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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι, 20 Μαρτίου 2009 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΕΠ «∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ 2007-2013» 

  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

της Επιτροπής Παρακολούθησης  

Του ΕΠ «∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013»  

κατά την 2η  Συνεδρίαση  

της 20/3/2009 

 

 

1. Σύγκληση της Επιτροπής Παρακολούθησης – Ηµερήσια ∆ιάταξη  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013», η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ. Αριθ. 5257/ΕΥΣ 

630/5.2.2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών συνήλθε στη 2η 

Συνεδρίαση, στο Λουτράκι µε την υπ. αριθ. 1505/6.3.2009 Πρόσκληση του Προέδρου 

της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «∆Ε.Π.ΙΝ. 2007-2013», Γενικού Γραµµατέα 

Περιφέρειας Πελοποννήσου.   

Στην συνεδρίαση παρέστησαν πενήντα οκτώ (58) µέλη µε δικαίωµα ψήφου και επτά 

(7) χωρίς δικαίωµα ψήφου, συµπεριλαµβανοµένων και των εκπροσώπων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης, κατά τη διάρκεια των εργασιών της, αφού έλαβε υπόψη 

τις σχετικές εισηγήσεις, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των µελών της, στα 

επιµέρους θέµατα, αποφασίζει και συνοψίζει:  
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1. Έγκριση Ηµερήσιας ∆ιάταξης  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει την ηµερήσια διάταξη της 2ης Συνεδρίασης της  

20/3/2009, η οποία διαµορφώθηκε ως ακολούθως:  

 

1. Χαιρετισµός Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. ∆υτικής 

Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων (∆ΕΠΙΝ), Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 

Πελοποννήσου και έναρξη των εργασιών της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

2. Έγκριση Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

3. Έγκριση Πρακτικών της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Ε.Π. ∆ΕΠΙΝ. 

4. Οµιλία του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

5. Τοποθέτηση / Εισήγηση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

6. Τοποθέτηση / Εισήγηση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

7. Παρουσίαση της πορείας εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

8. Εξέλιξη της διαδικασίας επιβεβαίωσης της ∆ιαχειριστικής Επάρκειας 

∆ικαιούχων. 

9. Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

της Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013 

10. Επικοινωνιακό σχέδιο-δράσεις δηµοσιότητας. 

11. Τοποθετήσεις / Εισηγήσεις εκπροσώπων της Εθνικής Αρχής Συντονισµού. 

12. Τοποθέτηση / Εισήγηση εκπροσώπου της Αρχής Πιστοποίησης. 

13. Τοποθετήσεις λοιπών µελών της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

14. Τοποθετήσεις των Εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

15. Λοιπά θέµατα / συζήτηση / παρεµβάσεις. 
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2. Έγκριση Πρακτικών της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του ΕΠ ∆ΕΠΙΝ 

Εγκρίνονται τα πρακτικά της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ 

∆ΕΠΙΝ της 6/3/2008. 

 

3. Παρουσίαση της προόδου εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

• Παρουσιάστηκαν, συνοπτικά, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆Ε.Π.ΙΝ. 2007-2013», η 

στρατηγική, οι στόχοι και η πρόοδος εφαρµογής του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «∆Ε.Π.ΙΝ. 2007-2013», καθώς και η στρατηγική, οι στόχοι και η 

πορεία εφαρµογής των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ ∆ΕΠΙΝ για την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου. 

• Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων παρουσίασε αναλυτικά την 

πορεία εφαρµογής του ΕΠ ∆ΕΠΙΝ για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 

• Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας παρουσίασε αναλυτικά 

την πορεία εφαρµογής του ΕΠ ∆ΕΠΙΝ για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. 

 

4. Παρουσίαση της προόδου και των διαδικασιών εφαρµογής του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Παρουσιάστηκε, αναλυτικά, η πορεία ενεργοποίησης των Αξόνων Προτεραιότητας της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και οι διαδικασίες / στάδια ενεργοποίησης και 

εφαρµογής του συνόλου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

 

5. Επιβεβαίωση ∆ιαχειριστικής Επάρκειας των ∆ικαιούχων  

Τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενηµερώθηκαν διεξοδικά για την πρόοδο των 

διαδικασιών που αφορούν στην επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των 

δυνητικών δικαιούχων.  

