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EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 8.10.2019 

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 5655 σχετικά με την έγκριση 

του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας «Ιnterreg-ΜΠΒ ΔΣ Ελλάδας – Πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας» για τα έτη 2014–2020 στο πλαίσιο του 

Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ) 
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EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 8.10.2019 

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 5655 σχετικά με την έγκριση 

του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας «Ιnterreg-ΜΠΒ ΔΣ Ελλάδας – Πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας» για τα έτη 2014–2020 στο πλαίσιο του 

Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ) 

 

CCI 2014TC16I5CB009 

(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. 236/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τον καθορισμό κοινών κανόνων και διαδικασιών 

για την εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης
1
, 

και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Με την εκτελεστική απόφαση C(2015) 5655 της Επιτροπής εγκρίθηκε το πρόγραμμα 

διασυνοριακής συνεργασίας «Ιnterreg-ΜΠΒ ΔΣ Ελλάδας – Πρώην Γιουγκοσλαβικής 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας». 

(2) Στις 15 Φεβρουαρίου 2019 η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας 

κοινοποίησε επίσημα στην Επιτροπή την έναρξη ισχύος της συμφωνίας των Πρεσπών, 

η οποία θεσπίζει τη νέα ονομασία για τη χώρα, «Δημοκρατία της Βόρειας 

Μακεδονίας», και τη σύντομη ονομασία «Βόρεια Μακεδονία». 

(3) Στις 5 Ιουλίου 2019 η Ελλάδα, εξ ονόματος της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της 

Βόρειας Μακεδονίας («η συμμετέχουσα χώρα»), υπέβαλε αίτηση τροποποίησης του 

προγράμματος συνεργασίας. 

(4) Το αίτημα συνοδευόταν από αναθεωρημένο πρόγραμμα συνεργασίας, στο οποίο η 

Ελλάδα πρότεινε τροποποίηση των στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας που 

αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

447/2014 της Επιτροπής
2
 όσον αφορά την αλλαγή του ονόματος μίας συμμετέχουσας 

χώρας, από «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατίας της Μακεδονίας» σε «Δημοκρατία 

της Βόρειας Μακεδονίας». 

(5) Σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 5 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 447/2014 της Επιτροπής, το αίτημα τροποποίησης του προγράμματος 

συνεργασίας αιτιολογείται δεόντως από τη συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της 

                                                 
1
 ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 95. 

2
 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 447/2014 της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2014, σχετικά με τους 

ειδικούς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ) (ΕΕ L 132 της 

3.5.2014, σ. 32). 
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Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας σχετικά με την ονομασία της δεύτερης και 

περιγράφει τον αναμενόμενο αντίκτυπο των αλλαγών του προγράμματος στην 

επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη και στους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο πρόγραμμα, λαμβάνοντας 

υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 231/2014
3
. 

(6) Σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο του εκτελεστικού 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 447/2014 της Επιτροπής, στις 22 Απριλίου 2019, η μεικτή 

επιτροπή παρακολούθησης εξέτασε και ενέκρινε με γραπτή διαδικασία την πρόταση 

για τροποποίηση του προγράμματος συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την αλλαγή 

του ονόματος του αναθεωρημένου προγράμματος συνεργασίας. 

(7) Η Επιτροπή αξιολόγησε το αναθεωρημένο πρόγραμμα συνεργασίας και δεν 

διατύπωσε παρατηρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 3 του εκτελεστικού 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 447/2014 της Επιτροπής.  

(8) Ως εκ τούτου, τα τροποποιημένα στοιχεία του αναθεωρημένου προγράμματος 

συνεργασίας θα πρέπει να εγκριθούν. 

(9) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 

των μέτρων για τις οποίες απαιτείται η γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του 

άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2014. Ωστόσο, η επιτροπή ΜΠΒ ΙΙ θα 

πρέπει να ενημερωθεί για την απόφαση αυτή εντός ενός μήνα από την έκδοσή της. 

(10) Συνεπώς, η εκτελεστική απόφαση C(2015) 5655 θα πρέπει να τροποποιηθεί 

αναλόγως, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  

Άρθρο 1 

Η εκτελεστική απόφαση C(2015) 5655 τροποποιείται ως εξής: 

1. Ο τίτλος του προγράμματος συνεργασίας τροποποιείται ως εξής: «Ιnterreg-ΜΠΒ ΔΣ 

Ελλάδας — Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας», 

2. Ο τίτλος της απόφασης τροποποιείται ως εξής: «Εκτελεστική απόφαση C(2015) 

5655 της Επιτροπής σχετικά με την έγκριση του προγράμματος διασυνοριακής 

συνεργασίας «Ιnterreg-ΜΠΒ ΔΣ Ελλάδας – Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας» 

για τα έτη 2014–2020 στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ 

ΙΙ)»· 

3. Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα της 

παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται μέσω τροποποίησης της συμφωνίας χρηματοδότησης που 

έχει συναφθεί μεταξύ της Επιτροπής, της Ελλάδας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της 

Βόρειας Μακεδονίας. 

                                                 
3
 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης 

Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ) (ΕΕ L 77 της 

15.3.2014, σ. 11). 
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Ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής 

Ανάπτυξης εξουσιοδοτείται να υπογράψει την τροποποίηση της συμφωνίας χρηματοδότησης 

εξ ονόματος της Επιτροπής. 

Άρθρο 3 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία. 

Βρυξέλλες, 8.10.2019 

 Για την Επιτροπή 

 Johannes HAHN 

 Μέλος της Επιτροπής 

 

 


