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Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στις εργασίες της 4ης Επιτροπής
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας. Έχετε όλοι
το υλικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, έχετε την ημερήσια διάταξη και προχωράμε.
Εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη; Έχουμε την έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής
Παρακολούθησης, ευχαριστούμε.
Παρακαλώ τον Περιφερειάρχη και Πρόεδρο της Επιτροπής για την εισαγωγική του ομιλία.
Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας: Καλημέρα σε όλους
σας, σας καλωσορίζω στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, σε μια
ομολογουμένως δύσκολη ημέρα για εμάς και στενάχωρη ιδιαίτερα, που είναι και ο λόγος
για τον οποίο δυστυχώς δεν θα μπορέσω να μείνω σε όλη τη διάρκεια της Επιτροπής.
Θα παρακαλέσω την κα Ωραιοπούλου να προεδρεύσει στη συνέχεια, καθώς αιφνιδίως
χθες έχασε τη ζωή του ο Δήμαρχος, ο εν ενεργεία Δήμαρχος Νέας Ζίχνης Σερρών, ένας
άνθρωπος νέος σε ηλικία, από ατύχημα, και ένας άνθρωπος τον οποίο εκτιμούσα
ιδιαίτερα για το έργο του, για την αποτελεσματικότητά του και δυστυχώς σε λίγη ώρα από
τώρα στις Σέρρες θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία, στην οποία πρέπει να παρευρίσκομαι
όπως καταλαβαίνετε, και σας ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι απ’ αυτά που δυστυχώς δεν
προγραμματιστούν.
Θέλω όμως να σας καλωσορίσω στις εργασίες αυτής της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.
Όπως ήδη γνωρίζετε το νέο ΕΣΠΑ αποτελεί για εμάς ένα από τα σημαντικότερα, αν όχι το
σημαντικότερο χρηματοδοτικό εργαλείο και βέβαια, όπως καλά γνωρίζετε, γιατί όλοι εσείς
ασχολείστε όλα αυτά τα χρόνια με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και το ΕΣΠΑ, είναι ο
μοχλός ουσιαστικά για την ανάπτυξη του τόπου μας, πάντα σε συνδυασμό με τη βελτίωση
της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, αλλά και της ποιότητας της ζωής τους.
Και όπως έχω πει πολλές φορές, στο ΕΣΠΑ ο χρόνος είναι κυριολεκτικά χρήμα. Η ταχύτητα
και η αποτελεσματικότητα λοιπόν είναι για εμάς διαρκείς στόχοι. Στόχοι που έχουμε
κατακτήσει και θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ, με την ευκαιρία, όλα τα στελέχη
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς έχουμε
κατακτήσει και είμαστε για 4η συνεχή χρονιά η πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα, σε
απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Ειδικότερα στο νέο ΕΣΠΑ, έχουμε ήδη ενεργοποιήσει το 95,3% του συνόλου του
προγράμματος. Εκδώσαμε 130 προσκλήσεις, ύψους 860 εκατομμυρίων ευρώ, εντάξαμε
350 έργα μέχρι στιγμής προϋπολογισμού 740,5 εκατομμυρίων ευρώ. Συμβασιοποιήσαμε
ήδη έργα ύψους 361,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ μέχρι σήμερα η απορρόφηση των έργων
αυτών ξεπερνάει τα 236,3 εκατομμύρια ευρώ.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι για τη χώρα μας η μόνιμη εθνική πρωταθλήτρια
στο ΕΣΠΑ και Περιφέρεια πρωταγωνίστρια σε ολόκληρη την Ευρώπη, κατέχοντας μία από
τις κορυφαίες θέσεις, επιδόσεις για τις οποίες μάλιστα δεχτήκαμε πρόσφατα για ακόμα
μια φορά τα συγχαρητήρια της αρμόδιας Επιτρόπου για την Περιφερειακή Πολιτική, της
κας Κορίνας Κρέτσου, κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στις Βρυξέλλες.
Επιτρέψτε μου όμως κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό, να το επαναλάβω: δεν ήταν και
δεν είναι για εμάς ποτέ αυτοσκοπός οι αριθμοί και οι πρωτιές. Οι αριθμοί και οι πρωτιές
είναι το μέσο για το μεγάλο στόχο που έχουμε βάλει. Η Κεντρική Μακεδονία να αποκτήσει
τα επόμενα χρόνια ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο δίκτυο υποδομών, να είναι ουσιαστικά η
πρώτη Περιφέρεια της Ελλάδας που θα βγει από την κρίση.
Στόχος μας να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις, να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα, να
δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, σ’ έναν τόπο που η ανεργία είναι ιδιαίτερα
υψηλή, αλλά και να γίνει τελικά καλύτερη η ζωή και η καθημερινότητα όλων των
συμπολιτών μας, των πολιτών που κατοικούν και επισκέπτονται την Κεντρική Μακεδονία.
Θέλω σήμερα να σταθώ ιδιαίτερα στους άξονες της επιχειρηματικότητας και της
ανάπτυξης. Αυτά είναι τα βασικά, τα κυρίαρχα ζητήματα της επόμενης ημέρας για τη χώρα
συνολικά, αλλά και ειδικότερα για την Περιφέρειά μας. Είναι λοιπόν η ώρα να μιλήσουμε
τολμηρά, ρεαλιστικά και συγκεκριμένα πια, για όλα τα ζητήματα ανάπτυξης, για το πώς θα
ενισχύσουμε τον ιδιωτικό τομέα, για το πώς θα αξιοποιήσουμε πόρους, για την αύξηση
της παραγωγικότητας, της εξωστρέφειας, της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και σ’
αυτό το πλαίσιο τρεις είναι οι βασικοί άξονες της στρατηγικής μας, για την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας.
Πρώτον. Μείωση δραστική των γραφειοκρατικών βαρών, τα οποία αποτελούν εμπόδιο για
την ανάπτυξη και την επιτάχυνση των επενδύσεων.
Δεύτερον. Η ισχυρή μας δέσμευση στην καινοτομία, η οποία πιστεύουμε και το
πιστεύουμε γιατί έχουμε λόγους να το πιστεύουμε, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, ότι μπορεί να
δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να είναι ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο.
Και τρίτον, η επένδυσή μας στη δικτύωση των επιχειρήσεων και στην εξωστρέφειά τους,
ιδιαίτερα μάλιστα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δεν διαθέτουν πολλές
φορές ούτε την απαραίτητη τεχνογνωσία για να το κάνουν μόνες τους και πολύ συχνά,
ούτε και τα απαραίτητα κεφάλαια για να το πετύχουν.
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, που σας λέω, για εμάς εδώ στην Περιφέρεια δεν βρίσκονται
σ’ ένα θεωρητικό επίπεδο, είναι ενέργειες, μεταρρυθμίσεις και δράσεις που ήδη
υλοποιούμε. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μετασχηματίζει και εκσυγχρονίζει το
παραγωγικό της μοντέλο, δίνουμε ώθηση σε νέα συνεργατικά σχήματα για την προώθηση
της καινοτομίας και της τεχνολογίας, σε όλο το φάσμα μάλιστα της επιχειρηματικής

δραστηριότητας, με οδηγό τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης για την έρευνα και την
καινοτομία, την οποία καταρτίσαμε πριν από μερικά χρόνια με τη συνεργασία των φορέων
της ίδιας της κοινωνίας και των παραγωγικών ανθρώπων αυτού του τόπου.
Πόροι, λοιπόν, 140 εκατομμυρίων ευρώ του Επιχειρησιακού μας Προγράμματος
κατευθύνονται το αμέσως επόμενο διάστημα σε δράσεις έρευνας, καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας, με στόχο την ενδυνάμωση του παραγωγικού μας συστήματος, αλλά
και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της αποτελεσματικής
διείσδυσης των επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας στις διεθνείς αγορές.
Και πρέπει να σας πω ότι είμαστε η πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα, που έχει εδώ και
λίγες ημέρες διαχειριστικό Ενδιάμεσο Φορέα. Και θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω
για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια και είμαι βέβαιος
και τα επόμενα κε Πρόεδρε, το ΚΕΠΑ, το οποίο έχει αποδείξει ότι και ξέρει και μπορεί και
έχει και το στελεχιακό δυναμικό για να το υλοποιήσει.
Καθυστερήσαμε, με ευθύνη της κυβέρνησης, όμως από τη στιγμή που προχώρησε η
νομοθετική πρωτοβουλία, εμείς πια είμαστε η πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα που έχουμε
φορέα και προχωράμε μπροστά με ταχύτητα για να απορροφηθούν αυτά τα χρήματα από
την τοπική μας οικονομία.
Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται ήδη παρεμβάσεις ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ για την
αναβάθμιση και ανάπτυξη των υποδομών έρευνας και καινοτομίας από δημόσιους
ερευνητικούς φορείς, υλοποιείται η δράση ανάπτυξης του μηχανισμού υποστήριξης
οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Περιφέρειάς μας, ύψους 1,1
εκατομμυρίου ευρώ, προχωράει άμεσα η ένταξη παρεμβάσεως ύψους 5,5 εκατομμυρίων
ευρώ για την ανάπτυξη και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τεχνολογιών,
πληροφορικής και επικοινωνιών από δημόσιους φορείς.
Και βέβαια οι προσπάθειές μας συνεχίζονται ακόμη πιο εντατικά, έχουμε ήδη εξειδικεύσει
δράσεις για την ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και
προχωράμε άμεσα, το επόμενο διάστημα, στην έκδοση σχετικών προσκλήσεων ύψους 120
εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν:
Πρώτον. Την ενίσχυση των ιδιωτικών ερευνητικών υποδομών και την ανάπτυξη
συνεργειών μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων.
Δεύτερον. Στην παροχή ευέλικτων μορφών ενίσχυσης, όπως τα κουπόνια καινοτομίας και
τεχνολογίας, για την εισαγωγή ουσιαστικά νέας γνώσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Τρίτον. Στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών,
τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών.
Τέταρτον. Στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στους τομείς, τουρισμού,
μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών.
Και πέμπτον, στην ενίσχυση συνεργατικών μηχανισμών και σχηματισμών, των λεγόμενων
clusters, στα οποία εμείς ως διοίκηση της Περιφέρειας πιστεύουμε πολύ και θα
δουλέψουμε πολύ πάνω σ’ αυτό.

Κυρίες και κύριοι, πέρα από όμως από την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία,
εντείνουμε την υλοποίηση των έργων μας σε όλους τους τομείς, ώστε από το πρώτο μέχρι
το τελευταίο ευρώ, οι πόροι που αντλούμε από την Ευρώπη να πιάσουν τόπο, να
βελτιώσουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών που ζουν και
επισκέπτονται την Περιφέρειά μας.
Και πρώτα απ’ όλα θα αναφερθώ σε δύο βασικά αγαθά, για όλους. Την υγεία και την
παιδεία. Αξιοποιούμε πόρους ύψους 32,4 εκατομμυρίων ευρώ για τα δύο μεγάλα έργα
υποδομών και εξοπλισμών, που τρέχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο Νοσοκομείο
ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης και στο Γενικό Νοσοκομείο της Βέροιας, καθώς επίσης και για
την προμήθεια 15 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ σε ολόκληρη την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας.
Παράλληλα, χρηματοδοτούμε την κατασκευή 18 νέων σχολικών κτιρίων, που θα
εξυπηρετήσουν τις ανάγκες 5.000 μαθητών, γονέων και φυσικά εκπαιδευτικών. Συνολικά,
για την ανάπτυξη κτιριακών υποδομών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης, αλλά και
για την αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού σε σχολικές μονάδες, όπως είναι το ΤΕΙ
της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και για την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Αξιοποιούμε πόρους ύψους 51,4 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, κυρίες και κύριοι,
αξιοποιούμε πόρους 358,7 εκατομμύρια ευρώ, για την ολοκλήρωση των οδικών
συνδέσεων των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών στην Κεντρική Μακεδονία, τη
βελτίωση δηλαδή και την κατασκευή περιφερειακών συνδέσεων με τα διευρωπαϊκά
δίκτυα μεταφορών, καθώς και τη βελτίωση και επέκταση των υφισταμένων
ενδοπεριφερειακών μεταφορών.
Επίσης, για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του Λιμένα Θεσσαλονίκης με
το υπόλοιπο εθνικό οδικό δίκτυο, αλλά και το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο, έχουμε
εξασφαλίσει 7 εκατομμύρια ευρώ, για έργα που ξεκινούν το αμέσως επόμενο διάστημα.
Ταυτόχρονα, για την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση στην προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή και την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων:
Α) Εντάξαμε παρεμβάσεις ύψους 57,8 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση των
πυρκαγιών και δυστυχώς στη χώρα μας είδαμε πόσο σημαντικό είναι, να υπάρχει
σχεδιασμός για την αντιπυρική προστασία. Την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από
πλημμύρες και αυτό το είδαμε.
Την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από τη διάβρωση των ακτών στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας και την εκπόνηση ενός περιφερειακού σχεδίου για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Κεντρική Μακεδονία. Μια κλιματική αλλαγή που
κάθε χρόνο εμφανίζεται όλο και περισσότερο και κάνει τα σημάδια της ορατά στην
καθημερινότητα και στα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
Β) Εντάξαμε παρεμβάσεις ύψους 64 εκατομμυρίων ευρώ για τη βελτίωση της ποιότητας
και τη διασφάλιση της ποσότητας του πόσιμου νερού, τη σύνταξη και επικαιροποίηση των
γενικών σχεδίων ύδρευσης και την υλοποίηση σχεδίων ασφάλειας νερού. Εντάξαμε

μάλιστα το μεγαλύτερο έργο υδροδρότησης, την κατασκευή εδώ στη Θεσσαλονίκη του
νέου αγωγού της ΕΥΑΘ, για να μην ξαναζήσουμε τις τριτοκοσμικές εικόνες και καταστάσεις
που βιώσαμε στις αρχές του 2018.
Γ) Εξασφαλίσαμε 26,7 εκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων
κτιρίων σε όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Και θα μου επιτρέψετε τώρα κυρίες και κύριοι να μπω στον επόμενο άξονα, στον οποίο η
διοίκησή μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα, τις δράσεις κοινωνικής ένταξης. Στο πλαίσιο της
πολιτικής μας για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την καταπολέμηση της φτώχειας,
αλλά και κάθε μορφής διακρίσεων εκδώσαμε 50 προσκλήσεις, συνολικού ύψους 121,2
εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ήδη εντάχθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 105
εκατομμυρίων ευρώ.
Α) Για την προώθηση της απασχόλησης και της υποστήριξης της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού.
Β) Για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας.
Γ) Για την εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, για τα σχολικά έτη ’16’17, ’17-’18 και ’18-’19.
Δ) Για την ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά
εκπαιδευτικά προσόντα.
Ε) Την προώθηση στην απασχόληση, πολύ σημαντικό, ατόμων ευπαθών κοινωνικών
ομάδων.
ΣΤ) Τον περιφερειακό μηχανισμό διάγνωσης των αναγκών στην αγορά εργασίας.
Ζ) Και τέλος, την παρέμβαση αναβάθμισης επαγγελματικών προσόντων για μακροχρόνια
άνεργους.
Στην περιοχή παρέμβασης, φυσικά, της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, εντάχθηκαν επίσης παρεμβάσεις για την
κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως είναι οι Ρομά,
κάτι που δυστυχώς το ελληνικό κράτος, μέχρι σήμερα, δεν είχε απολύτως κανένα
σχεδιασμό και την καταπολέμηση των διακρίσεων, την προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών, που περιλαμβάνουν δομές παροχής βασικών αγαθών, όπως: κοινωνικά
παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρα
Κοινότητας, αλλά και παροχής συσσιτίων σε δεκάδες χιλιάδες, δυστυχώς, συμπολίτες μας
σε όλη την Κεντρική Μακεδονία.
Και θα μου επιτρέψετε να κλείσω την παρουσίαση αυτή, κυρίες και κύριοι, με τις δράσεις
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Στο σημείο αυτό, πριν ξεκινήσω, να ευχαριστήσω και να
συγχαρώ την Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, η οποία ανέλαβε εξ
ολοκλήρου και αποκλειστικά την ευθύνη για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και έχει κάνει
ένα υποδειγματικό έργο, πάντα σε συνεργασία με τους εξαιρετικούς και καλούς
Δημάρχους που έχουμε εδώ στο πολεοδομικό συγκρότημα, στο μητροπολιτικό μας κέντρο,
τη Θεσσαλονίκη.

Τι είναι; Είναι ολοκληρωμένες δράσεις για την αντιμετώπιση οικονομικών,
περιβαλλοντικών, κλιματικών, δημογραφικών και κοινωνικών προκλήσεων. Πού; Στα
αστικά κέντρα της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι περιοχές όπου θα εφαρμοστούν
οι δράσεις αυτές, όπως γνωρίζετε, βρίσκονται σε δύο επίπεδα, αφενός στο επίπεδο της
μητροπολιτικής λειτουργίας και ανάπτυξης του πολεοδομικού συγκροτήματος της
Θεσσαλονίκης, όπου επιλέξαμε ως περιοχή εφαρμογής της στρατηγικής να περιλαμβάνει
το σύνολο της έκτασης των Δήμων Αμπελοκήπων, Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς,
Κορδελιού, Ευόσμου, Νεάπολης, Συκεών και Παύλου Μελά και φυσικά το Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη και συγκεκριμένα το τμήμα της Πυλαίας, τη Δημοτική Ενότητα Πυλαίας. Και
φυσικά το Καλοχώρι του Δήμου Δέλτα.
Προσπαθήσαμε δηλαδή, όχι να κινηθούμε σε λογική διοικητικών διαχωρισμών Δήμων,
αλλά με βάση το πού εκτείνεται το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης,
παίρνοντας και κάποιες Δημοτικές Κοινότητες από άλλους Δήμους. Ο ένας άξονας.
Ο δεύτερος; Οι δράσεις και οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν σε άλλα σημαντικά
αστικά κέντρα της Περιφέρειας. Ως σήμερα έχουν εκδοθεί 45 προσκλήσεις, ύψους 82,4
εκατομμυρίων ευρώ και είμαστε η πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα σήμερα στην ταχύτητα
υλοποίησης του προγράμματος της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, έχοντας ήδη εντάξει 32
δράσεις ύψους 39,6 εκατομμυρίων ευρώ.
Κυρίες και κύριοι, απ’ όλα όσα σας περιέγραψα σήμερα, έχετε καταλάβει καλά και το
γνωρίζετε άλλωστε από τη συνεργασία που έχουμε, ότι η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας δουλεύει νύχτα – μέρα, δίπλα – δίπλα με τα επιμελητήρια, τους Δήμους, τους
επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς, τα Πανεπιστήμια, την ίδια την κοινωνία. Και εκεί
ακριβώς είναι και το μυστικό της επιτυχίας.
Διότι κατορθώσαμε να χτίσουμε όλοι μαζί αυτά τα χρόνια, τις στρατηγικές και τις πολιτικές
που ξεκινούν από κάτω προς τα πάνω και όχι με το μοντέλο που είχαμε συνηθίσει στην
Ελλάδα και τελικά αποτύχανε και μας οδήγησε στην κρίση, να σχεδιάζονται οι πολιτικές
από πάνω προς τα κάτω, χωρίς να ερωτώνται οι τοπικές κοινωνίες, χωρίς να λαμβάνονται
υπόψη τα προβλήματα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής.
Αυτή ήταν πάντα αυτά τα χρόνια κυρίες και κύριοι, η φιλοσοφία μας και μ’ αυτό τον τρόπο
κερδίσαμε τις σημαντικές μάχες για τον τόπο μας. Προσέξτε, πρωτιά εδώ και 4 χρόνια
όπως σας είπα, στην αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ. Πρωτιά, εδώ και τρία χρόνια,
πανελλαδική στις αφίξεις τουριστών. Πρωτιά, εδώ και τέσσερα χρόνια, στις εξαγωγές
τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Στη μεταφορική δραστηριότητα της χώρας, το 70%
της μεταφορικής δραστηριότητας εκτελείται εδώ στην περιοχή μας.
Και βέβαια διακρίσεις σημαντικές, όπως ήταν η ομόφωνη ανάδειξη από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο, της Κεντρικής Μακεδονίας, ως επιχειρηματικής
Περιφέρειας της Ευρώπης για το 2018.
Να μην έχετε καμία αμφιβολία, δεν επαναπαυόμαστε. Τα προβλήματα είναι μπροστά μας,
έχουμε σημαντικό χώρο για διόρθωση προβλημάτων, αλλά σ’ αυτό το δρόμο θα
συνεχίσουμε, για να βγούμε πρώτοι και μία ώρα αρχύτερα από την κρίση. Για να γίνουμε,
όπως έχω πει πολλές φορές, η πιο φιλική Περιφέρεια στην επιχειρηματικότητα και τις
επενδύσεις.

Για να γίνει τελικά η Κεντρική Μακεδονία η Περιφέρεια που θέλεις να ζεις και να
δημιουργείς. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσία
τους εδώ, από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κο Θάνου και τον κο Κιρμιζίδη,
που είναι σήμερα εδώ, για ακόμη μία Επιτροπή Παρακολούθησης και φυσικά να
ευχαριστήσω τον καθένα και την καθεμιά ξεχωριστά από εσάς, τους ανθρώπους με τους
οποίους συνεργαζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια και τους ανθρώπους από τους οποίους
έχουμε δει σημαντική υποστήριξη.
Γιατί ο στόχος για να επιτευχθεί δεν είναι υπόθεση ενός ανθρώπου ή μιας ομάδας.
Χρειάζεται σύμπραξη δυνάμεων και αυτό εμείς στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
με όλους εσάς το κάνουμε πράξη και γι’ αυτό σας ευχαριστώ.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Ευχαριστούμε κε Πρόεδρε. Θα δώσω το λόγο στον κο Λογοθέτη
για να μεταφέρει το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης, του κου
Κορκολή.
Γιώργος Λογοθέτης, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής
(ΕΥΣΕ): Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα ήθελα κι εμείς να απευθύνουμε ένα χαιρετισμό από
το Γενικό μας Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης, τον κο Κορκολή. Θέλουμε να σας
ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση την οποία μας απευθύνατε, για την παρουσία μας
εδώ και να σας συγχαρούμε κε Περιφερειάρχη και φυσικά τη Διαχειριστική Αρχή για την
όλη προσπάθεια και τις πρωτιές που έχετε επιτύχει.
Πραγματικά κι εμείς αγωνιούμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν ενεργοποιούμε τα
Προγράμματα και βλέπουμε μια πάρα πολύ σημαντική υλοποίηση και σε επίπεδο ΕΣΠΑ, το
οποίο πρέπει να επισημάνουμε ότι παρουσιάζει πολύ υψηλά ποσοστά ενεργοποίησης στο
σύνολό του, τα οποία καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των διαθεσίμων πόρων, τα
οποία έχουμε διαθέσιμα για την προγραμματική περίοδο.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΠΣ, τα οποία έχουμε και σε όρους συνολικής
δημόσιας δαπάνης, πρέπει να πούμε ότι η ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ είναι στο 84%, οι
εντάξεις στο 65%, οι δημόσιες συμβάσεις στο 44% και οι δαπάνες στο 20%, φυσικά με την
Κεντρική Μακεδονία να παρουσιάζει μία απορρόφηση 24,2 και να κατέχει την πρώτη θέση
στην απορρόφηση, σε επίπεδο προγραμμάτων περιφερειακών.
Καταβάλλεται απ’ όλους μας, σήμερα, μια σημαντική προσπάθεια για την εντατικοποίηση
των ενεργειών ωρίμανσης και ένταξης νέων έργων και σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα
σχέδια δράσης τα οποία έχουμε συγκεντρώσει στις Υπηρεσίες μας, εκτιμούμε ότι θα
ενταχθούν, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, έργα της τάξης των 4,5 δις.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας προβλέπουμε ότι οι συνολικές δαπάνες του ΕΣΠΑ 20142020 θα φτάσουν στο τέλος του 2018 στο 25% και στο τέλος του 2019 στο 40%,
διατηρώντας τις κορυφαίες θέσεις που έχουμε στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων,
στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και σε επίπεδο κρατών – μελών, τα οποία με βάση και τα στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατατάσσουν τη χώρα μας στις πρώτες θέσεις σε όλη την Ευρώπη
στην απορρόφηση πόρων.

