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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
3ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
«∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»
2007-2013
03 Ιουνίου 2010

Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ηµερήσια ∆ιάταξη

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.. «Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου
– Ιονίων Νήσων

2007-2013», η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ Αριθ. 5257/ΕΥΣ 630/

05-02-2008 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών όπως τροποποιήθηκε µε
την Αριθ. 25598/ΕΥΘΥ 1149/21-05-2009 άρθρο 3, (σύµφωνα µε το άρθρο 12 του νόµου
3614/2007), συνήλθε σε 3η συνεδρίαση στις 03 Ιουνίου 2010 στην Αρχαία Ολυµπία, µε
την αριθ. πρωτ. 3414/21-05-2010 πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Αναστάσιου
Αποστολόπουλου Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, µε τα ακόλουθα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

Ι. Εισαγωγικό Μέρος

∆ιαπίστωση απαρτίας – έναρξη συνεδρίασης – έγκριση ηµερήσιας διάταξης
Καλωσόρισµα – σύντοµοι χαιρετισµοί
Έγκριση πρακτικών 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ
Εισήγηση Προέδρου Επιτροπής Παρακολούθησης και Γενικών Γραµµατέων Περιφερειών

ΙΙ Υλοποίηση του Ε.Π. ∆Ε.Π.ΙΝ. 2007-2013

Α. Πρόοδος υλοποίησης του Ε.Π. ∆Ε.Π.ΙΝ. 2007 – 2013

Ενηµέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του Επ. Προγράµµατος ∆Ε.Π.ΙΝ. 2007-2013

Πρόοδος εφαρµογής ανά άξονα προτεραιότητας
Εξέλιξη υλοποίησης Επιχειρησιακής συµφωνίας ανά Περιφέρεια.
Πρόοδος εκταµιεύσεων – Παρακολούθηση του κανόνα ν+3.
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Ενέργειες επιτάχυνσης και σε σχέση µε την τήρηση των δεσµεύσεων του Προγράµµατος
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ). Στοχοθεσία 2010

Παρουσίαση στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Ετήσιας Έκθεσης 2009 της Χωρικής
Ενότητας. Ενηµέρωση για την ετήσια έκθεση Ελέγχου που αφορά τη χωρική ενότητα.

Β. Τοποθετήσεις µελών - Συζήτηση

Τοποθετήσεις µελών της Επιτροπής Παρακολούθησης

Γ.

Ειδικά θέµατα υλοποίησης του Ε.Π. ∆Ε.Π.ΙΝ. 2007 – 2013

Ενέργειες για την οn going Αξιολόγηση του ΠΕΠ 2007 – 2013 και την περιβαλλοντική
παρακολούθηση.

Πληροφόρηση - ∆ηµοσιότητα Επικοινωνιακό Σχέδιο ∆ράσης για τη Χωρική Ενότητα

∆.

Ενηµέρωση για ειδικά θέµατα

Παρουσίαση 1ης Έκθεσης Στρατηγικής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ του 2009 (άρθρο 29.2
Καν. 1083/2006).

Χρηµατοδοτικά εργαλεία JEREMIE, JESSICA .

Ε. Άλλα θέµατα

Ενηµέρωση για

το κλείσιµο των ΠΕΠ 2000 – 2006.

Λοιπά Θέµατα

ΣΤ. Συζήτηση
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ΙII.

Έγκριση συµπερασµάτων της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του

Ε.Π. ∆Ε.Π.ΙΝ. 2007-2013

Έγκριση συµπερασµάτων της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ

Στην συνεδρίαση παρέστησαν 38

µέλη µε δικαίωµα ψήφου και 4 µέλη χωρίς δικαίωµα

ψήφου, σύµφωνα µε το συνηµµένο πίνακα.

Έναρξη Συνεδρίασης

1. ∆ιαπίστωση απαρτίας – έναρξη συνεδρίασης – έγκριση ηµερήσιας διάταξης
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας άρχισε η συνεδρίαση.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε την Ηµερήσια ∆ιάταξη.

