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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 2021-2027  

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2022

Σύγκλιση της Επιτροπής Παρακολούθησης – Ημερήσια Διάταξη
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027 
(ΠΕΚΑ), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11977 Υπουργική 
Απόφαση «Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Περιβάλλον και 
Κλιματική Αλλαγή» 2021 – 2027», συνήλθε σε 1η Συνεδρίαση στις 8 Νοεμβρίου 2022 στην Αθήνα, 
μετά την απ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 12646/2-11-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, Ειδικού 
Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, κ. Γεώργιου Ζερβού.

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Διαπίστωση Απαρτίας – Έναρξη Συνεδρίασης - Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης.
Στη 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. παρέστησαν 27 μέλη 
με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 33 μελών και 29 μέλη επί συνόλου 50 μελών χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα συμμετεχόντων (συνημμένο 1).
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ξεκίνησε η Συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε σε 
ψηφοφορία την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, όπως υποβλήθηκε στα μέλη της 
Επιτροπής με το φάκελο της συνεδρίασης. 
Η Ημερήσια Διάταξη εγκρίθηκε ομόφωνα από της μέλη της Επιτροπής.

Εγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε ομόφωνα τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, όπως 
αυτός υποβλήθηκε στον φάκελο της συνεδρίασης και ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα 
(συνημμένο 2).



Σελίδα 2 από 7

ΚΩΔ. ΑΡ.: Φ.VIII.1_3 Εξερχόμενο Έγγραφο Έκδοση: 7 Ισχύει από: 01/04/2015

Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης, Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης 
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, αναφέρθηκε στο σχεδιασμό του νέου 
Προγράμματος, που με προϋπολογισμό 3,6 δις ευρώ, αποτελεί από τα μεγαλύτερα προγράμματα 
του ΕΣΠΑ 21-27, υλοποιώντας δράσεις σε έναν σύνθετο και κρίσιμο τομέα πολιτικής. Μέσα από την 
1η εξειδίκευση προωθούνται δράσεις με σαφή προσανατολισμό και συγκεκριμένους στόχους με 
μετρήσιμα αποτελέσματα στους τομείς ενεργειακής απόδοσης, προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή, αστικής αναζωγόνησης, διαχείρισης αστικών λυμάτων και υδάτινων πόρων, βιώσιμη αστική 
κινητικότητα. Επίσης σημαντικοί πόροι κατευθύνονται στην υποστήριξη δικαιούχων για την ενίσχυση 
της διοικητικής ικανότητάς τους.

