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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  

 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ 2014 -2020 

 

1.  Πορεία υλοποίησης του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 -2020 

(ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής,  Δ.  Δρόσης, Προϊστάμενος)  

 

2.  Εφαρμογή της Εξειδίκευσης του Ε. Π. «ΑΤΤΙΚΗ»  2014-2020 –

Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 2018 και  επίτευξη στόχων 

του προγράμματος   

(ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας  Αττικής,  Α. Σπηλιώτης, Προϊστάμενος 

Μονάδας Α)  

 

3.  Εξειδίκευση νέων Δράσεων -  Μεθοδολογία και Κριτήρια  

επιλογής πράξεων  

(ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής,  Β. Αμέντα,  Στέλεχος Μονάδας 

Α)  

 

4.  Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης της Στρατηγικής  για 

την Έξυπνη Εξειδίκευση (ΚΕΚΠΑ, Π. Ποδάρας,  Συντονιστής 

Δομής Διακυβέρνησης της RIS3)  

 

5.  Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των Στρατηγικών  

Β.Α.Α. στο πλαίσιο των Ο.Χ.Ε. (Αστικές Αρχές)  

 

6.  Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης της Στρατηγικής  για 

την Πληροφόρηση και την Επικοινωνία του Προγράμματος   

(ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής,  Α.  Μαυρογονάτο υ, Στέλεχος  

Μονάδας Α)  

 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

 

1.  Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων 

θεμάτων  
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• Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ –  

(οικονομική  πρόοδος /  ενέργειες επιτάχυνσης της εφαρμογής /  

θεματικοί στόχοι /  θεματική συγκέντρωση) (ΕΥΣΕ, Ε. 

Βουμβουράκη, Στέλεχος Μονάδας Δ)  

• Διαδικασία κατανομής αποθεματικού επίδοσης (ΕΥΣΣΑ, Π. 

Μητσούλα,  Στέλεχος Μονάδας Β)  

• Παρουσίαση βασικών δράσεων του ΕΚΤ στο σύνολο των 

ΠΕΠ και  συνοπτική ενημέρωση για τους Κοινούς δείκτες  

μακροπρόθεσμων  αποτελεσμάτων (ΕΥΣΕΚΤ, Ν. Κονταράτου,  

Στέλεχος Μονάδας Β)  

• Συνοπτική ενημέρωση για τις ενέργειες αξιοποίησης 

υπηρεσιών  Διαλειτουργικότητας και επικοινωνίας του ΟΠΣ με 

τα πληροφοριακά  συστήματα των διοικητικών πηγών 

(ΕΥΟΠΣ, Ε.  Χριστοπούλου, Στέλεχος  Μονάδας Α)  

• Ενημέρωση σχετικά με τη διαπραγμάτευση της νέας 

Προγραμματικής  Περιόδου 2021 -2027 & συνοπτική 

παρουσίαση της 1ης εγκυκλίου  σχεδιασμού 2021 -2027 

(ΕΥΣΣΑ, Σ. Ζησοπούλου,  Προϊσταμένη Μονάδας Β)  

 

2.  Άλλα θέματα  

• Πρόοδος υλοποίησης έργων στο πλαίσιο της εκχώρησης 

πόρων του  Ταμείου Συνοχής (ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής,  Β. 

Σταμάτης, Ε.  Παπαβασιλόπουλος,  Στελέχη Μονάδας Α)  

• Παρουσίαση έρευνας σχετικά με τη λειτουργία των Κέντρων 

Κοινότητας  (SocialNetwork) 

• Ενημέρωση σχετικά με το Σύμφωνο Ακεραιότητας (ΕΥΔΕΠ 

Περιφέρειας  Αττικής,  Φ.  Στεφάνου,  Στέλεχος Μονάδας Β1)  

 

 

************* 
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Κα ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ:  

Κυρίες και κύριοι  καλημέρα σας.  Είμαι η Ερμίνα Κυπριανίδου.  Είμαι 

Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ 

Αττικής.  Σας καλωσορίζω και σας  καλημερίζω και καλές εργασίες 

στην 5η Επιτροπή Παρακολούθησης του «Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ»  2014 -  2020.   

Θέλω πριν συνεχίσουμε να δώσω το λόγο για μία παρέμβαση 

στην Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων της ΜΟΔ, την κυρία Ζέρβα. 

Παρακαλώ έχετε το λόγο κυρία Ζέρβα.  

Κα ΖΕΡΒΑ:  

Ευχαριστώ πολύ καταρχάς που μας δώσατε το λόγο τόσο νωρίς ,   

δηλαδή πριν αρχίσετε τ ις  εργασίες .  Όπως είπατε ,  ε ίμαι η Πρόεδρος του 

Συλλόγου Εργαζομένων στη ΜΟΔ. Το θέμα της παρέμβασής μας,  έχει  

να κάνει  με την έγκριση της συλλογικής μας σύμβασης .   

Επί 1,5 χρόνο ήμασταν σε διαπραγμάτευση με τη διοίκηση της  

ΜΟΔ και καταλήξαμε στις  12/4
ο υ

  να υπογράψουμε συλλογική 

σύμβαση ,  η οποία με βάση το νόμο όμως πρέπει  να πάρει έγκριση από 

το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους .   

Και έχουνε περάσει 2,5 μήνες και ακόμα αυτή η διαδικασία δεν  

έχει  ολοκληρωθεί .  Για την ακρίβεια ,  ενώ η ΜΟΔ έστειλε εγκαίρως τη 

συλλογική σύμβαση μαζί με την απαραίτητη έκθεση που πρέπει να τη 

συνοδεύει ,  στο Υπουργείο Οικονομίας .   

Είναι δύο μήνες στο Υπουργείο  Οικονομίας και ακόμα δεν έχει  

φύγει  για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους .  Ενώ υπάρχουν άλλες 

συλλογικές συμβάσεις όπως μάθαμε πρ οσφάτως, όπως της ΕΡΓΟΣΕ ,   

που υπογράφηκε στις  21 Μαΐου και ήδη έχει  εγκριθεί  από το Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους .   

Αυτό που θέλουμε είναι να επισπεύσει όλες τις  διαδικασίες το 

Υπουργείο,  έτσι  ώστε να φύγει  καταρχάς από το Υπουργείο 

Οικονομίας και να πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ,   

προκειμένου να εγκριθεί  και να μπορούν να ενεργοποιηθούν οι  όροι  

της σύμβασης,  οι  οποίοι  είναι πάρα πολύ βασικοί για εμάς.   

Γι’ αυτό ζητήσαμε το λόγο γι’  αυτή την παρέμβαση. Να κάνετε 

κι  εσείς  παρέμβαση προς την πολιτική ηγεσία να επισπεύσει τις  

διαδικασίες .  Εμείς  αποφασίσαμε ότι  θα κάνουμε παρεμβάσεις σε όλες  

τις  Επιτροπές Παρακολούθησης .   
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Έχει αύριο και στα Γιάννενα και στη Στερεά. Θα κάνουμε 

παράσταση διαμαρτυρίας  προς την πολιτική ηγεσία και την επόμενη 

εβδομάδα προγραμματίζουμε απεργιακές κινητοποιήσεις και  

αποκλεισμούς υπηρεσιών ,  γι’  αυτό το θέμα ,  αν δεν  έχει  προχωρήσει η 

έγκριση της συλλογικής μας σύμβασης .   

Ευχαριστώ πολύ .   

Κα ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ:  

Και  εμείς ευχαριστούμε την κυρία Ζέρβα . Γνωρίζετε ότι  είμαστε πάρα 

πάρα πολύ ευαίσθητοι και ευαίσθητες πάντα στα θέματα και στα 

αιτήματα τα δίκαια των εργαζομένων ,   ιδιαιτέρως της ΜΟΔ, χωρίς την 

συνδρομή και τη βοήθεια των οποίω ν,  δεν θα μπορούσε να είχε  

κινηθεί ,   να κινείται τίποτα .   

Επομένως είμαστε πάντα αρωγοί και όσο μπορούμε σε κάτι  να 

συνδράμουμε ,  πολύ ευχαρίστως και παρόντες και παρούσες .  

Ευχαριστούμε λοιπόν την κυρία Ζέρβα .   

Κυρίες,  κύριοι ,  πριν συνεχίσουμε με την έγκριση της η μερήσιας  

διάταξης ,   θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Φίρμπα ,   Γενική 

Διεύθυνση Υπουργείου Ανάπτυξης ,   να μας δώσει τον χαιρετισμό του 

και την παρέμβασή του.   

Κος ΦΙΡΜΠΑΣ:  

Καταρχήν,  μιας που μου δίνετε το λόγο και πριν φύγει  η Αργυρώ ,   

επειδή εκπροσωπώ εδώ Αργυρώ τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων 

και Ανάπτυξης ,   θα μεταφέρω το μήνυμα να είσαι βέβαι η.   

Όπως σου είπα και στον διάδρομο, σε εμάς έφτασε μόλις  

προχθές.  Ό,τι  αφορά τις  υπηρεσίες του ΕΣΠΑ λύθηκε σε χρόνο κατά το 

δυνατόν γρήγορο και θα μεταφέρω το μή νυμα ώστε να προωθηθεί  

περαιτέρω από τις  οικονομικές υπηρεσίες ,  που είναι η αρμοδιότητα για 

να φύγει  από εμάς και να  πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους .   

Κα ΖΕΡΒΑ:  

Απλώς να σας πω το πρόβλημα είναι  ότι  έφτασε σε σας μόλις  προχθές  

και είναι δύο μήνες στο Υπουργείο .  Δηλαδή είναι μέσα σε υπηρεσίες  

του Υπουργείου δύο μήνες και ακόμα δεν έχει  προωθηθεί .  Αυτό είναι 

ακριβώς το πρόβλημα που λέμε αυτή τη στιγμή .   

Κος ΦΙΡΜΠΑΣ:  

Θα μεταφέρω το θέμα.  

Κα ΖΕΡΒΑ:  



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

5
η 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  - 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019   

6 

Και θεωρούμε ότι  είναι θέμα πολιτικής  βούλησης .  Γιατί  πώς από το 

Υποδομών έφυγε τόσο γρήγορα;  

Κος ΦΙΡΜΠΑΣ:  

Δεν μπορώ τώρα,  μην κάνουμε διάλογο .   Εγώ σου εγγυώμαι ότι  

γυρνώντας στο Υπουργείο ,   πρόκειται να το μεταφέρω και απλά ως 

δημόσιος υπάλληλος να παρακαλέσω να μην ξεχνάμε ότι  οι  Ειδικές 

Υπηρεσίες αποτελούνται όχι  μόνο από ΜΟΔίτες,  αλλά και από 

δημόσιους υπάλληλους και όλοι ,  μαζί με τους ΜΟΔίτες ,  προσπαθούμε 

να κάνουμε τη δουλειά μας σε ένα δύσκολο και πολύ απαιτητικό 

περιβάλλον .   

Και μιλώντας γι ’  αυτό το δύσκολο και απαιτητικό περιβάλλον ,  

είναι το πρώτο που θα ήθελα να πω. Πρώτον,   να σας ευχαριστήσω που 

δεχθήκατε την πίεση του Υπουργείου μας να γίνουν οι  Επιτροπές 

Παρακολούθησης τώρα ,  ώστε να μην μείνουν όπως σε άλλες περιόδους 

προς το τέλος της χρονιάς ,  όταν όλοι θα παλεύουμε για υποβολή 

πληρωμών, ανάδειξη δαπανών, κλεισίματος του έτους και ούτω 

καθεξής .   

Το ΕΣΠΑ δεν έχει  ήσυχες περιόδους .  Μου λέγανε τότε άσ’ το για 

το φθινόπωρο .  Πέρα ότι  τότε γνωρίζαμε ότι  θα έχουμε εκλογές ,  

υπολογίζαμε ότι  θα έχουμε εκλογές ,  υπάρχει  κάτι  που πολλοί ίσως δεν  

το ξέρετε και  καλό είναι να σας ενημερώσω επ’ αυτού .   

Ότι το τέλος  Οκτωβρίου του 2019 ,  είναι η στιγμή κατά την οποία  

οφείλουν όλα τα προγράμματα και τα  κράτη  -  μέλη να υποβάλουν στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ,   είναι το απόλυτο dead  l ine,  τις  προτάσεις για  

την ανακατανομή πόρων από τους μη επιτυχημένους άξονες σε σχέση 

με το αποθεματικό επίδοσης ,  σε επιτυχημένους άξονες .   

Άρα  θα γίνει  μία διαδικασία αναθεώρησης .  Καταλαβαίνετε 

λοιπόν ,  αγαπητέ Δημήτρη ,   ότι θα έχετε πολλή δουλειά και το 

φθινόπωρο ,  μαζί θα την έχουμε τη δουλειά γ ιατί  συντονίζουμε όλη τη 

διαδικασία και άρα και εκείνη η περίοδος είναι πολύ απαιτητική .  

Ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση που κάναμε αυτή την Επιτροπή 

Παρακολούθησης σήμερα .    

Σε ό ,τι  αφορά το ΕΣΠΑ θα ήθελα να σας δώσω την συνολική 

εικόνα ,  μιας κατά το δυνατόν ικανοποιητικής έως πολύ ικανοποιητικής 

πορείας ,  σε ό ,τι  αφορά κάποια σκέλη του και σε πιο δύσκολα σημεία 

σε κάποια άλλη .   
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Εξαιρετικά ικανοποιητικό είναι το γεγονός ότι  περισσότερο από 

το 100% του ΕΣΠΑ έχει  ήδη εξειδικευθεί .   

Εξαιρετικά ικανοποιητικό και σε  επιχειρησιακούς όρους είναι ότι  

το 80% του ΕΣΠΑ έχει  ενταγμένα έργα .   

Πολύ ενθαρρυντικό ποσοστό ,  είναι επίσης το γεγονός ότι  

περίπου το 60% έχει  ήδη νομικές δεσμεύσεις ,  δηλαδή συμβάσεις .  Άρα 

μπορούμε να περιμένουμε και πληρωμές .   

Και πάμε στο δύσκολο κομμάτι που είναι οι  πληρωμές ,  δηλαδή οι  

δαπάνες ,  δηλαδή η απορρόφηση.  Είμαστε στις  ψηλές θέσεις της 

Ευρώπης ,   αλλά το 27 περίπου τοις  εκατό ,  θα έπρεπε να είναι 

υψηλότερο .   

Και αν δεν καταφέρουμε στο επόμενο διάστημα να βελτιώσουμε 

τους  ρυθμούς μας και κυρίως οι  δ ικαιούχοι με υπογραφή συμβάσεων 

και υλοποίηση έργων ,  μπορεί μεν μέχρι τώρα να καλύπτουμε με μία 

άνεση το Ν συν 3,  στα επόμενα όμως χρόνια πρέπει να καταβληθεί μία 

αυξημένη προσπάθεια θα σας πούνε οι  συνάδελφοί μου ,  οι συνεργάτες  

μου από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής ,  

περισσότερες λεπτομέρειες από τους υπολογισμούς που κάνουν .   

Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί .  Από την ανάλυση 

των σχεδίων δράσεων με τα προγράμματα που κάνουμε ,  αισιοδοξούμε 

ότι  μέχρι το τέλος  του 2019 η απορρόφηση  θα κινηθεί  στο 40% ,  ενώ 

για το 2020 θα κινηθεί μεταξύ 58 και  60% .   

Το οποίο θα είναι σε όρους επιχειρησιακούς και με το γεγονός 

ότι  το πρόγραμμα τελειώνει το 2023 ,  στην πραγματικότητα θα πρέπει 

να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια .  Να θυμίσω ότι  μέχρι το τέλος 

του 2020 ,  είναι τα όποια περιθώρια έχουν τα κράτη -  μέλη για τα 

προγράμματα να κάνουνε αναθεώρηση προγραμμάτων .   

Διότι  διαφορετικά από εκεί  και  πέρα δεν  επιτρέπεται  να 

πειράξεις  καθόλου τις  ετήσιες  δεσμεύσεις και κατανομές στα 

προγράμματα και στους άξονες.  Πρέπει επίσης λοιπόν να το έχουμε  

στο μυαλό μας,   διότι  πλησιάζουμε προς την τελική ευθεία κΚαι  

πρέπει όλοι να είμαστε εν εγρηγόρσει .   

Εμείς ως Εθνική Αρχή Συντονισμού έχουμε καταβάλλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια σε ένα δύσκολο περιβάλλον για να 

αντιμετωπίσουμε αυτό που ονομάστηκε σε αρκετές Επιτροπές  
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Παρακολούθησης που παραβρέθηκα ,  ως παιδικές ασθένειες του ΕΣΠΑ 

και των προγραμμάτων του .   

Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μία σειρά από δύσκολες υποθέσεις ,   

τις  γνωρίζετε ,   ενδιάμεσος φορέας ,  η  μετάβαση σε ένα πληροφοριακό 

σύστημα κρατικών ενισχύσεων που μέχρι την προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο κάλυπτε περίπου 29 προγράμματα , δράσεις.   

Και τώρα  είμαστε αναγκασμένοι  να κινηθούμε σε εκατοντάδες ,  

250 ενδεχομένως ,   πράγμα που απαίτησε σημαντικές αλλαγές .  Νομίζω 

ότι  το λύσαμε και  αυτό το θέμα και μία σειρά από τέτοια θέματα που 

χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε .  

Είμαστε λοιπόν πάντα ως Εθνική Αρχή  Συντονισμού δίπλα στα 

προγράμματα για να επιλύουμε καταστάσεις ,   όχι πάντα εύκολες .   

Σε ό ,τι  αφορά στη νέα προγραμματική περ ίοδο και θα κλείσω με 

αυτό με δύο θέματα .   Θα σας μιλήσουν οι  συνάδελφοι μου με 

μεγαλύτερη λεπτομέρεια για αυτό .  Το ένα είναι η διαπραγμάτευση για 

το νέο κανονισμό και ο προϋπολογισμός .   

Ξεκινάμε με μία καλή βάση γιατί  η Ελλάδα λόγω της πτώσης 

στις  Περιφέρειες,  συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής που από 

more developed καταγράφεται πλέον ως transit ion ,   ως μετάβασης ,   

μαζί με το Νότιο Αιγαίο,  όλες οι  υπόλοιπες 11 ,  είναι λιγότερο 

αναπτυγμένες .  

Γεγονός που με βάση τη μεθοδολογία δίνει  περισσότερους 

πόρους στη  χώρα.  Παλεύουμε για το καλύτερο . Έχουμε αναπτύξει  

μοντέλο ,  έχουμε αναπτύξει  επιχειρήματα ,   έχουμε κάνει  κινήσεις και  

πολύ πρόσφατα εγκρίθηκαν και από το Συμβούλιο ,  τα οποία μπορούν 

να δώσουν την εικόνα ,  την αισιοδοξία  ότι  μπορούμε να τα 

καταφέρουμε και ακόμα καλύτερα μέχρι το τέλος της 

διαπραγμάτευσης .   

Χωρίς να ξεχνάμε ότι  για μία ακόμα φορά οι  δύο βασικές  

πολιτικές της Ένωσης ,   δηλαδή η πολιτική συνοχής και η κοινή 

αγροτική πολιτική θα δεχθούν πάρα πολύ μεγάλη πίεση . Και στο 

επόμενο διάστημα από τους καθαρούς συνεισφορείς.   

Εκεί λοιπόν είναι μία συνεχιζόμενη πάλ η. Μαζί με τους 

κανονισμούς ,  οι κανονισμοί έχουνε καινούργιες ιδιαιτερότητες ,  έχουμε 

δώσει  και εκεί  μάχες ,  δεν κερδίζουμε πάντα . Υπάρχουν πράγματα που 
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θα θέλαμε να είχανε πάει  καλύτερα ,  όπως στον τομέα της ενέργειας 

και του φυσικού αερίου .   

Αλλά δεν αποφασίζουμε μόνοι ,  υπάρχουν πλειοψηφίες και 

μειοψηφίες και συνήθως οι  πλειοψηφίες σε τέτοια θέματα δεν δίνου νε 

το ενδιαφέρον που θα ήθελε η Ελλάδα .   

Εκτιμούμε ότι  μία συμφωνία για τον κανονισμό και για τον 

προϋπολογισμό δεν μπορεί να αναμένεται νωρίτερα από το 2020 . Και 

μάλιστα για τον κανονισμό ,  επειδή θα υπάρχουν διαφορές 

ιδιαιτερότητες και  με τον… και τα  λοιπά και με τις  αλλαγές στο 

Ευρωκοινοβούλιο και στην Επιτροπή .   

Κάπου προς τα μέσα του 2020 θα ήτ αν ένα αισιόδοξο σενάριο να 

τελειώσει ο κανονισμός .  Στο ίδιο διάστημα όμως εμείς  δεν μπορούμε 

να περιμένουμε και είναι το τελευταίο πράγμα που θέλω να πω .   

Είναι ότι  πρέπει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία σχεδιασμού για 

τη νέα περίοδο και αυτό ήταν ο λόγος γι α τον οποίο στείλαμε αρχές  

Ιουνίου την πρώτη εγκύκλιο  σχεδιασμού για τη νέα προγραμματική 

περίοδο .   

Πρέπει να ξεκινήσουμε όλοι από τώρα . Είναι περίεργες οι  

συνθήκες ,  το χρονικό διάστημα ,  αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε .  

Ήδη η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα απα ντήσουμε στις  επόμενες μέρες 

στην επιστολή των γενικών διευθυντών της Επιτροπής,  πρέπει να 

ξέρουνε ποιος θα είναι ο οδικός χάρτης της συζήτησης με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή .   

Πότε δηλαδή θα είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε τις  προτάσεις  

μας για να αρχίσει  η διαπραγμάτευση και ο διάλογος .  Και ξέρουμε ότι  

θα ήταν ικανοποιημένοι αν μπορούσαμε μέχρι το τέλος του 2019 , ο  

Βίλεμπροντ είναι εδώ θα μπορούσε να σας τα πει .   

Μπορούμε να ξεκινήσουμε μία άτυπη διαβούλευση με την 

Επιτροπή .  Για να μπορέσει να γίνει  αυτό και για  να μπορέσει κυρίως 

να επιτευχθεί  μία συμφωνία -  έγκριση από την Επιτροπή για τα 

πρόγραμμα της νέας περιόδου πριν το τέλος του ’20,  ώστε να 

ξεκινήσουμε το ’21 ακώλυτα .   

Και γυρνώντας προς τα πίσω ,  έχουμε φτιάξει  ένα ενδεικτικό 

χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάν εται μέσα στην εγκύκλιο .  Ζητάμε 

στην εγκύκλιο να δημιουργηθούν ομάδες σχεδιασμού προγραμμάτων ,  

αναδεικνύουμε το ρόλο των επιτελικών δομών όπου υπάρχουν.   
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Και επίσης αναδεικνύουμε το ρόλο των διαχειριστικών αρχών με 

την εμπειρία που κουβαλάνε ,  αλλά και κυρίως εκεί  που τα πράγματα 

μπορεί να είναι περισσότερο ξεκάθαρα για το ότι  και στη νέα περίοδο 

κάποια προγράμματα μοιάζουν να είναι πιο σίγουρα ότι  θα συνεχίσουν 

να υπάρχουν,  άρα και οι  διαχειριστικές αρχές .   

Να προχωρήσουμε εκεί  με έναν αυξημένο ρόλο των 

διαχειριστικών αρχών και  στο draf t ing που λέμε στα ελληνικά , μην το 

ξεχάσω να πω την ατάκα μου τη γνωστή ,  να μπορέσουμε να 

προχωρήσουμε έγκαιρα στο σχεδιασμό των νέων προγραμμάτων .   

