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ΘΕΜΑ: Έγκριση Γραπτής Διαδικασίας αρ. 39 – Έγκριση 4ης Αναθεώρησης ΕΠ “Αττική” 2014-

2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Π.Ε.Π. “ATTIKH” 2014 – 2020 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014, 

που αφορά την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΤΤΙΚΗ” για 

στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο 

πλαίσιο του στόχου “Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση” για την Περιφέρεια Αττικής 

στην Ελλάδα [CCI 2014GR16M2OP012]. 

2. Τον Ν. 4314/2014 “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την Προγραμματική Περίοδο 2014 − 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 265/Α/23–12–2014), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Την με Α.Π. 1203/17–03–2015 (ΦΕΚ 474/Β/27–03–2015) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, με την 

οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014 – 2020, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την Α.Π. 3471/05-09-2016 (ΦΕΚ 3306/Β/14-10-2016) απόφαση 

Περιφερειάρχη Αττικής. 

4. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32670/ΕΥΘΥ/327/23–03–2015 (ΦΕΚ 715/Β/24–04–2015), με την 

οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής. 

 

mailto:spiliotis@mou.gr
ΑΔΑ: Ψ6ΔΘ7Λ7-0Η5



  

 

  

–2/3– 

 
 

5. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014 – 

2020, ο οποίος εγκρίθηκε στην 1η Συνεδρίαση της 03–07–2015. 

6. Τις παραγράφους Β και Ε του άρθρου 6 του ανωτέρω Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, οι οποίες 

αναφέρονται στις λεπτομέρειες της διεξαγωγής της Γραπτής Διαδικασίας, καθώς και στην κοινοποίηση 

των αποφάσεων και των συμπερασμάτων. 

7. Την έναρξη της Γραπτής Διαδικασίας αρ. 39, με βάση το με Α.Π. 1664/12.06.2020 

[ΑΔΑ:6Κ4Ι7Λ7Υ57]  έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης, το οποίο διαβιβάστηκε 

μαζί με τα συνημμένα του στα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, μέσω 

της Επιχειρησιακής Πλατφόρμας “ΔΙΑΥΛΟΣ”, με προθεσμία απάντησης έως 18.06.2020. 

8. Το γεγονός ότι σε σύνολο 50 μελών με δικαίωμα ψήφου της Επιτροπής Παρακολούθησης, απάντησαν 

μέχρι την ανωτέρω οριζόμενη ημερομηνία μέσω της Επιχειρησιακής Πλατφόρμας “ΔΙΑΥΛΟΣ” 8 μέλη 

με θετική ψήφο ενώ δεν απάντησε κανένα μέλος με αρνητική ψήφο. 

9. Τη διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος Β (Γραπτή Διαδικασία), εδάφιο iii του εγκεκριμένου 

Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, στην οποία αναφέρεται ότι η παράλειψη αποστολής γραπτής 

απάντησης μέσω της Επιχειρησιακής Πλατφόρμας “ΔΙΑΥΛΟΣ”, εντός των ανωτέρω τιθέμενων 

χρονικών ορίων, θεωρείται ως αποδοχή των θεμάτων της Γραπτής Διαδικασίας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

την έγκριση, ομόφωνα, από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014 – 2020 των 

αποτελεσμάτων της Γραπτής Διαδικασίας αρ. 39 - “ Έγκριση 4ης Αναθεώρησης ΕΠ “Αττική” 2014-2020”, 

σύμφωνα με τα σχετικά [8] και [9], λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που έχουν διατυπωθεί και ειδικότερα 

ότι: 

i) “Στο κείμενο της Αναθεώρησης και στα συνοδευτικά έγγραφα δεν θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε 

αλλαγές / τροποποιήσεις στις δράσεις ΕΚΤ καθώς αυτές θα αποτελέσουν αντικείμενο της επόμενης 

προγραμματισμένης Αναθεώρησης” 

ii) “Κατανοούμε την αναγκαιότητα της μεταφοράς πόρων από το Θεματικό Στόχο 4 και εγκρίνουμε την 

τρέχουσα αναθεώρηση δεδομένης της παρούσας υγειονομικής κρίσης αλλά οφείλουμε να επισημάνουμε 

ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλισθεί η υλοποίηση των έργων ενέργειας / εξοικονόμησης 

καθώς τα συγκεκριμένα έργα συμβάλλουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων του ΕΣΕΚ.  Σχετικά με τον 

δείκτη CO34 της ΕΠ 4.γ.1, σημειώνεται ότι δεν έχει προσμετρηθεί σε αυτόν η επίδραση των δράσεων 

εξοικονόμησης σε κατοικίες.” 

Τα συνημμένα του εγγράφου με Α.Π. 1664/12-06-2020 [ΑΔΑ: 6Κ4Ι7Λ7-Υ57] αποτελούν αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας. 
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Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, καθώς και να δημοσιευθεί στην 

ιστοσελίδα του Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014 – 2020 (www.pepattikis.gr) και στην Επιχειρησιακή Πλατφόρμα 

“ΔΙΑΥΛΟΣ”. 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΠΑΤΟΥΛΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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