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1.Περιβάλλον του Έργου

1.1 Πρόοδος της διαδικασίας εθνικού αναπτυξιακού
προγραμματισμού 2014-2020

Από την έναρξη των διαδικασιών προγραμματισμού έως σήμερα, έχουν

υλοποιηθεί οι ακόλουθες βασικές ενέργειες:

· Η 1η Εγκύκλιος (Απρίλιος 2012) με την οποία ξεκίνησε η ενημέρωση

των αρμόδιων φορέων σχεδιασμού για το υπό διαπραγμάτευση

προτεινόμενο νέο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και

η έναρξη προετοιμασίας τους για τη διαμόρφωση και διατύπωση

προτάσεων στρατηγικής και προτεραιοτήτων σε εθνικό, τομεακό και

περιφερειακό επίπεδο.

· Η αποστολή της 2ης Εγκυκλίου (Μάρτιος 2013), όπου μετά την

επεξεργασία των προτάσεων των φορέων πολιτικής που υποβλήθηκαν

με την 1η εγκύκλιο, προσδιορίστηκαν οι Γενικές Κατευθύνσεις Εθνικής

Αναπτυξιακής Πολιτικής της Χώρας μας για την περίοδο 2014-2020 ενώ

έγινε γνωστό το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και ο αρχικός

χρονικός προγραμματισμός υποβολής του ΕΣΠΑ και των ΕΠ. Δόθηκε,

έτσι, το έναυσμα οι φορείς χάραξης τομεακής και περιφερειακής

πολιτικής να διαμορφώσουν, με ανοιχτές διαδικασίες και τη συμμετοχή

των κοινωνικοοικονομικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών, τις

προτάσεις τους για την περίοδο 2014-2020.

· Συνεχείς διαβουλεύσεις για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων εθνικής

στρατηγικής με τα Υπουργεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους

οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, τους επιστημονικούς,

επιχειρηματικούς και κλαδικούς φορείς έλαβαν χώρα καθ’ όλη τη

διάρκεια της διαδικασίας.

· Τα 13 Περιφερειακά Αναπτυξιακά Συνέδρια όπου πραγματοποιήθηκαν

και ειδικές συναντήσεις ανά Περιφέρεια με τη συμμετοχή και της ΓΓΕΤ

για τον προσδιορισμό της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης.
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· Συναντήσεις διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των Ταμείων της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

· Από τον Αύγουστο 2013 μέχρι και τον Οκτώβριο υποβλήθηκαν

ανεπίσημα 2 σχέδια ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο της διαδικασίας

άτυπης διαβούλευσης που εφαρμόζει η Επιτροπή με όλα τα Κράτη –

Μέλη και στη συνέχεια  στις 9 Δεκεμβρίου 2013 υποβλήθηκε στην ΕΕ το

3ο Σχέδιο ΕΣΠΑ 2014-2020 που έλαβε υπόψη όλα τα σημεία της

διαβούλευσης και το οποίο ετέθη από την Επιτροπή σε εσωτερική

διαβούλευση με όλες τις αρμόδιες Γενικές Δ/νσεις.

· Τεχνικά δίκτυα Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, Έξυπνης

Εξειδίκευσης και Αξιολόγησης με τη συμμετοχή όλων των εθνικών και

περιφερειακών φορέων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό

πραγματοποιούν τεχνικές συναντήσεις διαβούλευσης.

· Διαμορφώθηκε ειδική επιχειρησιακή πλατφόρμα στο Δίαυλο

επικοινωνίας αρχείων και διαβούλευσης εγγράφων μεταξύ υπηρεσιών

και φορέων, για το σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου 2014-

2020.

1.2 Χρονοδιάγραμμα και διαδικασία εκπόνησης και υποβολής του
Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΣΠΑ)
και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Το νέο Κανονιστικό Πλαίσιο εγκρίθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2013 και

δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1 στις 20

Δεκεμβρίου 2013..

Το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί θέτει τα χρονικά ορόσημα για την

υποβολή του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των ΕΠ. Στόχος του ΥΠAAΝ είναι η

ταχύτερη δυνατή υποβολή όλων των ΕΠ στις Υπηρεσίες της ΕΕ.

1 http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2013%3A347%3ASOM%3AEL%3AHTML
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9 Δεκεμβρίου 2013 Ανεπίσημη υποβολή σχεδίου ΕΣΠΑ 2014-

2020

20 Δεκεμβρίου 2013 Δημοσίευση και έναρξη ισχύος του Γενικού

Κανονισμού και των Κανονισμών των

Ταμείων

31 Ιανουαρίου 2014 Σχόλια Επιτροπής επί σχεδίου ΕΣΠΑ 2014-

2020

Φεβρουάριος – Μάρτιος
2014

Επίσημη υποβολή του ΕΣΠΑ 2014-2020

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κανονισμός

θέτει όριο 4 μηνών από την έναρξη ισχύος

του Γενικού Κανονισμού)

28 Φεβρουαρίου 2014 Υποβολή πρώτων σχεδίων ΕΠ Τομεακών και

Περιφερειακών στο ΥΠΑΑΝ στο πλαίσιο

διαδικασιών συντονισμού

Το αργότερο 3 μήνες μετά
την επίσημη υποβολή του
ΕΣΠΑ 2014-2020

Επίσημη υποβολή στην Ευρωπαϊκή

Επιτροπή των ΕΠ Τομεακών και

Περιφερειακών

Τα ΕΠ θα κατατεθούν συνοδευόμενα από την έκθεση εκ των προτέρων

αξιολόγησης, η οποία θα ενσωματώνει, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο και τις

απαιτήσεις για την στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (ΣΠΕ), σύμφωνα με

την Οδηγία 2001/42/ΕΚ.