Καλώ τις  διαχειριστικές αρχές  και τις  επιτελικές δομές και όλους 

τους  εμπλεκόμενους στη διαδικασία του σχεδιασμού ,  να ξεκινήσουν 

από τώρα την προετοιμασία .  Με ρώτησαν στο διάδρομο, μα να 

κάνουμε ομάδα σχεδιασμού τώρα ;   

Αυτό είναι θέμα του κάθε υπουργείου και της κάθε Περιφέρειας  

αν θα την κάνει .  Και είναι ομολογουμένως μία περίεργη  συγκυρία ,  

λόγω και των εκλογών και τα λοιπά . Όμως εμείς  οι  υπηρεσιακοί πρέπει 

να προετοιμάζουμε το έδαφος .   

Λέμε μέσα στην εγκύκλιο ότι  χρειάζεται με ένα δομημένο τρόπο 

να απαντήσουμε σε συγκεκριμένα ερωτήματα . Δεν θα φτιαχτούν από 

μία ομάδα έτσι out of  the Box. Εμείς είμαστε αυτοί που θα τα 

προετοιμάσουμε .  

Εντάξει ,  κοιτάω τον πολιτισμό ,  προετοιμάστε τους.  Κάντε την 

ανάλυσή σας.  Σκεφτείτε  ποιες είναι νέες προτάσεις .  Θα είμαστε 

έτοιμοι,  κάποια  στιγμή τον  Σεπτέμβριο ,  το 9 Σεπτεμβρίου που έχουμε 

βάλει στην εγκύκλιο θεωρείστε το ως ενδεικτικό .   

Αλλά μέσα στο Σεπτέμβριο πρέπει να έχουμε κάτι ,  να αρχίσουμε 

να δουλεύουμε γιατί  ο Βίλεμπροντ εδώ και όχι  μόνο ο Βίλεμπροντ και  

η Επιτροπή και θα λέει  παιδιά,  πρέπει  να αρχίσουμε να συζητάμε .   

Αυτά από εμένα. Καλή επιτυχία στις  εργασίες  της Επιτροπής .   

Συγχαρητήρια για τη δουλειά που γίνεται μέχρι τώρα Δημήτρη και  

Ερμίνα και να πάμε το ίδιο δυνατά και στη συνέχεια .   

Ευχαριστώ πολύ .   

Κα ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ:  

Ευχαριστούμε ιδια ίτερα τον κύριο Φίρμπα. Θέλω να δώσω τώρα το 

λόγο για τον χαιρετισμό του στον επικεφαλής της Γενικής διεύθυνσης 
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της DG REGIO για την Ελλάδα και την Κύπρο , στο κύριο Βίλεμπροντ  

Σλόιτερς.   

Κος ΒΙΛΕΜΠΡΟΝΤ ΣΛΟΪΤΕΡΣ:  

Ευχαριστώ πολύ κυρία Κυπριανίδου.  Και εκ μέρους των συναδέλφων ,  

τον κύριο Γιώργο…. και τον κύριο Παναγιώτη Συριόπουλο που είναι  

εδώ παρών, γιατί  είναι η υπηρεσία που διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο .   

Ένα σύντομο χαιρετισμό και από μένα. Να ευχαριστήσω 

καταρχάς τον Δημήτρη τον Δρόση, με όλη την ομάδα του για την 

διοργάνωση της  σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και γενικά για την άριστη συνεργασία που έχουμε 

αποκτήσει  εδώ και τόσα χρόνια .   

Να πω δυο λόγια .  Θα έλεγα για το ΠΕΠ που βρίσκεται αυτή τη 

στιγμή, γενικά θα έχουμε μετά την παρουσίαση με όλες τις  

λεπτομέρειες και δυο λόγ ια για το μέλλον ,   για το μελλοντικό το 

πρόγραμμα .   

Είμαστε θα λέγαμε με το τωρινό το πρόγραμμα σε μία κρίσιμη 

στιγμή. Όπως φαίνεται και από την διαφάνεια που παρουσιάζετ ε,  

βρισκόμαστε σε 100% ενεργοποίηση του προγράμματος .  Είμαστε 

κοντά στο 90%  ενταγμένα έργα.  

Που σημαίνει  ότι  σε μεγάλο βαθμό, με δυο –  τρεις  

ψιλοεξαιρέσεις,  η μεγάλη δουλεία της Διαχειριστικής έχει  τελειώσει.  

Το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή είναι  στα χέρια των ενδιάμεσων φορέων 

και των τελικών δικαιούχων που θα πρέπει να παράγουν τα έργα .   

Ας μη μιλάμε για απορρόφηση ,   η απορρόφηση έρχεται με την 

υλοποίηση του έργου. Αυτό είναι το σημαντικό σε αυτή τη στιγμή και  

αυτό θέλω να το τονίσω. Εμείς  μιλάμε καθημερινώς με την 

Διαχειριστική Αρχή .   

Δεν μπορούμε να έχουμε μία συνεχιζόμενη άμεση επαφή με 

όλους τους τελικούς δικαιούχους ,  αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό σε 

αυτή τη στιγμή όλοι οι  τελικοί δικαιούχοι να πρά ττουν υπεύθυνα και 

να καταλαβαίνουν ότι  στα δικά τους τα χέρια είναι η επιτυχία του 

προγράμματος από εδώ και πέρα.  

Όπως τόνισε και ο Γιάννης ο  Φίρμπας,  μην καθόμαστε 

ευτυχισμένα πάνω σε ένα ποσοστό ,  γενικό ποσοστό απορρόφησης 27% .  
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Όπως ξέρετε ,  αυτό συσχετίζεται και με τα ειδικά μέτρα που λήφθηκαν 

στην διάρκεια της κρίσης .   

Η  Ελλάδα πήρε 7% προκαταβολές  παραπάνω από τις  άλλες  

χώρες .  Αυτά τα 7%, όπως σε όλες τ ις  άλλες προκαταβολές,  πρέπει να 

έχουν απορροφηθεί  μέχρι το τέλος της  προγραμματικής περιόδου .   

Που σημαίνει  αν από δω και πέρα πάμε μπροστά μόνο με το 

λεγόμενο το Ν συν 3 της κάθε χρονιάς,  θα έχουμε την τελευταία 

χρονιά ένα ποσοστό δαπάνες να  παράγουμε,  της τάξεως των 45%.  

Αυτό δεν έχει  ξαναγίνει .  Δηλαδή από εδώ και πέρα, το 

πρόγραμμα θα πρέπει κάθε χρονιά να ξεπερνάει με αρκετά σημαντικά 

ποσά, το απλό το Ν συν 3.  Και αυτό είναι η ευθύνη από εδώ και  πέρα 

των τελικών δικαιούχων ,  των ενδιάμεσων  φορέων .   

Όπως τόνισε επίσης ο Γιάννης ,  έχουμε εντατικές  δουλειές 

μπροστά μας.  Σήμερα θα παρουσιαστεί  και το αποτέλεσμα του 

αποθεματικού. Μετά από την κοινοποίηση της ετήσιας έκθεσης που 

συμπεριλαμβάνει αυτό το αποτέλεσμα ,  εμείς ως υπηρεσία θα βγάλουμε 

μία  πρώτη απόφαση ,  που θα κρίνει  αυτό το αποτέλεσμα .   

Θα δεχτούμε ή δεν  θα δεχτούμε το αποθεματικό να παραμένει  σε 

έναν άξονα και  εκεί  που δεν  έχουμε πετύχει  το λεγόμενο … να πάει 

αλλού. Αυτό σημαίνει  ότι  από τον Σεπτέμβρη το κράτος –  μέλος ,   η 

Περιφέρεια σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να μας 

στείλει  μία πρόταση αναθεώρησης πο ύ  θα πάει το αποθεματικό των 

αξόνων που δεν έχουν πετύχει  το…  

Γι’ αυτή την πρόταση αναθεώρησης έχουμε μία διάρκεια τριών 

μηνών ,   δηλαδή Σεπτέμβρη ,  Οκτώβρη ,   Νοέμβρη. Αν θέλουμε όμως να 

εγκρίνουμε την αναθεώρηση φέτος θα πρέπει να έρθει  πολύ νωρίς ,  

μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη ,   αλλιώς εμείς  ως υπηρεσία δεν  θα 

καταφέρουμε να βγάλουμε την απόφαση .   

Μπορούμε να τη βγάλουμε και του χρόνου , αλλά επειδή οι  

δουλειές συσσωρεύονται ,   όσο πιο γρήγορα μπορούμε να κινήσουμε 

και σε αυτό το πεδίο ,   τόσο καλύτερα θα είναι .   

Δυο λόγια για την διαπραγμάτευση ,   για το μέλλον του ’21 –  ’27.  

Είμαστε ακόμα σε πλήρη διαπραγμάτευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο .  Σε 

ένα θα έλεγα μάλλον υπεραισιόδοξο σενάριο ,  που θα μπορούσαμε να 

είχαμε μία πολιτική συμφωνία μέχρι το τέλος της χρονιάς .   
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Σαφώς αυτό σημαίνει  ότι  δεν θα έχουμε όλους τους κανονισμούς 

στα χέρια μας μέχρι το τέλος της χρονιάς ,   αυτό είναι πλέον αδύνατο .  

Δηλαδή στην καλή περίπτωση όντως θα έχουμε τους  κανονισμούς ,   τον 

προϋπολογισμό και όλα αυτά τελειωμένα μέχρι περίπου σε ένα χρόνο ,  

μέχρι τον Ιούνιο 2020.  

Δεν θέλουμε όμως να περιμένουμε με την διαπραγμάτευση των 

προγραμμάτων ,  για το περιεχόμενο των προγραμμάτων ,  για να 

αποφύγουμε απλώς να ξαναγίνει  α υτό που έχει  γίνει  και στο ’14 και 

έστω και στο ’07, να χάσουμε κάθε φορά στην αρχή της  

προγραμματικής περιόδου ,   να χάσουμε ένα χρόνο και  πάνω από ένα 

χρόνο στις  διαπραγματεύσεις των προγραμμάτων .   

Να υπενθυμίσω ότι  στο ’14 τα ελληνικά τελικά προγράμματα 

ήταν από τα πρώτα που είχαν εγκριθεί  στο τέλος  ’14 .  Υπήρχαν αρκετά 

άλλα προγράμματα ,   άλλων κρατών  -  μελών που είχανε πάρει και ένα 

χρόνο παραπάνω .   

Δηλαδή είχαν χαθεί και το ’14 και το ’15 .  Για να αποφύγουμε 

αυτό ,  έχουμε προτείνει  το κάθε κράτος -  μέλος να μας στείλει  μέχρι το 

τέλος του μηνός το λεγόμενο  οδικό χάρτη. Ένας οδικός χάρτης,  με τα  

πιο σημαντικά από εδώ μέχρι περίπου το Μάρτη του χρόνου .   

Ώστε μέχρι εκεί  να έχουμε στα χέρια μας ακόμα μάλλον και  

άτυπα τα σημαντικά τα προγραμματικά έγγραφα και τα επιμέρους 

προγράμματα. Αυτό πάλι θα θέλει  πολύ εντατική δουλειά .   

Πρέπει να σκεφτούμε και για το περιεχόμενο και για  τις  δομές  

υλοποίησης.  Είναι  αρκετά τα θέματα που θέλουν συζήτηση και για 

αυτό νομίζω καλό θα ήτανε και  το κάθε Υπουργείο ,   η κάθε 

Περιφέρεια να ξεκινάει  σταδιακά να βάλει μία ομάδα εργασίας που 

προετοιμάζει  τις  ιδέες και τις  προτεραιότητες για το μ έλλον .   

Έχουμε μερικές αβεβαιότητες,  σαφώς, αλλά ξέρουμε και  σε πολύ 

γενικές που βαδίζουμε.  Αυτά από μένα μέχρι στιγμής .  Θα έχουμε στη 

διάρκεια της  Επιτροπής ακόμα αρκετές δυνατότητες ,  να  δούμε μερικά 

θέματα πιο λεπτομερώς.  

Ευχαριστούμε πολύ .   

Κα ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ:  

Και εμείς  ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον κ ύριο Σλόιτερς.  Μας έθεσε προ 

των ευθυνών μας σε κάθε περίπτωση . Εγκρίνοντας την ημερήσια 

διάταξη αν δεν  έχετε αντίρρηση κυρίες και κύριοι ,  θέλω να πω κάτι,  
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δεδομένου ότι  βρισκόμαστε και σε μία μεταβατική περίοδο ,  όσον 

αφορά την Πολιτική Περιφερειακή Αρχή, τη Διοίκηση δηλαδή της  

Περιφέρειας Αττικής .   

Και δεδομένου ότι  σήμερα είναι η 5
η
 Επιτροπή Παρακολούθησης 

του ΠΕΠ Αττικής  2014 –  2020.  Δεν το πιστεύει  κανείς ,  ωστόσο ο 

χρόνος κυλάει αδυσώπητα και συμπληρώθηκαν σχεδόν πέντε χρόνια 

από τότε που αναλάβαμε τις  τύχες του μεγαλύτερου περιφερειακού 

προγράμματος της χώρας ,   το Δεκέμβριο του 2015 .   

Λοιπόν θέλω να πω το ΠΕΠ Αττικής 2007 -  2013 κυρίες  και 

κύριοι  οφείλουμε αυτό να το αποτυπώσουμε ,  με  ειλικρίνεια ήταν το 

τρίτο σε επικινδυνότητα πρόγραμμα για απώλεια κοινοτικών πόρων .   

Πίσω από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ  και  την ψηφιακή σύγκλιση . Πρέπει  

λοιπόν να σημειώσουμε ότι  καταφέρα με και ολοκληρώσαμε εγκαίρως 

και επιτυχώς.   Παράλληλα έχουν μπει ,   έχουμε βάλει τις  βάσεις για 

την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωση του ΠΕΠ Αττικής   2014-  

2020.  

Διαδικασίες ανοιχτής διαβούλευσης ,  αξιοκρατικής επιλογής 

πράξεων και διαφάνειας σταθερά και μο νίμως.  Σε όλη αυτή τη 

διαδρομή, η Διαχειριστική μας Αρχή  και θέλω ιδιαίτερα να 

ευχαριστήσω τα στελέχη μας.   

Και τον κύριο Δρόση τον προϊστάμενο ,   στάθηκε δίπλα μας 

εξασφαλίζοντας κανόνες ,   αυστηρά κανόνες επιλεξιμότητας διαφάνειας 

και βάζοντας πλάτη ,  είναι αλήθεια σε κρίσιμα ζητήματα που 

αντιμετώπισε η Περιφέρεια και η Περιφερειακή Διοίκηση όλο αυτό το 

διάστημα .   

Και θέλω να ευχαριστήσω ,  κλείνοντας ,  τα μέλη της Επιτροπής 

Παρακολούθησης ,   όλους και όλες σας,   τα οποία με τ ις  στοχευμένες 

παρεμβάσεις τους  όλο  αυτό το δ ιάστημα ,   καθ’ όλες τις  Επιτροπές  

Παρακολούθησης βοηθήσατε και βοήθησαν στην πλήρη και 

αποτελεσματική ενεργοποίηση του ΠΕΠ Αττικής .   

 

Πορεία υλοποίησης του Ε.Π.  «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 -  2020 

 

Κα ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ:  

Εγκρίνοντας λοιπόν την ημερήσια διάταξη της σημ ερινής μας 

Επιτροπής ,  να προχωρήσουμε στην πορεία υλοποίησης ,  παρουσίαση 
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της πορείας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«ΑΤΤΙΚΗ» 2014 –  20020.  

Από τον επικεφαλής,  τον προϊστάμενο της  ΕΥΔΕΠ της 

Περιφέρειας Αττικής,  τον κύριο Δρόση.  

Έχετε το λόγο κύριε Δρόση.  

Κος ΔΡΟΣΗΣ:  

Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε.  Να σας καλωσορίσω και να σας 

καλημερίσω και εγώ απ’ τη μεριά  μου .  Είμαστε σε μία ιδιαίτερη 

χρονική συγκυρία και περίοδο ,  η οποία διαμορφώνεται αφενός από τις  

Αυτοδιοικητικές Εκλογές και την αλλαγή της Διοίκησης στην 

Περιφέρεια .   

Αλλά κυρίως και  από το γεγονός ότι  είμαστε στα μέσα της 

τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ,   υπολείπονται 4 γεμάτα χρόνια 

υλοποίησης και ολοκλήρωσης έργων και μπροστά μας ξανοίγεται και η 

επόμενη προγραμματική περίοδος ,   που θα έχουμε την ευκαιρία να 

ακούσουμε πράγματα από τους συναδέλφους από το υπουργείο 

ανάπτυξης στη συνέχεια .   

Λοιπόν σύντομα στα επόμενα δέκα λεπτάκια θα παρουσιάσουμε 

την πρόοδο, τη συνολική πρόοδο υλοποίησης και ενεργοποίησης  του 

ΠΕΠ Αττικής ,  τους δημοσιονομικούς στόχους που ισχύουν για το 

τρέχον έτος .   

Έναν μικρό απολογισμό που πάντα κάνουμε μεταξύ των 

Επιτροπών Παρακολούθησης .  Τώρα ήταν μικρό  το δ ιάστημα ,   συνήθως 

ήταν σε ετήσια βάση ,  αλλά και τα βασικά επιτεύγματά μας.   

Η  στοχοθεσία για το προσεχές διάστημα  και στο τέλος θα 

κλείσουμε με ένα ευχάριστο φωτογραφικό οδοιπορικό ,  σε επιλεγμένα 

έργα του ΠΕΠ Αττικής .   

Λοιπόν ,  η συνολική εικόνα του προγράμματος .  Έχουμε ξεπεράσει  

σε ενεργοποίηση,  δηλαδή σε έκπτωση προσκλήσεων το 110% του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού . Το ποσοστό των ενταγμένων έργων 

ανέρχεται  στο 84% περίπου, ενώ οι  συμβάσεις ξεπερνούν το 50% του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού .   

Η δε απορρόφηση σε όλους κοινοτικής συνδρομής ξεπερνάει το 

27% και επειδή η απλή παράθεση ποσοστών δεν έχει  νόημα αν δεν το 

βλέπουμε συγκριτικά ,  είχαμε μία εικόνα από τα νούμερα που ανέφερε 
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ο κύριος Φίρμπας πριν ,  που κινούμαστε σε γενικές γραμμές στο μέσο 

όρο και πάνω του ΕΣΠΑ .   

Να πω ότι  συγκριτικά με τα υπόλοιπα 12 ,  με τα άλλα 12 

περιφερειακά προγράμματα είμαστε στην πρώτη θέση ,   όσον αφορά 

στην ενεργοποίηση για την έκδοση προσκλήσεων.  

Στη δεύτερη  θέση, όσον αφορά τις  συμβάσεις ,  τις  νομικές  

δεσμεύσεις και στην 5η θέση όσον αφορά το ποσοστό ενταγμένων 

έργων και την απορρόφηση κοινοτικών πόρων .   

Εδώ έχουμε την εικόνα την ίδ ια ,  σε επίπεδο Ταμείων ΕΤΠΑ, 

δημόσια έργα δηλαδή, δημόσιες υποδομές και ΕΚΤ Κοινωνικό Ταμείο.  

Μπορεί να κάποιος το πολύ υψηλά ποσοστά στην ενεργοποίηση ,  

δηλαδή στην έκδοση προσκλήσεων στις  δράσεις του Ε ΤΠΑ, καθώς 

επίσης και στα ενταγμένα έργα του Ε ΤΠΑ .   

Και αυτό είναι λογικό ,  καθώς σε αυτές  τις  κατηγορίες έργων 

υπάρχουν μεγάλες εκπτώσεις ,  οπότε αναγκαζόμαστε να ξαναβγάζουμε 

προσκλήσεις και νέες εντάξεις  μέχρι να φτάσουμε τελικά εκεί  που  

πρέπει να φτάσουμε στο κλείσιμο .   

Και τη σκυτάλη στις  νομικές δεσμεύσεις και στ ην απορρόφηση ,  

παίρνουν οι  δράσεις του ΕΚΤ  που έχουν 61% και 32% αντίστοιχα 

ποσοστά .   O ι  δημοσιονομικοί στόχοι που ισχύουν για το πρόγραμμά 

μας φέτος ,  ο στόχος που έχει  ανέβει  στην SFC για μεν τις  δράσεις του 

ΕΤΠΑ είναι 76 εκατομμύρια ευρώ ,   για δε  τις  δράσεις του ΕΚΤ  27 

εκατομμύρια ευρώ .   

Μέχρι σήμερα οι  δαπάνες σε αυτά τα δύο ταμεία είναι 8 ,5 και 

9,5 εκατομμύρια αντίστοιχα .  Ενώ υπάρχουν δαπάνες υπό διοικητικό 

έλεγχο σε εκκρεμότητα που λέμε εμείς ,   που πρακτικά τις  θεωρούμε ως 

δαπάνες ,   που αθροιστικά λοιπόν φτάνουν μέχρι σήμερα τα περίπου 11 

εκατομμύρια ευρώ, όσον αφορά το ΕΤΠΑ και περίπου τα 15 

εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά το ΕΚΤ.   

Το υπόλοιπο που πρέπει μέχρι να φτάσουμε τον στόχο μας,  

ανέρχεται στα 65 εκατομμύρια ευρώ για τις  δράσεις του Ε ΤΠΑ και 

περίπου  12 εκατομμύρια ευρώ για τις  δράσεις του ΕΚΤ.  

Ο στόχος του Ν συν 3,  3 έχει  καλυφθεί ήδη για το έτος 2019 . Η 

δε  επίτευξη αυτού του στόχου που ενδεχομένως να φαντάζει  υψηλός 

για τις  δράσεις του ΕΤΠΑ ,  θα προκύψει κατά βάση μέσα από τα δύο 
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μεγάλα έργα που χρηματοδοτούμε.  Το τραμ του Πειραιά και τις  δύο 

νέες προβλήτες κρουαζιέρας στον ΟΛΠ .   

Έργα τα οποία ξεκινούν ,   το ένα πλησιάζει  στην ολοκλήρωση, το 

άλλο ξεκινάει  από Σεπτέμβριο .  Και μαζί και με τα υπόλοιπα έργα ,  που 

κυρίως η Περιφέρεια υλοποίησε αντιπλημμυρι κά ,  αλλά και άλλοι 

φορείς ,  έχουμε την αίσθηση ότι  θα επιτευχθούν οι  στόχοι που έχουν 

τεθεί  στην SFC.  

Απολογισμός.  Όπως είπα και  πριν ,  μεταξύ τέταρτης και πέμπτης 

Επιτροπής έχουμε ένα γεμάτο εξάμηνο –  επτάμηνο .  Εδώ πρέπει να 

αναφέρω ότι  πλέον στις  διαδικασ ίες  συμμετέχουν ενεργότατα και οι  

αστικές Αρχές ,  που υλοποιούν δράσεις ολοκληρωμέν ων  χωρικών 

επενδύσεων .   

Εδώ λοιπόν εμφανίζεται και η εικόνα των αστικών Αρχών που 

έχουν πάρει πλέον τη σκυτάλη στο κόμμα των εξειδικεύσεων και των 

προσκλήσεων.  ΄Εχουμε λοιπόν 33 νέες εξειδ ικεύσεις δράσεων μέσω 

τεσσάρων γραπτών διαδικασιών .   

34 νέες προσκλήσεις που εκδόθηκαν ,  155 νέες εντάξεις ,  ενώ 

έχουν προγραμματιστεί  για το πρώτο εξάμηνο του 201 9 28 επιτόπιες  

επαληθεύσεις ,  μέσω των οποίων ελέγχονται δαπάνες 28 εκατομμυρίων 

ευρώ .   

