ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Θεσσαλονίκη, 7-10-2016
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στις εργασίες της 2ης Επιτροπής
Παρακολούθησης του προγράμματος κεντρικής Μακεδονίας.
Έχετε λάβει τα μέλη της Επιτροπής την ημερήσια διάταξη και το υλικό. Θα
παρακαλέσω για την έγκριση της ημερήσιας διάταξης και την έγκριση των
πρακτικών της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Ευχαριστώ.
Θα δώσω το λόγο τώρα στον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης,
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας: Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας
καλωσορίσω με τη σειρά μου στις εργασίες της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης
του νέου ΕΣΠΑ στην Περιφέρειά μας την Κεντρική Μακεδονία.
Το Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για το 2014-2020 και το τονίζω αυτό
για ακόμη μια αφορά, αποτελεί αναμφίβολα τον κύριο μοχλό ανάπτυξης για την
Περιφέρειά μας καθώς μέσα από το πρόγραμμα αυτό μετουσιώνονται ουσιαστικά
οι αναπτυξιακές προτεραιότητες που έχουμε θέσει για τον τόπο μας σε πυλώνες
οικονομικής ανάπτυξης, ενίσχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Μια οικονομική ανάπτυξη η οποία εξαιτίας της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης
δεν περιορίζεται μόνο στην ανάδειξη και ενίσχυση των συγκριτικών μας
πλεονεκτημάτων αλλά και στην αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων ορισμένα
από τα οποία προϋπήρχαν της κρίσης αλλά και εκείνων που η ίδια η κρίση
δημιούργησε.
Όπως είναι η συρρίκνωση του παραγωγικού ιστού, η αποβιομηχάνιση, η
αποχωροθέτηση δραστηριοτήτων, η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η νέα
φτώχεια.
Κυρίως και κύριοι, η μείωση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων αλλά και η
μείωση συνολικά των πόρων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών
ταμείων επιβάλει να εστιάσουμε σε αυτή την προγραμματική περίοδο σε πολιτικές
και δράσεις που έχουν τη μεγαλύτερη πολλαπλασιαστική επίδραση στην
περιφερειακή μας οικονομία.
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Στο πλαίσιο αυτό οι επιδιώξεις μας μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 συνοψίζονται
σε πέντε κορυφαίες περιφερειακές προτεραιότητες.
Πρώτον, καινοτομία,
ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια. Δεύτερον, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και
απασχόληση. Τρίτον, προστασία του περιβάλλοντος και έξυπνη διαχείριση των
πόρων. Και τέταρτον, κοινωνική χωρική συνοχή.
Ταυτόχρονα, και θέλω εδώ την προσοχή σας, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό,
καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να πετύχουμε τη μέγιστη
δυνατή αξιοποίηση των πόρων των τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ, των κατανεμημένων στην Περιφέρεια πόρων του Ταμείου Συνοχής και του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, των επιχειρησιακών προγραμμάτων της
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας καθώς και άλλων ειδικών πρωτοβουλιών.
Κυρίες και κύριοι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε διανύουμε πλέον τον δεύτερο χρόνο
υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ. Το πιο βασικό, το πιο μεγάλο ζήτημα τώρα είναι αυτό
της επιτάχυνσης του προγράμματος. Άλλωστε το είχα πει και θέλω να το
επαναλάβω και σήμερα, στο ΕΣΠΑ ο χρόνος είναι χρήμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ
σημαντικό για την Κεντρική Μακεδονία αλλά το ίδιο σημαντικό είναι και συνολικά
για τη χώρα.
Ως διοίκηση της Περιφέρειάς μας συνεχίζουμε την προσπάθεια ήδη με πολύ θετικά
αποτελέσματα για την εξειδίκευση των δράσεων του νέου ΕΣΠΑ ώστε να
επιτύχουμε την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη υλοποίησή του.
Από την πρώτη στιγμή κιόλας είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους
αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής είτε μέσω επιστολών, είτε μέσω πρόσκλησης
τεχνικών συσκέψεων με τα αρμόδια υπουργεία και τις επιτελικές δομές του ΕΣΠΑ,
είτε με τη δική μου παρουσία όπου χρειάστηκε προκειμένου να ολοκληρώσουμε το
σχεδιασμό των πολιτικών στον τομέα της ευθύνης τους.
Και όπως σας ανέφερα, οι προσπάθειές μας φέρνουν ήδη αποτελέσματα. Έχουμε
λοιπόν εξειδικεύσει ήδη έργα και δράσεις 640.000.000 ευρώ και ταυτόχρονα ζητάμε
σήμερα την έγκριση για την εξειδίκευση επιπλέον δράσεων ύψους 97.000.000 ευρώ
που ανεβάζουν τελικά το ποσοστό εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας στο 76,5%.
Σίγουρα καθυστερήσεις σημειώνονται και υπάρχουν ειδικά σε τομείς και τους έχω
αναφέρει πολλές φορές όπως είναι το περιβάλλον, η υγεία, οι κρατικές ενισχύσεις.
Εκεί δηλαδή που εμφανίζονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του
προγράμματος.
Θυμίζω εδώ ότι αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίσαμε το προηγούμενο διάστημα
στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Καταφέραμε όμως με έντονη
κινητικότητα από πλευράς μας να τα ξεπεράσουμε με επιτυχία.
Καταφέραμε επίσης και είναι ιδιαίτερα σημαντικό με διαβούλευση και συνεργασία
με την τοπική Αυτοδιοίκηση και θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους δημάρχους
που είναι σήμερα εδώ αλλά και τους 38 δημάρχους της Περιφέρειας της Κεντρικής
Μακεδονίας και φυσικά τον Πρόεδρο της περιφερειακής Ένωσης Δήμων τον κ.
Λάζαρο Κυρίζογλου για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια
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να ωριμάσουμε τις δράσεις ολοκληρωμένων στρατηγικών αστικής ανάπτυξης στις
οποίες κατανέμουμε περίπου το 10% του προγράμματος, δηλαδή 106.000.000 ευρώ
από το ΕΣΠΑ.
Ταυτόχρονα ολοκληρώσαμε και τους οδηγούς εφαρμογής για τις 2 προσκλήσεις που
κινδύνευσαν να βρεθούν στον αέρα. Αναφέρομαι στις αστικές αρχές της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Και το πιο σημαντικό; Καταφέραμε και έχουμε
ήδη εκδώσει 37 προσκλήσεις στο νέο ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού
421.000.000 ευρώ.
Προσκλήσεις για παιδικούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης
παιδιών, για την αναβάθμιση και λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας καθώς και για τη
λειτουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών. Για δομές παροχής
βασικών αγαθών όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο, η παροχή συσσιτίων, το
κοινωνικό φαρμακείο και οι δομές αστέγων.
Προσκλήσεις επίσης για κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων και κέντρα
διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία. Για κέντρα κοινότητας
που ενσωματώνουν τα γραφεία διαμεσολάβησης του δικτύου δομών για την
αντιμετώπιση της φτώχειας καθώς και τις λειτουργίες εξειδικευμένων κέντρων για
ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού.
Επίσης, προσκλήσεις για την ολοκλήρωση των οδικών συνδέσεων διευρωπαϊκών
δικτύων μεταφορών. Για την επέκταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων δομών
και υποδομών υγείας. Για την ανάπτυξη κτιριακών υποδομών προσχολικής και
σχολικής εκπαίδευσης. Για τη βελτίωση και επέκταση μουσειακών υποδομών όπως
είναι το μουσείο της Βεργίνας, ένα έργο στολίδι για την περιοχή μας, ένα έργο
διεθνούς εμβέλειας.
Επίσης προσκλήσεις για την παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης και
ενημέρωσης κοινού, για επενδύσεις στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, πολιτική
προστασία. Για υποδομές βελτίωσης της ποιότητας διασφάλισης της ποιότητας του
πόσιμου νερού. Καθώς και για την τεχνική βοήθεια του προγράμματος.
Τέλος, έχουμε εντάξει 59 πράξεις ύψους 324.000.000 ευρώ ενώ με την έγκριση της
εξειδίκευσης αναμένεται η περαιτέρω επιτάχυνση της ένταξης του έργου στο
πρόγραμμά μας και η αύξηση της απορρόφησης που θα καταστήσουν την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εθνική πρωταθλήτρια για ακόμη μια φορά, για
ακόμη μια προγραμματική περίοδο.
Όπως ξέρετε ήδη στο ολοκληρωμένο ΕΣΠΑ όπου είμαστε η πρώτη Περιφέρεια σε
απορρόφηση στην Ελλάδα στο 114% καθώς και σε πληρωμές έργων έτσι και στο νέο
ΕΣΠΑ βάζουμε τον πήχη ψηλά και στόχος μας είναι να μην αφήσουμε ούτε ένα
ευρώ αναξιοποίητο. Για ανάπτυξη υποδομών, δημιουργία θέσεων εργασίας, για
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Και φυσικά για τη στήριξη των
ευάλωτων και αδύναμων συμπολιτών μας.
Κυρίες και κύριοι, οι εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν στην Επιτροπή σήμερα θα
περιλάβουν όλες τις τεχνικές πτυχές για την πορεία υλοποίησης του προγράμματός
μας. Θα ήθελα όμως επιγραμματικά να αναφερθώ σε αυτά που έχουμε πετύχει
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μέχρι σήμερα από την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού μας προγράμματος.
Για την περίοδο 2015-2016 υποστηρίξαμε 4.530 οικογένειες με εισοδήματα κάτω
από το όριο της φτώχειας προκειμένου τα παιδιά αυτών των οικογενειών να έχουν
ισότιμη πρόσβαση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τις αντίστοιχες κοινωνικές
δομές της Κεντρικής Μακεδονίας. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και 182
οικογένειες παιδιών με αναπηρία.
Ταυτόχρονα υποστηρίξαμε τη συνέχιση της λειτουργίας δομών και υπηρεσιών για
κακοποιημένες γυναίκες και γυναίκες θύματα βίας όπως οι ξενώνες φιλοξενίας και
τα κέντρα συμβουλευτικής στήριξης με δυνατότητα υποστήριξης 2100 γυναικών.
Υποστηρίξαμε επίσης την ένταξη 64 μαθητών με αναπηρία και ειδικές ανάγκες στην
εκπαιδευτική διαδικασία μέσω πρόσληψης ειδικού εξειδικευμένου προσωπικού και
φυσικά συνεχίζουμε το επόμενο διάστημα με ακόμα περισσότερες δράσεις.
Και θέλω σήμερα εδώ να σταθώ ιδιαίτερα στην υλοποίηση μιας δέσμευσης που
προσωπικά έδωσα στους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας πριν από ενάμισι
χρόνο.
Κυρίες και κύριοι, με τη σημερινή έγκριση εξειδίκευσης του Περιφερειακού μας
προγράμματος από την Επιτροπή Παρακολούθησης ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος
για την υλοποίηση της επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου στην περιφέρειά
μας.
Ξεκινάμε, λοιπόν, να δουλεύουμε εντατικά για την υλοποίηση του στόχου να
συνδεθούν σε αυτή τη φάση όλα τα αστικά κέντρα σε όλες τις περιφερειακές
ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας με το δίκτυο φυσικού αερίου.
Είναι ένα μεγάλο έργο συγχρηματοδοτούμενο με δημόσια δαπάνη που θα ανέλθει
στα 36,5 εκατομμύρια ευρώ και με συνολικό κόστος, προσέξτε, που θα ξεπεράσει τα
85.000.000 ευρώ.
Ταυτόχρονα ξεκινάμε την εκπόνηση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου
προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας με στόχο την ανάδειξη όλων
εκείνων των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που θα μας επιτρέψουν να
καθιερώσουμε τη 12μηνη τουριστική περίοδο στην Κεντρική Μακεδονία.
Ξεκινάμε επίσης την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και τις επενδύσεις για την πρόληψη και τη διαχείριση
κινδύνων από τη διάβρωση ακτών. Τέλος ξεκινάμε τη δράση για την προμήθεια
εξοπλισμού στην προσχολική και σχολική εκπαίδευση με δημόσια δαπάνη 1,5
εκατομμύριο ευρώ.
Η δράση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παρεμβάσεις για τη δημιουργία ή την
περαιτέρω ανάπτυξη ειδικών εργαστηριακών υποδομών, την απόκτηση εξοπλισμών
για τη βελτίωση των δεξιοτήτων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και την
προαγωγή των ψηφιακών υποδομών στην εκπαίδευση.
Κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή Παρακολούθησης αναμφίβολα διαδραματίζει έναν
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος. Ρόλο
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πραγματικό, ρόλο αξιολόγησης και ελέγχου της πορείας του προγράμματος. Ένα
ρόλο επιταχυντικό, ένα ρόλο συνέργειας και αποτελεσματικότητας.
Σε αυτή τη φάση, λοιπόν, και πάντα με πνεύμα συνεργασίας σε αυτές τις πολύ
δύσκολες και κρίσιμες στιγμές που περνάει η χώρα μας σας καλώ όλους να
εργαστούμε εντατικά. Να εργαστούμε από κοινού. Να βάλουμε όλες μας τις
δυνάμεις. Να βάλουμε πάνω από όλα τον τόπο μας γιατί μόνο έτσι θα
καταφέρουμε, γιατί μόνο έτσι οι προσπάθειές μας θα καρποφορήσουν. Γιατί μόνο
με αυτόν τον τρόπο θα παράξουμε πραγματικό όφελος για τους πολίτες της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Άλλωστε στο παρελθόν το αποδείξαμε ότι μπορούμε να πετύχουμε όταν
δουλεύουμε μαζί, όταν δουλεύουμε σκληρά και μεθοδικά. Τώρα το ίδιο
καλούμαστε να κάνουμε και στο μέλλον. Και είμαι βέβαιος ότι όλοι μαζί θα τα
καταφέρουμε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Θα ήθελα να δώσω το λόγο για την παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του
προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την ενημέρωση επίσης
για την ετήσια έκθεση υλοποίησης και τις κρατικές ενισχύσεις στην κυρία Αγγελική
Ωραιοπούλου Προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειά
μας.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πριν ξεκινήσουμε να καλωσορίσουμε από
την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον κ. Θάνου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, τον κ. Τασκούδη και την κυρία Ματούσοβα από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εκ προοιμίου να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την
άριστη συνεργασία που έχουμε.
Θα προσπαθήσω να δώσω τη μεγάλη εικόνα του προγράμματος, βλέποντας
καταρχήν τα στοιχεία του, δηλαδή τα χρηματοδοτικά του στοιχεία και στη συνέχεια
όπως ανέφερε και ο Περιφερειάρχης τα στοιχεία της εξειδίκευσης.
Και να πούμε γιατί έχουμε εισάγει το νέο αυτό όρο αυτή την προγραμματική
περίοδο, τον όρο της εξειδίκευσης. Αυτή τη χρονική στιγμή είναι ένα ορόσημο το
οποίο θα πρέπει να εξετάζεται. Η εξειδίκευση έχει συμπεριληφθεί στο νέο νόμο
διαχείρισης του ΕΣΠΑ και έχει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο.
Αποτυπώνει δηλαδή στη συνέχεια του σχεδιασμού των προγραμμάτων την άποψη
προτεραιοτήτων των φορέων πολιτικής. Για αυτό είναι και μια εργώδης διαδικασία
όπου θα πρέπει να συντεθεί η εθνική πολιτική με το σχεδιασμό του προγράμματος
για να μπορέσει να εξειδικευτεί σε δράσεις.
Τα στοιχεία της εξειδίκευσης είναι αυτά έτσι όπως τα παρουσίασε και ο
Περιφερειάρχης. Και εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε κάτι, γιατί αυτό το νούμερο το
76,5 είναι ένα σημαντικό στοιχείο για το πρόγραμμα.
Τι μας λέει, λοιπόν; Μας λέει ότι στο σύνολο του προγράμματος ξέρουμε τι δράσεις
θα κάνουμε σε ποσοστό 76,5%. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι έχουμε
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συγκεκριμένη στοχοθεσία την οποία μπορούμε να μεταφράσουμε σε προσκλήσεις
όπως θα δούμε στη συνέχεια ότι έχουμε μεταφράσει και μπορούμε να
υποδεχθούμε έργα.
Το όλο ζήτημα των προγραμμάτων είναι η ετοιμότητά τους για να μπορέσουν οι
τελικοί δικαιούχοι να υποβάλουν έργα. Και στη συνέχεια βέβαια η υλοποίηση και
οι δαπάνες.
Τη χρονική, λοιπόν, αυτή στιγμή που είμαστε παρόλες τις καθυστερήσεις έναρξης
του τρέχοντος προγράμματος μπορούμε να κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση που να
πούμε ότι το πρόγραμμα της Κεντρικής Μακεδονίας έχει μια σιγουριά καταρχήν
εκκίνησης. Έχει ανοίξει και μπορεί να υποδεχθεί προτάσεις.
Θα προσπαθήσω στη συνέχεια να βλέπουμε δράση-δράση και το περιεχόμενό της
και θα πάμε στις δράσεις συνολικά που ήδη έχουν εξειδικευτεί και θα δίνουμε και
τα στοιχεία των προσκλήσεων και των εντάξεων έτσι ώστε η Επιτροπή
Παρακολούθησης να έχει μια συνολική εικόνα του προγράμματος.
Η πρώτη δράση είναι αυτή. Σε όλες τις μάσκες θα βλέπετε τη δράση που δεν θα
επαναλαμβάνω, τον προϋπολογισμό εξειδίκευσης και στη συνέχεια βλέπουμε ότι
στη συγκεκριμένη δράση εκδόθηκε η πρόσκληση και έχει ενταχθεί μια πράξη η
οποία συγκεκριμένα είναι ο εξοπλισμός της πυροσβεστικής.
Η επόμενη δράση αφορά την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες.
Έχει ένα υψηλό προϋπολογισμό γιατί έτσι ήταν σχεδιασμένη για να αντιμετωπίσει
το οξυμένο ζήτημα που υπάρχει στην Κεντρική Μακεδονία. Έχει εκδοθεί η
πρόσκληση και αυτή τη στιγμή έχουμε παραλάβει γύρω στις 6 προτάσεις που είναι
υπό αξιολόγηση.
Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου και την ένταξη θα προχωρήσουμε στο
δεύτερο κύκλο. Λέμε εκ προοιμίου ότι οι δράσεις αυτές των αντιπλημμυρικών είναι
δύσκολες δράσεις από την πλευρά των αδειοδοτήσεων και των οριοθετήσεων.
Η επόμενη δράση είναι μια μικρή δράση που αφορά την παρακολούθηση υδάτων
κολύμβησης. Σημαντική όμως γιατί αποτελεί δέσμευση της χώρας την οποία σε
πάρα πολύ καλή συνεργασία με τη Διεύθυνση Υδάτων μπορέσαμε και τη
συμβασιοποιήσαμε έγκαιρα έτσι ώστε να είμαστε εναρμονισμένοι με την οδηγία.
Η επόμενη δράση αφορά υποδομές βελτίωσης ποιότητας και ποσότητας νερού.
Έχει εκδοθεί η πρόσκληση, είναι συγκριτική η αξιολόγηση, δεν έχει λήξει ακόμα η
προθεσμία υποβολής των προτάσεων και απαντά στα ζητήματα της ποιότητας, των
χαρακτηριστικών δηλαδή που δεν θα πρέπει να έχει ένα πόσιμο νερό το οποίο
κρίνεται από τις διευθύνσεις υγιεινής και της ποσότητας σε σχέση με τα ποσοστά
των διαρροών έτσι όπως περιγράφονται τόσο στα σχέδια διαχείρισης όσο και στην
οδηγία.
Η επόμενη δράση αφορά ένα συγκεκριμένο έργο το οποίο είναι έργο fazing που
είναι το Μουσείο της Βεργίνας στο οποίο έχει ολοκληρωθεί το κτιριακό του και θα
ολοκληρωθεί ο περιβάλλον χώρος και ο εξοπλισμός.
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Η επόμενη εξειδίκευση αφορά σε ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της
Θεσσαλονίκης. Έχει ενταχθεί ακόμα ένα έργο fazing αυτό της βασιλικής νεκρόπολης
Αιγών.
Η επόμενη δράση αφορά σε υποστήριξη εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού με την
έννοια των θεσμών και της περιοδικής επανάληψης με χαρακτηριστικά τόσο
εθνικής όσο και παγκόσμιας εμβέλειας. έχουν υποβληθεί οι προτάσεις των φορέων
των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Εδώ θέλω να υπογραμμίσω την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με την επιτελική
του Υπουργείου Πολιτισμού και ήδη έχουν ενταχθεί όλες οι δράσεις. Να τις πω
γιατί αφορούν την Περιφέρεια, είναι το φεστιβάλ κινηματογράφου και ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης, το φεστιβάλ δάσους του κρατικού θεάτρου βορείου Ελλάδος, η
μπιενάλε σύγχρονης τέχνης, η διεθνής έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης και το inspire
του Μακεδονικού Μουσείου σύγχρονης τέχνης.
Οι επόμενες εξειδικεύσεις που θα δείτε αφορούν την υποδοχή των συνεχιζόμενων
μεγάλων οδικών έργων της Κεντρικής Μακεδονίας. Τα έργα είναι phasing. Έχουμε
αποστείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους φακέλους των μεγάλων έργων, μια
εργώδης διαδικασία. Και θα αναμένουμε κύριε Θάνου τις εγκρίσεις τους.
Και πάμε στην επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών
υγείας. Εδώ θα πρέπει να πούμε, το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι το ποσό το
οποίο διατίθεται τόσο για υποδομές υγείας όσο και υποδομές εκπαίδευσης στα
προγράμματα αυτής της προγραμματικής περιόδου είναι μειωμένο όσον αφορά τις
υποδομές στο ΕΤΠΑ ενώ θα δούμε στη συνέχεια ότι υπάρχουν υψηλά ποσοστά
χρηματοδότησης που αφορούν το Κοινωνικό Ταμείο.
Έτσι, το σύνολο του ποσού χρηματοδότησης που υπάρχει για την υγεία στην
Κεντρική Μακεδονία έχει καλυφθεί από τα δυο έργα fazing τα οποία αποτελούν
πολύ σημαντικές παρεμβάσεις συνολικά για την κεντρική Μακεδονία και αφορούν
την επέκταση αναδιαρρύθμιση του γενικού νοσοκομείου Βέροιας και τη μελέτηκατασκευή νέας πτέρυγας χειρουργείων στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
Πάμε τώρα σε δράση κοινωνικού ταμείου. Είναι οι παιδικοί βρεφικοί,
βρεφονηπιακοί σταθμοί. Έχουν εκδοθεί οι προσκλήσεις που αφορούν και τις δύο
χρονικές περιόδους λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών.
Έχουμε
προχωρήσει στη χρηματοδότηση και της καινούργιας λειτουργίας με τα
αποτελέσματα έτσι όπως τα ανέφερε ο Περιφερειάρχης.
Η δράση των δομών αστέγων, έχει ενταχθεί μια πράξη αυτή του Δήμου
Θεσσαλονίκης. Η επόμενη δράση αφορά συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες
φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, μια πολύ ευαίσθητη δράση. Μπορέσαμε και
εντάξαμε το σύνολο των δομών που λειτουργούν. Μάλιστα εχθές οι εκπρόσωποι
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχαν και τη δυνατότητα επίσκεψης, θα μιλήσουν στη
συνέχεια για αυτό.
Η επόμενη δράση αφορά μια οριζόντια υποστήριξη των μαθητών οι οποίοι έχουν
αναπηρία με βοηθούς για να εξυπηρετούν τη διαδικασία της μάθησής τους. Από
τους επιτόπιους ελέγχους που έχουμε πραγματοποιήσει έχουμε δει το πόσο
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χρήσιμη είναι αυτή η δράση έστω και αν δεν είναι τεράστιου προϋπολογισμού και
έχουμε χρηματοδοτήσει και το προηγούμενο σχολικό έτος και έχουμε εντάξει και το
τρέχον σχολικό έτος ώστε να δίνεται η δυνατότητα.
Τις παρουσιάσεις αυτές που κάνουμε θα τις ανεβάσουμε στην ιστοσελίδα μας.
Η επόμενη δράση αφορά τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά με
νοητική υστέρηση και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Είναι η ίδια τυπολογία αλλά
στοχευμένη ειδικά στα παιδιά αυτά. Έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και του
προηγούμενου έτους και του τρέχοντος.
Η επόμενη δράση είναι κέντρα διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ. Έχουν
εκδοθεί οι προσκλήσεις και έχουν ενταχθεί 10 πράξεις. Να πούμε ότι έχουν ενταχθεί
το σύνολο των υποβαλλομένων προτάσεων με μια πάρα πολύ καλή συνεργασία που
είχαμε με τους φορείς.
Αν έχει κάποιο ενδιαφέρον να τα πω τρέχοντας. Είναι το ΚΔΗΦ ΖΩΗ ο ΣΩΤΗΡΗΣ, η
ΖΩΗ, ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης, Φιλανθρωπικός Μη Κερδοσκοπικός
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Ημαθίας, ΕΜΠΝΕΥΣΗ Αστική μη
Κερδοσκοπική Εταιρία, Φιλανθρωπικό Σωματείο Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού
Κατερίνης, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Κιλκίς ΒΗΜΑΤΙΖΩ,
Κέντρο Ειδικής Αγωγής, Εταιρία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος.
Να πω σε αυτό το σημείο ότι όλες οι ενταγμένες πράξεις είναι αναρτημένες στο site
μας και μπορεί να τις βρει κάθε στιγμή ανά τομέα όποιος θέλει.
Η επόμενη δράση είναι τα κέντρα κοινότητας που αποτελούν μια οριζόντια πολιτική
του κεντρικού Υπουργείου που χονδροειδώς στα κέντρα κοινότητας
συγκεντρώνονται όλες οι λειτουργίες που αφορούν ευπαθείς ομάδες.
Έχει εκδοθεί η πρόσκληση που αφορά κυρίως ΟΤΑ, θα πραγματοποιηθούν σε όλους
τους δήμους της Περιφέρειας, έχουμε εξασφαλίσει το σχετικό ποσό και έχουν
ενταχθεί δυο δράσεις του Δήμου Θέρμης και του Δήμου Παύλου Μελά.
Η επόμενη δράση αφορά δομές παροχής βασικών αγαθών έτσι όπως τα περιέγραψε
και ο Περιφερειάρχης το οποίο αποτελεί πάλι μια οριζόντια πολιτική και αφορά
κοινωνικό παντοπωλείο, συσσίτια, κοινωνικό φαρμακείο. Έχουν ενταχθεί στο
σύνολό τους οι δράσεις που υποβλήθηκαν και ήταν επιλέξιμες.
Η επόμενη δράση αφορά τα ΚΗΦΗ, έχουν ενταχθεί και εδώ στο σύνολό τους.
Δηλαδή, του Δήμου Κατερίνης, του Δήμου Παύλου Μελά, του Δήμου Έδεσσας, του
Δήμου Νάουσας, του Δήμου Βέροιας, του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, του
Δήμου Νεάπολης Συκεών.
Η επόμενη δράση αφορά υποδομές εκπαίδευσης. Επαναλαμβάνω ότι και η
χρηματοδότηση στον τομέα της εκπαίδευσης ήταν στο πρόγραμμα μειωμένη σε
σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η πρόσκληση εκδόθηκε στην προσχολική
εκπαίδευση, είχε προϋπολογισμό 5.000.000, εντάχθηκαν 5 πράξεις με 4.000.000
είναι ανοιχτή ακόμη. Υπολείπεται 1.000.000.
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Και εντάθηκαν το 4ο Νηπιαγωγείο και το 4ο Νέων Μουδανιών, το Ολοήμερο
Νηπιαγωγείο Νέας Φώκαιας, το 9ο Νηπιαγωγείο Περαίας και το 4ο Νηπιαγωγείο
Νέας Καλλικράτειας.
Στον τομέα τώρα της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 13.000.000
εντάχθηκαν 4 πράξεις. Το 5ο Δημοτικό σχολείο του Δήμου Θερμαϊκού, προσθήκη
στο 5ο Δημοτικό σχολείο Θέρμης Τριαδίου, το Λύκειο Διαβατών και το 2ο Δημοτικό
Σχολείο Παλαιοκάστρου.
Οι επόμενες δράσεις που έχουν εξειδικευτεί και θα τις τρέξουμε γρήγορα αφορούν
την τεχνική βοήθεια του προγράμματος που είναι ένα σημαντικό εργαλείο
υποστήριξης τόσο της διαχειριστικής αρχής όσο και των δικαιούχων και συνολικά
του προγράμματος και αναφέρεται σε διαχείριση, παρακολούθηση, μελέτες,
εμπειρογνωμοσύνες και λειτουργικά έξοδα.
Επίσης έχουν εξειδικευτεί οι δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας τόσο στο
κομμάτι του ΕΤΠΑ όσο και στο κομμάτι του ΕΚΤ.
Αυτή είναι η εικόνα της εξειδίκευσης των συγκεκριμένων δράσεων έως τώρα με
ειδικό θέμα την εξειδίκευση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης ύψους 106.000.000 η
οποία χρηματοδοτείται πολυταμειακά και από το ΕΤΠΑ και από το ΕΚΤ και στο
πλαίσιο αυτό εκδόθηκαν δυο προσκλήσεις. Στην ειδική εισήγηση θα έχουμε την
ευκαιρία να δούμε και το περιεχόμενο.
Πάμε τώρα στις προσκλήσεις. Να τις δούμε, τις περιέλαβε και ο Περιφερειάρχης
στην εισήγησή του. Οι εντάξεις είναι αυτές. Από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό
σύστημα βγαίνουν αυτά τα ποσά αλλά εμείς γνωρίζουμε ότι υπό ένταξη έχουμε 49
επιπλέον πράξεις ύψους 16 εκατομμυρίων που αναμένεται η υπογραφή τους.
Οι συμβάσεις τώρα είναι στα 220.000.000 το οποίο θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ
ικανοποιητικό ποσό αυτή τη χρονική στιγμή σε σχέση με το ποσοστό εξειδίκευσης
και προσκλήσεων.
Και πάμε και στις πληρωμές οι οποίες όπως είναι λογικό αυτή τη χρονική στιγμή δεν
είναι ένα θεαματικό ποσό, θα σας πούμε στη στοχοθεσία στη συνέχεια τι θα
συμβεί.
Εξαιτίας της υποχρέωσης που έχουμε της αναφοράς της έκθεσης υλοποίησης του
προγράμματος να δώσουμε τα ορόσημα. Η έκθεση υλοποίησης του προγράμματος
αναφέρεται στην προηγούμενη χρονιά, αναφέρεται στο ’15. Είναι μια έκθεση η
οποία συντάσσεται σε συνεργασία τόσο με τις κεντρικές ελληνικές υπηρεσίες όσο
και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναρτάται στην FSC που είναι το
εργαλείο μας για οτιδήποτε πια. Και σε συνεργασία με την επίλυση θεμάτων
24/8/16 η έκθεση έγινε αποδεκτή.
Πάμε να δούμε τώρα μετά την ανάλυση που αφορούσε το τι έχουμε κάνει εκτός της
εξειδίκευσης που θα σας αναλύσω στη συνέχεια της καινούργιας που θα τη δούμε
στην Επιτροπή Παρακολούθησης, να δούμε ποια είναι η στοχοθεσία μας. Τι πρέπει
να κάνουμε δηλαδή το επόμενο διάστημα.
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Είπε και ο Περιφερειάρχης αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν κάποιες
υστερήσεις στο πρόγραμμα. Μια μεγάλη υστέρηση είναι ότι δεν έχουμε
εξειδικεύσει τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων. Και δεν αναφέρομαι στις κρατικές
ενισχύσεις που μπορεί να εμπεριέχονται και στα έργα υποδομής αλλά αναφέρομαι
στις ιδιωτικές ενισχύσεις.
Στο πρόγραμμα υπάρχουν 129.000.000 που αναφέρονται σε ιδιωτικές ενισχύσεις οι
οποίες περιλαμβάνουν τόσο τις δράσεις της έξυπνης εξειδίκευσης, του άξονα 1
