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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ  

Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020   

 

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 

 

Σύγκλιση της Επιτροπής Παρακολούθησης – Ημερήσια Διάταξη 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.), η οποία συγκροτήθηκε με 

την υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3887/18-3-20015 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί 

«Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020”» (ΦΕΚ 682/Β/21-4-2005), συνήλθε σε 

1η Συνεδρίαση στις 3 Ιουλίου 2015 στην Αθήνα, μετά την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

8748/29-6-2015 πρόσκληση της Προέδρου της, Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του 

ΕΤΠΑ και του ΤΣ, κας Ευγενίας Φωτονιάτα. 

Στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. παρέστησαν 50 

μέλη με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 65 μελών και 14 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το 

συνημμένο πίνακα. 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ξεκίνησε η Συνεδρίαση.  

Χαιρετισμούς απήυθυναν η Γενική Γραμματέας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων του 

Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κα Θεοπίστη Πέρκα και η 

Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Charlina Vitcheva. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη. 

 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Διαπίστωση Απαρτίας – Έναρξη Συνεδρίασης. 

2. Χαιρετισμοί.  

3. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης. 

4. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

5. Εισήγηση της Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης. 



    

\\W2003srv\αρχεια\ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020\12_ΕΠΙΤΡΟΠΗ_ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ\1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠ-ΠΑ\1-

ΔΙΑΥΛΟΣ_ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠ.ΠΑ_FINAL\Απόφαση ΕΠ_ΠΑ_03072015.doc 
Σελίδα 2 από 9 

ΚΩΔ. ΑΡ.: Φ.VIII.1_3 Εξερχόμενο Έγγραφο Έκδοση: 7 Ισχύει από: 01/04/2015 

 

ΙΙ.  ΤΟ Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 

– ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Βασικά στοιχεία του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

2. Εξειδίκευση του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

3. Μεθοδολογία και Κριτήρια επιλογής πράξεων. 

4. Συζήτηση – Παρεμβάσεις.  

5. Έγκριση Εξειδίκευσης και Κριτηρίων του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

ΙΙΙ.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Παρουσίαση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του Ε.Π.-

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.. 

2. Συζήτηση – Παρεμβάσεις. 

3. Έγκριση της Στρατηγικής για Πληροφόρηση και Επικοινωνία του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

ΙV.  ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

1. Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων. 

2. Πρόοδος ανάπτυξης του Ενιαίου συστήματος παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ – 

αιρεσιμότητα 7 «στατιστικά συστήματα και δείκτες αποτελέσματος». 

3. Συζήτηση – Παρεμβάσεις. 

V. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 

1. Βασικά στοιχεία του νέου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (εφαρμοστικός νόμος, 

διάρθρωση δομών, νέα στοιχεία κλπ). 

2. Παρουσίαση βασικών αρχών ΟΠΣ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

3. Ενημέρωση για το περιεχόμενο του Πλάνου Αξιολόγησης. 

4. Ενημέρωση για τη χρηματοδοτική Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF). 

5. Συζήτηση – Παρεμβάσεις. 

VΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 Η Επιτροπή Παρακολούθησης μετά από την παρουσίαση των θεμάτων της Ημερήσιας 

Διάταξης και τη συζήτηση που ακολούθησε, κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα: 

 

1.  Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης 

H Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του 

ΕΤΠΑ και του ΤΣ, παρουσίασε στα μέλη τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής 

Παρακολούθησης. 
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει ομόφωνα τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, ο 

οποίος επισυνάπτεται στο συνημμένο Παράρτημα Ι. 

 

2.  Εισήγηση της Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης, Ειδικής Γραμματέως 

Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ  

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, κυρία Ε. Φωτονιάτα, αναφέρθηκε στη συγκυρία και 

στις εξωτερικές συνθήκες, οι οποίες ωστόσο δεν επηρεάζουν με κανένα τρόπο και σε κανένα βαθμό 

το πλαίσιο και τους όρους υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. 

