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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΠΑ, ΕΘΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 

 
 
Τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, ώρα 8.00 µ.µ. στη Λάρισα, στα Γραφεία του ΤΕΕ ( 
Καλλιθέας 7 & Τζαβέλα 4ος όροφος, Γραφείο Υποστήριξης) έλαβε χώρα η 4η 
Συνεδρίαση της Μ.Ε. ύστερα από σχετική πρόσκληση που κοινοποιήθηκε στα µέλη 
την 18.6.2018 µέσω του Γραφείου Υποστήριξης των Μ.Ε./ΤΕΕ-ΤΚΔΘ µε τα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
 

1.! Ανασκόπηση αποτελεσµάτων σχεδίου δράσης της Μόνιµης Επιτροπής 
περιόδου 2017-2018 και αρχικός προγραµµατισµός περιόδου 2018-2019. 

2.! Διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας µε άλλες Μ.Ε. του Τµήµατος σε κοινά 
πεδία ενδιαφέροντος. 

3.! Ενηµέρωση σχετικά µε το ΠΕΠ Θεσσαλίας. 
4.! Ανάθεση καθηκόντων παρακολούθησης ΠΕΠ Θεσσαλίας στα µέλη της Μ.Ε. 
5.! Δηµιουργία καταλόγου Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων (εκτός HORIZON 

2020), διαθέσιµου προς όλους τους συναδέλφους.  
6.! Δηµιουργία προφίλ του Τµήµατός µας ώστε να αναζητηθούν εταίροι ή 
συνεργασίες σε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράµµατα. 

7.! Δικτύωση για συµµετοχή του Τµήµατός µας σε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά 
Προγράµµατα. 

 
Κατά τη συνεδρίαση, παρόντες ήταν οι εξής: 

1.! Ιωάννης Τόλιας 
2.! Αικατερίνη Μπαξεβάνου 
3.! Αθανάσιος Κόκκαλης 

Δικαιολογηµένα απόντες ήταν οι εξής: 
1.! Ζωή Παπαβασιλείου 
2.! Σταυρούλα Τσιτσιφλή 

 
Τα θέµατα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που λήφθηκαν έχουν ως εξής: 
 
Θέµα 1ο: Ανασκόπηση αποτελεσµάτων σχεδίου δράσης της Μόνιµης Επιτροπής 
περιόδου 2017-2018 και αρχικός προγραµµατισµός περιόδου 2018-2019 
 
Το λόγο έλαβε ο Συντονιστής της Μ.Ε. και ανέφερε τα ακόλουθα απολογιστικά 
στοιχεία σε σχέση µε τον προγραµµατισµό δράσεων που είχε εγκριθεί κατά την 
πρώτη συνεδρίαση της Μ.Ε. την 2.10.2018: 
 
1)! Υποστήριξη του ρόλου του ΤΕΕ/ΤΚΘΔ ως θεσµικού κοινωνικού εταίρου στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.  
1)! Η Μ.Ε. ανταποκρίθηκε άµεσα µετά την κοινοποίηση των εγγράφων εν όψει 
της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας που είχε οριστεί για 
την 16.11.2017 και αφού τα επεξεργάστηκε, σε συνδυασµό µε δηµόσια 



ΜΕ ΕΣΠΑ & Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων  Σελ. 2 από 10 
Πρακτικό Νο 4 Πρακτικό Νο 4 

ανοικτά δεδοµένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατέληξε σε τεκµηριωµένο 
σχέδιο εισήγησης που αναγνώστηκε από τον Πρόεδρο του Τµήµατος 
(Προσάρτηµα Ι). Η εισήγηση του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ έτυχε θετικών σχολίων από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και ήδη υιοθετήθηκε µία εκ των προτάσεών µας 
για παροχή απολογιστικών στοιχείων υλοποίησης του ΠΕΠ ανά τρίµηνο. Οι 
συνάδελφοι που συµµετείχαν ενεργά στη διαµόρφωση της εισήγησης ήταν οι: 
•! Αθανάσιος Κόκκαλης 
•! Κατερίνα Μπαξεβάνου 
•! Μαρία Νάρη 
•! Αθανάσιος Σακκάς 
•! Ιωάννης Τόλιας 

2)! Η Μ.Ε. τηρεί έκτοτε χρονολογικό αρχείο µε έγγραφα που κοινοποιούνται στο 
ΤΕΕ µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος που χρησιµοποιεί η Επιτροπή 
Παρακολούθησης στην οποία µετέχει ex officio ο Πρόεδρος του Τµήµατος 
για περαιτέρω επεξεργασία. 

2)! Δηµιουργία καταλόγου Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων (εκτός HORIZON 2020), 
διαθέσιµου προς όλους τους συναδέλφους. Στον κατάλογο θα αναφέρονται όλες οι 
″ανοιχτές″ προσκλήσεις Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων µε τις καταληκτικές 
ηµεροµηνίες κατάθεσης προτάσεων και την αντίστοιχη ιστοσελίδα τους. Κατά τη 2η 
Συνεδρίαση της Επιτροπής (30.10.2018) το έργο της δηµιουργίας του σχετικού 
καταλόγου ανατέθηκε στους συναδέλφους Κ. Μπαξεβάνου, Ζ. Παπαβασιλείου, 
Θ. Σκούταρη χωρίς να υπάρξει έκτοτε πρόοδος. 

