ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020
24 Ιουνίου 2015
Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020, η οποία
συγκροτήθηκε με την με αρ. πρωτ. 1277/18-03-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη,
συνήλθε στην 1η Συνεδρίαση στις 24-06-2015 στην Αγριά Βόλου, μετά την με αρ.
πρωτ. 2860/15-06-2015 πρόσκληση του Προέδρου της, Κωνσταντίνου Αγοραστού,
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.
Στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας
2014-2020 παρέστησαν 31 μέλη με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 38 μελών, και 7
μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τον συν/νο κατάλογο (Παράρτημα Ι).
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, και μετά από πρόταση του Προέδρου, εγκρίθηκε από τα
μέλη η ακόλουθη ημερήσια διάταξη:
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1.
2.
3.
4.

Έναρξη Συνεδρίασης
Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας
Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2014-2020
1. Βασικά στοιχεία του νέου ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020
2. Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020
3. Μεθοδολογία και Κριτήρια επιλογής πράξεων
4. Παρουσίαση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και επικοινωνία του ΕΠ
Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020
5. Παρουσίαση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, πιλοτικές δράσεις
6. Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική ένταξη και την αντιμετώπιση της
φτώχειας (ΠΕΣΚΕ)
7. Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων
8. Πρόοδος ανάπτυξης του Ενιαίου συστήματος παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ –
Αιρεσιμότητα 7 «στατιστικά συστήματα και δείκτες αποτελέσματος»
9. Ενημέρωση για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη-Παρουσίαση εγκυκλίου
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10. Ενημέρωση για το περιεχόμενο του Πλάνου Αξιολόγησης
11. Βασικά στοιχεία του νέου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (εφαρμοστικός
νόμος, διάρθρωση δομών, νέα στοιχεία κλπ)
12. Παρουσίαση βασικών αρχών ΟΠΣ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020
13. Άλλα θέματα
Η Επιτροπή Παρακολούθησης μετά από την παρουσίαση των θεμάτων της Ημερήσιας
Διάταξης και τη συζήτηση που ακολούθησε, κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα:

1.

Κανονισμός
Εσωτερικής
Παρακολούθησης

Λειτουργίας

της

Επιτροπής

Ο
Πρόεδρος
της
Επιτροπής
Παρακολούθησης,
Αγοραστός
Κωνσταντίνος
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας παρουσίασε αναλυτικά στα μέλη τον Κανονισμό Εσωτερικής
Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της
Επιτροπής Παρακολούθησης, ο οποίος επισυνάπτεται στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙ.

2.

Βασικά στοιχεία του νέου ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020

Ο
Πρόεδρος
της
Επιτροπής
Παρακολούθησης,
Αγοραστός
Κωνσταντίνος
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, αναφέρθηκε στα βασικά στοιχεία του Επιχειρησιακού
Προγράμματος.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τα Βασικά στοιχεία του νέου ΕΠ
Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως παρουσιάστηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και
καταγράφηκαν συνοπτικά στην παρουσίαση που απεστάλη στα Μέλη της Επιτροπής.

3.

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020

Η ΔΑ του ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020 εισηγήθηκε το 1ο Έγγραφο
«Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας 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 ΕΠ, ήτοι τις δράσεις
που πρόκειται να ενεργοποιηθούν μέσω αντίστοιχων προσκλήσεων και
iii)

τον προγραμματισμό των προσκλήσεων και των εντάξεων για το έτος 2015.