Μέσα από τη διαδικασία της εξειδίκευσης διαμορφώνεται ένα συνεκτικό σχέδιο δράσης με σαφή 

προσανατολισμό και συγκεκριμένους στόχους με μετρήσιμα αποτελέσματα στους Τομείς Υποδομών 

Μεταφορών και Περιβάλλοντος. 

 

3.   Βασικά στοιχεία του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020 

Η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.(ΕΥΔ/ΕΠ-

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.), κυρία Ζωή Παπασιώπη, παρουσίασε τα νέα δεδομένα, τους περιορισμούς και τις 

υποχρεώσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, όπως αυτές καθορίζονται από τους 

Κανονισμούς των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ). Επίσης, παρουσίασε 

τα βασικά στοιχεία σχεδιασμού του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. που αφορούν στην ταυτότητα του 

Προγράμματος, τα χρηματοδοτικά του στοιχεία, τους Στρατηγικούς Στόχους και τις Βασικές 

Προτεραιότητες του, τη δομή και τους Άξονες Προτεραιότητας καθώς και τα Μεγάλα Έργα που 

περιλαμβάνει. 

Η Ευρ. Επιτροπή υπογράμμισε την ανάγκη να προσανατολιστεί η διαχείριση όχι απλώς στις 

απορροφήσεις αλλά στην ποιότητα, τα αποτελέσματα και την επιτυχία του Προγράμματος μέσω της 

εκπλήρωσης των στόχων και των δεικτών του. Η Ευρ. Επιτροπή είναι έτοιμη να συνδράμει, εφόσον 

της ζητηθεί, με βέλτιστες πρακτικές από άλλα Κράτη Μέλη. 

  

4.  Εξειδίκευση του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020 

Η ΕΥΔ / Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. εισηγήθηκε το 1ο «Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Ε.Π.-

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020» (ΕΕΕΠ) στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, το οποίο 

περιλαμβάνει, σύμφωνα με το αρ. 19 του Ν. 4314/2014 : 

i) τη μεθοδολογία και τη διαδικασία της εξειδίκευσης  

ii) το περιεχόμενο της εξειδίκευσης με βάση το εγκεκριμένο Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., ήτοι τις 

δράσεις που πρόκειται να ενεργοποιηθούν μέσω αντίστοιχων προσκλήσεων και  

iii) τον προγραμματισμό των προσκλήσεων και των εντάξεων για το έτος 2015, 

για τους Τομείς Μεταφορών και Περιβάλλοντος καθώς και της Τεχνικής Βοήθειας του 

Προγράμματος. 

Το 1o ΕΕΕΠ αφορά: 

 σε 15 δράσεις/προσκλήσεις για τον Τομέα Μεταφορών, για το ΕΤΠΑ και το ΤΣ, συνολικής 

Δημόσιας Δαπάνης 2.117 εκατ. € 



    

\\W2003srv\αρχεια\ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020\12_ΕΠΙΤΡΟΠΗ_ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ\1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠ-ΠΑ\1-

ΔΙΑΥΛΟΣ_ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠ.ΠΑ_FINAL\Απόφαση ΕΠ_ΠΑ_03072015.doc 
Σελίδα 4 από 9 

ΚΩΔ. ΑΡ.: Φ.VIII.1_3 Εξερχόμενο Έγγραφο Έκδοση: 7 Ισχύει από: 01/04/2015 

 

 σε 33 ομάδες δράσεων για τον Τομέα Περιβάλλοντος, για το ΕΤΠΑ και το ΤΣ, συνολικής 

Δημόσιας Δαπάνης 1.403 εκατ. €.  

 8 δράσεις Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος για το ΕΤΠΑ και το ΤΣ συνολικής Δημόσιας 

Δαπάνης 24,7 εκατ. €. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την ΕΥΔ / Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. κατά τη διάρκεια 

της συνεδρίασης για τροποποιήσεις και προσθήκες επί των αναρτημένων κειμένων στο ΔΙΑΥΛΟ, 

που αφορούν στην εξειδίκευση, ως εξής: 

 Αναδιαμορφώθηκε ο Πίνακας της Ενότητας Β, προκειμένου να ενσωματωθεί η 

πληροφορία για τους Άξονες Προτεραιότητας 10-16 του Τομέα Περιβάλλοντος. 