2. Έγκριση πρακτικών 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε τα πρακτικά της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής
Παρακολούθησης

3. Εισήγηση Προέδρου Επιτροπής Παρακολούθησης και Γενικών Γραµµατέων
Περιφερειών
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας, αναφέρθηκε στην πορεία του Επιχειρησιακού Προγράµµατος τονίζοντας
την σηµαντική ενεργοποίηση του σε σχέση µε τα δεδοµένα της 2ης Επιτροπής
Παρακολούθησης

του

∆ΕΠΙΝ.

Επίσης

παρουσίασε

την

πρόοδο

υλοποίησης

του

Προγράµµατος στη χωρική ενότητα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. Παράλληλα Ο
Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης τόνισε ότι πρωταρχικός στόχος για το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ΕΠΙΝ για το έτος

2010 είναι η επίτευξη των στόχων που

τίθενται από το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης επισηµαίνοντας την περαιτέρω
επιτάχυνσή του.

4. Έγιναν τοποθετήσεις από τους Γενικούς Γραµµατείς των Περιφερειών Πελοποννήσου
και Ιονίων Νήσων.
5. Ενηµέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του Επ. Προγράµµατος ∆Ε.Π.ΙΝ.
2007-2013

4

Παρουσιάστηκε

στα

µέλη

της

Επιτροπής

η

ενεργοποίηση

του

Επιχειρησιακού

Προγράµµατος σε επίπεδο τοµέα (Προσκλήσεις – Εντάξεις – Νοµικές ∆εσµεύσεις –
∆απάνες) έργων.

6. Πρόοδος εφαρµογής ανά άξονα προτεραιότητας
Παρουσιάστηκαν αναλυτικά στα µέλη της Επιτροπής η Ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος ανά Άξονα Προτεραιότητας (Προσκλήσεις – Εντάξεις-Νοµικές ∆εσµεύσεις
και ∆απάνες έργων), καθώς και ο προγραµµατισµός των δράσεων µέχρι τέλους 2010 για
τις Περιφέρειες ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων.

7. Εξέλιξη υλοποίησης Επιχειρησιακής συµφωνίας ανά Περιφέρεια.
Παρουσιάσθηκε

στα

µέλη

Επιχειρησιακών

Συµφωνιών

της

Επιτροπής

Υλοποίησης

Παρακολούθησης
καθώς

και

τα

το

περιεχόµενο

σηµαντικότερα

των

σηµεία

τροποποίησης του Νόµου 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» από τον Νόµο 3840/2010
«Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις».

8. Πρόοδος εκταµιεύσεων – Παρακολούθηση του κανόνα ν+3.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενηµερώθηκε για την πρόοδο των εισπράξεων
προκαταβολών και δαπανών κοινοτικής συµµετοχής για την κάλυψη του κανόνα (ν+3).
Βάσει των στοιχείων που παρουσιάσθηκαν έχουν ήδη καλυφθεί οι απαιτήσεις του κανόνα.

9. Ενέργειες επιτάχυνσης και σε σχέση µε την τήρηση των δεσµεύσεων του
Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ). Στοχοθεσία 2010
Από την Εθνική Αρχή Συντονισµού παρουσιάσθηκαν τα βασικά σηµεία του Προγράµµατος
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς και οι δεσµεύσεις που απορρέουν από αυτό, τόσο
από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα της περιόδου 2000-2006 όσο και από το τρέχον
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων. Επισηµάνθηκε
η ανάγκη περαιτέρω επιτάχυνσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.
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10. Παρουσίαση στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Ετήσιας Έκθεσης 2009 της
Χωρικής Ενότητας. Ενηµέρωση για την ετήσια έκθεση Ελέγχου που αφορά τη
χωρική ενότητα.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενηµερώθηκε για το περιεχόµενο της Ετήσιας Έκθεσης 2009
και προχώρησε σε έγκρισή της, προκειµένου να υποβληθεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

11. Ενέργειες για την οn going Αξιολόγηση του ΠΕΠ 2007 – 2013 και την
περιβαλλοντική παρακολούθηση.
Η

Ειδική

Υπηρεσία

Στρατηγικής,

Σχεδιασµού

και

Αξιολόγησης

Αναπτυξιακών

Προγραµµάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) ενηµέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης για τις οδηγίες που
διαµόρφωσε για την αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της περιόδου 20072013, καθώς καί για το σύστηµα παρακολούθησης των σηµαντικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων

στο

πλαίσιο

της

Στρατηγικής

Περιβαλλοντικής

Αξιολόγησης

των

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ.