Παρά τη βελτιωμένη και καλή εικόνα την οποία έχουμε, η προσπάθειά μας δεν σταματάει,
παραμένει η ανάγκη εντατικοποίησης της προσπάθεια όλων μας, προκειμένου να
πετύχουμε τους στόχους και του 2018, που φαίνεται ότι θα έχουμε μία εισροή κοινοτικών
πόρων της τάξης των 2,5 δις. Αυτό προκύπτει από τα τελευταία σχέδια δράσης, τα οποία
έχουμε συγκεντρώσει στην Υπηρεσία μας και θεωρούμε ότι είναι ένας στόχος ο οποίος
είναι απόλυτα εφικτός.
Κατά συνέπεια, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να παροτρυνθούν, να βοηθηθούν,
να αναλάβουν πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του καθενός, ώστε τόσο για
την επιτάχυνση της υλοποίησης των ήδη ενταγμένων έργων, όσο και για την έγκαιρη
ενεργοποίηση των νέων δράσεων.
Νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε εντατικοποιήσει τις προσπάθειές μας, έχουμε
αντιμετωπίσει τα προβλήματα, τις καθυστερήσεις που έχουμε δει και φυσικά οποιοδήποτε
θέμα διαχειριστικό ή θεσμικό αντιμετωπίζεται άμεσα, ώστε να ενεργοποιήσουμε και να
επιταχύνουμε την υλοποίηση των έργων.
Είμαστε αποφασισμένοι να το πετύχουμε αυτό και να συνεχίσουμε την προσπάθεια και τη
συνεργασία μας με όλους τους εμπλεκόμενους, σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή
αλλά και τους φορείς πολιτικής. Όπως γνωρίζετε, στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται η
αναθεώρηση, έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα τα Προγράμματα, τα
αναθεωρημένα, τα οποία έχουν αναπροσαρμοστεί και αναμένουμε τις εγκρίσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το αμέσως επόμενο διάστημα.
Μια πολύ δύσκολη προσπάθεια η αναθεώρηση, και ευχαριστούμε και από τη μεριά τη
δικιά μας και τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, αλλά και της Επιτροπής για την όλη
προσπάθεια και συντονισμό, ο οποίος έχει υπάρξει.
Ένα ακόμα σημείο: έχουμε τα ημιτελή έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013. Έχουμε πετύχει το στόχο
μας, δεν υπάρχει επιστροφή για κανένα αναπτυξιακό πρόγραμμα, παρ’ όλα αυτά στα
προγράμματα έχουμε έργα ημιτελή. Παρακαλούμε για τις ενέργειες όλων, ώστε να
κλείσουμε. Τελική προθεσμία 31/3/2019, δεν επιτρέπεται να χάσουμε ούτε ένα ευρώ.
Σε ότι αφορά τη νέα προγραμματική περίοδο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχει ξεκινήσει η
διαβούλευση με τις Υπηρεσίες της Επιτροπής, όπως παρουσιάστηκαν τον Μάιο του 2018,
τόσο για το νέο προϋπολογισμό, όσο και για τους νέους κανονισμούς. Το Υπουργείο μας
μετέχει ενεργά στην όλη αυτή διαδικασία, για την επωφελέστερη επίτευξη των στόχων
τους οποίους έχουμε θέσει είτε σε επίπεδο χώρας είτε σε επίπεδο Περιφέρειας.
Και θέλουμε και η νέα προγραμματική περίοδος να αποτελέσει, πραγματικά, ένα μοχλό
ανάπτυξης περιφερειακό, εθνικό και έχοντας μια συμβολή στην εθνική στρατηγική
ανάπτυξης της χώρας.
Είμαστε σε πλήρη εξέλιξη, στην παρούσα φάση, της διαπραγμάτευσης. Η πίεση είναι
τεράστια και είναι τεράστια δεδομένου ότι η Επιτροπή για την επίτευξη συμφωνίας θέλει
να την έχει πετύχει μέχρι το τέλος της θητείας του παρόντος Κοινοβουλίου, δηλαδή τον
Μάιο του 2019. Η χώρα μας νομίζω, όχι νομίζω, συντάσσεται με την προσπάθεια αυτή,
ξεκαθαρίζοντας μια γρήγορη συμφωνία, θα πρέπει να ’ναι μία συμφωνία η οποία θα
πρέπει να ’ναι επωφελής, τόσο για τη χώρα μας όσο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τώρα, αναλυτικότερη ενημέρωση και για την υλοποίηση αλλά και για την πολιτική συνοχή,
θα δώσουν οι συνάδελφοι στο επόμενο διάστημα. Θέλουμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία
στη Συνεδρίαση της Επιτροπής, καλή δουλειά σε όλους μας και πραγματικά ευχόμαστε να
πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει όλοι μας, σαν ελληνικές αρχές, αλλά και σαν
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας: Εγώ να ευχαριστήσω,
ιδιαίτερα τον κο Λογοθέτη, όχι μόνο για την παρουσία του σήμερα, αλλά εν γένει για την
προσπάθεια τη σημαντική που κάνει, από πλευράς του Υπουργείου και με την ευκαιρία να
τονίσω την εξαιρετική, εξαιρετική συνεργασία που έχουμε η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας με το αρμόδιο Υπουργείο και το Γενικό Γραμματέα τον κο Κορκολή, γιατί
χωρίς τη συμπαράσταση τη δική σας, το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν θα μπορούσαμε
οι Περιφέρειες να έχουμε κατακτήσει αυτή τη δυναμική παρουσία, στο χώρο της
απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Και θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία αυτή, η οποία είμαι βέβαιος θα
συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Να παρακαλέσω τον Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών
να έρθει να προεδρεύσει, γιατί δυστυχώς πρέπει αποχωρήσω για την κηδεία του
Δημάρχου και να ζητήσω και πάλι συγγνώμη, την κατανόησή σας για το γεγονός ότι δεν θα
μπορέσω να συνεχίσω εδώ. Θα προσπαθήσω όμως να σας προλάβω στο τέλος της
Συνεδρίασης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ
Κωνσταντίνος Πάλλας, Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών & Επικοινωνιών: Καλή σας
μέρα και από μένα, συνεχίζουμε το πρόγραμμα, κα Ωραιοπούλου ο λόγος σ’ εσάς.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Μετά την αναλυτική παρουσίαση του Περιφερειάρχη, θα
προσπαθήσω να ακολουθήσω τη δομή της παρουσίασής του, σε σχέση με τους άξονες και
θα επικεντρώσω πιο πολύ σε θέματα υλοποίησης. Για λόγους αρχείου, να δούμε τα
στοιχεία του Προγράμματος. Ο συνολικός του προϋπολογισμός είναι 944 εκατομμύρια,
μιλάμε δηλαδή για ένα μεγάλο Πρόγραμμα, με ότι αυτό συνεπάγεται, σε επίπεδο τόσο
διαθεσιμότητας πόρων, όσο και αναγκαίων ενεργειών που πρέπει να γίνουν για την
υλοποίησή του.
Το σύνολο της εξειδίκευσης είναι αυτό που βλέπετε, είναι 110%, δηλαδή έχει εξειδικευθεί
το σύνολο του Προγράμματος, το οποίο θα δούμε τι σημαίνει ανά άξονα. Σήμερα στην
Επιτροπή Παρακολούθησης ζητάμε τη συμφωνία σας, για μία νέα δράση που
εξειδικεύεται, αφορά ένα ποσό 20 εκατομμυρίων, στα οποία θα οριστεί Ενδιάμεσος
Φορέας η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ και με τη διαδικασία αυτή, τι
όφελος θα έχει η Περιφέρεια.

Έχει ήδη βγει η προκήρυξη από την πλευρά του ΕΠΑνΕΚ, υπάρχουν πάρα πολλές
προτάσεις θετικά αξιολογημένες, αφορά ενισχύσεις νέων επιχειρήσεων τουρισμού και
έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα πάρα πολύ γρήγορα να εντάξουμε τις επιχειρήσεις αυτές,
ώστε να έχουμε και περισσότερο χρόνο στο εγγύς μέλλον, για να έχουμε πρώτα αυτές τις
δαπάνες και μετά τις δαπάνες αυτών που θα προκηρύξουμε εμείς.
Ζητάμε λοιπόν τη συμφωνία της για την εξειδίκευση αυτή, σύμφωνα με τα κριτήρια τα
οποία ήδη έχουμε αναρτήσει στο Δίαυλο και έχετε ενημερωθεί, με τα κριτήρια τα οποία
ακολούθησαν την πρόσκληση του Προγράμματος της Ανταγωνιστικότητας. Βλέπουμε εδώ
το σύνολο των προσκλήσεων, τα τυπικά στοιχεία των εντάξεων και των νομικών
δεσμεύσεων και της απορρόφησης.
Πάμε τώρα να δούμε την εικόνα ανά άξονα προτεραιότητας, για να μπούμε στο
περιεχόμενο και στην ουσία, για να δούμε πώς μεταφράζεται αυτή η πρόοδος
υλοποίησης, που παρουσιάζεται και η οποία πάντα δεν είναι εύκολη. Ο πρώτος άξονας
προτεραιότητας του Προγράμματος είναι ο άξονας που είναι καθαρός, άξονας
αποκλειστικά για την έξυπνη εξειδίκευση. Για την έξυπνη εξειδίκευση έως σήμερα είχαμε
δύο ζητήματα, τα οποία δεν επέτρεπαν την υλοποίηση αυτού του άξονα.
Το πρώτο ζήτημα ήταν ένα ζήτημα αιρεσιμότητας σε σχέση και με τις στρατηγικές και με
την επιλογή των υποδομών έρευνας των μεγάλων, που λύθηκε και το δεύτερο ζήτημα
ήταν το ζήτημα του ορισμού του Ενδιάμεσου Φορέα. Έτσι εμείς ως δυνατότητα, ως
Πρόγραμμα είχαμε να εκδώσουμε μια πρόσκληση που να αφορά καθαρά υποδομές, να
μην είναι κρατικές ενισχύσεις και να αναφέρεται στα ερευνητικά ιδρύματα της περιοχής.
Η πρόσκληση αυτή βγήκε, αφορά εξοπλισμό που συμβάλλει στην RIS και ήταν η πρώτη
επαφή των ερευνητικών ιδρυμάτων με την RIS, διότι αυτό που ζητούσαμε δεν ήταν απλά
να μας ζητήσουν τη χρηματοδότηση κάποιου εξοπλισμού, αλλά να στοιχειοθετήσουν με
μια τεκμηρίωση πώς ο συγκεκριμένος εξοπλισμός θα συμβάλλει στη RIS.
Σας διαβεβαιώ δεν ήταν εύκολο, ήταν η πρώτη επαφή των ερευνητικών ιδρυμάτων, αλλά
σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουν ενταχθεί 19 παρεμβάσεις και μάλιστα ο
μεγαλύτερος όγκος τους, όπως είναι προφανές, αφορά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, με το οποίο έχει οικοδομηθεί μία εξαιρετική συνεργασία, σε επίπεδο
υπηρεσιών του, ώστε γίνονται πάρα πολύ γρήγορα βήματα στην υλοποίηση, στη
συμβασιοποίηση και ελπίζουμε ως το τέλος του έτους θα έχουμε και δαπάνες.
Η δεύτερη κομβική δράση που μπορούσε να ενταχθεί ήταν μία δράση η οποία προέκυπτε
τόσο από την ανάγκη εφαρμογής, έτσι όπως δηλώθηκε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της
παρακολούθησης της Έξυπνης Εξειδίκευσης, στο σύνολο της Περιφέρειας, όχι
αποκλειστικά στο Πρόγραμμα και δεύτερον την ανάγκη ενός κόμβου συνέργειας των
επιχειρηματικών φορέων με τα ερευνητικά ιδρύματα της περιοχής.
Κατά τη διάρκεια αυτή, να πούμε ότι συγκροτήθηκε και το Περιφερειακό Συμβούλιο
Καινοτομίας και έτσι στην Κεντρική Μακεδονία σήμερα έχουμε ένα οργανόγραμμα
Περιφέρειας, το οποίο προβλέπει συγκεκριμένη Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας και
Ανταγωνιστικότητας, που αποτελεί και τη δομή παρακολούθησης της συνολικής RIS στην
Περιφέρεια, απ’ όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Από την άλλη μεριά έχουμε και το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας, εμείς
χρηματοδοτούμε την πράξη αυτή, που θα υποστηρίξει και θα επιταχύνει και θα δώσει τη
δυνατότητα να δημιουργηθούν εργαλεία, καταγραφές, πλατφόρμες, έτσι ώστε να είμαστε
και έτοιμοι για την παρακολούθηση, αλλά και έτοιμοι για τη RIS στην επόμενη
προγραμματική περίοδο.
Άρα θεωρούμε ότι αυτές οι δύο δράσεις οι οποίες εντάχθηκαν, είναι πάρα πολύ κομβικές
και θα συνεχίσουμε, όπως ανέλυσε ο Περιφερειάρχης με τις δράσεις κρατικών
ενισχύσεων.
Πάμε στον άξονα 2, που αφορά αυτές που λέμε τις δράσεις τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών. Εδώ πάλι είχαμε το ζήτημα της μη ύπαρξης Ενδιάμεσου Φορέα κρατικών
ενισχύσεων, αλλά δεν είχαμε τη δυνατότητα να μπούμε σε προσκλήσεις κρατικών
ενισχύσεων, γι’ αυτό προχωρήσαμε στην πρόσκληση που αφορούσε υποδομές σε
δημόσιους φορείς.
Είχαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ο προϋπολογισμός ήταν μικρός, δυστυχώς εδώ
δεν μπορούμε να κάνουμε υπερδέσμευση, γιατί έχουμε πολύ μικρό προϋπολογισμό και
από την τυπολογία δράσεων και είμαστε στη διαδικασία ένταξης των έργων.
Ο άξονας 3 είναι ο άξονας που έχει το μεγαλύτερο ποσό και αφορά το σύνολο των
δράσεων ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας, όπως στις προσκλήσεις. Μπαίνει
και πάλι το ζήτημα της προτεραιότητας των τομέων της RIS και βαθμολογείται και έχει
εξειδικευθεί πλήρως, ώστε να είμαστε έτοιμοι για να προχωρήσουμε.
Εδώ να πούμε ότι έχουμε κάνει την εξής επιλογή: το επόμενο διάστημα, πάρα πολύ
γρήγορα, θα βγει η πρόσκληση που αφορά τους συνεργατικούς μηχανισμούς, τα clusters,
η διαχείριση της οποίας θα γίνει από τη Διαχειριστική Αρχή και όχι τον ΕΦΕΠΑΕ, με
κριτήριο να δούμε πώς λειτουργεί το ΠΣΚΕ σε μία τέτοια δράση που την έχουμε δουλέψει,
για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να υποστηρίξουμε και τον ΕΦΕΠΑΕ στη
συνέχεια στις δράσεις που θα εκχωρήσουμε.
Εδώ να πούμε ότι είναι ήδη έτοιμη και μάλιστα σε συνεργασία με το ΚΕΠΑ, μία μεγάλη
πρόσκληση της τάξης των 70 εκατομμυρίων, η οποία εκτιμάμε ότι σε 15 ημέρες με ένα
μήνα θα μπορεί να έχει ανέβει και θα αφορά ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη
μεταποίηση, τον τουρισμό, το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Αντιλαμβάνεστε ότι με τα 70
εκατομμύρια, αυτά που είναι η προτεραιότητά μας να βγουν στην αγορά, ως Πρόγραμμα
θα έχουμε βγάλει και το μεγαλύτερο ποσό των κρατικών ενισχύσεων που διαθέτουμε.
Ο επόμενος άξονας αφορά την υποστήριξη της μετάβασης μιας οικονομίας χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, βλέπετε τις προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί και
αφορούν τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Και εδώ έχουμε τη μεγάλη δράση που
αφορά εμάς, τη χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης των δημοσίων κτιρίων,
αποτελέσματα της οποίας θα έχουμε το επόμενο διάστημα, διότι είχαμε πάρα πολλές
προτάσεις, πολλές θετικά αξιολογημένες, έχουμε ζητήσει ήδη υπερδέσμευση και
θεωρούμε ότι θα μπορέσουν να ενταχθούν 40 πράξεις.
Ο επόμενος άξονας 5, που είναι η προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,
είναι ο άξονας που αντιμετωπίζει, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, το θέμα γενικά των

φυσικών καταστροφών. Τι έχουμε εδώ; Έχουμε 57,8 εκατομμύρια, πυρκαγιές, πρόληψη
κινδύνων και αντιπλημμυρικά έργα. Πώς αντιμετωπίσαμε το θέμα της πρόληψης
κινδύνων; Κλασικά έως τώρα, όταν λέγαμε πρόληψη κινδύνων και πυρκαγιές πήγαινε το
μυαλό μας μόνο στην Πυροσβεστική. Αυτή την προγραμματική περίοδο κάναμε μια
συνολική προσέγγιση, έτσι πέραν της χρηματοδότησης της Πυροσβεστικής, που προφανώς
έχει το ρόλο της σ’ αυτά τα ζητήματα, χρηματοδοτούμε το Στρατό, χρηματοδοτούμε τις
δράσεις Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, στο επίπεδο των αρμοδιοτήτων του
οργανογράμματός της και πηγαίνουμε και πιο κάτω και χρηματοδοτούμε και την Πολιτική
Προστασία των Δήμων. Έτσι νομίζουμε ότι έχουμε μια ολιστική προσέγγιση στο θέμα της
Πολιτικής Προστασίας.
Ο άξονας προτεραιότητας 6 είναι ο κύριος άξονας που χρηματοδοτεί τις δράσεις βιώσιμης
αστικής ανάπτυξης. Η κύρια χρηματοδότηση προέρχεται από εδώ, όπως θα σας αναλυθεί
στη συνέχεια στην ειδική παρουσίαση για τις δράσεις αυτές. Στον άξονα προτεραιότητας 6
έχουμε τη μεγάλη παρέμβαση, πραγματικά 64 εκατομμυρίων που αφορά το νερό, τόσο με
ζητήματα παρακολούθησης όσο και βελτίωσης ποιότητας, ποσότητας, σχεδίων ασφάλειας
και λοιπά.
Επίσης εδώ, έχουμε 20,3 εκατομμύρια για την παρέμβαση σε πολιτιστικά έργα με επιλογή
προτεραιότητας από το Υπουργείο Πολιτισμού και επίσης οι παρεμβάσεις ΣΒΑΑ όπως είπα
πριν.
Πάμε στον άξονα 7, που είναι ο μεγάλος άξονας με πολύ μεγάλη χρηματοδότηση και ο
άξονας που έχει τα έργα μεταφορών, όλα συμβασιοποιημένα και με πάρα πολλές δαπάνες
και εδώ το στοίχημά μας είναι να ενταχθεί το έργο του φυσικού αερίου, που αφορά δύο
φορείς, τη ΔΕΔΑ η οποία έχει αρμοδιότητα στους Νομούς εκτός της Θεσσαλονίκης και τη
ΣΕΔΑ που έχει αρμοδιότητα στο Νομό Θεσσαλονίκης.
Κάνουμε μια προσπάθεια εδώ και δύο χρόνια με τη ΔΕΔΑ, ώστε να μπορέσει να γίνει η
προσαρμογή, ξέρετε αυτοί οι φορείς δεν έχουν υλοποιήσει συγχρηματοδοτούμενα έργα,
να μπορέσει να γίνει λοιπόν η προσαρμογή και σ’ επίπεδο του φορέα, του κανονισμού και
των διαδικασιών, για να μπορέσει να ενταχθεί το έργο. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία
με την επιτελική της ενέργειας και την ΕΥΘΥ και την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών
Ενισχύσεων, διότι αφορά μία κρατική ενίσχυση, αυτό το έργο.
Και επίσης είναι υπό το συντονισμό του γραφείου του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων,
γιατί πραγματικά υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Εκτιμούμε ότι τον επόμενο μήνα θα
μπορέσει να ενταχθεί το έργο, το οποίο στην υλοποίησή του δεν είναι ένα δύσκολο έργο
και εκτιμούμε ότι θα ολοκληρωθεί εντός του χρονικού ορίζοντα του Προγράμματος και μ’
αυτή τη βάση θα πάμε να εξετάσουμε και την ένταξη του άλλου έργου της ΣΕΔΑ. Αυτό
είναι το στοίχημά μας γι’ αυτό τον άξονα.
Ο άξονας 8 αφορά δράσεις κοινωνικού ταμείου και είναι προσανατολισμένες να
κουμπώσουν με τις δράσεις της RIS. Εδώ εκδόθηκαν οι προσκλήσεις που αφορούσαν τη
συμβουλευτική κατάρτιση, ανάπτυξη δεξιοτήτων, πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων,
οι οποίες αποτελούσαν δράσεις που δεν ήταν κρατικές ενισχύσεις, γιατί δεν είχαμε τον
Ενδιάμεσο Φορέα. Επομένως, έχουμε εντάξει αυτές τις δράσεις και η επόμενη κίνησή μας
είναι να εκδώσουμε δράσεις κρατικών ενισχύσεων στο κομμάτι του Κοινωνικού Ταμείου.

Ο άξονας 9Α αφορά ΕΤΠΑ και αφορά υποδομές υγείας και κοινωνικές υποδομές. Δύο έργα
phasing, του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, το οποίο πάει και πάρα πολύ καλά και θα ολοκληρωθεί,
του Νοσοκομείου Βέροιας με τα προβλήματά του. Τα ασθενοφόρα, που είναι πολύ
σημαντική παρέμβαση για την Κεντρική Μακεδονία. Κοινωνικές υποδομές και οι
προμήθειες εξοπλισμού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Υγείας.
Ο άξονας 9Β είναι ο μεγάλος άξονας, που περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων του
Κοινωνικού Ταμείου, με όλη την τυπολογία δράσεων που μπορεί να έχει και η οποία
παρουσιάστηκε αναλυτικά από τον Περιφερειάρχη και δεν θέλω να επαναλάβω. Εκείνο
που θέλω να πω εδώ, είναι ότι και στον άξονα αυτόν υπάρχουν δράσεις κρατικών
ενισχύσεων και μάλιστα δράσεις οι οποίες ενισχύουν φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας
οικονομίας, τις οποίες θα προκηρύξουμε τώρα που έχουμε τον Ενδιάμεσο Φορέα και
επίσης δράσεις στα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, που αφορούν την ίδια
τυπολογία.
Ο άξονας 10 αφορά την επένδυση στην εκπαίδευση, απόκτηση δεξιοτήτων και δια βίου
μάθηση. Εδώ, μετά την υποχρέωση που είχαμε για να δημιουργηθεί αυτό το mapping των
αναγκών της εκπαίδευσης και σε μια πολύ στενή συνεργασία με την Περιφερειακή
Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μπορέσαμε και εκδώσαμε δύο προσκλήσεις, με σκοπιμότητα
έργων, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν είναι περιορισμένες οι πιστώσεις
που έχεις προς διάθεση, πρέπει να εντάσσεις τα πιο σκόπιμα έργα. Έτσι, με κριτήρια που
οικοδομήθηκαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, βαθμολογήθηκαν οι
προτάσεις, ανάλογα με τη σκοπιμότητά τους, εμείς είδαμε την ωριμότητά τους και έτσι
θεωρούμε ότι έχουμε εντάξει τις πιο σκόπιμες και ώριμες προτάσεις.
Στο επίπεδο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έγινε μία διαβούλευση με όλα τα ερευνητικά
ιδρύματα της περιοχής, έτσι ώστε σε σχέση με τους στόχους του Προγράμματος που ήταν
η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
επιλέχθηκαν οι δράσεις που προσφέρουν σ’ αυτό το στόχο και έτσι είχαμε την υποβολή
των προτάσεων για την ένταξη των έργων.
Κάθε χρόνο έχουμε την υποχρέωση να υποβάλλουμε την έκθεση υλοποίησης, μιλάμε για
την έκθεση υλοποίησης του προηγούμενου έτους. Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, έχουμε τα
σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουμε κάνει τη διαβούλευση και με τις εθνικές αρχές
και 25/10/2018 θα δώσουμε τη συνολική απάντηση.
Ο κανόνας Ν+3. Ο κανόνας Ν+3 είναι ο κανόνας της χρηματικής υποχρέωσης που έχει το
Πρόγραμμα, της αποδέσμευσης, έχουμε υπερκαλύψει την υποχρέωση που είχαμε το 2018,
με +136 εκατομμύρια. Οι τρέχουσες πληρωμές που έχουμε αυτή τη στιγμή καλύπτουν και
την υποχρέωση του 2019 και επίσης καλύπτουν 76% της υποχρέωσης του 2020. Η
παρουσίαση γίνεται για στατιστικούς λόγους.
Σας γνωρίζουμε ότι δεν επαναπαυόμαστε επειδή έχουμε καλύψει το Ν+3, προφανώς θα
δούμε και στον προγραμματισμό μας ότι το κύριο ζήτημά μας είναι, επειδή έχουμε ένα
πλήρως εξειδικευμένο, με πολλές εντάξεις, το ζήτημά μας είναι η συμβασιοποίηση και οι
δαπάνες.
Ο Ενδιάμεσος Φορέας κρατικών ενισχύσεων, γνωρίζετε όλοι την καθυστέρηση που
υπήρξε, προχώρησε όμως η θεσμοθέτηση της δυνατότητας του ΕΦΕΠΑΕ, μέσω της

τροποποίησης του Νόμου 4314 που αφορά τη διαχείριση, έτσι ώστε μας δίνεται η
δυνατότητα ως Περιφερειακά Προγράμματα να ορίσουμε συγκεκριμένα τον ΕΦΕΠΑΕ. Έχει
εκδοθεί Υπουργική Απόφαση για τη λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου. Τι είναι το
Εποπτικό Συμβούλιο; Είναι ένα Σώμα στο οποίο μετέχουν εκπρόσωποι όλων των
Διαχειριστικών Αρχών, ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων που παρακολουθεί το σύνολο
της λειτουργίας του ΕΦΕΠΑΕ σε όλα τα προγράμματα.
Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των επιλέξιμων λειτουργικών
δαπανών, βάσει της οποίας θα αμείβεται ο ΕΦΕΠΑΕ για το έργο του και επίσης έχουμε και
ένα ομοιογενές για όλη την Ελλάδα, σχέδιο επιχειρησιακής συμφωνίας, όπου εκεί
αποτυπώνονται οι αρμοδιότητες που θα έχει στη διαχείριση των πράξεων που θα του
εκχωρηθούν, τόσο ο ΕΦΕΠΑΕ όσο και η Διαχειριστική Αρχή.
Οπότε προχωρήσαμε στην αξιολόγηση της επάρκειας του ΕΦΕΠΑΕ και γι’ αυτό θέλω να
ευχαριστήσω και εγώ το ΚΕΠΑ για την ταχύτατη ανταπόκριση που είχε, ώστε να μας
υποβάλλει το φάκελό του με τα αναγκαία δικαιολογητικά και να τον αξιολογήσουμε ως
επαρκή. Κι έτσι έχουμε προχωρήσει στον ορισμό.
Το ποσό της εκχώρησης είναι 119,7 εκατομμύρια, που υπάρχουν στο Πρόγραμμα. Δεν
σημαίνει ότι οι δράσεις θα είναι 119,7, θα είναι πολύ περισσότερες, γιατί ξέρετε ότι στις
προσκλήσεις αυτές γίνονται τεράστιες υπερδεσμεύσεις και προέρχονται:
8,5 εκατομμύρια περίπου στον άξονα 1 για δράσεις τις RIS.
5.800 στον άξονα 2 για δράσεις ΤΠΕ.
94,5 στον άξονα 3 που έχει όλο το μείγμα των δράσεων.
5,6 στον άξονα 8 δράσεις κρατικών ενισχύσεων Κοινωνικού Ταμείου.
Και 5 εκατομμύρια στον άξονα 9 επίσης.
Για λόγους αρχείου και πάλι, αναφερόμαστε στο θέμα των επιτόπιων επαληθεύσεων, το
οποίο πραγματικά έχει μία πολύ μεγάλη ουσία και σοβαρότητα. Εμείς το αντιμετωπίζουμε
γιατί λέμε ότι δεν έχουμε σοβαρά ευρήματα. Να πούμε εδώ ότι οικοδομούνται δύο
προγράμματα εξαμηνιαία επιτόπιων επαληθεύσεων, με μια δειγματοληψία η οποία είναι
ομοιογενής στο σύνολο της χώρας. Το πρόγραμμα πρέπει να υλοποιείται στο 100% και
είναι καλό και είμαστε ικανοποιημένοι ότι δεν έχουμε σοβαρά ευρήματα, τα οποία θα
είναι είτε απεντάξεις, είτε αχρεωστήστως καταβληθέντα ποσά και αυτό είναι ένα
αποτέλεσμα της λογικής που έχουμε, της συνεργασίας με τους δικαιούχους του
Προγράμματος, έτσι ώστε να υπάρχει ο προληπτικός έλεγχος για να μην βρισκόμαστε στη
δυσάρεστη θέση όταν πάμε να κάνουμε την επιτόπια επαλήθευση, να έχουμε ευρήματα
και να γίνεται καταλογισμός στο φορέα.
Τα επόμενα βήματα, ο προγραμματισμός μας δηλαδή: όπως λέγαμε και πριν, για εμάς
πρώτη προτεραιότητα, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι έχει καθυστερήσει το Πρόγραμμα σ’
αυτό χωρίς δική του ευθύνη, είναι η υλοποίηση των δράσεων κρατικών ενισχύσεων, τόσο
στο ΕΤΠΑ όσο και στο ΕΚΤ. Πρόκειται να κάνουμε μία συνολική εξειδίκευση για τις δράσεις
προώθησης και κοινωνικής ένταξης των Ρομά, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία
Ρομά, ώστε να προχωρήσει κι αυτό το θέμα.

