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2η Συνεδρίαση 

 
Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 
 

Φλώρινα,  24 Οκτωβρίου 2016 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Σύγκλιση της Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη 
 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, η οποία 
συγκροτήθηκε με την με αρ. πρωτ. 4109/22-09-2016 (ΦΕΚ Β’ 3089/28-09-2016) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας που τροποποιεί την υπ. αρ. πρωτ. 1597/26-03-2015 (ΦΕΚ 
624/Β’/15-04-2015) Απόφαση Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020, συνήλθε στη 2η  Συνεδρίαση στις 
24/10/2016 στη Φλώρινα, μετά την με αρ. πρωτ. 4693/12-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου της 
Επιτροπής Παρακολούθησης, Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.  
 
Στη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 παρέστησαν  τριάντα (30) μέλη με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 
σαράντα τριών (43) μελών με δικαίωμα ψήφου,  και  εννιά (9) μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου επί 
συνόλου είκοσι (20) μελών χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τους αντίστοιχους  συνημμένους 
Πίνακες Συμμετεχόντων Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης με υπογραφές (συνημμένα 1 και 2).  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, και μετά από πρόταση του Προέδρου, εγκρίθηκε από τα μέλη η 
ακόλουθη ημερήσια διάταξη:  
  

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης 
2. Έγκριση πρακτικών 1ης  Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης 
3. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης  
 

ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ 2014-2020 
1. Πορεία υλοποίησης ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Ενημέρωση για την ετήσια έκθεση 

υλοποίησης.  
2. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 

και της επίτευξης των ετήσιων στόχων. Νέες δράσεις προς εξειδίκευση.   
3. Παρουσίαση της πορείας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.  
4. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης του 

ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.  
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5. Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων.  
6. Ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Σχεδίου 

Αξιολόγησης  του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Επόμενες ενέργειες.  
7. Κρατικές Ενισχύσεις.    
8. Ενημέρωση για την υλοποίηση της στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΕΠ 

Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.  
9. Άλλα θέματα 
 

ΙΙΙ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 

ΙV  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 
 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης μετά από την παρουσίαση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και τη 
συζήτηση που ακολούθησε, κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα:  
 

1. Πορεία υλοποίησης του  ΕΠ 2014-2020  
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
(ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ) ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης για την πρόοδο υλοποίησης του 
Προγράμματος μέχρι σήμερα. Αναφέρθηκε στα βασικά στοιχεία ενεργοποίησης του Προγράμματος 
δίνοντας έμφαση στην εξειδίκευση, στις προσκλήσεις, στις εντάξεις, στις νομικές δεσμεύσεις και στις 
δαπάνες. Επίσης, αναφέρθηκαν τα προβλήματα που προέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν ή χρήζουν 
αντιμετώπισης. Τέλος, η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης για την κατάρτιση, 
υποβολή και έγκριση από τις υπηρεσίες της ΕΕ, της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΠ ΠΔΜ για τα 
έτη 2014 και 2015.  
Ειδικότερα σε σχέση με την επίτευξη των στόχων κάλυψης του 7% της πρόσθετης προχρηματοδότησης 
μέχρι το τέλος του 2016, η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ ανέφερε ότι όσον αφορά τις δράσεις του ΕΚΤ ο στόχος έχει ήδη 
επιτευχθεί και σε ότι αφορά τις δράσεις του ΕΤΠΑ προβλέπεται να καλυφθεί.  
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξέφρασε την ανάγκη επιτάχυνσης των απαραίτητων ενεργειών τόσο 
από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ και τις Κεντρικές Αρχές όσο και από το σύνολο των Δικαιούχων του ΕΠ ΠΔΜ ώστε 
να καλυφθεί ο στόχος του 7% της πρόσθετης προχρηματοδότησης συμβάλλοντας επιπρόσθετα στην 
κάλυψη του ετήσιου δημοσιονομικού στόχου για τη μεγιστοποίηση εισροής κοινοτικών πόρων.  
Επιπλέον η Επιτροπή Παρακολούθησης τόνισε την ανάγκη λήψης των αναγκαίων μέτρων για την 
επιτάχυνση υλοποίησης του προγράμματος και τη διασφάλιση επίτευξης των δεικτών του Πλαισίου 
Επίδοσης μέχρι το τέλος του 2018.  
 

2. Πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ ενημέρωσε την Επιτροπή για την πορεία εφαρμογής της εγκεκριμένης εξειδίκευσης του 
Προγράμματος. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην ενεργοποίηση των δράσεων  ανά Άξονα 
Προτεραιότητας, Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα καθώς και στον προγραμματισμό 
ενεργοποίησης των υπόλοιπων δράσεων.  
Παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν νέες δράσεις προς εξειδίκευση καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους 
συνολικού προϋπολογισμού 33,1 εκ. €, όπως φαίνεται στο συνημμένο Έγγραφο Εξειδίκευσης της 
Εφαρμογής του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 – 2η έκδοση (συνημμένα 3 και 4).   
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Ενημερώθηκε η Επιτροπή και ενέκρινε τον επικαιροποιημένο πίνακα με τα στοιχεία των 
μεταφερόμενων και τμηματοποιημένων (phasing) έργων όπως διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο του 
κλεισίματος του ΕΣΠΑ  2007-2013 και προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020.  
 
Σε σχέση με την επίτευξη των ετήσιων στόχων της 1ης εξειδίκευσης, η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ ανέφερε ότι όσον 
αφορά τις δράσεις του ΕΚΤ παρουσιάζουν πολύ καλό βαθμό επίτευξης στους στόχους της εξειδίκευσης, 
των προσκλήσεων των εντάξεων και των νομικών δεσμεύσεων και καλό βαθμό επίτευξης στους 
στόχους των δαπανών για το έτος 2016, και σε ότι αφορά τις δράσεις του ΕΤΠΑ παρουσιάζουν καλό 
βαθμό επίτευξης στους στόχους της εξειδίκευσης και των προσκλήσεων και ικανοποιητικό βαθμό των 
εντάξεων, των νομικών δεσμεύσεων και των δαπανών για το έτος 2016.  
 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης αναγνωρίζει ότι η εξειδίκευση του ΕΠ ΠΔΜ αποτελεί έναν 
προγραμματισμό σταδιακής ενεργοποίησης του εγκεκριμένου ΕΠ εκ μέρους της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ, καθώς 
και ότι τα δεδομένα των Προσκλήσεων, κατά το χρόνο ενεργοποίησής τους, ενδέχεται να 
διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του ΕΠ ή κάθε δράσης.  
Για το λόγο αυτό εξουσιοδοτεί την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ να προβαίνει σε τροποποίηση/προσαρμογή στοιχείων 
των δράσεων/προσκλήσεων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΕΕΠ), μόνο όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, χωρίς άλλη έγκριση από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης. Οι τροποποιήσεις/προσαρμογές θα είναι μικρής κλίμακας, στο πλαίσιο 
της απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και του εγκεκριμένου ΕΠ.  
Οι τροποποιήσεις μπορεί να αφορούν τα στοιχεία που στο Νόμο 4314/2014, αρ. 19, αναφέρονται ως 
ενδεικτικά, ήτοι στους δικαιούχους και στον προϋπολογισμό ή σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πρέπει 
να διαφοροποιηθεί προκειμένου να εκδοθεί απρόσκοπτα η πρόσκληση.  
Επίσης όπου απαιτείται η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ μπορεί να προβαίνει σε μικρές, ήσσονος σημασίας αλλαγές στην 
εξειδίκευση των κριτηρίων , προκειμένου αυτά να καθίστανται πιο σαφή και αποτελεσματικά. 
Η Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της (Ν. 4314/2014, αρ. 14 (3-κ)) 
παρακολουθεί την εφαρμογή των Αποφάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ.   
 

3. Πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης  
Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης Προγράμματος. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην πορεία ενεργοποίησης των 
δράσεων του Θεματικού Στόχου 1 που αφορούν τις ερευνητικές υποδομές και τις δράσεις ενίσχυσης 
της έρευνας επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, καθώς επίσης και στα ζητήματα που επηρεάζουν 
την εξειδίκευση και τη δυνατότητα ενεργοποίησης των υπόλοιπων δράσεων. Όσον αφορά στις 
εξελίξεις σχετικά με την υλοποίηση των Στρατηγικών Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη 
Εξειδίκευση (ΣΕΚΕΕ), η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την έγκριση της Εθνικής ΣΕΚΚΕ 
από τους αρμόδιους υπουργούς στις 4 Αυγούστου 2015, η οποία απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε ουσιαστικά μία διετής διαδικασία σχεδιασμού της εθνικής και των 
περιφερειακών στρατηγικών Έρευνας και Τεχνολογίας για την έξυπνη εξειδίκευση και άρχισε η 
διαδικασία της υλοποίησης τους.  
Στη συνέχεια η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τη διαδικασία επιχειρηματικής 
ανακάλυψης που εφαρμόζεται σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και την πρόοδο στην προετοιμασία 
και έκδοση προσκλήσεων και στα δύο επίπεδα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις εξελίξεις σχετικά με την 
κατάρτιση του εθνικού οδικού χάρτη ερευνητικών υποδομών.  
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Αναφέρθηκαν οι προϋποθέσεις για την ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση των Περιφερειακών 
ΣΕΚΚΕ και οι ενέργειες που υλοποιούνται από τις Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ και των υπηρεσιών της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) του ΕΣΠΑ προκειμένου να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις αυτές. 
Επίσης, η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την επίσημη σύσταση του Δικτύου 
Συντονισμού για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, το οποίο έχει σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, τη 
διάχυση καλών πρακτικών, την επεξεργασία και ανάδειξη προτεραιοτήτων και προτάσεων, 
εξασφαλίζοντας τη συνάφεια και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ του Εθνικού και του Περιφερειακού 
επιπέδου. 
Τέλος, η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για δραστηριότητες σχετικές με την Έξυπνη 
Εξειδίκευση που υλοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπογραμμίστηκε 
ότι οι περιφέρειες της χώρας θα πρέπει να επωφεληθούν από τις δραστηριότητες αυτές προκειμένου 
να βελτιώσουν την ποιότητα του σχεδιασμού, της υλοποίησης τη σχετική γνώση και εμπειρία άλλων 
περιφερειών και τη γνώση ειδικών εμπειρογνωμόνων και να δικτυωθούν με άλλες περιφέρειες της 
Ευρώπης. 
 