Έχουν δε δοθεί   108 προεγκρίσεις .  Αυτό αφορά το κομμάτι της  

Διαχειριστικής Αρχής της  Περιφέρειας μόνο ,  που αφορούν σε 

προέγκριση δημοπράτησης υπογραφής ή τροποποίηση σύμβασης .  Όλα 

αυτά τα στοιχεία από τον  Νοέμβριο μέχρι και σήμερα .   

Επιτόπιες επαληθεύσεις .  Έχουν ολοκληρωθεί έως 31/12
ο υ

 του 

’18,  έχει  ολοκληρωθεί το πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων για τις  

τέσσερις λογιστικές χρήσεις.    

Εδώ βλέπουμε τις  δαπάνες που έχουν ελεγχθεί  ανά λογιστική 

χρήση. Να τονίσω μόνο τρία στοιχεία.  Οι μικρές μπάρες για την 

πέμπτη λογιστική χρήση είναι δαπάνες που έχουν γίνει  αποδ εκτές  

διοικητικά και επαληθεύτηκαν στο πλαίσιο της  προηγούμενης 

λογιστικής χρήσης .   

Γι’ αυτό αυτές  οι  δύο μπάρες ε ίναι μικρές ,  δεν είναι η 

πραγματική εικόνα τους,  γιατί  έχει  κλείσει  αυτή η λογιστι κή χρήση .   

Στην τρίτη λογιστική χρήση που είναι μέχρι τον Ιούνιο του ’17,  

βλέπουμε ένα πικ στις  δαπάνες που ελέγχθηκαν επιτ οπίως για τα έργα 
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του ΕΤΠΑ. Και  αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι  στο δεύτερο εξάμηνο 

του ’16 γίνανε όλες εκείνες οι  διαδικασίες τακτοπο ίησης των 

προηγούμενων προγραμμάτων και του ΠΕΠ και των αντίστοιχων του 

713,  η μεταφορά έργων και η τμηματοποίηση και η ολοκλήρωσή τους.   

Ενώ αντίστοιχα για τις  μπάρες  του ΕΚΤ  τις  πορτοκαλί ,  έχουμε να 

δούμε μία σταδιακή αύξηση των δαπανών που οφείλεται στ ο γεγονός 

ότι  στο ΕΚΤ δεν υπήρχανε υπόλοιπα ,  δεν χρειάστηκε να γίνει  

τακτοποίηση ,  αλλά είναι  δράσεις  που έχουνε μπει  στο … και  συνεχώς 

προχωρούν σε υλοποίηση και για αυτό υπάρχει  και  η σταδιακή αύξηση 

των δαπανών που ελέγχονται μέσω επιτόπιων επαληθεύσεων .   

Εδώ είναι ο αριθμός των επιτόπιων επαληθεύσεων ,  αριθμός και  

δαπάνες .  Να σταθώ σε δύο σημεία μόνο . Συνολικά λοιπόν και απ ’  την 

αρχή  του προγράμματος μέχρι 31/12
ο υ

 του ’18,  έχουν ελεγχθεί  μέσω 

επιτόπιων επαληθεύσεων 111 πράξεις .   

Και οι  δαπάνες που αντιστο ιχούν σε αυτές,  ανέρχονται  στα 117 

εκατομμύρια ευρώ. Το νούμερο αυτό είναι  πάρα πολύ υψηλό .  

Αντιστοιχεί  περίπου πάνω από το 40% των δαπανών ,  των δηλωθεισών 

δαπανών μέχρι 31 /12
ο υ

 του ’18.   

Που πρακτικά σημαίνει  ότι  4 στα 10 ευρώ που δηλώνονται στην 

κοινότητα ,  έχουν επιβεβαιωθεί μέσω επιτόπιων επαληθεύσεων . Είναι  

πάρα πολύ υψηλό νούμερο .   

Πάμε λίγο στην κατηγορία ευρημάτων και δαπανών προς 

διόρθωση. Έχουμε τις  εκθέσεις με ευρήματα 59 .  Δεν είναι τόσο 

μεγάλο το νούμερο όσο ακούγεται,  με την έννοια ότι  μέσα σε α υτά τα 

ευρήματα υπάρχουν και μη σημαντικά ευρήματα .   

Οι δε  διορθώσεις που έχουν προκύψει μέσα από αυτές τις  

επιτόπιες επαληθεύσεις και τα ευρήματα ,  αντιστοιχούν σε περίπου 

170.000 ευρώ ,  τόσο για το Κοινωνικό όσο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο .  

Και οφείλονται στο  μεν Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο σε κάποιες 

διαδικασίες μη ορθής επιλογής ωφελουμένων που εντοπίστηκαν ,   

καθώς και σε κάποια διοικητικά έγγραφα λειτουργίας κάποιων δομών 

που δεν ήτανε σύμφωνα με τη λειτουργία .   

Ενώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου του ΕΤΠΑ υπήρξε μία 

μη ορθή χρήση απολογιστικών εργασιών για αρχαιολογικούς σκοπούς .   

Πρώτο εξάμηνο του ’19 .  Δεν θα σας κουράσω. Θα πω μόνο ότι  

εδώ πλέον έχουμε ενεργό ρόλο και από τις  αστικές αρχές .  Η αστική 
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αρχή της Αθήνας ,  Αναπτυξιακή του Δήμου Αθηναίων συμμετέχει  στον 

προγραμματισμό με δύο δράσεις και δαπάνες που πρόκειται να 

επιβεβαιωθούν επιτοπίως,  που ανέρχονται σε 822.000 ευρώ .   

Και έτσι διαμορφώνεται συνολικός αριθμός στο πρόγραμμα 

επιτόπιων επαληθεύσεων ,   28 και 28 εκατομμύρια ,  για τ ις  δαπάνες που 

πρόκειται να ελεγχθούν.   

Μία εικόνα των δελτίων που διαχειριστήκαμε σε αυτό το 

διάστημα. Ο  μεγάλος φόρτος εντοπίζεται φυσικά στο δελτίο δήλωσης 

δαπανών με έναν αριθμό που αγγίζει  τα 4.800 δελτία  που 

επεξεργάστηκε από αρχής του προγράμματος ,  μέχρι  και σήμερα η 

Υπηρεσία μας.   

Και σε αυτά προστίθενται και  δελτία που επεστράφησαν ή που 

επικαιροποιήθηκαν  ή που  απορρίφθηκαν, οπότε μεγαλώνει ο αριθμός.  

Και ο επόμενος φόρτος προέρχεται στην επεξεργασία των τεχνικών 

δελτίων υπό έργων , δηλαδή των  νομικών δεσμεύσεων .   

Αυτά είναι στοιχεία ποιοτικά ,  εποπτικά ,  που δίνουν μία εικόνα 

του πραγματικού φόρτου που αντιμετωπίζει  μία διαχειριστική αρχή 

πέραν από την ενεργοποίηση και στην καθημερινότητα και στην 

παρακολούθηση .   

Προεγκρίσεις .  515 προεγκρίσεις ,  είτε δημοπράτησης ,  είτε 

υπογραφής σύμβασης,   είτε τροποποίησης  σύμβασης ,  από αρχής του 

προγράμματος μέχρι και σήμερα . Με το μεγαλύτερο ποσοστό να 

αντιστοιχεί  σε προεγκρίσεις  τροποποίησης  σύμβασης,  δηλαδή 

παρατάσεις ΑΠΕ,  κάτι  που είναι λογικό πλέον .   

Και θα αρχίσει  και να μεγαλώνει ,  δεδομένου ότι  τα έργα έχουν 

μπει σε μία γραμμή και πλέον είναι σε φάση υπογραφή ς  σύμβασης ή 

και η υλοποίησή της,  άρα τροποποίηση της νομικής δέσμευσης .   

Εδώ είναι όλα όσα είπαμε πριν ,  ανά άξονα προτεραιότητας .  

Βλέπετε ότι  ο άξονας προτεραιότητας 9,  έχει  ένα πικ,  όσον αφορά το 

δελτίο δήλωσης δαπανών. Ε ίναι λογικό ,  το γνωρίζουμε .  Ο φόρτος είναι  

εξαιρετικά μεγάλος  σε σχέση με τον προϋπολογισμό των δράσεων που 

χρηματοδοτούνται .   

Ενώ ο αντίστοιχος φόρτος υπάρχει και στους άξονες 5 και 6,  που 

είναι τα αντιπλημμυρικά και τα έργα υποδομών λυμάτων ,  

απορριμμάτων και λοιπά .  Όπου και εκεί  έχουμε μεγάλη ενεργοποίηση .  
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Βασικά επιτεύγματα . Όπως ειπώθηκε ,  ολοκληρώθηκε επιτυχώς η 

δεύτερη αναθεώρηση του ΠΕΠ Αττικής και εγκρίθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος του 2018 .   

Έχουμε επίτευξη πλαισίου επίδοσης  σε εννέα από τους έντεκα 

άξονες προτεραιότητας .  Οι δύο που αφορούν στα ενεργειακά και στις  

καταρτήσεις ,  το σχετικό αποθεματικό θα μεταφερθεί σε οικείους ,  

όμορους να το πούμε έτσι ,  άξονες προτεραιότητας στο πλαίσιο της  

επόμενης αναθεώρησης .   

Είναι μία πολύ καλή εικόνα ,   Αν αναλογιστούμε και συνολικά τι  

γίνεται και με τα υπόλοιπα ΠΕΠ .   

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και  η ένταξη του μεγάλου έργου 

της κρουαζιέρας στον Πειραιά ,  για τις  δύο νέες προβλήτες ,   το οποίο 

έχει  και  μία αρκετά ικανοποιητική εξέλιξη  όσον αφορά τις  

διαδικασίες ,  τις  δικαστικές εμπλοκές  που υπήρχαν και εκτιμούμε ότι  

από Σεπτέμβριο θα αρχίσει  να αποδίδει  υψηλές δαπάνες .   

Ενώ είμαστε και στην τελική φάση για έγκριση των δύο μεγάλων 

έργων αποχέτευσης της Ανατολικής Αττικής με μία εκκρεμότητα που 

υπάρχει μοναδική ,  δύο μάλλον.  Η  μία αφορά τις  αρχαιολογικές 

εργασίες  και  τον τρόπο με τον οποίο θα παρακολουθούνται στο 

πλαίσιο αυτών των δύο μεγάλων έργων .   

Και την εκκρεμότητα που έχουμε με την ομάδα Τζάσπερς για την 

προέγκριση των φακέλων μεγάλων έργω.  

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και εντάχθηκε το έργο 

αναβάθμισης του εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης και  

κομποστοποίησης Άνω Λιοσίων ,   προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων 

ευρώ ,  που είχαμε την ευκαιρία να το δούμε με τον συνάδελφ ο από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή χθες,  τον Κιαγιά.   

Εκδόθηκε η πρόσκληση για στοχευμένη ενίσχυση και στήριξη  

της   επιχειρηματικότητας στις  πληγείσες από πλημμύρες και  φωτιές 

περιοχές της Αττικής .  Στους τέσσερις Δήμους δηλαδή Μεγάρων ,  

Μάνδρας –  Ειδυλλίας ,  Ραφήνας  -  Πικερμίου και Μαραθώνα .   

Ενεργοποιήθηκε πλήρως η δομή διακυβέρνησης της RIS υπό την 

εποπτεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής .  Εδώ να 

προσθέσω δύο ακόμα στοιχεία ,  που δεν τα θυμήθηκα σήμερα το πρωί,  

αφού είχα κλείσει  την παρουσίαση .  
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Το ένα  είναι η οριστικοποίηση του πορίσματος της DG… για την 

πρόοδο ,  για την πορεία των δράσεων ΕΚΤ  όπου στο συμπέρασμά  του 

καταλήγει  ότι  το ΠΕΠ Αττικής έχει  σχεδιαστεί  με πολύ επαγγελματικό 

και συνεπή τρόπο .   

Η δε  λειτουργίας της Διαχειριστικής  Αρχής αποτελεί  υπόδειγμα 

από πολλές απόψεις και πλευρές .  Και βέβαια και ένα έργο το οποίο 

δεν είναι συγχρηματοδοτούμενο , θα μου επιτρέψετε κύριε Φίρμπα, το 

οποίο όμως αποτελεί  ορόσημο –  τοπόσημο, είναι έργο πολιτισμού και 

αθλητισμού και έχει  να κάνει  με το νέο γήπεδο της  Αγίας Σοφίας .   

Κος ΦΙΡΜΠΑΣ:  

Α γι’  αυτό να σου επιτρέψω, λέω κι εγώ πού το πας.   

Κος ΔΡΟΣΗΣ:  

Με την έννοια ότι  δεν είναι συγχρηματοδοτούμενο , ωστόσο…  

Κος ΦΙΡΜΠΑΣ:  

Άντε και στον Βοτανικό.   

Κος ΔΡΟΣΗΣ:  

Στην επόμενη περίοδο.   

Κος ΦΙΡΜΠΑΣ:  

Άντε και στον Βοταν ικό,  το τηγάνι το φτιάξαμε.   

Κος ΔΡΟΣΗΣ:  

Τέλος,  θέλω να πω λίγο για μία νέα πλατφόρμα χαρτογράφησης έργων 

που έχει  ενεργοποιηθεί .  Το  project  at t ica.gr έρχεται να συμπληρώσει 

ήδη την χαρτογράφηση των κοινωνικών έργων του social  at t ica.gr .   

Εδώ λοιπόν ποια ε ίναι η ειδοποιός διαφορά; Ότι  έχουμε 

αποτυπώσει όλα τα έργα που χρηματοδοτ ούνται από το ΠΕΠ Αττικής  

με χωρική αναφορά ,  με γεωαναφορά.  Όπως θα δείτε υπάρχουν 

ακριβώς ,  τα σημειακά έργα υπάρχει το σημείο ακριβώς με 

συντεταγμένες που υλοποιείται το έργο .   

Τα δε εκτατικά ή  γραμμικά υπάρχει ο αγωγός ,  οι δρόμοι από 

τους οποίους περνούν οι  αγωγοί ή το περίγραμμα των περιοχών που 

εξυπηρετούνται .  Και επιπλέον αυτή η πλατφόρμα έχει  διασυνδεθεί  με 

το εργαλείο ανάπτυξης gov.gr το οποίο δείχνει  δεξιά κάτω η καρτέλα 

την πρόοδο του κάθε έργου με βάση τις  δαπάνες ,  τα διοικητικά 

έγγραφα και λοιπά .   

Στοχοθεσία.  Μέχρι  το τέλος του 2019 ,  θα θέλαμε να ενισχύσουμε 

περαιτέρω την επιχειρηματικότητα στις  πληγείσες από θεομηνίες  
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περιοχές μέσω ενίσχυσης υφιστάμενων και νέων μικρών μεσαίων ή  

μικρομεσαίων επιχειρήσεων .   

Θα θέλαμε να δούμε τα πρώτα δείγματα της πρόσκλησης που 

έχουμε  εκδώσει για ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων με την 

έκδοση των πρώτων εντάξεων και ενδεχομένως των πρώτων 

δημοπρατήσεων .  

Θα θέλαμε να δούμε δημοπρατ ημένα τα δύο μεγάλα έργα 

αποχέτευσης της Ανατολικής Αττικής .  Ήδη εκτιμούμε ότι  θα έχουμε 

σύμβαση μέχρι το τέλος του έτους για την αποχέτευση Παλλήνης –  

Γέρακα .   

Θα έχουμε ένταξη και δημοπράτηση για την αποχέτευση 

Καπανδριτίου.  Έχουμε ήδη σύμβαση για την αποχέτευση Γλυκών 

Νερών .  Άρα κλείνουμε αρκετά επιτυχώς αυτό το σχέδιο δράσης που 

έχουμε εκπονήσει από κοινού με το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και αφορά στα έργα 

υγρών αποβλήτων .   

Θα έχουν ολοκληρωθεί και θα έχουν τεθεί  σε λειτουργία μία 

σειρά εξοπλισμών σε φορείς του Δημοσίου ,  όπως τα πυροσβεστικά 

οχήματα ,  νοσοκομεία αλλά και μονάδες και συστήματα επεξεργασίας  

και παρακολούθησης ποιότητας νερού και ποσότητας διαρροών .   

Όπως είπαμε μέσα στο καλοκαίρι θα υπογραφεί σύμβαση για την 

κατασκευή δύο νέων προβλητών για την εξυπηρέτηση κρο υαζιέρας στο 

λιμάνι του Πειραιά ,  έργο που δικαιούχος είναι ο ΟΛΠ ,  μεγάλο έργο .   

Ενώ τέλος υπάρχει  και η εκκίνηση της προετοιμασίας για τη νέα 

προγραμματική περίοδο .  

Και κλείνοντας κάπου εδώ ,  θα ήθελα να σας παρουσιάσουμε ένα 

φωτογραφικό οδοιπορικό σε κάποια επιλεγμένα έργα του ΠΕΠ 

Αττικής ,  που έχει  να κάνει  με την πορεία των έργων από την αρχή 

ενδεχομένως και πριν να ξεκινήσουν ,  κατά τη φάση κατασκευής και 

κατά τη φάση ολοκλήρωσης .   

Είναι φωτογραφίες που έχουν τραβήξει ή έχουν ζητήσει τα 

στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής,  τα οποία και με την ευκαιρία θα 

ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των στελεχών της  Διαχειριστικής 

Αρχής για όλη αυτή την παρουσία τους.  Γι’  αυτό το μικρό λιθαράκι  

που βάλαμε στο οικοδόμημα του ΕΣΠΑ .   

Και αυτούς που αποχώρησαν και αυτούς που θα αποχωρήσουν 

ενδεχομένως. Οπότε να δούμε και το βιντεάκι.   
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ  

 

 

Εφαρμογή της εξειδίκευσης του Ε.Π.  «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 –  2020 -  

Ετήσια έκθεση υλοποίησης του 2018 και επίτευξη των στόχων του 

προγράμματος  

 

 

Κα ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ:  

Λοιπόν,  συνεχίζουμε από όλη α υτή την εξαιρετική παρέμβαση και το 

βίντεο που είδαμε,  στην εφαρμογή της εξειδίκευσης ,  την ετήσια 

έκθεση υλοποίησης του 2018 και επίτευξη των στόχων του 

προγράμματος με τον κύριο Σπηλιώτη ,   προϊστάμενο της μονάδας Α 

της ΕΥΔΕΠ   της Περιφέρειας Αττικής .   

Κος  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ:  

Καλή σας μέρα και από μένα . Στα επόμενα λεπτά θα σας παρουσιάσω 

την πορεία εφαρμογής της εξειδίκευσης του επιχειρησιακού 

προγράμματος .  Το επιχειρησιακό μας πρόγραμμα εγκρίθηκε τον 

Δεκέμβριο ντου 2014.  

Οι πρώτες δράσεις  εξειδ ικεύτηκαν στην πρώτη συνεδρίαση της  

Επιτροπής Παρακολούθησης τον Ιούλιο του 2015  και  από τότε μέχρι 

σήμερα, μέσα από τέσσερις Επιτροπές Παρακολούθησης και μέσα από 

30 γραπτές διαδικασίες ,  έχουν εξειδικευτεί  166 δράσεις και με τη 

σημερινή πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής ,  προτείνονται άλλες δέκα 

νέες εξειδ ίκευσης δράσεων .   

Τώρα, ας  δούμε πώς έχει  εξελιχθεί  η εφαρμογή της εξειδίκευσης 

ανά άξονα, με μία γρήγορη ματιά .   

Στο γράφημα αυτό καταγράφεται η πορεία των διαδικασιών 

ενεργοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος ,  ανά άξονα 

προτεραιότητας.  Μπορούμε να δούμε εδώ πέρα ότι  ο άξονας με τις  

συνολικά καλύτερες σχετικές  επιδόσεις ,  είναι ο άξονας 

προτεραιότητας 2 που αφορά σε δράσεις τεχνολογίας πληροφορικής 

και επικοινωνίας .   
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Μάλιστα είναι ο άξονας ο οποίος  παρουσιάζει  την καλύτερη 

επίδοση στις  εκτελεσμένες δαπάνες ,  οι οποίες ανέρχονται στο 73% της  

δημόσιας δαπάνης του άξονα χωρίς το αποθεματικό επίδοσης.   

Επίσης,  πολύ καλές σχετικές επιδόσεις εμφανίζει  και ο  άξονας 

προτεραιότητας 5 ,  ο οποίος αφορά σε δράσεις πρόληψης και 

προστασίας από φυσικές καταστροφές  και κυρίως σε δράσεις  

αντιπλημμυρικής προστασίας .  

Με εντάξεις  που ξεπερνούν το 109% της δημόσιας δαπάνης του 

άξονα ,  με συμβάσεις στο 89% της δημόσιας δαπάνης του άξονα . Οι  

επιδόσεις αυτές βέβαια οφείλονται  κατά πολύ στα έργα τα οποί α 

υλοποιεί  η Περιφέρεια ,  στα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία υλοποιεί  η  

Περιφέρεια .   

Μάλιστα ,  στον άξονα αυτό έχει  δοθεί  και έγκριση για 

υπερδέσμευση έως του ποσοστού των 140% της δημόσια ς  δαπάνης  του 

άξονα .   

Καλές σχετικές επιδόσεις παρουσιάζει  επίσης και ο άξονας 

προτεραιότητας 6 ,  που αφορά κυρίως στα περιβαλλοντικά έργα και  στη 

βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος ,  με εντάξεις  οι  οποίες αγγίζουν 

το 87% του προϋπολογισμού του άξονα .   

Εδώ σημαντική συνεισφορά έχουν οι  δράσεις υποδομών 

διαχείρισης επεξεργασίας λυμάτων.  Οι υποδομές ύδρευσης και τέλος 

οι  υποδομές πολιτισμού .   

Καλές  σχετικά επιδόσεις παρουσιάζει  και  ο άξονας 

προτεραιότητας 11, που αφορά στις  υποδομές εκπαίδευσης ,   με 

εντάξεις  οι  οποίες αγγίζουν το 110% του προϋπολογισμού του άξονα .   

Σε απόλυτα τώρα νούμερα ,  ο άξονας προτεραιότητας 9 ,  είναι 

πρώτος στις  νομικές δεσμεύσεις με 185 εκατομμύρια ευρώ και πρώτος 

και στις  δαπάνες  με 93 εκατομμύρια περίπου ευρώ επιλέξιμης 

δημόσιας δαπάνης .   

Αντιθέτως ,  φτωχές  είναι οι  επιδόσεις στους άξονες 4 και 8 .  Ο  

άξονας 4  αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και ο 8 στην 

επαγγελματική κατάρτιση .   

Τώρα ,  μία άλλη σημαντική εξέλιξη που είχαμε κατά το 

προηγούμενο έτος και μάλιστα κάτι  που αποτελεί  και μία 

ιδιαιτερότητα του επιχειρησιακού προγράμματος Αττικής ,   αποτελεί  το 

γεγονός της εκχώρησης αρκετών πόρων του προγράμματος αλλά και σε 
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κάποιες περιπτώσεις και αρμοδιοτήτων διαχείρισης σε ενδιάμεσους 

φορείς δ ιαχείρισης .   

Από το τέλος του ’17 έχει  οριστεί  η ε ιδική υπηρεσία διαχείρισης 

του ΕΠΑνΕΚ, ως ενδιάμεσος φορέας για τη διαχείριση της πράξης 

Ταμείου Επιχειρηματικότητας .  Στο ΕΠΑνΕΚ έχουν εκχωρηθεί για αυτό 

το λόγο 50 εκατομμύρια ευρώ από τον άξονα 3.  

