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Πάτρα, 29 Νοεμβρίου 2017 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
1. Σύγκληση της Επιτροπής Παρακολούθησης – Ημερήσια Διάταξη  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας 2014-2020, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ. αριθ. 1402/18-3-2015 (ΦΕΚ 
597/τ.Β/15-4-2015) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τροποποιήθηκε με την 
υπ. αριθ. 3777/16-09-2016 (ΦΕΚ 3197/Β/05-10-2016) όμοια απόφαση, συνήλθε στη 3η 
συνεδρίαση, στην Πάτρα, στις 29 Νοεμβρίου 2017, με την υπ. αριθ. 4387/8-11-2017  
Πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 
με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:   
1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης 
2. Έγκριση Πρακτικών 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης 
3. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης  
4. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και 

ενημέρωση σχετικά με την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 2016.  
5. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της εξειδίκευσης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 

2014 – 2020», επίτευξη των ετήσιων στόχων. Νέες δράσεις προς εξειδίκευση,  
προγραμματισμός προσκλήσεων και κριτήρια αξιολόγησης πράξεων.  

6. Ενημέρωση για την πορεία Αναθεώρησης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»,                 
ενεργοποίηση και πρόοδος υλοποίησης του Σχεδίου Αξιολόγησης. 

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

8. Πρόοδος υλοποίησης των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης.  
9. Ενημέρωση για θέματα που αφορούν δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 
10. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζοντίων θεμάτων. 
11. Ενημέρωση για τα σχέδια δράσης και την επιτυχή ολοκλήρωση των  

χρηματοδοτικών στόχων. 
12. Ενημέρωση σχετικά με την Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 στο πλαίσιο της 

τεχνικής προσαρμογής του 2016 και της νέας αναθεώρησης. 
13. Ενημέρωση για την 1η Έκθεση Προόδου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 
14. Χωρικές Παρεμβάσεις  
15. Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων (Χρηματοδοτικά Εργαλεία, ΠΣΚΕ, αντιμετώπιση 

θεμάτων RIS και Κρατικών Ενισχύσεων, σύσταση και δημιουργία Ταμείων)  
16. Άλλα θέματα 
17. Συζήτηση 



Αποφάσεις – Συμπεράσματα 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης 
 

Στην 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, παρέστησαν  30 μέλη με δικαίωμα ψήφου επί 
συνόλου 47 μελών,  και  7 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το συνημμένο 
κατάλογο των συμμετεχόντων.  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, και μετά από πρόταση του Προέδρου, εγκρίθηκε από τα μέλη η 
ημερήσια διάταξη και τα Πρακτικά της 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης και 
ακολούθησαν: 

 Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης 

 Εισήγηση του Προϊστάμενου της Ειδικής Υπηρεσίας Σχεδιασμού της Εφαρμογής (Ε.Υ.Σ.Ε.) 
εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και ΕΣΠΑ 

 
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Πορεία υλοποίησης ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020. Ετήσια έκθεση υλοποίησης  
Παρουσιάστηκε από την προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής η πορεία υλοποίησης του 
Προγράμματος μέχρι σήμερα. Αναφέρθηκε στα βασικά στοιχεία ενεργοποίησης του 
Προγράμματος δίνοντας έμφαση στις προσκλήσεις, εντάξεις, ΝΟΔΕ, δαπάνες, καθώς και την 
εκτίμηση επίτευξης των στόχων για το πλαίσιο επίδοσης αλλά και η εκπλήρωση των 
αιρεσιμοτήτων, που αφορούν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.  
Περεταίρω έγινε ενημέρωση για την πρόοδο του προγράμματος επιτόπιων επαληθεύσεων. 
 

2. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της εξειδίκευσης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 – 
2020», επίτευξη των ετήσιων στόχων. Νέες δράσεις προς εξειδίκευση,  προγραμματισμός 
προσκλήσεων και κριτήρια αξιολόγησης πράξεων 

Παρουσιάστηκε από την Διαχειριστική Αρχή συνοπτικά η πρόοδος Εξειδίκευσης Εφαρμογής 
του ΕΠ (ΕΕΕΠ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 και η επίτευξη των ετήσιων στόχων. 
Παρουσιάστηκε επίσης η εξειδίκευση νέων δράσεων, η οποία περιλαμβάνει, σύμφωνα με το 
αρ. 19 του Ν. 4314/2014: 
i) Το περιεχόμενο της 8ης έκδοσης του δελτίου εξειδίκευσης  
ii) τον προγραμματισμό των προσκλήσεων και των εντάξεων για τα έτη 2017 και 2018. 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 μετά την 
εισήγηση του προέδρου της και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ενέκρινε ομόφωνα: 
α) το περιεχόμενο των νέων δράσεων της 8ης έκδοσης του δελτίου Εξειδίκευσης Εφαρμογής 
του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020,  
β) τον προγραμματισμό των προσκλήσεων για το έτος 2017 και 2018, όπως αυτά 
παρουσιάστηκαν και  
γ) τα νέα και τα τροποποιημένα κριτήρια επιλογής πράξεων του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας 2014-2020. 
 

3. Ενημέρωση για την πορεία Αναθεώρησης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»,                
ενεργοποίηση και πρόοδος υλοποίησης του Σχεδίου Αξιολόγησης  

Η ΔΑ του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  ενημέρωσε την Επιτροπή για την πρόταση της 
1ης Αναθεώρησης του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020, η οποία υποβλήθηκε, μέσω της SFC, 
στις 29-09-2017 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ). Στις 03-11-2017 στάλθηκαν παρατηρήσεις 
από την Ε.Ε., οι οποίες αντιμετωπίστηκαν και έγινε υποβολή νέας έκδοσης του 
Προγράμματος προς έγκριση από την ΕΕ στις 16/11/2017. 
Η ΔΑ του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημέρωσε επίσης την Επιτροπή 
Παρακολούθησης σε συνέχεια των οδηγιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, σχετικά με την 



ενεργοποίηση και την εφαρμογή του Σχεδίου Αξιολόγησης σύμφωνα με τις ανάγκες της 
υλοποίησης του ΕΠ. 
Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020, όπου εγκρίθηκε το Σχέδιο Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος και του με αρίθμ. πρωτ. 60062/ ΕΑΣ 2657/30-05-2017, Εγγράφου Εργασίας 2: 
«Κατευθύνσεις και οδηγίες για την ενεργοποίηση των Σχεδίων Αξιολόγησης και την 
προκήρυξη της Αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
2014-2020» ενεργοποιήθηκαν στις 11-09-2017, με την υπογραφή σχετικής Σύμβασης:  
Ι) η 1η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 - 2020 
καθώς και 
ΙΙ) η 1η αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας αυτού. 

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

Πληροφόρηση και Επικοινωνίας του Προγράμματος. 
Παρουσιάστηκαν συνοπτικά από την Διαχειριστική Αρχή οι δράσεις Πληροφόρησης και 
Επικοινωνίας που υλοποιήθηκαν καθώς και αυτές που προγραμματίζονται για το επόμενο 
έτος στο πλαίσιο της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020. 
Παρουσιάστηκε επίσης και εγκρίθηκε η τροποποίηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ 
«Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 όσο αφορά τις αρμοδιότητες των υπευθύνων επικοινωνίας. 

 
5. Ενημέρωση για την Πρόοδο υλοποίησης των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής 

Επένδυσης του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2014–2020 
Παρουσιάστηκε από την Διαχειριστική Αρχή η πρόοδος υλοποίησης του εργαλείου των 
Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020. Η Επιτροπή 
Παρακολούθησης ενημερώθηκε για το περιεχόμενο των στρατηγικών όπως αυτές 
εγκρίθηκαν, τις δράσεις, τους συνολικούς προϋπολογισμούς ανά ταμείο καθώς επίσης για 
τον χρόνο εξειδίκευσης των δράσεων, τον ορισμό των ΕΦ για τις πράξεις των αστικών 
αρχών, τις προσκλήσεις και την διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στα 
πλαίσια των στρατηγικών σχεδίων των ΟΧΕ για ΒΑΑ (Πάτρα, Αγρίνιο) και των ΟΧΕ για 
υποπεριφερειακές περιοχές (Μεσολόγγι - Αιτωλικό, Κατάκολο - Αρχαία Ολυμπία).   
 

