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Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στις εργασίες
της 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματός μας. Έχετε
όλοι το πρόγραμμα και την ημερήσια διάταξη. Θα παρακαλέσω για την έγκριση της
ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής
Παρακολούθησης.
Ευχαριστώ.
Παρακαλώ των Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας να κάνει την κεντρική του
εισήγηση.
Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας: Ευχαριστώ πολύ
Κα Ωραιοπούλου και Χρόνια Πολλά σήμερα. Η Προϊσταμένη της Διαχειριστικής μας
Αρχής, της καλύτερης της Ελλάδας θα τολμήσω να πω, γιορτάζει. Θέλω να σας
καλωσορίσω όλες και όλους στην σημερινή αυτή 3η Επιτροπή Παρακολούθησης του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειάς μας 2014-2020.
Όπως γνωρίζετε, τα είπαμε και εχτές για όσους μας τιμήσατε με την παρουσία σας
στη χτεσινή εκδήλωση, το ΕΣΠΑ αποτελεί για εμάς ένα από τα σημαντικότερα
χρηματοδοτικά εργαλεία της Περιφέρειάς μας. Είναι πράγματι ο κρίκος, ο κρίσιμος
κρίκος στην αλυσίδα μετάβασης από την επανεκκίνηση της οικονομίας μας στην
ανάκαμψη και από εκεί στο μεγάλο ζητούμενο που φυσικά είναι η ανάπτυξη.
Ακριβώς αυτό κάνουμε όλο αυτό τον καιρό μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος. Προχωράμε σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που συμβάλουν στην
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Έχουμε θέσει 4 βασικούς
στόχους στην περιφερειακή μας στρατηγική για την ανάπτυξη. Πρώτον τη μετάβαση
της περιφερειακής μας οικονομίας σε ένα νέο και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο,
δεύτερον την προστασία και αειφορική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και
των φυσικών πόρων και τρίτον την ολοκλήρωση των μεταφορικών υποδομών και
των δικτύων. Τέταρτον, την υποστήριξη αναβάθμισης των προσόντων του
ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειάς μας, την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη
διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι, και νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει
να βγει από τη σημερινή μας συνάντηση, το ΕΣΠΑ είναι χρήμα, και χρόνος και χρήμα
και υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια, τα οποία με
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κάνουν να ανησυχώ αρκετά. Εμείς από την πλευρά μας κινηθήκαμε γρήγορα και
αποτελεσματικά πετυχαίνοντας τη γρήγορη κίνηση που χρειάζεται η τοπική μας
οικονομία. Ενεργοποιήσαμε ήδη το 83,7% του συνόλου του νέου προγράμματος.
Έχουμε εκδώσει 71 προσκλήσεις ήδη, ύψους 667 εκατομμυρίων ευρώ, έχουμε
εντάξει 183 έργα συνολικού προϋπολογισμού 513 εκατομμυρίων ευρώ,
συμβασιοποιήσαμε ήδη έργα σε ύψος 340,4 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι σήμερα,
συνολικά στο νέο πρόγραμμα η απορρόφηση ξεπερνάει τα 154 εκατομμύρια ευρώ.
Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κάνει πια
πρωταθλητισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε στις κορυφαίες θέσεις μεταξύ των
Περιφερειών σε ολόκληρη την Ευρώπη τόσο σε απορρόφηση πόρων αλλά και στην
υλοποίηση έργων στο νέο ΕΣΠΑ και δε σας το κρύβω, στόχος μας και θα τον
πετύχουμε είναι να παραμείνουμε σε αυτές τις κορυφαίες θέσεις πανευρωπαϊκά σε
όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Αυτό γιατί τα χρήματα από τα ευρωπαϊκά ταμεία είναι τα μόνα σήμερα στην
Ελλάδα της κρίσης που μπαίνουν κατευθείαν στην πραγματική μας οικονομία.
Δημιουργούν ρευστότητα που είναι απαραίτητη για να κινηθεί η αγορά, για να
μπορέσουν οι τοπικές μας επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, για να
δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις, για να παραχθεί πλούτος στον τόπο μας, να
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και εισόδημα. Στη χτεσινή εκδήλωση, είχαμε τη
δυνατότητα αναλυτικά να αναφερθούμε σε έργα και δράσεις που κάνουμε όλο
αυτό το διάστημα. Οπότε δε θα σας κουράσω με αυτά. Ενδεικτικά μόνο θα
αναφερθώ σε όσα ξεκινήσαμε να υλοποιούμε και κυρίως σε έργα που ξεκινάμε
άμεσα.
Πρώτα από όλα θα αναφερθώ στην επιχειρηματικότητα. Στο προσεχές διάστημα
ανοίγουμε προσκλήσεις ύψους 133 εκατομμυρίων ευρώ αποκλειστικά για την
επιχειρηματικότητα, 104 εκατομμύρια ευρώ για τα επιχειρηματικά σχέδια της
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων, 18
εκατομμύρια ευρώ για την ενδυνάμωση της έρευνας και της καινοτομίας, την
ενίσχυση των ιδιωτικών ερευνητικών υποδομών, την ανάπτυξη συνεργασιών
μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων και 11 εκατομμύρια ευρώ για την
παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και τη βελτίωση των παρεχόμενων
ψηφιακών υπηρεσιών από δημόσιους φορείς προς τους πολίτες και επιχειρήσεις
της Περιφέρειάς μας.
Περνάω τώρα μετά την επιχειρηματικότητα σε έναν άλλο σημαντικό πυλώνα του
προγράμματός μας που ξεκινάει και αναφέρομαι στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης. Πρόκειται για το στρατηγικό μας σχέδιο για την ανάπτυξη των μεγάλων
προκλήσεων στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας, όπως οι οικονομικές,
περιβαλλοντολογικές, κλιματικές, δημογραφικές και κοινωνικές προκλήσεις, που
δυστυχώς λόγω της κρίσης τα τελευταία χρόνια εντάθηκαν. Οι περιοχές που θα
εφαρμοστούν οι στρατηγικές αυτές θα είναι σε δύο επίπεδα. Πρώτον, στο επίπεδο
της μητροπολιτικής λειτουργίας και ανάπτυξης του πολεοδομικού συγκροτήματος
της Θεσσαλονίκης που αποτελεί, και το υπογραμμίζω αυτό και θέλω να συγχαρώ τη
Βούλα την Πατουλίδου, την Αντί-Περιφερειάρχη της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης
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και την εξαιρετική δουλειά που κάνει με τους συνεργάτες της σε αυτό το πεδίο,
αποτελεί αντικείμενο διακριτής και διαφοροποιημένης στρατηγικής. Η περιοχή
εφαρμογής της στρατηγικής αυτής περιλαμβάνει το σύνολο της έκτασης των εξής
δήμων: Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, ΚορδελιούΕυόσμου, Νεάπολης-Συκεών, Παύλου Μελά, Πυλαίας-Χορτιάτη και το Καλοχώρι του
Δήμου Δέλτα. Κοινώς, το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.
Δεύτερον, σε σημαντικά αστικά κέντρα της Περιφέρειας πέραν της Θεσσαλονίκης
που είναι άνω των 10 χιλιάδων κατοίκων. Στην περίπτωση αυτή, ακολουθήθηκε η
ανταγωνιστική διαδικασία για την επιλογή των στρατηγικών της βιώσιμης αστικής
ανάπτυξης. Τον Ιούλιο του 2017 εγκρίναμε 7 ολοκληρωμένες στρατηγικές βιώσιμης
ανάπτυξης συνολικού προϋπολογισμού 106,4 εκατομμυρίων ευρώ. Περνάω
γρήγορα τώρα, στα έργα αναβάθμισης, βελτίωσης και επέκτασης του δικτύου
υποδομών της Περιφέρειάς μας, όπου εκεί θα αναφερθώ πρώτα από όλα στην
ολοκλήρωση των οδικών συνδέσεων και των μεταφορών στην Κεντρική Μακεδονία,
ότι έχουμε εντάξει ήδη έργα προϋπολογισμού 382 εκατομμυρίων ευρώ.
Αναφέρομαι στο τμήμα Θέρμη-Γαλάτιστα στον οδικό άξονα ΘεσσαλονίκηςΠολυγύρου, στην παράκαμψη Αρναίας, στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης-ΚιλκίςΔοϊράνης, στο τμήμα από Εγνατία – Νέα Σάντα και το τμήμα νέα είσοδος Κιλκίς, την
περιφερειακή οδό Κατερίνης, την αναβάθμιση της εσωτερικής περιφερειακής
Θεσσαλονίκης από τον κόμβο Κ16, τον οποίο παραδώσαμε, στη Λαχαναγορά ως τον
Κ5 στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής σύνδεσης
του λιμένα Θεσσαλονίκης με το υπόλοιπο δίκτυο και φυσικά μια σειρά από άλλα
έργα μικρότερης ή ίσης σημασίας. Αυτά είναι έργα που αλλάζουν τον τόπο μας.
Αυτά είναι έργα που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να πετύχουμε την
ανάπτυξη στον τόπο μας.
Θυμίζω ότι είμαστε μία Περιφέρεια με εγγύτητα στις χώρες στα σύνορά μας, με
λιμάνι-πύλη εισόδου, με διεθνές αεροδρόμιο, με ένα ολοκληρωμένο πια μετά από
αυτές τις παρεμβάσεις δίκτυο υποδομών και μεταφορικών υποδομών.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πλέον, με τα έργα αυτά που γίνονται σε επίπεδο
υποδομών η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία μπορεί πραγματικά να
αποτελέσει τα επόμενα χρόνια την ατμομηχανή ανάπτυξης ολόκληρης της χώρας.
Αυτός ήταν ο στόχος μας και αυτός θα παραμείνει ο στόχος μας μέχρι να το
πετύχουμε. Πλέον έχουμε όλα τα χαρακτηριστικά και όλες τις προϋποθέσεις για να
το κάνουμε. Και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στη Βόρεια Ελλάδα και
την Κεντρική Μακεδονία.
Περνάω γρήγορα στην επέκταση και αναβάθμιση των δομών και υποδομών υγείας,
όπου εκεί αξιοποιούμε 32,4 εκατομμύρια ευρώ. Αναφέρομαι στα έργα κτιριακών
υποδομών και εξοπλισμού στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης και στο Γενικό
Νοσοκομείο της Βέροιας, καθώς και ένα σημαντικό έργο για μας, προμήθειας 15
ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Κεντρική Μακεδονία. Τρίτον, περνάω
επιγραμματικά στην ανάπτυξη των κτιριακών υποδομών προσχολικής και σχολικής
εκπαίδευσης, που εκεί εξασφαλίσαμε 29 εκατομμύρια ευρώ. Στην συνέχεια περνάω
στον πολιτισμό, για τη βελτίωση και επέκταση μουσειακών υποδομών
αξιοποιούνται 4,4 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ να σημειώσω ότι έχουμε εντάξει το έργο
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της ολοκλήρωσης του σημαντικού - και το υπογραμμίζω και διεθνούς εμβέλειας,
ισάξιο του Μουσείου της Ακρόπολης που ολοκληρώθηκε πριν λίγα χρόνια στην
Αθήνα - Νέο Μουσείο Βεργίνας. Του πολυκεντρικού αυτού Μουσείου Βεργίνας, το
οποίο θα αποτελεί ένα πραγματικό κόσμημα και στο οποίο θα επενδύσουμε πολλά
όχι μόνο στον πολιτισμό, αλλά και στην προσπάθεια που κάνουμε και για την
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας.
Επιπρόσθετα αξιοποιούνται 16,2 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία,
αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη σημαντικών άλλων αρχαιολογικών χώρων
και μνημείων της Περιφέρειας και ακόμη 4,3 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη
σημαντικών καθιερωμένων εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού, όπως - και το
αναφέρω γιατί είναι και οι μέρες που τρέχει τώρα - το Φεστιβάλ Κινηματογράφου.
Ένας πραγματικά σημαντικός θεσμός για τη χώρα, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη,
αλλά και το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, η Μπιενάλε και
άλλες.
Τέλος – προσέξτε – έχουμε προβλέψει και δεσμεύσει και αυτό δε πρόκειται να
αλλάξει, αποτελεί προσωπική μου δέσμευση, 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την
Αμφίπολη. Και αναμένουμε από το Υπουργείο Πολιτισμού τις επόμενες μέρες να
υποβάλλει το διορθωμένο τεχνικό δελτίο και αμέσως μετά … υπεβλήθη μόλις
προχτές, άρα λοιπόν χαίρομαι που η σημερινή μέρα έρχεται να επιβεβαίωσει αυτό
που είχαμε συμφωνήσει και μάλιστα θα έλεγα μερικές μέρες νωρίτερα, γιατί είχαμε
συμφωνήσει για τα μέσα του μήνα. Επομένως, καλωσορίζω το νέο αυτό τεχνικό
δελτίο του Υπουργείου Πολιτισμού. Περιμένουμε να το δούμε ότι όλα είναι εντάξει
και εφόσον είναι έτσι να είστε βέβαιοι ότι αμέσως θα ξεκινήσουμε την ανάδειξη
αυτού του παγκοσμίου εμβελείας ιστορικού μνημείου της Μακεδονίας. Ένα
μακεδονικό μνημείο, με χαρακτηριστικά σημαντικά όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά
για όλο τον κόσμο.
Πέμπτο, ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι δράσεις μας για το περιβάλλον. Με στόχο την
αντιμετώπιση των πυρκαγιών εντάξαμε το έργο εξοπλισμού του Πυροσβεστικού
Σώματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με προϋπολογισμό 2,7 εκατομμύρια
ευρώ, αλλά και για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες εντάξαμε
έργα ύψους 36,8 εκατομμυρίων ευρώ για να φτάσω τέλος στον τελευταίο άξονα
που θέλω να αναφερθώ, στη δράση για την κοινωνική ένταξη και αλληλεγγύη.
Εδώ, σημειώνω ότι ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε
ρίξει ιδιαίτερο βάρος. Όπως έχω πει πάρα πολλές φορές στα χρόνια αυτά της κρίσης
με τις πολιτικές μας δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν πολίτη μόνο του και
κανέναν πολίτη πίσω. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε με όλα τα μέσα που
διαθέτουμε αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη. Έχουν εκδοθεί λοιπόν 30
προσκλήσεις συνολικού ύψους 83,2 εκατομμυρίων ευρώ και εντάχθηκαν έργα
συνολικού προϋπολογισμού 63 εκατομμυρίων ευρώ. Υποστηρίζουμε 14 χιλιάδες
γονείς εξασφαλίζοντας τη διάθεση για τα παιδιά τους σε βρεφονηπιακούς και
παιδικούς σταθμούς, υποστηρίζουμε 450 γονείς παιδιών με αναπηρία με θέσεις για
τα παιδιά αυτά σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και βρεφονηπιακούς
σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας. Υποστηρίζουμε ακόμη 7 δομές κέντρων και
ξενώνων κακοποιημένων γυναικών με περισσότερες από 550 ωφελούμενες
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γυναίκες και παιδιά. Διασφαλίσαμε τη λειτουργία 8 κέντρων ημερήσιας φροντίδας
ηλικιωμένων με 255 συμπολίτες μας ωφελούμενους και αξιοποιήσαμε 2,4
εκατομμύρια ευρώ διασφαλίζοντας τη λειτουργία των ανοικτών κέντρων ημέρας.
Και βέβαια, όπως είπα και εχτές το βράδυ, στηρίζουμε παντού σε κάθε γωνιά της
Περιφέρειάς μας τα κοινωνικά ιατρεία, τα κοινωνικά φαρμακεία, τα κοινωνικά
παντοπωλεία και τα συσσίτια και θέλω στο σημείο αυτό να συγχαρώ και να
ευχαριστήσω για την συνεργασία τους όλους τους φορείς. Όχι μόνο για τα έργα
κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά για όλα τα έργα που εκτελούμε, για το γεγονός ότι η
Περιφέρειά μας είναι πρώτη εδώ και 3 χρόνια σε απορροφήσεις σε όλη την Ελλάδα
και στο μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου τομέα και το γεγονός ότι κατέχουμε από
τις πρώτες θέσεις πανευρωπαϊκά, αλλά και το γεγονός ότι βραβευτήκαμε πριν δύο
μήνες ως η Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης από την Κομισιόν και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών.
Για όλα αυτά θέλω να ευχαριστήσω τους φορείς. Τους φορείς που έχουμε μία
εξαιρετική συνεργασία, δήμους, Επιμελητήρια, Πανεπιστήμια, φορείς του
πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας, τις ίδιες τις κοινωνίες και τους πολίτες που
συμμετείχαν στην κατάρτιση και διαμόρφωση αυτού του Προγράμματος. Γιατί,
όπως επίσης είπα εχτές και θα το επαναλάβω και σήμερα, το μυστικό της επιτυχίας
των Περιφερειών σε σχέση με την εποχή που το ΕΣΠΑ διαχειριζόταν η κεντρική
Κυβέρνηση έχει να κάνει με το γεγονός της εγγύτητας της Περιφέρειας με τα
προβλήματα και τις προκλήσεις της κάθε περιοχής. Και για αυτό το λόγο, θέλω
πραγματικά να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους τους φορείς που εδώ ενωμένοι
σε αυτή την Περιφέρεια και τους 38 Δημάρχους που κάποιοι εξ αυτών είναι σήμερα
εδώ και τους ευχαριστώ, έχουμε δώσει μία μεγάλη μάχη ταχύτητας, γιατί όπως είπα
στην αρχή, το ΕΣΠΑ είναι χρόνος είναι και χρήμα.
Τώρα, θα εστιάσω σε τέσσερα οριζόντια και κομβικά ζητήματα και θα ήθελα εδώ
παρακαλώ πολύ την προσοχή, γιατί θέλω να μπω στον κύριο λόγο αν θέλετε για τον
οποίο βρισκόμαστε σήμερα το πρωί εδώ. Είναι θέματα που πρέπει να λυθούν και
μάλιστα άμεσα. Πρώτο βασικό ζήτημα και ιεραρχικά πρώτο, η επιλογή ενδιάμεσου
φορέα για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στα περιφερειακά προγράμματα.
Είναι απαράδεκτο το ότι μέχρι σήμερα δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Η
κρισιμότητα της επίλυσης του τρόπου επιλογής του ενδιάμεσου φορέα έχει να
κάνει τόσο με την επίτευξη των στόχων των Περιφερειακών Προγραμμάτων όσο
κυρίως με τη δυνατότητα προκήρυξης των δράσεων που αφορούν στην ενίσχυση
των επιχειρήσεων, κάτι που όπως αντιλαμβάνεστε σε τέτοιες εποχές κρίσης θα έχει
άμεσο αποτέλεσμα στις τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή, αναφερόμαστε όλοι στην
ανάπτυξη, στην προσπάθεια τόνωσης της οικονομίας και έχουμε ακόμη και σήμερα
μετά από 3 χρόνια παγωμένο αυτό το θέμα; Ζητώ από την Κυβέρνηση λύση.
Είμαστε σε συνεχή διαδικασία συζήτησης με το αρμόδιο Υπουργείο, ακόμη όμως
παραμένει ασαφής ο τρόπος οι διαχειριστικές αρχές των Περιφερειών θα
προχωρήσουν στην έκδοση πρόσκλησης για την επιλογή ενδιάμεσου φορέα.
Προέκυψαν ορισμένα νομικά και διαχειριστικά ζητήματα, τα οποία όμως μέχρι
σήμερα δεν έχουν απαντηθεί. Επίσης – προσέξτε – σημαντικά προβλήματα
παρουσιάζει το πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων, η δυσλειτουργία του
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οποίου επηρεάζει την έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων κρατικών ενισχύσεων και
την αντίστοιχη επίτευξη των στόχων του Προγράμματος. Είμαστε επίσης και για
αυτό το θέμα σε συνεχή επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο και τον Γενικό
Γραμματέα και θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς, γιατί δεν έχουμε
άλλο χρόνο, θα έχει επιλυθεί το θέμα γιατί πρέπει άμεσα στις αρχές του 2018 να
ξεκινήσουμε τις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Δεν μπορούμε να
καθυστερήσουμε άλλο.
Δεύτερο ζήτημα, η ενεργοποίηση των δράσεων του τομέα της υγείας. Έχω
αναφερθεί επίσης πάρα πολλές φορές στο ζήτημα. Στο πλαίσιο του θεματικού
στόχου 9 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου των Περιφερειακών Προγραμμάτων,
σε όλα τα ΕΣΠΑ και το ξέρετε καλά όλοι σας, έχουν δεσμευτεί σημαντικοί πόροι του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείο για τη χρηματοδότηση δράσεων στον τομέα της
υγείας, οι οποίοι όμως μέχρι σήμερα παραμένουν ανενεργοί. Και εδώ
καθυστέρηση. Το Υπουργείο Υγείας σχεδιάζει την χρηματοδότηση δράσεων
πρωτοβάθμιας υγείας, ψυχικής υγείας και των εξαρτήσεων από τους πόρους
αυτούς και έχει αποσταλεί το σχετικό έγγραφο της εξειδίκευσης, όπως όμως έχει
επισημάνει σε έγγραφα των Διαχειριστικών Αρχών των Περιφερειών αλλά και κατά
τη διάρκεια αλλεπάλληλων συναντήσεων που είχαμε όλο το προηγούμενο
διάστημα με το Υπουργείο Υγείας και με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν για την ενεργοποίηση
αυτών των δράσεων.
Πρώτον, η διαβούλευση των αρμοδίων Εθνικών Αρχών με τις Περιφέρειες της
χώρας για τον προσδιορισμό του οδικού χάρτη του συνόλου των δράσεων υγείας
ανά Περιφέρεια. Δεύτερον, η επιβεβαίωση της σύμφωνης γνώμης της Ευρώπης για
το σύνολο των δράσεων στον τομέα της υγείας - και το υπογραμμίζω εδώ - όχι μόνο
των δράσεων για την πρωτοβάθμια υγεία, ώστε να αναδειχθούν στο μέλλον και να
προλάβουμε, αν θέλετε, να μην αναδειχθούν στο μέλλον προβλήματα μη
επιλεξιμότητας δαπανών. Τρίτον, χρειάζεται ένα σαφές και δεσμευτικό
χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των δράσεων, καθώς η υλοποίησή τους απαιτεί
χώρους και εξοπλισμό που σήμερα δεν υπάρχει και πρέπει να εξασφαλιστεί από το
Υπουργείο Υγείας πριν την έναρξη υλοποίησης των δράσεων. Αυτά τα τρία είναι.
Τρίτο ζήτημα, η ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας. Εμείς έχουμε εξειδικεύσει αυτή τη δράση ήδη πριν από ένα
χρόνο, τον Σεπτέμβριο του 2016, άλλωστε μέχρι την έγκριση του νέου κανονισμού
ενεργειακής απόδοσης που έγινε στις 12 Ιουλίου του 2017 δεν μπορούσε να
εκδοθεί πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων. Η αλλαγή του ΚΕΝΑΚ απαιτεί
πλέον να υπάρξει ένα ενιαίο σχέδιο πρόσκλησης και το οποίο θα επεξεργαστεί η
επιτελική δομή ενέργειας. Αυτό όμως, πρέπει να γίνει άμεσα, να καθοριστούν
δηλαδή άμεσα με σαφήνεια οι προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να διασφαλίζουν οι
υποψήφιοι δικαιούχοι προκειμένου οι προτάσεις αυτές να είναι συμβατές με τον
νέο ΚΕΝΑΚ, γιατί διαφορετικά θα πάθουμε ζημιά. Αυτά είναι τα τρία βασικά
προβλήματα σήμερα.
Και άφησα για το τέλος ένα κομβικό ζήτημα, ένα ζήτημα που κατά την άποψή μας
πρέπει να λυθεί άμεσα. Αναφέρομαι φυσικά στα έργα του φυσικού αερίου στην
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Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Εδώ λοιπόν, υπάρχει καθυστέρηση και
οφείλεται ανάμεσα σε άλλα στην εφαρμογή του περιβόητου νόμου 4412 του 2016
για ανάθεση και εκτέλεση έργων, καθώς στον νόμο αυτό δεν προβλέπονται με
σαφήνεια οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι εταιρείες φυσικού αερίου
για την υλοποίηση του έργου κατασκευής φυσικού αερίου στις Περιφέρειες.
Θυμίζω εδώ, για ίσους έχετε έρθει από την υπόλοιπη Ελλάδα, ότι είμαστε από τις
ελάχιστες Περιφέρειες στη χώρα - και αυτό αποτελούσε δέσμευσή μου προσωπική που προχωρά στη σύνδεση των μεγάλων πόλεων της Περιφέρειάς μας με το δίκτυο
του φυσικού αερίου.
