκολλο αριθ. 6 για 
τις ειδικές διατάξεις του στόχου 6 στα πλαίσια των δρα 
στηριοτήτων των διαρθρωτικών ταμείων στη Φινλανδία και 
τη Σουηδία της πράξης προσχώρησης του 1994. Το ΕΤΠΑ 
θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες δυσχέ 
ρειες που αντιμετωπίζουν ορισμένα νησιά, οι παραμεθόριες 
περιοχές, οι ορεινές περιοχές και οι αραιοκατοικημένες 
περιοχές, η γεωγραφική θέση των οποίων επιβραδύνει την 
ανάπτυξή τους, προκειμένου να στηριχθεί η αειφόρος ανά 
πτυξή τους. 

(23) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις εξόχως απόκε 
ντρες περιφέρειες, ιδίως με την έγκριση μέτρων, σύμφωνα με 
το άρθρο 349 ΣΛΕΕ, τα οποία επεκτείνουν, κατ’ εξαίρεση, το 
πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠΑ στη χρηματοδότηση της λει 
τουργικής ενίσχυσης που συνδέεται με την αντιστάθμιση 
του επιπλέον κόστους που προκύπτει από την ειδική οικο 
νομική και κοινωνική κατάσταση των περιφερειών αυτών, η 
οποία επιτείνεται από τα μειονεκτήματα που προκύπτουν 
από τους παράγοντες που αναφέρονται στο άρθρο 349 
ΣΛΕΕ, δηλαδή από τη γεωγραφικώς απόκεντρη θέση, τον 
νησιωτικό χαρακτήρα, το μικρό μέγεθος, τη δυσμενή μορ 
φολογία και κλίμα και την οικονομική εξάρτηση από περιο 
ρισμένο αριθμό προϊόντων, τα μόνιμα και σωρευτικά προ 
βλήματα τα οποία παρεμποδίζουν σημαντικά την ανάπτυξη 
των εν λόγω περιφερειών. Οι λειτουργικές ενισχύσεις που 
χορηγούνται από τα κράτη μέλη εν προκειμένω εξαιρούνται 
από την υποχρέωση γνωστοποίησης που προβλέπεται στο 
άρθρο 108 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, αν, κατά την περίοδο 
χορήγησής τους, πληρούν τους όρους του κανονισμού που 
κηρύσσει ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων συμβατές με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 
ΣΛΕΕ, και σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 994/98 του Συμβουλίου ( 1 ). 

(24) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
στις 7-8 Φεβρουαρίου 2013 και λαμβάνοντας υπόψη τους 
ειδικούς στόχους που αναφέρονται στη ΣΛΕΕ όσον αφορά 
τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που αναφέρονται στο 
άρθρο 349 ΣΛΕΕ, το καθεστώς της Μαγιότ τροποποιήθηκε 
με την απόφαση 2012/419/ΕΕ ( 2 ) του Ευρωπαϊκού Συμβου 
λίου, προκειμένου να καταστεί νέα εξόχως απόκεντρη περι 
φέρεια από την 1η Ιανουαρίου 2014. Προκειμένου να διευ 
κολυνθεί και να προωθηθεί η εστιασμένη και ταχεία ανά 
πτυξη των υποδομών στη Μαγιότ, θα πρέπει να είναι κατ' 
εξαίρεση δυνατόν να καταβληθεί τουλάχιστον 50 % του 
μεριδίου που αντιστοιχεί στο ΕΤΠΑ από το συνολικό κον 
δύλιο που αναλογεί στη Μαγιότ σε πέντε από τους θεματι 
κούς στόχους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.
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( 1 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1998 
για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατι 
κών ενισχύσεων (ΕΕ L 142 της 14.5.1998, σ. 1) 

( 2 ) Απόφαση 2012/419/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 
2012, σχετικά με την τροποποίηση του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 204 της 31.7.2012, σ. 131)



(25) Προκειμένου να συμπληρωθούν ορισμένα μη ουσιώδη στοι 
χεία στον παρόντα κανονισμό, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η 
Επιτροπή να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
ΣΛΕΕ,βάσει λεπτομερών κανόνων για τα κριτήρια επιλογής 
και διαχείρισης καινοτόμων δράσεων. Θα πρέπει επίσης να 
ανατεθεί στην Επιτροπή τέτοιου είδους αρμοδιότητα ώστε να 
μπορεί να τροποποιεί το Παράρτημα Ι στον παρόντα κανο 
νισμό προκειμένου να επιφέρει προσαρμογές, όπου αυτό 
δικαιολογείται, για να εξασφαλίζει την αποτελεσματική αξιο 
λόγηση της προόδου κατά την υλοποίηση των επιχειρησια 
κών προγραμμάτων. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή οφείλει, κατά την προετοιμα 
σία και σύνταξη των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, να δια 
σφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και απαραίτητη διαβίβαση 
των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο. 

(26) Καθώς ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ενί 
σχυση της οικονομικής, κοινωνικής και χωρικής συνοχής για 
τη μείωση των κύριων περιφερειακών ανισορροπιών στην 
Ένωση, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη 
μέλη ενώ αντίθετα μπορεί, λόγω της έκτασης των ανισοτήτων 
μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διάφορων περιφερειών, 
της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών και των 
περιορισμένων οικονομικών πόρων των κρατών μελών και 
των περιφερειών, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπε 
δο, η Ένωση μπορεί να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή 
της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συν 
θήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο 
παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει το μέτρο που είναι ανα 
γκαίο για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. 

