INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.06.28 12:45:06
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΑΦ47Λ7-8ΚΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020
27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, η οποία
συγκροτήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 1203/17-03-2015 (ΦΕΚ 474/Β΄/27-03-2015)
Απόφαση της Περιφερειάρχη και τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ: 3471/0509-2016 (ΦΕΚ 3306/Β΄/14-10-2016) και την υπ’ αριθμ. 1357/08-05-2018 (ΦΕΚ
1981/Β΄/01.06.2018 Αποφάσεις της Περιφερειάρχη, συνήλθε στην 5η Συνεδρίαση
στις 27 Ιουνίου 2019 στην Αθήνα, μετά την από 21/06/2019 πρόσκληση της
Προέδρου της, Ρένας Δούρου, Περιφερειάρχη Αττική. Στην 5η συνεδρίαση της
Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014–2020 παρέστησαν 31 μέλη
με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 50 μελών, και 5 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, και μετά από πρόταση του Προέδρου, εγκρίθηκε από
τα μέλη η ημερήσια διάταξη και συνοπτικά πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω
τοποθετήσεις:
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης
2. Εισήγηση της Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης
ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020
1. Παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020
2. Εφαρμογή της Εξειδίκευσης του ΕΠ & παρουσίαση της Έκθεσης Υλοποίησης
και της επίτευξης των στόχων του ΕΠ για το έτος 2018
3. Εξειδίκευση νέων δράσεων του ΕΠ
4. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης της Στρατηγικής για την Έξυπνη
Εξειδίκευση
5. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ του ΕΠ
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6. Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης της Στρατηγικής Πληροφόρησης &
Επικοινωνίας του ΕΠ
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων
 Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ (ΕΥΣΕ)
 Παρουσίαση βασικών σημείων της RIS3 από τη ΓΓΕΤ αναφορικά με την
Περιφέρεια Αττικής
 Διαδικασία κατανομής του αποθεματικού επίδοσης (ΕΥΣΣΑ)
 Παρουσίαση βασικών δράσεων του ΕΚΤ στο σύνολο των ΠΕΠ & συνοπτική
ενημέρωση για τους κοινούς δείκτες παρακολούθησης των
μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων (ΕΥΣΕΚΤ)
 Συνοπτική ενημέρωση για τις ενέργειες αξιοποίησης υπηρεσιών
διαλειτουργικότητας και επικοινωνίας του ΟΠΣ με τα πληροφοριακά
συστήματα των διοικητικών πηγών (ΕΥΟΠΣ)
 Ενημέρωση σχετικά με τη διαπραγμάτευση της νέας ΠΠ 20121-2027 &
Παρουσίαση της 1ης Εγκυκλίου Σχεδιασμού της ΠΠ 2021-2027 (ΕΥΣΣΑ)
2. Άλλα θέματα
 Πρόοδος υλοποίησης των έργων στο πλαίσιο της εκχώρησης πόρων του
Ταμείου Συνοχής (ΕΥΔΕΠ)
 Παρουσίαση έρευνας σχετικά με τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας
(Social Network)
 Ενημέρωση σχετικά με το Σύμφωνο Ακεραιότητας (ΕΥΔΕΠ)
Η Επιτροπή Παρακολούθησης μετά από την παρουσίαση των θεμάτων της
Ημερήσιας Διάταξης και τη συζήτηση που ακολούθησε, κατέληξε στα
παρακάτω:
1. Πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ 2014-2020
Η ΔΑ 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 στις
προσκλήσεις, εντάξεις, ΝΟΔΕ, δαπάνες του ΕΠ που έχουν πραγματοποιηθεί έως
την παρούσα φάση. Επίσης, αναφέρθηκαν τα προβλήματα που προέκυψαν και
αντιμετωπίστηκαν ή χρήζουν αντιμετώπισης.
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2. Εφαρμογή της Εξειδίκευσης του ΕΠ & παρουσίαση της Έκθεσης
Υλοποίησης και της επίτευξης των στόχων του ΕΠ για το έτος 2018
Η ΔΑ του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 ενημέρωσε την Επιτροπή για την πορεία
εφαρμογής της εγκεκριμένης έως τώρα 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.