Σύντομοι Χαιρετισμοί – Τοποθετήσεις εκπροσώπων Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι. Τσακίρης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα 
διαχωρισμού του τομέα Περιβάλλοντος από τον τομέα των Υποδομών-Μεταφορών και το νέο 
Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» να υλοποιήσει τις πολιτικές αιχμής του τομέα 
περιβάλλοντος και ενέργειας, με συμμετοχή κατά 52% του Ταμείου Συνοχής και κατά 48% του 
ΕΤΠΑ. Ενισχύονται σημαντικοί τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση και προώθηση ΑΠΕ, η 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η αστική αναζωογόνηση, η ολοκληρωμένη διαχείριση 
αποβλήτων και η μετάβαση σε κυκλική οικονομία, η διαχείριση αστικών λυμάτων και υδάτινων 
πόρων, η προστασία της βιοποικιλότητας, καθώς και δράσεις Τεχνικής Βοήθειας.
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων και ΕΣΠΑ κ. Δ. Σκάλκος αναφέρθηκε στις δυσκολες συνθήκες 
για την κατάρτιση προγραμμάτων εν μέσω πανδημίας και την επίτευξη του στόχου να εγκριθούν τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 εντός του καλοκαιριού 2022 αλλά και να βελτιωθούν οι 
επιδόσεις του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ σε νομικές δεσμεύσεις και απορροφήσεις δαπανών, το οποίο 
ωστόσο παρακολουθείται στενά ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι. Το νέο Πρόγραμμα είναι φιλόδοξο 
και θα συνεισφέρει σημαντικά στην πολτική του ΕΣΕΚ και στην Πρασινη Μετάβαση. Δίνουμε 
σημαντική Τεχνική Βοήθεια στους δικαιούχους μέσω του ΠΕΚΑ 21-27 και του Εθνικού 
Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια και με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Μανώλης Γραφάκος τόνισε τη 
μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα των αποβλήτων, τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και 
στο πεδίο. Εχει επικαιροποιηθεί το εθνικό θεσμικό πλαίσιο και ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης 
Αποβλήτων και εκπονούνται οι νέοι ΠΕΣΔΑ. Υπάρχει σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση έργων 
χωριστής συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων, ωστόσο απαιτείται συνεχής προσπαθεια για να 
ολοκληρωθεί η δράση με αξιοποίηση πόρων και από το νέο Πρόγραμμα.
Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθ. 
Μπακογιάννης ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν σημαντικές πιέσεις στο δομημένο 
περιβάλλον, σοβαροί περιορισμοί στην αστική κινητικότητα, με αποτέλεσμα η βιώσιμη κινητικότητα 
να είναι απολύτως αναγκαίο να αναπτυχθεί. Η συλλογική μετακίνηση αποτελεί κομβική νέα πολτική 
με δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνονται σε ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις, δηλαδή 
σχεδιασμούς που περιλαμβάνουν ολιστική προσέγγιση για τον επανασχεδιασμό μια πόλης.
Ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της 
Ευρωπαίκης Επιτροπής κ. Carsten Rasmussen επεσήμανε τη θέληση όλων των μερών για ένα 
καλύτερο αποτέλεσμα κατά τη διαπραγμάτευση του Προγράμματος και αναφέρθηκε στα διδάγματα 
από την προηγούμενη περίοδο. Η πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ειδικότερα ως προς 
τα θέματα διαχείρισης υδάτων και λυμάτων, είναι ικανοποιητική αλλά οι ανάγκες παραμένουν καθώς 
σημειώνονται καθυστερήσεις στο πεδίο των στερεών αποβλήτων. Το νέο  Πρόγραμμα είναι πολύ 
καλό και φιλόδοξο, ωστόσο τόνισε πόσο σημαντικό είναι οι δράσεις του Προγράμματος να 
βασίζονται σε ολιστικές επενδύσεις από ικανούς  δικαιούχους, μαθαίνοντας από τα λάθη του 
παρελθόντος και βελτιώνοντας τα θετικά στοιχεία της προηγούμενης περιόδου. 
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης μετά από την παρουσίαση των θεμάτων της Ημερήσιας 
Διάταξης και τη συζήτηση που ακολούθησε, κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα:

Παρουσίαση βασικών στοιχείων του Προγράμματος ΠΕΚΑ 2021-2027
Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική 
Προστασία» παρουσίασε τα νέα δεδομένα, τους περιορισμούς και τις υποχρεώσεις της νέας 
Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, όπως αυτές καθορίζονται από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ. 
Επίσης, παρουσίασε τα βασικά στοιχεία σχεδιασμού του ΠΕΚΑ 2021-2027 που αφορούν στην 
ταυτότητα του Προγράμματος, τα χρηματοδοτικά του στοιχεία, τους Στόχους Πολιτικής, Ειδικούς 
Στόχους, τη δομή και τους Άξονες Προτεραιότητας καθώς και τις εμβληματικές παρεμβάσεις που 
περιλαμβάνει.
Αναφέρθηκε ειδικότερα  σε τρεις εμβληματικές δράσεις του Προγράμματος, τα Ολιστικά έργα 
διαχείρισης υδάτων, την ανάπλαση του Φαληρικού όρμου και τις Μονάδες Ανάκτησης και 
Ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων, ενώ διευκρίνισε ότι ξεκινά ήδη από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ η 
ενίσχυση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε δημόσιας χρήσης κτήρια. 
Ανάπλαση του Φαληρικού όρμου 
Η εμβληματική παρέμβαση προβλέπει τη δημιουργία ενός Δημόσιου Μητροπολιτικού Πάρκου - 
Ορόσημο, με βάση τον αρχικό σχεδιασμό του Renzo Piano. Ήδη υλοποιείται η Α’ φάση (ΠΠ 2014-
2020) που αφορά Υποδομές Μεταφορών και Αντιπλημμυρικής Προστασίας, ενώ στη Β’ Φάση (ΠΠ 
2012-2027) οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν ανάπτυξη δημόσιων χώρων, δημιουργία χώρων 
πρασίνου και εγκαταστάσεων αναψυχής και εφαρμογή Στρατηγικού Σχεδίου με βάση τις αρχές της 
Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Bauhaus 
Μονάδες Ανάκτησης και Ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων. 
Το πλαίσιο δεδομένων σχεδιασμού υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων στο ΠΕΚΑ 
διαμορφώνεται από τα Διδάγματα της περιόδου 2014-2021 και τα νέα δεδομένα για την περίοδο 
2021-2027, όπου τίθενται περιορισμοί στη χρηματοδότηση επενδύσεων για την επεξεργασία 
υπολειμματικών συμμείκτων αποβλήτων και στη χρηματοδότηση θερμικής επεξεργασίας και 
εδαφικής διάθεσης αποβλήτων. Για την προώθηση των στόχων ανακύκλωσης και την τήρηση της 
Απόφασης Μαλαγκρότα, η Ελλαδα πρέπει αφενός να σχεδιάσει μονάδες που μεγιστοποιούν την 
ανακύκλωση από χωριστά συλλεγόμενα ρεύματα, αλλά και αφετέρου να συνεχίσει να οδηγεί σε 
επεξεργασία τα υπολειμματικά σύμμεικτα απόβλητα, που οδήγησε στο σχεδιασμό Μονάδων 
Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (ΜΑΑ - RRF). Οι ΜΑΑ προϋποθέτουν την ύπαρξη εκτεταμένων 
δικτύων χωριστής συλλογής ανακυκλωσίμων υλικών και βιοαποβλήτων που θα οδηγούνται προς 
επεξεργασία με σταδιακά αυξανόμενες ποσότητες, παράλληλα με τα αντιστοίχως μειούμενα 
υπολειμματικά σύμμεικτα απόβλητα. 
Οι ΦΟΔΣΑ θα είναι οι κύριοι δικαιούχοι στο Πρόγραμμα. Παράλληλα θα προχωρήσει το πρόγραμμα 
ανακύκλωσης μέσω των ΦΟΔΣΑ που έχει ξεκινήσει ήδη από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

