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Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας: Καλημέρα σας. Έχουμε διαπιστωμένη
απαρτία οπότε νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πρέπει ξεκινώντας να
εγκρίνουμε τον κανονισμό τον οποίο βλέπετε πίσω μου. Ασφαλώς πιστεύω ότι τον
έχετε διαβάσει όλοι, επομένως δεν απομένει σε εμένα παρά να σας ρωτήσω,
είμαστε εντάξει με τον κανονισμό; Εγκρίνεται; Ωραία. Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Γενικέ Γραμματέα, κυρίες και κύριοι μέλη της
επιτροπής παρακολούθησης, αγαπητοί συνεργάτες σας καλωσορίζω όλες και όλους
στις εργασίες της πρώτης επιτροπής παρακολούθησης του περιφερειακού
επιχειρησιακού προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Το περιφερειακό
πρόγραμμα αποτελεί το κύριο αναπτυξιακό μοχλό για τη Περιφέρεια μας, μέσα
από ΠΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας 1420, οι αναπτυξιακές μας προτεραιότητες
μετουσιώνονται σε πυλώνες πολιτικής για την ενίσχυση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας και την οικονομική ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας. Και
όταν λέμε οικονομική ανάπτυξη σε μια παρατεταμένη ύφεση αντιλαμβάνεται κανείς
ότι δεν θα πρέπει αυτή να περιορίζεται μόνο στην ανάδειξη και την ενίσχυση των
συγκριτικών αποτελεσμάτων, αλλά και στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως είναι
η συρρίκνωση του παραγωγικού ιστού, η αποβιομηχάνιση, η αποχωροθέτηση
δραστηριοτήτων, η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η νέα φτώχεια. Στο
πλαίσιο αυτό λοιπόν διαμορφώσαμε στη Κεντρική Μακεδονία πέντε περιφερειακές
ενότητες. Καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια, ανάπτυξη ανθρώπινου
δυναμικού και απασχόλησης, προστασία του περιβάλλοντος και έξυπνη διαχείριση
των πόρων, κοινωνική συνοχή, χωρική συνεχή. Κυρίες και κύριοι, η μείωση των
δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων καθώς και μείωση συνολικά των πόρων των
ευρωπαϊκών, διαρθρωτικών και ευρωπαϊκών ταμείων επιβάλλει να εστιάσουμε σε
αυτή την προγραμματική περίοδο σε πολιτικές και δράσεις με τη μεγαλύτερη
πολλαπλασιαστική επίδραση για την περιφερειακή οικονομία. Επιβάλλει ακόμα τη
μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων των τομεακών επιχειρησιακών
προγραμμάτων των κατανεμημένων στην περιφέρεια πόρων του Ταμείου
κοινωνικής συνοχής των επιχειρησιακών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής εδαφικής
συνεργασίας και άλλων ειδικών πρωτοβουλιών. Θα επαναλάβω λοιπόν αυτό που
από την πρώτη στιγμή έχουμε υπογραμμίσει και στο οποίο δίνουμε μεγάλη
σημασία και προσοχή στη Κεντρική Μακεδονία. Η προώθηση της αναπτυξιακής
στρατηγικής της Περιφέρειάς μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την
αποτελεσματική και στοχευόμενη ενεργοποίηση των πόρων των τομεακών
επιχειρησιακών προγραμμάτων. Και για να γίνει ακόμα πιο σαφές αυτό που λέω θα
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δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Πρώτον, μέσω πόρων του επιχειρησιακού
προγράμματος ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα, καινοτομία είναι αναγκαίο
να ενισχυθούν οι μεγάλες υποδομές έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
καινοτομίας κάνει όμως και η αναβάθμιση του ανθρώπινου ερευνητικού
δυναμικού. Το ίδιο ισχύει και για την επέκταση των δημόσιων υποδομών
ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών με στόχο την εκτεταμένη ανοιχτή
ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Δεύτερον, για
την προώθηση των μεγάλων έργων περιβαλλοντολογικής υποβολής και την
εναρμόνιση με το σχετικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιοποιούνται οι πόροι
του ταμείου συνοχής που αναλογούν στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και
παράλληλα πόροι από το επιχειρησιακό πρόγραμμα υποδομές μεταφορών και
αειφόρος ανάπτυξη. Αξιοποιούνται για δράσεις για τη βιοποικιλότητα και τη
διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η κατανομή των παρεμβάσεων στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας μεταξύ του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος
Κεντρικής Μακεδονίας και του επιχειρησιακού προγράμματος IMPERA
έχουν
συζητηθεί και είναι σε απόλυτη συνέργια και συμπληρωματικότητα ως αποτέλεσμα
της εντατικής διαβούλευσης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τρίτον,
μέσω πόρων του επιχειρησιακού προγράμματος IMPERA , δηλαδή του
προγράμματος υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη, είναι
απολύτως απαραίτητη η προώθηση αλλά και η ολοκλήρωση των μεγάλων έργων
μεταφορικής υποδομής. Τέταρτον, μέσω πόρων και δράσεων του τομεακού
επιχειρησιακού προγράμματος ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και
διά βίου μάθηση η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στοχεύει στην αναβάθμιση
των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, τη μείωση της ανεργίας και την
αύξηση της συνολικής απασχόλησης. Αφενός μέσω της προώθησης στην αγορά
εργασίας των νέων, των γυναικών, των μακροχρόνια ανέργων και άλλων ομάδων με
δυσκολίες πρόσβασης και αφετέρου μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης,
της επιχειρηματικότητας και της προσαρμογής στο ανθρώπινο δυναμικό. Πέμπτον,
για τη διευκόλυνση της περιφερειακής διοίκησης και αυτοδιοίκησης πολύ
σημαντικός παράγοντας είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση των δράσεων του
τομεακού επιχειρησιακού προγράμματος μεταρρύθμιση δημόσιου τομέα. Έκτον και
τελευταίο ιδιαίτερη σημασία για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η
αξιοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων αγροτική ανάπτυξη - θάλασσα και
αλιεία. Και ειδικά των πόρων που μας αναλογούν τόσο για την ενίσχυση της
αναδιάρθρωσης της τεχνολογικής και
καινοτομικής αναβάθμισης της
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της αγροτικής οικονομίας και αλιείας του
όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος , για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
και της απασχόλησης στον υπαίθριο χώρο στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης τοπικής
ανάπτυξης. Κυρίες και κύριοι οι διαθέσιμοι πόροι από το επιχειρησιακό
περιφερειακό πρόγραμμα είναι ένα 948 εκατομμύρια ευρώ. Πρόσθετοι πόροι 215
εκατομμυρίων ευρώ εκχωρηθεί στην Περιφέρεια που το ταμείο συνοχής και
περιβάλλοντος, ενώ αναμένεται η εκχώρηση πόρων ύψους 250 εκατομμυρίων
ευρώ από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για δράσεις τοπικής ανάπτυξης. Οι
πόροι του επιχειρησιακού περιφερειακού προγράμματος της Κεντρικής Μακεδονίας
κατευθύνονται στη χρηματοδότηση δράσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και

