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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΤΟΥ «ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007 - 2013». 

                                   7 Ιουνίου 2009 
 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του  «Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007 - 2013», η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ'  αριθ.  4166/ΕΥΣ530/30-1-2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας  

και Οικονομικών και τροποποιήθηκε με τις υπ. αριθ. 26938/2321ΕΥΣ/13.6.2008 και 

25598/ΕΥΘΥ1149/21.5.2009 αποφάσεις του ιδίου, συνήλθε σε 3η συνεδρίαση στις 07.06.2009 

στην Θεσσαλονίκη με την υπ'  αριθ. 4035/21.05.2010 πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης 2007 -2013, με τα ακόλουθα θέματα στην 

ημερήσια διάταξη : 

1. Έγκριση ημερήσιας διάταξης - πρακτικών 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής 

Παρακολούθησης  

2. Εισήγηση της Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Γ.Γ. Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας 

3. Τοποθέτηση της Γ.Γ. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

4. Τοποθέτηση του Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

5. Παρουσίαση προόδου υλοποίησης  Προγράμματος  

6. Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη έτους 

2009 και της Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου 

7. Τοποθετήσεις Εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας/ 

Τοποθετήσεις Εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/ Τοποθετήσεις λοιπών 

μελών Επιτροπής Παρακολούθησης  

8. Παρουσίαση ενεργειών για την on going αξιολόγηση του Προγράμματος και την 

περιβαλλοντική παρακολούθηση 

9. Πληροφόρηση – δημοσιότητα  

10. Ενημέρωση για ειδικά θέματα (Παρουσίαση της 1ης Έκθεσης Στρατηγικής 

Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ του 2009 / Χρηματοδοτικά Εργαλεία Jeremie, Jessica) 

11. Λοιπά θέματα (Ενημέρωση για το κλείσιμο των ΠΕΠ 2000-2006 / Παρουσίαση 

καλών πρακτικών) 

12.  Συμπεράσματα -  Αποφάσεις   3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης  

Στη συνεδρίαση παρέστησαν 47 μέλη με δικαίωμα ψήφου και 8 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου  

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας άρχισε η συνεδρίαση. 
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1. Έγκριση ημερήσιας διάταξης – Πρακτικών 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής 

Παρακολούθησης  
Η Επιτροπή Παρακολούθησης αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και τις απόψεις 

των μελών, ενέκρινε την  Ημερήσια  Διάταξη και τα πρακτικά της 2ης Συνεδρίασης της 

Επιτροπής Παρακολούθησης. 

2. Εισήγηση της Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Γ.Γ. Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, της ΓΓ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και 

του ΓΓ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
Παρουσιάστηκε η αναπτυξιακή προοπτική της χωρικής ενότητας κα η ανάγκη επιτάχυνσης 

των διαδικασιών υλοποίησης του Προγράμματος για την απόδοση των άμεσων ωφελειών 

προς τους πολίτες. 

3. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη. 

• Έγινε αναλυτική παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος σε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας, θεματικών προτεραιοτήτων 

και έργων/δράσεων, αναφορικά με τα βασικούς δείκτες προόδου εφαρμογής του 

Προγράμματος από τους αρμόδιους φορείς για την Διαχείριση Δράσεων του Ε.Π. 

Μακεδονία – Θράκη 2007-2013. 

• Παρουσιάσθηκε το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Συμφωνιών Υλοποίησης 

(ΕΣΥ), καθώς και οι ενέργειες σχετικά με την τήρηση των δεσμεύσεων του 

Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η στοχοθεσία για το 2010 και η 

πρόοδος εκταμιεύσεων/παρακολούθησης του κανόνα ν+3, από τον εκπρόσωπο 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας 

• Ακολούθησε σύντομη παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του έτους 

2009 και της Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου του Προγράμματος. 

• Έγινε ενημέρωση για τα Κριτήρια επιλογής πράξεων σχετικά με τους Κωδικούς 

Θεματικής Προτεραιότητας που ακολουθούν: 

 

1. Για τη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
44 - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων 

54 – Άλλα μέτρα για τη  διατήρηση της κατάστασης του περιβάλλοντος  και την 

πρόληψη κινδύνων 

58 - Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 

59_1 - Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών (Ο.Τ.Α.) 

59_2 -  Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών (ΥΠ.ΠΟ.Τ.) 

