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Απόφαση – Συμπεράσματα Επιτροπής Παρακολούθησης
Τηλεδιάσκεψη
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα –
Κύπρος 2014-2020, συνεδρίασε ώστε να συζητήσει τα θέματα σύμφωνα με την παρακάτω
ημερήσια διάταξη:


Έγκριση ημερήσιας διάταξης



Πορεία υλοποίησης του Προγράμματος – Πρόοδος Τεχνικής Βοήθειας – Ενημέρωση



Έγκριση τροποποίησης πράξεων – Συζήτηση και Έγκριση



Επικοινωνιακή Στρατηγική – Πρόοδος – Σχεδιαζόμενες δράσεις πληροφόρησης
και Επικοινωνίας για το 2022 – Ενημέρωση



Ετήσια έκθεση υλοποίησης 2020 – Ενημέρωση



Πρόοδος στην εφαρμογή του Σχεδίου Αξιολόγησης – Ενημέρωση



Πρόοδος στον σχεδιασμό του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VI-A ΕλλάδαΚύπρος 2021-2027 – Ενημέρωση



Άλλα θέματα



Συμπεράσματα – Αποφάσεις

O Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης για το έτος 2021, κ. Γεώργιος Ζερβός,
Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας λόγω κωλύματος αναπληρώθηκε από την
συνεργάτιδά του κα Κωνσταντοπούλου Ματθίλδη. Η κα Κωνσταντοπούλου ενημέρωσε τα
μέλη για την καταγραφή της συνεδρίασης για την τήρηση των πρακτικών και αφού
διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, μέσω της Τηλεδιάσκεψης καθώς και τη μη ύπαρξη
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σύγκρουσης συμφερόντων, κήρυξε την έναρξη των εργασιών και απηύθυνε χαιρετισμό
και εκ μέρους του Ειδικού Γραμματέα προς τα μέλη της Επιτροπής και τους λοιπούς
παρισταμένους.
Λόγω τεχνικού προβλήματος από την Κυπριακή πλευρά και μέχρι να διευθετηθεί το
πρόβλημα, ο λόγος δόθηκε στον ο κ. Αστέριο Φυλάτο, Συντονιστή της ΚΓ, ο οποίος
ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του Προγράμματος και τη
διαμόρφωση

των

προϋπολογισμών

ανά

άξονα

προτεραιότητας

στα

πλαίσια

μιας

ενδεχόμενης τροποποίησης του Προγράμματος. Ανέπτυξε την πορεία ενεργοποίησης του
προγράμματος ανά ειδικό στόχο, ενημέρωσε για την επίτευξη του στόχου Ν+3 για το έτος
2021 και για το έτος 2022 και παρουσίασε τα προβλήματα σε πράξεις που υλοποιούνται
καθώς και την πορεία παρακολούθησης των

δεικτών.

Επίσης έκανε αναφορά για την

πορεία της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος.
Χαιρετισμό και ευχαριστίες απηύθυνε και η κα Ιωάννα Κλεάνθους εκ μέρους του
Συμπροέδρου της Επιτροπής Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης ΕΠΣΑ κ. Θεοδόση
Τσιόλα, ο οποίος επίσης λόγω κωλύματος δεν ήταν παρών στη συνεδρίαση.
Η κα Ασημίνα Μισούλη από την Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ παρατήρησε ότι πρέπει
να επιταχύνουμε την υλοποίηση του Προγράμματος με τα έργα της 4 ης Πρόσκλησης έτσι
ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με τους στόχους του Ν+3 του 2023.
Ακολούθησε η παρουσίαση των τροποποιήσεων των πράξεων Τ4H, ΑΝΕΛΙΞΗ ,ΠΑΙΩΝΑΣ,
& DIGIARC από τον κ. Παναγιώτη Ξανθόπουλο, στέλεχος

της ΚΓ και των πράξεων

ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ, ΑΝΔΙΚΑΤ & ECOROUTS από την κα. Στέλλα Τομάζου, στέλεχος της ΚΓ.
Σε συνέχεια τον λόγο έλαβε η κα. Βάγια Τσιαγκαντέ, Υπεύθυνη Δημοσιότητας της ΚΓ και
παρουσίασε

