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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

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

Αλεξανδρούπολη, 09 Ιουλίου 2019 

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) 

απόφαση 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 5η Συνεδρίασή της, στις 09 Ιουλίου 2019 στην Αλεξανδρούπολη, μετά την με αριθ. 

πρωτ. 2598/06.06.2019 πρόσκληση του Προέδρου της, Χρήστου Μέτιου, Περιφερειάρχη Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. 

Στην 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΑΜΘ 2014 – 2020 παρέστησαν 36 μέλη 

με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 50 μελών και 12 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου (συνημμένο 1). 

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

ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης 

2. Έγκριση πρακτικών 4ης 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 2018. 

7. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης της Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση και τη 

Χωρική Ανάπτυξη. 

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

Επικοινωνία του Προγράμματος και την αξιολόγηση της Επικοινωνίας. 

9. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζοντίων θεμάτων: 

 Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίηση του ΕΣΠΑ – (οικονομική πρόοδος / ενέργειες 

επιτάχυνσης της εφαρμογής / θεματικοί στόχοι / θεματική συγκέντρωση). 

 Διαδικασία κατανομής αποθεματικού επίδοσης 

 Παρουσίαση για τις βασικές δράσεις του ΕΚΤ στο σύνολο των ΠΕΠ 

 Συνοπτική ενημέρωση για τους Κοινούς δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΕΚΤ 

 Συνοπτική ενημέρωση για τις ενέργειες αξιοποίησης υπηρεσιών διαλειτουργικότητας 

και επικοινωνίας του ΟΠΣ με τα πληροφοριακά συστήματα των διοικητικών πηγών. 

 Ενημέρωση σχετικά με τη διαπραγμάτευση της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-

2027 & συνοπτική παρουσίαση της 1ης εγκυκλίου σχεδιασμού 2021-2027. 

10. Άλλα θέματα 

 Ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία καταπολέμησης της Διαφθοράς, Γραφείο 

Συντονισμού πολιτικών καταπολέμησης απάτης AFCOS. 

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

Ημερήσιας 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 

Προγράμματος δίνοντας έμφαση στις προσκλήσεις, εντάξεις, νομικές δεσμεύσεις (συμβάσεις), 

δαπάνες. Επίσης, αναφέρθηκαν τα προβλήματα που προέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν ή χρήζουν 

αντιμετώπισης. 

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

προσπάθειες 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). Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μεγιστοποίηση των δαπανών του ΕΠ έως 31-

12-2019. 

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 2019. 

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

επίσπευσης των διαδικασιών ένταξης έργων στο πρόγραμμα καθώς και των νομικών 

δεσμεύσεων/συμβάσεων έργων. Ειδικότερα για τις νομικές δεσμεύσεις, θα πρέπει να γίνει κάθε 

προσπάθεια ώστε μέχρι το τέλος του 2019 να φθάσουν στο 60% του προγράμματος ενώ μέχρι το 

τέλος του 2020 τουλάχιστον μέχρι το 120% του προϋπολογισμού του προγράμματος. 

Σχετικά με την Περιφερειακή Στρατηγική για την έρευνα και την καινοτομία στην περιφέρεια ΑΜΘ 

διαπίστωσαν την έλλειψη μηχανισμού που θα αποτελεί το συνδετήριο κρίκο μεταξύ του 

επιχειρηματικού κόσμου και της έρευνας και που θα επιτρέπει τη διασύνδεση και τον συντονισμό 

όλων των φορέων διακυβέρνησης της RIS στην λήψη αποφάσεων. Τέλος, επαναλαμβάνουν την 

ανάγκη λειτουργίας του ΠΣΕΚ κατά τα πρότυπα ενός think tank. 

Αναφορικά με την πορεία των ΣΒΑΑ και στη συνέχεια επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε σε μια 

σειρά από έργα αστικής ανασυγκρότησης της Αλεξανδρούπολης, υπογράμμισαν την ανάγκη, ενόψει 

της επόμενης προγραμματικής περιόδου προγραμματισμού, μιας πιο ολοκληρωμένης, ολιστικής και 

σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου στρατηγικής για την αντιμετώπιση των πολύπλευρων προβλημάτων 

που αντιμετωπίζουν τα μεγάλα αστικά κέντρα εντός της περιφέρειας. 

Όσον αφορά τα μεγάλα έργα υποδομής αναφέρθηκαν στο έργο «Αρδάνιο – Μάνδρα» και στο έργο 

εισαγωγής φυσικού αερίου στις έξι μεγαλύτερες πόλεις της περιφέρειας. 