δηλαδή, όσο και του άξονα 2 που αφορούν δράσεις ψηφιακής πολιτικής, όσο και τις
κλασικές δράσεις ενίσχυσης αυτό που ξέρουμε μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
clusters, spin off, spin out κλπ.
Αυτό το ποσό προκειμένου να μπορέσουμε να το ενεργοποιήσουμε η προϋπόθεση
είναι να υπάρξει ένας ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης. Ο ενδιάμεσος φορέας
διαχείρισης αυτός είναι ο γνωστός ενδιάμεσος φορέας που υπάρχει σε όλα τα
προηγούμενα προγράμματα που διαχειρίστηκε κρατικές ενισχύσεις.
Σε αυτή την προγραμματική περίοδο προϋπόθεση για να βγει η πρόσκληση για τον
ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης είναι να έχουμε σύμφωνη γνώμη από το Υπουργείο
Ανάπτυξης μέσω του Γενικού Γραμματέα και την υπογράφει ο Περιφερειάρχης.
Η έκδοση της πρόσκλησης σύμφωνα με τη νομολογία που υπάρχει για αυτή τη
διαδικασία είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει αποτελέσει ζήτημα συνεργασίας με το
Υπουργείο επί μακρόν.
Τέλος Ιουλίου υποβάλαμε ένα σχέδιο πρόσκλησης βασισμένο στην πρόσκληση που
έχει ήδη εκδώσει κεντρικά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό που αναμένεται είναι να
εξεταστεί σε σχέση με τα νομικά του θέματα από το Υπουργείο Ανάπτυξης να
συμφωνηθεί έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην πρόσκληση. Θα σας
πω στη συνέχεια τι προετοιμασία κάνουμε για να είμαστε έτοιμοι όταν βγει η
πρόσκληση να μπορέσουμε να υποδεχθούμε το φορέα.
Παράλληλα χρονοδιαγραμματικά έχουμε υπό εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνη που
αφορά το θέμα των κρατικών ενισχύσεων και περιλαμβάνει τα εξής θέματα. Το
πρώτο είναι το μείγμα πολιτικής. Μια καταγραφή δηλαδή των ενισχύσεων που
έχουν δοθεί, της σημερινής πολιτικής και οικονομικής συγκυρίας, των προσκλήσεων
που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων
για να δούμε ποιο θα είναι το μείγμα πολιτικής. Αυτό θα πραγματοποιηθεί σε
συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
Ο προγραμματισμός είναι το Φεβρουάριο όταν εκτιμούμε ότι θα έχουμε και τον
ενδιάμεσο φορέα μέσω της εμπειρογνωμοσύνης να έχουμε στα χέρια μας
προσκλήσεις και οδηγούς ώστε ανά δυο μήνες να μπορούμε να εκδίδουμε, να
βγαίνουμε και να παίρνουμε προτάσεις. Αυτός είναι ο προγραμματισμός όσον
αφορά τις κρατικές ενισχύσεις.
Το άλλο ορόσημό μας είναι η εξειδίκευση των υπολειπομένων δράσεων του
κοινωνικού ταμείου και αφορά πρώτον τις οριζόντιες δράσεις του τομέα υγείας
διότι το Υπουργείο Υγείας δεν έχει υποβάλει προτάσεις σε σχέση με την εθνική του
πολιτική. Δεν έχει υποβάλει προτάσεις εξειδίκευσης.
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Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται ένα πολύ υψηλό ποσό της τάξης των 35.000.000 το
οποίο θα δοθεί για τις δράσεις υγείας και αναμένουμε αυτή την εξειδίκευση.
Και το δεύτερο κομμάτι του κοινωνικού ταμείου αφορά τις περιφερειακές δράσεις.
Και τι εννοούμε για αυτό. Έχουμε υπό εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνη η οποία με
βάση τη μελέτη κοινωνικής ένταξης την ΠΕΣΚΕ, με βάση την αγορά εργασίας, με
βάση τη μελέτη για τους ΡΟΜΑ και την καταγραφή όλων των απόψεων που έχουμε
συλλέξει όλο αυτό τον καιρό των φορέων κοινωνικής πολιτικής θα προχωρήσουμε
και θα εντοπίσουμε τις δράσεις περιφερειακής σημασίας έτσι ώστε να μπορέσουμε
να εκδώσουμε στοχευμένες προσκλήσεις για να μπορέσουν οι περιφερειακοί
φορείς των ευπαθών ομάδων να υποβάλουν προτάσεις.
Ο προγραμματισμός αυτός λέει το ίδιο με τις κρατικές ενισχύσεις, δηλαδή μετά το
Φεβρουάριο περίπου θα είμαστε σε θέση ανά ένα μήνα, δυο μήνες να εκδίδουμε
στοχευμένες προσκλήσεις.
Και τέλος υπάρχει ένα κενό στις οριζόντιες δράσεις του τομέα περιβάλλοντος.
Περιγράψαμε τις προσκλήσεις που αφορούν τόσο τα νερά όσο τα αντιπλημμυρικά
κλπ. αλλά δεν έχει έρθει από το φορέα πολιτικής οι δράσεις διαχείρισης νερών,
βιοποικιλότητας και ότι άλλο σύμφωνα με την οδηγία είναι δεσμευμένη η χώρα να
υλοποιήσει.
Τέλος το σχέδιο δράσης των χρηματοδοτικών στόχων. Ήμασταν από τα λίγα
προγράμματα, νομίζω ήταν τρία, που κατορθώσαμε και υποβάλαμε αίτηση
πληρωμής στο τέλος του 2015. Δηλώσαμε δαπάνες 23.000.000 περίπου.
Επίσης στις 30/6 το κλείσιμο του λογιστικού έτους δηλώσαμε δαπάνες 40.000.000
στο ΕΤΠΑ και 6.500.000 στο ΕΚΤ. Όσον αφορά τη στοχοθεσία του τέλους του 2016
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας θα υπερκαλύψουμε το στόχο του 7% της
προκαταβολής. Ο οποίος για το ΕΤΠΑ είναι 52,6 εκατομμύρια και η εκτίμησή μας
είναι ότι θα φτάσουμε στα 90 και για το ΕΚΤ είναι 10,7 εκατομμύρια και η εκτίμησή
μας είναι ότι θα φτάσουμε στα 16,5. Έτσι, κύριε Λογοθέτη, θεωρούμε ότι σαν
πρόγραμμα μπορούμε να συμβάλουμε στο δημοσιονομικό στόχο της χώρας.
Το κομμάτι αυτό κλείνει και αφορά τα πεπραγμένα έως σήμερα. Πάμε τώρα να
δούμε γιατί τα έχετε δει όλοι και στους φακέλους σας, τι είναι αυτά τα οποία
ζητάμε την έγκριση από αυτή την Επιτροπή Παρακολούθησης. Εξειδίκευση δηλαδή
και κριτήρια.
Το πρώτο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας. Έχει έρθει η εξειδίκευση από την επιτελική της ενέργειας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και αυτή ήταν προϋπόθεση για να ορίσει τα
κριτήρια με βάση τα οποία θα επιλέγονται οι δράσεις.
Τι αφορά; Ανακαινίσεις δημοσίων κτιρίων, βιοκλιματικό σχεδιασμό, επεμβάσεις
κέλυφος, λειτουργικά
και σύνθετες παρεμβάσεις βελτίωσης.
Πότε
προγραμματίζουμε την πρόσκληση; Την προγραμματίζουμε τον Ιανουάριο του ’17
γιατί έτσι μας λέει το Υπουργείο Περιβάλλοντος διότι τότε θα έχουν προκύψει και οι
συγκεκριμένες τιμές με βάση τις οποίες ένα κτίριο θα μπορεί να κρίνεται σε σχέση
με την ενεργειακή κλάση του και πόσο συμβάλει στο στόχο που έχει τεθεί συνολικά.
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Το ποσό είναι πολύ ψηλό, είναι 22,4 εκατομμύρια. Είναι συνολική δημόσια δαπάνη,
το διαχωρίζω για να το ξέρουμε, δεν είναι το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ που είχαμε
παλιά. Το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ χρηματοδοτείται από το κεντρικό πρόγραμμα. Είναι
συνολική δημόσια δαπάνη.
Η επόμενη δράση αφορά πρόληψη και διαχείριση κινδύνων και αφορά σχέδια
διαχείρισης παράκτιων ζωνών, θωρακίσεις, πρόβολοι, ύφαλοι, κυματοθραύστες.
Στην ουσία δηλαδή είναι μια προστασία παράκτιων και παρόχθιων ζωνών. Βλέπετε
ότι το Δεκέμβριο προγραμματίζουμε να εκδώσουμε την πρόσκληση.
Η επόμενη εξειδίκευση αφορά την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας που θα συμπεριλάβει ένα σχέδιο δράσης και ένα μείγμα τουριστικών
παρεμβάσεων έτσι ώστε ως στοχοθεσία όπως ανέφερε και ο Περιφερειάρχης να
έχουμε τη 12μηνη τουριστική περίοδο.
Το θέμα της ανάπτυξης του φυσικού αερίου. Εδώ είναι ένα σύνθετο θέμα, είναι
πρώτη φορά που αντιμετωπίζεται σε Περιφερειακό πρόγραμμα και η διαδικασία
είναι η εξής: Η εξειδίκευση έρχεται από τον τομέα ενέργειας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος που έχει και τη συνολική ευθύνη.
Πως έρχεται; Έρχεται μετά τις μελέτες κόστους-οφέλους που έχουν υποβάλει τόσο
η ΔΕΠΑ που έχει αρμοδιότητα στις πόλεις εκτός Θεσσαλονίκης όσο και η ΕΠΑ που
έχει αρμοδιότητα εντός Θεσσαλονίκης.
Με αυτές τις μελέτες κόστους-οφέλους οι οποίες εγκρίνονται και από τη Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας έχει προσδιοριστεί το ποσό της δημόσιας δαπάνης και της ιδιωτικής
συμμετοχής των φορέων. Μετά την εξειδίκευση θα προχωρήσουμε στην
πρόσκληση, θα υποβληθούν οι μελέτες κόστους-οφέλους. Να πούμε ότι είναι μια
δράση η οποία συνεπικουρείται πανελλαδικά από την πλευρά της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής από τους Τζάσπερς και έχουμε πολύ πιο αξιόπιστα συμπεράσματα σε
αυτό. Και με την έγκριση αυτή θα προχωρήσουμε σε αυτή τη σημαντική
παρέμβαση.
Στο επίπεδο των κοινωνικών υποδομών λέμε εκ προοιμίου ότι είναι ένας πολύ
μικρός προϋπολογισμός για δράσεις ΕΤΠΑ. Και θα συμβάλει στην ενίσχυση δομών
πρόνοιας ευπαθών ομάδων, δηλαδή άτομα με αναπηρία, ΡΟΜΑ, μετανάστες,
παιδιά, ηλικιωμένους και οροθετικούς. Είναι συγκριτική η αξιολόγηση,
αντιλαμβάνεσθε ότι τα χρήματα είναι πάρα πολύ λίγα αλλά θα πρέπει να
λειτουργήσουν συμπληρωματικά των μεγάλων δράσεων που έχουμε στο Κοινωνικό
Ταμείο.
Η ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκ προοιμίου
ξανά λέω ότι το ποσό είναι μικρό γιατί αφορά ΕΤΠΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε
θέσει θέμα mapping, χρηματοδότησης των δομών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στη λογική αυτή έτσι σχεδιάστηκε και το πρόγραμμα, με τη λογική του συγκριτικού
πλεονεκτήματος της Κεντρικής Μακεδονίας όσον αφορά τα ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που έχει και τη φέρουσα ικανότητα που έχουν.
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Έχουμε ολοκληρώσει τη διαβούλευση με τα ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα και
έχουμε καταλήξει σε αυτή την εξειδίκευση δράσεων. Η αξιολόγηση είναι άμεση
γιατί τα ιδρύματα είναι συγκεκριμένα.
Η αναβάθμιση εξοπλισμού του ΠΕ σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας. Η εξειδίκευση έχει γίνει από το Υπουργείο Παιδείας, μας έχει έρθει
από την επιτελική του δομή σε συνεργασία με την περιφερειακή διεύθυνση
εκπαίδευσης και αφορά στην ενίσχυση ψηφιακών υποδομών σύμφωνα και με την
καταγραφή και τις αναγκαιότητες που έχει πραγματοποιηθεί στις σχολικές μονάδες
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Τέλος αυτό που συζητούσαμε για τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης κρατικών
ενισχύσεων έως ότου τελεσιδικήσει από το Υπουργείο θεωρούμε ότι πρέπει να
είμαστε έτοιμοι για να τον υποδεχθούμε.
Γίνεται λοιπόν συγκεκριμένη εξειδίκευση στο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας
συγκεκριμένη δράση η οποία θα υποδεχθεί τις λειτουργικές δαπάνες του
ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης. Ο προϋπολογισμός έχει γίνει έτσι υπολογίζοντας το
ποσό το οποίο θα δοθεί σε εκχώρηση και ένα μέσο κόστος δημόσιας και ιδιωτικής
δαπάνης.
Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό. Η κυρία Κωστοπούλου έχει πει ότι θέλει να πει κάτι,
τώρα; Για ποιο θέμα; Ωραία, η κυρία Κωστοπούλου είναι εκπρόσωπος του Γενικού
Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του κ. Κορκολή και θέλει να μεταφέρει το
χαιρετισμό του.
Εκπρόσωπος Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ: Ευχαριστώ πάρα
πολύ. Θα ήθελα να απευθύνω χαιρετισμό εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ο οποίος λόγω έκτακτων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε
δυστυχώς να συμμετέχει στη σημερινή Επιτροπή Παρακολούθησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας.
Ονομάζομαι Μαρία Κωστοπούλου, είμαι Προϊσταμένη Μονάδος στην Εθνική Αρχή
Συντονισμού, στην ΕΥΣΑ. Και θα ήθελα σήμερα να σας ενημερώσω εν συντομία για
την πρόοδο και υλοποίηση του ΕΣΠΑ συνολικότερα, δηλαδή αν το συνδέσουμε με
την πρόοδο υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας
με τη συνολικότερη πορεία του ΕΣΠΑ, τις προβλέψεις δαπανών, την πορεία των
προκηρύξεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τέλος την προσαρμογή των
κονδυλίων της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2017-2020.
Το ΕΣΠΑ κατά την πρώτη περίοδο υλοποίησής του εμφανίζει υψηλά ποσοστά
εξειδίκευσης των δράσεων ενώ οι εκδοθείσες προσκλήσεις και οι εντάξεις
καλύπτουν ένα ικανοποιητικό ποσοστό των διαθέσιμων πόρων. Και εδώ
αναφερόμαστε για ικανοποιητική εξειδίκευση σε επίπεδο Ευρώπης όχι μόνο σε
επίπεδο χώρας. Όπως είναι αναμενόμενο τα ποσοστά ως προς τον διαθέσιμο
προϋπολογισμό βέβαια των νομικών δεσμεύσεων και των δαπανών είναι αισθητά
μικρότερα.
Συνολικά θα ήθελα να σας πω ότι η εξειδίκευση σε επίπεδο ΕΣΠΑ ανέρχεται στο
67,3% ενώ στο 69,4% για τα τομεακά και 62,6% για τα περιφερειακά.
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Οι προσκλήσεις βρίσκονται στο 36,6% σε επίπεδο ΕΣΠΑ, 33,8% και 43,1% αντίστοιχα
για τα τομεακά και για τα περιφερειακά. Οι εντάξεις στο 16,6% σε επίπεδο ΕΣΠΑ,
14,4% για τα τομεακά και 21,6% για τα περιφερειακά. Νομικές δεσμεύσεις στο 9,1%
συνολικά σε επίπεδο ΕΣΠΑ, 8,9% για τα τομεακά και 9,7% για τα περιφερειακά. Και
τέλος οι δαπάνες βρίσκονται στο 2,5%, 2,3% για τα τομεακά, λίγο περισσότερο για
τα περιφερειακά 2,7%. Εντούτοις θα πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα ήταν μια από
τις 5 χώρες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που δηλώσανε δαπάνες και φυσικά το
πρόγραμμα κεντρικής Μακεδονίας ήταν ένα από τα ελάχιστα προγράμματα σε
επίπεδο Ευρώπης που έχουν δηλώσει δαπάνες μέχρι σήμερα.
Όσον αφορά στις προβλέψεις δαπανών και τους στόχους του ΕΣΠΑ 2014-2020 ένα
εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα αφορά στην πρόβλεψη δαπανών για την κάλυψη
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, δηλαδή αυτού του έτους, της προκαταβολής που έχει
κατ΄ εξαίρεση λάβει η χώρα μας για να αντιμετωπίσει τα θέματα ρευστότητας,
οικονομικής κρίσης κλπ.
Λοιπόν, θα πρέπει να καλύψει μέχρι το τέλος του έτους την προκαταβολή που έχει
πάρει η χώρα στο σύνολό της και της πρόσθετης χρηματοδότησης που πρέπει να
καλυφθεί με αντίστοιχη δήλωση δαπανών που αντιστοιχεί στο 7% της ενίσχυσης
από τα ταμεία. Έχει πάρει έκτακτη προκαταβολή 7% μεγαλύτερη δηλαδή σε σχέση
με τις άλλες χώρες.
Σε επίπεδο ΕΣΠΑ το συνολικό ποσό της πρόσθετης αρχικής προχρηματοδότησης
ανέρχεται σε 994.000.000 ευρώ σε όρους κοινοτικής συνδρομής ή 1.262.000.000 σε
όρους συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.
Επισημαίνεται ότι το ποσό αυτό θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο να καλυφθεί από τις
αιτήσεις πληρωμής που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τέλος του έτους. Σε διαφορετική
περίπτωση η Ελλάδα υποχρεώνεται να επιστρέψει στην επιτροπή το σύνολο του
ποσού της πρόσθετης αρχικής προχρηματοδότησης που καταβλήθηκε στο εν λόγω
ταμείο και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό
είναι αυτό.
Τώρα, όσον αφορά την ενεργοποίηση της χρηματοδότησης δράσεων. Δόθηκε
ιδιαίτερη έμφαση στην επιχειρηματικότητα και στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει και
προβλέπεται να γίνουν προσκλήσεις, έχουν ήδη εκδοθεί στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ,
δηλαδή
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 4 προκηρύξεις δράσεων που απευθύνονται στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα φυσικά πρόσωπα.
Μέσω αυτών των δράσεων θα ενισχυθούν περίπου 2000 πτυχιούχοι τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, περίπου 1300 νεοφυείς επιχειρήσεις, 1.650 υφιστάμενες τουριστικές
επιχειρήσεις και 2060 υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις άλλων κλάδων.
Επίσης θα διατεθούν από το ΕΚΤ σε προσεχές διάστημα 30.000.000 για την
κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό
τομέα.
Τώρα, όσον αφορά στις μελλοντικές προσκλήσεις. Μέχρι το τέλος του 2016
προβλέπεται να εκδοθούν οι παρακάτω προκηρύξεις.
Ενίσχυση της
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αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι ο δεύτερος κύκλος
που γίνεται με συνολικό προϋπολογισμό 50.000.000 ευρώ. Αναβάθμιση πολύ
μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων
τους στις νέες αγορές και αυτός είναι δεύτερος κύκλος, με προϋπολογισμό
140.000.000 ευρώ.
Νεοφυής επιχειρηματικότητα προϋπολογισμός 48.000.000 ευρώ, δεύτερος επίσης
κύκλος.
Αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους
προϋπολογισμού 70.000.000 ευρώ. Ανάπτυξη clusters και άλλων δομών ενεργού
στήριξης της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας
στους στρατηγικούς κυρίως τομείς με προϋπολογισμό 45.000.000 ευρώ.
Ενίσχυση συμπράξεων επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή των
επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία με συνολικό
προϋπολογισμό 370.000.000 ευρώ.
Ενίσχυση της ευρωπαϊκής έρευνας τεχνολογίας και συνεργασίας. Είναι οι πράξεις
εκείνες που θα επιχορηγηθούν από ελληνικούς φορείς και συμμετείχαν επιτυχώς σε
κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των ευρωπαϊκών δικτύων eranets με
προϋπολογισμό τουλάχιστον 16.000.000 ευρώ.
Το Εξοικονομώ κατ΄ οίκον 2 με συνολικό προϋπολογισμό 245.000.000 ευρώ.
Δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων τοπικής εμβέλειας για τη μεταποίηση και την
εφοδιαστική αλυσίδα με συνολικό προϋπολογισμό 40.000.000 ευρώ.
Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας για την αξιοποίηση υγρών, στερεών και
αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων με συνολικό προϋπολογισμό
30.000.000 ευρώ. Και τέλος την ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών μονάδων ή
επέκτασης υφιστάμενων με προϋπολογισμό 200.000.000 ευρώ. Τα περισσότερα
όπως καταλαβαίνετε προέρχονται από το τομεακό πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ.
Τέλος, θα ήθελα να σας μιλήσω για την προσαρμογή των κονδυλίων της πολιτικής
συνοχής για την περίοδο 2017-2020. Όπως είναι γνωστό οι πόροι που δόθηκαν
στην Ελλάδα στο πλαίσιο του στόχου επένδυση για την ανάπτυξη και την
απασχόληση, δηλαδή τον συνολικό προϋπολογισμό του ΕΣΠΑ, υπολογίστηκαν με
βάση στοιχεία, δηλαδή βασικά το ΑΕΠ, το Περιφερειακό ΑΕΠ προηγούμενης
περιόδου δηλαδή 2007-2009 ενώ η κατανομή των πόρων έγινε το 2013.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κατά τον υπολογισμό των πόρων να μην έχουν ληφθεί
υπόψη οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης και η χώρα μας να αδικηθεί κατά την
κατανομή αυτή με έλλειψη σημαντικών πόρων.
Με βάση τα προβλεπόμενα του κανονισμού κατά την διαπραγμάτευση δηλαδή είχε
επιτευχθεί ένα κατά την αναθεώρηση του 2016, δηλαδή αυτής της χρονιάς, είχε
προβλεφθεί ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο θα γινόταν η κατανομή στις χώρες
που έχουν πληγεί από την κρίση.
Έτσι τα στοιχεία που λήφθηκαν αυτή τη φορά αφορούν στην περίοδο 2012-2014 και
συνεπώς περιλαμβάνουν ένα σημαντικό κομμάτι των συνεπειών της κρίσης.
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Η αναθεώρηση αυτή οδήγησε στην αύξηση των διαθέσιμων πόρων για την Ελλάδα
κατά 970.757.000 ευρώ για την περίοδο 2017-2020, θα κατανεμηθούν για αυτήν την
περίοδο.
Έχει ήδη ξεκινήσει η διαπραγμάτευση σε επίπεδο Συμβουλίου για τις τροποποιήσεις
των κανονισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αφορά αυτή η τροποποίηση όλους τους
κανονισμούς σε μια προσπάθεια απλοποίησης και μείωσης της γραφειοκρατίας
καθώς επίσης και προσαρμογής των επιλεξιμοτήτων ώστε να αντιμετωπιστούν
αρνητικές επιπτώσεις από τις πρόσφατες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές
εξελίξεις. Οπότε θα δούμε στο μέλλον και μια μικρή διαφοροποίηση στην
επιλεξιμότητα των προγραμμάτων.
Αυτά είναι τα βασικά σημεία στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ σήμερα και που θα
αντιμετωπίσουμε στο άμεσο διάστημα. Εκ μέρους, λοιπόν, του Γενικού Γραμματέα
σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της σημερινής Επιτροπής
Παρακολούθησης.
Ευχαριστώ.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κ. Κωστάρα που είναι
στέλεχος της Μονάδας Α1 της Διαχειριστικής Αρχής για να παρουσιάσει την πορεία
της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Γεώργιος Κωστάρας, Στέλεχος Μονάδας Α1 Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα σας
παρουσιάσω την πορεία υλοποίησης για την κατάρτιση, την εκπόνηση στρατηγικής
ευφυούς εξειδίκευσης στην Περιφέρειά μας, καθώς και το πού στεκόμαστε σήμερα
σχετικά με την προετοιμασία υλοποίησής της και τα επόμενα βήματα που έχουμε
σχεδιάσει για εκπόνηση στο μέλλον.
Τα περιεχόμενα της παρουσίασης είναι αυτά που βλέπετε. Η στρατηγική έξυπνης
εξειδίκευσης είναι ένας όρος που είναι αρκετά συγκεχυμένος για πολλούς. Οι πιο
πολλοί από εσάς τη γνωρίζετε αλλά θεωρώ σκόπιμο να επαναλάβουμε με πολύ
απλά λόγια τι σημαίνει στρατηγική RIS και γιατί είναι χρήσιμη για τις περιφέρειες.
Άρα ένα κομμάτι της παρουσίασης αφιερώνεται εκεί.
Στη συνέχεια θα δούμε λίγο τα ορόσημα τα οποία οδήγησαν στην κατάρτιση της
εκπόνησης μιας κατά τη γνώμης μας αλλά και γενικότερα παραδεκτά πολύ καλής
στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης. Θα δούμε λίγο τη διαδικασία επιχειρηματικής
ανακάλυψης η οποία αποτελεί τον πυρήνα για την εκπόνηση της στρατηγικής. Θα
εστιάσουμε στο δεύτερο κύκλο επιχειρηματικής ανακάλυψης που στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας ξεκίνησε το τέλος του ’15, ολοκληρώθηκε την άνοιξη του ’16
και είχε νομίζω εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο ως διοργάνωση, ως γεγονότα όσο
και ως αποτέλεσμα σχετικά με το input, με το εισερχόμενο που είχε στην
εξειδίκευση του σχεδίου δράσης της στρατηγικής μας.
Θα δούμε λίγο, θα πούμε μερικά πράγματα για το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης
της στρατηγικής, αυτό που οι οδηγίες ονομάζουν action plan της RIS3 και στο τέλος
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θα δούμε ποια είναι τα επόμενα βήματά μας για την ουσιαστική έναρξη υλοποίησης
των παρεμβάσεων της στρατηγικής.
Ξεκινάμε με την περιφερειακή στρατηγική για την έξυπνη εξειδίκευση RIS3. Συχνά
για να την περιγράψουμε είτε σε ημερίδες είτε στο ευρύ κοινό χρησιμοποιούμε
κανονιστικούς όρους και βρετανική ορολογία η οποία είναι μάλλον συγκεχυμένη,
δημιουργεί στον κόσμο μια δυσπιστία, μια αδιαφορία απέναντι στη στρατηγική η
οποία φαντάζει λίγο εξωτική.
Τα πράγματα για τη RIS3 είναι πάρα πολύ απλά. Είναι μια στρατηγική που εκπονεί
η Περιφέρεια και το κράτος συμπληρωματικά η οποία στοχεύει στη στήριξη του
Περιφερειακού συστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, ενός μεγάλου
οικοσυστήματος.
Με τι στόχο; Με στόχο το να μεγεθύνει τα ανταγωνιστικά του χαρακτηριστικά, τα
συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Όχι όμως όλου του παραγωγικού συστήματος,
εστιάζει σε έναν μικρό αριθμό τομέων τους οποίους θεωρεί πρωταθλητές είτε σε
Περιφερειακό επίπεδο είτε σε εθνικό. Βασίζεται, στηρίζεται σε μια διαδικασία που
ονομάζουμε επιχειρηματική ανακάλυψη που είναι το σάρωμα, ας επιτραπεί ο όρος,
το scanning του παραγωγικού συστήματος με στόχο την αναζήτηση ευκαιριών. Την
αναζήτηση περιοχών που παρουσιάζουν μεγάλο δυναμικό καινοτομίας και
ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.
Τις περιοχές αυτές προσπαθούμε να ενισχύσουμε με την εισαγωγή καινοτόμων
προϊόντων και υπηρεσιών. Η στρατηγική καταλήγει σε ένα σχέδιο δράσης που
περιγράφει τον τρόπο, χρόνο και χρήμα με το οποίο θα υλοποιηθούν οι
παρεμβάσεις της και ταυτόχρονα έναν μηχανισμό διακυβέρνησης, το τριπλό Δ, που
έχει να κάνει με τις δομές, με τις διαδικασίες και με τους δείκτες βάσει των οποίων
θα υλοποιήσουμε και θα παρακολουθήσουμε τις παρεμβάσεις της στρατηγικής
RIS3.
Εν τάχει η περιφερειακή στρατηγικής μας όπως οι πιο πολλοί γνωρίζετε έχει
επιλέξει 8 τομείς πρωταθλητές, 4 είναι οι οριζόντιοι τομείς οι οποίοι συνεισφέρουν
σε όλους τους υπόλοιπους και 4 είναι αυτοί τους οποίους ονομάζουμε
πρωταθλητές. Οι πρωταθλητές μας είναι αγροδιατροφή, τουρισμός, με τυχαία
σειρά, ένδυση, κλωστοϋφαντουργία και υλικά διεργασίες.
Η οριζόντια υποστήριξη είναι κατά κύριο λόγο τεχνολογίες και τομείς, τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών συνεισφέρουν παντού εννοείται. Τεχνολογίες
περιβάλλοντος, πού δεν μπαίνει πια το περιβάλλον. Τεχνολογίες που σχετίζονται με
την ενέργεια, κυρίως εξοικονόμηση ενέργειας. Και logistics, εφοδιαστική αλυσίδα.
Είναι προφανές ότι η θέση της Θεσσαλονίκης είναι τόσο κομβική, αποτελεί
σταυροδρόμι πέραν λαών και πολιτισμών μεγάλων δικτύων μεταφορών και
ενέργειας. Άρα τα logistics, η εφοδιαστική αλυσίδα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο
στην Περιφέρειά μας.
Χρησιμοποιήσαμε μια σειρά κριτηρίων προκειμένου να επιλέξουμε τους τομείς μας.
Όπως φαντάζεστε σε μια μεγάλη Περιφέρεια όπως η δική μας, η επιχειρηματική
ανακάλυψη είναι ένα δύσκολο καθήκον. Έχουμε τεράστιο αριθμό επιχειρήσεων,
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μια τεράστια εξειδίκευση που αν το καλοσκεφτεί κανείς η Κεντρική Μακεδονία
παράγει τα πάντα. Άρα χρειαζόμαστε ένα ασφαλές σύνολο κριτηρίων βάσει των
οποίων θα επιλέξουμε τομείς πρωταθλητές.
Ποια είναι αυτά; Είναι διεθνώς παραδεκτά κριτήρια, η κρίσιμη μάζα ενός τομέα.
Θέλουμε ο τομέας να έχει παρουσία στην Περιφέρεια, να έχει μια χρήσιμη μάζα
επενδύσεων άρα να μην είναι ένας τομέας πολύ μικρός πάνω στον οποίο θα
υπάρχουν αμφισβητήσεις σχετικά με την ικανότητά του να εξελιχθεί σε
πρωταθλητή.
Είναι το δυναμικό καινοτομίας του τομέα, είναι κάτι προφανές. Η εξωστρέφεια και
η διεθνής παρουσία. Δεν προσπαθούμε από το μηδέν να δημιουργήσουμε κάτι, θα
ήταν μεγάλη πολυτέλεια σε μια κρίση τέτοιου τύπου που βιώνει η χώρα και με τα
μεγέθη της οικονομίας η Κεντρική Μακεδονία να βάλει ένα στοίχημα ότι έναν μικρό
τομέα θα τον καταστήσει πρωταθλητή διεθνώς.
Ψάχνουμε, λοιπόν, έναν τομέα που να έχει ήδη εξωστρέφεια και διεθνή παρουσία.
Το ανθρώπινο δυναμικό κεφαλαιώδους σημασίας. Ένα δυναμικό με εξειδίκευση
είναι απαραίτητο και μιλάω για επιστημονικό και τεχνικό και διοικητικό και
εργατικό, είναι απαραίτητο για να μπορέσεις να υιοθετήσεις και να
κεφαλαιοποιήσεις, να αξιοποιήσεις τα διαθέσιμα κονδύλια της καινοτομίας που
επενδύονται πάνω στην επιχείρησή σου.
Και η ωριμότητα του οικοσυστήματος. Θέλουμε παράλληλα να είναι έτοιμο το
οικοσύστημα καινοτομίας και αναφέρομαι τώρα πιο πολύ στα ερευνητικά
ιδρύματα, να υποστηρίξουν τον τύπο της καινοτομίας που ζητάς. Όλα λοιπόν αυτά
τα κριτήρια μαζί συνέβαλαν στην επιλογή των τομέων που είδαμε προηγουμένως.
Τώρα, να δούμε λίγο τα ορόσημα της RIS. Θα πάω λίγο πιο γρήγορα, ναι. Αυτά τα
γνωρίζουμε ήδη. Είχαν γίνει στην προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης.
Θα ξεκινήσω από τον 7ο/15 όπου η στρατηγική RIS έγινε δεκτή από την Επιτροπή
και εν συνεχεία τον 11ο/15 έως τον Μάρτιο του ’16 ξεκινήσαμε τον δεύτερο κύκλο
επιχειρηματικής ανακάλυψης με εργαστήρια ανά τομέα πρωταθλητή.
Τον 6ο/16 είχαμε επικαιροποίηση του action plan της στρατηγικής, ιδιαίτερα
σημαντικό βήμα. Και τον 7ο/16 είχαμε επικαιροποίηση του πλαισίου δεικτών
πράγματα τα οποία είχε προτείνει και η Επιτροπή να ενσωματώσουμε στην
στρατηγική μας.
Διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης. Μια διαδικασία η οποία ψάχνει
ευκαιρίες στο παραγωγικό σύστημα, ψάχνει τομείς πρωταθλητές για να ενισχύσει.
Ο πρωταθλητής τομέα. Πρωταθλητής είναι ένας τομέας αλλά και μια μεμονωμένη
επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία με την εισαγωγή του κατάλληλου μείγματος
της καινοτομίας μπορεί να καταστεί πρωταθλητής σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές
επίπεδο.
Τέτοιους πρωταθλητές σας είπα ποιους θεωρούμε, δεν χρειάζεται να το
επαναλάβουμε. Λοιπόν, η επιχειρηματική ανακάλυψη της Κεντρικής Μακεδονίας
είχε δύο φάσεις. Α φάση ’13-’14, Β φάση ’15-’16. Τα εργαστήρια έγιναν ως εξής:
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Ένδυση, κλωστοϋφαντουργία, τουρισμός, αγροδιατροφή και υλικά.
αναγκασμένος να τρέξω λίγο.