4. Πορεία εφαρμογής της στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής 
Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης του ΕΠ ΠΔΜ. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του 
1ου σταδίου υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 
(ΒΑΑ) που αφορά την επιλογή των προσχεδίων ΒΑΑ και στην προετοιμασία του 2ου σταδίου 
υλοποίησης που αφορά την επιλογή των τελικών Επιχειρησιακών Σχεδίων ΒΑΑ.  Ενημερώθηκε επίσης, 
όσον αφορά στις εξελίξεις σχετικά με την πορεία υλοποίησης της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Ανάπτυξης (Ο.Χ.Ε.) αξιοποίησης των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας, που βρίσκεται στο στάδιο 
ανάθεσης εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και προβλέπεται να σχεδιαστεί με τις διαδικασίες 
διαβούλευσης με τις Τοπικές Αρχές και τους κοινωνικο-οικονομικούς φορείς, με στόχο ολοκλήρωσης 
εντός του 1ου εξαμήνου του 2017.   
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την έκδοση Εγκυκλίου «Σχεδιασμού, υλοποίησης και 
παρακολούθησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020» της ΕΥΣΣΑ 
καθώς και των Οδηγιών για τη «Διαχείριση και εφαρμογή των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Ανάπτυξης» από την ΕΥΘΥ. Με την έκδοση και των Οδηγιών ολοκληρώθηκε το πλαίσιο οδηγιών για τη 
διαδικασία σχεδιασμού από την ΕΑΣ.  
Επίσης, η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την επίσημη σύσταση του Δικτύου και 
«Απόφαση Συγκρότησης Εθνικού Δικτύου Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020», το οποίο έχει σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, τη διάχυση καλών πρακτικών, την επεξεργασία 
και ανάδειξη των δυσκολιών στο συντονισμό των φορέων, στο σχεδιασμό Στρατηγικών κοινής 
αποδοχής, εξασφαλίζοντας τη συνάφεια και τη συμπληρωματικότητα με το στρατηγικό σχεδιασμό του 
ΕΠ ΠΔΜ.  
 

5. Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων  
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ για τις 29 εκ των 
προτέρων αιρεσιμότητες (7 γενικές και 22 θεματικές) που εφαρμόζονται στο «ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020», 
καθώς επίσης και για την πορεία υλοποίησης των δράσεων που αφορούν στις 18 αιρεσιμότητες (2 
γενικές και 16 θεματικές) που έχουν  αξιολογηθεί ως μη ή μερικώς  εκπληρούμενες στο εγκεκριμένο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Οι υπόλοιπες 11 αιρεσιμότητες (5 γενικές και 6 θεματικές) έχουν  
αξιολογηθεί ως εκπληρούμενες καθώς ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των επιμέρους κριτηρίων.  
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Ειδικότερα, αναφέρθηκε η πρόοδος εκπλήρωσης που παρουσιάζουν οι θεματικές αιρεσιμότητες 1.2, 
2.1, 4.1, 6.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.3, 8.5 και 9.3 και οι γενικές αιρεσιμότητες 4 και 7, με βάση τις ενέργειες που 
έχουν περιγραφεί στα επιμέρους σχέδια δράσης. Σημειώθηκε δε η ολοκλήρωση της κατάρτισης της 
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (θεματική αιρεσιμότητα 1.1) και της Περιφερειακής 
Στρατηγικής για την Κοινωνική ένταξη (θεματική αιρεσιμότητα 9.1) από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ και η 
αποστολή τους  στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Σε σχέση με τη γενική αιρεσιμότητα 7 «Στατιστικά συστήματα», έγινε συνοπτική αναφορά στην πρόοδο 
ικανοποίησης των απαιτήσεων των επιμέρους ενεργειών του σχεδίου δράσης που έχει ενσωματωθεί 
στα εγκεκριμένα Προγράμματα.  
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τις ενέργειες της Ε.Υ.Σ.Ε.Κ.Τ. στα θέματα της 
ομογενοποίησης / διορθώσεων δεικτών Ε.Κ.Τ. καθώς και για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων σε συνεργασία με την Ε.Υ.Θ.Υ. 
 

6. Ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Σχεδίου 
Αξιολόγησης  του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020. Επόμενες ενέργειες 

Παρουσιάστηκε από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ το Σχέδιο Αξιολόγησης όπως διαμορφώθηκε μετά από τη 
διαδικασία της διαβούλευσης που ξεκίνησε στις 17 Δεκεμβρίου 2015 και ολοκληρώθηκε στις 12 
Φεβρουαρίου 2016.  
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για : 

1. Τους στόχους του Σχεδίου Αξιολόγησης 
2. Τα θέματα τα οποία πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο Αξιολόγησης σύμφωνα με τους 

Κανονισμούς 
3. Το σύστημα Αξιολόγησης 

Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης σχετικά με τον προγραμματισμό των 
ενεργειών για την  εφαρμογή  του Σχεδίου Αξιολόγησης σύμφωνα με τις ανάγκες της υλοποίησης του 
ΕΠ ΠΔΜ.  
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε συνοπτικά από τον εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ σχετικά με τις 
ενέργειες που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν με στόχο το συντονισμό της Αξιολόγησης των ΕΠ σε 
εθνικό επίπεδο.   
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει το Σχέδιο Αξιολόγησης, ήτοι τα παραπάνω σημεία 1, 2 και 3 
όπως παρουσιάζεται στο συνημμένο Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 (συνημμένο 5). 
 

7. Κρατικές Ενισχύσεις  
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τα θέματα που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις από 
την εκπρόσωπο της Ε.Α.Σ. / Ε.Υ.Κ.Ε. και την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ. και τονίστηκε ότι πριν την έκδοση των 
προσκλήσεων για έργα υποδομών ακολουθείται η διαδικασία ελέγχου της ύπαρξης κρατικής 
ενίσχυσης. Επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη των ανακυκλούμενων πόρων.  
 

8. Ενημέρωση για την υλοποίηση της στρατηγικής για την  Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΕΠ ΠΔΜ 
2014-2020  

Παρουσιάστηκαν συνοπτικά από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ οι δράσεις Πληροφόρησης και Επικοινωνίας που 
υλοποιήθηκαν καθώς και αυτές που προγραμματίζονται για το επόμενο έτος στο πλαίσιο της 
Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020.  
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ για  τις ακόλουθες 
υποχρεώσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων (ΕΠ):  

1. Λειτουργία διαδικτυακού τόπου Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 (να έχει ολοκληρωθεί 
έως το τέλος του 2016) 

2. Ανάρτηση των ευκαιριών χρηματοδότησης στην ενιαία διαδικτυακή πύλη www.espa.gr για την 
περίοδο 2014-2020  

3. Υποστήριξη δραστηριοτήτων επικοινωνίας των δικαιούχων μέσω Οδηγιών  Επικοινωνίας 
4. Η πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας «EUROPE IN MY REGION» σχεδιάζεται να οργανωθεί 

και το 2017 και προτείνεται να συμπεριληφθεί   στο σχεδιασμό των επικοινωνιακών ενεργειών 
των ΕΠ. 

5. Τέλος, επισημαίνεται ότι σε όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας θα πρέπει να 
τηρείται η υποχρέωση για παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία 
(Παράρτημα 5, Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020).  

 
9. Η καταπολέμηση της απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα έργα 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας για την 
καταπολέμηση της Διαφθοράς για το ρόλο της Γενικής Γραμματείας  στην καταπολέμηση της 
Διαφθοράς και την αντιμετώπιση της απάτης στις συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες – πράξεις από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισημάνθηκε η ανάγκη ανάδειξης σε εμφανές σημείο σε όλες τις προσκλήσεις και 
προκηρύξεις  του σημείου υποδοχής καταγγελιών.  
 
 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης  
του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020  
 
 
 

Θεόδωρος Ι. Καρυπίδης  
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  

 
Συνημμένα: 
1. Πίνακας Συμμετεχόντων Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης με δικαίωμα ψήφου 
2. Πίνακας Συμμετεχόντων Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης χωρίς δικαίωμα  ψήφου 
3. Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 (2η έκδοση)  
4. Κριτήρια Επιλογής Πράξεων ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
5. Σχέδιο Αξιολόγησης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
6. Πορεία Ενεργειών κατά της Απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα έργα   