Το 1o ΕΕΕΠ αφορά σε εξειδίκευση 13 συνολικά δράσεων από τις οποίες οι 11 δράσεις
οδηγούν σε προσκλήσεις, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 154.213.969 € τα στοιχεία των
οποίων παρατίθενται συνοπτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ (πίνακας 4 του ΕΕΕΠ).
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ μετά την εισήγηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω:
εγκρίνει
α) τη μεθοδολογία, τη διαδικασία και το περιεχόμενο του 1ου ΕΕΕΠ με την εξής
τροποποίηση: στην περιγραφή της Δράσης 9iii.2α.5.1.2 «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική
υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» :
απαλείφεται το «μέσα από κατάλληλα επιμορφωμένο Ειδικό Βοηθητικό & Εκπαιδευτικό
προσωπικό, το οποίο υποστηρίζει τους μαθητές στη σχολική τάξη παράλληλα με τον
εκπαιδευτικό».
β) τον προγραμματισμό των προσκλήσεων και εντάξεων για το έτος 2015 όπως αυτά
παρουσιάστηκαν στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης με τις εξής παρατηρήσεις :
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ αναγνωρίζει ότι η εξειδίκευση του ΕΠ αποτελεί
έναν προγραμματισμό σταδιακής ενεργοποίησης του εγκεκριμένου ΕΠ εκ μέρους της
ΔΑ καθώς και ότι τα δεδομένα των Προσκλήσεων του ΕΕΕΠ, κατά το χρόνο
ενεργοποίησής τους, ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του ΕΠ ή
κάθε δράσης. Για το λόγο αυτό εξουσιοδοτεί τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ να προβαίνει
σε
τροποποίηση/προσαρμογή
στοιχείων
των
δράσεων/προσκλήσεων
που
περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο 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 ΕΠ 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. Τα μέλη της
Επιτροπής Παρακολούθησης θα ενημερώνονται σχετικά μέσω του Διαύλου.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ συμφωνεί με την πρόταση του προέδρου της να
υποβληθεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η προκήρυξη δράσεων, μετά την
έγκριση της εξειδίκευσης τους και των αντιστοίχων κριτηρίων, που παρότι εντάσσονται
σε επενδυτικές προτεραιότητες που δεσμεύονται από την εκπλήρωση αιρεσιμοτήτων ή
αυτοδεσμεύσεων, δεν επηρεάζονται ουσιαστικά από αυτές, αποτελούν πιλοτικές
δράσεις και αφορούν στην επενδυτική προτεραιότητα 6.α (διαχείριση απορριμμάτων).

4.

Μεθοδολογία και Κριτήρια επιλογής πράξεων

Παρουσιάστηκε στα μέλη της Επιτροπής η μεθοδολογία καθώς και τα κριτήρια επιλογής
πράξεων των δράσεων του πίνακα 4 του ΕΕΕΠ.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης, ενέκρινε τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των
παραπάνω δράσεων και εξουσιοδότησε τη Διαχειριστική Αρχή να προσαρμόσει τα
κριτήρια της ομάδας Ε «Διοικητική Χρηματοοικονομική & Επιχειρησιακή ικανότητα
δυνητικού δικαιούχου» σύμφωνα με τον οδηγό που θα εκδώσει η ΕΑΣ. Επίσης
3

εξουσιοδοτεί τη ΔΑ να προβαίνει σε μικρές, ήσσονος σημασίας αλλαγές στην
εξειδίκευση των κριτηρίων, προκειμένου να καθίστανται πιο σαφή και αποτελεσματικά.

5.

Παρουσίαση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία
του ΕΠ

Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος παρουσίασε αναλυτικά στα
μέλη της Επιτροπής τη Στρατηγική Επικοινωνίας του ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας και τις
σχεδιαζόμενες δράσεις Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για το τρέχον έτος.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης, ενέκρινε την Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020 και τις
σχεδιαζόμενες δράσεις για το τρέχον έτος του ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας.

6.

Παρουσίαση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης- πιλοτικές
δράσεις

Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος παρουσίασε αναλυτικά στα
μέλη της Επιτροπής τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης, ενημερώθηκε για την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

7.

Περιφερειακή Στρατηγική για την
αντιμετώπιση της φτώχειας (ΠΕΣΚΕ)

κοινωνική

Ένταξη

και

την

Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος παρουσίασε αναλυτικά στα
μέλη της Επιτροπής την Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη και την
αντιμετώπιση της φτώχειας.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης, ενημερώθηκε για την Περιφερειακή Στρατηγική για την
κοινωνική ένταξη και την αντιμετώπιση της φτώχειας.

8.

Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τις 27 εκ των προτέρων αιρεσιμότητες
(7 γενικές και 20 θεματικές) που εφαρμόζονται στο «ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014 –
2020» καθώς επίσης και για την πορεία υλοποίησης των δράσεων που αφορούν στις 18
αιρεσιμότητες (2 γενικές και 16 θεματικές) που έχουν αξιολογηθεί ως μη ή μερικώς
εκπληρούμενες στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Οι υπόλοιπες 9
αιρεσιμότητες (5 γενικές και 4 θεματικές) έχουν αξιολογηθεί ως εκπληρούμενες καθώς
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των επιμέρους κριτηρίων.
Ειδικότερα αναφέρθηκε η πρόοδος εκπλήρωσης που παρουσιάζουν οι θεματικές
αιρεσιμότητες 1.1, 1.2, 2.1, 4.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.5, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2,
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10.4 και οι γενικές αιρεσιμότητες 4 και 7, με βάση τις ενέργειες που έχουν περιγραφεί
στα επιμέρους σχέδια δράσης.
Σημειώθηκε δε η ολοκλήρωση της κατάρτισης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης (θεματική αιρεσιμότητα 1.1) και η αποστολή της στις υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και η πορεία της Περιφερειακής Στρατηγικής για την
Κοινωνική ένταξη (θεματική αιρεσιμότητα 9.1) που ολοκληρώνεται στο αμέσως
προσεχές διάστημα, από τη Διαχειριστική Αρχή.

9.

Πρόοδος ανάπτυξης του Ενιαίου συστήματος παρακολούθησης
δεικτών ΕΣΠΑ – αιρεσιμότητα 7 «στατιστικά συστήματα και δείκτες
αποτελέσματος»

Παρουσιάστηκε στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης 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.

10. Ενημέρωση για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη-Παρουσίαση
εγκυκλίου
Παρουσιάστηκε στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης η Εγκύκλιος για την
εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, μέσω των Ολοκληρωμένων
Χωρικών Επενδύσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ ΒΑΑ) για τις αστικές
περιοχές και άλλων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) για περιοχές εκτός
αστικών συγκεντρώσεων.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για το θεσμικό πλαίσιο, τις περιοχές
παρέμβασης, τα βασικά στοιχεία συγκρότησης των Στρατηγικών ΟΧΕ, τους αρμόδιους
φορείς και τα ενδεικτικά κριτήρια για την επιλογή των ΟΧΕ από την Ε.Α.Σ.
Επιπλέον παρουσιάσθηκε προτεινόμενη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης των ΟΧΕ
με στάδια που θα περιλαμβάνουν την προετοιμασία των Στρατηγικών ΟΧΕ, την
αξιολόγηση και την επιλογή των προτάσεων που θα υποβληθούν καθώς και την
παρακολούθηση της εφαρμογής τους.
Τέλος, επισημάνθηκε η λειτουργία του Δικτύου για το συντονισμό και την
παρακολούθηση των ΟΧΕ και ζητήθηκε η συμμετοχή σ’ αυτό εκπροσώπων που θα
ορίσουν οι Διαχειριστικές Αρχές των ΕΠ.
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11.

Ενημέρωση για το περιεχόμενο του Πλάνου Αξιολόγησης

Παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή Παρακολούθησης 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 Επιχειρησιακού Προγράμματος, 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 και την ΕΥΣΕΚΤ για την καλύτερη υποστήριξη και για το
συντονισμό των ΔΑ και προκειμένου τα σχέδια αξιολόγησης να έχουν ολοκληρωθεί και
εγκριθεί από την ΕπΠα κάθε Προγράμματος το αργότερο ένα έτος μετά την ημερομηνία
έγκρισης κάθε ΕΠ, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό 1303/2013.

12.

Βασικά στοιχεία του νέου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
(εφαρμοστικός νόμος, διάρθρωση δομών, νέα στοιχεία κλπ)

Παρουσιάστηκαν στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης τα βασικά στοιχεία του
νέου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (εφαρμοστικός νόμος, διάρθρωση δομών,
νέα στοιχεία κλπ), από την Ε.Υ.Θ.Υ.

13.

Παρουσίαση βασικών αρχών ΟΠΣ για την προγραμματική περίοδο
2014-2020

Παρουσιάστηκαν στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης οι βασικές αρχές ΟΠΣ για
την προγραμματική περίοδο 2014-2020, από την Ε.Υ. Ο.Π.Σ.

14.