Για το πρώτο τόνισαν την ανάγκη πολιτικής απόφασης σε σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου 

να μη χαθούν σημαντικοί πόροι του προγράμματος που έχουν δεσμευτεί για το συγκεκριμένο έργο. 

Για το έργο του φυσικού αερίου τόνισαν την ανάγκη επίσπευσης της υλοποίησης και ζήτησαν 

αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών. 
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Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ζήτησε από τους εκπροσώπους της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις Εθνικές Αρχές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την 

υποστήριξη της δυνατότητας χρηματοδότησης δράσεων φυσικού αερίου για την επόμενη 

προγραμματική περίοδο (2021-2027) και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή Παρακολούθησης 

του προγράμματος. 

Τέλος, παρά τις προσπάθειες της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι δεν υπήρξε καμία πρόοδος σχετικά 

με την προμήθεια του εξοπλισμού για τη διαχείριση κινδύνων από πυρκαγιές και πλημμύρες και 

ζήτησαν από την εκπρόσωπο της επιτελικής δομής του Υπουργείου Περιβάλλοντος να ενημερώσει 

σχετικά την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου της. 

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 

Προτεραιότητας, Θεματικό Στόχο και επενδυτική προτεραιότητα καθώς και στον προγραμματισμό 

ενεργοποίησης των υπόλοιπων δράσεων. 

Εγκρίθηκε το 5ο Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανατολική Μακεδονία - και Θράκη» 2014 - 2020, Ιούλιος 2019 και επισυνάπτεται συνημμένα στην 

παρούσα απόφαση (συνημμένο 2). Ειδικότερα εγκρίθηκε: 

 η αύξηση του προϋπολογισμού της Δράσης 4γ.8.1 «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης 

δημοσίων κτιρίων» από 23.108.437 € σε 38.108.437 €, ήτοι κατά 15.000.000 €, με παράλληλη 

αύξηση των τιμών των δεικτών εκροής, CO32 = Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς 

ενέργειας των δημόσιων κτηρίων κατά 6.100.000 kWh/έτος και του CO34 = Εκτιμώμενη ετήσια 

μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου κατά 1.500 τόνους Ισοδύναμου CO2, για την 

κάλυψη πρόσθετων αναγκών στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια, 

 η αύξηση του προϋπολογισμού της Δράσης 9α.18.1 «Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών υγείας» 

από 27.568.826 € σε 37.568.826 €, ήτοι κατά 10.000.000 €, για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών 

σε υποδομές και εξοπλισμό υγείας. Επισημαίνεται ότι κατά την πρόσθετη ενεργοποίησης της 

Δράσης που προγραμματίζεται εντός του 2019, δύναται να συμπεριληφθούν, πέρα των 10 εκατ. 

€ της πρόσθετης εξειδίκευσης και διαθέσιμοι πόροι 5 εκατ. € περίπου που προκύπτουν από 

τις εκπτώσεις των πράξεων κατά τη φάση της συμβασιοποίησης. 

 η τροποποίηση της Δράσης 9iv.24A.2 «Ανάπτυξη υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής 

θεραπείας και κατ’ οίκον νοσηλείας από μονάδες ψυχικής υγείας». Ειδικότερα, η προτεινόμενη 
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τροποποίηση περιλαμβάνει την αύξηση του προϋπολογισμού της Δράσης από 1.568.000 € σε 

3.268.000 €, ήτοι κατά 1.700.000 €, για την κάλυψη νέων έργων στην ενότητα Ψυχικής Υγείας 

στην Περιφέρεια ΑΜΘ και ειδικότερα στην ανάπτυξη Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 

(Οικοτροφεία) από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.). Επισημαίνεται ότι κατά την 

ενεργοποίηση της Δράσης δύναται να περιληφθούν αδιάθετοι πόροι της Δράσης περίπου 400.000 

€, ήτοι νέα πρόσκληση για την ανάπτυξη Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 

(Οικοτροφεία) π/υ 2.100.000 €. 

 η εξειδίκευση της νέας Δράσης 9iv.24A.6 «Πρόληψη και αγωγή υγείας στο πλαίσιο της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ)» του ΕΚΤ 

με Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνης (ΣΔΔ) 582.700 €. Ειδικότερα, η Δράση περιλαμβάνει 

παρεμβάσεις για τη Φροντίδας Ηλικιωμένων, Προαγωγής Υγείας στην Εκπαίδευση- 

Πρόγραμμα «Υγείας» για Γονείς και Δασκάλους και παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αγωγή 

και προαγωγή της υγείας για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη. 

