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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020
Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015
Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Αττική» 2014-2020, η οποία συγκροτήθηκε
με την με αρ. πρωτ. 1203/17.03.2015 (ΦΕΚ 474/Β΄/27-03-2015) Απόφαση του
Περιφερειάρχη, συνήλθε στην 1η Συνεδρίαση στις 03 Ιουλίου 2015 στην Αθήνα, μετά
την με αρ. πρωτ.: 3269/23-06-2015 πρόσκληση του Προέδρου της, Ρένα Δούρου,
Περιφερειάρχη Αττικής.
Στη 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «Αττική» 2014-2020
παρέστησαν 30 μέλη με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 40 μελών, και 12 από τα 13
μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου (επισυνάπτεται έγγραφο με υπογραφές).
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, και μετά από πρόταση της Προέδρου, εγκρίθηκε από
τα μέλη η ακόλουθη ημερήσια διάταξη:
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης
2. Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας
3. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης
ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.

Βασικά στοιχεία του νέου ΕΠ 2014-2020
Εξειδίκευση του ΕΠ 2014-2020
Μεθοδολογία και Κριτήρια επιλογής πράξεων
Παρουσίαση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης - προώθηση πιλοτικών
δράσεων
Παρουσίαση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη
(ΠΕΣΚΕ)
Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων
Πρόοδος ανάπτυξης του Ενιαίου συστήματος παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ
– αιρεσιμότητα 7 «στατιστικά συστήματα και δείκτες αποτελέσματος»
Παρουσίαση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΕΠ
Ενημέρωση για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη-Παρουσίαση εγκυκλίου
Παρουσίαση προτάσεων Β.Α.Α. (ΟΧΕ)
Ενημέρωση για το περιεχόμενο του Πλάνου Αξιολόγησης.
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Βασικά στοιχεία του νέου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (εφαρμοστικός
νόμος, διάρθρωση δομών, νέα στοιχεία κ.λπ.)
Παρουσίαση βασικών αρχών ΟΠΣ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020
Θέματα πρόληψης καταπολέμησης απάτης

12.
13.
14.

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

Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Περιφερειάρχης Αττικής αναφέρθηκε
στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης και
κάλεσε τα μέλη να τον εγκρίνουν.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε ομόφωνα τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης, ο οποίος επισυνάπτεται στο
συνημμένο παράρτημα Ι.

1. Βασικά στοιχεία του νέου ΕΠ 2014-2020
Αναφέρθηκαν από την ΕΥΔΕΠ τα βασικά στοιχεία του Επιχειρησιακού
Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
Μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν η νέα διάσταση και δυναμική του νέου ΠΕΠ
(πολυταμειακό ΕΠ, αιρεσιμότητες, ΟΧΕ, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία), οι άξονες
προτεραιότητας, οι διαθέσιμοι πόροι ανά επενδυτική προτεραιότητα και ενδεικτικές
δράσεις ανά ΕΠ. Παράλληλα, τονίστηκε η συνέργεια και συμπληρωματικότητα των
πόρων του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 με τους πόρους των Τομεακών ΕΠ καθώς και με
τους πόρους του Ταμείου Συνοχής.

2. Εξειδίκευση του ΕΠ 2014-2020
Η ΔΑ του ΕΠ «Αττική» 2014-2020 εισηγήθηκε το 1ο Έγγραφο «Εξειδίκευσης
Εφαρμογής του ΕΠ Αττική 2014-2020 (ΕΕΕΠ) στα μέλη της Επιτροπής
Παρακολούθησης, το οποίο περιλαμβάνει, σύμφωνα με το αρ. 19 του Ν. 4314/2014 :
i)

