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4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020
23 Νοεμβρίου 2018
Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, η οποία
συγκροτήθηκε με τις με αρ. πρωτ. 1215/18-03-2015 και 2002/10-07-2018
Αποφάσεις του Περιφερειάρχη, συνήλθε στην 4η Συνεδρίαση στις 23 Νοεμβρίου
2018 στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας, μετά την με αρ. πρωτ. 3426/12-11-2018
πρόσκληση του Προέδρου της, Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη, Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας. Στην 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.
«Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 παρέστησαν 34 μέλη με δικαίωμα ψήφου επί
συνόλου 46 μελών, και 5 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, και μετά από πρόταση του Προέδρου, εγκρίθηκε
από τα μέλη η ακόλουθη ημερήσια διάταξη:
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1.
2.
3.

Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης.
Έγκριση Πρακτικών 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης.
Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 20142020
1.
2.
3.
4.

Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020
και ενημέρωση σχετικά με την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 2017.
Αναθεώρηση του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 - Συμπεράσματα /
ευρήματα της 1ης Αξιολόγησης Εφαρμογής.
Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.
Ενημέρωση για την εφαρμογή της στρατηγικής Πληροφόρησης και
Επικοινωνίας.

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.

Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων
 Απαιτήσεις Παρακολούθησης Δεικτών (ΕΥΣΣΑ)
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2.

 Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ – ενέργειες
επιτάχυνσης της εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
 Επόμενη Προγραμματική Περίοδος 2021 – 2027
 Εισήγηση ΕΥΣΣΑ σχετικά με την πορεία διαπραγμάτευσης και
στρατηγικού σχεδιασμού
 Εισήγηση ΕΥΣΕΚΤ του Κανονισμού ΕΚΤ+
Άλλα θέματα

Η Επιτροπή Παρακολούθησης μετά από την παρουσίαση των θεμάτων
της Ημερήσιας Διάταξης και τη συζήτηση που ακολούθησε, κατέληξε στα
παρακάτω συμπεράσματα:
1.

Πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ 2014-2020.

Η ΔΑ του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 ενημέρωσε την Επιτροπή
Παρακολούθησης για την πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος μέχρι σήμερα.
Αναφέρθηκε στα βασικά στοιχεία ενεργοποίησης του Προγράμματος δίνοντας
έμφαση στην εξειδίκευση, τις προσκλήσεις, εντάξεις, νοδε, δαπάνες και τον
άμεσο προγραμματισμό μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Επίσης,
αναφέρθηκαν τα προβλήματα που προέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν ή χρήζουν
αντιμετώπισης. Τέλος, η ΔΑ ενημέρωσε την Επιτροπή για την κατάρτιση,
υποβολή και έγκριση από τις υπηρεσίες της ΕΕ, της Ετήσιας Έκθεσης
Υλοποίησης του Ε.Π. για το έτος 2017.
2.

2η Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων

Η ΔΑ του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 ενημέρωσε την Επιτροπή για την
Αναθεώρηση που υποβλήθηκε.
3. Πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του ΕΠ 2014-2020
Η ΔΑ του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 ενημέρωσε την Επιτροπή για την
πορεία εφαρμογής της εγκεκριμένης εξειδίκευσης του Προγράμματος.
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην ενεργοποίηση των δράσεων ανά Άξονα
Προτεραιότητας, Θεματικό Στόχο και επενδυτική προτεραιότητα καθώς και
στον προγραμματισμό ενεργοποίησης των υπόλοιπων δράσεων.
Σε σχέση με τους ετήσιους στόχους, η ΔΑ ανέφερε ότι τους παρακολουθεί στενά
και προβαίνει σε ενέργειες για την επίτευξή τους.
4. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την
Πληροφόρηση και Επικοινωνία του Προγράμματος και την
αξιολόγηση της Επικοινωνίας.
Η ΔΑ του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 παρουσίασε αναλυτικά στα μέλη της
Επιτροπής τον απολογισμό των δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας για
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το έτος 2018, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Στρατηγική Επικοινωνίας του ΕΠ.
Επίσης, παρουσίασε τον προγραμματισμό των ενεργειών πληροφόρησης &
επικοινωνίας για το έτος 2019.
5. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού


Απαιτήσεις Παρακολούθησης Δεικτών

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ για
τις απαιτήσεις παρακολούθησης των δεικτών του Ε.Π. Συγκεκριμένα,
αναφέρθηκαν οι κανονιστικές και οι άλλες απαιτήσεις σχετικά με την
παρακολούθηση των δεικτών, ο προσανατολισμός της προγραμματικής
περιόδου 2014 – 2020 στην επίτευξη αποτελεσμάτων, οι απαιτήσεις της Γενικής
Αιρεσιμότητας 7, το Πλαίσιο Επίδοσης και οι ανάγκες Αξιολόγησης των Ε.Π.
Επίσης, έγινε αναφορά στην πρόσφατη εμπειρία των ελέγχων των συστημάτων
παρακολούθησης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επισημάνθηκαν οι παράγοντες
αξιοπιστίας των συστημάτων παρακολούθησης των δεικτών. Η Επιτροπή
Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τις ενέργειες των υπηρεσιών της ΕΑΣ στο
πλαίσιο της παρακολούθησης των δεικτών με στόχο την αρωγή των
Διαχειριστικών Αρχών και των Τελικών Δικαιούχων καθώς και για την
εκπλήρωση και την τήρηση των απαιτήσεων παρακολούθησής τους. Τέλος,
έγινε σύντομη αναφορά για τις προβλέψεις της επόμενης προγραμματικής
περιόδου 2021 – 2027 αναφορικά με το σύστημα δεικτών των προγραμμάτων.


Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ – ενέργειες επιτάχυνσης
της εφαρμογής (ΕΥΣΕ)

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε σχετικά από την εκπρόσωπο της
ΕΥΣΕ.


Ενημέρωση για την πορεία διαπραγμάτευσης και στρατηγικού σχεδιασμού
της Επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ για
την πρόταση προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη
προγραμματική περίοδο 2021-2027. Έγινε αναφορά στις πολιτικές
προτεραιότητες που χρηματοδοτούνται, τη μεθοδολογία κατανομής των πόρων
της Πολιτικής Συνοχής και ιδιαίτερα στο αποτέλεσμα της πρότασης και τις
δυσκολίες για τη χώρα μας. Τέλος έγινε αναφορά στις εν εξελίξει
διαπραγματεύσεις επί της πρότασης προϋπολογισμού και του κανονιστικού
πλαισίου.


Ενημέρωση για τον Κανονισμού ΕΚΤ+ της Επόμενης Προγραμματικής
Περιόδου 2021 – 2027

[3]

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε σχετικά από την εκπρόσωπο της
ΕΥΣΕΚΤ.
Άλλα Θέματα
- Η Επιτροπή Παρακολούθησης εκφράζει την κατανόησή της επί των δίκαιων
αιτημάτων των εργαζομένων στη ΜΟΔ Α.Ε. και την πεποίθησή της για την
αναγκαιότητα άμεσης επίλυσής τους, ιδιαίτερα των μισθολογικών.
- Απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Θερμοπύλες, το Φυσικό Αέριο, το
Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) και το ΕΚΤ:
Οι εκπρόσωποι του ΕΤΠΑ θεώρησαν σημαντικό:
α) για τις Θερμοπύλες: Θα πρέπει να υπάρξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση
στην ανάδειξη και προώθηση της ιστορικότητας του χώρου και ως
παράδειγμα τέθηκε η διαμόρφωση του χώρου της μάχης στο Βατερλό στο
Βέλγιο. Τόνισαν ότι δεν θεωρούν ότι οι αποσπασματικές παρεμβάσεις, όπως
προτείνονται μέσω Ολοκληρωμένων Σχεδίων / Πλαισίων, μπορούν να έχουν
το επιθυμητό αποτέλεσμα.
β) για το Φυσικό Αέριο: Λόγω της σημασίας του έργου, του αριθμού των
εμπλεκόμενων φορέων και της ανάγκης συντονισμού τους η ΔΑ Στερεάς
Ελλάδας θα ετοιμάσει για καθεμία από τις αστικές ενότητες υλοποίησης του
έργου (Λαμία-Καρπενήσι, Θήβα-Χαλκίδα και Λιβαδειά-Άμφισσα) λεπτομερές
χρονοδιάγραμμα.
γ) για το ΠΣΕΚ: Τα συμπεράσματα του ΠΣΕΚ θα πρέπει να δημοσιεύονται
(π.χ. στην ιστοσελίδα του ΠΕΠ) και η Επιτροπή Παρακολούθησης να
ενημερώνεται για την υλοποίηση ή μη των προτάσεων ΠΣΕΚ.
Η εκπρόσωπος του ΕΚΤ επεσήμανε:
- την ανάγκη επίσπευσης των ενεργειών υλοποίησης των δράσεων
απασχόλησης και κατάρτισης του θεματικού στόχου 8, λαμβάνοντας υπόψη –
μεταξύ άλλων εργαλείων- τη Μελέτη για τη Διάγνωση των Αναγκών στην
Αγορά Εργασίας στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας καθώς και των
δράσεων Κοινωνικής Οικονομίας του Θεματικού Στόχου 9.
- την ανάγκη διαχειριστικής ετοιμότητας στη μετάβαση της χρηματοδότησης
των δράσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, από το τομεακό
επιχειρησιακό πρόγραμμα της Μεταρρύθμισης του Δημόσιου Τομέα στο ΠΕΠ
Στερεάς Ελλάδας, για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στην εικόνα της
Μεταρρύθμισης στον τομέα αυτό.
- την επιτακτική ανάγκη της επαρκούς και άμεσης αξιοποίησης των πόρων
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για νέες επενδύσεις για την κοινωνική
ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση στην
απασχόληση κοινωνικών ομάδων όπως οι Ρομά, μιας ομάδας η οποία βιώνει
πολλαπλό αποκλεισμό και ζει υπό συνθήκες διαβίωσης μη αποδεκτές σε
καταυλισμούς, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις σε συγκεκριμένους δήμους
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ξεπερνούν τα όρια της ανθρώπινης εξαθλίωσης. Σημειώνεται ότι η Ειδική
Γραμματεία Ρομά έχει σχεδιάσει και προτείνει μία σειρά δράσεων για την
Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας στους δήμους της που εντοπίζονται
συγκεντρώσεις Ρομά, η υλοποίηση των οποίων θα συνέβαλλε σημαντικά στη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους και στην κοινωνική συνοχή και
σταθερότητα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Στερεά Ελλάδα» 2014 - 2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

[5]