 η αύξηση του προϋπολογισμού της Δράσης 9i.22.1 «Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και 

φιλοξενίας παιδιών» του ΕΚΤ από 20.056.497 € σε 22.260.743 €, ήτοι κατά 2.201.246 € για την 

κάλυψη, σύμφωνα και με την αρίθμ. πρωτ. 57382/30.05.2019 (ΦΕΚ/2119/Β/06.06.2019) ΚΥΑ 

σχετικά το Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία 

Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» το έτος 2019-

2020. 

Αναλόγως της διαθεσιμότητας των πόρων και της πορείας υλοποίησης των δράσεων υγείας θα 

εξετασθεί η δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας. 

Επίσης, η Επ. Παρ. του ΕΠ ΑΜΘ 2014 – 2020 ενημερώθηκε για το 5ο Έγγραφο Μεθοδολογίας 

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

κείμενο όλα τα Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων που εγκρίθηκαν με τις (-2-) Γραπτές Διαδικασίες που 

ακολούθησαν την 4η Συνεδρίαση της Επ. Παρ. του ΕΠ ΑΜΘ 2014 – 2020 (16.11.2018) αλλά και  

Α) εγκρίνεται η τροποποίηση του Κριτηρίου της Ωριμότητας της Δράσης 6β.11.2: «Εφαρμογή 

μέτρων βέλτιστης διαχείρισης και παρακολούθησης ποιότητας υδάτων διαχειριστικών 

σχεδίων λεκανών απορροής» με στόχο της απλοποίηση και την επιτάχυνση της διαδικασίας 

αξιολόγησης των πράξεων. 

Β) και η έγκριση των κριτηρίων αξιολόγησης πράξεων της Δράσης «Πρόληψη και αγωγή υγείας 

στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ 

ΟΛΟΥΣ)» 
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Το 5ο Έγγραφο Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και Κριτηρίων Αξιολόγησης Πράξεων, Ιούλιος 2019 

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 

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

έτος 2018. 

Δ. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και 
Επικοινωνία του Προγράμματος και την αξιολόγηση της Επικοινωνίας. 

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

πληροφόρησης και επικοινωνίας από την προηγούμενη (4η) Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης έως σήμερα, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Στρατηγική Επικοινωνίας του ΕΠ. 

Επίσης, παρουσίασε τον προγραμματισμό των ενεργειών πληροφόρησης & επικοινωνίας έως το 

τέλος του 2019. Η έγκριση του επικοινωνιακού σχεδίου δράσης για το έτος 2020 θα γίνει είτε στο 

πλαίσιο της επόμενης συνεδρίασης της Επ. Παρ. είτε με γραπτή διαδικασία. 

Ε. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων  

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

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε σχετικά από την εκπρόσωπο της ΕΥΣΕ. 

Το Αποθεματικό επίδοσης και τα βασικά βήματα για την κατανομή του 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ για την διαδικασία 

εξέτασης των επιδόσεων και την κατανομή του Αποθεματικού επίδοσης σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στον Κανονισμό. 

Νέα Προγραμματική περίοδος 2021-2027 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ για την προετοιμασία της νέας 

Προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και ειδικότερα για το υπό διαπραγμάτευση πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο. Επίσης, έγινε αναλυτική παρουσίαση των βασικών διαφορών  του υπό 

διαπραγμάτευση Κανονιστικού πλαισίου 2021-2027 με το τρέχον της περιόδου 2014-2020 και τέλος  

για την αποστολή της πρώτης εγκυκλίου σχεδιασμού με την οποία έγινε επίσημα η έναρξη της 

διαδικασίας σχεδιασμού.  
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Ενημέρωση για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε σχετικά από τον εκπρόσωπο της ΕΥ ΟΠΣ για τις 

ενέργειες αξιοποίησης υπηρεσιών διαλειτουργικότητας και επικοινωνίας του ΟΠΣ με τα 

πληροφοριακά συστήματα των διοικητικών πηγών. 

 

Ενημέρωση για βασικές δράσεις του ΕΚΤ στο σύνολο των ΠΕΠ και για τους Κοινούς δείκτες 
μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε σχετικά από την εκπρόσωπο της ΕΥΣΕΚΤ. 

Επίσης, προτάσεις για την επιτάχυνση της εφαρμογής του προγράμματος κατέθεσαν οι Εκπρόσωποι 

της Περιφερειακής Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ), του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Ελλάδος (ΣΕΠΕ), του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και του Συνδέσμου Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ 

Βορείου Ελλάδας, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη κατά την πρόσθετη εξειδίκευση και ενεργοποίηση 

του προγράμματος αλλά και για τη νέα προγραμματική περίοδο. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 - 2020. 
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