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ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2021-2027

1Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

της Επιτροπής Παρακολούθησης
του  Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Αθήνα, Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027, η 
οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5115/15.09.2022 Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4922 ) του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του  
Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" 2021-2027»,  συνήλθε σε 1η συνεδρίαση, στην Αθήνα την 
Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 09:30, σε συνέχεια της με Α.Π. 5558/06.10.2022  
Πρόσκλησης του Προέδρου της κου Γεωργίου Ζερβού, Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης 
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:  

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Διαπίστωση απαρτίας / Έναρξη Συνεδρίασης 
2. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης της 1ης  Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»    
3. Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης 
4. Εισήγηση από τον κ. Γεώργιο Ζερβό, Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ.   
5. Σύντομοι Χαιρετισμοί – Τοποθετήσεις εκπροσώπων της  Ε.Ε.
ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΠΡΟΟΔΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
6.1 Παρουσίαση  του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027 
(Παρουσίαση των σημαντικότερων στοιχείων του Προγράμματος από την Διαχειριστική Αρχή) 
6.2 Ενημέρωση για την Εξειδίκευση του Προγράμματος  και τον  Χρονοπρογραμματισμό των 
Προσκλήσεων  (Παρουσίαση από την Διαχειριστική Αρχή)
Τοποθετήσεις - παρεμβάσεις μελών Επ.Πα. – εκπροσώπων Ε.Ε. : συζήτηση
6.3 Μεθοδολογία και Κριτήρια επιλογής πράξεων 
( Εισήγηση από την Διαχειριστική Αρχή , συζήτηση και έγκριση)
6.4. Εκ των προτέρων αξιολόγηση των Χρηματοδοτικών Μέσων του Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα»   (Παρουσίαση από την Διαχειριστική Αρχή)
6.5 Ενημέρωση για θέματα Επικοινωνίας και Προβολής του Προγράμματος (Παρουσίαση από 
την Διαχειριστική Αρχή)
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΠ 2021-2027 
7. Παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Εισήγηση από την 
Μονάδα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της ΕΣΕΕ)    
8. Παρεμβάσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων. 
8.1 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της ΠΠ 2021-2027 
8.2 Αναγκαίοι Όροι 
8.3 Αξιολόγηση και Σχέδια Αξιολόγησης  
8.4 Υποστήριξη δικαιούχων 
8.5 Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 

0000327044



2

9. Άλλα θέματα.
ΙV.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ -  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ  
V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Διαπίστωση απαρτίας / Έναρξη Συνεδρίασης / Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης της 1ης  
Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»    

Στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», 
παρέστησαν  37  μέλη με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου  42 μελών, και  21 μέλη χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, σύμφωνα με το συνημμένο κατάλογο των συμμετεχόντων (συνημμένο 1).
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ξεκίνησε η συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της  Επιτροπής έθεσε σε 
ψηφοφορία την προτεινόμενη Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης, όπως υποβλήθηκε στα μέλη 
με τον φάκελο της συνεδρίασης. 

Η Ημερήσια Διάταξη της 1ης συνεδρίασης εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη. 

Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού 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).

Εισήγηση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα», κ. Γεώργιο Ζερβό, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων 
ΕΤΠΑ & ΤΣ.   

Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα», κ. Γεώργιος Ζερβός, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του ΕΠΑΝΕΚ και την 
έναρξη του νέου Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». Επισήμανε την προτεραιότητα που 
δόθηκε από το 2020 στην απλοποίηση των διαδικασιών για την άμεση υλοποίηση των πράξεων 
και τόνισε την αλλαγή της στόχευσης της στρατηγικής για τις επιχειρήσεις κατά την νέα 
Προγραμματική Περίοδο, από την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα προς την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας. Αναφέρθηκε επίσης στην έμφαση που δίνεται στις κατευθύνσεις της ΕΣΕΕ 
αλλά και στην ανάγκη συνεργειών μεταξύ των διαφορετικών προσφερόμενων εργαλείων, 
τονίζοντας την  σημαντική στήριξη των προβλεπόμενων χρηματοδοτικών μέσων, με την 
δημιουργία διακριτής προτεραιότητας και τον ρόλο της ΕΑΤ Α.Ε.. 

Παρέμβαση από τον Πρόεδρο του ΣΕΜΟΔ  : Ο Πρόεδρος του ΣΕΜΟΔ αναφέρθηκε στο 
σημαντικό ρόλο της ΜΟΔ και των στελεχών της στην υλοποίηση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 
και στην διεκδίκηση μισθολογικής εξομάλυνσης από τον ΣΕΜΟΔ. 