 Έγιναν διορθώσεις στα κείμενα της Ενότητας Γ με έμφαση στα στοιχεία εξειδίκευσης 

του Άξονα Προτεραιότητας 14. Πιο συγκεκριμένα, τροποποιήθηκε το κείμενο σχετικά 

με τα υγρά απόβλητα, ως ακολούθως:  

(α) Με τον καθορισμό της εξειδίκευσης ανά ΠΕΠ, σύμφωνα με την ΥΑ εκχώρησης, για 

δράσεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης ύψους 428,5 εκατ. €.  

(β) Με τον καθορισμό της εξειδίκευσης δράσεων  συνολικής Δημόσιας Δαπάνης ύψους 

49 εκατ. € για τμηματοποιημένα (phasing) έργα του τομεακού προγράμματος. 

(γ) Με την απόσυρση της Δράσης 14.6iv.33.33.2 «Μείωση των εκπομπών του CO2 

μέσω πιλοτικών ή καινοτόμων παρεμβάσεων σε μέσα του Λιμενικού Σώματος και της 

Ελληνικής Αστυνομίας», συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 9,5 εκατ.€, η οποία θα 

εξετασθεί σε επόμενη εξειδίκευση, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες επιλεξιμότητας 

και τους ειδικούς στόχους του Προγράμματος. 

 Έγιναν επιμέρους λεκτικές και τεχνικές βελτιώσεις στην ενότητα Γ σε επιμέρους 

δράσεις του Τομέα Μεταφορών και του Τομέα Περιβάλλοντος.  

 Παρουσιάστηκε η εξειδίκευση των Αξόνων Προτεραιότητας 15 και 16 που αφορούν 

στην Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος. 

 Αναδιαμορφώθηκε η Ενότητα Δ – Προγραμματισμός, ώστε να ενσωματωθεί η 

πληροφορία για τους Άξονες Προτεραιότητας  10-16. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Παρακολούθησης εξουσιοδοτεί την ΕΥΔ / Ε.Π.-

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. να κάνει όλες τις απαραίτητες διορθώσεις και να αναρτήσει στο ΔΙΑΥΛΟ και στο 

διαδικτυακό της τόπο τα εγκεκριμένα από αυτήν κείμενα και πίνακες της εξειδίκευσης του 

Προγράμματος. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. μετά την εισήγηση της Προέδρου της και 

λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω: 

εγκρίνει ομόφωνα 

α) τη μεθοδολογία, τη διαδικασία και το περιεχόμενο του 1ου «Εγγράφου Εξειδίκευσης 

Εφαρμογής του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020» (1ου ΕΕΕΠ) και 

β) τον προγραμματισμό των προσκλήσεων και εντάξεων για το έτος 2015 όπως αυτά 

παρουσιάστηκαν στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.. 

Παρατίθεται στο  Παράρτημα ΙΙ  η πρόταση εξειδίκευσης του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.. 
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. αναγνωρίζει ότι η εξειδίκευση του 

Προγράμματος αποτελεί έναν προγραμματισμό σταδιακής ενεργοποίησης του εγκεκριμένου Ε.Π.-

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. εκ μέρους της ΕΥΔ/ Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. καθώς και ότι τα δεδομένα των 

Προσκλήσεων του ΕΕΕΠ, κατά το χρόνο ενεργοποίησής τους, ενδέχεται να διαφοροποιηθούν 

ανάλογα με τις ανάγκες του Προγράμματος ή κάθε δράσης.  

Για το λόγο αυτό εξουσιοδοτεί την ΕΥΔ/ Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. να προβαίνει σε 

τροποποίηση/προσαρμογή στοιχείων των δράσεων/προσκλήσεων που περιλαμβάνονται στο 

εγκεκριμένο 1ο ΕΕΕΠ, μόνο όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, χωρίς άλλη έγκριση από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης.  