Πρόκειται άμεσα να βγουν οι δράσεις των περιοχών Natura, να εντάξουμε, να
συμβασιοποιήσουμε και να υλοποιήσουμε άμεσα τις δράσεις που αφορούν την
αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων.
Και επίσης να πούμε για το θέμα των δράσεων υγείας, το οποίο κι αυτό είχε
καθυστερήσει, αλλά τώρα βρίσκεται σε καλό δρόμο, έχει ολοκληρωθεί η εξειδίκευση των
δράσεων ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων, αναμένουμε την υποβολή προτάσεων από τους
φορείς, οι οποίοι έχουν σκοπιμότητα για να υποβάλλουν αυτές τις προτάσεις και είμαστε
τώρα στη διαδικασία όπου θα υποδεχθούμε χρηματοδοτικά στο πρόγραμμά μας τη
λειτουργία των τοπικών μονάδων υγείας.
Ήδη έχουμε, επειδή είμαστε η πρώτη Περιφέρεια που πρέπει να έρθουν και πρέπει να
εκδώσουμε την πρόσκληση, είμαστε εδώ και 15 ημέρες σε διαβούλευση με τις Κεντρικές
Υπηρεσίες, δηλαδή με την Επιτελική της Υγείας, με την ΕΥΘΥ με την ΕΥΣΕΚΤ και με την Αρχή
Πιστοποίησης. Θα εκδοθεί άμεσα η Εγκύκλιος, που να λέει πώς θα μεταφερθούν τα
προγράμματα αυτά στα Περιφερειακά Προγράμματα για χρηματοδότηση.
Και είναι ο επόμενος στόχος μας, να μπορέσει να γίνει ομαλά αυτή η μεταβίβαση, γιατί
πρέπει να πληρώνονται μισθοί και γιατί δεν πρέπει να κλείσουν οι τοπικές μονάδες
υγείας, γι’ αυτό είναι σημαντικό. Η επιτάχυνση των πράξεων της βιώσιμης αστικής
ανάπτυξης και τέλος η αναθεώρηση του Προγράμματος και η προσαρμογή του πλαισίου
επίδοσης.
Στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στην κα Αικατερινιάδου, η οποία είναι Προϊσταμένη της
Μονάδας Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πράξεων, για να κάνει μια ολοκληρωμένη
παρουσίαση, ειδικά για τις δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και ΤΑΠΤΟΚ.
Στέλλα Αικατερινιάδου, Προϊσταμένη Μονάδας Α2 Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:
Καλημέρα σας. Οι ολοκληρωμένες χωρικές
παρεμβάσεις στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι και σημαντικές
ως ποσό οικονομικό, αλλά είναι πολύ πιο σημαντικές ως προστιθέμενη αξία, τόσο για τις
διαδικασίες που ακολουθούνται σ’ αυτές, όσο και για τα αποτελέσματά τους. Κινούνται σε
δύο βασικές κατευθύνσεις:
Η πρώτη είναι τα προγράμματα, τα ολοκληρωμένα προγράμματα αστικής βιώσιμης
ανάπτυξης.
Και το δεύτερο είναι τα τοπικά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, που
έρχονται και συμπληρώνουν και λειτουργούν επικουρικά στις παρεμβάσεις των τοπικών
προγραμμάτων της αγροτικής ανάπτυξης.
Να θυμηθούμε σε σχέση με τα προγράμματα της αστικής βιώσιμης ανάπτυξης, που από
πέρσι ξέρετε ότι έχουν εγκριθεί, ότι αφορούν ένα σημαντικό ποσό 107 εκατομμυρίων,
είναι το 11% του προγράμματος. Θυμίζουμε ότι σε επίπεδο κανονισμού, υποχρέωση της
χώρας είναι να έχει ένα 5% του ΕΣΠΑ, που θα το διοχετεύσει σε τέτοια προγράμματα. Η
Περιφέρεια έχει επιλέξει από την αρχή, από το πρόγραμμά της να δώσει ένα διπλάσιο
ποσό για ευνόητους λόγους, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο αστικό κέντρο.
Αυτά τα προγράμματα λοιπόν, έτσι όπως προβλεπόταν ακριβώς από την αρχή τους έχουν
μια μεγάλη παρέμβαση στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, που ήταν

ονοματισμένη, και άλλες έξι παρεμβάσεις σε πρωτεύουσες Νομών και σε πόλεις που είναι
πάνω από 10.000 κατοίκους, η οποία βγήκε μετά όμως από μία διαδικασία διαγωνιστική,
αξιολόγησης και καταλήξαμε λοιπόν σε εφτά επιχειρησιακά σχέδια σε όλη την Περιφέρεια.
Ναυαρχίδα, προφανώς, στο σχέδιο της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, που το
διαχειρίζεται και η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας, της τάξης των
84 εκατομμυρίων ευρώ.
Από πέρσι λοιπόν, που έχουν εγκριθεί αυτά τα επιχειρησιακά προγράμματα μέχρι φέτος,
ποια είναι η πρόοδός τους. Καταρχήν έχουν εγκαθιδρυθεί σε όλες τις αστικές αρχές, όπως
λέγονται, δηλαδή στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και στους αντίστοιχους
Δήμους, οι μηχανισμοί που είναι αναγκαίοι για να παίξουν το ρόλο του Ενδιάμεσου
Φορέα. Οι αστικές αρχές, σ’ αυτά τα προγράμματα, έστω και μ’ ένα μικρό αντικείμενο
εκχωρημένων αρμοδιοτήτων από τη Διαχειριστική Αρχή, παίζουν το ρόλο του Ενδιάμεσου
Φορέα.
Έχουν την αρμοδιότητα αξιολόγησης της σκοπιμότητας των πράξεων. Σε όλες, λοιπόν,
αυτές τις δομές, σ’ όλες αυτές τις αστικές αρχές, έχουν ενεργοποιηθεί αυτοί οι μηχανισμοί
και έχουν λειτουργήσει και μέχρι τώρα. Σε επίπεδο εξειδίκευσης και προσκλήσεων και τα
ποσοστά είναι αυτά που βλέπετε πίσω σας, θεωρούμε ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί αυτή
η διαδικασία.
Δηλαδή έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εξειδίκευσης, που είναι της τάξης συνολικά του
96% και εκδόσεις προσκλήσεων της τάξης του 76%. Αυτό που συνειδητά έχει μείνει, ως
επιλογή έχει μείνει απ’ έξω από την εξειδίκευση, είναι κάποιες δράσεις του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου, που δεν θέλουμε να συμπέσουν με ακριβώς ίδιες δράσεις που
οριζόντια έχει βγάλει το Πρόγραμμα και έχουν συνεννοηθεί με τις Αστικές Αρχές να τις
κρατήσουμε για το επόμενο χρονικό διάστημα και στις προσκλήσεις το ίδιο ακριβώς, οι
ίδιες δράσεις του ΕΚΤ, μαζί βέβαια και με τις δράσεις των κρατικών ενισχύσεων, που κι
αυτές θα ενεργοποιηθούν το επόμενο διάστημα.
Από άποψη εντάξεων, για να πούμε ως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το σχέδιο της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, υπάρχει μια ικανοποιητική πορεία, το σχέδιο της
Θεσσαλονίκης έχει ήδη ενταγμένες πράξεις, της τάξης του 30%, επιλέξαμε να σας δείξουμε
τους τρεις μεγάλους βασικούς άξονες παρεμβάσεις και να σας πούμε και δυο λόγια γι’
αυτές τις πράξεις.
Το πρώτο που αφορά την μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα, περιλαμβάνει μια μεγάλη παρέμβαση του Δήμου Θεσσαλονίκης, που αφορά
ποδηλατόδρομους και μια ακόμα μεγαλύτερη παρέμβαση, της τάξεως των 2,5
εκατομμυρίων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε όλο το σύστημα
σηματοδότησης της πόλης, το οποίο για όσους είναι από εδώ, ξέρουν πολύ καλά ότι είναι
πολύπλοκο, με προβλήματα συντονισμού και τα λοιπά και είναι μια παρέμβαση που θα
επιλύσει όλο αυτό το πρόβλημα της λειτουργίας των συγκοινωνιών στην πόλη μέσα και
στο κέντρο της.
Το δεύτερο που αφορά την κλιματική αλλαγή περιλαμβάνει, αυτό που σας έλεγε
προηγουμένως η κα Ωραιοπούλου, μία ενίσχυση των Δήμων του πολεοδομικού
συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, για να αποκτήσουν αναγκαίους εξοπλισμούς, όσον αφορά

την πολιτική προστασία και τα σχέδιά τους και να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στους
αντίστοιχους της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής και του Στρατού.
Και βέβαια στον άξονα 6 που είναι ο μεγάλος άξονας των παρεμβάσεων, αναπλάσεων
όπου πάρα πολλά εκατομμύρια, τα οποία διατίθενται, πολύ σημαντικό αυτό, για μεγάλες
και μικρές παρεμβάσεις πρασίνου, αποκλειστικά πρασίνου. Η Θεσσαλονίκη επέλεξε και
πάρα πολύ σωστά να δώσει ένα βάρος με αυτή την κατεύθυνση, έτσι κι αλλιώς μέσα στις
στοχεύσεις του είναι και άλλες μεγάλες παρεμβάσεις, το Στρατόπεδο Παύλου Μελά, το
οποίο στόχος είναι να χρηματοδοτηθεί για να μετατραπεί σ’ ένα μητροπολιτικού
χαρακτήρα πάρκο στην πόλη.
Αλλά κι αυτές οι παρεμβάσεις που έχουν ενταχθεί μέχρι τώρα, έχουν αυτό το χαρακτήρα
το χαρακτήρα του πρασίνου, μαζί με άλλες πιο soft ενέργειες, που έχουν σχέση με την
ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος των κατοίκων και με κάποια παρατηρητήρια
αστικών προκλήσεων, που στήσανε Δήμοι και Περιφέρεια, προκειμένου να αρχίσουν πια
να λειτουργούν δομές μόνιμες για να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο πολεοδομικό
συγκρότημα Θεσσαλονίκης και στους Δήμους τους πιο συγκεκριμένα.
Παρόλο, λοιπόν, που είναι μια πάρα πολύ καλή και ικανοποιητική πορεία, η μέχρι τώρα
ενεργοποίηση αυτών των προγραμμάτων, θεωρούμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, ο
επόμενος χρόνος και αυτή είναι η δική μας στόχευση και ο δικός μας προγραμματισμός, σε
συνεργασία με όλες τις αστικές αρχές να ενταχθεί το σύνολο, το σύνολο των πράξεων που
πρέπει να ενταχθούν, προκειμένου τα επιχειρησιακά σχέδια να ενεργοποιηθούν στο 100%
και να υπάρξει μία σοβαρότατη ενεργοποίηση στις συμβάσεις πια, έτσι ώστε τα
προγράμματα να πάρουν ένα ρυθμό υλοποίησης και να δώσουν τα πρώτα τους
αποτελέσματα.
Η δεύτερη μεγάλη κατεύθυνση από τις ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις είναι τα
τοπικά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Το ποσό ήταν 3,5
εκατομμύρια, είναι ένα ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για δράσεις του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου και όπως σας είπα από την αρχή, λειτουργεί επικουρικά στα
προγράμματα που ήδη είχαν εγκριθεί από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης,
προκειμένου να υπάρξει μια προστιθέμενη αξία για την αύξηση των ικανοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής, την αύξηση της απασχόλησης και τα λοιπά.
Τον Ιούλιο του 2017 υπήρξε μια Εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονομίας που έδινε
κατευθύνσεις για το πώς ακριβώς έπρεπε όλο αυτό το πράγμα να σχεδιαστεί και να
αρχίσει να υλοποιείται, βγάλαμε και εκδόθηκε μια πρόσκληση τον 11ο του 2017, προς τις
Ομάδες Τοπικής Δράσης (έτσι ονομάζονται οι ομάδες που έχουν την ευθύνη να τρέχουν τα
τοπικά Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης), οι οποίες υποβάλλανε επίσης ένα
επιχειρησιακό σχέδιο δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και εγκρίθηκαν οκτώ
τέτοια σχέδια.
Τα δύο αφορούν τη Θεσσαλονίκη, τα υπόλοιπα ένα σε κάθε Νόμο της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, σε όλους τους Νομούς της Περιφέρειας υπάρχει ένα τέτοιο
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και άρα και ένα αντίστοιχο σχέδιο από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο.

Αυτά τα επιχειρησιακά σχέδια θα τα υλοποιήσουν ως ενδιάμεσοι φορείς οι Ομάδες
Τοπικής Δράσης, οι οποίες έχουν επιλεγεί και για τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης,
με πολύ μεγάλες αρμοδιότητες, έκδοσης πρόσκλησης, αξιολόγησης πράξεων, υλοποίησης
των πράξεων, δηλαδή με μία πολύ σημαντική και μεγάλη ευθύνη, σε σχέση με αυτά τα
προγράμματα, η οποία αποκεντρώνεται σ’ αυτούς τους φορείς.
Χονδροειδώς, μέχρι τώρα το προηγούμενο διάστημα, έχει εκδοθεί πρόσκληση και έχουν
ενταχθεί πράξεις που τους μεταφέρουν πόρους για τις λειτουργικές τους δαπάνες, για να
παίξουν το ρόλο τους ως Ενδιάμεσοι Φορείς. Έχει γίνει εξειδίκευση όλων των
προβλεπόμενων δράσεων σ’ αυτά τα τοπικά προγράμματα και το επόμενο διάστημα, κι
αυτό είναι ο προγραμματισμός που έχουμε για τα συγκεκριμένα τοπικά προγράμματα,
αναμένουμε σχέδια προσκλήσεων από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης – Ενδιάμεσους Φορείς
του προγράμματός μας, προκειμένου πια να αρχίσει να ενεργοποιείται όλη αυτή η
διαδικασία των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Σας ευχαριστώ.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Ευχαριστούμε κι εμείς. Παρακαλώ την κα Καρατζιά, που είναι η
Προϊσταμένη της Μονάδας Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Προγράμματος να
ενημερώσει την Επιτροπή για την αναθεώρηση του Προγράμματος.
Ιφιγένεια Καρατζιά, Προϊσταμένη Μονάδας Α1 Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Καλημέρα και από μένα. Η αναθεώρηση του
Προγράμματος είναι μια κομβική, να το πούμε, ένα κομβικό σημείο στην ιστορία του
Προγράμματος, συμβαίνει ενδιάμεσα, στο μέσο της υλοποίησής του και όπως έχετε
ενημερωθεί από τον Ιούνιο, που κατατέθηκε η πρώτη πρόταση αναθεώρησης και την
εγκρίνατε φυσικά, πριν προωθηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφορούσε κυρίως σε τρία
σημεία στα οποία εστιάζεται αυτή η αναθεώρηση.
Έγιναν κάποιες τεχνικές τακτοποιήσεις, να ξεκινήσω από τα απλά, που αφορούσαν σε
δείκτες υλοποίησης, οι οποίοι είχανε προβλήματα στη μέτρησή τους, είτε πλέον δεν ήταν
κατάλληλοι - εκτός πλαισίου επίδοσης βέβαια πάντα συζητάμε - και την κατάργηση ενός
ειδικού στόχου του 6f, ο οποίος πλέον δεν περιλαμβάνονταν στο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ.
Οπότε δεν μπορούσε να χρηματοδοτηθεί και η συγκεκριμένη δράση και έτσι αφήσαμε
αυτό το στόχο.
Το επόμενο σημείο είχε να κάνει με το πλαίσιο επίδοσης, που ήταν το βασικό ζήτημα, ας
το πούμε, της αναθεώρησης. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχική έγκριση των προγραμμάτων
το 2014, οι οικονομικοί στόχοι που είχαν μπει, ο F100 όπως λέμε, ήταν πολύ υψηλοί εκ
παραδρομής, δηλαδή ψηλότεροι και απ’ αυτούς του Ν+3. Έτσι συνέβαινε το παράδοξο να
πετυχαίνουμε τους στόχους του Ν+3 και να χάνουμε τους στόχους του πλαισίου επίδοσης,
το οποίο φυσικά δεν μπορούσε να συμβεί, σε πραγματικούς όρους.
Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια σ’ αυτή την κατεύθυνση, με μεγάλη βοήθεια από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να βρεθεί μια λύση. Ήταν η πρόταση που λίγο – πολύ είδατε τον
Ιούλιο, βέβαια με την ευκαιρία είπαμε λίγο να προσαρμόσουμε και κάποια άλλα δεδομένα
στο Πρόγραμμα, γιατί εν τω μεταξύ η υλοποίηση δεν πήγαινε όπως τη σχεδιάζαμε, με την
έννοια ότι υπήρχαν οι αιρεσιμότητες, οι ex-ante conditionalities, οι οποίες είχαν

καθυστερήσει να επιτευχθούν, οπότε αυτό καθυστερούσε την υλοποίηση του
Προγράμματος.
Υπήρχαν οι αυτοδεσμεύσεις μέσα στα Προγράμματα, υπήρχαν οι καθυστερήσεις από τον
καινούργιο Νόμο για τα δημόσια έργα και όλες οι προσαρμογές που έπρεπε να γίνουν,
υπήρχαν οι καθυστερήσεις στον ορισμό του ΕΦΕΠΑΕ ως Ενδιάμεσου Φορέα διαχείρισης
κρατικών ενισχύσεων.
Υπήρχαν μια σειρά από θέματα, που ήταν πάνω από τις αρμοδιότητες της Διαχειριστικής
Αρχής του Περιφερειακού Προγράμματος, τα οποία καθυστερούσαν την υλοποίηση. Σ’
αυτή τη βάση προσπαθήσαμε να μειώσουμε κι άλλο τους οικονομικούς, κυρίως, στόχους
του πλαισίου επίδοσης, γιατί πρακτικά όταν κάποιος έχει μια καθυστέρηση τριών χρόνων,
δηλαδή έχει φτάσει στο 2017, για τον άξονα 1 συζητώ, όπου υπήρχε σαν προϋπόθεση η
καταγραφή των ερευνητικών υποδομών, δηλαδή αυτή η χαρτογράφηση που έπρεπε να
γίνει, έτσι ώστε οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν μετά από το Πρόγραμμα να είναι
εκτός του χάρτη των ερευνητικών υποδομών.
Γενικώς χάσαμε δύο με τρία χρόνια υλοποίησης, που σημαίνει ότι πρακτικά για άξονες είτε
με τα ζητήματα του ΕΦΕΠΑΕ, ο οποίος ορίστηκε μόλις χτες, αυτό σήμαινε ότι η στοχοθεσία
στον άξονα 1, 2, 3 δυσχεραίνεται πάρα πολύ η επίτευξη αυτών των στόχων. Το ίδιο συνέβη
μετά με τα θέματα του ΚΕΝΑΚ και την επικαιροποίησή του, είχαμε μια πολύ μεγάλη
καθυστέρηση εκεί, υπήρχε και σχετική αυτοδέσμευση στο Πρόγραμμα, υπάρχει ένα
ζήτημα με την επίτευξη του οικονομικού στόχου εκεί.
Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε πιάσει τους στόχους και οικονομικούς και δεικτών στον
άξονα 5 και στον άξονα 7 και εν μέρει και στον 9Β, για να μιλήσουμε για το ΕΚΤ, δηλαδή
κάτι ψιλά μας μένουνε που προσπαθούμε και παλεύουμε τους υπόλοιπους άξονες.
Επίσης έγινε μια ανακατανομή πόρων του ΕΤΠΑ, όπου μεταφέρθηκαν διαθέσιμοι πόροι,
σαν αποτέλεσμα των εκπτώσεων των έργων, στον άξονα 5 και 6, που αφορούσε κυρίως τα
αντιπλημμυρικά έργα και έργα για το πόσιμο νερό και πήγαν να καλύψουν ανάγκες
αξόνων, βασικά στον 9Α και στον 10, δηλαδή στην εκπαίδευση και στην υγεία, που ήταν
άξονες οι οποίοι ήταν φοβερά υποχρηματοδοτημένοι από την αρχή, γιατί έτσι είχε μπει
σαν προϋπόθεση τότε, με όλη την χαρτογράφηση των υποδομών, που έπρεπε να γίνει και
στον ένα και στον άλλον, οι κατανομές οι αρχικές ήταν πολύ χαμηλές, οπότε υπήρχε μια
ανάγκη στη βάση αυτής της χαρτογράφησης να μεταφερθούν πόροι σ’ αυτούς τους δύο
άξονες.
Τώρα, σε όλη αυτή τη διαδικασία, η πρόταση υποβλήθηκε όπως είπαμε στις αρχές
Ιουλίου, από εκεί και πέρα πήραμε τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, όπου η οποιαδήποτε
απομείωση των οικονομικών στόχων έπρεπε να στηρίζεται σε αποδεκτή τεκμηρίωση. Αυτή
κατέληξε να είναι οι αυτοδεσμεύσεις και ότι αυτό δημιουργούσε σε καθυστέρηση στο
Πρόγραμμα, οι οποίες κυμαίνονται από 12 μέχρι 24 μήνες και επίσης ο Νόμος για τα
Δημόσια Έργα, ο οποίος δημιούργησε μια καθυστέρηση επίσης ενός έτους.
Έτσι απομειώθηκαν οι στόχοι, πέρα από τις αρχικές προκαταβολές, όπου υπήρχε τέτοιο
ζήτημα, δηλαδή σε όποιον άξονα προτεραιότητας υπήρχε τέτοιο ζήτημα, έγινε και αυτή η
απομείωση, με στόχο πάντα να πιάσουμε το πλαίσιο επίδοσης.