Άρα και εδώ υπάρχει καθυστέρηση. Πραγματοποιήσαμε συνάντηση στην Αθήνα με
τη συμμετοχή όλων των αρμοδίων φορέων, συμφωνήθηκε από τη ΔΕΔΑ των
διαδικασιών για την εκτέλεση των έργων, στα σημεία που δεν καλύπτονται από τις
διατάξεις του νόμου αυτού του 4412. Και συμφωνήσαμε επίσης των αποστολή των
διαδικασιών αυτών που θα συγγραφούν, στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων για την παροχή σύμφωνης γνώμης προκείμενου στη συνέχεια να
υιοθετηθούν από την εταιρεία με απόφαση του Δ.Σ. Αυτό που είχα πει και τότε. Και
το έχω επαναλάβει και πολλές φορές και το λέω και με τη σημερινή ευκαιρία, είναι
ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να επιταχυνθεί, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα τα
έργα φυσικού αερίου. Εμείς ως Περιφέρεια - τα θυμάστε, είχα αναφερθεί σε αυτό
στην περσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης - έχουμε δεσμεύσει 35
εκατομμύρια ευρώ και έχουμε από τις αρχές του 2017 ανοιχτή την πρόσκληση για
την ΔΕΔΑ και την ΕΔΑ Θεσσαλονίκης. Ζητούμε λοιπόν να ολοκληρωθεί άμεσα, το
συντομότερο δυνατόν, τα γραφειοκρατικά ζητήματα και να βγουν τα τεχνικά δελτία,
ώστε να ενταχθούν και αυτά τα έργα και να αρχίσει η υλοποίησή τους εντός του
2018.
Κλείνοντας λοιπόν, θα πω ότι έχει έρθει η ώρα να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι
έχουμε να καλύψουμε ένα μαραθώνιο τρέχοντας κατοστάρι. Ξεκινήσαμε γρήγορα
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προχωράμε δυνατά, χρειάζεται όμως όλοι
και κυρίως το κράτος να κρατήσει το ρυθμό μας. Αυτή την ώρα η μεγάλη
πλειοψηφία των δημοσίων επενδύσεων στην πατρίδα μας στηρίζεται όπως είπα και
στην αρχή στο ΕΣΠΑ. Και μάλιστα η ρευστότητα και οι δημόσιες επενδύσεις από
τους πόρους των ευρωπαϊκών αυτών διαρθρωτικών ταμείων έχουν έναν από τους
υψηλότερους πολλαπλασιαστές. Δεν μιλάμε λοιπόν μόνο για απορρόφηση,
βλέπουμε στην πράξη την προστιθέμενη αξία αυτών των πόρων. Στοχεύουμε στην
πραγματική αξιοποίηση αυτών των πόρων για να εκσυγχρονίσουμε τις υποδομές
μας, να διευκολύνουμε την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις και τελικά τους
ίδιους τους πολίτες.
Συνοψίζω: με τη σημερινή συνεδρίαση της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του
Προγράμματός μας προχωράμε στην εξειδίκευση δράσεων συνολικού
προϋπολογισμού 185 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία 22 εκατομμύρια αφορούν
στην ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρειά μας, 42
εκατομμύρια σε δράσεις που περιλαμβάνονται στα προγράμματα βιώσιμης αστικής
ανάπτυξη των σχεδίων που έχουμε εγκρίνει και υλοποιούνται, 30 εκατομμύρια
ευρώ για αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, 40 εκατομμύρια ευρώ για υποδομές
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βελτίωσης ποιότητας και διασφάλισης του πόσιμου νερού, 6 εκατομμύρια ευρώ για
εξοπλισμό και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας, 1,5
εκατομμύριο ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού για την Ελληνική Αστυνομία και
20 εκατομμύρια ευρώ για νέα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Αυτές τις δράσεις εξειδικεύουμε σήμερα στην 3η αυτή Επιτροπή
Παρακολούθησης. Οι προσκλήσεις για τις δράσεις αυτές δρομολογούνται για το
αμέσως επόμενο διάστημα και θέλουμε όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι να
προετοιμαστούν κατάλληλα και να υποβάλουν προτάσεις με τις οποίες θα
αντιμετωπίζουμε προβλήματα στην περιοχή εφαρμογής του Προγράμματός μας.
Και κάτι τελευταίο. Ενημερώθηκα πως χτες στην τεχνική συνάντηση τέθηκε ένα
ζήτημα από τους καλούς μας συνεργάτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
διαφοροποιήσουμε λίγο την ατζέντα της σημερινής μας συνεδρίασης και να
προτάξουμε την παρουσίαση των δράσεων του Προγράμματός μας. Επομένως, εγώ
με μεγάλη χαρά το αποδέχομαι κα προτείνω πριν την εισήγηση της κυρίας
Ωραιοπούλου, αν δεν έχει αντίρρηση φυσικά η ίδια, να προηγηθεί η παρουσίαση
της δημοσιότητας του Προγράμματός μας, γιατί όπως θα δείτε, στην παρουσίαση
που θα ακολουθήσει, δημοσιότητα για μας δεν είναι μόνο η επικοινωνία και η
προβολή των έργων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δημοσιότητα, και εκεί δίνουμε
τη μεγάλη βαρύτητα, είναι η σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των δικαιούχων για τις
προσκλήσεις που προκηρύσσουμε.
Η διαβούλευση και η επίλυση των αποριών τους κατά την υποβολή των προτάσεών
τους και φυσικά η ενημέρωση των ωφελούμενων για τις ευκαιρίες που τους
παρουσιάζονται μέσα από το Επιχειρησιακό μας Πρόγραμμα, πιστεύαμε και
πιστεύουμε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ότι η σωστή ενημέρωση
μπορεί να μας οδηγήσει στην ταχύτερη έναρξη και ολοκλήρωση των Προγραμμάτων
και για αυτό εστιάζουμε σε αυτό. Με την έγκριση λοιπόν των μελών της Επιτροπής,
αν συμφωνείτε όλοι, κύριε Κρυσταλλίδη, σας δίνω το λόγο για να ξεκινήσετε την
παρουσίασή σας.
Αντώνης Κρυσταλλίδης, στέλεχος Μονάδας Α1 ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Ευχαριστώ πολύ κύριε Περιφερειάρχη. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά
μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, πού τέτοια τιμή να βγαίνουμε πρώτοι να
μιλάμε για τα δικά μας ζητήματα που όμως είναι πράγματι κρίσιμα και ευχαριστώ
πολύ για την εισαγωγή. Δημοσιότητα, Πληροφόρηση, Ενημέρωση, Επικοινωνία, δεν
είναι διαφήμιση. Είναι και αυτό. Αλλά, αναλόγως με τη φάση στην οποία
βρισκόμαστε στην πρόοδο υλοποίησης του προγράμματος, δεν είναι διαφήμιση,
δεν είναι προβολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως προ-είπε ο κύριος
Περιφερειάρχης, δεν είναι επικοινωνία με το ευρύ κοινό. Είναι στρατηγική μας
επιλογή και διαφαίνεται ξεκάθαρα μέσα από τη στρατηγική επικοινωνίας του
Προγράμματος που εγκρίθηκε από εσάς πριν από δύο χρόνια. Είναι στρατηγική μας
επιλογή η επικοινωνία μας με το ευρύ κοινό σε αυτή την προγραμματική περίοδο
να γίνεται με testimonials, δηλαδή με μαρτυρίες. Μαρτυρίες ανθρώπων που είναι
χρήστες των έργων που ολοκληρώνονται ή που σχεδόν ολοκληρώνονται. Ως εκ
τούτου, στην παρούσα φάση του προγράμματος, η πληροφόρησή και η
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επικοινωνία, είναι ένα από τα πόδια που στηρίζουν το τραπέζι πάνω στο οποίο είναι
ανοιγμένος ο χάρτης της υλοποίησης του προγράμματος. Τι εννοούμε με αυτό;
Εννοούμε ότι προετοιμάζουμε δυνητικούς δικαιούχους, δικαιούχους και
ωφελούμενους του προγράμματος να συμμετέχουν στην υλοποίησή του. Αυτό
κάναμε την προηγούμενη χρονιά και συνεχίζουμε να κάνουμε, με μία δουλειά η
οποία γίνεται από τη Διαχειριστική Αρχή προς όλους αυτούς που προανέφερα και η
οποία γίνεται με επιμονή, υπομονή και με πολύ ένταση. Καταρχήν από το site της
Διαχειριστικής Αρχής και του ΕΣΠΑ στο οποίο ανεβαίνουν όλες οι προσκλήσεις μας
και δεν είναι λίγες, είναι μπόλικες, 71 συνολικά. Και μέσα από τη διαρκή και
εντατική υποστήριξη δυνητικών δικαιούχων και ωφελούμενων. Των δυνητικών
δικαιούχων ενόψει πρόσκλησης ή κατά τη διάρκεια μιας πρόσκλησης που είναι στον
αέρα ώστε να τους βοηθήσουμε να προετοιμάσουν τις προτάσεις τους, των
δικαιούχων των έργων μας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των έργων και των
ωφελούμενών για συμμετοχή στις δράσεις μας.
Βλέπετε τα νούμερα, τα οποία είναι νούμερα, αλλά πιστέψτε μας είναι κόπος,
πολύς κόπος και ένταση και συνεχής και διαρκής, 152 συναντήσεις το 2017 με 998
συμμετέχοντες. Εξ αυτών οι 41 συναντήσεις με 306 συμμετέχοντες ήταν για τη
στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης με τους ενδιάμεσους φορείς και τις
αστικές αρχές. Υποχρεωτικά, αλλά και με επαναληψιμότητα κάθε χρόνο
συμμετείχαμε στην 82η ΔΕΘ, όπου ενημερώσαμε για την πορεία υλοποίησης του
προγράμματος, για τα οφέλη από τις δράσεις αλλά και για τις χρηματοδοτικές
ευκαιρίες. Ήταν η ετήσια επαφή μας με το ευρύ κοινό, παράχθηκε ένα έντυπο που
μοιράστηκε, έγινε προβολή ενός βίντεο από ολοκληρωμένα έργα της προηγούμενης
προγραμματικής περιόδου που εισήγαγαν στη νέα. Είχαμε περίπου 1.650
επισκέπτες, προβάλλαμε και προσκαλέσαμε στο περίπτερό μας μέσω 29
ενημερωτικών ιστοσελίδων και αυτό το οποίο κάναμε φέτος που το είχαμε
προβλέψει, αλλά δεν είχε γίνει τις προηγούμενες χρονιές είναι ότι διενεργήσαμε
κάποιες έρευνες ποιοτικές και ποσοτικές. Μία έρευνα προς το ευρύ κοινό, έρευνα
κοινής γνώμης, και άλλες 4 ποιοτικές έρευνες προς ωφελούμενους και δικαιούχους
δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και προς τον επιχειρηματικό κόσμο
της Περιφέρειας για τις οποίες θα σας μιλήσει σε λίγο ο κύριος Κοντογιαννόπουλος.
Σε ότι με αφορά, θα δούμε παρακάτω κάποιες ενδεικτικές εικόνες. Να πούμε και ότι
συμμετείχαμε στην πανευρωπαϊκή καμπάνια «Europe in my Region» ή αλλιώς «Η
Ευρώπη Αρχίζει Εδώ» με δύο έργα, ένα τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη
και ένα έργο του Κοινωνικού Ταμείου στο Κιλκίς που πλαισιώθηκε από έναν αγώνα
δρόμου και αλληλεγγύης που έγινε εκείνη τη μέρα. Ελπίζουμε και θα το δείτε και
παρακάτω να συμμετέχουμε και του χρόνου στη καμπάνια αυτή. Κάποιες εικόνες
από την παρουσία στη ΔΕΘ που ήταν και η ετήσια δραστηριότητα που προβλέπεται
και από τον Κανονισμό. Μ’ αυτό θα δώσω τη σκυτάλη στον συνάδελφο τον Δημήτρη
τον Κοντογιαννόπουλο να σας μιλήσει για τις έρευνες που κάναμε πέρσι και για
κάποια από τα αποτελέσματά τους.
Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος, στέλεχος Μονάδας Α1 ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Ευχαριστώ πολύ Αντώνη. Καλημέρα σας και από εμένα. Θα
σταθούμε λίγο σ αυτή την πολύ σημαντική ενέργεια που πραγματοποιήσαμε μέσα
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στο 2017, αυτές τις έρευνες που κάναμε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με
στόχο να αποτυπώσουμε και το επικοινωνιακό περιβάλλον, να δούμε την
αναγνωρισιμότητα του ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και φυσικά να καταγράψουμε τις όποιες
ανάγκες ενημέρωσης και επικοινωνίας που έχει η άλλη πλευρά από εμάς. Να πούμε
ότι ουσιαστικά πρόκειται για τρεις ενότητες με 6 έρευνες. Η πρώτη ενότητα αν την
πούμε έτσι, αφορά στο γενικό κοινό, η δεύτερη αφορά σε δράσεις του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου και η τρίτη όπως προ-είπε ο κύριος Κρυσταλλίδης, αφορά στον
επιχειρηματικό κόσμο. Οι έρευνες όμως ήταν 6 και πολύ γρήγορα, να τις
αναδείξουμε λίγο.
Η έρευνα του κοινού ουσιαστικά χωρίστηκε στα δύο. Υπήρχε μία τηλεφωνική
έρευνα με ένα μεγάλο μέγεθος δείγματος, πάνω από 2 χιλιάδες άτομα και μία web
έρευνα με πάνω από 300 άτομα για το γενικό κοινό. Προχωρώντας στις δράσεις του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και εδώ είχαμε δύο διακριτές έρευνες η μία προς
τους δικαιούχους των δράσεων και η άλλη προς ωφελούμενους των δράσεων.
Αυτός ο διαχωρισμός είναι σημαντικό και βλέπετε και το μέγεθος του δείγματος, οι
δικαιούχοι ασφαλώς είναι 35, είναι μικρότερος αριθμός από τους ωφελούμενους
που φτάσανε τους 450. Τέλος, η έρευνα για τον επιχειρηματικό κόσμο και εδώ
χωρίστηκε στα δύο. Η ποιοτική έρευνα αφορούσε στους φορείς εκπροσώπησης των
επιχειρήσεων με 10 συμμετέχοντες και έγινε με εις βάθος συνεντεύξεις με ένα
ειδικό έντυπο συζήτησης και το δεύτερο αφορούσε τις ίδιες τις επιχειρήσεις,
περισσότερες από 320, μέσα από τηλεφωνικές και οn line συνεντεύξεις.
Απαντήσανε σε δομημένα ερωτηματολόγια και καταγράφηκαν όλα τα στοιχεία της
έρευνας.
Επειδή, όπως καταλαβαίνετε τα αποτελέσματα σε μία τόσο σύνθετη δουλειά είναι
πάρα πολλά, πολύ γρήγορα θα διατρέξω μόνο το κομμάτι που αφορά στο
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο γιατί αφενός ξαναέχουμε Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο μετά από ένα κενό προγραμματικής περιόδου και μετά έχουμε να κάνουμε
με δράσεις που είναι άμεσα ωφελούμενοι οι συμπολίτες μας και ειδικά οι ευπαθείς
ομάδες πληθυσμού. Όλα τα στοιχεία ασφαλώς του δείγματος και του κοινού και
των συμμετεχόντων είναι στο φάκελο που έχετε λάβει στο πλαίσιο της Συνεδρίασης
της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Πρώτα στους δικαιούχους, να πούμε ότι εστιάσαμε σε μία πλειάδα δράσεων,
ενδεικτικά σας αναφέρω τα Κέντρα Κοινότητας, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας
Ανθρώπων με Αναπηρία, την εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής
που ουσιαστικά είναι οι νηπιακοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, σε μια δράση για
τους άστεγους που έχουμε στη Θεσσαλονίκη, σε μια δομή που έχουμε με τα
κοινωνικά παντοπωλεία για δομές σίτισης και κοινωνικά φαρμακεία και σε κέντρα
ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων. Αυτό ήταν το μείγμα των δράσεων που
επιλέξαμε και ουσιαστικά καλύπτει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της δουλειάς που
κάνουμε μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Σε ότι αφορά τους δικαιούχους σε ότι αφορά την αναγνωρισιμότητα του
προγράμματός μας, είδαμε ότι το σύνολο των συμμετεχόντων, άρα το σύνολο των
δικαιούχων ξέρανε και γνωρίζανε ότι οι δράσεις κοινωνικής ένταξης ουσιαστικά
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συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αυτό είναι σημαντικό
στοιχείο για εμάς γιατί φαίνεται ότι σε πρώτο βαθμό ότι οι δικαιούχοι ξέρουν από
που προέχονται οι διαθέσιμοι πόροι. Σε ότι αφορά τους στόχους του Προγράμματός
μας για τις δράσεις κοινωνικής ένταξης και εδώ είδαμε ότι οι περισσότεροι από
τους ερωτώμενους περιέγραψαν επαρκώς ποιοι είναι οι στόχοι μέσα από τέτοιου
είδους δράσεις.
Σε ότι αφορά τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά των δράσεων του Κοινωνικού
Ταμείου, επίσης σημαντικό ήταν το ποσοστό που μας ανέφερε ότι υπάρχει
ενημέρωση αλλά θα θέλανε μία ευρύτερη ενημέρωση που έχουν μέσα από αυτές
τις δράσεις του Κοινωνικού Ταμείου και αυτό το καταγράφουμε ώστε μελλοντικά να
κάνουμε μία ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να ενημερώσουμε ποιες είναι οι
δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας. Ένα τελευταίο σε ότι αφορά τους
δικαιούχους, στους προτεινόμενους τρόπους πληροφόρησης είδαμε ότι ένας
μεγάλος αριθμός των δικαιούχων ουσιαστικά μας είπε ότι θέλουν να έχουν ένα
καλύτερο χρονοπρογραμματισμό στη διάρκεια των δράσεων, προφανώς θα θέλανε
να ξέρουν πιο γρήγορα για κάποιες δράσεις που έρχονται, ώστε να είναι σε θέση να
προετοιμαστούνε και βεβαίως αναφέρανε και κάποιοι τη δημιουργία ενός
πληροφοριακού συστήματος ώστε να είναι πιο εύκολη η ενημέρωση και η διάχυση.
Φεύγουμε από τους δικαιούχους και περνάω στους ωφελούμενους. Εδώ πέρα,
όπως προανάφερα, πήγαμε σε 450 ωφελούμενος των δράσεων που είπα πριν. Εδώ
είναι σημαντικά τα αποτελέσματα και δε θα σας κουράσω γιατί είναι και με τη
μορφή pie charts οπότε και είναι εύκολο να το οπτικοποιήσετε. Τι μας είπαν; Μα
είπαν για την αναγνωρισιμότητα του ΕΣΠΑ και του Κοινωνικού Ταμείου ότι
γνωρίζουν το ΕΣΠΑ ένα μεγάλο ποσοστό, 6 στους 10. Εδώ να επισημάνω, αυτές οι
δράσεις για τις οποίες πήγαμε και ρωτήσαμε και κάναμε την έρευνα οι
περισσότερες εξ αυτών είναι πολύ φρέσκιες δράσεις. Ξεκινήσανε πριν λίγο καιρό.
Τα κέντρα κοινότητας που πολύ από σας γνωρίζετε ξεκινήσανε πριν λίγους μήνες
και ακόμη είναι στη διαδικασία εξέλιξης. Επομένως τα νούμερα πρέπει να τα δούμε
κάτω από αυτό το πρίσμα. Θεωρώ ότι η πλειοψηφία γνώριζε το ΕΣΠΑ και το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε ένα ποσοστό 43% και αυτοί είναι οι ωφελούμενοι,
ενώ οι δικαιούχοι ξέρανε στο 100%.
Πάμε στη σημασία των δράσεων πέρα από τη χρηματοδότηση, θεωρούν σημαντική
τη δράση αυτή για τους ίδιους και για την καθημερινότητά τους; «Ναι, πολύ» είπαν
το 67% και αρκετά το 24%. Άρα, εδώ έχουμε μεγάλα νούμερα που μας δείχνουν ότι
πραγματικά ωφελούνται από αυτού του τύπου τις δράσεις οι τελικοί αποδέκτες.
Βαθμός ικανοποίησης: και εδώ θα έλεγα ότι είναι θετικά τα πράγματα, πολύ
ικανοποιημένο το 59% και αρκετά ικανοποιημένο το 32% από τις υπηρεσίες που
πήρανε μέσα από αυτές τις δράσεις. Σε ότι αφορά την ενημέρωσή τους, «έχουν
ενημερωθεί από το φορέα για τη πηγή χρηματοδότησης;» Ναι, είπαν το 60%, εμείς
το θέλουμε αυτό, να ξέρει ο τελικός ωφελούμενος ότι η υπηρεσία που παίρνει
χρηματοδοτείται από κάπου και να ξέρει από πού. Και ένα τελευταίο νούμερο, το
65% των ωφελούμενων μας είπαν όταν τους ρωτήσαμε «ποιος θεωρούν ότι
χρηματοδοτεί τη δράση;» και ένα 65%, που προσωπικά το θεωρώ πολύ υψηλό,
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απαντήσανε σωστά, ότι το ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση πραγματοποιεί τη δράση
που τους ωφελεί.
Πηγές ενημέρωσης, δε θα μπω σε λεπτομέρειες, υπάρχουν όλα αυτά στην έρευνα.
Ίσως στο μέλλον να δείξουμε κάποια στοιχεία. Πριν δώσω το λόγο πάλι στον κύριο
Κρυσταλλίδη για να συνεχίσει την παρουσίαση, να αναφέρω τρία κανάλια που για
μας είναι πολύ σημαντικά, ώστε ο οποιοσδήποτε είτε είναι δικαιούχος, είτε
δυνητικός δικαιούχος, είτε ωφελούμενος να δει αποτελέσματα των παρεμβάσεων
που κάνουμε μέσω του ΕΣΠΑ στην Κεντρική Μακεδονία. Τα τρία κανάλια είναι η
ιστοσελίδα μας, ένα microsite που έχουμε δημιουργήσει με φωτογραφικό υλικό και
οπτικοακουστικό υλικό για όλα τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί στην περίοδο 20072013 και τέλος το κανάλι μας στο youtube που μπορεί κάποιος να πάει και να δει τα
βίντεο που έχουμε δημιουργήσει για 8 εμβληματικά έργα στην Περιφέρειά μας. Σας
ευχαριστώ.
Αντώνης Κρυσταλλίδης, στέλεχος Μονάδας Α1 ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Τι μέλλει γενέσθαι; Και με αυτό θα κλείσουμε. Τον επόμενο χρόνο
προβλέπονται οι ίδιες ενέργειες ακόμη πιο εντατικές πάλι μέσα από το site μας,
πάλι με εντατική υποστήριξη των δικαιούχων, δυνητικών δικαιούχων και
ωφελούμενων με την ετήσια δραστηριότητα στην επόμενη ΔΕΘ. Ελπίζουμε και θα
το φροντίσουμε να ξανασυμμετέχουμε στην Πανευρωπαϊκή καμπάνια «Europe in
my Region» και να σημειώσουμε τέλος, ότι η επόμενη χρονιά είναι χρονιά
αξιολόγησης της στρατηγικής επικοινωνίας μέσα από την εξέταση και την απάντηση
στα ερωτήματα που βλέπετε στις οθόνες σας. Την αναγνωρισιμότητα του ΕΣΠΑ, της
πολιτικής συνοχής, το βαθμό επίγνωσης και κατανόησης των στόχων και του
περιεχομένου των έργων, η τήρηση των υποχρεώσεων πληροφόρησης και
επικοινωνίας, οι πηγές και η επάρκεια της πληροφόρησης, η προσωπική συμμετοχή
και το ενδιαφέρον από πλευράς ωφελούμενων δυνητικών δικαιούχων και του
κοινού και τέλος το αντιλαμβανόμενο όφελος. Δίπλα από το κάθε ένα ερώτημα
βλέπετε σε ποιον θα απευθυνθεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι έρευνες που
κάναμε θα υποστηρίξουν το έργο της στρατηγικής επικοινωνίας με πολύ
αποτελεσματικό τρόπο και αυτό το θεωρούμε σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας: Πριν δώσω το
λόγο στην κυρία Ωραιοπούλου, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία
του σήμερα εδώ και για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε το Διευθυντή της
Μονάδας Ελλάδας-Κύπρου Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και
Αστικής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Κο Willebrordus Sluijters με τον
οποίο έχουμε πολύ καλή συνεργασία και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για όσα κάνουμε
μαζί, τον Υπεύθυνο Προγράμματος Μονάδας Ελλάδος-Κύπρου της Γενικής
Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, τον κύριο Παναγιώτη Θάνου, επίσης εξαιρετικό στέλεχος και τον
ευχαριστούμε γιατί μας βοηθάει ιδιαίτερα και φυσικά τον Υπεύθυνο Προγράμματος
της Μονάδας Ελλάδας-Κύπρου της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης Κοινωνικών
Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Γιώργο
Κιρμιζίδη, τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη βοήθεια σε αυτό το σημαντικό πεδίο
δραστηριοποίησής του και να κλείσω δίνοντας το λόγο στην κυρία Ωραιοπούλου,
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ευχαριστώντας πρώτα όμως και τον κύριο Γιώργο Λογοθέτη, τον γνωρίζετε όλοι, δεν
χρειάζονται συστάσεις. Ένας άνθρωπος που πραγματικά μας βοηθάει στο έργο μας,
μας λύνει προβλήματα και να σας πω κύριε Λογοθέτη ότι αυτή η θέση που κάθεστε
είναι αρκετά εμβληματική θα έλεγα, γιατί σε προηγουμένη Επιτροπή
Παρακολούθησης, ως εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας σας, καθόταν εδώ ο
σημερινός Υπουργός, κύριος Χαρίτσης. Και στα δικά σας λοιπόν!