Τη μεθοδολογία και τη διαδικασία της εξειδίκευσης

ii) Το περιεχόμενο της εξειδίκευσης με βάση το εγκεκριμένο ΕΠ, ήτοι τις δράσεις
που πρόκειται να ενεργοποιηθούν μέσω αντίστοιχων προσκλήσεων και
iii) τον προγραμματισμό των προσκλήσεων και των εντάξεων για το έτος 2015.
Το 1o ΕΕΕΠ αφορά σε 12 δράσεις, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης € 285.859.980,00
τα στοιχεία των οποίων αποτυπώνονται συνοπτικά στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙ.
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ μετά την εισήγηση της Περιφερειάρχη Αττικής
και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω:
εγκρίνει
α) τη μεθοδολογία, τη διαδικασία και το περιεχόμενο του 1ου ΕΕΕΠ,
β) τον προγραμματισμό των προσκλήσεων και εντάξεων για το έτος 2015 όπως αυτά
παρουσιάστηκαν στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης Αττικής
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ αναγνωρίζει ότι η εξειδίκευση του ΕΠ αποτελεί
έναν προγραμματισμό σταδιακής ενεργοποίησης του εγκεκριμένου ΕΠ εκ μέρους της
ΔΑ καθώς και ότι τα δεδομένα των Προσκλήσεων του ΕΕΕΠ, κατά το χρόνο
ενεργοποίησής τους, ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του ΕΠ
ή κάθε δράσης. Για το λόγο αυτό εξουσιοδοτεί τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ να
προβαίνει σε τροποποίηση/προσαρμογή στοιχείων των δράσεων/προσκλήσεων που
περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο 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 και θα γίνονται μετά από γνωμοδότηση
της ΕΑΣ και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της (βλ. Ν. 4314/2014, αρ. 14 (3-κ)). 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.

3. Μεθοδολογία και Κριτήρια επιλογής πράξεων
Παρουσιάστηκε στα μέλη της Επιτροπής η μεθοδολογία καθώς και τα κριτήρια
επιλογής πράξεων των προτεινόμενων δράσεων (βλ. συνημμένο Παράρτημα ΙΙΙ)
Η Επιτροπή Παρακολούθησης, ενέκρινε τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής
πράξεων και εξουσιοδοτεί την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής να εξειδικεύσει τα
Κριτήρια της Ομάδας κριτηρίων Ε «Διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική
ικανότητα», βάσει των οδηγιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Επίσης,
εξουσιοδοτεί την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής να προβαίνει σε μικρές, ήσσονος
σημασίας αλλαγές στην εξειδίκευση των κριτηρίων, προκειμένου αυτά να καθίστανται
πιο σαφή και αποτελεσματικά.

4. Παρουσίαση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης - προώθηση
πιλοτικών δράσεων
Παρουσιάστηκε από τους τεχνικούς συνεργάτες της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής το
βασικό πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Αττική.
Έγινε η αποτίμηση των δυνατοτήτων της Αττικής και περιγράφηκε πώς η Στρατηγική
υπηρετεί την παραγωγική ανασυγκρότηση της Περιφέρειας.
Παρουσιάστηκαν,
επίσης,
προτεινόμενες
δράσεις,
η
συνέργεια
/
συμπληρωματικότητα με την αντίστοιχη Εθνική Στρατηγική, ο προϋπολογισμός τους,
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ο χρονοπρογραμματισμός των ενεργειών για την ενεργοποίηση/υλοποίηση των
δράσεων, κ.ο.κ.

5. Παρουσίαση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική
ένταξη (ΠΕΣΚΕ)
Παρουσιάστηκε από τους επιστημονικούς συνεργάτες της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας
Αττικής η επιτελική σύνοψη της υπό εκπόνηση Περιφερειακής Στρατηγικής για την
Κοινωνική Ένταξη (ΠΕΣΚΕ).
Ειδικότερα, παρουσιάστηκε το μεθοδολογικό πλαίσιο και τα εργαλεία προσδιορισμού
των ευπαθών κοινωνικών ομάδων της Περιφέρειας, τα βασικά ποσοτικά στοιχεία
όσον αφορά στην υφιστάμενη κατάσταση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, η
χωρική ανάλυση και χαρτογραφική αποτύπωση των δομών εξυπηρέτησης, καθώς
και οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις / πολιτικές για την αντιμετώπιση των κύριων
προβλημάτων τους.

6. Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τις 30 εκ των προτέρων
αιρεσιμότητες (7 γενικές και 23 θεματικές) που εφαρμόζονται στο «ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
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 12 αιρεσιμότητες (5 γενικές και 7 θεματικές) έχουν αξιολογηθεί ως
εκπληρούμενες καθώς ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των επιμέρους κριτηρίων.
Σημειώθηκε η ολοκλήρωση της κατάρτισης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης (θεματική αιρεσιμότητα 1.1), η έγκρισή της από το Περιφερειακό
Συμβούλιο και αναμένεται η αποστολή της στις υπηρεσίες της Ε. Επιτροπής.
Όσον αφορά στην Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική ένταξη (θεματική
αιρεσιμότητα 9.1) ολοκληρώθηκε η Επιτελική Σύνοψή της, η οποία είναι σύμφωνη με
τους στόχους του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Κοινωνική Ένταξη και
αναμένεται η έγκρισή της από το Περιφερειακό Συμβούλιο (εντός Ιουλίου).

7. Πρόοδος ανάπτυξης του Ενιαίου συστήματος παρακολούθησης
δεικτών ΕΣΠΑ – αιρεσιμότητα 7 «στατιστικά συστήματα και δείκτες
αποτελέσματος»
Παρουσιάστηκε στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης η πρόοδος ανάπτυξης
του Ενιαίου συστήματος παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020 από την ομάδα
εργασίας που λειτουργεί στην ΕΑΣ για το σκοπό αυτό (έγγραφο το οποίο εστάλη στις
υπηρεσίες της Ε.Ε.), και η πρόοδος εκπλήρωσης της γενικής αιρεσιμότητας 7
«Στατιστικά συστήματα και δείκτες αποτελέσματος» που περιλαμβάνεται στο
πρόγραμμα.
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Έγινε αναλυτική αναφορά στις κυριότερες κανονιστικές απαιτήσεις των δεικτών, στο
περιεχόμενο του συστήματος καθώς και στις ενέργειες που προγραμματίζονται στο
επόμενο διάστημα από την Εθνική Αρχή Συντονισμού.

8. Παρουσίαση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία
του ΕΠ
Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος παρουσίασε στα μέλη της
Επιτροπής τα βασικά στοιχεία της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ «Αττική» 20142020 καθώς και τις σχεδιαζόμενες δράσεις Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για το
επόμενο έτος
Η Επιτροπή Παρακολούθησης, ενέκρινε την Στρατηγική Επικοινωνίας και τις
σχεδιαζόμενες δράσεις για το επόμενο έτος του ΕΠ «Αττική» 2014-2020.

9. Βασικά στοιχεία του νέου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
(εφαρμοστικός νόμος, διάρθρωση δομών, νέα στοιχεία κλπ)
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για το κανονιστικό πλαίσιο του νέου
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ΣΔΕ), τις νέες υποχρεώσεις και τα στοιχεία
απλοποίησης του ΣΔΕ καθώς και για τα βασικά στοιχεία του Ν.4314/2014.

10. Ενημέρωση για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη-Παρουσίαση
εγκυκλίου
Παρουσιάστηκε στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης η Εγκύκλιος για την
εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, μέσω των Ολοκληρωμένων
Χωρικών Επενδύσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ ΒΑΑ) για τις αστικές
περιοχές και άλλων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) για περιοχές
εκτός αστικών συγκεντρώσεων.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για το θεσμικό πλαίσιο, τις περιοχές
παρέμβασης, τα βασικά στοιχεία συγκρότησης των Στρατηγικών ΟΧΕ/ ΒΑΑ, τους
αρμόδιους φορείς και τα ενδεικτικά κριτήρια για την επιλογή των ΟΧΕ/ ΒΑΑ από τη
Διαχειριστική Αρχή.
Επιπλέον παρουσιάσθηκε προτεινόμενη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης των
ΟΧΕ/ ΒΑΑ με στάδια που θα περιλαμβάνουν την προετοιμασία των Στρατηγικών
ΟΧΕ/ ΒΑΑ, την αξιολόγηση και την επιλογή των προτάσεων που θα υποβληθούν
καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους.
Τέλος, επισημάνθηκε η λειτουργία του Δικτύου για το συντονισμό και την
παρακολούθηση των ΟΧΕ/ ΒΑΑ και ζητήθηκε η συμμετοχή σ’ αυτό εκπροσώπων
που θα ορίσουν οι Διαχειριστικές Αρχές των ΕΠ.
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11. Παρουσίαση προτάσεων για Β.Α.Α. (ΟΧΕ)
Παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης από φορείς της Περιφέρειας
Αττικής ο προγραμματισμός τους όσον αφορά στην προετοιμασία σχεδίων
ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης (π.χ. ΣΟΑΠ) που θα μπορούσαν να
αποτελέσουν τη βάση για την υποβολή στο νέο ΠΕΠ Αττικής σχεδίων Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης / ΟΧΕ.