Υπάρχει δηλαδή μια διαφοροποίηση σε σχέση με την πρόταση που σας στείλαμε τον
Ιούλιο και εγκρίνατε, ως προς την τελική τιμή του στόχου F100, ο οποίος είναι πλέον πιο
αυξημένος, με βάση τα αποδεκτά, μετά από την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε με τον
υπεύθυνο του προγράμματός μας.
Την πρόταση αναθεώρησης συνόδευε φυσικά και η έκθεση αξιολόγησης του
Προγράμματος, η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης του Προγράμματος, που είναι τμήμα του
σχεδίου αξιολόγησης, το οποίο εγκρίνατε στην 2η Επιτροπή Παρακολούθησης, αν θυμάμαι
καλά. Εκεί μας βοήθησε στο να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα τεχνικά κομμάτια ο Σύμβουλος και
υποστήριξε την πρότασή μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πράγμα που είναι θετικό.
Σε ότι αφορά τώρα τις υπόλοιπες αξιολογήσεις που βρίσκονται στο πλάνο αξιολόγησης,
προβλεπόταν μία αξιολόγηση στρατηγικής επικοινωνίας του προγράμματος, αλλά επειδή
δεν κάναμε πολλές δράσεις, την αφήσαμε για λίγο αργότερα.
Με την ίδια λογική αφήσαμε για λίγο αργότερα και την αξιολόγηση των στρατηγικών
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, οι οποίες είχαν πολλές διαδικασίες μέχρι να εγκριθούν και
πρακτικά η υλοποίησή τους ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2017, οπότε ήταν πάρα πολύ πρώιμο
να κάνει κάποιος μια αξιολόγηση, θα συμβεί αυτό βέβαια, αλλά σε επόμενο χρόνο, μόλις
τα σχέδια πάρουν μπρος και έχουμε κάποια υλοποίηση.
Αυτά έχω να σας ενημερώσω, σχετικά με τις αξιολογήσεις που την αρμοδιότητα
εκπόνησής τους έχει η Διαχειριστική Αρχή. Υπάρχει κι ένα δεύτερο κομμάτι εκεί πέρα
μέσα, που αφορά οριζόντιες αξιολογήσεις, κυρίως δράσεων του ΕΚΤ, που
χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και τις οποίες θα διαχειριστεί, θα συντονίσει είτε η ΕΥΣΕΚΤ,
είτε η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΑΝΑΔΒΜ και πιστεύω η συνάδελφος από τον ΕΥΣΕΚΤ θα
μας κάνει μια ενημέρωση, γι’ αυτό το θέμα, για το πού βρίσκονται αυτές οι αξιολογήσεις.
Ευχαριστώ.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Κι εμείς ευχαριστούμε. Παρακαλώ τον κο Κρυσταλλίδη, Υπεύθυνο
Πληροφόρησης και Δημοσιότητας να μας παρουσιάσει την υλοποίηση της στρατηγικής για
την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του Προγράμματος.
Αντώνης Κρυσταλλίδης, στέλεχος Μονάδας Α1 ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε και από μένα. Θα σας μιλήσω για τον
απολογισμό των δράσεων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας μέχρι σήμερα, από την
τελευταία Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και για τον προγραμματισμό των
δράσεων για το επόμενο διάστημα, τέλος 2018 δηλαδή και το 2019, τον οποίο
προγραμματισμό και θα κληθείτε να εγκρίνετε.
Ξεκινώ λοιπόν με την εκδήλωση που έγινε πέρσι, τέτοια εποχή, μια μέρα πριν τη
συνεδρίαση της Επιτροπής, αρκετοί από εσάς ήσασταν εκεί, απλώς η Επιτροπή δεν έχει
ενημερωθεί γι’ αυτήν ακόμα ως όργανο, μία εκδήλωση που αφορούσε την πολιτική
συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία τα τελευταία 20 χρόνια. Ήταν μία εξαιρετικά
επιτυχημένη εκδήλωση, και σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλων όσων ήταν εκεί και των
εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συμμετείχε, βεβαίως, ο Περιφερειάρχης καθώς και αξιωματούχοι της Επιτροπής, ήταν μία
ανοιχτή στο κοινό εκδήλωση, είχε πολύ μεγάλη προσέλευση, ήρθαν 250 άτομα σε μια
αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής, ήταν διαδραστική με την έννοια ότι δόθηκε το βήμα το
κοινό και συνομίλησαν, κάνανε ερωτήσεις και πήραν απαντήσεις προς τους
προσκεκλημένους, τους ομιλητές και ταυτόχρονα προβλήθηκε οπτικοακουστικό υλικό,
είχαμε μια ενδιαφέρουσα και ζωντανή εκδήλωση.
Την εκδήλωση αυτή - βλέπουμε κάποιες εικόνες - την εκδήλωση αυτή πλαισίωσε μία
έκθεση φωτογραφίας, με το ίδιο θέμα πάλι, τα τελευταία 20 χρόνια της πολιτικής συνοχής
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με τίτλο «Χθες, σήμερα, αύριο», η οποία
πλαισίωσε όπως είπα την εκδήλωση, είχε φωτογραφικό υλικό με διάφορα υποστρώματα,
ταυτόχρονα με βίντεο που ήταν ενσωματωμένα μέσα στις φωτογραφίες.
Επίσης είχαμε θέματα όπου απεικονίζονταν τα έργα, κατά τη διάρκεια της κατασκευής
τους και μετά την ολοκλήρωσή τους και η έκθεση αυτή έχει μόνιμο χαρακτήρα, με την
έννοια ότι έχει μεταφερθεί στο κεντρικό κτίριο, το νέο κτίριο της Περιφέρειας, όπου και
έχει στηθεί.
Βλέπουμε επίσης κάποιες εικόνες από την έκθεση. Λοιπόν ο απολογισμός, πίσω μου,
μπροστά σας στην οθόνη βλέπετε τις κυριότερες ενέργειες που υλοποιήθηκαν το 2018,
μαζί με τις ενέργειες αυτές βλέπετε και κάποια στοιχεία αποτελεσματικότητας των
ενεργειών, στις οθόνες. Φυσικά οι παρουσιάσεις όλων μας θα είναι διαθέσιμες στο site
μας και θα ανέβουν επίσης και στο Δίαυλο, για τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Το site της Διαχειριστικής Αρχής, καθώς και το site του ΕΣΠΑ είναι ο κύριος φορέας
επικοινωνίας μας με τους δικαιούχους, τους δυνητικούς δικαιούχους του Προγράμματος
και το κοινό, βλέπετε την επισκεψιμότητα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία και αξίζει να
τονίσω, το είχα πει και στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, είναι αυτή η
δουλειά μυρμηγκιού που κάνει η Διαχειριστική Αρχή, υποστηρίζοντας τους δικαιούχους
του Προγράμματος, με όλους τους πιθανούς δυνατούς τρόπους.
Βεβαίως οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες δεν μπορούν να καταγραφούν,
όμως έχουν καταγραφεί οι συναντήσεις που γίνονται, στην έδρα της Διαχειριστικής Αρχής.
Για φέτος ήταν 190 με συμμετοχή πάνω από 1.200 άτομα. Συσκέψεις εργασίας, τεχνικές
συναντήσεις με φορείς, είτε για την προετοιμασία των προτάσεών τους, είτε για τη
βοήθεια, την υποστήριξή τους στην υλοποίηση των έργων.
Η ετήσια δραστηριότητα, η υποχρέωση της Διαχειριστικής Αρχής από τον Κανονισμό:
συμμετείχαμε στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρήχθη ένα έντυπο, το οποίο
διανεμήθηκε και εξαντλήθηκε, παρήχθησαν πέντε θεματικά βίντεο, τα οποία προβάλλαμε
κατά τη διάρκεια της Έκθεσης. Βλέπουμε και την επισκεψιμότητα. Επίσης έγινε και μία μίνι
καμπάνια στο internet, καμπάνια - τέλος πάντων - πρόσκληση για την επίσκεψη στο
Περίπτερο.
Συνεχίζω με αυτές τις υποχρεωτικές ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, τις οποίες
βλέπετε στην οθόνη σας. Κάποιες εικόνες από την ετήσια δραστηριότητά μας, το
Περίπτερο στην Έκθεση. Τα νούμερα τα οποία είδατε είναι αυξητικά, σε σχέση με πέρσι
και μάλιστα κάποια σε σημαντικό βαθμό. Αν κανείς ανατρέξει στα περσινά στοιχεία, που
είχαμε στείλει στην Επιτροπή, θα δει τη διαφορά.

Το έντυπο, ένα δείγμα του εντύπου που μοιράστηκε. Υπενθυμίζουμε την ηλεκτρονική
προβολή της Διαχειριστικής Αρχής, που είναι μέσα από το site φυσικά, τον κύριο αγωγό,
ένα microsite μέσα στο ίδιο το site μας με εικονίδιο, το οποίο ενημερώνει για τα
αποτελέσματα και τις ωφέλειες από την ολοκλήρωση των έργων της προηγούμενης
περιόδου, με πολύ πλούσιο υλικό, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και σας καλούμε
να επισκεφτείτε.
Και βεβαίως το κανάλι youtube της Διαχειριστικής Αρχής. Στο site μας δημιουργήσαμε
πέρσι μια νέα ενότητα κάτω από τη δημοσιότητα που αφορά στις εκδηλώσεις, όπου
κρεμάστηκε και η εκδήλωση την οποία σας προανέφερα.
Πάμε τώρα να δούμε τον προγραμματισμό, τα επόμενα βήματα. Είναι αυτή τη στιγμή στον
αέρα ένας μεγάλος διεθνής διαγωνισμός για δράσεις ΕΚΤ, μια εκστρατεία επικοινωνίας για
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Πέντε δράσεις θα επιλεγούν, για τις οποίες θα γίνει μία
παραγωγή βίντεο, κάποιων σποτ μικρής διάρκειας και εν συνεχεία, μόλις γίνουν αυτές οι
παραγωγές, θα γίνει μια καμπάνια σε ραδιόφωνο, τύπο, τηλεόραση και Ίντερνετ.
Δεν μπορώ να σας δώσω ακριβές χρονοδιάγραμμα γι’ αυτό, διότι όπως αντιλαμβάνεστε
αυτό εξαρτάται από την πορεία του διαγωνισμού και τις ενστάσεις που θα κατατεθούν και
το οποίο ελπίζουμε να μην συμβεί.
Λοιπόν, οι πέντε δράσεις ΕΚΤ θα επιλεγούν ανάμεσα στα Κέντρα Κοινότητας, στις Δομές
Παροχής Βασικών Αγαθών, τις Δομές Αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης, Παιδικούς –
Νηπιακούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ και ΚΔΠΑ ΜεΑ, την εξειδικευμένη εκπαιδευτική
υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τα Κέντρα
Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, τα ΚΔΗΦ. Από αυτές, πέντε δράσεις θα επιλεγούν
για να προβληθούν.
Αυτό είναι η μεγάλη ενέργεια, την οποία προετοιμάζουμε για το άμεσο μέλλον και την
οποία την προετοιμάζουμε εδώ και καιρό. Φυσικά η διαρκής λειτουργία του site της
Διαχειριστικής Αρχής, η συνεχής εντατική ενημέρωση και υποστήριξη των δικαιούχων,
όπως σας είπα πριν, αυτή είναι μια δουλειά που δεν σταματάει.
Η ετήσια δραστηριότητα που θα είναι η συμμετοχή στην επόμενη Έκθεση, η συμμετοχή
στις πανευρωπαϊκές καμπάνιες, στην «Europe in my Region» και την «Europe Delivers in
my Region» που είναι μια καινούργια καμπάνια, στην οποία μας ζητήθηκε να
συμμετέχουμε και θα συμμετέχουμε με το έργο της ανάπλασης των ποταμοβραχιόνων
στην Έδεσσα, ένα έργο αστικής ανάπτυξης πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Προγραμματίζουμε την επόμενη χρονιά να κάνουμε έναν μεγάλο διαγωνισμό για την
υποστήριξή μας για δράσεις ΕΤΠΑ και για δράσεις για όλο το Πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα
Πληροφόρησης και Επικοινωνίας μ’ έναν Σύμβουλο Επικοινωνίας τον οποίο θα πάρουμε,
να φτιάξουμε ένα σχέδιο δράσης για ένα ευρύ πάνελ ενεργειών, που θα μας φτάσει κάπου
μετά από δύο χρόνια, ας πούμε κάπως έτσι. Δεν θα είναι μέχρι το τέλος του
Pρογράμματος, αλλά θα είναι για ένα σημαντικό διάστημα.
Και άφησα τελευταία την αξιολόγηση των ειδικών στόχων, της στρατηγικής επικοινωνίας
μας, η οποία όπως είχαμε πει και πέρσι, ήταν προγραμματισμένη για τον Νοέμβριο του
2018, όμως θεωρήσαμε ότι δεδομένου ότι δεν γίνανε πολλές ενέργειες φέτος, οι οποίες να

είναι άξιες αξιολόγησης για να ανατροφοδοτηθεί η στρατηγική επικοινωνίας, κι επειδή η
προετοιμασία της καμπάνιας του ΕΚΤ τράβηξε σε μάκρος, θεωρήσαμε ότι είναι καλύτερο
να περιμένουμε να ολοκληρωθούν πρώτα αυτές οι ενέργειες, για να πάμε σε αξιολόγηση
της στρατηγικής επικοινωνίας.
Βλέπετε πίσω μου και τα αξιολογικά ερωτήματα που θα κληθούν να απαντηθούν, ώστε να
μπορέσουμε να διορθώσουμε τη στρατηγική, εφόσον αυτό απαιτηθεί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Κι εμείς ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την πλευρά του ΕΤΠΑ τον κο Θάνου.
ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ
Παναγιώτης Θάνου, Υπεύθυνος Προγράμματος Μονάδας Ελλάδας-Κύπρου Γενικής
Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής: Σεβαστά μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης βρισκόμαστε στα μέσα της
προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και από τα νούμερα που παρουσίασε ο κος
Περιφερειάρχης θα συμφωνήσουμε ότι το πρόγραμμα είναι σε μία αρκετά καλή πορεία, μ’
ένα ποσοστό εντάξεων περίπου στο 78%, συμβάσεις 38 και πληρωμές 25%.
Τα καλά νέα συνοδεύονται ότι το 2018 δεν έχουμε οποιοδήποτε πρόβλημα με το Ν+3. Το
2019 καταλαβαίνω ότι ο στόχος ήδη έχει επιτευχθεί και εν συνεχεία το 2020 νομίζω ότι
έχουμε φτάσει περίπου στο 76% του στόχου.
Θα συμφωνήσουμε επίσης ότι αυτή η εξαιρετική πολύ καλή πορεία του προγράμματος
οφείλεται, σ’ ένα πολύ μεγάλο μέρος θα έλεγα, σε μια συμμετρία που κάποιος μπορεί να
παρατηρήσει στο πρόγραμμα, που σημαίνει ότι το κομμάτι των μεταφορών θα έλεγα
ζυγίζει αρκετά στο χρηματοοικονομικό κομμάτι του προγράμματος, όπου αποτελεί
περίπου το 1/3 θα έλεγα, στα 948 εκατομμύρια περίπου.
Όπως τονίστηκε και από την κα Ωραιοπούλου, νομίζω το ζητούμενο από εδώ και στο εξής
είναι η επιτάχυνση του Προγράμματος. Εκτιμώ ότι οι συνθήκες είναι εξαιρετικά ώριμες
αυτή τη στιγμή, με ποια έννοια; Δυσκολίες και προβλήματα στο ΠΣΚΕ έχουν επιλυθεί,
αιρεσιμότητες έχουμε τελειώσει, αυτοδεσμεύσεις έχουμε ξεμπερδέψει. Ο ενδιάμεσος
φορέας, ο οποίος μας είχε μπλοκάρει, μας είχε καθυστερήσει στο θεματικό στόχο 1, 2, 3,
καταλαβαίνω ότι θα τεθεί σύντομα σε λειτουργία.
Θα πάω λίγο παραπέρα για να πω ότι το κομμάτι των μεγάλων κατασκευών και οι
διαδικασίες δημοπράτησης επίσης είναι έτοιμα για να τρέξουν κάποια έργα στο κομμάτι
των λυμάτων. Δυσκολίες στο χώρο του ΚΕΝΑΚ για τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης κι
εκεί έχουν επιλυθεί.
Άρα θα έλεγα ότι κατά κάποιον τρόπο η μηχανή μας είναι έτοιμη για να ξεκινήσει την
επιτάχυνση σ’ αυτούς τους ενδεικτικούς τομείς, τους οποίους ανέλαβε, ανέφερα. Χάρηκα

ιδιαίτερα από την τοποθέτηση του κου Περιφερειάρχη, ο οποίος εστίασε στη RIS και
νομίζω ότι τα καλά νέα είναι ο ορισμός του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και
Καινοτομίας στην Περιφέρεια συν ένας κόμβος, μια δομή υποστήριξης αυτής της
στρατηγικής.
Μιας στρατηγικής, που θα έλεγα μέχρι τώρα, το βάρος το έχει βγάλει η Διαχειριστική Αρχή
και να τους ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο και σ’ αυτή
τη δομή παίζουν ένα κομβικό ρόλο, όχι μόνο για την υλοποίηση της RIS από εδώ και στο
εξής, αλλά όπως τονίστηκε και πριν και για την επόμενη προγραμματική περίοδο, όπου θα
έχει έναν ουσιαστικό ρόλο να παίξει.
Και θέλω να πιστεύω σε μία από τις επόμενες αποστολές στη χώρα, ίσως να έχουμε την
ευκαιρία να συναντηθούμε με τα μέλη και να συζητήσουμε για τη στόχευση και για τους
στόχους των προτεραιοτήτων.
Για την τροποποίηση του Προγράμματος, νομίζω η συναδέλφισα τα είπε εξαιρετικά πολύ
καλά, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Εκτιμώ ότι μέχρι 20 Νοεμβρίου θα είμαστε στη θέση να
ενημερώσουμε τις ελληνικές αρχές, συγκεκριμένα τη Διαχειριστική Αρχή, το κατά πόσο η
πρόταση ενεργοποίησης γίνεται αποδεκτή ή όχι. Υπήρχε μια εξαιρετική συνεργασία, ήταν
μια δύσκολη άσκηση, αλλά τέλος καλό όλα καλά.
Δυο κουβέντες για την ετήσια Έκθεση του 2017, όπως αναφέρθηκε η κα Ωραιοπούλου,
κάποια στιγμή αυτές τις μέρες θα υποβληθεί από τις ελληνικές αρχές η απάντηση. Εδώ
θέλω να τονίσω ένα σημείο. Γίνεται μια αναφορά σε μια σειρά θεμάτων, ένα απ’ αυτά το
οποίο θεωρώ σημαντικό, έχει να κάνει υπερβολικές εκπτώσεις οι οποίες παρατηρούνται
στη χώρα στις δημοπρατήσεις, που μερικές φορές θα έλεγα ξεπερνάει το 50% και
εγκυμονεί τον κίνδυνο αυτά τα έργα, θα έλεγα, να μείνουν στο χέρι και να μην
υλοποιηθούν.
Να συγχαρώ τους συναδέλφους, γι’ αυτή την εκστρατεία πραγματική εκστρατεία
δημοσιότητας και επικοινωνίας με τους τελικούς δικαιούχους, ένα κομμάτι που δίνουμε
ιδιαίτερη σημασία στις Βρυξέλλες, για ποιο λόγο; Είναι πάρα πολύ απλός. Ειδικά στη χώρα
μας αυτό το πλαίσιο κρίσης νομίζω είναι το καλύτερο δείγμα της πολιτικής συνοχής, να
ενημερώσουν τον πολίτη και όχι αυτή, θα τολμήσω να πω, μερικές φορές την ξύλινη
γλώσσα που χρησιμοποιούμε στις αίθουσες.
Να ενημερώσουμε τον πολίτη και για το πνεύμα της αλληλεγγύης της πολιτικής συνοχής
και για τα θετικά αποτελέσματα που οι επενδύσεις δημιουργούν στη χώρα μας.
Αυτές τις σκέψεις ήθελα να αναφερθώ μαζί σας. Κα Ωραιοπούλου ευχαριστώ πάρα πολύ
για τη συνεργασία και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε άλλη μια φορά για τη
συνεργασία. Θα δώσω τον λόγο στον Υπεύθυνο του Προγράμματος από την πλευρά της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κοινωνικό Ταμείο, τον κο Κιρμιζίδη.
ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ

Γιώργος Κιρμιζίδης, Υπεύθυνος Προγράμματος Μονάδας Ελλάδας-Κύπρου Γενικής
Διεύθυνσης Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Ευχαριστώ πολύ κα Ωραιοπούλου. Καλημέρα και σε όσους
παρευρίσκονται εδώ. Να εκφράσω κι εγώ εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής την ικανοποίησή μας για τη συνέχιση της αρκετά προοδευμένης
εξειδίκευσης, που έχει επιτευχθεί στο κομμάτι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, στο
Πρόγραμμα της Κεντρικής Μακεδονίας και φυσικά στα υπόλοιπα βήματα συμβάσεις,
νομικές δεσμεύσεις και κυρίως στις πληρωμές.
Εμείς το βλέπουμε το τούνελ από το τέλος στην αρχή, επομένως το κύριο μέλημά μας είναι
οι πληρωμές και πώς αυτές συνεχίζουν να δηλώνονται στο σύστημα. Αναλογίζομαι πού
ήμασταν πριν 12 μήνες τέτοια εποχή, όταν για πρώτη φορά συμμετείχα στη Συνεδρίαση
της Επιτροπής Παρακολούθησης και πόσο έχουμε προοδεύσει, κατά τη διάρκεια των 12
αυτών μηνών, το εξειδικευμένο ποσό έχει σαφώς αυξηθεί και οι υλοποιούμενες δράσεις
αυξάνονται και έως ρυθμό και έως περιεχόμενο.
Νωρίτερα, φέτος τον Μάιο, στην Τεχνική Επιτροπή που είχαμε μεταξύ μας, είχα την
ευκαιρία να επισκεφτώ κάποιες απ’ αυτές τις δράσεις, μαζί με τα αξιόλογα στελέχη της
Διαχειριστικής Αρχής, στην Κατερίνη συγκεκριμένα στο Κέντρο Κοινότητας, όπου ως
αντιπροσωπευτικό δείγμα ενός δικτύου, που όπως έχει γίνει πλέον γνωστό, είναι το
κεντρικό σημείο αναφοράς όλης της γκάμας των κοινωνικών υπηρεσιών, που παρέχονται
στους πολίτες που τις έχουν ανάγκη.
Το Κέντρο έχει συμπεριλάβει και το Τμήμα για τους Ρομά συγκεκριμένα, αναφερθήκατε
προηγουμένως στις οριζόντιες δράσεις που σύντομα θα βγουν και σε συνδυασμό και με τη
δράση την παράλληλη για το ΤΕΒΑ, από το τεχνικό προσωπικό εκεί, προσφέρει
πραγματικά σημαντικό έργο και αυτό το έργο πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζεται.
Αναφέρθηκα στην Κατερίνη ως ενδεικτικό του τι τρέχει γενικά σε όλη την Περιφέρεια και
στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε συνάρτηση με αυτό.
Όσον αφορά τα επόμενα βήματα είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι έχει γίνει νωρίτερα
και επισήμανση, για την προώθηση της περιφερειακής διάστασης των αναγκών του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η ανάδειξη των κοινωνικών αναγκών στην Περιφέρεια
και η αποτελεσματική ανταπόκρισή μας υποστηρίζει τη μεγάλη σημασία που δίνουμε,
ώστε να λάβουν σάρκα και οστά οι περιφερειακές στρατηγικές, τόσο στο κομμάτι της
κοινωνικής ένταξης όσο και για τους Ρομά πιο συγκεκριμένα.
Επιπλέον, πρόσφατα είχαμε κάποια θετικά νέα και στο κομμάτι της υγείας, αναφερθήκαμε
ενδελεχώς σε αυτά. Να υπενθυμίσω εδώ, ότι ο ευαίσθητος τομέας της υγείας καλύπτει
ένα σημαντικό κομμάτι του προϋπολογισμού, που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
στην Κεντρική Μακεδονία και σε όλα τα περιφερειακά προγράμματα της χώρας
γενικότερα.
Βέβαια και με μια αρκετή δόση ρεαλισμού υπάρχουν και κάποιοι τομείς οι οποίοι δεν
έχουν προχωρήσει μέχρι τώρα, όπως η κοινωνική οικονομία για παράδειγμα. Αν και
βέβαια εκεί η χρηματοοικονομική βαρύτητα είναι μικρότερη και καταλαβαίνουμε ότι το
ποσοστό παρέμβασης από πλευράς της Περιφέρειας είναι πραγματικά πολύ μικρό.

Περιμένουμε ότι η πρόσφατη πρόσκληση για τη δημιουργία του δικτύου των Κέντρων
Στήριξης ΚΑΛΟ ανά τη χώρα θα οδηγήσει αρκετά σύντομα και με βάση το αισιόδοξο
σενάριο τους πρώτους μήνες του 2019 και στις επόμενες προσκλήσεις τόσο για τους
υπάρχοντες φορείς ΚΑΛΟ, όσο και για τους νέους φορείς ΚΑΛΟ, που θα επωμιστούν οι
Περιφέρειες ανά την χώρα.
Αλλάζοντας θέμα, να υπογραμμίζω τη σημασία που αποδίδουμε στη χρήση ή να
υπενθυμίσω τη σημασία που αποδίδουμε στη χρήση απλουστευμένων κοστών.
Γνωρίζουμε ότι τόσο η Αρχή Ελέγχου, όσο και η Αρχή Πιστοποίησης είναι υπέρ της χρήσης
τους και θα παρακαλούσαμε για τη συνέχιση και την περαιτέρω επέκταση της χρήσης των.
Κλείνοντας τη σύντομη τοποθέτησή μου, να αναφερθώ και πάλι στη δράση του δικτύου
των Κέντρων Κοινότητας, τα οποία θεωρούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία.
Για εμάς δεν είναι ακόμα μία δράση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, αλλά
θεωρούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που αποσκοπεί όχι μόνο στην
υλοποίηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, το ξέρουμε ως ΚΕΑ, αλλά σε πολύ
περισσότερο, όπως ψυχοκοινωνική στήριξη, ενημερωτική συνδρομή για συγκεκριμένα
θέματα νομικού χαρακτήρα, δράσεις για την κοινωνικοποίηση, την κοινωνική ένταξη και
άλλες κοινωνικές υπηρεσίες.
Τα Κέντρα Κοινότητας παίζουν κομβικό ρόλο στην υλοποίησης του δευτέρου πυλώνα του
ΚΕΑ, με τις αλλαγές που θα ξεκινήσουν τώρα τον Νοέμβρη, ελπίζουμε ότι θα
αποδεσμευθούν χρόνος και στελέχη από εκεί, ώστε να μπορέσουν να ασχοληθούν και με
την υπόλοιπη γκάμα των υπηρεσιών που θα δώσουν στους ενδιαφερόμενους και τελικά
θα διευκολύνουν έτσι την πρόσβαση στις υπηρεσίες και την ενεργοποίηση των ανέργων.
Επίσης, μέσω της διασύνδεσης του Κέντρου Κοινότητας με τον ΟΑΕΔ και τελικό στόχο την
επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας.
Σ’ αυτό το σημείο ολοκληρώνω την παρέμβασή μου και σας ευχαριστώ για την προσοχή
σας.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Ευχαριστούμε πολύ. Θα ξεκινήσει ο κύκλος των παρεμβάσεων –
τοποθετήσεων. Παρακαλώ να λέτε το όνομά σας και το φορέα από τον οποίο προέρχεστε
για να καταγράφεται στα πρακτικά. Παρακαλώ όποιος θέλει το λόγο. Ναι, η εκπρόσωπος
της ΕΥΣΕΚΤ.
Κατερίνα Χριστοφή, εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού δράσεων ΕΚΤ
(ΕΥΣΕΚΤ): Κατερίνα Χριστοφή από την ΕΥΣΕΚΤ. Θα ήθελα να σας δώσω κάποιες
πληροφορίες για τις οριζόντιες αξιολογήσεις που περιλαμβάνονται μέσα στο σχέδιο
αξιολόγησης, όπως ανέφερε η συνάδελφός μου η κα Καρατζιά.
Καταρχάς θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτήν που είχαμε αναφερθεί ήδη και στην
προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης, την περσινή, που αφορά την ενδιάμεση
αξιολόγηση των δομών κακοποιημένων γυναικών, τους ξενώνες φιλοξενίας και τα
συμβουλευτικά κέντρα, η οποία αναθέτουσα αρχή είναι η Υπηρεσία μου, η Ειδική
Υπηρεσία Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Και να σας ενημερώσω ότι
άμεσα βρισκόμαστε στη φάση της κατακύρωσης και άμεσα εντός, μέχρι μέσα Νοεμβρίου,
θα έχουμε τη συμβασιοποίησή της.