Άλλα θέματα

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΥΔ για την κατάρτιση
εξειδικευμένων κριτηρίων επιλογής σε αυτή τη φάση εξειδίκευσης του προγράμματος
με δεδομένο ότι η θέσπιση καταλλήλων 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 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
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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 επίτευξη των στόχων του Προγράμματος
και να είναι συμβατές με τις αιρεσιμότητες και αυτοδεσμεύσεις του.
Οι Υπηρεσίες της Επιτροπής είναι έτοιμες να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις ελληνικές
αρχές στο έργο τους για τον σχεδιασμό και την εξειδίκευση των κατάλληλων
κριτηρίων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους αδύναμους δικαιούχους ούτως
ώστε
να
συμμετέχουν
ισότιμα
στις
επικείμενες
προσκλήσεις.
Προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση του Προγράμματος, η Επιτροπή συνιστά την
τάχιστη ολοκλήρωση της εξειδίκευσης και των κριτηρίων του Προγράμματος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 - 2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένα:
- Παράρτημα I : - Κατάλογος Παρόντων Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης
(με δικαίωμα ψήφου / χωρίς δικαίωμα ψήφου)

-

Παράρτημα IΙ : Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας

- Παράρτημα IIΙ : Πίνακας 4 του ΕΕΕΠ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΜΕΛΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Κωνσταντίνος Αγοραστός, Πρόεδρος Επ. Πα., Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Αλέξανδρος Χαρίτσης, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ / Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού
Μελπομένη Σαραφίδου, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ευγενία Μαμάη, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) / Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού
Κατερίνα Γιάντσιου, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
(ΕΥΣΕΚΤ) / ΕΑΣ / Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
Δημήτριος Παππάς, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020
Αλίκη Παππά, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Μπάρδας Ηλίας, ΜΟΔ ΑΕ
Μαρία Οικονόμου, ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Δημήτριος Τσαλέμης, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (τομέας Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
Παναγιώτα Σαμπάνη, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (τομέας
Παιδείας)
Κοσμάς Σιδηρόπουλος, ΕΥΤΟΠ - Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
(τομέας Πολιτισμού)
Μιχαήλ Καραχάλιος, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τομέας
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
Σταύρος Διβάνης, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας
Ουρανία Οικονόμου, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ (ΕΥΕΕΚΤ) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δημήτριος Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων, μέλος ΔΣ ΚΕΔΕ, ΚΕΔΕ.
Αθανάσιος Νασιακόπουλος, Δήμαρχος Κιλελέρ, ΠΕΔ Θεσσαλίας
Δωροθέα Κολινδρίνη, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων - Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ)
Δημήτριος Κουρέτας, Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Θεσσαλίας
Ράλλης Τσιουλάκης, Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ)
Νικόλαος Παϊτέρης, Ομοσπονδία Θεσσαλίας Ελλήνων ΡΟΜ
Δημήτρης Βασιλείου, Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ)
Απόστολος Παπαδούλης, Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων
Ευάγγελος Αγγελάκης, Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕE)
Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
Κωνσταντίνος Λεβέντης, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
Βασίλειος Τσιώνας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)
Σπυρίδωνας Βαλιώτης, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ)
Κωνσταντίνος Γρουσόπουλος, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο (ΓΕΩΤΕΕ)
Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής - ΣΕΠΕ
Λάμπρος Ιωακείμ, ταμίας Κοι.Σ.Π.Ε. ΕΥ ΖΗΝ - Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας

ΜΕΛΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Φανή Καραμήτσα, Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων/ Υπ.Οικονομίας, Υποδομών,Ναυτιλίας, Τουρισμού
Βασιλική Ρήγα, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης (EMPL) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ελλίτσα Δαλαμπούρα Γενική Δ/νση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (REGIO) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
Γεώργιος Μπαχτσεβάνος, Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Σμάρω Ζησοπούλου Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Αναστασία Σιδέρη Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
Πολυξένη Φλέτσου Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 – 2020
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Άρθρο 1
Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ. Πα.) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» (ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) του ΕΣΠΑ 2014 - 2020
συγκροτήθηκε με την αριθ. 1277/18-03-2015 (ΦΕΚ 477/τ. Β΄/27-3-2015) Απόφαση
του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, στην οποία καθορίζεται η αποστολή και εξειδικεύονται οι
αρμοδιότητές της σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α 265) και τα
άρθρα τα άρθρα 47, 48, 49 και 110 του κανονισμού ΕΕ 1303/2013.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»:
1. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Επιτροπής
«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» στις οποίες και προεδρεύει.

Παρακολούθησης

του

Π.Ε.Π.