4. Εξειδίκευση του ΠΕΚΑ 2021-2027
Η ΕΥΔ Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» παρουσίασε 
στοιχεία της 1ης Εξειδίκευσης του ΠΕΚΑ 2021-2027 στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, 
που περιλαμβάνει:
i) τη μεθοδολογία και τη διαδικασία της εξειδίκευσης 
ii) το περιεχόμενο της εξειδίκευσης με βάση το εγκεκριμένο Πρόγραμμα, ήτοι τις δράσεις που 

πρόκειται να ενεργοποιηθούν μέσω αντίστοιχων προσκλήσεων εντός του έτους 2023, και 
iii) τον προγραμματισμό των προσκλήσεων για το έτος 2023.
Η 1η εξειδίκευση αφορά: 
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 σε 9 δράσεις για το ΕΤΠΑ και το ΤΣ συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 691.768.211,00 € 

 σε 4 δράσεις Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος για το ΕΤΠΑ και το ΤΣ συνολικής 
Δημόσιας Δαπάνης 8.500.000 €.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την ΕΥΔ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για 
τροποποιήσεις και προσθήκες επί των αναρτημένων κειμένων στο ΔΙΑΥΛΟ, που συμφωνήθηκαν με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Τεχνικής Συνάντησης που έλαβε χώρα στις 7 Νοεμβρίου 
2022.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Παρακολούθησης εξουσιοδοτεί την ΕΥΔ Προγραμμάτων 
«Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» να κάνει όλες τις απαραίτητες 
διορθώσεις και να αναρτήσει στο ΔΙΑΥΛΟ και στο διαδικτυακό της τόπο τα διορθωμένα κείμενα και 
πίνακες της 1ης εξειδίκευσης του Προγράμματος.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης αναγνωρίζει ότι η εξειδίκευση του Προγράμματος αποτελεί έναν 
προγραμματισμό σταδιακής ενεργοποίησης του εγκεκριμένου Προγράμματος ΠΕΚΑ εκ μέρους της 
ΕΥΔ Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» καθώς και ότι 
τα δεδομένα των Προσκλήσεων του εντύπου εξειδίκευσης, κατά το χρόνο ενεργοποίησής τους, 
ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του Προγράμματος ή κάθε δράσης. 
Αντίστοιχα θα τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων προσκλήσεων, κατ’ 
ελάχιστον 3 φορές ανά έτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 2 του άρθρου 49 του ΚΚΔ, και θα 
κοινοποιείται στα μέλη της ΕπΠΑ. 
Η ΕΥΔ εισηγείται το τελικό σχέδιο του εγγράφου εξειδίκευσης στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης 
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, ο οποίος και εγκρίνει με απόφασή του το έγγραφο εξειδίκευσης. 
Η ΕΥΔ κοινοποιεί στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος τα εγκεκριμένα 
έγγραφα εξειδίκευσης, ανάλογα με την πρόοδο εξειδίκευσης των δράσεων του Προγράμματος. 
Βάσει του εγκεκριμένου εγγράφου εξειδίκευσης, η ΕΥΔ δύναται να προβεί στην έκδοση 
προσκλήσεων για εκείνες τις δράσεις οι οποίες έχουν εξειδικευτεί. Η εξειδίκευση δράσεων στους 
Ειδικούς Στόχους που συνδέονται με αναγκαίους πρόσφορους όρους που δεν έχουν εκπληρωθεί, 
θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από την ΔΑ, θα πρέπει ωστόσο να λαμβάνονται υπόψη πιθανές 
επιπτώσεις που απορρέουν από ενδεχόμενη μη εκπλήρωσή τους. Η εξειδίκευση του Προγράμματος 
τροποποιείται (Νόμος 4914/2022, άρθρο 35 παρ.6) μόνο σε περιπτώσεις αναπρογραμματισμού του 
χρόνου δημοσίευσης κάποιας πρόσκλησης και σημαντικών αλλαγών στο περιεχόμενο του φυσικού 
αντικειμένου των δράσεων, στους δικαιούχους ή στη δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης και μόνο 
κατά τα σημεία αυτά.