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω
να δώσω τη μεγάλη εικόνα του Προγράμματος. Καταρχήν να δούμε σε τι ποσά
αναφερόμαστε, στο Πρόγραμμα που έχουμε να διαχειριστούμε. Είναι ένα από τα
μεγαλύτερα Περιφερειακά Προγράμματα. Θα ανατρέξω πάρα πολύ γρήγορα στην
πρόοδο υλοποίησης γιατί νομίζω σας την έχει δώσει πολύ καλά και αναλυτικά ο
κύριος Περιφερειάρχης. Εγώ θα σταθώ μόνο σε κάποια τεχνικά θέματα. Όταν
βλέπουμε ένα Πρόγραμμα με αυτά τα ποσοστά θέλω να δούμε τι συμπέρασμα
μπορούμε να βγάλουμε. Ένας νέος όρος που έχουμε αυτός της εξειδίκευσης, που
βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ υψηλός για το Πρόγραμμα, δείχνει ότι γνωρίζουμε τι
θέλουμε να κάνουμε καταρχήν. Γνωρίζουμε πως θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτά
τα χρήματα για να τα μεταφράσουμε σε προσκλήσεις, πράξεις και τελικά υλοποίηση
έργου.
Βλέπουμε λοιπόν μια πολύ υψηλή εξειδίκευση, που όταν θα πάμε να προσθέσουμε
και την καινούρια εξειδίκευση, θα δούμε ότι είναι πάρα πολύ υψηλή και θα πούμε
με την πρώτη προσέγγιση, να ένα Πρόγραμμα που ξέρει τι θα κάνει. Εδώ θέλω να
πω ότι εκ προοιμίου και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να το μεταφράσω
κιόλας, το θέμα των 4 ζητημάτων που έθιξε ο Περιφερειάρχης, δηλαδή εμάς αυτή
τη χρονική στιγμή μας απασχολεί ότι έχουμε ένα υπολειπόμενο κομμάτι δράσεων,
στο οποίο εκεί θέλουμε να ρίξουμε τη προσοχή μας για την εξειδίκευση,
προκειμένου να προχωρήσουμε και είναι αυτό κυρίως σε υψηλά ποσά, αυτό της
επιχειρηματικότητας και αυτό των δράσεων υγείας.
Άρα, οι αριθμοί είναι πολύ υψηλοί, έχουμε συναίσθηση που βρισκόμαστε και
έχουμε συναίσθηση της αδυναμίας μας όχι σε επίπεδο αριθμών, αλλά σε επίπεδο
ουσίας για το πού θέλουμε να προχωρήσουμε. Έχουμε δομημένη, όπως πρέπει, την
παρουσίαση ανά άξονα προτεραιότητας και περιλαμβάνει την τυπολογία των
δράσεων που ανέλυσε προηγουμένως ο Περιφερειάρχης. Εγώ θα μείνω μόνο σε
κάποιους άξονες που δεν έχουν προχωρήσει ακόμη για να δούμε έργα και πράξεις
ενταγμένες, αλλά είναι σημαντικό να το ξέρουμε και θέλω να μιλήσω για τον άξονα
1 που είναι και ο κατ’ εξοχήν άξονας που μεταφράζει τις δράσεις της έξυπνης
εξειδίκευσης. Εξαιτίας της μη ύπαρξης του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης κρατικών
ενισχύσεων, εκείνο που μπορούσαμε να κάνουμε και το κάναμε, είναι ότι
εξειδικεύσαμε το τμήμα που αναφέρεται σε ερευνητικά ιδρύματα και έτσι
προκηρύξαμε την αντίστοιχη δράση για ερευνητικές υποδομές στα ιδρύματα αυτά.
Ήταν πραγματικά πάρα πολύ σημαντική η δράση και για αυτό είχαμε υποβολή
προτάσεων 35 τον αριθμό. Είναι πάρα πολύ υψηλός αριθμός για μία δράση που
ήταν και μικρή, η προκήρυξη ήταν της τάξης των 6 εκατομμυρίων και είχαμε 35
προτάσεις, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης. Αυτό δείχνει ότι τα
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ερευνητικά ιδρύματα με όλη τη ζύμωση που είχε γίνει αυτή τη στιγμή, θέλουν
πραγματικά να δραστηριοποιηθούν και θέλουν να συνδεθούν με την
επιχειρηματικότητα. Και εκείνο το εργαλείο που δεν έχουμε και θέλουμε να έχουμε
είναι ο ενδιάμεσος φορέας κρατικών ενισχύσεων, διότι τώρα θα μπορούσαμε να
είχαμε βγάλει όλη αυτή τη βεντάλια δράσεων.
Πάμε στον επόμενο άξονα προτεραιότητας, όπου έχουμε δει μία πρόσκληση για την
μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης. Θέλω να πω εκ προοιμίου και στη συνέχεια
η συνάδελφος κυρία Καρατζιά θα σας ενημερώσει για τις δράσεις βιώσιμης αστικής
ανάπτυξης, αλλά όσο κάνω παρουσίαση εδώ αλλά και στην πρόοδο υλοποίησης,
αλλά και στην εξειδίκευση, θέλω να πω ότι αυτά τα οποία που εξειδικεύουμε, οι
δράσεις που εξειδικεύονται, προέρχονται από στενή συνεργασία με τις αστικές
αρχές των πόλεων και περιλαμβάνονται στις στρατηγικές τους που μας έχουν
υποβάλλει. Είναι σε στενή συνεργασία μαζί τους και μάλιστα με το κριτήριο της
ετοιμότητας για να μπορούν να βγουν οι προσκλήσεις και να υποβάλλουν
προτάσεις.
Στον επόμενο άξονα, είναι ο άξονας που χρηματοδοτούμε τα έργα αντιπλημμυρικής
προστασίας, τα έργα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και έχουμε και μία
εμβληματική δράση πιστεύω σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διότι
μετά από διαβούλευση με τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, έχει ενταχθεί μία πράξη
που θα δημιουργήσει και Παρατηρητήριο της κατάστασης των ακτών και της
διάβρωσής τους, και τις αντίστοιχες μελέτες σε όλη την ακτογραμμή της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Στον επόμενο άξονα έχουμε τόσο τις δράσεις ποιότητας, ποσότητας νερού όπου
στην πρόσκληση είχαμε μία καλή ανταπόκριση με μία δυσκολία βέβαια στο θέμα
των αδειοδοτήσεων που το ξέρουν οι δήμοι. Τα θέματα της χρηματοδότησης των
υποδομών αρχαιολογικών και μουσειακών, όσο και τις δράσεις του σύγχρονου
πολιτισμού και επίσης οι αντίστοιχες προσκλήσεις που έχουμε συμφωνήσει με τις
αστικές αρχές, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Στον άξονα 7 έχει ενταχθεί το
σύνολο των έργων μεταφορών τα οποία αποτελούν έργα phasing και επίσης έχει
βγει και η πρόσκληση για τα έργα του φυσικού αερίου με τα θέματα έτσι όπως τα
περιέγραψε ο Περιφερειάρχης και θα έχουμε να ακούσουμε στη συνέχεια και την
εκπρόσωπο της Επιτελικής Δομής Ενέργειας.
Στον επόμενο άξονα 8 έχουν δημοσιευτεί προσκλήσεις για δεξιότητες καινοτομίας,
κατάρτισης ανέργων όπου και εδώ θέλω να πω ότι προχωρούμε στις προσκλήσεις
των δράσεων εκείνων, που δεν αποτελούν κρατικές ενισχύσεις, δεν αποτελούν
επιχορηγήσεις, έτσι ώστε να χρειαζόμαστε και εδώ τον ενδιάμεσο φορέα
διαχείρισης. Είμαστε έτοιμοι να προκηρύξουμε και τις υπόλοιπες δράσεις και
χρειαζόμαστε αυτό το εργαλείο. Ο επόμενος άξονας αφορά υγεία όπως την
περιέγραψε ο Περιφερειάρχης και με μία πρόσκληση γιατί ως γνωστόν στις
υποδομές σε αυτή την προγραμματική περίοδο είναι πολύ λίγα, αλλά με μία
πρόσκληση της τάξης των 6 εκατομμυρίων προχωρήσαμε και σε μία υπερδέσμευση
και εντάξαμε ένα μεγάλο αριθμό κοινωνικών δομών στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, που πιστεύουμε ότι έστω και με εξοπλισμούς μικρού προϋπολογισμού
μπορούν να έχουμε προστιθέμενη αξία σε αυτές τις δράσεις.
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Δε θα αναφερθώ αναλυτικά στις επόμενες δράσεις, είναι γνωστές. Είναι δηλαδή,
όλη η τυπολογία των οριζόντιων πολιτικών του Υπουργείου Εργασίας που
μεταφράζονται σε αυτές τις δομές που υλοποιούνται σε όλη τη χώρα και
παράλληλα έχουν εκδοθεί όλες οι προσκλήσεις, με μία νομίζω πολύ σημαντική
δουλειά που έχουμε κάνει εσωτερικά, της περιφερειοποίησης των αναγκαιοτήτων.
Είναι προσκλήσεις που είναι στον αέρα, παίρνουμε τώρα τις προτάσεις τους και
νομίζουμε ότι θα προχωρήσουμε στην υλοποίησή τους.
Πάμε στον άξονα 10 που αφορά εκπαίδευση – διά βίου μάθηση, έχει ολοκληρωθεί
η πρόσκληση και έχουμε εντάξει σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας.
Έχουμε εκδώσει πρόσκληση μετά από διαβούλευση στα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα που υποβάλλουν είτε υποδομές είτε εξοπλισμούς. Ήδη κάποια έργα τα
έχουμε εντάξει. Αναμένουμε τις υπόλοιπες προτάσεις, έχουμε εκδώσει την
πρόσκληση για εξοπλισμό και επίσης μία δράση ειδική στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, στη Σχολή Ναυτικού που έχουμε εδώ. Έτσι κλείνουμε της θέμα της
προόδου υλοποίησης.
Πάμε να δούμε τώρα τις νέες δράσεις που εξειδικεύουμε σε αυτή την Επιτροπή
Παρακολούθησης που έδωσε και τα συνοπτικά στοιχεία ο Περιφερειάρχης. Είναι 22
δράσεις ύψους 83,8 συν την ενημέρωση που έχουμε στείλει στα μέλη της Επιτροπής
Παρακολούθησης για επιπλέον 30 εκατομμύρια πόσιμο νερό που είχε εξειδικευτεί
και 40 εκατομμύρια αντιπλημμυρικά. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί η εξειδίκευση των
δράσεων υγείας και πρόσφατα πήραμε μία έγκριση και ευχαριστούμε πολύ τον
κύριο Λογοθέτη από το Υπουργείο. Θα προχωρήσουμε σε 9 προσκλήσεις
αποκλειστικά εξοπλισμών υγείας. Άλλα 5 εκατομμύρια. Για λόγους αρχείου θα τα
βλέπετε, θα συμπεριληφθούν και στα πρακτικά, δε θέλω να σας κουράσω. Θα
μείνω μόνο εκεί που έχουμε κάτι ιδιαίτερο.
Έχουμε εξειδικεύσει το μηχανισμό υποστήριξης οικοσυστήματος καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας. Ένας μηχανισμός, ο οποίος αναφέρεται και στον μηχανισμό
παρακολούθησης, έτσι όπως έχει εξειδικευτεί και επικαιροποιηθεί και θα στηθεί
στην Διεύθυνση Καινοτομίας που έχει στο νέο οργανόγραμμά της η Περιφέρεια, με
αντικείμενο ότι προβλέπεται στην παρακολούθηση και επίσης θα αποτελέσει και
κομβικό σημείο μεσολάβησης μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και τελικών
δικαιούχων και της αγοράς.
Η δεύτερη δράση αφορά όπως σας είπα, ότι έχει εξειδικευτεί στη βάση στον άξονα
2. Βλέπετε ότι οι προϋπολογισμοί είναι μικροί γιατί είναι οι συγκεκριμένοι
προϋπολογισμοί που υπάρχουν μέσα στις στρατηγικές και στα σχέδια που έχουν
κατατεθεί από τις πόλεις. Ένας μεγαλύτερος προϋπολογισμός του άξονα 2 που εκ
προοιμίου λέμε ότι είναι πάρα πολύ μικρός, ο οποίος θα βγει οριζόντια και θα
αφορά στην ουσία.
Επόμενη δράση, αστική κινητικότητα και όπως και η επόμενη δράση … και πάμε
στην δράση του άξονα 5 που είναι η ενίσχυση φορέων Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Κινδύνων. Μετά από διαβούλευση είναι 3 εκατομμύρια επιπλέον σε
συνεργασία με την Πυροσβεστική. Πάμε στην επόμενη που αφορά πάλι βιώσιμη
αστική ανάπτυξη, και πάμε στον άξονα 6 με τις δράσεις εφαρμογής διαχείρισης
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λεκανών απορροής ποταμών που είναι συνδεδεμένα και με μία αιρεσιμότητα που
έχουμε στο πρόγραμμα και προσπαθούμε να μεταφράσουμε μέτρα σε δράσεις. Τι
θα περιλάβουμε εδώ; Καταρχήν, η υπεύθυνη δομή/υπηρεσία που παρακολουθεί
την εφαρμογή είναι η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για αυτό
πρόκειται να τους υποστηρίξουμε, αποτελεί ένα μέτρο έτσι και αλλιώς, τη
λειτουργία τους. Θα τους υποστηρίξουμε δηλαδή με σύμβουλο και ότι άλλο
χρειάζονται για να προχωρήσουν τα σχέδια διαχείρισης.
Η δεύτερη δράση θα αποτελείται από κάποια Master Plan παρακολούθησης των
ΔΕΥΑ και επίσης θα υπάρξει και μία δράση που θα υποστηρίξει τη Διεύθυνση
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας ώστε να παρακολουθεί τη λειτουργία των
βιολογικών καθαρισμών. Η επόμενη είναι βιώσιμη αστική ανάπτυξη στο κομμάτι
του πολιτισμού, όπως και οι επόμενες … που βλέπετε ότι έχει μία τυπολογία τόσο
μεγαλύτερων δράσεων που δίνεται βαρύτητα, όσο και αυτή που βλέπουμε τώρα,
που δεν είναι τίποτα, 500 χιλιάδες, αλλά είναι ζητήματα εθελοντισμού. Δίκτυα
παρακολούθησης και παρατηρητήρια η επόμενη, η επόμενη δράση είναι ενεργητική
οδική ασφάλεια για την παρακολούθηση των διευρωπαϊκών δικτύων που είναι
ενταγμένα στο πρόγραμμα της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Πάμε τώρα στον άξονα 8 του Κοινωνικού Ταμείου και ότι έχει εντάξει κάθε σχέδιο
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, προσανατολισμένο στους ίδιους. Και στο κομμάτι του
άξονα 9 ανάλογα με την χωρική ενότητα και τον προσδιορισμό των προβλημάτων,
έχει βγει η τυπολογία που θα προχωρήσουνε οι αστικές αρχές. Να γυρίσουμε στην
οριζόντια δράση που πρόκειται να βγάλουμε ως Διαχειριστική Αρχή που θα αφορά
ειδικότερες ομάδες πληθυσμού με προϋπολογισμό 6 εκατομμύρια. Εδώ πρόκειται
να βγει μία ανοιχτή πρόσκληση, η οποία θα έχει ειδική στοχοθεσία, παιδιά και
εφήβους σε ανάγκη 9-18 ετών και τις οικογένειές τους, εξαρτημένα και
απεξαρτημένα ή υπό εξάρτηση άτομα και οροθετικούς. Στοχεύουμε δηλαδή σε μία
συγκεκριμένη δράση μετά από μία διαβούλευση που έχουμε κάνει για να
παρέμβουμε εδώ και τα 6 εκατομμύρια είναι σημαντικό προϋπολογισμός.
Πάμε στην τελευταία δράση που έχει μία αξία, είναι τα λεγόμενα ΤΑΠΤΟΚ. 3,5
εκατομμύρια από το Κοινωνικό Ταμείο θα αποτελέσουν συμπληρωματική
χρηματοδότηση των προγραμμάτων που επιλέχθηκαν από το πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης και χρηματοδοτούνται από εκεί. Κάθε ομάδα δηλαδή τοπικής δράσης η
οποία έχει το συγκεκριμένο πρόγραμμά της, το εγκεκριμένο από το Πρόγραμμα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταθέσει τη στρατηγική της που θα πρέπει
να είναι συμβατή με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα, θα εγκριθεί η στρατηγική και στη
συνέχεια θα εκχωρήσουμε και αρμοδιότητες διαχείρισης στις τοπικές ομάδες
δράσης.
Τέλος, είναι τα επιπρόσθετα 20 εκατομμύρια για τις υποδομές πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια που μας έχει δώσει η
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Να ενημερώσουμε ότι η έκθεση
υλοποίησης του 2016 υποβλήθηκε έγκαιρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάμε
τώρα να δούμε τα χρηματοδοτικά μας.
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Τα προγράμματα διατρέχονται από τον κανόνα Ν+3 για τη μη απώλεια χρημάτων
ετησίως. Σύμφωνα με τον υπολογισμό του Ν+3 που συμφωνήθηκε με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και πραγματικά συμπεριλαμβάνονται και προκαταβολές και
λοιπά, είμαι στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι δεν ανησυχούμε για φέτος, δεν
ανησυχούμε για το 2018 και το 2019 έχουμε πιάσει το στόχο κατά 92% στο ΕΤΠΑ.
Αυτό δεν σημαίνει τίποτα για εμάς πραγματικά, έχουμε και τους δημοσιονομικούς
στόχους που εργαζόμαστε για αυτούς, αλλά σε τυπικό επίπεδο πρέπει να το
παρουσιάσουμε και να λέμε ότι είναι καλυμμένο.
Πάμε στο επόμενο θέμα που είναι το Πλαίσιο Επίδοσης. Τι είναι; Είναι ένα εργαλείο
αποτίμησης της αποδοτικότητας της εφαρμογής των Προγραμμάτων. Τα ορόσημά
του είναι 2, το 2018 και στο τέλος του προγράμματος με κάποιους δείκτες που
έχουν τεθεί εξ αρχής και είναι δείκτες και φυσικής υλοποίησης και
χρηματοοικονομικοί. Το παρακολουθούμε το αποθεματικό επίδοσης, θα κριθούμε
στο τέλος του χρόνου και αναμένουμε τις οδηγίες και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και από το Υπουργείο για να δούμε πως θα μεταφραστεί. Είναι η πρώτη φορά που
θα εφαρμοστεί και ευελπιστούμε να πάμε καλά, διότι η επιτυχία στο πλαίσιο
επίδοσης σημαίνει έξτρα επιπλέον πόρους στο Πρόγραμμα.
Πάμε να δούμε τα επόμενα βήματα. Συνεχίζουμε να το λέμε, ότι για μας είναι πολύ
κρίσιμο η ενεργοποίηση αυτών των τριών θεμάτων, των κρατικών ενισχύσεων
δηλαδή, της υγείας και της ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων, γιατί είναι
αυτό το οποίο υπολείπεται στο Πρόγραμμά μας. Όμως αυτά είναι συν. Με τη
σημερινή εξειδίκευση που έχουμε και με ότι απομένει από την ενημέρωση που
έχουμε κάνει, ο προγραμματισμός μας είναι ότι θα εκδώσουμε προσκλήσεις 185
εκατομμύρια και θα εντάξουμε έργα 185 εκατομμύρια με ότι σημαίνει αυτό στο
επίπεδο της υλοποίησης και των δαπανών μετά. Το 2018 θα ολοκληρώσουμε την
αναθεώρηση του Προγράμματος, τώρα γίνεται μία light αναθεώρηση, θα γίνει
σημαντική αναθεώρηση του προγράμματος και θα προσαρμόσουμε και το πλαίσιο
επίδοσης. Σας ευχαριστώ πολύ.
Θα παρακαλέσω την κυρία Καρατζιά, την Προϊσταμένη της Μονάδας
Προγραμματισμού και Αξιολόγησης, να μας μιλήσει για την αναθεώρηση που ήδη
έχουμε υποβάλει και για την ολοκληρωμένη στρατηγική χωρικής ανάπτυξης.
Ιφιγένεια Καρατζιά, Προϊσταμένη Μονάδας Α1 Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Καλημέρα. Για την αναθεώρηση έχετε
ενημερωθεί σαν μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης. Γύρω στο Σεπτέμβριο, το
τελευταίο δεκαήμερο, σας είχε σταλεί για έγκριση η πρόταση της αναθεώρησης.
Από εκεί και πέρα ακολούθησε η επίσημη υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Πήραμε κάποιες παρατηρήσεις και είναι μία διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Τρέχει
παράλληλα με την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα υποβληθεί σήμερα εκ νέου
καλύπτοντας κάποια κενά, κυρίως σε δείκτες και τεχνικά ζητήματα. Σας είχαμε
ενημερώσει αλλά το ξαναλέμε για την ιστορία, πρόκειται για πρόσθετους πόρους
που κατανεμήθηκαν στο πρόγραμμα και αφορούν για το ΕΚΤΠΑ ανέρχεται στα 7,1
εκατομμύρια ευρώ δημόσια δαπάνη και κατευθύνθηκαν στις στρατηγικές βιώσιμης
ανάπτυξης για δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του αέρα. Και σε καινούριες
δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, σε ενίσχυση υφιστάμενων δράσεων
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στο Πρόγραμμα, 37.4 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά είναι τα βασικά σημεία της
αναθεώρησης. Δε νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο να πούμε σε αυτό. Έχετε
ενημερωθεί.
Τώρα σε ότι αφορά - βλέπετε αναλυτικά στην οθόνη σας την κατανομή στις
επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΚΤ - των επιμέρους ποσών των 37.4
εκατομμυρίων ευρώ. Θα περάσω γρήγορα και στο επόμενο θέμα, γιατί νομίζω ότι ο
Περιφερειάρχης μας κάλυψε στην αρχή με την εισήγησή του. Έφτασε στο τέλος της
μια μακρόχρονη σχεδιασμού και ωρίμανσης των στρατηγικών βιώσιμης αστικής
ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μας πήρε όλη αυτή η
διαδικασία, δεν εννοώ σαν Περιφέρεια μόνο αλλά και σαν Εθνική Αρχή
Συντονισμού, γύρω στα δύο χρόνια μετά την έκδοση των οδηγιών από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάρτιο του 2015. Από εκεί και πέρα εκδόθηκαν κάποιες
εγκύκλιοι που ήταν απαραίτητες και προσδιόριζαν τα βασικά σημεία και
διαδικασίες υλοποίησης των στρατηγικών.
Στη συνέχεια, ακολουθήσαμε δύο διαφορετικές διαδικασίες όπως προβλεπόταν,
όπως είχαν περιγράψει και στο Πρόγραμμα μία διαδικασία ορισμού της περιοχής
εφαρμογής και του ενδιάμεσου φορέα – αστικής αρχής, που θα διαχειριζόταν το
σχέδιο της Θεσσαλονίκης. Έτσι υποδείχτηκε η περιοχή με τους δήμους που σας
ανέφερε ο Περιφερειάρχης και μία δεύτερη διαδικασία που αφορούσε τα υπόλοιπα
αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα μεγάλα αστικά κέντρα με
πάνω από 10.000 κατοίκους. Έτσι, εκδόθηκαν οι οδηγοί εφαρμογής, βγήκαν οι
προσκλήσεις και τον Ιούνιο εντάχθηκε και το πρώτο σχέδιο της Μητροπολιτικής
Ενότητας της Θεσσαλονίκης, εγκρίθηκε η πρώτη στρατηγική και ακολούθησαν και
τα υπόλοιπα σχέδια και των άλλων δήμων, του δήμου Σερρών, Βέροιας, Έδεσσας,
Κατερίνης, Νάουσας και Πέλλας.
Επίσης, βγήκαν και οι απαραίτητες αποφάσεις ορισμού ενδιάμεσων φορέων για τη
διαχείριση δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, γιατί αυτό το ρόλο παίζουν
οι αστικές αρχές σε αυτή την προγραμματική περίοδο για την υλοποίηση των
στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Και αυτά είναι τα καινοτομικά στοιχεία
της χωρικής ανάπτυξης σε αυτή τη προγραμματική περίοδο του 2014-2020, εκτός
από τον ολοκληρωμένο προγραμματισμό και την υποβολή των στρατηγικών που
αυτό ήταν ένα πλαίσιο λειτουργίας από τα Προγράμματα του 2000-2006. Πλέον,
μιλάμε για ένα σύστημα διακυβέρνησης και την ανάληψη διαχείρισης τμήματος του
προγράμματος σε ότι εξυπηρετεί τη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξής από
την αστική αρχή. Αφού λοιπόν ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία το στοίχημα πλέον
πάει στην υλοποίηση των σχεδίων, γιατί εκεί θα κριθούμε, αυτός θα είναι ο
παράγοντας επιτυχίας ή αποτυχίας. Το πρώτο βήμα ήταν η έγκριση των
στρατηγικών.
Είναι ήδη στον αέρα 5 προσκλήσεις γύρω στα 28 εκατομμύρια ευρώ νομίζω. Αυτή
τη στιγμή εξειδικεύουμε ένα μεγάλο πακέτο που θα φτάσει την εξειδίκευση για όλα
τα σχέδια, μικρά και μεγάλα στα 38 εκατομμύρια ευρώ και πλέον αναμένουμε να
δούμε τα αποτελέσματα και την επίτευξη των στόχων, έτσι όπως έχουν μπει και στα
σχέδια για να μιλάμε για πετυχημένες στρατηγικής βιώσιμης στρατηγικής
ανάπτυξης. Ευχαριστώ.
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Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος
Λογοθέτης.