3

καινοτομίας, τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, ανταγωνιστικότητα
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μετάβαση προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και
διαχείρισης κινδύνων, προστασίας του περιβάλλοντος και αποδοτικότητας των
πόρων, βιώσιμων μεταφορών και υποδομών δικτύων απασχόλησης και
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης
της φτώχειας, εκπαίδευσης κατάρτισης και διά βίου μάθησης. Κυρίες και κύριοι
που θέλω να σας διαβεβαιώσω εσάς και τους συμπολίτες μας είναι ότι σχεδιάσαμε
ένα πρόγραμμα βασισμένο σε δύο κυρίαρχους άξονες της, στη διαβούλευση με
τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς και εταίρους και στην επιστημονική
τεκμηρίωση των επιλογών στις επιλεξιμότητες και στη διαθεσιμότητα των πόρων. Ο
σχεδιασμός δεν ήταν εύκολος.
Αλλά με πολύ δουλειά καταφέραμε να
διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα που απαντά στις σύγχρονες προσκλήσεις της
οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου. Η διαπραγμάτευση για την έγκριση δεν
ήταν ούτε αυτή εύκολη. Όμως ήμασταν κατάλληλα προετοιμασμένοι και
μεθοδικότητα πετύχαμε τα αποτελέσματα που επιδιώκαμε. Βεβαίως ούτε και η
εφαρμογή θα είναι μια εύκολη υπόθεση. Όμως έχουμε τη γνώση και την ισχυρή
βούληση να πάμε το τόπο μας μπροστά, έχουμε και την εμπειρία από την τρέχουσα
προγραμματική περίοδο, όπου θέλω να το υπενθυμίσω ότι για δεύτερη συνεχή
χρονιά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι πρώτη σε όλη τη χώρα στην
απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ και στην εκταμίευση χρημάτων. Και πράγματι
μέσα σε μόλις δύο χρόνια παραλάβαμε την απορρόφηση στο 53% και σήμερα
βρισκόμαστε πάνω από το 93%. Κυρίες και κύριοι σήμερα ξεκινάει η διαδικασία
εφαρμογής του νέου προγράμματος. Είμαστε στη γραμμή εκκίνησης και
καλούμαστε από την πρώτη κιόλας στιγμή να ανταποκριθούμε με επιτυχία στο
πραγματικά απαιτητικό νέο κανονιστικό πλαίσιο που θέτει μια σειρά ερεσιμοτήτων
προς εκπλήρωση με ταυτόχρονη στενή παρακολούθηση και αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων. Έτσι λοιπόν, το πρώτο βήμα για την έναρξη υλοποίησης του
προγράμματος αποτελεί η διαδικασία εξειδίκευσης του. Στη διαδικασία αυτή όπως
είναι λογικό αποτυπώνονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο οι τομεακές
πολιτικές και οι δεσμεύσεις της χώρας μας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ενώ διαμορφώνονται και οι κατηγορίες δράσεων που αποτελούν τις
κορυφές προτεραιότητες. Άρα απαιτείται η συνεργία περιφερειακών και εθνικών
αρχών έτσι όπως έχει αποτυπωθεί στην εκπροσώπησή τους και στη σύνθεση της
παρούσης επιτροπής. Με απλά λόγια σε αυτή τη φάση είναι μείζονος σημασίας η
συνεργασία μεταξύ της κεντρικής διοίκησης, την κυβέρνηση, με την περιφερειακή
αυτοδιοίκηση που και αυτό θεωρώ ότι είναι από όλους μας κατανοητό. Εκείνο που
δεν μπορούμε ακόμη και σήμερα να κατανοήσουμε είναι η στάση της κυβέρνησης.
Ως Περιφέρεια βάσει και του νέου νόμου για τη διαχείριση των προγραμμάτων
αποστείλαμε συνολικά σε όλη αυτή διαδικασία 42 επιστολές στα υπουργεία και τις
επιτελικές τομέας της Κεντρικής κυβέρνησης. Οι απαντήσεις που έχουν λάβει από
αυτές τις 42 επιστολές είναι 5 μέχρι σήμερα. Και γιατί έχουν τόση σημασία η
απάντηση από τα υπουργεία; Γιατί δυστυχώς σύμφωνα με το νόμο της εφαρμογής
του συμφώνου εταιρικής σχέσης 1420, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε τη
σύμφωνη γνώμη των υπουργείων για την εφαρμογή πολιτικών που εμπίπτουν στην
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αρμοδιότητα τους και φυσικά που επιθυμούμε να εφαρμόσουμε εμείς σε
περιφερειακό επίπεδο.
Καθώς τις καθορίσαμε με βάση τις ανάγκες τις
προτεραιότητες και τα συγκριτικά αποτελέσματα της Περιφέρειάς μας. Με τους
ρυθμούς αυτούς κυρίες και κύριοι δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε. Η
κυβέρνηση δείχνει να μην αντιλαμβάνεται, δυστυχώς και αυτή και η προηγούμενη,
ότι το σύμφωνο εταιρικής σχέσης 2014-2020 είναι η βασική και η κορυφαία εθνική
προτεραιότητα για την Ελλάδα και η αδυναμία αυτή κοστίζει ήδη χρήματα, κοστίζει
σε πόρους και κεφάλαια σε θέσεις εργασίας σε έργα υποδομής που είναι σήμερα
απαραίτητα. Οι ρυθμοί της κυβέρνησης έχουν κόστος στους ρυθμούς ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας. Τόσο απλά τόσο, ξεκάθαρα. Κύριε γενικέ σας καλωσορίζω
στη Θεσσαλονίκη και είναι πραγματικά χαρά που είστε κοντά μας γιατί είστε ένα
νέος άνθρωπος και ένας άνθρωπος ικανός που αντιλαμβάνεται τα προβλήματα και
επιχειρεί καθημερινά να βρει λύσεις. Θέλω πραγματικά να σας απευθύνουν
έκκληση. Ενεργοποίησε τις τομές του Υπουργείου σας. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε
να κινούμαστε άλλο σε αυτούς τους ρυθμούς, δε γίνεται η χώρα να μην έχει σήμερα
ενάμιση χρόνο μετά ακόμα αναπτυξιακό νόμο, δε γίνεται να μη γνωρίζουμε πως
πότε και από ποιους θα υλοποιηθούν τα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων σε
μια αγορά που στενάζει κυριολεκτικά, δεν γίνεται να μη ξέρουμε ποιός και πως θα
υλοποιήσει ένα πετυχημένο πρόγραμμα όπως το « Εξοικονομώ κατ Οίκον» ή το
πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων, δεν γίνεται να μην
έχει ξεκαθαριστεί ακόμα περιεχόμενο των δράσεων του αγροτικού ταμείο που θα
υλοποιήσουμε οι περιφέρειες. Κύριε γενικέ αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν δομικά
ζητήματα που δυστυχώς δεν έχουν ακόμη απαντηθεί και που πρέπει να
απαντηθούν άμεσα. Για να αρχίσει επιτέλους να υλοποιείται στο σύνολό του το
σύμφωνο εταιρικής σχέσης 1420,
το νέο ΕΣΠΑ. Δυστυχώς από την όλη
καθυστέρηση που μόλις περιέγραψα, το αποτέλεσμα είναι να έχουμε φτάσει
σήμερα στην πρώτη αυτή η επιτροπή παρακολούθησης με δυνατότητα να
εγκρίνουμε μόνο πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Στην ουσία δηλαδή δεν μπορούμε
σήμερα να ανοίξουμε τον αριθμό προσκλήσεων που θέλουμε για να εντάξουμε νέα
έργα. Η κατάσταση είναι ακριβώς όπως σας την περιγράφω και είμαι σίγουρος ότι
παλεύετε να τα διορθώσετε όλα αυτά. Επιτρέψτε μου κυρίες κύριοι και κυρίες
κλείνοντας δύο ακόμη σημαντικές κατά την άποψή μου επισημάνσεις. Πρώτον,
όταν θα ανοίξουν οι προσκλήσεις για νέα έργα στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης 1420
το πρώτο νέο έργο και αυτό αποτελεί προσωπική δέσμευσή μου που θα ξεκινήσει η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η σύνδεση του λυμένα Θεσσαλονίκης με
το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι παρέμβαση ύψους περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ
και με αυτό το έργο κάνουμε το ουσιαστικότερο, το σημαντικότερο βήμα στη
Θεσσαλονίκη την κεντρική Μακεδονία και τη βόρεια Ελλάδα στις συνδυασμένες
μεταφορές και τη διαμετακομιστική αλυσίδα. Τα logistics σήμερα είναι από τους
ταχύτατους αναπτυσσόμενους κλάδους διεθνώς με μεγάλους τζίρους που
συγκεντρώνει το ενδιαφέρον μεγάλων εταιρικών κολοσσών, που δημιουργεί νέες
θέσεις εργασίας με την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών είναι η πρώτη
φορά που η περιοχή μας θα έχει στην πράξη και όχι στα λόγια κομβικό εμπορικό
ρόλο στα Βαλκάνια και τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεύτερη επισήμανση εξίσου
σημαντική, παρά τη στάση τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις σήμερα
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προτείνουμε προς εξειδίκευση ένα σημαντικό ποσό της τάξης των 300
εκατομμυρίων ευρώ που βασίζεται κυρίως στη κατάλληλη προετοιμασία της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη προγραμματική περίοδο 2007 – 2013. οι
εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν σήμερα στην επιτροπή θα περιλαμβάνουν
σίγουρα τις τεχνικές λεπτομέρειες. Είναι όμως αναγκαίο να κατανοηθούν πλήρως
όλα τα στοιχεία έτσι ώστε η επιτροπή αυτή να είμαστε σε θέση να διαδραματίσουμε
με αναξιοπιστία το ρόλο μας. Ένα ρόλο προγραμματικό, ένα ρόλο αξιολόγησης και
ελέγχου της προόδου του προγράμματος και ταυτόχρονα ένα ρόλο ελπίζω
επιταχυντικό συνέργειας και αποτελεσματικότητας. Στη βάση λοιπόν αυτή σας
καλώ να εργαστούμε όλοι μαζί εντατικά Ευρώπη, κεντρική κυβέρνηση, Περιφέρεια,
φορείς στις δύσκολες στιγμές που περνά η χώρα μας για να φέρουμε λύσεις και
προοπτικές στους πολίτες μας στη Κεντρική Μακεδονία. Σας ευχαριστώ και θέλω να
δώσω τον λόγο στο γενικό γραμματέα του υπουργείου. Κύριε Γενικέ με
ευχαρίστηση έχετε το λόγο.
Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων & Ανάπτυξης ΕΣΠΑ - Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού: Καλημέρα σε όλες κι όλους. Ευχαριστήσω
πρώτα απ όλα το κοινό Περιφερειάρχη. Θα προσπαθώ μέσα σε μια σύντομη
εισήγηση να θέσω θέλετε το πολιτικό πλαίσιο του πως η κυβέρνηση αντιμετωπίζει
τα προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου να πούμε και δύο λόγια για τα
προγράμματα καθεαυτά και βεβαίως να απαντήσω και σε κάποιες αιτιάσεις,
κάποιους προβληματισμούς που διατυπώθηκαν μόλις πριν από λίγο πρώτο καιρό
Περιφερειάρχη. Ξεκινώ λέγοντας ότι ύστερα από μια πολύ σημαντική εργώδη
προσπάθεια σε επίπεδο προγραμματισμού και σε επίπεδο διαβούλευσης μεταξύ
φορέων χάραξης πολιτικής και κοινοοικονομικών εταίρων έχουμε καταλήξει στο
στρατηγικό και επιχειρηματικό πλαίσιο με το οποίο η Ελλάδα θα πορευθεί στη νέα
προγραμματικό περίοδο 2014-2020. Καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό αλλά και
στην υλοποίηση των νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ θα παίξει ο εθνικός
αναπτυξιακός σχεδιασμός που θα ανταποκρίνεται στις βασικές προτεραιότητες και
θα απαντάει στις βασικές ανάγκες που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία σήμερα.
Όλοι νομίζω αντιλαμβανόμαστε ότι ειδικά στη σημερινή συγκυρία η ενεργοποίηση
των νέων προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 σε συνδυασμό θα έλεγα και
αυτό έχει επίσης πάρα πολύ σημαντικό και δε θα πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε και
ανατρέπεται με λένε την ομαλή ολοκλήρωση των προγραμμάτων της περιόδου
2007-2013 αποτελούν βασική προτεραιότητα της πολιτικής μας. Για να γίνω όμως
λίγο πιο σαφής ως προς το πλαίσιο το πολιτικό και οικονομικό μέσα στο οποίο
καλούμαστε να λειτουργήσουμε. Η σημερινή κατάσταση όπως όλοι γνωρίζουμε
χαρακτηρίζεται από μεγάλη πίεση και ασφυκτική έλλειψη ρευστότητας. Να
δηλώσουμε ευθύς εξαρχής ότι παρ όλο που η χρηματοροές του ΕΣΠΑ ακολουθούν
τη δική της δυναμική και έχουν τη δική της διαδρομή και ότι βεβαίως αυτή θα
πρέπει να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε
εντατικά, χωρίς δημοσιοοικονομική κυριαρχία όμως ο βαθμός υλοποίησης του
ΕΣΠΑ και δεν μπορεί να είναι εξασφαλισμένος. Η πολιτική της κυβέρνησης λοιπόν
είναι προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, προς την εξασφάλιση της
δημοσιονομικής κυριαρχίας γεγονός που θα ωφελήσει τόσο τους αναπτυξιακούς
θεσμούς όσο και την καλύτερη αξιοποίηση των αναπτυξιακών πόρων. Χωρίς
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δημοσιονομική κυριαρχία οι μοχλεύσεις πρόσθετων πόρων στους ήδη υπάρχοντες
διαθέσιμους πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία δεν μπορεί να επιτευχθεί. Δεύτερο
πολύ σημαντικό σημείο ως προς το γενικότερο οικονομικό πλαίσιο, είναι ότι θα
πρέπει να είναι σαφές ότι πέρα από το ΕΣΠΑ απαιτείται μια σειρά από μέτρα στο
πεδίο των χρηματοοικονομικών θεσμών για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους έτσι
ώστε να προκύψουν «θεραπευμένες» θα έλεγα υπάρχουσες παραγωγικές μονάδες
και επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να στραφούν εκ νέου τις
επενδύσεις και δε θα κατευθύνουν την όποια ρευστότητά τους στη μαύρη τρύπα
του χρέους. Η αποκατάσταση των δυναμικών αλλά υπερχρεωμένων επιχειρήσεων
από κοινού με την ενεργοποίηση νέων μορφών επιχειρηματικότητας όπως είναι η
κοινωνική και νεανική επιχειρηματικότητα θα ωφελήσει γενικότερα το βιόκοσμο
της επιχειρηματικότητας τη χώρα μας. Τρίτο πολύ σημαντικό σημείο και χαίρομαι
που το έθεσε και ο κύριος Περιφερειάρχης στην εισηγητική του τοποθέτηση, η
ίδρυση ενός νέου δημόσιου θεσμού, μιας αναπτυξιακής τράπεζας δηλαδή, είναι
έναν άκρως απαραίτητο βήμα για τον εξορθολογισμό της πιστωτικής επέκτασης σε
εξασφαλισμένους και χαμηλού ρίσκου ανακυκλούμενους πόρους στις δημόσιες
υποδομές. Με αυτή τη λογική η κυβέρνηση έχει ήδη εξαγγείλει και προχωράει το
αμέσως επόμενο διάστημα στην υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας του, στην
ίδρυση δηλαδή μιας νέας επενδυτικής τράπεζας. Τώρα ποιοι είναι διαθέσιμοι
πόροι για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020; Δε θέλω να σας κουράσω
πάρα πολύ με αριθμούς. Θα δώσω κάποια πολύ βασικά νούμερα. Τα επιμέρους
νομίζω τα γνωρίζετε πολύ καλά και όσο αφορά της Κεντρικής Μακεδονίας τα έθεσε
ήδη και ο κύριος Περιφερειάρχης. Για τη προγραμματική περίοδο 2014-2020
λοιπόν, οι συνολική διαθέσιμοι πόροι είναι περίπου 26,5 δισ η συνολική δημόσια
δαπάνη, εξ αυτών οι περιφέρειες θα κληθούν να διαχειριστούν πόρους 6,6 δις
δημόσιας δαπάνης δηλαδή περίπου το 34,8% των συνολικών πόρων των ταμείων, οι
οποίοι αυξάνονται σε 8,2 δισεκατομμύρια με την εκχώρηση 1,58 δις από το
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε κάθε
περιφέρεια με όρους συνολικής δημόσιας δαπάνης να έχει να διαχειριστεί
περισσοτέρους πόρους σχέση με τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.
Έγινε αφορά στην εξειδίκευση των προγραμμάτων και εδώ θα ήθελα να εξάρω και
τη δουλειά που έχει γίνει απ όλες διαχειρίστηκες αρχές τους τελευταίους μήνες για
την εξειδίκευση των νέων προγραμμάτων όπως και αυτή του η δουλειά έχει γίνει
βεβαίως και σε σημαντικό βαθμό και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και
εμείς κινούμαστε στη λογική ότι πρέπει η δουλειά αυτή να συνεχιστεί με ταχείς
ρυθμούς το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει όμως να είμαστε και
προσεκτικοί. Συχνά τα υψηλά ποσοστά εξειδίκευσης είναι απλά η αποτύπωση της
αδυναμίας της υλοποίησης των έργων της προηγούμενης προγραμματικής
περιόδου και της μεταφοράς στη νέα προγραμματική περίοδο. Δυστυχώς σε
σημαντικό βαθμό αυτή η πρακτική υπονόμευσε τη νέα προγραμματική περίοδο και
περιόρισε τις δυνατότητες ορθού προγραμματισμού των νέων προγραμμάτων. Η
πρόοδος στην εξειδίκευση, που επαναλαμβάνω είναι σημαντική και πρέπει όλοι να
εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να λαμβάνει όμως υπόψη τη
δυναμική που αναπτύσσει στην οικονομία, τις νέες ανάγκες οι οποίες προκύπτουν
ειδικά σε ένα τόσο ρευστό περιβάλλον όσο το σημερινό και βεβαίως να συνδέεται
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με ένα συνολικό σχεδιασμό που θα απαντά ειδικά σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά
προγράμματα, στις βασικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Τώρα, σε σχέση με
τους κύριους άξονες της στρατηγικής για τη νέα προγραμματική περίοδο. Κάποιες
πολύ σημαντικές βασικές προτεραιότητες θα έλεγαν είναι η καταπολέμηση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ευρύτατων πλέον στρωμάτων της
ελληνικής κοινωνίας και εδώ θα μου επιτρέψτε να ανοίξω και μια παρένθεση και να
πω ότι καλούνται και τα διαρθρωτικά ταμεία να χρηματοδοτήσουν την υλοποίηση
πολιτικών οι οποίες έρχονται να θεραπεύσουν ή έρχονται να προσπαθήσουν να
αντιμετωπίσουν πολιτικής λιτότητας που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια και
φυσικά μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. Δεν νομίζουμε ότι αυτός θα
πρέπει να είναι στόχος βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων από τα διαθρωτικά
ταμεία και γι αυτό και η κυβέρνηση εργάζεται σε αυτή την κατεύθυνση για την άρση
δηλαδή της αιτίας αυτού του φαινομένου. Μια βασική λοιπόν προτεραιότητα είναι
αυτή, η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Άλλες πολύ
σημαντικές προτεραιότητες είναι βεβαίως το ζήτημα της απασχόλησης και της
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας
και χαίρομαι που και ο κύριος Περιφερειάρχης αναφέρθηκε σε αυτό, οι επενδύσεις
στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος συνιστούν όλες αυτές οι
προτεραιότητες ένα πλέγμα αναπτυξιακό το οποίο για εμάς είναι πάρα πολύ
σημαντικό. Στην κατεύθυνση της επίτευξης των παραπάνω στόχων θα αξιοποιηθεί η
πολιτική της συνοχής, η οποία αποτελείται το κύριο επενδυτικό εργαλείο για να
πετύχουμε τους εθνικούς μας στόχους οι οποίοι βεβαίως συνάδουν, είναι
συνυφασμένοι και με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 20-20. Στο πλαίσιο
αυτό και με βάση τις διαγνωσμένες ανάγκες της χώρας τη προγραμματική περίοδο
20014-2020 η στόχευση των πόρων έχει κατευθυνθεί σε συγκεκριμένους άξονες.
Πρώτον, ενίσχυση των επιχειρήσεων, μετάβαση σε μια ποιοτική θα λέγαμε
επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας
προστιθέμενης αξίας. Δεύτερον, ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου
δυναμικού ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση και εδώ θα έκανα και μια ιδιαίτερη
αναφορά αν θέλετε στους νέους ανθρώπους και στην ανάγκη υλοποίησης
προγραμμάτων για την ενσωμάτωση στους στο παραγωγικό ιστό της χώρας. Τρίτον,
προστασία του περιβάλλοντος, μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον.
Τέταρτον, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός η συμπλήρωση των υποδομών της χώρας για
την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και πέμπτον και πολύ σημαντικό και σ αυτό
χώρα μας υπολείπεται αρκετά, βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της διοίκησης.
Για τη προγραμματική περίοδο 2014-2020 η Ελλάδα στοχεύει σε ένα νέο μοντέλο
ανάπτυξης που δεν θα στηρίζεται πλέον στην κατανάλωση και τον δανεισμό αλλά
σε υγιείς επενδύσεις που δημιουργούν βιώσιμες και ικανοποιητικά αμειβόμενες
θέσεις εργασίας που θα προσελκύουν νέες επενδύσεις και θα στηρίζονται σε νέα
μοντέλα επιχειρηματικής διακυβέρνησης και επιχειρηματικότητας όπως ανάφερα
και νωρίτερα. Σκοπός είναι να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης και να
ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή ώστε να επιστρέψει η χώρα μας σε τροχιά ανάπτυξης.
Αυτό θα μπορέσει να επιτευχθεί με προώθηση μέτρων καταπολέμησης της
ανεργίας και της φτώχειας, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω
προγραμμάτων υψηλής αποδοτικότητας, αποφασιστική στροφή στην
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ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονασμάτων,
μείωση της εξάρτησης της ελληνικής οικονομίας από τις εξαγωγές και ενίσχυση των
εξαγωγών, δημιουργία όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για την προσέλκυση
ξένων επενδύσεων. Θα μου επιτρέψετε να πω και δύο λόγια τα οποία νομίζω είναι
σημαντικά σε σχέση με τις επιτροπές παρακολούθησης αλλά και με τις διαφορές
που υπάρχουν μεταξύ του προγράμματος 713 και του νέου προγράμματος 1420. Η
προγραμματική περίοδος 2014 -2020 χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα σημαντικές
αλλαγές και προκλήσεις. Το κανονιστικό πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου
όπως είναι γνωστό περιλαμβάνει πολλούς περιορισμούς που έπρεπε να ληφθούν
υπόψη τόσο κατά σχεδιασμό αλλά και κατά την εφαρμογή των επιχειρησιακών
προγραμμάτων της νέας περιόδου. Μερικοί από αυτούς είναι η ακόλουθη. Ο
προσανατολισμός στα αποτελέσματα, η ισχυρή λογική παρέμβασης με καθορισμό
σαφών στόχων ποσοτικών και ποιοτικών με τους οποίες θα ανατεθεί η πρόοδος των
προγραμμάτων. Η στρατηγική εστίασης και χωροθετήσης των πόρων στην
ανάπτυξη και την απασχόληση με ιδιαίτερη έμφαση τη θεματική συγκέντρωση και
στο απαιτούμενο ελάχιστο μερίδιο δράσης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η
εξασφάλιση του αναγκαίου πλαισίου συνθηκών μέσω της εκπλήρωσης των εκ των
προτέρων αιρεσιμωτήτων για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. Και
βεβαίως πολύ σημαντικά εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας τη νέα
προγραμματική περίοδο και εμείς καλούμε όλα τα προγράμματα να τα
αξιοποιήσουν στο έπακρο η στρατηγική των ολοκληρωμένων χωρικών
προσεγγίσεων που από κοινού με την περιφερειακή στρατηγική μπορούν να
ενεργήσουν υλοποίησαν αναπτυξιακά προγράμματα στην περιφέρειες και να
συγκεντρώσουν πόρους σε εντοπισμένες αναπτυξιακές προκλήσεις.
Στην
υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 οι επιτροπές παρακολούθησης των επιχειρησιακών
προγραμμάτων αποτελούν ουσιαστικό σημείο έναρξης υλοποίησης των
προγραμμάτων αυτών και της ζωής της χρηματοδότησης χώρας, πολύ σημαντικό
όπως αντιλαμβάνεστε στη σημερινή συγκυρία, από τα διαρθρωτικά ταμεία. Ο
ρόλος των επιτροπών παρακολούθησης είναι στρατηγικής σημασίας δεδομένου ότι
είναι υπεύθυνες τόσο για τον έλεγχο βεβαίως της πορείας υλοποίησης των
προγραμμάτων όσο και σε αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος,
στις επιλογές που θα γίνουν ώστε οι δράστες που θα υλοποιηθούν τελικά να έχουν
προστιθέμενη αξία στις περιοχές παρέμβαση. Ιδιαίτερα κομβική σημασία έχουν η
τήρηση των προγραμμάτων των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων και η ολοκλήρωση
του συστήματος ελέγχου που θα διασφαλίσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την
έκδοση προσκλήσεων το συντομότερο δυνατό. Σ αυτό θα μου επιτρέψετε επειδή
αναφέρθηκε και από το κύριο Περιφερειάρχη να κάνω μια επισήμανση σε σχέση με
την ενεργοποίηση των προγραμμάτων. Όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε ο νόμος
4314 που ψηφίστηκε παραμονές Χριστουγέννων 2014 προβλέπει μια σειρά από
αλλαγές αναφέρεται στην αρχιτεκτονική και στη λειτουργία του συστήματος, οι
οποίες είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν πριν την ενεργοποίηση των νέων
προγραμμάτων. Εγώ σε αυτά το σημείο θα ήθελα να συγχαρώ τις υπηρεσίες του
υπουργείου μας για τη δουλειά που έχουν κάνει το τελευταίο διάστημα και τη πάρα
πολύ σημαντική πρόοδο, η οποία έχει επιτευχθεί ως προς την υλοποίηση αυτών των
προβλέψεων του νόμου 4314. έγινε ένας αγώνας δρόμου τους τελευταίους μήνες
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λαμβανομένου μάλιστα υπόψη της άλλης πολύ μεγάλης προτεραιότητας η οποία
βεβαίως είναι η εξυγίανση των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 που επίσης
έχει γίνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά και η δουλειά αυτή επειδή δεν αρέσει
μόνο να μιλάω θεωρητικά, αυτή αποτυπώνεται αυτές τις μέρες και στις τεχνικές
συναντήσεις που γίνονται στο πλαίσιο των επιτροπών παρακολούθησης με όλα τα
προγράμματα και το feedback που έχουμε από τις τεχνικές αυτές συναντήσεις μέχρι
τώρα από όσα προγράμματα έχουν γίνει είναι πάρα πολύ θετικό. Η διαδικασία αυτή
βεβαίως είναι σε εξέλιξη και ο στόχος είναι και ευελπιστούμε ότι ο στόχος αυτός θα
πραγματοποιηθεί να έχει ολοκληρωθεί πλήρως μέχρι την 6η Ιουλίου που είναι η
σύγκριση της πρώτης επιτροπής παρακολούθησης για το νέο ΕΣΠΑ στην Αθήνα
οπότε αμέσως μετά να έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στην
ενεργοποίηση των προγραμμάτων και στην έκδοση των πρώτων προσκλήσεων γι
αυτά τα νέα προγράμματα. Εγώ κρατώ για το τέλος την τελευταία αποστροφή του
λόγου του κυρίου περιφερειάρχη που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική.
Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ποια είναι η συγκυρία μέσα στην οποία καλούμαστε να
λειτουργήσουμε, δεν έχουμε καμία πολυτέλεια αν θέλετε για διασπορά δυνάμεων
και για να κοιτάνε ο καθένας τα του οίκου του, νομίζω ότι όλοι μαζί από κοινού, η
κεντρική διοίκηση, Αυτοδιοίκηση παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς θα πρέπει να
εργαστούμε όλοι εντατικά για την ενεργοποίηση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των
νέων προγραμμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ.
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας: Σας ευχαριστούμε εμείς κύριε γενικέ και η
αλήθεια είναι ότι πράγματι η συνεργασία μας είναι τώρα είναι σε πολύ καλό
επίπεδο και εύχομαι πραγματικά όλα όσα είπατε να προλάβουμε να τα κάνουμε
πράξη μέσα στο καλοκαίρι και να ξεκινήσουν οι προσκλήσεις γιατί όσο
καθυστερούμε είναι χρήματα τα οποία πρέπει να διοχετευθούν στη τοπική μας
οικονομία, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και όσο καθυστερούμε λαμβάνεται
ότι αυτό επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη επιβαρημένη κατάσταση. Θα
ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Λίλα Ωραιοπούλου τη διευθύντρια της Ενδιάμεσης
Διαχειριστικής Αρχής να διευθύνει την από εδώ και πέρα συζήτηση της επιτροπής.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Ευχαριστώ κύριε Περιφερειάρχη. Να σας ευχαριστήσω και από
πλευράς της διαχειριστικής αρχής και θα δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της
Ευρωπαϊκής επιτροπής ο κύριος Bush από την πλευρά του Κοινωνικού Ταμείου
παρακαλώ.
Εκπρόσωπος της ΓΔ Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Thank you very
much. Good morning to everybody. Mr Government, Mr Secretary. Let me first of all
express the greadfull and the happiness to be with you this morning to the very
important and interest event that take place in Salonika. For the years that I
represent it is actually a comeback, a break because ESF in the period 2000-2006 and
this period it can be marked with presents of ESF. However this comeback it takes
present to a different political scenario. We do believe that in this particular period
of time given the crisis regents can not play a role on the overcoming crisis as the
decision, as the priorities, as the needs to be satisfied can not de decides on a local
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level, that perhaps they are closer to the citizens, closer to the local communities
and for this reasons they can be more efficient by the government. Thank you.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Ευχαριστούμε. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε βιον ανθόσπαρτον. Και να
δώσουμε το λόγο στον κύριο Θάνο εκ μέρους του ΕΚΠΑ.
Εκπρόσωπος της ΓΔ Περιφερειακής & Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής: Εγώ χαίρομαι ο Philipp είναι παντρεμένος με την Ελλάδα. Κύριε
πρόεδρε, κύριε Γενικέ Γραμματεία, κυρίες και κύριοι θα ήθελα και εγώ από τη δικιά
μου πλευρά, τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής να σας καλωσορίσουμε σ αυτή την
πρώτη επιτροπή παρακολούθησης, μια Επιτροπή παρακολούθησης που
σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα. Ένα νέο ξεκίνημα με 21 περίπου δισεκατομμύρια
κοινοτική συμμετοχή και με 26 δισεκατομμύρια δημόσιες δαπάνες όπως τις
ανέφερε ο κύριος Χαρίτσης. Κύριε πρόεδρε και κύριε Γενικέ θα ήθελα να σας
ευχαριστήσω μας δίνεται το λόγο όπως ανέφερε και ο κύριος Bush να
συμμετέχουμε στις εργασίες αυτής της επιτροπής παρακολούθησης με μια
συμβουλευτική ιδιότητα χωρίς δικαίωμα ψήφου και ειλικρινά σας ευχαριστούμε και
το εκτιμούμε που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα. Σ αυτή την εισαγωγική
παρέμβαση θα ήθελα αναφερθώ σε τρία σημεία. Το πρώτο έχει να κάνει με το
μεταλλασσόμενο προσανατολισμό της πολιτικής συμμετοχής σε μια επενδυτική
προσέγγιση. Δεύτερον, θα αναφερθώ σε κάποια μα χαρακτηριστικά αλλά ήδη με
συντομία γιατί ο κύριος Χαρίτσης με κάλυψε εκτενώς και τρίτον θα μου επιτρέψετε
θα κλείσουν κάποιες σκέψεις για μια επιτυχή υλοποίηση της νέας προγραμματικής
περιόδου. Όσον αφορά το μεταλλασσόμενο προσανατολισμό της περιφερειακής
πολιτικής γνωρίζουμε όλοι ότι η οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη έχει αλλάξει
θα τολμούσα να πω ότι έχει αλλάξει σημαντικά και σε αυτό το πλαίσιο η
περιφερειακή πολιτική αποτελεί έναν ουσιαστικό ρόλο μέσω των επενδύσεων για
τη δημιουργία θέσεων εργασίας ενώ ταυτόχρονα όπως αναφέρθηκε και από τον
κύριο Γενικό για την καταπολέμηση και της φτώχειας και της κρίσης. Ένα πρώτο
συμπέρασμα είναι ότι η πολιτική συνοχής ναι μεν αποκτά μια επενδυτική διάσταση
ταυτόχρονα θα έλεγα διατηρεί τη διάσταση της αλληλεγγύης. Πιο πολύ από πότε η
πολιτική συνοχής πρέπει να δώσει απτά ορατά αποτελέσματα για τον πολίτη. Πως
θα το επιτύχουμε αυτό; Βεβαίως είναι μεγάλο το ερώτημα. Στο σχεδιασμό της νέας
αρχιτεκτονικής της πολιτικής συνοχής θα σας δώσω τρία παραδείγματα τα οποία
ήδη αναφέρθηκαν αλλά θα μου επιτρέψετε να τα επαναλάβω και τώρα πάρα πολύ
σημαντικά. Το πρώτο έχει να κάνει με τη λογική των παρεμβάσεων, το δεύτερο έχει
να κάνει με τη θεματική συγκέντρωση των πόρων και το τρίτο έχει να κάνει με τις
αιρεσιμότητες. Τρία βασικά χαρακτηριστικά της νέας πολιτικής συνοχής όσον
αφορά τη λογική των παρεμβάσεων πιο πολύ από πότε πρέπει να εστιάσουμε την
προσοχή μας και τις επενδύσεις μας στα αποτελέσματα. Χρειαζόμαστε
αποτελέσματα για τον πολίτη πρέπει να εστιάσουμε τις επενδύσεις μας που να
δίνουν ορατά και απτά αποτελέσματα. Για παράδειγμα κάποια αγροκτήματα, ποιες
είναι οι αναπτυξιακές ανάγκες της Χ Περιφέρειας, ποιοι είναι οι ειδικοί στόχοι που
θα θέλαμε να πετύχουμε πως θα θέλαμε να δούμε την περιφέρεια της Κεντρικής
Μακεδονίας σε ένα χρονικό ορίζοντα δωδεκαετίας; Επίσης πως θα μετρήσουμε την
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επιτυχία μας; Με ποιούς δείκτες; Αυτά είναι κάποια καινούργια στοιχεία τα οποία
εισάγει η νέα πολιτική της συνοχής. Στη νέα αυτή λογική αυτοί οι οποίοι
επιτυγχάνουν κάποιους μετρήσιμους στόχους που έχουν επιτευχθεί θα αμείβονται
ενώ για πολλούς από μας το γνωστό πλαίσιο αποθεματικό για την κατανομή του 7%
του ΕΠΑ η οποία κατανομή θα γίνει κάποια στιγμή το 2019. Το δεύτερο
χαρακτηριστικό έχει να κάνει με τη θεαματική συγκέντρωση στη νέα
προγραμματική περίοδο έχουμε ένα menu έντεκα θεαματικών στόχων που θα
διοχετεύσουμε μπορώ να πω τις διαθέσιμες πιστώσεις. Στο νέο ΕΣΠΑ έχει γίνει μια
εξαιρετική προσπάθεια θα έλεγα και αναφέρθηκε και ο κύριος Γενικός, μια στροφή
μακριά από τις σκληρές υποδομές, μακριά από αυτοκινητόδρομους σε ξένες
επενδύσεις. Και στην κατανομή των πόρων το 25% του νέου ΕΣΠΑ πάει στο χώρο
της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να κάνω καλωσορίσω την
προσπάθεια και την έγκριση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας της
περίφημης στρατηγικής της για την έξυπνη εξειδίκευση. Η οποία εγκρίθηκε το 2015
Γενάρη το οποίο έχει αναδείξει πρωταθλητές, όπως ένα τουρισμός τα δομικά υλικά
υπάρχει ένα πρόγραμμα δράσης και θα θέλαμε να σας ενθαρρύνουμε άμεσα να
προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής είμαστε έτοιμοι να σας
βοηθήσουμε και θα θέλαμε να προτείνουν επίσης ει δυνατόν το Σεπτέμβρη να
κάναμε ένα lunch event τόσο για τη νέα προγραμματική περίοδο όσο και στο
πλαίσιο της. Το τρίτο χαρακτηριστικό και τελειώνω έχει να κάνει με αιρεσιμότητες.
Μεγάλη κουβέντα έχει γίνει. Τι είναι αιρεσιμότητες; Είναι οι προϋποθέσεις εκείνες
οι οποίες μου εξασφαλίζουν κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές και μια αποτελεσματική
υλοποίηση για κάθε έργο. Για παράδειγμα μπορώ να αναφερθώ στην υιοθέτηση
μιας στρατηγικής για τη χώρα ή ένα σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων ένα
θέμα το οποίο μας απασχολεί αρκετό καιρό. Θα ήθελα να αναφερθώ στα
χαρακτηριστικά του νέου ΕΣΠΑ, ο κύριος Γενικός αναφέρθηκε εκτενώς και νομίζω
ότι με κάλυψε. Απλά θα ήθελα να πω κάποιες σχέσεις και κλείνω. Σκέψεις για την
πετυχημένη υλοποίησης της νέας περιόδου είναι άμεσα συναρτημένη με το
επιτυχημένο κλείσιμο της προηγούμενης περιόδου δηλαδή το κλείσιμο 2007-2013.
Έμμεσα πλην σαφώς ο κύριος Γενικός αναφέρθηκε να μην υποθηκεύσουν με τη νέα
προγραμματική περίοδο το τρέχον ΕΣΠΑ. Άρα λοιπόν η προσπάθεια είναι κλείσιμο
του ΕΣΠΑ του τωρινού και μια μεγάλη προσπάθεια αποφυγής απώλειας πόρων
κύριε γενικέ θα ήθελα να μεταφέρω το μήνυμα ότι είμαστε δίπλα σας να σας
βοηθήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Το δεύτερο στοιχείο που ήθελα να πω είναι
ότι η Ελλάδα και οι περιφέρειες της έχουν μια μεγάλη εμπειρία και ένα πολύ ψηλό
επίπεδο ανθρώπινο δυναμικό στην υλοποίηση των διαχείρισης των έργων του ΕΣΠΑ
αυτό το δυναμικό πρέπει να το αξιολογήσουμε και να το στηρίξουμε πιο πολύ. Τρία
στοιχεία επιτυχίας, ωρίμανση των έργων, ωρίμανση των έργων , κατάλληλη
προετοιμασία και δεύτερο ενδυνάμωση της διαχειριστικής επάρκειας των
δικαιούχων είναι ο μοχλός που θα ενεργοποιήσουν τα έργα και τρίτον πρέπει να
έχουμε το ownership των έργων και λέξεις όπως λογοδοσία μάχη κατά της
διαφθοράς και μια υγιή δημοσιονομική διαχείριση πρέπει να είναι λέξεις κλειδιά
τόσο για την κεντρική όσο για την περιφερειακή διοίκηση. Τελειώνοντας το
συμπέρασμα είναι ότι η πολιτικής συνοχής είναι μια επενδυτική πολιτική που
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κρατάει ταυτόχρονα το πνεύμα της αλληλεγγύης, είναι ένας μοχλός επενδύσεις για
τη χώρα με ένα πακέτο είκοσι έξι δις δημόσιας δαπάνης. Καλή επιτυχία . Θέλω να
σας ευχαριστήσω και στην Αθήνα, κεντρικά, αν μου επιτρέψετε και τη διαχειριστική
αρχή. έχετε κάνει μια εξαιρετική δουλειά, είναι δύσκολες συνθήκες και είμαστε
μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Θάνο και ευχαριστούμε και για την άψογη
συνεργασία που έχουμε. Θα προσπαθήσω τώρα να δώσω τα βασικά
χαρακτηριστικά του προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας για την προγραμματική
14-20 και θα προσπαθήσω να συνοψίσω και να επιταχύνω όσο είναι δυνατόν την
προγραμματισμένη παρουσίαση μου για να κερδίσουμε χρόνο. Όπως είναι
φυσιολογικό όταν ξεκινάει κάποιος να τοποθετείται για ένα πρόγραμμα της
καινούργιας προγραμματικής περιόδου σίγουρα βάζει τα νέα χαρακτηριστικά του.
Τα νέα χαρακτηριστικά του αναλύθηκαν διεξοδικά τόσο από το γενικό γραμματέα
όσο και από το κύριο Θάνο, άρα εγώ εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι τους
κινδύνους που δημιουργούν αυτά τα νέα χαρακτηριστικά. Και οι κίνδυνοι ποιοι
είναι; Το πρώτο που έχει να κάνει με το θέμα της συγκέντρωσης των θεματικών
συγκεντρώσεων είναι ότι στο βαθμό που δεν μπορέσουμε να συντονιστούμε έτσι
ώστε να πετύχουμε το συνολικό σχεδιαζόμενο αποτέλεσμα σε επίπεδο δεικτών και
χώρας τότε θα αποτύχουμε άρα ποιο είναι το ζητούμενο ; το ζητούμενο είναι αυτό
που υπογράμμισαν η συνεργασία για να αποτυπωθεί το σύνολο της παρέμβασης.
Το δεύτερο θέμα που έχει να κάνει με τους θεματικούς στόχους είναι ότι πρέπει να
πάμε να σχεδιάζουμε έχοντας στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας το τι θέλουμε να
κάνουμε να πάμε στη λογική της παρέμβασης για να κριθούμε από το αποτέλεσμα
ήμασταν πολύ συνηθισμένοι στις προηγούμενες σε προγραμματικές περίοδος να
επιλέγουμε έργα γιατί αυτά μας φαινόταν πολύ καλά και χρήσιμα τώρα βεβαίως
πρέπει να επιλέξουμε εκείνα τα έργα τα οποία θα μας δώσουν τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα, τα οποία έχουν τεθεί και τα οποία είναι μετρήσιμα και
αξιολογούνται. Το πλαίσιο και το αποθεματικό επίδοσης εξηγήθηκε ποιός είναι ο
κίνδυνος; Αν δεν πετύχουμε την ενδιάμεση αυτή αξιολόγηση τόσο το 2018 και στο
κλείσιμο του προγράμματος υπάρχει κίνδυνος απώλειας πόρων και ενδιάμεσος και
στο τέλος άρα πολύ μεγάλος σφικτός προγραμματισμός είναι αυτός που πρέπει να
γίνει για να μπορεί να γίνει η επίτευξη στόχων που ήδη έχουν τεθεί για το 2018 και
είναι σε επίπεδο μετρήσιμων δεικτών, είναι ένα καινούργιο λοιπόν κανονιστικό
πλαίσιο που μας βάζει μια άλλη λογική και στο σχεδιασμό και στην εξειδίκευση και
στην εφαρμογή και στην επιλογή των δράσεων και στην υλοποίηση όπως πολύ
σωστά είπε ο κύριος Θάνος. Και το τελευταίο θέμα είναι το θέμα αιρεσιμοτήτων
που θα το ακούμε και θα τα ξανακούμε και το θέμα των αυτοδεσμεύσεων. Είναι
κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να μεταβληθούν σε επίπεδο διαρθρωτικών
αλλαγών και κυρίως με ευθύνη των κεντρικών υπουργείων πολιτικής γιατί στη
συνέχεια θα δούμε ότι οι αιρεσιμότητες σε επίπεδο περιφερειών είναι πάρα πολύ
λίγες που στο βαθμό που δεν εκπληρωθούν ένα δεν μας επιτρέπουν. ένα να
ξεκινήσουμε, δύο δε μας επιτρέπει να δηλώνουμε δαπάνες και τρία θα μας
οδηγήσουν σε απώλεια πόρων. Γενικά στοιχεία του προγράμματος θα τα τρέξω σας
εκ προοιμίου πάρα πολύ γρήγορα αυτά όλα είναι αναρτημένα δημοσιευμένο θα
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προσπαθήσω λίγο να εκλαΐκευσω γιατί έχουμε περάσει πλέον από τους άξονες
προτεραιότητας που λέγαμε στην αρχή και τις επενδυτικές, έχουμε περάσει πλέον
και δίνεται μία εικόνα πλέον ανά άξονα με τις ενδεικτικές δράσης έχει μια
χρησιμότητα για να έχουμε μια βεντάλια δράσεων εντός των οποίων μπορούμε να
λειτουργήσουμε να σχεδιάσουμε, να δούμε πως θα ανοίξουμε τις προσκλήσεις κλπ.
Ο πρώτος άξονας είναι ο άξονας ο οποίος μεταφέρεται σε αυτό που λέμε το
καινούργιο θέμα αυτής της προγραμματικής περιόδου, της έξυπνης εξειδίκευσης
όλες οι δράσεις όπως βλέπετε και δε θα τις ξαναδιαβάσω σε αυτό τον άξονα θα
στοχεύσουν στην υλοποίηση της συνολικής ροής που να δείτε την εισήγηση της
μετά. Τι κάνουμε εδώ λοιπόν με τον πρώτο άξονα; Ενισχύουμε υποδομές
δημόσιων ερευνητικών κέντρων, ενισχύουμε υποδομές έρευνας στις επιχειρήσεις
και δημιουργούμε συνεργατικά σχήματα ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων.
Θα δεύτερος άξονας κατευθύνεται στο κομμάτι των ΤΠΕ. Στο τέλος τω προβολών
υπάρχουν και οι προϋπολογισμοί. Είναι ένας άξονας πραγματικά μικρού
προϋπολογισμού και εδω θα είναι συμπληρωματικός των τομεακών προγραμμάτων
έτσι όπως ανέφερε και ο περιφερειάρχης και έχουμε ενίσχυση επιχειρήσεων
παροχών ΤΠΕ στο ένα κομμάτι, ενίσχυση εκσυγχρονισμός χρήση ΤΠΕ σε επίπεδο
των επιχειρήσεων και ένα άλλο κομμάτι θα κατευθυνθεί στην ενίσχυση χρήσης ΤΠΕ
σε δημόσιους φορείς με μια επικέντρωση κατά το σχεδιασμό στον τομέα του
πολιτισμού και της υγείας. Ο τρίτος άξονας ο οποίος είναι και υψηλού
προϋπολογισμού και είναι και προτεραιότητα για την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας είναι το σύνολο των δράσεων αυτών που λέμε των ενισχύσεων, των
κρατικών ενισχύσεων, ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για επιχειρήσεις ίδρυση και
αρχική λειτουργία,
εκπαιδευτικών στοιχείων για την εισαγωγή βασικών
τεχνολογικών γενικής εφαρμογής, επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων σε
επιλεγμένους κλάδους της έξυπνης εξειδίκευσης, δημιουργία συνεργατικών
σχημάτων, ενίσχυση σχεδίων αναδιαρθρώσεις σε όλους τους τομείς των
οικονομικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση για μείωση του κόστους παραγωγής. Ο
επόμενος άξονας αναφέρεται στην οικονομία χαμηλών ρύπων. Με βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης για την ανακαίνιση δημοσίων κτιρίων, βιοκλιματικός
σχεδιασμός, προώθηση έργων επίδειξης, προώθηση χρήσεων άλλων ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και προώθηση συμπαραγωγής. Είναι ένας άξονας ο οποίος εκτός
της γενικής του παρέμβασης μπορεί να συνδεθεί σε παρεμβάσεις στον τομέα τόσο
της εκπαίδευσης, κτιριακές, όσο και της υγείας. Ο επόμενος άξονας έχει να κάνει με
την ενεργειακή αναδιάταξη για μια οικονομία χαμηλών ρύπων, συγγνώμη είναι ο
ίδιος, και περιλαμβάνουμε τώρα εδώ τις ενδεικτικές δράσεις που αφορούν σε
δράσεις αστικής κινητικότητας.
Είναι μια σειρά δράσεων, οι οποίες θα
συμπεριληφθούν στις προτάσεις που θα έχουμε, θα αξιολογήσουμε και
ενεργοποιήσουμε στις δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Ο επόμενος, ο άξονας
5, είναι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και θα έχουμε όλα τα μέτρα που
προτείνονται από την εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης υδατικών λεκανών,
συστήματα και υποδομές διαχείρισης καταστροφών, δράσεις πολιτικής προστασίας,
αντιπλημμυρικά, δράσεις αντιμετώπισης πυρκαγιών και διάβρωσης ακτών. Ο
επόμενος άξονας που είναι ένας μεγάλος άξονας και αναφέρεται σε πολλά
διαφορετικά αντικείμενα τομέων πολιτικής, να ξεχωρίσουμε τα μέτρα από τα
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σχέδια διαχείρισης σε σχέση τώρα με την ποιότητα νερού, τον εφοδιασμό, την
τιμολόγηση, τη μέτρηση της ρύπανσης, τα συστήματα χρέωσης και τη μείωση των
διαρροών όσον αφορά τα υδατικά διαμερίσματα. Και εδώ λοιπόν υπάρχει πάλι ένα
σετ δράσεων που περιλαμβάνει μεγάλη τυπολογία ενεργειών και το οποίο θα
κουμπώσει και αυτό στις προτάσεις της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Ο άξονας 7
είναι ο κλασσικός άξονας των μεταφορών όπου εκτός από το θέμα των
διευρωπαϊκών δικτύων, της σύνδεσης με κόμβο διευρωπαϊκών δικτύων, την
περιφερειακή σύνδεση οδών συμπεριλαμβάνονται δύο ενδιαφέρουσες δράσεις,
αυτή της ανάπτυξης δικτύων, φυσικού αερίου, χαμηλής και μεσαίας πίεσης. Πάμε
τώρα στον πρώτο άξονα του κοινωνικού ταμείου, που έχει θα δείτε μία
περιορισμένη τυπολογία δράσεων, η οποία θα είναι στοχευόμενη σε
συμπληρωματικότητα στις δράσεις που θα χρησιμοποιηθούν τόσο στην έξυπνη
εξειδίκευση όσο και στην αστική ανάπτυξη. Ο επόμενος άξονας αναφέρεται στο
κομμάτι του ΕΤΠΑ που χρηματοδοτεί τις δράσεις υγείας και πρόνοιας. Έχουμε
λοιπόν αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας, ξενώνες, για την
ψυχική υγεία παρεμβάσεις, χώροι υγιεινής για ευπαθείς ομάδες, για ανήλικους
παραβάτες, ανοιχτές δομές φιλοξενίας, κέντρα ένταξης μεταναστών και στέγες
υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ. Υπάρχει και μία τυπολογία δράσεων που έχει
να παρέμβει και να εξειδικεύσει, την οποία θα τη δούμε στο μέλλον, με αυτό που
όλοι βλέπουμε την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων, το θέμα δηλαδή της
κοινωνικής οικονομίας. Τώρα, ο επόμενος άξονας είναι ο μεγάλος άξονας που
αφορά το κοινωνικό ταμείο με μια πολύ μεγάλη γκάμα τυπολογίας δράσεων, τις
οποίες έχουμε προσπαθήσει να γκρουπάρουμε ομοειδώς. Η πρώτη λοιπόν
τυπολογία αναφέρεται στην ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Η
δεύτερη στην κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, η επόμενη στην καταπολέμηση των διακρίσεων, η επόμενη καλύτερη
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και η επόμενη στην κοινωνική φροντίδα και
πρόνοια. Τώρα, έχουμε κάποιες πιο περιορισμένες, την προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και η συμπληρωματικότητα του κοινωνικού ταμείου στην
τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων είναι ένα κομμάτι
κοινωνικού ταμείου που θα έρθει να δέσει και με την εκχώρηση που θα μας γίνει
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τις δράσεις τοπικής ανάπτυξης της
συγκεκριμένης. Ο άξονας προτεραιότητας 10 αναφέρεται στην παιδεία, βελτίωση
υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, εκσυγχρονισμός υποδομών και
παραγωγή ψηφιακών υποδομών. Τέλος οι δύο άξονες, οι οποίοι θα υποστηρίξουν
το πρόγραμμά μας στο επίπεδο της τεχνικής βοήθειας, τόσο στο ΕΤΠΑ, όσο και στο
κοινωνικό ταμείο με την ίδια τυπολογία κι έχουν να κάνουν με την υποστήριξη
καταρχήν της Διαχειριστικής Αρχής για λειτουργία συστημάτων εργαλείων
υποστήριξης για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος, την ενίσχυση της
διαχειριστικής επάρκειας των τελικών δικαιούχων, τα ζητήματα πληροφόρησης και
δημοσιότητας και τα ζητήματα των αξιολογήσεων.
Τέλος βλέπετε τον
χρηματοδοτικό πίνακα του προγράμματος. Εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής
ήθελα να πω ότι έχετε πάρει ένα πρώτο κλίμα που λέει, είμαστε στην αφετηρία, τα
πράγματα είναι δύσκολα, το κανονιστικό πλαίσιο είναι δύσκολο και όλοι πρέπει να
συνεργαστούμε. Πραγματικά η αποτύπωση της κατάστασης είναι αυτή. Εκείνο που
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θέλουμε να σας πούμε εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής και των στελεχών της
Διαχειριστικής Αρχής και που δεν είναι η πρώτη φορά και η πρώτη περίοδος που
δουλεύουμε μαζί είναι ότι είμαστε στη διάθεσή σας. Είμαστε ανοιχτοί να σας
υποστηρίξουμε και να μας υποστηρίξετε. Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε ιδέα
βελτίωσης, προώθησης, διόρθωσης των όποιων προβλημάτων, καταστάσεων
εντοπίζετε. Μη διστάζετε να επικοινωνείτε μαζί μας, τα στελέχη μας είναι στη
διάθεσή σας κι έχουμε την αισιοδοξία ότι για άλλη μια φορά θα πετύχουμε.
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Θα δώσω το λόγο στην Προϊσταμένη της
μονάδας αξιολόγησης και σχεδιασμού του προγράμματος, στην κυρία Καρατζιά για
να σας παρουσιάσει το πρώτο θέμα της εξειδίκευσης του προγράμματος.
Προϊσταμένη Μονάδας Α1 Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Καλημέρα, ας μπούμε στην ουσία της δουλειάς μας
σήμερα, που είναι η εξειδίκευση της εφαρμογής του επιχειρησιακού
προγράμματος. Θα σας πω κάποια πράγματα για τη μεθοδολογία και τη διαδικασία
που θα πρέπει να παρουσιαστούν γιατί θα εγκριθούν και από την Επιτροπή
Παρακολούθησης, οπότε μπορεί ίσως να είναι λίγο κουραστικά αλλά έχουν το
νόημά τους.
Το έγγραφο εξειδίκευσης εφαρμογής του επιχειρησιακού
προγράμματος προβλέπεται στο άρθρο του Νόμου 1943/14, του νόμου του ΕΣΠΑ
δηλαδή, και αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης για την
αποτελεσματικότερη εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου
2014-2020. Τη συνολική ευθύνη για την κατάρτιση της εξειδίκευσης έχει η ειδική
υπηρεσία διαχείρισης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και συνεργάζεται για το
σκοπό αυτό με όλους τους αρμόδιους φορείς, όπως προσδιορίζονται στο νόμο και
είναι η Εθνική Αρχή Συντονισμού, οι Διαχειριστικές Αρχές των επιχειρησιακών
προγραμμάτων, οι επιτελικές δομές των Υπουργείων ή όπου δεν υπάρχουν οι
αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, η Περιφερειακή Επιτροπή αναπτυξιακού
σχεδιασμού του προγράμματος, η Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού
προγράμματος. Βάσει του νόμου τίθεται προς έγκριση στην Επιτροπή η
μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο εξειδίκευσης του προγράμματος
καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων. Η εξειδίκευση
είναι μια δυναμική διαδικασία, η έκταση και ο βαθμός της εξαρτάται κάθε φορά
από τα δεδομένα υλοποίησης που υπάρχουν, που έχει η Διαχειριστική Αρχή στη
διάθεσή της. Η εξειδίκευση γίνεται σταδιακά στη βάση αφενός της ωριμότητας
έκδοσης προσκλήσεων για την επιλογή πράξεων στους άξονες προτεραιότητας κι
αφετέρου των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης του επιχειρησιακού
προγράμματος. Κατά συνέπεια η Διαχειριστική Αρχή εξειδικεύει στα αρχικά στάδια
ενεργοποίησης του προγράμματος εκείνες τις δράσεις για τις οποίες διαθέτει την
αναγκαία ανάλυση και επεξεργασία προκειμένου να προβεί σε έκδοση πρόσκλησης.
Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι να υπάρχει ένας σαφής χρονοπρογραμματισμός,
ενδεικτικοί δικαιούχοι, η κάλυψη των στόχων του αποθεματικού επίδοσης είναι
επίσης ένας λόγος. Βάσει του εγκεκριμένου κάθε φορά εντύπου εξειδίκευσης του
προγράμματος, η Διαχειριστική Αρχή προχωρά στην έκδοση προσκλήσεων μόνο για
εκείνες τις δράσεις οι οποίες έχουν εξειδικευθεί κι έχουν περάσει από την Επιτροπή
Παρακολούθησης. Επί της διαδικασίας τώρα, η Αρχή Συντονισμού διαμόρφωσε το
συγκεκριμένο έντυπο που έχει σταλεί σε όλες τις Διαχειριστικές Αρχές το οποίο
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έχετε λάβει κι εσείς μέσω του Διαύλου. Στη συνέχεια η Διαχειριστική Αρχή
προσδιόρισε τις επιτελικές δομές ή τα αρμόδια Υπουργεία που σχετίζονται με τους
τομείς στρατηγικής μας στη βάση του Νόμου 43/2014 και του σχετικού πίνακα
διαβούλευσης της τρίτης εγκυκλίου. Ενημερώσαμε τις παραπάνω υπηρεσίες για
την έναρξη της διαδικασίας εξειδίκευσης στέλνοντας ένα τυποποιημένο έντυπο
πρότασης στις 9 Απριλίου, όπου τους ενημερώναμε ότι θα έπρεπε να υποβάλλουν
τις προτάσεις τους μέσα σε μία δεσμευτική ημερομηνία. Το έντυπο πρότασης ήταν
προσαρμοσμένο στις δράσεις αρμοδιότητας κάθε φορέα ενώ υπήρχαν και
ενδεικτικοί προϋπολογισμοί. Συμπληρωμένα έντυπα πρότασης παραλήφθηκαν από
την
Ειδική
Υπηρεσία
Συντονισμού
Διαχείρισης
κι
Εφαρμογής
συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τη
δράση των συμβουλευτικών κέντρων και ξενώνων φιλοξενίας κακοποιημένων
γυναικών. Η πρόταση έχει ενσωματωθεί στην εξειδίκευση του ΠΕΠ. Από την ειδική
υπηρεσία εφαρμογής εκπαιδευτικών δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη δράση εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη
για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η πρόταση
έχει συμπεριληφθεί στην εξειδίκευση του ΠΕΠ. Από τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για
τις δράσεις παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών, παιδικοί,
βρεφικοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ κλπ., για άτομα που έχουν την ευθύνη
φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά και αποτελούνται από φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισμό και Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με
νοητική υστέρηση και αναπηρίες, βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης
φροντίδας. Οι προτάσεις ενσωματώθηκαν στο ΠΕΠ. Από την επιτελική δομή
τουρισμού, η οποία κατέθεσε μία πρόταση πλαίσιο θα λέγαμε, γιατί περιελάμβανε
ευρύτερες παρεμβάσεις για την προώθηση της πολιτικής στον τομέα του τουρισμού
στην Περιφέρεια, δηλαδή είχε και τα βασικά έργα υποδομών που προαπαιτούνται
για μία τέτοιου τύπου ανάπτυξη, με συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούσαν μόνο
σε δράσεις προβολής οικοτουριστικών διαδρομών και προώθησης θεματικών
διαδρομών με έμφαση στα τοπικά προϊόντα και κάποια λίστα μεμονωμένων έργων.
Η πρόταση δεν ήταν ώριμη για ένταξη σ’ αυτή την πρώτη φάση εξειδίκευσης του
προγράμματος γιατί απαιτείται συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή για την
εξειδίκευσή της. Πρόταση κατατέθηκε και από την επιτελική δομή ΕΣΠΑ σε θέματα
αρμοδιότητας ναυτιλίας και Αιγαίου για την προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού
υλικού Ακαδημιών, εμπορικού ναυτικού Κεντρικής Μακεδονίας και την ενεργειακή
αναβάθμιση των κτιρίων των Σχολών, οι οποίες προωθήθηκαν στο αρμόδιο
Υπουργείο Παιδείας για να συμπεριληφθούν στην πρότασή του και άρα δεν
περιλαμβάνονται σ’ αυτή τη φάση στην πρόταση εξειδίκευσης. Στάλθηκαν και
κάποιες άλλες προτάσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών για κέντρα ένταξης
μεταναστών, διαπολιτισμική μεσολάβηση, οι οποίες όμως έχουν παγώσει αυτή τη
στιγμή καθώς έχει αλλάξει η πολιτική, άρα δεν περιλαμβάνονται και αυτές μέσα
στην πρόταση εξειδίκευσης. Περαιτέρω, δε θα δείτε κάτι ακόμα σαν εξειδίκευση
στους άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 3, δηλαδή έρευνα, καινοτομία, ΤΠΕ και
επιχειρηματικότητα γιατί συνδέονται κυρίως με την εκπλήρωση αιρεσιμοτήτων για
την ύπαρξη εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης και για την ύπαρξη εθνικού
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πλαισίου στρατηγικής για την ψηφιακή ανάπτυξη. Επίσης εκκρεμεί συνεννόηση με
τη ΓΓΕΤ και το ΕΠΑΝΕΚ για το διαχωρισμό και τις προϋποθέσεις προκήρυξης των
δράσεων καθώς και ο προσδιορισμός του πλαισίου καθεστώτων ενίσχυσης των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στον άξονα προτεραιότητας 4 επίσης αναμένεται η
ολοκλήρωση της μελέτης καταγραφής της ενεργειακής κατηγορίας των δημοσίων
κτιρίων, η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2015. Στον
άξονα προτεραιότητας 5 εκκρεμεί εκπόνηση περιφερειακού σχεδιασμού για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε συνέργεια με την εθνική στρατηγική, από
την οποία, η οποία βρίσκεται σε εκπόνηση η εθνική στρατηγική, θα προκύψουν και
οι σχετικές προδιαγραφές για το περιφερειακό σχέδιο που είναι αρμοδιότητα του
ΥΠΑΠΕΝ. Στον άξονα προτεραιότητας 6 εκκρεμεί η εκπλήρωση της αιρεσιμότητας
για τα σχέδια διαχείρισης υδατικών διαμερισμάτων, αν και είναι εγκεκριμένα καθώς
και η επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ ενώ απαιτείται η συνεργασία με τους αρμόδιους
φορείς πολιτικής για το πόσιμο νερό, τη βιοποικιλότητα, τον πολιτισμό και τον
τουρισμό. Στον άξονα προτεραιότητας 8 είναι σε εκκρεμότητα, είναι υπό εκπόνηση
θα λέγαμε, η μελέτη διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2015,
είναι προϋπόθεση για οποιαδήποτε υλοποίηση δράσης σε αυτόν τον άξονα. Βέβαια
σε κάθε περίπτωση οι σχετικές δράσεις που έχουμε στο κομμάτι του προγράμματός
μας είναι συνοδευτικές της
και των ολοκληρωμένων αστικών, οπότε αν δεν
προχωρήσουν και αυτά... Στον άξονα προτεραιότητας 9 η εξειδίκευση μπορεί να
προχωρήσει κανονικά εφόσον οι επιτελικές δομές στείλουν τα σχετικά έντυπα
πρότασης. Σημειώνεται ότι πριν από την ενεργοποίηση των δράσεων με κοινωνική
διάσταση, κοινωνικό χαρακτήρα, στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται και οι
παιδικοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί, δράσεις τύπου voucher ή δράσεις για τις οποίες
απαιτείται κάλυψη του λειτουργικού κόστους δομών θα προηγείται διαβούλευση
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, όπως και στον άξονα προτεραιότητας 8, δε θα
ενεργοποιηθεί δράση εκπαίδευσης, κατάρτισης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων αν δεν
ολοκληρωθεί πρώτα η εκπόνηση της μελέτης διάγνωσης αναγκών της αγοράς
εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η εξειδίκευση του άξονα
προτεραιότητας 10 μπορεί να προχωρήσει κανονικά εφόσον η επιτελική δομή
παιδείας στείλει τα σχετικά έντυπα πρότασης. Στη βάση των απαντήσεων που
λάβαμε, των περιορισμών που σας παρουσίασα μόλις και του προγραμματισμού
μας έγινε η εξειδίκευση των δράσεων που θα σας παρουσιάσω στη συνέχεια και η
οποία αφορά κυρίως σε τμηματοποιημένα έργα phasing, εμπροσθοβαρή και
δράσεις που η έναρξη υλοποίησής τους είναι επιτακτική. Ξεκινούμε λοιπόν από το
τευχάκι που σας είχε σταλεί, έχουμε τη δράση βελτίωση και επέκταση μουσειακών
υποδομών, πρόκειται για το έργο phasing του μουσείου της Βεργίνας με
προϋπολογισμό 5.000.000 ευρώ. Έχουμε τη δράση 7.Α.1 ολοκλήρωση οδικών
συνδέσεων διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών με 44.000.000 ευρώ προϋπολογισμό
και αφορά επίσης την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ
και εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης. Τη δράση 7.Α.2 αναβάθμιση
σιδηροδρομικής σύνδεσης λιμένα Θεσσαλονίκης με το υπόλοιπο δίκτυο που είναι η
εμβληματική δράση όπως σας είπε και ο Περιφερειάρχης στην εισήγησή του και
αφορά τη σύνδεση με 7.000.000 προϋπολογισμό, είναι προταγμένη έργο. Η δράση
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7.Β.1 βελτίωση ή κατασκευή περιφερειακών συνδέσεων με τα διευρωπαϊκά δίκτυα
μεταφορών, περιλαμβάνει 3 τμηματοποιημένα έργα, τη βελτίωση-αναβάθμιση της
δυτικής εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, τον οδικό άξονα
Θεσσαλονίκη-Κιλκίς-Δοιράνη από τμήμα Ασσήρου έως Νέα Σάντα, την κατασκευή
του οδικού τμήματος Ποτίδαια-Κασσανδρεία, του οδικού κυκλώματος ΚασσάνδραςΝέας Χαλκιδικής. Η δράση 7.Β.2 βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών
μεταφορικών δικτύων με 68.200.000 ευρώ προυπολογισμό περιλαμβάνει, κι αυτό
τμηματοποιημένα phasing έργα, που είναι ο οδικός άξονας Θεσσαλονίκη-ΚιλκίςΔοιράνη από το τμήμα Μαυρονερίου μέχρι την είσοδο του Κιλκίς και την
περιφερειακή οδό Κατερίνης.
Η δράση 9.Α.1 επέκταση και αναβάθμιση
υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας με προυπολογισμό 15.000.000 ευρώ
αφορά στην επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας
καθώς και στην προμήθεια εξοπλισμού για την εξασφάλιση της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας και της δημόσιας υγείας γενικότερα. Περιλαμβάνει δύο
τμηματοποιημένα έργα, το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας και το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ,
για να μη διαβάσω όλο τον τίτλο τώρα που είναι κατασκευή νέας πτέρυγας και
διάφορα άλλα. Δράση 9.Α.2 ανοιχτές δομές φιλοξενίας για μετανάστες και
αιτούντες άσυλο, συγγνώμη προχωράμε στην επόμενη. 9.Ι.1 παροχή υπηρεσιών
φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών, παιδικοί, βρεφικοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί,
ΚΔΑΠ κλπ. για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που
απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό 11.900.000 ευρώ για το 2015
είναι ο προϋπολογισμός της δράσης και αφορά τις δομές, όπως σας είπα,
βρεφικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς
ολοκληρωμένης φροντίδας, παιδικούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής
απασχόλησης παιδιών. Πάμε στη δράση 9.3.1 συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες
φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών με 2.400.000 ευρώ για το 2015. Η δράση
αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας των ξενώνων φιλοξενίας γυναικών, θυμάτων
βίας και των παιδιών τους και των συμβουλευτικών κέντρων για τις κακοποιημένες
γυναίκες. Ωφελούμενοι της δράσης, γυναίκες θύματα βίας, trafficking καθώς και τα
παιδιά τους. Δράση 9.3.2 εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη
μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 1.000.000
προυπολογισμό έχει αυτή η δράση για το 2015 και αφορά στην υλοποίηση της
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία εκτός των άλλων συμπεριλαμβάνει την
υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών ΑΜΕΑ λόγω κινητικών
αναπηριών κλπ. που φοιτούν σε σχολικές μονάδες. Στόχος της είναι η ενσωμάτωση
και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των μαθητών στο κοινωνικό
γίγνεσθαι, με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την
αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης σχολείου.
Δράση 9.3.3 κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά κι εφήβους με νοητική
υστέρηση ή και αναπηρίες, βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας με
965.000 ευρώ για το 2015. Αφορά στη διάθεση προς μητέρες και πατέρες που
έχουν την επιμέλεια θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών
με αναπηρία για το έτος 2015-16 στις ακόλουθες κατηγορίες δομών: βρεφονηπιακοί
σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας για προνήπια με αναπηρία και κέντρα
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δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία ΚΔΑΠ μεΑ. Και έχουμε την
εξειδίκευση του προγράμματος τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ και ΕΚΤ με αντίστοιχες
δράσεις οπότε δε θα τις αναφέρω δύο φορές. Δράση 11.1 και 12.1 προετοιμασία,
εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση με 4.800.000 ευρώ, η 11 και 12.2 για
αξιολόγηση και μελέτες, η 11 και 12.3 για πληροφόρηση και επικοινωνία με
2.000.000 ευρώ και φτάνουμε σε ένα σύνολο 10 δράσεων συν 6 δράσεων τεχνικής
βοήθειας 298.850.000 ευρώ για το έτος 2015. Αυτά είναι τα ποσά της εξειδίκευσης
του προγράμματός μας. Τα σημερινά δεδομένα εξειδίκευσης του προγράμματος
ίσως δίνουν την εικόνα ενός καταλόγου παρεμβάσεων. Αυτό οφείλεται εν μέρει στη
λογική της παρέμβασης και του προτύπου υποβολής των προγραμμάτων που
υιοθετήθηκε στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο έναντι της προγραμματικής
λογικής που υπήρχε στις προηγούμενες περιόδους. Να γίνει όμως σαφές ότι δεν
είναι αυτή η περίπτωση. Όπως θα έχετε παρατηρήσει στο αναλυτικό έντυπο
εξειδίκευσης, υπάρχει ένα πολύ σφιχτό πλαίσιο θεματικών στόχων, επενδυτικών
προτεραιοτήτων, ειδικών στόχων, πεδίων παρέμβασης και δράσεων,
ποσοτικοποιημένα και δεσμευμένα ως προς τα αποτελέσματα τους, τόσο στο
πλαίσιο επίδοσης, όσο και στα αποτελέσματα που θα πράξουν και με αυτό να
κλείσω. Είναι στα αποτελέσματα των ασκούμενων πολιτικών που θα κριθεί η
επιτυχία όλων μας. Ευχαριστώ.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας:
Ευχαριστούμε. Να διακόψουμε τη ροή των εισηγήσεων για μια
σύντομη παρέμβαση του εκπροσώπου της ΠΕΔ Δημάρχου Θεσσαλονίκης γιατί έχει
ένα οικογενειακό πρόβλημα. Μπορείτε από εκεί κε Δήμαρχε, μπορείτε.
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης: Καλημέρα και από μένα, δε θα σας κουράσω πολύ.
Πρέπει να σας πω ότι είναι πραγματικά πολύ καλή η συνεργασία που έχει ο Δήμος
Θεσσαλονίκης με τη Διαχειριστική Αρχή, οι υπηρεσίες και τα άτομα του Δήμου
Θεσσαλονίκης κι αυτό μας δίνει μια πολύ καλή ελπίδα για το ότι με όλες τις
δυσκολίες που υπάρχουν η καινούρια περίοδος θα είναι αποτελεσματική. Βέβαια
εδώ θα ήθελα να παρατηρήσω ότι πέρα απ’ ότι ωραία σκεφτόμαστε και
προγραμματίζουμε και οραματιζόμαστε, όσο και συγκεκριμένα να είναι, νομίζω ότι
χρειάζονται και παρεμβάσεις πια σε νομοθετικό πλαίσιο, για να διευκολύνεται η
κατάσταση γενικότερα, είτε αυτά είναι φορολογικά, είτε είναι δικαστήρια, είτε είναι
πολεοδομικά, πρέπει να απλοποιηθεί η κατάσταση γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο
και πολύπλοκη η νομοθεσία που διέπει όλη τη συνολικότερη κατάσταση στη χώρα
μας. Στο κείμενο εργασίας για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη πολιτικής συνοχής
2014-2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι οι πόλεις αποτελούν τις
μηχανές της ευρωπαϊκής οικονομίας και θεωρούνται καταλύτες δημιουργικότητας
και καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο είναι επίσης και οι χώροι όπου
επίμονα προβλήματα όπως η ανεργία, απομονωτισμός και φτώχεια εμφανίζονται
με τη μέγιστη οξύτητα. Εδώ θα ήθελα να προσθέσω και οι πρόσφυγες. Στη βάση
της παραπάνω διαπίστωσης εδώ χρειάζεται μία νέα αντιληπτική ανάγνωση του
αστικού χώρου με βάση την οποία οι πόλεις αποτελούν τεχνητά, οικονομικά και
κοινωνικά υλικά και άυλα πυκνώματα, μέσα στα οποία παράγεται πλούτος αλλά και
ταυτόχρονα αναπαράγονται αντιφάσεις και ανισότητες που αποτυπώνονται και
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προβάλλονται χωρικά. Η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020
επιβάλλει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη ενώ η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει οι παρεμβάσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης να
βασίζονται σε ολοκληρωμένες πολιτικές, να είναι ξεκάθαρη η σκοπιμότητα και η
έκταση των αρμοδιοτήτων που θα μεταβιβαστούν στις αστικές αρχές, οπωσδήποτε
επιλογή έργων, να αποφευχθεί η διασπορά πόρων σε πολλές μικρής κλίμακας
στρατηγικές, να απαντώνται πέντε προκλήσεις: οικονομικές, περιβαλλοντικές,
κλιματικές, δημογραφικές και κοινωνικές. Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 πριμοδοτεί τη
βιώσιμη αστική ανάπτυξη με το 6% των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων με
1.000.000 περίπου ευρώ και ζητάει να υπάρξουν στρατηγικές ολοκληρωμένης
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο των παραπάνω ο Δήμος Θεσσαλονίκης
μέσα από την ανάπτυξη μιας ευρείας εταιρικότητας σε μητροπολιτικό επίπεδο με
στρατηγικούς εταίρους στις πόλεις αλλά και με άλλους δήμους της Θεσσαλονίκης,
μέσα από τη λειτουργία της μητροπολιτικής αναπτυξιακής της Θεσσαλονίκης
επεξεργάζεται ένα ολοκληρωμένο συνεκτικό πρόγραμμα με την επωνυμία
«Θεσσαλονίκη Χ 10, αναπτυξιακοί άξονες για την πόλη του 2030» σε όρους
στρατηγικής βιώσιμης αστικής
ανάπτυξης ως ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο
αξιοποίησης πόρων της πέμπτης προγραμματικής περιόδου αλλά την ίδια στιγμή
και ως μακροπρόθεσμο στην προοπτική της ανθεκτικής και βιώσιμης αστικής
ανάπτυξης. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει δράσεις στο σύνολο της πόλης που
αφενός αναφέρεται στα διοικητικά όργανα του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά
αφετέρου στην περίμετρο της που αφορά στα σχέδια του ανωτάτου οικοδομικού
συγκροτήματος και στο μητροπολιτικό επίπεδο μέσα από την ανάπτυξη
διαδημοτικών και συνεργασιών και σε τομείς πολιτικής με μικροπολιτικό
χαρακτήρα, όπως ας πούμε αναφέρω αυτό που ξεκίνησε ήδη με την παράκτια
συγκοινωνία ή με την ιστορία της δημοτικής τηλεόρασης που θέλουμε να την
κάνουμε διαδημοτική. Ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός για το 2014-2020 αφορά σ’
ένα συνεκτικό σχέδιο δημοτικής παρέμβασης διαδημοτικής δράσης και
υπερδημοτικής συνεργασίας, για έργα κλίμακας σε 10 κρίσιμους αναπτυξιακούς
τομείς μέσα από το σχέδιο Θεσσαλονίκη Χ 10, το οποίο αποτελεί και την
πλατφόρμα διαβούλευσης για το υπηρεσιακό πρόγραμμα μητροπολιτικής αστικής
ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης. Μέσα από το σχεδιασμό προωθείται ο συντονισμός
των δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος και η ανάπτυξη δικτύωσης και
σχέσεων εταιρικότητας με άλλους δημόσιους φορείς και οργανισμούς, φορείς
αυτοδιοίκησης και κοινωνικούς εταίρους με στόχο την προώθηση έργων κλίμακας
στην πόλη. Την περίοδο αυτή η διοίκηση του δήμου μας εργάστηκε συστηματικά
για την αύξηση των δυνητικών πόρων προς την πόλη της Θεσσαλονίκης με τη
σύνδεση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020 με πόρους άλλων χρηματοδοτικών
μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης, των ταμείων ΕLENA και JESSICA, με τη
συγκρότηση ενός επιχειρησιακού προγράμματος μητροπολιτικής αστικής ανάπτυξης
της Θεσσαλονίκης. Στην προοπτική αυτή δύο νέα αναπτυξιακά προγράμματα
βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσής τους. Το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη Double, ως
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αστικών παρεμβάσεων προς συγχρηματοδότηση από το
Δήμο Θεσσαλονίκης, το ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αλλά και
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άλλους πόρους προϋπολογισμού της τάξεων των 200.000.000 ευρώ. Το πρόγραμμα
THESS METROPOLIS ως ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μητροπολιτικής κλίμακας για την
προώθηση εμβληματικών διαδημοτικών και υπερδημοτικών έργων και σχεδίων για
την πόλη όλη, προς συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης. Θα τολμούσα εδώ να πω ότι σκεφτόμαστε πια σοβαρά και πολύ
τα δημοτικά ομόλογα ως μία πηγή χρηματοδότησης αλλά παράλληλα είναι μία
πολύ συνηθισμένη πηγή χρηματοδότησης για την Ευρώπη, αλλά παράλληλα και ως
έγκλιση υπό τύπου δημοψηφίσματος των έργων που αφορούν την πόλη. Για την
εξυπηρέτηση ενός τέτοιου μηχανισμού είναι καταλαβαίνετε απαραίτητη η σύσταση
ενός μηχανισμού συντονισμού και τεχνικής στήριξης των δήμων σε μητροπολιτική
βάση που μπορεί να στηριχθεί από την τεχνική βοήθεια των ΕΣΠΑ. Το θεσμικό
εργαλείο για τη συγκρότηση του μηχανισμού στήριξης είναι η μητροπολιτική
ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, η οποία αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο της
πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης σε μητροπολιτικό επίπεδο και η οποία με τον
επιχειρησιακό και συντονιστικό ρόλο της προωθεί την ανάπτυξη, τη σχέση
εταιρικότητας, συνεργασίας και στρατηγικής σημασίας στον ΟΤΑ της
μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης καθώς και των δυναμικών φορέων της με στόχο την
προώθηση έργων κλίμακας την περίοδο 2014-2020 αλλά και πέρα από αυτήν. Με
βάση το ανανεωμένο καταστατικό της και μετά την ανασυγκρότηση του διοικητικού
συμβουλίου, στο οποίο πέραν του Δήμου Θεσσαλονίκης συμμετέχουν πλέον ενεργά
5 Δήμαρχοι, η μητροπολιτική αναπτυξιακή αρχή Θεσσαλονίκης εργάζεται στην
κατεύθυνση αξιοποίησης πόρων από τα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και άλλων διεθνών αναπτυξιακών οργανισμών
με χαρακτηριστικό παράδειγμα, πρόσφατο, την ένταξη της Θεσσαλονίκης στο
παγκόσμιο δίκτυο των 100 ανθεκτικών πόλεων resilient cities που χρηματοδοτεί το
Ίδρυμα Rockefeller. Για το σκοπό αυτό έχει συγκροτήσει μόνιμη επιτροπή
αναπτυξιακής σύγκλισης με συμμετοχή στελεχών των υπηρεσιών στρατηγικού
σχεδιασμού των ΟΤΑ της μητροπολιτικής αστικής Θεσσαλονίκης που θα
επεξεργάζεται τις διαδημοτικές και
πολιτικές καθώς και τη σύγκλιση των
επιχειρησιακών προγραμμάτων που εκπονούνται αυτήν την περίοδο και τη
διασύνδεσή τους με κοινοτικούς πόρους. Την περίοδο αυτή και ο Δήμος
Θεσσαλονίκης εκπονεί το επιχειρησιακό του πρόγραμμα. Ήδη οι υπηρεσίες
ολοκληρώνουν το πρώτο στάδιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού, ενώ έχουν
ξεκινήσει οι διαδικασίες για την εκπόνηση του σταδίου του προγράμματος που
αναφέρεται στο όνομα του Δημάρχου και της διοίκησης γενικότερα καθώς και στη
στρατηγική για την επίτευξή του. Στο στάδιο αυτό προβλέπεται η διενέργεια
δημόσιας διαβούλευσης του σχεδιασμού με στόχο τον εμπλουτισμό του μέσα από
τις διαδικασίες της συλλογικότητας των κοινωνικών εταίρων. Για τους παραπάνω
λόγους, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την μητροπολιτική αναπτυξιακή
Θεσσαλονίκης συνδιοργανώνουν στις 30.6 με 1 και 2.7 το πρώτο αναπτυξιακό
Συνέδριο Θεσσαλονίκης με τίτλο «Θεσσαλονίκη 2030» σχεδιάζοντας ένα άλλο
αστικό μέλλον ως μία δημόσια συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους για τις
μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές πολιτικές της πόλης, ως εξειδικευμένες αναφορές
στη μεσοπρόθεσμη περίοδο 2014-2020, η οποία θα καλύψει όλο το φάσμα των
άμεσων και έμμεσων δημοτικών πολιτικών. Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν, φυσικά
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θα προσκληθούν όλοι, όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης τόσο για να
ενημερώσουν το δυναμικό της πόλης, όσο και για να ενημερωθούν για τις ανάγκες
και την προετοιμασία της πόλης για να τοποθετηθούν πάνω σε αυτές. Ειδικότερα
το Συνέδριο θα διενεργηθεί με τη μορφή θεματικών στρογγυλών τραπεζιών στη
βάση κεντρικών εισηγήσεων της δημοτικής διοίκησης και την τοποθέτηση επί των
θεμάτων από σχετικούς κοινωνικούς εταίρους. Τα θεματικά τραπέζια είναι: αστικό
περιβάλλον και βιώσιμη κοινωνικότητα, κοινωνική πολιτική, ενεργητικές πολιτικές
για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τουρισμός και
εξωστρέφεια, διοικητική μεταρρύθμιση, συμμετοχή, ενδοδημοτική αποκέντρωση,
διαχείριση αστικών αποβλήτων, τοπική οικονομία και απασχόληση, πολιτισμός,
διαδημοτική συνεργασία και χρηματοδοτικά πρωτόκολλα. Το Συνέδριο θα κλείσει
με την κεντρική εκδήλωση με θέμα «Θεσσαλονίκη 2030, ένα όραμα για την πόλη».
Μια ενοποίηση της συζήτησης με τη συμβολή όλων των πολιτικών επιπέδων για τη
νέα συμφωνία ανάπτυξης στη διαβαθμιακή συνεργασία και τη δέσμευση του
χρηματοδοτικού πλαισίου για την υλοποίησή της. Στο δημόσιο αυτό διάλογο θα
γίνει μία εξειδίκευση του σχεδιασμού από κάτω προς τα πάνω και θα προκύψει
σημαντικό υλικό για το σχεδιασμό της νέας αισθητικής πολιτικής, η οποία βρίσκεται
σε απόλυτη συμβατότητα αλλά και υψηλή ετοιμότητα ώστε να αποτελέσει ύλη του
περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος της Κεντρικής Μακεδονίας, με τη
συνέργεια του οποίου και την ενεργοποίηση άλλων πόρων από τα άλλα
χρηματοδοτικά μέσα θα μπορέσουμε χρησιμοποιώντας μια παλιά αγαπημένη για
την πόλη ορολογία, να κατακτήσουμε πάλι το Double, αυτό που λέγαμε, για τη
Θεσσαλονίκη διπλασιάζοντας τους πόρους στην προγραμματική περίοδο 20142020. Σας ευχαριστώ.
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας: Ευχαριστώ κε Δήμαρχε, να πούμε βέβαια
ότι είναι λίγο έως πολύ νωρίς να μιλάμε για επιμέρους προτάσεις. Σε κάθε
περίπτωση στο θέμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης θα κινηθούμε στη λογική
ολόκληρης της περιοχής, ως μητροπολιτικό κέντρο, και με την εποπτεία επομένως
της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης και της μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης
και φυσικά διαχειριστικά μέσω της ΕΔΑ, αλλά πάντα στο πνεύμα και το πλαίσιο της
εγκυκλίου που θα παρουσιαστεί και των μελετών που θα γίνουν. Κα Ωραιοπούλου
να συνεχίσουμε;
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Να δώσουμε το λόγο στην κα Αικατερινιάδου, την Προισταμένη της
μονάδας αξιολόγησης για να παρουσιάσει τα κριτήρια.
Προϊσταμένη Μονάδας Α2 Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Ευχαριστώ, καλημέρα σε όλους, όχι μόνο τα κριτήρια. Για
να συνεχίσουμε τη διαδικασία εκεί που την άφησε η κα Καρατζιά στην παρούσα
προγραμματική περίοδο η Διαχειριστική Αρχή εξειδικεύει τις δράσεις του
προγράμματος, προγραμματίζει τις προσκλήσεις που θα εκδώσει σε σχέση με αυτές
τις δράσεις, εξειδικεύει τη μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια για την
επιλογή των πράξεων που θα έρθουν σε αυτές τις προσκλήσεις και όλο αυτό το
πακέτο το φέρνει για έγκριση στην επιτροπή παρακολούθησης. Άρα, όπως η κα
Καρατζιά σας ενημέρωσε ήδη, για τις 10 δράσεις οι οποίες έχουν εξειδικευτεί συν 6
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τεχνικής βοήθειας, να σας πω πολύ συνοπτικά για να μην επαναλαμβανόμαστε ότι
αντίστοιχα προγραμματίζουμε την έκδοση 10 προσκλήσεων γι αυτές τις δράσεις συν
6 για την τεχνική βοήθεια, όλες όμως και να το επισημάνουμε αυτό
προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η εξειδίκευση της
περιόδου αυτής που είναι κατά βάση τα έργα phasing. Γι’ αυτόν το λόγο επίσης να
επισημάνω ότι ο πίνακας που σας έχουμε δώσει ήδη στο υλικό σας προβλέπει
κάποιους προϋπολογισμούς σε αυτές τις προσκλήσεις, προβλέπει επίσης
προϋπολογισμούς ένταξης έργων και νομικών δεσμεύσεων και δαπανών, θα μου
επιτρέψετε να πω εξαρχής ότι είναι ενδεικτικοί οι προϋπολογισμοί που αφορούν τα
έργα phasing, κι αυτό όχι για κανένα άλλο λόγο αλλά γιατί διαχειριστικά θα
οριστικοποιηθούν όταν πια οριστικοποιηθεί μέχρι τέλους όλη η διαδικασία
κλεισίματος του προηγούμενου. Άρα 10 προσκλήσεις σας ζητούμε να εγκρίνετε να
είναι ο προγραμματισμός της επόμενης περιόδου, να ξαναθυμηθούμε Μουσείο
Βεργίνας, 6 μεγάλα οδικά που θα είναι phasing, το σιδηροδρομικό, 2 μεγάλες
υποδομές υγείας Βέροια και ΑΧΕΠΑ, που είναι phasing, 4 δράσεις , 6 τεχνικής
βοήθειας. Γι’ αυτές τις δράσεις λοιπόν όλες και τις προσκλήσεις ήταν υποχρεωτικό
να γίνει μία δουλειά που αφορούσε τη μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια.
Σημαντικό, σημαντικότατο. Να σκεφτείτε ότι υπάρχει ένα ειδικό άρθρο στον
Κανονισμό(ΕΕ) στον 1303/2013 που είναι ο Κανονισμός με τις γενικές διατάξεις για
όλα τα επενδυτικά και διαρθρωτικά ταμεία, το άρθρο 125 που λέει με σαφήνεια: η
Διαχειριστική Αρχή που έχει την ευθύνη για την επιλογή των πράξεων θα πρέπει να
εξειδικεύσει κριτήρια και μεθοδολογία αξιολόγησης, η οποία θα διασφαλίζει η
πράξη που μπαίνει έχει σχέση με τους στόχους του προγράμματος, τα κριτήρια είναι
απολύτως διαφανή και δε δημιουργούν την υπόνοια διακριτικής μεταχείρισης,
επίσης τα κριτήρια εξασφαλίζουν μερικές οριζόντιες πολιτικές που για την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκεί επάνω ισότητα, αειφορία, μη διάκριση. Η Εθνική
Αρχή Συντονισμού βασισμένη στον Κανονισμό, η κεντρική διαχειριστική – ας το
πούμε έτσι – του Υπουργείου έχει ήδη εκπονήσει σε μια πλατιά διαβούλευση με τις
διαχειριστικές αρχές, έναν οδηγό αξιολόγησης. Αυτός ο οδηγός αξιολόγησης
δημιουργεί ένα πλαίσιο για τους τύπους αξιολόγησης που μπορούν να υιοθετήσουν
οι διαχειριστικές αρχές, έχει εξειδικεύσει και τις ομάδες των κριτηρίων που
θεωρούμε ως χώρα και θα τις υιοθετήσουμε όλοι, ότι εξυπηρετούν αυτούς τους
στόχους του Κανονισμού. Σ’ αυτόν τον οδηγό προφανώς βασίσαμε τη δουλειά μας
και θα τη βασίσουμε και τη βασίζουνε και όλες οι διαχειριστικές αρχές, γιατί
αποτελεί το πολύ γενικό πλαίσιο, το ενιαίο, με το οποίο η χώρα αξιολογεί και
διαμορφώνει κριτήρια για την επιλογή των πράξεων. Στην προτεινόμενη φάση
εξειδίκευσης η μεθοδολογία, η οποία προτείνεται, είναι της άμεσης αξιολόγησης. Η
άμεση αξιολόγηση είναι κάθε αίτηση που έρχεται αξιολογείται πρώτη, χωρίς να
περιμένει να μαζευτεί μία ομάδα, όπως είναι η συγκριτική και να τις δούμε
συγκριτικά μαζί τους. Να πούμε εξαρχής ότι αυτό δε σημαίνει πως είναι επιλογή η
άμεση αξιολόγηση για το σύνολο των δράσεων που και στο μέλλον θα
εξειδικεύσουμε. Εδώ απλώς συνάδει με το γεγονός ότι μιλάμε κατά βάση για έργα
phasing, δηλαδή έργα τα οποία ήδη εκτελούνται, έχουν ένα δικαιούχο κι είναι και
ονοματισμένα ή για δράσεις του ΕΚΤ, οι οποίες έχουν έναν δικαιούχο. Όταν λοιπόν,
κι αυτό είναι μία πολύ λογική κατεύθυνση που υπάρχει κι από τον οδηγό
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αξιολόγησης, έχουμε απέναντί μας είτε - είτε ονοματισμένα έργα, είτε έναν
δικαιούχο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να υιοθετήσεις τη συγκριτική αξιολόγηση.
Πηγαίνεις με άμεση αξιολόγηση. Το ότι πηγαίνουμε όμως με άμεση αξιολόγηση
αυτή τη στιγμή στα δύο έργα υγείας, τη Βέροια και το ΑΧΕΠΑ, καθόλου δε σημαίνει
ότι όταν θα εξειδικεύσουμε τη δράση τη συνολική για τις υποδομές υγείας, ότι θα
πάμε ξανά με άμεση. Μπορεί να πάμε με συγκριτική θεωρώντας ότι θα πρέπει να
μπει μια διαδικασία αξιολόγησης και σύγκρισης των προτάσεων. Άρα αυτό που σας
προτείνουμε αυτή τη στιγμή είναι απολύτως συνδεδεμένο με τις συγκεκριμένες
10+6 δράσεις που εξειδικεύτηκαν, 10+6 προσκλήσεις που θα βγουν. Γι’ αυτό και τα
κριτήριά μας τα οικοδομήσαμε δράση-δράση ακριβώς για να είναι πάρα πολύ
καθαρό μεταξύ μας, γιατί είναι και λίγο δυσνόητα τεχνικά θέματα μερικά, ότι αυτές
οι δράσεις πηγαίνουν με αυτά τα κριτήρια. Δεν αποκλείεται τα κριτήρια να είναι
ίδια σε μερικές, των οδικών. Δεν έχει σημασία. Είναι καλύτερα κι εσείς κι εμείς να
ξέρουμε ότι αυτή η δράση που εξειδικεύτηκε έχει αυτό το πακέτο κριτηρίων. Αφού
λοιπόν συμφωνούμε ότι αυτή θα είναι η αξιολόγηση που σας προτείνουμε, η άμεση
αξιολόγηση, για όλες αυτές τις δράσεις που εξειδικεύουμε πάμε στα κριτήρια
επιλογής πράξεων. Είναι περίπου γνωστό όπως συνέβαινε και τώρα ότι μιλάμε για 2
στάδια. Το πρώτο στάδιο ελέγχουμε την πληρότητα και την επιλεξιμότητα της
πρότασης. Να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Θυμόσαστε ότι όπως συνέβαινε και
τώρα οι προσκλήσεις έχουνε μια σειρά από απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να
προσκομίσει ένας φορέας στη Διαχειριστική Αρχή, από τα απλά, την αίτηση
υποβολής πρότασης, το τεχνικό δελτίο πράξης – δε θα τα δείτε, θα σας τα πω
γρήγορα για να μην κουράζεστε – τις μελέτες αν ήταν έργο υποδομής, τον
κανονισμό που έχει ο δικαιούχος και ο οποίος δείχνει ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο
με το οποίο λειτουργεί και διάφορα άλλα στοιχεία. Αυτά τα απαιτούμενα λοιπόν
στοιχεία από την πρόσκληση είναι ένα πακέτο που έχει μετατραπεί σε ένα πολύ
απλό excel και λέμε: το έφερε, δεν το έφερε. Το έφερε, δεν το έφερε. Αυτός είναι ο
έλεγχος της πληρότητας και είναι μία απολύτως τυπική διαδικασία. Δεν είναι η
στιγμή δηλαδή που θα ελέγξουμε αν σωστή είναι η περιβαλλοντική αδειοδότηση
που μας έφερε, όχι. Την έφερε, δεν την έφερε. Περνάνε λοιπόν αυτό το στάδιο
ελέγχου οι προτάσεις και όσες αξιολογηθούν ότι το έχουνε περάσει, είναι πλήρεις,
μας έχουνε φέρει όλο το υλικό που είναι αναγκαίο για να αξιολογηθούν,
προχωράνε στο δεύτερο στάδιο. Το δεύτερο στάδιο έχει 5 μεγάλες κατηγορίες
κριτηρίων. Η πέμπτη είναι για πρώτη φορά που υπάρχει στις αξιολογήσεις. Η
πρώτη κατηγορία κριτηρίων είναι η πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης.
Δηλαδή φυσικό αντικείμενο πρότασης, προϋπολογισμός,
χρονοδιάγραμμα, ταυτότητα πρότασης και έλεγχος. Εμείς εδώ τους τίτλους των
κριτηρίων σας έχουμε βάλει, αυτοί εξειδικεύονται σε κάθε πακέτο κριτηρίων και
έλεγχος. Αυτό το φυσικό αντικείμενο που προσκομίστηκε είναι πλήρες; Μου λες
όλα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του; Μου περιγράφεις με σαφήνεια τα
παραδοτέα του; Έχεις ένα πρόγραμμα δημοσιότητας; Ο προϋπολογισμός που
έφερες βασίζεται σε ορισμένα αντικειμενικά στοιχεία; Αν είναι δημόσιο έργο και
εργολαβία βασίζεται στα περίφημα τιμολόγια, τα ενιαία; Αν δεν είναι, έχεις κάνει
ένα σχέδιο αυτεπιστασίας που το έχεις κοστολογήσει αναλυτικά;
Το
χρονοδιάγραμμα σου είναι εντός του πλαισίου της προγραμματικής περιόδου ή
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έχεις φέρει ένα έργο που θα τελειώσει το 2024; Ταυτότητα λοιπόν πράξης,
συγκεκριμένα κριτήρια, απάντηση ναι-όχι. Γιατί; Γιατί εδώ απαντιούνται ή ναι ή
όχι, ή έχεις σωστό προυπολογισμό ή δεν έχεις, ή είσαι εντός χρονοδιαγράμματος ή
δεν είσαι, έτσι όπως μου το έχεις φέρει περιγραμμένο, το έργο σου έχει ένα φυσικό
αντικείμενο απολύτως αντιληπτό με αρχή, μέση, τέλος, παραδοτέα και δημοσιότητα
ή δεν έχει. Δεύτερη ομάδα, οριζόντιες πολιτικές της κοινότητας, τήρηση θεσμικού
πλαισίου. Μία σημαντική ομάδα 5 κριτηρίων που ξεκινάει από το αν ο δικαιούχος
τηρεί το θεσμικό, κοινοτικό κι εθνικό πλαίσιο για τον τρόπο ανάθεσης έργων,
υπηρεσιών, προμηθειών.
Αν υπάρχει συμβατότητα με τους κανόνες του
ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων. Κι εδώ να το πούμε εκ των προτέρων
ότι επειδή οι κρατικές ενισχύσεις δεν αφορούν καθόλου μόνο τις ιδιωτικές
επενδύσεις, αφορούν και τις δημόσιες υποδομές, είναι ένα πολύ σημαντικό
κριτήριο για την αξιολόγηση των πράξεων, αν είναι συμβατά με την αειφόρο
ανάπτυξη, κι εδώ σημαίνει ένα πλέγμα αδειοδοτήσεων που θα ζητάμε ανάλογα με
το είδος των πράξεων, την προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών-γυναικών για τη
μη διάκριση και καθόλου μικρής σημασίας, ενώ είναι τελευταίο, η εξασφάλιση της
προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.
Γι’ αυτό και σας δώσαμε
συμπληρωματικά ένα παράρτημα, έτσι ακριβώς όπως μας το έδωσε η Εθνική Αρχή
Συντονισμού, με το θεσμικό πλαίσιο που αφορά την προσβασιμότητα των ατόμων
με αναπηρία για όλα τα επίπεδα, και για soft ενέργειες και για υποδομές, επίσης
κριτήρια ναι ή όχι. Ή το τηρείς ή δεν το τηρείς. Αν το τηρήσεις λοιπόν κι έχεις
περάσει από την 1η και τη 2η ομάδα, πάμε στην 3η και την 4η που είναι πια οι
ομάδες που κρίνουμε τη σκοπιμότητα της πράξης, η 3 η ομάδα και η 4η την
ωριμότητα. Τι θα δούμε στη σκοπιμότητα της πράξης; Θα δούμε την αναγκαιότητα
υλοποίησης. Θα τη δούμε γενικά; Όχι δε θα τη δούμε γενικά, δε θα είναι
υποκειμενική η κρίση, θα τη δούμε σε σχέση με τους πολύ συγκεκριμένους ειδικούς
στόχους που περιγράφονται στο πρόγραμμά μας και που κρέμονται κάτω από τις
επενδυτικές προτεραιότητες, που κρέμονται κάτω από τους άξονες προτεραιότητας.
Την αποτελεσματικότητα της πράξης, είμαστε υποχρεωμένοι να πιάσουμε
συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους. Αυτοί υπάρχουν μέσα στο πρόγραμμα και
για όσες δράσεις δεν υπάρχουν μέσα στο πρόγραμμα θα φτιάχνονται, οι περίφημοι
δείκτες εκροών. Θα παίρνουμε λοιπόν την πράξη και θα λέμε, ο δικός σου δείκτης
εκροών σε σχέση με τον δείκτη εκροών της πρόσκλησης, τι αποτέλεσμα μου δίνει;
Το μίνιμουμ, πρέπει να συνεισφέρεις, δε μπορεί να είναι μηδέν. Το μάξιμουμ, όταν
θα έχουμε συγκριτικές αξιολογήσεις, όποια πράξη συμβάλλει περισσότερο θα
παίρνει μεγαλύτερο βαθμό. Η αποδοτικότητα, το ίδιο αλλά σε συνδυασμό και με τα
λεφτά που μου ζητάς. Η βιωσιμότητα, η λειτουργικότητα και η αξιοποίηση της
πράξης. Αντιλαμβάνεστε όλοι την πολύ μεγάλη σημασία. Τα έργα δεν είναι για να
μένουν μη λειτουργικά. Άρα η συγκεκριμένη ερώτηση, έχεις τη δυνατότητα να
συντηρήσεις το δρόμο που έφερες, έχεις το απαραίτητο προσωπικό για να
λειτουργήσεις τη δομή που μου πρότεινες κι εγώ σου πληρώνω το κτίριο κλπ; Έχεις
κάποια αποτελέσματα, γιατί υπάρχουν και οι soft ενέργειες, τα οποία δείχνουν ότι
αυτή η πράξη είναι σημαντική και μπορώ να αξιοποιήσω τα παραδοτέα της; Δε θα
γίνει μια φορά και θα τελειώσει; Καινοτομία, ένα κριτήριο το οποίο θα ισχύει σε
ορισμένες κατηγορίες δράσεων και τέλος συνέργεια και συμπληρωματικότητα της
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πράξης. Εδώ δε μιλάμε για ναι ή όχι κριτήρια, μιλάμε για κριτήρια στα οποία
μπαίνει βαθμός. Απλώς όταν έχουμε άμεση αξιολόγηση, όπως τώρα, ο βαθμός τον
έχουμε συνδυάσει με ναι ή όχι. Γιατί ακριβώς επειδή δεν έχουμε να συγκρίνουμε
τίποτα μεταξύ του, μας ενδιαφέρει απλώς να δείτε ότι η σκοπιμότητα παίρνει πάνω
από 0 σ’ αυτή την περίπτωση και γι’ αυτό περνάει. Ωριμότητα, πολύ σημαντικό
πράγμα, η επόμενη ομάδα. Έχουμε δύο, μεγάλα, χοντρά πράγματα. Το ένα είναι οι
απαιτούμενες ενέργειες ωρίμανσης των πράξεων. Είναι φανερό τι σημαίνει αυτό
για υποδομές, πρέπει να έχει το σύνολο των μελετών. Βαθμός προόδου
διοικητικών ή άλλων ενεργειών πρέπει να έχει το σύνολο των αδειοδοτήσεων. Μη
νομίζετε ότι δεν υπάρχει μία αντιστοίχιση και στις soft ενέργειες και στην τεχνική
βοήθεια ακόμη. Πρέπει να υπάρχει το ετήσιο πρόγραμμα της τεχνικής βοήθειας.
Δε μπορεί να περάσει αν δεν υπάρχει αυτό. Και αυτά λοιπόν κριτήρια που
βαθμολογούνται. Υπάρχει η δυνατότητα και την βάζουμε ενός μίνιμουμ βαθμού,
έτσι ώστε αν κάποιο είναι ανώριμο, οπωσδήποτε να παίρνει 0 και να μην
εγκρίνεται. Και πάλι στη συγκεκριμένη περίπτωση επειδή οι περισσότερες δράσεις
που προτείναμε για εξειδίκευση κι οι προσκλήσεις που θα βγάλουμε είναι για ένα
και μοναδικό έργο και δικαιούχο, τη βαθμολόγηση τη μετατρέπουμε σε ναι-όχι.
Τέλος, και δεν είναι καθόλου μικρής σημασίας, η τελευταία ομάδα που έχει μπει
σ’αυτή την προγραμματική περίοδο είναι η διοικητική, επιχειρησιακή και
χρηματοδοτική ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου. Θυμόσαστε ότι στην
τρέχουσα υπήρχε μία χωριστή διαδικασία που γινόταν πριν την υποβολή των
προτάσεων, όπου οι δικαιούχοι παίρνανε διαχειριστική επάρκεια. Τώρα η
διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων ελέγχεται σε κάθε μία πράξη που έρχεται
γιατί εκτός από τη διοικητική ικανότητα που πρέπει να έχει, που σημαίνει μου
φέρνεις τον οργανισμό σου και βλέπω αν έχεις τις πολύ αναγκαίες υπηρεσίες για να
εκτελέσεις μία πράξη, δε θα δώσουμε καμία πράξη σε κανένα δικαιούχο που δεν
έχει οικονομική υπηρεσία, είναι προφανές. Το λέω επίτηδες γιατί όλοι έχουν αλλά
αν ερχόταν ένας δικαιούχος χωρίς οικονομική υπηρεσία για να εκτελέσει έργο,
δράση, soft υποδομή, οτιδήποτε, όχι δε θα έπαιρνε ποτέ του το ΟΚ στη διοικητική
ικανότητα. Μπαίνει όμως και η επιχειρησιακή κι εδώ αρχίζεις και μετράς την
φέρουσα ικανότητα ενός δικαιούχου σε σχέση με τα έργα που εκτελεί. Δε μπορούν
πολλοί μικροί δικαιούχοι να εκτελούν ταυτόχρονα πολλές δράσεις και έργα, δεν τα
καταφέρνουν. Και το τρίτο είναι η χρηματοδοτική ικανότητα του δυνητικού
δικαιούχου εκεί όπου απαιτείται να βάλει ίδιους πόρους. Λέω τώρα για μια γνωστή
κατηγορία για τους ΟΤΑ, π.χ. οι ΔΕΥΑ που πρέπει να βάλουν το ΦΠΑ τους ή και την
ίδια συμμετοχή τους. Αυτή η κατηγορία κριτηρίων που μπαίνει για πρώτη φορά δεν
είναι εξειδικευμένη. Σας προτείνουμε και θα το ζητήσουμε στην επιτροπή
παρακολούθησης να μας εξουσιοδοτήσει και να εξειδικεύσουμε ειδικά αυτήν την
ομάδα των κριτηρίων με βάση έναν οδηγό που επεξεργάζεται η Εθνική Αρχή
Συντονισμού και διαβουλεύεται με τις διαχειριστικές αρχές για να καταλήξουμε σ’
ένα πολύ συγκεκριμένο και σαφή οδηγό. Ζητάμε λοιπόν την κατανόησή σας και θα
θέλαμε ειδικά γι’ αυτήν τη περίπτωση να μας δώσετε αυτήν την εξουσιοδότηση. Να
πω ότι τα κριτήρια τα οποία έχουν αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΛΟ, όσον αφορά ειδικά τα
κριτήρια του ΕΚΤ, έχουμε προσαρμόσει τα κριτήρια αφαιρώντας τις φράσεις της
ενδεικτικότητας ή του ενδεχομένως που υπήρχαν, οι οποίες δημιουργούσαν και μία
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πιθανότητα αυθαίρετης ποιοτικής αξιολόγησης. Τα αφαιρέσαμε όλα αυτά μετά από
μία πολύ αναλυτική συζήτηση που κάναμε χθες με τους εκπροσώπους
συναδέλφους από τις υπηρεσίες της ευρωπαϊκής επιτροπής και άρα αυτά τα
καινούρια κριτήρια είναι αυτά που θα υποβάλλουμε στην επιτροπή
παρακολούθησης προς έγκριση. Σας ευχαριστώ πολύ.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εισήγησή σας κα Αικατερινιάδου.
Θα ήθελα να εισηγηθώ στην Επιτροπή μία τροποποίηση στη διαδικασία, με
δεδομένο ότι συζητήσαμε τώρα για την εξειδίκευση και τα κριτήρια, να
προχωρήσουμε στην έγκριση της εξειδίκευσης και των κριτηρίων που τα έχουμε και
πρόσφατα και στη συνέχεια να ακολουθήσουν οι υπόλοιπες εισηγήσεις, αν δε
διαφωνείτε. Είναι κάποιος που θέλει να πει κάτι επί των κριτηρίων και της
εξειδίκευσης; Παρακαλώ.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Από την Ομοσπονδία εθελοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων
σχετικά με την εξειδίκευση. Το όνομά σας;
Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας εθελοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων: Είμαι ο
Μακαβός Γιώργος, της PROTECTA Σταυρούπολης. Σχετικά με την εισήγηση της κας
Καρατζιά, μια απορία πριν προχωρήσουμε στην έγκριση. Στον άξονα 9.3.1 στα
συμβουλευτικά κέντρα, ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών κλπ. και στον
άξονα επίσης 9.Α.1 που είναι επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και
υποδομών υγείας. Η παρέμβασή μου καθαρά ενημερωτική ότι υπάρχει ένα κενό με
τη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το περίφημο ΕΚΑΓΓ ή
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Βοήθειας, το περίφημο τηλέφωνο 197, το
τριψήφιο που στη Θεσσαλονίκη εδώ και 10 χρόνια περίπου από τη σύστασή του
λειτουργεί μόνο πενθήμερο και ποτέ Σαββατοκύριακο ή απόγεμα. Γι’ αυτό
παρεμβαίνω και μόνο για να εξειδικευθεί κάποια στιγμή και αυτή η μονάδα
παροχής υπηρεσιών γιατί είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο για την υποστήριξη των
ευπαθών ομάδων και ειδικά των προβληματικών κοινωνικών ομάδων. Ευχαριστώ
πολύ.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Ευχαριστούμε για την πληροφόρηση. Πραγματικά αυτά τα στοιχεία
μας βοηθούν αλλά θα πρέπει να απευθύνονται στο φορέα πολιτικής προκειμένου
να ενσωματώνονται και να τα στέλνει σε μας ως προτάσεις προκειμένου να
εξειδικεύονται. Ευχαριστούμε.
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας: Άλλος υπάρχει επί των κριτηρίων
ξαναλέω και της εξειδίκευσης; Όχι γενικότερες τοποθετήσεις, θα κάνουμε στο τέλος.
Ορίστε.
Εκπρόσωπος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείο ΠΕΚΑ, τομέας Περιβάλλοντος &
Ενέργειας: Ευχαριστώ πολύ κε Πρόεδρε, λέγομαι Κούρτελη κι εκπροσωπώ το
Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας: Το ξέρουμε πολύ καλά.
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Εκπρόσωπος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείο ΠΕΚΑ, τομέας Περιβάλλοντος &
Ενέργειας: Θέλω να πω κάποια πράγματα επί των κριτηρίων και της εξειδίκευσης
γιατί ακούστηκαν διάφορα θέματα σε άξονες που δεν έχει γίνει εξειδίκευση και
αφορούν το περιβάλλον, εστιασμένα κυρίως στις αυτοδεσμεύσεις και στις
προϋποθέσεις που εκκρεμούν προκειμένου να εξειδικευθούν αυτοί οι άξονες. Αν
θεωρείτε ότι δεν είναι της παρούσης να τα πω στο τέλος.
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας: Καλύτερα να τα πείτε στο τέλος για να
έχουμε συνολική εικόνα.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Τότε μόνο κάτι επί των κριτηρίων. Στη δεύτερη ομάδα κριτηρίων εκεί
που αναφέρεται το θέμα: οι οριζόντιες πολιτικές μεταξύ των οποίων και η αειφόρος
ανάπτυξη επειδή αναφέρεται γενικά, αν η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο, θα θέλαμε μια
διατύπωση ανάλογη με τις άλλες, η οποία να λέει τήρηση της εθνικής και κοινοτικής
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και προώθηση της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης,
όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του γενικού Κανονισμού για τα ταμεία.
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας: Ναι, δε διαφωνούμε. Νομίζω ότι είναι μια
καλή προσθήκη.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Μακεδονίας: Θα μιλήσει η κα Αθανασία... που έχει συγκροτήσει.

