
ΜΕ ΕΣΠΑ & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  Σελ. 1 από 3 

Πρακτικό Νο 5 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΠΑ, ΕΘΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΡΙΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

 

 

Την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018, ώρα 8.00 μ.μ. στη Λάρισα, στα Γραφεία του ΤΕΕ 

(Καλλιθέας 7 & Τζαβέλα 4ος όροφος, Γραφείο Υποστήριξης) έλαβε χώρα η 5η 

Συνεδρίαση της Μ.Ε. ύστερα από σχετική πρόσκληση που κοινοποιήθηκε στα μέλη 

την 8.11.2018 μέσω του Γραφείου Υποστήριξης των Μ.Ε./ΤΕΕ-ΤΚΔΘ με τα 

παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Προετοιμασία εισήγησης του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ στο πλαίσιο της 4ης Επιτροπής 

Παρακολούθησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας που είναι προγραμματισμένη για την 

27/11/2018. 

2. Άλλα θέματα. 

 

Κατά τη συνεδρίαση, παρόντες ήταν οι εξής: 

1. Ιωάννης Τόλιας (Συντονιστής) 

2. Μαρία Νάρη (Μέλος) 

3. Νικόλαος Παπαγεωργίου 

Δικαιολογημένα απόντες ήταν οι εξής: 

1. Αθανάσιος Κόκκαλης 

2. Αικατερίνη Μπαξεβάνου 

3. Ιωάννης Κρεμεζής 

4. Μαρία Κωτούλα 

 

Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που λήφθηκαν έχουν ως εξής: 

 

Θέμα 1ο: Προετοιμασία εισήγησης του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ στο πλαίσιο της 4ης 

Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας που είναι προγραμματισμένη 

για την 27/11/2018 

 

Το λόγο έλαβε ο Συντονιστής της Μ.Ε. και ανέφερε ό,τι δεν είχαν κοινοποιηθεί μέχρι 

τη στιγμή της συνεδρίασης της Μ.Ε. οι εισηγήσεις της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας 

Θεσσαλίας εν όψει της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Ως εκ 

τούτου, η συζήτηση θα επικεντρωθεί αναγκαστικά στη βάση των δεδομένων που 

επεξεργάστηκε ο Συντονιστής και συνόδευαν ως παραρτήματα την πρόσκληση για 

την 5η Συνάντηση της Μ.Ε. 
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Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων η οποία 

κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

i. Αν και το ΠΕΠ Θεσσαλίας βρισκόταν στην 3η θέση μεταξύ των 

υπολοίπων 13 ΠΕΠ από απόψεως εντάξεων σε σχέση με τον 

προϋπολογισμό την 4.7.2018, υστερούσε σημαντικά σε σχέση με τις 

δαπάνες σε σχέση με τον προϋπολογισμό, ευρισκόμενο μόλις στη 10η 

θέση με 13,1%. Την καλύτερη επίδοση στο συγκεκριμένο δείκτη εμφάνισε 

το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας με 22,4%. 

ii. Το ΠΕΠΘ μέχρι την 4.7.2018 αφορούσε μόνο 48 τελικούς δικαιούχους 

έναντι 38 ένα χρόνο νωρίτερα. Απ’ αυτούς, στους τέσσερις 

σημαντικότερους (Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε. και 

Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ) .έχει κατανεμηθεί το 73% του προϋπολογισμού των 

ενταγμένων έργων ενώ επισημαίνουμε ό,τι υπάρχουν Δήμοι της 

Θεσσαλίας που μέχρι την 4.7.2018 δεν είχαν ενταχθεί στο Πρόγραμμα. 

iii. Πέρα από το χαμηλό ύψος δαπανών συνολικά, βασικά σημεία 

προβληματισμού εν όψει της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης είναι: 

a. Η καθυστέρηση στην ουσιαστική ενεργοποίηση του Άξονα 1 που 

αφορά σε δράσεις υποστήριξης της καινοτομίας και της 

επιχειρηματικότητας. 

b. Η έλλειψη περαιτέρω δεδομένων για το τί αφορούν δαπάνες ύψους 

€ 2,5 εκατ. στον Άξονα 1 (ΕΤΕΑΝ). 

c. Η μηδενική απορρόφηση στο πεδίο της ενεργειακής 

εξοικονόμησης (επενδυτική προτεραιότητα 4). Θεωρείται θετικό 

ό,τι υπάρχουν μέχρι 30/9/2018 οι σχετικές προσκλήσεις. 

d. Μηδενική εξειδίκευση, άρα και δραστηριότητα, στις επενδυτικές 

προτεραιότητες 8iii (Προώθηση της αυτοαπασχόλησης, της 

επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας επιχειρήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων) και 8v (Προσαρμογή των εργαζομένων, 

των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές). 

e. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής πληροφόρηση για το ζήτημα της 

εκπλήρωσης των στόχων αναφορικά με το πλαίσιο επιδόσεων του 

Προγράμματος (άρθρο 22 του Κανονισμού 1303/2013) που είναι 

το πιο κρίσιμο θέμα για την απρόσκοπτη εξέλιξη του ΠΕΠ-Θ. 

Αποφάσεις: 

1. Με μέριμνα του Προέδρου θα κοινοποιηθούν στα παριστάμενα μέλη της ΜΕ 

οι εισηγήσεις της ΕΥΔ ΕΠ Θεσσαλίας μόλις αυτές γίνουν διαθέσιμες μέσω 

της πλατφόρμας «Δίαυλος». 

2. Ο Συντονιστής σε συνεργασία με τα παριστάμενα μέλη θα ετοιμάσουν σχέδιο 

εισήγησης στη βάση των πρώτων ευρημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις. Η εισήγηση θα κοινοποιηθεί στον 

Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής μέχρι τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018. 
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3. Το Τμήμα θα εκπροσωπηθεί στην 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης από τους κκ. Παπαγεωργίου και Τόλια. 

Θέμα 2ο: Άλλα θέματα 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ενημέρωσε τα μέλη της Μ.Ε. ό,τι την 20.11.2018 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα 

Horizon2020 της Πράξης «Integration of Third-Country Nationals in the Construction 

sector (AMIF-2017-AG-INTE-04)» στην οποία το ΤΚ&ΔΘ είναι συντονιστής, και 

ό,τι η Πράξη αναμένει πλέον την υπογραφή της Σύμβασης (grant agreement). 

 

Ο Συντονιστής της Μόνιμης Επιτροπής 

 

 

 

Ιωάννης Τόλιας (Δρ ΗΜ) 

 