3)! Δηµιουργία καταλόγου ενεργών προγραµµάτων-προσκλήσεων του ΕΣΠΑ ανά 2 ή 3 
µήνες, διαθέσιµου προς όλους τους συναδέλφους, µε τις καταληκτικές ηµεροµηνίας 
κατάθεσης και την αντίστοιχη προκήρυξη τους. Δεν υπήρξε εξέλιξη στη 
συγκεκριµένη δράση µέχρι σήµερα. 

4)! Δηµιουργία προφίλ του Τµήµατός µας ώστε να αναζητηθούν εταίροι ή συνεργασίες 
σε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράµµατα.  
α)! Το νέο προφίλ του Τµήµατος στο Horizon2020 Participants Portal έχει ήδη 
αναρτηθεί στις αρχές του 2018 κατόπιν ενεργειών των συναδέλφων  
•! Δ. Κασιτεροπούλου και  
•! Κ. Μπαξεβάνου. 

β)! Το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ υπέβαλε, ως συντονιστής, στα τέλη Φεβρουαρίου 2018 
πρόταση µε αριθµό 821514 και τίτλο “Integration of Third-Country Nationals 
in the Construction Sector (In2C)” στην πρόσκληση του Horizon2020 µε 
κωδικό AMIF-2017-AG-INTE µε άλλους 8 εταίρους, 2 εκ των οποίων από τη 
Θεσσαλία. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης αναµένονται. Στην υποβολή 
της συγκεκριµένης πρότασης συµµετείχαν εκ µέρους της Μ.Ε. κατά το µήνα 
Φεβρουάριο 2018 οι συνάδελφοι: 
•! Κατερίνα Μπαξεβάνου 
•! Δωροθέα Κασιτεροπούλου 
•! Αθανάσιος Κόκκαλης 
•! Ιωάννης Τόλιας 

5)! Δικτύωση µε άλλους τοπικούς ή περιφερειακούς φορείς για συµµετοχή του 
Τµήµατός µας σε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράµµατα. Κατά την περίοδο 
Οκτώβριος-Δεκέµβριος 2017 υπήρξαν διερευνητικές επαφές µελών της Μ.Ε. µε 
Δήµους της ζώνης ευθύνης του Τµήµατος χωρίς αποτελέσµατα. 
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6)! Επικοινωνία µε τους Δήµους της Περιφέρειάς µας, σε περίπτωση που ζητηθεί από 
την Διοικούσα Επιτροπή του Τµήµατός µας, για συνεργασία σε Εθνικά ή 
Ευρωπαϊκά προγράµµατα. Δεν υπήρξε αντίστοιχο αίτηµα. 

7)! Απαντήσεις σε θέµατα που θα αποστέλλονται στην Μ.Ε. από την Δ.Ε. του τµήµατος. 
Η Μ.Ε. προετοιµάζει ad hoc εισηγήσεις προς τον Πρόεδρο της Διοικούσας 
Επιτροπής του Τµήµατος στο πλαίσιο των γραπτών διαδικασιών της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας. Την περίοδο 10.2017-6.2018 
προετοιµάστηκαν 7 τέτοιες εισηγήσεις από τους συναδέλφους: 

•! Αθανάσιο Κόκκαλη 
•! Ιωάννη Τόλια. 

 
Θέµα 2ο: Διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας µε άλλες Μ.Ε. του Τµήµατος σε 
κοινά πεδία ενδιαφέροντος 
 
Ο Συντονιστής έχει προσκληθεί σε συνάντηση Συντονιστών όλων των Μ.Ε. του 
Τµήµατος υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δ.Ε. την Τετάρτη 27.6.2018 µε θέµα, 
µεταξύ άλλων, τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας µεταξύ των Μ.Ε. Η Μ.Ε., εξ 
αντικειµένου, έχει επικαλυπτόµενες δραστηριότητες, ιδίως στο πλαίσιο της 
παρακολούθησης υλοποίησης του τρέχοντος περιφερειακού σχεδιασµού αλλά και εν 
όψει της προσεχούς προγραµµατικής περιόδου, µε 13 Μόνιµες Επιτροπές του 
Τµήµατος ως εξής: 
 
1)! ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
2)! ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
3)! ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
4)! ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
5)! ΥΔΑΤΩΝ 
6)! ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
7)! ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
8)! ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
9)! ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ) 
10)!ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
11)!ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 
Ο Συντονιστής ανέλαβε να προτείνει στην επικείµενη συνάντηση δυνατότητες 
συνεργασίας µε άλλες Μ.Ε. και να αναφέρει στην επόµενη συνεδρίαση τα 
αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων. 
 
Θέµα 3ο: Ενηµέρωση σχετικά µε την πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 
 
Κοινοποιείται στα µέλη της Μ.Ε. η αναφορά προόδου του ΠΕΠ Θεσσαλίας µε 
ηµεροµηνία 30.3.2018 (Προσάρτηµα ΙΙ). 
 
Θέµα 4ο: Ανάθεση καθηκόντων παρακολούθησης ΠΕΠ Θεσσαλίας στα µέλη της 
Μ.Ε. 
 
