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ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020, η οποία συγκροτήθηκε με την 

με αρ. πρωτ. 1203/17-03-2015 (ΦΕΚ 474/Β΄/27-03-2015) και τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 

πρωτ: 3471/05-09-2016 (ΦΕΚ 3306/Β΄/14-10-2016) Απόφαση της Περιφερειάρχη, συνήλθε 

στην 3η Συνεδρίαση στις 29 Νοεμβρίου 2017 στην Αθήνα, μετά από πρόσκληση της 

Προέδρου της, Ρένας Δούρου, Περιφερειάρχη Αττικής. Στη 3η συνεδρίαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020 παρέστησαν 31 μέλη με δικαίωμα ψήφου 

επί συνόλου 50 μελών, και 7 από τα 10 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, και μετά από πρόταση της Προέδρου, εγκρίθηκε από τα μέλη 

η ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης 

 Εισήγηση της Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης 

ΙΙ. ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020 

1. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του ΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020 

2. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του ΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020, 

της επίτευξης των ετήσιων στόχων και της 1ης Αναθεώρησης 

3. Ενημέρωση για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και 

Επικοινωνία του ΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020 
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4. SOCIAL ATTICA: Εργαλείο παρακολούθησης των δράσεων του ΕΚΤ του ΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 

2014-2020 

5. Πρόοδος υλοποίησης των Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης στο ΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-

2020 

6. Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής 

ΙΙΙ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 

7. Ενημέρωση για τα σχέδια δράσης και την επίτευξη των χρηματοδοτικών στόχων του 

ΕΣΠΑ 2014-2020 

8. Πρόοδος υλοποίησης των Αιρεσιμοτήτων 

9. Παρουσίαση 1ης Έκθεσης Προόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020 

10. Θέματα Αξιολόγησης και Αναθεώρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 

11. Χωρικές Επενδύσεις – Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης ΕΣΠΑ 2014-2020 – Νέα 

Προγραμματική Περίοδος (2021+) 

12. Ενημέρωση για θέματα που αφορούν στο ΕΚΤ 

13. Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων (Χρηματοδοτικά Εργαλεία, Σύσταση Ταμείων, ΕΦΔ) 

 

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

Ημερήσιας Διάταξης και τη συζήτηση που ακολούθησε, κατέληξε στα παρακάτω 

συμπεράσματα: 

1.  Πορεία υλοποίησης του ΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020 

Η ΕΥΔ του ΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 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, τις 

εντάξεις, τις νομικές δεσμεύσεις, τις δαπάνες και τον άμεσο προγραμματισμό μέχρι το 

τέλος του τρέχοντος έτους. Αναφέρθηκαν, επίσης, τα προβλήματα που προέκυψαν και 

αντιμετωπίστηκαν ή χρήζουν αντιμετώπισης, ενώ έγινε και ειδική αναφορά στους υψηλούς 

ρυθμούς ενεργοποίησης και υλοποίησης των Θεματικών Στόχων 2 και 5 καθώς και στην 

καθυστέρηση που παρατηρείται όσον αφορά στην ενεργοποίηση του Θεματικού Στόχου 8. 

Τέλος, η ΕΥΔ ενημέρωσε την Επιτροπή για την κατάρτιση, υποβολή και έγκριση από τις 

υπηρεσίες της ΕΕ, της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του Ε.Π. για το έτος 2016 καθώς και για 

την πορεία υλοποίησης του εγκεκριμένου Σχεδίου Αξιολογήσεων και ειδικότερα την 

ενεργοποίηση ανάθεσης της 1ης Αξιολόγησης που αφορά στην πορεία εφαρμογής 
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(αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα) του ΕΠ της Περιφέρειας Αττικής καθώς και για τους 

Θεματικούς Στόχους που εμφανίζουν υστέρηση σε σχέση με το πλαίσιο επίδοσης. 