(27) Ο παρών κανονισμός αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου ( 1 ). Για λόγους σαφήνειας, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1080/2006 θα πρέπει, συνεπώς, να καταργηθεί. Εντού 
τοις, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να επηρεάζει ούτε 
τη συνέχιση ούτε την τροποποίηση της συνδρομής την οποία 
έχει εγκρίνει η Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1080/2006 ή κάθε άλλης νομοθετικής πράξης που 
διέπει τη συνδρομή αυτή την 31η Δεκεμβρίου 2013. Ο εν 
λόγω κανονισμός ή η εν λόγω άλλη νομοθετική πράξη θα 
πρέπει κατά συνέπεια να εξακολουθεί να διέπει μετά την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 τη συνδρομή αυτή ή τις σχετικές πράξεις 
έως την ολοκλήρωσή τους. Οι αιτήσεις για τη λήψη συν 
δρομής που υποβλήθηκαν ή εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 θα πρέπει να εξακολου 
θούν να είναι έγκυρες. 

(28) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση εφαρμογή των 
προβλεπόμενων σε αυτόν μέτρων, ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής 
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ I 

Κοινές διατάξεις 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το αντικείμενο του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το πεδίο εφαρμογής 
της συνδρομής που αυτό παρέχει όσον αφορά τον στόχο «Επενδύ 
σεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και τον στόχο της Ευρω 
παϊκής Εδαφικής Συνεργασίας καθώς και τις ειδικές διατάξεις σχε 
τικά με τη στήριξη του ΕΤΠΑ για το στόχο «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση». 

Άρθρο 2 

Αρμοδιότητα του ΕΤΠΑ 

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της στήριξης που στο 
χεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και χωρικής συνο 
χής με τη μείωση των κύριων περιφερειακών ανισορροπιών στην 
Ένωση μέσω της στήριξης της βιώσιμης αναπτυξιακής και διαρθρω 
τικής προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβα 
νομένης της μετατροπής των βιομηχανικών περιφερειών που βρί 
σκονται σε παρακμή και των περιφερειών των οποίων η ανάπτυξη 
καθυστερεί. 

Άρθρο 3 

Πεδίο εφαρμογής της συνδρομής του ΕΤΠΑ 

1. Το ΕΤΠΑ στηρίζει τις ακόλουθες δραστηριότητες ώστε να 
συμβάλλει στις επενδυτικές προτεραιότητες που ορίζονται στο 
άρθρο 5: 

α) παραγωγικές επενδύσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία και 
τη διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης μέσω άμεσης ενί 
σχυσης επενδύσεων σε ΜΜΕ· 

β) παραγωγικές επενδύσεις, ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχεί 
ρησης, που συμβάλλουν στις επενδυτικές προτεραιότητες που 
προβλέπονται στο άρθρο 5 σημεία 1 και 4, και, του εάν αυτές 
περιλαμβάνουν συνεργασία μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων και 
ΜΜΕ, στο άρθρο 5 σημείο 2· 

γ) επενδύσεις σε υποδομές που παρέχουν βασικές υπηρεσίες σε 
πολίτες στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των 
μεταφορών και των ΤΠΕ· 

δ) επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, τις υποδομές υγείας, 
έρευνας και καινοτομίας, τις επιχειρηματικές και τις εκπαιδευ 
τικές υποδομές· 

ε) επενδύσεις στην ανάπτυξη ενδογενούς δυναμικού μέσω επενδύ 
σεων πάγιου κεφαλαίου σε εξοπλισμό και υποδομές μικρής 
κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών πολιτιστικού 
και βιώσιμου τουρισμού μικρής κλίμακας, αλλά και των υπη 
ρεσιών που παρέχονται σε επιχειρήσεις, τη στήριξη σε οργανι 
σμούς έρευνας και καινοτομίας και τις επενδύσεις σε τεχνολο 
γία και στην εφαρμοσμένη έρευνα σε επιχειρήσεις·

EL L 347/292 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 

( 1 ) Κανονισμός (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) 
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στ) δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ αρμό 
διων περιφερειακών, τοπικών, αστικών και άλλων δημόσιων 
αρχών, οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και σχετικών 
φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 5 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, μελέτες, προπαρασκευαστικές ενέργειες και 
ανάπτυξη ικανοτήτων. 

2. Βάσει του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, το 
ΕΤΠΑ μπορεί επίσης να στηρίζει διασυνοριακά την από κοινού 
χρήση των ανθρώπινων πόρων, των εγκαταστάσεων και των υποδο 
μών όλων των τύπων σε όλες τις περιφέρειες. 

3. Το ΕΤΠΑ δεν στηρίζει: 

α) τον παροπλισμό ή την κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτρο 
παραγωγής· 

β) επενδύσεις για την επίτευξη της μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από δραστηριότητες που παρατίθενται στο πεδίο 
εφαρμογής του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ· 

γ) την παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων 
καπνού· 

δ) επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, κατά την έννοια των 
ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. 

ε) επενδύσεις σε υποδομές αερολιμένων, εκτός και εάν συνδέονται 
με την προστασία του περιβάλλοντος ή συνοδεύονται από επεν 
δύσεις που είναι αναγκαίες για τον περιορισμό ή τη μείωση των 
αρνητικών περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. 