την

Επικοινωνιακή

Στρατηγική

καθώς

και

τις

σχεδιαζόμενες

δράσεις

πληροφόρησης και Επικοινωνίας για το 2022.
Η κα Κωνσταντία Κωνσταντίνου, λειτουργός από την ΓΔ ΕΠΣΑ, πήρε το λόγο και
προσκάλεσε όλα τα μέλη της Επιτροπής στην επικείμενη εκδήλωση για τον εορτασμό της
Ημέρας Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2021 τόσο στην Νάξο όσο και στη Λεμεσό στις
8 & 9 Οκτωβρίου 2021 αντίστοιχα.
Η κα Κωνσταντοπούλου αφού ευχαρίστησε την κα Κωνσταντίνου για την πρόσκληση,
ζήτησε λόγω του περιορισμένου χρόνου και της Επιτροπής Προγραμματισμού που θα
λάβει χώρα αμέσως μετά να μην παρουσιασθεί η Ετήσια έκθεση υλοποίησης του 2020 από
τη Διαχειριστική Αρχή, ΕΕ αφού αυτή έχει ήδη σταλεί στα μέλη της Επιτροπής μαζί με το
σχετικό υλικό της σημερινής Επιτροπής Παρακολούθησης και ο λόγος δόθηκε στην
Σύμβουλο του έργου «Επικοινωνία & Αξιολόγηση επιπτώσεων Ελλάδα-Κύπρος 20142/4

2020» κα Πετρίτση Χρύσα, η οποία ενημέρωσε την Επιτροπή για

την Πρόοδο στην

εφαρμογή του Σχεδίου Αξιολόγησης.
Αμέσως μετά την παρουσίαση της κας Πετρίτση, και σχετικά με τη δυνατότητα
παρακολούθησης της εκπομπής αερίων ρύπων στο Ηράκλειο, το λόγο πήρε ο κος Νίκος
Ξυλούρης,

εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης και ενημέρωσε πως αυτή τη στιγμή

βρίσκεται σε εξέλιξη ένας μεγάλος διαγωνισμός για την εγκατάσταση σταθμών μέτρησης
αέριων ρύπων και στο Ηράκλειο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, και στα Χανιά σε
συνεργασία με το Πολυτεχνείο.

Ανέφερε επίσης, πως υπάρχει ακόμα ένας σταθμός

μέτρησης του Πανεπιστημίου στο Λασίθι, ο επονομαζόμενος σταθμός Βάσης, ο οποίος
βρίσκεται σε λειτουργία τα τελευταία 30χρόνια, αλλά τα στοιχεία που δίνει είναι πιο
επιστημονικά. Στο επόμενο διάστημα να σημειωθεί πως η αδυναμία που προαναφέρθηκε
θα καλυφθεί για το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο και η περιοχή θα είναι έτοιμη για τα επόμενα
Προγράμματα.
Ακολούθως, η κα Αθηνά Φωκά, Προϊσταμένη της Επιτελικής Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, έκανε δύο επισημάνσεις. Η μια αφορά στις θαλάσσιες
μεταφορές μέσα από τα διαπεριφερειακά Προγράμματα, όπως αυτό της Ελλάδας και της
Κύπρου, με συνδέσεις διαπεριφερειακές οι οποίες θα πρέπει να αναπτυχθούν. Η άλλη
αφορά στο Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, όπου πρέπει να ληφθούν υπόψη καλές
πρακτικές από άλλα προγράμματα και προηγούμενες περιόδους, ενώ έκανε αναφορά στον
ΠΑΙΩΝΑ

επισημαίνοντας

το

σαν

μια

καλή

πρακτική

διασυνοριακής

συνεργασίας

αντιμετώπισης με διαφορετικές πρακτικές από κάθε χώρα ενός κοινού προβλήματος, όπως
το μεταναστευτικό.
Η κα Ασημίνα Μισούλη από την Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ πήρε το λόγο και έθεσε
το ερώτημα αν ο προτεινόμενος από τη Σύμβουλο μηχανισμός παρακολούθησης και
αξιολόγησης του Επικοινωνιακού Σχεδίου, για το σχεδιασμό της νέας Προγραμματικής
Περιόδου,

θα μπορούσε να εφαρμοστεί και κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτού του

Προγράμματος.