2.  Πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του ΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ”2014-2020 

Η ΕΥΔ του ΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020 ενημέρωσε την Επιτροπή για την πορεία εφαρμογής της 

εγκεκριμένης εξειδίκευσης του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην 

εξειδίκευση και ενεργοποίηση των δράσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας, Θεματικό Στόχο 

και επενδυτική προτεραιότητα. 

Σε σχέση με τους ετήσιους στόχους, η ΕΥΔ ανέφερε ότι τους παρακολουθεί στενά και 

προβαίνει σε ενέργειες για την επίτευξή τους. 

3.  Πορεία Αναθεώρησης του ΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020 

Η ΕΥΔ του ΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020 ενημέρωσε την Επιτροπή για την πρόταση της 1ης 

Αναθεώρησης του ΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020 η οποία υποβλήθηκε, μέσω της SFC, στις 30-09-

2017 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ). Στις 02-11-2017 στάλθηκαν παρατηρήσεις από την ΕΕ, 

οι οποίες ελήφθησαν υπόψη και το κείμενο του αναθεωρημένου Προγράμματος 

επανυποβλήθηκε, μέσω της  SFC, προς έγκριση στις 16-11-2017. 

4.  Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και 

Επικοινωνία του Προγράμματος  

Η ΕΥΔ του ΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020 παρουσίασε στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης 

τον απολογισμό των δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας για το έτος 2017, σύμφωνα 

με την εγκεκριμένη Στρατηγική Επικοινωνίας του ΕΠ και τον σχετικό προγραμματισμό που 

εγκρίθηκε κατά την 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής στις 25-10-2016.  

Επίσης, παρουσίασε τον προγραμματισμό των ενεργειών πληροφόρησης & επικοινωνίας 

για το έτος 2018. 

5. SOCIAL ATTICA 

Η ΕΥΔ του ΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020 παρουσίασε στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης 

την ηλεκτρονική πλατφόρμα socialattica.gr, η οποία λειτουργεί ως το βασικό εργαλείο της 

ΕΥΔ για τη διασύνδεση, την αναζήτηση, τον συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των 

κοινωνικών δομών, που συγχρηματοδοτούνται στην Περιφέρεια Αττικής από το ΕΚΤ του ΕΠ 

“ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020 και αποσκοπούν στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην άρση του 

κοινωνικού αποκλεισμού.  

Η λειτουργία αυτής της πλατφόρμας είναι σημαντική αφενός λόγω του εύρους των 

συγχρηματοδοτούμενων κοινωνικών δομών στην Περιφέρεια Αττικής και αφετέρου λόγω 

της ενημέρωσης των δεδομένων, που περιλαμβάνει, σε πραγματικό χρόνο. 
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6. Πρόοδος υλοποίησης Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης 

Η ΕΥΔ του ΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020 παρουσίασε στα μέλη της Επ. Παρ. του ΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 

2014-2020 την πορεία εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στην Περιφέρεια Αττικής.  

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην αξιολόγηση των πέντε (5) Στρατηγικών που υποβλήθηκαν στο 

πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης, που εκδόθηκε στο 1ο τρίμηνο του 2017, η οποία κατέληξε 

στην έγκριση τεσσάρων (4) Στρατηγικών συνολικού προϋπολογισμού 258.522.448,00 ευρώ.  

Η Επιτροπή ενημερώθηκε, επίσης, και για την έως σήμερα πορεία / διαδικασία για τον 

ορισμό των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, που θα αναλάβουν την υλοποίηση των 

εγκεκριμένων Στρατηγικών.  

7. Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής 

Η ΕΥΔ του ΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020 παρουσίασε στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης 

την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον ιδιαίτερα σημαντικό τομέα της διαχείρισης των υγρών 

αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής. Έμφαση δίνεται στα έργα που απορρέουν από την 

ανάγκη άμεσης συμμόρφωσης της χώρας μας στις επιταγές των σχετικών Κοινοτικών 

Οδηγιών. Στο πλαίσιο αυτό, από πόρους του ΕΤΠΑ έχουν ήδη ενταχθεί 6 πράξεις, συνολικού 

προϋπολογισμού 35 εκ. €. Τα έργα εξασφαλίζουν σε οικισμούς και πόλεις της Περιφέρειας 

σύγχρονες υποδομές αποχέτευσης προστατεύοντας τη δημόσια υγεία και βελτιώνοντας το 

περιβάλλον. Από πόρους του Ταμείου Συνοχής (σχετική εκχώρηση 239 εκ. €, από το Ε.Π. 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ), εισέρχονται πλέον στην τελική φάση της επίλυσής τους ακανθώδη και 

διαχρονικά προβλήματα αποχέτευσης της Ανατολικής Αττικής στους Δήμους Αρτέμιδας - 

Σπάτων, Ραφήνας - Πικερμίου και Μαραθώνα. Παράλληλα είναι σε φάση υλοποίησης έργα 

υποδομών στο Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη και το Κορωπί.  

Στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων παρουσιάστηκε το ιδιαίτερα σημαντικό έργο 

ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων των Κυθήρων (χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ). 

Επί πλέον, κατόπιν της πρόσφατης εκχώρησης 150 εκ € (πόροι του Ταμείου Συνοχής 

εκχωρούμενοι από το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ), αναφέρθηκε ότι έχει ήδη εξειδικευθεί η σχετική 

δράση και επίκειται η έκδοση της Πρόσκλησης για την ένταξη και υλοποίηση έργων 

ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική, κατά τα οριζόμενα στον 

αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Αττικής.   

8. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού & Λοιπές Οριζόντιες Παρεμβάσεις  

Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους της ΕΑΣ για τα σχέδια δράσης και την 

επιτυχή ολοκλήρωση των χρηματοδοτικών στόχων, τα εργαλεία παρακολούθησης και 

συντονισμού των ΕΠ, την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 στο πλαίσιο της τεχνικής 

προσαρμογής του 2017 και της νέας αναθεώρησης που προβλέπεται να ετοιμασθεί και να 

υποβληθεί στις αρχές του 2018, για την πορεία εκπλήρωσης των Αιρεσιμοτήτων που 
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αφορούν στο ΕΠ, για την 1η Έκθεση Προόδου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που συντάχθηκε και τα 

αποτελέσματά της, για τις ενέργειες υποστήριξης των ΔΑ στην ενεργοποίηση του σχεδίου 

αξιολόγησης, για την εξέλιξη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των Χωρικών Παρεμβάσεων 

στο σύνολο της χώρας, για την  πορεία ενεργοποίησης των δράσεων του ΕΚΤ και ειδικότερα 

του Τομέα της Υγείας και Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο), για τα θέματα 

των κρατικών ενισχύσεων και την αντιμετώπιση των δυσκολιών που έχουν παρατηρηθεί 

στην λειτουργία του ΠΣΚΕ, για την ενεργοποίηση σε εθνικό επίπεδο της Εθνικής 

Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση, για την πρόοδο ανάθεσης οριζόντιων 

αξιολογήσεων (για τη Δράση της Εναρμόνισης και για τη δράση των δομών Γυναικών 

Θυμάτων Βίας), για τις αλλαγές που συζητούνται τη στιγμή αυτή στο ευρωπαϊκό θεσμικό 

πλαίσιο (π.χ. διαχείριση ΕΠ, νέες αιρεσιμότητες) και τέλος για τις νέες προκλήσεις που 

εμφανίζονται στις συζητήσεις για τη νέα προγραμματική περίοδο.  