Σύντομοι Χαιρετισμοί – Τοποθετήσεις εκπροσώπων Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Ο παρευρισκόμενος Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης επισήμανε 
τον τρέχοντα υψηλό ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και τη συμβολή του ΕΣΠΑ σε 
αυτήν και αναφέρθηκε στις αναμενόμενες νέες δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ιωάννης Τσακίρης, αναφέρθηκε στις νέες δράσεις 
ενίσχυσης των επιχειρήσεων που αναμένεται να προκηρυχθούν, στις απλοποιημένες διαδικασίες 
υλοποίησης τους και στην επιλογή της έκδοσης ανοικτών προσκλήσεων για υποβολή πρότασης 
από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, με συγκεκριμένα όμως χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.
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Ο Γενικός Διευθυντής ΕΑΣ αναφέρθηκε στη συμβολή του Προγράμματος στους υψηλούς στόχους 
για τους Σ.Π. 1 και 2, που προβλέπονται στον νέο Κανονισμό καθώς και στη σημαντικότητα του 
Σ.Π.4 για την ελληνική κοινωνία. Ενημέρωσε επίσης για την επικείμενη έγκριση του ΣΔΕ και την 
ετοιμότητα του συστήματος για την άμεση έναρξη  υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ.

Η εκπρόσωπος της Γ.Δ. Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων & Κοινωνικής Ένταξης της ΕΕ 
αναφέρθηκε στους στόχους που πρέπει να επιτύχει η ΕΕ έως το 2030 και τη σημαντικότητα τόσο 
του ΕΠΑΝΕΚ όσο και του νέου Προγράμματος για τις δράσεις  αυτοαπασχόλησης & κατάρτισης 
στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η ΕΕ. Τόνισε επίσης την ανάγκη συμπληρωματικότητας των 
δράσεων μεταξύ των Προγραμμάτων και αναφέρθηκε στους αναγκαίους όρους που θα πρέπει να 
ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν, ενώ επισήμανε την ανάγκη χαρτογράφησης των 
αναγκών, με επικέντρωση στους νέους και την αυτοαπασχόληση. 

Ο εκπρόσωπος της ΓΔ Περιφερειακής Ανάπτυξης επισήμανε τη θέληση όλων των μερών για ένα 
καλύτερο αποτέλεσμα κατά τη διαπραγμάτευση του Προγράμματος  και αναφέρθηκε στα 
διδάγματα από την προηγούμενη περίοδο, και ιδίως στον ρόλο του ΕΠΑΝΕΚ στη στήριξη των 
επιχειρήσεων κατά την κρίση της πανδημίας. Τόνισε τη  βαρύτητα που δίνεται στα κριτήρια 
επιλογής πράξεων κατά την νέα περίοδο, αλλά και στη σημασία της απορρόφησης των πόρων η 
οποία συνδέεται με τη φυσική υλοποίηση, χωρίς όμως να παραβλέπεται η ποιότητα και 
αποτελεσματικότητα των έργων. Αναφέρθηκε στη ΜΟΔ και στην διαπιστούμενη αύξηση του 
μέσου όρου ηλικίας των στελεχών της. Τέλος, για τα επόμενα 8 χρόνια εξέφρασε την ανάγκη 
ευελιξίας για την καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων.
 

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

ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΠΡΟΟΔΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Παρουσίαση  του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027

Παρουσιάστηκαν από την Διαχειριστική Αρχή η στρατηγική στόχευση, οι ευρωπαϊκές και εθνικές 
προτεραιότητες και υποχρεώσεις που ελήφθησαν υπόψη κατά τον σχεδιασμό του Προγράμματος 
και οι ενέργειες προετοιμασίας του. Αναφέρθηκαν ανά προτεραιότητα  οι ειδικοί στόχοι και οι 
βασικές ομάδες – στόχοι. Έγινε επίσης αναφορά στη διαρκώς εξελισσόμενη στρατηγική για την 
έξυπνη εξειδίκευση, στους βασικούς δείκτες προς επίτευξη ανά Ταμείο, ενώ έγινε ενημέρωση και 
για την αναδιάρθρωση της Διαχειριστικής αρχής.