Οι τροποποιήσεις/προσαρμογές θα είναι μικρής κλίμακας, στο πλαίσιο της απόφασης της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και του εγκεκριμένου Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. και θα γίνονται μετά από 

γνωμοδότηση της ΕΑΣ και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της (βλ. Ν. 4314/2014, αρ. 14 (3-κ)). Οι 

τροποποιήσεις μπορεί να αφορούν τα στοιχεία που στο Νόμο 4314/2014, αρ. 19, αναφέρονται ως 

ενδεικτικά, ήτοι στους δικαιούχους και στον προϋπολογισμό ή σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πρέπει 

να διαφοροποιηθεί προκειμένου να εκδοθεί απρόσκοπτα η πρόσκληση. 

 

5.   Μεθοδολογία και Κριτήρια επιλογής πράξεων 

Παρουσιάστηκε στα μέλη της Επιτροπής η μεθοδολογία καθώς και τα κριτήρια επιλογής πράξεων 

από την ΕΥΔ / Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α..  Η Επιτροπή Παρακολούθησης εκφράζει την ικανοποίησή της 

για την κατάρτιση των Κριτηρίων σε σχέση με τις προτεινόμενες εξειδικευμένες δράσεις.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την ΕΥΔ / Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. κατά τη διάρκεια 

της συνεδρίασης για λεκτικές βελτιώσεις και προσθήκες επί των αναρτημένων κειμένων στο 

ΔΙΑΥΛΟ, τόσο για τα κριτήρια που θα αξιοποιηθούν για έργα του τομέα μεταφορών όσο και για έργα 

του τομέα περιβάλλοντος. Οι προσθήκες για τα κριτήρια των έργων του τομέα περιβάλλοντος 

προέκυψαν κατόπιν συνεργασίας με την Ευρ. Επιτροπή. 

Σε ότι αφορά τα κριτήρια της Τεχνικής Βοήθειας έχει ληφθεί υπόψη η σχετική επισήμανση της 

ΕΣΑμεΑ  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΥΔ / Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. για τη κατάρτιση 

εξειδικευμένων κριτηρίων επιλογής σε αυτή τη φάση εξειδίκευσης του προγράμματος με δεδομένο 

ότι η θέσπιση κατάλληλων κριτηρίων για την επιλογή πράξεων αποτελεί βασικό στοιχείο για την 

υλοποίηση ποιοτικών έργων που θα οδηγήσουν σε απτά και ορατά αποτελέσματα για τους πολίτες. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος της Επιτροπής Παρακολούθησης που εγκρίνει τα κριτήρια είναι 

κομβικός, δεδομένου ότι η έγκριση κατάλληλων κριτηρίων θα αποτελέσει τη βάση για την 

προετοιμασία από την ΕΥΔ / Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. των προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων 

προς χρηματοδότηση, με μικρές και συγκεκριμένες προσαρμογές όπου απαιτείται.  

Τα κριτήρια θα πρέπει να οδηγούν στην επιλογή πράξεων κατάλληλων για την επίτευξη των στόχων 

του Προγράμματος σε συνάφεια με τους σχετικούς δείκτες και διαδικασίες που βασίζονται στην 

αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας. 

Οι προς ένταξη πράξεις θα πρέπει να εξυπηρετούν τους στόχους και τις αναπτυξιακές αρχές του 

Προγράμματος στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», να σχετίζονται με Θεματικούς 

Στόχους ή Επενδυτικές Προτεραιότητες και να εξειδικεύονται ανά επενδυτική προτεραιότητα με 

αναλυτικό τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ποιοτική επιλογή πράξεων που θα συμβάλλουν στην 
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επίτευξη των στόχων του Προγράμματος και να είναι συμβατές με τις αιρεσιμότητες και 

αυτοδεσμεύσεις του.  