Είμαι

Συμμετέχουν όλοι οι φορείς της τριπλής έλικας, δηλαδή οι φορείς ΕΤΑΚ,
επιχειρηματικός κόσμος και περιφερειακή διοίκηση.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον
χαρακτηριστικό η συμμετοχή μεγάλων επιχειρήσεων, πολύ μεγάλων επιχειρήσεων
και στα 4 εργαστήρια και η συμμετοχή ήταν από 70 έως 200 άτομα με φυσικά
μεγαλύτερη αυτό της αγροδιατροφής που έγινε και στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ.
Ήταν και θέληση της κοινότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και δική μας να
βάλουμε και ορισμένες ενδεικτικές φωτογραφίες από τα εργαστήριά μας. Εδώ
είναι φωτογραφίες από μια εκπληκτική συνάντηση που έγινε στο μουσείο
φωτογραφίας το οποίο μας φιλοξένησε και το ευχαριστούμε για άλλη μια φορά.
Εν τάχει θα σας πω ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν πρωτοποριακή. Αυτό
που επιλέξαμε να κάνουμε ήταν να συγκεντρώσουμε φορείς, να τους βάλουμε σε
τραπέζια και να κουβεντιάσουμε πολύ πολιτισμένα και συντεταγμένα σε ομάδες
εργασίας όπου τα μέλη της κάθε ομάδας μετά από διαβούλευση παρουσίαζαν τις
δυνάμεις του τομέα ευθύνης τους, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες, τις τάσεις της
αγοράς και πρότειναν παρεμβάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν
στη RIS.
Επιδιώχθηκε η μέγιστη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα της κάθε ομάδας ώστε να
αποφύγουμε μονομέρειες ή αυτό που στα παιδικά μας χρόνια και αργότερα λέγαμε
πηγαδάκια, που μια ομάδα καθηγητών ή μια ομάδα επιχειρηματιών προσπαθούν
να περάσουν μια δική τους θέση.
Νομίζω πως το καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, πήραμε πάνω από 250
προτάσεις από τα εργαστήρια αυτά τις οποίες αξιοποιήσαμε σε ιδιαίτερα μεγάλο
βαθμό για την επικαιροποίηση του action plan στρατηγικής.
Στο τέλος κάθε εργασίας ο επικεφαλής σηκωνόταν και μας παρουσίαζε, μας έκανε
μια σύντομη παρουσίαση των ιδεών της κάθε ομάδας. Πάρα πολλές ομάδες, πάρα
πολλές επιχειρήσεις, πάρα πολλές προτάσεις τις συγκεντρώσαμε, τις τυποποιήσαμε
ανά χρηματοδοτικό εργαλείο και τις λάβαμε υπόψη μας για την εξειδίκευση του
σχεδίου δράσης της περιφερειακής RIS.
Πως και γιατί έγινε αυτό; Το σχέδιο δράσης της RIS έφτανε σε επίπεδο μείγματος
πολιτικής. Δεν μπορούσε να προχωρήσει παρακάτω, δεν μπορούσε να εξειδικευτεί
σε δράσεις διότι δεν είχαμε το input του επιχειρηματικού κόσμου.
Με τα εργαστήρια επιχειρηματικής ανακάλυψης πήραμε έναν πλούτο ιδεών τον
οποίο καταφέραμε να συνθέσουμε, καταφέραμε να εξειδικεύσουμε το action plan
και να το εμβαθύνουμε πράγμα πολύ σημαντικό και επίσης καταφέραμε να
διαμορφώσουμε μια τυπολογία παρεμβάσεων αντίστοιχη με αυτή του ΠΕΠ στη RIS,
άρα και μια τυπολογία προσκλήσεων.
Ένα, λοιπόν, θεωρητικό action plan καταφέραμε πια να το συνδέσουμε με τις πηγές
χρηματοδότησης και να το φέρουμε στην πραγματικότητα.
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Είναι κάποια παραδείγματα ιδεών, θα τα πάω πολύ γρήγορα, που έδωσαν οι
φορείς. Υπήρχαν παραδείγματα ιδεών με πολύ μικτό βαθμό εξειδίκευσης,
εμβάθυνσης, συνάφειας. Πήραμε κάποια πολύ γενικά που λέει ενίσχυση
συνεργασίας πανεπιστημίου-επιχείρησης και κάποια πάρα πολύ ειδικά που έχει
εγώ θέλω να συνθέσω το Χ υλικό με την Ψ μεθοδολογία χρησιμοποιώντας τα Ζ
προϊόντα κάποιας άλλης διεργασίας. Μια πάρα πολύ εξειδικευμένη πρόταση.
Βλέπουμε λοιπόν ότι πήραμε μια τεράστια γκάμα προτάσεων τις οποίες
χρησιμοποιήσαμε όλες για να εξειδικεύσουμε το action plan. Καμία δεν έμεινε
απέξω.
Να δούμε λίγο το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης. Δομήθηκε στη βάση των ιδεών
της επιχειρηματικής ανακάλυψης. Περιλαμβάνει 6 κατηγορίες παρεμβάσεων τις
οποίες διαβάζω εν τάχει. Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών δημόσιων 12.000.000
ενδεικτικός προϋπολογισμός. Συμπράξεις επιχειρήσεων ερευνητικών φορέων,
θυμίζει το παλιό ΠΑΒΕΤ για να είμαστε λίγο ξεκάθαροι. Κουπόνια καινοτομίας.
Συνεργατικοί σχηματισμοί clusters, ενδυνάμωση του οικοσυστήματος καινοτομίας.
Εδώ έχει να κάνει με όλες τις δομές που προωθούν την επιχειρηματικότητα είτε
είναι accelerator, είτε είναι … είτε πριν … κλπ.
Και φυσικά μια δράση τεράστιας σημασίας στην Περιφέρεια νεοφυής
επιχειρηματικότητα, ενίσχυση επιχειρήσεων έντασης γνώσης spin off, spin out και
start ups.
Το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης. Όπως είπαμε φτιάξαμε, διαμορφώσαμε μια
τυπολογία δράσεων άρα και τυπολογία προσκλήσεων που μπορεί να συνδεθεί με το
πρόγραμμά μας στο ΠΕΠ που είναι ο σίγουρος κουμπαράς μας.
Ο προϋπολογισμός του σχεδίου δεν άλλαξε, το λέω αυτό διότι κάποιος θα πει μα
που είναι αυτό το σχέδιο. Είναι στο σχέδιο της στρατηγικής, είναι στο κείμενο της
στρατηγικής που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας. Αυτό που δεν θα δει
κανείς είναι το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης διότι τελεί υπό έγκριση από το
Περιφερειακό Συμβούλιο σε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις του.
Άρα προς το παρόν δεν θα δούμε σχέδιο δράσης επικαιροποιημένο, μόλις όμως
εγκριθεί αμέσως θα αναρτηθεί όπως είναι αναμενόμενο όπως λέει και το slide.
Λοιπόν, πάμε στα επόμενα βήματα. Για τα περισσότερα μίλησε η κυρία
Ωραιοπούλου. Πέραν της έγκρισης από το Περιφερειακό Συμβούλιο χρειάζεται να
γίνει επιλογή του φορέα διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων. Χωρίς αυτόν δεν
μπορούμε να προχωρήσουμε στην έκδοση σχετικών προσκλήσεων ειδικά στον
τομέα 3, στον άξονα 3 επιχειρηματικότητα αλλά και στον 1 όπου έχουμε να κάνουμε
με συνεργασίες επιχειρήσεων με ιδρύματα.
Εφόσον βγει ο ΕΦΔ θα έχουμε προετοιμασία φακέλων και οδηγών προσκλήσεων,
follow up επιχειρηματικής δραστηριότητας και ενημέρωση όλων των φορέων του
δικτύου για το τι πρόκειται να γίνει, ποιες προσκλήσεις πρόκειται να βγουν και με
ποιους όρους. Δημοσιοποίηση προσκλήσεων, ένταξη πράξεων και φυσικά
διενέργεια επόμενων κύκλων επιχειρηματικής ανακάλυψης διότι όπως είπαμε και
στην αρχή η επιχειρηματική ανακάλυψη είναι μια διαδικασία ανοιχτή, δεν τελειώνει
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ποτέ, διαρκώς έχουμε κύκλους τύπου σπιράλ για να μπορούμε να επικαιροποιούμε
τη στρατηγική και να την κρατάμε πάντα ενήμερη.
Ευχαριστώ πολύ.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Κωστάρα και για την ταχύτητα. Θα
συνεχίσουμε με την άλλη νέα πολιτική που περιλαμβάνεται στα προγράμματα
αυτής της προγραμματικής περιόδου εκτός της έξυπνης εξειδίκευσης, αυτής της
ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης.
Θα παρακαλέσω την κυρία Καρατζιά Προϊσταμένη της Μονάδας Α1 και την κυρία
Αικατερινιάδου Προϊσταμένη της Μονάδας Α2 να πάρουν το λόγο.
Προϊσταμένη Μονάδας Α1 Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Καλημέρα. Θα ήθελα να σας θυμίσω σε σχέση με τη
προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης όπου είχε γίνει μια παρουσίαση από την
ΕΥΣΑ για το τι περιλαμβάνονταν στο ΕΣΠΑ σχετικά με την ολοκληρωμένη χωρική
ανάπτυξη αλλά και την εγκύκλιο που είχε τότε δημοσιευθεί για αυτό το θέμα, να
σας παρουσιάσω το τι συνέβη από εκεί και πέρα σε όλο αυτό το διάστημα σε σχέση
με την προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης.
Να σας θυμίσω λίγο το προγραμματικό πλαίσιο, δηλαδή τα βασικά σημεία ή τις
αναφορές στο πρόγραμμα που είναι και η βάση πάνω στην οποία πατάμε για να
κάνουμε όλες τις εργασίες στη συνέχεια.
Η κύρια επιλογή που έχει γίνει είναι η χωρική ανάπτυξη να υλοποιηθεί στο πλαίσιο
του ΠΕΠ 14-20 με το εργαλείο της ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για τη
βιώσιμη αστική ανάπτυξη, ο ΧΕΒΑΑ. Να πω σε συντομία τι σημαίνει αυτό.
Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση είναι αυτή που συγκροτείται από ένα συνεκτικό
σύνολο στρατηγικής και στόχων. Έχει μια συγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής, ένα
συνεκτικό σύνολο δράσεων που συνεργεί με τη στρατηγική και οι ειδικές ρυθμίσεις
διακυβέρνησης για την υλοποίησή της.
Στο πρόγραμμα αντιμετωπίζεται, διαπιστώνεται η έντονη διαφοροποίηση στη
διάρθρωση του οικιστικού συστήματος με ένα κυρίαρχο αστικό κέντρο αυτό της
Θεσσαλονίκης.
Γίνεται μια επιλογή για κάλυψη καταρχήν, ο ΧΕΒΑΑ της
πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.
Οι στρατηγικές όλες οι οποίες θα αναπτυχθούν και στα υπόλοιπα αστικά κέντρα
είναι υπό τη διαχειριστική ευθύνη της διαχειριστικής αρχής ενώ αποφασίζεται να
αποδοθεί το 10% των πόρων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ, η κανονιστική υποχρέωση ήταν
για ένα 5% ενώ πάρθηκε αυτή η απόφαση να διπλασιαστούν οι πόροι, το ποσοστό
που θα δοθεί στο πλαίσιο του ΠΕΠ.
Από εκεί και πέρα θα έπρεπε με βάση και την εγκύκλιο και τις επιλογές που είχαν
γίνει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης που
αποτελούσε μια διακριτή περίπτωση να οριστεί η περίπτωση εφαρμογής και να
προσδιοριστεί και η αστική αρχή καθώς και στο σύστημα διακυβέρνησης. Αυτό θα
γινόταν από τη διαχειριστική αρχή όπως και έγινε.
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Δεν θα σας κουράσω με πολλές λεπτομέρειες. Την εξειδίκευση που πήρατε τον
Ιούλιο, στα τέλη του Ιούλη αναφέρονται αναλυτικά τα κριτήρια με τα οποία έγινε
αυτή η επιλογή. Μέσα σε αυτά τα κριτήρια του ΟΟΣΑ που αναφέραμε και στο
πρόγραμμα του ΠΠΧΣΑ, τα κριτήρια της αστικότητας και διάφορα άλλα για να
φτάσουμε στον ορισμό της περιοχής εφαρμογής της στρατηγικής για την πρώτη
περίπτωση της Θεσσαλονίκης, ενώ με τον ίδιο τρόπο με το κριτήριο κυρίως της
αστικότητας ας το πούμε έτσι έγινε μια καταρχήν επιλογή για τα υπόλοιπα αστικά
κέντρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Και προχωράμε με αυτό το διττό τρόπο στις προκλήσεις που έχετε ενημερωθεί πως
έχουν δημοσιευθεί και θα σας παρουσιάσει στη συνέχεια η κυρία Αικατερινιάδου.
Σε ότι αφορά την πρώτη περίπτωση της Θεσσαλονίκης έγινε ο ορισμός της περιοχής
παρέμβασης, ορίστηκε η αστική αρχή και το σύστημα διακυβέρνησης θα είναι αυτό,
θα υπάρχει μια επιτροπή παρακολούθησης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.
Σε αυτή την επιτροπή παρακολούθησης συμμετέχουν όλοι οι δήμοι της περιοχής
εφαρμογής, οι αντιπεριφερειάρχες μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης και τρεις ακόμη
εκπρόσωποι της μητροπολιτικής σε αυτό το σχήμα, οι οποίοι τι θα κάνουν; Θα
έχουν υπ΄ ευθύνη τους τη διαμόρφωση της στρατηγικής, την προετοιμασία της
πρότασης και την υποβολή της και την ιεράρχηση, την επιλογή και την ιεράρχηση
των έργων. Και στο έργο της αυτό θα υποβοηθείται από την ομάδα αξιολόγησης
έργου η οποία θα πρέπει να συσταθεί από την αστική αρχή στο πλαίσιο της
πρότασης που θα κατατεθεί.
Να σας ενημερώσω σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης που ακολουθήθηκαν
σε σχέση με την προηγούμενη επιτροπή παρακολούθησης. Ήδη το Γενάρη του 2016
στάλθηκε μια επιστολή, κυρίως η διαβούλευση θα το πούμε πως ήταν πιο
απαιτητική και εκτεταμένη στην πρώτη περίπτωση της Θεσσαλονίκης όπου εκεί
επειδή ακολουθήθηκε η λογική του ενός σχεδίου και όχι η ανταγωνιστική
διαδικασία όπως στις υπόλοιπες αστικές περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας έπρεπε φυσικά να συνεννοηθούμε σε κάποια βασικά πράγματα.
Και ζητήσαμε βέβαια σε αυτή την πρώτη επαφή που είχαμε με μια επιστολή που
στείλαμε κάποια δελτία εξειδίκευσης της στρατηγικής, έντυπα υποβολής πρότασης
και να μας γίνει ένας προσδιορισμός των θυλάκων επικέντρωσης στην περιοχή
παρέμβασης και λάβαμε φυσικά αντίστοιχες προτάσεις.
Ακολούθησε δεύτερη ενημέρωση τον Μάιο με τους επιλέξιμους δήμους του
πολεοδομικού συγκροτήματος. Έγινε στη συνέχεια μια τεχνική σύσκεψη για τους
υπόλοιπους δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπου η διαδικασία που
ακολουθούσαμε ήταν διαφορετική. Έγινε μια πρώτη ενημέρωση για το τι θα
περιμέναμε από αυτούς και πού θα έπρεπε να εστιάσουν την προσπάθειά τους λίγο
πριν την έκδοση και των δυο οδηγών εφαρμογής που εντωμεταξύ ετοιμάζαμε.
Και με το που ετοιμάστηκαν και οι οδηγοί εφαρμογής στάλθηκαν για διαβούλευση
προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης
αναρτήθηκαν και στο site μας. Εκεί λύσαμε κάποια τεχνικά ζητήματα ή ερωτήματα
και απορίες που τέθηκαν. Και επίσης τροποποιήσαμε, προσθέσαμε στους οδηγούς
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εφαρμογής κάποια ζητήματα που τέθηκαν σχετικά με την τεχνική βοήθεια για την
υλοποίηση των σχεδίων.
Αυτά, δίνω το λόγο στην κυρία Αικατερινιάδου.
Προϊσταμένη Μονάδας Α2 Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Καλημέρα σας. Να πούμε μερικά βασικά στοιχεία για τις
δυο προσκλήσεις. Η μια πρόσκληση που αφορά τη στρατηγική ολοκληρωμένης
βιώσιμης ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης έχει έναν προϋπολογισμό 84,3 εκατομμύρια
ευρώ, τα 68 είναι ΕΤΠΑ τα 16 είναι ΕΚΤ.
Απευθύνεται στην αστική αρχή που έχει επιλεγεί δηλαδή στη μητροπολιτική
ενότητα Θεσσαλονίκης και έχει προσδιορισμένη ήδη όπως σας είπε η κυρία
Καρατζιά την περιοχή εφαρμογής. Δηλαδή τους δήμους Αμπελοκήπων Μενεμένης,
Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού Εύοσμου, Νεάπολης Συκιών, Παύλου Μελά
και τη δημοτική ενότητα Πηλέας του Δήμου Πηλέας, Χορτιάτη και το κοινοτικό
διαμέρισμα Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.
Επίσης έχει σαν λήξη υποβολής της πρότασης την 16η Δεκεμβρίου του 2016. Τη 16η
Δεκεμβρίου του 2016 απαιτητό είναι η συγκεκριμένη αστική αρχή να υποβάλει στη
διαχειριστική αρχή την πλήρη και οριστική στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης
αναλυμένη και στο σύνολό της.
Αυτό σημαίνει και θα το δούμε παρακάτω και στον οδηγό εφαρμογής ότι έχει
προσδιορίσει η αστική αρχή τα προβλήματα της περιοχής εφαρμογής του σχεδίου.
Έχει χαράξει τη στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και έχει
διαμορφώσει και ένα αναλυτικό κοστολογημένο επιχειρησιακό σχέδιο δράσεων
που έρχεται να εξυπηρετήσει αυτή τη στρατηγική.
Και όταν λέμε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο δράσεων, σκεφτείτε ότι
υπάρχει η δυνατότητα χρήσης όλων των αξόνων προτεραιότητας του ΠΕΠ στην ΟΧΕ
ΒΑΑ πλην του άξονα προτεραιότητας 1 που είναι η περιφερειακή RIS και απαιτεί μια
οριζόντια εφαρμογή και του άξονα προτεραιότητας 7 ο οποίος έχει σχέση μόνο
ευρωπαϊκά περιφερειακά οδικά δίκτυα και δεν έχει καμία εφαρμογή σε αστικές
περιοχές.
Όλοι οι άλλοι άξονες προτεραιότητας που έχουν σχέση με ιδιωτικές ενισχύσεις,
ενισχύσεις μικρομεσαίων, τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας,
αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου,
περιβάλλον, απασχόληση, κοινωνικός αποκλεισμός και αντιμετώπισή του και
εκπαίδευση, υποδομές εκπαίδευσης, όλοι αυτοί οι άξονες προτεραιότητας με
συγκεκριμένες δράσεις και επενδυτικές προτεραιότητες είναι δυνατόν να
αξιοποιηθούν από το σχήμα προκειμένου να φέρει αυτό το ολοκληρωμένο σχέδιο.
Η επόμενη πρόσκληση αφορά τις υπόλοιπες περιοχές, τα υπόλοιπα αστικά κέντρα
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτά τα αστικά κέντρα είναι οι δήμοι, όχι
οι δήμοι με την έννοια τη διοικητική, οι πόλεις που έχουν πάνω από 10.000
κατοίκους και είναι η Αλεξάνδρεια, η Βέροια, η Έδεσσα, η Κατερίνη, το Κιλκίς, η
Νάουσα, τα Γιαννιτσά και οι Σέρρες.
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Η λήξη υποβολής για αυτούς είναι 18 Νοεμβρίου του 2006. Ο προϋπολογισμός
είναι γύρω στα 22.000.000 ευρώ, 17 ΕΤΠΑ, γύρω στα 5 ΕΚΤ. Και οι αστικές αρχές οι
οποίες θα φέρουν πρόταση μπορεί να είναι εναλλακτικά ή οι δήμοι μόνοι τους ή οι
δήμοι σε εταιρικά σχήματα που έχουν και συμμετοχή άλλων φορέων. Αυτό είναι
θέμα επιλογής του κάθε Δήμου.
Τι θα φέρουν αυτοί οι δήμοι; Αυτοί οι δήμοι επειδή θα αξιολογηθούν σε δυο
φάσεις, στην πρώτη φάση στις 18 Νοεμβρίου θα φέρουν επίσης μια πολύ αναλυτική
καταγραφή των προβλημάτων της περιοχής επιλογής τους για την παρέμβαση. Της
στρατηγικής που έχουν υιοθετήσει και την αναλυτική παρουσίαση αυτής της
στρατηγικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και ένα αρκετά αρχικό
επιχειρησιακό σχέδιο, προφανώς κοστολογημένο και με δράσεις αλλά όχι πάρα
πολύ αναλυμένο.
Και αυτό γιατί; Γιατί είναι μια ανταγωνιστική διαδικασία. Θα επιλεγούν μετά από
συγκριτική αξιολόγηση κάποιοι από αυτούς που θα υποβάλουν πρόταση και σε
επόμενη φάση αυτοί οι οποίοι θα αξιολογηθούν θετικά θα πάρουν τη μεγαλύτερη
βαθμολογία από την πρώτη φάση, θα εκπονήσουν και το αναλυτικό επιχειρησιακό
σχέδιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.
Σε αυτή τη διαδικασία που έχουν, λοιπόν, να κάνουν οι αστικές αρχές είτε η
μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης είτε οι υπόλοιποι δήμοι, έχουν ένα σοβαρό
εργαλείο που εκπονήθηκε όπως σας είπε η κυρία Καρατζιά την προηγούμενη
περίοδο. Είναι ένας οδηγός για το σχεδιασμό και την υποβολή στρατηγικής. Έχει
δυο μεγάλες ενότητες αυτός ο οδηγός.
Η μια είναι η ανάλυση του πλαισίου για το σχεδιασμό και την υποβολή στρατηγικής,
κοινώς οι κατευθύνσεις που δίνει στις αστικές αρχές για το πώς πρέπει να κινηθούν
προκειμένου να συγκροτήσουν αυτή τη στρατηγική.
Και το δεύτερο είναι ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο έντυπο υποβολής πρότασης το
οποίο θα πρέπει να πάρουν και να συμπληρώσουν όλες οι αστικές αρχές με σαφείς
οδηγίες και για το περιεχόμενο ακόμη και για το μέγεθος που πρέπει να έχει αυτό
το έντυπο. Έτσι ώστε με ενιαίο και ομογενοποιημένο τρόπο να έρθουν όλες οι
προτάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν στη διαχειριστική αρχή.
Και πάμε στο επόμενο να σας πούμε πολύ χοντρά, φυσικά δεν είναι δυνατόν να τα
αναλύσουμε στο σύνολό τους ποια θα είναι τα κριτήρια αξιολόγησης των
προτάσεων.
Ακόμη και για τη μια και μοναδική πρόταση πάντα αυτά τα κριτήρια και το αν τα
πληροί θα χρησιμοποιηθούν. Πολύ περισσότερο φυσικά για τις περιοχές που είναι
ανταγωνιστικά τα σχέδια μεταξύ τους και για τα οποία θα βαθμολογηθούν οι
περιοχές αυτές.
Το πρώτο είναι το γνωστό που υπάρχει σε όλες τις προσκλήσεις, πληρότητα και
επιλεξιμότητα. Οι προτάσεις που θα έρθουν θα πρέπει να πληρούν, λοιπόν, αυτά
τα κριτήρια. Και τα υπόλοιπα κριτήρια είναι η περιοχή παρέμβασης μόνο για τα
αστικά κέντρα εκτός Θεσσαλονίκης φυσικά. Τα χαρακτηριστικά της, πως έχει
επιλεγεί, τι ειδικά στοιχεία έχει πληθυσμιακά, ανεργίας, κοινωνικού αποκλεισμού,
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ανάπτυξης κλπ. Η αξιολόγηση της στρατηγικής η οποία υποβάλλεται και η οποία
όπως είπαμε είναι πλήρης τόσο για τη Θεσσαλονίκη όσο και για τα άλλα αστικά
κέντρα.
Το σχέδιο δράσης, η αξιολόγησή του. Είναι προφανές ότι ένα σχέδιο δράσης για να
ανταποκρίνεται σε μια στρατηγική πρέπει να είναι πλήρες, να έχει μεγάλη ποικιλία
δράσεων, να μπορεί να απαντάει σε πολλά σύνθετα προβλήματα. Να μην είναι
μονομερές, να μην έχει μόνο μια μεγάλη παρέμβαση υποδομής, να χρησιμοποιεί με
τον καλύτερο δυνατό και πιο αποδοτικό τρόπο όλα τα εργαλεία που δίνουμε τη
δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτά τα σχέδια.
Και τέλος να έχει ένα σύστημα διακυβέρνησης το οποίο εξασφαλίζει την κοινωνική
συναίνεση θα λέγαμε, τη συμμετοχή των φορέων της περιοχής αλλά και την
αποτελεσματικότητα αυτού του σχεδίου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Ευχαριστούμε.
Την παρουσίαση της προόδου κάλυψης
αιρεσιμοτήτων θα πραγματοποιήσει η εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας
Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, η καλή συνάδελφος η κυρία Λάγια.
Αγάθη Λάγια, εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού &
Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ): Θα κάνουμε μια γρήγορη παρουσίαση πού βρισκόμαστε
όσον αφορά τις αιρεσιμότητες. Αιρεσιμότητες τι σημαίνει; Είναι κάποιες
προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν εκπληρωθεί για να έχουμε πιο ουσιαστικά
αποτελέσματα και στήριξη από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.
Η χώρα έχει 24 τέτοιες αιρεσιμότητες. Οι μισές έχουν εκπληρωθεί πλήρως, οι 10
έχουν μερικώς εκπληρωθεί που σημαίνει ότι κάποιο κριτήριο ακόμα χρειάζεται να
υλοποιηθεί, να εκπληρωθεί και δυο παρουσιάζουν μια κάποια υστέρηση.
Λοιπόν, όπως είπα οι μισές έχουν εκπληρωθεί πλήρως, οι 10 μερικώς και οι 2
βρίσκονται σε κάποια υστέρηση. Όσον αφορά την πρώτη αιρεσιμότητα που αφορά
την περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης όπως ανέφερε ο κος Κωστάρας,
υπάρχουν 13 εγκεκριμένες και μια εθνική. Κάποια λίγα πράγματα πρέπει να γίνουν
για το σύστημα παρακολούθησης.
Όσον αφορά τις ερευνητικές υποδομές, πού βρισκόμαστε. Υπάρχουν 20 επιλεγμένες
ερευνητικές υποδομές που θα αποτελέσουν μέρος του εθνικού οδικού χάρτη
ερευνητικών υποδομών και έχει ήδη βγει πρόσκληση για τη χρηματοδότησή τους.
Βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης άλλες 30 ερευνητικές υποδομές όπου έχουν
υποβάλει τις προτάσεις τους.
Όσον αφορά τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα μπορούν να βγάλουν
προσκλήσεις για περιφερειακής εμβέλειας ερευνητικές υποδομές στο βαθμό που
είναι ενταγμένες μέσα στην περιφερειακή στρατηγική τους έξυπνης εξειδίκευσης
αλλά και εθνικής εμβέλειας στο βαθμό που είναι στον κατάλογο με τις εγκεκριμένες
ερευνητικές υποδομές.
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Ψηφιακή ανάπτυξη. Εδώ παρουσιάζεται όντως μια σημαντική υστέρηση. Η Γενική
Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής που έχει συσταθεί επικαιροποιεί το σχέδιο