6. Ενημέρωση για θέματα που αφορούν δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
Παρουσιάστηκαν οι ενεργοποιημένες δράσεις ΕΚΤ όπως έχουν σχεδιασθεί σε κεντρικό 
επίπεδο: Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής (βρεφονηπιακοί & παιδικοί 
σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ), Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη ΑΜΕΑ, Κέντρα 
Κοινότητας (με Παραρτήματα Ρομά, Κέντρα Ένταξης Μεταναστών, Κινητές Μονάδες), Κέντρα 
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρα Διημέρευσης –Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων 
με αναπηρία, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες για κακοποιημένες γυναίκες, Δομές 
Βασικών Αγαθών (Κοινωνικά Παντοπωλεία & Κοινωνικά Φαρμακεία), Δομές Αστέγων. 
Επίσης παρουσιάστηκαν και οι προς ενεργοποίηση δράσεις όπως: Υγείας, Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας, δράσεις για τους Ρομά, δράσεις αποϊδρυματοποίησης (π.χ στέγες 
υποστηριζόμενης διαβίωσης). Επίσης έγινε ενημέρωση για την τρέχουσα αναθεώρηση των 
Προγραμμάτων και την αναμόρφωση και στοχοθέτηση των νέων δεικτών ΕΚΤ, για την 
πορεία αξιολόγησης των Προγραμμάτων ειδικότερα για τις δράσεις εναρμόνισης και των 
δομών για γυναίκες θυμάτων βίας, αλλά και για θέματα ενημέρωσης και επικοινωνίας. 
 

7. Ενημέρωση από την Εθνική Αρχή Συντονισμού για τα σχέδια δράσης και την επιτυχή 
ολοκλήρωση των  χρηματοδοτικών στόχων 
Έγινε παρουσίαση της ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς και των άμεσων 
προτεραιοτήτων για το 2017, όπως η Ολοκλήρωση κλεισίματος ΕΣΠΑ 2007-2013 και η 
επίτευξη ετήσιου στόχου δαπανών 2017 με την αξιοποίηση δράσεων και εργαλείων 
συντονισμού και παρακολούθησης της υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. 



Κατόπιν παρουσιάστηκαν Εργαλεία και Ενέργειες Συντονισμού και Παρακολούθησης των 
Προγραμμάτων όπως ενέργειες συντονισμού, σε συνεργασία με ΕΥ ΕΑΣ – ΔΑ – Επιτελικές 
Δομές – τελικούς δικαιούχους για την επιτάχυνση της εφαρμογής και την αντιμετώπιση 
θεσμικών, διαχειριστικών ζητημάτων, παρακολούθηση εφαρμογής τομεακών πολιτικών και 
επίτευξης στόχων στα ΕΠ του ΕΣΠΑ, οδηγίες/κατευθύνσεις από την ΕΑΣ για την ομοιογενή 
και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των ΕΠ, κατάρτιση και παρακολούθηση Σχεδίων 
Δράσης Δαπανών για κάθε ΕΠ σε συνεχή συνεργασία με τις ΔΑ, συντονισμός για την 
υποστήριξη τελικών δικαιούχων, παρακολούθηση μεγάλων έργων, συντονισμός και 
παρακολούθηση εμβληματικών έργων και συντονισμός τεχνικής βοήθειας από Μηχανισμό 
Jaspers. 
Επίσης έγινε παρουσίαση των δράσεων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη - CEF» 
Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών/Ενέργειας/Τηλεπικοινωνιών και η Χρηματοδότηση των 
Διευρωπαϊκών Δικτύων στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 με αναφορά 
και στα ήδη εγκεκριμένα έργα. 
 

8. Ενημέρωση από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) 
σχετικά επί οριζοντίων θεμάτων και με την Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 στο 
πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής του 2016 και της νέας αναθεώρησης. 

Έγινε ενημέρωση για την εξέλιξη της τρέχουσας αναθεώρησης των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ καθώς και 
στην ευρύτερη αναθεώρηση που θα γίνει το 2018. 
Έγινε αναφορά στις κατευθύνσεις για τις αξιολογήσεις και την ανάγκη διάχυσης των 
αποτελεσμάτων τους στο κοινό.  
Επίσης έγινε αναφορά στην επικειμένη τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού, που 
θα εφαρμόζεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ. 
Έγινε αναφορά στην πρόοδο των RIS3 σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (π.χ. δράση 
ερευνητικών ΓΓΕΤ, υποδομές έρευνας Ε&Κ, δίκτυο RIS3 στην Πάτρα το Μάιο 2017). 
 Τέλος αναφέρθηκε ότι οι αιρεσιμότητες που αφορούσαν το ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2014-
2020 ήταν 29 συνολικά κατά την έγκριση του ΕΠ, από τις οποίες έχουν εκπληρωθεί οι 28 και 
εκκρεμεί η 1. 
 