Η ΔΑ ενημέρωσε, επίσης, την Επιτροπή για το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης
Υλοποίησης του Ε.Π. για το έτος 2018 καθώς και για την επίτευξη των στόχων
που είχαν τεθεί στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΕΠ έως το τέλος του 2018.
3. Εξειδίκευση νέων δράσεων του ΕΠ
Η ΔΑ του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 παρουσίασε, προς έγκριση, στην Επιτροπή
τις νέες, προτεινόμενες δράσεις προς εξειδίκευση καθώς και τα κριτήρια
επιλογής αυτών των δράσεων.
4. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης της Στρατηγικής για την Έξυπνη
Εξειδίκευση
Ο πρόεδρος του ΚΕΚΠΑ και Συντονιστής της Δομής Διακυβέρνησης της RIS3
παρουσίασε στην Επιτροπή την πορεία υλοποίησης της Περιφερειακής
Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση για την Αττική.
5. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ του ΕΠ
Οι εκπρόσωποι των ΕΦΔ, που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των έργων
στο πλαίσιο των 4 εγκεκριμένων Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ του ΠΕΠ Αττικής,
παρουσίασαν στην Επιτροπή την πρόοδο που έχει επιτευχθεί έως τώρα
αναφορικά με την ενεργοποίηση των σχετικών εκχωρήσεων.
6. Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης της Στρατηγικής Πληροφόρησης
& Επικοινωνίας του ΕΠ
Η Διαχειριστική Αρχή ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης για την
πρόοδο υλοποίησης των δράσεων προβολής του ΕΠ, οι οποίες εγκρίθηκαν κατά
την προηγούμενη Συνεδρίαση, και ειδικότερα τα αποτελέσματα από την Έρευνα
Κοινής Γνώμης που διενεργήθηκε στο 1ο τρίμηνο του 2019.
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ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού
 Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο της ΕΥΣΕ για
την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ έως τώρα.
 Παρουσίαση βασικών σημείων της RIS3 από τη ΓΓΕΤ αναφορικά με την
Περιφέρεια Αττικής
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο της ΓΓΕΤ για
τα πρώτα αποτελέσματα στην Περιφέρεια Αττικής, αναφορικά με τις
υποβολές προτάσεων, στο πλαίσιο της δράσης Ερευνώ - Δημιουργώ Καινοτομώ.
 Διαδικασία κατανομής του αποθεματικού επίδοσης
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ
για τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να κατανεμηθεί στα ΕΠ, εντός του 2019,
το αποθεματικό επίδοσης στους Άξονες για τους οποίους θα πιστοποιηθεί (με
την έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του 2018) η επίτευξη των στόχων του
Πλαισίου Επίδοσης.
 Παρουσίαση βασικών δράσεων του ΕΚΤ στο σύνολο των ΠΕΠ & συνοπτική
ενημέρωση για τους κοινούς δείκτες παρακολούθησης των μακροπρόθεσμων
αποτελεσμάτων
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο της ΕΥΣΕΚΤ
για τα έως τώρα επιτεύγματα των βασικών δράσεων του ΕΚΤ στο πλαίσιο των
ΠΕΠ καθώς και για τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διενέργεια
ερευνών αναφορικά με την υλοποίηση/επίτευξη των κοινών δεικτών
μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων των δράσεων του ΕΚΤ.
 Συνοπτική ενημέρωση για τις ενέργειες αξιοποίησης υπηρεσιών
διαλειτουργικότητας και επικοινωνίας του ΟΠΣ με τα πληροφοριακά συστήματα
των διοικητικών πηγών
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο της ΕΥΟΠΣ
για τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί έως τώρα με στόχο τη λειτουργική
διασύνδεση του ΟΠΣ με τα πληροφοριακά συστήματα των διοικητικών πηγών
από τις οποίες δύναται να αντληθούν στοιχεία που αφορούν στην
παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ.
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 Ενημέρωση σχετικά με τη διαπραγμάτευση της νέας ΠΠ 20121-2027 &
Παρουσίαση της 1ης Εγκυκλίου Σχεδιασμού της ΠΠ 2021-2027
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ
για την πορεία της διαπραγμάτευσης, όσον αφορά στους στόχους και τα
ειδικότερα θέματα της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, καθώς και
για το περιεχόμενο της 1ης Εγκυκλίου αναφορικά με την κατάρτιση των ΕΠ της
νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.