Οι Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι έτοιμες να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις 

ελληνικές αρχές στο έργο τους για τον σχεδιασμό και την εξειδίκευση των κατάλληλων κριτηρίων 

ιδιαίτερα στις  περιπτώσεις κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης δράσεων του Τομέα Περιβάλλοντος. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους αδύναμους δικαιούχους, ούτως ώστε να συμμετέχουν 

ισότιμα στις επικείμενες προσκλήσεις.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Επιτροπή Παρακολούθησης εξουσιοδοτεί την ΕΥΔ / Ε.Π.-

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. να κάνει όλες τις απαραίτητες διορθώσεις και να αναρτήσει στο ΔΙΑΥΛΟ και στο 

διαδικτυακό της τόπο τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης κείμενα. 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω: 

εγκρίνει ομόφωνα 

τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων. 

Τα εγκεκριμένα κριτήρια επισυνάπτονται στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙΙ. 

 

6.  Παρουσίαση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ 

Η ΕΥΔ / Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. παρουσίασε αναλυτικά στα μέλη της Επιτροπής τη Στρατηγική 

Επικοινωνίας  του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020 και τις σχεδιαζόμενες δράσεις Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας για το έτος 2015. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την ΕΥΔ / Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. κατά τη διάρκεια 

της συνεδρίασης για λεκτικές βελτιώσεις και προσθήκες επί της αναρτημένης στρατηγικής 

επικοινωνίας στο ΔΙΑΥΛΟ. Πιο συγκεκριμένα:  

 Προστέθηκε στο κεφάλαιο VI «Μέτρα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας» της 

στρατηγικής επικοινωνίας  αναλυτικά όλο το αντίστοιχο περιεχόμενο του κεφαλαίου ΙΙΙ 

του Οδηγού Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 Ορίστηκε ως Υπεύθυνη Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για το Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. η 

κα Χριστίνα Δρίτσα.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Παρακολούθησης η Επιτροπή Παρακολούθησης εξουσιοδοτεί 

την ΕΥΔ / Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. να κάνει όλες τις απαραίτητες διορθώσεις και να αναρτήσει στο 

ΔΙΑΥΛΟ και στο διαδικτυακό της τόπο τα εγκεκριμένα από αυτήν κείμενα. 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω: 

εγκρίνει ομόφωνα 

την Στρατηγική Επικοινωνίας και τις σχεδιαζόμενες δράσεις για το έτος 2015. 
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7.  Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ κα Σ. 

Ζησοπούλου για τις 15 εκ των προτέρων αιρεσιμότητες (7 γενικές και 8 θεματικές) που 

εφαρμόζονται στο Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., καθώς επίσης και για την πορεία υλοποίησης των δράσεων 

που αφορούν στις 8 αιρεσιμότητες (2 γενικές και 6 θεματικές) που έχουν  αξιολογηθεί ως μη ή 

μερικώς  εκπληρούμενες στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Οι υπόλοιπες 7 αιρεσιμότητες 

(5 γενικές και 2 θεματικές) έχουν  αξιολογηθεί ως εκπληρούμενες καθώς ικανοποιούνται οι 

απαιτήσεις των επιμέρους κριτηρίων. 

Ειδικότερα αναφέρθηκε η πρόοδος εκπλήρωσης που παρουσιάζουν οι θεματικές αιρεσιμότητες 4.1, 

6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3 και οι γενικές αιρεσιμότητες 4 και 7 με βάση τις ενέργειες που έχουν 

περιγραφεί στα επιμέρους σχέδια δράσης.  

Η Ευρ. Επιτροπή υπερτονίζει την ανάγκη έγκαιρης πλήρωσης των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων 

και ιδίως αυτών που σχετίζονται με αυτοδεσμεύσεις εντός των ήδη συμπεφωνηθέντων 

χρονοδιαγραμμάτων. Καταγράφει τις πιθανότητες ενδεχόμενων καθυστερήσεων και ζητά τη 

συνέχιση της διαρκούς επικοινωνίας τόσο για τις καταληκτικής ημερομηνίες όσο και για τα 

ενδιάμεσα βήματα που απαιτούνται. 