Γιώργος Λογοθέτης, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της
Εφαρμογής (ΕΥΣΕ): Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση συμμετοχής στην
Επιτροπή Παρακολούθησης. Θέλουμε πραγματικά να συγχαρούμε την προσπάθεια
που έχετε κάνει, καταρχάς κυρία Ωραιοπούλου χρόνια πολλά και από την πλευρά τη
δική μας. Να είστε καλά και πάντα να έχετε τις επιτυχίες. Θέλω να πω ότι
πραγματικά, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ένα πολύ υψηλό βηματισμό.
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτή είναι πρώτη σε απορροφήσεις και αυτό βοηθάει
και τη χώρα που πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει πολύ
μεγάλα άλματα και είμαστε μεταξύ των πρώτων κρατών-μελών στις απορροφήσεις
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και
είναι μία προσπάθεια που πιστεύω ότι έχουμε κάνει όλοι μαζί για να πετύχουμε
τους στόχους αυτούς.
Σε ότι αφορά ότι είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, εγώ θα ήθελα να πω ότι θα
προτιμούσα να μείνω ένας στεγνός δημόσιος υπάλληλος. Είναι κάτι που μ’ αρέσει
και νομίζω ότι με τη θέση αυτή βοηθάμε τελείως τεχνοκρατικά τους πολιτικούς μας
να πετύχουν αυτό που έχουν οραματιστεί για την Περιφέρειά τους. Πραγματικά
ξανά συγχαρητήρια για την όλη δουλεία που έχει γίνει και για τους στόχους που
έχετε πετύχει. Να μπούμε λίγο στην παρουσίαση. Ήθελα να πω δύο πράγματα σε
σχέση με αυτά που είπατε και να μεταφέρω το χαιρετισμό του κυρίου Κορκολή, του
Γενικού μας Γραμματέα. Το ένα θέμα αφορά τον ενδιάμεσο φορέα κρατικών
ενισχύσεων και θα ήθελα να πούμε ότι μετά από μεγάλη προσπάθεια και
συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Η επίλυση του προβλήματος θα αντιμετωπιστεί νομοθετικά, προκειμένου να
εφαρμοστεί η διαδικασία επιλογής του ενδιαμέσου φορέα ανάλογα με αυτή που
εφαρμόστηκε για την επιλογή του ενδιάμεσου φορέα για το ΕΠΑΝΕΚ. Σε ότι αφορά
την επιλογή των δράσεων κρατικών ενισχύσεων μέσω του πληροφοριακού
συστήματος κρατικών ενισχύσεων, και αυτό είναι προτεραιότητα του Υπουργείου
μας και είναι η πρώτη που έχουμε και στην κατάσταση αυτή έχουν γίνει πολύ
μεγάλες προσπάθειες σε ότι αφορά την ενίσχυση του συστήματος με καταρτισμένο
στελεχιακό δυναμικό, ομαδοποίηση δράσεων, απλοποιημένη διαδικασία
υλοποίησης, χρήση πρότυπων εγγράφων καθώς και επιλογή συμβούλου για
περαιτέρω απλοποίηση του συστήματος.
Είναι μία πολύ δύσκολη προσπάθεια, συμφωνώ με τον κύριο Περιφερειάρχη όπως
τοποθετήθηκε και πρέπει να το λύσουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις
εξειδικεύσεις και στις απορροφήσεις των προγραμμάτων. Ένα ακόμη θέμα που
αναφέρθηκε ο κύριος Περιφερειάρχης και αφορά τον ΚΕΝΑΚ, θα μας δώσει
περισσότερες πληροφορίες η επιτελική δομή του Υπουργείου. Είχαμε και εμείς μία
συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα με τους αρμόδιους φορείς σε ότι αφορά το
φυσικό αέριο και την υλοποίηση των έργων των τριών Περιφερειών. Δεσμευτήκαμε,
μας στείλανε χρονοδιαγράμματα αναλυτικά σε ότι αφορά και τη διαδικασία που
απαιτείται για την ανάθεση των έργων αυτών αλλά και χρονοδιαγράμματα

20

υλοποίησης. Είναι πολύ κρίσιμο για εμάς τα χρονοδιαγράμματα να τα
παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά, είναι μία στενή διαδικασία που εφαρμόζουμε
σαν κεντρική υπηρεσία συντονισμού του Υπουργείου και θα παρακολουθήσουμε
στενά τους φορείς αυτούς ώστε να πετύχουμε τα χρονοδιαγράμματα αυτά.
Πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια έχει αποδώσει στο παρελθόν, είχαμε πάρα πολύ
δύσκολα έργα και με συντονισμένη προσπάθεια σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση
καταφέραμε τελικά να πετύχουμε τους στόχους μας. Ακόμη ένα σημείο που θα
ήθελα να αναφερθώ και αποτελεί και εισήγηση του Γενικού Γραμματέα, είναι μία
διαδικασία σε εξέλιξη και η Επιτροπή περιμένει σήμερα να στείλουμε τις
παρατηρήσεις μας και επίσης για τη νέα προγραμματική περίοδο του 2020, θα
πρέπει να πούμε ότι έχει ξεκινήσει μία διαδικασία για το πολυετές δημοσιονομικό
πλαίσιο και το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Οι συνθήκες είναι αρκετά δύσκολες,
υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι και είμαστε σε εξέλιξη σε μία διαδικασία
διαπραγμάτευσης για το πλαίσιο αυτό της πολιτικής συνοχής. Έχουμε νέες
προκλήσεις στον ορίζοντα και νέες πολιτικές προτεραιότητες που αναδεικνύονται.
Είναι το προσφυγικό, είναι η κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια και λοιπά θέματα.
Είναι η αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας που αλλάζει και τις πολιτικές
ισορροπίες αλλά και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Έχουμε τα κείμενα και τις
δυσμενείς προοπτικές με βάση τα έγραφα που έχουμε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Τα κείμενα θέσεων των κρατών-μελών, κυρίως αυτών που είναι καθαροί
συνεισφορείς και οι οποίοι θέλουν να διαφοροποιήσουν την πολιτική συνοχής και
κυρίως την κατανομή των πόρων μεταξύ των ικανών και των λιγότερο ικανών.
Υπάρχει μία σειρά προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Το
Υπουργείο μας στο πλαίσιο του ρόλου του και των αρμοδιοτήτων του, διαμορφώνει
εθνικές θέσεις για την πολιτική συνοχή μετά το 2020 με στόχο την ολοκλήρωση της
σύνταξης κειμένων-θέσεων της χώρας, ως βάση συζήτησης σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο για την επόμενη προγραμματική περίοδο.
Για το σκοπό αυτό θα σταλεί και πρόσκληση προς όλους τους φορείς να
συμμετέχουν στις διαδικασίες αυτές και να συνδράμουν στην επιχειρηματολογία
και τις θέσεις της χώρας. Και πάλι εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα να
ευχαριστήσουμε την κυρία Ωραιοπούλου και τον Περιφερειάρχη και να κάνω και
εγώ μία σύντομη παρουσίαση γενικά για το ΕΣΠΑ, πού βρισκόμαστε και ποια τα
επόμενα βήματα που θέλουμε να πετύχουμε.
Στη διαφάνεια αυτή, φαίνεται η ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ. Δε θα μείνω σε πολύ
λεπτομέρειες, οι διαφάνειες αυτές θα μοιραστούν και σε όλους σας. Θα πρέπει να
πούμε ότι σε επίπεδο χώρας, έχουμε 18,3 δισεκατομμύρια ευρώ δημόσια δαπάνη
στο ΕΣΠΑ, μη συμπεριλαμβανομένων των πόρων για την αλιεία. Οι προσκλήσεις μας
είναι στο 69%, οι εντάξεις στο 50,3%, οι νομικές δεσμεύσεις στο 31% σε επίπεδο
ΕΣΠΑ και 12,3% είναι οι δαπάνες σε επίπεδο ΕΣΠΑ. Οι διαφορές μεταξύ των
τομεακών και περιφερειακών Προγραμμάτων, σε γενικό σύνολο δεν είναι πολύ
μεγάλες σε ότι αφορά τις δαπάνες. Η επόμενη προτεραιότητα μας και άμεση είναι
το να ολοκληρώσουμε το κλείσιμο του ΕΣΠΑ του 2007-2013 και να επιτευχθεί ο
στόχος δαπανών του 2017 με την αξιοποίηση δράσεων και εργαλείων συντονισμού
της υλοποίησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.
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Πρώτη προτεραιότητα το κλείσιμο. Είμαστε εμπρόθεσμοι, υποβάλλαμε 31.03 όλα
τα έγγραφα κλεισίματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχει σημειωθεί καμία
απώλεια πόρων και πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Ήταν πολύ σημαντική
προσπάθεια που καταβάλλαμε όλοι μας. Οι δηλωθείσες δαπάνες ανήλθαν στα 21,6
δις ευρώ έναντι δέσμευσης κοινοτικής συμμετοχής 20,4. Είχαμε δηλαδή στο ΕΣΠΑ
ένα overbooking 105,4%. Αν θυμάμαι καλά, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
το overbooking ήταν στα 115%. Άρα με την επίτευξη αυτή, αποφεύγουμε ή
μειώνουμε τους κινδύνους, διορθώσαμε προβλήματα που θα αντιμετωπίζαμε κατά
το κλείσιμο ώστε να αποφύγουμε την οποιαδήποτε απώλεια κοινοτικών πόρων.
Υποχρέωσή μας είναι μέχρι αρχές Δεκεμβρίου να υποβάλλουμε, να
ανταποκριθούμε στις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα έγγραφα και
στις παρατηρήσεις που μας έχουν κάνει για το κλείσιμο. Σε ότι αφορά τις δαπάνες,
έχουμε κυρίως δύο άξονες. Επικεντρώνεται στο δημοσιονομικό στόχο του 2017.
Δύσκολη προσπάθεια, μεγιστοποίηση των δαπανών για εισροή κοινοτικών πόρων
καθώς και Ν+3 και αποθεματικό επίδοσης, που είναι κάτι το οποίο θα
αντιμετωπίσουμε το 2018. Η κατανομή του στόχου δαπανών όπως έχει αναρτηθεί
και είναι 2 δις. κοινοτική συνδρομή. Βλέπετε την πίτα για το πώς κατανέμεται,
μεγάλο μερίδιο πάνω από 70% η Κεντρική Μακεδονία, 4,66% το μερίδιό της στο
στόχο, παρόλα αυτά η προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί είναι ενιαία και
αδιαίρετη από όλους.
Αν πάμε και δω, μία πίτα για το πώς κατανέμονται οι στόχοι δαπανών ανά ταμείο.
Να μην αναφερθώ. Είναι μεγάλη λεπτομέρεια και διαθέσιμη σε όλους η διαφάνεια
αυτή για να τη δείτε. Να πάμε στο στόχο, όπως είπαμε ο στόχος σε δημόσια δαπάνη
είναι 2,2 δις ευρώ για το 2017, 1,5 δις ευρώ είναι η πρόβλεψη των Αρχών για την
επίτευξη του στόχου, δηλαδή σε ένα ποσοστό 65%. Έχουμε μία υστέρηση, οι
δαπάνες ως τις 31.10, 444 εκατομμύρια περίπου, στο 20% του στόχου. Οι στόχοι
είναι πάντα υψηλοί, έτσι τους βάζουμε στο Υπουργείο και πάντα προσπαθούμε να
τους πετύχουμε. Θα πρέπει να πούμε ότι σε ότι αφορά την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, ο δημοσιονομικός στόχος που είχε τεθεί είναι υψηλός, είναι 106
εκατομμύρια ευρώ περίπου, 63,4 είναι η πρόβλεψη της Διαχειριστικής Αρχής και οι
δαπάνες σήμερα 43,5 εκατομμύρια ευρώ, 41% του στόχου.
Σαν ποσοστό κάλυψης του στόχου, βλέπουμε τη διαφάνεια αυτή, για το 2017. Η
Κεντρική Μακεδονία είναι η μπάρα της στη προτελευταία θέση, 41% περίπου. Είναι
στις υψηλότερες θέσεις σήμερα μαζί με Αττική και με το Βόρειο Αιγαίο στην
επίτευξη του στόχου του 2017. Αναφέρθηκε η κυρία Ωραιοπούλου, δεν υπάρχει
κίνδυνος για Ν+3, αλλά δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Είναι πολύ σημαντικό ότι θα
πρέπει να εντατικοποιήσουμε την προσπάθειά μας για τις δαπάνες των επόμενων
ετών. Είναι κρίσιμο, οι δαπάνες μετακυλίζονται από έτος σε έτος, δεν έχουμε το
περιθώριο να το παρατείνουμε πέρα από την προγραμματική περίοδο, άρα θέλει
πολύ μεγάλη και συντονισμένη προσπάθεια για να πετύχουμε τις απορροφήσεις.
Άρα, έχοντας κυρίως το ότι δεν αντιμετωπίζουμε κίνδυνο Ν+3 δεν θα πρέπει να μας
εφησυχάζει, θα πρέπει η προσπάθεια να εντατικοποιηθεί.
Σε ότι αφορά το 2017, είχαμε δώσει την προσπάθειά μας στο 2017 για το κλείσιμο
του ΕΣΠΑ 2007-2013. Οι υπηρεσίες δουλεύανε ασταμάτητα νυχθημερόν για να
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πετύχουμε το στόχο αυτό, άρα μπορούμε να έχουμε μία – ας το πούμε –
δικαιολογία που είμαστε λίγο πίσω στις δαπάνες και επίσης έχουμε να
αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ανοιχτά ζητήματα που καταβάλλεται τεράστια
προσπάθεια, όπως είναι οι δημόσιες συμβάσεις, κρατικές ενισχύσεις κτλ. Νομίζω
πως με τις ενέργειες που κάνουμε τις συντονιστικές σε συνεργασία με τις
Διαχειριστικές Αρχές, Επιτελικές δομές και τελικούς δικαιούχους ότι θα
αντιμετωπίσουμε όλα τα θεσμικά και διαχειριστικά θέματα. Παρακολουθούμε εμείς
συντονιστικά ως Υπηρεσίες Συντονισμού τις τομεακές πολιτικές σε επίπεδο τομεακό
και σε επίπεδο περιφερειακό, άρα ξέρουμε τι πρέπει να γίνει και επίσης
συμβάλλουμε σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες στην έκδοση οδηγιών για
την ομοιογενή και αποτελεσματική μορφή των προγραμμάτων.
Εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι τα σχέδια δράσης, είναι ο συντονισμός
υποστήριξης τελικών δικαιούχων, είναι η παρακολούθηση των μεγάλων έργων, των
εμβληματικών έργων, συντονισμός τεχνικής βοήθειας από το μηχανισμό Jaspers. Θα
πρέπει να τονίσω εδώ ότι έχουμε, όπως είπε η κυρία Ωραιοπούλου και
προσπαθούμε να δώσουμε διαχειριστικά εργαλεία κυρίως μέσω του overbooking. Ο
νόμος είναι δεσμευτικός, οι υπουργικές αποφάσεις, προσπαθούμε να δώσουμε και
να διευκολύνουμε τις διαχειριστικές αρχές ώστε να βγουν σε προσκλήσεις και
εντάξεις για να επιταχύνει η υλοποίηση των έργων. Σε ότι αφορά τις
απαλλοτριώσεις έχουμε καθιερώσει μία διαδικασία, σας την έχουμε
γνωστοποιήσει, περιμένουμε στοιχεία από τις Διαχειριστικές Αρχές για το ποια έργα
θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία του 7Α για επιτάχυνση απαλλοτριώσεων.
Συνεπώς είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να επιτύχουμε επιτάχυνση
της υλοποίησης.
Αναφορικά με τα σχέδια δράσης, αυτά επικαιροποιούνται, αναθεωρούνται,
αξιολογούνται σε τριμηνιαία βάση. Συνεργαζόμαστε με όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς για να μπορέσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα, να αντιμετωπίσουμε τις
διάφορες καταστάσεις τις οποίες παρατηρούμε μέσω των χρονοδιαγραμμάτων
υλοποίησης. Επίσης, βλέπουμε τα κενά που απαιτούνται και υπάρχουν στην
εξειδίκευση και ένταξη ώριμων έργων. Άρα, υπάρχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα,
μια ομοιογενή εικόνα, σε επίπεδο χώρας. Είναι άμεση η συνεργασία που έχουμε με
τις Διαχειριστικές Αρχές και μιλάμε την ίδια ακριβώς γλώσσα όπως μιλούσαμε και
στο 2007-2013, με τη διαδικασία screening που είχαμε καθιερώσει σε συνεργασία
και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορέσαμε και πετύχαμε αυτό που πετύχαμε
στο κλείσιμο.
Επίσης, έχουμε ποιοτική παρακολούθηση των προγραμμάτων, έχουμε πολλαπλές
και νέες κανονιστικές υποχρεώσεις. Είναι το 5% βιώσιμη και αστική ανάπτυξη, είναι
το 20% της κλιματικής αλλαγής, θεματική συγκέντρωση και άλλα πράγματα που
παρακολουθούμε στα πλαίσια των σχεδίων δράσης. Η ενδυνάμωση δικαιούχων, μία
πρωτοβουλία να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε ενέργειες δικαιούχων σε οριζόντια
και συγκεκριμένα μέτρα, σε οριζόντια μέτρα που είχαμε κάνει και έχουμε κάνει και
σεμινάρια υποστήριξης στην Κεντρική Μακεδονία σε συνεργασία με τη ΜΟΔ. Πολύ
πετυχημένο σεμινάριο και προγραμματίζουμε και νέα σεμινάρια υποστήριξης
δικαιούχων. Για τα εξειδικευμένα μέτρα, στα πλαίσια του σχεδίου δράσης
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βλέπουμε υστέρηση δικαιούχων και προγραμματίζουμε με τη ΜΟΔ την υποστήριξη
συγκεκριμένων δικαιούχων σε συγκεκριμένα θέματα, για να μπορέσουμε να
επιταχύνουμε τη διαδικασία υλοποίησης.
Μεγάλα έργα, 34 στον αριθμό, 8,7 δις ευρώ. Από τα 15 μεγάλα έργα phasing να
πούμε ότι τα 12 έχουν κοινοποιηθεί και έχουν δηλωθεί δαπάνες προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μένουν τρία έργα προς κοινοποίηση και από τα 19 μεγάλα
έργα, έχουμε τρία που προγραμματίζουμε να κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εντός του 2017. Να δούμε λίγο και τα εμβληματικά έργα, καθώς έχουν
καθοριστεί με συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 18 έργα με 3 δις ευρώ. Σε
αυτά θα υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα παρακολούθησης όπως είχαμε και για τα έργα
προτεραιότητας της προηγούμενης περιόδου και περιοδικές αναφορές στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μηχανισμός Jaspers, πολύ σημαντική βοήθεια μας παρέχει και μας έχει βοηθήσει
στην υποστήριξη της προετοιμασίας φακέλων 13 μεγάλων έργων, όπως και 18
οριζόντιων έργων. Ένα από αυτά είναι και το φυσικό αέριο και επίσης έχουμε και
υποστήριξη σε ότι αφορά τον ανεξάρτητο ποιοτικό έλεγχο επτά έργων για το Jaspers
IQR. Τεχνική υποστήριξη, εκπαίδευση, έχουμε κάνει σεμινάρια εκπαίδευσης σε
συνεργασία με τους Jaspers και έχουν προσκληθεί και οι Διαχειριστικές Αρχές για
τις υπόλοιπες και επίσης να τονίσουμε ότι οι Jaspers υποστηρίζουν και τα έργα του
φυσικού αερίου.
Τελειώνοντας να πούμε ότι απαιτούμενες ενέργειες είναι ότι θα πρέπει να τηρούμε
τις προθεσμίες που έχουμε με το ΣΔΕ, θα πρέπει να παρακολουθούμε τα
χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων ώστε να ελέγχονται οι δαπάνες, θα
πρέπει να προχωρήσει και η εισαγωγή στοιχείων στο ΟΠΣ ώστε να μπορούμε και
εμείς να βοηθιόμαστε στις προβλέψεις των στόχων που έχουμε βάλει και επίσης θα
πρέπει να επιταχύνουμε λίγο τις διαδικασίες διοικητικής ολοκλήρωσης των έργων
και να μην αφήσουμε τα έργα μας να τα κλείσουμε στο τέλος της προγραμματικής.
Μια πολύ σημαντική αναφορά επειδή σας αφορά άμεσα, είναι κρίσιμο και θα
πρέπει να αναφερθούμε στον μηχανισμό για το ΣΕΦ και να πούμε ότι για τη χώρα
μας αναλογεί ένα ποσό 580 εκατομμύρια κοινοτικής συνδρομής. Η υποχρέωση
αυτή έχει καλυφθεί με έργα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ είναι και για να
ενημερωθούμε οι παρόντες ότι υπάρχουν 9 διάδρομοι με βάση τον
προγραμματισμό που έχει γίνει και τους προσανατολισμούς της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Για μας είναι ο διάδρομος με το καφέ χρώμα εδώ που βλέπετε. Το ελληνικό κομμάτι
είναι αυτό που φαίνεται στη διαφάνεια. Χρηματοδοτήσεις όπως σας είπα έχουμε
περίπου 11 δις ευρώ για τα κράτη του Ταμείου Συνοχής, 580 εκατομμύρια ευρώ
αναλογούν στη χώρα μας. Τα έχουμε δεσμεύσει και επίσης, έχουμε βάλει προτάσεις
της τάξης 1 δις ευρώ σε 3 τομείς με 580 εκατομμύρια κοινοτική συνδρομή από το
ΣΕΦ, από το φάκελο του Ταμείου Συνοχής και από το γενικό φάκελο. Πολύ
σημαντικό είναι το έργο για το Λιανοκλάδι – Δομοκός, το οποίο χρηματοδοτείται και
υλοποιείται και ολοκληρώνεται εντός του 2018. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα ότι
θα μειωθεί ο χρόνος μετακίνησης από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη περίπου στις 3.5
ώρες και άρα θα ερχόμαστε σιδηροδρομικώς και όχι οδικώς. Είναι μελέτη
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Θεσσαλονίκης – Προμαχώνα, είναι στη διαδικασία εκπόνησης συμβασιοποίησης
στο τέλος του 2017. Το έργο έχει προγραμματιστεί για την τρέχουσα προγραμματική
περίοδο και ελπίζουμε στην ολοκλήρωση της μελέτης αυτής, να μπορέσουμε να
εντάξουμε το έργο και να συνδεθούμε με τα βόρεια σύνορά μας. Και ακόμη ένα
έργο, είναι η αναβάθμιση και ολοκλήρωση και ηλεκτροκίνηση του τμήματος
Πολύκαστρου – Ειδομένη και είναι ένα έργο που υλοποιείται με χρονοδιάγραμμα
ολοκλήρωσης το 2018.
Επόμενα βήματα είναι η ωρίμανση έργων γιατί έχει ξεκινήσει η νέα προγραμματική
περίοδο και για το ΣΕΦ με το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο στήριξης. Πρέπει να
προετοιμάσουμε έργα, να είμαστε ώριμοι, να διεκδικήσουμε πόρους και από το
ΣΕΦ. Η διαδικασία είναι ανταγωνιστική και είναι πάρα πολύ δύσκολη και
απαιτητική και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, όπως έχουμε καταφέρει τα πάντα
μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Εμείς ευχαριστούμε. Θα δώσουμε το λόγο
τώρα στις καλές συναδέλφους από την ΕΥΣΣΑ για να παρουσιάσουν τα ζητήματα
αρμοδιότητάς τους.
Αγάθη Λάγια, εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού &
Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ): Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε με το θέμα αιρεσιμότητες
και που βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με την προηγούμενη επιτροπή
παρακολούθησης. Η χώρα μας είχε να εκπληρώσει 41 αιρεσιμότητες, 24 από τις
οποίες αφορούν, είναι εφαρμοστέες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας. Από αυτές τις 24, 23 έχουν εκπληρωθεί και ολοκληρωθεί και
αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την περαιτέρω πρόοδο και
υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η μία που δεν έχει εκπληρωθεί
αφορά τον τομέα των υδατικών πόρων, όπου από τα δύο κριτήρια το ένα έχει
εκπληρωθεί που αφορά την τιμολογιακή πολιτική όλων των χρήσεων του νερού και
η άλλη δεν έχει εκπληρωθεί που αφορά τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής
ποταμού. Όπου γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος
του τρέχοντος έτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνη η αιρεσιμότητα που ήταν πολύ
σημαντική και αφορούσε το ενιαίο σύστημα παρακολούθησης δεικτών των
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν πλέον οι διαδικασίες και οι
κατευθύνσεις για τον ορισμό, αλλά και την παρακολούθηση των δεικτών εκροής και
αποτελεσμάτων των προγραμμάτων, ένα δυναμικό εργαλείο και σύστημα, όπου
μπορεί να επικαιροποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια και να εμπλουτίζεται καθ’ όλη τη
διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.