 

6. Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων της Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013 

Παρουσιάστηκαν αναλυτικά η σκοπιµότητα και οι διαδικασίες Αξιολόγησης κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Προγραµµατικής 

Περιόδου 2007-2013. 
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7. ∆ηµοσιότητα – Επικοινωνιακό Σχέδιο  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης έλαβε γνώση των διαδικασιών κατάρτισης, του 

περιεχοµένου, καθώς και της πορείας εφαρµογής του Επικοινωνιακού Σχεδίου για τη 

∆ηµοσιότητα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆υτικής Ελλάδας – 

Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013.  

 

8. Εξειδίκευση Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξουσιοδοτεί τις Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές των 

Περιφερειών ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων να προβούν στην 

εξειδίκευση των εγκεκριµένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης κατά την 1η 

Συνεδρίασή της, κριτηρίων επιλογής πράξεων και τους αντίστοιχους Γενικούς 

Γραµµατείς των Περιφερειών, να εγκρίνουν την εξειδίκευση των κριτηρίων στις 

σχετικές προσκλήσεις, ανάλογα µε το είδος και τη φύση των προβλεπόµενων δράσεων 

που εκχωρούνται σε κάθε Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή. 

 

9. Λοιπά θέµατα 

α) Για την επιτάχυνση της διαδικασίας υλοποίησης του ΕΣΠΑ κατά την περίοδο της 

παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, αποφασίσθηκε η δυνατότητα εφαρµογής της 

διαδικασίας άµεσης αξιολόγησης των πράξεων, σε συνδυασµό µε την εφαρµογή 

κατάλληλων κριτηρίων ωριµότητας των πράξεων, που θα διασφαλίζουν ότι οι 

εντασσόµενες πράξεις θα αποδώσουν άµεσα δαπάνες. 

β) Εξειδικεύτηκε η «Ύπαρξη προαπαιτούµενων οργάνων αρµοδίων για το συντονισµό 

και σχεδιασµό των πολιτικών», ως ακολούθως: 

Εξετάζεται η ύπαρξη γνώµης από τον αρµόδιο φορέα πολιτικής επί του σχεδίου της 

πρόσκλησης, συµπεριλαµβανοµένης και της εξειδίκευσης των κριτηρίων επιλογής 

πράξεων του αντίστοιχου τοµέα. Η γνώµη αυτή παρέχεται εντός χρονικού διαστήµατος 

δέκα (10) ηµερών από τη λήψη του σχεδίου της πρόσκλησης. 

Η διατύπωση γνώµης έχει ως στόχο τη διασφάλιση των δεσµεύσεων που έχουν 

συµφωνηθεί στα εγκεκριµένα Επιχειρησιακά Προγράµµατα και τη συµβατότητα των 

πράξεων µε την εθνική πολιτική και τις προτεραιότητες του αντίστοιχου τοµέα. 
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γ) Στις περιπτώσεις εκχώρησης αρµοδιοτήτων διαχείρισης, παρέχεται η δυνατότητα 

στις Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών να εκδίδουν αποφάσεις ένταξης 

των οποίων η συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη µπορεί να προσαυξάνεται έως 

20% της αντίστοιχης συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης που έχει εκχωρηθεί 

και µέχρι το ύψος της δικαιούµενης συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης του 

αντίστοιχου Άξονα Προτεραιότητας. Η σχετική πρόβλεψη θα ενσωµατωθεί σε 

επικείµενη τροποποίηση  των αποφάσεων εκχώρησης. 

δ) Η Επιτροπή Παρακολούθησης αναγνωρίζει την ανάγκη για περαιτέρω απλοποίηση 

των διαδικασιών του ΕΣΠΑ και την επιτάχυνση της υλοποίησης του Προγράµµατος. 

 

10.  Ορισµός Επόµενου Προέδρου Επιτροπής Παρακολούθησης 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ορίζει ως Πρόεδρο της Επιτροπής για το ηµερολογιακό 

έτος 2010 το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης 

 

 

Νίκος Κ. Αγγελόπουλος 

Γενικός Γραµµατέας  

Περιφέρειας Πελοποννήσου 