Για την αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση του ΠΕΠ Θεσσαλίας και την ταχύτερη 
και ορθότερη ανταπόκριση στα αιτήµατα της Δ.Ε. για θέµατα που αφορούν τη 
Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης προτείνεται η ανάθεση 
καθηκόντων παρακολούθησης ως εξής: 
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1)! Τήρηση ψηφιακού αρχείου µετρήσεων (χρονοσειρών) για τους βασικούς δείκτες 
προόδου του ΠΕΠ Θεσσαλίας (προϋπολογισµός Δηµόσιας Δαπάνης, εξειδίκευση, 
προσκλήσεις, προϋπολογισµός ΔΔ ενταγµένων έργων, νοµικές δεσµεύσεις, 
δαπάνες) ανά τρίµηνο, άξονα, θεµατικό στόχο, επενδυτική προτεραιότητα και 
δράση. Τα παραπάνω δεδοµένα πρέπει να µπορούν να δηµιουργήσουν εύκολα 
αναφορές µέσω pivot tables ή ισοδυνάµων. 

2)! Συνδυαστική παρακολούθηση αναφορών προόδου φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου ανά Άξονα Προτεραιότητας: 
α)! ΑΠ1: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Εξωστρέφειας των 
Επιχειρήσεων, Μετάβαση στην Ποιοτική Επιχειρηµατικότητα µε αιχµή την 
Καινοτοµία και αύξηση της Περιφερειακής Προστιθέµενης Αξίας. 

β)! ΑΠ2α Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναµικού-
Ενεργός Κοινωνική Ενσωµάτωση 

γ)! ΑΠ2β: Υποδοµές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναµικού 
δ)! ΑΠ3: Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε µία Οικονοµία Φιλική 
στο Περιβάλλον 

ε)! ΑΠ4: Ανάπτυξη-Εκσυγχρονισµός-Συµπλήρωση Υποδοµών για Οικονοµική 
και Κοινωνική Ανάπτυξη 

 
Με δεδοµένο το µικρό αριθµό συµµετεχόντων κατά την 4η συνεδρίαση δεν έγιναν 
αναθέσεις καθηκόντων. Αποφασίστηκε να διανεµηθεί µέχρι τα µέσα Σεπτεµβρίου 
2018 στα εγγεγραµµένα µέλη της Μ.Ε. ειδικά σχεδιασµένο ερωτηµατολόγιο µέσω 
του οποίου ν’ αποτυπώνονται τα παρακάτω δεδοµένα: 

i.! Η επιβεβαίωση εκ µέρους των µελών της πρόθεσής τους να συνεισφέρουν στο 
έργο της Μ.Ε. 

ii.! Οι ειδικοί τοµείς δράσης της Μ.Ε. στους οποίους κάθε µέλος θεωρεί ότι 
δύναται να συνεισφέρει. 

iii.! Οι προτάσεις των µελών της Μ.Ε. για το πώς το έργο της Μ.Ε. θα µπορούσε 
να υποστηρίξει τα επαγγελµατικά ή επιστηµονικά τους ενδιαφέροντα. 

iv.! Τα επαγγελµατικά ή ακαδηµαϊκά προσόντα των µελών σε σχέση µε το 
αντικείµενο της Μόνιµης Επιτροπής. 

Στη βάση των απαντήσεων στα παραπάνω, η Μ.Ε. θα επικαιροποιήσει το πρόγραµµα 
δράσης της για την προσεχή περίοδο λειτουργίας της και θα προχωρήσει σε ειδικές 
αναθέσεις καθηκόντων. 
 
Θέµα 5ο: Δηµιουργία καταλόγου Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων (εκτός 
HORIZON 2020), διαθέσιµου προς όλους τους συναδέλφους 
 
Το θέµα συζητήθηκε διεξοδικά και αφού λήφθηκαν υπόψη όλες οι εναλλακτικές 
πηγές πληροφόρησης που είναι ήδη διαθέσιµες αποφασίστηκε ό,τι δεν τεκµηριώνεται 
µε όρους κόστους-οφέλους η συγκεκριµένη δραστηριότητα. Συνεπώς, η παρούσα 
δράση δεν θ’ αποτελέσει αντικείµενο ενασχόλησης της Μ.Ε. κατά την προσεχή 
περίοδο.  
 
Θέµα 6ο: Δηµιουργία προφίλ του Τµήµατός µας ώστε να αναζητηθούν εταίροι ή 
συνεργασίες σε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράµµατα & Θέµα 7ο: Δικτύωση για 
συµµετοχή του Τµήµατός µας σε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 
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Σε συνέχεια του απολογισµού στο 1ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης (σηµείο 4α–β) η 
Μ.Ε. επιβεβαίωση προηγούµενη απόφασή της να µην δραστηριοποιηθεί σε 
αναζήτηση νέων ευκαιριών για συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα µέχρι να 
υπάρξει θετική ή αρνητική απάντηση για την υφιστάµενη πρόταση λόγω της ανάγκης 
να επιλυθεί για πρώτη φορά σηµαντικό πλήθος οργανωτικών ζητηµάτων που 
πηγάζουν από τη συµµετοχή του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ σε ένα τέτοιο έργο. Σε περίπτωση 
θετικής απάντησης, η Μ.Ε. θα ενεργοποιηθεί ξανά προς την κατεύθυνση της 
αναζήτησης νέων ευκαιριών µετά το πρώτο εξάµηνο από την εκτέλεση της 
σύµβασης. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, η Μ.Ε. θα ενεργοποιηθεί άµεσα προς 
την κατεύθυνση της αναζήτησης νέων ευκαιριών. 
 