Θα αναφερθώ λιγάκι και στο θέμα της αναθεώρησης, όπου και η κυρία
Ωραιοπούλου και η κυρία Καρατζιά αναφέρθηκαν, άρα να συνοψίσω μόνο στο ότι
αυτή η αναθεώρηση που όπου όπως ειπώθηκε είναι σε εξέλιξη και σύντομα θα
κλείσει, είχε σαν έρεισμά της μία κανονιστική πρόβλεψη για αύξηση του φακέλου
της πολιτικής συνοχής κατά 4 δις ευρώ, όπου ξαναέτρεξε το μοντέλο και η
μεθοδολογία κατανομής των πόρων στις Περιφέρειες της Ευρώπης, αλλά με πιο
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πρόσφατα στοιχεία από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν το 2012 που ήταν της τριετίας
2007-2009 και πλέον λοιπόν, με τη μεθοδολογία που έτρεξε με στοιχεία του 20112013, δόθηκαν και μοιράστηκαν αυτά τα 4 δις κυρίως στην Ισπανία, την Ιταλία και
την Ελλάδα. Η Ελλάδα όπως γνωρίζετε πήρε περίπου 970 εκατομμύρια σε
τρέχουσες τιμές.
Θα γίνει και προγραμματίζεται να γίνει μία ευρύτερη και πιο δομική αναθεώρηση
εντός του 2018 γιατί αφενός υπάρχουν κάποια θέματα που έχουν ανακύψει στην
υλοποίηση, όπως κάποιοι δείκτες που θα πρέπει να αναθεωρηθούν ή και το
πλαίσιο επίδοσης, αλλά και η τροποποίηση που γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης του δημοσιονομικού κανονισμού, αλλά και των Κανονισμών που αφορούν
τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά επενδυτικά ταμεία. Αυτό μας αφορά, γιατί υπάρχουν
και κάποιες επιλεξιμότητες που αλλάζουν, αλλά και γιατί είναι προφανές ότι διέπει
τους Κανονισμούς τους δικούς μας, δηλαδή των δικών μας Προγραμμάτων και του
ΕΣΠΑ. Πού βρίσκεται τώρα αυτή η τροποποίηση σε επίπεδο Ευρώπης.
Έχει προχωρήσει, έχει φτάσει σε επίπεδο τριλόγου όπως λέγεται, δηλαδή είναι
διαβούλευση αν μπορώ να το πω έτσι μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου, Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Υπάρχει μία μικρή
καθυστέρηση εδώ, δεν προβλέπεται δηλαδή να έχει συμφωνηθεί μέχρι το τέλος του
2017, όμως γίνεται μία σοβαρή προσπάθεια αν μπορώ να το πω έτσι και από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη να υπάρξει μία επιτάχυνση αυτής της
διαδικασίας και να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς την αναθεώρηση που
θέλουμε στα Επιχειρησιακά Προγράμματα.
Μαρία Κωστοπούλου, εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής
Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ): Να συνεχίσω και εγώ με τα θέματα που
αφορούν συνολικά το ΕΣΠΑ και έχει αρμοδιότητα και η ΕΥΣΣΑ και αφορά στην
έκθεση προόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ολοκληρώθηκε η πρώτη έκθεση και
κανονιστικά προβλέπεται η υποχρέωση να υπάρχει και μία δεύτερη έκθεση
προόδου στις 31 Αυγούστου 2019. Δηλαδή, μία ήταν το 2017 και μία υπολείπεται το
2019 για όλη την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η έκθεση καταρτίστηκε
σύμφωνα φυσικά με το υπόδειγμα που μας είχε δοθεί και το πρώτο κεφάλαιο
αφορά προφανώς στο μακρό-οικονομικό πλαίσιο, γιατί είναι λογικό μέσα σε αυτό
υλοποιούνται και τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ και επηρεάζουν και την υλοποίησή
τους. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σχέση με
τους στόχους της Ευρώπης 2020 και η συμβολή του ΕΣΠΑ στην εκπλήρωση των
στόχων της Ευρώπης 2020, μπορούμε να πούμε ότι οι δύο στόχοι έχουν πλήρως
καλυφθεί, 5 είναι πολύ κοντά στο στόχο, αλλά πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο
ένας ο στόχος που αφορά στα θέματα της φτώχειας στη χώρα μας, υπάρχει
τεράστια απόκλιση σε σχέση με το στόχο που είχε τεθεί.
Το τρίτο κεφάλαιο αφορά στην πρόοδο της ενεργοποίησης ανά θεματικό στόχο και
έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι στο μόνο κείμενο που μπορούμε να βρούμε αυτή
την πληροφόρηση, την πορεία υλοποίησης ανά θεματικό στόχο. Το τέταρτο
κεφάλαιο αφορά στην ολοκληρωμένη χρονική προσέγγιση, δηλαδή τα εργαλεία που
χρησιμοποιούνται για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση και τη βιώσιμη αστική
ανάπτυξη και τα ΤΑΠΤΟΚ που αναφέρθηκαν και προηγουμένως. Έχουν επιλέξει και
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τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα που θα χρησιμοποιήσουν εργαλεία
ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης καθώς επίσης και το τομεακό Πρόγραμμα του
ΕΠΑΝΕΚ. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στις δράσεις κρατικών ενισχύσεων και την
εξαιρετικά σημαντική που είναι στη συνεισφορά στην ικανότητα των τελικών
δικαιούχων να χρησιμοποιούν του Ειδικού Τραπεζικού Λογαριασμού, με τη μορφή
του ανοιχτού καταπιστευτικού λογαριασμού.
Να πω δύο λόγια για τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, σε εθνικό επίπεδο, τη
σημαντική εξέλιξη θα μας την αναφέρει στη συνέχεια και ο συνάδελφός μας από τη
ΓΓΕΤ, ο Κος Αστέριος Χατζηπαραδείσης και για τις ερευνητικές υποδομές. Εγώ να πω
ότι σε περιφερειακό επίπεδο, παρόλο που υπάρχουν πολλές και σημαντικές
δυσκολίες στην υλοποίηση, που αναφέρθηκαν και προηγουμένως, έχουν εκδοθεί
ήδη 8 προσκλήσεις από τα Επιχειρησιακά Περιφερειακά Προγράμματα, αλλά η
προσπάθεια θέλουμε να πούμε ότι πρέπει να συνεχιστεί, γιατί είναι πολύ
σημαντικό το ότι οι Περιφέρειες θα πρέπει να θέτουν αυτές προτεραιότητες που
προέρχονται και είναι μία προσέγγιση από τη βάση. Αυτή η προσέγγιση από τη
βάση μπορεί ελπίζουμε να φέρει και τον οικονομικό μετασχηματισμό, αξιοποιώντας
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα με αυτή τη μέθοδο που χρησιμοποιείται, δηλαδή τη
διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης.
Και για το λόγο αυτό μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει πολύ
μεγάλη σημασία στο ζήτημα αυτό. Το βλέπουμε σε όλα της τα κείμενα που
αναφέρεται ότι οι στρατηγικές εξειδίκευσης κάνανε τη διαφορά σε αυτή την
προγραμματική περίοδο, βελτιώνοντας την ποιότητα των επενδύσεων στην
καινοτομία και επίσης ότι αυτή τη στιγμή, έχουν καταστεί ένα ολοκληρωμένο τμήμα
της ευρωπαϊκής προσέγγισης για καινοτομία και η εμπειρία που αποκτήθηκε σε
αυτή την προγραμματική περίοδο θα χρησιμοποιηθεί σαν εισροή για τον σχεδιασμό
της επόμενης προγραμματικής περιόδου. Να πω εδώ, ότι έχει ξεκινήσει η συζήτηση
για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Ξέρετε τις δυσκολίες που υπάρχουν
φυσικά με την κατάρτιση της πρότασης του προϋπολογισμού σε ευρωπαϊκό
επίπεδο εξαιτίας του Brexit και για αυτό η ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα γίνει με καθυστέρηση σχεδόν ενός έτους, υπολογίζεται στα μέσα του
2018 για να ξεκινήσει και η διαδικασία διαπραγμάτευσης τόσο για την κατανομή
των πόρων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, όσο και για το κανονιστικό πλαίσιο
για την επόμενη προγραμματική περίοδο.
Να τελειώσω λέγοντας για τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις. Η Κεντρική
Μακεδονία αναφέρθηκε με επιτυχία και έκλεισε όλο τον κύκλο της
διαπραγμάτευσης και του σχεδιασμού. Σε εθνικό επίπεδο, για ολοκληρωμένες
χωρικές επενδύσεις που αφορούν τον αστικό χώρο, είναι 34 στρατηγικά σχέδια που
σχεδόν έχει ολοκληρωθεί η έγκρισή τους. Για τις εκτός αστικού χώρου, είναι 11
στρατηγικές, οι οποίες οι περισσότερες έχουν εγκριθεί και σε αυτές περιλαμβάνεται
και η σημαντική στρατηγική για τον Ασωπό, που δεν έχει ακόμη εγκριθεί αλλά είναι
σε διαδικασία διαβούλευσης. Τέλος, είναι και τα ΤΑΠΤΟΚ που θέλω να σημειώσω
ότι μέχρι το τέλος του 2017 θα πρέπει να έχει εγκριθεί η στρατηγική. Θέλω να πω
ότι αυτές οι διαδικασίες ενισχύουν σημαντικά το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης,
των αστικών αρχών και νομίζω ότι και στη νέα προγραμματική περίοδο, καλό είναι
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να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό. Στόχος μας είναι το σύνολο των
στρατηγικών να έχουν εγκριθεί μέχρι το τέλος του 2017 και να επιταχύνουμε όσο
κατά το δυνατόν τις δαπάνες σε όλες τις στρατηγικές.
Θα ήθελα να δώσω και εγώ συγχαρητήρια για τα θέματα δημοσιότητας και την
πετυχημένη εκδήλωση που έγινε χτές το βράδυ και ιδιαιτέρως θα ήθελα να
σημειώσω την ποιοτική διάσταση που δίνεται στην πληροφόρηση των τελικών
δικαιούχων και των ωφελούμενων και νομίζω ότι όλες αυτές οι δράσεις καλό είναι
να συνεχιστούν με μεγαλύτερη έμφαση και τις επόμενες Επιτροπές
Παρακολούθησης και τα επόμενα έτη. Ευχαριστώ πολύ.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει η
εκπρόσωπος της ΕΥΣΕΚΤ.
Κατερίνα Χριστοφή, εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού δράσεων ΕΚΤ
(ΕΥΣΕΚΤ): Ευχαριστώ κυρία Ωραιοπούλου. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη
γιατί ήδη έχω καλυφθεί σε πολλά σημεία από τους προλαλήσαντες και για να μη
σας κουράσω. Να αναφερθούμε καταρχάς, ήδη έχουμε αναφερθεί στις ήδη
ενεργοποιημένες δράσεις του ΕΚΤ, που όπως βλέπουμε είναι αρκετές και αφορούν
4 επενδυτικές προτεραιότητες. Θα δώσω βάση στις οριζόντιες δράσεις που είναι
τώρα για ενεργοποίηση. Ήδη αναφερθήκαμε στις δράσεις υγείας. Θα ήθελα να
τονίσουμε λίγο τις δράσεις Ρομά, που μέσω τις νεοσυσταθείσας Ειδικής
Γραμματείας για την κοινωνική ένταξη των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας, έχει ήδη
γίνει μία δουλειά σε συνεργασία για το σχεδιασμό κάποιων δράσεων που θα
συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΚΤ. Έχει σταλεί ήδη επιστολή από το Γενικό
Γραμματέα ΕΣΠΑ σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματέα σε όλα τα Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα. Αυτό έγινε σχετικά πρόσφατα, τέλος του Οκτώβρη,
προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία διαβούλευσης για την ενεργοποίηση
συγκεκριμένων δράσεων.
Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ πρόσθετα στις δράσεις αποϊδρυματοποίησης, που
ίσως δεν είναι άμεσα να ενεργοποιηθούν, αλλά αναμένουμε από το Υπουργείο
Εργασίας που σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, πρόκειται να εκπονήσει μία
σχετική εθνική στρατηγική για την αποϊδρυματοποίηση. Θα ήθελα να αναφέρω η
αποϊδρυματοποίηση αφορά ΑΜΕΑ, άτομα με αναπηρία αλλά όχι μόνο άτομα με
αναπηρία, αφορά το παιδί, αφορά τους ηλικιωμένους, αφορά και τους αστέγους.
Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και προκειμένου να
βοηθήσει στην περαιτέρω ενεργοποίηση και τον μελλοντικό σχεδιασμό των
προσκλήσεων, η ΕΥΣΕΚΤ ανέλαβε και ανέθεσε μία μελέτη κόστους για τις στέγες
υποστηριζόμενης διαβίωσης, που είναι στη διαδικασία παραλαβής. Μόλις
παραληφθεί θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.
Να αναφερθώ λίγο στην αναθεώρηση. Βασικά σε δύο σημεία σε ότι αφορά το ΕΚΤ,
γιατί ήδη αναφέρθηκαν αρκετά πράγματα. Ήδη μέσα στο υλικό της Επιτροπής
Παρακολούθησης αναφέρεται πολύ λεπτομερώς τι έχει γίνει με τους δείκτες ΕΚΤ,
απλώς να αναφέρουμε ότι στο πλαίσιο της αναθεώρησης συμπεριλήφθηκε η
αναμόρφωση των δεικτών ΕΚΤ που συμπεριλαμβάνει δύο στοιχεία. Πρώτον, είναι η
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διόρθωση των δεικτών και η εισαγωγή νέων επιχειρησιακών δεικτών και το δεύτερο
είναι στη στοχοθέτησή τους, δηλαδή ότι μπήκαν σχετικές τιμές στους στόχους. Είναι
αυτή η διαφάνεια που βλέπετε για τη στοχοθέτηση.
Τώρα στα πλαίσια της αξιολόγησης, θα ήθελα να δώσω έμφαση σε δύο διαπρογραμματικές αξιολογήσεις που είναι να γίνουν, να υλοποιηθούν, σε οριζόντια.
Είναι για δράσεις που γίνονται οριζόντια από τα ΠΕΠ και από κάποια τομεακά. Είναι
δύο αξιολογήσεις που εντάσσονται μέσα στα σχέδια αξιολόγησης των ΠΕΠ. Πρώτα
να αναφερθώ στην αξιολόγηση των δράσεων εναρμόνισης στα ΠΕΠ και στο
αντίστοιχο τομεακό, το Επιχειρησιακό Ανθρώπινου Δυναμικού και Διά Βίου
Μάθησης με αναθέτουσα αρχή το εν λόγω Επιχειρησιακό. Η αξιολόγηση αυτή είναι
στη διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισμού και μόλις κατακυρωθεί θα αρχίσει η
εκπόνηση άμεσα. Η δεύτερη αξιολόγηση αφορά τις δομές γυναικών-θυμάτων βίας.
Μιλάμε για τους ξενώνες γυναικών και τα συμβουλευτικά κέντρα από τους δήμους.
Υπάρχουν και κάποιες επιμέρους δράσεις από το Επιχειρησιακό της Διοικητικής
Μεταρρύθμισης. Το σύνολο αυτών των δράσεων αναμένεται να αξιολογηθεί και
αυτό οριζόντια. Θα ανατεθεί η αξιολόγηση από την Υπηρεσία μας σε συνεργασία με
την Γενική Γραμματεία Ισότητας και την αντίστοιχη επιτελική δομή, στο πλαίσιο της
οποίας έχουμε μία συνεργασία για την εκπόνηση των συγκεκριμένων
προδιαγραφών, που είναι να ολοκληρωθούν άμεσα και μέχρι τα τέλη του 2017 θα
έχει ολοκληρωθεί για να γίνει ο σχετικός διαγωνισμός.
Δύο σημεία για την επικοινωνία και την πληροφόρηση και ήθελα και εδώ να
αναφέρω ότι η παρουσίαση όσων αφορά τις έρευνες που έχουν γίνει για το ΕΚΤ
είναι πολύ ενδιαφέρουσες, έχουν ένα ολοκληρωμένο χαρακτήρα γιατί αφορούν και
επιχειρήσεις και δικαιούχους και ωφελούμενους. Θεωρούμε πως είναι ένα καλό
παράδειγμα και για περαιτέρω ανάπτυξη. Καταρχάς θα ήθελα να αναφερθώ στα 60
χρόνια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το 2017 είναι το έτος κλείνει τα 60
χρόνια. Έχει παραχθεί ένα σχετικό υλικό επικοινωνίας που παρουσιάστηκε και χτες
στην εκδήλωση που έγινε και να αναφερθούμε και για τα Κέντρα Κοινότητας που
εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας ένα σχετικό υλικό για την
διάδοση των δομών και το οποίο έχει διατεθεί και στους αντίστοιχους δικαιούχους
που είναι οι δήμοι. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και το λόγο
τώρα έχει ο εκπρόσωπος της ΕΥΚΕ.
Κλεάνθης Ροκίδης, εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ):
Γεια σας και από μένα. Εκπροσωπώ την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων και
χαιρετίζω τα μέλη της Επιτροπής και όσους μας παρακολουθούν. Θα πω δύο λόγια
για το πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων που ειπώθηκε ότι αποτελεί και
ένα από τα προβλήματα για την υλοποίηση και τα χρηματοδοτικά εργαλεία και λίγα
λόγια για τις υποδομές που πρέπει να εξετάζονται από την άποψη των κρατικών
ενισχύσεων, προκειμένου να είναι επιτρεπτές να γίνουν. Μια μικρή αναδρομή. Το
πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων, βρίσκεται σε παραγωγική
λειτουργία από το 2006 μέχρι και σήμερα εξυπηρετώντας χιλιάδες επενδυτικά
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σχέδια που υποβάλλουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις για χρηματοδότηση από τα
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά και επενδυτικά ταμεία.
Την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020 το ΠΣΚΕ έχει καταστεί
υποχρεωτικό για όλες τις ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις με βάση το νόμο 4314
που είναι ο νόμος του ΕΣΠΑ. Προκειμένου να ανταπεξέλθει στον αυξημένο όγκο
δράσεων κρατικών ενισχύσεων που ανήκουν στο ΠΣΚΕ, η ΕΥΚΕ έχει προχωρήσει
στην έκδοση σειράς εγκυκλίων προς τις Διαχειριστικές Αρχές και τους ενδιάμεσους
φορείς σε ότι αφορά το χρόνο προγραμματισμού των κρατικών ενισχύσεων, σε ότι
αφορά οδηγίες για τους φορείς που εμπλέκονται σε δράσεις κρατικών ενισχύσεων
και σε ότι αφορά διαδικασίες, ροές, ρόλους που πρέπει να παρθούν για να
μπορέσει να λειτουργήσει το πληροφοριακό σύστημα και συγχρόνως έχουν σταλεί
πρότυπες προσκλήσεις δράσεων και επιχειρηματικότητας.
Ποια είναι η υπάρχουσα κατάσταση; Το ΠΣΚΕ την τρέχουσα χρονική στιγμή σήμερα
που μιλάμε, εξυπηρετεί 28 δράσεις κρατικών ενισχύσεων. Η αναμενόμενη
κατάσταση ποια είναι; Την επόμενη χρονική περίοδο αναμένεται να εκδοθεί
σημαντικός αριθμός προσκλήσεων από μεγάλο αριθμό φορέων στο σύνολο της
ελληνικής επικράτειας. Ενδεικτικά, τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα με δράσεις
επιχειρηματικότητας που πρέπει να βγάλουν τουλάχιστον το καθένα δύο με τρεις
ανά έτος. Δράσεις που αφορούν τα χωρικά ΟΧΕ-ΒΑΑ, τουλάχιστον μία με δύο ανά
Περιφερειακό Πρόγραμμα. Δράσεις Κοινωνικού Ταμείου είτε κεντρικά είτε σε
επίπεδο ΠΕΠ, πρόκειται πάλι να βγουν ως κρατικές ενισχύσεις μέσω
πληροφοριακού συστήματος. Οι 47 ομάδες τοπικής δράσης για το Leader που
πρόκειται να βγουν πάλι προσκλήσεις μέσα από το πληροφοριακό σύστημα. Δικές
τους δράσεις τουλάχιστον δέκα ανά έτος. Η Αλιεία, επίσης, ίδιος αριθμός. Το
ΕΠΑΝΕΚ πάλι με τουλάχιστον 10 προσκλήσεις ανά έτος. Αντιλαμβάνεστε, ότι
διαφορετικά Προγράμματα, διαφορετικές απαιτήσεις οπότε σε όλα τα στάδια της
κάθε πρόσκλησης απαιτείται παραμετροποίηση επί πλήθους προσκλήσεων, που αν
κάνετε την αριθμητική των προηγούμενων που είπα, προσεγγίζει τις 200.
Αντιλαμβάνεστε ότι ο τομέας της πληροφορικής της ΜΟΔ εκ των πραγμάτων δεν
μπορεί να ανταποκριθεί σε τόσες πολλές προσκλήσεις με την παραμετροποίηση
που απαιτείται. Τι έχουμε κάνει για αυτό; Έχουμε κάνει δύο ενέργειες, να
μπορέσουμε να κάνουμε το σύστημα να τρέξει πιο εύρυθμα και πιο γρήγορα. Η
πρώτη είναι το προφανές, η ενίσχυση του τομέα της πληροφορικής της ΜΟΔ με
περισσότερους ανθρώπους πληροφορικούς, προγραμματιστές, να μπουν και να
κάνουν τη δουλειά. Η δεύτερη ενέργεια που έχουμε κάνει είναι μία πρόταση προς
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δυνατότητα εναλλακτική λειτουργίας του ΠΣΚΕ. Τι
ακριβώς εννοούμε με αυτό; Εννοούμε ότι η πρόταση που έχουμε κάνει προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένουμε την έγκρισή της, είναι ότι προσκλήσεις με
προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ, που πρόκειται να
έχουμε εντάξεις μικρού αριθμού πράξεων, διψήφιου αριθμού, να μπορεί να γίνεται
με τον εναλλακτικό τρόπο. Τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει ότι θα εισάγονται στο
ΠΣΚΕ μειωμένα στοιχεία από τους δικαιούχους ή τις διαχειριστικές αρχές ή από
τους ενδιάμεσους φορείς και τα υπόλοιπα απαιτούμενα στοιχεία, θα εισάγονται με
upload pdf αρχείων. Με αυτή την εναλλακτική λειτουργία στο ΠΣΚΕ, δεν πρόκειται
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να επέλθει καμία απολύτως αλλαγή στη ροή και διαδικασία, ούτε θα παραλείπεται
οποιοδήποτε στάδιο, έτσι ώστε να καλύπτεται το σύνολο των αναγκών διαφάνειας
και αποφυγής φαινομένων απάτης, ύπαρξης των αναγκαίων στοιχείων στο σύστημα
και των απαιτούμενων ελέγχων και όλων των επαφών που οφείλει να έχει το ΠΣΚΕ
είτε με το ΟΠΣ ΕΣΠΑ ή με το πληροφοριακό σύστημα σώρευσης κρατικών
ενισχύσεων.
Τι πρόκειται να επέλθει με αυτό τον τρόπο; Επειδή υπολογίζουμε ότι ποσοστό
περίπου 80% των προσκλήσεων είναι της τάξης των 10 εκατομμυρίων και κάτω,
αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτό το σημείο θα προγραμματίσει η ΜΟΔ συγκεκριμένες
οθόνες που θα είναι κοινές για αυτού του είδους της προσκλήσεις, οπότε θα κάνει
προγραμματισμό μία φορά και όλα τα στοιχεία που θα διαφοροποιούνται θα
γίνονται με ανέβασμα upload στο σύστημα. Έτσι με αυτό τον τρόπο, είναι σίγουρο
ότι η δουλειά, η πολύ μεγάλη δουλειά προγραμματισμού από την ΜΟΔ θα πέσει
κατά τουλάχιστον 70%. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι για τις προσκλήσεις που έχουν
το μεγάλο αντίκτυπο στην οικονομία, αυτές που είναι πάνω από 10 εκατομμύρια
που βγάζει το ΕΠΑΝΕΚ και ο αναπτυξιακός νόμος, εκεί θα ακολουθηθούν κανονικά
οι ολοκληρωμένες διαδικασίες του συστήματος.
Χρηματοδοτικά μέσα. Η εφαρμογή των χρηματοδοτικών εργαλείων για την
προγραμματική 2014-2020 υλοποιείται μέσω των άρθρων 37 ως 46 του Κανονισμού
1303, του Common Provision Regulation. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37
του Κανονισμού, ο κανονισμός και η υλοποίησή τους βασίζεται στην εκπόνηση μιας
εκ των προτέρων αξιολόγησης, η οποία τεκμηριώνει την ανάγκη δημιουργίας
χρηματοδοτικών μέσων, εκτιμά το χρηματοδοτικό κενό και της αγοράς και προτείνει
το είδος των εργαλείων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. Τονίζεται ότι
βάσει των οριζόμενων στην παράγραφο 3 - πάλι του 37 - η εκ των προτέρων
αξιολόγηση υποβάλλεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Στόχος είναι οι
Επιτροπές Παρακολούθησης να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά της, καθώς και
για την πρόβλεψη επικαιροποίησης σύμφωνα και με την πρόοδο υλοποίησης των
μέσων. Με τη μελέτη αυτών, αξιολογήθηκε η αναγκαιότητα χρήσης
χρηματοδοτικών εργαλείων σε πανελλαδικό επίπεδο τόσο από το ΕΠΑΝΕΚ όσο και
από τα ΠΕΠ.