Άρθρο 4 

Θεματική συγκέντρωση 

1. Οι θεματικοί στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 
1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και οι αντίστοιχες επεν 
δυτικές προτεραιότητες που ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος 
κανονισμού στους οποίους μπορεί να συμβάλει το ΕΤΠΑ στο πλαί 
σιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» 
συγκεντρώνονται ως εξής: 

α) σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες: 

i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των πόρων του ΕΤΠΑ σε 
εθνικό επίπεδο κατανέμεται σε δύο ή περισσότερους από 
τους θεματικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 σημεία 1, 2, 3 και 4 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και 

ii) τουλάχιστον 20 % του συνόλου των πόρων του ΕΤΠΑ σε 
εθνικό επίπεδο κατανέμεται αντίστοιχα στον θεματικό στόχο 
που ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 σημείο 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013· 

β) στις περιφέρειες μετάβασης: 

i) τουλάχιστον 60 % του συνόλου των πόρων του ΕΤΠΑ σε 
εθνικό επίπεδο κατανέμεται σε δύο ή περισσότερους από 
τους θεματικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 σημεία 1, 2, 3 και 4 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013· και 

ii) τουλάχιστον 15 % του συνόλου των πόρων του ΕΤΠΑ σε 
εθνικό επίπεδο κατανέμεται στον θεματικό στόχο που ορίζε 
ται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 σημείο 4 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013· 

γ) σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες: 

i) τουλάχιστον 50 % του συνόλου των πόρων του ΕΤΠΑ σε 
εθνικό επίπεδο κατανέμεται σε δύο ή περισσότερους από 
τους θεματικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 σημεία 1, 2, 3 και 4 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013· και 

ii) τουλάχιστον 12 % του συνόλου των πόρων του ΕΤΠΑ σε 
εθνικό επίπεδο κατανέμεται στον θεματικό στόχο που ορίζε 
ται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 σημείο 4 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013. 

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι περιφέρειες των οποίων 
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως κριτήριο επιλεξιμότητας για την προ 
γραμματική περίοδο 2007-2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του 
μέσου όρου του ΑΕΠ της ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς και οι 
περιφέρειες που χαρακτηρίσθηκαν περιφέρειες σταδιακής εξόδου 
κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, οι οποίες όμως 
είναι επιλέξιμες βάσει της κατηγορίας των πιο αναπτυγμένων περι 
φερειών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 90 παράγραφος 2 πρώτο 
εδάφιο στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, θεωρούνται περιφέρειες του 
στόχου μετάβασης. 

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, όλες οι περιφέρειες επι 
πέδου NUTS 2 που αποτελούνται αποκλειστικά από νησιωτικά 
κράτη μέλη ή από νησιά που ανήκουν σε κράτη μέλη τα οποία 
λαμβάνουν στήριξη από το Ταμείο Συνοχής και όλες οι εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, θεωρούνται ως λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες. 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου, το ελάχιστο ποσοστό του ΕΤΠΑ που διατίθεται για μια 
κατηγορία περιφερειών μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που 
αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτή η μείωση αντισταθμίζεται από μία αύξηση στο ποσοστό που 
διατίθεται σε άλλες κατηγορίες περιφερειών. Το σύνολο που προ 
κύπτει σε εθνικό επίπεδο για όλες τις κατηγορίες περιφερειών αντί 
στοιχα για τους θεματικούς στόχους που ορίζονται στα σημεία 1, 2, 
3 και 4 παράγραφος 1 άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1300/2013 και εκείνων που ορίζονται στο σημείο 4 παράγραφος 
1 του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013·δεν θα 
είναι συνεπώς μικρότερο από το σύνολο που προκύπτει σε εθνικό 
επίπεδο από την εφαρμογή των ελάχιστων ποσοστών του ΕΤΠΑ που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου, οι πόροι του Ταμείου Συνοχής που διατίθενται για την 
στήριξη των επενδυτικών προτεραιοτήτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 μπο 
ρούν να συνυπολογίζονται για την επίτευξη των ελάχιστων ποσο 
στών που παρατίθεται στο παρόν άρθρο παράγραφος 1 υποπαρά 
γραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii), στοιχείο β) σημείο ii) και στοιχείο 
γ) σημείο ii). Στην περίπτωση αυτή, το ποσοστό που αναφέρεται 
στο παρόν άρθρο παράγραφος 1 υποπαράγραφος 1 στοιχείο γ) 
σημείο ii) αυξάνεται σε 15 %. Ανάλογα με την περίπτωση, οι 
πόροι αυτοί κατανέμονται κατ’ αναλογία στις διάφορες κατηγορίες 
περιφερειών βάσει του σχετικού ποσοστού τους επί του συνολικού 
πληθυσμού του κάθε κράτους μέλους.
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Άρθρο 5 

Επενδυτικές προτεραιότητες 

Το ΕΤΠΑ στηρίζει τις ακόλουθες επενδυτικές προτεραιότητες στο 
πλαίσιο των θεματικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 9 πρώτη 
παράγραφος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 σύμφωνα με 
τις αναπτυξιακές ανάγκες και τις δυνατότητες ανάπτυξης που περι 
γράφονται στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης και που αναφέρονται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) του εν λόγω 
κανονισμού: 