Τώρα όσον αφορά την αξιολόγηση της εναρμόνισης, που είναι στην επενδυτική
προτεραιότητα 9.i και 9.iii. Η αξιολόγηση αυτή υλοποιείται από το επιχειρησιακό
πρόγραμμα ανθρώπινου δυναμικού και δια βίου μάθησης, όπως γνωρίζετε σε συνεργασία
με την ΕΥΣΕΚΤ, η οποία συμμετέχει στην αξιολόγηση των παραδοτέων. Αυτή είναι στη
φάση ολοκλήρωσης, δηλαδή μέσα στον Νοέμβριο θα έχουμε την ολοκλήρωσή της.
Μετά, επίσης να αναφερθώ στην αξιολόγηση της δράσης της Εξειδικευμένης Υποστήριξης,
της λεγόμενης μπορεί κάποιοι να τη γνωρίζετε ως Παράλληλη Στήριξη τη λέμε, η οποία οι
δράσεις αυτές είναι στην επενδυτική προτεραιότητα 9.iii και εντάσσεται μέσα στις
παρατάσεις των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, θα παραταθεί για τα
επόμενα τρία χρόνια, αρχής γενομένης του παρόντος σχολικού έτους.
Η αξιολόγηση είχε σχεδιαστεί στην αρχή να γίνει από το επιχειρησιακό πρόγραμμα το
ανθρώπινο δυναμικό, θα συμμετέχουμε κι εμείς ως Υπηρεσία, άρα θα γίνει σε
συνεργασία. Όσον αφορά το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα, περιμένουμε τις
προδιαγραφές εντός του προσεχούς Δεκεμβρίου. Τις προδιαγραφές για το διαγωνισμό.
Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και στην αξιολόγηση των δράσεων του θεματικού στόχου
8, είναι η πρώτη αξιολόγηση που βλέπετε στο σχέδιο αξιολόγησης. Υπάρχει μία
καθυστέρηση, γιατί σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο αξιολόγησης που έχετε δει, λόγω της
καθυστέρησης της ενεργοποίησης. Ανάλογα με το ποιος θα είναι ο βαθμός υλοποίησης, το
στάδιο υλοποίησης και ανάλογα με την ωριμότητα θα επικαιροποιηθεί και το σχετικό
χρονοδιάγραμμα.
Υπάρχει και μία άλλη αξιολόγηση των δράσεων υγείας, η οποία σίγουρα χρήζει
επικαιροποίησης, γιατί αφορούσε τις δράσεις του Health όπως ήταν αρχικά σχεδιασμένες
και οσονούπω, από τη στιγμή που υπάρχει πλέον, ο σχεδιασμός έχει αλλάξει και ήδη
έχουμε ενεργοποίηση και οσονούπω και προσκλήσεις και στα ΤΟΜΥ, θα υπάρξει και σ’
αυτό επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος, ανάλογα με το βαθμό υλοποίησης των
δράσεων αυτών.
Αυτά θα ήθελα να πω, ευχαριστώ πολύ.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Ευχαριστούμε κι εμείς. Παρακαλώ.
Θεοδώρα Γιαννακάκη, εκπρόσωπος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
Γεια σας, Ντόρα Γιαννακάκη από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας για
τον Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τα Κέντρα Κοινότητας που αναφέρατε να
πω κάποια νούμερα που έχουμε. Στον αρχικό σχεδιασμό προβλεπόντουσαν να γίνουν 240
Κέντρα Κοινότητας στο σύνολο της χώρας και σήμερα είναι σε πλήρη λειτουργία 238.
Στην Περιφέρεια εδώ έχουμε το Κέντρο στο Δήμο Αμφίπολης, που δεν έχει λειτουργήσει
ακόμα τις δράσεις, δεν έχουν ξεκινήσει οι δράσεις και κάποια ποσοτικά δεδομένα που
έχουμε από την ημερομηνία 18/10 πρόσφατα. Έχουν γραφτεί στο Μητρώο Ωφελούμενων
216.355 άτομα, με ραντεβού για συνεδρίες για ψυχοκοινωνική στήριξη με ειδικούς
επιστήμονες.
251.520 άτομα και ειδικότερα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το σύνολο των

ατόμων που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων είναι 32.663 άτομα και ραντεβού
για ψυχοκοινωνική στήριξη 53.568 άτομα.
Στο μέλλον σχεδιάζεται η παράταση για άλλα τρία χρόνια της συγκεκριμένης δράσης και
επίσης όπου δεν είναι διευρυμένα τα Κέντρα Κοινότητας με παράρτημα Ρομά, τα ΚΕΜ θα
μπορεί να γίνουν εστίες στήριξης με εξειδικευμένο προσωπικό, ανάλογα με την
περίσταση. Δηλαδή όχι σαν καινούργια δομή, αλλά μέσα στην υπάρχουσα.
Επίσης, υπάρχει ο μελλοντικός προγραμματισμός για δημιουργία στήριξης οικογένειας σε
100 Δήμους με το μεγαλύτερο πληθυσμό και κέντρων για την ολοκληρωμένη φροντίδα
ηλικιωμένων σε 150 Δήμους με τον μεγαλύτερο πληθυσμό.
Αυτά θα είναι, όπως έχει συμφωνηθεί ήδη, προσαρτήματα και επεκτάσεις των Κέντρων
Κοινότητας και όχι νέες δομές. Αυτά ήθελα να πω, ευχαριστώ.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Η κα Κούρτελη από την Επιτελική Δομή Περιβάλλοντος.
Χρυσούλα Κούρτελη, εκπρόσωπος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τομέας Περιβάλλοντος: Γεια σας και από μένα,
ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Με δεδομένο ότι τη χρονιά που μεσολάβησε από
την προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης μέχρι σήμερα, στον τομέα του
περιβάλλοντος, ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο σε διάφορους τομείς και συγχρόνως
καλύφθηκαν βασικές αιρεσιμότητες που δημιουργούσαν πρόβλημα στην υλοποίηση των
προγραμμάτων.
Θεωρώ σκόπιμο να αναφέρω στην Επιτροπή Παρακολούθησης, πάρα πολύ σύντομα,
στους διάφορους τομείς του περιβάλλοντος τι έγινε την τελευταία χρονιά. Για να ακουστεί
τόσο στα μέλη της Επιτροπής όσο και να καταγραφτεί στα πρακτικά της Επιτροπής
Παρακολούθησης.
Έτσι λοιπόν έχουμε, αρχής γενομένης από τον τομέα των υδάτων. Ο τομέας των υδάτων
ήταν αιρεσιμότητα, υπήρχε εκκρεμότητα για τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής
ποταμών, τα οποία είχαν ολοκληρωθεί αλλά εκκρεμούσε η πρώτη αναθεώρησή τους.
Ολοκληρώθηκε η πρώτη αναθεώρηση, δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ τα σχέδια διαχείρισης
λεκανών απορροής ποταμών, ως πρώτη αναθεώρηση με συγκεκριμένα μέτρα και
κοστολόγηση των μέτρων αυτών, σε όλη την Ελλάδα συμπεριλαμβανομένης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Μιλάμε για σχέδια διαχείρισης στα 14 υδατικά διαμερίσματα της χώρας. Ενώ έχει
δρομολογηθεί η υλοποίηση της δεύτερης αναθεώρησης των σχεδίων αυτών, στο πλαίσιο
του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2014-2020.
Στον τομέα των λυμάτων. Στα λύματα επίσης υπήρχε μια μεγάλη εκκρεμότητα, όσον
αφορά ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση των οικισμών Γ’ προτεραιότητας, όπως συνηθίζεται
να το λέμε, οικισμούς δηλαδή που είναι περισσότεροι από 2.000 κατοίκους. Έχει
συγκροτηθεί μια Τεχνική Γραμματεία, στην οποία Συντονιστής είναι η ΜΟΔ ΑΕ, συμμετέχει
το Υπουργείο Οικονομίας, βεβαίως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και με την συνδρομή της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Έχει γίνει μια πλήρης αποτύπωση των αναγκών, σε επίπεδο μεγάλης λεπτομέρειας, όσον
αφορά τα αποχετευτικά δίκτυα και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
Έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι από το Τομεακό Πρόγραμμα του Περιβάλλοντος, αλλά και
από τα περιφερειακά προγράμματα για την κάλυψη αυτών των αναγκών και έχουν
εντοπιστεί τα έργα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι ώριμα, που είναι λίγα και δεν έχουν
χρηματοδότηση και με τη συνδρομή ενός προγράμματος που είναι από δανειοδότηση από
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Πρόγραμμα Φιλόδημος, προβλέπεται η
υποστήριξη των έργων αυτών.
Σημειώνεται ότι η δανειοδότηση αυτή η οποία απευθύνεται κυρίως στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση και στις ΔΕΥΑ καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
σταδιακά. Έτσι λοιπόν και το θέμα των λυμάτων έχει μπει σε μία πολύ καλή αντιμετώπιση
κι αυτό αναγνωρίζεται με τα επιχειρησιακά σχέδια, τα οποία έχουν εγκριθεί ανά
Περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Στον τομέα των απορριμμάτων είχαμε τον εθνικό σχεδιασμό, ολοκληρώθηκαν οι
περιφερειακοί σχεδιασμοί που κι αυτό ήταν αιρεσιμότητα και τα προγράμματα, με
αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή απρόσκοπτα να χρηματοδοτούνται και να υλοποιούνται στον
τομέα των απορριμμάτων, με συγκεκριμένες προτεραιότητες, οι οποίες έχουν να κάνουν
κυρίως με την ανακύκλωση και την πρόληψη γενικώς της παραγωγής αποβλήτων.
Στον τομέα της κλιματικής αλλαγής εκδόθηκε ο εθνικός σχεδιασμός για την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή και δρομολογούνται, όπως είπε και η κα Ωραιοπούλου και στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η εκπόνηση του περιφερειακού σχεδιασμού για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με αποτέλεσμα όλα τα έργα τα οποία σχετίζονται με
την κλιματική αλλαγή, πόσο μας αφορά είναι κυρίως τα έργα πλημμυρών, τα έργα
διάβρωσης ακτών. Να κρέμονται κάτω από ένα συνολικότερο σχέδιο αντιμετώπισης της
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
Και το μεγάλο βήμα έχει γίνει και στον τομέα του φυσικού περιβάλλοντος, που όπως
αναφέρθηκε από την κα Ωραιοπούλου, τώρα θα ενεργοποιηθεί στο ΠΕΠ Κεντρικής
Μακεδονίας, ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο για τις προστατευόμενες περιοχές, με την
αύξηση των περιοχών Natura, που δηλώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί υπήρχε
μια απαίτηση ειδικά για το θαλάσσιο χώρο.
Επίσης με τη σύσταση και λειτουργία 36 πλέον φορέων διαχείρισης προστατευόμενων
περιοχών που καλύπτουν όλες τις προστατευόμενες περιοχές, το 100% των
προστατευόμενων περιοχών και με την έκδοση συγκεκριμένων οδηγιών προτεραιοτήτων
και καταμερισμού των έργων, μεταξύ τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων,
νομίζω ότι πλέον τα μικρά αλλά πολύ σημαντικά ποσά που είναι να διατεθούν στο φυσικό
περιβάλλον, μπορούν πλέον απρόσκοπτα να απορροφηθούν και να υλοποιηθούν
αντίστοιχα έργα, για να καλύψουμε τόσο υποχρεώσεις της χώρας απέναντι στο κοινοτικό
και διεθνές δίκαιο, σχετικό δίκαιο, όσο όμως και ανάγκες που υπάρχουν ανά περιοχή στη
χώρα μας, που διαθέτει, όπως ξέρετε, μεγάλη βιοποικιλότητα και πολύ πλούσιο φυσικό
περιβάλλον.
Ευχαριστώ πολύ.

Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Κι εμείς ευχαριστούμε. Η εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας
Θεσμικής Υποστήριξης.
Εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ): Γεια σας και από μένα, θα ήθελα ορμώμενη από την πρόταση
του εκπροσώπου της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, για το ότι θα πρέπει να
προωθήσουμε όλοι την ευρύτερη χρήση των μεθόδων απλοποιημένου κόστους, ως τρόπο
αποζημίωσης δαπανών ενός έργου, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Υπηρεσία μας είναι
πολύ, δουλεύει τα τελευταία χρόνια σ’ αυτή την κατεύθυνση.
Ήδη έχει διαμορφώσει μεθοδολογίες μοναδιαίου κόστους, για τέσσερις κατηγορίες
δράσεων, οι οποίες έχουν πάρει και τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής Ελέγχου, που
βρισκόμαστε σε μία επικοινωνία και αυτό, πρέπει να σας πω εδώ, ότι οποιαδήποτε
μέθοδος εφαρμόζουμε ως τρόπο αποζημίωσης, δαπανών ενός έργου, αποτελεί πεδίο
επαλήθευσης, ελέγχου από την Αρχή Ελέγχου, γι’ αυτό κι εμείς προκειμένου να μην
έχουμε θέματα, να τα εφαρμόσουμε πρώτα και να τα ελέγξει μετά, είμαστε σε μια
επικοινωνία για να είμαστε σε μία κοινή συνείδηση και τρόπο αντιμετώπισης
οποιονδήποτε θεμάτων υπάρχουν.
Το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, όπως και όλα τα ΠΕΠ άμεσα μπορούν να χρησιμοποιήσουν
μοναδιαίο κόστος σε δράσεις χρηματοδότησης, αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα
εκπαιδευτικά ιδρύματα, είναι μία απ’ αυτές τις μεθόδους που έχει ολοκληρωθεί και με την
σύμφωνη γνώμη της Αρχής Ελέγχου.
Στο επόμενο διάστημα, θα πρέπει να πούμε βέβαια, ότι ποσοστά, οι έμμεσες δαπάνες
όσους αποζημιώνονται ως ποσοστό επί των άμεσων ποσοστών σε αρκετές δράσεις, που
σήμερα υλοποιούνται, δηλαδή κάποιες μεθόδους απλοποιημένου κόστους ήδη
χρησιμοποιούνται.
Στο επόμενο διάστημα θα διαμορφώσουμε μεθοδολογίες και σε άλλες μεγάλες
κατηγορίες δράσεων, όπως την κατάρτιση. Πρέπει να πούμε ότι σχεδιάζουμε ακόμα και
λειτουργικές δαπάνες στο ΕΦΕΠΑΕ να αποζημιώνονται με απλοποιημένο κόστος και όχι να
βλέπουμε ένα – ένα παραστατικό. Κι αυτό θα διευκολύνει πάρα πολύ, γιατί όλοι πρέπει να
στοχεύουμε, όχι να επιβεβαιώνουμε και να επαληθεύουμε την κάθε δαπάνη, όταν αυτή
δεν είναι το πρωτεύον σε μία δράση.
Στον ΕΦΕΠΑΕ για παράδειγμα δεν είναι το πρωτεύον οι λειτουργικές του δαπάνες. Το
πρωτεύον είναι να ολοκληρώσει με επιτυχία τις ενισχύσεις που θα δώσει σε
επιχειρηματικό σχέδια και να ολοκληρωθούν με επιτυχία αυτά. Αυτά θα δώσει για
εκτόνωση στην οικονομία της χώρας, και στην οικονομία της Κεντρικής Μακεδονίας και οι
λειτουργικές δαπάνες είναι ένα απαραίτητο συστατικό για να μπορείς να κάνεις το άλλο.
Αυτά ήθελα να πω, έτσι για να σας ενημερώσω ότι δεν είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί
μέλημά μας και δεν προσπαθούμε να το ευρύνουμε ως πεδίο εφαρμογής, το
απλοποιημένο κόστος. Και πρέπει να σας πούμε ότι με το νέο κανονισμό το απλοποιημένο
κόστος εφαρμόζεται πλέον και σε έργα έως 100.000 και σε ενισχύσεις, δηλαδή
διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής τους. Και βέβαια και σ’ αυτά και θα καταγράψουμε

εμείς, ακόμα και για το ΕΤΠΑ, σε ποιες δράσεις άμεσα ή στη νέα προγραμματική περίοδο
θα μπορούσε να τύχει μίας τέτοιας εφαρμογής.
Ευχαριστώ.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Κι εμείς ευχαριστούμε. Ο κος Στουραΐτης από την Ειδική Υπηρεσία
Κρατικών Ενισχύσεων.
Ευάγγελος Στουραΐτης, εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) της
Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ): Καλησπέρα, θα είμαι αρκετά σύντομος, να μην
σας κουράσω. Τα ζητήματα κρατικών ενισχύσεων είναι ζητήματα που δεν αφορούν
δράσεις μόνο επιχειρηματικότητας, όπως ήταν αντιληπτό μέχρι τώρα, αλλά οριζόντια
επιδρούν στην πλειονότητα των αξόνων των επιχειρησιακών προγραμμάτων, με έργα είτε
και υποδομών Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και λοιπά.
Προκειμένου να επιβοηθηθούν οι διαχειριστικές αρχές, ουσιαστικά έχουμε ξεκινήσει εδώ
και κάποιο καιρό και εκδίδουμε μια σειρά οριζόντιων οδηγιών για κατηγορίες έργων και
διαχειριζόμαστε με τις διαχειριστικές αρχές, ώστε τα έργα τους να υλοποιούνται με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο, από πλευράς κρατικών ενισχύσεων και να μην παρατηρούνται
προβλήματα, τα οποία προβλήματα όταν μιλάμε για κρατική ενίσχυση οδηγούν σε
ανακτήσεις και λοιπά.
Έχουμε εκδώσει μια σειρά οδηγών, όπως ενδεικτικά απόβλητα, έργα πολιτισμού,
αποχετεύσεις, καταρτίσεις, υποδομές πρόνοιας για τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης
και αυτοί οι οδηγοί προσπαθούμε και οι οριζόντιες οδηγίες συνεχώς να εγκρίνονται και
περισσότερες στη διάρκεια του χρόνου, έτσι ώστε οι διαχειριστικές να μπορούν πολύ πιο
εύκολα να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί είναι λίγο σύνθετα τα ζητήματα.
Τώρα η υλοποίηση των δράσεων, κυρίως των αξόνων 1 έως 3, οι οποίοι θα
ενεργοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, γίνονται μέσω ενός πληροφοριακού
συστήματος το ΠΣΚΕ, όπως είναι γνωστό, όπως κι άλλες δράσεις που επίσης θα
εκχωρηθούν, απ’ ότι κατάλαβα, όπως στις ΣΒΑΑ, Επιχειρηματικότητα ΣΒΑΑ εννοώ, οι
φορείς οικονομικής αλληλέγγυας οικονομίας και λοιπά.
Όλες αυτές οι δράσεις υλοποιούνται μέσω ενός πληροφοριακού συστήματος, το οποίο
αυτή τη χρονική στιγμή έχει εξελιχθεί αρκετά καλά και όλες οι δράσεις υλοποιούνται
γρήγορα. Ήδη έχει πάνω 62 δράσεις και του ΕΠΑΝΕΚ και των Περιφερειών.
Επίσης τα χρηματοδοτικά εργαλεία, συγγνώμη, πρόκειται κι αυτά να υλοποιηθούν μ’ έναν
τρόπο μέσω του πληροφοριακού συστήματος, έτσι ώστε οι διαχειριστικές αρχές να
μπορούν να εξάγουν, να έχουν όλα τα στοιχεία για ότι χορηγείται μέσω του ΕΤΕΑΝ, μέσω
των ταμείων που συνιστώνται. Όσον αφορά το πρόγραμμά τους και να κάνουν και το
report που απαιτείται.
Τώρα, είναι μια πολύ ευχάριστη είδηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είναι η
πρώτη που επέλεξε ενδιάμεσο φορέα, τον ΕΦΕΠΑΕ, για να κάνει, να ενεργοποιήσει αυτούς
τους άξονες, τον 1 έως 3 κυρίως, αλλά και τους υπόλοιπους και επίσης είναι η πρώτη σε
όλη την Ελλάδα και επίσης αν η πρόσκληση που βγει είναι όντως πάνω 70 εκατομμύρια,
όπως μας είπε η κα Ωραιοπούλου, τότε ουσιαστικά και θα είναι και μακράν η πρώτη από

πλευράς ενεργοποίησης αυτού του άξονα, διότι ο άξονας 3 σε άλλες Περιφέρειες
υπολείπεται κατά παρά πολύ, έχουν ελάχιστες προσκλήσεις εκδοθεί και λοιπά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μέχρι τώρα συνεργασία και ελπίζουμε να συνεχιστεί με
τον ίδιο τρόπο, αυτά.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Κι εμείς ευχαριστούμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη
συμπαράστασή σας προσωπικά, σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία που έχουμε. Παρακαλώ η
κα Δαλαβέρη από την Επιτελική Υγείας.
Φωτεινή Δαλαβέρη, εκπρόσωπος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας: Να σας
χαιρετίσω κι εγώ, Φωτεινή Δαλαβέρη από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου
Υγείας. Να συγχαρώ για άψογη οργάνωση και χθες και σήμερα τη Διαχειριστική Αρχή. Να
μεταφέρω το χαιρετισμό του Υπουργού Υγείας κου Ξανθού και του Γενικού Γραμματέα κου
Βαρδαρού, στον Πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής και τις ευχές τους για καλή συνέχεια
στην υλοποίηση του προγράμματος.
Συγχαρητήρια στην Περιφέρεια, από την πλευρά μου, για τη συνολική πρωτιά και τις
επιμέρους πρωτιές που κερδίζει σε άξονες και τομείς υλοποίησης πολιτικών και
αναπτυξιακών πολιτικών. Ήταν ευχάριστο ιδιαίτερα να ακούμε την πρόοδό σας.
Θα ήθελα να πω δυο λόγια τις πολιτικές υγείας, όχι τα νούμερα που ειπώθηκαν ήδη από
τη Διαχειριστική και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης. Οι πολιτικές υγείας
που διαπερνούν αυτή την περίοδο που διανύουμε είναι πολιτικές με συνοχή και διέπουν
όλα τα έργα δράσης υγείας που έχετε εξειδικεύσει και ενεργοποιήσει έως Διαχειριστική.
Αφορούν όλα την ελεύθερη, καθολική πρόσβαση στις Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας. Σε
περιόδους ύφεσης γίνονται πολύ δυσμενέστεροι οι δείκτες υγείας, ακόμη και το
προσδόκιμο ζωής ελαττώνεται και η προσπάθεια του Υπουργείου είναι με μεταρρυθμίσεις
να ανατάξει το προφίλ των Υπηρεσιών Υγείας.
Επιμέρους στον κάθε υποτομέα πολιτικής, πίσω από τον τίτλο ψυχική υγεία, προωθούνται
δράσεις, κινητές μονάδες για απόμερες περιοχές και κατ’ οίκον υπηρεσίες για την
υποστήριξη των οικογενειών που υποφέρουν από ασθενείς στο σπίτι.
Δράσεις για τους εφήβους, τους παραβατικούς εφήβους και επικέντρωση στις μεγάλες
ηλικίες με αρκετή επιδημιολογική εξάπλωση την άνοια, το Alzheimer και τις συναφείς
διαταραχές, για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση.
Η Περιφέρεια διέθεσε ήδη 14,77 εκατομμύρια, περισσότερα απ’ ότι ζητήσαμε για
μεγαλύτερη διάρκεια συνχρηματοδότησης, δηλαδή για 24μηνη λειτουργία και η Πολιτεία
έχει δεσμευτεί με υπουργικές αποφάσεις ότι θα συνεχίσει και θα διατηρήσει αυτές τις
Υπηρεσίες.
Στον υποτομέα πολιτικών για την αντιμετώπιση εξαρτήσεων, η Περιφέρεια έχει διαθέσει
3,5 εκατομμύρια για δράσεις πρόληψης, για κινητές μονάδες, για στήριξη οικογένειας,
θεραπεία εξαρτημένων και κοινωνική ένταξή τους.