61_1 - Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική αναγέννηση 

61_2 - Ολοκληρωμένα έργα για την αγροτική αναγέννηση 

75 - Υποδομές εκπαίδευσης (εξοπλισμός) 

76_1 - Υποδομές υγείας (Προμήθεια εξοπλισμού)  
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76_2 - Υποδομές υγείας (Α' βάθμια φροντίδα υγείας) 

76_3 - Υποδομές υγείας (Β' βάθμια ΚΑΙ Γ' βάθμια φροντίδα υγείας) 
 

2. Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
51 - Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης  

53 - Πρόληψη κινδύνων 

57 - Συνδρομή στη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών  

59_1 - Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών (Ο.Τ.Α.) 

59_2 - Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών (ΥΠ.ΠΟ.Τ.) 

75 - Υποδομές εκπαίδευσης (Ανάπτυξη – βελτίωση υποδομών στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση) 

79 - Άλλες κοινωνικές υποδομές  

 

3. Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
 

51  - Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης 

(συμπεριλαμβάνοντας τις περιοχές Natura 2000) 

75_1 - Υποδομές εκπαίδευσης  (Υποδομές και εξοπλισμός α’βάθμιας και β’βάθμιας 

εκπαίδευσης) 

75_2 - Υποδομές εκπαίδευσης (Υποδομές και εξοπλισμός γ’βάθμιας εκπαίδευσης) 
 

Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν τα παραπάνω αναφερόμενα κριτήρια ένταξης πράξεων, 

ενώ διατυπώθηκε πρόταση από την Εθνική Συνομοσπονδία ατόμων με Αναπηρία σχετικά 

με το κριτήριο Β4, ότι θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή «Ναι» και όχι την τιμή «Δεν 

απαιτείται» κατά την αξιολόγηση όλων των κατηγοριών πράξεων. 

Ακόμα, έγινε αποδεκτή η πρόταση  του εκπροσώπου του ΥΠΟΙΑΝ για πρόσκληση των 

εκπροσώπων των Διαχειριστικών Αρχών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου και του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε εισήγηση επί σχετικών θεμάτων στις συνεδριάσεις 

της Επιτροπής Παρακολούθησης, προκειμένου να σχηματίζεται συνολική και 

ολοκληρωμένη εικόνα των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στις 3 Περιφέρειες. 

Τέλος, τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενέκριναν την Ετήσια Έκθεση 

Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το έτος 2009. 

 

4. Ειδικά θέματα υλοποίησης του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη 

Παρουσιάσθηκαν στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης από στέλεχος του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητα οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί 

για την προετοιμασία της αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης τους, καθώς και οι ενέργειες περιβαλλοντικής παρακολούθησης των 

προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 
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5. Πληροφόρηση και δημοσιότητα 
Παρουσιάσθηκαν στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης από στελέχη των Ε.Δ.Α. και 

των ΔΑ οι δράσεις δημοσιότητας που πραγματοποιήθηκαν κατά την δεύτερη φάση 

επικοινωνίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επικοινωνιακού Σχεδίου του Προγράμματος. 

Προτάθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία ατόμων με Αναπηρία οι δράσεις ενημέρωσης 

– πληροφόρησης να είναι πλήρως προσβάσιμες από τα άτομα με αναπηρία και να 

συμμορφώνονται με το πρότυπο WCAG του διεθνή οργανισμού World Wide Web 

Consortium. 

 

6. Λοιπά Θέματα 

Παρουσιάστηκε από εκπρόσωπο του ΥΠΟΙΑΝ η 1η Έκθεση Στρατηγικής 

Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ του 2009.  Επίσης, έγινε παρουσίαση των χρηματοδοτικών 

εργαλείων Jeremie, Jessica. 

Έγινε σύντονη ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα και τις διαδικασίες κλεισίματος των 

ΠΕΠ 2000-2006. 

Τέλος, παρουσιάστηκαν δυο παραδείγματα καλών πρακτικών έργων στον τομέα του 

πολιτισμού και στον τομέα των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αστικής Ανάπτυξης από 

τον Δήμαρχο Καστοριά και τον Δήμαρχο Έδεσσας αντίστοιχα. 

7. Ορισμός Επόμενου Προέδρου Επιτροπής Παρακολούθησης 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ορίζει ως πρόεδρο της Επιτροπής, για το ημερολογιακό 

έτος 2011, τον αιρετό Περιφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας. 

 

 
  

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης 

  ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 

 

 

Μαρία Λιονή 

Γενική Γραμματέας 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 