1) ενίσχυση έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας 
μέσω: 

α) ενίσχυσης των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) 
και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της 
έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων 
ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος· 

β) προαγωγής επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυ 
ξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων 
έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαί 
δευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την 
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνο 
λογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινο 
τομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην 
ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα 
φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδί 
κευσης, καθώς και στήριξης της τεχνολογικής και εφαρμο 
σμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης 
επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής 
και πρώτης παραγωγής ειδικά σε βασικές τεχνολογίες γενι 
κής εφαρμογής και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρ 
μογής· 

2) ενίσχυση της πρόσβασης σε ΤΠΕ και της χρήσης και ποιότητάς 
τους μέσω: 

α) επέκτασης της ανάπτυξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών και 
των δικτύων υψηλών ταχυτήτων και στήριξης της υιοθέτη 
σης των αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στον χώρο 
της ψηφιακής οικονομίας· 

β) ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρο 
νικού εμπορίου και της ενίσχυσης της ζήτησης για ΤΠΕ· 

γ) ενίσχυσης των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, 
ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό 
πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία· 

3) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ μέσω: 

α) προαγωγής της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκό 
λυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυ 
σης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και 
μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων· 

β) ανάπτυξης και εφαρμογής νέων επιχειρηματικών μοντέλων 
για ΜΜΕ, ιδίως σε σχέση με τη διεθνοποίηση· 

γ) στήριξης της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων 
ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών· 

δ) στήριξης της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε 
περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέ 
χουν σε διαδικασίες καινοτομίας· 

4) στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς μέσω: 

α) προαγωγής της παραγωγής και της διανομής ενέργειας 
που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 

β) προαγωγής της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις· 

γ) στήριξης της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρι 
σης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων 
των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης· 

δ) της ανάπτυξης και της εφαρμογής έξυπνων συστημάτων 
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος που λειτουργούν σε 
χαμηλά και μεσαία επίπεδα τάσης· 

ε) προαγωγής στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα 
για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώ 
θησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας 
και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό 
των επιπτώσεων· 

στ) προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολο 
γίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς 
και της υιοθέτησης αυτών· 

ζ) προώθησης της χρήσης συμπαραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για 
χρήσιμη θερμότητα· 

5) προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρό 
ληψης και διαχείρισης κινδύνων μέσω: 

α) στήριξης επενδύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των βασιζόμενων στο οικο 
σύστημα προσεγγίσεων· 

β) προαγωγής επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κιν 
δύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές 
και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών· 

6) διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προαγωγή 
της αποδοτικής χρήσης των πόρων μέσω:
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α) επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποί 
ηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον 
τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των 
αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη 
για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις· 

β) επενδύσεων στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση 
των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα 
του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών 
που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύ 
σεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις· 

γ) διατήρησης, προστασίας, προαγωγής και ανάπτυξης της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς· 

δ) προστασίας και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας και 
του εδάφους και προαγωγής των υπηρεσιών των οικοσυ 
στημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των 
«πράσινων» υποδομών· 

ε) ανάληψης δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλ 
λοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνησης και 
απολύμανσης των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτά 
σεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση 
περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 
την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου· 

στ) προώθησης καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της αποδοτικότερης 
χρήσης των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, των υδά 
των, και σε σχέση με το έδαφος, ή για τη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης· 

ζ) στήριξης της βιομηχανικής μετάβασης προς μια οικονομία 
με αποδοτική χρήση των πόρων, προώθησης της πράσινης 
ανάπτυξης, της οικολογικής καινοτομίας και της διαχείρι 
σης περιβαλλοντικών επιδόσεων στο δημόσιο και τον ιδιω 
τικό τομέα· 

7) προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων 
συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων μέσω: 

α) στήριξης ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου 
μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ· 

β) ενίσχυσης της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύν 
δεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υπο 
δομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών 
κόμβων· 

γ) ανάπτυξης και βελτίωσης συστημάτων μεταφοράς φιλικών 
προς το περιβάλλον(συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
χαμηλού θορύβου) και των συστημάτων χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων και των 
οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των θαλάσσιων μεταφο 
ρών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων, με σκοπό την προαγωγή μίας βιώ 
σιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας· 

δ) ανάπτυξης και αποκατάστασης συνεκτικών και διαλειτουρ 
γικών συστημάτων σιδηροδρόμων υψηλής ποιότητας, και 
προώθησης μέτρων για τη μείωση του θορύβου· 

ε) βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας 
του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων 
διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω 
της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές· 

8) προαγωγή βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη 
της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού μέσω: 

α) στήριξης της ανάπτυξης θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων και 
επενδυτικής στήριξης της αυτοαπασχόλησης, των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων και της δημιουργίας νέων επιχειρήσε 
ων· 

β) στήριξης της φιλικής προς την απασχόληση ανάπτυξης 
μέσω της ανάπτυξης του ενδογενούς δυναμικού ως μέρους 
μιας χωρικής στρατηγικής για συγκεκριμένες περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής βιομηχανικών περι 
φερειών που βρίσκονται σε παρακμή και της βελτίωσης της 
προσβασιμότητας σε ειδικούς φυσικούς και πολιτιστικούς 
πόρους και της ανάπτυξής τους· 