Επίσης,  μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2018 ,  έχουν οριστεί  οι  

τέσσερις ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης ,  οι οποίοι  υλοποιούν πλέον τι ς  

αντίστοιχες εγκεκριμένες στρατηγικ ές βιώσιμης αστικής ανάπλασης ,  

στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων για την 

Περιφέρεια Αττικής .   

Στις τέσσερις  αστικές αρχές ,  συνολικά έχουν εκχωρηθεί 260 

εκατομμύρια δημόσιας δαπάνης του προγράμματος .  Δηλαδή ένα 

ποσοστό του 22% της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος  .  

Οι πόροι αυτοί έχουν εκχωρηθεί σε όλους τους άξονες του 

επιχειρησιακού προγράμματος ,   πλην του άξονα προτεραιότητας 7 ,  ο 

οποίος αφορά στις  μεταφορές .  

Επίσης εκχώρηση πόρων ύψους 60 εκατομμυρίων ,  καθώς και  

αρμοδιότητα διαχείρισης ,  έχει  γίνει  και στον ΕΦΕΠΑΕ για τη 

διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων που θα προκύψουν στους 

άξονες 2 ,  3,  8 και 9 .   

Τέλος έχει  γίνει  εκχώρηση πόρων ύψους 15 εκατομμυρίων στο 

ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο πρότασης γ ια την ενίσχυση μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού , καθώς επίσης και στην 

αρμόδια επιτελική δομή του Υπουργείου Εργασίας .   

Έχει εκχωρηθεί ένα ποσό 11,5 εκατομμυρίων ευρώ για την 

ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων της κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονομίας ,  στο πλαίσιο του άξονα 9 .   

Έτσι  μέχρι  σήμερα έχει  εκχωρηθεί  σε ενδιάμεσο υς φορείς  η 

διαχείριση δράσεων… έχουν εκχωρηθεί σε ενδιάμεσους φορείς πόροι  

που αγγίζουν τα 409 εκατομμύρια δημόσιας δαπάνης ή ποσοστό του 

34% της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος .   

Η  μεγαλύτερη εκχώρηση βέβαια ,  όπως είπαμε ,  αφορά στην 

εκχώρηση που έχει  γίνει  στις  τέσσερις αστικές αρχές οι  οποίες 

υλοποιούνται στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης .   
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Έτσι,  στον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης της Αθήνας έχουν δοθεί  

85,4 εκατομμύρια .  Στον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης της ΟΧΕ του 

Πειραιά έχουν δοθεί  80,3 εκατομμύρια .  Στον ενδιάμεσο φορέα του 

ΑΣΔΑ έχουν δοθεί  58,4 εκατομμύρια ευρώ και στον ενδιάμεσο φορέα 

διαχείρισης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του συνδέσμου Δήμων 

Νότιας Αθήνας έχουν δοθεί  35 ,3 εκατομμύρια ευρώ .  

Λοιπόν ,  τώρα ας δούμε τι  εικόνα παρουσιάζουν οι  ΟΧΕ αυτή τη 

στιγμή. Από τα 260 εκατομμύρια που έχουν εκχωρηθεί για την 

υλοποίηση των στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης ,  έχουν 

εξειδ ικευτεί  μέχρι στιγμής δράσεις προϋπολογισμού δημόσι ας δαπάνης 

185 εκατομμυρίων ευρώ .   

Έχουν ενταχθεί  πράξεις  ύψους 37 εκατομμυρίων ευρώ και έχουν 

εκτελεστεί  δαπάνες ύψους 1,3 εκατομμυρίου ευρώ .   

Εδώ φαίνεται η υλοποίηση των ΟΧΕ ανά άξονα προτεραιότητας .  

Εδώ φαίνεται επίσης κάτι  που ήταν αναμενόμενο .  Ο  άξονας 

προτεραιότητας 6 ,  που κυρίως αφορά στη βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος ,  είναι αυτός που συνολικά παρουσιάζει  την καλύτερη 

εικόνα συνολικά .   

Την καλύτερη εικόνα ενεργοποίησης ,   ακολουθούμενος από τον 

άξονα προτεραιότητας 9 ,  οποίος αφορά σε δράσεις κο ινωνικής 

συνοχής .  

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι  την ευθύνη της  υλοποίησης 

του προγράμματος βέβαια κανονιστικά την έχει  η  ΕΥΔΕΠ Αττικής ,   

όμως θα πρέπει  να γίνει  κατανοητό ότι  οι  αστικές αρχές είναι  οι  

εταίροι ,  με το μεγαλύτερο αντίκτυπο στο πρόγραμμά μας.   

Γι’ αυτό και μαζί  τους έχουμε μία πολύ καλή συνεργασία και 

βέβαια οι  στόχοι μας και οι  προσπάθειές μας πρέπει και 

ευθυγραμμίζονται .   

Ας δούμε τώρα πολύ σύντομα την πρόοδο υλοποίησης μεταξύ της 

τέταρτης και της  πέμπτης συνεδρίασης της  Επιτροπής.  Ας δούμε 

καλύτερα κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά .   

Εδώ πέρα ,  όπως είναι αναμενόμενο ,  μεταξύ της τέταρτης και  

πέμπτης συνεδρίασης και πέντε χρόνια μετά την έναρξη του 

προγράμματος ,  ο ρυθμός των εξειδ ικεύσεων και των προσκλήσεων 

φαίνεται ότι  πέφτει  σημαντικά ,  ενώ υπάρχει μεγαλύτερη αύξηση του 
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ρυθμού στις  εντάξεις  και τ ις  συμβασιοποιήσεις,  κ αθώς επίσης και  στις  

δαπάνες των πράξεων .   

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι  οι  δράσεις του 

ΕΚΤ  υπεραποδίδουν στη σύναψη νομικών δεσμεύσεων και στις  

δαπάνες ,  έναντι  των  πράξεων του ΕΤΠΑ.  

Λίγο πιο αναλυτικά ανά άξονα . Στον άξονα προτεραιότητας 1 ,  ο 

οποίος  αφορά την ενίσχυση μηχανισμών και των επενδύσεων των 

ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην έρευνα και την καινοτομία .  

Έχουν εξειδικευτεί  8 δράσεις .   

Έχουν εκδοθεί τρεις  προσκλήσεις ,  έχουν γίνει  τρεις  συντάξεις ,  

ενώ οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε ποσοστό του 29% της 

δημόσιας δαπάνης του άξονα και οι  δαπάνες στο 12% .   

Στον άξονα προτεραιότητας 2, ο οποίος αφορά στη διάδοση και 

ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών τω ν μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων με τη χρήση τεχνολογίας πληροφορικής και 

επικοινωνίας ,  έχουνε γίνει  εξειδ ικεύσεις 7 δράσεων. Έχουν εκδοθεί 8  

προσκλήσεις .   

Έχουν γίνει  τέσσερις εντάξεις  με προϋπολογισμό δημόσιας 

δαπάνης που ανέρχεται στο 89% της  δημόσιας δαπάνη ς του άξονα. Οι  

συμβάσεις αντιστοιχούν σε ποσοστό 87% της δημόσιας δαπάνης του 

άξονα και οι  δαπάνες αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό 78% της δημόσιας 

δαπάνης του άξονα .   

Είναι ο άξονας που συνολικά έχει  τ ις  καλύτερες  σχετικές 

επιδόσεις .  Αυτό κυρίως οφείλεται  στο τμηματοποιημένο έργο του 

ηλεκτρονικού εισιτηρίου του ΟΑΣΑ, καθώς επίσης και  στο έργο της 

τηλεματικής διαχείρισης του στόλου των λεωφορείων ,  των αστικών 

λεωφορείων .   

Στον τρίτο άξονα προτεραιότητας ,  ο οποίος αφορά σε ενίσχυση 

επιχειρήσεων ,  μέχρι στιγμής έχουν εξειδικευτεί  13 δράσεις .  Έχουν 

εκδοθεί 9 προσκλήσεις .  Έχουμε αυτή τη στιγμή 78 εντάξεις  που 

αντιστοιχούν σε προϋπολογισμό στο 55% της δημόσιας δαπάνης του 

άξονα. Και οι  δαπάνες ανέρχονται στο 10% της δημόσιας δαπάνης του 

άξονα .   

Οι  πολλές εντάξεις  που έχουμε φέτος στον άξονα αυτό ,  

οφείλονται κυρίως σε εκχώρηση πόρων που έγινε στο ΕΠΑνΕΚ και 
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συγκεκριμένα για μία πρόσκληση που αφορούσε ενίσχυση 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού .  

Επίσης οι  δαπάνες εδώ πέρα ,  τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ ,  

οφείλονται στην εκχώρηση που έχουμε κάνει  στο ΕΠΑνΕΚ και 

συγκεκριμένα για το Ταμείο επιχειρηματικότητας .   

Τώρα στον άξονα προτεραιότητας 4 ,  που αφορά στην ενεργειακή 

απόδοση και στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ,  έχουμε 

εξειδ ικεύσει 8 δράσεις,  έχουμε εκδώσει τέσσερις προσκλήσεις και έχει  

γίνει  μία ένταξη.  

Εδώ δεν έχουμε ούτε συμβάσεις  ούτε δαπάνες .  Γενικά ο άξονας 

παρουσιάζει  πολύ φτωχές αποδόσεις  και αυτό οφείλεται στη μεγάλη 

καθυστέρηση της έγκρισης και ενεργοποίηση του ΚΕΝΑΚ, αλλά και 

της ενεργοποίησης των υπολογιστικών εργαλείων που συνόδευαν τον 

Κανονισμό .   

Από το δεύτερο τρίμηνο του ’18 έχει  εκδοθεί  από τη 

Διαχειριστική πρόσκληση που αφορά σε ενεργειακή αναβάθμιση 

δημοτικών κτιρίων με προϋπολογισμό δημόσιας  δαπάνης 25 

εκατομμύρια ευρώ.  Ακόμα ,  αυτή  η πρόσκληση αφορά τους Δήμους .   

Δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε κάποια υποβολή πρότασης ,  ωστόσο 

αυτό αναμένουμε να αλλάξει μέχρι το τέλος του 2019 , όπου 

ευελπιστούμε να έχουμε και τ ις  πρώτες εντάξεις  στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης αυτής.   

Επίσης,   σύντομα περιμένουμε τις  πρώτες δαπάνες στο πλαίσιο 

της εκχώρησης που έχουμε κάνει  των 15 εκατομμυρίων ευρώ ,  στο 

«Εξοικονομώ κατ’ οίκον».  

Στον άξονα προτεραιότητας 5 ,  ο οποίος αφορά στην προώθηση 

της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή ,  καθώς και την πρόληψη και  

τη διαχείριση κινδύνων ,  έχουμε προχωρήσει  στην εξειδίκευση 9 

δράσεων .   

Έχουμε εκδώσει  8 προσκλήσεις ,  έχουν εκδοθεί 29 αποφάσεις 

ένταξης με ποσοστό δημόσιας δαπάνης που αγγίζει  το 116% της  

δημόσιας δαπάνης του άξονα .  Οι  συμβάσεις ανέρχονται στο 94% της  

δημόσιας δαπάνης  του άξονα και οι  δαπάνες στο 46% της  δημόσιας  

δαπάνης του άξονα .   

Είναι ένας άξονας προτεραιότητας ο οποίος είχε από νωρίς 

σχετικά πολύ καλές επιδόσεις και κυρίως αυτό οφείλεται όπως 
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προείπαμε στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που υλοποιεί  η 

Περιφέρεια Αττικής.   

Μάλιστα, επειδή υπάρχουν αρκετές ανάγκες ,  σε αυτόν τον άξονα 

έχει  δοθεί  και έγκριση υπερδέσμευσης έως το ποσοστό 140% της  

δημόσιας δαπάνης του .   

Στον άξονα προτεραιότητας 6 ,  έχουν εξειδικευτεί  31 δράσεις ,  

έχουν εκδοθεί  27 προσκλήσεις  και  έχουν εν ταχθεί  70 πράξεις  με 

προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης που αγγίζει  το 94% της  δημόσιας 

δαπάνης του άξονα .  

Στο πλαίσιο του άξονα έχουμε συμβάσεις οι  οποίες αγγίζουν το 

49% του προϋπολογισμού του άξονα και έχουμε δαπάνες που αγγίζουν 

το 23% του προϋπολογισμού του άξονα .   

Σημαντική συμμετοχή στον άξονα αυτό έχουν τα περιβαλλοντικά 

έργα ,  αλλά και ο ι  υποδομές πολιτισμού. Τους τελευταίους μήνες όμως,  

υπάρχει σημαντική δραστηριότητα και συνεισφορά στις  επιδόσεις του 

άξονα από τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης των β ιώσιμων 

αστικών αναπτύξεων .  

Γεγονός που τεκμηριώνεται με την εξειδίκευση 20 δράσεων ,  την 

έκδοση 15 προσκλήσεων και την ένταξη 8 πράξεων στο πλαίσιο των 

ΟΧΕ. Εξαιτίας της σημαντικής ενεργοποίησης του άξονα ,  αλλά και 

των εκχωρήσεων ,  των δεσμεύσεων που έχουμε  απέναντι  στις  

ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις ,  έχει  εγκριθεί  και σε αυτόν τον 

άξονα υπερδέσμευση της τάξης του 140% .  

Επίσης εδώ πέρα ,  στο πλαίσιο αυτού του άξονα ,  κάτι που θα 

θέλαμε να πούμε ,  είναι ότι  συγχρηματοδοτούνται και εκδηλώσεις 

σύγχρονου πολιτισμού. Αξίζει  να σημειωθεί ότι  οι  δράσεις αυτές ,  

πλέον αποτελούν έναν έμμεσο και αποτελεσματικό τρόπο προβολής 

και επικοινωνίας του επιχειρησιακού μας προγράμματος στο ευρύ 

κοινό .  

Αφού μαζί με την προβολή των δράσεων στα Μέσα Επικοινωνίας 

προβάλλεται και το πρόγραμμά μας. Μάλιστα εξαιτίας του είδους των 

δράσεων, η έμμεση προβολή καταφέρνει να προσεγγίσει  ένα πιο 

νεανικό κοινό ,  το οποίο πλέον συνδυάζει  τη θετική εμπειρία της  

ψυχαγωγίας με το επιχειρησιακό μας πρόγραμμα αλλά και τη 

συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αναπτυξιακές δράσεις .   
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Επίσης εδώ πολύ σημαντικό μέρος των επιδόσεων οφείλεται και 

στα έργα υποδομών πολιτισμού ,  για τα οποία στο τέλος της  

παρουσίασής μου θα ακολουθήσει ένα σχετικό βίντεο .   

Τώρα, στον άξονα προτεραιότητας 7 ,  οποίος αφορά ουσιαστικά 

στις  μεταφορές ,  έχουν εξειδικευθεί  έξι  δράσεις ,  έχουν εκδοθεί 6 

προσκλήσεις ,  έχουν εκδοθεί 5 αποφάσεις ένταξης ,  των οποίων αξίζει  

να σημειωθεί ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης αγγίζει  το 145% 

της δημόσιας δαπάνης του άξονα .  

Και οι  συμβάσεις τρέχουν στο  46% της δημόσιας δαπάνης του 

άξονα, ενώ οι δαπάνες στο 22% της δημόσιας δαπάνης του άξονα .   

Η μεγάλη ενεργοποίηση στις  εντάξεις ,  γίνεται κυρίως λόγω της 

ανάγκης που προκύπτει  για την ένταξη του ονοματισμένου από το 

επιχειρησιακό πρόγραμμά μας,  έργου της  βελτίωσης του λιμένα 

κρουαζιέρας του Πειραιά .   

Για το λόγο αυτό έχει  δοθεί  έγκριση για υπερδέσμευση στον 

άξονα αυτό ,  της  τάξης του 157%. Σύντομα ελπίζουμε ότι ,  μάλλον 

αναμένουμε ,   την ολοκλήρωση της δ ιαδικασίας συμβασιοποίησης του 

έργου του Λιμένα και έτσι ευελπιστούμε ότι  θα αποδεσμευτεί  το 

προϊόν της έκπτωσης από τις  δεσμεύσεις του άξονα .   

Αξίζει  εδώ να σημειώσουμε και μία  σημαντική αλλαγή που έγινε 

στο πλαίσιο της  δεύτερης αναθεώρηση ς  του επιχειρησιακού μας 

προγράμματος ,  όπου πλέον στον άξονα αυτό προστέθ ηκε και νέα 

επενδυτική προτεραιότητα για την υλοποίηση δράσης επέκταση ς  του 

φυσικού αερίου σε αστικές περιοχές της Αττικής που εμφανίζουν 

φαινόμενα ενεργειακής φτώχειας .   

Τώρα ,  στον άξονα προτεραιότητας 8 ,  έχουν εξειδικευτεί  7  

δράσεις .  Έχουν εκδοθεί τέσσερ ις προσκλήσεις ,   έχει  γίνει  μόνο μία 

ένταξη και υπάρχει μόνο μία σύμβαση . Εδώ πέρα η ένταξη οφείλουμε 

να τονίσουμε ότι  ε ίναι από την βιώσιμη αστική ανάπτυξη της Αθήνας .   

Είναι μία πράξη που έχει  ενταχθεί  στο πρόγραμμα αυτό και εκεί  

πέρα υπάρχει και η μοναδ ική η σύμβαση στον άξονα προτεραιότητας .  

Εδώ σε αυτό τον άξονα παρατηρήθηκε μεγάλη καθυστέρηση στην 

ενεργοποίησή του ,  εξαιτίας κυρίως τεχνικών δυσκολιών στο σχεδιασμό 

δράσεων ,   σε σχέση με το χαρακτηρισμό τους ως κρατικές ενισχύσεις 

ή όχι .   
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Αλλά και με την  αναμονή για την έγκριση του νέου κανονισμού 

για τις  επαγγελματικές καρτίσεις .   

Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι  σε αυτή τ ην Επιτροπή 

Παρακολούθησης έχει  προταθεί  η έγκριση μιας δράσης για  

επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων που εργάζονται σε 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις ,  με προϋπολογισμό 8 εκατομμύρια ευρώ .   

Οπότε θεωρούμε ότι  σύντομα αυτή η εξειδίκευση θα 

ακολουθήσει μέσα στο καλοκαίρι και σε πρόσκληση για  

επαγγελματικές καταρτίσεις .  Οπότε θεωρούμε ότι  μέσα στο ’19 θα 

έχουμε μία κάποια καλύτερη εικόνα σε αυτό τ ον άξονα .   

Τώρα στον άξονα προτεραιότητας 9 ,  έχουν εξειδικευτεί  57 

δράσεις ,  έχουν εκδοθεί 36 προσκλήσεις ,   έχουν γίνει  192 συντάξεις  οι  

οποίες αντιστοιχούν στο 70% της δημόσιας δαπάνης του άξονα .   

Και έχουν εκτελεστεί  δαπάνες που αγγίζουν το 33% της  

δημόσιας δαπάνης του άξονα .  Είναι ο άξονας με τον  μεγαλύτερο 

αριθμό ενταγμένων πράξεων ,  το μεγαλύτερο ποσό συμβάσεων ,  καθώς 

και το μεγαλύτερο ποσό δαπανών .  

Να σημειωθεί ότι  μεγάλη δραστηριότητα στον άξονα αυτό 

εμφανίζεται από τη μέση του ’18 και μετά και  εξαιτίας των 

ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων που υλοποιούνται αυτή τη 

στιγμή .   

Τώρα ο άξονας προτεραιότητας 10 ,  που αφορά στην ανάπτυξη 

και αναβάθμιση στοχευμένων κοινωνικών υποδομών και υποδομών 

υγείας ,  σε αυτόν τον άξονα έχουμε προχωρήσει  σε 13 εξειδίκευσης 

δράσεων ,  έχουμε εκδώσει 13 προσκλήσεις και έχουνε γ ίνει  63 εντάξει ,  

με προϋπολογισμό που αγγίζει  το 84% του προϋπολογισμού δημόσιας 

δαπάνης του άξονα .   

Οι συμβάσεις τρέχουν κοντά στο 24% της δημόσιας δαπάνης του 

άξονα, ενώ οι δαπάνες είναι στο 11%. Στο πλαίσιο του άξονα έχουν 

ενταχθεί  πράξεις  υποδομών και εξοπλισμού για την αναβάθμιση των 

δημόσιων μονάδων υγείας της Αττικής  που ο προϋπολογισμός τους 

ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ .   

Επίσης έχουν ενταχθεί  οι  πράξεις  σε δήμους για την αναβάθμιση 

των υποδομών τους που σχετίζονται με την παροχή κοινωνικών 

υπηρεσιών .   
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Τέλος ,  στον άξονα προτεραιότητας 11 έχουν εξειδικευτεί  έξι  

δράσεις ,  έχουν εκδοθεί έξι  προσκλήσεις ,  έχουν ενταχθεί  19 πράξεις .  

Οι συμβάσεις τρέχουνε στο 30% του προϋπολογισμού του άξονα και οι  

δαπάνες στο 13% του προϋπολογισμού του άξονα .   

Παρότι ο άξονας παρουσιάζει  πολύ υψηλά ποσοστά 

ενεργοποίησης ,   οι  δαπάνες και οι  συμβάσεις παραμένουν σε χαμηλά 

επίπεδα, κυρίως λόγω  της καθυστέρησης που προξενήθηκε εξαιτίας της  

αλλαγής του νόμου των δημοσίων συμβάσεω ν .   

Αλλά και της ανάγκης ωρίμανσης μελετών έργων από την ΚΤΥΠ 

ΑΕ, η οποία είναι και μοναδικός  δικαιούχος σε μία πρόσκληση 

προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ .   

Ωστόσο από τα μέσα του 2018 η κατάσταση έχει  ομαλοποιηθεί ,  

οπότε αναμένεται σημαντική άνοδος των  συμβάσεων και ελπίζουμε και 

των δαπανών μέχρι το τέλος του 2019 . Μάλιστα εξαιτίας της έντονης 

ενεργοποίησης που παρατηρείται ,  αλλά και της υλοποίησης που θα 

έρθει  στη συνέχεια   και σε αυτόν τον άξονα έχει  γίνει  υπερδέσμευση 

της τάξης του 140% του προϋπολογισμού .   

Πριν κλείσω, θα ήθελα να παρακολουθήσετε μαζί μας ένα βίντεο 

το οποίο έχουμε κάνει  για τις  υποδομές πολιτισμού ,  τις  οποίες  

ενισχύουμε στο πλαίσιο του προγράμματός μας.   

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ  

 

Κος ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ:  

Θα με υποστεί τε γ ια λίγο ακόμα. Μία πολύ σύντομη αναφορά ,  επειδή 

σε αυτή την Επιτροπή Παρακολούθησης πρέπει να εγκρίνουμε και την 

ετήσια έκθεση του 2018 .   

Η  ετήσια έκθεση είναι μία διαδικασία,  που όπως καταλαβαίνετε,  

γίνεται κάθε έτος.  Απλά η συγκεκριμένη του 2018 έχει  μία βαρύτητα 

παραπάνω ,  γιατί  με τα αποτελέσματα που θα δείξουμε σε αυτή θα 

κριθεί  αν θα πάρουμε το αποθεματικό επίδοσης ή όχι .   

Δεν θέλω να σας κρατάω σε αγωνία ,   θεωρούμε ότι  θα το 

πάρουμε.  Θα το διατηρήσουμε.   