9. Ενημέρωση για την 1η Έκθεση Προόδου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 
Ενημερώθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υποβολή της 1ης έκθεσης προόδου του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 που συντάχθηκε τον Αύγουστο του 2017  από την ΕΥΣΣΑ με τη συνεργασία 
όλων των αρμόδιων ΕΥ. 
Παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα για τη συνολική πρόοδο των επιμέρους Θ.Σ. με τον 
εντοπισμό των καθυστερήσεων για τους ΘΣ 1-2-3 αλλά και στην ικανοποιητική πορεία των 
υπολοίπων ΘΣ. 
Έγινε επίσης αναφορά στο πρόγραμμα της μακροπεριφέρειας Αδριατική-Ιόνιο (USAIR) και 
στην πρόοδο και εξέλιξή του καθώς  και στα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν. 
Τέλος έγινε αναφορά στην επόμενη προγραμματική περίοδο και αναφέρθηκαν οι νέες  
προκλήσεις και προτεραιότητες, που θα τη διέπουν. 
 

10. Ενημέρωση σχετικά με Χωρικές Παρεμβάσεις  
Έγινε ειδικότερη αναφορά σε εθνικό επίπεδο, στις 11 στρατηγικές ΟΧΕ και στις 34 ΒΑΑ, οι 
οποίες έχουν εγκριθεί, με περιγραφή των επιμέρους στοιχείων για την πρόοδό τους και 
αναφέρθηκε η πρόσφατη 4η συνάντηση του δικτύου ΟΧΕ-ΒΑΑ στη Δράμα, με την εξέταση 
των επιμέρους θεμάτων όπως αυτά των ΚΕ κλπ, ενώ για τις πρωτοβουλίες ΤΑΠΤΟΚ έγινε 
επίσης ενημέρωση για τη πορεία προόδου της ενεργοποίησής τους. 
 



11. Ενημέρωση από την ΕΥΚΕ σχετικά με Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων (Χρηματοδοτικά 
Εργαλεία, ΠΣΚΕ, αντιμετώπιση θεμάτων RIS και Κρατικών Ενισχύσεων, σύσταση και 
δημιουργία Ταμείων)  

Έγινε αναφορά από ΕΥΚΕ για τις Οδηγίες που έχουν εκδοθεί για διάφορες κατηγορίες 
δημοσίων έργων που άπτονται ΚΕ (π.χ. απορριμμάτων, οδικών έργων κλπ) 
Επίσης έγινε αναφορά για τις κοινές οδηγίες και τα υποδείγματα προσκλήσεων και λοιπών 
υποστηρικτικών εγγράφων που έχουν εκδοθεί για τις Δράσεις επιχειρηματικότητας και RIS3. 
Επίσης έγινε ενημέρωση για την πρόοδο των χρηματοδοτικών εργαλείων, για τα οποία 
έχουν συσταθεί ήδη 3 ταμεία (ΤΕΠΙΧΙΙ, Εξοικονόμησης Ενέργειας, Επιχειρηματικών 
Συμμετοχών). 
Τέλος αναγνωρίστηκε το μεγάλο πρόβλημα του ΠΣΚΕ, για το οποίο γίνεται προσπάθεια 
αντιμετώπισής του με την ενίσχυση του προσωπικού της ΜΟΔ, καθώς και την προώθηση της 
πρότασης για την  απλοποιημένη διαδικασία προσκλήσεων και διαχείρισης πράξεων ΚΕ, η 
οποία εγκρίθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 