 

8.  Πρόοδος ανάπτυξης του Ενιαίου συστήματος παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ – 

αιρεσιμότητα 7 «στατιστικά συστήματα και δείκτες αποτελέσματος» 

Παρουσιάστηκε στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθηση από τον εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ κ. Ι 

Δημητέλλο η πρόοδος ανάπτυξης του Ενιαίου συστήματος παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ 2014-

2020 από την ομάδα εργασίας που λειτουργεί στην ΕΑΣ για το σκοπό αυτό (έγγραφο το οποίο 

εστάλη στις υπηρεσίες της Ε.Ε.), και η πρόοδος εκπλήρωσης της γενικής αιρεσιμότητας 7 

«Στατιστικά συστήματα και δείκτες αποτελέσματος» που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα.  

Έγινε αναλυτική αναφορά στις κυριότερες κανονιστικές απαιτήσεις των δεικτών, στο περιεχόμενο 

του συστήματος καθώς και στις ενέργειες που προγραμματίζονται στο επόμενο διάστημα από την 

Εθνική Αρχή Συντονισμού. 

 

9.  Βασικά στοιχεία του νέου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (εφαρμοστικός νόμος, 

διάρθρωση δομών, νέα στοιχεία κλπ) 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο της ΕΥΘΥ/ΕΑΣ, κα Α. Αθανασίου 

για το κανονιστικό πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, τις νέες υποχρεώσεις και τα 

στοιχεία απλοποίησης του ΣΔΕ και τα βασικά στοιχεία του Νόμου 4314/2014. 

 

10.  Παρουσίαση βασικών αρχών ΟΠΣ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο της ΟΠΣ/ΕΑΣ κ. Ι. Τσοπάνη για 

τα βασικά σημεία που διέπουν τις προσαρμογές του ΟΠΣ στις ανάγκες της προγραμματικής 

περιόδου 2014-20. 

Τα βασικότερα σημεία είναι: 

- Κάλυψη όλων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το νέο θεσμικό πλαίσιο, με έμφαση 

στις διαδικασίες 
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- Το ενιαίο περιβάλλον δικαιούχου/ΔΑ/ΕΦ 

- Υποστήριξη της αποκλειστικής ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων μεταξύ 

δικαιούχου/ΔΑ/ΕΦ, την δημιουργία ηλεκτρονικού φάκελου πράξεων καθώς και άλλων 

απαιτήσεων του e-cohesion. 

Επίσης, ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης των προσαρμογών του ΟΠΣ και το σχετικό 

χρονοδιάγραμμα για τη παραγωγική λειτουργία του συστήματος. 

 

11.  Ενημέρωση για το περιεχόμενο του Πλάνου Αξιολόγησης 

Παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή Παρακολούθησης από τον εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ κ. Ι. 

Δημητρέλλο, οι απαιτήσεις των Κανονισμών ως προς τα θέματα των αξιολογήσεων που θα πρέπει 

να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, οι απαιτήσεις για 

την κατάρτιση του σχεδίου αξιολόγησης του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., καθώς και οι αρμοδιότητες της 

Επιτροπής Παρακολούθησης ως προς τις αξιολογήσεις και το σχέδιο αξιολόγησης του 

Προγράμματος. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τα σημαντικότερα στοιχεία που θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν στο σχέδιο αξιολόγησης, καθώς και για τα χρονικά ορόσημα που θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτισή του. 

Τέλος, η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν από την 

ΕΥΣΣΑ για την καλύτερη υποστήριξη και για το συντονισμό των ΔΑ και προκειμένου τα σχέδια 

αξιολόγησης να έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης κάθε 

Προγράμματος το αργότερο ένα έτος μετά την ημερομηνία έγκρισης κάθε ΕΠ, όπως ορίζεται από 

τον Κανονισμό 1303/2013. 