Ο Συντονιστής της Μόνιµης Επιτροπής 
 
 

Ιωάννης Τόλιας 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

Εισήγηση ΤΕΕ-ΤΚΔΘ 
3η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Πέµπτη 16 Νοεµβρίου 2017 
 

1! Γενικές επισηµάνσεις 
 
1)! Δεν έχει δηµοσιευτεί στο δικτυακό τόπο του ΠΕΠ (www.thessalia-espa.gr) η ετήσια 

έκθεση υλοποίησης για το 2016 που σύµφωνα µε το άρθρο 111 του κανονισµού 
EK/1303/2013 έπρεπε να είναι διαθέσιµη µέχρι 30.6.2017. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει 
το έργο των συµµετόχων για ουσιαστική συνδροµή σε θέµατα παρακολούθησης. 
Αναγκαστικά, για να επιτελέσουµε το ρόλο, µας βασιζόµαστε στην έκθεση προόδου που 
υποβλήθηκε κατά την 2η Επιτροπή Παρακολούθησης τον Οκτώβριο 2016, την εισήγηση 
για την 3η Ε.Π. µε ηµεροµηνία ενηµέρωσης 6/11/2017 και τη χρήση ανοικτών δεδοµένων. 

2)! Θα πρέπει να τονίσουµε τη σηµασία της δηµοσίευσης των οριστικών δεδοµένων για την 
31/12 κάθε έτους έτσι ώστε να µπορούν να γίνονται συγκρίσεις τόσο σε επίπεδο 
προγραµµάτων όσο και των επιδόσεων σε σχέση µε προηγούµενες προγραµµατικές 
περιόδους και να προκύπτουν ασφαλή συµπεράσµατα στη βάση επίσηµων και 
τεκµηριωµένων στοιχείων. Η συγκεκριµένη έκθεση, λόγω του περιεχοµένου της που 
ορίζεται από τον Κανονισµό είναι κρίσιµο στοιχείο για το έργο της Επιτροπής 
Παρακολούθησης. Με βάση τα παραπάνω προτείνουµε: 
α)! Να δηµοσιευτεί άµεσα στο δικτυακό τόπο του ΠΕΠ η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 

2016 µε όλα της τα παραρτήµατα όπως υποβλήθηκε κατά δήλωσή σας στο SFC την 
30.6.2017.  

β)! Να καινοτοµήσουµε ως Πρόγραµµα και να δηµοσιεύουµε επίσηµα στοιχεία 
υλοποίησης στο τέλος κάθε εξαµήνου µε τον ίδιο τρόπο που µας κοινοποιείτε τον 
Πίνακα µε την Πορεία Υλοποίησης. Πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα βήµατα προόδου που 
κάνει το ΠΕΠ-Θ κάθε εξάµηνο σε επίπεδο εξειδίκευσης, προσκλήσεων, εντάξεων, 
νοµικών δεσµεύσεων και δαπανών. Συνεπώς, αναφορά σωρευτικής πορείας 
υλοποίησης µέχρι ένα εξάµηνο πριν το εξάµηνο αναφοράς και πρόσθετα στοιχεία 
υλοποίησης εξαµήνου σε ένα πίνακα. Υπενθυµίζουµε ότι υπάρχει η υποχρέωση 
ενηµέρωσης του πίνακα δικαιούχων ανά εξάµηνο, συνεπώς η συγκεκριµένη πρόταση 
βοηθά το έργο της παρακολούθησης χωρίς να προσθέτει ιδιαίτερο διαχειριστικό 
κόστος στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ. 

3)! Με ανοικτά δεδοµένα δικαιούχων που είναι διαθέσιµα κεντρικά για το σύνολο του ΕΣΠΑ 
µε ηµεροµηνία ενηµέρωσης την 5.7.2017 διαπιστώνουµε ότι από τους 50 κωδικούς 
παρέµβασης στους οποίους έχει προϋπολογίσει δηµόσια δαπάνη το ΠΕΠ Θεσσαλίας είχαν 
γίνει εντάξεις στα µέσα του 2017 µόλις στους 18 (36%) µε προϋπολογισµό 132 εκατ. ευρώ 
(33%). Αναρωτιόµαστε εύλογα: 
α)! Πρέπει να είµαστε ικανοποιηµένοι µ’ αυτή την επίδοση; Ειδικά αν την 

συναξιολογήσουµε µε τις απαιτήσεις για εµπροσθοβαρή υλοποίηση λόγω του 
δυσµενούς δηµοσιονοµικού πλαισίου. 