Τοποθέτηση των εκπροσώπων της ΕΕ 
Η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίηση της για τις προβλέψεις της ΕΥΔ με βάση τις οποίες θα 
υπερκαλυφθούν οι χρηματοδοτικοί και δημοσιονομικοί στόχοι του ΕΠ και θα  
μεγιστοποιηθεί η εισροή κοινοτικών πόρων τόσο για το ΕΤΠΑ όσο και για το ΕΚΤ. 
Έγινε επίσης ενημέρωση για την 7η Έκθεση Συνοχής, όπου διαπιστώνονται διαφοροποιήσεις 
ανάμεσα στα κράτη μέλη σε θέματα υποδομών, ανεργίας, φτώχειας, κοινωνικού 
αποκλεισμού και λειτουργίας των θεσμών. Επισημάνθηκε η σπουδαιότητα των ΕΔΕΤ και τα 
θέματα ταχύτητας στην υλοποίησή των πολιτικών. 
Κατόπιν έγινε αναφορά στην επόμενη προγραμματική περίοδο, όπου λόγω των 
διαμορφωμένων νέων συνθηκών, τονίσθηκε η σημασία της σωστής υλοποίησης στη 
διαδικασία της επικείμενης διαβούλευσης/διαπραγμάτευσης. 
Περεταίρω τονίστηκε η σημασία της Περιφερειακής διάστασης των δράσεων ΕΚΤ, για 
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως Ρομά, των κέντρων κοινότητας (με ενσωμάτωση των 
νέων κοινωνικών λειτουργιών στις ήδη λειτουργούσες δομές  , μεγαλύτερη επικοινωνία), 
αλλά και σημειώθηκε ότι οι δράσεις για Υγεία – κοινωνική οικονομία θα πρέπει να 
ενεργοποιηθούν μέσα στο 2018. 
Τέλος τονίσθηκε η σπουδαιότητα της ενημέρωσης και της πληροφόρησης των πολιτών με 
έμφαση στη συγχρηματοδότηση της ΕΕ και εκφράστηκε η ικανοποίηση για τη σπουδαία 
δουλειά, που έχει γίνει από την πλευρά της ΕΥΔΔΕΠ ΠΔΕ.  

 
 
 



Παρεμβάσεις φορέων – μελών της ΕπΠα 
ΓΓΕΤ 
Τονίστηκε η πολύ καλή συνεργασία με την ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ. Έγινε αναφορά στην Εθνική Στρατηγική 
έξυπνης εξειδίκευσης και δόθηκαν πρόσφατα στοιχεία συμμετοχών στη δράση της ΓΓΕΤ από τη 
Δυτική Ελλάδα (προτάσεις 114Μ€, έγκριση 26Μ€ σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς), με 
χαρακτηριστική την παρουσία νέων επιχειρήσεων ειδικότερα σε ΤΠΕ, αγροδιατροφή, υγεία-
φάρμακα. Σχετικά με τις ερευνητικές υποδομές με κόμβο στην ΔΕ εντάχθηκαν πρόσφατα στο 
ΕΠΑΝΕΚ δράσεις με Π/Υ 3,8Μ€ σε συναφείς τομείς με το RIS3 της ΔΕ.  
Έγινε ενημέρωση για τις σε εξέλιξη προσκλήσεις της ΓΓΕΤ για Ειδικές δράσεις σε υλικά, 
τουρισμό-πολιτισμό και υδατοκαλλιέργειες. 
Ανακοινώθηκε επίσης ότι ήδη σχεδιάζεται ο 2ος κύκλος εθνικής πρόσκλησης για ερευνητικά 
έργα, η αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων από τους ΦΤΕ και 2η προκήρυξη ερευνητικών 
υποδομών.  
Τέλος έγινε αναφορά για την υποστήριξη της ΓΓΕΤ προς τα ΠΕΠ π.χ. με τη διάθεση του μητρώου 
αξιολογητών. 
 