5. Έγκριση μεθοδολογίας και κριτηρίων επιλογής πράξεων
Παρουσιάστηκε από την ΕΥΔ Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική 
Προστασία» στα μέλη της Επιτροπής η μεθοδολογία καθώς και τα κριτήρια επιλογής πράξεων από 
για το ΠΕΚΑ 2021-2027. 
Τα κριτήρια διασφαλίζουν την επιλογή πράξεων κατάλληλων για την επίτευξη των στόχων του 
Προγράμματος σε συνάφεια με τους σχετικούς δείκτες και διαδικασίες που βασίζονται στην αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΚΑ 2021-2027 λαμβάνοντας υπόψη 
τα παραπάνω, εγκρίνει τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων.
Τα εγκεκριμένα κριτήρια επισυνάπτονται στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙΙ.

6. Παρουσίαση της Στρατηγικής Επικοινωνίας και Προβολής του Προγράμματος
Η ΕΥΔ Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» παρουσίασε 
αναλυτικά στα μέλη της Επιτροπής τη Στρατηγική Επικοινωνίας του Προγράμματος ΠΕΚΑ 2021-
2027 και τις σχεδιαζόμενες δράσεις Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για το έτος 2023.
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την ΕΥΔ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ότι ως 
Υπεύθυνη Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 
ορίστηκε η κα Μαίρη Σκαλτσά. 