β)! Υπενθυµίζουµε ότι µε βάση την ετήσια έκθεση υλοποίησης του 2009 για το ΠΕΠ 
Θεσσαλίας, µέχρι 31.12.2009 (χρονικό διάστηµα που αντιστοιχεί στην 31.12.2016 του 
τρέχοντος προγράµµατος) είχαν επιτευχθεί εντάξεις ύψους 35,42% της συνολικής 
δηµόσιας δαπάνης του προγράµµατος και οι δαπάνες ήταν στο 8,74% της συνολικής 
δηµόσιας δαπάνης.  

γ)! Με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σήµερα µπορούµε να πούµε ότι συνολικά, σε 
επίπεδο προγράµµατος, είµαστε περίπου 10 µήνες καθυστερηµένοι σε σχέση µε την 
προηγούµενη περίοδο. Πώς εξηγείτε τις διαφορές; Τί συµβαίνει στην τρέχουσα 
περίοδο και καθυστερούµε τόσο; 

4)! Εκφράζουµε τον προβληµατισµό µας για το γεγονός ότι όλες οι µελλοντικές προβλέψεις 
που είχαν γίνει στην εισήγηση για την πορεία υλοποίησης κατά την προηγούµενη Επιτροπή 
Παρακολούθησης πριν από ένα χρόνο δεν επαληθεύτηκαν. Παραδείγµατα: 



ΜΕ ΕΣΠΑ & Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων  Σελ. 7 από 10 
Πρακτικό Νο 4 Πρακτικό Νο 4 

α)! Επίλυση του ζητήµατος του Ενδιάµεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) και άµεση 
πρόσκληση για πράξεις του Άξονα 1 που απαιτούν ΕΦΔ µέχρι το Μάρτιο του 2017. 

β)! Προκήρυξη αξιολόγησης το Φεβρουάριο του 2017 (και ενσωµάτωση των ευρηµάτων 
της στην ετήσια έκθεση υλοποίησης που προαναφέρθηκε). 

5)! Το ίδιο συµβαίνει για τις αναφορές σε κινδύνους υλοποίησης. Αν και φαίνεται να έχει γίνει 
πολύ καλή δουλειά στη χαρτογράφηση των κινδύνων υλοποίησης, η διαχείρισή τους δε 
φαίνεται να είναι τόσο αποτελεσµατική. Αντιλαµβανόµαστε ότι πολλοί από τους κινδύνους 
είναι εξωτερικοί για το ΠΕΠ-Θ και σχετίζονται µε ενέργειες σε επίπεδο Υπουργείων, αλλά 
αυτό δε σηµαίνει ότι το ΠΕΠ-Θ δεν πρέπει να βελτιώσει την ικανότητά του να 
διαχειρίζεται γνωστούς κινδύνους. 

 
2! Ειδικές παρατηρήσεις 
 
Άξονας 1 ΠΕΠ (RIS3 & Θεµατικοί Στόχοι 1, 2 & 3) 
 

•! Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3): 
o! Αντιλαµβανόµαστε τη σηµασία που έχει το ζήτηµα του ΕΦΔ στην 

ενεργοποίησή της και θα θέλαµε µία ουσιαστική απάντηση για τους λόγους 
που αυτή έχει καθυστερήσει τόσο πολύ. Έχετε ενηµέρωση για το αν και το 
πώς έχει αντιµετωπιστεί το ίδιο θέµα από άλλες Περιφέρειες; 

o! Δεδοµένου ότι το Σχέδιο Δράσης έχει ήδη εγκριθεί από το Περιφερειακό 
Συµβούλιο τον Απρίλιο του 2016 και περίπου τότε ενεργοποιήθηκαν πολλές 
από τις αντίστοιχες εθνικές προσκλήσεις που αντιµετωπίζουν ζητήµατα 
κρατικών ενισχύσεων κ.ά.α., ποιοί ακριβώς είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν 
έχει ολοκληρωθεί ακόµα η πλήρης εξειδίκευση για τους Θεµατικούς Στόχους 
1 και 3; Πότε αναµένουµε την πλήρη εξειδίκευση; Πώς σκοπεύετε να 
εµπλέξετε τις δοµές του συστήµατος διακυβέρνησης της RIS3 σ’ αυτή την 
εξειδίκευση; 

o! Το Περιφερειακό Συµβούλιο Καινοτοµίας που συνεδρίασε για πρώτη φορά το 
Μάιο του 2016 έχει εικόνα για τις επιδόσεις της Θεσσαλίας στα σχετικά µε τη 
RIS3 τοµεακά προγράµµατα δεδοµένου ότι στο ΠΕΠ δεν υπάρχει ακόµα 
δραστηριότητα; Υπάρχει σύστηµα παρακολούθησης για τη RIS3 της 
Θεσσαλίας;  

o! Γιατί δεν έχουν ακόµα προκηρυχθεί µέχρι σήµερα οι δράσεις της επενδυτικής 
προτεραιότητας 1α που αφορά σε δηµόσιες ερευνητικές υποδοµές και δεν 
απαιτούν την ύπαρξη ΕΦΔ; 

•! Στον πίνακα µε την πορεία του επιχειρησιακού σχεδίου που µας κοινοποιήσατε, 
προβλέπετε νέες προσκλήσεις ύψους € 13 εκατ. για τον Άξονα 1 µέχρι τέλος του 2017 
µε εξειδίκευση δράσεων ύψους € 10 εκατ. εντός των επόµενων 30 ηµερών. Ευχόµαστε 
ειλικρινά αυτή τη φορά η ακρίβεια των προβλέψεών σας να είναι καλύτερη από πέρυσι.  