Οι εκπρόσωποι της ΕΕ: 

- Εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πληρότητα των στοιχείων που 

παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή, 

- Τόνισαν ότι το επίπεδο απορρόφησης του ΕΠ είναι αρκετά ικανοποιητικό, παρά τις 

αναγνωρισμένες δυσκολίες/κωλύματα που ανέκυψαν,  

- Αναφέρθηκαν στην αναγκαιότητα ενεργοποίησης των προβλέψεων της εγκεκριμένης 

ΠΣΕΕ,  

- Επεσήμαναν τον προβληματισμό τους όσον αφορά στα χαμηλά ποσοστά 

ενεργοποίησης των δράσεων στους Θεματικούς Στόχους 1, 3 και 4, που ενδέχεται να 

επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων για το 2018, και υπογράμμισαν ότι 

ενδεχόμενη πρόταση για τροποποίηση των στόχων του ΕΠ στους Θεματικούς Στόχους 1 

και 3 θα αποτελούσε οπισθοδρόμηση και ως εκ τούτου δεν θα έβρισκε την υποστήριξη 

της ΕΕ,  

- Σημείωσαν την ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης των δράσεων του Θεματικού Στόχου 8 

καθώς και των δράσεων του Τομέα της Υγείας και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας στον Θεματικό Στόχο 9,  

- Αναφέρθηκαν στην σπουδαιότητα της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας και 

τόνισαν ιδιαίτερα τη συνέργεια των Κέντρων Κοινότητας με τις λοιπές δράσεις που 

εμπίπτουν στους πυλώνες 2 και 3 της εγκεκριμένης ΠΕΣΚΕ και αφορούν στην ενίσχυση 

της απασχολησιμότητας,  

- Επεσήμαναν την ανάγκη για ευρύτερη αξιοποίηση των μεθόδων απλοποιημένου 

κόστους, 

- Όσον αφορά στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την περίοδο μετά το 2020, τόνισαν 

ότι: οι δράσεις (κοινωνική ενσωμάτωση, μετανάστευση, κ.ο.κ.) και οι αντίστοιχοι πόροι 
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του ΕΚΤ θα συνεχίσουν να έχουν ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία, οι προκλήσεις που 

σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή αναβάθμιση, την 

αποτελεσματικότητα των θεσμών, τη διασυνοριακή συνεργασία, κ.ο.κ θα πρέπει να 

αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά, ενώ οι διαπραγματεύσεις των «παλαιών» κρατών-

μελών όπως η Ελλάδα για τον προϋπολογισμό και τα διαρθρωτικά ταμεία θα είναι 

δύσκολες και σε αυτό το πλαίσιο η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων της 

τρέχουσας περιόδου (2014-2020) θα αποτελέσει ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί. 

Η εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ / Τομέας Ενέργειας ενημέρωσε την 

Επιτροπή ότι τέθηκε σε λειτουργία το λογισμικό υποστήριξης ελέγχων των ενεργειακών 

επιθεωρητών για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.  

Η εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής του Υπουργείου Εργασίας αναφέρθηκε στην 

ενεργοποίηση και λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης των κοινωνικών 

δομών καθώς και στην ανάγκη εκπαίδευσης των στελεχών των Δικαιούχων του ΕΚΤ.  

Η εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής του Τομέα της Υγείας αναφέρθηκε στην πορεία 

ενεργοποίησης των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) και επισήμανε τον προβληματισμό 

της όσον αφορά στη στέγαση των μονάδων.  

Η εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής του Υπ. Εργασίας αναφέρθηκε στην αναμενόμενη 

πορεία ενεργοποίησης της Κοινωνικής κ Αλληλέγγυας Οικονομίας, με αναφορές στα 

βήματα που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

1. Εγκρίνονται η εξειδίκευση και τα κριτήρια αξιολόγησης των δράσεων που 

παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

2. Εξουσιοδοτείται η ΕΥΔ της Περιφέρειας Αττικής όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες 

διορθώσεις (προφανή λάθη) κατά την έκδοση των προσκλήσεων, που η εξειδίκευση 

τους εγκρίθηκε σήμερα. 

H ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ATTIKH” 2014 – 2020 

 

 

ΕΡΜΙΝΑ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ 
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