 

12. Ενημέρωση για τη χρηματοδοτική Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF). 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από τον Προϊστάμενο της ΕΥΣΕ κ. Γ. Λογοθέτη για τη 

θετική εισήγηση της Ε. Επιτροπής (DG MOVE) για την έγκριση των δύο Μεγάλων σιδηροδρομικών 

Έργων (α) Τιθορέα – Λιανοκλάδι-Δομοκός, (β) Ροδοδάφνη - Ψαθόπυργος. 

Οι φάκελοι για τα δύο (2) προαναφερθέντα σιδηροδρομικά έργα υποβλήθηκαν στη Ε. Επιτροπή, 

στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 2014. Αξιολογήθηκαν θετικά και με την έγκριση 

τους δεσμεύονται πόροι ύψους 512 εκατ. € περίπου, καλύπτοντας το 90% περίπου της διαθέσιμης 

για τη χώρα ποσόστωσης από τον φάκελο Ταμείου Συνοχής του CEF. Το ποσοστό δέσμευσης είναι 

το υψηλότερο μεταξύ των 14 Κρατών – Μελών του Ταμείου Συνοχής. 

 

13. Συζητήσεις – Παρεμβάσεις. 

Στη συζήτηση παρενέβησαν οι ακόλουθοι: 

1. Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), κος Αγοραστός 

2.  Προϊσταμένη της ΕΥΔ/ΠΕΠ Κρήτης, κα Κασωτάκη 

3.  Ειδικός Γραμματέας Υδάτων, κος Γκανούλης 

4.  Γενική Γραμματέας ΥΠΑΠΕΝ, κα Μπαριτάκη 

5.  Εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ, κος Λεβέντης 
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6.  Πρόεδρος και εκπρόσωπος του ΤΕΕ, κος Στασινός 

7. Προϊσταμένη της ΕΥΔ/ΠΕΠ Θεσσαλίας κα Σαραφίδου 

8.  Προϊσταμένη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού (τομέα Ναυτιλίας), κα Μπερδεμπέ 

9.  Προϊστάμενος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ), κος Φίρμπας 

10.  Γενικός Διευθυντής Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΑΠΕΝ, κος Μανάλης 

11.  Εκπρόσωπος της WWF ΕΛΛΑΣ, κα Νάντσου 

12.  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΠΕΝ, κα Κούρτελη 

13. Εκπρόσωπος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης 
(Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), κος Καρασταύρου 

14.  Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, κα Χριστοφή 

15.  Συνεργάτης της Γενικής Γραμματέως Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του 
ΥΠΑΠΕΝ, κα Θέμου 

16. Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης 
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, κα Αλέστα 

17. Προϊσταμένη Δ/νσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, κα Γκίνη   

18.  Εκπρόσωπος της DG REGIO της Ε. Επιτροπής, κος Σαρτζετάκης 

19.  Εκπρόσωπος της DG ENV της Ε. Επιτροπής, κα Μπαλτζάκη 

Οι παρεμβάσεις αφορούσαν: 

- Προτάσεις για λεκτικές και τεχνικές βελτιώσεις επί των κειμένων της εξειδίκευσης και των 

κριτηρίων, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη κατά την έγκριση των σχετικών κειμένων από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης. 

- Διευκρινίσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων της εξειδίκευσης, οι οποίες απαντήθηκαν από την 

Ειδική Γραμματέα και από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.  

- Επισήμανση από την εκπρόσωπο της WWF επί της διαδικασίας έγκαιρης ανάρτησης των 

κειμένων στο ΔΙΑΥΛΟ, η οποία ελήφθη υπόψη για την επόμενη ενημέρωση και λήψη 

απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης μέσω ΔΙΑΥΛΟΥ. 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 
 
1. Πίνακας συμμετεχόντων μελών στην 1

η
 της Επ-Πα 

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επ-Πα 
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.  
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων 

5. Στρατηγική Επικοινωνίας  του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του 

ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

 

Ευγενία Φωτονιάτα 

Ειδική Γραμματέας 

Διαχείρισης  Τομεακών ΕΠ  

του ΕΤΠΑ και ΤΣ   