γ) στήριξης πρωτοβουλιών τοπικής ανάπτυξης και ενίσχυσης 
για μηχανισμούς που παροχής υπηρεσιών σε επίπεδο γειτο 
νιάς για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, όταν οι δρά 
σεις αυτές δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονι 
σμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου ( 1 )· 

δ) επενδύσεων σε υποδομές για παροχή υπηρεσιών απασχόλη 
σης· 

9) προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώ 
χειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων, μέσω: 

α) επενδύσεων στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υπο 
δομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και 
τοπική ανάπτυξη, μείωσης των ανισοτήτων όσον αφορά 
την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθησης 
της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρα 
κτήρα και με τη μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε υπη 
ρεσίες σε επίπεδο κοινότητας· 

β) παροχής στήριξης για φυσική, οικονομική και κοινωνική 
αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών 
και αγροτικών περιοχών· 

γ) παροχής στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις· 

δ) επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο στρα 
τηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων· 

10) επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελ 
ματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και διά βίου 
μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών, κατάρτισης και εκπαίδευ 
σης·
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( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 17 Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση Ταμείου 
Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 
(Βλέπε σελίδα 470 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας)·



11) ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και 
όλων των ενδιαφερομένων και αποδοτική δημόσια διοίκηση 
μέσω δράσεων ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και της 
αποδοτικότητας των δημόσιων διοικήσεων και των δημόσιων 
υπηρεσιών που συνδέονται με την υλοποίηση του ΕΤΠΑ και 
για τη στήριξη δράσεων που στηρίζονται από το ΕΚΤ για την 
ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και για την αποδοτικότητα 
της δημόσιας διοίκησης που στηρίζονται από το ΕΚΤ. 

Άρθρο 6 

Δείκτες για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» 

1. Οι κοινοί δείκτες εκροών, όπως ορίζονται στο Παράρτημα I 
του παρόντος κανονισμού, οι ειδικοί δείκτες αποτελέσματος των 
προγραμμάτων και, κατά περίπτωση, οι ειδικοί δείκτες εκροών των 
προγραμμάτων χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 27 παρά 
γραφος 4, το άρθρο 96 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία ii) και iv) 
και στοιχείο γ) σημεία i) και iv) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013. 

2. Για τους κοινούς δείκτες εκροών και τους ειδικούς δείκτες 
αποτελέσματος των προγραμμάτων, οι τιμές βάσης ορίζονται σε 
μηδέν. Οι σωρευτικές ποσοτικοποιημένες τιμές-στόχοι των δεικτών 
αυτών τίθενται για το 2023. 

3. Για τους ειδικούς δείκτες αποτελέσματος των προγραμμάτων, 
οι οποίοι συνδέονται με τις επενδυτικές προτεραιότητες, οι τιμές 
βάσης χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και οι 
στόχοι τίθενται για το 2023. Οι στόχοι μπορούν να εκφράζονται με 
ποσοτικούς ή ποιοτικούς όρους. 

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποί 
ηση του καταλόγου των κοινών δεικτών εκροών στο Παράρτημα 
του παρόντος κανονισμού προκειμένου να κάνει προσαρμογές, όπου 
δικαιολογείται, με σκοπό να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιο 
λόγηση της προόδου κατά την υλοποίηση των επιχειρησιακών προ 
γραμμάτων. 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ III 

Ειδικές διατάξεις για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων χωρικών 
χαρακτηριστικών 

Άρθρο 7 

Βιώσιμη αστική ανάπτυξη 

1. Το ΕΤΠΑ στηρίζει, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμ 
μάτων, την βιώσιμη αστική ανάπτυξη μέσω στρατηγικών που καθο 
ρίζουν ολοκληρωμένες δράσεις για την αντιμετώπιση των οικονομι 
κών, περιβαλλοντικών, κλιματικών, δημογραφικών και κοινωνικών 
προκλήσεων που θίγουν τις αστικές περιοχές, λαμβάνοντας παράλ 
ληλα υπόψη την ανάγκη προώθησης των διασυνδέσεων μεταξύ 
αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου. 

2. Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη διενεργείται μέσω των Ολοκλη 
ρωμένων Χωρικών Επενδύσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ή μέσω ενός ειδικού επιχειρη 

σιακού προγράμματος, ή μέσω ενός ειδικού άξονα προτεραιότητας, 
σύμφωνα με το άρθρο 96 εδάφιο 1 στοιχείο γ) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013. 

3. Λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη χωρική κατάστασή του, 
κάθε κράτος μέλος ορίζει, στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης του, τις 
βασικές αρχές για την επιλογή των αστικών περιοχών στις οποίες 
πρόκειται να εφαρμοστούν ολοκληρωμένες δράσεις βιώσιμης αστι 
κής ανάπτυξης και την ενδεικτική κατανομή για τις εν λόγω δράσεις 
σε εθνικό επίπεδο. 