Λοιπόν,  εδώ φαίνονται οι  επιδόσεις του προγράμματός μας,  

μέχρι 31/12
ο υ

  του 2018 .  Ουσιαστικά μέχρι το τέλος του έτους είχαν 

εκδοθεί 110 προσκλήσεις .  Είχανε γίνει  εντάξεις  421 πράξεων ,  



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

5
η 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  - 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019   

33 

προϋπολογισμού 880 περίπου εκατομμυρίων ευρώ ή της  τάξης του 75% 

της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος .   

Εδώ πέρα βλέπετε την πρόοδο μεταξύ των δύο ετήσιων εκθέσεων 

του ’17 και του ’18 ,  όπου οι  δαπάνες μέσα στο έτος  ανήλθαν 81,4 

εκατομμύρια ευρώ. Εδώ πέρα βλέπετε τη διαφορά με τα στοιχεία που 

σας έδειξα μεταξύ των δύο τελευταίων Επιτροπών Παρακολούθησης.   

Εδώ πέρα είναι η δ ιαφορά μεταξύ των ετήσιων εκ θέσεων του ’17 

και του ’18.  Εδώ βλέπετε ότι  οι  ρυθμοί ήταν πιο ανεβασμέν οι,  ο ι  

ρυθμοί ενεργοποίησης για τ ις  εξειδικεύσεις και τις  προσκλήσεις και 

ήταν λογικό γιατί  ήμασταν πιο κοντά στην αρχή του προγράμματος ,  

άρα θέλαμε να βγάλουμε εξειδ ικεύσεις και θέλαμε να βγάλουμε 

προσκλήσεις ώστε να έχουμε αργότερα εντάξεις .   

Ενώ εδώ οι νομικές δεσμεύσεις ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα και  

ακόμα πιο χαμηλότερα οι  δαπάνες .   

Άρα φαίνεται ότι  έχουμε μία πολύ μεγαλύτερη ενεργοποίηση 

πλέον.  Αυτό γίνεται φανερό αν συγκρίνουμε τ ις  διαφορές μεταξύ των 

δύο ετήσιων εκθέσεων και τις  διαφορές των δύο Επιτροπών 

Παρακολούθησης .   

Τώρα, κάποια ζητήματα που υποτίθεται ταλαιπώρησαν λίγο το 

πρόγραμμά μας κατά το 2018 ,  ήταν η καθυστέρηση στην εφαρμογή του 

νόμου των δημοσίων συμβάσεων . Ήταν η εμπλοκή στη διαδικασία 

εκχώρησης προς τον ΕΦΕΠΑΕ.  

Αυτή ουσιαστικά καθυστέρησε  τις  δράσεις των κρατικών 

ενισχύσεων επιχειρηματικότητας .  Ήταν η μεγάλη καθυστέρηση που 

παρατηρήθηκε στην άρση της… για την αποτελεσματικότητα των 

ενεργειακών αναβαθμίσεων κτιρίω ν, δηλαδή στην έγκριση του 

ΚΕΝΑΚ.  

Ήταν καθυστέρηση στην επικαιροποίηση και έκδοση των νέων 

προδιαγραφών για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς .  Αυτό  ήταν κάτι  

που μας ανάγκασε,  ενώ είχαμε εξειδικεύσει δράσεις για 

βρεφονηπιακούς σταθμούς πολύ νωρίς ,  από το 2016 ,  τελικά η έκδοση 

της πρόσκλησης και οι  εντάξεις  γίνανε στο μέσο του 2018 .   

Επίσης κάποιοι  άλλοι λόγοι ήταν η καθυστέρηση στην 

αναθεώρηση του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ενεργειών 

Κατάρτισης το λεγόμενο ΕΣΔΕΚ, το οποίο εγκρίθηκε στα τέλη του 
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’18 .  Αυτό μας καθυστέρησε στον άξονα 8 για το σχεδιασμό των 

δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης .   

Κάποιοι άλλοι παράγοντες καθυστέρησης,  κυρίως στην 

υλοποίηση των έργων ήταν συχνές εμπλοκές που προκαλούν 

καθυστερήσεις στις  αρχαιολογικές εργασίες ,   που είναι αναγκαίες σε 

πολλές περιπτώσεις ας πούμε στα έργα .   

Στις μετατοπίσεις… και στη διαδικασία απαλλοτριώσεων. Επίσης 

πολλές φορές ,  ιδίως σε ό ,τι  αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ,   

στις οποίες ουσιαστικά έχουμε απέναντί  μας φορείς οι  οποίοι  είναι  

μικροί  φορείς με μικρή στελέχωση,  παραπονιούνται  και έχουν ένα 

κάποιο δίκιο για βαριές διαδικασίες του συστήματος .   

Όμως αυτές  είναι οι  διαδικασίες  και αυτές θα πρέπει να 

ακολουθήσουμε.  Παρόλα αυτά ,  οι διαδικασίες του συστήματος κατά 

κάποιο τρόπο καθυστερούν λίγο την ενεργοπο ίηση των δράσεων του 

ΕΚΤ.  

Επίσης ένα άλλο θέμα το οποίο έχει  έμμεσες επιπτώσεις ,  είναι οι  

πολύ μεγάλες εκπτώσεις σε συμβάσεις δημοσίων έργων ,  υποδομών που 

δίνονται και ο έντονος ανταγωνισμός ,   καθώς ουσιαστικά υποκρύπτει  

ένα πρόβλημα ρευστότητας των αναδόχων .   

Με αποτέλεσμα σε έργα πολλών εκατομμυρίων να βλέπετε ας  

πούμε να υποβάλλονται  λογαριασμοί των 80 χιλιάδων ,  των 100 

χιλιάδων. Έτσι δηλαδή καταλαβαίνεις  ότι  υπάρχει  θέμα ρευστότητας ,   

δηλαδή προσπαθούν να πληρωθούν μικρούς λογαριασμούς για να 

συνεχίζουν το έργο .  Άρα Αυτό δημιουργεί  μία καθυστέρηση στην 

εξέλιξη των έργων υποδομών .    

Τέλος ,   ας δούμε αυτό που είπαμε και στην αρχή . Από την 

έγκριση ήδη των επιχειρησιακών προγραμμάτων και  του 

επιχειρησιακού προγράμματος στρατηγικής,  είχε  τεθεί  ένα πλαίσιο 

επίδοσης.   

Το πλαίσιο επίδοσης αυτό είχε και κάποιους ενδιάμεσους 

στόχους ανά άξονα προτεραιότητας .  Έτσι μέχρι το τέλος του 2018 ,   

31/12
ο υ

 του 2018,  το αποτέλεσμα ήταν ότι  καταφέραμε να πιάσουμε 

τους στόχους αυτούς  του ενδιάμεσου πλαισίου ,   σε όλους τους άξονες ,   

εκτός από τους άξονες 4 και 8 .   
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Ο 4 είναι για τις  ενεργειακές αναβαθμίσεις  κτιρίων και  8 για τις  

επαγγελματικές καταρτίσεις .  Παρόλα αυτά και στους δύο αυτούς 

άξονες ,  σύντομα θα έχουμε μία καλή ενεργοποίηση .   

Τώρα θα δούμε τα χρήματα , το αποθεματικό από τους άξονες 

αυτούς,  σε ποιους άλλους άξονες θα πάει .  Θα είναι κάτι  που θα γίνει  

στην επόμενη διαδικασία .   

Αυτά από μένα .  Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.   

Κα ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ:  

Ευχαριστούμε ιδια ιτέρως τον κύριο Σπηλιώτη. Κορυφαίο  στέλεχος  

στην ΕΥΔΕΠ της Περιφέρειας Αττικής .   

 

Εξειδίκευση νέων δράσεων -  Μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής 

πράξεων  

 

Κα ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ:  

Λοιπόν προχωράμε  με την κυρία Αμέντα, όσον αφορά την εξειδίκευση 

των νέων δράσεων -  μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής πράξεων .   

Κα ΑΜΕΝΤΑ:  

Καλημέρα και από μένα .   Όπως σας ε ίπε και ο κύριος Σπηλιώτης και ο 

κύριος Δρόσης,  σε αυτή την Επιτροπή Παρακολούθησης υποβάλλονται 

και εξειδ ικεύσεις νέων δράσεων. Πρόκειται για δέκα νέες δράσεις και  

μία δράση η οποία επανυποβάλλεται γ ια τροποποίησή του.   

Που πατάνε σε πέντε άξονες του επιχειρησιακού προγράμματος  

και όπως θα δείτε  και από την εικόνα τους,  στην ουσία επιβεβαιώνεται 

αυτό που είπε  και ο κύριος Σπηλιώτης και  ο κύριος Δρόσης,  ότι  

σκυτάλη σταδιακά παίρνουν πλέον οι  αστικές αρχές  που διαχειρίζονται  

τις  ολοκληρωμένες  χωρικές επενδύσεις .   

Ο  συνολικός προϋπολογισμός της  δημόσιας δαπάνης των 

δράσεων είναι λίγο κάτω από τα 50 εκατομμύρια .  Που σημαίνει  ότι  

εξειδ ικεύεται ένα ποσοστό 4,25% της συνολικής δημόσιας δαπάνης 

του επιχειρησιακού προγράμματος .   

Ας δούμε λίγο τώρα τις  δράσεις πώς κατανέμονται στους άξονες .  

Στον άξονα 3 έχουμε μία εξειδίκευση μιας δράσεις ύψους 

προϋπολογισμού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ . Είναι μία δράση η  

οποία εντάσσεται στην ολοκληρωμένη χωρική επένδυση της Νότιας 

Αττικής .   
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Και αφορά το  Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας των Δήμων 

Καλλιθέας ,   Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου. Ένα Κέντρο το οποίο θα 

παρέχει  υπηρεσίες οριζόντιας πληροφόρησης ,   ενημέρωσης των 

επιχειρήσεων της γεωγραφικής αυτής περιοχής .   

Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σ ε κάποια ομάδα 

επιλεγμένων επιχειρήσεων ,  αλλά και πιο επιτελικές υπηρεσίες 

υποστήριξης των Δήμων ,   στην χάραξη της στρατηγικής τους για την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή .   

Δυνητικός  δικαιούχος θα είναι  ο σύνδεσμος των Δήμων της 

Νότιας Αττικής και η μέθοδος αξιολόγησης που θα ακολουθηθεί  θα 

είναι άμεση .   

Σον άξονα προτεραιότητας 6,  που είναι η βελτίωση της  

ποιότητας ζωής στο αστικό περιβάλλον και ε ιδικότερα στην 

επενδυτική προτεραιότητα 6Α  που αφορά την επεξεργασία των 

αστικών λυμάτων ,  εξειδ ικεύονται δύο δράσεις .   

Η πρώτη δράση αφορά την αποχέτευση των αστικών λυμάτων του 

Καπανδριτίου.  Είναι ένας οικισμός που έχει  χαρακτηριστεί  ως Γ 

προτεραιότητας .  Το έργο θα περιλαμβάνει το έργο κατασκευής της  

διαχείρισης αποχετεύσεων του οικισμού Καπανδριτίο υ -  Πολυδενδρίου 

-  Μικροχωρίου και του οικισμού Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα .   

Θα οδηγούνται στο συλλεκτήριο αγωγό τον παρακηφίσιο και από 

εκεί  στην Ψυττάλεια για επεξεργασία .  Δυνητικός δικαιούχος είναι η 

ΕΥΔΑΠ και η μέθοδος αξιολόγησης και εδώ θα είναι άμεσ η .    

Στον ίδιο άξονα και στην ίδια επενδυτική προτεραιότητα έχουμε 

μία τροποποίηση μιας ήδη εξειδ ικευμέν ης δράσης που εντάσσεται στην  

ολοκληρωμένη χωρική επένδυση της Νότιας Αττικής .   

Η  τροποποίηση αφορά κάποιες διορθώσεις ,   ορθές επαναλήψεις  

εκ παραδρομής  σφαλμάτων στον προϋπολογισμό και κάποια 

αναδιατύπωση της περιγραφής της δράσης χωρίς  όμως καμία 

τροποποίηση ούτε του  του ουσιαστικού αντικειμένου  της,  ούτε του 

προϋπολογισμού ,  ούτε των κριτηρίων αξιολόγησης .   

Και εδώ δυνητικός δικαιούχος θυμίζω είναι ο Σύνδεσμος των 

Δήμων της Νότιας Αττικής .   

Στον άξονα προτεραιότητας 8 εξειδικεύονται δύο δράσεις 

συνολικού προϋπολογισμού 9,2 εκατομμυρίων ευρώ ,  που στην ουσία 
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ενεργοποιούν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του άξονα αυτού  στον οποίο 

υπήρξε μία υστέρηση, όπως σας είπε ο κύριος Σπηλιώτης.  

Η πρώτη δράση,  αφορά μία  δράση κατάρτισης προσωπικού 

επιχειρήσεων της  Περιφέρειας Αττικής ,  δηλαδή εργαζομένων στον 

ιδιωτικό τομέα. Σε θέματα που θα βοηθήσουν στην πραγματικότητα 

την προσαρμογή τους στους τομείς  προτεραιότητας της  περιφε ρειακής 

στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης .   

Στα πλαίσια της δράσης αυτής θα περιλαμβάνονται  

συμβουλευτικές υπηρεσίες γ ια διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών ,  

κατάρτιση και πιστοποίηση 6.000 περίπου εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής ,  ανεξαρτήτως κλάδου .   

Ο  προϋπολογισμός της δράσης εκτιμάται σε 8 εκατομμύρια ευρώ ,   

εξειδ ικεύεται σε 8 εκατομμύρια ευρώ και δυνητικοί δικαιούχοι είναι  

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που έχουν έδρα την Περιφέρεια 

Αττικής και τα οποία εκπροσωπούν επιχειρήσεις της Περιφέρειας .   

Η  μέθοδος αξιολόγησης θα είναι  συγκριτική .  Βασικά κριτήρια 

που θα διαφοροποιούν τις  προτάσεις  μεταξύ τους και  θα εξετάζονται  

είναι ο αριθμός των ατόμων που θα καταρτιστούν .   

Ο  αριθμός των ατόμων που θα πιστοποιηθούν στη συνέχεια .  

Προφανώς ο προϋπολογισμός της  δράσης και η ωριμότητα των 

προτάσεων που θα δεχτούμε .   

Στον ίδιο άξονα και στην ίδ ια επενδυτική προτεραιότητα επίσης,   

μία δράση εντάσσεται στην ολοκληρωμένη χωρική επένδυση της 

Νότιας Αττικής ,  είναι ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ περίπου .   

Περιλαμβάνει την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου 

προγράμματος υποστήριξης  των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ,   αφού 

πρώτα διαγνωστούν οι  εξειδικευμένες ανάγκες τους ανάλογα με το 

μέγεθός τους,  τη δομή τους,  τη διάρθρωσή τους  και  την οργάνωσή 

τους,  αλλά και τη στελέχωσή τους.   

Και το πρόγραμμα θα προωθήσει υπηρεσίες one  s top shop με 

τελικούς αποδέκτες τόσο τους εργαζόμενους όσο και τ ις  επιχειρήσεις.  

Δυνητικός δικαιούχος είναι ο Σύνδεσμος των Δήμων της Νότιας 

Αττικής και η αξιολόγηση, η  μεθοδολογία αξιολόγησης είναι η άμεση 

αξιολόγηση .   

Στον άξονα προτεραιότητας 9 εξειδ ικεύονται πέντε συνολικά 

δράσεις προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης περίπου λίγο κάτω από 16 
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εκατομμύρια ,  που ισοδυναμεί  με ένα ποσοστό περίπου 5,3% του 

προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του άξονα .   

Και στην  ουσία ανεβάζει  ακόμα περισσότερο το ποσοστό 

εξειδ ίκευσης  ενός άξονα ο οποίος έτσι κι  αλλιώς είναι  πολύ ενεργός .  

Η  πρώτη δράση είναι μία δράση δημιουργίας και λειτουργίας δύο νέων 

δομών για την προσωρινή στέγαση και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

ατόμων που ανήκουν στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ .   

Πρόκειται  στην ουσία για δύο δομές που θα παρέχουν προσωρινή 

στέγαση σε άστεγα άτομα και θα παρέχουν και ένα πλαίσιο υπηρεσιών 

που θα διευκολύνουν την κοινωνική τους ένταξη .   

Το έργο αφορά τη χρηματοδότηση για τρία έτη αυτών  των δομών 

και περιλαμβάνει  επίσης και  μία ρήτρα ευελιξίας ποσοστ ού περίπου 

10% για την αντιμετώπιση τυχόν αναγκών διαμόρφωσης των χώρων 

στέγασης .   

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ,  που τόσο στο καταστατικό τους όσο και  

στην εμπειρία τους έχουν εγγράψει δραστηριότητες υποστήριξης των 

ανθρώπων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ.  

Και η μεθοδολογία αξιολόγησης θα είναι συγκριτική .  Τα 

κριτήρια που θα εξεταστούν για την ένταξη των προτάσεων είναι 

κυρίως ο αριθμός των ωφελουμένων ατόμων ,   ο προϋπολογισμός ,   η 

καινοτομία και η ωριμότητα των προτάσεων .   

Στον ίδιο άξονα και στην ίδια επενδυτική προτεραιότητα ,   

υπάρχει μία δράση ,   εξειδ ικεύεται μία δράση από την ολοκληρωμένη 

χωρική επέμβαση της  Δυτικής Αθήνας .  Αφορά την παροχή  υπηρεσιών 

και την ανάληψη δράσεων υποστήριξης των ειδικών και  των ευάλωτων 

ομάδων .   

Που σημαίνει  άτομα τα οποία έχουν αναπηρία ,  χρόνιες παθήσεις ,  

ηλικιωμένους ,  νέους ,   αλλά και οικογένειες με παιδιά .  Αφού έχουν 

διαγνωστεί προφανώς οι  ανάγκες τους θα τους  παρέχονται οι  

υπηρεσίες εκείνες που διευκολύνουν την πρόσβαση στην επίλυση του 

προβλήματός τους.   

Την πρόσβαση στην απασχόληση ,  την κοινωνική τους ένταξη 

γενικότερα.  Δυνητικοί  δικαιούχοι  ε ίναι οι  Δήμοι Αγίας Βαρβάρας ,  

Αιγάλεω,  Ιλίου,  Περιστερίου ,   Πετρούπολης και Χαϊδαρίου.  Και εδώ 

επίσης η αξιολόγηση θα είναι άμεση .   
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Στην επενδυτική προτεραιότητα 9 .4 στον ίδιο άξονα ,  μία δράση 

από την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση του Πειραιά ,  αφορά μία  

προσπάθεια για τη μεθοδολογική και  λειτουργική ενοποίηση όλων των 

κοινωνικών δράσεων στα πλαίσια της  χωρικής επένδυσης.   

Που θα βασίζεται πάνω στα αποτελέσματα στοχευμένων ερευνών 

για την καταγραφή και παρακολούθηση των κοινωνικών προβλημάτων 

και των αναγκών,  καθώς επίσης και δράσεις δικτύου ,  επικοινωνίας ,  

ανάπτυξη ειδικών εργαλείων για την υποστήριξη όλων των δομών και 

δράσεων κοινωνικής συνοχής του Δήμου Πειραιά .   

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι ο Δήμος Πειραιά .  Η Κοινωφελής 

Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά και  οι  συμπράττοντες φορείς που έχουν  

σχετικές αρμοδιότητες .  Μεθοδολογία αξιολόγησης άμεση .   

Στην επενδυτική προτεραιότητα 9 .5 που αφορά την προαγωγή της  

προώθησης  της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ,  εξειδικεύεται  

μία δράση προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ ,  στα πλαίσια της  

ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης της Δυτικής Αθήνας .   

Αφορά την ανάπτυξη ενός συστήματος κοινωνικής και  

αλληλέγγυας οικονομίας και περιλαμβάνει συνοδές δράσεις ,   όπως 

είναι το Παρατηρητήριο διάδοσης  και ανάπτυξης του συστήματος στη 

Δυτική Αθήνα .   

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στήριξης και ανάπτυξης του 

οικοσυστήματος και διάδοσης της  ΚΑΛΟ στη Δυτική Αθήνα και  

συμμετοχικές δράσεις ανάπτυξης  των κοινωνικών δικτύων καθώς και  

επιδεκτικών ενεργειών και πρωτοβουλιών για την προώθηση και  

διάδοση της ΚΑΛΟ στην περιοχή αυτή .   

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι  δήμοι  Αιγάλεω και  Περιστερίου ,  

καθώς και η αστική αρχή ,   ο αναπτυξιακός σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας 

που έχουν σχετικές  αρμοδιότητες .   

Τέλος ,   στον άξονα 12 μία δράση τεχνικής βοήθειας για την 

ωρίμανση έργων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Αττικής  

προϋπολογισμού 200 χιλιάδων ,  που έρχεται να στηρίξει  την ωρίμανση 

έργων που αφορούν σε τρεις  βασικές θεματικές κατηγορίες .   

Η μία κατηγορία είναι ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων . Η 

δεύτερη είναι οι  υπηρεσίες τοπικού πληθυσμού που σημαίνει  έργα σε 

πολιτιστικές υποδομές και αθλητικές  υποδομές .   
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Και ο τρίτος τομέας είναι οι  υποδομές αναψυχής ,  ανάδειξη και  

σήμανση μονοπατιών , αναπλάσεις σε οικισμούς και λοιπά.  

Δυνητικός δικαιούχος είναι το δίκτυο συνεργασίας των Δήμων 

της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής και η αξιολόγηση θα 

είναι άμεση .   

Σε ό ,τι  αφορά τον προγραμματισμό στο αμέσως επόμενο 

διάστημα και μέχρι τα μέσα, τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν εκδοθεί ο ι  

αντίστοιχες προσκλήσεις .  Με τις  δέκα αυτές δράσεις,  το ποσό 

εξειδ ικευμένων δράσεων πλέον του άξονα , ο  προϋπολογισμός τους 

ανέρχεται σε 1,3 δισ.  δημόσιας δαπάνης .   

Που σημαίνει  σε επίπεδο εξειδ ικευμένων δράσεων περίπου 112% 

του επιχειρησιακού προγράμματος .   

Ευχαριστώ πολύ .   

Κα ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ:  

Και εμείς  ευχαριστούμε την κυρία Αμέντα .   

 

Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης της στρατηγικής για  την 

Έξυπνη Εξειδίκευση  

 

Κα ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ:  

Προχωράμε στην παρουσίαση της προόδου υλοποίησης στρατηγικής 

για την έξυπνη εξειδ ίκευση . Ο κύριος Ποδάρας έχει  το λόγο.   

Συντονιστής Δομής Διακυβέρνησης της   RIS3.  

Κος ΠΟΔΑΡΑΣ:  

Καλημέρα σας και από μένα. Λέγομαι Πέτρος Ποδάρας και με μεγάλη 

χαρά εκπροσωπώ  σήμερα το νεοσύστατο κέντρο καινοτομίας της  

Περιφέρειας Αττικής ,  ως υπεύθυνος του φυσικού αντικειμένου του 

έργου .   

Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος  στην παρουσίαση. Όπως  

γνωρίζετε το Κέντρο Καινοτομίας  της  Περιφέρειας Αττικής είναι η 

περιφερειακή δομή υποστήριξης της έρευνας και της καινοτομίας ,  

σύμφωνα με τις  κατευθύνσεις της RIS.  