ΠΣΕΚ 
Η παρέμβαση του συμβουλίου ξεκίνησε με την περιγραφή του ρόλου του για την προώθηση της 
ποιοτικής επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της καινοτομίας στην ΠΔΕ και έγινε αναφορά στις  
ενδείξεις για γόνιμο έδαφος στον τομέα αυτό καθώς και πιθανή ανάγκη για στήριξη του ΘΣ 1  με 
επιπλέον πόρους. Επίσης αναφέρθηκε η συμβολή του ΠΣΕΚ στις επιχειρηματικές ανακαλύψεις 
και στην αναμόρφωση των κριτηρίων αξιολόγησης. Όσο αναφορά τις περιφερειακές 
ερευνητικές υποδομές τονίστηκε η χρησιμότητά και η σημασία τους. Τέλος τονίστηκε η 
σημαντικότητα του προβλήματος του ΠΣΚΕ αλλά και η δυνατότητα για συμβολή του ΠΣΕΚ και σε 
καινοτόμες δράσεις του ΘΣ4 (ενέργεια). 
 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τομέα κοινωνικής αλληλεγγύης  
Τονίστηκε η ιδιαίτερη σημασία για το Υπουργείο Εργασίας των Κέντρων κοινότητας και στήριξης 
των ηλικιωμένων και της οικογένειας, ενώ έγινε αναφορά στην πρόοδο για την ενεργοποίησή 
τους και την εξέλιξή τους, που είναι σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο στην ΠΔΕ. Τέλος έγιινε 
αναφορά στο σχεδιασμό για υποστηρικτικές δράσεις της λειτουργίας και της εκπαίδευσης των 
στελεχών των κέντρων κοινότητας.  
 
ΓΣΕΒΕ 
Έγινε διαπίστωση των πολλών αναγκών της οικονομίας και της κοινωνίας και άρα και των 
αναγκών για δράσεις αντιμετώπισης της κρίσης. Αναγνωρίστηκε το ΕΣΠΑ σαν το μοναδικό 
εργαλείο της στήριξης των ΜμΕ και τονίστηκε η ανάγκη για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων 
και της στήριξης των υποδομών για αυτές. Τονίστηκε ιδιαίτερα το έλλειμμα υποδομών που 
αφορά το 1/3 του πληθυσμού της χώρας. Τέλος έγινε αναφορά στην αισιόδοξη προοπτική της 
έλευσης του ΦΑ έστω χωρίς την έλευση με αγωγό. 
 
ΤΕΕ 
Έγινε αναφορά στο σημαντικό ρόλο του ΤΕΕ και στη συμβολή του καθώς  και στο έλλειμμα 
εκπροσώπησης των υπολοίπων τοπικών κοινωνικών φορέων. Σημειώθηκε ότι η Νομοθετική 
ρύθμιση για ΕΦΔ με παράδειγμα το ΕΠΑΝΕΚ έχει μεγάλη σημασία για την προώθηση των 
δράσεων επιχειρηματικότητας, που αφορά και τον κλάδο των μηχανικών. Επίσης σημειώθηκε 
ότι το ΠΣΚΕ επηρεάζει και τις δράσεις επιχειρηματικότητας σε περιφερειακό επίπεδο. 
Προτείνεται να υπάρχει περιφερειακά στέλεχος του ΠΣΚΕ για τις ανάγκες των ΠΕΠ. Κατόπιν 
προτάθηκε το JASPERS να κάνει εκπαίδευση εκπαιδευτών για τεχνογνωσία ωρίμανσης μεγάλων 
καινοτόμων έργων και τέλος αναφέρθηκε το ότι θα πρέπει διασφαλισθεί η κάλυψη του 
ελλείμματος χρηματοδότησης για το έργο του Φυσικό Αέριο 
 



 
ΕΔ Υπουργείου Υγείας 
Έγινε αναφορά στην ωριμότητα για τις δράσεις του τομέα υγείας από το Θ.Σ. 9 
 
ΕΔ Πολιτισμού 
Έγινε αναφορά στην ιδιαίτερη σημασία των πολιτιστικών έργων, όπως το θέατρο ΑΠΟΛΛΩΝ 
 
ΕΣΑΜΕΑ 
Εκφράστηκε η ικανοποίηση για την πρόοδο των δράσεων στήριξης των ΑΜΕΑ, υπογραμμίστηκε 
η σημαντική ανάγκη στήριξης δράσεων για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού (π.χ. δομές για 
αυτισμό), αλλά και η διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε δημόσιες υποδομές.  
 
ΜΟΔ 
Αναφορά στη δυνατότητα της στήριξης των τελικών δικαιούχων (μέσω τηλεκπαίδευσης κλπ) με 
έμφαση στις δράσεις ΕΚΤ και περιβάλλοντος. 
 