Κατ’ εφαρμογή της εκ των προτέρων αξιολόγησης δημιουργήθηκαν τρία Ταμεία
Χαρτοφυλακίου με αρχική χρηματοδότηση από το ΕΠΑΝΕΚ. Το πρώτο είναι το
Ταμείο Επιχειρηματικότητας 2, το ΤΕΠΙΧ 2, με διαχειριστή της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Το εν λόγω
Ταμείο Χαρτοφυλακίου συστάθηκε το Νοέμβριο του 2016 με αρχικό κεφάλαιο 400
εκατομμύρια. Για την υλοποίησή του έχουμε τρία προϊόντα. Δάνεια επιμερισμένου
ρίσκου με μειωμένο επιτόκιο στα οποίο συμπεριλαμβάνεται και το κεφάλαιο
κίνησης για ποσό έως 300 εκατομμύρια από τα 400, εγγυήσεις για ποσό ως 100
εκατομμύρια και μικρό-δάνεια, για το οποίο ακόμη δεν έχει προσδιορίσει το ποσό
και η ενεργοποίηση των οποίων απαιτείται τροποποίηση του υφιστάμενου τεχνικού
πλαισίου. Για το εν λόγω Ταμείο είναι σε εξέλιξη η ενεργοποίηση της διαδικασίας
επιλογής των ενδιάμεσων χρηματοδοτικών οργανισμών (ΕΧΟ), που κυρίως θα είναι
τράπεζες προφανώς.
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Το δεύτερο Ταμείο, είναι Εξοικονόμηση Ενέργειας 2, το ΤΕΞΥΠ 2, με διαχειριστή
πάλι την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Το ποσό, 68 εκατομμύρια ευρώ που συστάθηκε επίσης τον
Νοέμβριου του 2016. Για την υλοποίησή του προβλέπεται χορήγηση δανείου
επιμερισμένου ρίσκου μηδενικού επιτοκίου και μπορεί να συνδυαστεί με
επιδότηση. Για το εν λόγω ταμείο είναι σε φάση ολοκλήρωσής η διαδικασία
επιλογής ενδιάμεσου χρηματοδοτικών οργανισμών (ΕΧΟ), δηλαδή τράπεζες και
εκεί.
Το τελευταίο ταμείο, είναι το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών με διαχειριστή
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το European Investment Fund. Το εν λόγω
Ταμείο συστάθηκε το Δεκέμβριο του 2016, με αρχικό κεφάλαιο 200 εκατομμύρια
από τα ΕΔΕΤ και 30 εκατομμύρια συνεισφορά από το ίδιο το ΕIF. Tα προβλεπόμενα
εργαλεία είναι επιχειρηματικές συμμετοχές, όλων των σταδίων ανάπτυξης, early
stage, precede, seed, growth κλπ, με δημιουργία αντίστοιχων υπο-Ταμείων. Για το
εν λόγω Ταμείο, είναι σε φάση ολοκλήρωσης – ομοίως – των ΕΧΟ είτε των
διαχειριστών υπό-Ταμείων. Πλέον των ανωτέρων ποσών που ακούστηκαν υπάρχει
στην Υπουργική Απόφαση σύστασης των Ταμείων πρόβλεψη για τη δυνητική
συνεισφορά των ΠΕΠ. Για το λόγο αυτό, στις 24.10.2017, εστάλη επιστολή από τον
Γενικό Γραμματέα ΕΣΠΑ σε όλα τα ΠΕΠ όπου με την επιστολή αυτή καλούσε τα ΠΕΠ
για δήλωση πρόθεση συμμετοχής στο ΤΕΠΙΧ 2, καθώς και με αναφορά του ποσού
που προτίθεται το κάθε ΠΕΠ να συνεισφέρει. Εδώ να επισημάνουμε, να
υπενθυμίσουμε για την ακρίβεια, ότι σύμφωνα με τον κανονισμό 1303 η συμμετοχή
στο εν λόγω Ταμείο λογίζεται σαν επιλέξιμη δαπάνη και μπορεί να συμπεριληφθεί
σε αίτημα πληρωμής ως το 25% της συνεισφοράς, μόνο με τη καταβολή των
χρημάτων, των ποσών στο διαχειριστή του Ταμείου.
Τελειώνω με τις υποδομές, αναφορικά με την υλοποίηση λοιπών έργων υποδομών
για την εφαρμογή των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, η ΕΥΚΕ, είτε έχει προχωρήσει
στην έκδοση οριζόντων οδηγιών για κατηγορίες έργων, είτε στις περιπτώσεις που
αυτό δεν ήταν δυνατό, εξετάζονται διακριτά, δηλαδή κάθε μεμονωμένη πράξη, με
χρήση συγκεκριμένου ερωτηματολόγιου. Εφιστούμε την προσοχή ότι έχει
τροποποιηθεί και εμπλουτιστεί θα λέγαμε το κύριο εργαλείο απαλλαγής κρατικών
ενισχύσεων, ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός 651, μόλις πριν δύο μήνες έγινε
τροποποίηση και στο άρθρο 56 έχει εισαχθεί πια και δυνατότητα να δώσουμε
κρατική ενίσχυση με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις σε λιμάνια και
αεροδρόμια, κάτι που δεν υπήρχε μέχρι τώρα και υποχρεωτικά κάναμε κοινοποίηση
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Τελειώνω υπενθυμίζοντας δύο πράγματα που κυρίως αφορούν τη Διαχειριστική
Αρχή, ότι όταν έχουμε έργο που υλοποιείται μέσω κάποιου άρθρου του Κανονισμού
651, πρέπει σε 20 μέρες από τη στιγμή που θα βγει η απόφαση ένταξης να έχει γίνει
κοινοποίηση στο πληροφοριακό σύστημα και μέσα σε διάστημα 6 μήνες πάλι από
την απόφαση ένταξης εφόσον το έργο είναι πάνω των 500 χιλιάδων, πρέπει να έχει
αναρτηθεί στο λεγόμενο Τransparency Αward Μodule (ΤΑΜ) που είναι ένα εργαλείο
δημοσιότητας της Επιτροπής, που πρέπει μέσα σε έξι μήνες να το ανεβάσουμε.
Θέλω να δώσω εδώ σημαντική προσοχή, ότι αποτελεί κριτήριο συμβατότητας, σε
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περίπτωση που δεν έχουμε αναρτήσει σε έξι μήνες από την απόφαση ένταξης στο
ΤΑΜ, τότε τίθεται όλο το έργο εκτός χρηματοδότησης. Ευχαριστώ πολύ.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Και εμείς ευχαριστούμε και να ξεκινήσουμε
τώρα τις τοποθετήσεις. Να ξεκινήσουμε από τους εκπροσώπους της Επιτροπής
Willebrordus Sluijters, Διευθυντής Μονάδας Ελλάδας-Κύπρου Γενικής Διεύθυνσης
Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
Ευχαριστώ πολύ κυρία Ωραιοπούλου. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω την τοποθέτησή
μου με ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Διαχειριστική Αρχή για τη διοργάνωση του
χτεσινού event και ειδικά στην ομάδα δημοσιότητας και πληροφόρησης. Το θεωρώ
μία μεγάλη επιτυχία πραγματικά. Περίπου 150 και παραπάνω άτομα που
συμμετείχανε, μια πάρα πολύ καλή δράση δημοσιότητας μέσω φωτογραφιών,
βίντεο κτλ που δείχνουν το πραγματικό αποτέλεσμα των χρηματοδοτήσεων. Αυτό,
είναι πολύ σημαντικό να το δείχνουμε στον πολίτη της Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι
πολύ σημαντικό να το δείχνουμε επίσης, στον πολίτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως
είπε προηγουμένως ο Γιώργος ο Λογοθέτης, έκανε αναφορά στο γεγονός ότι σιγάσιγά μπαίνουμε στη διαπραγμάτευση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής μετά από
το 2020. Το αποτέλεσμα που βλέπαμε χτες είναι το καλύτερο επιχείρημα. Σε
πολιτικό επίπεδο στην Ευρώπη κανείς δεν θέλει να ακούσει για διαδικασίες και
εμπλοκές κτλ, θέλουν να δουν το αποτέλεσμα. Και αυτό που είδαμε εχτές και με
μεγάλη μας χαρά θα διαφημίσουμε και αυτά τα βίντεο, τις φωτογραφίες, τα
φυλλάδια που έχουν προετοιμαστεί εδώ, θα τα διαφημίσουμε και στη δική μας
ιστοσελίδα και αλλού όπου μπορούμε να το κάνουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ ξανά
στην ομάδα για αυτό.
Δεν θέλω να πολυλογώ για όλα τα θέματα που έχουν αναφερθεί προηγουμένως.
Θέλω όμως να σταθώ ένα λεπτό στο θέμα των Θεματικών Στόχων 1 και 3. Για μας το
σύμπλεγμα αυτών των Θεματικών Στόχων είναι ένα κομβικό σημείο του
Προγράμματος. Είναι κομβικό γιατί δείχνει την στροφή που θέλουμε με αυτό το
Πρόγραμμα, σε σύγκριση με το παρελθόν. Και εχτές το βράδυ γίνανε αναφορές σε
έργα τσιμέντο versus έργων διανοούμενων, ας το πούμε έτσι. Το θεματικό αυτό που
έχουμε δει, παρόλο που έχει μεγάλες επιτυχίες στις υποδομές, παρόλα αυτά, δεν
μπορούμε να αγνοήσουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται ακόμη σε μία βαθιά κρίση, από
την οποία δυσκολεύεται να βγει. Οι Θεματικοί Στόχοι 1 και 3 στηρίζουν ακριβώς
τους παραγωγικούς τομείς που χρειάζεται η οικονομία μας για να ξαναβρεί ένα
κανονικό ρυθμό ανάπτυξης, καθώς και για αυτό θεωρώ ιδιαίτερα θλιβερό και
προβληματικό ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε φτάσει ακόμη στην ενεργοποίηση.
Δύο προβλήματα προαναφέρθηκαν, ο συνάδελφος της ΕΥΚΕ σας εξήγησε την
συζήτηση που έχουμε κάνει μεταξύ Επιτροπής και ΕΥΚΕ για μια σχετική ευελιξία στη
χρήση του ΠΣΚΕ. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει δυνατότητα κυρίως για μικρές
προκηρύξεις και για προκηρύξεις με μικρά ποσά. Να λειτουργήσει το σύστημα με
ένα πιο βέλτιστο τρόπο που κυρίως για τις Περιφέρειες θα διευκολύνει τη δουλειά
σημαντικά, χωρίς όμως να θέλουμε να χάσουμε την πραγματική λειτουργία του
συστήματος διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων και κυρίως το σύστημα
αντιμετώπισης περιπτώσεων σφαλμάτων με κρατικές ενισχύσεις. Εγώ πιστεύω ότι
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αυτή τη συζήτηση θα την κλείσουμε στις επόμενες μέρες, ίσως βδομάδες, αλλά
σίγουρα μέχρι το τέλος της χρονιάς. Είμαστε στις τελευταίες λεπτομέρειες.
Επομένως αυτό είναι σε καλό δρόμο.
Αυτό το δεύτερο το θέμα δυστυχώς δεν είναι στο χέρι μας, είναι ο ενδιάμεσος
φορέας και εκεί υπογραμμίζω, όπως το έκανα και εχτές, χρειαζόμαστε μία πάρα
πολύ σύντομη και γρήγορη λύση του θέματος αυτού. Δεν μπορούμε να ξαναμπούμε
στο 2018, 5η χρονιά της προγραμματικής περιόδου και πάλι να συζητάμε ακόμη πως
να υλοποιήσουμε το Θεματικό Στόχο 1 και 3. Δεν μπορεί. Την επόμενη φορά που θα
βρεθούμε εδώ είτε σε τεχνική συζήτηση, είτε σε Επιτροπή Παρακολούθησης, αυτό
το θέμα θα πρέπει να έχει λυθεί.
Μια σύντομη αναφορά σε μερικά άλλα θέματα. Όπως προαναφέρθηκε, με την
αναθεώρηση των προγραμμάτων που είναι σε εξέλιξη έχουμε ένα αποθεματικό, το
λεγόμενο «technical adjustment», της τάξεως των 970 εκατομμυρίων για την
Ελλάδα. Αυτό αποτελεί ένα αποθεματικό από μία στατιστική αναθεώρηση, ας το
πούμε έτσι. Το ποσό αυτό μοιράζεται περίπου 550 μεταξύ του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ,
ένα μικρό ποσό για το Ταμείο Συνοχής. Σε ότι αφορά το ΕΚΤ όλο το ποσό μπαίνει
στο μεγάλο εθνικό Πρόγραμμα. Σε ότι αφορά το ΕΤΠΑ, το μεγαλύτερο μερίδιο
μπαίνει σε δύο Στόχους. Ο ένας είναι ο Θεματικός Στόχος 3, στην
ανταγωνιστικότητα και το άλλο μεγάλο πακέτο είναι στο Θεματικό Στόχο 6, κυρίως
για δράσεις λυμάτων και ένα μικρό ποσό για περαιτέρω δράσεις στερεών
αποβλήτων.
Για ποιο λόγο; Ειδικά το τελευταίο το πακέτο του περιβάλλοντος, με αυτό το πακέτο
υπολογίζουμε τουλάχιστον σε ότι αφορά το μερίδιο λυμάτων, ότι καλύπτουμε σε
πολύ μεγάλο βαθμό το σύνολο των αναγκών της χώρας σε ότι αφορά τις Β’ και Γ’
προτεραιότητες. Δηλαδή, τις προτεραιότητες των κοινοτικών ορίων. Αν αυτό το
πακέτο υλοποιηθεί με επιτυχία σημαίνει ότι κλείνουμε όλες τις διαδικασίες
παράβασης της Κοινοτικής Οδηγίας και αποφεύγουμε οποιαδήποτε άλλη
διαδικασία παράβασης που θα μπορούσε η Επιτροπή να ανοίξει για τον ίδιο λόγο.
Βέβαια, ξέρουμε από το παρελθόν ότι είχαμε διαθέσιμα κονδύλια και στο 20072013 και στο 2000-2006, ο τομέας δεν είναι εύκολος. Είχαμε στο 2007-2013 το
λεγόμενο έργο προτεραιότητας των λυμάτων που δεν ήταν έργο, αλλά ένα σύνολο
από έργα, με ένα ποσό αν θυμάμαι εγώ καλά της τάξεως του 1 δις ευρώ, από το
οποίο υλοποιήθηκε οριακά το 30%.
Τέτοια δυστυχήματα δεν μπορούμε να έχουμε ξανά. Το λέω ευθέως και αυτό είναι.
Πολιτικά δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Γι’ αυτό, αυτή τη φορά μαζί με το
οικονομικό πακέτο έχουμε στήσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης με πολλή βοήθεια από
τη ΜΟΔ, με πρωτοβουλία και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, έναν ειδικό
μηχανισμό υποστήριξης των δικαιούχων για τα έργα των λυμάτων. Σας καλώ όλους,
ξέρω ότι αυτό το πακέτο δεν είναι μέσα στο Πρόγραμμα της Κεντρικής Μακεδονίας,
είναι μέσα στο Πρόγραμμα των Υποδομών (το ΥΜΕΠΕΡΑΑ), αλλά θα χρειαστεί η
βοήθεια και η συνεργασία όλων ώστε να πετύχουμε το στόχο που μόλις
περιέγραψα.
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Μια τελευταία πολύ σύντομη αναφορά στα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ήδη
ειπώθηκαν πολλά για τα τρία εργαλεία που είναι ενεργά. Τα τρία είναι σε καλό
δρόμο ως προς την ενεργοποίηση των δράσεων και περιμένουμε ότι θα έχουν μια
μεγάλη επιτυχία, διότι το «Εξοικονομώ ΙΙ» είναι η συνέχεια από το «Εξοικονομώ Ι»,
που είχε τόσο μεγάλη ζήτηση που δεν μπορούσε καν να ανταποκριθεί σε όσα θα
μπορούσε να είχε κάνει. Το ίδιο περίπου ήταν η περίπτωση του ΤΕΠΙΧ και του Fund
of Fund Equity ΙΙΙ (το καινούριο), είναι στα χέρια του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Επενδύσεων και περιμένουμε από εκεί την πολύ σύντομη ενεργοποίηση προς την
αγορά. Επιπλέον, προετοιμάζουμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ένα
τέταρτο εργαλείο που θα είναι το Ταμείο Υποδομών, που θα χρηματοδοτηθεί εν
μέρει από κονδύλια ΕΤΠΑ, εν μέρει από κονδύλια του Juncker Plan και εν μέρει από
την Τράπεζα την ίδια. Είναι σε ένα σχετικό βαθμό η συνέχεια της δράσης Jessica, με
την οποία είχαμε σημαντικές επιτυχίες το 2007-2013. Έργα που αν είχανε
ακολουθήσει τον κλασσικό δρόμο του δημοσίου έργου, ακόμη δε θα τα είχαμε δει,
που με τον τρόπο αυτό υλοποιήθηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτά
νομίζω ότι είναι τα πιο σημαντικά που θα ήθελα να πω εγώ.
Γιώργος Κιρμιζίδης, Υπεύθυνος Προγράμματος Μονάδας Ελλάδας-Κύπρου Γενικής
Διεύθυνσης Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Ευχαριστώ πολύ. Να συστηθώ καταρχήν. Ονομάζομαι
Κυρμιζίδης Γεώργιος και εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία εκπροσωπώ, να εκφράσω και εγώ την
ικανοποίησή μου για την αρκετά σημαντική εξειδίκευση που έχει γίνει στο κομμάτι
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε ότι αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
της Περιφέρειας. Ήδη έχει εξειδικευτεί ένα ικανό ποσό και υλοποιούνται
σημαντικές δράσεις. Τη Δευτέρα μάλιστα είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ κάποιες
από αυτές τις δράσεις και διαπίστωσα πριν και πάνω από όλα το πόσο αξιόλογοι
είναι οι συνάδελφοί σας που μάχονται στην πρώτη γραμμή. Είδα από πρώτο χέρι
ένα κέντρο κοινότητας, πώς αυτό λειτουργεί σαν αντιπροσωπευτικό δείγμα ενός
δικτύου που στο τέλος θα είναι το κεντρικό σημείο αναφοράς όλης της γκάμας των
κοινωνικών υπηρεσιών και προγραμμάτων που θα παρέχονται στους πολίτες που το
έχουν πραγματικά ανάγκη.
Επιπλέον, επισκέφτηκα και ένα κοινωνικό παντοπωλείο προχτές αποκομίζοντας
τελικά από τις δύο αυτές επισκέψεις μία πολύ θετική εικόνα. Γίνεται σίγουρα
σημαντικό έργο και αυτό πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζεται και να
εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες ώστε να φτάσουμε τελικά στο επίπεδο που
αρμόζει. Σε ότι αφορά τα επόμενα βήματα, είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι
έγινε αντίστοιχη επισήμανση νωρίτερα, σε ότι αφορά την ανάδειξη της
περιφερειακής διάστασης των αναγκών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και
κάτι τέτοιο - συμφωνώ και εγώ με τον προλαλήσαντα - μπορέσαμε να το πετύχουμε
εχτές μέσω αυτής της πολύ αξιόλογης εκδήλωσης που έγινε, σε ότι αφορά το
κομμάτι της δημοσιοποίησης και επικοινωνίας του τι ακριβώς κάνουμε με αυτά τα
χρήματα και τα χρηματοδοτικά έργα.
Με αρκετή δόση ρεαλισμού βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι τομείς που δεν έχουν
προχωρήσει τόσο καλά μέχρι τώρα σε ότι αφορά το κομμάτι του ΕΚΤ. Ο ευαίσθητος
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τομέας της υγείας, που μάλιστα καλύπτει και ένα σημαντικό κομμάτι του
προϋπολογισμού, εμφανίζει αρκετά μεγάλη υστέρηση. Είχαμε μόλις νωρίτερα
σήμερα κάποια φρέσκα νέα ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη εκεί, επομένως ευελπιστώ
σύντομα και υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων να ενημερωθούμε σύντομα από
τη Διαχειριστική Αρχή σε ότι αφορά τις δράσεις που θα πραγματοποιήσει η
Περιφέρεια σε ότι αφορά τους τρεις τομείς υγείας και το χρονοδιάγραμμα
εξειδίκευσης και υλοποίησης.
Αντίστοιχο προβληματισμό έχω επίσης να εκφράσω για το κομμάτι της κοινωνικής
οικονομίας, όπου και πάλι να ανατρέξω στα σχόλια που έγιναν προηγουμένως σε
ότι αφορά τον ενδιάμεσο φορέα που εμπλέκεται και εκεί από ότι έχω καταλάβει.
Να υποστηρίξω λοιπόν το σχόλιο του κυρίου Sluijters και να πω και εγώ από την
πλευρά μου ότι με δεδομένη την κατάσταση της απασχόλησης έξω και τον πόθο
πολλών νέων ανθρώπων, ειδικά από ευαίσθητες ομάδες, να έχουν μία μορφή
κοινωνικής επιχειρηματικότητας και υπό το φως της πολύ επιτυχημένης έκθεσης
που έγινε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας στο Γκάζι της Αθήνας με
πανελλήνια εμβέλεια για την κοινωνική οικονομία, θεωρώ πως είναι - και θα
τολμήσω να πω - απαράδεκτο που έχουμε τόσο χρόνο τώρα και περιμένουμε να
ξεμπλοκάρουν αυτές οι διαδικασίες. Θα ήθελα και εγώ μαζί με τους συναδέλφους
εδώ να καθόμαστε του χρόνου και να ακούσουμε ότι τα πράγματα πραγματικά
υλοποιούνται. Δε μας ενδιαφέρουν οι λόγοι για τους οποίους υπάρχουν
προβλήματα, θέλουμε να δούμε απαντήσεις, λύσεις και αποτελέσματα.
Αλλάζοντας θέμα, να υπογραμμίσω - και είχα μιλήσει με τον Κο Κοντογιαννόπουλο
νωρίτερα σήμερα εν τάχει για αυτό - τη σημασία που αποδίδουμε στη χρήση του
απλοποιημένου κόστους. Γνωρίζουμε, τόσο η Αρχή Ελέγχου όσο και η Αρχή
Πιστοποίησης είναι υπέρ της χρήσης της συγκεκριμένης αυτής προσέγγισης και σας
καλούμε μαζί με την ΕΥΘΥ και την ΕΥΣΕΚΤ να επεκτείνετε ακόμη περισσότερο τη
χρήση του απλοποιημένου κόστους. Σκόπιμο θα ήταν εκ μέρους της Γενικής
Διεύθυνσης Εργασίας να τοποθετηθώ στην πρόσφατη αναθεώρηση του
επιχειρηματικού Προγράμματος. Έχουμε ζητήσει κάποιες διευκρινήσεις για τους
δείκτες, αλλά από ότι κατάλαβα ότι αυτό εν τω μεταξύ έχει επιλυθεί. Σε ότι αφορά
τα Κέντρα Στήριξης Οικογένειας και τα Κέντρα Παρακολούθησης του
Ολοκληρωμένου Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για Ηλικιωμένους, θα
θέλαμε να υπάρξει διεύρυνση των υπαρχόντων Κέντρων Κοινότητας και αυτών που
είναι δρομολογημένα για να ενεργοποιηθούν προς το τέλος του χρόνου, ώστε να
συμπεριλαμβάνουν αυτές τις δύο δομές που αναφέρθηκα στα υπάρχοντα Κέντρα
Κοινότητας και να μην δημιουργούνται κατ’ ανάγκη νέες δομές.
Κλείνοντας τη σύντομη τοποθέτησή μου, να αναφερθώ και πάλι στην πολύτιμη
δράση του δικτύου των Κέντρων Κοινότητας. Κατάλαβα ήδη ότι μέσα σε πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα, από τις αρχές Μαΐου φέτος μέχρι τώρα, έχουμε ήδη 20
από αυτά με βεβαίωση έναρξης και ήδη μέχρι το τέλος του έτους, στους επόμενους
μήνες, θα έχουμε ακόμη περισσότερα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά φυσικά, η
έναρξη από μόνη της δεν αρκεί. Αυτά δεν είναι μία ακόμη δράση, τα Κέντρα
Κοινότητας, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, αλλά είναι μία πολύ σημαντική
πρωτοβουλία, έτσι το προσεγγίζουμε εμείς, που αποσκοπεί όχι μόνο στην
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υλοποίηση του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, αλλά και σε πολλά
περισσότερα: ψυχό-κοινωνική στήριξη, ενημερωτική συνδρομή για συγκεκριμένα
θέματα νομικού χαρακτήρα, δράσεις για την κοινωνικοποίηση, κοινωνική ένταξη
και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες και προγράμματα.
Τα Κέντρα Κοινότητας επιπλέον θα παίζουν κομβικό ρόλο στην υλοποίηση του
δεύτερου πυλώνα του ΚΕΑ που είναι η πρόσβαση στις υπηρεσίες και ενεργοποίηση
των ανέργων μέσω της διασύνδεσης αυτών των κέντρων με τον ΟΑΕΔ, με τελικό
στόχο την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν
πόσο σημαντικό και κρίσιμης σημασίας είναι το πλήρως λειτουργικό δίκτυο των
Κέντρων Κοινότητας. Σε αυτό το σημείο, θα ολοκληρώσω την παρέμβασή μου και
σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Σας ευχαριστούμε και εμείς. Παρακαλώ, από
την πλευρά των Επιτελικών Δομών.
Κανέλλα Εξαρχάκου, εκπρόσωπος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, τομέα Παιδείας: Καλησπέρα σας.