•! Όσον αφορά την επενδυτική προτεραιότητα 2γ (δράσεις ΤΠΕ για το δηµόσιο τοµέα) 
παρατηρούµε ότι ακόµη δεν υπάρχει κάποια δραστηριότητα προς την κατεύθυνση της 
εξειδίκευσης. Το ΤΕΕ ΚΔΘ, µέσω της Μόνιµης Επιτροπής ΤΠΕ, είναι στη διάθεσή 
σας για να χαρτογραφήσει τις ανάγκες και να υποστηρίξει την εξειδίκευση. 

•! Θα ήθελα µε την ευκαιρία να σας ενηµερώσω ότι τα δύο Τµήµατα του ΤΕΕ της 
Θεσσαλίας βρίσκονται ήδη σε επαφή µε τους λοιπούς φορείς της επιχειρηµατικότητας 
και των επιστηµών της Περιφέρειας για το σχεδιασµό µίας εµβληµατικής 
πρωτοβουλίας για την καινοτοµία στη Θεσσαλία. Θα ακούσετε νεώτερα πολύ 
σύντοµα. 

 
Άξονας 2 ΠΕΠ 

•! Εδώ, µε δεδοµένους τους στόχους του Άξονα σε σχέση µε το οικονοµικό περιβάλλον 
στη χώρα, πρέπει να συγχαρούµε την ΕΥΔ για την καλή της δουλειά αφού κατάφερε 
µέχρι την 30/6/2017 να εντάξει δράσεις που ισοδυναµούν µε το 45% του 
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προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης του Άξονα 2, και µέχρι την 6/11/2017 ν’ αγγίξει 
το 49%. Ο άξονας 2 συνεισφέρει µέχρι στιγµής στο 57.42% των δαπανών του ΠΕΠ. 

•! Παρόλ’ αυτά, επισηµαίνουµε τη µηδενική δραστηριότητα στους τοµείς στήριξης των 
κοινωνικών επιχειρήσεων, στήριξης της αυτοαπασχόλησης και προσαρµογής των 
εργαζοµένων. 

 
Άξονας 3 ΠΕΠ 

•! Θεµατικός Στόχος 4 
o! Φέτος για πρώτη φορά υπάρχει εξειδίκευση 25.1% δηλ. 4.385.000 ευρώ. Η 

εξειδίκευση εξαντλείται στα Δηµόσια κτίρια της Θεσσαλίας.. Θα θέλαµε να 
γνωρίζουµε σε πόσα, τι είδους και πόσων τετραγωνικών µέτρα κτίρια 
αντιστοιχούν αυτά τα χρήµατα; Για να γίνουν κατηγορία Α και Α+ σηµαίνει 
ότι θα κάνουν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή τη στιγµή εφικτό µε 
εικονικό net metering, αλλά χρειάζεται κάποιο γενικό πλαίσιο σε επίπεδο 
περιφέρειας. 

o! Από την άλλη υπάρχει η υποχρέωση όλων των Δηµόσιων κτιρίων να έχουν 
τουλάχιστο ενεργειακό πιστοποιητικό. Ίσως αυτό θα έπρεπε να γίνει 
προτεραιότητα ώστε αρχικά να καλυφθούν όλα τα δηµοσία κτίρια.  

o! Το ΤΕΕ µπορεί να επικουρήσει ως Τεχνικός Σύµβουλος της Περιφέρειας: α) 
στην προετοιµασία των προκηρύξεων, β) στις ενεργειακές επιθεωρήσεις, γ) 
στην προτυποποίηση διαδικασιών κλπ. 

o! Στο ζήτηµα των αιρεσιµοτήτων, παρόλο που θεωρείται ότι ο 
επικαιροποιηµένος ΚΕΝΑΚ καλύπτει τις αιρεσιµότητες στην πραγµατικότητα 
εξακολουθεί να υπάρχει κενό. Το κείµενο της εξειδίκευσης αναφέρει και τα 
σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης κτίρια. Όµως αυτή τη στιγµή ούτε σε Εθνικό 
ούτε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει καθοριστεί επισήµως τι θεωρείται ‘σχεδόν 
µηδενικής κατανάλωσης κτίριο’. 

o! Πέραν αυτών θα πρέπει να εξεταστεί µελλοντικά και το ζήτηµα της 
εξοικονόµησης ενέργειας πέραν των δηµοσίων κτιρίων και στις δηµόσιες 
υποδοµές (πχ αντλιοστάσια). 

o! Στον ίδιο θεµατικό στόχο υπάρχουν και άλλες δράσεις όπως η βιώσιµη αστική 
ανάπτυξη (Δήµος Βόλου και Δήµος Λάρισας) οπότε θα πρέπει να γίνει ένα 
ξεκαθάρισµα προτεραιοτήτων και κατανοµής του ποσού της εξειδίκευσης 
µεταξύ ΒΑΑ και λοιπών. 