12. Πληροφόρηση - ∆ηµοσιότητα Επικοινωνιακό Σχέδιο ∆ράσης για τη Χωρική
Ενότητα
Παρουσιάσθηκαν στα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης οι σηµαντικότερες δράσεις
Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας που υλοποιήθηκαν στο διάστηµα από την 2η Επιτροπή
Παρακολούθησης έως σήµερα.

13. Παρουσίαση 1ης Έκθεσης Στρατηγικής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ του 2009
(άρθρο 29.2 Καν. 1083/2006).
Παρουσιάσθηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης η Στρατηγική Έκθεση παρακολούθησης
ΕΣΠΑ του 2009.

14. Χρηµατοδοτικά εργαλεία JEREMIE, JESSICA .
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενηµερώθηκε για τους νέους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς
JEREMIE και JESSICA και για τις διαδικασίες ενεργοποίησης τους στις οποίες έχει προβεί το
Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

15. Ενηµέρωση για

το κλείσιµο των ΠΕΠ 2000 – 2006.

Έγινε συνοπτική παρουσίαση της πορείας κλεισίµατος των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
της Προγραµµατικής Περιόδου 2000-2006.

16. Λοιπά Θέµατα
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Η

Επιτροπή

Παρακολούθησης

διαπιστώνει

την

επιτάχυνση

της

υλοποίησης

του

Επιχειρησιακού Προγράµµατος σε επίπεδο προσκλήσεων, εντάξεων και πληρωµών

που

πρέπει να ενταθεί περαιτέρω µε προϋπόθεση την συνεργασία όλων των φορέων στην
υλοποίηση του ∆ΕΠΙΝ.
Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται περισσότερη διαβούλευση, διάλογος και απλοποίηση της
γραφειοκρατίας.
Επιπλέον συµφωνεί µε την εφαρµογή µέτρων που θα περιλαµβάνουν δεσµευτικές
χρονικές προθεσµίες για την ολοκλήρωση βασικών ενεργειών διαχείρισης.
Αναφορικά µε τους δικαιούχους συµφωνεί µε την ανάληψη δεσµευτικών χρονικών
προθεσµιών για τα βασικά στάδια υλοποίησης των έργων που αναλαµβάνουν. Οι σχετικές
δεσµεύσεις

καταγράφονται

στο

Σύµφωνο

Αποδοχής

Όρων

και

παρακολουθούνται

συστηµατικά από την Αρχή που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης.
Επισηµαίνει την κάλυψη του κανόνα Ν+3 αλλά και ότι επιπλέον ο πήχης τίθεται ψηλότερα
στο ύψος των υποχρεώσεων του προγράµµατος απέναντι στην συµβολή του στους
στόχους της χώρας που ορίζονται από τις δεσµεύσεις του ΠΣΑ (Προγράµµατος
Σταθερότητας & Ανάπτυξης)
Επίσης, συµφωνεί στις Αποφάσεις Ένταξης που εκδίδονται να προβλέπεται αυτοδίκαιη
ανάκληση τους σε περίπτωση που οι δικαιούχοι αποκλίνουν από τους δεσµευτικούς
στόχους.
Τέλος επισηµαίνει την ανάγκη για ισότιµη πρόσβαση των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες στις
προσκλήσεις του ΕΣΠΑ ως και ορίζει µε την τελευταία τροποποίηση του ο νόµος για το
ΕΣΠΑ, καθώς επίσης την ανάγκη µέριµνας για την εξυπηρέτηση των µικρών νησιών του
Ιονίου

πελάγους

στο

πλαίσιο

της

ολοκληρωµένης

προσέγγισης

του

µεταφορικού

ισοδυνάµου για τις γραµµές δηµοσίου συµφέροντος της χώρας.

17. Ορισµός Επόµενου Προέδρου Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ορίζει ως πρόεδρο της Επιτροπής για το ηµερολογιακό έτος
2011 τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης
Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων
2007 – 2013

Αναστάσιος Αποστολόπουλος
Γενικός Γραµµατέας Π∆Ε
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