2. Καθορίζει την ημερήσια διάταξη σύμφωνα με το άρθρο 4.
3. Διευθύνει τη συζήτηση και τις εργασίες των συνεδριάσεων.
4. Υπογράφει τα πρακτικά, τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων
της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Άρθρο 3
Συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» συνεδριάζει τουλάχιστον μια
φορά ετησίως ή και τακτικότερα κατά την κρίση του Προέδρου της. Η Επιτροπή
Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της με πρόσκλησή του, είτε με
πρωτοβουλία του, είτε ύστερα από αίτηση τουλάχιστον του ενός τρίτου των μελών της
με δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 4
Ημερήσια Διάταξη
Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημερήσια διάταξη μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και την υποβάλλει για έγκριση κατά την
έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης που έχουν δικαίωμα ψήφου, μπορούν να
υποβάλουν γραπτώς θέματα, τουλάχιστον 3 εργάσιμες μέρες, πριν τη συνεδρίασή της,
προκειμένου να περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.
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Θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και προτείνονται προς
συζήτηση από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης κατά τη συνεδρίαση της
Επιτροπής, συζητούνται με τη σύμφωνη γνώμη του σώματος.

Άρθρο 5
Πρόσκληση στα μέλη
Οι προσκλήσεις, η ημερήσια διάταξη καθώς και τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται
για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης διαβιβάζονται μέσω της
επιχειρησιακής πλατφόρμας «ΔΙΑΥΛΟΣ» στα μέλη κατά κανόνα τουλάχιστον 10
εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίασή της.
Για την ενημέρωση και προετοιμασία των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης
ενημερώνεται η ιστοσελίδα του Π.Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» (www.thessalia-espa.gr) με
επικαιροποιημένα στοιχεία και πληροφορίες για το Ε.Π.

Άρθρο 6.
Λήψη αποφάσεων
Α. Διαδικασία λήψης αποφάσεων
Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει απαρτία όταν παρίσταται το 60% των μελών με
δικαίωμα ψήφου.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνονται σε πνεύμα συναίνεσης.
Σε περίπτωση που μία απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί με τη συναίνεση όλων των
μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης, η απόφαση αυτή λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών της που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Β. Γραπτή διαδικασία
Για επείγοντα θέματα ή για θέματα για τα οποία υπάρχει εξουσιοδότηση από την
Επιτροπή Παρακολούθησης, ο Πρόεδρος πραγματοποιεί τη γραπτή διαδικασία, με την
υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, ως ακολούθως:
i.

Αποστέλλει στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης σχέδιο εισήγησης μέσω
της επιχειρησιακής πλατφόρμας «ΔΙΑΥΛΟΣ».

ii.

Τα μέλη εντός 10 εργάσιμων ημερών πρέπει να εκφράσουν γραπτά τη γνώμη
τους, μέσω της επιχειρησιακής πλατφόρμας «ΔΙΑΥΛΟΣ». Η προθεσμία των 10
εργάσιμων ημερών σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις μπορεί να οριστεί σε
μικρότερο διάστημα όχι κάτω των 5 εργάσιμων ημερών.

iii.

Η εισήγηση θεωρείται εγκριθείσα όταν έχει απαντήσει θετικά η απόλυτη
πλειοψηφία
των
εχόντων
δικαίωμα
ψήφου
μελών
της
Επιτροπής
Παρακολούθησης. Η παράλειψη αποστολής γραπτής απάντησης ως ανωτέρω,
εντός των χρονικών ορίων που τίθενται κάθε φορά, θεωρείται ως αποδοχή.

Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση τεχνικού προβλήματος της επιχειρησιακής
πλατφόρμας «ΔΙΑΥΛΟΣ», η αποστολή του σχεδίου εισήγησης ή/και της γραπτής
γνώμης μπορεί να γίνει εναλλακτικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία.
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Γ. Σύνταξη κειμένου Αποφάσεων και Συμπερασμάτων
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και στη βάση της
συζήτησης που διεξάγεται, η γραμματεία της Επιτροπής του άρθρου 9 του παρόντος,
συντάσσει το Σχέδιο της απόφασης και των συμπερασμάτων της Επιτροπής
Παρακολούθησης, το οποίο, μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων και τη σύμφωνη
γνώμη του Προέδρου, διανέμεται στα παρευρισκόμενα μέλη της Επιτροπής
Παρακολούθησης ή παρουσιάζεται από τον Πρόεδρο.