•! Θεµατικός Στόχος 5. 
o! Φαίνεται να υπάρχει µια επικάλυψη µε το 4.ε που είναι βιώσιµη αστική 

ανάπτυξη. 
o! Είναι πολύ γενικευµένος στο κείµενο της εξειδίκευσης, ωστόσο είναι ο 

θεµατικός στόχος µε τη µεγαλύτερη εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα.  
•! Θεµατικός Στόχος 6. 

o! Σύµφωνα µε το ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης 
Αποβλήτων)  Θεσσαλίας για τη διαχείριση των ΑΣΑ (Αστικά Στερεά 
Απόβλητα) θα πρέπει να δηµιουργηθούν 3 ΜΕΑ (Μονάδες Επεξεργασίας 
Αποβλήτων) µαζί µε ΠΣ (Πράσινα Σηµεία) κλπ. Το κόστος των 3 ΜΕΑ 
ανέρχεται σε 106,94 m€ (31 εκ. Δυτική Θεσσαλία, 34,72 εκ Ν. Λάρισας και 
41,12 εκ. Ν.Μαγνησίας). Εδώ υπάρχουν τα εξής προβλήµατα: 

!! Ο συνολικός Π)Υ του θεµατικού στόχου 6 είναι 70,375 εκ. Συνεπώς 
και ολόκληρος να πήγαινε για ΜΕΑ δε θα επαρκούσε. 

!! Το 2016 εκδόθηκε πρόσκληση για χρηµατοδότηση ΜΕΑ ύψους 
Δηµόσιας Δαπάνης που επαρκούσε για 1 ΜΕΑ. 

!! Στη νέα εξειδίκευση δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη για ΜΕΑ, ούτε για 
ΠΣ, ούτε για οικιακή κοµποστοποίηση. Συνεπώς όλο το κοµµάτι αυτό 
του ΠΕΣΔΑ δε µπορεί να χρηµατοδοτηθεί 
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o! Ο θεµατικός στόχος 6 έχει υπερεξειδικευτεί και θεωρούµε απίθανο να 
υποστηριχθούν όλες οι κατηγορίες πράξεων που προβλέπονται στο κείµενο 
της εξειδίκευσης.  

 
Άξονας 4 ΠΕΠ 

•! Τα ενταγµένα έργα µέχρι τέλος Ιουνίου 2017 ήταν στο 36% της δηµόσιας δαπάνης για 
τον Άξονα 4 και έφτασαν το 52% στις αρχές Νοεµβρίου γεγονός που δείχνει ότι 
κινούµαστε σωστά. Μας προβληµατίζει το σχετικά χαµηλό ποσοστό των νοµικών 
δεσµεύσεων που ήταν µόλις το 15.7% των εντάξεων. 

•! Σωστά επισηµάνθηκε κατά τη 2η Ε.Π. η ανάγκη για υποστήριξη δυνητικών δικαιούχων 
του Άξονα 4 για την ωρίµανση και την υλοποίηση των έργων του στην περυσινή 
έκθεση υλοποίησης. Έχει γίνει κάτι από πλευράς σας για το σκοπό αυτό; Πώς θα 
µπορούσαν τα δύο Τµήµατα του ΤΕΕ στη Θεσσαλία να βοηθήσουν; 

 
Κλείνοντας, αναγνωρίζουµε την προσπάθεια του Περιφερειάρχη και της υπηρεσίας σας και 
δηλώνουµε την πρόθεσή µας να συµπαρασταθούµε σε αυτή στο πλαίσιο του θεσµικού µας 
ρόλου. 
  



ΜΕ ΕΣΠΑ & Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων  Σελ. 10 από 10 
Πρακτικό Νο 4 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 



ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 30-03-2018
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΔΕΤ Κωδ. ΑΞ. Κωδ. ΘΣ Κωδ. ΕΠ AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π/Υ ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΔ 
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΩΝ

ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ)

ΑΠΟΔΕΚΤΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ)

ΕΤΠΑ 1
ΑΠ.1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ), ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

61.875.000 24.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.500.000

ΕΤΠΑ 1 1 Θ.Σ.1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 11.250.000 4.000.000 0 0 0 0

ΕΤΠΑ 1 1 1a
Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και 

προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
3.000.000 0 0 0 0

ΕΤΠΑ 1 1 1b

Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και 

ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και 

υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων 

υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς 

εξειδίκευσης, καθώς και στήριξης της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης 

προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής ειδικά σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και διάδοση 

των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής.

1.000.000 0 0 0 0

ΕΤΠΑ 1 2 Θ.Σ.2: Eνίσχυση της πρόσβασης σε ΤΠΕ και της χρήσης και ποιότητάς τους 3.125.000 0 0 0 0 0

ΕΤΠΑ 1 2 2c
Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και 

ηλεκτρονική υγεία.
0 0 0 0 0

ΕΤΠΑ 1 3 Θ.Σ.3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 47.500.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.500.000

ΕΤΠΑ 1 3 3a
Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυση της δημιουργίας 

νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων.
20.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.500.000

ΕΤΠΑ 1 3 3c Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών. 0 0 0 0 0

ΕΤΠΑ 1 3 3d
Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες 

καινοτομίας.
0 0 0 0 0

ΕΚΤ 2.α Α.Π. 2α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 89.850.410 29.069.182 29.137.702 26.030.396 25.823.396 16.683.061
ΕΚΤ 2.α 8 Θ.Σ. 8: Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξης της κινητικότητας των εργαζομένων. 5.325.000 0 0 0 0 0

