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Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

5ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 
 

 24 Σεπτεµβρίου 2013 
 

Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ηµερήσια ∆ιάταξη 
 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013, η οποία 

συγκροτήθηκε µε την µε αρ. πρωτ. 1220-∆/Φ/2.2.2008 (ΦΕΚ 203Β/8.2.2008), 

Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, συνήλθε σε 5η Συνεδρίαση 

στις 24/09/2013 στην Αθήνα, µετά την µε αρ. πρωτ 934/17-09-2013 Πρόσκληση του 

Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΨΣ, Γενικού Γραµµατέα 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης: 

 

1 ∆ιαπίστωση απαρτίας / Έναρξη Συνεδρίασης / Έγκριση Ηµερήσιας ∆ιάταξης 

2 Καλωσόρισµα  - Σύντοµοι Χαιρετισµοί 

3 Έγκριση Πρακτικών 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης 

4 Εισήγηση του Γεν. Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, Προέδρου της 
Επιτροπής Παρακολούθησης 

5 Πρόοδος υλοποίησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-
2013 

• Πρόοδος εφαρµογής ανά άξονα προτεραιότητας του Ε.Π. 

• Πορεία υλοποίησης έργων προτεραιότητας / Μεγάλων Έργων / JEREMIΕ / 
Κρατικών Ενισχύσεων  

• Παρακολούθηση του κανόνα αυτόµατης αποδέσµευσης (ν+2/ν+3) / 
Πρόοδος εκταµιεύσεων / Εκτίµηση επίτευξης στόχων 2013  
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• Ενέργειες επιτάχυνσης 

• Προγραµµατισµός επόµενων ενεργειών – δράσεων 

• Εξυγίανση του Ε.Π. 

• Απολογισµός της πορείας των έργων (και Κρατικών Ενισχύσεων) του ΕΦ∆ 
«Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»   

6 Κατευθυντήριες γραµµές για το κλείσιµο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
του ΕΣΠΑ 

7 Νέα Προγραµµατική Περίοδος 2014-2020 

1. Η µέχρι σήµερα πορεία της προετοιµασίας για την περίοδο 2014-2020 

2. Επόµενα Βήµατα 

8 Λοιπά Θέµατα (Έλεγχος ΕΤΠΑ, ∆ίαυλος, ∆ηµοσιότητα, κλπ) 

9 Συζήτηση - Αποφάσεις - Συµπεράσµατα 

 

Στη Συνεδρίαση παρέστησαν 30 µέλη (επί συνόλου 38 µε δικαίωµα ψήφου) και 

συνολικά 34 µέλη (επί συνόλου 43), σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. 

 

Έναρξη Συνεδρίασης 
 
1. ∆ιαπίστωση απαρτίας – έναρξη συνεδρίασης – έγκριση ηµερήσιας διάταξης 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας άρχισε η Συνεδρίαση. Η Επιτροπή 

Παρακολούθησης ενέκρινε την Ηµερήσια ∆ιάταξη. 

 

2. Έγκριση πρακτικών 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε τα πρακτικά της 4ης Συνεδρίασης της 

Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 

3. Εισήγηση Προέδρου Επιτροπής Παρακολούθησης  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Γενικός Γραµµατέας Τηλεπικοινωνιών 

και Ταχυδροµείων, αναφέρθηκε στην πορεία του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

τονίζοντας τις προσπάθειες που γίνονται για τη βελτίωση της προόδου του. 

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης τόνισε τη σύνδεση της 

πορείας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε τους στόχους που 

τίθενται από το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, επισηµαίνοντας ότι 

απαιτείται περαιτέρω επιτάχυνσή του.  
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4. Ενηµέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013 

Παρουσιάστηκε στα µέλη της Επιτροπής η ενεργοποίηση και η συνολική πρόοδος 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος σε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας 

(Προσκλήσεις – Εντάξεις – Νοµικές ∆εσµεύσεις – ∆απάνες), καθώς και θεµατικών 

προτεραιοτήτων. Επίσης, παρουσιάστηκε η πρόοδος των εκχωρήσεων από την ΕΥ∆ 

ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση προς τους Ενδιάµεσους Φορείς ∆ιαχείρισης 

(συµπεριλαµβανοµένης και της προόδου των κρατικών ενισχύσεων και του 

χρηµατοδοτικού εργαλείου JEREMIE), καθώς και η πρόοδος των εκχωρήσεων από 

τα ΠΕΠ µεταβατικής στήριξης προς την ΕΥ∆ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, µε αναφορά στις 

Προσκλήσεις, τις Εντάξεις, τις Νοµικές ∆εσµεύσεις και τις ∆απάνες.  

