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σχετικά με την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και/ή βασικής 
υλικής συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 

για την Ελλάδα  
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(ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους1, και ιδίως το άρθρο 8 
παράγραφος 3, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Στις 12/09/2014, η Ελλάδα υπέβαλε, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής 
δεδομένων της Επιτροπής («SFC2014»), το επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής 
και/ή βασικής υλικής συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους στη Ελλάδα. 

(2) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα καταρτίστηκε από την Ελλάδα σε συνεργασία με τους 
ενδιαφερομένους που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 223/2014 και με την Επιτροπή. 

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014, η Επιτροπή αξιολόγησε 
το επιχειρησιακό πρόγραμμα και διατύπωσε παρατηρήσεις σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου, στις 29/10/2014. Η Ελλάδα υπέβαλε 
αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα στις 18/11/2014. 

(4) Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι 
σύμφωνο με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 και συμβάλλει στην επίτευξη των 
στόχων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 

(5) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 223/2014 και καταρτίστηκε σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι του 
κανονισμού αυτού. 

(6) Σύμφωνα με το άρθρο 38 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014, η 
παρούσα απόφαση αποτελεί απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του 
άρθρου 84 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν τα 

                                                 
1 ΕΕ L 72 της 12.03.2014, σ. 1. 
2 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
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στοιχεία που χρειάζονται για να καταστεί δυνατή η ανάληψη υποχρεώσεων από τον 
προϋπολογισμό για αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα. 

(7) Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014, και για 
να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση και να αποφευχθεί η διακοπή της παροχής 
επισιτιστικής βοήθειας, είναι αναγκαίο να οριστεί η περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών 
από την 1 Δεκεμβρίου 2013. 

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 223/2014, είναι αναγκαίο να καθοριστεί για κάθε έτος, καθώς και για όλη την 
προγραμματική περίοδο, το ποσό των συνολικών πιστώσεων της υποστήριξης από το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους και η εθνική συγχρηματοδότηση 
για το επιχειρησιακό πρόγραμμα.  

(9) Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014, οι 
δαπάνες για την τεχνική βοήθεια δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 5 % της κατανομής 
του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. Κατά συνέπεια, είναι 
αναγκαίο να καθοριστεί ένα μέγιστο ποσό πιστώσεων για την εν λόγω δαπάνη. 

(10) Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014, το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα θα πρέπει να εγκριθεί, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  

Άρθρο 1 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και/ή βασικής υλικής συνδρομής για τη στήριξη 
από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους στη Ελλάδα για την περίοδο από 
την 1 Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 υποβλήθηκε στην τελική του έκδοση 
στις 18/11/2014, εγκρίνεται. 

Άρθρο 2 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από 1 Δεκεμβρίου 2013. 

Άρθρο 3 
Το μέγιστο ποσό της συνολικής χρηματοδότησης που προβλέπεται για τη στήριξη από το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους ορίζεται στο παράρτημα Ι. 

Οι συνολικές πιστώσεις για το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανέρχονται σε 280.972.531 ευρώ 
και θα χρηματοδοτηθούν από την ειδική γραμμή 04 06 01 του προϋπολογισμού, σύμφωνα με 
την ονοματολογία του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2014. 

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014, το ανώτατο 
ποσό των πιστώσεων για δαπάνες τεχνικής βοήθειας ανέρχεται σε 14.048.626,55 ευρώ.  

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος είναι στο παράρτημα Ι.  

Άρθρο 4 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία. 

                                                                                                                                                         
προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1). 
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Βρυξέλλες, 15.12.2014 

Για την Επιτροπή 
 Marianne THYSSEN 
 Μέλος της Επιτροπής 

 