4. Τουλάχιστον το 5 % των πόρων του ΕΤΠΑ που χορηγήθηκαν 
σε εθνικό επίπεδο βάσει του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» κατανέμονται σε ολοκληρωμένες δράσεις βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο των οποίων πόλεις, υποπεριφερει 
ακοί ή τοπικοί φορείς αρμόδιοι για την υλοποίηση βιώσιμων αστι 
κών στρατηγικών («αστικές αρχές») θα επιφορτιστούν με καθήκοντα 
που συνδέονται τουλάχιστον με την επιλογή πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 123 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013, ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρά 
γραφος 7 του ίδιου κανονισμού. Το ενδεικτικό ποσό που θα δοθεί 
για τους σκοπούς της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ορίζε 
ται στο οικείο επιχειρησιακό πρόγραμμα ή προγράμματα. 

5. Η διαχειριστική αρχή καθορίζει, κατόπιν διαβούλευσης με την 
αστική αρχή, το πεδίο εφαρμογής των καθηκόντων τα οποία πρέπει 
να αναλάβουν οι αστικές αρχές σχετικά με τη διαχείριση των ολο 
κληρωμένων δράσεων για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Η διαχειρι 
στική αρχή καταγράφει επίσημα την απόφασή της. Η διαχειριστική 
αρχή μπορεί να διατηρεί το δικαίωμα του τελικού ελέγχου της 
επιλεξιμότητας των πράξεων πριν από την έγκριση. 

Άρθρο 8 

Καινοτόμες δράσεις στον τομέα της βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης 

1. Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, το ΕΤΠΑ μπορεί να στηρίξει 
καινοτόμες δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, σύμφωνα με το 
άρθρο 92 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. 
Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν μελέτες και πιλοτικά έργα για τον 
προσδιορισμό ή την εξέταση νέων λύσεων σε ζητήματα που συνδέ 
ονται με την βιώσιμη αστική ανάπτυξη και είναι σημαντικά σε 
επίπεδο Ένωσης. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τη συμμετοχή των συνα 
φών εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 κατά την προετοιμασία και 
την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων. 

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού, 
οι καινοτόμες δράσεις μπορεί να στηρίξουν όλες τις αναγκαίες 
δραστηριότητες για την επίτευξη των θεματικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 9 πρώτη παράγραφος του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και αντίστοιχες προτεραιότητες επενδύσεων 
των αντίστοιχων επενδυτικών προτεραιοτήτων που ορίζονται στο 
άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού. 

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 που καθορίζει 
τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις αρχές επιλογής και δια 
χείρισης των καινοτόμων δράσεων που θα στηριχθούν από το ΕΤΠΑ 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
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Άρθρο 9 

Δίκτυο αστικής ανάπτυξης 

1. Η Επιτροπή εγκαθιδρύει, σύμφωνα με το άρθρο 58 του κανο 
νισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, δίκτυο αστικής ανάπτυξης για να 
προάγει τη δημιουργία ικανοτήτων, τη δικτύωση και την ανταλλαγή 
εμπειριών σε επίπεδο Ένωσης μεταξύ των αστικών αρχών που είναι 
αρμόδιες για την υλοποίηση στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυ 
ξης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος 
κανονισμού και αρχών που είναι αρμόδιες για καινοτόμες δράσεις 
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος 
κανονισμού. 

2. Οι δραστηριότητες του δικτύου αστικής ανάπτυξης είναι 
συμπληρωματικές προς εκείνες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο 
διαπεριφερειακής συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγρα 
φος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ). 

Άρθρο 10 

Περιοχές με φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα 

Στα επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το 
ΕΤΠΑ και καλύπτουν περιοχές με σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή 
δημογραφικά μειονεκτήματα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 
121 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 καταβάλλεται ιδιαίτερη 
προσοχή για να αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερες δυσκολίες των εν 
λόγω περιοχών. 

Άρθρο 11 

Υπερβόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες 

Το άρθρο 4 δεν εφαρμόζεται στην ειδική πρόσθετη ενίσχυση για τις 
υπερβόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες. Η ενίσχυση αυτή χορη 
γείται στους θεματικούς στόχους που παρατίθενται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 σημεία 1, 2, 3, 4 και 7 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013. 

Άρθρο 12 

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες 

1. Το άρθρο 4 δεν εφαρμόζεται στην ειδική συμπληρωματική 
ενίσχυση για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. Η εν λόγω ενί 
σχυση χρησιμοποιείται για την αντιστάθμιση των πρόσθετων δαπα 
νών που συνδέονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους περιο 
ρισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ και βαρύνουν τις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, για τη στήριξη: 

α) των θεματικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 9 πρώτη παρά 
γραφος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013· 

β) των υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων και την ενίσχυση νέων 
επιχειρήσεων στις υπηρεσίες μεταφορών· 

γ) πράξεων συνδεόμενων με προβλήματα αποθήκευσης, το υπερβο 
λικό μέγεθος και τη συντήρηση των εργαλείων παραγωγής και 
την έλλειψη ανθρώπινου κεφαλαίου στην τοπική αγορά. 

2. Η ειδική συμπληρωματική ενίσχυση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί επίσης να συμβάλλει στη χρηματοδότηση 
λειτουργικών ενισχύσεων και δαπανών που καλύπτουν υποχρεώσεις 
και συμβάσεις δημόσιων υπηρεσιών στις εξόχως απόκεντρες περιφέ 
ρειες. 