Προβλέπεται η ίδρυσή του από τη RIS .  Στα τρία επιλεγμένα 

πεδία εξειδίκευσης για την Αττική ,  τα οποία όπως γνωρίζετε είναι η 

γαλάζια οικονομία ,   η δημιουργική οικονομία   και η βιώσιμη 

οικονομία των αναγκών .   
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Οι βασικοί  στόχοι  της λειτουργίας του κέντρου ,   του ΚΕΚΠΑ ή 

του Innovation Attica όπως είναι το brand name που δημιουργούμε 

στην αγγλική ,   είναι η ενίσχυση της δικτύωσης  των επιχειρήσεων με 

εστίαση  στην ανάγκη ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων .   

Η υποστήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και 

Καινοτομίας Αττικής του ΠΣΕΚ, θα έλεγα ότι  είναι ο πρώτος αυτός 

από τους στόχους.   

Η ενίσχυση της συμμετοχής  του επιχειρηματικού ιστού της  

Περιφέρειας στις  υποδομές.   

Η  αύξηση του αριθμού των ερευνητών που συμμετέχουν ενεργά 

στην παραγωγική διαδικασία .   

Και η εστίαση της έρευνας και της καινοτομίας των ενεργητικών 

και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Περιφέρειας Αττικής  στην ανάγκη 

των επιχειρήσεων και στις  ευκαιρίες που αναδεικνύει  η RIS.  

Όπως σας είπα και  όπως γνωρίζετε ,   η ίδρυση του ΚΕΚΠΑ είναι  

κάτι  πάρα πολύ πρόσφατο . Ουσιαστικά τους τελευταίους τρεις  μήνες ,   

αυτά που βλέπετε εδώ πέρα έχουν υλοποιηθεί .   

Δηλαδή στελεχώθηκε με τρία μόνιμα στελέχη του Περιφερειακού 

Ταμείου Ανάπτυξης και ολοκληρώθηκε μάλιστα μόλις  πριν από δύο 

εβδομάδες η στελέχωση με νέα στελέχη ,   επιστημονικό προσωπικό ,  σε 

σύνολο έξι  στελέχη επιστημονικού προσωπικού ,   δύο σε κάθε μία από 

τις  οικονομίες οι  οποίες ανέφερα προηγουμένως .   

Δύο στελέχη διοικητικού προσωπικού ,   τον υπεύθυνο φυσικού 

αντικειμένου του έργου και  τους υπεύθυνους του οικονομικού 

αντικειμένου και της δημοσιότητας .   

Εδώ έγινε ένα απλό διάγραμμα των ρόλων που προβλέπονται και 

που αντίστοιχα έχουν πληρωθεί από τα πρόσωπα  που σας είπα 

προηγουμένως .   

Το φυσικό αντικείμενο του έργου που είναι η δουλειά που έχουν 

να κάνουν τα έξι  επιστημονικά στελέχη που ανέφερα προηγουμένως ,   

περιλαμβάνει αυτές τις  τέσσερις ομάδες βασικών παραδοτέων του 

ΚΕΚΠΑ ,   της πρωτοβουλίας αυτής.   

Το ένα είναι η δημιουργία της βασικής υποδομής καινοτομίας 

και της εκπόνησης ερευνών και μελετών .   

Το δεύτερο είναι η διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης,  

την εφαρμογή όπως γνωρίζετε της…  
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Υποστήριξη της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών και η 

στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και καινοτομίας .   

Μέχρι στιγμής ,   πολύ συνοπτικά να σας πω ότι  έχει  ολοκληρωθεί  

όπως είπαμε η στελέχωση με την υπογραφή των συμβάσεων . Η 

τελευταία υπογράφηκε πριν από δύο βδομάδες όπως σας είπα.   

Έχει γίνει  εγκατάσταση σε νέα γραφεία του ΚΕΚΠΑ. Είμαστε 

Συγγρού 19 ,   έχει  γίνει  διαμόρφωση του χώρου, παραδόθηκαν οι  

εγκαταστάσεις και  ο εξοπλισμός.  Έχουμε δεσμεύσει  domain names ,   

υπάρχουν λειτουργικά εταιρικά e-mail του Innovation Attica .   

Έχει γίνει  μία εσωτερική περιγραφή των διαδικασιών ,  κανόνες  

επικοινωνίας εσωτερικής  -   εξωτερικής τήρησης  στοιχείων ,  βάση 

δεδομένων ,  αρμοδιότητες,  ωράρια και  τα λοιπά.  

Και έχουμε προχωρήσει σε μία πρώτη σχεδίαση και παραγωγή 

εντύπων διαδικασιών για τα οποία ακολουθούμε στην καθημερινότητά 

μας.  Αυτά ως προς τα διαδικαστικά . Ουσιαστικά αφορούσαν τα 

παραδοτέα 1 και 2  τα οποία είναι οριζόντια ,  καθόλη τη διάρκεια του 

της υλοποίησης του έργου .   

Όσον αφορά την ουσία του φυσικού αντικειμένου,  όπως σας ε ίπα 

πριν,  μέχρι στιγμής η πρόοδος που θα λέγαμε,  αυτό το λίγο διάστημα 

που έχει  στηθεί και βρίσκει  το βηματισμό του το κέντρο, είναι με 

αναφορά στο παραδοτέο 3 .   

Δηλαδή τη δημιουργία της βασικής υποδομής καινοτομίας .  Το 

αντικείμενό μας είναι η RIS .  Το σημείο αναφοράς είναι η RIS ,  η RIS3.  

Αυτή τη στιγμή ,  όλο το επιστημονικό προσωπικό ,   οι  συνεργάτες μου ,   

έχουμε πέσει πάνω στη RIS και  προσπαθούμε να κάνουμε μία 

επικαιροποίηση των στοιχείων .   

Μία συγκριτική αποτύπωση μεγεθών ,  το ότι  υπάρχει  σήμερα ,   με 

το ότι  αναφερόταν στη RIS πριν από 2,5 χρόνια .  Που αφορούν όπως 

γράφουμε ενδεικτικά καινοτομικές και τεχνολογικές επιδόσεις.   

Δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη,  υποδομές στην Περιφέρεια 

Αττικής.  Κάνουμε μία καταγραφή των ερευνητικών καινοτόμων έργων 

που έχουν… από την Περιφέρεια Αττικής.  Έχουμε κάνει  μία  

ομαδοποίηση, αντιστοίχιση των δράσεων της RIS με τις  επενδυτικές 

προτεραιότητες και τους άξονες προτεραιότητα του επιχειρησιακού 

προγράμματος.   



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

5
η 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  - 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019   

43 

Το είδαμε και στις  προηγούμενες  παρουσιάσεις και κάναμε μία 

προετοιμασία,  όσον αφορά το παραδοτέο 4,  δηλαδή την 

επιχειρηματική ανακάλυψη. Κάναμε μία αρχική καταγραφή των πεδίων 

εξειδ ίκευσης,  με τις  προτεινόμενες δράσεις της RIS.  

Όσον αφορά το παραδοτέο 6,  πήγαμε από το 4 στο 6,  γ ιατί  το 5  

είναι ουσιαστικά υποστήριξη διατριβών  και  διδακτορικών τα οποία 

δεν τα έχουμε ακουμπήσει ακόμα .   

Το 6 που είναι  δημοσιότητα ,  δικτύωση και  συμμετοχικός  

σχεδιασμός ,   έχουμε τις  μηνιαίες εκθέσεις μας,  δύο μέχρι στιγμής.   

Δράσεις δημοσιότητας,  μία διαδικτυακή προβολή. Έχουμε υπό 

ανάπτυξη ένα… στο website το περιεχόμενο του οποίου το δουλεύο υμε 

όλη η ομάδα κατανεμημένα .   

Έχουμε ήδη παράξει το δίπτυχο έντυπο και το λογότυπο του 

ΚΕΚΠΑ, σαν μάρκετινγκ ας το πούμε. .  και έχουμε μία δράση, την 

οποία επιλεκτικά έχουμε ήδη ξεκινήσει και δουλεύουμε και αφορά την 

ιδέα για το λεγόμενο παιδικό πανεπιστήμ ιο ,   το οποίο στοχεύει  στην 

ενίσχυση της έρευνας από την παιδική και εφηβική ηλικία .   

Δουλεύουμε ένα μοντέλο το οποίο θα είμαστε πολύ σύντομα 

έτοιμοι να προτείνουμε ,   με θεματικές ,  συγκεκριμένες θεματικές  

περιοχές ,   αντικείμενα δηλαδή ,  προγράμματα   για ηλικιακές ομάδες 

που θα ενταχθούν σε αυτό .  Και όλους τους συντελεστές  ανάπτυξης 

γύρω από αυτό .    

Τώρα τα επόμενα βήματα ,  έχουν να κάνουν με την ολοκλήρωση 

των όσων ανέφερα στα προηγούμενα δύο sl ide ,  την ολοκλήρωση της 

πρώτης επικαιροποιημένης version της RIS όσον αφορά τα κεφάλαια 1 

και 2 ,  τα οποία είναι τα στοιχεία τα  οποία επικαιροποιούμε αυτή τη 

στιγμή. Και για κάποια από αυτά πιθανώς να χρειαστούν και κάποιες 

έρευνες πεδίου για  να μπορέσουμε να τα ολοκληρώσουμε .   

Καταγραφή των ερευνητικών καινοτομικών έργων που έχουν 

υλοποιηθεί  και αυτό το ανέφερα πριν θα ολοκληρωθεί .   

Εκπόνηση οδηγού καινοτομικού βήματος ,   είναι το παραδοτέο 

Ρ3.2 και θα προχωρήσουμε λίγο παραπάνω στη  διαδικασία της… 

ανακάλυψης με την ολοκλήρωση της αρχικής καταγραφής για να 

μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα .   

Όσον αφορά τις  δράσεις δημοσιότητας δικτύωση ς,  αυτά που ήταν 

τα bullet  points  που  είδατε και  στην προηγούμενη παρουσία ση,  αυτά 
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αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα,  με την έναρξη 

λειτουργίας της δίγλωσσης ιστοσελίδας μας.   

Όπως επίσης και με την ολοκλήρωση σχεδιασμού της δράσης και  

του Παιδικού Πανεπιστημίου για να βγο ύμε προς τα έξω ,  να 

μιλήσουμε με τους συντελεστές και να έχουμε ενδεχομένως να 

προλάβουμε το ακαδημαϊκό έτος .  Και να λειτουργήσει αυτό ,   αν όχι  

από τον  Οκτώβριο,  τουλάχιστον από τον Νοέμβριο .   

Και κλείνω με ίσως το πιο σημαντικό που έχουμε να κάνουμε στο 

άμεσο μέλλον ,   το οποίο είναι η πρώτη συνάντηση με τον ΠΣΕΚ, την 

οποία δεν την έχουμε κάνει  ακόμα και με πολύ μεγάλη χαρά 

περιμένουμε αυτή  να την οργανώσουμε.   

Να γίνει  είτε στα γραφεία μας,  είτε σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, 

γιατί  έχουμε μεγάλη προσδοκία τόσο για την συνεργασία με το ΠΣΕΚ, 

την υποστήριξή του,  αλλά και την δική μας υποστήριξη και 

καθοδήγηση για τον κοινό σκοπό.  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

Κα ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ:  

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον κύριο Ποδάρα.  

 

Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των στρατηγικών ΒΑΑ στο 

πλαίσιο των ΟΧΕ (Αστικές Αρχές)  

Κα ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ:  

Προχωράμε με την παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των 

στρατηγικών βιώσιμων αστικών αναπτύξεων, αναπλάσεων, αναπτύξεων 

απ’ ό,τι  κατάλαβα είναι η σωστή αναφορά, στο πλαίσιο των 

ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων.  

Εδώ έχουμε τέσσερις αστικές αρχές ,  τον ΟΧΕ εν πάση 

περιπτώσει.  Επειδή ακούστηκαν ενδιαφέροντα πράγματα ήδη μέχρι  

τώρα, θα παρακαλούσα να έχουν το λόγο μία –  μία,  ξεκινώντας από 

την Αθήνα. Είναι εδώ ο κύριος Οικονομάκος.   

Και στη συνέχεια θα πάμε στον Πειραιά.  Ακολουθούμε με τον 

ΑΣΔΑ που είναι η Δυτική Αθήνα και καταλήγουμε με τον Νότιο 

Τομέα.  

Αλλά όσο γίνεται ,  επειδή είμαστε και  εκτός χρόνο υ, είμαστε ήδη 

12 και… όσο γίνεται πιο συνοπτικά και εύστοχα, ευσύνοπτα, για να 

μπορέσουμε να προχωρήσουμε λίγο και με τους χρόνους.   
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Ξεκινάμε από την Αθήνα.  

Κος ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου .  

Στις επόμενες δύο  ώρες περίπου ,  σκοπεύω να αναφερθώ στην…  

 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ  

  

Κος ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

Βλέπω ότι  με προσέχετε ,  οπότε θα συνεχίσω. Θα αναφερθώ στην 

πορεία υλοποίησης της ΟΧΕ της Αθήνας .  Να κάνω μία εισαγωγή μιας 

και είναι η πρώτη φορά που μιλάμε ,  να δείξω πώς φτάσαμε εδώ .   

Ουσιαστικά η Αθήνα είχε ετοιμάσει τη στρατηγική βιώσιμης 

αστικής ανάπτυξης ,  περιελάμβανε φυσικά το σύνολο της  πόλης της 

Αθήνας,  ωστόσο αφετηρία αποτέλεσε ,  αναφορικά με την ΟΧΕ, η 

πρόσκληση της Περιφέρειας,  η οποία εκδόθηκε τον  Φλεβάρη του 2017 .   

Και εκεί  έπρεπε να κάνουμε κάποιες προσαρμογές ,   

τροποποιήσεις ,  προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθούμε στη 

συγκεκριμένη πρόσκληση .   

Πιο συγκεκριμένα τι  θέλω να πω.  Υπήρχε ο περιορισμός σε ό ,τι  

αφορά το ύψος της πρότασης που θα μπορούσε να υποβληθεί σε 

επίπεδο δημόσιας δαπάνης .  Δεν θα μπορούσε να ξεπερνά τα 100 

εκατομμύρια,  που όπως αντιλαμβάνεστε 100 εκατομμύρια σε ό ,τι  

αφορά την πόλη της Αθήνας ,  δεν θα μπορούσε να καλύψει το σύνολο 

των αναγκών και των σχεδιασμών που είχαμε .   

Υπήρχε ανάγκη να υπάρχει μία εστίαση στη χωρική επένδυση 

που θα γινότανε και βεβαίως υπήρχαν συγκεκριμένες επενδυτικές 

προτεραιότητες δ ιαθέσιμες .   

Έτσι λοιπόν ,  προσαρμοζόμενοι,  υποβάλλαμε την πρότασή μας 

τον Απρίλη του 2017   και περνώντας τους δύο κύκλους αξιολόγησης η 

ΟΧΕ της Αθήνας ήταν η πρώτη η οποία αξιολογήθηκε θετικά και  

έλαβε τον προϋπολογισμό των  85 εκατομμυρίων ευρώ στο σύνολο των 

επενδυτικών προτεραιοτήτων που αιτήθηκε .   

Να πάμε λίγο πιο κάτω να σας δείξω την περιοχή παρέμβασης .  

Βλέπετε είναι  η περιοχή με το κίτρινο ,  όπως την βλέπετε  εκεί .  

Ουσιαστικά είναι ένα τμήμα της πόλης της Αθήνας .   
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Βεβαίως είναι το κέντρο της Αθήνας και περιλαμβάνει κυρίως το 

ιστορικό κέντρο.  Τύχη αγαθή και στόχος δικός μας ήτανε ότι  αυτό 

συνδέθηκε και με το εγκεκριμένο ΣΟΑΠ, το Σχέδιο Ολοκληρωμένης 

Αστικής Παρέμβασης που έχει  η Αθήνα .   

Και υπήρξαν και δύο αντένες,  δύο βασικές πύλες εισόδου της 

πόλης από την οδό Πειραιώς όπως μπορείτε να δείτε και  την Λεωφόρο 

Συγγρού και στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκαν και συνέργειες με τους 

δύο όμορους Δήμους Μοσχάτου  -  Ταύρου και Νέας Σμύρνης .   

Όπως εγκρίθηκε λοιπόν η πρότασή μας,   βλέπουμε ότι  έχει  ένα 

προϋπολογισμό ύψους 85 εκατομμυρίων και τρεις  άξονες οι  οποίοι 

είναι σχετικά ισορροπημένοι χρηματοδοτικά. Αυτό που θα πρέπει να 

δείτε εκεί  είναι  ότι  ο άξονας 2 που αναφέρεται  σε β ασικά θέματα 

υποδομών ,   τα οποία τα αντιμετωπίζει  με τους πόρους βεβαίως που 

υπάρχουν .   

Και καταπολέμηση της φτώχειας ο άξονας 3 ,  τροφοδοτούν με τη 

σειρά τους  τον άξονα 1 που έχει  πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε 

ό ,τι  αφορά την αύξηση της επισκεψιμότητας τ ης πόλης .  Μην ξεχνάμε 

ότι  η πρόταση της  Αθήνας είναι μία πρόταση που έχει  αναπτυξιακή 

στόχευση .   

Να προχωρήσουμε να δούμε λίγο με μία εικόνα ,  μία φωτογραφία ,  

μία εικόνα πού βρισκόμαστε ,  της στιγμής .  Λέγοντας βεβαίως ότι  δεν  

μιλάμε για μία περίοδο 2014  –  2020,   μιλάμε για μία περίοδο που 

ξεκίνησε από την έγκριση της ΟΧΕ που ήταν τον Ιανουάριο του 2018 

και με την ουσιαστική ενεργοποίηση του νέου ΟΠΣ Τον Απρίλη του 

2018 που εκδόθηκε και η πρώτη πρόσκληση από μας.   

Τα  στοιχεία είναι αυτά έτσι όπως τα βλέπετε .  Εξειδικεύσεις που 

ξεπερνούν το 65%. Ενεργοποίηση σε επίπεδο προσκλήσεων 57% ,  

εντάξεις  27% και  12   δράσεις στις  οποίες οποίο θα αναφερθούμε 

παρακάτω .   

Και νομικές δεσμεύσεις στο ύψος του 15% . Και  φυσικά 

υπάρχουν και δαπάνες που ήδη έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ και το 

αμέσως προσεχές διάστημα θα υπερδιπλασιαστούν προς φαντάζομαι 

ικανοποίηση και του προϊσταμένου εδώ .   

Να δούμε λοιπόν έναν -  έναν τους άξονες ,   να δούμε πώς 

προχωράνε ,  πώς υλοποιούνται .   
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Ο πρώτος άξονας που έχει  να κάνει  κυρίως με 

επιχειρηματικότητα ,  καινοτομία ,  πολιτισμό και τουρισμό ,   γιατί  

θεωρούμε ότι  αυτά σε μία πρόταση αναπτυξιακής δυναμικής ,   όπως 

είναι η πρόταση της  Αθήνας ,  της αστικής αρχής Αθήνα και 

αναπτυξιακή εταιρεία τουριστικής προβολής του Δήμου .   

Βλέπετε τα ποσοστά πάνω αριστερά σε ό ,τι  αφορά την 

εξειδ ίκευση ,  την ενεργοποίηση και τις  εντάξεις .   

Εδώ όμως δεν θέλουμε να μιλήσουμε μόνο με φωτογραφίες ή με 

μακέτες .  Ουσιαστικά θα αναφερθώ σε έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει  

και έργα τα οποία υλοποιούνται  και έχουν ορατά και άμεσα 

αποτελέσματα .   

Οι δράσεις έτσι όπως τις  βλέπετε μία –  μία.  Ουσιαστικά υπάρχει 

δράση ανάπτυξης και προβολής τουριστικής και πολιτιστικής  

ταυτότητας της Αθήνας .  Έχει ενταχθεί ,  όπως βλέπετε τα ορόσημα εκεί .   

Έχει γίνει  ανάθεση,  συμβασιοποιείται,  υλοποιείται κανονικά .  

Περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης 

πολιτισμικής τουριστικής πολιτικής γ ια την περιοχή παρέμβασης .   

Περιλαμβάνει δράσεις δικτύωσης με πολιτιστικούς φορείς για να 

αναδειχτεί  καλύτερα το πολιτιστικό προϊόν ,  πέρα των κλασικών όπως 

είναι η  Ακρόπολη και αυτά που όλοι γνωρίζουμε .   

Και βεβαίως ανάδειξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων που 

γίνονται στην πόλη .  Επίσης υπάρχει και συμμετοχή σε εκθέσεις ,  όπως 

πρόσφατα στην  Bienale .  

Συνεχίζουμε με τη δράση που αφορά στην ανάδειξη και 

αξιοποίηση των διαδικτυακών εργαλείων της πόλης .  Ουσιαστικά είναι 

ένας ψηφιακός οδηγός που έχει  γίνει  στα πρότυπα άλλων πόλεων του 

εξωτερικού όπως το Λονδίνο και το Άμστερνταμ .   

Είναι ένα δυναμικό εργαλείο προβολής της Αθήνας .  Ο στόχος 

είναι να προβάλει την Αθήνα ως προορισμό  για 365 μέρες το χρόνο ,  να 

επιμηκύνει δηλαδή την τουριστική περίοδο .   

Η δράση λοιπόν και αυτή υλοποιείται κανονικά . Ο οδηγός 

υπάρχει ,  είναι διαθέσιμος   στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα .   

Μία σημαντική δράση εδώ που επίσης έχει  ενταχθεί ,  υλοποιείται  

κανονικά και περιλαμβάνει συμμετοχή σε εκδηλώσεις και εκθέσεις για 

την προβολή της  Αθήνας .  Εδώ σχεδιάζονται μεγάλης κλίμακας 

εκδηλώσεις.   
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Για θα αναφέρω ότι  ο Μαραθώνιος που έγινε το Νοέμβριο του 

2018,  είχε  συμμετοχή από 55.000 δρομείς.  Σε μία περίοδο μέσα στο 

χειμώνα ,  που μπορεί να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο στην 

πόλη της Αθήνας και ευρύτερα στην περιφέρεια  της Αττικής  και  να 

έχουμε και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα ,   σε ό ,τι  αφορά την 

οικονομία και την ανάπτυξη της πόλης ,  είναι κάτι  πολύ σημαντικό .   

Επίσης θα έχετε διαπιστώσει ήδη ότι  υπάρχει  η λειτουργία με 

info kiosks ,  με χώρους δηλαδή που πληροφορούν τους επισκέπτες ,  

τους τουρίστες και  στο Σύνταγμα και σύντομα στο Αεροδρόμιο .   

Μία άλλη  σημαντική παράμετρος αυτής της παρέμβασης είναι 

και ο εθελοντισμός σε ό ,τι  αφορά την προβολή της πόλης .  Δηλαδή 

άτομα τα οποία επιλέγονται βεβαίως με διαδικασία ,  τα οποία 

προσφέρονται εθελοντικά να δείξουν ,  να δώσουν στον επισκέπτη μία 

εικόνα της πόλης που επισκέπτεται .   

Πρέπει να επισημάνω εδώ ότι  το 2018 περισσότερο από 5,5 

εκατομμύρια επισκέπτες ήρθαν στην πόλη της Αθήνας .   

Μία άλλη δράση που ολοκληρώθηκε κιόλας ,  είναι η δράση του 

κέντρου στήριξης επιχειρηματικότητας .  Αυτό στεγάστηκε στο 

Σεράφειο συγκρότημα. Είναι μία δράση που ολοκληρώθηκε πρόσφατα 

και μεγάλος  αριθμός επιχειρήσεων έλαβαν υπηρεσίες γενικής 

ενημέρωσης  και πληροφόρησης  σε θέματα επιχειρηματικότητας και 

επενδύσεων .   

