
 1 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» 2014-2020 

Δράμα, 16 Νοεμβρίου 2018 

Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020 (ΕΠ ΑΜΘ 

2014 – 2020), η οποία συγκροτήθηκε, με την αρίθμ. 1621/17-03-2015 (ΦΕΚ Β΄ 536/06-04-2015) α-

πόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ και τροποποιήθηκε με: 

 την αριθμ. 2542/27-04-2015 (ΦΕΚ Β΄ 835/14-05-2015) (1η τροποποίηση) και 

 την αριθμ. 4056/19.09.2016 (ΦΕΚ 3139/Β/30.09.2016) (2η τροποποίηση) 

συνήλθε στην 4η Συνεδρίασή της, στις 16 Νοεμβρίου 2018 στην Δράμα, μετά την με αριθ. πρωτ. 

3789/25.10.2018 πρόσκληση του Προέδρου της, Χρήστου Μέτιου, Περιφερειάρχη Ανατολικής Μα-

κεδονίας και Θράκης. 

Στην 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΑΜΘ 2014 – 2020 παρέστησαν 37 μέλη 

με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 48 μελών και 9 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου (συνημμένο 1). 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, και μετά από πρόταση του Προέδρου, εγκρίθηκε από τα μέλη η ακό-

λουθη ημερήσια διάταξη: 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης 

2. Έγκριση πρακτικών 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης 

3. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης 

ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 

4. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-

2020 και ενημέρωση σχετικά με την επίτευξη των ετήσιων στόχων του Προγράμματος. 

5. Εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια 

Επιλογής Πράξεων. 
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6. Ενημέρωση σχετικά με την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 2017 και την Πρόταση της 2ης Α-

ναθεώρησης του ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020. 

7. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινω-

νία του Προγράμματος και την αξιολόγηση της Επικοινωνίας. 

8. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζοντίων θεμάτων: 

 Ενημέρωση για τα σχέδια δράσης και την επιτυχή ολοκλήρωση των χρηματοδοτικών 

στόχων. 

 Ενημέρωση σχετικά με τις απαιτήσεις παρακολούθησης των δεικτών τόσο στην τρέχου-

σα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 όσο και στην νέα Προγραμματική Περίοδο 

2021-2027. 

 Ενημέρωση σχετικά με τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 (EKT). 

9. Άλλα θέματα 

 Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 

στην Π-ΑΜΘ. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης μετά από την παρουσίαση και την έγκριση των θεμάτων της Ημε-

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

Α. Πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 και ετήσιοι στόχοι 

Η ΕΥΔ ΕΠ ΑΜΘ 2014 – 2020 ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης για την πρόοδο υλοποίησης 

του Προγράμματος μέχρι σήμερα. Αναφέρθηκε στα βασικά στοιχεία ενεργοποίησης του Προγράμ-

ματος δίνοντας έμφαση στις προσκλήσεις, εντάξεις, νομικές δεσμεύσεις (συμβάσεις), δαπάνες. Επί-

σης, αναφέρθηκαν τα προβλήματα που προέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν ή χρήζουν αντιμετώπι-

σης. 

Επίσης η ΕΥΔ ΕΠ ΑΜΘ ενημέρωσε την Επιτροπή για την πορεία επίτευξης των ετήσιων στόχων του 

Προγράμματος με ειδικότερη αναφορά στους στόχους του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την ΕΥΔ του ΕΠ ΑΜΘ 2014 – 2020 για τις προσπά-

θειες που καταβάλλονται για την επίτευξη του ετήσιου στόχου δαπανών για τον οποίο καταρτίζεται 

τακτικά και παρακολουθείται συστηματικά, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Σχέδιο Δράσης ανά Ταμείο (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ). Καταβάλλε-

ται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μεγιστοποίηση των δαπανών του ΕΠ έως 31-12-2018. 
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξέφρασε την ανάγκη επιτάχυνσης των απαραίτητων ενεργειών τόσο 

από την ΕΥΔ ΕΠ ΑΜΘ και τις Κεντρικές Αρχές όσο και από το σύνολο των Δικαιούχων του ΕΠ ΑΜΘ 

2014 – 2020 ώστε να καλυφθούν οι στόχοι δαπανών για το 2018. Επιπλέον η Επιτροπή Παρακολού-

θησης τόνισε την ανάγκη λήψης των αναγκαίων μέτρων για την επιτάχυνση υλοποίησης του προ-

γράμματος και τη διασφάλιση επίτευξης των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης. 

Ειδικότερα οι εκπρόσωποι της Γ.Δ. REGIO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισήμαναν την ανάγκη ολο-

κλήρωσης εντάξεων στο πρόγραμμα στο ύψος 100% των συνολικών πόρων, μέχρι το τέλος του 

2019. Παράλληλα, αναφέρθηκαν στην ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης της πορείας υλοποί-

ησης του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων έργων όπως το Φυσικό Αέριο, έργα κε-

ντρικών φορέων όπως η προμήθεια εξοπλισμού από την Πυροσβεστική και την Αστυνομία, καθώς 

επίσης και του έργου Αρδάνιο – Μάνδρα, για τις οποίες θεωρούν ότι η άμεση πολιτική παρέμβαση 

του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., είναι καθοριστική. 