Τοποθετήσεις – παρεμβάσεις μελών Επ.Πα. – εκπροσώπων Ε.Ε. : συζήτηση 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις λοιπών μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης όπου τα μέλη 
ανέπτυξαν τις απόψεις του και αναπτύχθηκε σχετικός διάλογος:

Ο εκπρόσωπος της ΕΣΑμεΑ ανέφερε ότι δράσεις προς όφελος ΑμεΑ  προηγούμενων ΠΠ, όπως 
η δράση προσβάσιμων παραλιών του ΕΠΑΝΕΚ, που θεωρείται καλό παράδειγμα, ή η 
προηγούμενη για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ΑμεΑ και οικογενειών αυτών, θα πρέπει 
να επαναληφθούν στο νέο Πρόγραμμα. Ως νέες δράσεις προτάθηκαν η  ενίσχυση για την 
μετατροπή υποδομών και επιχειρήσεων ώστε να είναι προσβάσιμες από ΑμεΑ., η ενίσχυση 
επιχειρήσεων για την επιμόρφωση του προσωπικού τους σχετικά με την εξυπηρέτηση 
καταναλωτών ΑμεΑ, ενώ προτάθηκε και η διευκόλυνση της συμμετοχής ΑμεΑ ως ωφελούμενων 
σε όλες τις δράσεις με πρόβλεψη μοριοδότησης.

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Καινοτομίας κ. Αθανάσιος Κυριαζής, αναφέρθηκε στην 
εφαρμοσμένη έρευνα, την οποία το νέο Πρόγραμμα θα ενισχύσει στο πλαίσιο της πολιτικής για 
έρευνα εφαρμόσιμη και αξιοποιήσιμη από την οικονομία, και στην άμεση ενεργοποίηση της 
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δράσης Ερευνώ-Καινοτομώ. Έγινε επίσης αναφορά στην προτεραιότητα της ενίσχυσης των 
νεοφυών επιχειρήσεων.

Η κα Ελένη Γιώτη, Γενική Γραμματέας Ενίσχυσης της Απασχόλησης, ενημέρωσε για την 
ολοκλήρωση από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων της Στρατηγικής για την 
Απασχόληση και της Στρατηγικής  για τους Νέους  και την προβλεπόμενη ενίσχυσή τους από όλα 
τα Ταμεία. Αναφέρθηκε στο 2023 που κηρύχτηκε έτος δεξιοτήτων και στην προσπάθεια για 
εντοπισμό κενών στις δεξιότητες και καταγραφή των αναγκών των ΜΜΕ, ιδίως αυτών που 
δημιουργούνται από την ανάπτυξη νέων κλάδων της οικονομίας. Επισήμανε την ύπαρξη στενής 
συνεργασίας με την Διαχειριστική Αρχή για το σχεδιασμό νέων δράσεων, ενώ ζήτησε να 
επανεξεταστεί το θέμα της κρατικής ενίσχυσης όσον αφορά στις δράσεις κατάρτισης 
εργαζομένων.

 Ο κ. Εμμανουήλ Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, 
αναφέρθηκε στα διαφορετικά χαρακτηριστικά της νησιωτικής επιχειρηματικότητας και στα κενά 
χρηματοδότησης της. Αναφέρθηκε στις ανάγκες στήριξης της ποντοπόρου ναυτιλίας και του 
yachting, στην κάθετη δικτύωση επιχειρήσεων, στο clustering για την γαλάζια οικονομία και στην 
κατάρτιση εργαζομένων σε γαλάζιες δεξιότητες. 

Η εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματέως Βιομηχανίας ανέφερε την συμπόρευση με την ΕΥΔΕ 
ΒΕΚ στη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και ενημέρωσε την 
Επιτροπή για την  Στρατηγική για τη Βιομηχανία και τη Στρατηγική για τον Ψηφιακό 
Μετασχηματισμό, που έχουν καταρτιστεί. Επισήμανε την ανάγκη για δράσεις κατάρτισης, 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, έξυπνης μεταποίησης, τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και 
μεταρρύθμισης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος,  αξιοποιώντας συμπληρωματικά πόρους και 
από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ ιδιαιτέρως αναφέρθηκε στην ενίσχυση των 
βιομηχανικών πάρκων. 

Ο εκπρόσωπος της  ΕΥΔΕ ΒΕΚ τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης του τομέα Βιομηχανίας και της 
συμμετοχής της ΕΥΔΕ ΒΕΚ στο σχεδιασμό σχετικών δράσεων. Αναφέρθηκε επίσης στις 
υλοποιούμενες δράσεις του τομέα στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ.

Η εκπρόσωπος του ΣΕΠΕ πρότεινε να αυτοματοποιηθεί το ΟΠΣ-ΚΕ, όπως έχει ήδη γίνει για 
ορισμένες ψηφιακές δράσεις. Αναφέρθηκε επίσης στην έλλειψη προσωπικού στον κλάδο των 
ΤΠΕ και στην ανάγκη κατάρτισης ετεροαπασχολούμενων. 