Κεντρικής

Εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης: Ήθελα να πω το εξής. Να
μην αναφερόμαστε σε ένα μοναδικό άρθρο του Κανονισμού μέσα στα κριτήρια
διότι υπάρχουν και άλλα άρθρα σε άλλους ειδικότερους κανονισμούς, που αν
στοχεύσουμε μόνο στο άρθρο 8 του γενικού Κανονισμού, μας αφαιρεί τη
δυνατότητα να το δούμε πιο σφαιρικά.
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας: Μας καλύπτει όμως η κείμενη νομοθεσία
κλπ.;
Εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης: Το θέμα μας είναι να μην
αναφέρεται γενικά η αειφόρος ανάπτυξη. Ενώ στα άλλα λέει τήρηση της
νομοθεσίας για προσβασιμότητα κλπ. αν μπορούσαμε να το κάνουμε...
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Συμφωνούμε, το λεκτικό να γίνει, απλώς να μην πούμε άρθρο τάδε
του Κανονισμού.
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας: Ωραία να μην αναφερθούμε στο άρθρο
αλλά στα υπόλοιπα που είπατε να τα βάλουμε μέσα για να είμαστε συνεπείς. Άρα
εγκρίνονται τα κριτήρια και η εξειδίκευση; Πολύ ωραία. Προχωράμε τώρα κα
Ωραιοπούλου.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Μακεδονίας: Θα παρακαλέσω τώρα...

ΕΠ

Περιφέρειας

Κεντρικής

Ομιλών: Ή του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Βοήθειας, το περίφημο τηλέφωνο 197,
το τριψήφιο, που στη Θεσσαλονίκη εδώ και 10 χρόνια περίπου από τη σύστασή του
λειτουργεί μόνο πενθήμερο και ποτέ Σαββατοκύριακο ή απόγευμα. Γι’ αυτό
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παρεμβαίνω και μόνο για να εξειδικευτεί κάποια στιγμή και αυτή η μονάδα
παροχής υπηρεσιών γιατί είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο για την υποστήριξη των
ευπαθών ομάδων και ειδικά των προβληματικών κοινωνικών ομάδων. Ευχαριστώ
πολύ.
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας: Ναι, ευχαριστούμε για την πληροφόρηση.
Πραγματικά αυτά τα στοιχεία μας βοηθούν, αλλά θα πρέπει να απευθύνονται στο
φορέα πολιτικής, προκειμένου να ενσωματώνονται και να τα στέλνει σε μας ως
προτάσεις, προκειμένου να εξειδικεύονται. Ευχαριστούμε.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Ναι, θα παρακαλέσω τον κ. Κωστάρα, να παρουσιάσει τη στρατηγική
της έξυπνης εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Γεώργιος Κωστάρας, Στέλεχος Μονάδας Α1 Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Καλημέρα σε όλους. Η έξυπνη εξειδίκευση
αποτελεί μια νέα ιδέα, ένα φρέσκο concept το οποίο εισήχθη από την επιτροπή πριν
από περίπου 10 χρόνια. Η κεντρική ιδέα πίσω από την έξυπνη εξειδίκευση τη RIS 3
είναι ότι θα πρέπει για λόγους ανταγωνιστικότητας να σταματήσει ο
κατακερματισμός των ερευνητικών προσπαθειών στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, να
σταματήσει η σποραδική διάθεση πόρων για έρευνα πάνω στο ίδιο θεματικό
αντικείμενο, και αντίθετα να αναδιοργανώσουμε εν είδει αν θέλετε ενός
αναδασμού ερευνητικού, τις προσπάθειες των ερευνητικών ιδρυμάτων σε
μεγαλύτερες υποδομές, έτσι ώστε να επιτύχουμε οικονομίες κλίμακας και
μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των διατιθέμενων πόρων. Έτσι
λοιπόν, η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, πρακτικά είναι μία στρατηγική για την
έρευνα και καινοτομία, η οποία όμως εστιάζει σε συγκεκριμένους τομείς,
δραστηριότητες ή σημεία αλυσίδας αξίας του παραγωγικού συστήματος, τα οποία
παρουσιάζουν υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό, κρίσιμη μάζα και εσωστρέφεια.
Παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία μπορεί να εξελιχθούν ώστε ο
τομέας να αναδειχθεί σε πρωταθλητή σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο επίπεδο.
Να δούμε λίγο τώρα, τι είναι η RIS. Σύμφωνα με τον κανονισμό η RIS είναι μια
ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού των Περιφερειών, η οποία βασίζεται στην
έρευνα και στην καινοτομία, και έχει ως κεντρική ιδέα, κεντρική βάση, την
επιχειρηματική ανακάλυψη την οποία θα αναλύσουμε παρακάτω. Πρακτικά
μιλώντας, η RIS είναι η στρατηγική των Περιφερειών, και της δικής μας, για την
έρευνα και την καινοτομία. Η οποία όμως, όπως είπαμε και πριν, εστιάζει σε
συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας οι οποίοι εμφανίζουνε υψηλό αναπτυξιακό
δυναμικό. Αυτή είναι η διαφορά της από τις προηγούμενες στρατηγικές καινοτομίας
που αναπτύσσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Πέραν της στρατηγικής σημασίας,
υπάρχει όπως αναφέρθηκε και πριν, μια πολύ πρακτική σημασία της RIS. Η RIS είναι
η πρώτη αιρεσιμότητα, ο πρώτος εκ των προτέρων όρος, προϋπόθεση, που πρέπει
να πληρείται προκειμένου να διασφαλιστούν οι πόροι για δημοσίευση
προσκλήσεων για έργα καινοτομίας. Λέει λοιπόν η αιρεσιμότητα, ότι προκειμένου
να δημοσιευτούν προσκλήσεις για έργα καινοτομίας πρέπει να υφίσταται
περιφερειακή και εθνική στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης. Η περιφερειακή
στρατηγική η δική μας, όπως θα πούμε παρακάτω, έχει ολοκληρωθεί και έχει