Η Περιφέρεια διέθεσε, με πρόσκληση ήδη, 35,5 εκατομμύρια ευρώ για 24μηνη λειτουργία
στα έργα αυτά. Το Υπουργείο Υγείας έχει προβλέψει, επίσης, με υπουργικές αποφάσεις
τον τρόπο διατήρησης χρηματοδότησης μετά τη συγχρηματοδότηση των νέων υπηρεσιών.
Στον πυρήνα της ανακατεύθυνσης των υπηρεσιών υγειών και στον πυρήνα των
μεταρρυθμίσεων για την καθολική πρόσβαση βρίσκονται οι τοπικές ομάδες υγείας, τις
οποίες ακούμε σαν ΤΟΜΥ. Παρέχουν υπηρεσίες οικογενειακής ιατρικής στα άτομα και
στην κοινότητα και η ΤΟΜΥ φέρνει, με τη διεπιστημονική της σύνθεση μία μεγάλη
μεταβολή, δηλαδή υπηρεσίες που παρέχονται μεταφέρονται από τη ζήτηση, που
εκδηλώνεται από τον πληθυσμό μετά την εκδήλωση νόσου και μεταφέρεται η κατεύθυνση
αυτή από τη ζήτηση στην παροχή υπηρεσίας με την ευθύνη του γιατρού, για την καλή
διατήρηση και την πρόληψη της υγείας.
Πολύ γρήγορα θα πω μερικά πράγματα, να ξέρουμε γι’ αυτές τις Υπηρεσίες, που δεν
μοιάζουν με ότι γνωρίζουμε από το δημόσιο σύστημα υγείας:
 Μεριμνούν με πράξεις για την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού που καλύπτουν, με
έμφαση στην πρόληψη.
 Προβαίνουν στην ανάπτυξη παρεμβάσεων και δράσεων για την προαγωγή της υγείας
στην οικογένεια, σε χώρους εργασίας, σε σχολικές μονάδες και γενικά σε όλο το φάσμα
της Κοινότητας, σε συνεργασία με φορείς κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης.
 Στην πρόληψη, εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου για μεταδιδομένα και μη νοσήματα,
σε ομάδες ή σε άτομα του πληθυσμού, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας.
 Στη συστηματική παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού ευθύνης τους, σε κάθε
ΤΟΜΥ και κατ’ οίκον.
 Στην προγραμματισμένη φροντίδα υγείας ενηλίκων και παιδιών.
 Στην ειδική μέριμνα για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
 Στην παρακολούθηση και συνδιαχείριση με το θεράποντα ιατρό χρόνιων νοσημάτων.
 Τη συμβουλευτική και υποστήριξη των οικογενειών και των ατόμων.
 Την κατ’ οίκον φροντίδα υγείας, την κατ’ οίκον νοσηλεία, την κατ’ οίκον αιμοληψία σε
δυνάμενους να μην μεταβούν στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
 Στη μετανοσοκομειακή φροντίδα και αποκατάσταση.
 Την έγκαιρη αναγνώριση ψυχικών παθήσεων.
 Την ανίχνευση περιστατικών εξαρτήσεων και κατάλληλη παραπομπή.
 Τη φροντίδα μητέρας – παιδιού.
 Την εκπαίδευση και καθοδήγηση ατόμων και οικογενειών για τη διαχείριση χρόνιων
νοσημάτων, από τα οποία πλήττονται οι πληθυσμοί και τα άτομα.
 Την υγειονομική φροντίδα της τρίτης ηλικίας.
 Την παρακολούθηση της πολυνοσηρότητας.
 Τη συλλογή και αξιοποίηση για σχεδιασμό πολιτικών στοιχείων, επιδημιολογικής
επιτήρησης, σύμφωνα με το Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό σε συνεργασία με όλες τις
αρμόδιες Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.
Για τις ΤΟΜΥ, για τις 20 ΤΟΜΥ που λειτουργούν από τις 44 που έχουν σχεδιαστεί για την
Κεντρική Μακεδονία, έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με τη Διαχειριστική και είμαστε

σε αναμονή της έκδοσης πρόσκληση, κανονικά σ’ ένα χρονοδιάγραμμα που θα μεταφέρει
τις πρώτες τρεις ΤΟΜΥ από τον Νοέμβριο, από 11 Νοεμβρίου στο συγχρηματοδοτούμενο
σκέλος του ΠΕΠ.
Μέχρι τώρα συγχρηματοδοτείται, χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό της Διοικητικής
Μεταρρύθμισης σε μία πιλοτική λειτουργία και θα έλεγα ότι η συνεργασίας μας είναι πολύ
αποδοτική, για να περάσουν και οι 20 ΤΟΜΥ μέχρι τον Μάιο εδώ, ξεκινώντας τις πρώτες 9
μέχρι τον Ιανουάριο.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις Υπηρεσίες Συντονισμού και την ΕΥΘΥ, φυσικά είναι με
έμμεσες δαπάνες απλοποιημένο το κόστος των λοιπών παραστατικών, λέω για σε
συνάφεια με την απάντηση της ΕΥΘΥ στον κο Κιρμιζίδη και την επιταγή, κατεύθυνση που
δίνουν οι Υπηρεσίες του Κοινωνικού Ταμείου και βέβαια και όλες τις άλλες Υπηρεσίες, την
ΕΥΣΕΚΤ, την ΕΥΣΕ και την ΕΥΚΕ που μας βοήθησε στο τέλος για τη γνώμη, για τις κρατικές
ενισχύσεις περί μη υπαγωγής των δράσεων της υγείας.
Και ευχαριστώ πάρα πολύ, ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθούμε όλοι οι φορείς σε όλα τα
έργα και με τους πιο αδύναμους φορείς, στους υπόλοιπους τομείς πολιτικής, που δεν είναι
δικαιούχος η Υπηρεσία μας για να προχωρήσουμε κι εμείς στα 60 εκατομμύρια, που
δεσμεύεται από το πρόγραμμα συνολικά για την υγεία.
Αυτά, ευχαριστώ.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Ευχαριστούμε πολύ και για τη συνεργασία. Η κα Παπασιώπη, η
οποία παρευρίσκεται στην Επιτροπή και είναι μεγάλη μας τιμή.
Ζωή Παπασιώπη, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Υποδομών
Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης: Ευχαριστώ πάρα πολύ τη
Διαχειριστική Αρχή, να πω ότι είμαι η Ζωή Παπασιώπη, είμαι η Προϊσταμένη του
Τομεακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.
Δεν είμαι μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης, αλλά παίρνω το λόγο, γιατί νομίζω ότι
θα ήταν ενδιαφέρον για τα μέλη της Επιτροπής και τους παριστάμενους σήμερα, να
δώσουμε κάποια στοιχεία για τη συμπληρωματικότητα των προγραμμάτων μας.
Ίσως δεν είναι τόσο γνωστό και συνειδητοποιημένο ότι από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
το Τομεακό, το δικό μας, που έχει τους δύο τομείς των Μεταφορών και του
Περιβάλλοντος, δράσεις ας πούμε εθνικού επιπέδου, περίπου το ένα τέταρτο του
προγράμματος διατίθεται για δράσεις χωροθετημένες στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, δηλαδή από το σύνολο του προγράμματός μας που είναι 5,5 δις ευρώ, στην
Κεντρική Μακεδονία σήμερα είναι ενταγμένα και υλοποιούνται 1,2 δις δράσεις.
Απ’ αυτές τα 900 εκατομμύρια είναι δράσεις του Τομέα Μεταφορών, δεν
συμπεριλαμβάνω σ’ αυτές τμήματα των αξόνων των μεγάλων, των διευρωπαϊκών,
σιδηροδρομικό άξονα, ΠΑΘΕ και τα λοιπά. Χωρίς την αναλογία που αντιστοιχεί σ’ αυτά,
καθαρά χωροθετημένες στην Περιφέρεια δράσης είναι αυτές στις οποίες αναφέρομαι.
Π.χ. για τα σιδηροδρομικά έργα διατίθενται γύρω στα 25 εκατομμύρια, για χωροθετημένες
δράσεις και εννοούμε δράσεις που αφορούν στην ασφάλεια, τύπου η κάτω διάβαση στη

Μενεμένη, η σιδηροδρομική που βλέπετε εδώ ή οι γέφυρες στο Γαλλικό και στο Πλατύ,
τέλος πάντων δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες.
Για οδικά έργα είναι λίγα τα χρήματα σ’ αυτή την περίοδο. Είναι η ολοκλήρωση του
τμήματος Μουδανιά – Ποτίδαια, που το ξέρετε όλοι σας και βέβαια τα πολλά χρήματα
είναι οι δυο μεγάλες παρεμβάσεις, που είναι τα δύο έργα του μετρό, η βασική γραμμή και
η επέκταση προς την Καλαμαριά.
Θεωρώ όμως ότι το πιο ενδιαφέρον και η πραγματική συμπληρωματικότητα δράσεών μας
είναι στον Τομέα του Περιβάλλοντος, όπου οι πόροι που σήμερα έχουν δεσμευτεί από το
πρόγραμμά μας για τον Τομέα Περιβάλλοντος, ανέρχονται σε 350 εκατομμύρια ευρώ, με
μια προοπτική εφόσον υπάρξουν ώριμες δράσεις, τις περιμένουμε είναι και ονοματισμένα
μεγάλα του προγράμματος στον Τομέα των Απορριμμάτων να αυξηθεί αυτό το ποσό.
Μιλάω για ότι σήμερα έχει δρομολογηθεί. Απ’ αυτά τα 350 εκατομμύρια, τα 220 περίπου
216, είναι οι εκχωρημένοι πόροι. Πόροι δηλαδή του τομεακού προγράμματος που έχουν
δοθεί στη Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας να τους διαχειριστεί και
αφορούν σε παρεμβάσεις, ελλείμματα και στερεά απόβλητα.
Δεν θέλω να σας κουράσω, θα πω στον Τομέα Περιβάλλοντος τις τέσσερις μεγάλες
κατηγορίες έργων:
Για τα λύματα, το πρόγραμμά μας διαθέτει 210 εκατομμύρια, απ’ αυτά τα 120 είναι τα
έργα της εκχώρησης και τα υπόλοιπα είναι έργα, τα υπόλοιπα 90 εκατομμύρια έργα που
έχουμε εντάξει εμείς στο Τομεακό Πρόγραμμα. Μ’ αυτά τα έργα θα πετύχουμε σχεδόν το
σύνολο του στόχου για τους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας στην Περιφέρεια.
Να αναφέρω ότι στην Περιφέρεια υπάρχουν οικισμού Γ’ προτεραιότητας 87, απ’ αυτούς οι
45 θεωρούνται καλυμμένοι από υποδομές, μένουν άλλοι 42. Απ’ αυτούς τους 42, για τους
37 θα διατεθούν αυτά τα χρήματα που σας ανέφερα και μένουν και κάποιοι ορφανοί,
δηλαδή οικισμοί σήμερα δεν έχουμε τη δυνατότητα να τους καλύψουμε χρηματοδοτικά,
αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι ότι δεν έχουν και ωριμότητα, από άποψη
μελετών.
Εκεί που θα πρέπει να πέσει μια μεγαλύτερη προσπάθεια είναι στον Τομέα των
Απορριμμάτων, όπου περιμένουμε τις μεγάλες μονάδες, τον ανατολικό και δυτικό τομέα
της Θεσσαλονίκης για τα απορρίμματα. Έχουμε διαθέσει από την τεχνική βοήθεια χρήματα
και έχουν εγκριθεί δράσεις για την ωρίμανση αυτών των μεγάλων μονάδων επεξεργασίας
απορριμμάτων, γύρω στα 3 εκατομμύρια για τις μελέτες τους.
Και τέλος στις προσκλήσεις που είχαμε βγάλει για τις διαρροές, έχουν ενταχθεί πόσα είναι;
Έχουν ενταχθεί 16 πράξεις, με περίπου 20 εκατομμύρια και για την Αξιοποίηση
Τουριστικού Κεφαλαίου, μια άλλη πρόσκληση από το Πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 8 έργα
με 11 εκατομμύρια ευρώ.
Αυτή είναι η συνολική εικόνα. Για μένα η προσπάθεια πρέπει να πέσει σίγουρα στον
Τομέα των Απορριμμάτων, κατά προτεραιότητα και από την συνεργασίας μας σίγουρα με
τη Διαχειριστική Αρχή, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ότι μπορέσουμε καλύτερο για να
επιταχύνουμε αυτές τις δράσεις.

Να πω κι εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με τη
Διαχειριστική Αρχή και να ευχηθώ καλή επιτυχία στο από εδώ και πέρα της προσπάθειας.
Ευχαριστώ.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιος άλλος, παρακαλώ.
Αλέξανδρος Μουρούζης, εκπρόσωπος Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
(ΕΣΑΜΕΑ): Καλημέρα σας, ονομάζομαι Αλέξανδρος Μουρούζης, εκπροσωπώ την Εθνική
Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του τακτικού
μέλους μας, του Προέδρου μας Ιωάννη Βαρδακαστάνη και του αναπληρωτή του κου
Κεσόγλου, οι οποίοι δεν μπορούσαν να είναι εδώ σήμερα.
Και να σας μεταφέρω το μήνυμα της Συνομοσπονδίας μας. Η ΕΣΑΜΕΑ ως μέλος της
Επιτροπής Παρακολούθησης, με δικαίωμα ψήφου, παρακολουθεί όλο αυτό το διάστημα
συστηματικά τις γραπτές διαδικασίες έγκρισης του εντύπου εξειδίκευσης, που
διενεργούνται μέσω του Δίαυλου, καθώς και τις προσκλήσεις που εκδίδονται από την
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, εστιάζοντας κυρίως στην εφαρμογή της αρχής της μη
διάκρισης λόγω αναπηρίας και του κριτηρίου της προσβασιμότητας για τα άτομα με
αναπηρία.
Σ’ αυτό το πλαίσιο παρεμβαίνουμε αναλόγως, είτε μέσω υποβολής σχολίων στο Δίαυλο,
είτε μέσω επικοινωνίας απευθείας με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Όπως έχουμε
τονίσει και στην προηγούμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή
στον έλεγχο της σωστής εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, σε όλες τις φάσεις της
υλοποίησης των πράξεων, καθώς η εμπειρία δυστυχώς έχει δείξει ότι οι σωστές αρχικές
προδιαγραφές, που διασφαλίζουν την ίδια προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία,
συνήθως τείνουν να χάνονται κατά την πορεία υλοποίησης των πράξεων.
Επίσης, θα θέλαμε να ζητήσουμε να μας ενημερώσετε σχετικά με το τι πρόκειται να γίνει
με την περαιτέρω χρηματοδότηση των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας,
μετά την λήξη της τρέχουσας χρηματοδότησης το 2019, καθώς και με τη χρηματοδότηση
στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης.
Όπως καταλαβαίνετε, η ΕΣΑΜΕΑ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δομές αυτές,
δεδομένου ότι μαζί με τα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ συμβάλλουν στη διαβίωση ατόμων με αναπηρία
στην Κοινότητα, καθώς και την πρόληψη και καταπολέμηση της ιδρυματοποίησης.
Τέλος, με τη σημερινή ευκαιρία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης Ολοκληρωμένη Υπηρεσία
Καταπολέμησης Διακρίσεων και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με
Αναπηρία, που εντάσσεται στο στόχο 9 με δικαιούχο την ΕΣΑΜΕΑ.
Και επίσης να ευχαριστήσουμε την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την πολύ καλή
συνεργασία που έχουμε έως τώρα. Θεωρούμε ότι η εν λόγω πράξη, η οποία συνιστά
καινοτομία για την Περιφέρειά μας, σε σχέση με το σύνολο των Περιφερειών της χώρας,
θα συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση των δικαιωμάτων των πολιτών με αναπηρία,
χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβούν στην Περιφέρειά μας.
Ευχαριστώ πολύ.

Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Κι εμείς ευχαριστούμε και για τη συνεργασία που έχουμε όλο
αυτό το διάστημα. Υπάρχει κάποια άλλη παρέμβαση; Παρακαλώ ο κος Βολακάκης από την
ΜΟΔ.
Μανόλης Βολακάκης, εκπρόσωπος Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ) Α.Ε.:
Καλημέρα και ευχαριστούμε κι εμείς για την πρόσκληση. Τα συγχαρητήρια, όπως έχω πει,
αποτελεί τη φυσιολογική τοποθέτηση των μελών για το πρόγραμμά σας και για την
πρόοδο και την πορεία που έχει. Απλώς ενημερωτικά να αναφέρω κάτι.
Στο πλαίσιο λειτουργίας της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων, στην οποία συμμετέχει και η
ΜΟΔ και η οποία συντονίζεται από ένα στέλεχος της ΜΟΔ τον Κώστα Αρβανίτη και για να
επιταχυνθούν και οι διαδικασίες που αφορούν σε έργα που έχουν αυτό το στοιχείο των
μελετών – κατασκευών.
Αυτή τη στιγμή η ΜΟΔ έχει συγκροτήσει μια ειδική ομάδα έργου, όπου πλέον θα κοιτάξει
άμεσα να συνεργαστεί με μια σειρά από φορείς, ώστε να προωθήσει και να
προτυποποιήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, μια σειρά από διαδικασίες, όπως ακριβώς
είχε κάνει και με τον 4412 σε ότι αφορούσε τις συμβάσεις που έπρεπε να συναφθούν.
Σε ότι αφορά το θέμα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, καθώς και για τις
δράσεις που αφορούν τα Κέντρα Κοινότητας, απλώς ενημερώνω τα μέλη και το
πρόγραμμα, παρόλο που το πρόγραμμα έχει μια ευχέρεια και μια δυνατότητα και στηρίζει
τους δικαιούχους του αποτελεσματικά σ’ αυτό το κομμάτι, ότι υπάρχει μια ειδική ομάδα
στη ΜΟΔ, η οποία έχει εξειδικευμένη τεχνογνωσία, συνεργάζεται με την ειδική
γραμματεία για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά και με τις επιτελικές δομές του
Υπουργείου Εργασίας και αυτή τη στιγμή είναι στη διάθεση και του Προγράμματος, αλλά
και των δικαιούχων, στο βαθμό που θα εξειδικευθούν οι προσκλήσεις για την κοινωνική
ενσωμάτωση των Ρομά, οπουδήποτε απαιτηθεί να συνεργαστούμε και να υπάρξει μια
αποτελεσματική υποστήριξη σ’ αυτούς τους φορείς.
Σ’ ότι αφορά τα υπόλοιπα θέματα, που αφορούν οριζόντια θέματα, η ΜΟΔ αυτή τη στιγμή
ολοκληρώνει την διαδικασία που αφορούσε στην τοποθέτηση, μία σειράς από δημοσίων
υπαλλήλων στο μέσο μιας πρόσκλησης προς όλα τα προγράμματα. Νομίζω αφορούσε ένα
στέλεχος για την τοποθέτησή του στο ΠΕΠ. Τις επόμενες ημέρες εκτιμώ ή εβδομάδες θα
ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία οριζόντια από τη ΜΟΔ.
Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Κι εμείς ευχαριστούμε. Υπάρχει άλλη παρέμβαση; Όχι. Θα
προχωρήσουμε τώρα στα οριζόντια θέματα. Θα παρακαλέσω τον κο Πέτρου να κάνει την
παρουσίαση για τις απαιτήσεις παρακολούθησης δεικτών.
ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ

Εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥΟΠΣ)
της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ): Γεια σας και από μένα, ευχαριστώ τον
Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε
σε μια σύντομη και ενημερωτική εισήγηση κάποια ζητήματα των απαιτήσεων
παρακολούθησης των δεικτών.
Λοιπόν, η εισήγηση θα μπορούσα να πω ότι έχει πέντε, επικεντρώνεται σε πέντε σημεία:
Το πρώτο σημείο είναι να πούμε πώς προκύπτουν οι ανάγκες παρακολούθησης δεικτών
από το υπάρχον θεσμικό κανονιστικό πλαίσιο. Υπάρχουν τα προγράμματα της περιόδου
2014-2020, χαρακτηρίζεται απ’ αυτό που λέγεται λογική της παρέμβασης. Η λογική της
παρέμβασης αποσκοπεί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, δίνει έμφαση στα
αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αποτιμώνται και μετρούνται με κατάλληλους δείκτες και
η καταλληλότητα των δεικτών, που σημαίνει ότι πρέπει αυτοί να είναι στατιστικά
επικυρωμένοι, να μετρούνται σε τακτό χρονικό διάστημα, με συγκεκριμένη μέθοδο και να
υπάρχει μια κοινή μεθοδολογική προσέγγιση σε ζητήματα ορισμών.
Όλα αυτά τα ζητήματα έρχεται να τα προσδιορίσει η αιρεσιμότητα 7, η γενική
αιρεσιμότητα 7, η οποία εκπληρώνεται για τη χώρα μας και προσδιορίζει τον τρόπο και
επιβάλλει το στατιστικό σύστημα να είναι επικυρωμένο.
Από εκεί κι έπειτα και στη βάση στη λογική της παρέμβασης, υπάρχουν ανάγκες
αξιολόγησης και παρακολούθησης και reporting των προγραμμάτων. Αυτό συνδέεται
προφανώς με το πλαίσιο επίδοσης σε επίπεδο άξονα και τέλος να επισημάνουμε και την
αναγκαιότητα που βάζει, μάλλον τη δυνατότητα της Επιτροπής που βάζει το Άρθρο 142
του Γενικού Κανονισμού 1303 για τη δυνατότητα που έχει η Επιτροπή να κάνει έως και
αναστολή πληρωμών, εάν διαπιστώσει σοβαρή ανεπάρκεια του συστήματος δεικτών.
Αυτά όσον αφορά το πώς προκύπτουν οι ανάγκες παρακολούθησης των δεικτών.
Θα λέγαμε ότι οι απαιτήσεις αυτές των δεικτών, εντελώς απλά και περιγραφικά, θα έλεγα
ότι τα προγράμματα έχουν επενδυτικές προτεραιότητες. Κάθε επενδυτική προτεραιότητα
συνδέεται μ’ έναν δείκτη εκροής. Πρέπει να συνδέεται τουλάχιστον μ’ έναν δείκτη εκροής.
Ο δείκτης εκροής αυτός έχει μια τιμή βάσης μηδέν το έτος 2014 και ένα στόχο σωρευτικό
το 2023.
Κάθε επενδυτική προτεραιότητα έχει έναν έως και περισσότερους ειδικούς στόχους. Κάθε
ειδικός στόχος πρέπει να συνδέεται τουλάχιστον μ’ έναν δείκτη αποτελέσματος, ο οποίος
έχει μια τιμή βάσης το 2014 κι αυτός και έναν στόχο το 2023.
Αυτό ουσιαστικά καλύπτεται, αυτή την περίοδο. Οι δείκτες είναι κοινοί, οι δείκτες εκροών
είναι κοινοί, αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν και πρόσθετοι δείκτες, ανάλογα με
τις ανάγκες του προγράμματος. Οι δείκτες αποτελέσματος τους ορίζει το κράτος – μέλος,
στην περίπτωση του ΕΤΠΑ και είναι σαφώς πιο προσδιορισμένη στο ΕΚΤ και στα άλλα
ταμεία ΕΤΘΑΑ και Αλιείας.
Επίσης θα έπρεπε να δούμε κάποια πρώτα ευρήματα των ευρωπαϊκών ελέγχων στα
συστήματα παρακολούθησης δεικτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που είναι αρκετά σημαντικά
και μας λένε πώς ένα σύστημα παρακολούθησης δεικτών χαρακτηρίζεται. Ποια είναι τα

χαρακτηριστικά ενός συστήματος δεικτών, που του προσδίδουν αυτό που λέγεται
αξιοπιστία.
Αυτά θα μπορούσαμε να πούμε καταρχήν ότι υπάρχουν σαφείς διαδικασίες
παρακολούθησης των δεικτών, που αποτυπώνονται στο ΣΔΕ.





Αυτόματη εξαγωγή των τιμών των δεικτών από το πληροφοριακό σύστημα.
Συχνοί ποιοτικοί έλεγχοι για την ποιότητα των στοιχείων που καταχωρούνται.
Ιχνηλασιμότητα του συστήματος δεικτών.
Και αποφυγή κάποιων σφαλμάτων που εμφανίζονται συχνά, όπως είναι το σφάλμα της
διπλομέτρησης και το σφάλμα της έλλειψης οροφής, γι’ αυτό να εμφανίζονται τιμές
ποσοστιαίες 1.120% ή που οφείλονται σε λάθη που εύκολα διορθώνονται, αλλά θα
πρέπει να διορθωθούν για να έχουμε μια εικόνα αποτίμησης του συστήματος και
προσέγγιση των αποτελεσμάτων.
 Διοικητικές επαληθεύσεις και επιτόπιοι έλεγχοι.
 Πλήρη διαλειτουργικότητα όλων των συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής
δεδομένων.
Τώρα όλες οι Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, αυτή τη στιγμή, οι ενέργειες που
έχουμε κάνει για τη διασφάλιση της ποιότητας του συστήματος παρακολούθησης των
δεικτών ξεκινάνε από το ενιαίο σύστημα δεικτών παρακολούθησης της περιόδου ’14-’20.
Αυτά είναι αναρτημένα, όλο το κείμενο είναι αναρτημένα στη διεύθυνση που βλέπετε του
ΕΣΠΑ.
Έχουν καθοριστεί όλες οι διαδικασίες κι όλα τα έντυπα που απαιτούνται από το δελτίο
ταυτότητας δείκτη μέχρι την έκδοση της πρόσκλησης του τεχνικού δελτίου, του δελτίου
επαλήθευσης δεικτών, που απαιτείται για να καταγράφονται οι τιμές, καθώς προχωράμε
στην υλοποίηση των προγραμμάτων.
Έχουν εκδοθεί οδηγίες για τον τρόπο που παρακολουθούνται οι δείκτες και αφορούν
βοήθεια και αρωγή προς τους τελικούς δικαιούχους και τις Διαχειριστικές Αρχές.
Και επίσης προχωράει, είναι σε εξέλιξη, η διαδικασία ομογενοποίησης των επιχειρησιακών
δεικτών, σε ζητήματα ορισμού, μέτρησης. Έχουμε προχωρήσει αρκετά, έχει ολοκληρωθεί η
ομογενοποίηση των κοινών δεικτών και προχωράμε με όλους τους υπόλοιπους.
Τώρα και λίγα λόγια θα τελειώσω λέγοντας λίγα λόγια για το πώς φαίνεται να
εξελίσσονται τα πράγματα στη νέα, στην επόμενη προγραμματική περίοδο, ’21-’27. Εκεί,
εν ολίγοις, έχουμε μία… Πριν πω αυτό, αυτό είναι μια εικόνα που δείχνει όλο το σύστημα,
όλο το πλαίσιο παρακολούθησης των δεικτών που υπάρχει σ’ αυτή την προγραμματική
περίοδο και πώς συνδέονται όλες οι ροές καταλήγοντας στην παραγωγή αναφορών και
ενημερώνοντας την πλατφόρμα Open Data της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι δείκτες λοιπόν, την επόμενη προγραμματική περίοδο, θα εστιάζουν στα επιτεύγματα
των παρεμβάσεων, στα άμεσα αποτελέσματα όμως. Έχουμε μια μετατόπιση από την
έννοια της επίπτωσης προς την έννοια του άμεσου αποτελέσματος. Θα υπάρχουν κοινοί
δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων σε όλο το φάσμα των ταμείων συνοχής, ΕΤΠΑ, ΕΚΤ,
Ταμείο Συνοχής.