Από πλευράς ΕΥΚΕ ο εκπρόσωπός της αναφέρθηκε στο νέο ΟΠΣ-ΚΕ, στην διαλειτουργικότητά 
του με τα λοιπά πληροφορικά συστήματα και στην μείωση  των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών 
για τις νέες δράσεις. Πρότεινε να εφαρμοσθεί κατά την νέα Προγραμματική περίοδο πιο 
συστηματικά το απλοποιημένο κόστος. 

Εκ μέρους της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ έγινε συνολική 
ενημέρωση για τα μέτρα απλοποίησης που έχουν ληφθεί κατά τα τελευταία χρόνια.

Ο εκπρόσωπος της ΓΔ Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ εξέφρασε την υποστήριξη της 
υπηρεσίας του στις προτάσεις για δράσεις ΑμεΑ, για e-training και για εφαρμογή απλοποιημένου 
κόστους, ιδίως όπως εφαρμόστηκε σε δράσεις ΕΚΤ.

Ο εκπρόσωπος της ΓΔ Απασχόλησης της ΕΕ τόνισε την ανάγκη ύπαρξης συμπληρωματικότητας 
μεταξύ των Προγραμμάτων του ΕΚΤ καθώς και στενής συνεργασίας με το ΕΤΠΑ, όσον αφορά 
στις δράσεις αναβάθμισης ικανοτήτων (upskill).

Ενημέρωση για την Εξειδίκευση του Προγράμματος  και τον  Χρονοπρογραμματισμό των 
Προσκλήσεων  

Με συνοπτικό τρόπο ενημερώθηκαν από την Διαχειριστική Αρχή τα μέλη για την Εξειδίκευση των 
13 πρώτων Δράσεων του Προγράμματος καθώς και για τον Χρονοπρογραμματισμό  νέο έκδοσης 
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των Προσκλήσεων για αυτές, νέο εγκρίθηκαν από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης 
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΝΕΟ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 α) iii του άρθρου 34 του Ν. 
4914/2022 για το ΕΣΠΑ νέο Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Πρόκειται για νέο Δράσεις : 

1.ΣΠ 1 – ΕΣ RSO1.2 – Δράση 2-1.2-01: Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ
2.ΣΠ 1 – ΕΣ RSO1.2 – Δράση 2-1.2-02: Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ
3.ΣΠ 1 – ΕΣ RSO1.2 – Δράση 2-1.2-03: Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜMΕ
4.ΣΠ 1 – ΕΣ RSO1.2 – Δράση 2-1.2-04: Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής 
Καινοτομίας – ΕΚΨΚ (EUROPEAN DIGITAL INNOVATION HUBS – EDIHS) και του Κεντρικού 
Μηχανισμού Υποστήριξης Νέο Ψηφιακής Καινοτομίας
5.ΣΠ 1 – ΕΣ RSO1.1 – Δράση 1-1.1-01: ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
6.ΣΠ 1 – ΕΣ 1 iii – Δράση 2-1.3-01: Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ
7.ΣΠ 1 – ΕΣ 1 iii – Δράση 2-1.3-02: Πράσινη Παραγωγική Λειτουργία ΜμΕ
8.ΣΠ 1 – ΕΣ 1 iii – Δράση 3-1.3-01: ΝΕΟ Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΝΕΟ ΤΕΠΙΧ)
9.TEΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ- Δράση ΤΒ1 : Υποστήριξη Λειτουργίας ΕΥΔ Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα
10.TEΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ- Δράση ΤΒ2 : Υποστήριξη Λειτουργίας ΕΦΕΠΑΕ 
11.TEΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ- Δράση ΤΒ3 : Μελέτες – Αξιολογήσεις
12.TEΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ- Δράση ΤΒ4 : Δημοσιότητα και Πληροφόρηση 
13.TEΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ- Δράση ΤΒ5 : Υποστήριξη Λειτουργίας Φορέων Προγραμματισμού και 
Ενδιάμεσων Φορέων
Ο συνολικός π/υ προγραμματισμένων Προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.896 δις. € και 
αντιπροσωπεύει το 49% του Π/Υ του Προγράμματος  

Μεθοδολογία και Κριτήρια επιλογής πράξεων 

Έγινε παρουσίαση από την Διαχειριστική Αρχή της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και των κριτηρίων 
επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων για : 

1. τις δράσεις Τεχνικής Βοήθειας,
2. τις δράσεις  για τις οποίες ο Ενδιάμεσος Φορέας ορίζεται ως Δικαιούχος (αφορούν και 