Τέλος, όσον αφορά στον τομέα Καινοτομίας – Έρευνας και με δεδομένο ότι στην νέα Προγραμματι-

κή Περίοδο οι σχετικοί πόροι θα ανέλθουν από το 13% που είναι σήμερα, στο 35%, θεωρούν σημα-

ντική την αποτελεσματική λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας. 

Β. Πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 και Μεθοδολογία – Κριτήρια 
Επιλογής Πράξεων 

Η ΕΥΔ ΕΠ ΑΜΘ 2014 – 2020 ενημέρωσε την Επιτροπή για την πορεία εφαρμογής της εξειδίκευσης 

του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην ενεργοποίηση των δράσεων ανά Άξονα Προ-

τεραιότητας, Θεματικό Στόχο και επενδυτική προτεραιότητα καθώς και στον προγραμματισμό ενερ-

γοποίησης των υπόλοιπων δράσεων. 

Εγκρίθηκε το 4ο Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολι-

κή Μακεδονία - και Θράκη» 2014 - 2020, Νοέμβριος 2018 και επισυνάπτεται συνημμένα στην πα-

ρούσα απόφαση (συνημμένο 2). Ειδικότερα εγκρίθηκε: 

 η εξειδίκευση της νέας Δράσης ΕΠΑνΕΚ_01_ΑΜΘ «Συμμετοχή του ΕΠ ΑΜΘ 2014 - 2020 στο 

πρόγραμμα ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων 

του ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με Συγ-

χρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ) 15,0 εκατ. €. 

 η εξειδίκευση της νέας Δράσης 4γ.8.2 «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ιδιωτικών 

κατοικιών» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με Συγχρηματοδο-

τούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ) 5,0 εκατ. € και μοναδικό δικαιούχο το Εθνικό Ταμείο Επιχει-

ρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) στο οποίο, δυνάμει της ΚΥΑ 7313/1818 (ΦΕΚ Β΄ 
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3905/05-12-2016) συστάθηκε Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ (Ε-

ΞΟΙΚ ΙΙ)» ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα. 

 η εξειδίκευση της νέας Δράσης 6β.11.3 «Διαχείριση αστικών λυμάτων» του Ευρωπαϊκού Τα-

μείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνης (ΣΔΔ) 

8,5 εκατ. €. 

 η αύξηση του προϋπολογισμού της Δράσης 9iv24A.1 «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρε-

σιών» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) από 560.000 € σε 812.000 €, ήτοι κατά 

252.000 € για την προσθήκη, σύμφωνα και με την από 21.09.2018/Γ3α/Γ.Π.οικ.71804 (ΑΔΑ: 

ΩΣΗ1465ΦΥΟ-3ΩΖ) τροποποίηση - συμπλήρωση απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας του Γενι-

κού Γραμματέα Υγείας, για την προσθήκη σχετικής πράξης από την Κινητή Μονάδα του Π.Γ.Ν. 

Αλεξανδρούπολης 

Επίσης, η Επ. Παρ. του ΕΠ ΑΜΘ 2014 – 2020 ενημερώθηκε για το 4ο Έγγραφο Μεθοδολογίας Αξιο-

λόγησης και Κριτηρίων Αξιολόγησης Πράξεων, στο οποίο ενσωματώνονται σε ένα ενιαίο κείμενο 

όλα τα Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων που εγκρίθηκαν με τις (-5-) Γραπτές Διαδικασίες που ακο-

λούθησαν την 3η Συνεδρίαση της Επ. Παρ. του ΕΠ ΑΜΘ 2014 – 2020 (07.11.2017) αλλά και η Μεθο-

δολογία και τα Κριτήρια αξιολόγησης των τριών (-3-) δράσεων: 

1. της νέας Δράσης ΕΠΑνΕΚ_01_ΑΜΘ «Συμμετοχή του ΕΠ ΑΜΘ 2014 - 2020 στο πρόγραμμα ενί-

σχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων του ΕΠΑνΕΚ 

2014 – 2020» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

2. της νέας Δράσης 4γ.8.2 «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ιδιωτικών κατοικιών» του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

3. της νέας Δράσης 6β.11.3 «Διαχείριση αστικών λυμάτων» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφε-

ρειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Το 4ο Έγγραφο Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και Κριτηρίων Αξιολόγησης Πράξεων, Νοέμβριος 2018 

όπως παρουσιάσθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Παρακολούθησης επισυνάπτεται 

συνημμένα στην παρούσα απόφαση (συνημμένο 3). 