ΕΚΤ 2.α 8 8iii
Προώθηση της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
0 0 0 0 0

ΕΚΤ 2.α 8 8v Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές. 0 0 0 0 0

ΕΚΤ 2.α 9 Θ.Σ.9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων 84.525.410 29.069.182 26.959.702 26.030.396 25.823.396 16.683.061

ΕΚΤ 2.α 9 9i
Ενεργός ένταξη με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής, και της βελτίωσης της 

απασχολησιμότητας.
14.248.273 14.248.273 14.117.306 14.117.306 13.257.628

ΕΚΤ 2.α 9 9ii Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ. 1.831.680 2.081.680 1.939.754 1.939.754 124.839

ΕΚΤ 2.α 9 9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών. 5.157.629 5.096.389 4.931.695 4.724.695 2.651.152

ΕΚΤ 2.α 9 9iv
Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής 

περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος.
7.831.600 5.533.360 5.041.641 5.041.641 649.442

ΕΚΤ 2.α 9 9v
Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και προώθηση της 

κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση.
0 0 0 0 0

ΕΚΤ 2.α 9 9vi Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων. 0 0 0 0 0

ΕΤΠΑ 2.β Α.Π. 2Β: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 31.250.000 44.008.000 42.580.000 30.659.880 14.496.019 11.424.880
ΕΤΠΑ 2.β 9 Θ.Σ.9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων 18.750.000 23.428.000 24.178.000 11.428.672 6.075.348 5.894.863

ΕΤΠΑ 2.β 9 9a

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, 

μείωσης των ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθησης της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της 

πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε 

υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας.

22.248.000 24.178.000 11.428.672 6.075.348 5.894.863

ΕΤΠΑ 2.β 9 9b
Παροχή στήριξης για φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών 

περιοχών.
1.180.000 0 0 0 0

ΕΤΠΑ 2.β 9 9c Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις. 0 0 0 0 0

ΕΤΠΑ 2.β 9 9d Επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων. 0 0 0 0 0

ΕΤΠΑ 2.β 10
Θ.Σ. 10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου 
μάθηση

12.500.000 20.580.000 20.580.000 19.231.208 8.420.670 5.530.017



ΕΤΠΑ 2.β 10 10a
Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και δια βίου μάθηση με την 

ανάπτυξη υποδομών, κατάρτισης και εκπαίδευσης.
20.580.000 20.580.000 19.231.208 8.420.670 5.530.017

ΕΤΠΑ 3 Α.Π.3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 103.151.033 94.110.000 84.035.000 35.148.922 10.062.824 4.412.047
ΕΤΠΑ 3 4 Θ.Σ.4: Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 17.500.000 19.385.000 4.385.000 0 0 0

ΕΤΠΑ 3 4 4c
Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες 

υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης.
15.000.000 0 0 0 0

ΕΤΠΑ 3 4 4e

Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, 

συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον 

περιορισμό των επιπτώσεων.

4.385.000 4.385.000 0 0 0

ΕΤΠΑ 3 5 Θ.Σ.5: Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων 12.500.000 6.300.000 6.600.000 6.521.487 5.635.024 4.002.590

ΕΤΠΑ 3 5 5a
Στήριξη επενδύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των βασιζόμενων στο οικοσύστημα 

προσεγγίσεων·
6.300.000 6.600.000 6.521.487 5.635.024 4.002.590

ΕΤΠΑ 3 6 Θ.Σ.6: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων 73.151.033 68.425.000 73.050.000 28.627.436 4.427.800 409.457

ΕΤΠΑ 3 6 6a

Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος 

και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω 

απαιτήσεις.

0 0 0 0 0

ΕΤΠΑ 3 6 6b

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και 

για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω 

απαιτήσεις.

31.595.000 38.220.000 28.627.436 4.427.800 409.457

ΕΤΠΑ 3 6 6c Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 4.000.000 5.000.000 0 0 0

ΕΤΠΑ 3 6 6d
Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του 

δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών.
3.000.000 0 0 0 0

ΕΤΠΑ 3 6 6e

Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνηση και απολύμανση των 

υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου.

29.830.000 29.830.000 0 0 0

ΕΤΠΑ 4 Α.Π. 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 130.250.000 163.800.000 214.400.000 106.565.480 27.439.371 15.119.498
ΕΤΠΑ 4 7 Θ.Σ.7: Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων 130.250.000 163.800.000 214.400.000 106.565.480 27.439.371 15.119.498
ΕΤΠΑ 4 7 7a Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ. 91.000.000 108.600.000 74.821.785 10.952.662 5.778.865

ΕΤΠΑ 4 7 7b
Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, 

συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων.
72.800.000 105.800.000 31.743.696 16.486.709 9.340.633

ΕΤΠΑ 5 Α.Π. 5: ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ 6.012.350 5.000.000 5.000.000 3.365.000 2.805.000 966.462
ΕΚΤ 6 Α.Π. 6: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ 1.368.324 1.000.000 1.000.000 0 0 0

ΣΥΝΟΛΑ 423.757.117 360.987.182 386.152.702 211.769.679 90.626.610 51.105.948