Αυτό το έργο λοιπόν ήδη ολοκληρώθηκε.  Συνεχίζοντας για τον 

άξονα  1, να δούμε τα βήματα  μπροστά. Έχουμε ήδη σε μία διαδικασία 

αξιολόγησης ένα τεχνικό δελτίο που αφορά την υποστήριξη της 

εκκόλαψης νέων επιχειρήσεων σημαντικού προϋπολογισμού .   

Και παράλληλα υπάρχουν εγκεκριμένες εξειδ ικεύσεις  σε ό ,τι  

αφορά τον κόμβο καινοτομίας ,  διασύνδεσης ,  έρευνας και  

επιχειρηματικότητας .   

Να σημειώσω εδώ  ότι ο Δήμος της Αθήνας έλαβε το Ευρωπαϊκό 

Βραβείο Καινοτομίας 2019 για τις  δράσεις που προωθεί και υλοποιεί  

και βεβαίως άλλες δράσεις  για την αποκατάσταση των υπαιθρίων 

γλυπτών .   

Και σε εξειδίκευση από την αστική αρχή βρίσκονται επίσης 

δράσεις σε ό ,τι  αφορά την ανάπτυξη του επιχειρηματικού 
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περιβάλλοντος  και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων ,  οι οποίες 

έπονται .   

Να προχωρήσουμε στον άξονα 2, που είναι και  το καμάρι μας 

μπορώ να πω ,  έτσι όπως τουλάχιστον εξελίσσεται .  Υπάρχει όπως θα 

δείτε εξειδίκευση 100% και ενεργοποίηση που ξεπερνά το 87% και 

σημαντικές εντάξεις  τις  οποίες θα ήθελα να σας τις  παρουσιά σω και να 

τις  προσέξετε .   

Πρώτο έργο εδώ είναι η ανάπλαση της περιοχής της  Πλατείας 

του Αγίου Παντελεήμονος ,   μία πολύ ευαίσθητη περιοχή της Αθήνας 

και μία περιοχή παρέμβασης εδώ που ξεπερνά τα 20 στρέμματα 

ουσιαστικά με ωφελούμενο πληθυσμό της Δημοτικής Κοινότητας πάνω 

από 130.000 κατοίκους .   

Το έργο έχει  ήδη ολοκληρωθεί και όποιος το επισκεφτεί  μπορεί 

να δει  την αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν .   

Μία άλλη πολύ σημαντική παρέμβαση την οποία θεωρώ ότι  όλοι  

όσοι ήσαστε σε αυτή την αίθουσα την βλέπετε περπατώντας στο 

κέντρο της Αθήνας .  Είναι η πιλοτική παρέμβαση που γίνεται στο 

εμπορικό τρίγωνο της πόλης .   

Και το εμπορικό τρίγωνο αποτελεί  ιστορικό τοπόσημο και  

ουσιαστικά έχει  μία πολύ μεγάλη και αυξανόμενη τουριστική 

ελκυστικότητα ,  αλλά παράλληλα είχε να αντιμετωπίσει  και 

προβλήματα υποβάθμισης της εικόνας του ,  κυρίως λόγω κλειστών 

καταστημάτων .   

Το έργο αυτό υλοποιείται κανονικά ,  βαδίζει  προς την 

ολοκλήρωσή του και ήδη βλέπετε ε ίναι ορατά τα αποτελέσματα για 

όποιον επισκέπτεται.   

Και φαντάζομαι ότι  έχει  πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία ως έργο 

σε ό ,τι  αφορά και την καθημερινότητα ,  την αναβάθμιση της 

καθημερινότητας των επισκεπτών ,  των πολιτών της  Αθήνας ,  αλλά 

κυρίως και ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος στο σύνολό του.  Και  

μιλάμε για μία έκταση εδώ που είναι πάνω από 100 ,  110 στρέμματα .    

Επόμενη δράση η οποία επίσης υλοποιείται και όλα αυτά τους 

τελευταίους 12 μήνες μέσα που συζητάμε.  Επόμενη δράση η οποία 

βρίσκεται μάλλον σε στάδιο συμβασιοποίησης είναι η αναβάθμιση των 

υποδομών του Εθνικού Κήπου ,  προϋπολογισμού τεσσάρων 

εκατομμυρίων ευρώ .   
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Η δράση αυτή έχει  ενταχθεί ,  έχει  γίνει  ο  διαγωνισμός και  

είμαστε στη διαδικασία του ελέγχου της σύμβασης .  Αναμένεται λοιπόν 

να προχωρήσει άμεσα. Μιλάμε για  ένα ιστορικό τόπο, όπως έχει  

χαρακτηριστεί .  Συνδέεται με την νεώτερη Ελλάδα .   

Είναι ένας χώρος που επισκέπτονται  όλοι ,   φαντάζομαι  όχι  όλοι  

όσοι βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα , αλλά όλοι οι  Έλληνες κάποια 

στιγμή της ζωής τους πέρασαν ή θα περάσουμε από τον Εθνικό Κήπο   

και το σύνολο των τουριστών που έρχονται στην πόλη της Αθήνας .   

Μιλάμε για μία έκταση εδώ 150 στρεμμάτων και θεωρούμε ότι  

είναι ένας  εγκληματικός  χώρος για την πόλη . Και  αυτό λοιπόν το έργο 

δεν είναι μακέτα ,  ε ίναι στη  φάση της συμβασιοποίησης .   

Να προχωρήσω, μιας και μιλήσαμε για τις  πύλες εισόδου της  

πόλης της Αθήνας και για τη συνέργεια με όμορους Δήμους ,   υπάρχει 

η δράση που αφορά την βελτίωση της αποκατάστασης  του υπερτοπικού 

άξονα Αιγαίου –  Κράτητος .   

Μπορείτε να δείτε  στο κίτρινο σημείο κάτω. 186 στρέμματα η 

περιοχή παρέμβασης .   Η πράξη έχει  ενταχθεί ,  ο  διαγωνισμός έχει  γίνει  

και αναμένεται η σύμβαση μέσα στους επόμενους δύο μήνες .  

Όπως πρέπει να καταλάβετε ,  τουλάχιστον σε αυτό τον άξονα ,  

αυτά τα έργα είναι όλα εμβληματικά και αναμένεται να αλλάξουν 

συνολικά την εικόνα της πόλης .   

Να δούμε ποια είναι τα βήματα μπροστά σε αυτό τον άξονα .  

Ουσιαστικά υπάρχει σε αξιολόγηση αυτή τη στιγμή στην υπηρεσία μας 

μία δράση για την διαχείριση στερεών αποβλήτων .   

Υπάρχουν ανοιχτές προσκλήσεις για  ενεργειακές αναβαθμίσεις  

δημοτικών κτιρίων και αναμένουμε επίσης την υποβολή τεχνικού 

δελτίου μετά από την έγκριση που έρχεται φαντάζομαι από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τη δράση των ποδηλατοδρόμων ,  που θα 

δώσει μία άλλη εικόνα στο κέντρο της  πόλης .   

Τα τεύχη δημοπράτησης για το έργο των ποδηλατοδρόμων είναι  

έτοιμα, άρα θεωρούμε ότι  και αυτό μέσα στους επόμενους μήνες θα το 

δούμε να τρέχει .   

Για να προχωρήσω στον άξονα 3 ,  τελειώνοντας ,  αλλά όχι  

λιγότερο σημαντικό άξονα . Ο άξονας που έχει  να κάνει  με την 

κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ένταξη, γιατί  δεν μπορείς να 

έχεις  μία στρατηγική με αναπτυξιακή δυναμική σε μία  περιοχή όπως 
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το κέντρο της Αθήνας που δέχεται τους επισκέπτες ,  τους ανθρώπους 

που έρχονται να δουλέψουν ,  τους επιχειρηματίες ,   αν δεν έχεις  λύσει 

θέματα κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής ένταξης .   

Εδώ λοιπόν βλέπετε πάνω αριστερά την φάση υλοποίησης που 

βρίσκεται ο άξονας συνολικά σε ό ,τι  αφορά εξειδίκευση ,  ενεργοποίηση 

και εντάξεις .   

Να αναφερθούμε σε ένα πολύ σημαντικό έργ ο που έχει  ενταχθεί  

και ήδη ξεκινάει   η υλοποίηση του ,   ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ .  

Είναι οι  συνδυασμένες υπηρεσίες υγείας και συμβουλευτικής για  

ευάλωτες ομάδες κατοίκων.  

Αναμένεται να ωφεληθούν πάνω από 15.000 ωφελούμενοι  

ευπαθών ομάδων, στους οποίους για πρώτη φορά και αυτό αποτελεί  

μία καινοτομία ,  θα παρέχονται ολιστικές υπηρεσίες ,   σε ό ,τι  αφορά 

τόσο ιατρικές ,   όσο κοινωνικές ,  όσο και συμβουλευτικές και  

προώθηση στην απασχόληση, υπηρεσίες.   

Αυτό, όπως μπορείτε να δείτε και  τα σημεία στο χάρτη της  

περιοχής παρέμβασης ,   έρχονται τα  τέσσερα σημεία που θα δίνονται 

αυτές οι  υπηρεσίες και περικλείουν την περιοχή παρέμβασης ,  

προκειμένου να είναι και αποτελεσματικές .   

Και αυτή η δράση τρέχει ,  υλοποιείται κανονικά αυτή τη στιγμή 

που μιλάμε.  Γγια να δούμε τι  ακόμα μένει  να γίνει  στον άξονα αυτό,   

υπάρχει ένα τεχνικό δελτίο που είναι σε αξιολόγηση και αφορά την 

ευρωπαϊκή χάρτα και δράσεις για  την ισότητα των φύλων . Αυτό 

αξιολογείται από την υπηρεσία μας,  αναμένουμε να ενταχθεί  σύντομα .    

Υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση σε ό ,τι  αφορά την αναβάθμιση των 

κοινωνικών υποδομών ύψους 6,7 εκατομμυρίων ευρώ και αναμένουμε 

σύντομα την υποβολή τεχνικών δελτίων .   

Και είναι υπό έκδοση η πρόσκληση για παροχή στέγαση ς για   

ευπαθείς ομάδες .  Οι δράσεις που είναι υπό εξειδίκευση αυτή τη στ ιγμή 

από την αστική αρχή ,  αφορούν δράσεις βελτίωσης ποιότητας ζωής των 

ΑμεΑ ,   δράση για Διά Βίου Μάθηση . Και  δράσεις  που αφορούν 

ευρύτερα θέματα ,  όπως η προώθηση στην απασχόληση ευπαθών 

ομάδων του πληθυσμού.  

Με λίγα λόγια και  συμπερασματικά ,  η ΟΧΕ της Αθήνας τρέχει  

στους 12 αυτούς μήνες .  Έχουμε ήδη ολοκληρωμένα έργα με απτά και 
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ορατά αποτελέσματα. Θεωρούμε ότι  επιτυγχάνουμε τη μέγιστη δυνατή 

αξιοποίηση των πόρων .   

Θέλουμε,  ο στόχος μας είναι να καταστεί  η Αθήνα ελκυστικός 

προορισμός για τους κατοίκους ,  για  τους επισκέπτες  και για τους  

τουρίστες .  Πρέπει  να σημειώσω ότι  οι  δράσεις αυτές έτσι όπως 

υλοποιούνται ,   θεωρούμε ότι  τα αποτελέσματα θα υπάρχει πολύ 

μεγάλη προστιθέμενη αξία .   

Οι δράσεις θα είναι  συμπληρωματικές και  όχι  μόνο 

αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων ,  αλλά αναδεικνύεται  

πολύ περισσότερο η Αθήνα και πιστεύουμε ότι  με αυτές  τις  δράσεις θα 

αναπτυχθεί  πάρα πολύ ,  ακόμα περισσότερο το τουριστικό προϊόν ,  η 

πόλη ως τουριστικό προϊόν και ως  περιοχή προσέλευσης.   

Κάτι το οποίο δεν θα έχει  μόνο ένα θετικό αποτέλεσμα σε 

επιχειρήσεις της περιοχής ,   αλλά στο σύνολο της οικονομίας της  

χώρας.  Θα ήταν παράλειψή  μου να μην ευχαριστήσω τα στελέχη της 

υπηρεσίας .   

Τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης της Αθήνας.  Τον Δήμο της 

Αθήνας και  τους φορείς  της Αθήνας που συνεργάζονται πάρα πολύ 

στενά. Αλλά και κυρίως και την Διαχειριστική Αρχή εδώ και τον 

προϊστάμενο το Δημήτρη τον Δρόση.  

Σας ευχαριστώ πολύ.  

Κα ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ:  

Ευχαριστούμε.  Η κυρία Λεζίρη από την πλευρά της ΟΧΕ του Πειραιά.   

Κα ΛΕΖΙΡΗ:  

Καλησπέρα κι  από μένα . Εμείς δεν θα κάνουμε μία τόσο μεγάλη και  

αναλυτική παρουσίαση όπως της Αθήνας ,  διότι  δεν έχουμε και  την 

εμπειρία της  Αθήνας ,   αλλά ελπίζουμε να την αποκτήσουμε και  να 

δημιουργήσουμε και εμείς  τις  συνθήκες ,   έτσι ώστε ο Πειραιάς να 

αποτελέσει έναν ελκυστι κό προορισμό και για τους τουρίστες  αλλά και  

για τους επισκέπτες από όλη την Αττική .   

Η παρούσα εισήγηση, όπως σας είπα,  θα επιχειρήσει να 

παρουσιάσει την εικόνα της προόδου της υλοποίησης των δράσεων της  

στρατηγικής της ΟΧΕ ΒΑΑ Πειραιά.  Η υλοποίηση της στρατηγικής 

μας γίνεται μέσω του αυτοτελούς τμήματος διαχείρισης δράσεων ΟΧΕ 

ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά ,  που ορίστηκε τον Μάρτιο του ’18 ως 

ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης του … Αττική .   
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Με αρμοδιότητες  διαχείρισης για όλες  τις  πράξεις  της  

εγκεκριμένης στρατηγικής πλην πράξεων επιχειρηματικότητας που 

ενέχουν στοιχεία κρατικών ενισχύσεων .   

Όπως προαναφέρθηκε στην εισήγησ η του κυρίου Σπηλιώτη, το 

ποσό που εκχωρήθηκε για την υλοποίηση της στρατηγικής μας,  

ανέρχεται στα 80 .465.000 ευρώ και  κατανέμεται σχεδόν ισομερώς σε 

τρεις  βασικούς πυλώνες .   

Ο πρώτος πυλώνας αφορά στη βελτίωση της ελκυστικότητας και 

της ανταγωνιστικότητας της πόλης του Πειραιά .  Της αξιοποίησης των 

συγκριτικών του πλεονεκτημάτων και στην ανάδειξη νέων 

επιχειρηματικών ευκαιριών .   

Καθώς επίσης και πρωτίστως στη στήριξη της 

προσαρμοστικότητας των υφισταμένων,  αλλά και στην δημιουργία 

νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων .  Οι δράσεις αυτές ανέρχονται  

περίπου στο ποσό των 28 εκατομμυρίων ευρώ .    

Ο δεύτερος πυλώνας της  στρατηγικής μας εδράζεται στην αστική 

αναβάθμιση και την αναζωογόνηση της πόλης του Πειραιά .  Σε αυτόν 

τον πυλώνα έχουμε εντάξει  τα βασικότερα έργα υποδομής μας.   

Καθώς επίσης και αρκετές  δράσεις της  προ ώθησης και της  

διαχείρισης των τουριστικών και πολιτιστικών ροών στην πόλη του 

Πειραιά με εφαρμογές  σε smart ci t ies και ο προϋπολογισμός αυτών 

των δράσεων ανέρχεται στα 24 ,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ .  

Και στο τρίτο πυλώνα έχουμε και εμείς  τις  δράσεις που αφορούν 

στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της πρόσβασης των 

δημοτών μας σε ποιοτικές υπηρεσίες  κοινωνικής ένταξης και  

προώθηση στην απασχόληση.  Το  ποσό που έχουμε και εμείς  στη 

διάθεση μας είναι περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ .    

Μέσα λοιπόν σε αυτό τον πρώτο χρόνο λειτουργίας  μας,   ως 

νεοσύστατος ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης έχουμε ενεργοποιήσει το 

μεγαλύτερο μέρος των δράσεων της στρατηγικής μας σε επίπεδο 

εξειδ ικεύσεων και προσκλήσεων .   

Έχουν φτάσει δηλαδή στο 82,3% του συνολικού εκχωρηθέντος 

προϋπολογισμού σε επίπεδο εξειδ ικεύσεων . Έχουμε εκδώσει  

προσκλήσεις που και αυτές φτάνουν στο 55,5% περίπου του 

εκχωρηθέντος προϋπολογισμού .   
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Και δυστυχώς δεν  έχουμε το  ποσοστό εντάξεων της  Αθήνας ,  

αλλά ευελπιστούμε πάρα πολύ σύντομα ότι  θα έχουμε αρκετ ά  

περισσότερα τεχνικά δελτία και προτάσεις και οι  ενταγμένες ή υπό 

ένταξη πράξεις  μας,  βρίσκονται περίπου στο επίπεδο του 6% αυτή τη 

στιγμή .   

Πιο αναλυτικά και σε συνδυασμό τώρα με τους άξονες 

προτεραιότητας του ΠΕΠ Αττικής ,   έχουμε εξειδ ικεύσει  το 100% των 

δράσεων που έχουν σχέση με τους άξονες πέντε και έξι .   

Έχουμε πολύ υψηλό ποσοστό εξειδ ίκευσης  επίσης στις  δράσεις 

που έχουν σχέση με τον άξονα εννέα και δέκα. Και  σε μικρότερο 

ποσοστό έχουμε εξειδικεύσει τις  δράσεις που έχουν σχέση με την 

επιχειρηματικότητα .   

Καθώς στους άξονες αυτούς,  εμπεριέχονται και ο ι  δράσεις που 

ενέχουν στοιχεία κρατικών ενισχύσεων ,  για τις  οποίες δεν έχουμε και 

εκχώρηση.  Ως εκ τούτου, σχεδόν στο σύνολό τους οι  άξονες στους  

οποίους έχουμε εκχώρηση, έχουν ενεργοποιηθεί  κατά το μέγιστο 

δυνατό αποτέλεσμα .   

Και δεν  εμπεριέχεται και  στην εξειδίκευση η σημερινή δράση 

μας… η οποία αφορούσε στη δημ ιουργία του social  innovation… μία 

πολύ σημαντική δράση για εμάς,  καθώς μέσα από αυτή θα μπορέσουμε 

να έχουμε μία συνολική εικόνα για την κοινωνική πολιτική που θα 

θέλουμε να πραγματοπο ιείται στην πόλη μας και τώρα και για το 

μέλλον .   

Οι προσκλήσεις μας λο ιπόν στο επίπεδο των προγενεστέρων 

εξειδ ικεύσεων έχουν ενεργοποιηθεί ,  έχουμε εκδώσει μάλλον 15 

προσκλήσεις οι  οποίες και αυτές έχουν ενεργοποιήσει πάρα πολύ, σε 

πολύ μεγάλο βαθμό στους άξονες 5 και 6 και στον άξονα 2 και 3.   

Μία καθυστέρηση θα έλεγα ως προς την έκδοση των 

προσκλήσεων αντιμετωπίσαμε στον άξονα 9 ,  γιατί  οι  κοινωνικές μας 

δράσεις απαιτήθηκε να περάσουν από νέους και πολλαπλούς και  

σύνθετους κύκλους διαβουλεύσεων με αρμόδιες επιτελικές δομές .   

Με υπουργεία ,   Γενικές Γραμματείες ,  οπότε πλέον είμαστε στη 

φάση ,   έχουμε εξασφαλίσει  όλες αυτές τις  εγκρίσεις  που απαιτούνται 

και στο προσεχές διάστημα θα έχουμε την έκδοση αρκετών 

προσκλήσεων και στις  δράσεις κοινωνικής συνοχής .   



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

5
η 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  - 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019   

55 

Επίσης τις  επόμενες αμέσως ημέρες θα εκδώσουμε μία  

πρόσκληση στον άξονα προτεραιότητας 10 ,   ύψους περίπου 6 ,5  

εκατομμυρίων ευρώ ,  που αφορά στην αναβάθμιση των κοινωνικών 

υποδομών του Δήμου Πειραιά και των νομικών προσώπων μέσα στην 

οποία εμπεριέχονται και η δημιουργία τριών νέων βρεφονηπιακών 

σταθμών .   

Χωρίς να θέλω να κουράσω εν  τάχει  θα αναφερθώ στο φυσικό 

αντικείμενο των προσκλήσεών μας.   

Όσον αφορά λοιπόν τον άξονα προτεραιότητας 2, έχουμε εκδώσει  

μία πρόσκληση ύψους περίπου 1,6  εκατομμύρια ευρώ ,   που αφορά 

στην εφαρμογή ευφυών υπηρεσιών που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα 

ζωής των πολιτών και των επισκεπτών της πόλης του Πειραιά .  Και θα 

ενισχύσουν πρωτίστως τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Δήμου 

Πειραιά .    

Στον άξονα προτεραιότητας 3 έχουμε εκδώσει τέσσερις πολύ 

σημαντικές προσκλήσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μ ε 

ναυαρχίδα μας το κέντρο στήριξης επιχειρηματικότητας ,   μία 

πρόσκληση ύψους περίπου 6,1  εκατομμύρια ευρώ .   

Καθώς επίσης και άλλη μία συναφέστατη πρόσκληση που αφορά 

στην προώθηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας ,  ύψους και αυτή 

περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ  ανέρχεται.   

Και τέλος,  έχουμε και μία πολύ σημαντική για την πόλη του 

Πειραιά ,  στο βηματισμό της Αθήνας ,   θέλουμε και εμείς  να 

προχωρήσουμε στην βιώσιμη διαχείριση των αστικών και τουριστικών 

και πολιτιστικών ροών στην πόλη του Πειραιά και γι ’   αυτό το  λόγο 

έχουμε εκδώσει μία πρόσκληση ύψους 1 .100.000 ευρώ .   

Τον άξονα προτεραιότητας και εμείς  τον έχουμε ενεργοποιήσει  

στο 100%. Μπορεί  να είναι μία μικρή σε ύψος πράξη ,  ωστόσο είναι  

πολλή σημαντική ,  ενδιαφέρει πάρα πολύ τις  υπηρεσίες του Δήμου 

Πειραιά .   

Καθώς αφορά ένα πιλοτικό μηχανισμό ενημέρωσης ,  διαχείρισης 

και ευαισθητοποίησης των κλιματικών κινδύνων στο αστικό 

περιβάλλον του.  ΄  

Όσον αφορά τον άξονα προτεραιότητας 6 που και εμάς είναι η 

ναυαρχίδα μας και  γνωρίζω ότι  υπάρχει  αρκετά υψηλή ωριμότητα και 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

5
η 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  - 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019   

56 

από τα κατατεθειμένα τεχνικά δελτία ,  αλλά και από την κίνηση του 

δικαιούχου Δήμου Πειραιά .   

Έχουμε εκδώσει έξι  προσκλήσεις ,  συνολικού ύψους περίπου 22,5 

εκατομμύρια ευρώ.  Δεν θα σας κουράσω αναλυτικά για το περιεχόμενο 

κάθε μίας από αυτές ,  αλλά αφορούν πρωτίστως την ανάδειξη του 

πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Πειραιά και  στην αστική 

αναβάθμιση και αναζωογόνηση της πόλης μέσω πρωτίστως έργων 

υποδομών .   