Τοποθετήσεις – παρεμβάσεις μελών Επ.Πα.: συζήτηση
Στη συνέχεια ο Ειδικός Γραμματέας έδωσε το λόγο στα μέλη της Επ.Πα. για τοποθετήσεις και 
παρεμβάσεις μελών.  
Ο Πρόεδρος και εκπρόσωπος του ΤΕΕ, κ, Στασινός, αναφέρθηκε στην κρισιμότητα του 
Προγράμματος που είναι πολυσχιδές και πολυπαραμετρικό, με μεγάλο αριθμό έργων και πολλούς 
δικαιούχους σε έργα που πρέπει να επιτύχουν περιβαλλοντικούς στόχους. Επισήμανε τη 
συνεργασία με το ΥΠΕΝ για τα θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας, υδάτων και προσβασιμότητας 
σε δημόσια κτίρια, ενώ το ΤΕΕ εκπονεί μελέτη για το σύστημα παρακολούθησης διάβρωσης ακτών. 
Τόνισε πως απαιτείται συντονισμός για την προώθηση της Εθνικής Συμμαχίας Αειφόρου Δόμησης, 
προτείνοντας την υλοποίηση ολοκληρωμένης παρέμβασης για το σκοπό αυτό, χρηματοδοτούμενης 
από τα σχετικά Προγράμματα και έχοντας ως βασικούς πυλώνες τα  πιστοποιημένα υλικά, 
τυποποίηση διαδικασιών και καταρτισμένο και πιστοποιημένο προσωπικό. 
Ο Εκπρόσωπος Δίκτυου ΦΟΔΣΑ, κ. Χαράλαμπος Τσοκανής ανέφερε ότι το Πρόγραμμα 
διέπεται από την ολιστική προσέγγιση, χαιρέτισε τη πρόθεση να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα 
των ΦΟΣΔΑ με  πόρους του ΠΕΚΑ και ζήτησε υποστήριξη από τους JASPERS. Κατέθεσε την 
αρνητική άποψή του σχετικά με δύο διατάξεις του υπό διαμόρφωση του σχεδίου ΕΣΔΑ για την 
αποτέφρωση αποβλήτων και εισαγωγή ιδιωτών στη διαχείριση αποβλήτων.
Ο Γενικός Γραμματέας Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία κ. Βασίλης Κουτσιανος.  
χαιρέτισε σε την ένταξη της διάστασης ΑΜΕΑ στη μεθοδολογία και κριτήρια αξιολόγησης και 
εξέφρασε την ικανοποίηση του για την εξαιρετική συνεργασία με το ΥΠΕΝ, τον ΓΓ κ. Μπακογιάννη 
ως προς την προσβασιμότητα στις αστικές αναπλάσεις.
Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ Περιφέρειας Αττικής κ. Δ. Δρόσης χαιρέτισε τη συνεργασία με την 
ΕΥΔ και τον Ειδικό Γραμματέα, ως προς το έργο του Φαληρικού, ποδηλατοδρόμους, 
αντιπλημμυρικά. 
Ο Εκπρόσωπος ΚΕΔΕ κ. Παπαναστασίου, Δήμαρχος Αγρινίου διατύπωσε την αρνητική άποψη 
της ΚΕΔΕ για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΕΣΔΑ και  ως προς την Αποχέτευση /ΕΕΛ 
ανέφερε πως χρειάζεται ενίσχυση ο τομέας και με  επιπρόσθετο προσωπικό, ειδικά στην 
περιφέρεια. 
Ο κ. Κοντάκης Γιάννης, Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας  χαιρέτισε την 
καινοτόμο προσέγγιση ολιστικής διαχείρισης θεμάτων και αναφέρθηκε  στην αναγκαιότητα 
ενεργειακής θωράκισης και στην ανθεκτικότητα παραγωγικών διαδικασιών με άμεση συσχέτιση και 
συνέργεια μεταξύ προγραμμάτων και Εθνικής Βιομηχανικής Στρατηγικής. 
Η κ. Μοσχοβάκη Στυλιανή, εκπροσωπώντας την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας 
αναφέρθηκε σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης των Νοσοκομείων. 
Η κ. Μαρία Οικονόμου, εκπροσωπώντας την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών αναφέρθηκε στους άξονες προτεραιότητας του προγράμματος που αφορούν το 
θεματικό αντικείμενο του Υπουργείου. 
Η κ. Αθηνά Φωκά Προϊσταμένη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, αναφέρθηκε στην συνέργειά του υπουργείου της σε ότι αφορά τις δράσεις 
για τα ύδατα με τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ποσίμου Νερού, ειδικά όσον αφορά τις 
αφαλατώσεις σε μικρά νησιά. 
Ο κ. Λάμπρος Πυργιώτης, Γενικός Διευθυντής ΚΑΠΕ  ανέφερε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
μέτρα που προωθούν τα θέματα αειφόρου δόμησης και ανέφερε πως  το ΚΑΠΕ συμμετέχει στην 
προσπάθεια για την αειφόρο δόμηση σε συνέχεια της σχετικής τοποθέτησης του Προέδρου του 
ΤΕΕ. 
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7. Παρουσίαση ειδικών θεμάτων υλοποίησης των προγραμμάτων 2021-2027
Βασικά στοιχεία του νέου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (εφαρμοστικός νόμος, 
διάρθρωση δομών, νέα στοιχεία κλπ)
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο της ΕΥΘΥ/ΕΑΣ κο 
Κανελλόπουλο για το κανονιστικό πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, τις νέες 
υποχρεώσεις και τα στοιχεία απλοποίησης του ΣΔΕ και τα βασικά στοιχεία του Νόμου 4914/2021. 
Την παρέμβαση συμπλήρωσε ο κ. Ι. Φίρμπας, Προϊστάμενος της ΕΑΣ, διευκρινίζοντας ότι εντός του 
Νοεμβρίου 2022 θα οριστικοποιηθούν οι οδηγίες προς της ΕΥΔ για την έκδοση προσκλήσεων, 
ορισμούς ΕΦΔ κλπ. Ως προς την κλιματική ανθεκτικότητα προχωρά η διαβούλευση με τη βοήθεια 
των JASPERS και τα συναρμόδια Υπουργεία για την έκδοση οδηγιών του κριτηρίου αξιολόγησης, 
που θα προσαρμοστεί κατάλληλα ανά είδος δράσεων.
Ενημέρωση για την Πρόοδο υλοποίησης των αναγκαίων πρόσφορων όρων
Ο Εκπρόσωπος της ΕΥΣΑΑ κος Βλαχος παρουσίασε την πρόοδο υλοποίησης των αναγκαίων 
πρόσφορων όρων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική 
Αλλαγή». Ο εκπρόσωπος της ΕΕ κ. Rasmussen εξέφρασε επιφυλάξεις για την καθυστέρηση της 
πλήρωσης των αναγκαίων όρων στον τομέα υδάτων/λυμάτων και στερεών αποβλήτων και ζήτησε 
δεσμευτικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ και σχέδια νερών. 
Ενημέρωση για το περιεχόμενο του Πλάνου Αξιολόγησης
Ο Εκπρόσωπος της ΕΥΣΑΑ κος Βλαχος παρουσίασε τις υποχρεώσεις σχετικά με την αξιολόγηση 
και την κατάρτιση σχεδίου αξιολόγησης των Προγραμμάτων 2021-2027. 
Ενημέρωση για το πρόγραμμα υποστήριξης δικαιούχων
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ για το πρόγραμμα 
υποστήριξης δικαιούχων μέσω δύο Αξόνων προτεραιότητας στο Πρόγραμμα Τεχνική Βοήθεια και 
Υποστήριξη Δικαιούχων 2021-2027 με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+, με συνολικό 
προϋπολογισμό 100 εκ ευρώ Δημόσια Δαπάνη. 
Ο εκπρόσωπος της ΕΕ χαιρέτισε την παροχή τεχνικής βοήθειας για τους δικαιούχους του ΠΕΚΑ και 
τη δημιουργία οδικού χάρτη ειδικότερα για τους ΦΟΔΣΑ. Εξέφρασε την ελπίδα πως  θα 
παρουσιαστεί ένα σαφές περιεχόμενο στο πρόγραμμα των GRECO islands, ένα πολυπαραμετρικό 
πρόγραμμα, πολύ ευαίσθητο και λεπτομερές ότι στην επόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης θα 
έχουμε σχέδιο. 
Ο Ειδικός Γραμματέας κ. Γ. Ζερβός, συμφώνησε και ανέφερε ότι υπάρχει συνεργασία με την ΕΥΔ 
για την εξειδίκευση της τεχνικής βοήθειας προς τους ΦΟΔΣΑ.