Δ. Οριστικοποίηση και υπογραφή των αποφάσεων και συμπερασμάτων
Το κείμενο οριστικοποιείται, με βάση τις παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής
Παρακολούθησης, είτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είτε εντός προθεσμίας 5
εργάσιμων ημερών για τη λήψη γραπτών παρατηρήσεων μέσω της επιχειρησιακής
πλατφόρμας «ΔΙΑΥΛΟΣ» επί τη βάσει των συζητήσεων που έγιναν κατά τη συνεδρίαση
της Επ. Πα..
Οι αποφάσεις και τα συμπεράσματα της συνεδρίασης υπογράφονται από τον Πρόεδρο
της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Ε. Κοινοποίηση Αποφάσεων και συμπερασμάτων
Με ευθύνη της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι αποφάσεις της Επιτροπής
Παρακολούθησης, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Π.Ε.Π. (www.thessalia-espa.gr)
και στην επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ».

Άρθρο 7
Διεξαγωγή Τεχνικής Σύσκεψης
Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης
και για την καλύτερη προετοιμασία της, δύναται να πραγματοποιηθεί Τεχνική Σύσκεψη,
στην οποία καλούνται από τον Πρόεδρό της, όσοι εκ των μελών της -με ή χωρίς
δικαίωμα ψήφου- κρίνεται ότι είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν.
Επιπλέον, στις Τεχνικές Συσκέψεις δύναται να προσκληθούν και να συμμετάσχουν
στελέχη της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και εμπειρογνώμονες,
εκπρόσωποι Δικαιούχων ή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, εφόσον παρίσταται
ανάγκη.

Άρθρο 8
Υποεπιτροπές – Ομάδες εργασίας
Με στόχο την ενίσχυση τόσο της ενεργού συμμετοχής των μελών της Επιτροπής
Παρακολούθησης, όσο και της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων δημοσίων αρχών και
των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, με απόφαση της Επιτροπής
Παρακολούθησης, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της, δύναται να συγκροτούνται
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μη αμειβόμενες Υποεπιτροπές ή ομάδες εργασίας, οι οποίες θα μελετούν επιμέρους
θέματα που αφορούν στην εξειδίκευση, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος και θα εισηγούνται σχετικά στον
Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης. Οι Υποεπιτροπές ή Ομάδες εργασίας του
Π.Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» μπορούν να συνεργάζονται με τις αντίστοιχες Υποεπιτροπές ή
Ομάδες Εργασίας άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, για θέματα κοινού
ενδιαφέροντος.
Στις προαναφερόμενες Υποεπιτροπές και ομάδες εργασίας, συμμετέχουν στελέχη της
ΕΥΔ του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και στελέχη των φορέων που εκπροσωπούνται
στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Δύναται επίσης να προσκληθούν για να
συμμετάσχουν και εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι αρμοδίων αρχών, Δικαιούχων ή
Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, καθώς και εκπρόσωποι άλλων φορέων,
επαγγελματικών ενώσεων, οικονομικών και κοινωνικών εταίρων που σχετίζονται με το
Π.Ε.Π. και τις παρεμβάσεις του.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι αρμόδια για το
συντονισμό των εργασιών των Υποεπιτροπών και των ομάδων εργασίας καθώς και για
κάθε υποστηρικτική ενέργεια που είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη και
αποτελεσματική λειτουργία τους.
Επιπλέον
στη
Περιφέρεια
Θεσσαλίας
συγκροτείται
Περιφερειακή
Επιτροπή
Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 24Α του Ν. 4314/2014,
η οποία λειτουργεί ως Υποεπιτροπή της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π.
«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 2014-2020.

Άρθρο 9
Γραμματεία – τήρηση πρακτικών
Χρέη γραμματείας της Επιτροπής Παρακολούθησης
Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

εκτελεί

η

Ειδική

Υπηρεσία

Σε κάθε συνεδρίαση η γραμματεία μεριμνά για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης, την
τήρηση μαγνητοφωνημένων πρακτικών, τη σύνταξη των πρακτικών των αποφάσεων
και συμπερασμάτων καθώς και του καταλόγου παρόντων μελών. Το τελικό κείμενο των
πρακτικών εγκρίνεται είτε κατά την έναρξη της συζήτησης της επόμενης συνεδρίασης
της Επιτροπής Παρακολούθησης, είτε με γραπτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 6
του παρόντος.