3. Το ποσό στο οποίο εφαρμόζεται το ποσοστό συγχρηματοδό 
τησης είναι αναλογικό με τις πρόσθετες δαπάνες της παραγράφου 1 
που βαρύνουν τον δικαιούχο, μόνο στην περίπτωση λειτουργικής 
ενίσχυσης και δαπανών που καλύπτουν μόνον υποχρεώσεις και 
συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας, μπορεί δε να καλύπτει τα συνολικά 
επιλέξιμα κόστη σε περίπτωση επενδυτικών δαπανών. 

4. Η ειδική συμπληρωματική ενίσχυση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν χρησιμοποιείται για τη 
στήριξη: 

α) πράξεων που αφορούν προϊόντα που απαριθμούνται του Παραρ 
τήματος Ι της ΣΛΕΕ· 

β) ενισχύσεων για τη μεταφορά προσώπων εξουσιοδοτημένων δυνά 
μει του άρθρου 107 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΣΛΕΕ· 

γ) φοροαπαλλαγών και απαλλαγών από κοινωνικές επιβαρύνσεις. 

5. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) 
και β), το ΕΤΠΑ μπορεί να στηρίζει παραγωγικές επενδύσεις σε 
επιχειρήσεις των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, ανεξάρτητα από 
το μέγεθος των εν λόγω επιχειρήσεων. 

6. Το άρθρο 4 δεν εφαρμόζεται στο μερίδιο που αντιστοιχεί στο 
ΕΤΠΑ από το ειδικό κονδύλιο που διατίθεται για την Μαγιότ ως 
εξόχως απόκεντρη περιφέρεια κατά την έννοια του άρθρου 349 
ΣΛΕΕ και τουλάχιστον 50 % αυτού του μεριδίου του ΕΤΠΑ κατα 
νέμεται στους θεματικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 σημεία 1, 2, 3, 4 και 6 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ 1303/2013. 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ III 

Τελικές διατάξεις 

Άρθρο 13 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει ούτε τη συνέχιση ούτε 
την τροποποίηση, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ή της μερικής 
ακύρωσης, της συνδρομής την οποία έχει εγκρίνει η Επιτροπή βάσει 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 ή οποιασδήποτε άλλης 
νομοθετικής πράξης που διέπει τη συνδρομή αυτή στις 31 Δεκεμ 
βρίου 2013. Ο εν λόγω κανονισμός ή η εν λόγω άλλη νομοθετική 
πράξη εξακολουθεί κατά συνέπεια, να διέπει μετά την 31η Δεκεμ 
βρίου 2013 τη συνδρομή αυτή ή τις πράξεις αυτές μέχρι την 
ολοκλήρωσή τους. Για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας 
παραγράφου η εν λόγω συνδρομή θα καλύπτει τα επιχειρησιακά 
προγράμματα και τα μεγάλα έργα. 

2. Οι αιτήσεις για τη λήψη ενίσχυσης που υποβλήθηκαν ή εγκρί 
θηκαν στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 εξακο 
λουθούν να ισχύουν.
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( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τις ειδικές δια 
τάξεις για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ 
ξης του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Βλέπε σελίδα 
259 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).



Άρθρο 14 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατί 
θεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους του παρόντος 
άρθρου. 

2. Οι αρμοδιότητες για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 και στο 
άρθρο 8 παράγραφος 3 ανατίθενται στην Επιτροπή επ’ αόριστον 
από την 21 Δεκεμβρίου 2013 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 
4 και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί οποι 
αδήποτε στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιο 
ρίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊ 
κής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται στην 
απόφαση. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ισχύουσες 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. 

4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, 
την κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο. 

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει 
του άρθρου 6 παράγραφος 4 και του άρθρου 8 παράγραφος 3 
τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δεν διατύπωσαν αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδό 
τηση πράξης εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη 
λήξη αυτής της προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημέρωσαν αμφότερα την Επιτροπή ότι αποφάσισαν 
να μην εγείρουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται 
κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή 
του Συμβουλίου. 

Άρθρο 15 

Καταργούμενες διατάξεις 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 του παρόντος κανονισμού, ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 καταργείται από την 1η Ιανουα 
ρίου 2014. 

Οι παραπομπές στον καταργηθέντα κανονισμό θεωρούνται ως παρα 
πομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον 
πίνακα αντιστοιχίας που περιέχεται στο Παράρτημα ΙΙ. 

Άρθρο 16 

Ρήτρα επανεξέτασης 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα επανεξετάσουν 
τον παρόντα κανονισμό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα 
με το άρθρο 177 ΣΛΕΕ. 