Θα υπάρχει μια μεγαλύτερου εύρους κάλυψη των πολιτικών από τους δείκτες και θα
υπάρχει και μία πιο συχνή ενημέρωση της πλατφόρμας Open Data σε βάση πιο συχνή,
διμηνιαία, το οποίο σημαίνει ότι αυτή η πλατφόρμα πλέον θα επικαιροποιείται σε σχεδόν
πραγματικό χρόνο.
Τέλος, οι αλλαγές που φαίνονται όσον αφορά το πλαίσιο επίδοσης, θα καλύπτει το
πλαίσιο επίδοσης της νέας προγραμματικής περιόδου όλους τους δείκτες και εκροών και
αποτελεσμάτων, δεν θα υπάρχουν χρηματοοικονομικοί δείκτες σ’ αυτό. Τίθενται ορόσημα
για το 2024, μόνο για τους δείκτες εκροών, στόχοι για το 2029. Δεν θα υπάρχει
αποθεματικό επίδοσης, το οποίο μάλλον θα αντικατασταθεί από έναν προγραμματισμό
του 5+2, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης.
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
Κωνσταντίνος Πάλλας, Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών & Επικοινωνιών: Ευχαριστούμε
τον κο Πέτρου για την παρουσίασή του, να δώσουμε το λόγο στην κα Μάρα, στέλεχος της
Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμού της Εφαρμογής, η οποία θα μας κάνει μια ενημέρωση για την
πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ και ενέργειες επιτάχυνσης της εφαρμογής. Κα Μάρα.
ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ
Κατερίνα Μάρα, εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ):
Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε κι εμείς εκ μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της
Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης για την πρόσκληση στην 4η Επιτροπή Παρακολούθησης.
Όπως γνωρίζετε έχουμε την ευθύνη παρακολούθησης όλων των επιχειρησιακών του ΕΣΠΑ,
είτε αυτά αφορούν και τα τομεακά και τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, τα
προγράμματα εδαφικής συνεργασίας, καθώς επίσης και το Πρόγραμμα της Αγροτικής
Ανάπτυξης.
Δεν θα σας κουράσω, θα δούμε τρεις – τέσσερις διαφάνειες το πολύ με νούμερα, για να
γνωρίζουμε τόσο σε ποσοστό όσο και σε απόλυτα μεγέθη το πού βρισκόμαστε αυτή τη
στιγμή.
Λοιπόν, σ’ αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε σε ποσοστά την ενεργοποίηση του συνόλου του
ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020, τα στοιχεία είναι πρόσφατα 15 Οκτωβρίου. Οι μπάρες με
τις δαπάνες σε ποσοστά είναι οι πράσινες δαπάνες, όπως ειπώθηκε και από τους
προηγούμενες ομιλητές βρισκόμαστε στο 20% αυτή τη στιγμή, κατά μέσο όρο στην
απορρόφηση.
Είχαμε την ευχαρίστηση να διαπιστώσουμε τη σκληρή δουλειά που έχει κάνει η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για να είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο αυτές οι
δαπάνες, στο 25% , ειπώθηκε και από τον κο Περιφερειάρχη και την κα Ωραιοπούλου.
Έχουμε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα, να δούμε τι κάνουμε και τα προγράμματα στο
σύνολο της χώρας. Όπως γνωρίζετε και είχαμε την ευκαιρία να το δούμε και στις

προηγούμενες Επιτροπές Παρακολούθησης, τα επιχειρησιακά προγράμματα έχουν
δομηθεί πάνω στη λογική του θεματικού στόχου, είναι 11 αυτή τη στιγμή θεματικοί
στόχοι.
Απ’ αυτούς, κάποιοι έχουν περισσότερη ενεργοποίηση, λιγότερη ενεργοποίηση. Καμιά
φορά τα προβλήματα είναι μπροστά μας, ακριβώς για να τα ξεπερνούμε. Αυτή τη στιγμή
τα νούμερα που θα δούμε είναι επειδή έχουμε ξεπεράσει, με συντονισμένες προσπάθειες,
σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τα προβλήματα που μας
παρουσιάστηκαν.
Είμαστε πια στο μέσο της προγραμματικής περιόδου και βλέπουμε το εξής: Δεν έχω και τα
γυαλιά μου, αλλά ναι μπροστά μας έχουμε τις εντάξεις σε απόλυτα νούμερα. Τις εντάξεις,
τις νομικές δεσμεύσεις και τις δαπάνες όλων των επιχειρησιακών προγραμμάτων, ανά
θεματικό στόχο, σ’ αυτή τη διαφάνεια.
Μπορούμε να δούμε, έχουμε περάσει τα ποσοστά, ότι οι θεματικοί στόχοι με την
μεγαλύτερη απορρόφηση δαπανών σε ποσοστά πια, είναι οι 8, 9 και 10, που αφορούν
αντίστοιχα την απασχόληση, κοινωνική ένταξη και την εκπαίδευση. Και αθροιζόμενοι
αυτοί οι θεματικοί στόχοι μας φέρνουν δαπάνες πάνω από 1,3 δις. Σε ποσοστό αυτό το 1,3
δις είναι το 25% των συνολικών δαπανών που έχει γράψει το ΕΣΠΑ, μέχρι αυτή τη στιγμή.
Τώρα, ως προς τους θεματικούς στόχους 6, που είναι το περιβάλλον και το θεματικό στόχο
7 που αφορά τις μεταφορές και τα δίκτυα, βλέπουμε ότι έχει κατανεμηθεί το 1/4, 6,5 δις
των πόρων του ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ όλο είναι 25,8 δις.
Οι δαπάνες αυτών των θεματικών στόχων, αθροιστικά, δηλαδή του 6 και του 7 ανέρχονται
στα 900 εκατομμύρια. Είδαμε, το ανέλυσαν όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές, τα
προβλήματα που υπήρξαν και εμφανίστηκαν στο δρόμο μας για την υλοποίηση του
θεματικού στόχου 1, 2 και 3. Δηλαδή της ΡΙΣ, των ΤΠΕ και της Επιχειρηματικότητας.
Τώρα έχουν ωριμάσει οι συνθήκες και έχει αναπτυχθεί η απαιτούμενη δυναμική για να
αποδοθούν οι πόροι στην οικονομία και οι πόροι αυτοί είναι περίπου 4 δις.
Αν απομονώσουμε μόνο τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, να δούμε λίγο
πώς αυτά έχουν… πώς τα έχουν πάει σε επίπεδο επιδόσεων, ανά θεματικό στόχο. Οι
διαπιστώσεις που κάνουμε είναι ότι πάνω από το 50%, σε απόλυτα μεγέθη, δηλαδή 3,5 δις
των πόρων που διαχειρίζονται τα …. κατανέμονται στους τρεις θεματικούς στόχους των 6.
Το Περιβάλλον με 1,1 δις, τον 7 οι Μεταφορές με 1,3 δις και στο θεματικό στόχο 9, που
αφορά την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας έχουμε δώσει 1,2 δις.
Να συνεχίσω να πω στο προηγούμενο ότι σ’ επίπεδο δαπανών, το 1/3 του συνόλου των
δαπανών αυτών, δηλαδή περίπου 1 δις, προέρχεται από το θεματικός στόχο 9 και κυρίως
από πόρους του ΕΚΤ.
Οι θεματικοί στόχοι 6 και 7, όπου έχουμε τα περισσότερα μεταφερόμενα έργα, ειπώθηκε
και πρωτύτερα, για όλα τα ΠΕΠ δίνουμε μαζί 360 εκατομμύρια δαπάνες, δηλαδή άλλο 1,3
των δαπανών.
Η υλοποίηση των έργων επιταχύνεται πλέον, κατόπιν της εξομάλυνσης των ζητημάτων που
επέφερε η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, καθώς επίσης και

με την ενεργοποίηση των διατάξεων του Άρθρου 7Α του Νόμου 2882 του 2001, για την
επίσπευση διαδικασίας απόκτησης γης, με την οποία έχουν αντιμετωπιστεί χρονοβόρες
διαδικασίες των απαλλοτριώσεων.
Τώρα, η μικρή υλοποίηση του θεματικού στόχου 1, 2 και 3, που συνδέονται με τη RIS και
την επιχειρηματικότητα, μπορούν πλέον να υλοποιηθούν απρόσκοπτα. Ειπώθηκε ότι άλλη
μια πρωτιά της Κεντρικής Μακεδονίας είναι η υπογραφή της σύμβασης της επιχειρησιακής
με τον ΕΦΔ των ΕΦΕΠΑΕ, οπότε περιμένουμε πολλές γρήγορες υλοποιήσεις.
Εμείς τώρα από τη δική μας πλευρά εκδώσαμε για την υλοποίηση των ΤΠΕ, ένας οδηγό σε
συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, ο οποίος καθορίζει τη
διαδικασία αξιολόγησης και ορισμού των ΕΦΔ, για τη διαχείριση των κρατικών ενισχύσεων
και της λειτουργίας του ΠΣΚΕ.
Και επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι σημαντική ώθηση θα δώσει η άμεση χρηματοδότηση
από πόρους του ΠΕΠ, επιχειρηματικών σχεδίων που θα αξιολογηθούν θετικά από τη
δράση του ΕΠΑΝΕΚ νέες τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι η δράση του
τουρισμού που ανέφερε και η κα Ωραιοπούλου και ο κος Περιφερειάρχης, ως
προλαλήσαντες.
Τέλος, όσον αφορά τους θεματικούς στόχους 4 τα Ενεργειακά και το θεματικό στόχο 8 την
Απασχόληση, που παρουσιάζουν σχετικά μικρή απορρόφηση, δεδομένης της επίλυσης των
οριζόντιων ζητημάτων, που αφορούσαν τόσο το ΚΕΝΕΚ, όσο και στο πλαίσιο καταρτίσεων
και τα λοιπά, αναμένεται να επιταχυνθεί η υλοποίηση των αντίστοιχων θεματικών στόχων.
Δυο λόγια θα πω μόνο για τους στόχους δαπανών του 18, που έχουμε σε επίπεδο χώρας.
Είναι 2,5 εκατομμύρια, 2,5 δις με διορθώνει ο Προϊστάμενός μου ο κος Λογοθέτης. Ο
στόχος είναι φιλόδοξος, για τη μεγιστοποίησή του καταβάλλονται σε συνεργασία με όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς, τα Υπουργεία, τις επιτελικές δομές και τις διαχειριστικές
συντονισμένες συνεχείς προσπάθειες, ώστε αυτός να επιτευχθεί και στο πλαίσιο αυτό η
δική μας Υπηρεσία, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής έχει εγκρίνει την
υπερδέσμευση πόρων σε άξονες όπου αυτό μας έχει ζητηθεί και με την Περιφέρεια εδώ
έχουμε συνεργαστεί σ’ αυτό τον τομέα, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη
επάρκεια πόρων.
Τώρα, όπως γνωρίζετε σ’ αυτή την προγραμματική περίοδο είχαμε τη δέσμευση του Ν+3
και πάλι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σας είπε η Προϊσταμένη της η κα
Ωραιοπούλου, ότι όχι μόνο για φέτος, όχι μόνο για του χρόνου, αλλά και για του
αντίχρονου, με 76% κάλυψη του Ν+3 είμαστε σε μεγάλη ετοιμότητα.
Είπε η Διαχειριστική Αρχή ότι δεν εφησυχάζει κι εμείς από την πλευρά μας το
επισημαίνουμε, γιατί προβλήματα που ξεπεράσαμε μέχρι τώρα δεν μπορούμε να
αποκλείσουμε ότι δεν θα βγάλουν καινούργιες παραφυάδες στο μέλλον. Είμαστε όλοι σε
επαγρύπνηση, δεν εφησυχάζουμε και το παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς.
Ακόμα όμως, αν όλα τα πράγματα δεν πάνε καλά, έτσι όπως είναι η φιλοσοφία του Ν+3,
σημαίνει ότι κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής της προγραμματικής περιόδου θα έχουμε
ένα πάρα πολύ τμήμα των στόχων να πετύχουμε. Το βλέπετε γραμμένο, είναι 483
εκατομμύρια, αν πάμε με το σενάριο δηλαδή για το Ν+3.

Όμως εδώ δεν είναι αυτή η περίπτωση, ευελπιστούμε ότι θα έχουμε πολύ καλή υλοποίηση
και όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά, είναι διασφαλισμένο δηλαδή από τις προσπάθειες που
καταβάλλονται.
Όπως γνωρίζετε αυτή την πορεία παρακολούθησης των δαπανών, η δική μας Υπηρεσία
την παρακολουθεί μέσα απ’ αυτά που ονομάζουμε σχέδια δράσης, τα οποία καταρτίζονται
καθέτως, σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα τα επικαιροποιούμε, για να τα
διασφαλίσουμε ότι πάμε και συντεταγμένα προς τον στόχο της επίτευξης και της
επιτυχίας, θα έλεγα καμιά φορά.
Γιατί είναι επιτυχία να ξεπερνάς κάθε ένα μικρό πρόβλημα, που σου δίνει και 1 ευρώ
παραπάνω προς το στόχο σου. Και το λέμε στο τέλος ότι οι δαπάνες της Κεντρικής
Μακεδονίας υπερβαίνουν το μέσο όρο δαπανών, συγκρινόμενες με τα υπόλοιπα
επιχειρησιακά προγράμματα των Περιφερειών.
Επίσης, η δική μας Υπηρεσία έχει καταρτίσει πίνακες ονοματισμένων κρίσιμων έργων, τα
οποία συμβάλλουν με ιδιαίτερα μεγάλα ποσοστά σε αυτά που σας είπα, τα προηγούμενα
τα σχέδια δράσης, τα οποία τα παρακολουθούμε μ’ ένα μάτι πιο κριτικό και πιο
επισταμένως και αυτός ο πίνακας είναι ένα εργαλείο δυναμικό, ο οποίος επικαιροποιείται
κάθε φορά που θέλουν να εισέλθουν νέα έργα, τα οποία χρίζουν περαιτέρω
παρακολούθησης.
Μην σας πω άλλα νούμερα, για επιτεύξεις δαπανών τα είπαμε. Σε επίπεδο χώρας, δεν
είναι εδώ η περίπτωση, αλλά σε επίπεδο χώρας παρακολουθούμε και τα εμβληματικά
έργα που έχουν ένα ιδιαίτερο πρόσημο σ’ αυτή την προγραμματική περίοδο, τα significant
και όπως γνωρίζετε, όπως και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, έτσι και σ’
αυτή, σ’ αυτή θα έχουμε μεγάλα έργα 33, όπως τα γράφουμε.
Κάποια έχουν ήδη υποβληθεί, 14+2 μας δίνουν 16 και προγραμματίζουμε και νέες
εντάξεις, 10 μέσα στο 2018, 5 στο 2019 και 2 μέχρι το 2020. Απ’ αυτά ενδεικτικά να πούμε,
τα γνωρίζετε όλοι, Κτηματολόγιο, Σύζευξις 2, Διασύνδεση Κλάδων Κρήτης και τα λοιπά,
αφορούν το σύνολο της χώρας μας.
Μην σας κουράζω με περισσότερα στοιχεία για τα εμβληματικά έργα, έχουν ειπωθεί.
Γνωρίζετε ότι όλοι έχουμε την υποχρέωση της παρακολούθησης των ημιτελών έργων της
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Εδώ η Κεντρική Μακεδονία είχε δύο έργα,
έχουν ολοκληρωθεί, είμαστε στην διοικητική, έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό τους
αντικείμενο και είμαστε στη διοικητική τους ολοκλήρωση, οπότε κι αυτά είναι υπό έλεγχο.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας και πάλι για την πρόσκληση.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Κι εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και ευχαριστούμε πολύ για την
εξαιρετική συνεργασία που έχουμε. Όμως επειδή πρέπει να προγραμματίζουμε και το
μέλλον, θα ακούσουμε τώρα την κα Λάγια από την αρμόδια Υπηρεσία Στρατηγικής,
Σχεδιασμών και Αξιολόγησης να μας παρουσιάσει το γενικό κανονισμό για την επόμενη
προγραμματική περίοδο.
Αγάθη Λάγια, εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης
(ΕΥΣΣΑ): Καλησπέρα σας. Έτσι από το χθες και το σήμερα περνάμε λίγο τον προθάλαμο

του αύριο, δηλαδή το μέλλον της επόμενης προγραμματικής περιόδου, όπως
διαμορφώνεται σήμερα. Τι συμβαίνει σήμερα, που διαμορφώνει το μέλλον, δηλαδή την
επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027.
Τον Μάιο του τρέχοντος έτους δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρότασή της για
τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της επταετίας 2021-2027, αλλά και τους κανονισμούς των
ταμείων που αφορούν τη συνοχή. Αυτός ο γενικός κανονισμός, ο οποίος αναφέρθηκε η κα
Ωραιοπούλου περιλαμβάνει, πέραν από τα ταμεία που γνωρίζουμε ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο
Συνοχής και το Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, Διαχείρισης Συνόρων, Εσωτερικής
Ασφάλειας, Μετανάστευσης. Δεν περιλαμβάνει το Αγροτικής Ανάπτυξης.
Τι προβλέπει αυτή η πρόταση προϋπολογισμού; Προβλέπει λοιπόν 1,35 τρις σε τιμές του
2018 και ουσιαστικά αυτό μεταφράζεται σε 1,11% του ακαθάριστου εγχώριου
εισοδήματος πια των 27 κρατών – μελών. Δύσκολο εγχείρημα, αυτή η πρόταση
περιλαμβάνει φυσικά και πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις, όπως είναι η επικείμενη
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και του κενού που αφήνει στον προϋπολογισμό.
Περιλαμβάνει αυτές τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, όπως
μετανάστευση, θέματα ασφάλειας και άμυνας. Περιλαμβάνει, βέβαια, και την
αναγκαιότητα να έχουμε μακροχρόνιους και σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Τι αλλάζει, λιγάκι να δούμε. Αλλάζει, καταρχήν στη δομή του προϋπολογισμού αυτού,
όπου πια δεν έχουμε πέντε κεφάλαια, έχουμε εφτά, αλλάζει λίγο, μετατοπίζεται και λιγάκι
η βαρύτητα, αν θέλετε έτσι, προς αυτές τις νέες προκλήσεις που αναφέρθηκαν, με
περισσότερους πόρους δηλαδή για καινοτομία, για άμυνα, ασφάλεια, μετανάστευση.
Όμως, ταυτόχρονα και μείωση των πόρων για την πολιτική συνοχής, περίπου 10% και για
την κοινή αγροτική πολιτική περίπου 17%. Όμως αυτή, εντός εισαγωγικών, αποδυνάμωση
λίγο της πολιτικής συνοχής δεν περιορίζεται μόνο στους πόρους της, αλλά και στην ένταξή
της σε αυτό που ονομάζουμε υπο-οροφή και όχι υποκεφάλαιο, όπως είναι στην τρέχουσα
περίοδο, αλλά και ο διαχωρισμός της από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο
εντάσσεται σ’ ένα άλλο υποκεφάλαιο που λέγεται κοινωνική συνοχή.
Και με διακριτό προϋπολογισμό 100 δις, οποίος όμως δεν γνωρίζουμε ακόμα πώς θα
κατανεμηθεί στα κράτη – μέλη. Ανακοινώθηκε και η μεθοδολογία κατανομής των πόρων
της πολιτικής συνοχής στις Περιφέρειες και προβλέπεται για την Ελλάδα 19,2 δις σε τιμές
του 2018, έναντι 17,8 δις σε τιμές πάλι του ’18 που έχει λάβει την τρέχουσα
προγραμματική περίοδο. Ωστόσο όμως γίνεται προσπάθεια από τη χώρα μας για αύξηση
αυτών των πόρων.
Τώρα οι Περιφέρειες κατανέμονται πάλι σε τρεις κατηγορίες:
Οι λιγότερο αναπτυγμένες, με λιγότερο από 75% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σε σχέση με το
μέσο όρο της Ευρώπης των 27. Τι αλλάζει; Αλλάζει ο τρόπος κατανομής των Περιφερειών
σε Περιφέρειες Μετάβασης και περισσότερο αναπτυγμένες, όπου πια δεν υπάρχει το
πλαφόν 90, αλλά 100%. Άρα 75 100% είναι οι περίφημες Περιφέρειες σε μετάβαση και
πάνω από 100% οι περισσότεροι αναπτυγμένες.

Αυτό τι σημαίνει για εμάς; Σημαίνει 11 Περιφέρειες της Ελλάδας είναι στην κατηγορία των
λιγότερο αναπτυγμένων και 2 Νότιο Αιγαίο, Αττική στην κατηγορία των Περιφερειών σε
μετάβαση.
Τώρα στα κριτήρια κατανομής των πόρων, εκτός από το …. που δεσπόζει και την ανεργία
που έχει χρησιμοποιηθεί, τον πληθυσμό και την εκπαίδευση, προστίθενται δύο νέα
κριτήρια, που είναι η μετανάστευση και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Παραδόξως
η χώρας μας έχει μηδενικό όφελος απ’ αυτά τα κριτήρια και γίνεται εδώ προσπάθεια
φυσικά στη διαπραγμάτευση που έχει ξεκινήσει, προσπάθεια αυτά να αλλάξουν, αν το
θέλετε έτσι, όχι τα κριτήρια μόνο αλλά και κάποια σημεία της μεθοδολογίας.
Τώρα, για τους κανονισμούς πολύ γρήγορα, οι παλιοί γνωστοί 11 θεματικοί στόχοι
συγκεντρώνονται σε 5 πολιτικές προτεραιότητες, πολιτικούς στόχους. Ο θεματικός στόχος
11 Διοικητική Μεταρρύθμιση δεν υπάρχει μέσα σ’ αυτούς τους 5, αλλά προβλέπεται
ειδικός προϋπολογισμός για διαρθρωτικές αλλαγές με κεντρική διαχείριση, τουτέστιν τη
διαχείριση από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η αγαπημένη θεματική συγκέντρωση δίνει έμφαση στην έρευνα καινοτομία και ενίσχυση
μικρομεσαίων, με 35% των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,
του ΕΤΠΑ, να πρέπει να συγκεντρωθούν εκεί, το 30% σε πράσινες δράσεις περιβάλλοντος,
ενέργειας και κλιματικής αλλαγής και το 35% του ΕΤΠΑ για δίκτυα μεταφορών και άλλες
υποδομές.
Το κομμάτι που ανέφερε η κα Αικατερινιάδου, που αφορά τις ολοκληρωμένες χωρικές
παρεμβάσεις, βεβαίως και ενισχύεται και συνεχίζει γιατί αποτελεί κι ένα πολύ μεγάλο
ενδιαφέρον για τους δικαιούχους από τοπικές κοινωνίες στις Περιφέρειες. Προβλέπεται
δέσμευση λοιπόν 6% των πόρων του ΕΤΠΑ, αντί 5% που υπάρχει στην τρέχουσα περίοδο.
Οι διαπραγματεύσεις είναι δύσκολες, όπως αναμενόταν, υπάρχουν σημαντικές διαφορές
μεταξύ των κρατών – μελών αλλά και των κρατών – μελών με την Επιτροπή. Στην ίδια
διαπραγμάτευση, ενδεικτικά αναφέρω, φυσικά τη μείωση των πόρων των παραδοσιακών
πολιτικών συνοχής και αγροτικής πολιτικής, τα μειωμένα ποσοστά σε συγχρηματοδότησης
και προκαταβολών σε συνδυασμό με την επαναφορά του κανόνα Ν+2, αντί του Ν+3 που
ισχύει σήμερα.
Πληθώρα, πάλι, αιρεσιμότητων όμως, που δεν έχουν περίοδο εκπλήρωσης και ισχύουν
από την 1η μέρα του 2021. Άρα λοιπόν είναι όντως μια απαιτητική διαβούλευση, όπως
απαιτητική θα είναι και η προετοιμασία και ο σχεδιασμός του νέου ΕΣΠΑ και των
προγραμμάτων της νέας περιόδου.
Τελειώνοντας, λέγω, θα συνεργαστούμε. Η συνάδελφος από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό
Ταμείο κα Χριστοφή θα μιλήσει λιγάκι για ότι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Ευχαριστούμε πολύ και πριν κα Χριστοφή κάνετε την παρουσίαση
για το Κοινωνικό Ταμείο, θα παρακαλούσα να απαντήσετε στον εκπρόσωπο της ΕΣΑΜΕΑ
για την παράταση των ΚΔΗΦ και να αναφερθείτε και στη διαβούλευση που υπάρχει για τις
στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης.