Άρθρο 10
Κώδικας δεοντολογίας των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης
Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους
ακόλουθους κανόνες δεοντολογίας:
1. Να λαμβάνουν αποφάσεις για το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον και όχι με βάση
την εξυπηρέτηση χρηματοοικονομικών πλεονεκτημάτων ή άλλων ωφελειών
για τους ίδιους ή για άλλους.
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2. Να δηλώνουν στον Πρόεδρο, κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια
συνεδρίασης, κάθε περίπτωση πραγματικής ή ενδεχόμενης σύγκρουσης
συμφερόντων σε σχέση με τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων της
Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος προσδιορίζει αν το μέλος θα
αποκλείεται από τη συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα και από κάθε
συμμετοχή σε οποιαδήποτε σχετική απόφαση της Επιτροπής. Αυτές οι αρχές
ισχύουν εξίσου για τις αποφάσεις και τις απόψεις μέσω γραπτής διαδικασίας.
3. Να ενημερώνουν το φορέα τους ή την ομάδα φορέων που εκπροσωπούν
μετά από κάθε συνεδρίαση ή απόφαση με γραπτή διαδικασία, τόσο για τη
συζήτηση όσο και για τα συμπεράσματα και τις αποφάσεις της Επιτροπής
Παρακολούθησης.
Άρθρο 11
Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής λειτουργίας
Ο παρών Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί
να τροποποιηθεί με απόφαση των μελών της, μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής
Αρχής Συντονισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1ου ΕΕΕΠ
(ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΤΟΥ ΕΕΕΠ
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 – 2020)

15

Κωδ.
ΑΠ
(1)

1

2a

ΔΔ
(2)

Κωδ.
ΘΣ
(3)

ΔΔ
(4)

Κωδ.
Επεν.
Προτ.
(5)

ΔΔ
(6)

ΔΔ
(8)

Κωδ.
Δράσης/
πρόσκλησης
(9)

ΔΔ (10)

1

1.000.000

1β

1.000.000

1.2.1

1.000.000

1β.1.2.1.1

1.000.000

3

10.000.000

3α

10.000.000

1.4.1

10.000.000

3α.1.4.1.1

10.000.000

9i

22.175.000

2α3.1

22.175.000

9i.2a3.1.1.

6.535.905

9iii.2a5.1.1

366.064

9iii

7.625.000

2α5.1

7.625.000
9iii.2a5.1.2

562.000

11.000.000

70.000.000

9

64.675.000

2.β

31.250.000

09

18.750.000

9a

13.000.000

3

100.375.000

6

70.375.000

6β

25.375.000

7α
4

Κωδ.
Ειδικού
στόχου
(7)

130.250.000

07

73.125.000

2β1.1

6.250.000

9α. 2β1.1.1

6.250.000

3.5.1

15.000.000

6β.3.5.1.1

15.000.000

3.5.2

10.375.000

6β.3.5.2.1

5.375.000

7α.4.1.1.1.

47.500.000

4.1.1.

73.125.000
7α.4.1.1.2.

23.125.000

7β.4.2.1.1.

22.500.000

130.250.000
7β

57.125.000

4.2.1.

25.000.000

Κατηγορία
Περιφέρειας
(11)
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

5

5.000.000

-/-

5.000.000

-/-

5.000.000

5.1

5.000.000

ΤΒ.5.1.1

5.000.000

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

6

1.000.000

-/-

1.000.000

-/-

1.000.000

6.1

1.000.000

ΤΒ.6.1.1

1.000.000

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
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Κωδ.
Πεδίου
Παρέμβασης
(12)

ΔΔ
(13)

060
064

550.000
450.000

001

10.000.000

109

6.535.905

111

366.064

111

562.000

053

6.250.000

020

15.000.000

022

5.375.000

024

47.500.000

029

23.125.000

031

18.000.000

034

4.500.000

121
122
123
121
122
123

1.650.000
1.675.000
1.675.000
300.000
300.000
400.000