Άρθρο 17 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη ημέρα από την 
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το άρθρο 12 παράγραφος 6 εφαρμόζεται με ισχύ από 1ης Ιανουα 
ρίου 2014. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2013. 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Ο Πρόεδρος 

M. SCHULZ 

Για το Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος 

R. ŠADŽIUS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» (ΑΡΘΡΟ 6) 

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Παραγωγική επένδυση 

επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται 

επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην 
των επιχορηγήσεων 

επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 

επιχειρήσεις Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται 

EUR Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχει 
ρήσεων (επιχορηγήσεις) 

EUR Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχει 
ρήσεων (όχι επιχορηγήσεις) 

ισοδύναμα πλήρους χρόνου Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται 

Βιώσιμος τουρισμός επισκέψεις/έτος Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες 
τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους 
έλξης επισκεπτών 

Υποδομή ΤΠΕ νοικοκυριά Πρόσθετα νοικοκυριά με πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα με 
ταχύτητα τουλάχιστον 30 Mbps 

Μεταφορές 

Σιδηροδρομικές μεταφορές χιλιόμετρα Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών εκ των οποίων: 
ΔΕΔ-Μ 

χιλιόμετρα Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηρο 
δρομικών γραμμών εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 

Οδικό δίκτυο χιλιόμετρα Συνολικό μήκος νέων δρόμων εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 

χιλιόμετρα Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων 
εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 

Αστικές συγκοινωνίες χιλιόμετρα Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό 

Εσωτερικές πλωτές οδοί χιλιόμετρα Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων εσωτερικών πλωτών οδών 

Περιβάλλον 

Στερεά απόβλητα τόνοι/έτος Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων 

Ύδρευση φυσικά πρόσωπα Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή 
νερού 

Επεξεργασία λυμάτων ισοδύναμο πληθυσμού Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξερ 
γασία λυμάτων 

Πρόληψη και διαχείριση κιν 
δύνων 

φυσικά πρόσωπα Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα 

φυσικά πρόσωπα Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας
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ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Αποκατάσταση του εδάφους εκτάρια Συνολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους 

Φύση και βιοποικιλότητα εκτάρια Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται με στόχο να αποκτήσουν 
καλύτερο καθεστώς διατήρησης 

Έρευνα και καινοτομία 

ισοδύναμα πλήρους χρόνου Αριθμός νέων ερευνητών σε οντότητες που ενισχύονται 

ισοδύναμα πλήρους χρόνου Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις 
ερευνητικών υποδομών 

επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτού 
τα 

EUR Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη στον 
τομέα της καινοτομίας ή της έρευνας και ανάπτυξης 

επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για να εισάγουν προϊόντα 
νέα στην αγορά 

επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για να εισάγουν προϊόντα 
νέα στην εταιρεία 

Ενέργεια και κλιματική αλλαγή 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας MW Πρόσθετη δυναμικότητα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Ενεργειακή απόδοση νοικοκυριά Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατα 
νάλωσης 

kWh/έτος Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των 
δημόσιων κτηρίων 

χρήστες Αριθμός πρόσθετων χρηστών ενέργειας που συνδέονται σε ευφυή 
δίκτυα 

Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου 

τόνοι ισοδυνάμου CO 2 Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπί 
ου 

Κοινωνική υποδομή 

Παιδική φροντίδα και εκπαί 
δευση 

φυσικά πρόσωπα Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης 
που ενισχύονται 

Υγεία φυσικά πρόσωπα Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας 

Ειδικοί δείκτες αστικής ανάπτυξης 

φυσικά πρόσωπα Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με στρατηγικές ολοκληρωμένης 
αστικής ανάπτυξης 

τετραγωνικά μέτρα Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται σε αστικές 
περιοχές 

τετραγωνικά μέτρα Δημόσια ή εμπορικά κτήρια που κτίζονται ή ανακαινίζονται σε 
αστικές περιοχές 

μονάδες στέγασης Κατοικίες που αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 Παρών κανονισμός 

Άρθρο 1 Άρθρο 1 

Άρθρο 2 Άρθρο 2 

Άρθρο 3 Άρθρο 3 

— Άρθρο 4 

Άρθρο 4 Άρθρο 5 

Άρθρο 5 Άρθρο 5 

Άρθρο 6 — 

Άρθρο 7 — 

— Άρθρο 6 

Άρθρο 8 Άρθρο 7 

— Άρθρο 8 

— Άρθρο 9 

Άρθρο 9 — 

Άρθρο 10 Άρθρο 10 

— Άρθρο 11 

Άρθρο 11 Άρθρο 12 

Άρθρο 12 — 

Άρθρο 13 — 

Άρθρο 14 — 

Άρθρο 15 — 

Άρθρο 16 — 

Άρθρο 17 — 

Άρθρο 18 — 

Άρθρο 19 — 

Άρθρο 20 — 

Άρθρο 21 — 

Άρθρο 22 Άρθρο 13 

— Άρθρο 14 

Άρθρο 23 Άρθρο 15 

Άρθρο 24 Άρθρο 16 

Άρθρο 25 Άρθρο 17

EL 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/301



Κοινή Δήλωση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 6 του 
κανονισμού ΕΤΠΑ, του άρθρου 15 του κανονισμού για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία και του 

άρθρου 4 του κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν υπόψη την διαβεβαίωση της Επιτροπής προς τον 
ευρωπαίο νομοθέτη ότι οι κοινοί δείκτες επιδόσεων για τον κανονισμό ΕΤΠΑ, για τον κανονισμό για την 
ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία και για τον κανονισμό για το Ταμείο Συνοχής, που πρόκειται να συμπεριληφθούν 
σε παράρτημα προσαρτημένο σε κάθε έναν από τους εν λόγω κανονισμούς, αποτελούν καρπό μιας εκτεταμένης 
διαδικασίας προπαρασκευής στην οποία συμμετείχαν εμπειρογνώμονες αξιολογητές τόσο της Επιτροπής όσο και 
των κρατών μελών και αναμένεται, κατ' αρχήν, ότι θα παραμείνουν αμετάβλητοι.
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	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου 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