Κατερίνα Χριστοφή, εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού δράσεων ΕΚΤ
(ΕΥΣΕΚΤ): Και πάλι καλημέρα. Να αναφερθούμε πρώτα για τις παρατάσεις των Κέντρων
Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας στις κατευθύνσεις του αρμόδιου Υπουργείου, που
είναι το Υπουργείο Εργασίας, ο Τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Είναι η παράταση της
υλοποίησης των Κέντρων Διημέρευσης για τρία πρόσθετα έτη, αρχής γενομένης από το
2019.
Στο πλαίσιο αυτό αναμένουμε εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος, άμεσα, και στο
πλαίσιο της συνεργασίας μας που έχουμε με τις υπόλοιπες Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού και ιδιαίτερα με την ΕΥΘΥ, να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές, οδηγίες στις
Διαχειριστικές Αρχές και βέβαια και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης το ΠΕΠ Κεντρικής
Μακεδονίας, για τον τρόπο που θα γίνει η παράταση, πώς θα γίνει, αν θα είναι απόφαση
ένταξης, τροποποίηση απόφασης ένταξης, εάν θα χρειαστεί καινούργια πρόσκληση και τα
λοιπά.
Τώρα όσον αφορά την ενεργοποίηση των στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης. Πάλι
πρόσφατα, πριν 15 ημέρες σχεδόν, σε συνεργασία με την επιτελική δομή του Υπουργείου
Εργασίας έχουμε στείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία επιστολή διαβούλευσης για την
έναρξη της ενεργοποίησης των στεγών. Αυτή η επιστολή ήταν στα πλαίσια της, επειδή
είναι κοινωνική δομή, υπήρχε μια αυτοδέσμευση στα επιχειρησιακά προγράμματα στα
ΠΕΠ για διαβούλευση πριν την ενεργοποίηση.
Περιμένουμε την απάντηση και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία και οι
κατευθύνσεις του Υπουργείου για την εξειδίκευση, για τη σχετική εξειδίκευση. Να
αναφέρω ότι η δράση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική για την
αποϊδρυματοποίηση, που το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση σ’ αυτό,
έχει μέχρι τώρα δώσει και γι’ αυτό το λόγο έχει βγάλει από το 2014, αν θυμάμαι καλά,
ειδικές κατευθυντήριες γραμμές μέσω μια ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων, με στόχο τη
μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στην φροντίδα στο πλαίσιο της Τοπικής
Κοινότητας.
Και συνδέει πλέον αυτό και με τα Κέντρα Κοινότητας. Δεν είναι τυχαίο που συνεχίζει στο
νέο κανονισμό, στην πρόταση να έχει ειδική μνεία για τις δράσεις αυτές, ειδική μνεία και
θεωρεί και κρίνει ότι θα πρέπει τα κράτη – μέλη να στηρίξουν συμπληρωματικές δράσεις
για τη μετάβαση αυτή. Αυτά όσον αφορά τις δύο δράσεις.
Να ξεκινήσω την παρουσίασή μου, θα σας παρουσιάσω κάποια βασικά στοιχεία από την
πρόταση του νέου κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και να ξεκινήσουμε με
την αιτιολογική έκθεση, το προοίμιο της πρότασης, μέσα στο οποίο περιγράφονται βασικά
οι στόχοι και οι προτεραιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για τη νέα
προγραμματική περίοδο, που είναι συνέχεια της προηγούμενης.
Στο πλαίσιο αυτό το ΕΚΤ υποστηρίζει πολιτικές και προτεραιότητες που έχουν στόχο τη
συμβολή για τη δημιουργία της πλήρους απασχόλησης, τη βελτίωση της πληρότητας και
της παραγωγικότητας στην εργασία, την αύξηση της γεωγραφικής και επαγγελματικής
κινητικότητας των εργαζομένων εντός της Ένωσης, τη βελτίωση των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και υγείας.

Ο γενικότερος στόχος της πολιτικής περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την προώθηση μιας
αποδοτικότερης και πιο ανθεκτικής κοινωνικής Ευρώπης, είναι ο στόχος πολιτικής 4 του
γενικού κανονισμού, είναι ο τέταρτος από τους πέντε. Έχουμε ένα στόχο πολιτικής πλέον,
θα αναφερθώ και αργότερα σ’ αυτόν.
Περιλαμβάνει επίσης, να αναφερθούμε, στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα
κοινωνικών δικαιωμάτων και θα συμβάλλει επίσης στην υλοποίηση των κατευθυντήριων
γραμμών και των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού εξαμήνου και θα βοηθήσει επίσης τη συμβολή στην ένταξη των υπηκόων
τρίτων χωρών που είναι πλέον σαφές μέσα στον κανονισμό.
Θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι σημαντικό, ότι ο κανονισμός ΕΚΤ plus, ΕΚΤ συν, είναι
συμπληρωματικός του γενικού κανονισμού και προκειμένου να κατανοηθεί ο τρόπος και
οι προϋποθέσεις αξιολόγησης, σχεδιασμού, χρηματοδότησης, προγραμματισμού, όλοι οι
γενικοί όροι εφαρμογής της νέας προγραμματικής, θα πρέπει να μελετηθούν σε
εισαγωγικά, σε σχέση με το γενικό κανονισμό που είναι και η ομπρέλα, θα μπορούσαμε να
πούμε, της διαχείρισης.
Βασική αλλαγή, γι’ αυτό λέγεται και ΕΚΤ plus, γιατί αφορά τη συγχώνευση πέντε ταμείων.
Είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και συμπεριλαμβάνει την Πρωτοβουλία για την
Απασχόληση Νέων ΠΑΝ ή …. όπως το λέμε, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας στους
Απόρους το ΤΕΒΑ, το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και την
Κοινωνική Καινοτομία, ίσως το γνωρίζετε ως …… και το Πρόγραμμα για τη δράση της
Ένωσης στον τομέα της Υγείας, το λεγόμενο Πρόγραμμα για την Υγεία.
Τώρα για ποιο λόγο έχει γίνει αυτή η συγχώνευση, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση,
στόχος της συγχώνευσης είναι να υπάρχει βασικά ένας εξορθολογισμός, μία απλούστευση
και μια συνέργεια μεταξύ των ταμείων.
Θα δώσω λίγο βάση σ’ αυτή τη διαφάνεια, εδώ πέρα βλέπουμε το πράσινο μέρος είναι
αυτό που σας ανέφερα ο στόχος πολιτικής 4. Στόχος πολιτικής είναι αυτό που λέμε μέχρι
τώρα, στην τωρινή περίοδο θεματικός στόχος. Όπως είπαμε είναι 5 οι θεματικοί, οι στόχοι
πολιτικής. Το ΕΚΤ + αφορά το στόχο πολιτικής 4.
Σε αυτό κάτω από αυτόν το στόχο πολιτικής έχουμε 11 ειδικούς στόχους. Οι ειδικοί στόχοι
είναι οι τωρινές επενδυτικές προτεραιότητες, οι οποίες μοιράζονται θα μπορούσαμε να
πούμε, σε τρία βασικά πεδία.
Το πρώτο πεδίο είναι η απασχόληση, που είναι ο ειδικός στόχος 1 έως 3, πάνω – πάνω.
Το δεύτερο είναι η εκπαίδευση, που είναι οι ειδικοί στόχοι 4 έως 6.
Και το τρίτο πεδίο είναι η ένταξη, που είναι 7 έως 11 συμπεριλαμβανομένης της υγείας.
Θα ήθελα εδώ να κάνω μια ειδική αναφορά στον 8, αν θυμάμαι καλά, ναι στον 8 που ρητά
αναφέρεται και η ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών μαζί με τους Ρομά.
Από κάτω στο μπλε πλαίσιο, θα δείτε ότι το ΕΚΤ επίσης συμβάλλει σε άλλους ειδικούς
στόχους του γενικού κανονισμού, που βρίσκονται κάτω από τους στόχους πολιτικής για
την πιο έξυπνη και πράσινη Ευρώπη.

Να κάνουμε και μια αναφορά στις οριζόντιες αρχές, που σίγουρα θα ενδιαφέρει και τον
εκπρόσωπο της ΕΣΑΜΕΑ, μέσα σ’ αυτές είναι, όπως γνωρίζουμε και από την τωρινή
προγραμματική περίοδο, είναι η ισότητα των φύλων, είναι οι ίσες ευκαιρίες, δηλαδή
καμία δράση χρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν πρέπει …..
υποχρεωτικά δεν προωθεί τις διακρίσεις και σημαίνει ίσες ευκαιρίες για όλους.
Να πάμε στην επόμενη για τη θεματική συγκέντρωση, είναι το Άρθρο 7 του κανονισμού.
Καταρχάς να αναφερθούμε ότι πλέον οι πόροι του ΕΚΤ+ θα πρέπει να επικεντρωθούν στο
εθνικό πρόγραμμα, στις προσκλήσεις που προσδιορίζονται στο εθνικό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων.
Η συνάδελφός μου, η κα Λάγια αναφέρθηκε ότι δίνεται μια προτεραιότητα στις
διαρθρωτικές αλλαγές και βέβαια να λαμβάνουν υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα
κοινωνικών δικαιωμάτων. Εκτός αυτού, θα πρέπει να διαθέσουν ένα κατάλληλο ποσό
πόρων για την υποστήριξη των ειδικών συστάσεων ανά κράτος – μέλος, στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού εξαμήνου.
Επίσης, βασικό είναι να διαθέσουν τουλάχιστον 25% για την κοινωνική ένταξη, που είναι
δηλαδή οι ειδικοί στόχοι 7 έως 11, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης των υπηκόων των
τρίτων χωρών. Επίσης, μέσα σ’ αυτό το 25% πρέπει τουλάχιστον ένα 2% να διατίθεται για
τις δράσεις τους τωρινού ΤΕΒΑ, που είναι η υλική στέρηση.
Βέβαια εδώ ο κανονισμός λέει ότι επειδή αναγνωρίζει ότι υπάρχουν διάφορα επίπεδα
φτώχειας στα επιμέρους κράτη – μέλη, με αιτιολογημένη τεκμηρίωση, με τεκμηρίωση
μπορεί αυτό να δοθεί, εκτός από την υλική στέρηση και για δράσεις υπέρ των απόρων.
Επίσης να αναφερθώ για τους …., ότι υπάρχει μια ρήτρα αν το ποσοστό νέων ηλικίας 15
έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης εκπαίδευσης ή κατάρτισης είναι πάνω
από το μέσο όρο της Ένωσης το 2019, προγραμματίζονται πόροι μίνιμουμ 10% για το
διάστημα ’21-’25. Και αν αυτό το ποσοστό παραμένει υψηλό μέχρι το 2024
προγραμματίζονται και άλλοι πόροι πρόσθετοι, 10% πάλι για το διάστημα ’26-’27.
Να αναφέρω εδώ πέρα, ότι υπάρχουν μετά στα επόμενα Άρθρα, τα 9 έως 13, αναφέρει ότι
θα πρέπει τα επιχειρησιακά προγράμματα να αφιερώσουν ξεχωριστούς άξονες
προτεραιότητας για κάποιες δράσεις. Μέσα σ’ αυτό για το ΤΕΒΑ, για τις δράσεις του ΤΕΒΑ,
θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστός άξονας.
Το ίδιο για το ….. το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον ειδικό στόχο 1, τον πρώτο ειδικό
στόχο και το ίδιο για τις ειδικές συστάσεις και για τα ευρωπαϊκά εξάμηνα, που μπορεί να
αντιπροσωπεύει έναν ή περισσότερους στόχους.
Και επίσης για την κοινωνική καινοτομία, τον κοινωνικό πειραματισμό και τα CLLD, τα
λεγόμενα ΤΑΠΤΟΚ. Μερικά λόγια για την επιλεξιμότητα, δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες
για αγορά γης, ακινήτων, υποδομών, είναι επιλέξιμη η αγορά επίπλωσης, εξοπλισμού και
οχημάτων, μόνο εάν η αγορά είναι αναγκαία για τον στόχο της πράξης ή αν τα αντικείμενα
αυτά έχουν αποσβεστεί πλήρως ή η αγορά τους είναι η πλέον οικονομική λύση.
Να πούμε και για την άμεση δαπάνη του προσωπικού, ότι μπαίνει ένας όρος ότι δεν
πρέπει να είναι υψηλότερη από το 100% της συνήθους αμοιβής για το συγκεκριμένο
επάγγελμα στο κράτος – μέλος βάσει των στοιχείων της Eurostat.

Τέλος, να πούμε για τους δείκτες, είναι το Άρθρο 15 ότι εξακολουθεί να υπάρχει
δυνατότητα χρήσης κοινών και ειδικών δεικτών. Οι κοινοί δείκτες μειώνονται, να αναφέρει
ότι υπάρχει η ρήτρα χρήσης διοικητικών δεδομένων, για σκοπούς παρακολούθησης και
αξιολόγησης ώστε να επιτρέπεται στις Διαχειριστικές Αρχές να αποκτούν τα απαιτούμενα
δεδομένα, σε συμφωνία με τις διατάξεις του κανονισμού CDPR.
Είναι ο 679 του 2016 για τα προσωπικά δεδομένα, θα τον έχετε ακούσει το τελευταίο
χρονικό διάστημα. Οι κοινοί δείκτες που είναι στο παράρτημα 1 του κανονισμού, από 32
γίνονται 23.
Δεν υπάρχουν πρόσθετοι δείκτες για την πρωτοβουλία, για την ΠΑΝ, Πρωτοβουλία για την
Απασχόληση των Νέων και υπάρχει και η δυνατότητα εκτίμησης των τιμών των δεικτών
για τα μειονεκτούντα άτομα από τους δικαιούχους εάν δεν συλλέγονται από διοικητικές
πηγές.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω
πληροφόρηση. Ευχαριστώ.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάποια παρέμβαση; Κε Θάνου
θέλετε να πείτε κάτι;
Παναγιώτης Θάνου, Υπεύθυνος Προγράμματος Μονάδας Ελλάδας-Κύπρου Γενικής
Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής: Δεν έχω να προσθέσω κάτι, νομίζω οι συναδέλφισες από το Υπουργείο ήταν
και οι δύο εξαιρετικότατες, με πολύ συνοπτική παρουσίαση του διακυβεύματος, την μετά
2014-2020 εποχή. Όπως είπε ο Γιώργος Λογοθέτης στην εισαγωγή του παρέα μας το πρωί,
η προσπάθεια είναι να κλείσει ο προϋπολογισμός το ’21-’27 και μαζί με τον
προϋπολογισμός και ο νέος κανονισμός πολιτικής συνοχής μέχρι τον Μάη του ’19, τότε
που έχουμε τις Ευρωεκλογές.
Απλά ένα νέο στοιχείο, όσον αφορά την πορεία των διαπραγματεύσεων άμεσα στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις ελληνικές αρχές. Στο παρελθόν γνωρίζετε η Γενική
Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής σε συνεργασία με τις άλλες Γενικές Διευθύνσεις
έστειλαν στις ελληνικές αρχές το λεγόμενο position paper, το οποίο αντανακλούσε τις
θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές ή τα πεδία στη
χρηματοδότηση της περιόδου.
Αυτή τη φορά δεν θα υπάρξει position paper. Τι θα υπάρξει; Θα υπάρξει η έκθεση του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, το οποίο θα
δημοσιευθεί κάποια στιγμή τον Φλεβάρη του ’19, όπου εκεί μέσα σ’ ένα τρισέλιδο –
τετρασέλιδο η πολιτική συνοχής φιλοξενείται και αυτό το κείμενο θα αποτελέσει τη βάση
των διαπραγματεύσεων με τις ελληνικές αρχές.
Δεν έχω κάτι να προσθέσω αυτή τη στιγμή, νομίζω ήταν λίγο πρώιμο να… Ευχαριστώ πολύ.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Ο κος Λογοθέτης.

Γιώργος Λογοθέτης, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής
(ΕΥΣΕ): Ναι, ευχαριστώ. Να πούμε κι εμείς κάποια πράγματα, βλέποντας πιο
μακροσκοπικά και τη νέα προγραμματική, όπως ακούσαμε δεν θα έχουμε κανόνα Ν+3 θα
έχουμε κανόνα Ν+2. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα ή δυσκολεύουν ακόμα
περισσότερο.
Έχουμε μικρότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης σε όλα τα προγράμματα. Έχουμε
μικρότερες προκαταβολές και έχουμε περισσότερους πόρους. Αυτό σημαίνει ότι θα
έχουμε μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση του εθνικού ΠΔΕ. Και θα έχουμε πολύ πιο μεγάλα
προγράμματα να διαχειριστούμε, λαμβάνοντας υπόψη και τους περισσότερους πόρους.
Να πούμε ένα μικρό παράδειγμα, αν υποθέσουμε το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
ακολουθούσε τον κανόνα Ν+3. Πηγαίνοντας με τον κανόνα αυτό θα έπρεπε το τελευταίο
έτος, που είναι το 2020-2023 να απορροφήσει το 48% του προγράμματός του. Δηλαδή 483
εκατομμύρια ευρώ.
Αν βάλουμε και υποθέσουμε ότι το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας θα έχει και ένα νέο
πρόγραμμα, το ίδιο όχι μεγαλύτερο θα πρέπει για να καλύψουμε τον κανόνα Ν+2 της νέας
προγραμματικής να έχουμε ακόμα άλλο ένα 6% σαν δαπάνες. Που σημαίνει 540
εκατομμύρια το 2023.
Απλώς τα λέμε όλα αυτά, γιατί είναι αλληλένδετα, είναι αυτό το οποίο είπαμε ότι πρέπει
να επιταχύνουμε κάποιες διαδικασίες για να μπορέσουμε να μην φτάσουμε στο οριακό
Ν+3, δεν μας καλύπτει. Σίγουρα θα έχουμε απώλεια πόρων, γιατί ένα πρόγραμμα έχει μία
δυνατότητα χρηματοδότησης συγκεκριμένη. Είναι αδύνατο να περάσουμε 540
εκατομμύρια ευρώ σε μία χρονιά και υπάρχουν όμως προγράμματα, τα οποία τη στιγμή
αυτή οριακά ή μπορεί και να μην καλύπτουν τον κανόνα Ν+3. Αυτό είναι ένας κανόνας.
Τώρα προσπαθούμε εμείς σαν Υπουργείο Οικονομίας και έχουμε ετοιμάσει μια εγκύκλιο
για να ωριμάσουμε έργα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ώριμα έργα για τη νέα
προγραμματική. Είμαστε σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, με την Διεύθυνση
Δημοσίων Επενδύσεων και εμείς ώστε να δούμε και να αξιολογήσουμε νέες προτάσεις
νέων έργων, για να μπορέσουμε να τα χρηματοδοτήσουμε.
Επίσης ακόμα ένα σημείο που πρέπει να πούμε είναι ότι έχουμε και το μηχανισμό της
κεντρικής διαχείρισης, το μηχανισμό του …….. την Ευρώπη, είναι το ΣΕΦ το γνωστό. Και
εκεί οι πόροι είναι σημαντικά μεγαλύτεροι. Στην τρέχουσα περίοδο, συνολικά, σαν κράτη –
μέλη είναι περίπου 30 δις.
Τη νέα προγραμματική περίοδο γίνονται 42 δις, βάζουμε μέσα κι ένα πρόγραμμα
στρατιωτικής κινητικότητας, αν το λέω σωστά, περίπου 7 δις. Σαν κράτος – μέλος εμάς σε
ποσό στην τρέχουσα περίοδο είναι 580 εκατομμύρια ευρώ, την έχουμε καλύψει με
σημαντικά και ώριμα έργα.
Τη νέα προγραμματική περίοδο θα έχουμε καινούργιους πόρους, μπορεί να υποθέσουμε
τους ίδιους. Πραγματικά το φορτίο γίνεται τεράστιο, δηλαδή θα έχουμε να διαχειριστούμε
σε μία προγραμματική περίοδο περίπου ποσό κοινοτικής συνδρομής της τάξης των 30 δις.
Άρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Απλώς το λέμε αυτό για να καταλάβουμε ότι
οι διαδικασίες, όλα αυτά, οι ενέργειες γίνονται, να ολοκληρώσουμε τα προγράμματα και

τον προγραμματισμό μας, αλλά πρέπει να σκεφτούμε λίγο μακροπρόθεσμα, ώστε να μην
βρεθούμε προ εκπλήξεων και χάσουμε πόρους είτε από την τρέχουσα περίοδο, λόγω των
δύσκολων απαιτήσεων και της ενεργοποίησης, η οποία ναι μεν πάει πάρα πολύ καλά το
τελευταίο διάστημα, αλλά να προετοιμαστούμε και για τη νέα προγραμματική.
Ευχαριστώ πολύ.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: Υπάρχει άλλη παρέμβαση; Ήθελα να κάνω εγώ μια τοποθέτηση,
σε σχέση με τους κανονισμούς της νέας προγραμματικής περιόδου. Οι κανονισμοί κάθε
φορά για την επόμενη προγραμματική περίοδο σχεδιάζονται και εξελίσσονται, όταν τα
προγράμματα τουλάχιστον στην Ελλάδα, έχουν αρχίσει να βρίσκουν το βηματισμό τους.
Αυτό συμβαίνει και τώρα. Σχεδιάζονται λοιπόν οι νέοι κανονισμοί όταν τα εν εξελίξει
προγράμματα έχουν λύσει πιθανόν τα θέματά τους, τα οποία έχουν προκύψει εξαιτίας του
σχεδιασμού των προηγούμενων κανονισμών. Και υπάρχει κάθε φορά και με την
ανακοίνωση αυτών των κανονισμών από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μαζί με
την κατανομή, όταν ανακοινώθηκε, ανακοινώθηκε και το φοβερό ζήτημα που πάντα
ανακοινώνεται του simplification, το οποίο και δεν μεταφράζεται.
Δεν θέλω να πω ότι δεν έχουμε ευθύνη και όλοι εμείς που κάνουμε διαχείριση πιο πολύ
και δεν συμμετέχουμε κάπου στο σχεδιασμό των κανονισμών, γιατί δεν μεταφέρουμε
αυτή την εμπειρία μας και από εκεί ξεκίνησα, ότι χρονικά πιθανόν και να μη μας
επιτρέπεται και να μην είναι και το πεδίο αναφοράς.
Ένα παράδειγμα θέλω να πω, με αφορμή την παρουσίαση που έγινε τώρα, την σημειακή,
λέμε ότι από τους 31 θα πάμε σε 23 δείκτες, τρομερή απλοποίηση. Και αυτή η
προγραμματική και η επόμενη, αν συνεχιστεί έτσι, διακατέχεται από δεικτολαγνεία και αν
αυτό είχε κάποιο αποτέλεσμα να ήταν αποδεκτό.
Οι συνάδελφοι γράφουν μυθιστορήματα για την ταυτότητα κάθε δείκτη, 30 σελίδες,
προσδιορίζουμε την ταυτότητα και πραγματικά δεν γνωρίζουμε αυτό συνεισφέρει κάπου,
διότι προφανώς πρέπει να μετράμε και προφανώς πρέπει να έχουμε αξιολογήσεις, αλλά
πάντως μ’ ένα άλλο τρόπο.
Επίσης το θέμα των αιρεσιμοτήτων, το οποίο περιγράφεται κι αυτό απλά, αλλά θα έχει μία
εφαρμογή από την αρχή του προγράμματος, δεν ξέρω ποια θα είναι και δεν ξέρω τι θα μας
επιτρέψει να σχεδιάσουμε, πάντως η κοινή πρακτική λέει ότι όταν ερχόμαστε πια να
σχεδιάσουμε, εντός εισαγωγικών, στο χαμηλό επίπεδο το δικό μας των Διαχειριστικών
Αρχών, με αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί και έρχονται ως ρετσέτες πλέον, να μπαίνουν
στα προγράμματα, είμαστε προ αδιεξόδου.
Διότι υπάρχουν χρονικά περιθώρια, το ζήτημά μας είναι να φύγουν και να εγκριθούν τα
προγράμματα και συμπεριλαμβάνουμε ότι έρχεται, χωρίς πολλές φορές να γίνεται και
αντιληπτό.
Θα έλεγα λοιπόν ότι, επειδή όντως ξεκινάμε νωρίς, ότι θα είναι καλά όλοι μας, δεν βγάζω
τις Διαχειριστικές απ’ έξω, τις βάζω μέσα, να συνεργαστούμε για να προσδιορίσουμε ποια
είναι αυτά τα ζητήματα τα οποία θα επιφέρουν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των
προγραμμάτων οι καινούργιοι κανονισμοί.

Θα περάσουμε τώρα στις αποφάσεις – συμπεράσματα, τα οποία τα βλέπετε κι εσείς,
συγκλήθηκε η Επιτροπή, θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω για την παρουσία σας και
εμείς κάναμε μια προσπάθεια πριν τη σύγκληση για την παρουσία των εκπροσώπων, η
οποία είναι πιο ικανοποιητική από τις προηγούμενες Επιτροπές Παρακολούθησης, γιατί
δεν έχει νόημα να είμαστε εκπρόσωποι και να μην είμαστε στην Επιτροπή.
Άρα έχουμε σε σύνολο 40, 31 μέλη και 16 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου και να
ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία τους στους εκπροσώπους που έχουμε ορίσει των
βιώσιμων στρατηγικών ανάπτυξης και των ΤΑΠΤΟΚ που είναι εδώ σήμερα.
Έγινε η έγκριση πρακτικών, η εισήγηση του Προέδρου, η παρουσίαση της υλοποίησης,
βλέπετε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα οριζόντια θέματα.
Στην πραγματικότητα έχουμε δύο αποφάσεις να συμφωνήσουμε, η μία αφορά όπως σας
εξηγήσαμε την εξειδίκευση και τα κριτήρια επιλογής των επιπλέον 20 εκατομμυρίων, για
τη συνεισφορά του προγράμματός μας στη δράση του ΕΠΑΝΕΚ. Και την έγκριση της
πορείας υλοποίησης και του προγραμματισμού των δράσεων πληροφόρησης και
επικοινωνίας για το 2018 και το 2019.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ. Τον καθένα από την
πλευρά του και από το ρόλο που έχει με το φορέα του, τόσο τους συναδέλφους των
Επιτελικών και των Διαχειριστικών και των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, τους
εκπροσώπους των φορέων, τους εκπροσώπους των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης, που ξέρουμε ότι είναι δύσκολες οι διαδικασίες και τον εκπρόσωπο του ΚΕΠΑ,
τον οποίο τον βλέπω εδώ και είναι το νέο μέλος του ΕΦΕΠΑΕ; Ναι αλλά εμείς εδώ έχουμε
το ΚΕΠΑ, που θα είναι και το νέο μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης για την άψογη
συνεργασία που έχουμε.
Σας ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε τώρα στο χώρο του εστιατορίου για ένα ελαφρύ
γεύμα.