Η κα Πετρίτση έλαβε το λόγο και ανέφερε πως κατά τη διάρκεια

υλοποίησης αυτού του Προγράμματος θα ήταν δύσκολο να στηθεί ένας τέτοιος
μηχανισμός παρακολούθησης διότι οι Δικαιούχοι δεν έχουν συνεισφέρει με συγκεκριμένες
στρατηγικές επικοινωνίας για τα έργα.

Υπάρχει πολύ μεγάλη ανομοιογένεια στις

στρατηγικές επικοινωνίας που έχουν κατατεθεί. Θα μπορούσε να γίνει στην καινούρια
Προγραμματική Περίοδο από την αρχή με όλα τα έργα να έχουν την ίδια στρατηγική
επικοινωνίας με συγκεκριμένους στόχους.
Η κα Αγγελική Μπουζιάνη, Προϊσταμένη της ΕΥΔ, ανέφερε πως δεν είναι εφικτό να συμβεί
όντως κάτι τέτοιο σε αυτή τη φάση του Προγράμματος επειδή τα περισσότερα έργα είναι
στη λήξη τους. Αυτό είναι δυνατό να γίνει στην επόμενη Προγραμματική και θα συζητηθεί
με την έγκριση του Προγράμματος.

Το λόγο έλαβε η κα Σιόλιου, εκπρόσωπος της
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έκανε μια τοποθέτηση όσον αφορά στην παρουσίαση της κας
Πετρίτση.

Ανέφερε πόσο ενδιαφέροντα είναι τα κύρια συμπεράσματα και έκανε ένα

σχόλιο για τους δείκτες του Προγράμματος οι οποίοι θα πρέπει να σχεδιάζονται σωστά εξ
αρχής.

Έπειτα αναφέρθηκε στην ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου Προγράμματος της

Ελλάδας-Κύπρου λόγω της γεωγραφικής του θέσης, απόστασης με τα μέρη που
συμμετέχουν κλπ. Όσον αφορά δε στη διασυνοριακότητά του, υπάρχει συμφωνία στο ότι
θα πρέπει να υλοποιούνται κοινές λύσεις, πιλοτικά προγράμματα κλπ. Έκανε λόγο επίσης
για την Ενεργειακή αναβάθμιση στα κτίρια και κατά πόσο αυτό είχε προστιθέμενη αξία στο
διασυνοριακό επίπεδο.

Τέλος επεσήμανε ότι τα Διασυνοριακά Προγράμματα δεν θα

πρέπει να χρηματοδοτούν δράσεις που χρηματοδοτούν και τα Μainstream Προγράμματα.
Η ενημέρωση των μελών της Επιτροπής α) για την Πρόοδο του σχεδιασμού του
Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VI-A Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027 και β) για την
έγκριση της ετήσιας έκθεσης δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω πίεσης χρόνου. Ωστόσο το
σχετικό υλικό είχε ήδη αποσταλεί.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αφού παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η
Επιτροπή Παρακολούθησης αποφάσισε ομόφωνα όπως:


Εγκρίνει τις τροποποιήσεις των πράξεων Τ4H, ΑΝΕΛΙΞΗ, ΠΑΙΩΝΑΣ, DIGIARC,
ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ, ΑΝΔΙΚΑΤ και ECOROUTS.

Η

παρούσα Απόφαση, αφού

διανεμήθηκε ηλεκτρονικά στα μέλη της Επιτροπής

Παρακολούθησης του Προγράμματος, υπογράφηκε από τους δύο συμπροέδρους σε
τρία αντίγραφα.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ζερβός
Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & Ταμείου Συνοχής

Ο Συμπρόεδρος

Θεοδόσης Α. Τσιόλας
Γενικός Διευθυντής
Γενικής Διεύθυνσης ΕΠΣΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
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