30

υποβληθεί επισήμως και αναμένει έγκριση. Θαρρώ πως και η εθνική είναι σε ένα
πάρα πολύ προχωρημένο στάδιο, αν δεν έχει ήδη βγει το τελικό κείμενο. Να δούμε
λίγο τώρα ένα πολύ σημαντικό σλάιντ για το τι δεν είναι η RIS. Η RIS ως νέο concept,
και φρέσκο concept, όπως κάθε μια φρέσκια ιδέα συνάντησε πολλές δυσκολίες στο
να γίνει κατανοητή, να περάσει ως concept στο παραγωγικό σύστημα, και να την
ενστερνιστούν οι φορείς οι οποίοι στη συνέχεια θα υλοποιήσουν τις παρεμβάσεις
της. Η RIS λοιπόν δεν είναι πρόγραμμα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι.
Ως εκ τούτου, η RIS δεν έχει δικό της προϋπολογισμό, και μάλιστα δεν έχει δικό της
διασφαλισμένο προϋπολογισμό. Βασίζεται στα τομεακά και τα επιχειρησιακά
προγράμματα προκειμένου να αντλήσει πόρους. Η RIS δεν έχει ημερομηνία λήξης,
δεν έχει προγραμματική περίοδο. Η δική μας RIS έχει ένα ορίζοντα δεκαετίας. Άλλες
Περιφέρειες μπορεί να επιλέξουν πιο σύντομο ή μακρύτερο διάστημα υλοποίησης.
Η RIS δεν επιβάλλεται από πάνω μέσω κανονισμών, αντίθετα προκύπτει με μια
διαδικασία εκ των κάτω bottom up. Το δυσκολότερο απ’ όλα είναι ότι η RIS δεν
έχει, σε εισαγωγικά βαλμένο «περιορισμούς». Αυτό σημαίνει πως η διαδικασία
εκπόνησης έχει πάρα πολλούς βαθμούς ελευθερίας, άρα απαιτεί πολύ μεγαλύτερο
κόπο από πλευράς του αποφασίζοντα, προκειμένου αν θέλετε να οργανώσει αυτό
το αχανές σύστημα πληροφοριών που λαμβάνει απ’ το παραγωγικό του σύστημα,
να το οργανώσει σε στρατηγική, σε στόχους, σε όραμα και σε διαδικασίες. Να
πούμε λίγα πράγματα για την επιχειρηματική ανακάλυψη, που είναι η κεντρική ιδέα
πίσω από τη RIS. Η επιχειρηματική ανακάλυψη, όπως το όνομά της λέει, είναι η
διαδικασία αναζήτησης και ανακάλυψης τομέων, δραστηριοτήτων ή περιοχών, στα
αγγλικά είναι nissis, στα ελληνικά θα μπορούσε να πει κανείς φωλιές ή θύλακες,
όπως, το λέμε όπως θέλουμε, περιοχών εν πάση περιπτώσει στο παραγωγικό
σύστημα κάθε Περιφέρειας, οι οποίες παρουσιάζουνε πολύ υψηλό αναπτυξιακό
δυναμικό. Περιοχές που έχουνε συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων τομέων,
και οι οποίες με τη χρήση καινοτομίας, με την υιοθέτηση προϊόντων ή υπηρεσιών
καινοτομίας, θα μπορούν να εκτοξεύσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και να
αναχθούν σε πρωταθλητές σε εθνικό ή παγκόσμιο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή είναι
μια διαδικασία αρκετά επίπονη, διότι πρέπει να, αν επιτραπεί η έκφραση, να
σαρωθεί όλο το παραγωγικό σύστημα, το επιχειρηματικό σύστημα της περιφέρειας,
και στο πλάτος του και στο βάθος του, και από κει να προκύψουν εκείνες οι
διαδικασίες οι οποίες πραγματικά αξίζει να ενισχυθούν μέσω της RIS, και οι οποίες
πραγματικά έχουν το δυναμικό να δείξουν την εξωστρέφεια που έχει ανάγκη η
περιφέρεια. Υπάρχουν κάποια βήματα όπως ορίζονται στον κανονισμό της RIS, τα
οποία κάθε περιφέρεια, όπως και η δική μας ακολούθησε, προκειμένου να συντάξει
τον οδηγό της RIS. Τα βήματα αυτά είναι έξι. Το πρώτο βήμα, είναι η διασφάλιση
ευρείας συμμετοχικής διαδικασίας. Η ενεργοποίηση δηλαδή του συνόλου του
παραγωγικού και ακαδημαϊκού συστήματος της περιφέρειας. Το δεύτερο βήμα,
είναι η ανάλυση του περιβάλλοντος καινοτομίας της περιφέρειας. Το τρίτο βήμα
είναι η ανάπτυξη ενός οράματος. Ενός φάρου ο οποίος θα φωτίζει στο βάθος του
χρόνου, τα βήματα για την ανάπτυξη των δράσεων έρευνας και καινοτομίας.
Τέταρτο βήμα και πολύ σημαντικό, το σημαντικότερο ίσως όλων, είναι η επιλογή
τομέων πρωταθλητών. Η επιλογή δηλαδή των τομέων εκείνων και των αντίστοιχων
δραστηριοτήτων οι οποίοι θα ενισχυθούν μέσω της RIS. Το πέμπτο βήμα, είναι η
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ανάπτυξη σχεδίων δράσης για την υλοποίηση των παρεμβάσεων της RIS. Και το
έκτο, είναι η ανάπτυξη ενός στιβαρού μηχανισμού διαχείρισης και
παρακολούθησης της στρατηγικής. Θα δούμε λίγο τα βήματα ένα – ένα. Δε θα σας
κουράσω με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Το βήμα πρώτο είναι η διασφάλιση
ευρείας συμμετοχής. Αυτό έγινε μέσω της δημιουργίας του δικτύου
εμπειρογνωμόνων RIS, το οποίο ξεκίνησε με απόφαση του Περιφερειάρχη, το Μάιο
του 2013, συγκέντρωσε, έφερε μαζί εκπροσώπους της λεγόμενης τριπλής έλικας,
ήτοι των φορέων περιφερειακής διοίκησης, τω φορέων εκπροσώπων των
ακαδημαϊκών ερευνητικών ιδρυμάτων, και των φορέων της επιχειρηματικής
κοινότητας. Το δίκτυο αυτό, μέσω μιας σειράς τεσσάρων κύκλων διαβούλευσης,
που ήτανε και φυσικοί αλλά ηλεκτρονικοί, έδωσε τα στοιχεία εκείνα που
χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της στρατηγικής μας. Το
δεύτερο βήμα είναι η ανάλυση του περιβάλλοντος καινοτομίας της περιφέρειας.
Μια ανάλυση, ιδιαίτερα αναλυτική, και νομίζουμε πάρα πολύ επιτυχής, η οποία
είναι αναρτημένη και στο site μας. Είναι η ανάλυση η οποία έδωσε σημαντικό υλικό
για τη διαμόρφωση της στρατηγικής. Βήμα τρίτο, η διαμόρφωση του οράματος της
περιφέρειας. Το όραμα της περιφέρειας κινείται γύρω από την επιδίωξη να
καταστεί η ΠΚΜ ένας κόμβος καινοτομίας μες στην επόμενη δεκαετία. Βασικοί
πυλώνες αυτού, αυτής της επιδίωξης είναι: Πρώτον, το ανθρώπινο δυναμικό. Η
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, των ανθρώπινων πόρων που εμπλέκονται
στην καινοτομία, που εμπλέκονται στην παραγωγή. Και δεύτερον, η διαμόρφωση
κουλτούρας, καινοτομίας και περιβάλλοντος καινοτομίας στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας. Το όραμα αυτό αναλύεται σε πέντε στρατηγικούς στόχους,
τους οποίους δεν ξέρω αν έχει νόημα να τους διαβάσουμε εν τάχει, να το
προχωρήσουμε για λόγους ταχύτητας, επίσης περιλαμβάνει τρεις πυλώνες
παρεμβάσεων, εν τάχει η δημιουργία γνώσης απ’ τα ερευνητικά ιδρύματα, η
διάχυση γνώσης μέσω συνεργατικών σχηματισμών, και η αξιοποίηση γνώσης, που
σημαίνει ενίσχυση των επιχειρήσεων για να υιοθετήσουν καινοτόμες λύσεις. Το
βήμα τέσσερα, το σημαντικότερο όλων, είναι η επιλογή των τομέων οι οποίοι θα
ενισχυθούν. Τα κριτήρια που χρησιμοποιήσαμε πριν δούμε τους τομείς είναι η
χρήσιμη μάζα. Θέλουνε η δραστηριότητα αυτή να έχει πολλές επιχειρήσεις με
επενδύσεις και έμπειρο δυναμικό. Είτε είναι διοικητικό, είτε επιστημονικό, είτε
εργατικό. Χρήσιμη μάζα. Δεύτερο, είναι το δυναμικό καινοτομίας, ο τομέας πρέπει
να έχει δυναμικό να απορροφήσει καινοτομία. Πρέπει να χρειάζεται καινοτομία. Και
τρίτον, η εξωστρέφεια. Μικρή – μεγάλη, η οποία με τη χρήση καινοτομίας θα
μεγαλώσει περαιτέρω. Οι τομείς που επιλέξαμε είναι τέσσερις. Βλέπουμε δύο που
είναι μάλλον αναμενόμενες επιλογές, είναι ο Τουρισμός και το Αγροτοδιατροφικό
Σύμπλεγμα, που απ’ ότι γνωρίζουμε όλες οι Περιφέρειες της Ελλάδας έχουν
υιοθετήσει. Είναι μία τρίτη, η οποία είναι ιδιαιτερότητα της Κεντρικής Μακεδονίας
και κάποιων άλλων περιφερειών, είναι τα υλικά, στα οποία εντάσσουμε κυρίως τα
δομικά υλικά, αλλά και χημικές διεργασίες, και είναι μία τέταρτη η οποία απ’ όσο
γνωρίζω είναι αποκλειστικότητα της Κεντρικής Μακεδονίας, είναι η ένδυση και η
κλωστοϋφαντουργία. Ένας τομέας, που για μας έχει συνδεθεί ως τομέας με ανάγκη
μετασχηματισμού. Πράγματι η κλωστοϋφαντουργία, η ένδυση κυρίως στην Κεντρική
Μακεδονία μετασχηματίζεται από μόνη της, από μία παραδοσιακή οικονομία με
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επενδύσεις έντασης κεφαλαίου εργασίας, σε ένα νέο μοντέλο, που αποκτά
χαρακτηριστικά έντασης γνώσης και σίγουρα έχει στοιχεία πλέον παροχής
υπηρεσιών, όπου ποια οι επιχειρήσεις παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης των
σημείων της αλυσίδας αξίας στην παραγωγή και διάθεση προϊόντος, υπηρεσίας
διαχείρισης logistics, όπως επίσης και υπηρεσίες προώθησης και branding. Άρα
λοιπόν για μας, ο τομέας είναι πολύ σημαντικός, έχει μεγάλη εξωστρέφεια, έχει
δυναμικό το οποίο δε πρέπει να αφήσουμε να χαθεί. Παράλληλα με τους τέσσερις
τομείς πρωταθλητές, έχουμε επιλέξει και τέσσερις τομείς πρωταθλητές οριζόντιας
υποστήριξης, που πρακτικά είναι τεχνολογίες που υποστηρίζουν όλο το παραγωγικό
φάσμα της Κεντρικής Μακεδονίας. Και είναι οι τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών, οι τεχνολογίες ενέργειας, οι τεχνολογίες περιβάλλοντος και οι
τεχνολογίες διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας ή οι τεχνολογίες logistics. Αυτές οι
τεχνολογίες αναμένετε να συνεισφέρουν οριζόντια σε όλους τους παραπάνω τομείς
που έχουμε επιλέξει. Τώρα, ίσως να μην σας πω πάρα πολλά πράματα για την
εξειδίκευση σε κάθε τομέα, πάντως για κάθε τομέα που έχουμε επιλέξει, μιλάμε για
εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών και προϊόντων, τα οποία θα προσδώσουνε
ιδιαίτερα προστιθέμενη αξία σε επιλεγμένα τμήματα της αλυσίδας αξίας των
τομέων. Μιλάμε για τον αγροτικό τομέα, για νέο πολλαπλασιαστικό υλικό, νέα
τρόφιμα, τρόφιμα που είναι φάρμακα για ειδικές κατηγορίες παθήσεων,
τροφοφάρμακα, για νέες συσκευασίες και για νέους τρόπους προώθησης. Για τον
τουρισμό νέα μοντέλα, νέα μοντέλα διαχείρισης γνώσης, νέα μοντέλα
επιχειρηματικής δραστηριότητας, νέα μοντέλα, νέες πλατφόρμες διαχείρισης
γνώσης, όπως μια πρωτοβουλία που έχουμε, το DMS, το σύστημα διαχείρισης
προορισμού. Για τα υλικά και την ένδυση, θα τα πω μαζί γιατί είναι ίδια, μιλάμε για
νέα πολυλειτουργικά υλικά όπου το υλικό έχει την παραδοσιακή λειτουργία του,
προστατεύει από τη ζέστη, το κρύο ή τη βροχή, ταυτόχρονα όμως έχει κι άλλες
λειτουργίες, όπως για παράδειγμα αν μιλάμε για την ένδυση, μέτρηση πίεσης
θερμοκρασίας, αν μιλάμε για τα υλικά μέτρηση πίεσης θερμοκρασίας ή βάρους.
Είναι πάρα πολλές οι εφαρμογές, θα μπορέσετε να τις δείτε αναλυτικά στην
στρατηγική RIS την οποία έχουμε επισυνάψει, έχουμε στείλει στο υλικό της ΕΠΑ. Τα
περνάω λοιπόν γρήγορα, περνάω γρήγορα τις εξειδικεύσεις. Πάμε τώρα στο βήμα
πέντε, που είναι ανάπτυξη σχεδίων δράσης. Σχέδιο δράσης τι σημαίνει; Ένα πιστικό
κείμενο το οποίο συνδέει τη στρατηγική μου με το μείγμα πολιτικής που σκέφτομαι
να ακολουθήσω, και τις πηγές χρηματοδότησης για το πώς θα υλοποιηθεί κάθε
δράση, όλα αυτά στο πεδίο του χρόνου. Εμείς λοιπόν έχουμε φτιάξει αναλυτικά
σχέδια δράσης για κάθε ειδικό στρατηγικό στόχο, για κάθε πυλώνα παρέμβασης,
και για κάθε πηγή χρηματοδότησης. Όπου ως πηγή χρηματοδότησης νοείται το
επιχειρησιακό μας πρόγραμμα, τα τομεακά προγράμματα, ενδεικτικά λέω το
ΕΠΑΝΕΚ και Αγροτική Ανάπτυξη, κι οποιαδήποτε άλλη Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
όπως ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ. Λοιπόν, φτάνουμε τώρα σε ένα προϋπολογισμό, αθροίζοντας
τους επιμέρους προϋπολογισμούς των σχεδίων δράσης, ο οποίος ανέρχεται στα
435.000.000 ευρώ συνολική δαπάνη, εκ των οποίων τα 240.000.000 περίπου είναι
δημόσια δαπάνη. Θα έρθει δηλαδή από προγράμματα. Το υπόλοιπο είναι ιδιωτική
συμμετοχή. Μια ενδεικτική κατανομή, πολύ χονδρικά, αναμένουμε περίπου
90.000.000 ευρώ απ’ το πρόγραμμά μας. 20.000.000 ευρώ, αυτό στατιστικά, από
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τον ΟΡΙΖΟΝΤΑ, διότι πια έχουν λίγο αλλάξει τα δεδομένα του ΟΡΙΖΟΝΤΑ, αλλά
στατιστικά η Περιφέρειά μας μπορεί να ντύσει αυτό το ποσό, και τα υπόλοιπα απ’
τα υπόλοιπα Υπουργεία, απ’ τα υπόλοιπα τομεακά προγράμματα. Τώρα, βήμα έξι. Ο
μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης. Η RIS έχει προτείνει έναν αρκετά
στιβαρό μηχανισμό παρακολούθησης τριών επιπέδων, που έχει πάνω το
Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας, όπως ορίζει και ο πρόσφατος νόμος 4310
του 2014, έχει μια ενδιάμεση δομή διαχείρισης, και κάτω, το τρίτο επίπεδο είναι οι
κοινότητες γνώσεις ή οι φορείς να το πούμε πρακτικά, οι επιχειρηματικοί φορείς οι
οποίοι θα υλοποιήσουν τις παρεμβάσεις. Παράλληλα με το σύστημα διαχείρισης
αυτό, υπάρχει ένα πλαίσιο δεικτών, ένα αποτελεσματικό πλαίσιο δεικτών, το οποίο
θα χρησιμοποιηθεί για να παρακολουθήσουμε την αποδοτικότητα και
αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων της RIS. Το πλαίσιο αυτό δεικτών είναι
εναρμονισμένο με το Εθνικό, είναι εναρμονισμένο και με το πλαίσιο του
προγράμματος, και νομίζουμε πως είναι αρκετά επιτυχημένο. Τώρα, η RIS 3 της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έγινε αποδεκτή, εγκρίθηκε από το
Περιφερειακό Συμβούλιο στις αρχές του χρόνου, υπεβλήθη επισήμως στην
πλατφόρμα SFC, κατόπιν θετικής άποψης του αξιολογητή απ’ τις υπηρεσίες
κοινότητας, και τώρα αναμένει έγκριση. Επίσημη έγκριση απ’ την κοινότητα. Τώρα,
να δούμε λίγο κάποια βήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη RIS. Ένα και
σημαντικό βήμα, είναι η εξειδίκευση της επιχειρηματικής ανακάλυψης. Η
επιχειρηματική ανακάλυψη είπαμε ότι είναι ο εντοπισμός τομέων τα οποία έχουνε,
αξίζει να ενισχυθούν από τη RIS. Στη δεύτερη φάση της επιχειρηματικής
ανακάλυψης θέλουμε να καλέσουμε πια τους φορείς των τομέων που πρόκειται να
ενισχυθούν, για να εξειδικεύσουν τις προτάσεις τους σε επίπεδο έργου. Ένα
δεύτερο βήμα που είναι σε εξέλιξη, είναι το να, το να φέρουμε, να συνεχιστεί η
προσπάθεια ομογενοποίησης του συστήματος δεικτών του Περιφερειακού με το
Εθνικό. Είναι χρήσιμο όλα, όλα τα μεγάλα προγράμματα να έχουν ένα κοινό πλαίσιο
δεικτών παρακολούθησης και των προγραμμάτων των επιχειρησιακών και της RIS
ώστε οι δείκτες αυτοί να είναι χρήσιμοι, να μπορούν να αθροίζονται, να είναι
ενιαίοι ώστε να μπορούν να δίνουνε πληροφορία υψηλής προστιθέμενης αξίας
προς τις κρατικές υπηρεσίες. Το τρίτο, είναι η ενδυνάμωση, η διαμόρφωση ενός
στιβαρού μηχανισμού διακυβέρνησης. Είμαστε σε διαδικασία επιλογής των μελών
του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας, και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα
έχουμε τα μέλη του. Πρέπει σιγά – σιγά να αρχίσουμε να συντονιζόμαστε και με το
Εθνικό Δίκτυο Καινοτομίας, ώστε να αρχίσει ο μηχανισμός να παίρνει βηματισμό και
να λειτουργεί. Τέλος, έχουμε την εξειδίκευση πιλοτικών δράσεων για κάθε θεματικό
στόχο, για τους θεματικούς στόχους 1,2,3, του προγράμματος, έχουμε επιλέξει από
μία εμβληματική δράση την οποία θα θέλαμε να δούμε άμεσα να υλοποιείτε
πιλοτικά και σε συνέχεια να επεκτείνεται τόσο στη δική μας επικράτεια, στην
επικράτεια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όσο ενδεχομένως και σε Εθνικό
επίπεδο. Οι τρεις αυτές δράσεις είναι για το θεματικό στόχο 1. Η δημιουργία ενός
one stop shop, κόμβου διαχείρισης καινοτομίας, κόμβου διαχείρισης προσφοράς
και ζήτησης καινοτομίας, όπου θα γίνει σε συνεργασία των Ερευνητικών Ιδρυμάτων
με τον επιχειρηματικό κόσμο, όπου ο επιχειρηματίας θα γνωρίζει ποιος και με ποιες
συνθήκες, και ενδεχομένως με ποιο κόστος παρέχει καινοτομία, και αντίθετα το
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ίδρυμα θα γνωρίζει ποιες οι τάσεις, ποιες οι ζητούμενες καινοτομίες, ποιες οι
ζητούμενες περιοχές έρευνας απ’ τον επιχειρηματικό κόσμο. Έτσι ώστε να γίνει
αυτό που στα αγγλικά λέμε matching, να γίνει αυτό το ταίριασμα προσφοράς και
ζήτησης σε επίπεδο καινοτομίας. Στο θεματικό στόχο 2, μια ευρηματική
πρωτοβουλία που θα μπορούσε να γίνει πιλοτική δράση στη Θεσσαλονίκη, η
δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού, DMS. Το Σύστημα
Διαχείρισης Προορισμού υπάρχει σε κάθε μεγάλη πόλη της Ευρώπης, με κλασικό
και ωραίο παράδειγμα τη Βαρκελώνη. Και τελειώνω, δε λέω κάτι άλλο, στο
θεματικό στόχο 3, δράσεις πιλοτικές για τη μείωση κόστους παραγωγής που μπορεί
να έχει σχέση με τη μείωση κόστους χρήσης ενέργειας, νερού ή τη βελτιστοποίηση
παραγωγικών διαδικασιών. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Ευχαριστούμε πολύ και μείς. Και τώρα θα γίνει η παρουσίαση της
άλλης αιρεσιμότητας που έχουνε τα Περιφερειακά Προγράμματα. Δηλαδή η
Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη. Θα παρακαλέσω όλους τους
εισηγητές στη συνέχεια, διότι είμαστε εκτός χρόνου, να κάνουν τις παρουσιάσεις
τους στο μισό του χρόνου που έχουν υπολογίσει αρχικά. Ευχαριστώ.
Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος, Στέλεχος Μονάδας Α1 Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Αρχίζοντας από μένα, σωστά;
Καλημέρα σας και από εμένα. Θα σας παρουσιάσω κάποια στοιχεία σύντομα της
Περιφερειακής Στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη. Το συνολικό κείμενο το έχετε
στη διάθεσή σας, έχει αναρτηθεί μαζί με όλο το υλικό της επιτροπής, οπότε θα
δούμε κάποια βασικά στοιχεία. Ας δούμε καταρχήν τι είναι η ΠΕΣΚΕ, η
Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης. Ουσιαστικά ένα στρατηγικό κείμενο
αφορά στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, στην καταπολέμηση της φτώχειας,
και στην καταπολέμηση των διακρίσεων, κάθε μορφής διακρίσεων. Αυτός είναι και
ολόκληρος ο τίτλος της Περιφερειακής Στρατηγικής, απλά για λόγους συντομίας την
λέμε Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη. Περιλαμβάνει όλες αυτές,
μάλλον και τις τρεις αυτές βασικές αρχές και έννοιες. Όπως είπε και η κα
Ορεοπούλου, αποτελεί αιρεσιμότητα για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 η
οποία πια έχει εκπληρωθεί. Ποια είναι η βασική φιλοσοφία, ποιος είναι ο
στρατηγικός στόχος. Ουσιαστικά θέλουμε αυτή η στρατηγική να οδηγήσει σε μια
σειρά παρεμβάσεων, που θα ενισχύσουν την προσπάθεια των ευπαθών ομάδων
πληθυσμού να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν στην καθημερινότητά
τους, και όλοι ξέρουμε πολύ καλά πόσα και πολλά, ότι είναι και πολλά και πολύ
σημαντικά ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αυτή η δύσκολη καθημερινότητα που
βιώνουν. Ουσιαστικά θέλουμε μέσα απ’ αυτή τη στρατηγική να πάμε σε
παρεμβάσεις που θα έχουνε αποτέλεσμα απτό, ώστε να επαναφέρουνε αυτοί οι
άνθρωποι, αυτές οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού τη ζωή τους σε φυσιολογικούς
ρυθμούς. Ποιες είναι αυτές οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Τ’ ακούμε συχνά,
υπάρχουν πολλοί ορισμοί, πολλές έννοιες, ουσιαστικά προσπαθώ λίγο να
αποτυπώσω την ουσία. Ουσιαστικά είναι οι ομάδες που απειλούνται με κοινωνικό
αποκλεισμό. Είτε αυτός αφορά την αγορά εργασίας, είτε την κοινωνική ζωή, είτε την
πρόσβαση σε άλλα κοινωνικά και δημόσια αγαθά. Αυτές είναι οι ευπαθείς ομάδες
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πληθυσμού, και θα δούμε παρακάτω τις κατηγοριοποιήσεις τους. Πού βασίζεται
τώρα η Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης. Ασφαλώς εναρμονίζεται
πλήρως με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020. Σε Εθνικό επίπεδο βασίζεται σε ένα
οριζόντιο πλαίσιο αρχών, το οποίο έχει οριστεί μέσα απ’ την Εθνική Στρατηγική για
την Κοινωνική Ένταξη, γνωστή και ως ΕΣΚΕ ή αλλιώς το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
για την Κοινωνική Ένταξη. Η συνάφεια με την Εθνική Στρατηγική είναι εμφανείς στο
κείμενο, σε πολλά σημεία του κειμένου το οποίο έχετε στη διάθεσή σας. Εδώ σε ένα
πίνακα προσπαθώ λίγο να αποτυπώσω αυτή τη συνάφεια, μπορείτε να δείτε ότι οι
επιχειρησιακοί άξονες της εθνικής στρατηγικής συνάδουν πλήρως με τους πυλώνες
που έχουν επιλεγεί από μας για την Περιφερειακή Στρατηγική, για την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτός ο πίνακας υπάρχει και μέσα στο συνολικό κείμενο
στρατηγικής και δείχνει, είναι μια μήτρα συνάφειας πολύ ξεκάθαρη σε όλους. Αξίζει
να σημειωθεί εδώ ότι η Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη έχει
επίσης συνέργεια και συνάφεια και με το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης που έχει
εκπονηθεί και εγκριθεί, για μια συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού, για τους Ρομά.
Στο κομμάτι λοιπόν που η Περιφερειακή Στρατηγική αφορά σ’ αυτή την
περιθωριοποιημένη κοινότητα, υπάρχει άμεση συνέργεια με το σχέδιο δράσης που
επίσης έχει εκπονηθεί. Να δούμε λίγο ποιοι είναι οι κύριοι ωφελούμενοι. Είναι
αυτοί που βλέπετε, οι περισσότεροι εκ των οποίων αναφέρονται και στο νόμο 4019
του 2011. Ουσιαστικά είναι αρκετές ομάδες συμπολιτών μας, αν θέλουμε να
κατηγοριοποιήσουμε τους κύριους ωφελούμενους, αν θέλουμε να
κατηγοριοποιήσουμε τις ευπαθείς ομάδες, αυτές χωρίζονται στις ευάλωτες ομάδες,
που ξέρουμε ότι είναι τα άτομα με αναπηρία, κάποια άλλα παραδείγματα είναι οι
ανήλικοι παραβάτες, φυλακισμένοι – αποφυλακισμένοι, εξαρτημένοι –
απεξαρτημένοι και οροθετικοί. Αυτοί, αυτές οι ομάδες πληθυσμού ανήκουν στις
ευάλωτες ομάδες. Υπάρχουνε ειδικές ομάδες, παραδείγματα είναι οι άνεργοι, οι
μετανάστες, γυναίκες θύματα κακοποίησης, και οι υπόλοιπες ομάδες που βλέπετε
στη διαφάνεια. Και τέλος υπάρχει και μια άλλη, υποκατηγορία θα μπορούσαμε να
την πούμε, και για λόγους διαχειριστικούς το έχουμε κάνει αυτό, είναι οι λοιπές
ομάδες. Εδώ πέρα χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι φτωχοί εργαζόμενοι,
ηλικιωμένοι οι οποίοι δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα αυτή τη στιγμή, άστεγοι,
αυτή οι ομάδα μάλιστα έχει πληθύνει τα τελευταία χρόνια με τις δυσκολίες που
υπάρχουν, νοικοκυριά χωρίς εργαζόμενο, ρομά, κλπ. Τώρα, πολύ σύντομα κάποια
στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση στην Περιφέρεια. Για να μπορέσουμε να
προχωρήσουμε στο Στρατηγικό Κείμενο, χρειαζόταν προφανώς να δούμε στην αρχή
το προφίλ της Περιφέρειας αυτή τη στιγμή. Η καταγραφή των ποιοτικών και
ποσοτικών δεδομένων που κάναμε βασίστηκε τόσο σε επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
και του ΟΑΕΔ, τα οποία είναι του τελευταίου τριμήνου του 2014, όσο και στα
ερωτηματολόγια του θεματικού στόχου 9 που διακινήθηκαν τον περασμένο Μάιο,
Απρίλιο με Ιούνιο του 2014, σε δήμους της περιφέρειας και σε φορείς κοινωνικού
χαρακτήρα, και οι οποίοι μας δώσαν τα στοιχεία όσο αφορά στις ομάδες στόχου και
στις δράσεις που τρέχει ο κάθε δήμος και ο κάθε φορέας γι’ αυτές τις ομάδες. Από
την επεξεργασία αυτών των στοιχείων εκτιμάται ότι στην περιφέρεια υπάρχουνε
περίπου 428.000 άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Εδώ θα ήθελα να
σημειώσω κάτι πολύ σημαντικό. Όπως καταλαβαίνετε πέρα απ’ τα επίσημα στοιχεία
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που σας ανέφερα, τα στοιχεία των δήμων δίνουν μια σοβαρή ένδειξη της
κατάστασης, όσον αφορά τις ομάδες στόχου. Προφανώς όμως, επειδή είναι
στοιχεία τα οποία βασίζονται σε δράσεις και έργα που τρέχει ο κάθε δήμος ή ο κάθε
φορέας κοινωνικού χαρακτήρα στην περιφέρεια, χρίζουν επικαιροποίησης
συνέχεια, δυναμικής επικαιροποίησης όσο προχωράει ο καιρός, την οποία
επικαιροποίηση ασφαλώς και θα λαμβάνουμε υπόψη στις παρεμβάσεις τις οποίες
θα κάνουμε, κυρίως μιλάω για τις παρεμβάσεις που θα γίνουν μέσα από το
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014 – 2020. Τώρα, το τρέχω
διαγραμματικά. Υπάρχει αυτό το υλικό, είναι μια απεικόνιση έτσι πιο εύκολη στα
μάτια μας. Ας πάμε λίγο στη χρονική εξέλιξη της Περιφερειακής Στρατηγικής, για τα
ερωτηματολόγια σας είπα ήδη. Εκπονήθηκε από τους εταίρους 2014 μέχρι το
Φεβρουάριο 2015, αυτό ήταν το χρονικό διάστημα της εκπόνησης στρατηγικής μας.
Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το Μάρτιο του 2015. Πολύ σημαντική διαδικασία,
η οποία είχε μεγάλη συμμετοχή οφείλω να πω, και βοήθησε πάρα πολύ στο να
αλλάξουμε πράγματα προς το καλύτερο και να οριστικοποιήσουμε το κείμενο. Αυτό
έγινε τέλος Μαρτίου και στις 8 Απριλίου εγκρίθηκε απ’ το Περιφερειακό Συμβούλιο
της Κεντρικής Μακεδονίας, έχει τεθεί πια σε ισχύ, και πρέπει να περάσουμε πια
στην ουσία, στις ίδιες τις δράσεις, παρεμβάσεις, κάποιες απ’ τις οποίες
αναφέρθηκαν ήδη, καθώς τις εξειδικεύουμε σ’ αυτό το πρώτο κύμα εξειδίκευσης.
Τώρα, ο σχεδιασμός Περιφερειακός Στρατηγικής. Τέσσερις πυλώνες, 21 μέτρα
πολιτικής και ουσιαστικά αυτά θα οδηγήσουν σε παραπάνω από 40 δυνητικές
δράσεις. Όχι έργα, δράσεις. Κάθε δράση μπορεί να περιλαμβάνει πολλά έργα από
κάτω της. Ο πρώτος πυλώνας αφορά στην καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα μπορείτε να δείτε και στο υλικό. Τρέχω γιατί δεν
έχουμε πολύ χρόνο. Δεύτερος πυλώνας, αφορά στην πρόληψη και καταπολέμηση
αποκλεισμού των παιδιών, εδώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα μπορούσε να
είναι και οι παιδικοί σταθμοί, οι βρεφονηπιακοί και φυσικά και τα ΚΔΑΠ, είτε αυτά
αφορούν σε άτομα με αναπηρία, είτε όχι. Και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί
ολοκληρωμένης φροντίδας. Τρίτος πυλώνας, προώθηση της ένταξης. Σημαντικές
παρεμβάσεις και δω. Εδώ είναι και παρεμβάσεις προώθησης στην απασχόληση, και
επίσης δράσεις για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. Εδώ εντάσσονται και
οι παρεμβάσεις των Κέντρων Κοινότητας ή ευπαθών ομάδων που θα τρέξουν σε
διάφορους, στους δήμους της περιφέρειας. Τέταρτος και τελευταίος πυλώνας, είναι
η καλή διακυβέρνηση των πολιτικών ένταξης. Ουσιαστικά εδώ είναι η προσπάθεια
να δούμε πώς θα συντονίσουμε καλύτερα και θα παρακολουθήσουμε την
υλοποίηση των κοινωνικών αυτών παρεμβάσεων. Ποια είναι τα δυνητικά
χρηματοδοτικά μέσα τώρα για να υλοποιηθεί αυτή η στρατηγική. Το επιχειρησιακό
πρόγραμμα ασφαλώς, εθνικοί πόροι που είναι απαραίτητοι, και μετά διάφορα άλλα
χρηματοδοτικά εργαλεία, σε μικρότερο βέβαια βαθμό, όπως είναι το ταμείο Ασύλου
Μετανάστευσης και Ένταξης, όπως είναι το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους, και τα υπόλοιπα τα οποία μπορείτε γρήγορα να δείτε στην διαφάνεια.
Βέβαια η κύρια πηγή χρηματοδότησης είναι το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της
Περιφέρειας για την περίοδο 2014 – 2020. Ουσιαστικά δύο είναι οι άξονες που είναι
μπροστάρηδες σ’ αυτή την προσπάθεια. Είναι ο άξονας προτεραιότητας 9 Α ο
οποίος είναι απ’ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και ο άξονας
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προτεραιότητας 9 Β που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αθροίζοντας λοιπόν
τα ποσά που είναι διαθέσιμα έχουμε περίπου 179.000.000 ευρώ για δράσεις
Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης. Όπως καταλαβαίνετε είναι η κυριότερη πηγή
χρηματοδότησης για να μπορέσει να υλοποιηθεί η στρατηγική. Τώρα, τι θέλουμε να
πετύχουμε, και κλείνω μ’ αυτό. Ουσιαστικά αυτά που αναφέρονται και στην Εθνική
Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, απλά σε περιφερειακό επίπεδο. Να μειώσουμε τον
αριθμό των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού, να μειώσουμε τον αριθμό των παιδιών που απειλούνται απ’ τη
φτώχεια, να έχουμε πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού όλων
των ευπαθών ομάδων πληθυσμού στις οποίες αναφέρθηκα προηγουμένως. Και
τέλος να έχουμε μια πολιτισμική, κοινωνική, οικονομική ενσωμάτωση των
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων με ταυτόχρονη κατάργηση, να το πω έτσι, των
διακρίσεων που βιώνουν αυτές οι περιθωριοποιημένες κοινότητες καθημερινά.
Ουσιαστικά θέλουμε να οδηγηθούμε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε
μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, η οποία σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς θα
μπορεί να προστατεύει και να βοηθάει πρωτίστως αυτούς που έχουν αυτή τη
στιγμή τη μεγαλύτερη ανάγκη. Τους συμπολίτες μας, και όλοι έχουμε γύρω μας
ανθρώπους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Σας ευχαριστώ πολύ.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Ευχαριστούμε πολύ κι εμείς. Την ίδια καλή πρακτική θα ακολουθήσει
τώρα ο κ. Κρυσταλλίδης, που είναι ο υπεύθυνος Δημοσιότητας του Προγράμματος
και θα παρουσιάσει τη στρατηγική Επικοινωνίας του Προγράμματος.
Αντώνης Κρυσταλλίδης, Στέλεχος Μονάδας Α1 Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Θα προσπαθήσει τουλάχιστον. Θα σας
παρουσιάσω λοιπόν Κυρίες και Κύριοι, καλησπέρα, καλημέρα, καλησπέρα κι από
μένα, τους βασικούς άξονες της Στρατηγικής Επικοινωνίας για το πρόγραμμα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η σύνταξη της οποίας είναι επιταγή του νέου
κανονισμού, για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020. Λοιπόν, η ενημέρωση και
επικοινωνία για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, βασίζεται, ακουμπά πάνω
σε δύο βασικούς πυλώνες. Την αναγκαιότητα χρήσης όλων των δυνατών πόρων και
εργαλείων για την υποστήριξη της επιτυχημένης εφαρμογής των παρεμβάσεων του
προγράμματος, και το δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν, που είναι αναφαίρετη
θεμελιώδης αρχή δημοκρατίας και διαφάνειας. Ακριβώς σε αυτό το πνεύμα
ορίζονται οι δύο γενικοί επικοινωνιακοί στόχοι της στρατηγικής, που υπαγορεύουν
απ’ τον κανονισμό και που διατρέχουν γενικότερα την ενημέρωση και επικοινωνία
καθ’ όλη τη διάρκεια και των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων. Είναι
αυτοί που βλέπετε μπροστά σας, η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά
με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην
υλοποίηση των δράσεων, και η δημοσιοποίηση στους πολίτες του ρόλου και των
επιτευγμάτων της πολιτικής συνοχής και των Ευρωπαϊκών Ταμείων, μέσω της
υλοποίησης του προγράμματος. Πέραν των γενικών στόχων, υιοθετούνται κάποιες
στρατηγικές επιλογές για την επικοινωνία και ενημέρωση στην Κεντρική
Μακεδονία, που είναι και η καρδιά της επικοινωνιακής στρατηγικής που καλείστε
σήμερα να εγκρίνετε. Τις ονομάζουμε ειδικούς στόχους επικοινωνίας. Οι
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στρατηγικές αυτές επιλογές προέκυψαν από την μετάφραση των βασικών
κατευθύνσεων του κανονισμού, το υποστηρικτικό πλαίσιο που προσφέρεται από
την Εθνική Αρχή Συντονισμού μέσω του Επικοινωνιακού Οδηγού του ΕΣΠΑ, την
μακρά εμπειρία από το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας που
έχουμε εμείς, καθώς και από τη φύση των ίδιων των παρεμβάσεων του
προγράμματος. Ποιες είναι λοιπόν οι Στρατηγικές επιλογές. Καταρχήν, οι
προγραμματικές περίοδοι δεν είναι αποσυνδεδεμένες μεταξύ τους.
Συμπληρώνονται, αλληλοσυμπληρώνονται και ολοκληρώνουν τις αναπτυξιακές
στρατηγικές μέσα από πολύχρονες παρεμβάσεις που μεταφράζουν την πολιτική της
συνοχής. Υπάρχει λοιπόν μια συνέχεια στις συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις.
Τα επιτεύγματα της περιόδου 2007 – 2013 αποτελούν τη βάση για τις προσδοκίες
από το σχεδιασμό της περιόδου 2014 – 2020. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τα
αποτελέσματα της προηγούμενης περιόδου για να εισάγουμε κατά κάποιο τρόπο
την περίοδο 2014 – 2020. Η επικοινωνία πρέπει να έχει ενιαία ταυτότητα, τόσο προς
τα πάνω, δηλαδή με εκείνη του ΕΣΠΑ, των συναφών παρεμβάσεων των τομεακών
προγραμμάτων, της στρατηγικής για τις δράσεις 6ου προγράμματος, όσο και προς
τα κάτω σε ότι αφορά τους δικαιούχους του προγράμματος, τους πολλαπλασιαστές
πληροφόρησης, την επικοινωνία των εταίρων, κλπ. Η ενιαία εικαστική και λεκτική
ταυτότητα εξασφαλίζει την συνοχή και τη συνάφεια στην εικόνα και τα μηνύματα.
Αυξάνει την αναγνωρισιμότητα. Επίσης, επιλέγουμε στη βάση της εμπειρίας και των
κατευθύνσεων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού να μην προχωρήσουμε σε επιπλέον
λογοτύπηση για το πρόγραμμά μας και τη διαχειριστική αρχή, όπως είχαμε κάνει
στο 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Ο πολίτης είναι πλέον αποδέκτης πολλαπλών
εικόνων και μηνυμάτων με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση.
Εκμεταλλευόμαστε τη ήδη πολύ υψηλή αναγνωρισιμότητα του ΕΣΠΑ με απλή και
καθαρή εικόνα, και έτσι περνάμε τα μηνύματά μας πιο εύκολα και με μεγαλύτερο
βαθμό διείσδυσης. Χρησιμοποιούμε απλό και κατανοητό λόγο, αποφεύγοντας όσο
γίνεται τεχνικούς όρους και ξύλινες εκφράσεις που δημιουργούν όπως έχει
επανειλημμένα αποδειχθεί σε έρευνες αποστροφή και καχυποψία. Σαφήνεια
λοιπόν και απλότητα στα κείμενα. Μικρές και κατανοητές προτάσεις. Η δικτύωση
τώρα. Η δικτύωση είναι μια μεγάλη υπόθεση η οποία είναι στο κέντρο του
πνεύματος των κανονισμών και όλων των κατευθύνσεων που δεχόμαστε από
παντού. Αποτελεί στρατηγική επιλογή οπωσδήποτε, σε όποιο επίπεδο και να μπορεί
να επιτευχθεί. Η ανταλλαγή πρακτικών μεταξύ των μελών του δικτύου και συνοχή
μεταξύ των μελών του δικτύου έχει αποδείξει περίτρανα στο παρελθόν ότι προάγει
την ποιότητα της επικοινωνίας. Μεγιστοποιεί το αποτέλεσμα και εξασφαλίζει ενιαία
ταυτότητα. Έτσι θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο υπευθύνων δημοσιότητας των
δικαιούχων, το οποίο εκτός απ’ αυτά που είπαμε προηγουμένως θα βοηθήσει
σημαντικά στην οργάνωση της δουλειάς τους, σε σχέση με την ενημέρωση και την
τήρηση των υποχρεώσεών τους. Σ’ αυτό θα επανέλθουμε αργότερα, είναι
σημαντικό. Επίσης θα επιδιώξουμε στο στήσιμο ενός δικτύου πολλαπλασιαστών
πληροφόρησης για τη μεγαλύτερη διάχυση της πληροφορίας προς τους δυνητικούς
δικαιούχους, τους ωφελούμενους, και το ευρύ κοινό. Μέλη του δικτύου αυτού θα
είναι κατά περίπτωση και αυτά αναφέρονται και στον κανονισμό, στο παράρτημα
του κανονισμού, οι κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι του προγράμματος, τα
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κέντρα Europe direct, το δίκτυο team Europe της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, τα γραφεία της αντιπροσωπίας της επιτροπής και τα γραφεία
πληροφόρησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, ερευνητικά και
εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ. Επίσης, έχει αποδειχθεί από προηγούμενες έρευνες
που κάναμε στην Κεντρική Μακεδονία ότι παρά την υψηλή αναγνωρισιμότητα των
συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, οι πολίτες τις αποσυνδέουν εντελώς από
την καθημερινότητά τους, και δεν τους είναι σαφής ο τρόπος με τον οποίο την
επηρεάζουν. Έτσι λοιπόν στρατηγική μας επιλογή σε σχέση με την προσέγγιση του
κοινού στην επικοινωνία είναι να εστιάσουμε την επικοινωνία στην ανάδειξη της
ωφέλειας από την ολοκλήρωση των δράσεων στην καθημερινότητα του πολίτη.
Τελευταίος επικοινωνιακός στόχος ως προς τη χρήση των μέσων, πολύ σημαντικό κι
αυτό, επιλέγουμε την προσέγγιση της λεγόμενης μαρτυρίας του testimonial. Δεν
έχουμε ανάγκη από τη δημιουργία κύρους σε σχέση με το πρόγραμμα, έχει ήδη
ψηλή αναγνωρισιμότητα, αντιθέτως η παρουσίαση συγκεκριμένων παραδειγμάτων
συμβάλει στην διαφάνεια και ενθαρρύνει τη συμμετοχή και την αναζήτηση
χρηματοδοτικών ευκαιριών. Επίσης βασική κατεύθυνση του κανονισμού είναι «η
ευρύτερη δυνατή κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της μετάδοσης της
πληροφορίας». Επίσης η Εθνική νομοθεσία ορίζει με σαφήνεια τη μεθοδολογία με
την οποία επιλέγονται τα μέσα. Στρατηγικός μας στόχος είναι λοιπόν να δώσουμε
ιδιαίτερη βαρύτητα στα κριτήρια επιλογής των μέσων, με στόχο τη διαφάνεια και τη
μεγαλύτερη δυνατή διάδοση της πληροφορίας. Τέλος στρατηγική μας επιλογή
αποτελεί η εκτενείς χρήση του internet βεβαίως, χρησιμοποιώντας την τηλεόραση
ως συμπληρωματικό μέσο, καθώς έχει αποδειχθεί ότι φθίνει στις προτιμήσεις του
κοινού, ειδικά όσο ανεβαίνει το μορφωτικό επίπεδο. Αυτές ήταν Κυρίες και Κύριοι
οι επιλογές οι στρατηγικές για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τη
διαχειριστική αρχή, που στην ουσία αποτελούν την καρδιά της στρατηγικής. Πάμε
τώρα να δούμε εν τάχη τα δομικά της στοιχεία. Ποιος κάνει τι, και για ποιον.
Απέναντι στους δικαιούχους οι υποχρεώσεις της διαχειριστικής αρχής είναι αυτές
που βλέπετε στην οθόνη. Δημοσιοποίηση ευκαιριών, αναφέρθηκε σ’ αυτά και η κα
Αικατερινιάδου προηγουμένως, τω ευκαιριών χρηματοδότησης μέσα από την
πρόσκληση υποβολής προτάσεων, των όρων επιλεξιμότητας, μεθοδολογίας
αξιολόγησης, κλπ., κλπ., τα βλέπετε, δε χρειάζεται να τα απαριθμώ. Θα σταθώ μόνο
λίγο στο τελευταίο, το οποίο αφορά τις ευθύνες των δυνητικών δικαιούχων για την
ενημέρωση του κοινού, εφόσον βεβαίως προκριθούν οι προτάσεις τους και γίνουν
δικαιούχοι. Θα επανέλθουμε σ’ αυτό. Αποτελεί κομβικό ζήτημα στη νέα
προγραμματική περίοδο. Η εξειδικευμένη αυτή ενημέρωση των δικαιούχων για όλα
τα παραπάνω που αναφέρθηκαν γίνεται ηλεκτρονικά κατά κύριο λόγο, όπως
άλλωστε γίνονταν και προηγουμένως, και τα τελευταία χρόνια μέσα απ’ το δικτυακό
τόπο της διαχειριστικής αρχής και την δικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ. Τώρα, απέναντι στο
ευρύ κοινό η διαχειριστική αρχή έχει υποχρέωση για υλοποίηση τουλάχιστον αυτών
των μέτρων που βλέπετε και πάλι, που είναι υποχρεωτικά από τον κανονισμό, να
μην τα απαριθμήσω, τα βλέπετε γραμμένα. Ειδικά για τα δύο τελευταία, η
διαχειριστική αρχή θα χρησιμοποιήσει και τα τρία site τα οποία βλέπετε, το δικό
της, του ΕΣΠΑ, και το anaptyxi.gov.gr ειδικά σε σχέση με την πρόοδο υλοποίησης και
τα επιτεύγματα του προγράμματος. Οι ευθύνες των δικαιούχων τώρα. Ποιες είναι οι
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ευθύνες των δικαιούχων απέναντι στο ευρύ κοινό. Θα σταθούμε λίγο εδώ, διότι σε
σχέση με τις προηγούμενες περιόδους ετούτη εδώ είναι αρκετά πιο απαιτητική για
τους δικαιούχους, σε σχέση με την ενημέρωση και την επικοινωνία. Στην ουσία το
πνεύμα είναι ότι βάζει τους δικαιούχους στην καρδιά του συστήματος ενημέρωσης,
θεωρώντας ότι αποτελούν βασικό μοχλό για τη διάδοση της πληροφορίας, και πολύ
σωστά βεβαίως. Λοιπόν, ποιες είναι αυτές οι υποχρεώσεις. Καταρχήν σε ότι
ενέργεια κάνουν, σε ότι παράγουν σαν υλικό σε σχέση με τις πράξεις τους που είναι
ενταγμένες στο πρόγραμμα, πρέπει να προβάλλεται το έμβλημα της ένωσης και να
γίνεται αναφορά στα ταμεία. Διατηρείται η υποχρέωση για κατασκευή, ανάρτηση,
προσωρινής και μόνιμης πινακίδας στο έργο, για έργα πάνω από 500.000 ευρώ, με
συγκεκριμένες προδιαγραφές και εικαστική ταυτότητα, που θα κωδικοποιηθεί από
εμάς και θα είναι διαθέσιμη προς όλους. Θα το δούμε παρακάτω αυτό. Για έργα
κάτω από 500.000 ευρώ, υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης αφίσας στην έδρα του
δικαιούχου, πάλι με συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα δοθούν. Θα πρέπει να
δημιουργηθεί νέα σελίδα στο site του δικαιούχου αφιερωμένη στο ή στα έργα που
είναι συγχρηματοδοτούμενα, με λογοτύπηση σε εμφανές σημείο, που να μην
χρειάζεται scroll για να το δει κανείς, και που να περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία
που βλέπετε στην οθόνη και που έχετε βεβαίως, τη στρατηγική που έχετε στα χέρια
σας. Τέλος, για έργα ΕΚΤ και κατά περίπτωση για έργα ΚΠΑ ή Ταμείου Συνοχής, οι
ωφελούμενοι πρέπει να ενημερώνονται ότι συμμετέχουν σ’ αυτό το πρόγραμμα.
Αυτές είναι οι ελάχιστες υποχρεώσεις των δικαιούχων. Έχουμε ήδη μεγάλη εμπειρία
σχετικά με τη δυσκολία εφαρμογής των κανόνων αυτών από την πλευρά των
δικαιούχων, όμως έχουμε και εμπειρία στη μέθοδο υποστήριξής τους, και στα
εργαλεία που διαθέτουμε ώστε να καταφέρουνε να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στο
έργο τους. Ποια είναι αυτά τα εργαλεία; Και ποιες είναι οι δικές μας στρατηγικές
επιλογές για τη χρήση των εργαλείων αυτών. Καταρχήν το internet, μέσα από το
οποίο παρέχονται κάθε είδους πληροφορίες, οδηγοί, υποδείγματα, προδιαγραφές,
λογότυπα, τεχνικές λεπτομέρειες και εργαλεία για όλες τις υποχρεώσεις που είδαμε
προηγουμένως, με οργανωμένο και επεξηγηματικό τρόπο. Εν συνεχεία η δικτύωση.
Τα είπαμε αυτά προηγουμένως, μέσα από το δίκτυο των υπευθύνων δημοσιότητας
που θα δημιουργηθεί και θα υπάρχουν, υπάρχει ένα σε κάθε δικαιούχο, ξέρουμε
κιόλας ποιοι είναι αυτοί, δηλαδή έχουμε επικοινωνία μ’ αυτούς εδώ και πολλά
χρόνια και γνωρίζουμε πολύ καλά ο ένας τον άλλον. Εν συνεχεία, υποστήριξη με
φυσική παρουσία. Ειδικά με συναντήσεις εργασίας, ειδικά για επικοινωνία μεγάλης
έντασης και σημασίας. Και βεβαίως κάθε φορά, κατά περίπτωση, όποτε χρειάζεται
αποστολή ηλεκτρονικά οδηγών και οδηγιών. Η προσέγγιση των δυνητικά
ωφελούμενων από τις δράσεις του προγράμματος, αποτελεί επίσης στρατηγική μας
επιλογή. Η ενημέρωσή τους, εδώ είναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η ενημέρωσή
τους για τις δράσεις που τρέχουν είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχή
υλοποίηση της δράσης. Αν δεν ενημερωθούν και σε κάποιες περιπτώσεις αν δεν