στρατηγικής και η εκτιμώμενη ημερομηνία υποβολής του τελικού κειμένου είναι το
τέλος Οκτωβρίου.
Η επόμενη αιρεσιμότητα που αφορά την αποδοτική χρήση ενέργειας, εκπονούνται
όπως είπαμε τρεις μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων που αφορούν τις
πολυκατοικίες, τις μονοκατοικίες και τα γραφεία. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για τις
μονοκατοικίες και το Νοέμβριο θα έχουν ολοκληρωθεί και οι άλλες δύο. Και με
βάση τα αποτελέσματα αυτών των μελετών θα αποφασιστεί η τροποποίηση του
κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.
Ο τομέας υδατικών πόρων. Υπάρχει κοινή υπουργική απόφαση για την τιμολογιακή
πολιτική όλων των χρήσεων του νερού, έχει ολοκληρωθεί και η διαβούλευση για το
σχέδιο της ΚΥΑ και αναμένεται η υπογραφή της.
Για τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής υπάρχουν 14 εγκεκριμένα σχέδια
διαχείρισης λεκανών απορροής και έχει αρθεί η αυτοδέσμευση η σχετική για τρία
περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα.
Όσον αφορά τον τομέα αποβλήτων, ο εθνικός σχεδιασμός για την διαχείριση
αποβλήτων είναι σε ισχύ, ο περιφερειακός είναι σε εξέλιξη. Έχουν υποβληθεί στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι 13 φάκελοι αυτών των περιφερειακών
σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και έχει υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση
για τρεις περιφέρειες.
Τα μέτρα για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων
ακολουθούν το πρόγραμμα, το χρονοδιάγραμμα δηλαδή των περιφερειακών
σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων.
Μεταφορές. Υπάρχει το στρατηγικό πλαίσιο επενδύσεων για τις μεταφορές
εγκεκριμένο και αναμένονται τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάνω σε αυτό το
κείμενο αυτοαξιολόγησης της χώρας για την εκπλήρωση του κριτηρίου για την
ικανότητα των δικαιούχων που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική βάση της FSC.
Επόμενη αιρεσιμότητα αφορά την προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων
στην αναδιάρθρωση και στην αλλαγή. Εδώ υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης
με μέτρα για την προσαρμογή των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στις αλλαγές
και στις αναδιαρθρώσεις. Και υπάρχει σε εξέλιξη διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και οι αρμόδιες υπηρεσίες ουσιαστικά ενσωματώνουν και επεξεργάζονται
τα σχόλια που στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Όσον αφορά το στρατηγικό πλαίσιο για τη μείωση της φτώχειας αλλά και για την
ένταξη των ΡΟΜΑ είναι πλήρως εκπληρωμένες και οι δυο αιρεσιμότητες.
Στην υγεία, τι υπάρχει στην υγεία. Υπάρχει αυτό, έχει ολοκληρωθεί μάλλον η
στρατηγική για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αναμένεται η ανάρτησή του
στην ηλεκτρονική βάση που ανέφερα προηγουμένως. Και όταν θα γίνει αυτό,
μάλλον συγνώμη να διορθώσω, έχει ολοκληρωθεί αυτή η στρατηγική της
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Βρίσκεται σε ολοκλήρωση η διαβούλευση με τις
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περιφέρειες και όταν γίνει αυτό θα επικαιροποιηθεί η στρατηγική αλλά και το
σύστημα παρακολούθησης και επανεξέτασης.
Τέλος οι δυο γενικές αιρεσιμότητες που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις. Η
πρώτη, έχει ψηφιστεί το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις
και στη συνέχεια αυτής της ψήφισης οι αρμόδιες υπηρεσίες διαμορφώνουν και
κατευθυντήριες οδηγίες αλλά και τα αντίστοιχα πρότυπα τεύχη.
Η τελευταία γενική αιρεσιμότητα που αφορά το σύστημα δεικτών προχωράει.
Προχωράνε, λοιπόν, οι δράσεις για την υλοποίηση αυτής της αιρεσιμότητας. Έχουν
υλοποιηθεί 10 από τις 18 ενέργειες του σχεδίου δράσης. Ενδεικτικά αναφέρω το
μνημόνιο συνεργασίας της Εθνικής Αρχής Συντονισμού με την Ελληνική Στατιστική
Αρχή και την ενεργοποίηση του μηχανισμού στατιστικής επικύρωσης των δεικτών
όπως και το ότι έχουν σταλεί τα δελτία ταυτότητας των δεικτών από την
πλειονότητα των διαχειριστικών αρχών και βρισκόμαστε σε μια φάση διορθώσεων.
Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να ολοκληρωθούν και οι υπόλοιπες ενέργειες
του σχεδίου δράσης μέχρι το τέλος του παρόντος έτους.
Να δώσουμε το λόγο στην ΕΥΣΕΚΤ που θέλει να κάνει μια εισήγηση για την
αιρεσιμότητα τη σχετική και για τους δείκτες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Κατερίνα Χριστοφή, εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού δράσεων ΕΚΤ
(ΕΥΣΕΚΤ): Ευχαριστώ.
Θα θέλαμε να ενημερώσουμε την Επιτροπή
Παρακολούθησης για τις ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια του ενιαίου
συστήματος παρακολούθησης και βασικά δυο είδη ενεργειών.
Η μια αφορά τις διορθώσεις των δεικτών των ΠΕΠ και η άλλη αφορά τις σχετικές
ρυθμίσεις που έχουν γίνει…
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας: Να παρακαλέσω να συστηθείτε, συγνώμη
που σας διακόπτω, για να ενημερωθούν και οι…
Κατερίνα Χριστοφή, εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού δράσεων ΕΚΤ
(ΕΥΣΕΚΤ): Ναι, ονομάζομαι Κατερίνα Χριστοφή. Είμαι από την Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που υπάγεται στο
Υπουργείο Οικονομίας.
Η δεύτερη σειρά ενεργειών αφορά τις ρυθμίσεις για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων.
Όσον αφορά τις πρώτες ενέργειες που αφορούν τις διορθώσεις δεικτών η ΕΥΣΕΚΤ
έχει αποστείλει σχετικό έγγραφο το Μάρτιο του 2016 στη Γενική Διεύθυνση
Απασχόλησης στο οποίο υπάρχει ειδική αναφορά για την ανάγκη προσαρμογής των
δεικτών και ομογενοποίησής τους των ΠΕΠ.
Κατόπιν της απάντησης της Επιτροπής ότι αναμένει αναλυτική πρόταση η ΕΥΣΕΚΤ
έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία ενός σχεδίου προτάσεων το οποίο έχει
αποσταλεί στις διαχειριστικές αρχές των ΠΕΠ για ενημέρωση. Οι προτάσεις αυτές
βασικά αφορούν την αντικατάσταση των δεικτών με νέους προτεινόμενους δείκτες
έτσι ώστε να υπάρχει ορθότερη συσχέτιση μεταξύ εκροών και αποτελεσμάτων. Η
ορθότερη συσχέτιση μεταξύ των παρεμβάσεων και των δεικτών αποτελέσματος και
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ορθότερη συσχέτιση μεταξύ των δεικτών αποτελεσμάτων και των ειδικών στόχων
κάθε επενδυτικής προτεραιότητας.
Εδώ στο πλαίσιο αυτό να πούμε ότι μετά τις επιτροπές παρακολούθησης θα
ξεκινήσει η συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές και με τις συναρμόδιες
υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού προκειμένου να αποφασιστούν με βάση
την παραπάνω πρόταση ποιο θα είναι το τελικό κείμενο προτάσεων προς την
Επιτροπή.
Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο πακέτο ενεργειών που αφορά την προστασία των
προσωπικών δεδομένων. Για την εκπλήρωση της ενέργειας αυτής έχει ήδη
συνεργαστεί η ΕΥΣΕΚΤ με την αρμόδια υπηρεσία την ΕΥΘΥ της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού με σκοπό την ανάπτυξη σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων για την
επεξεργασία των δεδομένων που απαιτούνται στο πλαίσιο των κοινών δεικτών.
Μιλάμε για τα λεγόμενα microdata.
Στο πλαίσιο αυτό έχουν εκδοθεί, έχουν ψηφιστεί νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που
περιλαμβάνονται στο άρθρο 54Α του νόμου 4403/2016 ο οποίος ψηφίστηκε τον
περασμένο Ιούνιο. Αυτός ο νόμος έγινε σε συνεργασία και με την Εθνική Αρχή
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Βασικά δεν θα σας κουράσω, αφορά τρεις βασικές ρυθμίσεις. Η πρώτη ρύθμιση
είναι ότι επιτρέπει στις αρμόδιες υπηρεσίες να επεξεργάζονται όλα τα απαιτούμενα
προσωπικά δεδομένα των ωφελούμενων ΕΚΤ χωρίς να απαιτούνται οι διαδικασίες
γνωστοποίησης και αδειοδότησης που ορίζει ο νόμος του ’97, ο βασικός νόμος της
προστασίας προσωπικών δεδομένων από την κάθε μια υπηρεσία ξεχωριστά.
Θα εκδοθεί μια άδεια, υπεύθυνος επεξεργασίας θα οριστεί το Υπουργείο
Οικονομίας. Αυτό βέβαια να πούμε ότι αφορά μόνο τους κοινούς δείκτες τα
microdata.
Δεύτερον, δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας όλων των δεδομένων
συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων χωρίς τη συγκατάθεση των
υποκειμένων τους και επιτρέπει στο σύστημα παρακολούθησης να
συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τους ωφελούμενους όλα τα δεδομένα που τους
ζητούνται, συνεπώς να εξασφαλίζεται η πληρότητά τους.
Το τρίτο σημείο βασικό είναι ότι ορίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να
γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας τόσο για τους σκοπούς της παρακολούθησης
όσο και για τους σκοπούς της αξιολόγησης έτσι ώστε να μπορούν να έχουν οι
αξιολογητές πρόσβαση στα απαιτούμενα στοιχεία.
Και για αυτές τις ρυθμίσεις και για τις νέες εξελίξεις η ΕΥΣΕΚΤ θα πραγματοποιήσει
σεμινάριο μετά τις επιτροπές παρακολούθησης για τα θέματα των δεικτών σε
συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου όλες οι
εμπλεκόμενες υπηρεσίες να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος.
Ευχαριστώ.
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Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας: Ωραία, θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα
στην κυρία Ιφιγένεια Καρατζιά, την Προϊσταμένη της Μονάδας Α1 της ΕΥΔΕΠ της
Κεντρικής Μακεδονίας.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
Προϊσταμένη Μονάδας Α1 Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Λοιπόν, το Δεκέμβριο του ’15 σας είχαμε στείλει στα μέλη
της Επιτροπής Παρακολούθησης και πάλι το σχέδιο αξιολόγησης που είναι μια
καινούργια κανονιστική υποχρέωση. Ότι θα πρέπει να εγκρίνεται από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και να συνοδεύει το πρόγραμμα μέχρι το τέλος του.
Είναι ένα δυναμικό σχέδιο. Οι προβλέψεις του αφορούν κυρίως την πρώτη τριετία,
το περιεχόμενό του μάλλον θα επικαιροποιείται με βάση και την πρόοδο
υλοποίησης του προγράμματος όποτε απαιτείται. Είναι καταρχήν δεσμευτικό για τα
πρώτα τρία χρόνια, για τις μελέτες αξιολόγησης που προβλέπονται για αυτό το
διάστημα και ενδεικτικό για τις υπόλοιπες.
Στις οθόνες σας βλέπετε τη δομή του σχεδίου αξιολόγησης. Για να θυμηθούμε λίγο
το τι περιέχουν αυτά τα σχέδια αξιολόγησης όπου καταρχήν με βάση τη λογική της
παρέμβασης του προγράμματος γίνεται ένας εστιασμός, μια επικέντρωση των
μελετών αξιολόγησης που περιλαμβάνονται μέσα στο σχέδιο και πολύ σημαντικό
βέβαια είναι και η ενότητα 3 όπου έχει όλη τη διαδικασία με την οποία
οργανώνονται, συντονίζονται οι αξιολογήσεις.
Αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός του πως διασφαλίζονται οι ποιοτικές
αξιολογήσεις και πως διαχέονται, γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα και στις
επιτροπές παρακολούθησης αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία βέβαια με τις
υποχρεώσεις που έχουμε να τα αναρτάμε στο site μας στο δίαυλο της ΕΥΣΕΚΤ αν
πρόκειται για οριζόντιες μελέτες και όλα τα σχετικά.
Αυτό το σχέδιο λοιπόν που σας κοινοποιήθηκε το Δεκέμβριο του ’15, πήραμε
κάποιες παρατηρήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη Γενική Διεύθυνση
Περιφερειακής Πολιτικής και την …, και επίσης κάποιες ακόμα παρατηρήσεις και
προσθήκες από την ΕΥΣΕΚΤ οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο σχέδιο που στάλθηκε,
στο σχέδιο του Δεκεμβρίου.
Πρόκειται στην ουσία σε ότι αφορά τον πίνακα των αξιολογήσεων γιατί θα πρέπει
να εγκριθεί και από τα μέλη, προστίθεται μια ακόμα οριζόντια αξιολόγηση σε ότι
αφορά τα κέντρα φιλοξενίας και συμβουλευτικής υποστήριξης κακοποιημένων
γυναικών που είναι μια οριζόντια αξιολόγηση που θα εκπονηθεί σε συνεργασία
ΕΥΣΕΚΤ και επιτελικής δομής του Υπουργείου Εσωτερικών. Η οποία στη φάση που
είχαμε στείλει εμείς το σχέδιο αξιολόγησης ακόμα δεν είχε προκύψει, δεν ήταν
αποτέλεσμα της συνεργασίας επιτροπής κράτους-μέλους, εμφανίστηκε μετά, θα
προστεθεί λοιπόν στο σχέδιο αξιολόγησης.
Και αυτό που έχει αλλάξει ριζικά θα έλεγα είναι η ενότητα 3 που αφορά τις
αρμοδιότητες και όλη τη διαδικασία παρακολούθησης διάχυσης των
αποτελεσμάτων, όλα αυτά που σας είπα, που αναδιαμορφώθηκε από την ΕΥΣΑ που
έχει και την αρμοδιότητα με βάση και τις παρατηρήσεις της επιτροπής έτσι ώστε να
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γίνουν πιο ποιοτικές οι αξιολογήσεις και στον τρόπο που παραλαμβάνονται ακόμα
θα υπάρχουν κάποιες check lists αλλά και να διαχέονται τα αποτελέσματα και
φυσικά να συνάδουν και με όλη τη λογική παρέμβαση του προγράμματος.
Επίσης παίρνοντας υπόψη και κάποια παρατήρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
προστέθηκε το δυναμικό που υπάρχει σε κάθε μονάδα αξιολόγησης στη
Διαχειριστική Αρχή και τι ανάγκες, η εξειδίκευση που έχει στα θέματα της
αξιολόγησης και τυχόν περαιτέρω ανάγκες κατάρτισης που θα απαιτηθούν και θα
υπάρχει και ένα ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης πάνω σε αυτό το θέμα. Θα
καταρτίζεται ένα ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης.
Σε γενικές γραμμές είναι αυτά. Απλά θα ήθελα να δείτε, να δούμε λίγο τις
αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης έτσι όπως περιγράφονται που
φυσικά λαμβάνει υπόψη, ενημερώνεται για όλες τις αξιολογήσεις, μπορεί να
διατυπώνει παρατηρήσεις για τις αξιολογήσεις και φυσικά να παρακολουθεί και τα
αποτελέσματα των παρατηρήσεων που έχει κάνει σχετικά με τις μελέτες
αξιολόγησης.
Να δούμε πιο συγκεκριμένα τον πίνακα των αξιολογήσεων, δεν ξέρω αν πρέπει να
τα διαβάσω αυτά. Έχει μια δομή. Θα σας πω τη γενική του λογική για να μην
χρειαστεί να διαβάσω όλες τις αξιολογήσεις.
Στην ουσία πρόκειται για δυο μελέτες αξιολόγησης που σχετίζονται με τη
δημοσιότητα και πληροφόρηση του προγράμματος. Υπάρχουν άλλες δύο που
αφορούν τα χωρικά ζητήματα, τις στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που θα
γίνουν σε δυο φάσεις, μια ενδιάμεσα, μια στο τέλος μια τέτοια αξιολόγηση. Θα γίνει
μια οριζόντια αξιολόγηση στο μέσον του προγράμματος που ενδεχομένως θα
εξυπηρετήσει και κάποια αναθεώρησή του.
Εκεί μέσα θα ήθελα να σας πω, ναι αυτό ήταν παράλειψή μου, ύστερα από αίτημα
της ΕΥΣΕΚΤ θα προστεθούν φυσικά και οι όροι που θα έχουν επεξεργαστεί μέχρι
εκείνη τη στιγμή σχετικά με τα κέντρα κοινότητας, τις δράσεις για τη φτώχεια και
ακόμη κάτι που το ξεχνώ τώρα.
Σε αυτή την αξιολόγηση που ονομάζουμε την Α2 θα πρέπει να συμπεριληφθούν και
αυτές οι επιμέρους της ΕΚΤ. Και στο τέλος έχουμε τις αξιολογήσεις των επιπτώσεων
ας το πούμε του προγράμματος που έχουν ομαδοποιηθεί θεματικά σαν υποδομές,
σαν καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού κλπ. Στα βασικά
πεδία παρέμβασης του προγράμματος.
Στο τέλος αυτού του πίνακα που είναι αξιολογήσεις που θα εκπονηθούν με την
ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος, υπάρχουν και οι οριζόντιες
αξιολογήσεις οι οποίες θα περιληφθούν στο σχέδιο αξιολόγησης του ΕΣΠΑ αλλά θα
αφορούν δράσεις του προγράμματός μας.
Αυτό το σχέδιο αξιολόγησης καλείστε να εγκρίνετε σήμερα. Αν υπάρχουν άλλες
ερωτήσεις θα απαντήσουμε. Ευχαριστώ, δεν έχω κάτι ακόμα να προσθέσω.
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καρατζιά. Θα
δώσω λίγο το λόγο στον Αντώνη τον Κρυσταλλίδη να μας ενημερώσει για την
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υλοποίηση της στρατηγικής για την πληροφόρηση και την επικοινωνία του
επιχειρησιακού προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας.
Και στη συνέχεια αφού ολοκληρώσει ο κος Κρυσταλλίδης θα συνεχίσει την
παρουσίαση ο κος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος από τη Μονάδα Α1 της
Περιφέρειας.
Κύριοι, έχετε το λόγο.
Αντώνης Κρυσταλλίδης, στέλεχος Μονάδας Α1 ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Ευχαριστούμε πολύ. Θα το κάνουμε λίγο ανάποδα, θα ξεκινήσει ο κος
Κοντογιαννόπουλος και εν συνεχεία θα πάρω εγώ το λόγο.
Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος, στέλεχος Μονάδας Α1 ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Καλησπέρα σε όλους. Θα αρχίσουμε την παρουσίασή μας
για την πληροφόρηση και επικοινωνία του επιχειρησιακού προγράμματος της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τον απολογισμό των ενεργειών για το
διάστημα από εδώ που τα είπαμε τελευταία φορά, δηλαδή από τον Ιούνιο του 2015
έως σήμερα.
Για το 2015 φυσικά κάτι που λειτουργούσε καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους ήταν ο
δικτυακός μας τόπος, ο δικτυακός τόπος της Διαχειριστικής Αρχής λοιπόν που είναι
και το βασικό εργαλείο ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων του προγράμματος
και των ωφελουμένων.
Είναι ο χώρος στον οποίο ανεβάζουμε, αναρτούμε όλη την πληροφορία τη σχετική
με το πρόγραμμα, είτε αυτή έχει να κάνει με προσκλήσεις είτε με εντάξεις είτε
οτιδήποτε άλλο με οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με την υλοποίηση και την
πρόοδο του επιχειρησιακού προγράμματος.
Συγχρόνως, καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς όπως κάθε έτος έτσι και το 2015
ουσιαστικά η διαχειριστική αρχή αποτελούσε ένα μεγάλο γραφείο πληροφόρησης
με διαρκή υποστήριξη των δυνητικών δικαιούχων είτε τηλεφωνικά, είτε
ηλεκτρονικά μέσω email, είτε με συναντήσεις εργασίας και φυσικά με ενημερωτικές
συσκέψεις που έλαβαν μέρος καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Η ετήσια δραστηριότητά μας όπως βλέπετε. Η περσινή συμμετοχή στην 80η Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης όπου οι επισκέπτες στο περίπτερο που είχε η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας μπορούσαν να ενημερωθούν τόσο για τα αποτελέσματα των
ενεργειών από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις του προγράμματος της
προηγούμενης περιόδου ’07-’13 όσο και για το σχεδιασμό της νέας προγραμματικής
περιόδου για την περιφέρειά μας, δηλαδή για την περίοδο 2014-2020.
Τέλος του 2015 και συγκεκριμένα το τελευταίο τρίμηνο προχωρήσαμε σε μια
ολοκληρωμένη ενημερωτική επικοινωνιακή καμπάνια η οποία περιελάμβανε
παραγωγή επικοινωνιακού υλικού, εκδηλώσεις και διάφορα άλλα για τα οποία θα
μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά στη συνέχεια.
Προχωρώντας στο 2016 εντατικοποιήσαμε την υποστήριξη των δυνητικών
δικαιούχων του προγράμματος καθότι στην πορεία εκδόθηκαν οι προσκλήσεις οι
καινούργιες οπότε η υποστήριξη των δυνητικών δικαιούχων, η ανάγκη για
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υποστήριξη μεγάλωσε οπότε εντατικοποιήσαμε αυτή την προσπάθειά μας και με
τους ίδιους τρόπους, με τα ίδια κανάλια, τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά, με συναντήσεις
εργασίας και φυσικά προχωρήσαμε και σε υποδείγματα για τις όποιες υποχρεώσεις
απαιτούνται να τηρούνται από τους δικαιούχους για θέματα δημοσιότητας και
άλλα.
Επίσης τον Ιούνιο του 2016, δηλαδή πριν λίγους μήνες, πραγματοποιήθηκε και ένα
road show για τους φορείς και το ευρύ κοινό σε όλους τους νομούς της Περιφέρειας
της Κεντρικής Μακεδονίας στο οποίο είχαμε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε για
τον σχεδιασμό κα την αρχική υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος.
Και φυσικά είχαμε και φέτος συμμετοχή με περίπτερο στην 81η Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης και με ειδικό έντυπο που μοιράστηκε σε όλους τους επισκέπτες
υπήρξε ενημέρωση για αυτή τη νέα προγραμματική περίοδο και το τι σχεδιάζουμε
να κάνουμε μέσα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Τέλος, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς αλλά θεωρούμε και για όλους τους
δικαιούχους του προγράμματος. Επανασχεδιάσαμε τον δικτυακό τόπο της
Διαχειριστικής Αρχής, σχεδιάστηκε από την αρχή πληρώντας όλους τους κανόνες
και τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τους κανονισμούς δημοσιότητας και με
νέα εικαστική ταυτότητα την οποία σίγουρα θα έχετε προσέξει όσοι από εσάς έχουν
επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας, μπορούμε εδώ πέρα να ρίξουμε μια ματιά στην
ιστοσελίδα.
Είναι αυτή, μπορούμε να την έχουμε στην οθόνη; Ένα λεπτό να γίνει το switch.
Ωραία, τώρα μπορείτε να δείτε την αρχική σελίδα του νέου δικτυακού τόπου της
Διαχειριστικής Αρχής. Όπως βλέπετε έχει αλλάξει εικαστική ταυτότητα, χρωματικές
και άλλες λεπτομέρειες.
Και φυσικά εδώ πέρα μέσα από την αρχική σελίδα μπορεί κάποιος να βρει όλες τις
πληροφορίες είτε για την Ειδική Υπηρεσία, είτε για το επιχειρησιακό πρόγραμμα,
είτε για τις στρατηγικές και τα σχέδια δράσης που έχουμε στην Περιφέρεια, τα
πάντα για τη δημοσιότητα. Οι δικαιούχοι νομίζω θα επισκεφτούν ιδιαίτερα αυτή την
ενότητα της ιστοσελίδας μας για να δουν ακριβώς ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους
και να χρησιμοποιήσουν το βοηθητικό υλικό που έχουμε ετοιμάσει για τα θέματα
δημοσιότητας.
Και φυσικά ειδήσεις του προγράμματος, προσκλήσεις, διαγωνισμοί και ειδικές
ενότητες για τις εντάξεις για να μπορεί κάποιος να δει οποιαδήποτε στιγμή τι έχει
ενταχθεί σε κάθε επενδυτική προτεραιότητα και φυσικά σε κάθε άξονα του
προγράμματος.
Και η παλιά ιστοσελίδα είναι ακόμα επισκέψιμη ασφαλώς μέσα από ειδικό banner
στο τέλος της αρχικής σελίδας, δηλαδή αυτό που βλέπετε εδώ προγραμματική
περίοδος 2007-2013.
Αυτή ήταν μια μεγάλη αλλαγή για εμάς και ήδη είναι πολύ ενθαρρυντική η
επισκεψιμότητα της νέας μας ιστοσελίδας.
Ξανά γυρνάμε στην παρουσίαση και θα δώσω αυτή τη στιγμή το λόγο στον κ.
Κρυσταλλίδη το συνάδελφο για να σας παρουσιάσει το σκεπτικό πίσω από τη
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στρατηγική πληροφόρησης και
επιχειρησιακό μας πρόγραμμα.