Επιτελική Δομή Τομέα Παιδείας, Μονάδα Γ’, Εξαρχάκου. Καταρχήν να ευχαριστήσω
για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε ήδη με την δράση που αφορά στην
ενίσχυση των μαθητών με ειδικές ανάγκες και τις προσλήψεις αντίστοιχα του
ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού από το 2015, τη σχολική χρονιά με τις 80
προσλήψεις. Έχουμε φτάσει σε 173 για το 2017-2018, με στόχο και την μέγιστη
δήλωση δαπανών στο κλείσιμο και για την πρόσφατη συνεργασία μας για την
αναβάθμιση του βασικού εξοπλισμού ΤΠΕ στις σχολικές μονάδες και την καλή
συνεργασία που υπάρχει με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για την
πραγματική καταγραφή των αναγκών.
Ο διαγωνισμός ο συγκεκριμένος έκλεισε εχτές με τρεις αναδόχους. Εκτιμάμε ότι
μέχρι τον Απρίλιο του 2018 θα έχουμε και σύμβαση. Η εκτίμησή μας αυτή
στηρίζεται στο ότι υλοποιείται η σύμβαση του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου, έχουν
παραδοθεί ήδη στα μικρά νησιά, ακόμη και στην Κερασιά παραδόθηκε σε δημοτικό
εξοπλισμός. Το ΠΕΠ ΑΜΘ είναι στη διαδικασία αξιολόγησης, η Στερεά Ελλάδα
επίσης ανοίγει την άλλη εβδομάδα. Το Βόρειο Αιγαίο, είναι στο στάδιο προσυμβατικού ελέγχου. Όλο αυτό το οριζόντιο έργο κινείται με πολύ καλούς ρυθμούς.
Στο κομμάτι που αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την
ενίσχυσή της, υπό την έννοια ότι πρέπει να καλυφθούν σε εργαστηριακό εξοπλισμό,
ήδη το Βόρειο Αιγαίο με διαγωνισμό των οικονομικών προσφορών άνοιξε σήμερα.
Αναμένεται πρόσκληση από το ΠΕΠ Ηπείρου 3 εκατομμύρια και από το ΠΕΠ ΑΜΘ 3
εκατομμύρια. Εδώ θα θέλαμε τη συμβολή σας, αν μπορούμε να συνεργαστούμε σε
αυτό περαιτέρω για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες.
Το υπόλοιπο - 800 χιλιάδες - που απομένει από το ενταγμένο έργο, δεν έχει
εξειδικευτεί βεβαίως, δεν νομίζουμε ότι επαρκεί για να καλύψουμε τις ανάγκες για
τα ΕΠΑΛ και τα ΙΕΚ και εκεί ίσως να έχουμε κάποιες εκπτώσεις. Το αίτημά μας είναι
να αυξηθεί σε αυτό το σκέλος ο προϋπολογισμός και να καλύψουμε και για την
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Κεντρική Μακεδονία τις ανάγκες στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης,
εκτός από τη γενική εκπαίδευση. Αυτά από εμάς και ευχαριστώ.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Ευχαριστούμε. Η κυρία Νίκου, από την
Επιτελική Δομή Ενέργειας.
Ιωάννα Νίκου, εκπρόσωπος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, τομέα Ενέργειας: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα
πολύ για την πρόσκληση και για την πολύ καλή οργάνωση της Επιτροπής
Παρακολούθησης. Λέγομαι Νίκου από την Επιτελική Δομή της Ενέργειας και θα
ήθελα να πω δύο λόγια σχετικά με το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας και των
σχετικών δράσεων. Στο κομμάτι της εξοικονόμησης ενέργειας, έκλεισε η
αιρεσιμότητα με την έκδοση του ΚΕΝΑΚ το καλοκαίρι, αλλά για να μπορέσουνε να
ενεργοποιηθούν αυτές οι δράσεις, είναι απαραίτητο να εκδοθούν τεχνικές οδηγίες
του Τεχνικού Επιμελητηρίου και να επικαιροποιηθεί το λογισμικό του ΚΕΝΑΚ, το
οποίο είναι η βάση για την έκδοση των ενεργειακών πιστοποιητικών.
Είναι για δημοσίευση στο ΦΕΚ, οπότε άμεσα, ίσως και μέχρι το τέλος της βδομάδας,
να έχουμε το ΦΕΚ και το λογισμικό είναι σχεδόν έτοιμο. Χρειάζεται να τεσταριστεί η
σωστή λειτουργία και άρα η εκτίμηση είναι ότι μέχρι το τέλος του μήνα σίγουρα θα
έχει κλείσει και ίσως και πιο γρήγορα και μετά θα είναι δυνατή η έκδοση
προσκλήσεων και η ενεργοποίησή τους. Σε ότι αφορά τις κοινές κατευθύνσεις που
θα πρέπει να έχουν αυτές οι προσκλήσεις, εμείς πλέον έχοντας αυτά τα δεδομένα,
ετοιμάζουμε ένα σχέδιο πρόσκλησης με τα βασικά σημεία, τα ενεργειακά, γιατί τα
άλλα είναι δική σας δουλειά και δεν θα παρέμβουμε, και θα σας τις στείλουμε
άμεσα για να μπορέσει αν όχι μέχρι το τέλος του μήνα, αρχές του επόμενου να βγει
η πρόσκληση και γενικά να βγουν όλες οι προσκλήσεις της εξοικονόμησης ενέργειας
που έχουν καθυστέρηση.
Επίσης, ένα άλλο θέμα - να προσθέσω - για τα έργα του φυσικού αερίου. Αυτό το
πρόβλημα με τον Ν. 4412, είναι γενικότερο στους φορείς της ενέργειας. Έχει αφήσει
ένα κενό ο νόμος, εξαιρεί τους φορείς από την εφαρμογή κάποιων άρθρων, παρόλα
αυτά δεν καλύπτεται το κενό στην εκτέλεση κυρίως και στην άθροιση ένα μικρό
κομμάτι. Επίσης, έχουν καταργηθεί Κανονισμοί από την προηγούμενη περίοδο, άρα
πρέπει να βρεθεί μία λύση. Υπάρχει συνεργασία με την ΕΑΔΗΣΥ και πιστεύουμε ότι
θα λυθεί γρήγορα για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα έργα. Ευχαριστώ πολύ.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Και εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος
Χατζηπαραδείσης…
Αστέριος Χατζηπαραδείσης, εκπρόσωπος Γενικής Γραμματείας Έρευνας &
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ): Ευχαριστώ πολύ. Αστέρης Χατζηπαραδείσης, όχι από Επιτελική
από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Είμαι Υπεύθυνος για την RIS
στην Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης και από αυτή την άποψη παρακολουθώ
και τις RIS που υλοποιούνται από τις άλλες Διαχειριστικές Αρχές, από τις
Περιφέρειες. Θέλω να συγχαρώ την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας για την
τόσο καλή δουλειά που έχει κάνει μέχρι σήμερα, τόσες πρωτιές που έχει και ελπίζω
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ότι θα λυθεί αυτό το πρόβλημα του Ενδιάμεσου Φορέα για να προχωρήσει και η RIS
με τον ίδιο τρόπο. Εμείς έχουμε κάνει μία σειρά από κινήσεις που είναι για όλη την
Ελλάδα, γιατί έχουμε την εθνική RIS και υπό αυτή την άποψη όλες οι Περιφέρειες
μπορούν να συμμετέχουν. Έχουμε βγάλει μία σειρά από δράσεις, στις οποίες θα
σας αναφέρω δύο ή τρεις αριθμούς για να έχετε μία εικόνα και θα σας αναφέρω και
δύο ή τρία στοιχεία για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.
Η πιο μεγάλη δράση που έχουμε βγάλει είναι «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»
όπου δεχόμαστε προτάσεις από συνεργασίες ερευνητικών κέντρων και
επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων μεταξύ τους. Είναι μία δράση που είχε πολύ μεγάλη
ζήτηση, τεράστια ζήτηση. Σχεδόν 2,5 χιλιάδες προτάσεις υποβλήθηκαν. 1,4 δις ευρώ
ήταν η αιτούμενη δημόσια δαπάνη. Εμείς είχαμε στην αρχή μία δημόσια δαπάνη
της τάξης των 130 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Μπροστά σε μία τέτοια ζήτηση,
αναγκαστήκαμε να την μεγαλώσουμε και τώρα θα έχουμε γύρω στα 256
εκατομμύρια να χρηματοδοτήσουμε τέτοιες προτάσεις. Οι διαδικασίες αξιολόγησης
έχουν ολοκληρωθεί. Για κάποιες παρεμβάσεις έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα
και μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα μας. Ολοκληρώνεται και η μεγάλη δράση
που είναι αυτή των συμπράξεων μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και
επιχειρήσεων.
Από την πλευρά της, η Κεντρική Μακεδονία είχε σχετικά αρκετά μεγάλη ζήτηση για
τις παρεμβάσεις 1 και 2 που είναι οι παρεμβάσεις που απευθύνονται στις
επιχειρήσεις ή σε συνεργασίες επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων. Πάνω από
20% των προτάσεων, 21,7% προέρχονται από την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας. Για την παρέμβαση που είναι η αξιοποίηση, έχουμε χαμηλότερο
ποσοστό, είναι γύρω στο 13%. Αν πάρουμε τους τομείς στους οποίους
δραστηριοποιείται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, βλέπουμε ότι στην πρώτη
θέση είναι η αγροδιατροφή με 25,7%, στη δεύτερη είναι η υγεία - φάρμακα, τρίτη
είναι αυτή της πληροφορίας και επικοινωνιών, τέταρτη το περιβάλλον, πέμπτη η
ενέργεια κλπ. Αυτό δείχνει και το προφίλ της εξειδίκευσης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και σε λίγες μέρες θα μάθουμε επίσης και τα αποτελέσματα
των εγκρίσεων, των εγκεκριμένων έργων για την Κεντρική Μακεδονία.
Μία δεύτερη δράση είναι αυτή των υποδομών που αναφέρθηκε και από άλλους
ομιλητές. Έχουμε εγκρίνει μέχρι τώρα 19 υποδομές, έχουν ενταχθεί στο ΕΠΑΝΕΚ,
για τις οποίες σε 10 από αυτές συμμετέχει και φορέας από την Κεντρική
Μακεδονία. Σε μερικές είναι ο συντονιστής φορέας, σε άλλες είναι partner. Το
αιτούμενο ποσό για τις υποδομές αυτές είναι 9,3 εκατομμύρια ευρώ από την
πλευρά των φορέων της Κεντρικής Μακεδονίας. Μία τρίτη προκήρυξη που έχουμε
κάνει και έχει προχωρήσει η ένταξη αυτών των έργων, είναι αυτή που απευθύνεται
σε ερευνητικά κέντρα που θέλουν να φτιάξουν στρατηγικά σχέδια και υποδομές και
είναι μία προκήρυξη της τάξης των 32 εκατομμυρίων ευρώ. Η Κεντρική Μακεδονία
συμμετέχει με 6 εκατομμύρια ευρώ προτάσεις.
Σχετικά τώρα με τις επόμενες κινήσεις μας, η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης
είναι μία Στρατηγική που εξελίσσεται και μετεξελίσσεται και επομένως έχουμε
προτάσεις που θα βγουν σε λίγο καιρό και αυτή την στιγμή κάνουμε αυτό που
λέγεται «entrepreneurial discovery». Το μοντέλο που έχουμε υιοθετήσει στη ΓΓΕΤ
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είναι η επιλογή κάποιων τομέων. Έχουμε επιλέξει 8 τομείς, η αγροδιατροφή, υγείαφάρμακα, τεχνολογίες πληροφορίας, περιβάλλον-ενέργεια, τουρισμός-πολιτισμός,
υλικά-κατασκευές, μεταφορές, εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτοί είναι οι τομείς που
έχουν επιλεγεί. Έχουμε ορίσει έναν συντονιστή για τον κάθε τομέα. Έχουμε
συστήσει μία συμβουλευτική ομάδα με ανθρώπους που προέρχονται από την
έρευνα και την επιχειρηματικότητα και ο συντονιστής καλεί αυτή την
συμβουλευτική ομάδα, «steering group» όπως την ονομάζουμε, για να
επεξεργαστεί το κάθε εργαλείο και τον κάθε τομέα ξεχωριστά.
Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος της επιχειρηματικής
ανακάλυψης που είναι να καλέσουμε τις συμβουλευτικές ομάδες να μας πουν τις
προτάσεις τους και τις απόψεις τους πάνω σε ένα σχέδιο που έχουμε σχεδιάσει
εμείς, ένα σχέδιο προκηρύξεων και που αφορούν τρεις δράσεις. Η μία είναι για
clusters, η δεύτερη είναι για competent centers και η τρίτη είναι για spin-off
companies. Αυτές λοιπόν οι συμβουλευτικές ομάδες θα συνέλθουν σε μία ή δύο ή
τρεις συνεδριάσεις, όσο χρειάζεται, θα εργαστούν, θα βγάλουν κάποια
συμπεράσματα, αυτά τα συμπεράσματα που θα βγάλουν θα τα αναρτήσουμε στην
ιστοσελίδα μας ζητώντας από όλους τους ενδιαφερόμενους να δώσουν σχόλια και
προτάσεις κλπ και δεύτερον, θα οργανώσουμε μία ολομέλεια για το κάθε τομέα,
παράδειγμα για τον τομέα της αγροδιατροφής, τον τομέα υγεία-φάρμακα, θα
καλέσουμε όλους τους ενδιαφερομένους, θα είναι μία ανοιχτή διαδικασία, όπου
όλοι θα έρθουν για να εκφράσουν τις απόψεις τους πάνω στο προϊόν που
παρήγαγαν οι συμβουλευτικές ομάδες, είτε κάνοντας νέες προτάσεις, είτε κάνοντας
κριτική, είτε προτείνοντας τροποποιήσεις.
Με αυτή τη διαδικασία όταν ολοκληρωθεί, πηγαίνουμε στην προκήρυξη. Αυτή ήταν
διαδικασία που έγινε για τις προηγούμενες προκηρύξεις όπως το «ΕρευνώΔημιουργώ-Καινοτομώ». Με αυτό τον τρόπο θεωρούμε ότι δεν έχουμε κλείσει την
πόρτα σε κανέναν, όλος ο κόσμος μπορεί να συμμετέχει - ανάλογα σε ποιο επίπεδο
έχει προτιμήσει - και έχουμε πάρει όλο το αναγκαίο input από την έρευνα σε ότι
αφορά τη χάραξη της Στρατηγικής. Υπάρχουν και άλλες δράσεις που είναι στα
σκαριά. Θα δούμε σιγά-σιγά πως θα τις προχωρήσουμε, μιλάμε για το Δρόμο του
Κρασιού, το Δρόμο του Μελιού και διάφορες τέτοιες δράσεις. Για technology
transfer offices στα Πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα, αλλά αυτή τη στιγμή
είμαστε στις 3 αυτές που έχουμε μπροστά μας και πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος
του χρόνου θα έχουμε ολοκληρώσει και αυτό τον κύκλο.
Κλείνοντας θέλω να πω ότι η ΓΓΕΤ είναι πάντα διαθέσιμη να μπορεί να βοηθήσει
όλες τις Περιφέρειες σε ότι αφορά το κομμάτι της Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης, διότι κάθε Περιφέρεια έχει τη δική της. Έχει συστήσει ένα μητρώο
πιστοποιημένων αξιολογητών - εφόσον φτάσετε στο σημείο αυτό - με 5 χιλιάδες
περίπου άτομα. Κατά συνέπεια, όταν βρεθείτε στη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων, προκήρυξης, λήψης και αξιολόγησης, μπορούμε να συνεργαστούμε (το
έχουμε κάνει με κάποιες Περιφέρειες) ώστε να σας δώσουμε αξιολογητές που
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Αυτά ήθελα να πω από την πλευρά της εξειδίκευσης
και ευχαριστώ πολύ.
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Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Η κυρία
Κόμβου, από την Επιτελική Δομή Πολιτισμού.
Μάγια Κόμβου, εκπρόσωπος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού: Ονομάζομαι Μάγια Κόμβου από την Επιτελική Δομή του Υπουργείου
Πολιτισμού. Κυρία Ωραιοπούλου, χρόνια πολλά και πολλά ευχαριστώ στο πρόσωπό
σας για τη Διαχειριστική σας Αρχή που διαχρονικά υποστηρίζει τον τομέα του
πολιτισμού και τα έργα μας, που όσα μάλιστα εκτελούνται με τον τρόπο της
αρχαιολογικής αρχιεπιστασίας δίνουν και ποιοτικά πολύ ψηλά αποτελέσματα. Όλα
τα έργα διαχρονικά στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας χαρακτηρίζονται από αυτό,
προσφέροντας και δουλειά σε πολύ απομακρυσμένα σημεία της Περιφέρειας, σε
νέους επιστήμονες, νέους ανθρώπους και σε προμηθευτές στις τοπικές κοινωνίες.
Μάλιστα, ο πρωταθλητής της απορρόφησης και των δαπανών για το Υπουργείο
οριζόντια είναι εδώ και είναι η Εφορία Αρχαιοτήτων Ημαθίας. Ήδη ο
Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στο πολύ σπουδαίο έργο του Μουσείου των Αιγών
που πάει χέρι-χέρι με το βασιλικό ανάκτορο των Αιγών και πραγματικά θα είναι δύο
εμβληματικά έργα για όλη την Ελλάδα.
Θέλω ξανά να σας ευχαριστήσω. Να συμπληρώσω σε όσα πολύ ενδιαφέροντα μας
είπε ο κύριος Λογοθέτης, οριζόντια για το ΕΣΠΑ, ότι εκτός από τη ΜΟΔ, οι Επιτελικές
Δομές είναι πάντα στο πλευρό των τελικών δικαιούχων για την υποστήριξη, σε όλα
τα στάδια της δουλειάς τους. Από την προετοιμασία των φακέλων μέχρι και την
παρακολούθηση και το κλείσιμο και ειδικά εδώ σε σας και για το σύγχρονο
πολιτισμό που επίσης διαχρονικά σας ευχαριστούμε και την υποστήριξη και αυτού
του κομματιού. Και πάλι συγχαρητήρια.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μπλούκος, από
την Επιτελική Δομή Τουρισμού
Δημήτρης Μπλούκος, εκπρόσωπος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Τομέα Τουρισμού: Καλησπέρα και από
μένα. Είμαι από την Επιτελική Δομή Τουρισμού και να πω και εγώ συγχαρητήρια για
την πολύ καλή δουλειά για όλες τις εργασίες που έχει κάνει η Περιφέρεια και η
Διαχειριστική Αρχή και παρακολουθούμε πολύ στενά το Πρόγραμμά σας.
Παραμένουμε δίπλα σας κυρίως στις ενισχύσεις τις επιχειρηματικότητας, ώστε να
μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη πολύ καλή συνεργασία και διαβούλευση. Σας
έχουμε στείλει ήδη τον οδηγό και τα κριτήρια των κρατικών ενισχύσεων για να
μπορέσουμε να τα επεξεργαστούμε. Θέλω μόνο μία μικρή παρένθεση. Να εκφράσω
τη δυσαρέσκειά μου προς τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που
απέκλεισαν τους τομείς από την τεχνική συνάντηση εργασίας. Είμαστε μέλη της
Επιτροπής. Είναι γνωστό ότι οι Επιτελικές Δομές σήμερα έχουν ενεργό συμμετοχή,
όπως προανέφερε και η συνάδελφος, σε όλα τα στάδια. Δεν το βρίσκω πολύ σωστό
να μην είμαστε σε μία τεχνική συνάντηση εργασίας, πόσω μάλλον όταν καλούμαστε
με την ψήφο μας να επικυρώσουμε τα αποτελέσματα των εργασιών. Αυτό και
ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια.
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Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Και εμείς ευχαριστούμε. Η κυρία Δαλαβέρη,
από την Επιτελική Δομή Υγείας.
Φωτεινή Δαλαβέρη, εκπρόσωπος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας:
Χρόνια σας πολλά κυρία Ωραιοπούλου, τις καλύτερες ευχές. Είναι μία ωραία μέρα
και την περνάτε εργαζόμενη. Θα ήθελα καταρχήν να μεταφέρω και στον
Περιφερειάρχη και στα μέλη της Επιτροπής ευχές για την διεξαγωγή αυτής της
Επιτροπής Παρακολούθησης, η συνεδρίαση της οποίας διεξάγεται με επιτυχία και
επίσης τις ευχές τόσο του Υπουργού Υγείας κυρίου Ξανθού, όσο και του
Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα για την καλύτερη συνέχεια και καλύτερη
αποτελεσματικότητα και στη δική μας συνεργασία σε σχέση με την προσπάθεια τη
μεγάλη που κάνετε στην Κεντρική Μακεδονία. Έχει νόημα να πάρω το λόγο για να
ενημερώσω για μερικά ζητήματα, γιατί είμαστε σε μία θέση αυτή τη στιγμή να
ενημερώσουμε την Επιτροπή ότι τα νέα από την υγεία είναι καλά. Θα γίνω πολύ
συγκεκριμένη στη συνέχεια και όσο πιο συνοπτικά μπορώ.
Έχει διανυθεί ένας πολύ μεγάλος δρόμος από το Φεβρουάριο του 2017 που
στείλαμε τα τυποποιημένα έντυπα των προτεινόμενων δράσεων. Έχουν εκδοθεί δύο
Νόμοι που δημιουργούν ένα συμπαγές, συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο, μακρόπνοο για
διατηρησιμότητα των δράσεων που θα εκτελεστούν. Ξέρουμε ότι η υγεία
αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις και δυσκολίες. Δεν είναι απλά έργα ούτε
επαναλαμβανόμενα, είναι όμως εξαιρετικά σημαντικά και βλέπουμε πόσο ψηλά
είναι στις μετρήσεις ως οικονομική δραστηριότητα ο τομέας της υγείας. Θα ήθελα
να πω ότι ειδικότερα έχουν γίνει περίπου 27 δράσεις που έχουν περιληφθεί σε ένα
έγγραφό μας που σας έχουμε στείλει ως προϋποτιθέμενα βήματα ωρίμανσης, όχι
μόνο θεσμικής αλλά και ενεργειών έναρξης υλοποίησης των δράσεων. Και ας πω
πρώτα για το ΕΚΤ, ότι ο εμβληματικός υπο-τομέας πολιτικής που είναι η
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η πρόληψη της καλής υγείας του πληθυσμού,
ειδικά τώρα στην περίοδο της κρίσης και σας είπα ότι με προοπτική
διατηρησιμότητας, δηλαδή με δομές που ενσωματώνονται στο σύστημα υγείας.
Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη φάση των προσλήψεων κατά τουλάχιστον για ένα
προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης από τα 30 εκατομμύρια περίπου που
προϋπολογίζαμε για την Κεντρική Μακεδονία, γύρω στα 7 εκατομμύρια και πλέον.
Αυτό είναι πάνω από 10 ΤΟΜΥ που περιμένουν λίγα πράγματα που έχουν να
κάνουν με πιο οριζόντιες ενέργειες όπως το κλείσιμο της αυτοδέσμευσης που
ξεπερνά την καθετοποίηση που έχει ο τομέας υγείας.
Οι Περιφερειάρχες μας, οι ΔΥΠΕάρχες μας σε μερικές Περιφέρειες, είναι έτοιμοι με
το στυλό στο χέρι να υπογράψουν συμβόλαια για προσλήψεις. Στην Κεντρική
Μακεδονία, η πρόοδος είναι αυτή που προανέφερα. Μιλάω για δημόσια δαπάνη
και δεν ξέρω πως θα καταλήξει η αυτοδέσμευση σε σχέση με την
συγχρηματοδότηση. Επίσης, ήθελα να πω ότι για τις δράσεις κατά των εξαρτήσεων
κάθε είδους και κυρίως για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ και την υποστήριξη των
οικογενειών και των ατόμων, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν 9 δράσεις για την Κεντρική
Μακεδονία, όμως πρέπει να δώσω πιο συγκεκριμένα στοιχεία για το πόσο έτοιμοι
θα μπορούσαμε να είμαστε, να κάνουμε τη εξειδίκευση και μια πρόσκληση. Από τις
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9 δράσεις, έχουν δοθεί εγκρίσεις σκοπιμότητας για δύο τομείς δημοσίου δικαίου,
άρα εκεί έχουμε μία πιο αργή ωρίμανση με δράσεις πρόσληψης με διαδικασίες
δημοσίου και τα ΝΠΙΔ τα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας που είναι πιο
ευέλικτοι φορείς και αμέσως μετά την ένταξη μπορούν να βγάλουν χωρίς βαριές
διαδικασίες τις προκηρύξεις τους για πρόσληψη προσωπικού και παροχή
υπηρεσιών σε συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες, αυτό το budget φτάνει τα
2.700.000, με τις εγκρίσεις σκοπιμότητας που έχουν εκδοθεί από το Μάιο του 2017
μέχρι τον Αύγουστο του 2017. Δηλαδή, αυτές οι δράσεις και η έναρξη αυτών, εμείς
τεχνικά μπορούμε να κλείσουμε μαζί σας αν θέλετε το κείμενο εξειδίκευσης της
εφαρμογής του Προγράμματος όπως έχουμε κάνει την ίδια πρόβα με τα Ιόνια, με
την Περιφέρεια των Ιονίων, αλλά θα είμαστε σε αναμονή των οριζόντων ενεργειών
που πρέπει να κλείσουν σε συνέχεια της συνεργασίας που γίνεται, και από τον
τομέα μας και από το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Για την ψυχική υγεία οι δράσεις είναι αρκετές και σημαντικές, ωστόσο φαίνεται ότι
οι παρεμβάσεις στην Κεντρική Μακεδονία δεν ήταν τόσο σημαντικές από το
τομεακό Πρόγραμμα την προηγούμενη περίοδο, γιατί δεν έχουν τόσες ενισχυόμενες
υφιστάμενες δράσεις εύκολης ωρίμανσης, αλλά έχουμε δράσεις πιο δύσκολες που
θα περιμένουμε λίγο για την έγκριση σκοπιμότητας, εκτός από μία που αναφέρεται
στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας της Κατερίνης και έχει να κάνει με παιδοψυχιατρικές
υπηρεσίες που θα παρέχονται σε παιδιά και εφήβους με προβλήματα ψυχικής
υγείας. Αυτά όσον αφορά το ΕΚΤ.