8. Αλλα θέματα: Παρουσίαση συστήματος ελέγχων και διαχείρισης καταγγελιών για 
συγχρηματοδοτούμενα έργα 

Α) Τοποθέτηση εκπροσώπου ΕΔΕΛ, κ. Τερεζάκη Σοφίας, η οποία  χαιρέτισε τις εργασίες της 
επιτροπής και παρουσίασε τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της ΕΔΕΛ ως Αρχής Ελέγχου των 
Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, καθώς και τις 
πρόσφατες αλλαγές στο οργανόγραμμα της ΕΔΕΛ.
Β) Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την Εκπρόσωπο της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας, Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης (ACOS) κα Πατέλου 
για το σύστημα διαχείρισης και αξιολόγησης καταγγελιών για συγχρηματοδοτούμενα έργα καθώς και 
για τα αποτελέσματα των εργασιών μέχρι σήμερα. 
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Μετά το τέλος των εισηγήσεων και των παρεμβάσεων ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε το τέλος 
της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-
2027». 

Συνημμένα
1. Κατάλογος των παρόντων μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης
2. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
3. Μεθοδολογία και κριτήρια αξιολόγησης για τις δράσεις: Ενέργειας, Κλιματικής 

Αλλαγής, Αστικής Αναζωογόνησης, Υδάτων και Λυμάτων, Τεχνική Βοήθεια

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος 
«Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή»

Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, 
Γεώργιος Ζερβός
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