επικοινωνίας

που

ακολουθούμε

για

το

Αντώνης Κρυσταλλίδης, στέλεχος Μονάδας Α1 ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Λοιπόν, μια μεγάλη καμπάνια που υλοποιήσαμε στο τέλος του
προηγούμενου έτους η οποία ήταν στην ουσία η μεγάλη δραστηριότητα
κλεισίματος της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και την οποία
ονομάσαμε αποτελέσματα και ωφέλειες από την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων
του ΕΣΠΑ στην Κεντρική Μακεδονία.
Πίσω από αυτή την καμπάνια υπήρχε μια στρατηγική η οποία εκπονήθηκε επί
μακρόν, στηρίχθηκε πάνω σε τρεις βασικές στρατηγικές επιλογές, τρεις άξονες.
Αποφασίσαμε δεδομένου ότι είχε ήδη ξεκινήσει να τρέχει το υπηρεσιακό
πρόγραμμα της Περιφέρειας για την περίοδο ’14-’20 να αντιμετωπίσουμε τις δύο
προγραμματικές περιόδους μαζί, ταυτόχρονα, ως μια συνέχεια της εφαρμογής
πολιτικής συνοχής στην Ελλάδα και δη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της περιόδου ’07-’13 για να εισαχθεί η νέα
περίοδος.
Ο δεύτερος άξονας ήταν ότι εστιάσαμε στην ανάδειξη της ωφέλειας από την
ολοκλήρωση των δράσεων στην καθημερινότητα του κατοίκου της Κεντρικής
Μακεδονίας του πολίτη, κάτι το οποίο προέκυψε και από παλαιότερη έρευνα που
είχαμε κάνει, έρευνα κοινού, στην οποία φάνηκε ότι ναι μεν η αναγνωρισιμότητα
του ΕΣΠΑ είναι πάρα πολύ μεγάλη, πολύ υψηλή, όμως κανείς δεν συνδέει αυτό με
την καθημερινότητά του, με τη ζωή του την καθημερινή.
Ότι το ΕΣΠΑ δεν είναι για εμένα δηλαδή, ναι μεν το ξέρω, γνωρίζω, ξέρω τι γίνεται
αλλά δεν είναι για εμένα, δεν με αγγίζει. Λοιπόν, αποφασίσαμε να αναδείξουμε την
ωφέλεια στην καθημερινότητα του καθενός.
Τέλος, η τρίτη στρατηγική επιλογή ήταν ότι δεν θα πάμε σε διαφημιστικές
καμπάνιες, δεν θα πάμε να διαφημίσουμε, να διατυμπανίσουμε κάτι διότι πολύ
απλά δεν χρειάζεται να αυξήσουμε καμία αναγνωρισιμότητα. Την έχουμε ήδη. Δεν
θέλουμε να αποδείξουμε κάτι το οποίο ήδη υπάρχει.
Όμως αντιθέτως θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μαρτυρίες άλλων ανθρώπων
τρίτων, χρηστών των έργων οι οποίοι να πείσουν τον ακροατή, τον θεατή για αυτό
το οποίο ήδη απολαμβάνουν από την ολοκλήρωση της μιας ή της άλλης
παρέμβασης. Άρα λοιπόν σε testimonials όπως λέγονται στη γλώσσα αυτή και όχι σε
καμπάνιες κύρους.
Αυτές λοιπόν οι τρεις βασικές επιλογές αποτέλεσαν, ήταν και ειδικοί στόχοι
επικοινωνίας της στρατηγικής επικοινωνίας στην οποία η Επιτροπή αυτή η παρούσα
έχει εγκρίνει κατά την προηγούμενη συνεδρίασή της.
Της στρατηγικής
επικοινωνίας, λοιπόν, του προγράμματος για την περίοδο ’14-’20.
Έτσι λοιπόν, η ετήσια δραστηριότητα του κλεισίματος της περιόδου ’07-’13 και η
εναρκτήρια δραστηριότητα, το lounging event όπως λέγεται της περιόδου ’14-’20
ήταν ένα και το αυτό.
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Με αυτή, λοιπόν, την καμπάνια καλύψαμε και τα δυο αυτά γεγονότα αυξάνοντας
έτσι, πολλαπλασιάζοντας το αποτέλεσμά τους. Θα σας παρουσιάσει ο κος
Κοντογιαννόπουλος στη συνέχεια εν συντομία τις δράσεις που περιελάμβανε η
καμπάνια αυτή.
Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος, στέλεχος Μονάδας Α1 ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Λοιπόν, πολύ σύντομα περνάμε στις δράσεις, για τη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης τα είπαμε και πριν.
Μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο τελευταίο τρίμηνο του ’15
πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις ενημέρωσης τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και μια
κεντρική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη.
Επίσης εκτός από τις εκδηλώσεις για τις οποίες θα δείτε και φωτογραφικό υλικό στη
συνέχεια, έγινε παραγωγή 8 ντοκιμαντέρ για 8 έργα τα οποία ήταν επιτυχημένα
παραδείγματα έργων με απτά αποτελέσματα για τον πολίτη στην Περιφέρεια. Και
αναπτύξαμε και ένα micro site ακριβώς για να αναδείξουμε κυρίως με
φωτογραφικό υλικό αλλά και βίντεο και όλη τη σχετική πληροφόρηση φυσικά των
έργων, να αναδείξουμε όλα τα ολοκληρωμένα έργα στην περιφέρειά μας από την
προηγούμενη προγραμματική περίοδο.
Και φυσικά για να υποστηριχθούν όλα αυτά υπήρχαν και ενέργειες που πιθανώς
πολλοί δεν μπορούν να δουν γιατί δεν φαίνονται εύκολα αλλά φωτογράφηση 70
τουλάχιστον έργων, η εταιρική ταυτότητα την οποία είδατε στο site και άλλες
υποστηρικτικές ενέργειες.
Εδώ βλέπετε φωτογραφικό υλικό ενδεικτικό από τις περιφερειακές εκδηλώσεις.
Όπως σας είπα μια περιφερειακή εκδήλωση ανά περιφερειακή ενότητα, άρα έγιναν
συνολικά έξι περιφερειακές εκδηλώσεις, εδώ βλέπετε φωτογραφίες από το Κιλκίς,
Σέρρες, Πιερία και Χαλκιδική.
Η κεντρική εκδήλωση της Θεσσαλονίκης με την οποία έκλεισε αυτός ο κύκλος
εκδηλώσεων. Μια μεγάλη εκδήλωση η οποία έγινε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Και τα έντυπα τα οποία δημιουργήθηκαν για να υποστηριχθεί ακριβώς αυτή η
καμπάνια πληροφόρησης.
Δημιουργήσαμε έντυπα, ένα έντυπο για κάθε
περιφερειακή ενότητα με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πιθανώς πολλοί από εσάς
να το έχετε ήδη στα χέρια σας από τις εκδηλώσεις που είχατε έρθει.
Εδώ βλέπουμε από την Ημαθία το εξώφυλλο της Ημαθίας και ένα μέρος από το
εσωτερικό περιεχόμενο. Και δημιουργήθηκε και ένα 16σελιδο έντυπο για τα
συνολικά αποτελέσματα σε όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το οποίο το
έχετε στο folder σας στην ελληνική του έκδοση και επίσης δημιουργήθηκε και μια
έκδοση στα αγγλικά.
Εδώ βλέπετε εσωτερικό περιεχόμενο, πολύ ενδεικτικά. Απλά βάλαμε αυτές τις
διαφάνειες για να σας δείξουμε και το φωτογραφικό υλικό το οποίο
χρησιμοποιήθηκε και το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό και αναδεικνύει τα
αποτελέσματα αυτών των έργων.
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Όπως σας είπα δημιουργήθηκαν 8 βίντεο υψηλής ανάλυσης, 8 ντοκιμαντέρ για 8
πετυχημένα παραδείγματα έργων, ένα ανά περιφερειακή ενότητα και δυο
παραδείγματα έργων στη Θεσσαλονίκη. Στην Ημαθία, ας τα δούμε με τη σειρά γιατί
έχουμε βάλει και κάποιες φωτογραφίες εδώ.
Το ανάκτορο και η βασιλική νεκρόπολη των Αιγών στη Βεργίνα, ένα έργο
ανεκτίμητης αξίας, ανάδειξης της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Εδώ βλέπετε
κάποια στοιχεία και δυο φωτογραφίες.
Συνεχίζοντας στον τομέα της αστικής ανάπτυξης δημιουργήθηκε ντοκιμαντέρ για
την ανάπλαση της νέας παραλίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όσοι ζουν στη
Θεσσαλονίκη και όσοι την επισκέπτονται φαντάζομαι βλέπουν καθημερινά τα
αποτελέσματα αυτή της παρέμβασης με τον κόσμο, με χώρους άθλησης, με τον
κόσμο πραγματικά να έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και για τον περίπατό
του, το ποδήλατό του και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα στο μέτωπο της νέας
παραλίας.
Στο χώρο της υγείας και πρόνοιας δημιουργήθηκε ένα ντοκιμαντέρ για ένα πολύ
σημαντικό έργο, για το σύστημα ποζιτρονικής αξονικής τομογραφίας PET CT στο
νοσοκομείο ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ. Αυτό ήταν πραγματικά ένα έργο που έλειπε, δεν υπήρχε
κάτι αντίστοιχο, κάποια αντίστοιχη τεχνολογία στη Θεσσαλονίκη.
Όποιος χρειαζόταν να πάει για διάγνωση ή για θεραπεία έπρεπε να ταξιδέψει στην
Αθήνα. Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να γίνει αυτό, λειτουργεί το PET CT στη
Θεσσαλονίκη και πραγματικά το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος που περνάει δύσκολες
στιγμές στην αντιμετώπιση διαφόρων μορφών καρκίνου.
Στην ίδια ενότητα, στη υγεία και πρόνοια, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης στο
Κιλκίς. Ένα έργο τεράστια σημασίας, μικρού προϋπολογισμού αλλά τεράστιας αξίας
το οποίο πραγματικά άλλαξε τη ζωή των ανθρώπων που διαβιούν μέσα σε αυτές τις
στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης.
Αλλάζοντας ενότητα, στην αστική ανάπτυξη και πάλι ανάδειξη δικτύου
ποταμοβραχιόνων στην Έδεσσα. Ένα πολύ σημαντικό έργο για την Έδεσσα, θα
δούμε πιο κάτω και από το βιντεάκι ένα απόσπασμα γιατί είναι σημαντικό να σας
δείξουμε και λίγο για να καταλάβετε ακριβώς πως δημιουργήθηκαν αυτά τα βίντεο.
Στον τομέα της εκπαίδευσης η ανέγερση του ενιαίου Λυκείου Κονταριώτισσας, ένα
πραγματικά σύγχρονο σχολείο τόσο από υποδομές όσο και στη λογική της
εκπαίδευσης που βιώνουν καθημερινά οι μαθητές και οι καθηγητές. Πολύ θετικά
σχόλια για αυτό το έργο και από τους γονείς και από τους μαθητές και από τους
καθηγητές που δουλεύουν σε αυτό το σχολείο.
Στον τομέα του περιβάλλοντος όλοι γνωρίζουμε τη λίμνη Κερκίνης. Αυτό το έργο
ουσιαστικά υποστήριξε το φορέα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής της
λίμνης Κερκίνης στο να προστατεύσει, στο να αναδείξει την περιοχή η οποία έχει και
πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα πια διότι αποτελεί και ένα τόπο πολύ σημαντικό για
τους παρατηρητές πουλιών και που πηγαίνουν εκεί για να δουν πραγματικά κάποια
σπάνια ήδη που διαβιούν στο χώρο.
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Και τέλος στον τομέα των μεταφορών αναδείξαμε μέσω βίντεο το πολύ μεγάλο και
πολύ σημαντικό έργο της περιμετρικής οδού Πολυγύρου το οποίο ουσιαστικά
μείωσε δραματικά τους χρόνους που κάποιος χρειάζεται για να μεταβεί
τουλάχιστον σε εκείνο το μέτωπο της Χαλκιδικής, κυρίως την τουριστική περίοδο
που όλοι ξέρουμε ότι η Χαλκιδική υποδέχεται πολύ μεγάλο αριθμό τουριστών.
Θα πάω τώρα στο βίντεο, ένα μικρό απόσπασμα. Δεν θα δείξουμε όλο το βίντεο
από την Έδεσσα αλλά αξίζει να δούμε ένα απόσπασμα. Θα βάλω το βίντεο, στο
δίλεπτο περίπου θα μεταβώ σε ένα άλλο σημείο του βίντεο. Γύρω στα 4-5 λεπτά
νομίζω αξίζει να το παρακολουθήσουμε όλοι.
ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ
Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος, στέλεχος Μονάδας Α1 ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Αυτό ήταν, λοιπόν, ένα μικρό παράδειγμα. Φυσικά
υπάρχουν και τα υπόλοιπα 7 βίντεο τα οποία σας καλούμε να τα δείτε.
Ποια είναι τώρα τα κανάλια επικοινωνίας μας στα οποία μπορείτε να βρείτε και όλο
το πληροφοριακό υλικό; Είναι ασφαλώς το site της Διαχειριστικής το οποίο σας το
δείξαμε πριν και υπάρχουν και δυο ακόμη μεγάλα κανάλια.
Αυτό εδώ που βλέπετε στην οθόνη σας τώρα είναι το micro site που
δημιουργήσαμε. Μέσα από την κεντρική σελίδα της Διαχειριστικής μπορεί κάποιος
να το επιλέξει από αυτό εδώ το banner στο πάνω δεξί μέρος. Έτσι θα οδηγηθεί σε
αυτό το micro site το οποίο έχει τα αποτελέσματα των έργων που έχουν υλοποιηθεί
κατά την προηγούμενη περίοδο και έχουν ολοκληρωθεί στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας σε όλες τις περιφερειακές ενότητες αλλά και σε όλους τους τομείς.
Και κάποιος μπορεί να ανατρέξει για πληροφοριακό υλικό για τα έργα αυτά είτε
ψάχνοντας ανά τομέα είτε ψάχνοντας ανά περιφερειακή ενότητα.
Και βεβαίως και το τρίτο κανάλι το οποίο είναι το πιο φρέσκο για εμάς, είναι
ουσιαστικά μια νέα προσπάθεια που κάνουμε για να μπούμε σε αυτή τη λογική των
social media. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό ένα κανάλι της Διαχειριστικής
Αρχής και του Περιφερειακού προγράμματος στο youtube. Έχουμε λοιπόν ένα
youtube channel το οποίο μπορείτε να το επισκεφτείτε και σας καλούμε να το
επισκεφτείτε και αν θέλετε να κάνετε και subscribe και στο οποίο μπορείτε να δείτε
σε υψηλή ανάλυση και τα 8 βίντεο τα οποία έχουμε αναρτήσει και ευελπιστούμε ότι
στην πορεία θα έχουμε και άλλες αφορμές να αναρτήσουμε και άλλο επικοινωνιακό
και πληροφοριακό υλικό στη μορφή βίντεο όπως συνηθίζεται στα κανάλια του
youtube.
Αυτά έως τώρα. Τώρα θα δώσω το λόγο για το κλείσιμο στον κ. Κρυσταλλίδη για να
μας μιλήσει για τον προγραμματισμό της επόμενης μέρας σε ότι αφορά την
πληροφόρηση και την επικοινωνία.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Είναι η ώρα 13:00. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που εγκρίναμε και
την ημερήσια διάταξη θα έχουμε πέντε λεπτά καθυστέρηση και θα πάρετε το λόγο.
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Αντώνης Κρυσταλλίδης, στέλεχος Μονάδας Α1 ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Λοιπόν, η επόμενη μέρα πάρα πολύ σύντομα ολοκληρώνω και κλείνω
δεν θα κάνουμε κάτι διαφορετικό από ότι κάναμε μέχρι τώρα. Ίσα-ίσα αυτό που
κάναμε θα το εντατικοποιήσουμε και θα το μεγεθύνουμε.
Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο και να ενημερώνουμε
δυνητικούς δικαιούχους ενόψει προσκλήσεων, δικαιούχους εφόσον έχουν ενταχθεί
τα έργα τους και οποιοσδήποτε σχετίζεται με την υλοποίηση των δράσεων του
προγράμματος με όποιον όπως είπα είναι δυνατόν και φέτος και του χρόνου.
Το site μας είναι ο πολιορκητικός κλοιός της επικοινωνίας και της πληροφόρησης,
θα συνεχίσει να είναι και θα το εμπλουτίσουμε. Τέλος στο ’17 προβλέπεται όπως
και το ’16 να γίνει μια ετήσια σημαντική ενημερωτική δραστηριότητα που θα είναι
κατά πάσα πιθανότητα και πάλι η συμμετοχή μας στην έκθεση.
Αυτά από εμάς, ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή και την υπομονή.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Ευχαριστούμε. Θα παρακαλέσω την Προϊσταμένη της Μονάδας Β2
που είναι και υπεύθυνη από πλευράς διαχειριστικής αρχής για την απάτη να μας
κάνει μια πολύ σύντομη ενημέρωση για τα θέματα απάτης.
Προϊσταμένη Μονάδας Β2 Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας:
Ευχαριστώ. Θα σας ενημερώσω για το θέμα της
καταπολέμησης της απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, το οποίο αποτελεί
ένα ζήτημα με κρίσιμη σημασία για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 όπως
προβλέπεται τόσο στον κανονισμό όσο και στο νόμο για το ΕΣΠΑ ’14-’20.
Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η χώρα μας έχει εκπονήσει και υποβάλει το 2014 στις
αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εθνική στρατηγική κατά της απάτης
στις διαρθρωτικές δράσεις. Βασικός πυρήνας της στρατηγικής αυτής είναι το
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ το οποίο περιλαμβάνει όλες τις αρχές
και τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση, πιστοποίηση και έλεγχο των
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και όλες τις διαδικασίες που πρέπει να
εφαρμόζονται για να διασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των
πόρων.
Έτσι λοιπόν στο σύστημα αυτό προσαρμόστηκαν και ενσωματώθηκαν διαδικασίες
και μέτρα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η πρόληψη, η ανίχνευση και η έγκαιρη
απόκριση σε θέματα απάτης.
Σε γενικές γραμμές οι διαδικασίες αυτές είναι η αξιολόγηση των κινδύνων απάτης
που είναι μια προληπτική διαδικασία και έχει εκπονηθεί ένα ειδικό εργαλείο το
οποίο και χρησιμοποιείται αλλά και όλες οι διαδικασίες που ίσχυαν και μέχρι τώρα
όπως είναι οι διαδικασίες προληπτικών ελέγχων για τις δημόσιες συμβάσεις, οι
διαδικασίες επαληθεύσεων, η επιθεώρηση από την αρχή πιστοποίησης μέσω των
οποίων διασφαλίζεται η πρόληψη, η έγκαιρη ανίχνευση αστοχιών, ο εντοπισμός
παρατυπιών συμπεριλαμβανομένων αυτών που ενέχουν ενδείξεις απάτης.
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Υπάρχουν και άλλες διαδικασίες που βρίσκονται μέσα στο σύστημα όπως η εξέταση
ενδείξεων απάτης, η υποδοχή και εξέταση καταγγελιών, η αναφορά παρατυπιών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ένα βασικό προληπτικό μέτρο που έχει ενσωματωθεί στο νέο ΣΔΕ είναι και η
πολιτική μη σύγκρουσης συμφερόντων μέσω της υπογραφής δήλωσης μη
σύγκρουσης συμφερόντων για όλα τα στελέχη και τους εξωτερικούς συνεργάτες των
διαχειριστικών αρχών.
Όλους λοιπόν όσους ασχολούνται με δραστηριότητες σχετικές με την αξιολόγηση
πράξεων, τις επαληθεύσεις και τις πληρωμές. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο.
Τώρα, η Διαχειριστική Αρχή της Κεντρικής Μακεδονίας έχει κάνει, έχει προβεί στις
ακόλουθες ενέργειες μέχρι τώρα. Έχει κάνει ορισμό του υπευθύνου για θέματα
απάτης και της ομάδας αξιολόγησης κινδύνων απάτης. Έχει συμμετοχή στην πρώτη
τεχνική συνάντηση του εσωτερικού δικτύου συνεργασίας για τη στρατηγική κατά
της απάτης στα διαρθρωτικά ταμεία το οποίο συντονίζεται από την ειδική υπηρεσία
θεσμικής υποστήριξης.
Συμμετέχει στην εσωτερική διαβούλευση του παραπάνω δικτύου προκειμένου να
υλοποιήσει έγκαιρα και ορθά την πρώτη αξιολόγηση κινδύνων απάτης.
Πραγματοποιήθηκε η πρώτη αξιολόγηση κινδύνων απάτης το Μάρτιο του 2016 με
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στην Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης στις
31/3 όπως προβλεπόταν.
Έγινε παρακολούθηση της εισαγωγικής εκπαίδευσης για θέματα πρόληψης και
καταπολέμησης της απάτης το Μάρτιο του 2015 σε συνεργασία με τη ΜΟΔ και την
ΕΥΘΥ με τη μορφή εικονικής τάξης. Συμμετοχή μέσω του υπευθύνου για θέματα
απάτης στη διαδραστική εκπαίδευση της ΕΥΘΥ κατά την πρώτη τεχνική συνάντηση
του εσωτερικού δικτύου συνεργασίας στην Αθήνα.
Σε αυτή τη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι έννοιες, οι αρμοδιότητες και οι
διαδικασίες του νέου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για την πρόληψη, την
ανίχνευση και την αναφορά περιπτώσεων απάτης και τον χειρισμό των
καταγγελιών.
Έγινε διαβίβαση, όλη η Διαχειριστική Αρχή έχει υπογράψει δηλώσεις μη
σύγκρουσης συμφερόντων, όλα τα στελέχη που είναι υποχρεωμένα και
απεστάλησαν στη ΜΟΔ το Φεβρουάριο του ’16.
Και υπάρχει και δημοσιοποίηση του μηχανισμού καταγγελιών σε σχέση με τα
συγχρηματοδοτούμενα έργα μέσω ειδικού banner στην ιστοσελίδα της
Διαχειριστικής Αρχής.
Έτσι λοιπόν με βάση όλα αυτά έχει ενεργοποιηθεί πια το σύστημα που θα υπάρχει
σε όλη αυτή την προγραμματική περίοδο για την αντιμετώπιση της απάτης ή
τουλάχιστον την ανίχνευσή της στα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
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Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω το λόγο στους εκπροσώπους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Θάνου, παρακαλώ.
Εκπρόσωπος της ΓΔ Περιφερειακής & Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Ωραιοπούλου. Δεν είχαμε μόνο
εξαιρετικές παρουσιάσεις από τους συναδέλφους, μπράβο τους, αλλά έχουμε και
μια εξαιρετική πρόοδο θα έλεγα στο πρόγραμμα.
Καταρχάς επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι συμμετέχουμε σε επιτροπές
παρακολούθησης με την ιδιότητα σε advisory capacity με ένα συμβουλευτικό ρόλο
και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας δίνετε το λόγο να πούμε κάποιες
σκέψεις σε αυτήν Επιτροπή Παρακολούθησης. Τυχόν παρατηρήσεις θα σας
σταλούν γραπτώς από την υπηρεσία μας στις Βρυξέλες.
Πολύ γρήγορα και εγώ με τη δική μου τη σειρά θα θυμίσω πού βρισκόμασταν
πέρυσι στην Επιτροπή Παρακολούθησης και πού βρισκόμαστε σήμερα. Πάρα πολύ
επιγραμματικά, αν μου επιτρέπεις κυρία Ωραιοπούλου.
Πέρυσι μιλούσαμε για μια εξειδίκευση της τάξεως του 30% ή περίπου χοντρικά στα
300.000.000 που είχαν εξειδικευτεί. Είχαμε μια σημαντική πρόοδο όπου εγκρίναμε
τη στρατηγική εξειδίκευσης. Και επίσης κάτι το οποίο πρέπει να τονίσω είναι η
έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων.
Αυτά τα τρία βασικά στοιχεία θα έλεγα μας έκαναν τη μαγιά για να φτάσουμε
σήμερα στο 76% όπως είπε ο κύριος Περιφερειάρχης όσο αφορά την εξειδίκευση
και όχι μόνο. Νομίζω ότι έχουμε ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό και στις εντάξεις και
στις συμβάσεις και βεβαίως και στις δαπάνες. Θα επανέλθω σε αυτό αργότερα.
Από πέρυσι μέχρι σήμερα και εγώ επιγραμματικά να αναφερθώ τι έχει επιτευχθεί,
τι έχουμε καταφέρει όλοι μαζί. Θα αναφερθώ σε αυτό που είπε η κυρία
Κωστοπούλου για τα 971.000.000 που θα κατανεμηθούν στη χώρα, έχουν δοθεί στη
χώρα, έχουν εγκριθεί, έχει συμφωνηθεί. Άρα μιλάμε για ένα πακέτο στα
971.000.000 που ανήκουν πλέον στη χώρα.
Θα αναφερθώ εν συντομία στα μέτρα που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από
τον Οκτώβρη του 2015 μέχρι σήμερα για να βοηθήσει τη χώρα με συγκεκριμένα
μέτρα. Έχει προβεί στην τροποποίηση του κανονισμού που συνεπάγεται μια εισροή
ποσού περίπου στα 2 δισεκατομμύρια. Το 1 δις αφορά την προγραμματική περίοδο
2007-2013 και το υπόλοιπο 1 δις αφορά το 2014-2020.
Ένα άλλο κομμάτι στα θετικά στοιχεία θα αναφερθώ στο πλαίσιο του μνημονίου,
στη σύσταση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής παρά τω Πρωθυπουργό
και στο διορισμό του νέου Γενικού Γραμματέα, ένα θέμα το οποίο επίσης θα αγγίξω
αργότερα, εάν μου επιτρέπετε κυρία Ωραιοπούλου πάρα πολύ σύντομα.
Στο πλαίσιο των αιρεσιμοτήτων αναφέρθηκε η κυρία Ωραιοπούλου ότι υπάρχουν
κάποιες δράσεις του ΠΕ στις σχολικές μονάδες. Θέλω να πιστεύω ότι όλο αυτό
γίνεται σε μια διαδικασία συντονισμού με τη νέα γενική γραμματεία.
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Βεβαίως είχαμε και μια πρόοδο να τολμήσω να το πω αρκετά σημαντική και στο
θέμα των αιρεσιμοτήτων. Με όποιες δυσκολίες και εκκρεμότητες υπάρχουν.
Τα 2 δισεκατομμύρια και τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία είχαν παρθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασικός στόχος, σκοπός ήταν να εξασφαλίσουμε, να
διευκολύνουμε τη ρευστότητα στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Το τονίζω αυτό, στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Και εδώ θα
εξάρω την προσπάθεια της Διαχειριστικής Αρχής η οποία μέσα σε αυτό το πλαίσιο
θα έλεγα έχει επιτύχει δυο βασικούς χρηματοοικονομικούς στόχους. Αναφέρθηκαν
πριν, εν συντομία θα το πω.
Μιλάμε για το στόχο δαπανών του Ιουνίου του 2016 όπου το πρόγραμμα Κεντρικής
Μακεδονίας είναι στα 4-5 από τα 16 ή από τα 15 όπου έχουν επιτύχει αυτό το στόχο
τον δημοσιονομικό και άρα δεν θα κληθεί να επιστρέψει πόρους στις Βρυξέλες.
Ο δεύτερος στόχος ο δημοσιονομικός έχει να κάνει με τον Δεκέμβρη του ’16 τώρα.
Αναφέρθηκε η κυρία Ωραιοπούλου πριν ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Εγώ σε
κοινοτικούς όρους αν μου επιτραπεί μόνο για το ΕΤΠΑ, μόνο για το Ταμείο Συνοχής
έχω κρατήσει πως μας υπολείπονται περίπου 6.000.000 ευρώ χωρίς να μπούμε στη
διαδικασία αν τα νούμερα είναι σωστά αλλά νομίζω σε όρους κοινοτικής συνοχής
είμαστε στα 6.000.000 άρα πάρα πολύ καλά, μπράβο σας.
Παρόλα αυτά δεν θέλω να χαλάσω το πάρα πολύ εξαιρετικό κλίμα και την καλή
πρόοδο, θα αναφερθώ σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Περιφερειάρχης στην
εισαγωγική του παρέμβαση, όπου είπε το ζητούμενο σήμερα είναι η επιτάχυνση.
Και για να έχουμε επιτάχυνση θα συμφωνήσουμε όλοι ότι χρειαζόμαστε να
επιλύσουμε μια σειρά θεμάτων, δυσλειτουργιών, προβλημάτων και αναφέρθηκε σε
αυτά νομίζω. Στο περιβάλλον, αναφέρθηκε στις κρατικές ενισχύσεις.
Εγώ θα αναφερθώ σε αυτό το πακέτο κάτω από τον όρο αιρεσιμότητες.
Αιρεσιμότητες στο χώρο των ενεργειακών αποδόσεων, νομίζω υπάρχει μια
πρόσκληση η οποία τρέχει αλλά δεν θα μπορέσει να ενεργοποιηθεί μέχρις ότου
έχουμε τις ελάχιστες απαιτήσεις, το νέο ΚΕΝΑΚ αν θυμάμαι καλά στα ελληνικά
πρέπει να βγει μέχρι τέλος της χρονιάς.
Έχουμε το θέμα των δημοσίων συμβάσεων που εκκρεμεί. Δεν θα αναφερθώ πιο
πολύ σε αυτό το κομμάτι, εκκρεμεί συγκεκριμένα η σύσταση, η επέκταση του
υπάρχοντος συστήματος στο ηλεκτρονικό τοπίο που υπάρχει στη χώρα για να
καλύψει τις δημόσιες συμβάσεις.
Ένα τρίτο και πολύ ουσιαστικό κομμάτι, η αιρεσιμότητα η οποία μπλοκάρει κατά
κάποιο τρόπο την ενεργοποίηση επενδύσεων έχει να κάνει με την τιμολογιακή
πολιτική και την περίφημη αιρεσιμότητα την 6.1 αν θυμάμαι καλά ή την 6.2 και
αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα επιτρέψει και στην Περιφέρεια αλλά και
γενικότερα στη χώρα να τρέξουν καλύτερα η ενεργοποίηση των προτάσεων.
Απορρίμματα. Και αυτό είναι ένα σοβαρό κομμάτι. Γνωρίζετε ότι η χώρα πληρώνει
πρόστιμα για το θέμα των απορριμμάτων. Θέλω να πιστεύω ότι το θέμα του
Περιφερειακού σχεδιασμού της Κεντρικής Μακεδονίας θα επιλυθεί σύντομα.
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Στις δύο πτυχές που ίσως επιβραδύνουν λίγο την επιτάχυνση η οποία είναι στο 76%
η εξειδίκευση, προς Θεού, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Δυο πτυχές θα έλεγα που τη
μια την είχαμε κουβεντιάσει και πέρυσι. Έχει να κάνει με το φορέα διαχείρισης των
κρατικών ενισχύσεων.
Ήταν ένα θέμα το οποίο το είχαμε συζητήσει πέρυσι, βρισκόμαστε μετά από ένα
χρόνο. Δεν είναι τόσο πολύ εάν θα τρέξει αυτό το θέμα, το θέμα είναι ότι είμαστε σε
μια χώρα, σε μια Περιφέρεια όπου όλοι έχουμε ανάγκη από επενδύσεις. Και νομίζω
η επίλυση αυτού του θέματος και χαίρομαι πάρα πολύ που αναφέρθηκε από την
κυρία Ωραιοπούλου ότι σήμερα σε αυτό το στάδιο με την πρόσκληση και
περιμένουμε τη διαβούλευση, την έγκριση ή τη συζήτηση τέλος πάντων κεντρικά με
το Υπουργείο για να τρέξει αυτή η άσκηση.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό κυρία Ωραιοπούλου να τρέξουμε όσο το δυνατόν
γρηγορότερα για το θέμα των κρατικών ενισχύσεων και την επιλογή του φορέα.
Χαίρομαι επίσης για την αναφοράς σας σε έναν προγραμματισμό τον οποίο έχετε
κάνει σχετικά με τον μελετητή ο οποίος ανά δίμηνο μπορεί να μας δίνει
προσκλήσεις και να προχωρήσουμε στις εντάξεις.
Ένα σημείο και τελειώνω, δεν θα σας πάρω χρόνο, ένα σημείο το οποίο θα ήθελα να
σημειώσω. Σε ένα περιβάλλον, σε μια χώρα που έχουμε μια δυσκολία στην
πρόσβαση στη ρευστότητα ίσως θα ήταν καλό, αναφέρομαι στην Κεντρική
Μακεδονία νομίζω οι συνάδελφοί μου το γνωρίζουν αλλά επιτρέψτε μου να το
αναφέρω, να το σημειώσω, να εξετάσουμε δυνατότητες χρηματοδότησης από το
λεγόμενο επενδυτικό πρόβλημα της Ευρώπης, το λεγόμενο Γιούνκερ plan.
Δυο σημεία να τονίσω εδώ. Διαχειρίζεται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και δεύτερον μπορεί κάποιος, μια μικρομεσαία επιχείρηση να
απευθυνθεί απευθείας στην EIB. Αυτά τα δυο σημεία ήθελα να τονίσω για αυτό το
θέμα.
Και ίσως, κυρία Ωραιοπούλου, δεν ξέρω, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι
μελλοντικά θα μπορούσε να γίνει κάποια ημερίδα αποκλειστικά για αυτό στην
Κεντρική Μακεδονία. Απλά το αναφέρω για τα υπόψη.
Κλείνοντας να δώσω συγχαρητήρια στους συναδέλφους για το communication
strategy. Εξαιρετικά πάρα πολύ καλό. Να μας επικοινωνείτε τέτοιου είδους δράσεις
στις Βρυξέλες διότι και εμείς κάνουμε αν θέλετε μια προβολή της χώρας, μια
προβολή της Κεντρικής Μακεδονίας με μικρά σποτάκια, με μικρά έργα. Μερικές
φορές τα μικρά έργα έχουν ένα τεράστιο impact στην Περιφέρεια.
Μην διστάζετε να μας τα επικοινωνείτε και εμείς μέσα από τα δικά μας τα κανάλια
μπορούμε να προβαίνουμε στη διαφήμιση και της χώρας και της Περιφέρειας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Μακεδονίας: Ευχαριστούμε. Ο κος Τασκούδης.