Δεν ήξερα αν θα έχω την ευκαιρία να διατρέξουμε μαζί ένα έντυπο εξειδίκευσης της
εφαρμογής ώστε να εντοπίσουμε συγκεκριμένα στοιχεία που θα πρέπει τεχνικά να
συνεργαστούμε, αλλά γίνεται να τα κάνουμε και εξ’ αποστάσεως. Για το ΕΤΠΑ θα
ήθελα να σας πω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είστε έτοιμοι να βγάλετε
και την πρόσκληση που ολοκληρώνει τον προϋπολογισμό που έχουμε πει. Να
κλείσω λέγοντας ότι υπάρχει μία τελευταία ενέργεια από την πλευρά του
Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα που εποπτεύει την Υπηρεσία μας και με εισήγηση
δική μας, έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο ανθρώπων από την Επιτελική Δομή και τις
ΥΠΕ γιατί θεωρούμε από τις αναφορές που παίρνουμε από το ΟΠΣ ότι υπάρχουν
περιθώρια επιτάχυνσης και βελτίωσης στο θέμα των υποδομών, οπότε κάνουμε
λίγο λειτουργία management, διοίκησης έργων, όπως καταστατικά είμαστε
υποχρεωμένοι και χαιρόμαστε να το κάνουμε με τους συνεργάτες μας στις
Υγειονομικές Περιφέρειες και στις Μονάδες Υγείας. Αυτά ήθελα, να σας
ευχαριστήσω πολύ για τη άψογη διοργάνωση και τις κατατοπιστικές παρουσιάσεις.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Ευχαριστούμε και εμείς. Η κυρία Κάιλα.
Εύη Καΐλα, εκπρόσωπος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τομέα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης: Γεια σας, είμαι η Εύη Κάιλα από την Επιτελική Δομή Κοινωνικής
Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του Υπουργείου μας
τη Διαχειριστική Αρχή γιατί πραγματικά βοηθάει στην υλοποίηση των δράσεων που
έχουμε στο μυαλό μας για να εξυπηρετήσουμε αποκλειστικά όλους αυτούς τους
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πολίτες που εμπίπτουν στο δικό μας αντικείμενο αρμοδιότητας, που είναι
ουσιαστικά οι πιο ευάλωτες κατηγορίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους
συναδέλφους, πραγματικά έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά.
Θα ήθελα να σταθώ σε μία δράση που όπως είπε και ο Κος Κιρμιζίδης, δεν είναι
ακριβώς δράση, τα Κέντρα Κοινότητας. Αυτά είναι ένα ευρύτερο πράγμα από μία
απλή δράση. Είναι ένα μέρος του εθνικού μηχανισμού συντονισμού,
παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και
κοινωνικής συνοχής, ενός μηχανισμού που ήταν αιρεσιμότητα για την υλοποίηση
δράσεων κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής. Στα Κέντρα Κοινότητας
πραγματικά το Υπουργείο δίνει πολύ μεγάλη σημασία και με την ΚΥΑ έχουμε βάλει
πολλές δράσεις στα Κέντρα Κοινότητας. Θα ήθελα να πω εδώ ότι και οι καινούριες
που προετοιμάζουμε, δηλαδή τα Κέντρα Στήριξης Οικογένειας και τα Κέντρα για το
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Φροντίδας των Ηλικιωμένων, είναι - όπως ήδη έχουμε
συμφωνήσει και επισημάνει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή - επέκταση και
εμπλουτισμός των υφιστάμενων Κέντρων Κοινότητας. Γιατί τα Κέντρα Κοινότητας
έχουν ένα τεράστιο εύρος αρμοδιοτήτων, το οποίο δεν είναι εύκολο να το
υλοποιήσουν με το αρκετά περιορισμένο προσωπικό που μέχρι στιγμής είναι
στελεχωμένα με αυτό.
Θέλουμε με αυτές τις δύο καινούριες πράξεις που είναι στη ρήτρα να
εμπλουτίσουμε τους ανθρώπους και σε ειδικότητες και σε αριθμό, ώστε να
μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις αυξημένες ευθύνες που έχουν στο
Κέντρο Κοινότητας. Εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, σύμφωνα με τα σημερινά δικά
μας στοιχεία - γιατί το παρακολουθούμε πολύ κοντά το θέμα με τους δήμους κτλ έχουμε 24 στελεχωμένα Κέντρα, όχι 20 μόνο. Πιθανόν μόνο 20 να έχουν κάνει
έναρξη λειτουργίας. Έχουμε 24 στελεχωμένα. Η τακτική που ακολουθούμε στο
Υπουργείο, είναι ότι αμέσως μόλις δούμε ότι στελεχώνεται ένα Κέντρο ζητάμε από
το δήμο ή από τον Υπεύθυνο του Έργου να μας στείλει τα ονόματα και τις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συναδέλφων που έχουν προσληφθεί στο Κέντρο και
του Υπεύθυνου του Έργου ή κάποιου κοινωνικού λειτουργού από την κοινωνική
υπηρεσία και έτσι δίνουμε αμέσως κωδικούς για την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό
σύστημα.
Να πω βέβαια πως το ηλεκτρονικό σύστημα αυτή τη στιγμή ως προς τη λειτουργία
του δεν είναι πλήρως τελειωμένο και ολοκληρωμένο, με την έννοια ότι δεν γίνεται
μέχρι αυτή τη στιγμή η online διασύνδεση που λέγαμε με βάση τα μητρώα των
φορέων και των προγραμμάτων κτλ, όμως το πρώτο μητρώο λειτουργεί πλήρως, της
καταγραφής. Εμπλουτίζεται από τις παρατηρήσεις των χρηστών στη διάρκεια της
χρήσης του μητρώου και πιστεύουμε ότι πάρα πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να
έχουμε ολοκληρωμένο αυτό το σχέδιο και του ηλεκτρονικού συστήματος όπως το
είχαμε σχεδιάσει και το είχαμε στο μυαλό μας και το έχουμε εγκεκριμένο μέσα στο
πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού.
Πιστεύω όμως ότι οι συνάδελφοι που είναι στα Κέντρα Κοινότητας - και γι’ αυτό
άλλωστε ο κύριος Κυριμιζίδης είπε ότι είχε μια καλή εικόνα - λόγω και της
εντοπιότητας, ξέρουν τους φορείς και τα προγράμματα που υπάρχουν σε τοπικό
επίπεδο και προς το παρόν εξυπηρετούν τους πολίτες με βάση αυτή την ενημέρωση
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που έχουν οι ίδιοι. Να πω επίσης ότι ήδη έχουν ξεκινήσει κάποια σεμινάρια του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης που είναι συγχρηματοδοτούμενα στο πλαίσιο
του Μηχανισμού για το προσωπικό των Κέντρων Κοινότητας, κυρίως όμως για το
Μηχανισμό, για το πώς λειτουργεί ο Μηχανισμός. Αλλά επειδή αυτά τα σεμινάρια,
ίσως όπως ξέρετε ή δεν ξέρουν κάποιοι, είναι αναγκαστικά από το Πρόγραμμα του
Εθνικού Κέντρου ολίγο-πρόσωπο και ολιγομελή και δεν μπορούν να καλύψουν
άμεσα αυτές τις ανάγκες και για αυτό έχουμε ξεκινήσει από την Επιτελική μία
προσπάθεια με τις Διαχειριστικές Αρχές, να κάνουμε γρήγορα εκπαιδευτικές
ημερίδες ή διημερίδες του προσωπικού των Κέντρων Κοινότητας, ώστε να λύνονται
όλες οι απορίες στο πώς λειτουργούν στο πλαίσιο του δήμου και της κοινωνικής
εποπτεύουσας υπηρεσίας κτλ.
Έχουμε στείλει μία επιστολή τέλη Σεπτεμβρίου, άρα φαντάζομαι και στην Κεντρική
Μακεδονία, αφού τελείωσε όλη αυτή η ιστορία της Επιτροπής Παρακολούθησης
που είναι πολύ μεγάλος κόπος για τους συναδέλφους, θα μας δοθεί η ευκαιρία να
κάνουμε μία τέτοια διημερίδα γιατί το προσωπικό, είναι πολλά τα Κέντρα επειδή
είναι μεγάλη η Περιφέρεια και θα χρειαστεί ίσως παραπάνω από μία ημέρα
εκπαιδευτικού σεμιναρίου. Αυτά, και πάλι ευχαριστώ τη Διαχειριστική για την
προσπάθεια που καταβάλει για την υλοποίηση των δράσεων που έχουμε σχεδιάσει.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Ευχαριστούμε και εμείς. Κάποιος είχε ζητήσει
το λόγο.
Κωνσταντίνος Παυλικιάνης: εκπρόσωπος Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης
της Διαφθοράς: Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Παυλικιάνης και
είμαι εδώ με τον συνάδελφο, κύριο Άρη Τσουκνίδα από τη Γενική Γραμματεία
Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Προς τον κύριο Πρόεδρο της Επιτροπής
Παρακολούθησης και την Προϊσταμένη συγχαρητήρια για την παρουσίασή σας και
χρόνια πολλά στην Προϊσταμένη. Θα πω πολύ λίγα πράγματα σχετικά με την Γενική
Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Είμαστε εδώ εκτός από την ιδιότητα
του μέλους Επιτροπής Παρακολούθησης με άλλες τρεις ιδιότητες, ως φορέας
συντονισμού που εκπροσωπεί την ΟΛΑΦ σε θέματα καταπολέμησης της απάτης και
συμμετέχει στο δίκτυο με τα υπόλοιπα AFCOS στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
ανταλλάσοντας πολύτιμες πληροφορίες και για την καλύτερη λειτουργία και
συντονισμό. Συμμετέχουμε στο Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς
και στη Γενική Γραμματεία υπάγεται και το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης
και το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, γεγονός που μας δίνει την ευκαιρία
καλύτερης επικοινωνίας σε περίπτωση καταγγελιών.
Γνωρίζουμε ότι υπήρχαν κάποια θέματα με τις καταγγελίες, είχαμε κάποια
προβλήματα, ωστόσο προ διμήνου τοποθετήθηκε η Εισαγγελέας στη Γενική
Γραμματεία Καταπολέμησης ης Διαφθοράς, η οποία πλέον επιλαμβάνεται της
προώθησης των καταγγελιών στους αρμόδιους φορείς. Επίσης, σας ενημερώνω ότι
τον προηγούμενο μήνα, τον Οκτώβριο του 2017 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή η ίδρυση Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής που θα έχει έδρα στο
Λουξεμβούργο, γεγονός που θα οδηγήσει σε τροποποίηση του Κανονισμού 883 που
αφορά τη λειτουργία της ΟΛΑΦ και την βοήθεια που πρέπει να προσφέρουν τα
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κράτη-μέλη. Αυτή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή θα ενεργοποιηθεί όπως
προβλέπεται στα επόμενα τρία χρόνια, δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη το θεσμικό
πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργεί και θα συντονίζεται και με τους εισαγγελείς που
και τα κράτη-μέλη θα ορίσουν ότι θα συνεργάζονται μαζί τους. Ωστόσο, είναι
ενδεικτικό το πόσο μεγάλη σημασία δίνεται πλέον στην καταπολέμηση της απάτης,
για αυτό και εφιστώ την προσοχή στα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής, ότι θα
πρέπει να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα πλέον τις προβλεπόμενες διαδικασίες όταν
υπάρχει υπόνοια απάτης και γιατί στο παρελθόν καλώς ή κακώς σχεδόν όλες οι
Διαχειριστικές Αρχές, βάφτιζαν όλες τις περιπτώσεις απλές παρατυπίες. Πρέπει να
ξεφύγουμε από αυτή τη νοοτροπία και να είμαστε πλέον πιο αυστηροί. Αυτό θέλω
να πω και σας ευχαριστώ πολύ.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Ευχαριστούμε και εμείς και να κλείσουμε και
εμείς με τον εκπρόσωπο της ΜΟΔ.
Μανόλης Βολακάκης, εκπρόσωπος Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ)
Α.Ε.: Εγώ θα ευχηθώ Χρόνια Καλά, Χρόνια Πολλά ευχήθηκαν πάρα πολλοί,
δημιουργικά και με υγεία και θα συγχαρώ και εγώ καταρχήν τόσο ως μέλος της
Επιτροπής αυτής τους συναδέλφους στη Διαχειριστική και την Προϊσταμένη, φίλη
και συνάδελφο, για την επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος. Είναι κάτι το
συνηθισμένο σε κάθε Επιτροπή πλέον αυτό το πράγμα, ο πρωταθλητισμός όμως
έχει πολλά βάρη γιατί πρέπει να διατηρείσαι στην κορυφή όπως είπε ο Πετρούνιας.
Θα ήθελα να κάνω μία ολιγόλεπτη παρέμβαση σε ότι αφορά παρεμβάσεις που
γίνονται από τη ΜΟΔ και εστιάζονται κυρίως στο κομμάτι της υποστήριξης των
δικαιούχων. Στο πλαίσιο της Υπουργικής Απόφασης που εκδόθηκε για την ενίσχυση
και αναβάθμιση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων έχουμε αναπτύξει
μία οριζόντια συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού για μία σειρά από
οριζόντια μέτρα που κρίνονται ότι είναι άμεσης προτεραιότητας και θα
υποστηρίξουν ουσιαστικά την υλοποίησή τους. Στο πλαίσιο αυτό διαπιστώσαμε ότι
ένα μεγάλο πρόβλημα δημιουργούσε το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες
συμβάσεις, ο Ν. 4412 του 2016. Έχουμε κάνει μία προσπάθεια και έχουμε εκδώσει
και έχει σηκωθεί στην ιστοσελίδα της ΜΟΔ και έχει διακινηθεί σε όλους τους
δημάρχους και Διαχειριστικές Αρχές ένας οδηγός για την εφαρμογή των δημοσίων
συμβάσεων που περιλαμβάνει γενικές οδηγίες για την εφαρμογή του, που
αποτυπώνουν όλες τις αλλαγές που προκύπτουν από το υφιστάμενο θεσμικό
πλαίσιο, ώστε να βοηθηθούν οι φορείς να καταλάβουν τι έχει αλλάξει.
Όλα τα περιεχόμενα του οδηγού αυτού είναι συνδεδεμένα με τα άρθρα με link στην
ΕΑΔΗΣΥ και αυτομάτως παραπέμπεται κανείς στις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων.
Έχουμε επικαιροποιήσει έναν οδηγό για την ανάθεση μέχρι το όριο των 60
χιλιάδων, γιατί αυτό αποτελούσε και ένα πρόβλημα γιατί κυρίως τις αναθέσεις στα
όρια και πάνω υπάρχουν πρότυπα τεύχη και οδηγοί. Το πρόβλημα εστιαζόταν
κυρίως μέχρι τις 60 χιλιάδες και αυτή τη στιγμή έχουμε υποδείγματα διακήρυξης
συγγραφής υποχρεώσεων και έχουμε ολοκληρώσει και ένα οδηγό ανάθεσης
γενικού σχεδίου ύδρευσης masterplan που υποστηρίζει και αυτό τη λειτουργία των
φορέων.
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Όλα αυτά έχουν γίνει επειδή ακριβώς κατανοήσαμε ότι ένα τεράστιο πρόβλημα που
δυσχεραίνει και την ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων, είναι πραγματικά όλο
αυτό το κομμάτι των δημοσίων συμβάσεων και σχέσεων και το αντιμετωπίζουμε και
εμείς στη ΜΟΔ και έχουμε πρόβλημα. Και το έχουμε διαπιστώσει κυρίως στους
δήμους. Έχει διαπιστωθεί με τις επαφές που έχω με τους δήμους. Στο πλαίσιο αυτό
έχουμε αναπτύξει και μία σειρά από άλλες δραστηριότητες όπως ανέφερε και ο
εκπρόσωπος και υποστηρίζουμε μία συνεργασία της Επιτροπής με τις Ελληνικές
Αρχές ώστε να συγκροτηθεί ένας μηχανισμός επιτάχυνσης της υλοποίησης και
παρακολούθησης μέχρι και την ολοκλήρωση και την παράδοση του έργου και τη
λειτουργία των έργων λυμάτων. Είναι μία συμπληρωματική ενέργεια αυτή απέναντι
στη διαχείριση και υποστηρικτική ενέργεια, με σκοπό να φέρει τα μέγιστα δυνατά
αποτελέσματα από τη χρήση αυτών των πόρων που θα διατεθούν για αυτό το
πράγμα.
Αυτή τη στιγμή, σε ότι αφορά κομβικά θέματα όπως αναφέρθηκαν από το
Υπουργείο Εργασίας και τον εκπρόσωπο, που αφορούν τη λειτουργία των Κέντρων
Κοινότητας, είμαστε σε ανοιχτή συνεργασία με το Υπουργείο, έχουμε εκδώσει έναν
οδηγό για την εφαρμογή, οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας που
έχει διανεμηθεί σε όλους τους δήμους, υποστηρίζουμε - και το δηλώνω αυτό πλέον
και προς την Επιτροπή και προς τους φορείς και τους δημάρχους - οποιοδήποτε
αίτημα δήμου για την οργάνωση της λειτουργίας, για τη συγκρότηση του Κέντρου
Κοινότητάς τους, για τις απαιτήσεις πως αυτό θα λειτουργήσει εύρυθμα, μπορούμε
όχι μόνο να εξηγήσουμε τον οδηγό που έχει φτιαχτεί, αλλά να συνδράμουμε με επί
τόπου υποστήριξη. Αυτή τη στιγμή, μπορούμε να κινηθούμε σε όλες τις Περιφέρειες
για αυτό το πράγμα και έχουμε συμμετάσχει σε ημερίδες και σεμινάρια που έχουν
γίνει στις περισσότερες Περιφέρειες, από ότι νομίζω.
Το θέμα με τις δημόσιες συμβάσεις είναι τόσο σημαντικό, διότι θα το αναφέρω και
αυτό, προσφάτως είχαμε μία συνεργασία με τη ΔΕΔΑ, που είναι η εταιρεία που
αυτή τη στιγμή έχει τα έργα του φυσικού αερίου και που πραγματικά με τον νέο
Κανονισμό Προμηθειών έχει καταργηθεί ο Κανονισμός ανάθεσής της και αυτή τη
στιγμή δουλέψαμε μαζί τους με σκοπό να ολοκληρωθούν τα τεύχη τους. Οι
διακηρύξεις, η συγγραφή υποχρεώσεων που έχουν και όλα αυτά τα πράγματα.
Αυτά ήθελα να σας πω, σημειώνοντας ότι έχουμε φτάσει στο σημείο πλέον να
διευρύνουμε ως ΜΟΔ το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο κατά πόσο μπορούμε ως
ΜΟΔ να συγκροτήσουμε τεχνική υπηρεσία που θα αναλαμβάνει την εκπόνηση
μελετών ή έργων για μικρούς και αδύναμους δήμους, επικεντρώνοντας την
προσπάθειά μας σε πρώτη φάση στα μικρά νησιά και τους μικρούς δήμους.
Ευχαριστώ.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει
άλλη … πολύ σύντομα, ναι…
Φωτεινή Δαλαβέρη, εκπρόσωπος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας:
Εκτός διαδικασίας, αλλά ακούγοντας τον εκπρόσωπο της ΜΟΔ και αγαπητό
συνάδελφο θα ήθελα να σημειώσω και να γνωρίζουν όλοι ότι είχαμε την εμπειρία
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να υποστηριχτούμε από τη ΜΟΔ στο κλείσιμο του προηγούμενου Προγράμματος
και ήθελα να πω πόσο πολύ σημαντική, κρίσιμη και χρήσιμη ήταν αυτή η
συνεργασία. Δηλαδή ήθελα να πω ότι στον τομέα της υγείας, για τη συνδρομή της
ΜΟΔ στις ειδικές υπηρεσίες.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Από την πλευρά μας ως Διαχειριστική Αρχή,
καταρχήν θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για τα καλά σας λόγια, για τη
προσπάθεια που γίνεται και θεωρούμε ότι αντίστοιχη προσπάθεια γίνεται και από
όλους σας για να έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πραγματικά θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι σε ότι
αφορά το κομμάτι της δημοσιότητας και πληροφόρησης των πολιτών, το βλέπουμε
κάτω από το ίδιο πρίσμα και χαιρόμαστε πολύ που θα αποτελέσετε
πολλαπλασιαστές της προσπάθειάς μας γιατί το έχουμε ανάγκη. Σε ότι αφορά το
ζήτημα που έθεσε η συνάδελφος της Επιτελικής Δομής του Τομέα Παιδείας θα το
εξετάσουμε για να το δούμε από τις εκπτώσεις που θα υπάρξουν. Ευχαριστούμε την
κυρία Νίκου και αναμένουμε το σχέδιο πρόσκλησης στις αρχές Δεκεμβρίου. Σε ότι
αφορά τα ζητήματα που μπήκαν από την Επιτελική Δομή Υγείας, εγώ δεν θέλω να
τοποθετηθώ επί της ουσίας. Έχει γίνει και μία συνεννόηση από την πλευρά του
Περιφερειάρχη με το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Γενικό Γραμματέα, τον κύριο
Κορκολή και θα συμμετέχετε και εσείς για να δούμε τα θέματα επί της ουσίας, του
χρονοδιαγράμματος, της χωροθέτησης και της επιβάρυνσης πόρων του
Προγράμματός μας, γιατί αυτό είναι το ζήτημά μας.
(προς τους εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς)
Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα προχωρήσετε, που πρώτον παρευρίσκετε και
δεύτερον που θα προχωρήσετε γιατί όπως ξέρετε το σύστημά μας μας οδηγεί να τα
στέλνουμε όλα εκεί. Θεωρώ άδικο το σχόλιο ότι οι Διαχειριστικές τα χαρακτήριζαν
όλα παρατυπίες. Τώρα που θα το αναλάβετε θα δείτε σε σχέση με τη συγκεκριμένη
νομοθεσία που υπάρχει και τις αρμοδιότητές σας, τις δυσκολίες πραγματικά που θα
έχετε και από που καλύπτεστε. Πάντως σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία.
Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας: Καθώς φτάσαμε
πια στο τέλος και της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης για το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα της Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, θέλω πραγματικά να σας πω ένα
μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εξαιρετική συνεργασία που
έχουμε με όλους εσάς, αλλά και για το γεγονός, όπως προέκυψε από τις
τοποθετήσεις του καθενός και της καθεμιάς από σας ξεχωριστά, ότι είμαστε στην
ίδια βάρκα και ξέρετε, αυτό πέρα από την καλή συνεργασία είναι κατά την άποψή
μου εξίσου σημαντικό. Το γεγονός ότι βλέπουμε με την ίδια οπτική γωνία τα
πράγματα. Αντιλαμβανόμαστε κοινά τα προβλήματα, κοινές τις προκλήσεις, κοινό
το στοίχημα που έχουμε μπροστά μας και φυσικά οι προτάσεις που κάνουμε ο
καθένας από τη μεριά του, που βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση. Αυτό είναι ένα
κεκτημένο που αποδεικνύει την υψηλού επιπέδου κατάρτιση των υπηρεσιών, των
φορέων σας, που βρίσκονται σήμερα εδώ. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που
μου δόθηκε η ευκαιρία να προεδρεύσω για μια ακόμη φορά σε μία υψηλού
επιπέδου συνάντηση όπως η σημερινή.
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Θέλω και πάλι να σας καλωσορίσω στην πόλη μας, να ευχηθώ να περάσετε καλά τις
ελάχιστες ώρες ή μέρες που μείνετε εδώ και να είστε βέβαιοι ότι στην 4 η Επιτροπή
Παρακολούθησης θα είμαστε πάλι εδώ για να συζητήσουμε πια, εύχομαι με
λιγότερα προβλήματα και περισσότερα αποτελέσματα. Αυτός είναι ο στόχος και
αυτό το στόχο είχε και η Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο και η Γενική
Γραμματεία, αυτό το στόχο έχουμε σίγουρα και εμείς στην Περιφέρεια, το
αποδεικνύουμε και θέλω πραγματικά από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω και
για το χρόνο σας και για τις σημαντικές παρεμβάσεις και ουσιαστικές τοποθετήσεις
που κάνατε. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους ιδιαίτερα.
Εν τω μεταξύ, τρέχουν τα Συμπεράσματα της Επιτροπής πίσω μας στην παρουσίαση
και τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε. Εγκρίνονται; Εγκρίνονται ομόφωνα. Θα σας
σταλούν και με ενσωματωμένες τις παρατηρήσεις που έχετε κάνει. Ευχαριστούμε
και εμείς πάρα πολύ και θα περάσουμε στο πρώτο όροφο στο εστιατόριο για ένα
ελαφρύ γεύμα. Ευχαριστούμε πολύ.