ΣΕΠΕ 
Τονίστηκε η ύπαρξη καλής συνεργασίας με την ΕΥΔΕΠΠΔΕ καθώς και η ύπαρξη  συγκεκριμένου 
σχέδιου που μένει δυστυχώς πίσω. Προτάθηκε να προχωρήσει η ΠΔΕ με τη στήριξη του ΣΕΠΕ σε 
πρόσκληση δράσεων ΤΠΕ και να πάρει η ΠΔΕ τη διαχείριση του ΠΣΚΕ που την αφορά καθώς 
μόνο έτσι θα προωθηθούν οι απαραίτητες προσκλήσεις και δράσεις ΚΕ. 
 
Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων μελών καθώς και λοιπών παρατηρητών 
εκπροσώπων διαφόρων φορέων (μη μέλη ΕπΠα). 
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Συνημμένα:  
1. Κατάλογος των συμμετεχόντων μελών 
2. 8η έκδοση Εξειδίκευσης Εφαρμογής δράσεων του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

2014-2020 
3. Νέα ή τροποποιημένα κριτήρια επιλογής πράξεων ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

2014-2020 
 
 
 



Παρόντα Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης Με δικαίωμα Ψήφου 
ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

1. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειάρχης - Πρόεδρος Επιτροπής 
Παρακολούθησης 

Απόστολος Κατσιφάρας 

2. Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής Γεώργιος Λογοθέτης 

3. ΕΥΔ ΕΠ Δ. Ελλάδας, Προϊσταμένη Άλκηστη Σταθοπούλου 

4. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της Εθνικής Αρχής 
Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ) 

Άγγελος Μιχαλόπουλος 

5. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) 

Μαρία Ζαμπέλη 

6. Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων 

Ιωάννα-
Αθηνά 

Νικολαΐδου 

7. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγρ. Ανάπτυξης 2014 – 2020 Νικόλαος Καραβάς 

8. Γενική Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας  Βασίλης Γογγολίδης 

9. Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής  Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος 

10. ΜΟΔ ΑΕ  Πέτρος Αντωνάκος 

11. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΞ  Σμαράγδα Αγγουράκη 

12. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/ΥΝΑΝΠ Ανδρέας Λυκούδης 

13. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας) 

Αθηνά Αθανασοπούλου 

14. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης) 

Γεωργία Βικάτου 

15. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Παύλος Καρούσος 

16. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέας 
Ενέργειας 

Γεώργιος Μπαταγιάννης 

17. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Περιβάλλοντος - Στέλεχος Μονάδας Β’ Κωνσταντίνος Γιάνναρης 

18. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(τομέας Παιδείας) 

Παύλος Πασχάλης 

19. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  Βασίλειος Ζαχαρόπουλος 

20. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Πολιτισμού Μαγια Κομβου 

21. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας 

Δημήτριος Καραβίδας 

22. ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας  Αθανάσιος Καρπής 

23. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) Κωνσταντίνος Καρπέτας 

24. Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Βασίλειος  Μπουργανός 

25. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Θωμάς Γκορίλας 

26. Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) Κωνσταντίνος Πετρόπουλος 

27. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕE) Παναγιώτης Σκέντζος 

28. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) Βασίλειος Αϊβαλής 

29. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο (ΓΕΩΤΕΕ) Νικόλαος Πέττας 

30. Σύνδεσμος Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) Βασίλης Χριστίδης 

 
Παρόντα Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης Χωρίς δικαίωμα Ψήφου 
1. Ευρωπαϊκή Επιτροπή DG REGIO Κυπριανού Κύπρος 

2. Ευρωπαϊκή Επιτροπή DG EMPLΟΙ F.3  Γερολυμάτου Ευαγγελία 

3. Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων  Ιωάννα Ζαραφέτα 

4. Εθνική Αρχή Συντονισμού - ΕΥΣΣΑ Κωνσταντίνος Βλάχος 

5. Γενική Διευθύντρια ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ηρώ Τσιμπρή 

6. Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων Σπύρος Σπυρόπουλος 

7. Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ Άννα Γιάνναρου 
 
 

 

 

Παρόντες Παρατηρητές Χωρίς δικαίωμα Ψήφου 
1. Δήμος Αγρινίου (ΕΦ ΒΑΑ) Δημήτριος Τσώλης 

 