Γ. Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης και Πορεία Αναθεώρησης του ΕΠ ΑΜΘ 2014 - 2020 

Η ΕΥΔ ΕΠ ΑΜΘ 2014 – 2020 ενημέρωσε την Επιτροπή για την κατάρτιση, υποβολή και πορεία έγκρι-

σης από τις υπηρεσίες της ΕΕ της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΠ ΑΜΘ 2014 – 2020 για το έτος 

2017. Επίσης, η ΕΥΔ ΕΠ ΑΜΘ 2014 – 2020 ενημέρωσε την Επιτροπή για την πρόταση 2ης Αναθεώρη-

σης του ΕΠ ΑΜΘ 2014 – 2020 η οποία υποβλήθηκε, μέσω της SFC, στις 11-07-2018 στην Ευρωπαϊκή 
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Επιτροπή (ΕΕ). Στις 03-08-2018 στάλθηκαν παρατηρήσεις από την ΕΕ, οι οποίες καλύφθηκαν σε συ-

νεργασία με την ΕΑΣ και υποβλήθηκε εκ νέου η επικαιροποιημένη πρόταση μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας SFC στις 08-10-2018 στην ΕΕ προς έγκριση. 

Η ΕΥΔ ΕΠ ΑΜΘ 2014 – 2020 ενημέρωσε την Επιτροπή και για την πορεία υλοποίησης της 1ης Αξιολό-

γησης του ΕΠ ΑΜΘ 2014 – 2020 και τα ευρήματά της, τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά την πρότα-

ση 2ης Αναθεώρησης του ΕΠ ΑΜΘ 2014 – 2020. Συνοπτικά, οι ενέργειες που προτείνονται βάσει των 

πορισμάτων «1ης Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ ΑΜΘ 2014 – 2020» που περι-

λαμβάνει και την προετοιμασία των αξιολογικών ερωτημάτων αλλά και της μεθοδολογίας προσέγ-

γισης των θεματικών αξιολογήσεων επιπτώσεων που προγραμματίζεται με βάση το εγκεκριμένο 

σχέδιο αξιολόγησης να ενεργοποιηθούν εντός του 2019. 

Δ. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοι-
νωνία του Προγράμματος και την αξιολόγηση της Επικοινωνίας. 

Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ παρουσίασε αναλυτικά στα μέλη της Επιτροπής τον απολογισμό των δράσεων πλη-

ροφόρησης και επικοινωνίας για τo έτος 2018, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Στρατηγική Επικοινω-

νίας του ΕΠ. Επίσης, παρουσίασε τον προγραμματισμό των ενεργειών πληροφόρησης & επικοινωνί-

ας και η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε το επικοινωνιακό σχέδιο δράσης, για το έτος 2019 

(συνημμένο 4). 

Ε. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού 

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

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε σχετικά από την εκπρόσωπο της ΕΥΣΕ. 

Απαιτήσεις Παρακολούθησης Δεικτών (ΕΥΣΣΑ) 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ για τις απαιτήσεις πα-

ρακολούθησης των δεικτών του ΕΠ. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν οι κανονιστικές και οι άλλες απαι-

τήσεις σχετικά με την παρακολούθηση των δεικτών, ο προσανατολισμός της προγραμματικής πε-

ριόδου 2014 – 2020 στην επίτευξη αποτελεσμάτων, οι απαιτήσεις της Γενικής Αιρεσιμότητας 7, το 

Πλαίσιο Επίδοσης και οι ανάγκες Αξιολόγησης των ΕΠ. Επίσης, έγινε αναφορά στην πρόσφατη ε-

μπειρία των ελέγχων των συστημάτων παρακολούθησης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επισημάνθη-

καν οι παράγοντες αξιοπιστίας των συστημάτων παρακολούθησης των δεικτών. Η Επιτροπή Παρα-

κολούθησης ενημερώθηκε για τις ενέργειες των υπηρεσιών της ΕΑΣ στο πλαίσιο της παρακολούθη-

σης 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 σύντο-
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μη αναφορά για τις προβλέψεις της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027 αναφορικά 

με το σύστημα δεικτών των προγραμμάτων. 

Ενημέρωση για την πορεία διαπραγμάτευσης και στρατηγικού σχεδιασμού της Επόμενης Προ-
γραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 (ΕΥΣΣΑ) 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ για την πρόταση προϋ-

πολογισμού 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 προϋπολογι-

σμού και του κανονιστικού πλαισίου. 

Ενημέρωση για τον Κανονισμού ΕΚΤ+ της Επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 (ΕΥ-
ΣΕΚΤ) 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε σχετικά από την εκπρόσωπο της ΕΥΣΕΚΤ. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 - 2020. 

Χρήστος Μέτιος 
Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ. 

Συνημμένα: 

1. Κατάλογος Συμμετεχόντων Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης 

2. 4ο Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακε-
δονία και Θράκη» 2014 - 2020, Νοέμβριος 2018. 

3. 4ο Έγγραφο Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 - 2020, Νοέμβριος 2018. 

4. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία 
του Προγράμματος  Απολογισμός Δράσεων 2018 και Προγραμματισμός 2019. 
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