12. Ενημέρωση για το περιεχόμενο του Πλάνου Αξιολόγησης
Παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή Παρακολούθησης οι απαιτήσεις των Κανονισμών
ως προς τα θέματα των αξιολογήσεων που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τη
διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, οι απαιτήσεις για την κατάρτιση
του σχεδίου αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και οι
αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης ως προς τις αξιολογήσεις και το
σχέδιο αξιολόγησης του Προγράμματος.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τα σημαντικότερα στοιχεία που θα
πρέπει να συμπεριληφθούν στο σχέδιο αξιολόγησης, καθώς και για τα χρονικά
ορόσημα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτισή του.
Τέλος, η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τις ενέργειες που θα
ακολουθήσουν από την ΕΥΣΣΑ και την ΕΥΣΕΚΤ για την καλύτερη υποστήριξη και για
το συντονισμό των ΔΑ και προκειμένου τα σχέδια αξιολόγησης να έχουν
ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την ΕπΠα κάθε Προγράμματος το αργότερο ένα έτος
μετά την ημερομηνία έγκρισης κάθε ΕΠ, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό
1303/2013.

13. Παρουσίαση βασικών αρχών ΟΠΣ για την προγραμματική περίοδο
2014-2020
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τα βασικά σημεία που διέπουν τις
προσαρμογές του ΟΠΣ στις ανάγκες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
Τα βασικότερα από αυτά είναι τα εξής:


Κάλυψη όλων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το νέο θεσμικό
πλαίσιο, με έμφαση στις διαδικασίες



Το ενιαίο περιβάλλον Δικαιούχου / ΔΑ / ΕΦ



Υποστήριξη της αποκλειστικής ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων μεταξύ
Δικαιούχου / ΔΑ / ΕΦ, τη δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου πράξεων καθώς
και άλλων απαιτήσεων του e-cohesion.

Επίσης, τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν για την πορεία υλοποίησης των
προσαρμογών του ΟΠΣ και το σχετικό χρονοδιάγραμμα για την παραγωγική
λειτουργία του Συστήματος.
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14. Θέματα πρόληψης – καταπολέμησης απάτης
Παρουσιάστηκαν από την ΕΥΔΕΠ της Περιφέρειας Αττικής οι υποχρεώσεις που
απορρέουν από το κανονιστικό πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου και
ειδικότερα με βάση το άρθρο 125 του Καν. 1303/2013, σύμφωνα με το οποίο
επιβάλλεται η ΔΑ να θέτει σε εφαρμογή αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα
καταπολέμησης της απάτης.
Αναφέρθηκε, επίσης, ότι με βάση άρθρο 52 του Ν.4314/2014 (εθνικό πλαίσιο)
προβλέπεται ότι η ΕΥΘΥ διαμορφώνει την Εθνική Στρατηγική κατά της απάτης στις
διαρθρωτικές δράσεις, η οποία εξειδικεύεται με την κατάρτιση σχεδίου δράσης ενώ
για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου γίνεται σε συνεργασία με τον Εθνικό
Συντονιστή για την καταπολέμηση της Διαφθοράς. Στο ίδιο άρθρο (52) προβλέπεται
και η δημιουργία εσωτερικού δικτύου συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών που
εμπλέκονται στη διαχείριση των ΕΠ, υπό τον συντονισμό της ΕΥΘΥ.
Για τους παραπάνω λόγους, απαιτείται η συγκρότηση ομάδας που θα αξιολογεί τους
κινδύνους σε κάθε ΔΑ, η οποία στην περίπτωση της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
αναμένεται να γίνει μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών στελέχωσης της ΔΑ που
βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014 - 2020.

ΕΡΜΙΝΑ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Συνημμένα: Κατάλογος
1. Παρόντα Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης Με δικαίωμα Ψήφου
2. Χωρίς δικαίωμα Ψήφου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020

8

ΑΔΑ: Ω35Κ7Λ7-6Τ9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1ου ΕΕΕΠ ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020

10