πειστούν, η δράση δε θα προχωρήσει. Βέβαια την κύρια ευθύνη γι’ αυτό την έχει ο
δικαιούχος. Εφόσον όμως κριθεί αναγκαίο, η διαχειριστική αρχή θα πλαισιώσει τις
ενέργειες ενημέρωσης των δικαιούχων, με δικές της ενέργειες οι οποίες δεν θα
επανωτίζουν με εκείνες των δικαιούχων, και θα είναι συμπληρωματικές.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα, οι δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας με
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την ενεργοποίηση οικονομικών εταίρων του προγράμματος και των δικτύων που
αναφέραμε και προηγούμενα, οι δράσεις ΕΤΑΚ όπως θα μπορούσαμε να τις πούμε,
με την ενεργοποίηση των μελών του περιφερειακού συμβουλίου καινοτομίας, το
οποίο μας παρουσίασε ο κ. Κωστάρας προηγουμένως, και φυσικά οι δράσεις ΕΚΤ,
όπου τα επιμέρους target groups έχουνε πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που σε
πολλές περιπτώσεις αλληλεπικαλύπτονται και σε άλλες περιπτώσεις είναι
εξαιρετικά δυσεύρετα. Οι πολλαπλασιαστές πληροφόρησης είναι από μόνοι τους
μία κατηγορία. Θα τους δείτε στην οθόνη. Θα σταθώ μόνο για μισό λεπτό στους
δημοσιογράφους, για τους οποίους προβλέπουμε κάποιες ιδιαίτερες δράσεις
υποστήριξής τους και ενεργοποίησής τους, καθότι είναι διαμορφωτές κοινής
γνώμης. Έχουμε κάνει μία πρόσφατη έρευνα μαζί τους, για την Κεντρική Μακεδονία
και μας έχει δώσει το στίγμα για το ποιες είναι οι ανάγκες τους και οι προσδοκίες
τους από την πλευρά μας για την ενημέρωσή τους. Λοιπόν, η στρατηγική
επικοινωνίας τώρα, την οποία όπως είπα και στην αρχή καλείστε να εγκρίνετε,
περιέχει τις φάσεις επικοινωνίας συνυφασμένες με τη στρατηγική, περιέχει τα
μέτρα για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στις δράσεις επικοινωνίας
του προγράμματος, που δεν είναι απλώς υποχρέωση από τον κανονισμό αλλά είναι
και αναγκαιότητα οπωσδήποτε. Τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τους αρμόδιους
φορείς για την εφαρμογή των μέτρων ενημέρωσης και επικοινωνίας. Μια στιγμή
μόνο θα σταθώ στην αξιολόγηση, που είναι ζήτημα εξέχουσας σημασίας, καθώς
αποτελεί τον μηχανισμό ελέγχου της στρατηγικής, έτσι για να χρησιμοποιήσω
επιχειρησιακούς όρους, την ανατροφοδοτεί και τη διορθώνει. Απαντά στα
ερωτήματα που βλέπετε στην οθόνη σας. Ορίστηκε σωστά ο κοινός στόχος;
Καλύφθηκε η υποχρέωση τήρησης των κανόνων ενημέρωσης και επικοινωνίας;
Εξασφαλίστηκε η συμμετοχή στις δράσεις του προγράμματος; Επιτεύχθηκαν οι
στόχοι επικοινωνίας της στρατηγικής; Αυτά είναι τα ερωτήματα λοιπόν τα οποία
καλείτε να απαντήσει η αξιολόγηση. Υπάρχουνε δύο ειδών αξιολογήσεις, ποσοτική,
ποιοτική, με δείκτες τους οποίους βλέπετε, δεν θα σταθώ καθότι νιώθω την καυτή
ανάσα της κα Ωραιοπούλου στο σβέρκο μου. Τελειώνοντας, λοιπόν, η παρούσα
επιτροπή παρακολούθησης, για άλλη μια φορά, εξετάζει και εγκρίνει τη στρατηγική
επικοινωνίας, ενημερώνεται και εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό για τις
ενέργειες δημοσιότητας και πληροφόρησης που πρόκειται να υλοποιηθούν το
επόμενο έτος, και τέλος ενημερώνεται κάθε χρόνο για την πρόοδο υλοποίησης
στρατηγικής επικοινωνίας και για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της τα οποία
έχουν αξιολογηθεί. Κλείνω φυσικά την παρουσίαση με τον προγραμματισμό των
ενεργειών για το, μέχρι το τέλος του 2015, καθώς είμαστε σε μια περίεργη φάση
αυτή τη στιγμή που ξεκινάμε τις ενέργειες στη μέση του χρόνου. Προγραμματίζεται
λοιπόν να υλοποιηθούν η εκ νέου σχεδίαση του δικτυακού τόπου της διαχειριστικής
αρχής ώστε να ανταποκρίνεται στη νέα αρχιτεκτονική της περιόδου 2014 – 2020 και
στο περιεχόμενο του προγράμματος. Η συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης με ενδεχόμενη παραγωγή εντύπου και οπτικοακουστικού υλικού,
ώστε να έρθει η πληροφορία κοντά στο κοινό με φυσική παρουσία. Η συνεχόμενη
λειτουργία της έδρας της διαχειριστικής αρχής ως γραφείο πληροφόρησης. Η
διενέργεια μιας σειράς από ενημερωτικές εκδηλώσεις, τουλάχιστον στις 7
πρωτεύουσες των νομών της Κεντρικής Μακεδονίας. Πλήθος συναντήσεων
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εργασίας με δυνητικούς δικαιούχους για την προετοιμασία των προτάσεών τους. Η
παραγωγή μακετών, υποδειγμάτων, για τη νέα εικαστική ταυτότητα, αλλά και για
την υποστήριξη των δικαιούχων. Και τέλος, θα γίνουν όλες οι υποχρεωτικές δράσεις
που προβλέπονται απ’ τον κανονισμό. Με ιδιαίτερη έμφαση στη διενέργεια της
σημαντικής εναρκτήριας εκδήλωσης μέχρι το τέλος του 2015. Κυρίες και κύριοι,
αυτά ήταν, παρά τα φαινόμενα συνοπτικά παρουσιασμένα τα βασικά συστατικά της
στρατηγικής επικοινωνίας την οποία καλείστε να εγκρίνετε. Ευχαριστώ για την
υπομονή σας και για την προσοχή σας.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Ο χρόνος δεν ήταν
καλά πρακτική. Τώρα θα τη βελτιώσει αυτή την πρακτική η καλή Συνάδελφος η κα
Αθανασίου, από την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, που θα μας
παρουσιάσει το νέο σύστημα δομών διαχείρισης της καινούριας προγραμματικής
περιόδου.
Εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης: Για σας και από μένα.
Όντως θα κάνω αυτή, την κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν ήμουνα προετοιμασμένη
για τα μισά. Θα προσπαθήσω ακόμα και το 1/3. Ας περάσουμε τα περιεχόμενα.
Λοιπόν, θεωρούμε λίγο βασικό όσο και αν είναι θεωρητικό και κουραστικό, σαν
επιτροπή παρακολούθησης να αποσαφηνίσουμε από δω και μπρος όταν ακούμε
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου τις ακριβώς εννοούμε, να έχουμε μια
συναντίληψη. Μπορεί να είναι λόγο θεωρητικό αλλά θα το πω. Το Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου είναι λοιπόν ένα σύνολο διοικητικών αρχών που
βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, οι οποίες αναπτύσσουνε επιμέρους δραστηριότητες,
διαρθρώνονται με συγκεκριμένη οργανωτική δομή, με αντικειμενικό σκοπό τη
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων, στη βάση της οικονομίας,
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στη χώρα. Η χώρα έχει επιλέξει να έχει ένα
κοινό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες
που έχουνε περισσότερα συστήματα. Στο κοινό μας λοιπόν σύστημα
προσδιορίζονται κοινές αρχές για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα, όπως η
Εθνική Αρχή Συντονισμού, η Αρχή Πιστοποίησης, και η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου. Η
δομή και οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα για όλες τις Διαχειριστικές Αρχές έχουν
έτσι ένα κοινό τρόπο. Έχουμε ενιαίο σύστημα ορισμού ενδιάμεσων φορέων, κοινό
πληροφοριακό σύστημα, και επιμέρους λοιπούς κοινούς κανόνες του συστήματος.
Σ’ αυτό το σχήμα θέλω να πω μόνο το εξής, ότι η αρχή ελέγχου δε φαίνεται ίσως
πολύ καλά, είναι το κίτρινο, η κίτρινη περιβάλλουσα δείχνει ποιους ελέγχει η
Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση η Αρχή Ελέγχου θα πρέπει να
εγκρίνει το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, γιατί χωρίς αυτή την έγκριση, την
αξιολόγηση συμμόρφωσης προς μια εξαντλητική λίστα που έχει προδιαγράψει η
επιτροπή, είναι ικανή και απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνουμε πρώτα αίτημα
ενδιάμεσης πληρωμής. Άρα αποκτάει ένα σημαντικό χαρακτήρα τέλος πάντων το
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Τώρα, η νομική βάση που στηρίζεται το σύστημα
είναι, το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να μην αναφέρω
αναλυτικά τους κανονισμούς. Εκείνο όμως που πρέπει να πω είναι ότι το
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κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε έχει βασιστεί εν πολλοίς στο δημοσιονομικό κανονισμό
ο οποίος επιβάλλει διάφορες αυστηρές προθεσμίες, προϋποθέσεις, οι οποίες
μεταφέρονται στο κανονιστικό πλαίσιο της ένωσης και κατ’ επέκταση και στο
κανονιστικό πλαίσιο το δικό μας. Το αμιγώς εθνικό πλαίσιο είναι ο νόμος 4314, ο
οποίος περιλαμβάνει μια σειρά εξουσιοδοτικές διατάξεις, υπουργικές αποφάσεις,
τόσο για τη συγκρότηση των δομών των διαχειριστικών αρχών και των αντίστοιχων
φορέων, όσο και μία τριπλέτα θα μου επιτρέψετε να πω, υπουργικών αποφάσεων
που αφορούν τους κανόνες επιλεξιμότητας, δημοσιονομικές διορθώσεις, και τους
προληπτικούς ελέγχους που είναι βασικά στοιχεία του συστήματός μας. Εδώ
επιγραμματικά θα ήθελα να τονίσω τέσσερα νέα τελείως καινούρια στοιχεία που
επιβάλουν οι κανονισμοί, που είμαστε υποχρεωμένοι να τα τηρήσουμε, και τα
οποία τέσσερα στοιχεία δημιουργούν και δυσκολία στην καθημερινή διαχείριση
αλλά απαιτούν ταυτόχρονα και μία φοβερή πειθαρχεία και οργάνωση στη
διασύνδεση των διαφόρων φορέων μεταξύ τους, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι.
Αυτά είναι, η δήλωση διαχείρισης και η ετήσια σύνοψη, οι ετήσιοι λογαριασμοί, η
καταπολέμηση της απάτης και η διαχείριση κινδύνων. Όσον αφορά στη δήλωση
διαχείρισης και την ετήσια σύνοψη, σ’ αυτή τη διαφάνεια θα πούμε επιγραμματικά
και επί τροχάδην ποιες είναι οι εμπλεκόμενες αρχές και τι υποχρεούται να κάνει η
κάθε μία. Η Διαχειριστική Αρχή είναι υποχρεωμένη να κάνει τη δήλωση διαχείρισης
και την ετήσια σύνοψη. Η Αρχή Πιστοποίησης τους ετήσιους λογαριασμούς και η
Αρχή Ελέγχου τη γνωμοδότηση, η σωστή μετάφραση είναι λογιστικού ελέγχου και
την ετήσια έκθεση ελέγχου. Ποιο είναι το καινοφανές ας πούμε σ’ αυτή την επόμενη
προγραμματική περίοδο; Ότι η Κομισιόν βάζει τις τρεις αυτές αρχές να
συνεργάζονται στενά, πρέπει εμείς να βάλουμε σα χώρα εσωτερικά dead lines ώστε
το αποτέλεσμα που φτάνει της Αρχής Ελέγχου, η γνωμοδότηση ελέγχου να έχει
διασφαλίσει μέσα από μία ροή draft accounts και final accounts ότι φτάνει κατά
πώς πρέπει, θα μου επιτρέψετε την έκφραση. Με βάση το δημοσιονομικό
κανονισμό η δήλωση διαχείρισης και οι ετήσιοι λογαριασμοί αφορούν το λογιστικό
έτος που είναι 1/7 του έτους Ν, μέχρι 31/6 του Ν+1 εν πάση περιπτώσει. Κάθε
λοιπόν 15 Φεβρουαρίου είμαστε υποχρεωμένοι να απολογίζουμε επισήμως τη
βάση την επίσημη της Κομισιόν στην FSC όλα αυτά τα στοιχεία. Εδώ δεν, θα τα
περάσω αυτά γιατί ήτανε μία ανάλυση λίγο μεγαλύτερη. Τώρα, το δεύτερο στοιχείο,
οι κανονισμοί και η Κομισιόν δίνει πολύ μεγάλη έμφαση και βαρύτητα σε μέτρα
καταπολέμησης της απάτης. Για το σκοπό αυτό έχουν συμπεριληφθεί σε τρία
διαφορετικά άρθρα του κανονισμού, δε θα τα αναλύσω, ρυθμίσεις τέτοιες. Εμείς
στο Εθνικό μας πλαίσιο ενσωματώσαμε επιπρόσθετες ρυθμίσεις αυτών των
γενικών, εξειδικεύοντας αν θέλετε κάποιες ρυθμίσεις που προβλέπουν οι γενικοί
κανονισμοί. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι η ομάδα αξιολόγησης κινδύνων –
απάτης που συγκροτείται σε κάθε διαχειριστική αρχή και κάνει χρήση του
εργαλείου αξιολόγηση κινδύνων – απάτης, αυτό είναι επιταγή, είναι παρότρυνση,
κατεύθυνση, guidance συγκεκριμένο της Κομισιόν. Οπότε και μέσα στη δομή των
διαχειριστικών αρχών βάλαμε τη σύσταση αυτών των ομάδων. Αντίστοιχα θα πω
παρακάτω και για τη διαχείριση κινδύνων υπάρχουν αντίστοιχες ομάδες. Επίσης στο
εθνικό μας δίκαιο συμπεριλήφθη η δήλωση η περίφημη του πόθεν έσχες για όλους
τους προϊσταμένους των ειδικών υπηρεσιών, και ουσιαστικά για τη συντριπτική
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πλειοψηφία των στελεχών των ειδικών υπηρεσιών, γιατί όσοι ασχολούνται με
αξιολόγηση, επαλήθευση και πληρωμές είναι η μεγάλη πλειοψηφία. Στο ΣΔΕ, στις
διαδικασίες μάλλον του ΣΔΕ, έχουν ενσωματωθεί τρεις νέες διαδικασίες, τα τρία
μπουλετάκια που βλέπετε, αξιολόγηση κινδύνων, εξέταση ενδείξεων απάτης,
υποδοχή και εξέταση καταγγελιών. Η διαχείριση κινδύνων επίσης, εδώ θα μας
επιτρέψετε ένα σχόλιο, ότι η Κομισιόν δεν έχει βοηθήσει πολύ, δεν υπάρχει
αντίστοιχο guidance οπότε είναι στη δική μας ευθύνη και αρμοδιότητα κάπως να το
αναλύσουμε περαιτέρω. Εμείς ουσιαστικά η πρώτη κίνηση που έχουμε κάνει είναι
να συμπεριλάβουμε μέσα στις διαχειριστικές αρχές αυτή την ομάδα και θα
δώσουμε ειδικότερες οδηγίες. Αυτά ήταν τα πολύ καινούρια στοιχεία και τα
δύσκολα ας πούμε. Τώρα, για να πούμε και ένα καλό λόγο, στοιχεία που είχε ο
προηγούμενος κανονισμός για τα απλοποιημένα κόστη και τον υπολογισμό των
καθαρών εσόδων, δίνονται μέσω του κανονισμού επιπλέον δυνατότητες και για τα
απλοποιημένα κόστη και για τα καθαρά έσοδα. Να πούμε πολύ επί τροχάδην, μη
σας κουράσω με τα απλοποιημένα κόστη. Παρότι μια ευρεία χρήση τους μετά από
μία οργάνωση και μεθοδολογία συγκεκριμένη μπορεί να επιφέρουνε πολλαπλά
αποτελέσματα, διότι κάποιες από αυτές τις επιλογές, μάλλον θα το πω δυο λεπτά
αυτό, προλαβαίνω; Ή το κουράζω πολύ; Ωραία. Λοιπόν, άρα τα βασικά σημεία του
νόμου είναι η συγκρότηση όλων των δομών και η πρόβλεψη για όλες αυτές τις
δομές, απλώς επειδή μέχρι στιγμής δεν αναφέραμε να πω μόνο ότι συγκροτούνται
και οι επιτελικές δομές με βάση το νόμο. Και εδώ είναι μία σειρά ρυθμίσεις που
στοχεύουν στην επιτάχυνση των διαδικασιών, ρυθμίσεις του νόμου, ας μη τις πω
τώρα αναλυτικά. Είναι κάποιες ρυθμίσεις για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων,
θα πω δηλαδή επιγραμματικά την περίληψη τριών – τεσσάρων. Αυτά τα είπε για τη
διαχειριστική ικανότητα και πριν η κα με τα κριτήρια, απλώς στις ρυθμίσεις του
νέου νόμου, ποια είναι η φιλοσοφία και η λογική; Μπαίνει μία ρύθμιση ότι εν πάση
περιπτώσει μια κατηγορία έργων θα εντάσσεται σε δύο φάσεις. Όταν είναι ανώριμο
το έργο θα υπάρχει μια προκαταρκτική φάση η οποία αν δεν ολοκληρωθεί εντός της
τεθείσας προθεσμίας θα απεντάσσεται το έργο, αν ολοκληρωθεί εντάσσεται στη
συνέχεια και το υπόλοιπο κομμάτι. Υπάρχουν επίσης αυστηρές δεσμεύσεις για
δικαιούχους που δεν υλοποιούν σε χρονική, σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο τις
κύριες νομικές τους δεσμεύσεις. Μπαίνουν κάποιοι πιο αυστηροί κανόνες εν πάση
περιπτώσει. Τώρα, παύση χρονοδιαγράμματος είναι λίγο βαρύγδουπο αλλά θέλω
να πω ότι όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για να μπορέσει να μπει σε ενέργεια το ΣΔΕ
και να γίνει το
απ’ την ΕΔΕΛ ευελπιστούμε ότι θα είναι έτοιμο μέσα Ιουλίου.
Ευχαριστώ.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λόγο έχει ο κ. Ιακωβίδης, ο
Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, για να
παρουσιάσει και τις δύο εισηγήσεις του σε μία, δηλαδή την Πρόοδο Ανάπτυξης του
Ενιαίου Συστήματος... όχι, συγνώμη. Την παρουσίαση της Προόδου Κάλυψης
Αιρεσιμοτήτων και την Ενημέρωση για το Περιεχόμενο του Πλάνου Αξιολόγησης.
Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης
(ΕΥΣΣΑ): Καλημέρα κι από μένα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε πολύ για την
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πρόσκληση και για την οργάνωση της σημερινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Να
πούμε λίγα πράματα για τις αιρεσιμότητες. Καταρχήν γιατί υπάρχουν οι
αιρεσιμότητες. Είναι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν το αναγκαίο πλαίσιο
ρυθμίσεων και συνθηκών για την ουσιαστική υποστήριξη από τα ευρωπαϊκά
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία στο πλαίσιο του συμφώνου εταιρικής σχέσης.
Διακρίνονται σε γενικές και θεματικές. Η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε είναι η
συμπλήρωσή τους από την, με πρωτοβουλία της εθνικής αρχής συντονισμού όλως
των αιρεσιμοτήτων σε επίπεδο εθνικό, με τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών που
εμπλέκονται στην υλοποίηση αυτών των αιρεσιμοτήτων, των υπηρεσιών της χώρας.
Υπήρξε η αυτοαξιολόγηση, δηλαδή η από πλευράς κράτους αξιολόγηση κατά πόσο
καλύπτονται οι αιρεσιμότητες, και στη συνέχεια για αυτές που δεν καλύπτονται η
δυνατότητα κάλυψης μέσω ενός action plan μέχρι το τέλος του 2016. Στο
πρόγραμμα της Κεντρικής Μακεδονίας η αιρεσιμότητες οι οποίες ενσωματώθηκαν
είναι 24. Είναι 7 γενικές και 17 θεματικές. Και με βάση την αυτοαξιολόγηση που
έγινε, όπως βλέπετε στον πίνακα που υπάρχει μπροστά μας, υπάρχουνε 9
αιρεσιμότητες οι οποίες καλύφθηκαν, απαντήθηκαν σαν καλυμμένες. Υπάρχουν 9
αιρεσιμότητες οι οποίες καλύφθηκαν μερικώς, και υπήρχαν, υπάρχουν και 6
αιρεσιμότητες οι οποίες δεν είχαν καλυφθεί. Μιλάω πάντα για την στιγμή που
εγκρίθηκαν τα προγράμματα και για τις αιρεσιμότητες οι οποίες έχουν μερικώς
καλυφθεί ή δεν έχουν καλυφθεί. Υπήρξε μία, ένα action plan για κάθε μία απ’
αυτές, για τον τρόπο που θα αντιμετωπιστούν. Θα πω μόνο γι’ αυτές βέβαια οι
οποίες δεν καλύφθηκαν ή έχουν καλυφθεί μερικώς, ορισμένα πράγματα. Είναι η
αιρεσιμότητα 1.1 για την ύπαρξη μίας εθνικής ή περιφερειακής στρατηγικής
ευφυούς εξειδίκευσης. Η περιφερειακή στρατηγική αυτή έχει ολοκληρωθεί στο
επίπεδο της Περιφέρειας, έχει σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Εθνική έχει
ολοκληρωθεί και θα παρουσιαστεί στην ημερίδα που θα γίνει στις 7 Ιουλίου και
ελπίζουμε ότι αυτή θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη και από πλευράς Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ούτως ώστε να θεωρηθεί όλη η αιρεσιμότητα ότι έχει καλυφθεί. Η
αιρεσιμότητα 1.2 είναι η αιρεσιμότητα που προβλέπει την ύπαρξη ενός πολυετούς
σχεδίου για τον προϋπολογισμό κόστους και τον καθορισμό προτεραιοτήτων των
επενδύσεων για τις ερευνητικές υποδομές. Ακολουθεί την έγκριση και την
ολοκλήρωση της Εθνικής Στρατηγικής και ακολουθεί τα βήματα που έχει η Εθνική
Στρατηγική. Η επόμενη αιρεσιμότητα η οποία πρέπει να καλυφθεί στη διάρκεια του
χρόνου μέχρι το 2016 είναι για την ψηφιακή ανάπτυξη. Το χρονοδιάγραμμά της
είναι η αιρεσιμότητα η οποία θα πρέπει να επανεξεταστεί ως προς το
χρονοδιάγραμμά της. Είμαστε σε μία φάση συζητήσεων και ανάπτυξης όλων αυτών
των δεδομένων που χρειάζεται απ’ τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων για τον ενιαίο συντονισμό πολιτικής και υλοποίησης αυτής της
δράσης. Και ελπίζουμε ότι στο χρονοδιάγραμμα που θα προσδιοριστεί τώρα θα
ολοκληρωθεί αυτή η αιρεσιμότητα. Στη συνέχεια μιλάμε για την αιρεσιμότητα 4.1
την αποδοτικότητα της χρήσης της ενέργειας. Αυτή έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το
Σεπτέμβριο του 2015. Έχει ολοκληρωθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός για την
ενεργειακή απόδοση. Το σχέδιο δράσης φτάνει μέχρι το τέλος του 2015 για τις
δράσεις που θα γίνουν για την ενεργειακή απόδοση. Έχουμε τις ελάχιστες
προδιαγραφές για τις τρεις υποκατηγορίες αυτής της δράσεις, μονοκατοικίες,
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πολυκατοικίες και κτίρια γραφείων, και καταρτίζονται οι προδιαγραφές για τις
υπόλοιπες χρήσεις. Για τον 6.1 έχουμε τον τομέα των υδατικών πόρων. Εδώ πέρα
χρειάζεται να δημιουργηθεί τιμολογιακή πολιτική για το νερό και τα σχέδια δράσης
λεκανών απορροής ποταμών. Η τιμολογιακή πολιτική για το νερό είναι το 2016 το
Σεπτέμβριο ο χρόνος ολοκλήρωσής της. Για τα σχέδια διαχείρισης λεκανών
απορροής έχουμε τα 13 από 14 εγκεκριμένα. Θα εγκριθεί τώρα και το 14 ο, και
πρέπει να περάσουμε στη συνέχεια στο δεύτερο κύκλο των σχεδίων διαχείρισης ο
οποίος θα προετοιμαστεί με πρωτοβουλία της ειδικής γραμματείας υδάτων. Στην
αιρεσιμότητα 6.2 έχουμε τον τομέα των αποβλήτων όπου και εδώ έχουμε το
Σεπτέμβριο του 2015 σαν χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. Έχουμε μια επανεξέταση
του χρονοδιαγράμματος με πρόγραμμα, με πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας
αποβλήτων, έκθεση προόδου και επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, έχουμε
έναν επαναπρογραμματισμό του χρονοδιαγράμματος και αυτό ελπίζουμε ότι μέχρι
το Σεπτέμβριο του 2015 θα έχει ολοκληρωθεί. Στην συνέχεια έχουμε την
αιρεσιμότητα για τις μεταφορές και για τις οδικές, για τις σιδηροδρομικές, και για
τους δικαιούχους του προγράμματος μεταφορών. Το στρατηγικό πλαίσιο για τις
μεταφορές έχει ολοκληρωθεί και έχει, είναι πια στρατηγική για τη χώρα. Μένει
μόνο το θέμα με τους δικαιούχους, πιστεύουμε ότι μέσα με βάση το σχέδιο που έχει
εγκριθεί δράσης, θα ολοκληρωθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η 8.5 η
αιρεσιμότητα, είναι η προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των
επιχειρηματιών στην αλλαγή. Το χρονοδιάγραμμα είναι μέχρι το 2015 και
ακολουθούμε το χρονοδιάγραμμα και το σχέδιο δράσης που έχει εγκριθεί για την
ολοκλήρωση αυτής της αιρεσιμότητας. Έχουμε το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας, είναι η 9.1 και την ενεργητική ένταξη των
ατόμων. Ήδη παρουσιάστηκε από την Περιφέρεια η περιφερειακή στρατηγική, η
οποία έχει πάρει απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, η Εθνική Στρατηγική
έχει εγκριθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με έγγραφο που έχει σταλεί το
Γενάρη, τον Ιανουάριο του 2015. Υπάρχει η περιφερειακή στρατηγική, έχει
αναρτηθεί στο τέλος του Μαΐου του 2015 και νομίζω ότι είμαστε, ικανοποιούμε τα
κριτήρια εκείνα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση αυτής της αιρεσιμότητας. Η
9.2 είναι η Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των Ρομά. Εντάσσει, το
χρονοδιάγραμμα ακολουθείται και βαδίζουμε σύμφωνα με στο σχέδιο δράσης. Και
στην 9.3 για το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την υγεία. Η ολοκλήρωση
της αιρεσιμότητας αυτής είναι το 2016, τον Απρίλιο του 2016, ακολουθούμε το
σχέδιο δράσης και αναμένεται η συμβασιοποίηση για το μηχανισμό υποστήριξης
και η σύσταση από τη διεύθυνση στρατηγικού σχεδιασμού των δράσεων για την
ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Τελευταία, αυτές ήτανε οι θεματικές αιρεσιμότητες της
Περιφέρειας. Δύο είναι οι γενικές αιρεσιμότητες που από την Περιφέρεια δεν
καλύπτονται, και η μία είναι, οι γενικές αιρεσιμότητες δεν είναι μόνο της
Περιφέρειας είναι γενικές αιρεσιμότητες για όλη τη χώρα. Η μία είναι για τις
δημόσιες συμβάσεις, η ολοκλήρωσή της είναι στο 12/2016 με βάση το σχέδιο
δράσης και την συνεχή συζήτηση και αλληλογραφία που έχουμε με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και στη συνεργασία είμαστε σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, και
πιστεύουμε ότι θα καλυφθούν τα βήματα τα οποία προβλέπονται στο σχέδιο
δράσης πολύ σύντομα. Η τελευταία γενική αιρεσιμότητα, είναι αιρεσιμότητα για τις,
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η αιρεσιμότητα για τους δείκτες. Για τα στατιστικά συστήματα είναι η 7
αιρεσιμότητα. Για αυτής έχουμε ήδη το πρώτο βήμα του τέλους Απριλίου η οποία
έχει ολοκληρωθεί. Το επόμενο βήμα είναι τον Απρίλιο, ολοκληρώνεται στο 2016,
έχουμε παρουσιάσει το σχέδιο, από τις 18 συγνώμη ενέργειες, έχουνε υλοποιηθεί
οι 8. Με βάση τον προγραμματισμό της ομάδας εργασίας που έχει συσταθεί έχει
σταλεί το πρώτο κομμάτι του σχεδίου δράσης, του σχεδίου για τους δείκτες στην
ευρωπαϊκή επιτροπή και το σχέδιο δράσης με τα βήματα που προβλέπεται
ακολουθείτε κανονικά. Αυτά για τις αιρεσιμότητες. Να περάσουμε τώρα στη
συνέχεια για, στο σχέδιο αξιολόγησης. Ξεκινώντας θέλω να πω ότι γι’ αυτό το
σχέδιο με βάση τον κανονισμό, πρέπει να εγκριθεί ένα χρόνο μετά από την έγκριση
του προγράμματος, άρα λοιπόν το σχέδιο για την αξιολόγηση θα εγκριθεί, πρέπει να
εγκριθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2016. Τα βήματα τα οποία έχει αυτό το σχέδιο
αφορούν την αξιολόγηση κατά την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος,
την αξιολόγηση των επιπτώσεων, και αναφορές που γίνονται, συνοπτικές αναφορές
με βάση τις αξιολογήσεις που έχουν γίνει. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε έτοιμοι να
παρουσιάσουμε το περιεχόμενο του πλάνου αξιολόγησης, έχουμε όμως κάποια
βήματα, κάποια στοιχεία τα οποία πρέπει να έχουνε μέσα, να έχει μέσα το πλάνο
αξιολόγησης με βάση αυτά που λέει ο κανονισμός. Τα βήματα αυτά, τα
σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να έχει το πλάνο αξιολόγησης είναι μία
ενδεικτική λίστα των αξιολογήσεων, είναι οι διατάξεις για τη διασφάλιση της
διαθεσιμότητας των δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια των
αξιολογήσεων. Είναι το χρονοδιάγραμμα και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των
αξιολογήσεων, ο τρόπος παρακολούθησης και διάδοση των ευρημάτων
αξιολογήσεων και ανθρώπινοι πόροι, που είναι απαραίτητοι. Προετοιμάζουμε μία
δουλειά, ένα σχέδιο το οποίο θα ξεκινήσει από τον Ιούλιο και θα ολοκληρωθεί στο
τέλος Σεπτεμβρίου, με οδηγίες, συνεδριάσεις που θα γίνουνε, και με συνεδριάσεις
του δικτύου και ημερίδες και σεμινάρια, με τα οποία πιστεύουμε ότι θα είναι
έτοιμες οι διαχειριστικές αρχές και συγκεκριμένα της Κεντρικής Μακεδονίας τον
Οκτώβριο να προετοιμάσουν αυτό το σχέδιο αξιολόγησης, το οποίο θα εγκριθεί
όπως είπαμε στην αρχή μέχρι το τέλος, μέχρι τα μέσα του Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ
πολύ.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας:
Ευχαριστούμε κι εμείς. Η κα Λάγια από την Ειδική Υπηρεσία
Στρατηγικής και Σχεδιασμού της Αξιολόγησης, θα παρουσιάσει την Πρόοδο
Ανάπτυξης του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών, και στη συνέχεια θα
παρουσιάσει την εγκύκλιο για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη.
Αγάθη Λάγια, Στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού &
Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ): Καλησπέρα κι από μένα. Πολύ γρήγορα γιατί αναφέρθηκε ο
κ. Ιακωβίδης σ’ αυτήν την αιρεσιμότητα. Είναι μία από τις 7 γενικές αιρεσιμότητες,
που σημαίνει λοιπόν ότι έχει οριζόντια εφαρμογή σε όλα τα προγράμματα. Να μπω
κατευθείαν στο πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στην παρούσα φάση, θεωρείτε ως
μερικώς εκπληρούμενη όπως ακούσατε γιατί έχουνε ολοκληρωθεί οι 8 από τις 18
δράσεις, ενέργειες του σχεδίου δράσης. Η διϋπηρεσιακή ομάδα εργασίας έχει
συντάξει και αποστείλει στην ευρωπαϊκή επιτροπή ανεπίσημα ένα σχέδιο εγγράφου
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με τίτλο ας το πω έτσι, Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, και
βρίσκεται σε εξέλιξη, προφανώς αυτό είναι ένα δυναμικό κείμενο που συνεχώς
επικαιροποιείται, συμπληρώνεται και σε εξέλιξη βρίσκονται οι συμφωνίες με τη
στατιστική αρχή αλλά και με άλλους φορείς οι οποίοι παρέχουνε στατιστικά
δεδομένα, συνεργασία με την αρχή προσωπικών, προστασία προσωπικών
δεδομένων, για την προσάρμοση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος,
αλλά και μία ποιοτική θα έλεγα αναβάθμιση και ομογενοποίηση των δεικτών
μεταξύ των προγραμμάτων. Η συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές και την, αυτήν
την ομάδα της ΕΑΣΠ είναι πάρα πολύ σημαντική για την επιβεβαίωση της ορθής
χρήσης των δεικτών, ιδιαίτερα πριν δημοσιευτούν οι προκλήσεις. Λοιπόν, τι είναι η
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση. Λοιπόν, η ολοκληρωμένη λοιπόν χωρική
ανάπτυξη. Τι είναι λοιπόν οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις. Είναι ένα
εργαλείο το οποίο, είναι ένα λοιπόν εργαλείο για την εφαρμογή αναπτυξιακών
στρατηγικών σε συγκεκριμένες χωρικές ενότητες, οι οποίες μπορεί να έχουνε
κάποια αναπτυξιακά προβλήματα, προκλήσεις ή μπορεί να έχουν και κάποια
αναπτυξιακή δυναμική. Τι περιθώριο δίνει; Τι είναι το πλεονέκτημα αυτής της, του
εργαλείου; Ότι μπορείς να φτιάξεις ένα καλάθι ας το πω έτσι, όπου επενδυτικές
προτεραιότητες διαφορετικών θεματικών στόχων ενός ή περισσοτέρων
προγραμμάτων, και να χρησιμοποιήσεις φυσικά και διαφορετικά ταμεία. Σε ποιο
επίπεδο
παρέμβασης
αναφέρεται;
υποπεριφερειακές
περιοχές,
και
διαπεριφερειακές περιοχές. Ειδικά για τις αστικές, αναφέρεται σε περιοχές με
πληθυσμό μεγαλύτερο των 10.000 κατοίκων. Διακρίνεται σε ολοκληρωμένες
χωρικές επενδύσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Άρα αναφέρεται μόνο λοιπόν σε
αστικές περιοχές, αλλά και σε ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις για άλλες
περιοχές, για άλλες χωρικές ενότητες, όπως μπορεί να είναι οι γεωργικές ή οι
περιαστικές κλπ. Για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, είναι δεσμευμένο το 5% των
πόρων του ΕΚΠΑ για, σε εθνικό επίπεδο για βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Οι αστικές
αρχές μπορεί να είναι δήμοι ή δίκτυα δήμων, και τι έχουνε σαν ρόλο. Καταρχήν την
υποβολή προτάσεων στρατηγικής, ολοκληρωμένων στρατηγικών. Μετά είναι
επιφορτισμένες με την, τουλάχιστον την επιλογή των πράξεων όπως ακούσατε και
από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον λοιπόν με την επιλογή των πράξεων
και μπορούν φυσικά να παίξουν και το ρόλο ενδιάμεσου φορέα μετά από γραπτή
συμφωνία με την διαχειριστική αρχή. Για τις άλλες τώρα στρατηγικές χωρικής,
χωρικών επενδύσεων, εκτός δηλαδή αστικών περιοχών, έχουμε τους φορείς
στρατηγικής, που εδώ μπορεί να είναι πάλι δήμοι ή δίκτυα δήμων, αλλά και
περιφερειακές αρχές και κεντρικοί φορείς, όπως υπουργεία και οι εποπτευόμενοι
φορείς απ’ τα υπουργεία. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για τις... όχι. Α, τελείωσα; Οκ,
ευχαριστώ που με ακούσατε.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η τελευταία εισήγηση είναι από το
συνάδελφο τον κ. Σπόντα από την Ειδική Υπηρεσία του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος. Θα δει λίγο ο τεχνικός παρακαλώ την εισήγηση;
Δημήτρης Σπόντας, Στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος (ΕΥΟΠΣ): Καλησπέρα κ’ από μένα. Πληροφοριακό σύστημα χωρίς
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διαφάνειες είναι λίγο δύσκολο να παρουσιαστεί είναι η αλήθεια. Θέλω να σας
παρουσιάσω κάποια βασικά στοιχεία που αφορούν στο σχεδιασμό και στην
υλοποίηση του , το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Έχουμε εδώ πέρα, ναι... θα περάσω
κάποιες διαφάνειες που έχουν σχέση με στοιχεία του 2007 – 2013. Εδώ απλά να
σημειώσω κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα τα οποία θα υπάρχουν και στην
επόμενη περίοδο, όπως είναι η ηλεκτρονική υποβολή δελτίων από δικαιούχους, η
διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα η οποία θα επεκταθεί στην
επόμενη περίοδο, έκδοση αποφάσεων ψηφιακά υπογεγραμμένων, και βέβαια το
σύστημα και ευφυΐας το οποίο είναι μια εφαρμογή που παρέχει τη δυνατότητα
στους χρήστες των διαχειριστικών αρχών να παράγουν παραμετροποιημένες και
πρωτότυπες αναλύσεις με όλες τις διαστάσεις και τα μεγέθη του ΕΣΠΑ. Εδώ το
απαντά σε κανονιστικές και τεχνολογικές απαιτήσεις, τον ηλεκτρονικό φάκελο
πράξης που στόχο έχει είτε να αντικατασταθεί η τήρηση φυσικού αρχείου ή
τουλάχιστον να μην υπάρχει ανάγκη να ανακαλείται κάθε φορά ο φυσικός φάκελος
της πράξης. Υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις, αναφορές και αναλύσεις δεδομένων
οι οποίες προέρχονται και από τις αιρεσιμότητες, από την ανάγκη παρακολούθησης
των αιρεσιμοτήτων, το πλαίσιο επίδοσης. Για το
θα μιλήσουμε σε επόμενη
διαφάνεια. Εδώ το θεσμικό πλαίσιο, έχει ήδη αναφερθεί από τους Συναδέλφους
που είναι από την ΕΥΣΑΠ. Αυτό που έχουμε εμείς να πούμε περισσότερο είναι για
την ψηφιακή συνοχή. Κανονιστικές απαιτήσεις της ψηφιακής συνοχής. Θα μείνω
στις πιο βασικές. Είναι η μοναδικότητα στην εισαγωγή της πληροφορίας. Δηλαδή
μια πληροφορία θα εισάγεται μόνο μία φορά και θα είναι διαθέσιμη μετά σε
οποιαδήποτε άλλη φάση της διαδικασίας. Πλήρης ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων
και δελτίων δικαιούχου. Αυτό είναι από τους σημαντικότερους στόχους για το νέο
ΟΠΣ. Τέλος, αυτό το οποίο θα είναι το νέο ΟΠΣ θα παρέχει μία διαδικτυακή πύλη
στους δικαιούχους, με αυξημένη ασφάλεια και αυθεντικοποίηση χρηστών. Το
κατά κύριο λόγο ζητάει την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφορίας με το δικαιούχο.
Εμείς αυτό το επεκτείνουμε και σε κεντρικά συστήματα, όπως θα είναι το νέο
σύστημα του ΠΔΕ, το ΕΣΗΔΗΣ και το ΚΗΜΔΗΣ, και άλλα συστήματα φορέων
διαχείρισης. Αυτή εδώ είναι μία διαφάνεια η οποία ουσιαστικά αποτελεί μια
απαίτηση, μια πρόταση απ’ την ευρωπαϊκή επιτροπή. Αυτό το οποίο θέλουμε να
πούμε είναι ότι είναι ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για δικαιούχους,
διαχειριστικές αρχές, αρχή πιστοποίησης και αρχή ελέγχου την ΕΔΕΛ, αυτό το οποίο
συμβαίνει είναι ότι αυτό είναι ήδη πραγματικότητα. Δηλαδή το πληροφοριακό
σύστημα ακολουθεί πλήρως αυτή την αρχιτεκτονική. Ίδια λειτουργικότητα. Υπάρχει
ήδη όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι η διασύνδεση με το πρόγραμμα ΠΔΕ, για
δημιουργία
, για κατανομές απ’ τον κεντρικό λογαριασμό στην τράπεζα της
Ελλάδος, άντληση στοιχείων από ΠΔΕ για συνδυασμένη πληροφορία ΕΣΠΑ και ΠΔΕ.
Το νέο στοιχείο θα είναι ότι επεκτείνεται η δυνατότητα προσυμπλήρωσης δελτίων
δαπανών απ’ το νέο σύστημα πληρωμών του ΠΔΕ, το ΨΠΔΕ. Πληροφοριακό
σύστημα κρατικών ενισχύσεων, διαύγεια, TAXIS, η βάση της ευρωπαϊκής επιτροπής
η SFC. Επίσης για τη νέα περίοδο θα έχουμε σύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα
αγροτικής ανάπτυξης. Το σύστημα των διαγωνισμών, το εθνικό σύστημα
διαγωνισμών και το αντίστοιχο σύστημα δημοσίων συμβάσεων. Και τέλος, έργα τα
οποία απαιτούνε περιβαλλοντική, για το περιβαλλοντικό μητρώο. Και άλλα
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πληροφοριακά συστήματα, όπως αυτά των δικαιούχων όπως ο ΟΑΕΔ. Αυτό είναι η
διαφάνεια για την ασφάλεια. Πολύ γρήγορα να αναφέρω ότι η αυθεντικοποίηση
των χρηστών (.................) θα είναι προσανατολισμένο στη διαδικασία το νέο
πληροφοριακό σύστημα, όχι απλά στην εισαγωγή πληροφορίας. Η ασφάλεια επίσης
θα υπάρχει σε τρία επίπεδα. Θα υπάρχει σε επίπεδο εφαρμογής, σε επίπεδο
δικτύου και σε επίπεδο βάσης δεδομένων. Αυτό είναι ένα πολύ νέο στοιχείο,
δηλαδή ότι έχουμε τεχνολογίες οι οποίες είναι προσανατολισμένες σε επίπεδο
διαδικασίας. Απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο, διαμορφώνονται κανόνες κατά την
εκτέλεση της διαδικασίας. Θα υπάρχουνε επίσης και ειδοποιήσεις για το σε ποια
φάση βρίσκεται μια διαδικασία ηλεκτρονικά. Τώρα, στο δρόμο προς την
εξωστρέφεια υπάρχει αναγκαστικά και ο κόσμος αξιοποίησης δεδομένων. Η
αξιοποίηση δεδομένων περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία και τις μεθόδους για να
παράγουμε στατιστικά αποτελέσματα. Ξεκινάμε απ’ τις πηγές δεδομένων οι οποίες
είναι το ίδιο το πληροφοριακό σύστημα του ΕΣΠΑ, μ’ όλα τα παραγωγικά δεδομένα
των έργων, ταυτόχρονα όμως έχουμε νέες πηγές δεδομένων απ’ τη
διαλειτουργικότητα με τα άλλα πληροφοριακά συστήματα, ακόμα και εξωτερικές
πηγές δεδομένων όπως είναι κάποια αρχεία της ΕΑΣ, λέω για παράδειγμα ας πούμε
αρχεία εξυγίανσης, αρχεία εμπροσθοβαρών έργων, κλπ. Στο δεύτερο επίπεδο είναι
η επεξεργασία και οι μετασχηματισμοί των δεδομένων. Εδώ υπάρχουνε δύο
διακριτές δομές. Η μία περιλαμβάνει εργαλεία της υπηρεσίας, και η άλλη
περιλαμβάνει εργαλεία του προγράμματος επιχειρησιακής ευφυΐας, το γνωστό BI
στον κόσμο. Όλα αυτά τα οποία συνδέονται και μεταξύ τους δίνουν τελικά τη
δυνατότητα στους χρήστες να πάρουν ενημέρωση και σε πραγματικό χρόνο και
δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση, μιλάμε για
αναλύσεις, μιλάμε για τακτικές
αναφορές και ενημέρωση διάφορων sites όπως το anaptyxi.gov.gr και ακόμα και
χάρτες με γεωγραφική απεικόνιση της πληροφορίας. Αυτό το οποίο θα υπάρχει ήδη
και στη, άμεσα για τους χρήστες θα είναι η δυνατότητα παραμετρικών αναφορών
χρηστών μέσα από οθόνες εφαρμογής διαδικτυακής. Θα φύγουμε από τις
παραδοσιακές οθόνες που ξέρουν οι χρήστες των διαχειριστικών και θα πάμε σε
ηλεκτρονική υποβολή όπου εκεί θα είναι η δυνατότητα και η παραγωγή αναφορών.
Τέλος, θα παραμείνει η υπάρχουσα εφαρμογή BI με πιθανώς δυνατότητα να
δημιουργηθούν νέες οντότητες μέχρι το 2016 όπου θα έχουμε πλέον τη νέα
εφαρμογή BI πλήρως λειτουργική, με όλα τα δεδομένα του 2014 – 2020. Το
anaptyxi.gov.gr θέλει ειδική μνεία λόγω του ότι καλύπτει μιαν κανονιστική
απαίτηση για εξωστρέφεια και επίσης το σημαντικό στοιχείο εδώ είναι να πούμε για
τα ανοιχτά δεδομένα, τα οποία παρέχεται μια πληθώρα ανοιχτών δεδομένων προς
τον πολίτη και ο τρόπος διάθεσής τους είναι καταρχήν ευρετηριακά μέσα από το
data.gov.gr, όπως επίσης και με επεξεργάσιμα αρχεία τα οποία μπορούν να
αναγνωστούν από οποιαδήποτε μηχανή. Άμεσες βελτιώσεις για το ΟΠΣ. Εδώ λέμε
ότι θα υπάρχει ένα και μοναδικό MIS, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Όπως είπαμε
διαλειτουργικότητα με το ΗΠΔΕ και προσυμπληρωμένες δαπάνες και μεγάλο
πλήθος αναφορών και εκτυπώσεων. Οπότε φτάνουμε τέλος στο χρονοδιάγραμμα,
που ίσως είναι πολύ σημαντικό. Ήδη από τον Ιούλιο θα έχουμε την έναρξη της
πιλοτικής λειτουργίας του νέου ΟΠΣ. Θα δοθεί πρόσβαση σε επιλεγμένους χρήστες
των διαχειριστικών. Θα δοθούν τα βασικά δελτία στο ξεκίνημα αυτό και θα δίνεται
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σταδιακή παράδοση όλων των δελτίων και των διαδικασιών μέχρι το τέλος του
2015. Η δεύτερη φάση που θα είναι η πλήρης αναβάθμιση του πληροφοριακού
συστήματος θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2016. Αυτό που είναι τα άμεσα επόμενα
βήματα για τη διαχειριστική, για τη διαχειριστική της Περιφέρειας είναι : αίτηση για
κωδικούς πρόσβασης, ενημέρωση του πυρήνα με στοιχεία δεικτών. Εδώ είναι πολύ
σημαντικό να αναφέρουμε τους ειδικούς δείκτες του επιχειρησιακού
προγράμματος, μέσα από τη διαδικασία help desk θα πρέπει να, και τη σύμφωνη
γνώμη της ΕΗΣΑ θα πρέπει να περαστούνε στο νέο πληροφοριακό σύστημα
ειδίκευση του επιχειρησιακού. Μετά απ’ αυτό θα είναι δυνατή η έκδοση
προσκλήσεων και βέβαια συμπλήρωση τεχνικών δελτίων πράξης. Άρα είναι ένα
πολύ σημαντικό βήμα για τη διαχειριστική αρχή αυτό. Ευχαριστώ και ‘γω για την
προσοχή σας.
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Κανονικά στο
πρόγραμμα τώρα είναι ένα διάλειμμα για φαγητό. Όμως έχω να προτείνω το εξής,
γιατί με πληροφορούν ότι είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να τοποθετηθούν,
κάτι το οποίο αν ισχύει μπορούμε κατευθείαν να προχωρήσουμε στις τοποθετήσεις
και στα συμπεράσματα, και με την ησυχία μας μετά να φάμε μαζί, παρέα. Είναι
έτσι; Πόσοι θέλετε να πάρετε το λόγο; Δύο, τρεις. Συμφωνείτε να προχωρήσουμε
έτσι επομένως; Συμφωνείτε; Ωραία. Να προχωρήσουμε με τις κυρίες οι οποίες
πάντα πρέπει να προηγούνται.
Εκπρόσωπος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας: Καλησπέρα κι από
μένα. Εξαρχάκου απ’ την Επιτελική Δομή του Παιδείας. Δύο παρατηρήσεις. Σχετικά
με το 10.Α και τις υποδομές. Μπορούμε να μπούμε στο θέμα της εξειδίκευσης
φαντάζομαι για τις παρατηρήσεις ε; Λοιπόν, σχετικά με το 10.Α και τις κτιριακές
υποδομές, οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης με τους γενικούς διευθυντές
της εκπαίδευσης ανά νομό, μπορούν να συνεργαστούν κατόπιν δικής μας
καθοδήγησης απ’ την επιτελική για να αποτυπωθούν οι ανάγκες σε κτιριακές
ανάγκες για τα σχολεία, και , όσον αφορά δηλαδή το κτιριακό. Σχετικά με την δράση
10.Α αλλά 2, που αφορά τα ψηφιακά κρίνουμε ότι δεν είναι σκόπιμο να
ενεργοποιηθεί κάτι, καθώς υπάρχει το μεγάλο έργο, η προμήθεια διαδραστικών
πινάκων και κινητών εργαστηρίων πληροφορικής σε όλη τη χώρα για 5 η, 6η
δημοτικού, τις τρεις τάξεις του γυμνασίου και λυκείου, καθώς και τις τάξεις ΕΠΑΛ
των λυκείων. Ήδη βρισκόμαστε στο στάδιο συμβασιοποίησης στο μεγάλο έργο, στα
κινητά εργαστήρια έχει περάσει και ελεγκτικό συνέδριο, και για τα διαδραστικά ο
διαγωνισμός βρίσκεται σε μια ώριμη ολοκλήρωση. Συνεπώς σ’ αυτή τη φάση δε
νομίζουμε ότι υπάρχει τέτοια αναγκαιότητα, δε νομίζω ότι είναι και σκόπιμο να
μιλήσω για την κρισιμότητα του μεγάλου έργου, και για τα σχολεία και τους 800 και,
ωφελούμενους μαθητές αλλά καθώς μπορεί να αποτελέσει και υποδομή για δομές
επιμόρφωσης, για στελέχη εκπαίδευσης ή δημοσίους υπαλλήλους στο μέλλον και
να αξιοποιηθεί έτσι αυτή η υποδομή. Τώρα, για την δράση 9, περίπτωση 3.Α που
είναι η εξειδικευμένη υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, έχει υποβληθεί απ’ την υπηρεσία μας και απ’ την αρμόδια
μονάδα Β3 μια νέα πρόταση, και παρακαλούμε να διερευνηθεί η δυνατότητα
αύξησης του προϋπολογισμού στα 5.000.000 καθώς έχει, έχουν αποτυπωθεί