ΕΠ

Περιφέρειας

Κεντρικής

Εκπρόσωπος της ΓΔ Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Καλησπέρα και από
εμένα σε όλους. Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας και εγώ την ικανοποίησή μας
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για την αρκετά σημαντική εξειδίκευση που έχει γίνει στο κομμάτι του ΕΚΤ στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Ήδη έχει εξειδικευτεί σημαντικό ποσό και ήδη υλοποιούνται σημαντικές δράσεις.
Εχθές είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε κάποιες από αυτές τις δράσεις μαζί με
στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής. Συγκεκριμένα είδαμε ένα κέντρο δημιουργικής
απασχόλησης για ανθρώπους με αναπηρία. Και έναν ξενώνα φιλοξενίας για
κακοποιημένες γυναίκες και πρέπει να πούμε ότι η εικόνα που πήραμε ήταν πολύ
θετική. Γίνεται σημαντικό έργο και αυτό το έργο πρέπει να συνεχίσει να
υποστηρίζεται.
Για το τι περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα. Ακούσαμε με ικανοποίηση,
κυρία Ωραιοπούλου, αυτό που είπατε ότι σκοπεύετε να αναδείξετε την
περιφερειακή διάσταση των αναγκών του ΕΚΤ. Είναι κάτι το οποίο θέλαμε και εμείς
να δούμε από την αρχή για αυτό υπήρχε και η ώθηση να γίνουν οι περιφερειακές
στρατηγικές και για την κοινωνική ένταξη συνολικά και για τους ΡΟΜΑ πιο
συγκεκριμένα. Οπότε είναι κάτι που το βλέπουμε με μεγάλη ικανοποίηση.
Την ίδια στιγμή υπάρχουν και κάποιοι τομείς οι οποίοι δεν έχουν προχωρήσει μέχρι
τώρα. Τον έναν από αυτούς τους τομείς, τον τομέα της υγείας τον ανέφερε και ο
κύριος Περιφερειάρχης και εσείς κυρία Ωραιοπούλου.
Το βάζω πρώτο γιατί καλύπτει ένα σημαντικό κομμάτι του προϋπολογισμού που
έχει το ΕΚΤ στο πρόγραμμά σας και σε όλα τα περιφερειακά προγράμματα
συμβαίνει πάνω-κάτω το ίδιο.
Θα ήθελα να ακούσω από κάποιον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας αν υπάρχει
ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για τις δράσεις στα περιφερειακά
προγράμματα που μας αφορά αυτή τη στιγμή.
Και το ίδιο θα έλεγα και για την κοινωνική οικονομία που βέβαια η βαρύτητα, η
χρηματοοικονομική βαρύτητα είναι μικρότερη αλλά πάλι δεν έχουμε δει μέχρι
σήμερα κάποιες δράσεις.
Υπάρχει εκκρεμότητα με τους περιφερειακούς
μηχανισμούς στήριξης οι οποίοι θα έπρεπε ήδη να έχουν υλοποιηθεί και σχεδόν να
έχουν τελειώσει με χρηματοδότηση από το κεντρικό πρόγραμμα και στη συνέχεια
να μεταφερθεί η υλοποίηση στα ΠΕΠ. Μέχρι τώρα ούτε αυτό έχει γίνει οπότε και σε
αυτό θα ήθελα αν μπορούμε να πάρουμε κάποια πληροφόρηση από κάποιον από
το Υπουργείο Εργασίας φαντάζομαι αν είναι σήμερα εδώ.
Και επίσης να αναφερθώ στη δράση των κέντρων κοινότητας τα οποία θεωρούμε
ότι είναι μια πολύ σημαντική δράση. Δεν το βλέπουμε ως μια ακόμα δράση του ΕΚΤ,
θεωρούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική δράση η οποία η σημασία της ενισχύεται
και από την υλοποίηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, του κοινωνικού
εισοδήματος αλληλεγγύης όπως είναι η επίσημη ονομασία του που σύμφωνα με
τον σχεδιασμό που υπάρχει τα κέντρα κοινότητας αναμένεται να παίξουν κομβικό
ρόλο στην υλοποίηση του δεύτερου πυλώνα του ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος που είναι η πρόσβαση στις υπηρεσίες.
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Η κοινή υπουργική απόφαση που ορίζει το πώς θα υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα
αποδίδει σημαντικό ρόλο στα κέντρα κοινότητας. Και θέλουμε να τονίσουμε ότι και
εμείς θα παρακολουθήσουμε από πολύ κοντά τη συγκεκριμένη δράση.
Ιδανικά θα έπρεπε τα κέντρα κοινότητας τουλάχιστον στους 4 δήμους που
συμμετέχουν στην πρώτη φάση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος να
υπάρχουν ήδη. Από ότι άκουσα ο Δήμος Παύλου Μελά έχει ήδη ενταχθεί το
πρόγραμμά του οπότε λογικά θα ξεκινήσει σύντομα η υλοποίηση εκεί. Θα θέλαμε
να δούμε το ίδιο σε όλους τους δήμους.
Αυτά σε αυτή τη φάση, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο. Ευχαριστώ.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Θέλετε να συμπληρώστε κάτι; Ευχαριστώ. Να δώσουμε το λόγο στον
Πρόεδρο της ΠΕΔ τον Δήμαρχο τον κ. Κυρίζογλου.
Εκπρόσωπος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κεντρικής Μακεδονίας: Θα
είμαι πολύ σύντομος, αφού και εγώ εκφράσω την ικανοποίησή μας για τη δουλειά
που έχει γίνει μέχρι σήμερα και για την ωραία παρουσίαση που μας κάνατε.
Ωστόσο θέλω να μεταφέρω εκ μέρους των συναδέλφων μου των δημάρχων
κάποιους προβληματισμούς που τίθενται ως προς τη σχολική στέγη διότι όχι σε όλη
την κεντρική Μακεδονία αλλά σημειακά σε ορισμένες περιοχές και ορισμένους
θύλακες μπορούμε να πούμε εκρηκτικής αύξησης του πληθυσμού για λόγους που
δεν θέλω τώρα να αναλύσω, παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα.
Στις επεκτάσεις του Δήμου Ευόσμου Κορδελιού λόγω της τεράστιας ανοικοδόμησης
και της φτηνής κατοικίας που υπήρχε εκεί, ο πληθυσμός που κατοικεί κατά μέσο
όρο ηλικιακά είναι μέχρι 40 ετών. Επειδή οι κάτω από 30 ή μέχρι 35 νέοι, ζευγάρια,
εκεί πάνε και εγκαθίστανται. Και έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Θα είδατε
τις εικόνες τελευταία στην τηλεόραση που λογικά όχι λαϊκίστικα, σοβαρά και
υπεύθυνα παρουσιάστηκαν από τον οικείο Σύλλογο Γονέων και δεν μπορεί τώρα να
έχουμε εκεί παιδιά σε κοντέινερ χρόνια.
Με τα χρήματα τα οποία είδαμε να διατίθενται δεν νομίζω ότι προβλήματα όπως το
πρόβλημα της σχολικής στέγης εκεί όπου υπάρχει στην Κεντρική Μακεδονία, στο
Δήμο Εμμανουήλ Παπά παραδείγματος χάρη των Σερρών, ο Δήμαρχος με ένα
νηπιαγωγείο. Επίσης στην περιοχή ενός τμήματος του Δήμου Παύλου Μελά.
Προβλήματα όμως έχουμε με τα σχολεία και στον κεντρικό Δήμο Θεσσαλονίκης,
σοβαρά προβλήματα και σε άλλες περιοχές. Σημειακά πάλι επαναλαμβάνω να
αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα με τις πιστώσεις οι οποίες διατίθενται σε ότι
αφορά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Γνωρίζω ότι δεν είναι δικό μας μόνο στην κεντρική Μακεδονία το πρόβλημα και ότι
δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί έτσι αλλά θα χρειαστεί αφού είναι και εκπρόσωποι
εδώ των κεντρικών φορέων μια υψηλή πολιτική βούληση να το δούμε το θέμα αυτό
και με τις κτιριακές υποδομές του Υπουργείου Παιδείας. Και να το δούμε αυτό και
με το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να διατεθούν χρήματα. Αν δεν διατεθούν
χρήματα θα έχουμε σοβαρά προβλήματα εκεί όπου υφίστανται.
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Το δεύτερο θέμα το οποίο θέλω για να είμαι σύντομος να πω είναι, μου λένε οι
συνάδελφοι, ότι δεν άκουσαν για αρδευτικά τίποτε να διατίθεται ή πως θα μπορεί
να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα.
Τέλος σε ότι αφορά το περιβάλλον, βιολογικοί καθαρισμοί ή υφιστάμενοι
βιολογικοί καθαρισμοί.
Άφησα για να κλείσω το ζήτημα των απορριμμάτων θέλοντας να κάνω την εξής
τοποθέτηση, ότι σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του 2012 που ισχύει στην πατρίδα
μας την Ελλάδα έχουν την υποχρέωση όλοι οι φορείς διαχείρισης στερεών
αποβλήτων στις 13 περιφέρειες της χώρας να συστήσουν φορείς διαχείρισης
στερεών αποβλήτων, έναν σε κάθε Περιφέρεια, έναν σύμφωνα με το θεσμικό
πλαίσιο.
Η πρώτη Περιφέρεια που το πέτυχε αυτό είναι η δική μας στην Κεντρική Μακεδονία
που έχουμε από το ’13 αμέσως νομίμως συνεστημένο, συγκροτημένο κατά τη
σχετική νομοθεσία και λειτουργούντα το φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων
στην Κεντρική Μακεδονία. Και δεν έχουμε πρόστιμα εδώ στην Κεντρική Μακεδονία.
Η εικόνα όμως της Πελοποννήσου, του Πύργου της Ηλείας, η εικόνα των Αθηνών
δεν τιμά την πατρίδα μας την Ελλάδα, ούτε είναι σωστό πράγμα να μετατίθενται τα
ζητήματα ή να κρύβονται κάτω από το χαλί και να μην λύνονται. Εν έτει 2016 αν
έχουμε το Θεό μας στην πατρίδα μας την Ελλάδα δεν έχουμε λύσει πολιτικά τι
θέλουμε να κάνουμε με τα απορρίμματα, όταν εδώ και 40, 50 χρόνια χώρες της
κεντρικής Ευρώπης ή και στην Αμερική το έχουν λύσει αυτό το θέμα. Και το έχουν
λύσει με τρόπο αποτελεσματικό και έχουν και οφέλη.
Γιατί συζητάμε στην πατρίδα μας στην Ελλάδα; Για ΧΥΤΑ. Μπράβο μας. Δηλαδή να
θάβουμε τα σκουπίδια στα σπλάχνα της μαμάς γης. Ξανά μπράβο μας και αυτό το
θεωρούμε επιτυχία. Και να ζούμε με ιδεοληψίες, με ψυχώσεις, με άθλιες
κινδυνολογίες χωρίς να έχει αναληφθεί επίσημα από τα αρμόδια υπουργεία
κεντρικά και με τις προηγούμενες και με τη σημερινή Κυβέρνηση μια εκστρατεία
ενημέρωσης των πολιτών για να μην μπορούν με πράξεις βίας διάφοροι ανόητοι και
βίαιοι και απαράδεκτοι και αντιδημοκρατικοί να πετάνε πέτρες στα οχήματα που
θέλουν να φτιάξουν το ΣΜΑ Ευκαρπίας. Που ο όποιος πάει να το δει θα δει ένα
έργο μπιμπελό, σύγχρονο, τέλειο που δεν βλάπτει καθόλου το περιβάλλον γιατί;
Γιατί οι Έλληνες δεν ξέρουν τι είναι ΣΜΑ.
Δεν πρέπει να τους πούμε; Ότι είναι σταθμός μεταφόρτωσης; Ότι δεν αφήνει
τίποτα, ότι είναι κουτί, ότι αντί να κουβαλάς σκουπίδια στο ΧΥΤΑ με 100
δρομολόγια θα τα κουβαλάς με 5 και έτσι θα κερδίζεις και χρήματα; Και πολλά
άλλα πράγματα;
Και ένα έργο του οποίου το φυσικό αντικείμενο για να εκτελεστεί θέλει 20 μήνες για
να μπορέσεις να το ωριμάσεις, να το τελειώσεις, να αρχίσουν οι εργασίες τρως δέκα
χρόνια.
Τι θέλω να πω; Το ζήτημα των απορριμμάτων πρέπει να μας απασχολήσει πολύ
σοβαρά για να δούμε στο μέλλον ότι θα πρέπει να δούμε και την ενεργειακή, την
επανάκτηση, την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση, να βγάλουμε λίπασμα, να
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βγάλουμε ότι θέλουμε αλλά στο τέλος-τέλος γιατί όχι και την καύση των
απορριμμάτων.
Και μέσω της καύσης την ενεργειακή αξιοποίηση για να έχουμε και ζεστό νερό και
ηλεκτρική ενέργεια κάτι το οποίο το κάνουν και στη Γερμανία και στη Σουηδία και
στη Νορβηγία και στην Αμερική. Όπου εκεί οι πολίτες είναι, σχήμα ειρωνικό είναι
αυτό που θα πω, αναίσθητοι, δεν σκέφτονται οικολογικά και περιβαλλοντολογικά
ενώ εμείς στην Ελλάδα που σκεφτόμαστε ως ευαίσθητοι και δημοκρατικοί πολίτες
περιβαλλοντολογικά τα θάβουμε μέσα στα σπλάχνα της γης.
Ευχαριστώ πολύ.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Και εμείς. Παρακαλώ ο κος Λογοθέτης ο Προϊστάμενος της ΕΥΣΕ.
Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ): Ευχαριστώ,
κυρία Ωραιοπούλου. Και από τη μεριά τη δική μας τα συγχαρητήριά μας για την
πολύ καλή δουλειά την οποία έχετε κάνει.
Απλώς η δουλειά την οποία έχετε κάνει εσείς είναι συνθετική με τις υπόλοιπες
δουλειές τις οποίες κάνουν και οι υπόλοιπες περιφέρειες και τα τομεακά
προγράμματα. Νομίζω το είπε και ο Περιφερειάρχης στην αρχή, είναι ένας
συνδυασμός ενεργειών, πραγμάτων ώστε να πετύχουμε έναν αναπτυξιακό στόχο.
Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη παρουσίαση, δεν θα εστιαστώ πάρα πολύ στο ΕΣΠΑ
’14-’20. Πολύ επιγραμματικά αυτή είναι η κατανομή πόρων σε τομεακά
περιφερειακά προγράμματα και σε επίπεδο ταμείων.
Εδώ βλέπουμε την ενεργοποίηση, νομίζω αναφερθήκαμε και πριν. Ότι η
ενεργοποίηση στο ΕΣΠΑ είναι αρκετά υψηλή, είναι στο 67,3 σε σύγκριση με τις
προηγούμενες επιτροπές παρακολούθησης και με την ετήσια συνάντηση την οποία
είχαμε κάνει το Φεβρουάριο η πρόοδος είναι αξιοσημείωτη. Γιατί πέρα από
επιτροπές παρακολούθησης έχουν ακολουθηθεί και γραπτές διαδικασίες.
Ακολουθούν προσκλήσεις σε εντάξεις, χρονικές δεσμεύσεις και δαπάνες και όλα
αυτά μας δίνουν αυτό το οποίο έχουμε σαν άμεση προτεραιότητα και δεν είναι
τίποτα άλλο παρά η επίτευξη στόχων δαπανών του ’16. Ίσως ακούγεται λίγο
λογιστικό και το είπε η κυρία Ωραιοπούλου αλλά δεν είναι λογιστικό γιατί πίσω από
τις δαπάνες κρύβονται έργα, κρύβονται ενέργειες, κρύβονται προσπάθειες,
κρύβεται μια αναπτυξιακή προσπάθεια.
Άρα έχοντας την επίτευξη στόχων δαπανών του ’16 σε ότι αφορά το ’14-’20, σε ότι
αφορά το κλείσιμο του ’07-’13 έχουμε χρησιμοποιήσει μια σειρά εργαλείων
προκειμένου να μπορέσουμε να συντονίσουμε, να παρακολουθήσουμε την
υλοποίηση των προγραμμάτων και να πετύχουμε αυτό το οποίο επιζητούμε, τους
αναπτυξιακούς στόχους.
Τώρα, σε ότι αφορά το δημοσιονομικό και πάλι θα το πούμε, είναι αρκετά υψηλό,
είναι αρκετά δύσκολο. Το 7% αφορά Περιφέρεια, αφορά πρόγραμμα και
παράλληλα ταμείο. Δεν μπορεί κάποια Περιφέρεια να ενισχύσει κάποια άλλη. Άρα
το 7% ή το κερδίζουμε ή το χάνουμε και το επιστρέφουμε στην Ευρωπαϊκή
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Επιτροπή. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το κάνουμε και γίνεται μια τεράστια
προσπάθεια με όλα τα προγράμματα σε οριζόντιο επίπεδο να αποφευχθεί.
Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ’17 έχουμε το ν+3 άρα ένας επόμενος στόχος.
Αν πετύχουμε τους στόχους του ’16 βοηθάμε το ν+3 και παράλληλα το αποθεματικό
… το οποίο έρχεται το ’18. Άρα όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουμε στο
μυαλό μας και μέσα από όλα αυτά τα πράγματα βοηθούμαστε και προσπαθούμε να
εντοπίσουμε τις ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν.
Σε ότι αφορά τώρα τους δημοσιονομικούς στόχους. Πολύ-πολύ απλά, ο
δημοσιονομικός στόχος τον οποίο έχουμε είναι περίπου 1,2 δις σε δημόσια δαπάνη.
Οι δαπάνες που έχουμε σωρευτικά είναι 440.000.000 ευρώ, άρα χρειάζεται μια
πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο αυτό.
Φυσικά αυτό δεν ισχύει για την κεντρική Μακεδονία. Είμαστε αρκετά ασφαλείς
στην πρόβλεψη την οποία έχουμε κάνει, καλύπτουμε το στόχο αυτό αλλά παρόλα
αυτά για να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη εισροή πόρων από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή η προσπάθεια είναι η μεγιστοποίηση των δαπανών αυτών.
Να πάμε λίγο στα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε. Έχουν εκδοθεί οδηγίες,
κατευθύνσεις, έχουν εκπονηθεί σχέδια δράσης τα οποία έχουν όχι μόνο τριμηνιαία
παρακολούθηση όπως γράφουμε εδώ στη διαφάνειά μας αλλά μηνιαία
παρακολούθηση και ημερήσια παρακολούθηση. Τα οποία τα εφαρμόζουμε σε
συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές καταγράφοντας σωστά τα προβλήματα και
κάνοντας ενέργειες είτε τεχνικές συναντήσεις με διαχειριστικές αρχές ή τεχνικές
συναντήσεις με επιτελικές μονάδες είτε με φορείς υλοποίησης.
Και μάλιστα για να απαντήσω στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ότι
αφορά το Υπουργείο Υγείας την ερχόμενη Δευτέρα έχουμε συνάντηση με το
Υπουργείο Υγείας για να μπορέσουμε να δούμε την εξειδίκευσή του, να τη
συζητήσουμε και κατά πόσο αυτό επηρεάζει το ν+3 το οποίο είναι κάτι το οποίο
είναι στις άμεσες επιδιώξεις μας ώστε να μη χάσουμε λεφτά από το κομμάτι αυτό.
Παράλληλα έχουμε κάνει πάρα πολλές τεχνικές συναντήσεις με πολλές επιτελικές
δομές σε οριζόντια θέματα όπως είναι οι βιολογικοί καθαρισμοί, λύματα. Κοιτάμε
τους πόρους οριζόντια ώστε να μπορέσουμε να τους αξιοποιήσουμε και επίσης να
μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις οδηγίες που έχει η Ευρωπαϊκή επιτροπή ώστε
με τα έργα τα οποία έχουμε κάνει σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, με
τους πόρους τους οποίους έχουμε διαθέσιμους στην τρέχουσα να μπορέσουμε να
κλείσουμε τις μεγάλες εκκρεμότητες που αναφέρθηκαν και πριν και οι οποίες είναι
λύματα και απορρίμματα.
Άρα γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια όχι μόνο από κάτω προς τα πάνω αλλά
και από πάνω προς τα κάτω για να πετύχουμε όλους αυτούς τους στόχους μας.
Φυσικά η ομαλή χρηματοδότηση είναι μια διασφάλιση. Προϋπόθεση φυσικά είναι
το 7% να μην το επιστρέψουμε γιατί σίγουρα θα μας δημιουργήσει κάποια
πρόσθετα προβλήματα.
Παράλληλα έχουμε και ενέργειες υποστήριξης. Αναφερθήκανε και ο κύριος
Περιφερειάρχης αλλά και η κυρία Ωραιοπούλου στο φυσικό αέριο. Έχουμε
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συνεργασία με τους Τζάσπερς για πάρα πολλά και σημαντικά έργα, δύσκολα έργα
τα οποία κάποια από αυτά ίσως και να ξεπερνάμε το γνωστικό μας αντικείμενο. Άρα
υπάρχει μια πολύ έντονη συνεργασία μαζί τους να μας βοηθήσουν.
Παράλληλα και λόγω των μεγάλων υποχρεώσεων τις οποίες έχουν οι τελικοί
δικαιούχοι έχει συσταθεί μια ομάδα εργασίας, υπουργική απόφαση και ομάδα
εργασίας όπου θα εξετάζουμε τα οριζόντια έργα, τις οριζόντιες ενέργειες για
υποστήριξή τους καθώς και εξειδικευμένες ενέργειες σε συνεργασία με τη ΜΟΔ.
Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ καλή πρακτική σε ότι αφορά την υποστήριξη
δικαιούχων και το είδαμε στο κλείσιμο του ’07-’13 όπου με τη ΜΟΔ στοχεύσαμε στα
πλαίσια όλων αυτών των σχεδίων δράσης τα οποία εφαρμόζουμε, στοχεύσαμε,
βρήκαμε τελικούς δικαιούχους, στοχεύσαμε ενέργειες, τους υποστηρίξαμε και
νομίζω πως το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό και το είχαμε παρουσιάσει και
στις τεχνικές συναντήσεις που κάναμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές της
εβδομάδας που μας πέρασε.
Επίσης έχουμε μια ανάπτυξη δικτύων ανταλλαγής καλών πρακτικών και ανάπτυξη
εργαλείων παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου καθώς και το αποθεματικό
επίδοσης. Νέα εργαλεία τα οποία αναπτύσσουμε δεδομένου ότι έχουν αλλάξει πια
και οι κανονισμοί.
Κεντρικός στόχος είναι προώθηση υλοποίησης των προγραμμάτων, αναπτυξιακούς
στόχους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Με το
που εντάσσουμε κάποια έργα αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι το αφήνουμε, το
έργο κοιμάται και φτάνουμε στο τέλος της προγραμματικής να τρέχουμε όλοι μαζί
να κλείσουμε τα έργα.
Αυτό νομίζω ότι στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο είναι μια πρακτική την
οποία θα πρέπει να την αλλάξουμε. Άρα σαν ενέργειες είναι πέρα από την
επιτάχυνση της εξειδίκευσης που έχει σαν στόχο την ένταξη των νέων έργων, πέρα
από την ολοκλήρωση διαχωρισμού και ένταξη χρηματοδοτημένων φάσεων για να
μπορέσουμε να δηλώσουμε δαπάνες, πέρα από την υποβολή των φακέλων … στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δηλώσουμε δαπάνες γιατί πια είναι προϋπόθεση να
ενεργοποιηθούμε πάρα πολύ στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.
Σε ότι αφορά φακέλους μεγάλων έργων, δεν υπάρχουν υποχρεώσεις από την
Κεντρική Μακεδονία. Απλώς η μόνη υποχρέωση είναι να.., είναι υποχρέωση και
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και δική μας, σε ότι αφορά τους φακέλους που είναι
στην Ευρωπαϊκή επιτροπή συμφωνήσαμε και κάναμε την κουβέντα 3 του μηνός με
τον κύριο Βιλεμπροτ και είπαμε ότι η διαδικασία πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί
μέχρι το τέλος του χρόνου, να έχουν εκδοθεί οι φάκελοι των μεγάλων έργων.
Επίσης μια εκκρεμότητα την οποία εμείς έχουμε να την υποβάλουμε μέχρι 15
Οκτωβρίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος είναι να εκδοθούν εγκριτικές
αποφάσεις, να ενταχθούν τα έργα, να δηλώσουμε δαπάνες.
Σε ότι αφορά για την υποστήριξη δικαιούχων νομίζω αναφέρθηκα, είναι κάτι το
οποίο είμαστε σε συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες της ΕΑΣ να εξειδικεύσουμε τις
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οριζόντιες ενέργειες αλλά και με τη ΜΟΔ να βρούμε εξειδικευμένα μέτρα
υποστήριξης δικαιούχων.
Πέρα από αυτό το φορτίο το οποίο έχουμε για την προγραμματική περίοδο του ’14’20 έχουμε και ένα άλλο πολύ μεγάλο φορτίο το οποίο λέγεται κλείσιμο του ΕΣΠΑ
’07-’13. Έχουν εκδοθεί εγκύκλιοι, κάναμε άσκηση κλεισίματος με την επιτροπή την
προηγούμενη εβδομάδα αλλά και τεχνικές συναντήσεις με όλες τις διαχειριστικές
αρχές. Έχουμε κάνει τεχνικές συναντήσεις, έχουμε εκδώσει εγκυκλίους. Έφυγε η
τελική έκθεση υλοποίησης κλεισίματος των προγραμμάτων του ’07-’13.
Εδώ έχουμε σαν οριοθέτηση ότι θα πρέπει 31 Μαρτίου του ’17 να έχουμε υποβάλει
τα έγγραφα κλεισίματος ώστε να διασφαλίσουμε το σύνολο των πόρων της
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Δεν έχουμε περιθώρια απώλειας πόρων
και να ελαχιστοποιήσουμε κυρίως την επιβάρυνση του εθνικού ΠΔΕ.
Κρίσιμες προθεσμίες και το λέω για όσους συμμετέχουν στο κλείσιμο, δεν είναι
μόνο από τη διαχειριστική, είναι τελικοί δικαιούχοι, είναι πάρα πολλοί ΕΦΔ, είναι ο
Οκτώβριος να έχουμε κλείσει τις εκκρεμότητες. Το Γενάρη να έχει υποβληθεί το
σχέδιο τελικής έκθεσης, το Φεβρουάριο να περάσει από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και το Μάρτιο να υποβληθεί η αίτηση αποπληρωμής και η
υποβολή των εγγράφων κλεισίματος.
Θα ήθελα να αναφερθώ πριν να κλείσω και σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος
Περιφερειάρχης για συμπληρωματικότητα πόρων. Έχουμε και 11.000.000 ευρώ τα
οποία έχουν διατεθεί στο μηχανισμό στην Ευρώπη. Η χώρα μας έχει ένα μερίδιο
580.000.000 ευρώ, είναι κάτι το οποίο ενισχύει τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.
Σε ότι αφορά τη χώρα μας έχουμε δεσμεύσει το σύνολο των πόρων μαζί με άλλες
πέντε χώρες από το σύνολο των 14.
Η προσπάθειά μας είναι να διεκδικήσουμε και πρόσθετους πόρους ώστε να
μπορέσουμε να πετύχουμε την διαλειτουργικότητα και τη σύνδεση της Περιφέρειας
με τις υπόλοιπες περιφέρειες. Ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο είχε εγκριθεί
υλοποιείται, θα κλείσει με βάση την εκτίμησή μας το ’18, είναι Τιθορέα, Λιανοκλάδι,
Δομοκός. Άρα κύριε περιφερειάρχα θα συνδεθούμε πιο γρήγορα με την Αθήνα, δεν
θα ερχόμαστε αεροπορικά, πιστεύω να ερχόμαστε πια σιδηροδρομικά.
Και αυτό το οποίο ανέφερε και ο συνάδελφος από την Επιτροπή ο κος Θάνου είναι
το πακέτο Γιούνκερ. Ήδη οι πόροι οι οποίοι ήταν στο ΣΕΦ και οι οποίοι ήταν στα
χρηματοδοτικά εργαλεία σε ειδικούς λογαριασμούς του ΣΕΦ μεταφέρονται στο
πακέτο Γιούνκερ. Άρα και εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία το να
αξιοποιήσουμε πόρους πρόσθετους είτε για δημόσια έργα είτε για ιδιωτικά έργα
προκειμένου να πετύχουμε μοχλεύσεις και να υλοποιήσουμε τα έργα μας και να
πετύχουμε την αναπτυξιακή αυτή πολιτική και στρατηγική την οποία θέλουμε
ακόμα καλύτερα.
Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια, είμαστε πραγματικά σε πολύ κρίσιμο
σταυροδρόμι και για το στόχο του ’16 αλλά και για το κλείσιμο του ’07-’13 και
νομίζω ότι όλοι μας χρειαζόμαστε δύναμη.
Ευχαριστώ πολύ.
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Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας
Μακεδονίας: Ευχαριστούμε.

Διαχείρισης

ΕΠ

Περιφέρειας

Κεντρικής

Εκπρόσωπος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κεντρικής Μακεδονίας: Θέλω
να προτείνω να υπάρξει μια συνάντηση με τους επιτρόπους του Ελεγκτικού
Συνεδρίου της Διαχειριστικής Αρχής και ένας νομικός από την Περιφέρεια ή από την
Διαχειριστική Αρχή να κάνει μια παρουσίαση του ισχύοντος δικαίου ως προς τα
έργα τα οποία δημοπρατούμε και ειδικότερα ως προς τον προσυμβατικό έλεγχο.
Διότι ένα τεράστιο, ένα μεγάλο έως πολλές φορές και μέγιστο εμπόδιο το οποίο
μπαίνει είναι η άγνοια, ο φόβος όπως θέλετε πείτε το, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να
υπάρχει, εγώ καρδίες δεν μπορώ να τάμω των Επιτρόπων που γονατίζουν τα έργα
και τον ρυθμό προχωρήσεως των έργων.
Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και από άλλα
προγράμματα είχαμε προβλήματα με τους προσυμβατικούς ελέγχους στο Ελεγκτικό
Συνέδριο στην Αθήνα λόγω του ύψους ή όταν πολλές φορές οι τοπικοί επίτροποι
από εδώ βγάζουν πράξεις, αρνούνται δηλαδή να υπογράψουν οι τοπικοί επίτροποι
και τα στέλνουν στην Αθήνα στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Αυτός ο χρόνος από τον Απρίλιο του ’15 μέχρι και τον Οκτώβριο του ’15
καταταλαιπώρησε πάρα πολλά έργα με αποτέλεσμα μερικοί εργολάβοι ανάδοχοι να
μην δέχονται να αναλάβουν την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της
εργολαβίας διότι σου λέει αν εγώ αφού καθυστερήσατε τόσο, μπω και
εγκατασταθώ στο έργο τέλος Οκτωβρίου μέχρι το Δεκέμβριο δεν θα προλάβω να το
τελειώσω, δεν θα προλάβω να πάρω τα χρήματα και διαλύθηκαν οι συμβάσεις και
χάθηκαν έτσι χρήματα.
Κερδήθηκαν δηλαδή οι υποθέσεις και έχει αρθεί, θα χρησιμοποιήσω το νομικό όρο,
η άρνηση του επιτρόπου από το τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εξέτασε την
υπόθεση, τι να το κάνω όμως; Έτσι δημιουργούνται τεράστιες καθυστερήσεις.
Οι δήμαρχοι εδώ και σε επίπεδο ΠΕΔ αλλά και σε επίπεδο Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδος κάναμε συναντήσεις τέτοιες, μιλήσαμε. Τους είπαμε τα προβλήματα να
υπάρξει μια συναντίληψη γιατί δεν μπορεί για το ίδιο θέμα ένας επίτροπος να έχει
αυτή την άποψη, ο άλλος να έχει άλλη και ο άλλος άλλη.
Καλό είναι πιστεύω και κλείνω ότι η δική μας η Περιφέρεια η οποία έχει να
εκτελέσει πολύ σοβαρά και μεγάλα έργα να μην τύχουν τέτοιας αντιμετώπισης
εξαιτίας της μη ενημέρωσης, των ενστάσεων, του φόβου και των ψυχώσεων των
επιτρόπων. Να μάθουν δηλαδή και τι ισχύει. Σύμφωνοι; Και από πλευράς
ελληνικής νομοθεσίας και από πλευράς ευρωπαϊκής νομοθεσίας που είναι και
εσωτερικό δίκαιο. Και δεσμεύει και αυτούς, να το καταλάβουν δηλαδή αυτό το
πράγμα. Και μπορείτε να το κάνετε κατά την κρίση σας. Δόξα τω Θεώ δεν είναι πάρα
πολλοί άνθρωποι επίτροποι στην Κεντρική Μακεδονία.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Μακεδονίας: Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, οι εκπρόσωποι της ΕΑΣ.