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενηµερώθηκε για την πρόοδο των εισροών κοινοτικής 

συµµετοχής, προκαταβολών και ενδιάµεσων πληρωµών, για την κάλυψη του 

κανόνα ν+3. Βάσει των στοιχείων που παρουσιάσθηκαν, υπάρχει απόκλιση στις 

απαιτήσεις του κανόνα αυτόµατης αποδέσµευσης για το έτος 2013, που αναµένεται 

µε συντονισµένη προσπάθεια ΕΥ∆ και ∆ικαιούχων του Προγράµµατος, καθώς και µε 

ενεργοποίηση του Κανονισµού (περί εξαιρέσεων), να καλυφθεί µέχρι το τέλος του 

έτους. 

 

Παρουσιάστηκε η πορεία υλοποίησης των έργων προτεραιότητας, καθώς και οι 

ενέργειες που αναλήφθηκαν σε σχέση µε την τήρηση των στόχων του 

Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (µνηµονίου). Επίσης, 

παρουσιάστηκε η πρόοδος των µεγάλων έργων, και ενηµερώθηκε η Επιτροπή 

σχετικά µε την αξιοποίηση της Οµάδας JASPERS, που οδήγησε στη βελτιστοποίηση 

των φακέλων µεγάλων έργων και την επανυποβολή τους στην Ε.Ε.  

 

Έγιναν τοποθετήσεις από τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, διατυπώθηκαν 

προβληµατισµοί για την πρόοδο του ΕΠ και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα 

έργα, και για τη συνέργεια µε το ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, και έγιναν 

προτάσεις για την εξυγίανση και για την επιτάχυνση του Προγράµµατος. 

 

Αποφασίστηκε: 
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• Η αξιοποίηση Τεχνικής Βοήθειας στην υλοποίηση σηµαντικών έργων του 

Προγράµµατος (προτεραιότητας, µεγάλα, µνηµονιακά), βάσει αυστηρών 

χρονοδιαγραµµάτων, 

• Να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να ολοκληρωθούν οι υπογραφές 

συµβάσεων, οι εκκρεµείς παραλαβές παραδοτέων και οι πληρωµές έργων, 

ώστε να συµµετέχουν στο αίτηµα πληρωµής του ∆εκεµβρίου 2013. 

 

5. Κατευθυντήριες γραµµές για το κλείσιµο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

του ΕΣΠΑ 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενηµερώθηκε για τις διαδικασίες κλεισίµατος των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και  εξουσιοδότησε τη ∆ιαχειριστική Αρχή  για την 

τήρηση της Εγκυκλίου µε α.π. 36042/ΕΥΣ 4495/20.08.2013 "Οδηγίες ∆ιαχείρισης για 

τα έτη 2013-2015 & Προετοιµασία κλεισίµατος / Αναθεώρηση 2013 των ΕΠ του 

ΕΣΠΑ''. 

 

6. Νέα Προγραµµατική Περίοδος 2014-2020 

Παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης η πρόοδος στην κατάρτιση του 

Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης για την Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020. Τα µέλη 

της Επιτροπής Παρακολούθησης εξέφρασαν την ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο µε 

όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, στο πλαίσιο του καθορισµού των αναπτυξιακών 

αναγκών. 

 

7. Λοιπά θέµατα  

Παρουσιάστηκαν θέµατα σχετικά µε: τα αποτελέσµατα του ελέγχου ΕΤΠΑ και των 

επιτόπιων επαληθεύσεων που διενεργεί η ∆ιαχειριστική Αρχή, τον ηλεκτρονικό 

χώρο της Επιτροπής Παρακολούθησης (στο πλαίσιο της πλατφόρµας ∆ίαυλος), τη 

∆ηµοσιότητα, κλπ. 

 

8. Έγκριση Αποφάσεων και Συµπερασµάτων 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης: 

α) αναγνωρίζει την κρίσιµη κατάσταση του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και την ανάγκη 

επιτάχυνσής του, 

β) στην παραπάνω προσπάθεια, εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Παρακολούθησης να πραγµατοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 

επίτευξη των στόχων του ΕΠ (απεντάξεις, µέτρα επιτάχυνσης των διαδικασιών), 
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γ) τονίζει την ανάγκη προώθησης θεσµικών παρεµβάσεων, για τη διαµόρφωση ενός 

αποτελεσµατικού πλαισίου υλοποίησης έργων ΤΠΕ, 

δ) τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης µε προσωπικό τόσο της ∆ιαχειριστικής Αρχής όσο 

και της ΚτΠ ΑΕ, και την αντιµετώπιση του θέµατος αδυναµίας στελέχωσης, µε 

ενηµέρωση της πολιτικής ηγεσίας, 

ε) ενεργοποιεί τη δυνατότητα σύγκλισης ολιγοµελούς υποεπιτροπής, η οποία θα 

συµβάλλει στην επιτάχυνση του ΕΠ. Η διαδικασία της συγκρότησης θα κινηθεί από 

τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης.   

 

  Ο Πρόεδρος της Επ. Πα. 

     

 

 

 

                      ΜΕΝΕΛΑΟΣ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 

           Γενικός Γραµµατέας Τηλεπικοινωνιών  

                          και Ταχυδροµείων 
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