52

ανάγκες από τις υπηρεσίες του υπουργείου και σε Περιφερειακό επίπεδο,
αυξημένες ανάγκες, ενδεικτικά από 1000 μαθητές έχουμε περάσει στους 2500
μαθητές. Πρόκειται για άτομα γυμνασίου και λυκείου με βαριές αναπηρίες, που
χρειάζονται υποστήριξη και σε επίπεδο τάξης, για την ανάπτυξή τους και την
ενσωμάτωσή τους στην τάξη, αλλά και βέβαια το εκπαιδευτικό, την εκπαιδευτική
διαδικασία. Λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως ότι υπάρχει και ένα 40% μείωση στην
παιδεία συνολικά στον προϋπολογισμό. Αφορά συμβάσεις για σχολικούς
νοσηλευτές και ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ θερμά.
Ομιλούσα: Λοιπόν, αφού ευχαριστήσω και γω την διοργανώτρια διαχειριστική αρχή
για την πρόσκληση και για τις πολύ σημαντικές επισημάνσεις και παρουσιάσεις που
έγιναν από τους Συναδέλφους και από το κεντρικό υπουργείο, το Υπουργείο
Οικονομίας, θέλω να πω μερικά πράγματα όσον αφορά στην εξειδίκευση και
ειδικότερα στους άξονες που αφορούν τους θεματικούς στόχους 5 και 6, που
άπτονται κυρίως των θεμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αν κατάλαβα καλά η
παρουσίαση, είναι γεγονός ότι εμείς, υπήρξε αλληλογραφία από την διαχειριστική
αρχή στην οποία δεν απαντήσαμε επισήμως. Έχουμε επεξεργαστεί όπως
καταλαβαίνετε όλα τα θέματα, αλλά ο λόγος... δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η
επεξεργασία, είμαι σίγουρη όμως ότι την επόμενη βδομάδα θα την έχουμε έτοιμη,
οπότε σε μια στενή συνεργασία μαζί σας θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην
αποστολή των τυποποιημένων εντύπων. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι, στα
θέματα, επειδή άκουσα ότι ο λόγος που δεν εξειδικεύουμε κάποια θέματα που
έχουν να κάνουν με τον θεματικό στόχο 5 είναι ότι εκκρεμούν θέματα που αφορούν
στην έγκριση περιφερειακού σχεδιασμού, προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή κλπ.
Καταρχήν θέλω να πω ότι στο θέμα, στο θεματικό στόχο 5 η συγκεκριμένη
αιρεσιμότητα είναι καλυμμένη. Υπάρχει μια αυτοδέσμευση όπως τη λέμε, που είναι
ένας καινούριος όρος για μένα, μέσα σε κάποια απ’ τα περιφερειακά προγράμματα,
συμπεριλαμβανομένης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος της Κεντρικής
Μακεδονίας, και θέλω να πω ότι δεν υπάρχει σε όλα τα περιφερειακά, και δεν
υπάρχει καν στο τομεακό πρόγραμμα αυτή η αυτοδέσμευση, η οποία δεν ξέρω αν
προκύπτει και από τον κανονισμό κάτι τέτοιο, εγώ απ’ όσο γνωρίζω δεν είναι
κανονιστικό το θέμα της αυτοδέσμευσης. Τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Σημασία
έχει ότι στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε την
υλοποίηση των πράξεων και όχι στην εξειδίκευση, στην εξειδίκευση νομίζω ότι
μπορούμε να προχωρήσουμε, είμαστε σε συνεργασία εμείς με τις αρμόδιες
υπηρεσίες του υπουργείου μας, και φαντάζομαι ότι σύντομα θα λυθεί το
συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, όσον αφορά στο θέμα των απορριμμάτων και του
εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων που αποτελεί αιρεσιμότητα η
οποία έχει ένα χρονοδιάγραμμα εκπλήρωσης που θα το ξαναδούμε, θέλω να σας
διαβάσω μια ανακοίνωση του υπουργείου, συγκεκριμένη ανακοίνωση, η οποία λέει
ότι το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το αναθεωρημένο περιεχόμενο του εθνικού
σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων. Μετά από επεξεργασία της σχετικής μελέτης από
κοινού με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο
καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους και τη διαχείριση των
αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο. Ο αναθεωρημένος στρατηγικός και πολιτικός
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σχεδιασμός συμπυκνώνει τη νέα σχετική αντίληψη προς ένα νέο μοντέλο
διαχείρισης αποβλήτων σύγχρονο και φιλικό στο περιβάλλον. Με άξονες
προτεραιότητας την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων σε δημοτικό επίπεδο, την
ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της ανακύκλωσης, την μικρή κλίμακα των μονάδων
επεξεργασίας και ανάκτησης, την ενθάρρυνση της κοινοτικής συμμετοχής, την
αναβάθμιση του ρόλου των δήμων και κυρίως την κατοχύρωση του δημόσιου
χαρακτήρα της διαχείρισης αποβλήτων. Οι φιλόδοξοι στόχοι του υιοθετούν πλήρως
τη φιλοσοφία της ιεράρχησης της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας,
υπερβαίνοντας τη λογική των συγκεντρωτικών μονάδων διαχείρισης σύμμικτων
αστικών αποβλήτων υπέρ της διαλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων αποβλήτων, και
της μείωσης της παραγωγής αποβλήτων. Οι στόχοι αυτοί ανταποκρίνονται στις
σύγχρονες και πιεστικές ανάγκες. Το διάβασα αυτό για να σας δείξω ότι έχει
ολοκληρωθεί ο ανασχεδιασμός της πολιτικής στο θέμα των απορριμμάτων, οπότε
πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα έχουμε εγκεκριμένο εθνικό σχεδιασμό, τελείωσε η
διαβούλευση, ενσωματώνονται τώρα οι παρατηρήσεις και θα έχουμε γρήγορα
εθνικό σχεδιασμό για να καλύψουμε και το συγκεκριμένο κομμάτι της
αιρεσιμότητας πηγαίνοντας πολύ λίγο πιο πέρα το χρονοδιάγραμμα που έχουμε
βάλει. Όσον αφορά στα άλλα θέματα της αιρεσιμότητας που είχαμε σε εκκρεμότητα
και αφορούσε στην έγκριση του προγράμματος πρόληψης, αυτό δεν υπάρχει πλέον
ως, δεν υπάρχει διότι καλύφθηκε 31/12/2014 όπως ακριβώς προβλεπόταν στο
χρονοδιάγραμμα, οπότε μπορούμε να το συμπεριλάβουμε στις αιρεσιμότητες τις
θεματικές που έχουν καλυφθεί, και τα θέματα της ανακύκλωσης και οι στόχοι που
έχουν χρονοδιάγραμμα έτσι κι αλλιώς μέχρι τον 9ο μήνα θα τηρηθούν. Όσον αφορά
τώρα στα νερά. Στα νερά η συγκεκριμένη αιρεσιμότητα για τη διαχείριση των, για τα
σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής είχε να κάνει με την έγκριση των σχεδίων
διαχείρισης. Δεν υπάρχει εκκρεμότητα στον τομέα της Κεντρικής Μακεδονίας, διότι
το συγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης έχει εγκριθεί. Υπάρχει μία εκκρεμότητα μόνο
για το σχέδιο διαχείρισης νήσων Αιγαίου που έχει τελειώσει η διαβούλευση και
πολύ σύντομα κι αυτό θα εγκριθεί. Στο θέμα της τιμολόγησης ακολουθούμε το
χρονοδιάγραμμα το οποίο προβλέπεται για την κάλυψη της συγκεκριμένης
αιρεσιμότητας και δεν απαγορεύεται σε καμία περίπτωση να εξειδικεύουμε
δράσεις στη διάρκεια που υλοποιείται αυτή η αιρεσιμότητα. Ειπώθηκε και ένα θέμα
ότι υπάρχει μια εκκρεμότητα στη βιοποικιλότητα, δεν υπάρχει, το πλαίσιο δράσεων
προτεραιότητας έχει εγκριθεί, έχει παραληφθεί και έχει εγκριθεί, που
περιλαμβάνεται μέσα στα προγράμματα και λέει ότι οι δράσεις πρέπει να είναι
σύμφωνες με το ΠΑΦΟ όπως το λέμε, το πλαίσιο δράσης προτεραιότητας, και
μπορούμε κάλλιστα να εξειδικεύσουμε δράσεις στο κομμάτι της βιοποικιλότητας
και σε επαφή μαζί σας θα το κάνουμε. Επίσης αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς
έχουμε δουλέψει εξειδίκευση δράσεων στον τομέα της ατμόσφαιρας και του
θορύβου και είμαστε έτοιμοι, φαντάζομαι την άλλη βδομάδα θα μπορέσουμε να
σας στείλουμε τα προσυμπληρωμένα έντυπα, ώστε να προχωρήσουμε, είμαστε και
σε συνεργασία και τους φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών που
έχετε και στην περιοχή σας, γιατί έχετε μεγάλες προστατευόμενες οργανωμένες
περιοχές, και εκείνο το οποίο επεξεργάζεται το υπουργείο είναι ένα εθνικό σύστημα
διοίκησης και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, για να μη μιλάμε μόνο
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για τις περιοχές που έχουν φορείς διαχείρισης οργανωμένους αλλά και για τις
περιοχές συνολικότερα που είναι ενταγμένες στο δίκτυο NATURA 2000. Επίσης
εκείνο που ήθελα να πω στο κομμάτι, τελειώνω με το θέμα αυτό των
αιρεσιμοτήτων. Νομίζω ότι δεν άφησα κάτι. Τις έπιασα, τις είπα όλες αυτές που
έχουμε. Θέλω να πω αν, έτσι να το σημειώσω στο κομμάτι της δημοσιότητας και
του σχεδίου δράσης για τη δημοσιότητα που πρόκειται να εγκρίνουμε, αν νομίζετε
ότι υπάρχει δυνατότητα σ’ αυτό που αναφέρετε ό,τι κάθε δικαιούχος επειδή οι
επιτελικές δομές είμαστε και δικαιούχοι εν δυνάμει των προγραμμάτων, ήθελα να
πω ότι εκεί που αναφέρεται η υποχρέωση του δικαιούχου να φτιάξει καινούρια
ιστοσελίδα για τα προγράμματα τα οποία έχει αν γίνεται να μπει εναλλακτικά να
φτιάξει ιστοσελίδα ή διακριτό link στην υπάρχουσα ιστοσελίδα του. Και το λέω αυτό
γιατί ως δικαιούχοι που λειτουργήσαμε και σε άλλα προγράμματα ήτανε πρόβλημα
στους ελέγχους που δεν είχαμε ξεχωριστή ιστοσελίδα. Είναι κρίμα για ένα τέτοιο
θέμα να έχουμε κυρώσεις. Βεβαίως να προβάλλονται αλλά όχι με καινούρια ή
διακριτή σύνδεση που να παραπέμπει. Αν νομίζετε ότι μπορεί κάτι τέτοιο να
συμπεριληφθεί. Επίσης θέλω να κάνω δυο ερωτήσεις. Η μία ερώτηση έχει να κάνει,
γιατί δε το άκουσα καθόλου, αν προβλέπεται απ’ το καινούριο σύστημα διαχείρισης
το οποίο είναι σε εξέλιξη και θα βγει, διαδικασία υπογραφής προγραμματικής
σύμβασης στο πλαίσιο του νόμου 3614 για τους δικαιούχους που δεν είναι
επαρκείς. Αν προβλέπεται κάτι τέτοιο, δε το άκουσα καθόλου. Και ακόμα μία
ερώτηση, αν θα έχουμε καινούρια έντυπα στην, υποβολής προτάσεων σε επίπεδο
τεχνικού δελτίου κλπ. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ.
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας: Ποιος θέλει άλλος το λόγο; Α, να
ακούσουμε και τον πολιτισμό.
Εκπρόσωπος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας &
Θρησκευμάτων, τομέα Πολιτισμού: Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στην
καινούρια περίοδο. Θα είμαι πολύ σύντομος, να πω δύο πράγματα για τον τρόπο με
τον οποίο σκεφτόμαστε τη υλοποίηση των έργων πολιτισμού, είναι μεγάλη η
επιθυμία μας και η επιδίωξή μας να συλλειτουργούν μαζί με άλλα έργα, είτε στο
πλαίσιο ολοκληρωμένων χωρικών επεμβάσεων, είτε αστικών, είτε εκτός, αλλά όχι
αποκλειστικά και μόνο, και για αυτό το λόγο θα έρθουμε σε επαφή και με τις αρχές
της αρμόδιας στους τόπους των έργων έτσι ώστε αν κι αυτοί έχουν να βάλουν κάτι,
να πάρουμε ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, και σ’ αυτό θα ζητήσουμε και τη
βοήθεια της διαχειριστικής αρχής. Είμαστε σε μία φάση που, όχι μόνο της
εξειδίκευσης αλλά και μιας προσπάθειας για την ωρίμανση των έργων, ώστε πέρα
από την εξειδίκευση αμέσως μετά να μπορούμε να φέρουμε έργα τα οποία θα είναι
δυνατή η έναρξη της υλοποίηση τους. Και τέλος, να σας μεταδώσω και στην
επιτροπή, και στην περιφέρεια, και στην διαχειριστική αρχή, ότι είδη έχουμε κάνει
εμείς συζητήσεις και για το τομεακό πρόγραμμα της ανταγωνιστικότητας
προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε έργα στον τομέα του πολιτισμού από αλλού,
οπότε να υπάρχουν πρόσθετοι πόροι και για την περιφέρεια της Κεντρικής
Μακεδονίας. Σας ευχαριστώ πολύ.
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Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας: Εμείς ευχαριστούμε, ήσασταν σύντομος,
περιεκτικός και αποτελεσματικός, ακριβώς στο πνεύμα της διοίκησης της
περιφέρειας μας. Παρακαλώ.
Εκπρόσωπος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας: Καλησπέρα σας πλέον,
Καραμήτσος Ανδρέας ονομάζομαι από την Επιτελική Δομή του Υπουργείου Υγείας.
Θα ήθελα, δε θα σας απασχολήσω πολύ, δύο θέματα, σε δύο θέματα θα
αναφερθώ. Το πρώτο ότι, όσον αφορά την εξειδίκευση των έργων του τομέα μας,
αναφέρθηκε ότι δεν έχουν σταλεί ακόμα τα δελτία εξειδίκευσης, αυτό αληθεύει.
Απλώς να αναφερθώ στο λόγο όσον αφορά τα θέματα υποδομών, θα σταλούν πολύ
σύντομα εκτός απροόπτου, υπήρχαν κάποια διοικητικής φύσεως προβλήματα που
δεν είχαμε προϊστάμενο για αρκετούς μήνες και αυτά. Όσον αφορά τα θέματα του
ΕΚΤ υπάρχει μια αλλαγή στην πολιτική που θέλει να ακολουθήσει το υπουργείο με
τη νέα διοίκηση. Θέλει να ακολουθήσει μια πιο καθολική προσέγγιση στην παροχή
υπηρεσιών και εξετάζεται η πολιτική των ιατρείων γειτονιάς που θέλει να πούμε,
πρωτοβουλία με του ίδιου του υπουργού προωθείται, και για το λόγο αυτό έχουν
συσταθεί κάποιες ομάδες εργασίας εντός του υπουργείου ώστε να εξεταστούν
αφενός και τα έργα υποδομών σε περίπτωση που υπάρχουν νέες πιο
επικαιροποιημένες ανάγκες όπου πάνω - κάτω έχουμε καταλήξει για αυτό, και θα
σταλούν σύντομα τα δελτία εξειδίκευσης, αλλά όσον αφορά τη νέα πολιτική αυτή
των ιατρείων γειτονιάς, κοιτάμε ακόμα το πώς θα ταιριάξουμε την πολιτική αυτή με
τα ίδια εγκεκριμένα προγράμματα, ώστε να είναι επιλέξιμα και να μπορεί να
εφαρμοστεί κατά το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα, να μπορέσει να
ενταχθεί στα προγράμματα όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Ένα δεύτερο θέμα που θα
ήθελα να, στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ ήτανε όσον αφορά τις δράσεις που
έχουνε να κάνουνε με τον άξονα προτεραιότητας 4, τις περιβαλλοντικές δράσεις, να
αναφέρω απλώς ότι και στο θέμα της υγείας υπάρχουνε είδη κάποιες πολύ ώριμες
προτάσεις. Μας έχουν σταλεί από τις διάφορες ΗΠΕ, συγκεκριμένα από την 3η και
την 4η ΗΠΕ , έχουμε προτάσεις για τον Παπανικολάου, για τον άγιο Παύλο στις
οποίες οι μελέτες είναι ολοκληρωμένες σύμφωνα με όσα μας έχει πει η ΗΠΕ, οπότε
είναι έργα έτοιμα να ενταχθούν για ενεργειακές αναβαθμίσεις των νοσοκομείων,
μονώσεις, τα γνωστά, και επίσης αρκετά ώριμα έργα για τα νοσοκομεία Σερρών και
Κιλκίς. Όπου επίσης με βάση τα στοιχεία των ΗΠΕ δεν, εκκρεμεί η τελική μελέτη,
ώστε να μπορέσουν να γίνουν έργα ενεργειακής αναβάθμισης κι εκεί. Απλά ήθελα
να τα αναφέρω ώστε να τα έχετε υπόψη κι εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Μακεδονίας: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ.