Κεντρικής

Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας: Θα ήθελα λίγο να διακόψω για ένα λεπτό
γιατί πρέπει να αποχωρήσω επειδή θα πετάξω στην Αθήνα.
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Θα ήθελα αν υπάρχει κάποια ερώτηση προς εμένα, σε διαφορετική περίπτωση θα
συνεχίσει ο Αντιπεριφερειάρχης ο κος Μωυσιάδης εδώ μαζί με την κυρία
Ωραιοπούλου. Υπάρχει κάτι το όποιο θέλετε να ρωτήσετε εμένα ή να απευθυνθείτε
σε εμένα για κάποιο θέμα; Γιατί δυστυχώς δεν θα προλάβω, είναι μια έκτακτη
συνάντηση που έχει προκύψει.
Καλώς. Κύριε Μωυσιάδη, ελάτε.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Παρακαλώ, οι εκπρόσωποι της ΕΑΣ. Παρακαλώ να λέτε το όνομα και
την ιδιότητά σας για να καταγράφεται στα πρακτικά. Ευχαριστώ.
Μαρία Κωστοπούλου, εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής
Σχεδιασμού & Αξιολόγησης: Μαρία Κωστοπούλου ως εκπρόσωπος της Ειδικής
Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης.
Σαν ΕΥΣΑ θα πρέπει να αναφερθούμε σε αρκετά ζητήματα, τέσσερα στον αριθμό
μαζί με τη συνάδελφό μου την Αγάθη τη Λάγια. Για την στρατηγική έξυπνης
εξειδίκευσης, τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, τα θέματα αξιολόγησης και
την πληροφόρηση και επικοινωνία των επιχειρησιακών προγραμμάτων.
Ας ξεκινήσουμε με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης. Θα θέλαμε να
ενημερώσουμε την Επιτροπή Παρακολούθησης ότι στις 29 Ιουλίου του 2015
συνεδρίασε το Συμβούλιο, συστάθηκε δηλαδή και συνεδρίαση το Συμβούλιο
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης το οποίο αποτελείται από 16 γενικούς
γραμματείς με τις σχετικές αρμοδιότητες και εκπρόσωπο από την Ένωση
Περιφερειών Ελλάδος και άλλους αρμόδιους υπουργούς κλπ.
Επίσης συμμετέχουν και το σύνολο με εκπρόσωπό τους η Ένωση Περιφερειών
Ελλάδος είπαμε αλλά και η ΓΓΕΤ. Επίσης θέλουμε να πούμε, έχει ακουστεί, ότι
εγκρίθηκε στο σύνολό τους οι περιφερειακές στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης και
η εθνική στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης. Δηλαδή ουσιαστικά ολοκληρώθηκε μια
διετής διαδικασία σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Επίσης εκπληρώθηκε η σχετική αιρεσιμότητα και η αυτοδέσμευση που υπήρχε
σχετικά με τον θεματικό στόχο 1 και την επενδυτική προτεραιότητα 1Β.
Αυτά όσον αφορά την εθνική στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης ως προς το
σχεδιασμό δηλαδή. Τώρα, στις διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης που
ακούσαμε και προηγουμένως. Στο σύνολο των 11 περιφερειών έγιναν 65
συναντήσεις, εργαστήρια δηλαδή επιχειρηματικής ανακάλυψης στους τομείς
αγροδιατροφής, τουρισμού, υλικά, υγεία, ενέργεια, περιβάλλον και ένδυση.
Έχει εκδοθεί μέχρι στιγμής μια πρόσκληση για χρηματοδότηση σχεδίων έρευνας,
τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Στους τομείς της μικροηλεκτρονικής και
των προηγμένων υλικών από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Και επίσης η
Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας προχώρησε στην έκδοση πρόσκλησης για την
ενίσχυση ερευνητικής υποδομής. Υπάρχουν δυο άλλες περιφέρειες οι οποίες έχουν
ετοιμάσει τις προσκλήσεις και είναι έτοιμες για δημοσίευση.
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Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση των
περιφερειακών στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση.
Η υλοποίηση των περιφερειακών στρατηγικών εξαρτάται από ένα σύνολο
πραγμάτων και περιορισμών που συνέτειναν κάποιες φορές και λιγάκι και στην
υστέρηση της δημοσίευσης των προκηρύξεων.
Οι περιορισμοί αυτοί αφορούν καταρχάς την αρμοδιότητα των περιφερειών όσον
αφορά στην έκδοση προσκλήσεων
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
καινοτομίας η οποία δίνεται για πρώτη φορά ως αρμοδιότητα. Στην έλλειψη
εμπειρίας όσον αφορά στο σχεδιασμό δράσεων έρευνας και καινοτομίας και
δράσεων κρατικών ενισχύσεων σε συνδυασμό με πολυπλοκότητα των κανόνων
κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν. Και είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο όλα τα θέματα της διαχείρισης.
Επίσης η ολοκλήρωση των διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης για τον
καθορισμό όπως είπαμε των προτεραιοτήτων που είναι απαραίτητη η εφαρμογή
μιας συγκεκριμένης διαδικασίας που ναι μεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από εκεί
προκύπτουν φυσικά και όλες οι νέες ιδέες αλλά από την άλλη απαιτεί και αρκετό
χρόνο για να ολοκληρωθεί.
Η προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων επίσης είναι
μια νέα υποχρέωση αυτής της προγραμματικής περιόδου να εντάσσονται όλες οι
δράσεις και να εκτελούνται ηλεκτρονικά. Και η έλλειψη μητρώων αξιολογητών
προτάσεων για τις προτάσεις αυτές.
Στην πρώτη περίπτωση είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το μητρώο επιστημόνων
που τηρεί η ΓΓΕΤ και ήδη έχει ανταποκριθεί η ΓΓΕΤ σε σχετικά αιτήματα
περιφερειών τόσο της Δυτικής Ελλάδας ή της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για
την αποστολή πιθανών αξιολογητών εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΓΓΕΤ.
Μεγαλύτερη ενημέρωση για τα θέματα της εθνικής στρατηγικής έξυπνης
εξειδίκευσης θα σας αναφέρει ο κος Χατζηπαραδείσης εκπρόσωπος της ΓΓΕΤ.
Και θα ήθελα να σας ενημερώσω επίσης για τη δημιουργία του Δικτύου
Συντονισμού για τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης που συγκροτήθηκε τον Ιούλιο
του 2015 και σκοπό έχει την ανταλλαγή ιδεών, διάχυσης καλών πρακτικών,
επεξεργασία και ανάδειξη προτεραιοτήτων κλπ.
Νομίζω ότι έχει το δίκτυο αυτό βοηθήσει αρκετά στην επιτάχυνση των διαδικασιών.
Μέχρι σήμερα έχει συνεδριάσει δυο φορές τον Οκτώβριο του ’15 και τον Μάρτιο
του ’16 και φυσικά θα υπάρξει και τρίτη συνεδρίαση στο προσεχές μέλλον.
Και ένα τελευταίο σημείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ και αναφέρθηκε και ο
εκπρόσωπος ο κος Θάνου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο ενδιαφέρον που
δείχνει η ευρωπαϊκή κοινότητα συνολικότερα στα θέματα της έξυπνης εξειδίκευσης,
που παραμένει αυτό το ενδιαφέρον αμείωτο και μετά την ολοκλήρωση των
σχεδιασμών. Με βασικό μοχλό το GRC, είναι το ινστιτούτο το σχετικό της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Και προωθεί τη
συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και στον τομέα της έξυπνης εξειδίκευσης
επιδιώκοντας τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας.
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Για την Ελλάδα υπήρξε μια ειδική πιλοτική δράση στην Περιφέρεια της Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης με τη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και σε
συνεργασία με την Περιφέρεια και ως βασική συνεισφορά της συνεργασίας αυτής
της πιλοτικής δράσης αποτέλεσε η υποστήριξη της Περιφέρειας στις διαδικασίες
επιχειρηματικής ανακάλυψης.
Και στην εμπειρία αυτή μετά βασίστηκαν και οι υπόλοιπες περιφέρειες όπου
μεταφέρθηκε η εμπειρία από την ανατολική Μακεδονία-Θράκη.
Για το σκοπό αυτό διοργανώθηκαν 4 εργαστήρια επιχειρηματικής ανακάλυψης και
με βάση τα αποτελέσματα των εργαστηρίων διαμορφώθηκαν οι πιλοτικές
προσκλήσεις χρηματοδότησης.
Γενικά οι δραστηριότητες του GRC είναι ποικίλες και αφορούν στη λειτουργία της
ψηφιακής πλατφόρμας έξυπνης εξειδίκευσης, έχει μεγάλο ενδιαφέρον κάποιος να
μπει στην πλατφόρμα αυτή και να παρακολουθήσει όλες τις εξελίξεις όχι μόνο ως
προς το σχεδιασμό αλλά και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ άλλων περιφερειών της
Ευρώπης.
Υποστηρίζει τη λειτουργία 4 πλατφορμών στους τομείς αγροδιατροφής, ψηφιακής
ανάπτυξης, ενέργεια και βιομηχανικού εκσυγχρονισμού και διοργανώνει
συναντήσεις και συνέδρια που αναφέρονται βέβαια σε διάφορα θέματα σχετικά.
Νομίζω ότι οι περιφέρειες μπορούν να επωφεληθούν από αυτή την εμπειρία και τη
συνεργασία με άλλες περιφέρειες. Να συμμετέχουν οι περιφέρειες στις εκδηλώσεις
που διοργανώνει και φυσικά να παρακολουθούν και τα θέματα που αναρτώνται
στις πλατφόρμες συνεργασίας όπου και εκεί μπορούν να αναπτυχθούν νέες
συνεργασίες.
Σε κάθε περίπτωση η συνεργασία αυτή θα πρέπει να αποσκοπεί πρωτίστως στην
αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση της περιφερειακής έξυπνης
εξειδίκευσης η οποία αποτελεί και ατζέντα του οικονομικού μετασχηματισμού της
κάθε Περιφέρειας.
Αυτά για τα θέματα της έξυπνης εξειδίκευσης. Θα ήθελα πολύ σύντομα να
αναφερθώ στην ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη. Σε εθνικό επίπεδο η Εθνική Αρχή
Συντονισμού εξέδωσε την εγκύκλιο σχεδιασμού υλοποίησης και παρακολούθησης
των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων ως εργαλείων ολοκληρωμένης χωρικής
ανάπτυξης των επιχειρησιακών προγραμμάτων.
Η εγκύκλιος αυτή εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2015 από την ΕΥΣΑ και στη συνέχεια
ακολούθησαν οδηγίες από την ΕΥΘΥ τον Ιούλιο του 2016 για τη διαχείριση και
εφαρμογή των στρατηγικών ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης. Και με τα δύο
αυτά κείμενα ουσιαστικά ολοκληρώθηκαν οι οδηγίες σε εθνικό επίπεδο για την
προώθηση και τη διαχείριση των στρατηγικών αυτών.
Επίσης δημιουργήθηκε αντίστοιχα με την στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης δίκτυο
για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που ονομάζεται συγκρότηση εθνικού
δικτύου ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, το
οποίο επίσης έχει σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, διάχυσης καλών πρακτικών,
επεξεργασία και ανάδειξη δυσκολιών κλπ.
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Ορισμένες περιφέρειες έχουν ήδη δημοσιεύσει προσκλήσεις προς τις τοπικές αρχές
για το σχεδιασμό των στρατηγικών όπως και η Κεντρική Μακεδονία που ακούσαμε.
Σε επόμενο στάδιο θα προσπαθήσουμε να συνδέσουμε επίσης τις περιοχές που
έχουν αναδειχθεί leader από το πρόγραμμα της Αγροτικής Ανάπτυξης, να
συνδέσουμε με τις δράσεις ΤΑΠΤΟΚ μέσα από τα δύο ταμεία του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ.
Αυτά λοιπόν ως προς τη χωρική ολοκληρωμένη ανάπτυξη.
Η Αγάθη Λάγια θα μας μιλήσει λίγο για την αξιολόγηση.
Αγάθη Λάγια, εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού &
Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ): Ναι, προτεραιότητα αυτή τη στιγμή αποτελεί φυσικά η
έγκριση του σχεδίου αξιολόγησης έτσι ώστε να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Το
συντονισμό της εκπόνησης των αξιολογήσεων αλλά και της αξιοποίησης των
συμπερασμάτων τους τα έχει η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και
Αξιολόγησης σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου.
Δίνεται μια έμφαση στην επιμόρφωση των στελεχών των διαχειριστικών αρχών
πάνω στα θέματα αξιολόγησης και υποστήριξή τους για τη βελτίωση βέβαια των
σχεδίων αξιολόγησης όπως για παράδειγμα στη μείωση του αριθμού των
αξιολογήσεων ή στη διαμόρφωση πιο ρεαλιστικών προϋπολογισμών.
Η ΕΥΣΑ μαζί με την ΕΥΣΕΚΤ όπως είπαμε θα καταρτίσει και το εθνικό σχέδιο
αξιολόγησης και θα συντονίσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
Γιατί δίνεται μια έμφαση στη διαφάνεια και γιατί είναι απαραίτητο οι αξιολογήσεις
να δημοσιοποιούνται και να είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό. Γιατί είναι
σημαντικό όλοι οι εμπλεκόμενοι να λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις και τα
συμπεράσματα αυτών των αξιολογήσεων. Για αυτό και είναι κρίσιμο να
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του espa.gr, ΕΣΠΑ 2014-2020.
Αυτά, ευχαριστώ.
Μαρία Κωστοπούλου, εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής
Σχεδιασμού & Αξιολόγησης: Και τέλος για τα θέματα της πληροφόρησης και
επικοινωνίας. Στο πλαίσιο των επιτροπών παρακολούθησης θα πρέπει να γίνει
υπενθύμιση ως προς τις υποχρεώσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας κατά τη
διάρκεια υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων.
Ξέρουμε ότι το πρόγραμμα τις ακολουθεί αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να
επαναλάβουμε ότι δικτυακοί τόποι όλων των επιχειρησιακών προγραμμάτων θα
πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις της νέας προγραμματικής περιόδου που
αφορούν στην περιγραφή του επιχειρησιακού προγράμματος και της στρατηγικής
του.
Τη δημοσιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος
και ανάρτηση των προκηρύξεων. Παραδείγματα έργων, στην ελληνική και στην
αγγλική γλώσσα, στοιχεία προόδου υλοποίησης και επίσης διαδραστικές
επικοινωνίες.
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Επίσης όλες οι προσκλήσεις, οι δράσεις και τα προγράμματα όπως ειπώθηκε και για
τα σχέδια αξιολόγησης που εκδίδουν τα προγράμματα θα πρέπει να αναρτώνται
στην εθνική πύλη ενημέρωσης δικαιούχων του espa.gr καθώς επίσης και οι
προσκλήσεις του ΕΚΤ που εκδίδει ο δικαιούχος και όλες οι κρατικές ενισχύσεις.
Στις οδηγίες επικοινωνίας για το δικαιούχο είναι χρήσιμο να περιληφθούν τα
γραφιστικά πρότυπα, οι τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης, παραδείγματα
καλών πρακτικών και αποτελεσματικών επικοινωνιακών ενεργειών και τέλος
προτείνεται η ανάρτηση των οδηγιών στο διαδικτυακό τόπο της Διαχειριστικής
Αρχής και η παροχή ηλεκτρονικών υποδειγμάτων.
Τέλος θα θέλαμε να αναφερθούμε στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας, το
Europe my region που σχεδιάζεται να οργανωθεί και το 2017, οργανώθηκε το ’16
επειδή είχε επιτυχία θα οργανωθεί και το 2017 και προτείνεται να συμπεριληφθεί
στο συνδυασμό των επικοινωνιακών ενεργειών του προγράμματος.
Η πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας της γενικής διεύθυνσης περιφερειακής
και αστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρώπη δηλαδή στην περιοχή του
.. το 2016, έλαβαν στην εκστρατεία μέρος πάνω από 20 χώρες μεταξύ των οποίων
και η Ελλάδα που είχε σαν στόχο να ενθαρρύνει τους πολίτες να δουν και να
μάθουν περισσότερα για τα έργα που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα έργα του ΕΣΠΑ προβλήθηκαν στην Αθήνα και σε 9 άλλες περιφέρειες της χώρας
με πολύ μεγάλη επιτυχία και πραγματοποιήθηκαν 26 εκδηλώσεις σε 23 πόλεις και
συμμετείχαν πάνω από 14.000 άτομα.
Τέλος θα ήθελα να επισημάνω ότι σε όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας
θα πρέπει να τηρείται η υποχρέωση για παροχή πρόσβασης πληροφόρησης στα
άτομα με αναπηρία.
Αυτά και με τα θέματα πληροφόρησης. Σας ευχαριστώ πολύ.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Μακεδονίας: Ευχαριστούμε. Παρακαλώ από την ΕΥΣΕΚΤ.

Κεντρικής

Κατερίνα Χριστοφή, εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού δράσεων ΕΚΤ
(ΕΥΣΕΚΤ): Θα θέλαμε να αναφερθούμε σε δυο, να κάνουμε δυο αναφορές. Η μια
αφορά την νέα εξειδίκευση και η άλλη αφορά το σχέδιο αξιολόγησης.
Όσον αφορά τη νέα εξειδίκευση και ειδικότερα τη δράση 9Α2 κοινωνικές υποδομές,
στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει ένα
σημαντικό ποσό στην 9.2, στην επενδυτική προτεραιότητα 9.2 και βάση της ΠΕΣΚΕ
και της στρατηγικής ΡΟΜΑ της Περιφέρειας ευελπιστούμε ότι θα δοθεί και ένα
ποσό ΕΤΠΑ που θα διατεθεί και για παρεμβάσεις σε θύλακες ΡΟΜΑ.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε, εισηγούμαστε να συμπεριληφθεί στις ενδεικτικές
παρεμβάσεις στη δράση 9Α2 κοινωνικές υποδομές και παρεμβάσεις για τους
καταυλισμούς θύλακες ΡΟΜΑ.
Η δεύτερη αναφορά αφορά το σχέδιο αξιολόγησης και ειδικότερα την αξιολόγηση
Α7 που αφορά αξιολογήσεις δράσεων κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της
φτώχειας. Σε αυτή την αξιολόγηση συμπεριλαμβάνονται επιμέρους δράσεις ΕΚΤ
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όπως είναι τα κέντρα κοινότητας, η κοινωνική οικονομία, υγεία, οι δράσεις που
αφορούν τις δομές φτώχειας, αστέγων, συσσίτια κλπ.
Απλώς θα θέλαμε να δοθεί μια ιδιαίτερη προσοχή επειδή όλες αυτές οι επιμέρους
διακριτές δράσεις συμπεριλαμβάνονται σε μια ενιαία αξιολόγηση να δοθεί μια
προσοχή στην εξέταση της διασφάλισης της πληρότητας των αξιολογήσεων ανά
διακριτή δράση και ειδικότερα για τα κέντρα κοινότητας που όπως είπε ο κος
Τασκούδης είναι μια σημαντική δράση, μια νέα δράση και συνδέεται με τον πυλώνα
2 που αφορά την υλοποίηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.
Ένα τελευταίο που θέλω να προσθέσω είναι ότι σε αυτή την αξιολόγηση υπάρχει
και η αξιολόγηση των δράσεων υγείας. Προτείνουμε δεδομένου ότι θα υλοποιηθεί
οριζόντια αξιολόγηση από την ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με την επιτελική του Υγείας θα
υλοποιηθεί οριζόντια αξιολόγηση, για το λόγο αυτό προτείνουμε να εξεταστεί η
αφαίρεσή της από την αξιολόγηση Α7.
Ευχαριστώ.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Και εμείς ευχαριστούμε. Η κυρία Κούρτελη από την Επιτελική Δομή
του Περιβάλλοντος.
Χρυσούλα Κούρτελη, εκπρόσωπος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, τομέα Περιβάλλοντος: Ευχαριστώ πολύ. Είμαι η
Χρυσούλα η Κούρτελη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος από την επιτελική δομή
του τομέα περιβάλλοντος.
Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τη Διαχειριστική Αρχή για την πολύ
καλή οργάνωση και συνολικότερα για την καλή πορεία του προγράμματός τους.
Θα αναφερθώ πολύ γρήγορα στα θέματα που αφορούν στο περιβάλλον. Ήδη
αναφέρθηκε από την κυρία Ωραιοπούλου ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στην
εξειδίκευση δράσεων που αφορούν ειδικότερα τη διαχείριση των υδατικών πόρων
και τη βιοποικιλότητα.
Θα ήθελα, λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό να πω ότι άμεσα μέχρι το τέλος του χρόνου θα
έχουμε μια συνεργασία και μέσω της συνεργασίας αυτής θα εξειδικευτούν θέματα
στους τομείς της διαχείρισης των υδατικών πόρων με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια
διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, το εγκεκριμένο σχέδιο, του υδατικού
διαμερίσματος της Κεντρικής Μακεδονίας.
Όσον αφορά στη βιοποικιλότητα κυρίως βαδίζουμε στην εξειδίκευση με βάση τα
αποτελέσματα του έργου της εποπτείας ειδών και τύπων οικοτόπων που είναι ένα
έργο το οποίο ολοκληρώθηκε στη προγραμματική περίοδο ’07-’13 και μέσα στο
οποίο μεταξύ των άλλων καθορίζεται η κατάσταση διατήρησης ειδών και τύπων
οικοτόπων σε όλη την Ελλάδα.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό και με βάση τα είδη και τους τύπους οικοτόπων που δεν
υπάρχει ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης προτείνονται δράσεις προκειμένου
να πετύχουμε ικανοποιητική κατάσταση εκεί που δεν την έχουμε, με προτεραιότητα
σε αυτό και έχουμε και άλλα θέματα.
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Άρα, κυρία Ωραιοπούλου, άμεσα θα έχουμε συνεργασία για να εξειδικευτούν τα
δυο αυτά μεγάλα κομμάτια.
Τώρα, ειπώθηκαν κάποια θέματα τα οποία βέβαια δεν είναι εδώ οι κύριοι της
Επιτροπής οι οποίοι τα έθεσαν, τα οποία αφορούν στο θέμα των απορριμμάτων και
στο θέμα των λυμάτων, της διαχείρισης των λυμάτων.
Θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά στα απορρίμματα έχει εγκριθεί ο εθνικός
σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων, έχει εκδοθεί αντίστοιχο ΦΕΚ, υπάρχει
μεγάλη προτεραιότητα στα πράσινα σημεία, στα βιοαπόβλητα, στη δημοτική και
οικιακή κομποστοποίηση και ήδη έχει συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή και τα
θέματα τα οποία αφορούν στη διαχείριση αυτή των αποβλήτων, των στερεών
αποβλήτων.
Υπάρχει εκχώρηση από το Ταμείο Συνοχής από το τομεακό πρόγραμμα με
εξειδικευμένη εκχώρηση με σκοπό η διαχειριστική αρχή άμεσα να βγάλει
πρόσκληση για τα θέματα αυτά.
Επίσης το τομεακό πρόγραμμα έχει βγάλει αντίστοιχες προσκλήσεις που αφορούν
στα πράσινα σημεία, στα βιοαπόβλητα και στη δημοτική και οικιακή
κομποστοποίηση.
Όσον αφορά στα λύματα έχει γίνει επικαιροποίηση του καταλόγου των οικισμών Α,
Β, και Γ προτεραιότητας που με βάση την οδηγία πρέπει να καλυφθούν με δίκτυα
και επεξεργασία, αντίστοιχη επεξεργασία. Έχει σταλεί ο επικαιροποιημένος πίνακας
στην Επιτροπή και με βάση τη δουλειά αυτή που έχει γίνει από τη Ειδική
Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος έχουν καθοριστεί ακριβώς οι
υποχρεώσεις που απομένουν και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε μια
κοινή συμφωνία μεταξύ του κεντρικού προγράμματος και του αντίστοιχου
περιφερειακού προγράμματος.
Επομένως θεωρώ ότι τα θέματα αυτά τα μεγάλα που αφορούν απορρίμματα και
λύματα και στα οποία διατίθεται το μεγαλύτερο κομμάτι του Ταμείου Συνοχής του
τομεακού προγράμματος θα αντιμετωπιστούν με ένα μεθοδικό και καλό τρόπο
ώστε να μην έχουμε υποχρεώσεις οι οποίες θα υπολείπονται και οι οποίες θα
συνεπάγονται και αντίστοιχα πρόστιμα.
Αν θέλετε κάτι άλλο πάνω σε αυτό το θέμα μπορούμε να τα πούμε αλλά η
Διαχειριστική Αρχή ήδη έχει συνεργαστεί με το κεντρικό Υπουργείο και με το
τομεακό πρόγραμμα και έχει μεθοδευτεί η διαδικασία χρηματοδότησης των έργων
αυτών είτε αφορούν σε μεταφερόμενα έργα είτε σε τμηματοποιημένα είτε σε νέα
έργα.
Ένα ακόμα να πω μόνο, για το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Ήδη είδα την
εξειδίκευση που κάνατε στο συγκεκριμένο άξονα και την αναφορά που έχετε στο
περιφερειακό σχέδιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Γνωρίζετε το νόμο ο οποίος έχει πρόσφατα εκδοθεί με την έγκριση του εθνικού
σχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και από ότι βλέπω και πολύ
καλά κάνετε, έχετε σκοπό να χρηματοδοτήσετε το περιφερειακό σχέδιο μέσα από
την εξειδίκευση που προτείνετε στην Επιτροπή.
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Ευχαριστώ πολύ, αν θέλει κάποιος κάτι άλλο ευχαρίστως είμαι στη διάθεσή σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Προϊσταμένη
Μακεδονίας:
Έρευνας.

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Και εμείς. Ο κος Χατζηπαραδείσης από τη Γενική Γραμματεία

Αστέριος Χατζηπαραδείσης, εκπρόσωπος Γενικής Γραμματείας Έρευνας &
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ): Αστέρης Χατζηπαραδείσης από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας
και Τεχνολογίας, είμαι εκπρόσωπος της ΓΓΕΤ στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εγώ θέλω να αναφερθώ σε ένα θέμα που πιστεύω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ την
Κεντρική Μακεδονία και αυτό είναι της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης.
Εκτός από τις 13 περιφερειακές υπάρχει και μια εθνική στρατηγική έξυπνης
εξειδίκευσης η οποία αποτελεί ένα upgrade αυτών και μια σύνθεση όχι απλά μια
πρόσθεση αυτών.
Σήμερα το πρωί ο κος Κωστάρας έκανε μια πάρα πολύ καλή θεωρητική προσέγγιση
της στρατηγικής και εμπεριστατωμένη. Εγώ δεν θα κάνω το ίδιο διότι έχει γίνει
αυτή η δουλειά. Απλά θα αναφερθώ ότι η εθνική στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης
έχει έναν προϋπολογισμό που είναι 8 φορές περίπου ο προϋπολογισμός των
περιφερειακών στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης.
Δηλαδή 150.000.000 πρέπει να είναι όλες οι περιφερειακές μαζί, 1.100.000 είναι η
εθνική. Κατά συνέπεια οι περιφέρειες έχουν κάθε λόγο να θέλουν να συμμετέχουν
στις δράσεις της εθνικής στρατηγικής διότι από αυτήν μπορούν να αποσπάσουν
πόρους που να συμπληρώσουν τη δική τους την περιφερειακή στρατηγική.
Θα σας αναφέρω εδώ ορισμένα πράγματα που έχουμε για το άμεσο μέλλον. Θα πω
όμως ειδικά για την Κεντρική Μακεδονία η οποία ανήκει στις περιφέρειες του
στόχου 1 ότι έχει ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες εισροής πόρων από την εθνική
στρατηγική διότι οι άλλες περιφέρειες όπως η Αττική, το νότιο Αιγαίο ή και άλλες
της μετάβασης έχουν χαμηλότερα ποσοστά στην κατανομή αυτής της εθνικής.
Άρα μέχρι και δέκα φορές μπορεί να πολλαπλασιάσει τα κονδύλιά της η Κεντρική
Μακεδονία από την εθνική στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης.
Για τα πρακτικά θα πω ότι η εθνική στρατηγική εστιάζεται σε 8 τομείς που είναι η
αγροδιατροφή, η ενέργεια, οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών,
μεταφορές, περιβάλλον, πολιτισμός, τουρισμός, υλικά και υγεία. Και έχει ετοιμάσει
προκηρύξεις οι οποίες θα βγουν άμεσα, ενδεχόμενα και μέσα σε αυτό το μήνα αν
όχι στον επόμενο, ύψους άνω των 500.000.000 ευρώ και οι οποίες αφορούν
δράσεις είτε συνεργασιών ανάμεσα σε επιχειρήσεις και ερευνητικά έργα, είτε
δράσεις βιομηχανικής έρευνας τύπου ΠΑΒΕΤ με κάποιες αποχρώσεις, είτε
εκμετάλλευσης αποτελεσμάτων, ερευνητικών αποτελεσμάτων για την προώθησή
τους στην αγορά.
Επίσης χρηματοδοτεί αυτή τη στιγμή υποδομές εθνικής εμβέλειας 70.000.000 και
θα χρηματοδοτήσει άλλες τόσες με άλλα τόσα χρήματα μάλλον στη δεύτερη φάση
που είναι μέσα στον Οκτώβρη και από το Νοέμβρη θα αρχίσει η έγκριση των έργων.
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Έχει αρκετές δράσεις ειδικές όσον αφορά κάποιους συγκεκριμένους τομείς,
παραδείγματος χάρη τις υδατοκαλλιέργειες, τα βιομηχανικά υλικά, ανοιχτή
καινοτομία στον πολιτισμό κλπ., με έναν προϋπολογισμό της τάξης των 25.000.000.
Έχει δράσεις διεθνούς συνεργασίας που ενδιαφέρουν τους ερευνητικούς φορείς της
Περιφέρειάς σας αλλά και τις επιχειρήσεις με Ρωσία, Κίνα, Γερμανία, Ισραήλ της
τάξης των 40.000.000 περίπου.
Θα βγάλει στη συνέχεια και άλλες που αφορούν τις νεοφυείς επιχειρήσεις, spin off,
spin out κλπ. Τα clusters, τις συστάδες επιχειρήσεων όπως και το seal of excellence.
Το seal of excellence είναι χρηματοδότηση επιχειρήσεων οι οποίες υπέβαλαν σε
ευρωπαϊκή δράση προτάσεις, πήραν πολύ υψηλή βαθμολογία αλλά λόγω
περιορισμένων κονδυλίων από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν κατέστη
δυνατή η χρηματοδότησή τους και εμείς θα πάρουμε αυτές τις προτάσεις και θα τις
χρηματοδοτήσουμε χωρίς άλλη διαδικασία αφού έχει γίνει σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο.
Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω εν συντομία. Τώρα τίθεται το θέμα και θα συζητηθεί
μεθαύριο την Τετάρτη με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του
συντονισμού και της συμπληρωματικότητας ανάμεσα στην εθνική στρατηγική και
στις περιφερειακές στρατηγικές.
Εκεί έχουμε ετοιμάσει ένα κείμενο με ένα σύστημα με βάση το οποίο θα
μπορέσουμε να συντονίσουμε και να συναρθρώσουμε αυτές τις δυο στρατηγικές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Ευχαριστούμε και εμείς. Ο εκπρόσωπος της Ψηφιακής Πολιτικής.
Γιάννης Σαρρής, εκπρόσωπος Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής:
Καλησπέρα και από εμένα. Γιάννης Σαρρής ονομάζομαι από τη Γενική Γραμματεία
Ψηφιακής Πολιτικής.
Όπως γνωρίζετε η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής συστάθηκε στα πλαίσια
της εκπλήρωσης σταδιακά της αιρεσιμότητας που υπάρχει για το 2.1, χωρίς όμως
αυτό όπως ανέφερε ο κος Θάνου να αποτελεί απλά ένα τικ για αυτή την εκπλήρωση
αλλά να ζητάμε να γίνει ένα ουσιαστικό έργο.
Εδώ πέρα θέλουμε να αναφέρουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο με τον
οποίο βλέπουμε τα έργα του ΠΕ και να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε να
κάνουμε τα γνωστά έργα σιλό και να προσπαθήσουμε να στοχεύσουμε λίγο σε
οριζόντια έργα που θα επιτυγχάνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο και
πολλαπλασιαστικότερο αποτέλεσμα.
Έργα τα οποία θα έχουν βιωσιμότητα, έργα τα οποία δεν θα τελειώνουν με το τέλος
της υλοποίησής τους αλλά θα διατηρούνται, θα έχουν εφαρμοσιμότητα δηλαδή. Και
για να το πετύχουμε όλο αυτό θα πρέπει να το κάνουμε με το να μεγιστοποιήσουμε
τα αποτελέσματά μας, να συντονίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται τις
υπάρχουσες στρατηγικές, τις RIS εθνικές, περιφερειακές, της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης κάτω από τα πλαίσια της ψηφιακής ανάπτυξης. Αλλά και να
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αναπτύξουμε ένα καινούργιο πλαίσιο υλοποίησης και προγραμματισμού των έργων
του ΠΕ.
Αυτό το πλαίσιο γίνεται για δυο λόγους. Πρώτον, για να μπορέσουμε να κάνουμε
πιο γρήγορα τα έργα και να μην έχουμε τις τεράστιες καθυστερήσεις που έχουμε
αυτή τη στιγμή. Να μειώσουμε το συντελεστή αποτυχίας αυτών των έργων και να
μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται το υπάρχον
υλικό που έχουμε.
Να μην έχουμε επαναλαμβανόμενα έργα. Να μην έχουμε υποκοστολογημένα ή
υπερκοστολογημένα έργα και μάλιστα με διαφορετική κοστολόγηση τα ίδια έργα.
Στα πλαίσια αυτά όπως γνωρίζετε η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής δεν
ασχολείται μόνο μετά την πρόσκληση, ασχολείται και στον τρόπο με τον οποίο θα
βγει η πρόσκληση και στο πως θα σχεδιαστεί το έργο εξ αρχής για να μπορέσουμε
να διασφαλίσουμε όλα αυτά.
Επομένως ακόμα και στα έργα τα οποία αναφέρατε και αναφέρθηκε και ο κος
Θάνου στο 10Α.3 και 10Α.4 που είναι οι υποδομές και ο εξοπλισμός για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση που αναφέρουν και έργα του ΠΕ εκεί καλό θα ήταν πέρα
από την εξειδίκευση προτού προχωρήσουμε σε ένα βήμα πρόσκλησης να έχουμε
και μια συνεργασία και με τον αρμόδιο φορέα για τα έργα του ΠΕ ώστε να
πετύχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα και ίσως να δούμε πως αλλιώς αυτό
μπορούμε να συνεργαστεί και να έχεις το πιο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που
γίνεται.
Αυτά από εμένα, δεν θα σας κουράσω. Στο μέλλον θα έχουμε έτσι και αλλιώς άμεση
συνεργασία με την Περιφέρεια.
Προϊσταμένη
Μακεδονίας:
Επενδύσεων.

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Ευχαριστούμε πολύ. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας

Τώρα, ποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο παρακαλώ;
Να αναφερθώ λίγο στο θέμα που έθεσε και η κυρία Χριστοφή από την ΕΥΣΕΚΤ για
τις δράσεις των ΡΟΜΑ γιατί όντως αναμένουμε να λάβουμε κάποια στιγμή
εξειδίκευση για δράσεις ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την ένταξη των ΡΟΜΑ
και εκεί ίσως όντως χρειαστεί και μια υποστήριξη από το ΕΤΠΑ.
Οπότε δεδομένου ότι με αυτή την εξειδίκευση καλύπτουμε το 100% του
προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ ίσως θα ήταν χρήσιμο να προστεθεί σαν ένα bullet στις
ενδεικτικές δράσεις ότι μπορεί να υποστηριχθούν οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις
για τους ΡΟΜΑ.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας:
Ωραία. Από ότι κατάλαβα δεν υπάρχουν εκπρόσωποι του
Υπουργείου Υγείας ή Εργασίας, έτσι; Ωραία, ευχαριστώ.
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Χρήστος Μπούρας, εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ):
Καλησπέρα σας, λέγομαι Μπούρας Χρήστος είμαι από την Ειδική Υπηρεσία
Κρατικών Ενισχύσεων, θα είμαι σύντομος. Θα αναφερθώ σε δυο-τρία ζητήματα.
Η υπηρεσία μας συστάθηκε με σκοπό να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στους
κανονισμούς των κρατικών ενισχύσεων και των διαρθρωτικών ταμείων. Τις
δυσκολίες δηλαδή που αντιμετωπίστηκαν στο παρελθόν κατά τη διαμόρφωση των
δράσεων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων τόσο ως προς τις επιχειρήσεις όσο και ως
προς τα έργα υποδομής.
Για αυτό το λόγο εμείς έχουμε δημοσιεύσει μια εγκύκλιο με οδηγίες προς τους
φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων και κυρίως αφορά και
τα επιχειρησιακά προγράμματα τα περιφερειακά, στην οποία εμείς αναλύουμε τον
τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε στη σύνταξη και στη
συγκρότηση των προσκλήσεων τόσο σε δράσεις κρατικών ενισχύσεων αλλά και να
ανιχνεύσουμε τα θέματα κρατικών ενισχύσεων σε έργα υποδομών.
Παράλληλα υποστηρίζουμε και το πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων ως
επιχειρησιακοί υπεύθυνοι το οποίο αποτελεί πλέον ένα βασικό εργαλείο και
απαιτεί από τις διαχειριστικές αρχές έναν αυξημένο ρόλο στον τρόπο με τον οποίο
θα σχεδιαστούν τα προγράμματα και θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα. Δεν
ακολουθεί τη λογική του ΟΠΣ όπως στο παρελθόν όπου ουσιαστικά αποτύπωνες
μια απολογιστική εικόνα κάθε φορά.
Είναι ένα δυναμικό σύστημα. Προϋποθέτει εμπλοκή των διαχειριστικών αρχών, των
ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης σε κάθε βήμα παρακολούθησης των δράσεων
εντός του συστήματος. Κατά συνέπεια εμείς έχουμε κάνει ήδη μια προεργασία για
αυτό, έχουμε παραμετροποιήσει το σύστημα, έχουμε φτιάξει πρότυπες διαδικασίες
και ροές προκειμένου εύκολα να μπορείτε εσείς να τις αξιοποιήσετε για να
μπορέσετε να βγάζετε τις δράσεις σας σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Θέλω να κάνω δυο-τρεις μικρές αναφορές σε κάποια ζητήματα κρατικών
ενισχύσεων πιο εξειδικευμένα. Αναφορικά με τις κρατικές ενισχύσεις σε υποδομές.
Πρέπει να αναφέρουμε ότι όλες οι ενισχύσεις σε υποδομές που παραδοσιακά δεν
μας απασχολούσαν να τις αντιμετωπίζουμε ως δημόσια έργα πρέπει υποχρεωτικά
να εξετάζονται κάτω από το πρίσμα των κρατικών ενισχύσεων.
Η κρίση για το αν μια δυνητική ενίσχυση για δημιουργία υποδομής εμπίπτει στους
κανόνες των κρατικών ενισχύσεων ή μπορεί να εκληφθεί ως δημόσιο έργο
προϋποθέτει την εξέταση προϋποθέσεων που ορίζονται σε συγκεκριμένα άρθρα της
συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και εφόσον η χρηματοδότηση της υποδομής κριθεί ότι εμπίπτει στους κανόνες του
ανταγωνισμού, δηλαδή ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης τότε προκειμένου να
λάβει χώρα η ενίσχυση πρέπει αυτή να καταστεί συμβάσιμη με τους κανόνες των
κρατικών ενισχύσεων.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι επιλογές που υπάρχουν είναι η χρήση του γενικού
απαλλακτικού κανονισμού και η εξέταση αν η χρηματοδότηση δίνεται για να
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παρασχεθεί ως αντιστάθμιση της παροχής υπηρεσίας γενικού οικονομικού
συμφέροντος της λεγόμενης ΥΓΟΣ.
Ενώ παράλληλα υπάρχει και μια τρίτη επιλογή η κοινοποίηση στην Επιτροπή ad hoc
της ενίσχυσης που στηρίζεται σε κάποιο πλαίσιο ή κατευθυντήριες γραμμές.
Στόχος, λοιπόν, της υπηρεσίας μας είναι να βοηθήσει αυτό το έργο και να
αναγνωρίσει ότι οι υποδομές που πιθανώς να ενέχουν στοιχεία κρατικών
ενισχύσεων και συνεπώς πρέπει να εξεταστούν υπό το πρίσμα των κανόνων
ανταγωνισμού είναι μεταξύ άλλων οι αερολιμενικές υποδομές, οι λιμενικές
υποδομές, ευρυζωνικές υποδομές, ενεργειακές, ερευνητικές, σιδηροδρομικές,
οδικές, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.
Κατά συνέπεια η ΕΥΚΕ και σε αυτόν τον τομέα είναι αρωγός προκειμένου να
βοηθήσει το επιχειρησιακό πρόγραμμα αναφορικά με την επίλυση αυτών των
δυσκολιών.
Παράλληλα και αναφορικά με τις RIS και επιπροσθέτως της εργασίας που έχει γίνει
από την πλευρά τόσο της ΕΥΣΑΠ όσο και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και
Τεχνολογίας εμείς εξεδώσαμε έναν οδηγό για κρατικές ενισχύσεις και RIS που
ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να προτείνουμε συγκεκριμένα άρθρα χρήσης
του γενικού απαλλακτικού κανονισμού προκειμένου οι RIS να είναι συμβατές σαν
κρατική ενίσχυση.
Και να το επιτύχουμε αυτό έχουμε έρθει σε συνεργασία με αρκετά επιχειρησιακά
προγράμματα και δη περιφερειακά. Κάναμε κάποια εκπαιδευτικά σεμινάρια
γενικότερα για θέματα κρατικών ενισχύσεων αλλά και με εξειδίκευση στις RIS στο
ΠΕΠ Αττικής, Δυτικής Ελλάδος, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ιόνια Νησιά,
Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο οπότε αναμένουμε και από εσάς μια πρόσκληση για
ένα τέτοιο σεμινάριο.
Παράλληλα βοηθούμε τις περιφέρειες, παρέχουμε δηλαδή συμβουλευτική
αναφορικά με τη συγκρότηση μιας πρόσκλησης. Ήδη το κάναμε με το ΠΕΠ Δυτικής
Ελλάδος για την πρόσκληση μικροηλεκτρονικής όπου τους βοηθήσαμε τόσο στη
σύνταξη της πρόσκλησης όσο και στην παραμετροποίηση του πληροφοριακού
συστήματος κρατικών ενισχύσεων.
Τώρα το ίδιο κάνουμε με το Βόρειο Αιγαίο, με την πρόσκληση για τη RIS που έχει
βγάλει και με την ΑΜΘ για τα πολυμερή υλικά. Ενώ ήδη είμαστε σε στενή
συνεργασία με το ΠΕΠ Ηπείρου που θέλει να βγάλει προσκλήσεις για την
αγροδιατροφή και για cluster καινοτομίας.
Κατά συνέπεια εφόσον θελήσετε να βγάλετε RIS και από ότι βλέπω έχετε σχεδιάσει
όπως μας παρουσίασε και το στέλεχός σας, είμαστε στη διάθεσή σας να σας
βοηθήσουμε.
Τέλος να κάνω μια μικρή αναφορά για το πληροφοριακό σύστημα. Αντιλαμβάνομαι
ότι δεν είσαστε όπως και οι περισσότερες περιφέρειες δεν γνωρίζετε σε βάθος τη
δυσκολία, μάλλον τη δυσκολία παραμετροποίησης της χρήσης του πληροφοριακού
συστήματος.
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Ανέφερε η κυρία Ωραιοπούλου ότι έχουν κάνει μια εμπειρογνωμοσύνη όπου θα
μπορούσαν να βγάζουν ανά δυο μήνες προσκλήσεις. ΟΚ, αυτό είναι αρκετά
κατανοητό αναφορικά με το επιχειρησιακό κομμάτι ωστόσο θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη και το πληροφοριακό σύστημα σε μια τέτοια εμπειρογνωμοσύνη
προκειμένου να δούμε κατά πόσο είναι τόσο εξειδικευμένα τα αντικείμενα ώστε να
απαιτείται περισσότερος χρόνος από ότι συνήθως απαιτείται για την
παραμετροποίηση του συστήματος.
Ωστόσο εμείς έχουμε ήδη έτοιμο υλικό που μπορούμε να το παρέχουμε και το
κάνουμε ήδη προς όλες τις περιφέρειες προκειμένου να μπορούν να
παραμετροποιήσουν το σύστημα από την υποβολή μέχρι και τις μακροχρόνιες
υποχρεώσεις, ενώ ταυτόχρονα έχουμε χρησιμοποιήσει και την πλατφόρμα δίαυλος
στην οποία προτρέπουμε τα επιχειρησιακά προγράμματα να κάνουν το
χρονοπρογραμματισμό των δράσεων ενισχύσεων έτσι ώστε τόσο τεχνικά όσο και
επιχειρησιακά να μπορούμε να τους βοηθήσουμε αναφορικά με την πραγματική
τους υλοποίηση.
Και μια μικρή αναφορά μιας και το ανέφερε και ο κος Θάνου για τα χρηματοδοτικά
εργαλεία. Να σας ενημερώσω για δυο-τρία ζητήματα αναφορικά με αυτά.
Αναφέρθηκε στο Γιούνκερ plan.
Καταρχήν έχει παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία απορρόφησης των
χρηματοδοτικών εργαλείων ’07-’13, είναι σε διαδικασία επικαιροποίησης της εκ των
προτέρων αξιολόγησης των χρηματοδοτικών εργαλείων της προγραμματικής
περιόδου ’14-’20, οπότε η ολοκλήρωση παραλαβής θα γίνει στα μέσα Δεκέμβρη του
2016.
Τα προβλεπόμενα προϊόντα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου με βάση τις
υπάρχουσες εκ των προτέρων αξιολογήσεις είναι δάνεια όλων των μορφών.
Παραδείγματος χάρη, επιμερισμού ρίσκου, μικροπιστώσεων κλπ., εγγυήσεις,
κεφαλαία συμμετοχών καθώς και venture capital.
Έχει ξεκινήσει η σύσταση των ταμείων που αφορούν τα προϊόντα
επιχειρηματικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες. Και η ΕΥΚΕ έχει
αναλάβει το συντονισμό των χρηματοδοτικών εργαλείων και καλύπτει όλα τα
εργαλεία συμπεριλαμβανομένων και των εργαλείων που προβλέπονται στα πλαίσια
των ταμείων ΕΧΤΑ και ΕΤΘΑ, δηλαδή της Αγροτικής Ανάπτυξης και της Θάλασσας.
Όπως σας ανέφερα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ανάθεσης εκ των προτέρων
αξιολόγησης για τα συγκεκριμένα εργαλεία του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΘΑ και συνίσταται
η υποστήριξη της έννοιας των επιστρεπτέων ενισχύσεων καθώς και η ενίσχυση της
χρήσης από τους τελικούς δικαιούχους.
Αυτά είχα να πω. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Ευχαριστούμε πολύ. Ο εκπρόσωπος της Επιτελικής της Υγείας.
Ανδρέας Καραμήτσος, εκπρόσωπος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας:
Καλησπέρα σας, Καραμήτσος Ανδρέας ονομάζομαι, εκπρόσωπος της Επιτελικής
Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας.
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Σχετικά και με αυτά που θίχθηκαν και από τον κ. Τασκούδη και από τους άλλους
παρευρισκόμενους προηγουμένους, να αναφέρω ότι η υπηρεσία μας έχει
οριστικοποιήσει –και είναι και πολύ πρόσφατη εξέλιξη- την εξειδίκευση των
πολιτικών υγείας τόσο στα ΠΕΠ όσο και στα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα
στο 100%. Τις επόμενες ημέρες θα λάβουν οι περιφέρειες και η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας τα σχετικά δελτία εξειδίκευσης.
Σε ότι αφορά το ΕΚΤ οι πολιτικές που έχουν εξειδικευτεί αφορούν την πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας που αποτελεί και την κύρια μεταρρυθμιστική προσπάθεια του
Υπουργείου για τα επόμενα χρόνια οπότε έχουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας. Έχουμε δράσεις ψυχικής υγείας και δράσεις που έχουν να κάνουν με την
απεξάρτηση.
Η εξειδίκευση αυτή έγινε με βάση τα όσα έχουν συζητηθεί σε πολιτικό επίπεδο
μεταξύ των περιφερειαρχών και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου στις
συναντήσεις που έλαβαν χώρα τον Μάιο και τον Ιούνιο.
Οπότε σύντομα όπως σας ανέφερα τις επόμενες ημέρες θα έχετε τα σχετικά δελτία.
Όσον αφορά το ΕΤΠΑ πιστεύω ότι εδώ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από
όσο γνωρίζω και με βάση την επικοινωνία που είχα πρόσφατα με τη Διαχειριστική
Αρχή εδώ πέρα τα δυο έργα στο ΑΧΕΠΑ και στο νοσοκομείο της Βέροιας
προχωρούν, έχουν δαπάνες.
Είχα λάβει μια πληροφόρηση ότι αναμένουμε δαπάνες μέχρι το τέλος του 2016
ύψους 5.500.000 για το ΑΧΕΠΑ και 3,8 εκατομμυρίων για τη Βέροια. Ισχύουν αυτά
τα νούμερα, έχει αλλάξει κάτι; Αν μπορεί κάποιος να μας πληροφορήσει.
Και αν μας επιτρέπει και ο χρόνος έχω και έναν σύντομο χαιρετισμό από το Υπουργό
Υγείας τον κ. Ξανθό προς τα μέλη της Επιτροπής και προς τον Περιφερειάρχη, αν
μπορώ να τον αναγνώσω και να κατατεθεί και μετά στα πρακτικά. Λέει περίπου
αυτά που σας ανέφερα και εγώ. Ναι, σύντομος είναι.
Αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχη, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης,
ευχόμαστε επιτυχή έκβαση στις εργασίες της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης και
καλή επιτυχία στη συνέχεια για την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος
υπέρ των πολιτών της Περιφέρειας.
Το Υπουργείο Υγείας και η Κυβέρνηση έχουν θέσει ως απόλυτο προτεραιότητα την
αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας με σκοπό την καθολική κάλυψη, την ισότιμη
πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες καθώς και τη μείωση της οικονομικής
επιβάρυνσης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των πολιτών.
Η στρατηγική επίτευξης αυτών των στόχων είναι η εισαγωγή ενός σύγχρονου και
ανθρωποκεντρικού μοντέλου υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
βασισμένο στις τοπικές μονάδες υγείας στελεχωμένες με οικογενειακούς γιατρούς
και διεπιστημονικές ομάδες υγείας και με έμφαση στην προαγωγή, την πρόληψη
και τις εξωστρεφείς υπηρεσίες στην κοινότητα, community based services.
Οι θεσμικές μεταβολές που θεσπίζονται ευθυγραμμίζονται με την ως άνω πολιτική
με κυριότερο παράδειγμα τις ρυθμίσεις του νόμου 4368/2016 για την υγειονομική
περίθαλψη των ανασφάλιστων πολιτών και ευπαθών ομάδων.
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Για την εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης έχει πραγματοποιηθεί στενή
συνεργασία και διαβούλευση του Υπουργείου Υγείας με τα συναρμόδια υπουργεία
και συναντήσεις με τις περιφερειακές αρχές. Καθόλη τη διάρκεια αυτής της
συνεργασίας εδραιώθηκε ένα ιδιαίτερα εποικοδομητικό πλαίσιο καθιστώντας από
μέρους του Υπουργείου Υγείας απολύτως κατανοητό το σχεδιασμό, τους στόχους
και τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη.
Ο σχεδιασμός ανάπτυξης του δικτύου των τοπικών μονάδων υγείας έγινε αυστηρά
με δημογραφικά, οικονομικά και υγειονομικά κριτήρια αποτυπώνοντας την
αναγκαιότητα για μια εμπροσθοβαρή εφαρμογή κατά κύριο λόγο σε αστικές
περιοχές της χώρας με αυξημένες ανάγκες για υπηρεσίες υγείας.
Σήμερα το Υπουργείο Υγείας έχει ολοκληρώσει όλες τις πολιτικές και τεχνικές
προϋποθέσεις για την ένταξη των σχετικών έργων με βάση το στρατηγικό τους
σχεδιασμό με ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτικές της πρωτοβάθμιας φροντίδας, της
ψυχικής υγείας καθώς και της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.
Ταυτόχρονα και με εντατικούς ρυθμούς ολοκληρώνονται οι σχετικές θεσμικές
διεργασίες για τη θωράκιση των μεταρρυθμίσεων.
Στην αποστολή μας για τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών η στενή συνεργασία
με τις περιφερειακές αρχές και τις υγειονομικές περιφέρειες αποκεντρώνουν την
εθνική πολιτική για την υγεία καθορίζοντας τις δράσεις υγείας του ΕΣΠΑ 20142020.
Ήδη και με τη δική σας συμβολή έχει αναδιατυπωθεί η στρατηγική και η τεχνική
εξειδίκευση των δράσεων προτεραιότητας για την υγεία στην Περιφέρειά σας.
Σας ευχόμαστε και πάλι καλή επιτυχία στις εργασίες της 2ης Επιτροπής
Παρακολούθησης με τη βεβαιότητα ότι θα έχουμε ως τομέας υγείας επαρκή
συμμετοχή σε αυτήν με σκοπό την ευημερία του συνόλου του πληθυσμού και των
κατοίκων της Περιφέρειά σας.
Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας ο Υπουργός. Και αν μπορώ να το καταθέσω
και στα πρακτικά, αν μπορείτε να μου πείτε τη διαδικασία εδώ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και οποιαδήποτε ερώτηση καλοδεχούμενη εννοείται.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Μακεδονίας: Κύριε Τασκούδη, φαντάζομαι θέλετε να ρωτήσετε κάτι.

Κεντρικής

Εκπρόσωπος της ΓΔ Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Ευχαριστούμε για
την ενημέρωση, απλά να σημειώσω κάτι. Ότι όπως έχει γίνει και με τις υπόλοιπες
δράσεις του Κοινωνικού Ταμείου και κατόπιν συμφωνίας που είχε γίνει κατά τη
διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την έγκριση των προγραμμάτων και οι δράσεις
υγείας θα πρέπει να λάβουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν
ενεργοποιηθούν.
Ευχαριστώ.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Μακεδονίας: Παρακαλώ, ο εκπρόσωπος της ΕΣΑΜΕΑ.

Περιφέρειας

Κεντρικής
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Βασίλης Κούτσιανος, εκπρόσωπος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία
(ΕΣΑμεΑ): Καλησπέρα, Βασίλης Κουτσιάνος λέγομαι, εκπρόσωπος της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.
Καταρχάς να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για τη συμπερίληψη του
παραρτήματος για την εξειδίκευση του on-off κριτηρίου αξιολόγησης, εξασφάλιση
της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία στο φάκελο των προσκλήσεων.
Κρίνουμε ωστόσο σκόπιμο να επισημάνουμε ότι χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στον έλεγχο της σωστής εφαρμογής των παραπάνω κριτηρίων σε όλες τις
φάσεις υλοποίησης των πράξεων
-περαιτέρω εξειδίκευση, διαγωνιστικές
διαδικασίες, παραλαβή παραδοτέων- καθώς η εμπειρία του παρελθόντος έχει δείξει
ότι σωστές αρχικές προδιαγραφές ενδέχεται να χαθούν κατά την πορεία
υλοποίησης των πράξεων.
Για το λόγο αυτό ζητούμε να λάβετε απόφαση για την εκπόνηση εξειδικευμένου
οδηγού για τον έλεγχο του κριτηρίου της προσβασιμότητας των ατόμων με
αναπηρία στα έργα που υλοποιούνται και θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του
επιχειρησιακού προγράμματος στον οποίο μάλιστα θα πρέπει να επιλαμβάνονται
κριτήρια βάσει των οποίων οι ελεγκτές θα τα αξιολογούν.
Επιπρόσθετα, αυτό που ζητούμε είναι στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας τα
αποτελέσματα αυτών των ελέγχων να δημοσιοποιούνται προκειμένου να υπάρχει
δυνατότητα αξιολόγησης του έργου των ίδιων των ελεγκτών.
Επίσης όσον αφορά τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, γνωρίζουμε ότι το
κριτήριο της προσβασιμότητας και η αρχή της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας θα
περιλαμβάνεται στις προσκλήσεις των δράσεων των ΟΧΕ ωστόσο όμως
παρατηρούμε μια έλλειψη επ΄ αυτού του ζητήματος στις προσκλήσεις που αφορούν
την υποβολή προτάσεων για τη διαμόρφωση στρατηγικής ΟΧΕ.
Θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα αυτό το κενό δεδομένου ότι βάσει
του άρθρου 7 του Γενικού Κανονισμού η αρχή της μη διάκρισης και το κριτήριο της
προσβασιμότητας πρέπει να ενσωματώνονται σε όλες τις φάσεις εφαρμογής των
έργων ήτοι από τον αρχικό σχεδιασμό.
Θα είμαι σύντομος όσον αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων. Οι
δράσεις που αφορούν την απασχόληση και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, η
υλοποίηση δηλαδή των συγκεκριμένων δράσεων θα πρέπει να επιταχυνθούν και να
διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε αυτές είτε μέσω
αυξημένης μοριοδότησης κα παροχής εύλογων προσαρμογών όταν απευθύνονται
στο γενικό πληθυσμό είτε με την εφαρμογή στοχευμένων δράσεων.
Κλείνοντας όσον αφορά τις υποδομές υγείας, κοινωνικής μέριμνας και εκπαίδευσης
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην υλοποίηση των δράσεων ότι εκτός των
κτιριακών εγκαταστάσεων οι οποίες πρέπει να είναι προσβάσιμες θα πρέπει να
είναι και ο εξοπλισμός. Αξονικός τομογράφος, εργαστηριακός εξοπλισμός και
ψηφιακές βιβλιοθήκες στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ευχαριστώ.
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Προϊσταμένη
Μακεδονίας:
Παρακαλώ.

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει το λόγο;

Επειδή ο κος Τασκούδης από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης αναφέρθηκε στις
δράσεις της κοινωνικής οικονομίας, απλώς να ενημερώσουμε την Επιτροπή
Παρακολούθησης ότι σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού
Εφαρμογής έχει ήδη πραγματοποιηθεί μια συνάντηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες
του Υπουργείου Εργασίας και αναμένουμε αυτή τη στιγμή κατευθύνσεις και
εξειδίκευση των δράσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Εργασίας.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας:
Ευχαριστούμε. Θα προσπαθήσω να δώσω κάποιες συνολικές
απαντήσεις πριν κλείσουμε.
Καταρχήν ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον κ. Λογοθέτη όσο και την κυρία
Κωστοπούλου για τη μεγάλη εικόνα του ΕΣΠΑ σε επίπεδο δεικτών που μας δώσανε
και να πω ότι αυτό ήταν ένα ενθαρρυντικό στοιχείο για εμάς βλέποντας ότι σαφώς
το πρόγραμμά μας είναι άνω του μέσου όρου και μάλιστα στο επίπεδο των
δαπανών που εκ προοιμίου λέμε ότι δεν είναι ικανοποιητικό, είναι υπερτριπλάσιο.
Επίσης ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τα θετικά τους σχόλια.
Όσον αφορά το θέμα των απορριμμάτων που έθιξε ο κος Θάνου σε συνδυασμό με
την ενημέρωση που έγινε από την κυρία Κούρτελη, θέλαμε να πούμε το εξής: Ότι
δεν υπήρχε ειδική αναφορά στο θέμα των απορριμμάτων σε αυτή την Επιτροπή
Παρακολούθησης γιατί διαχειριζόμαστε το θέμα των απορριμμάτων αλλά ως
εκχώρηση από το κεντρικό πρόγραμμα του ΕΠΠΕΡΑΑ.
Σε κάθε περίπτωση ενημερώνουμε ότι υπάρχει ειδική συμφωνία με το πρόγραμμα
του ΕΠΠΕΡΑΑ και επίσης είμαστε σε απόλυτη συνεργασία με το φορέα διαχείρισης
απορριμμάτων Κεντρικής Μακεδονίας και για την τυπολογία των προσκλήσεων και
για τις γνωμοδοτήσεις και τη σειρά με την οποία θα βγουν.
Ο περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων της Κεντρικής Μακεδονίας
είναι για να έχει πια την απόφαση της έγκρισης της ΜΠΕ οπότε έχουμε οικοδομήσει
τις προσκλήσεις που αφορούν τόσο τα έργα fazing και θα ακολουθήσουν οι νέες
προσκλήσεις ανάλογα με τις προαπαιτούμενες υποδομές και έχουν αποσταλεί στη
Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΠΕΡΑΑ που έχει και την αρμοδιότητα.
Βλέπουμε πολύ θετικά το ζήτημα της επιπρόσθετης δυνατότητας χρηματοδότησης
του πακέτου Γιούνκερ. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι αρμοδιότητας της
Περιφέρειας, το έχει ακούσει ο Περιφερειάρχης και θα το δει, δεν είναι θέμα
αρμοδιότητας της Διαχειριστικής Αρχής.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας για τη δημοσιότητα και την πληροφόρηση.
Προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι είστε πολλαπλασιαστές και σας θέλουμε
συμπαραστάτες σε αυτό.
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Ήθελα να πω ότι το θέμα και όσον αφορά την τοποθέτηση του εκπροσώπου της
Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής που προφανώς θα έχουμε συνεργασία
αλλά η εξειδίκευση που έχουμε περάσει τόσο σε επίπεδο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης όσο και σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δεν
είναι συνδεδεμένη με την αιρεσιμότητα. Το έχουμε δει. Είναι αλλού για αυτό μας
επιτρέπεται να βγάλουμε την πρόσκληση. Προφανώς θα συνεργαστούμε για το
περιεχόμενο. Άλλο είναι το ένα θέμα και άλλο είναι το άλλο. Αιρεσιμότητα δεν έχει
γιατί το έχουμε δει αλλιώς δεν θα το προχωρούσαμε.
Ο εκπρόσωπος της ΠΕΔ δεν είναι εδώ, το θέμα των αρδευτικών δεν περιλαμβάνεται
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από δυο ταμεία. Είναι ένα
θέμα που θα το δούμε με το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.
Σε σχέση με την τοποθέτηση της ΕΥΣΕΚΤ. Προφανώς στην περιγραφή της δράσης
περιλαμβάνονται οι ΡΟΜΑ και μπορούμε να βάλουμε στις ενδεικτικές δράσεις το
bullet σε σχέση με τις δράσεις ΡΟΜΑ. Η άποψή μου είναι και το έχουμε συζητήσει
ότι είναι παρακινδυνευμένο να βάλουμε ολοκληρωμένες δράσεις ΡΟΜΑ εξαιτίας
και του προϋπολογισμού που έχουμε και επίσης θα μας δεσμεύσει ακριβώς στη
συνέργεια οπότε μπορούμε να βάλουμε μια ενδεικτική δράση, δράσεις ΡΟΜΑ, και
προφανώς να συμπεριλάβουμε διότι το ολοκληρωμένο προϋποθέτει σχέδιο κλπ.
Όσον αφορά το σχέδιο, το πλάνο αξιολόγησης προφανώς είναι αποδεκτά, το έχουμε
κάνει σε συνεργασία. Είναι πολύ θετικός ο προγραμματισμός που εκφράστηκε από
την Επιτελική Δομή του Περιβάλλοντος και τον αναμένουμε για να τον δούμε.
Σε σχέση με τη ΓΓΕΤ κύριε Χατζηπαραδείση, πρέπει να τονίσω ότι ο συντονισμός
περιφερειακών και κεντρικών πολιτικών σε σχέση με τη RIS είναι ένα ζητούμενο το
οποίο υπερβαίνει τη διετία, μακάρι να συμβεί αλλά αν δεν συμβεί αντιλαμβάνεσθε
ότι είμαστε υποχρεωμένοι όπως το κεντρικό Υπουργείο προχωράει σε κάποιες
προσκλήσεις συνεκτιμώντας το σύνολο και το έχουμε στην εμπειρογνωμοσύνη να
προχωρήσουμε στις προσκλήσεις.
Όσον αφορά τον εκπρόσωπο της ΕΥΚΕ προφανώς είμαστε ενημερωμένοι για το
χρονοπρογραμματισμό του πληροφοριακού συστήματος και θα έχουμε δυνατότητα
να δώσουμε εισροή υπό δύο προϋποθέσεις. Ένα όταν έχουμε ΕΦΔ γιατί τώρα δεν
έχουμε και δεν μπορούμε να το πούμε και δύο όταν παραλάβουμε τις προτάσεις
προκειμένου να γίνει η παραμετροποίηση.
Σε σχέση με την ενημέρωση του τομέα πολιτικής υγείας. Οι δυο συναντήσεις στις
οποίες αναφερθήκατε και έχουμε παρευρεθεί ως Περιφέρεια δεν είχαν την ίδια
στοχοθεσία εξειδίκευσης. Άρα μένουμε στη συνάντηση την τελευταία η οποία
άλλαξε τη στοχοθεσία εξειδίκευσης όπως παρουσιάζεται και στην επιστολή.
Θα αναμέναμε διότι γνωρίζετε ότι θα γίνουν επιτροπές παρακολούθησης, δεν
σημαίνει κάτι επειδή είμαι η πρώτη Επιτροπή, να είχε υποβληθεί κάτι ή να είχε
περιγραφεί κάτι τουλάχιστον ενδεικτικά σε επίπεδο προϋπολογισμού κλπ.
Έχουμε την εκκρεμότητα ότι όταν θα υποβληθεί η εξειδίκευση θα πρέπει να
κρίνουμε αν είναι εφικτή, τεκμηριωμένη και χρονοδιαγραμματικά αν μας αποδίδει
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κάτι. Άρα αναμένεται να κάνουμε αυτή τη συνεργασία και προφανώς αναμένεται
και η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σε σχέση με τις παρατηρήσεις του εκπροσώπου της ΕΣΑΜΕΑ. Τα θέματα αυτά
επειδή έχουμε επικοινωνία τα γνωρίζουμε, θεωρούμε ότι ο εξειδικευμένος οδηγός
ελέγχων είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί με το κεντρικό
Υπουργείο ώστε να βγει ενιαιοποιημένα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν μια
περιφερειακή επιτροπή παρακολούθησης να πάρει μια απόφαση και μια άλλη να
μην την πάρει. Και οι διαδικασίες είναι οριζόντιες, οι εκπρόσωποι κεντρικά των
υπουργείων είναι εδώ και νομίζω ότι μπορούν να το δουν.
Επίσης σε σχέση με τη δημοσίευση αποτελεσμάτων ελέγχων αυτό ακουμπάει στο
σύστημα και πρέπει να το δούμε και αυτό, τα αποτελέσματα ελέγχων και οι
συστάσεις είναι εμπιστευτικά. Βγάζουμε κάποια δείγματα τα οποία δημιουργούν
οδηγούς για βελτιώσεις αλλά γενικώς δεν δημοσιοποιούνται συμπεράσματα
ελέγχων γιατί είναι εμπιστευτικά ως προς τον ελεγχόμενο.
Όσον αφορά τις στρατηγικές των ΟΧΕ, έχετε δει προς τα πού έχουμε βγάλει τις
προσκλήσεις, ποιες είναι οι αστικές αρχές και νομίζω ότι κατά τη διαδικασία
συγκρότησης των στρατηγικών και των σχεδίων δράσης θα πρέπει να αποκτήσετε
μια επικοινωνία μαζί τους ώστε να συμπεριληφθούν στα σχέδια δράσης τους. Εμείς
αναμένουμε τις προτάσεις από τις αστικές αρχές.
Για το θέμα της αυξημένης μοριοδότησης των δράσεων της απασχόλησης και της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας και αυτό είναι ένα κεντρικό θέμα που θα μπορεί να
το δει κάποια στιγμή η ΕΥΣΕΚΤ νομίζω με την οποία έχουμε μια πάρα πολύ καλή
συνεργασία στα οριζόντια ζητήματα. Προφανώς υπάρχει το θέμα εκτός των
υποδομών και στους εξοπλισμούς, διότι αποτελεί κριτήριο.
Δεν ξέρω αν δεν έχω απαντήσει κάπου, αν δεν έχω θα περάσουμε.. Παρακαλώ.
Γιάννης Σαρρής, εκπρόσωπος Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής: Θα
μπορούσα να απαντήσω σχετικά με το θέμα με τις προσκλήσεις μετά στο 10, τις δυο
δράσεις που είπατε προηγουμένως;
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Μακεδονίας: Όσον αφορά την αιρεσιμότητα μόνο.

Περιφέρειας

Κεντρικής

Γιάννης Σαρρής, εκπρόσωπος Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής: Ναι, όσον
αφορά αυτό. Θα ήθελα να αναφέρω ότι προφανώς και καλά κάνατε και το βγάλατε
γιατί δεν εμπίπτει στην αιρεσιμότητα που υπάρχει στο θεματικό στόχο 2 αλλά
αντίστοιχα και οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας δεν περιορίζονται στο
θεματικό στόχο 2.
Επομένως στο κομμάτι που υπάρχει με τη συνεργασία με τα υπουργεία, με τις
περιφέρειες αναφέρεται στα έργα του ΠΕ. Επομένως καλό θα είναι να
δημιουργήσουμε και εμείς για καλό της χώρας όχι μόνο για το μεταξύ μας, έναν
κεντρικό συντονισμό σε όλα τα έργα του ΠΕ ώστε να επιτυγχάνουμε τα καλύτερα
αποτελέσματα ειδικά όταν σαν χώρα έχουμε ορίσει ότι τα έργα του ΠΕ και ο τομέας
της πληροφορικής θα είναι μια από τις εναρκτήριες δυνάμεις για την οικονομία και
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γιατί δεν νομίζω ότι και το να καλύψουμε την αιρεσιμότητα είναι απλά ένα τικ,
κάνω μια γενική γραμματεία και τελείωσε.
Χρειάζεται ουσιαστική συνεργασία αποβλέπω σε αυτήν, νομίζω ότι θα την έχουμε.
Για την καλή έναρξη συνεργασίας νομίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και
πριν εκδοθεί αυτή η πρόσκληση. Για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα,
μπορεί να είναι μια χαρά όλα.
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Σίγουρα προσβλέπουμε στη συνεργασία γιατί έχουμε και έναν άξονα
και κυρίως τις υποδομές του ΠΕ, πέραν της αιρεσιμότητας. Το περιεχόμενο πρέπει
να το δούμε μαζί.
Τώρα, όσον αφορά τη συνεργασία στις συγκεκριμένες προσκλήσεις θα πρέπει να
την οικοδομήσετε με την επιτελική του Υπουργείου Παιδείας διότι εμάς από εκεί
έρχονται οι εξειδικεύσεις.
Λοιπόν, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο προχωράμε στις αποφάσεις και τα
συμπεράσματα. Θα τα βλέπετε για να μην διαβάζουμε.
Βλέπετε; Όχι, να διαβάσουμε. Θα το μεγαλώσουμε. Ωραία, περνάμε τα τυπικά, τη
σύγκλιση κλπ. Την ημερήσια διάταξη, την έγκριση των πρακτικών, την εισήγηση του
Προέδρου. Την παρακολούθηση.
Εδώ να σταματήσουμε λίγο. Ωραία, εδώ είναι το συν στοιχείο, καταγράφεται
υπερκάλυψη του 7% και η πρόθεση προσέγγιση του δημοσιονομικού στόχου και
γίνεται αναφορά και τα στοιχεία του προγράμματος.
Πάμε πιο κάτω, η εξειδίκευση. Είναι συγκεκριμένες δράσεις. Μεθοδολογία,
κριτήρια, η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης που περιλαμβάνει και την
εισήγηση του κ. Κωστάρα και επιπρόσθετα της ΕΑΣ.
Οι ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις όσον αφορά εμάς και την εισήγηση της
ΕΑΣ. Εδώ είναι η εισήγηση για την κάλυψη των αιρεσιμοτήτων, το περιεχόμενο του
σχεδίου 2 αξιολόγησης έτσι όπως συμπληρώνεται από την τοποθέτηση της ΕΥΣΕΚΤ.
Τις κρατικές ενισχύσεις. Η υλοποίηση στρατηγικής επικοινωνίας με τις προσθήκες
της ΕΑΣ. Και τέλος το θέμα της απάτης. Εγκρίνεται; Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