τις εξειδικευμένες Δράσεις «Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και τη 
Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ»),

3. τη Δράση «Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»,
4. τη Δράση «Δράση 3 –Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»,
5. τη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»,

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε ομόφωνα την Μεθοδολογία Αξιολόγησης και τα κριτήρια 
επιλογής πράξεων, όπως υποβλήθηκαν στα μέλη με τον φάκελο της 1ης συνεδρίασης. 
(συνημμένο 3)

Έγιναν οι εξής επισημάνσεις : 
Εκ μέρους της ΓΔ Περιφερειακής & Αστικής Πολιτικής επισημάνθηκε ότι έλαβαν γνώση της 
εξειδίκευσης και του χρονοπρογραμματισμού των πρώτων προσκλήσεων του Προγράμματος και 
προσκάλεσαν τη Διαχειριστική Αρχή να εξασφαλίσει ότι οι προσκλήσεις για τις ΜΜΕ θα λάβουν 
πλήρως υπόψη τους τις ανάγκες για την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων.

Ο εκπρόσωπος της ΕΑΤ Α.Ε. αναφέρθηκε στην ανάγκη πρόβλεψης στις νέες δράσεις ενίσχυσης 
επιχειρήσεων της κάλυψης της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής από τα νέα Ταμεία που 
σχεδιάζονται.

Εκ των προτέρων αξιολόγηση των Χρηματοδοτικών Μέσων του Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα»

Η Διαχειριστική Αρχή παρουσίασε στα μέλη την εκ των πρότερων Αξιολόγηση για τα 
χρηματοδοτικά μέσα του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

Ενημέρωση για θέματα Επικοινωνίας και Προβολής του Προγράμματος
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Τα μέλη ενημερώθηκαν από την Διαχειριστική Αρχή για τις  Ενέργειες Προβολής, Διαφάνειας και 
Επικοινωνίας που έχουν υλοποιηθεί για το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027 και για 
τις σχεδιαζόμενες για το έτος 2023.

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΠ 2021-2027 

Παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση 

Ο εκπρόσωπος της Μονάδας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εθνικής 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη της Επιτροπής για τους 
στόχους και τους τομείς της εγκεκριμένης Εθνικής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2021-
2027 και παρουσίασε τη δομή διακυβέρνησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ενώ 
αναφέρθηκε και στις αξιολογήσεις που θα πραγματοποιηθούν.

Παρεμβάσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων 
1. Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της ΠΠ 2021-2027 

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΑΣ αναφέρθηκε στο Σύστημα  Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) της ΠΠ 
2021-2027 και στην ανάγκη προσαρμογής του από τη Διαχειριστική Αρχή στα έργα που υλοποιεί.  
Επισήμανε επίσης την απλοποίηση της διαδικασίας εξειδίκευσης, ώστε να είναι συνοπτική και 
περιεκτική και να αποτελεί τη βάση συζήτησης και διαβούλευσης με τις δομές σχεδιασμού και 
υλοποίησης για την ωρίμανση των προσκλήσεων. 

2. Αναγκαίοι Όροι - Αξιολόγηση & Σχέδια Αξιολόγησης - Υποστήριξη δικαιούχων 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε αναλυτικά από την εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ για τα 
δύο θέματα με σχετικές παρουσιάσεις. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 
Έγινε ενημέρωση από τον εκπρόσωπο της ΕΥΣΕΚΤ για θέματα παρέμβασης του Ταμείου ΕΚΤ+
Κατά την νέα Προγραμματική Περίοδο.

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

O Πρόεδρος της Επιτροπής εξουσιοδοτείται για την έκδοση της Απόφασης της 1ης Συνεδρίασης 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». 

Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης
   του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Γεώργιος Ζερβός 
     Ειδικός Γραμματέας 

            Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ 
 

Συνημμένα: 
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1. Κατάλογος των παρόντων μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» κατά την 1η συνεδρίαση της 20ης Οκτωβρίου 2022

2. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

3. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και κριτήρια επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων για : 
1. τις δράσεις Τεχνικής Βοήθειας,
2. τις δράσεις  για τις οποίες ο Ενδιάμεσος Φορέας ορίζεται ως Δικαιούχος 

(περιλαμβανομένων των Δράσεων «Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 
και Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ»),

3. τη Δράση «Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»,
4. τη Δράση «Δράση 3 –Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»,
5. τη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»,

Ακριβές Αντίγραφο
ΜΟΝΑ∆Α Α1
Περογιαννάκη Ελένη
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