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ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Αναστασία Πανοπούλου: Εκ μέρους του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης κ. Π.
Κορκολή, Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, η κα Πανοπούλου καλωσόρισε
τα μέλη της Επιτροπής και ανακοίνωσε ότι κατά την συνεδρίαση της 1ης Επιτροπής
Παρακολούθησης χρέη Προέδρου θα εκτελέσει η ίδια, ως αναπληρώτρια του Γενικού
Γραμματέα. Στην συνέχεια ζήτησε την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, ο
οποίος περιλαμβανόταν στον φάκελο της συνεδρίασης και ο οποίος έγινε αποδεκτός από
όλα τα παριστάμενα μέλη. Η Πρόεδρος ζήτησε επίσης την έγκριση της ημερήσιας διάταξης
και έθεσε ερώτημα στα μέλη για την επιθυμία προσθήκης νέου θέματος προς συζήτηση
στην ημερήσια διάταξη. Τα μέλη ενέκριναν την ημερήσια διάταξη ως έχει. Στην συνέχεια
ακολούθησε ολιγόλεπτη παρουσίαση από την Κα Πανοπούλου για τον Χρηματοδοτικό
Μηχανισμό του ΕΟΧ περιόδου 2009-14, με αναφορά κυρίως στα κονδύλια που διατίθενται
στην χώρα μας για την προγραμματική περίοδο 2009-14 και τα οποία υλοποιούνται από 8
προγράμματα.
Στην συνέχεια η Πρόεδρος ζήτησε από όλους τους Διαχειριστές Προγραμμάτων και
Διαχειριστές Επιχορήγησης ολιγόλεπτη παρουσίαση του προγράμματος που υλοποιούν.
Χρυσούλα Κούρτελη: Η κα Κούρτελη, Προϊσταμένη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ-ΥΠΕΚΑ
(πρώην ΕΥΣΠΕΔ), η οποία υπηρεσία είναι ο Διαχειριστής του Προγράμματος GR02
«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων, στην παρουσίαση της
αναφέρθηκε στον συνολικό Π/Υ του προγράμματος, στους στόχους, στα αναμενόμενα
αποτελέσματα, στην έκδοση και πορεία των προσκλήσεων, στις επιλέξιμες δράσεις, στους
δείκτες παρακολούθησης, στις εντάξεις των 12 έργων, στα προκαθορισμένα έργα, στις
διμερείς σχέσεις, στην δημοσιότητα του προγράμματος, κ.λ.π.
Αννα Χριστοδούλου: H κα Χριστοδούλου, εκπρόσωπος του Ι.Κ.Υ, διαχειριστής του Μικρού
Σχεδίου επιχορήγησης ΙΙ «Υποτροφίες ΙΚΥ-ΕΟΧ στον τομέα της διαχείρισης των θαλάσσιων
και εσωτερικών υδατικών πόρων», που υπάγεται στο Πρόγραμμα GR02, αναφέρθηκε σε
ποιους απευθύνεται η συγκεκριμένη δράση, στις προσκλήσεις ενδιαφέροντος που
εκδόθηκαν, στην έγκριση για την χορήγηση 12 υποτροφιών και στις 3 χώρες δότριες κ.λ.π.
Κώστας Πατλιτζιάνας: Ο κος Πατλιτζιάνας, εκπρόσωπος του Κ.Α.Π.Ε., διαχειριστής του
προγράμματος GR03 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» στην παρουσίαση του αναφέρθηκε
στον συνολικό Π/Υ του προγράμματος, στους στόχους, στα αναμενόμενα αποτελέσματα,
στην έκδοση και πορεία των προσκλήσεων, στις εντάξεις των 7 έργων που είναι
κατανεμημένα σε όλη την επικράτεια της χώρας, στις διμερείς σχέσεις, στην δημοσιότητα
του προγράμματος, κ.λ.π.
Ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ κος Καστρινός, Δήμαρχος Πηνειού, μετά την παρουσίαση του
Κ.Α.Π.Ε ζήτησε να παρέμβει και η Πρόεδρος του έδωσε το βήμα. Ο κος Καστρινός
αναφέρθηκε στις διαδικασίες που εφαρμόζει το ΚΑΠΕ (δράσεις ΕΣΠΑ) , οι οποίες είναι πολύ
χρονοβόρες και κυρίως όσον αφορά τις πληρωμές και έφερε ως παράδειγμα την δράση του
«Εξοικονομώ». Επίσης αναφέρθηκε σε ένα άλλο θέμα που δημιουργεί πρόβλημα στους
Δήμους για την συμμετοχή τους σε διάφορες προσκλήσεις για δημόσια έργα και είναι η
έλλειψη αδειοδοτήσεων στα δημόσια κτίρια.
Ο κος Πατλιτζιάνας απάντησε ότι το ΚΑΠΕ προσπαθεί να απλοποιήσει τις διαδικασίες, έτσι
ώστε να υπάρξει γενικά επίσπευση και ανέφερε ότι κατά την αξιολόγηση των έργων του
ΕΟΧ λήφθηκε υπόψη η ωριμότητα των έργων αυτών.