Για τα ΠΕΠ έχει ήδη αποσταλεί εγκύκλιος με οδηγίες για την εκπόνηση των

σχετικών εκ των προτέρων αξιολογήσεων και των ΣΜΠΕ των προγραμμάτων.

Για τα τομεακά ΕΠ θα ακολουθήσει ειδική ενημέρωση.
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2.Αντικείμενο του Έργου

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει υποβάλλει για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ 2007-2013 το έργο

με τίτλο ««Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης Μετρητών Μεγάλων

Πελατών Χαμηλής Τάσης» με την υπ’αρ. ΓρΔ-1815 αίτηση χρηματοδότησης

της 6.5.2011.

Έως σήμερα το έργο δεν έχει υλοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο

Τεχνικό Δελτίο του έργου. Σε αυτό το πλαίσιο εκτιμάται ότι δεν θα είναι εφικτή

η υλοποίησή του στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, έως το τέλος του έτους

2015.

Η προετοιμασία για το (επόμενο) ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου

2014-2020 βρίσκεται πλέον σε αρκετά προχωρημένη φάση2.

Βασικός στόχος του νέου αναπτυξιακού σχεδιασμού χρονοπρογραμματικά

είναι το ταχύτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός του 2014, να έχουν

δημοσιοποιηθεί οι πρώτες προσκλήσεις προς τους δικαιούχους για ένταξη

έργων στα προγράμματα της περιόδου 2014-2020.

Βάσει της διαχειριστικής εμπειρίας των προηγούμενων προγραμματικών

περιόδων, εκτιμάται ότι έργα ώριμα προς υλοποίηση των οποίων οι

συμβάσεις δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της επιλέξιμης περιόδου

μεταφέρονται στην επόμενη προγραμματική περίοδο, αφού διασφαλισθεί η

επιλεξιμότητά τους με τους νέους Κανονισμούς των Ταμείων του κοινού

στρατηγικού πλαισίου (στο εξής «Ταμεία του ΚΣΠ»). Το αντικείμενο του

παρόντος έργου αφορά την ωρίμανση της χρηματοδότησης του έργου

«Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης Μετρητών Μεγάλων Πελατών

Χαμηλής Τάσης» από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και το ΕΣΠΑ 2014-2020.

22η Εγκύκλιος Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιόδου 2014-
2020, Αθήνα, Μάρτιος 2013.
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3.Παραδοτέα  του Έργου

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα γίνουν οι αναγκαίες προπαρασκευαστικές

ενέργειες για τη ωρίμανση της χρηματοδότησης του έργου  «Εγκατάσταση

Συστήματος Τηλεμέτρησης Μετρητών Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης»

από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

1.Νέος χρονοπρογραμματισμός του έργου  «Εγκατάσταση Συστήματος

Τηλεμέτρησης Μετρητών Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης» από το ΕΣΠΑ

2007-2013 στο ΕΣΠΑ 2014-2020:  Σύνταξη πίνακα GANTT για τη διαδικασία

υλοποίησης.

2.Αξιολόγηση της εφικτότητας υλοποίησης του έργου  «Εγκατάσταση

Συστήματος Τηλεμέτρησης Μετρητών Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης»

εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

3.Εξέταση της επιλεξιμότητας του έργου στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού

(ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)

αριθ. 1080/2006.

4.Συναντήσεις εργασίας με αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ 2007-2013,

5.Συναντήσεις εργασίας με Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και

Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) για το σχεδιασμό

των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

6.Εξέταση των προϋποθέσεων για μεταφορά έργων από την αναμενόμενη

εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

7.Εκπόνηση Οδικού Χάρτη για την ένταξη του έργου σε ΕΠ του  ΕΣΠΑ 2014-

2020 με τις αναγκαίες ενέργειες.

Τα ως άνω θα συγκεντρωθούν στα δύο (2) Παραδοτέα του έργου.

Το 1ο Παραδοτέο του έργου θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο:

1. To νέο χρονοπρογραμματισμό του έργου

2. Την Αξιολόγηση της εφικτότητας υλοποίησης του έργου

3. Την εξέταση της επιλεξιμότητας του έργου στο πλαίσιο του νέου

Κανονισμού για το ΕΤΠΑ

Το 2ο Παραδοτέο του έργου θα περιλαμβάνει όλες τις διενεργηθείσες εργασίες

από τον Τεχνικό Σύμβουλο κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
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4.Κρίσιμοι παράγοντες - Χρονοδιάγραμμα του Έργου

Δεδομένου ότι οι πόροι της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 είναι

λιγότεροι από τους πόρους της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, είναι

σαφές ότι η χρηματοδότηση του έργου «Εγκατάσταση Συστήματος

Τηλεμέτρησης Μετρητών Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης» από το ΕΣΠΑ

2014-2020, θα πρέπει να έχει προετοιμασθεί μόλις τούτο είναι εφικτό.

Επομένως, θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες προπαρακευαστικές

ενέργειες, ενώ ο χρονισμός τους είναι πολύ σημαντικός.

Σύμφωνα με τη 2η Εγκύκλιο Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού,  η επίσημη υποβολή των Ε.Π. στην Ε.Ε. αναμενόταν στο

τέλος 2013, ώστε η επιλεξιμότητα της νέας προγραμματικής περιόδου να

ξεκινούσε πραγματικά από 1.1.2014.
Σύμφωνα με τη 3η Εγκύκλιο Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού, η επίσημη υποβολή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 31.5.2014.

Οι ως αναγκαίες ενέργειες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός τεσσάρων (4)

μηνών, χρόνος που αποτελεί την αναγκαία συμβατική διάρκεια του έργου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η έναρξη του έργου θα πρέπει να λάβει χώρα αμέσως.
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