Περιφέρειας

Κεντρικής

Εκπρόσωπος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ): Βασίλης
Κουτσιανός ονομάζομαι, εκπροσωπώ την Εθνική Συνομοσπονδία ατόμων με
αναπηρία. Θα είμαι κι εγώ πάρα πολύ σύντομος. Όπως είναι γνωστό η εθνική
συνομοσπονδία έχει συμμετάσχει σε όλα τα σχέδια. Σ’ όλα τα στάδια σχεδιασμού
του ΕΣΠΑ, και των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η πρώτη αναφορά είναι στο
κανονιστικό πλαίσιο και στις ισχυρές δεσμεύσεις που απαιτεί, που απαιτούν τα
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία όσον αφορά τις αιρεσιμότητες. Την αιρεσιμότητα,
τη γενική αιρεσιμότητα 3 Αναπηρία, οι απαιτήσεις αυτές οδηγούν στην υποχρέωση
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οριζόντιας διάχυσης της διάστασης της αναπηρίας και
εφαρμογή της
προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία σε όλες τις δράσεις και όλες τις φάσεις
υλοποίησης, και στην υλοποίηση δράσεων στοχευμένων στα άτομα με αναπηρία. Η
δεύτερη αναφορά που έχουμε να κάνουμε, είναι στην εξειδίκευση δράσεων του
επιχειρησιακού προγράμματος. Όπως όλοι γνωρίζουμε η αναπηρία είναι ένα
σύνθετο φαινόμενο, κι η πραγματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία απαιτεί
μεθοδευμένη προσέγγιση όλων των τομέων της οικονομίας και της κοινωνίας στη
λογική της σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Καταγραφή και
επιστημονική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, προτεραιοποίηση αναγκών,
μεθόδευση δράσεων σε όλους τους τομείς, και σε βάθους χρόνου ανάκτηση
εξειδικευμένων δεικτών, μηχανισμός παρακολούθησης. Θέματα που μόνο μια
εξειδικευμένη στρατηγική για την αναπηρία σε εθνικό αλλά και περιφερειακό
επίπεδο μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, με στόχο τη ουσιαστική
υποστήριξη και μεθοδική υλοποίηση μακρόπνοου εθνικού και περιφερειακών
σχεδιασμών. Για το λόγο αυτό η εθνική συνομοσπονδία έχει υποβάλλει στις
αρμόδιες επιτελικές δομές και δει στο πλαίσιο εξειδίκευσης των επιχειρησιακών
προγραμμάτων 2014 – 2020, τυποποιημένο έντυπο πρότασης για την εκπόνηση
μελέτης εθνικής στρατηγικής και περιφερειακών στρατηγικών για την αναπηρία,
στο πλαίσιο της σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Την ίδια
επιστολή έχουμε καταθέσει και στη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας της
Κεντρικής Μακεδονίας, και το τυποποιημένο έντυπο πρότασης για την εκπόνηση
περιφερειακής στρατηγικής για την αναπηρία ως εξειδικευμένη δράση, και εξίσου
κρίσιμο θεωρούμε και τη συμπερίληψη της ΕΣΑΜΕΑ μεταξύ των κοινωνικών
εταίρων των οποίων θα ενισχυθεί η διαχειριστική ικανότητα από πόρους του ΕΚΤ.
Το έργο της ΕΣΑΜΕΑ ως γνωστό είναι πολλαπλό, στοχεύει τόσο προς τα μέλη της,
όσο και προς τις δημόσιες αρχές, και η ενίσχυσή της αυτή είναι περισσότερο από
καθοριστικής σημασίας, προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει να το αναπτύσσει.
Επίσης κλείνοντας έχω μια ερώτηση. Όσον αφορά το νέο σύστημα διαχείρισης και
ελέγχου. Ο έλεγχος της προσβασιμότητας πως θα υλοποιείται; Ευχαριστώ.
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας: Να προχωρήσουμε στις απαντήσεις,
υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να τοποθετηθεί; Ποιος απ’ τους δύο θέλει;
Εκπρόσωπος της ΓΔ Περιφερειακής & Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής: Να απαντήσω; Συγνώμη.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας
Μακεδονίας: Α, σε όλα;

Διαχείρισης

ΕΠ

Περιφέρειας

Κεντρικής

Εκπρόσωπος της ΓΔ Περιφερειακής & Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής: Όχι σε όλα. Δύο πράγματα τα οποία ετέθηκαν εκεί πέρα απ’ την
εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και απ’ τον εκπρόσωπο του Υπουργείου
Υγείας. Ακούγομαι; Ακούγομαι. Μου δόθηκε, μου δίνεται και η ευκαιρία να πω για
τις τρεις δράσεις οι οποίες πρόκειται να εγκριθούν σήμερα από την επιτροπή
παρακολούθησης, για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, για τις δομές για τις
κακοποιημένες γυναίκες, και για την παράλληλη στήριξη για τα παιδιά με ειδικές
ανάγκες, ότι σε μία διαβούλευση που είχε, που έχει ξεκινήσει μεταξύ της ελληνικής
πλευράς και της ευρωπαϊκής επιτροπής έχει ήδη εγκριθεί, έχει ήδη συμφωνήσει η
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επιτροπή, και ειδικότερα το ευρωπαϊκό κοινοτικό ταμείο για τη χρηματοδότηση
των βρεφονηπιακών σταθμών, και εκκρεμεί ακόμα μία απάντηση για τα άλλα δύο,
για τις άλλες δύο δράσεις. Που σημαίνει, ότι ασφαλώς σήμερα η επιτροπή
παρακολούθησης εγκρίνει τις δράσεις αυτές αλλά θα ενεργοποιηθούνε. Η
χρηματοδότηση τους θα ενεργοποιηθεί με την έναρξη, με την απάντηση από την
ευρωπαϊκή επιτροπή. Αυτό λοιπόν ως προς τις δράσεις αυτές τις τρεις, εκ των
οποίων η μία είναι αυτή στην οποία αναφέρθηκε η εκπρόσωπος απ’ το Υπουργείο
Παιδείας, εάν έχετε μία καινούρια πρόταση όπως είπατε, επειδή εξετάζουμε τώρα
την πρόταση, ήδη εξετάζεται η πρόταση στις Βρυξέλλες, καλό θα είναι να μας την
στείλετε μέσω του κ. Γενικού. Για τα θέματα της υγείας είμαστε λιγάκι μπερδεμένοι
στις Βρυξέλλες, με την δημιουργική ασάφεια να το πω έτσι, χαριτολογώντας λιγάκι,
που μέχρι τώρα έχουνε φτάσει οι πληροφορίες στις Βρυξέλλες βασικά για την
εθνική στρατηγική και πολιτική αλλά που αυτό, αυτή θα ακουμπάει φυσικά και τα
ΠΕΠ, τις Περιφέρειες. Με τελευταία, τελευταίο πάζλ, κομμάτι στο πάζλ την
επίσκεψη του Υπουργού Υγείας πριν από δύο μέρες στις Βρυξέλλες, όπου
παρουσίασε μίαν, ακριβώς μίαν οριστική, μιαν προσέγγιση αλλά με κάποια νέα
στοιχεία τα οποία αυτή τη στιγμή τα βλέπουμε σε πολιτικό επίπεδο στις Βρυξέλλες,
διότι τεχνικά δεν έχουμε πάρει κάποια ανάλυση τεχνικών χαρακτηριστικών.
Ξαναλέω, αυτό αγγίζει πολιτικά, αλλά αγγίζει κι εδώ πέρα την... Ευχαριστώ.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Ωραιοπούλου για δώστε μερικές
απαντήσεις σ’ αυτά. Όσον αφορά τα ζητήματα παιδείας, είμαστε είδη σε
συνεργασία με την περιφερειακή διεύθυνση, αλλά επειδή γνωρίζετε ότι η κατανομή
των πιστώσεων είναι περιορισμένη στο κομμάτι των υποδομών, για αυτό θα πρέπει
σαν επιτελική να δώσετε προτεραιοποίηση, δηλαδή νηπιαγωγεία, γυμνάσια,
λύκεια, τι; Διότι γνωρίζουμε ότι έχουν συγκροτήσει ένα πρόγραμμα το οποίο δε
χωράει. Άρα θα πρέπει να συνεργαστείτε εσείς στο επίπεδο της προτεραιοποίησης
και μετά. Εμείς ήδη έχουμε και πολύ καλή συνεργασία με την περιφερειακή
διεύθυνση. Oκ, δεν πρόκειται να ενεργοποιήσουμε τα ψηφιακά εφόσον το λέτε,
αλλά θα πρέπει να μας το πείτε στην προτεραιοποίηση γιατί είναι περιορισμένες οι
πιστώσεις, τώρα για τους συνοδούς ΑΜΕΑ κάναμε ότι ήταν καλύτερο. Ξέρετε ότι
ξεκινήσατε από 250.000, εμείς βάλαμε 1.000.000 για φέτος έτσι; Γιατί αυτή την
εικόνα έχουμε, δεν έχουμε τη μεγάλη εικόνα και δεν μπορούμε να δεσμευτούμε για
τα πέντε στην τριετία. Έτσι;
Ομιλών: Παρέμβαση εκτός μικροφώνου – δεν καταγράφεται.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Το ξέρουμε, το ξέρουμε, ναι αυτό το ξέρουμε, αλλά αντιλαμβάνεστε
ότι δεν είναι η μοναδιαία δράση κι ούτε έχουμε τη μεγάλη εικόνα εξειδίκευσης του
κοινωνικού ταμείου. Νομίζω ότι βάζουμε απ’ τα μεγαλύτερα ποσά.
Ομιλών: Παρέμβαση εκτός μικροφώνου – δεν καταγράφεται.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Το αντιλαμβανόμαστε και το ξέρουμε. Λοιπόν αυτό που μπορεί να
γίνει, είναι αυτό το 1.000.000 φέτος και να δούμε του χρόνου σε συνδυασμό με τις
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υπόλοιπες δράσεις του ΕΚΤ τι θα γίνει. Όσο, όσον αφορά το περιβάλλον.
Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες κα Κούρτελη, αλλά να αντιλαμβάνεστε κι εσείς στη
θέση που βρισκόμαστε, γιατί πραγματικά προσπαθούμε να δούμε με τη γνώση που
έχουμε τις αιρεσιμότητες και τις αυτοδεσμεύσεις, κι αυτό έχει να κάνει και σε
σχέση με το υπουργείο, ξέρετε ότι είχαμε κάνει μία πρόταση να δούμε ανά τομέα τι
συμβαίνει, όλες τις περιφέρειες να γνωρίζουμε το ίδιο. Δηλαδή έχουμε απορία,
αυτοδέσμευση ας πούμε για τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης κινδύνων,
υπάρχει; Δεν υπάρχει. Πως θα προχωρήσουμε; Το να μας κάνετε μια ενημέρωση
στην επιτροπή παρακολούθησης είναι πολύ χρήσιμο, έτσι; Αλλά αυτό θα
αποτελέσει βάση για την επόμενη εξειδίκευση κι όταν θα φέρετε τις θεματικές.
Αντιλαμβάνεστε ότι προς το παρόν, εμείς καταλαβαίνουμε ότι έχετε στείλει και
προτάσεις και δουλεύετε αλλά δεν έχετε βοηθήσει ως τώρα στην εξειδίκευση ούτε
του συγκεκριμένου προγράμματος, ούτε της επιστολής που σας στείλαμε, στο άλλο
κομμάτι που μας έχει εκχωρηθεί του ταμείου συνοχής για το οποίο έχουμε
συμφωνήσει κιόλα και θα μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα. Καταγράψαμε ότι ο
πολιτισμός προχωράει σε φάση ωρίμανσης, θα ήταν χρήσιμο όμως να στείλει
προτεραιοποίηση, προτεραιοποίηση κι ως προς τις κατηγορίες. Έχουμε συζητήσει,
έτσι; Εκτός τα μνημεία και σύγχρονο πολιτισμό. Αυτό θα μπορούσε να μας
οδηγήσει εμάς σε εξειδίκευση σήμερα, και να μπορούσαμε να βγάλουμε
προσκλήσεις για να πάρουμε την ωρίμανση, έτσι; Το βήμα δε το κάνατε οπότε πάμε
στην επόμενη. Τώρα για...
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Μάλιστα προχθές ήρθε ο κύριος Ξυδάκης εδώ και βρεθήκαμε και τα
είπαμε λίγο αυτά. Είναι σημαντικό εκτός από τα μνημεία να δούμε και το κομμάτι
αυτών των θεσμών του σύγχρονου πολιτισμού.
Ομιλών: Είχα ενημέρωση πριν έρθω για τη συνάντηση σας και αύριο πάλι θα
είμαστε μαζί οπότε...
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Μακεδονίας: Να του δώσετε χαιρετισμούς.

ΕΠ

Περιφέρειας

Κεντρικής

Ομιλών: Ευχαρίστως.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Στον τομέα της υγείας, έχετε την ενημέρωση, σας την έχουμε στείλει
ότι είναι πάρα πολύ περιορισμένο το ποσό το υπολοιπόμενο στις υποδομές, για το
θέμα των ενεργειακών εμείς περιμένουμε και τη συνολική μελέτη, είπα για το θέμα
της υγείας γιατί καπό εκεί μπορεί να χρηματοδοτήσουμε υποδομές, ξαναλέω ότι
πρέπει να κάνετε επιλογή προτεραιοποίησης. Έτσι; Σύμφωνα με το τι θα βγάλουμε
ενεργειακή κλάση θα πρέπει να κάνετε επιλογή και να τη στείλετε. Τώρα όσον
αφορά τις ΑΜΕΑ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία που έχουμε και για
τις προτάσεις σας, το θέμα το οποίο βάζετε της εκπόνησης περιφερειακής
στρατηγικής ΑΜΕΑ το έχουμε καταγράψει, θα το συζητήσουμε και με το κεντρικό
υπουργείο και πάντως αποτελεί ένα θέμα τεχνικής βοήθειας. Δεν πρόκειται να
εξειδικευτεί σε κάποια άλλη δράση, είναι ένα ζήτημα τεχνικής βοήθειας στο βαθμό
που το συνεννοηθούμε με το κεντρικό υπουργείο, η καταγραφή κεντρικά ή
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περιφερειακά θα προχωρήσει. Η ενίσχυση διαχειριστικής ικανότητας κύριε
Αθανασίου θα το πει καλύτερα εγώ από ότι, τέλος πάντων έχω δει έως τώρα, ναι με
ένα πρότυπο θα υπάρχει. Έτσι; Όχι συγκεκριμένα, γενικά θα βγει ένα πρότυπο. Να
απαντήσω και στην κυρία Κούρταλη θα υπάρχουν προγραμματικές συμβάσεις για
τους αδύναμους τελικούς δικαιούχους και συγχωρείστε με τώρα η τελευταία
ερώτηση ήταν αν στο νέο σύστημα διαχείρισης. Α, πως θα παρακολουθούμε; Έχει
μπει συγκεκριμένο κριτήριο, έχει συμπεριληφθεί σε κριτήριο οπότε θα
παρακολουθείται και κατά την υλοποίηση και κατά τις επιτόπιες επιθεωρήσεις.
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας: Ωραία. Ζήτησε ο κύριος Θάνου το λόγο
για τρία λεπτά για να κλείσει την συζήτηση αυτή, για να περάσουμε μετά στα
συμπεράσματα και στις αποφάσεις. Ορίστε.
Εκπρόσωπος της ΓΔ Περιφερειακής & Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής: Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω ερωτήματα, κάποιες συμπερασματικές
παρατηρήσεις. Εκτιμώ ότι ήταν μια επιτυχημένη επιτροπή παρακολούθησης. Να
ευχαριστήσω την κα Ωραιοπούλου, και την διαχειριστική αρχή για τις εξαιρετικές
της παρουσιάσεις. Μπράβο σας. Αυτό αφορά και τους συναδέλφους μου στο
υπουργείο στην Αθήνα. Πάρα πολύ γρήγορα θα τρέξω λίγο την ατζέντα για κάποια
σημεία τα οποία θα ήθελα και από τη δικιά μας τη μεριά να αναφερθούν, πάρα
πολύ γρήγορα χωρίς να θέτω κάποιο θέμα κ. Γενικέ και κ. Περιφερειάρχα. Κριτήριο
αξιολόγησης. Έχει κλείσει το θέμα, απλά νομίζω ότι μπορώ να το χρησιμοποιήσω
σα καλή πρακτική. Μπράβο σας. Και για τις άλλες διαχειριστικές αρχές ήτανε πάρα
πολύ καλή και τεκμηριοποιημένη η παρουσίαση. Καλωσορίζουμε αυτό το σύστημα
της αξιολόγησης και του δυαδικού, συνδυάζει το scoring, την αξιολόγηση, με ένα
δυαδικό σύστημα ναι ή όχι. Θα σταθώ λίγο στο θέμα των, της επάρκειας.
Καταλαβαίνω ότι θα υπάρξει αυτός ο οδηγός ο οποίος αυτή τη στιγμή συντάσσεται
κεντρικά, έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή, εξαιρετική δουλειά, τους τελευταίους εφτά
- οκτώ μήνες. Υπάρχει μια μελέτη η οποία έχει υλοποιηθεί, η οποία έχει συνταχθεί
και νομίζω από εκεί μπορούμε να πάρουμε αρκετές ιδέες για το πώς μπορούμε να
συμβάλουμε περεταίρω στην ενίσχυση της επάρκειας των δικαιούχων. Για την, για
το RIS, την στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης. Γνωρίζω ο συνάδελφος έκανε
καταπληκτική παρουσίαση, απλά να σταθώ λίγο στα βήματα σε εν εξελίξει που
βρισκόμαστε τι θα κάνουμε από εδώ κι στο εξής. Απλά να αναφέρω ότι μια πρώτη
αξιολόγηση της στρατηγικής Βρυξέλλες χωρίς να προκαθορίζω λίγο το αποτέλεσμα
είναι θετική. Θα σας ενημερώσουμε συντόμως για το αποτέλεσμα αυτής της
διαδικασίας Βρυξέλλες. Εάν χρειαστεί κάποια βοήθεια στην εξειδίκευση των
πιλοτικών δράσεων μπορούμε να, θα συνεχίσουμε να σας τη δίνουμε, είμαστε
διαθέσιμοι να σας δώσουμε κάποιους experts να συνεχίσετε σ’ αυτή τη
κατεύθυνση. Αν υπήρχε χρονοδιάγραμμα επίσης για το πώς μπορεί να γίνει αυτή η
εξειδίκευση και πώς μπορούμε να κάνουμε και πότε μπορούμε να κάνουμε τις
πιλοτικές δράσεις, όχι εδώ, αλλά θα ήταν χρήσιμο για εμάς να γνωρίζουμε πως
τρέχουν όλα τα περιφερειακά. Έχω προτείνει στον κ. Περιφερειάρχη αν κάποια
στιγμή το Σεπτέμβρη μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης όπως αντιπρότεινε, να
μπορούσαμε να κάνουμε ένα Λάμψη event, και ταυτόχρονα ένα σεμινάριο ή ένα,
μια μεγαλύτερη συζήτηση για την RIS, θα ήταν καλοδεχούμενη. Δημοσιότητα. Αυτή
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η παρουσίαση ήταν πάρα πολύ καλή. Απλά να αναφέρω ότι μέσα στο νόμο υπάρχει
μια αναφορά ότι από εδώ και στο εξής στη νέα προγραμματική περίοδο θα υπάρχει
ένας μηχανισμός διαχείρισης παραπόνων, απλά για καθαρά ενημερωτικούς λόγους,
και επίσης στο χώρο της δημοσιότητας θα ήθελα να απευθυνθώ στους
συναδέλφους διαχειριστικής αρχής, κάθε φορά που νομίζετε ότι έχετε μια καλή
πρακτική ενημερώστε μας κι εμάς, διότι κι εμείς είμαστε πρεσβευτές των καλών
πρακτικών στην περιφέρεια, γενικότερα στη χώρα. Ο νέος ο νόμος. Αυστηρότερο το
πλαίσιο, αλλά θα αναφερθώ σε δυο, τρία στοιχεία. Μείωση των εκχωρήσεων, απλά
θέλω να τ’ αναφέρω για να ακουστεί, και μείωση των ενδιάμεσων φορέων, κι
ειδικότερα του δεύτερου βαθμού. Και επίσης ένα αυστηρότερο πλαίσιο με την ένια,
του overbooking, το σύστημα των υπερδεσμεύσεων το οποίο γνωρίζαμε τώρα,
υπάρχει ένα αυστηρότερο πλαίσιο στο νέο νόμο. Υπάρχουνε κριτήρια απένταξης
των πράξεων, το περίφημο 18 συν 6 του εικοσιτετράμηνου, κι αυτό θα ήθελα
επίσης να ακουστεί και να αναφερθεί. Και υπάρχει επίσης ένα αυστηρό πλαίσιο
στην έγκριση των πράξεων που είναι σε εξήντα μέρες. Η συναδέλφισα αναφέρθηκε
επίσης ότι κάποιες πράξεις θα εγκρίνονται σε δύο στάδια. Σε φάση Α και σε φάση Β
το πώς θα εγγράφονται στο ΠΔΕ. Ίσως κι αυτό είναι, αν αξίζει τον κόπο να ακουστεί.
Βεβαίως και ο ρόλος της διαχειριστικής αρχής κα Ωραιοπούλου έχει ενισχυθεί. Και
ευθύνες αλλά και η εξουσία σας. Βεβαίως. (…) στις αιρεσιμότητες. Εξαιρετική
συνεργασία με την, με τα παιδιά στην Αθήνα, να μην αναφερθώ τώρα σε επιμέρους
που βρισκόμαστε. Κατανοώ το θέμα του self suspension ότι δεν είναι κανονιστικό,
αλλά θέλω να πιστεύω ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ την εξέλιξη κάποιων, το να
τρέξουν αυτές οι αιρεσιμότητες. Το ότι η παρακολούθηση γίνεται από τους
συναδέλφους κι είμαστε σε ενημέρωση που βρισκόμαστε κα Κούρτελη να μην το
ανοίξω σε αυτό το forum εδώ. Σχέδιο αξιολόγησης. Καταλαβαίνω ότι θα γίνει μια
νέα επιτροπή παρακολούθησης αγαπητέ Δημήτρη μέχρι το τέλος της χρονιάς. Κύριε
Γενικέ, κ. Περιφερειάρχη τελειώνω. Όσον αφορά για το ΟΠΣ, μπράβο ,και για τη
καλή διαλειτουργικότητα την οποία προχωρείτε με τις βάσεις δεδομένων, και με τις
δημόσιες συμβάσεις, και με το TAXIS, ήταν και αίτημα δικό μας, και η παράκληση
από τις Βρυξέλλες και ειλικρινά χαίρομαι όλη αυτή την παρουσίαση που κάνατε, και
βλέπω ότι μέχρι το Δεκέμβρη του 2015 σε μια πρώτη φάση, σε μια πιλοτική φάση,
πολλά απ’ αυτά τα οποία αναφερθήκατε, θα υλοποιηθούν. 3 συν 2, 5, νομίζω
πρέπει να ‘με μέσα στου πεντάλεπτο. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας
εύχομαι καλή επιτυχία, και αν χρειαστεί κάτι και το υπουργείο κι εσείς, να
μεταφέρω άλλη μια φορά το μήνυμα. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε αυτό να το
ξαναπώ, ευχαριστώ πολύ.
Ωραιοπούλου: Κύριε Θάνου θέλω κι εγώ να σας ευχαριστήσω. Όχι μόνο για τα καλά
λόγια που είπατε για την περιφέρειά μας και για τη διαχειριστική, που πράγματι
πρέπει σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα περήφανος που προΐσταμαι μιας τέτοιας ομάδας
ανθρώπων, που έχουνε δώσει τον εαυτό τους όλα αυτά τα χρόνια κι έχουμε
καταφέρει να κατακτήσουμε αυτές τις πρωτιές, που για μας δεν είναι απλά
νούμερα, το να είσαι πρώτη περιφέρεια στη χώρα για δυο συνεχόμενα χρόνια σε
καιρό κρίσης και μάλιστα η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα, η δεύτερη μεγαλύτερη
περιφέρεια στη χώρα, δεν είναι για μας ένα στοίχημα μόνο αριθμών κυρίως, είναι
ένα στοίχημα που έχει να κάνει με το, σε τι μετουσιώνεται αυτά τα νούμερα κι
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αυτές οι πρωτιές. Όσα περισσότερα χρήματα πέφτουν στην αγορά σήμερα, τόσες
περισσότερες νέες θέσεις δημιουργούνται εργασίας, τόσο περισσότερο κινείται η
τοπική μας οικονομία που είναι μπλοκαρισμένη. Μία τοπική οικονομία στη βόρεια
Ελλάδα που ξέρετε καλά ότι έχει χτυπηθεί από την κρίση πολύ νωρίτερα από την
υπόλοιπη Ελλάδα λόγω της αποβιομηχάνισης προς τις γειτονικές χώρες. Άρα λοιπόν
για μας το ΕΣΠΑ, δεν είναι νούμερα, δεν είναι μια διαδικασία τεχνική, για μας είναι
μια πραγματική ανάσα στη δύσκολη αυτή συγκυρία που περνάμε, και θέλω και απ’
αυτό το βήμα να σας πω ότι πράγματι έχουμε μια πολύ καλή ομάδα για την οποία
είμαι πολύ περήφανος, και δουλεύουμε νυχθημερόν μαζί, πολλές φορές με
προβλήματα, να ξεμπλοκάρουμε έργα, και να κατακτήσουμε τους στόχους μας. Και
θέλω όμως κ. Θάνο να σας πω ότι πράγματι και με τη συνάντηση που κάναμε πριν
ξεκινήσει η επιτροπή παρακολούθησης, είδα στο πρόσωπο σας ένα σύμμαχο σ’
αυτή τη προσπάθεια. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για ό,τι έχουμε
συνεννοηθεί μέχρι τώρα κι έχουμε συλλειτουργήσει αλλά και για το τι θα κάνουμε
από εδώ και πέρα, γιατί οι προκλήσεις είναι μπροστά μας. Κι εύχομαι πραγματικά
και όσα είπε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου τα οποία είναι στην απόλυτα
σωστή κατεύθυνση να προχωρήσουν γρήγορα να ξεκινήσει το πρόγραμμα, και
πράγματι το Σεπτέμβριο να βρεθούμε εδώ όπως είπαμε, γύρω στις 20 του μηνός
μετά τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης να κάνουμε ένα τέτοιο σημαντικό event
για την ουσιαστική έναρξη του προγράμματος. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τα
συμπεράσματα, που θα τα δείτε στις οθόνες μπροστά σας να τρέχουν, μαζί με τις
αποφάσεις. Προχωράμε. Να προχωρήσουμε λίγο προς τα κάτω; Τον κανονισμό, τα
βασικά στοιχεία του νέου προγράμματος, η εξειδίκευσή του, που συζητήσαμε. Η
μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων, η παρουσίαση της στρατηγικής
της έξυπνης εξειδίκευσης, η παρουσίαση της στρατηγικής επικοινωνίας του
προγράμματος, τα βασικά στοιχεία του νέου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, η
παρουσίαση της προόδου κάλυψης. Αν θέλετε να μην τρέχετε τόσο πολύ. Των
αιρεσιμοτήτων, η πρόοδος ανάπτυξης του ενιαίου συστήματος παρακολούθησης
των δεικτών, η ενημέρωση για το περιεχόμενο του πλάνου αξιολόγησης, η
ενημέρωση για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη, η παρουσίαση της εγκυκλίου
που λέγαμε. Όλα αυτά αναλυτικά μπορείτε να τα πάρετε και στα χέρια σας, η
παρουσίαση της περιφερειακής στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη, παρουσίαση
των βασικών αρχών για την προγραμματική περίοδο του ΟΠΣ, επομένως είναι στη
διάθεση σας στη γραμματεία τα κείμενα. Θα έλεγα, αν δεν έχετε αντίρρηση να
ψηφίσουμε θετικά, και να σας υποδεχτούμε στο μπουφέ; Όπου βέβαια δεν είναι,
για όσους είστε εκτός Θεσσαλονίκης, δεν είναι ένα, αν κι είναι πολύ καλού
επιπέδου το ξενοδοχείο βέβαια, αλλά δεν είναι η, το επίπεδο της γαστρονομίας
που προσφέρει η πόλη μας σε συγκεκριμένα μέρη, ταβέρνες, που ελπίζω όλοι σας
έχετε μία ολοκληρωμένη εικόνα και γι’ αυτό, και εύχομαι πραγματικά αν μείνετε
σήμερα, να επισκεφτείτε το βράδυ τις διάφορες πανέμορφες γωνιές της
Θεσσαλονίκης. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ, δεν ξέρω αν υπάρχει
κάποιος ο οποίος έχει κάτι το οποίο θέλει να προσθέσει, κάποια παρατήρηση.
Νομίζω
ότι ολοκληρώσαμε με σχετική ταχύτητα κ. Γενικέ την επιτροπή
παρακολούθησης, την 1η. Εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνεργασία σε όλους.
Ευχαριστούμε.
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