2. Άλλα Θέματα
 Πρόοδος υλοποίησης των έργων στο πλαίσιο της εκχώρησης πόρων του Ταμείου
Συνοχής
Η ΔΑ παρουσίασε στην Επιτροπή την πρόοδο των έργων στους τομείς
διαχείρισης των λυμάτων και απορριμμάτων, που υλοποιεί στην Περιφέρεια
Αττικής, με πόρους του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο σχετικής εκχώρησης από
το ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
 Παρουσίαση έρευνας σχετικά με τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε, με προβολή σχετικού βίντεο, για
τα πρώτα αποτελέσματα από την έρευνα που διενεργήθηκε από το
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (Social Network) της Περιφέρειας
Αττικής, με αντικείμενο τη λειτουργία των νεοσύστατων δομών των Κέντρων
Κοινότητας στους Δήμους της Αττικής.
 Ενημέρωση σχετικά με το Σύμφωνο Ακεραιότητας
Η ΔΑ ενημέρωσε την Επιτροπή αναφορικά με τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Αττικής στο Σύμφωνο Ακεραιότητας, μέσω του έργου για την αντιπλημμυρική
προστασία της περιοχής Μοσχάτου – Ταύρου, το οποίο συνιστά ένα εργαλείο
καταπολέμησης της διαφθοράς στα δημόσια έργα.

3. Παρεμβάσεις - Τοποθετήσεις
 Η εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής του Υπουργείου Υγείας πρότεινε προς
την Επιτροπή να δοθεί εξουσιοδότηση στην ΔΑ για μικρές, διαχειριστικές
μεταβολές στην έως τώρα εξειδίκευση του ΠΕΠ Αττικής για έργα του τομέα
της υγείας, που εντάσσονται σε αυτό (π.χ. ανακατανομή πόρων, δυνατότητα
για παράταση της χρηματοδότησης δράσεων ανάλογα με τη διαθεσιμότητα
των προς αξιοποίηση πόρων, κ.λπ.).
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 Η εκπρόσωπος του ΣΕΠΕ πρότεινε να ενσωματωθούν στους δικαιούχους της
Δράσης 8.5.1.1 και οι Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων.
 Ο εκπρόσωπος της DG Regio τοποθετήθηκε αναφορικά με τη διαχείριση των
αποβλήτων, εστιάζοντας ειδικότερα στους στόχους του ΠΕΣΔΑ, καθώς και
αναφορικά με τις παρεμβάσεις της εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο του
Άξονα 04.
 Ο εκπρόσωπος της DG Empl τοποθετήθηκε αναφορικά με τις προσπάθειες που
έχουν καταβληθεί για την ενεργοποίηση του Άξονα 08 καθώς και για τη
σπουδαιότητα των δράσεων που αφορούν στη λειτουργία των Κέντρων
Κοινότητας και των ΚΑΛΟ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 Εγκρίνονται η εξειδίκευση και τα κριτήρια αξιολόγησης των δράσεων που
παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της 5ης Συνεδρίασης της Επιτροπής
Παρακολούθησης και λαμβάνεται υπόψη η εισήγηση της εκπροσώπου του
ΣΕΠΕ.
 Εγκρίνεται το Σχέδιο της Ετήσιας Έκθεσης για το έτος 2018 και
εξουσιοδοτείται η ΔΑ να λάβει υπόψη της τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που
έχουν υποβληθεί καθώς και να προβεί σε όλες τις αναγκαίες διορθώσεις ή/και
συμπληρώσεις για την αποδοχή της έκθεσης από την ΕΕ.
 Εξουσιοδοτείται η ΕΥΔ της Περιφέρειας Αττικής να προβεί σε όλες τις
απαιτούμενες ενέργειες ή/και αλλαγές που δύναται να απαιτηθούν για την
ομαλή ενεργοποίηση και υλοποίηση των δράσεων που εγκρίθηκαν σήμερα
(π.χ. αιτιολογημένες τροποποιήσεις δεικτών) καθώς και για τις δράσεις του
τομέα της υγείας.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014 - 2020.

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΡΜΙΝΑ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ
[6]