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Σωτήρης Λαγανόπουλος: Ο κος Λαγανόπουλος, εκπρόσωπος του Ιδρύματος Μποδοσάκη,
Διαχειριστής Επιχορήγησης, για το πρόγραμμα GR04 «Επιχορήγηση Μ.Κ.Ο» στην
παρουσίαση του αναφέρθηκε στον συνολικό Π/Υ του προγράμματος, στους
στόχους/δράσεις, στις προσκλήσεις, στις εντάξεις έργων, στους φορείς υλοποίησης, στους
εταίρους, στους τελικούς ωφελούμενους, στα αναμενόμενα αποτελέσματα, στους δείκτες
και στην μέχρι σήμερα απορροφητικότητα (50%), στις διμερείς σχέσεις, στις
συμπληρωματικές δράσεις, στην δημοσιότητα του προγράμματος, κ.λ.π. Έγινε επίσης
αναφορά στην διπλή χρηματοδότηση που υπήρξε σε έργο του προγράμματος και τα μέτρα
που λήφθηκαν από τον διαχειριστή.
Στην συνέχεια, μετά από αίτημα του ΚΑΠΕ λόγω της επικείμενης αποχώρησης του,
διεκόπησαν οι παρουσιάσεις των προγραμμάτων και η Κα Πανοπούλου παρουσίασε την
Στρατηγική έκθεση 2014 (επικαιροποιημένη), η οποία περιλαμβανόταν στον φάκελο της
συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και είχε αποσταλεί μαζί με την πρόσκληση
στα μέλη. Η Στρατηγική έκθεση εγκρίθηκε ομόφωνα από τα παριστάμενα μέλη.
Μάνια Μπαλούρδου: Η κα Μπαλούρδου, εκπρόσωπος του Δ.Ο.Μ., Διαχειριστής
Επιχορήγησης για το πρόγραμμα GR 05 «Επείγουσες ανάγκες για την υποδοχή και την
προβολή των νέων αφίξεων και για τη στέγαση ευπαθών ομάδων. Βοήθεια για εθελούσιες
επιστροφές», στην παρουσίαση της αναφέρθηκε στους στόχους/δράσεις του
προγράμματος, δόθηκαν στατιστικά στοιχεία για τους αιτούντες άσυλο, τους ασυνόδευτους
ανήλικους, τονίστηκε η μεγάλη απορροφητικότητα των πόρων (98%), ενώ ακολούθησε
γενική συζήτηση με τα μέλη για την σημερινή κατάσταση στις δομές όπως διαμορφώνεται
λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών.
Σταματίνα Πλατσικούδη: Η κα Πλατσικούδη, εκπρόσωπος της Υ.Δ.Ε.Α.Π., διαχειριστής του
προγράμματος GR 06 « Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων
ασύλου και μετανάστευσης» στην παρουσίαση της αναφέρθηκε στα 2 προκαθορισμένα
έργα που ήδη υλοποιούν, το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής στον Έβρο (λειτουργικό κόστος) και
την Βοήθεια που παρέχεται στην Υπηρεσία Ασύλου. Επίσης αναφέρθηκε στην μελλοντική
υλοποίηση των δράσεων που αφορούν στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής στη Λέσβο
(λειτουργικό κόστος) και σε 2 κινητές μονάδες, όπως επίσης στην διαδικασία μεταφοράς
του 3ου προκαθορισμένου έργου για τα ασυνόδευτα παιδιά στο πρόγραμμα GR05.
Αθανάσιος Γιαννόπουλος: Ο κος Γιαννόπουλος, εκπρόσωπος της ΓΓΕΤ, διαχειριστής του
προγράμματος GR07 «Έρευνα», αναφέρθηκε στις διαδικασίες υλοποίησης του
προγράμματος και ειδικότερα επισήμανε ότι ολοκληρώθηκε η μετάφραση του Συστήματος
Αξιολόγησης και Ελέγχου και αποπληρώθηκαν οι αξιολογητές. Επίσης ανακοίνωσε ότι η
ΓΓΕΤ διοργανώνει τις επόμενες ημέρες συνάντηση με τους φορείς που θα υλοποιήσουν τα
18 ενταγμένα έργα , ώστε να τους δοθούν οδηγίες σχετικές με την υλοποίηση.
Παντελής Δημητρίου : Ο κος Δημητρίου, εκπρόσωπος του Διαχειριστή Επιχορήγησης, PWC
(Cyprus) από κοινού με την First Elements Euroconsultants, για το πρόγραμμα GR 08
«Αλληλεγγύη και Κοινωνική Ένταξη στην Ελλάδα» αναφέρθηκε στον συνολικό Π/Υ του
προγράμματος, στα 2 προκαθορισμένα έργα που υλοποιούν, στους στόχους/δράσεις, στους
δείκτες και στην μέχρι σήμερα απορροφητικότητα του προγράμματος, που σημειωτέο είναι
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το τελευταίο εγκεκριμένο, στις διμερείς σχέσεις, στις συμπληρωματικές δράσεις, στην
δημοσιότητα κ.λ.π.
Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων των προγραμμάτων η κα Πανοπούλου
ενημέρωσε την Επιτροπή για την ανάγκη επικαιροποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας
του ΕΟΧ περιόδου 2009-14 (σχετικό υλικό είχε αποσταλεί στα μέλη με τον φάκελο) , όπως
και για τις μέχρι σήμερα ενέργειες δημοσιότητας που έχει προβεί το Ε.Σ.Ε.
Αλέκα Πλιάκα: Η κα Πλιάκα ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τις μέχρι σήμερα
τροποποιήσεις των παραρτημάτων του Μνημονίου (αφορούν κυρίως την αλλαγή των
τίτλων των Υπουργείων που υπάγονται οι φορείς που υλοποιούν έργα ΕΟΧ) και για τις
μέχρι σήμερα τροποποιήσεις των Παραρτημάτων ορισμένων Προγραμματικών Συμφωνιών.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την δέσμευση από το Εθνικό Σημείο Επαφής της άμεσης
αποστολής των αποφάσεων/συμπερασμάτων της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης.