Και τέλος έχουμε και σε αυτόν τον άξονα και να πιλοτικά τη 

δημιουργία έξυπνων γειτονιών με εφαρμογές Smar t .   

Τέλος ,  στον άξονα προτεραιότητας 9 ,  εκδώσαμε πολύ πρόσφατα 

μία πρόσκληση για την οποία πραγματικά είμαστε περήφανοι .  Γιατί  

πραγματικά παλέψαμε γι ’   αυτήν και είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε 

με το Υπουργείο Εργασίας .   

Και αφορά στη διεύρυνση λειτουργίας  του ήδη λειτουργούντος  

Κέντρο Κοινότητας με τη δημιουργία και λειτουργία παραρτημάτων 

στα κατά τόπους δημοτικά διαμερίσματα .   

Τέλος,  όπως σας ε ίπα,  αναμένεται εντός των επόμενων ημερών 

και μία πολύ σημαντική για μας επίσης πρόσκληση ,  που αφορά στην 

αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών μας και στη δημιουργία τριών 

βρεφικών σταθμών .   

Εμείς έχουμε λιγότερες υπό ένταξη ,   έχουμε λιγότερες  

ενταγμένες και περισσότερες υπό ένταξη πράξεις .  Θεωρούμε ότι  και 

στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε ακόμα περισσότερες ,  γ ιατί  

είμαστε σε συνεχείς  επαφές με τους δ ικαιούχους  μας.   

Οπότε στην επόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης,  θα έχουμε και  

εμείς ,  ελπίζουμε τα αποτελέσματα, ένα μέρος των αποτελεσμάτων της 

Αθήνας.  Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά στις  πράξεις  αυτές.   

Και δεν θέλω να κλείσω με προβλήματα ή παρατηρήσεις 

άσχημες,  απλά θα ήθελα να πω ότι  στο πλαίσιο του νεοσύστατου 

φορέα διαχείρισης του Δήμου Πειραιά ,  εμείς  τουλάχιστον 

διαπιστώσαμε κάποια ζητήματα όσον αφορά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 

που αφορά στη λειτουργία των ενδιάμεσων φο ρέων διαχείρισης .   

Δεδομένου του καινοτόμου χαρακτήρα τους,  είχαμε αρκετές 

δυσλειτουργίες και στη διοικητική  αλλά και  στην οικονομική μας 

οργάνωση και  θα θέλαμε να μπορούσαμε να το συζητήσουμε λίγο με 
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τους αρμόδιους φορείς ,  ούτως ώστε να μην χαρακτηρ ιζόμαστε σε  

κάποιες περιπτώσεις γκρίζες ζώνες .   

Και επίσης Αν ήταν και εφικτό και  δυνατό να μπορούσαμε να 

αποφεύγουμε τόσους πολλούς και μεγάλους κύκλους διαβουλεύσεων ,   

προκειμένου να εκδίδουμε και  εμείς  τις  προσκλήσεις μας και  ο 

δικαιούχος να έχει  τη δυνατότη τα να δράσει πιο εύκολα σε επίπεδο 

οργανωτικό .   

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πρωτίστως και εγώ και κυρίως θα 

ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ειδική υπηρεσία ,  όλα τα στελέχη 

με τα οποία συνεργαζόμαστε τόσο καιρό στενά.  

Γιατί  χωρίς την πολύτιμη βοήθειά  σας κύριε Δρόση και των 

συνεργατών σας,  δεν ξέρω εάν τόσο νεοσύστατος ενδιάμεσος φορέας 

θα είχε τη δυνατότητα να έχει  έστω και αυτό το αποτέλεσμα .   

Ευχαριστώ πολύ .   

Κος ΔΡΟΣΗΣ:  

Ευχαριστώ πολύ Ελένη για την παρουσίαση. Οι προβληματισμοί  

υπάρχουν,  τους  έχουμε  καταγράψει.  Και ενόψει και  της 

επανενεργοποίησης του εργαλείου στην νέα προγραμματική περίοδο,  

πρέπει και εμείς  να λύσουμε πολλά ζητήματα , εννοώ από τη μεριά του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και όλων αυτών που ασχολούνται με το 

συγκεκριμένο εργαλείο .  

Λοιπόν να περάσουμε τώρα στον ΑΣΔΑ, στον κύριο 

Διαμαντόπουλο,  ο οποίος θα κάνει  μία παρουσίαση για το κομμάτι  της  

εκχώρησης που υλοποιείται μέσω του ΠΕΠ Αττικής.   

Κος ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

Καλησπέρα σας,  είμαι από την αστική αρχή του ΑΣΔΑ, ο οποίος είναι 

ένας αναπτυξιακός δήμος,  που έχει  δημιουργηθεί από τους 8 Δήμους 

του Δυτικού Τομέα. Επτά Δήμους του Δυτικού Τομέα και έναν της  

Δυτικής Αττικής,  ο οποίος δυστυχώς δεν είναι  μέσα στην ΟΧΕ, ο  

Δήμος της Φυλής.   

Και είναι συγκεκριμένα, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας ,   Αγίων 

Αναργύρων –  Καματερού ,   Αιγάλεω ,  Ίλιον ,  Περιστέρι ,  Πετρούπολη 

και Χαϊδαρίου.  Είναι μία περιοχή 450 χιλιάδων κατοίκων σύμφωνα με 

την απογραφή .   
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Γύρω στους 600 με 700 στην πραγματικότητα, αν πάρουμε υπόψη 

μας άλλα στοιχεία  όπως αυτά της ΔΕΗ ή από τα δημοτολόγια  και τα 

λοιπά ,  τους παράνομους μετανάστες και τα λοιπά στην περιοχή .   

Από αυτή την άποψη είναι  μια υποβαθμισμένη περιοχή με έντονα 

οικονομικοκοινωνικά προβλήματα και περιβαλλοντικά .  Υψηλό 

ποσοστό ανεργίας ,  μεγάλη φτώχεια ,  αύξηση ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων ,   μείωση πληθυσμού. Ελάχιστοι  χώροι αστικού πρασίνου ,  

μειωμένος αριθμός πεζοδρόμων , μειωμένος αριθμός ποδηλατοδρόμων ,   

μεγάλη ρύπανση και λοιπά .    

Αυτό που υπάρχει  μία διαφοροποίηση της δικιάς μας OXE BAA 

σε σχέση με τις  υπόλοιπες ΟΧΕ ΒΑΑ, ότι  είμαστε η μοναδική πρόταση 

και η μοναδική… βέβαια,  υποβαθμισμένης περιοχής.   

Εμείς δεν είμαστε στον άξονα για τις  αναπτυγμένες περιοχές ,   

είμαστε στις  υποβαθμισμένες.  Αυτό από τη μία δημιουργεί  κάποιες 

παραπάνω απαιτήσεις ,  από την άλλη όμως δημιουργεί  και κάπ οιους  

προβληματισμούς σε εμάς,  σε σχέση με το ποσό το οποίο τελικά 

εγκρίθηκε για την περιοχή μας.   

Συνολικά 58 εκατομμύρια και δυστυχώς και τους άξονες στους  

οποίους εγκρίθηκε π.χ.  το ποσό στον άξονα 6 για τις  υποδομές ,  είναι  

πολύ χαμηλό για  την περιοχή μας,  σε σχέση με τις  πραγματικές  

ανάγκες που υπάρχουν .   

Ο  στόχος της στρατηγικής που καταθέσαμε στην διαχειριστική 

αρχή περιλαμβάνει μία σειρά άξονες  και  είναι αποτέλεσμα μία 

προεργασίας που είχαμε κάνει  ήδη και από το ΣΟΑΠ που έχουμε 

ξεκινήσει εδώ και πέντε χρόνια και έχουμε  ολοκληρώσει .   

Και αφορά την ενίσχυση της πολικότητας της Δυτικής  Αθήνας,  

την αξιοποίηση της  κομβικής μας θέσης.  Την αστική και 

περιβαλλοντική αναζωογόνηση, την προσέλκυση νέων  … 

επιχειρήσεων .  

Την καταπολέμηση της φτώχειας ,  την άμβλυνση των κοινωνικών 

ανισοτήτων στην περιοχή μας και τη συστηματική προώθηση και 

ένταξη των ευπαθών ομάδων . Από αυτή την άποψη και  με βάση αυτά 

έχουμε τέσσερις τομείς παρέμβασης εγκεκριμένους .   

Ο πρώτος αφορά την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της 

ισότιμης πρόσβασης των πολι τών σε ποιοτικές υπηρεσίες  κοινωνικής 

αλληλεγγύης και ένταξης με προϋπολογισμό 2 6,2 εκατομμύρια .   



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

5
η 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  - 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019   

59 

Ο  δεύτερος την προώθηση της αστικής αναζωογόνησης και  

βιώσιμης αστικής κινητικότητας με 16,2 εκατομμύρια .   

Ο  τρίτος την οικοδόμηση ελκυστικότητας και 

ανταγωνιστικότητας ,  τη διάδοση της… νεοφυούς και  αλληλέγγυας 

επιχειρηματικότητας και καινοτομίας  με 13,9 εκατομμύρια .   

Και ο τέταρτος την ανάπτυξη και εφαρμογή έξυπνων λύσεων με 

1,5 εκατομμύριο .   

Η ιστορική αυτή χρηματοδότηση των 58 ,5 περίπου εκατομμυρίων 

αναλύεται σε 32,3 εκατομμύρια από το ΕΤΠΑ 25,84 εκατομμύρια από 

το ΕΚΤ.  

Όπως είπα και πριν ,  ο ΑΣΔΑ έγινε ένα όργανο που έχει  

δημιουργηθεί από οκτώ Δήμους.  Από αυτή την άποψη είχαμε και μία 

πολύ σημαντική διαδικασία διαβούλευσης μέχρι να μπορέσουμε να 

καταλήξουμε  στο τελικό αποτέλεσμα .   

Ο  πρώτος κύκλος που ήταν η οριοθέτηση στρατηγικής του 

σχεδίου ΒΑΑ ΟΧΕ και ο  δεύτερος για τις  προσαρμογές και 

βελτιωτικές παρέμβαση του σχεδίου ΟΧΕ, με βάση τις  κατευθύνσεις 

αξιολόγησης από την ΕΥΔΕΠ Αττικής .  Προηγήθηκαν της ένταξης  της 

έγκρισης του ποσού των 58 εκατομμυρίων .    

Ο  τρίτος κύκλος διαβούλευσης ακολούθησε την έγκριση και ήταν 

μια διαδικασία μέσα από την οποία προσπαθήσαμε να εξειδ ικεύσουμε 

και να μετρήσουμε την εφαρμογή των… εγκεκριμένων παρεμβάσεων.  

Όπως είπα έχουμε επτά,  οκτώ δυνητικώς δικαιούχος από την 

άποψη ότι  και ο ΑΣΔΑ είναι για τα οριζόντια μέτρα,  που αφορούν το 

σύνολο της Δυτικής Αθήνας .  Άρα έπρεπε με κάποιον τρόπο να 

μπορέσουμε να δεσμεύσουμε τις  Δημοτικές Αρχές για αυτό που είχαμε 

ήδη συναποφασίσει,  ώστε να μην είχαμε προβλήματα αργότερα 

μπροστά μας.   

Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή, από τις  επτά Δημοτικές 

Αρχές έχουν αλλάξει πέντε Δήμαρχοι.  Καταλαβαίνετε τα προβλήματα 

που θα μπορούσε να δημιουργήσει αυτό εάν δεν είχαμε φροντίσει  ήδη 

από το Μάρτιο του ’18 να δεσμεύσουμε τα Δημοτικά Συμβούλια ,   που 

με ομόφωνες σχεδόν αποφάσεις τους και οι  περισσότεροι από τους 

νέους Δημάρχους ήταν μέλη των τότε δημοτικών Συμβουλίων και 

έχουν ψηφίσει ,  το σχέδιο δράσης του κάθε Δήμου .   
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Η  κατανομή στους δήμους Καταρχάς συνολικά έχει  γίνει  με βάση 

πληθυσμιακό κριτήριο και έχουμε δώσει  κάποια μπόνους σε κάποιες  

υποβαθμισμένες περιοχές ,  ιδιαίτερα υποβαθμισμένες περιοχές,  γιατί  το 

σύνολο της περιοχής είναι υποβαθμισμένο. Όπως είναι η Αγία 

Βαρβάρα και οι  Άγιοι  Ανάργυροι –  Καματερό .   

Έχουμε πει  όμως στους Δήμους ότι  τέλος του ’19 θα 

εκτιμήσουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι  προτάσεις του 

κάθε Δήμου και θα δούμε αν υπάρχουν ανάγκες απένταξης,  οπότε στην 

περίπτωση αυτή οι  καινούργιες  προσκλήσεις θα είναι πλέον 

ανταγωνιστικές .   

Όποιος δηλαδή Δήμος,  μπορεί,  είναι έτοιμος να απορροφήσει,  θα 

παίρνει  και τα χρήματα.  

Με βάση όλα αυτά, σήμερα έχουμε φτάσει στο  να έχουμε 

υλοποιήσει το 96,1% των εξειδικεύσεων . Να έχουμε εκδώσει  το 45,3% 

των προσκλήσεων ,   πάντα μιλάω σε προϋπολογισμούς και  να έχουμε 

εντάξει  αυτή τη στιγμή το 22,9% του προϋπολογισμού .   

Σε συνέχεια της  σημερινής Επιτροπής Παρακολούθησης θα 

έχουμε το 98,4 εξειδικευμένο .  Είναι  αυτές οι  εξειδικεύσεις που σας 

παρουσιάστηκαν πιο πριν και υπολογίζουμε ότι  μέχρι τέλος του έτους 

θα έχουμε εκδώσει  το 97,6% των προσκλήσεων και  θα έχουμε το 94,3 

εντάξεις .   

Για την ακρίβεια ,  επειδή έχουμε ακριβώς αυτό το πρόβλημα με 

τις  νέες δημοτικές αρχές ,  έχουμε αποφασίσει όλες οι  προσκλήσεις που 

θα εκδώσουμε από δω και πέρα να έχουν καταληκτική ημερομ ηνία 30 

Νοεμβρίου .   

Ώστε να προλαβαίνουν οι  καινούργιες Δημοτικές Αρχές,  οι  

οποίες αναλαμβάνουν 1
η
 Σεπτέμβρη να ετοιμάσουν τις  προτάσεις τους  

και μετά μέσα σε ένα μήνα με βάση την εμπειρία που έχουμε 

αποκτήσει ,  να μπορέσουμε να έχουμε κάνει  και τις  εντάξεις .   

Είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι ,  διότι  πολλά από αυτά ,   ένα 

30% περίπου των εντάξεων ,  αφορά οριζόντιες δράσεις .  Δηλαδή η 

δράση που ετοιμάζεται ο  ΑΣΔΑ, άρα θα είναι πιο εύκολα αυτά και θα 

κατατεθούν νωρίτερα αυτές οι  προτάσεις .   

Οι νομικές δεσμεύσεις που  δεν τις  βλέπετε εδώ, δεν τις  βλέπετε ,  

διότι  σε αντίθεση με τον Πειραιά ,  είπαμε να το παίξουμε σεμνοί εμείς  
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και να μην το δείξουμε,   αλλά είναι ακριβώς το ίδιο ποσοστό , μηδέν 

αυτή τη στιγμή.  

Εκτός από μία πάρα πάρα πολύ μικρή, δεν θυμάμαι τ ώρα πόσο 

είναι,  60.000 κάτι  τέτοιο,  από την τεχνική βοήθεια .  Είπαμε να μην το 

δείξουμε,  εντάξει .   

Πιστεύουμε ότι  μέχρι τον  Δεκέμβρη του 2019 θα έχουμε πετύχει  

νομικές δεσμεύσεις 11,7 εκατομμυρίων ,  που θα αφορούν περίπου το 

20% του προϋπολογισμού μας.   

Γιατί  αυτή η αισιοδοξία ; Γιατί  ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε 

προχωρήσει σε δύο προκαταρκτικούς ελέγχους,  προεγκρίσεις .  

Περιμένουμε έναν προσυμβατικό να μας έρθει  από στιγμή σε στιγμή .   

Και όσον αφορά τα οριζόντια  έργα του ΑΣΔΑ, μέσα στον Ιούλιο 

θα έρθουνε προδημοπρασιακοί έλεγχοι,  ύψους γύρω στα 10 με 12 

εκατομμύρια .   

Κάποια ενδεικτικά έργα από αυτά που έχουν μέχρι τώρα 

καταθέσει οι  Δήμοι ,   είναι η περιοχή της Τσαλαβούτας,  φαντάζομαι 

καταλαβαίνετε όλοι για το όνομα της περιοχής από πού έχει  προέλθει.   

Ή από τις  πλημμύρες το ’14,  δεν λέω για πιο πριν,  για να μην 

προδώσουμε και την ηλικία μας και τις  καταστροφές που είχαν συμβεί 

στην περιοχή.  Είναι στο 5Α και αφορά αντιπλημμυρική προστασία .   

Το δεύτερο επίσης αφορά αντιπλημμυρική προστασία και είναι  

στην περιοχή Γεροβουνό στο Καματερό .   

Ένα τρίτο είναι ένα μουσείο Εθνικής Αντίστασης σε ένα κτίριο  

στο Παλατάκι στο Χαϊδάρι ,  κοντά στην Εθνική Οδό Αθηνών –  

Κορίνθου .  

Και τέλος ,  δύο παιδικοί σταθμοί βρεφονηπιακοί ,  συγνώμη ,   ένας  

στο Περιστέρι  προϋπολογισμού 2 ,1 και  ένα στο Καματερό 

προϋπολογισμού 1,3 .   

Αυτό που έχει  σημασία να καταλάβουμε Όσον αφορά τις  

διαχειριστικές αρχές,  είναι πότε ξεκινήσαμε και πώς φτάσαμε σε αυτό 

το σημείο.  Η  έγκριση στρατηγικής μας από την Περιφέρεια έγινε τον 

Μάρτιο του 2018 .   

Ακολούθησε Μάρτιο  -  Απρίλιο ο τρίτος κύκλος διαβούλευσης με 

τους  Δήμους ,   με τους  δικαιούχους ,  δυνητικούς δικαιούχους και  τον 

Ιούλη του 2018 ,  είχαμε τις  πρώτες εξειδικεύσεις δράσεων από το ΠΕΠ .   
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Τον Αύγουστο του 2018 εκδόθηκαν οι  πρώτες προσκλήσεις και 

τον Γενάρη του 2019 έγιναν οι  πρώτες εντάξεις .   

Συγχωρέστε μας λίγο για το διάστημα που χρειαστήκαμε αλλά θα 

πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι  είμαστε  τελείως άπειροι  και αν δεν 

είχαμε την υποστήριξη από την ΕΥΔΕΠ ,  νομίζω ότι  ακόμα θα 

προσπαθούσαμε να δούμε πώς  θα εντάξουμε πράξεις .   

Πιστεύουμε ότι  μέχρι το Δεκέμβρη του 2019 που σας είπα ήδη θα 

έχουμε εξειδίκευση του 98,4 ,   προσκλήσεις  στο 97,6 και  το 94,3 

εντάξεις .  Αυτά είναι εξάλλου τα οποία έχουμε δεσμευτεί  και απέναντι  

στην ΕΥΔΕΠ με τον πίνακα σχεδιασμού που έχουμε ήδη καταθέσει για 

μέχρι τέλος του ’19.  

Και κρατώντας αυτούς τους ρυθμούς ,  πιστεύουμε ότι  θα πάμε 

πολύ καλύτερα το ’20 .  Και οι  Δήμοι πλέον και εμείς  έχουμε αρχίσει  

και καταλαβαίνουμε πως λειτουργ εί  η νέα νομοθεσία ,  ο 4412 

συγκεκριμένα για την υλοποίηση των διαφόρων έργω ,   μελέτες ,  έργα, 

προμήθειες,  υπηρεσίες .   

Έχουμε τυποποιήσει σχέδια διακηρύξεων, σχέδια δείξουν σχέδια 

συμβάσεων για να βοηθήσουμε τους Δήμους .  Γιατί  από την… του 

ΕΣΗΔΗΣ υπάρχει  μία καθυστέρηση. Π.χ.  τα καινούργια πρότυπα 

σχέδια για  προμήθειες και οι  υπηρεσίες ακόμα δεν έχουν βγει  από το 

ΕΣΗΔΗΣ.  

Ενώ ο νόμος,  η τελευταία μεγάλη τροποποίηση έγινε την 1
η
 του 

Απρίλη.  Όπως είπα λοιπόν,  είμαστε ένας καινούργιος φορέας 

ενδιάμεσος.  Για να μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε ,  ζητήσαμε από 

τον κάθε Δήμο να μας παράσχει αφιλοκερδώς, εξακολουθεί  δηλαδή ο 

Δήμος και πληρώνει τη μισθοδοσία του,  από ένα στέλεχος για να 

στελεχώσει την υπηρεσία μας.   

Επειδή λόγω της νομοθεσίας του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα 

δεν μπορούσαν οι  συνάδελφοι  αυτοί να αναλάβουν θέσεις  

προϊσταμένων ,   δώσαμε τρία  στελέχη από τον ΑΣΔΑ που κατέλαβαν 

τις  θέσεις αντίστοιχα των προϊσταμένων σε αυτή την καινούργια 

Διεύθυνση .   

Και έτσι σήμερα έχουμε μία Υπηρεσία η οποία στελεχώνεται από 

δέκα υπαλλήλους δ ιαφόρων ειδικοτήτων .   

Κλείνοντας,  αν δεν υπάρχει  στα σλάιντς,  αλλά δράττοντας την 

ευκαιρία,  από αυτά που είπε η συνάδελφος από τον Πειραιά,  συμφωνώ 
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στο 99,9% αυτών που εξέφρασε και τον προβληματισμό για τα  

προβλήματα που υπάρχουν .   

Αυτό που θέλω ιδιαίτερα να επισημάνω επιπλέον ,   είναι  να δούμε 

ποιος θα είναι ο ρόλος  μας σαν ενδιάμεσοι φορείς ,  στο σχεδιασμό του 

καινούργιου ΕΣΠΑ .   

Δυστυχώς αυτά που βλέπω μέχρι τώρα από μεριάς του 

Υπουργείου ,   από μεριάς εγκυκλίου και τα λοιπά ,   ενώ ξέρουμε όλοι  

ότι  ΟΧΕ υπάρχει  και στο καινούργιο ΕΣΠΑ, αυτά φτάνουν μέχρι  

επίπεδο των ΕΥΔΕΠ.  

Δεν βλέπω να υπάρχει μέσα η διαδικασία να συμμετέχουν οι  

ενδιάμεσοι φορείς ,   ιδίως της ΟΧΕ ΒΑΑ και ιδίως της Αττικής,  που να 

μην ξεχνάμε ότι  σε επίπεδο χώρας,  είναι και οι  μοναδικές που έχουν 

πλήρη εκχώρηση.  

Δεν είναι σαν την υπόλοιπη χώρα ,  όπου απλώς έχουμε μέχρι το 

επίπεδο του σχεδιασμού ,  αλλά είμαστε στο επίπεδο υλοποίησης .   Άρα 

πιστεύω ότι  θα πρέπει και εμείς  να συμμετέχουμε συντεταγμένα σε 

αυτή τη διαδικασία σχεδιασμού του καινούργια ΕΣΠΑ .   

Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.   

Κος ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ:  

  

 Καλησπέρα ,   ονομάζομαι Στέλιος Κουγιούφας και προΐσταμαι  της 

Διεύθυνσης του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης ,   του Συνδέσμου Δήμων 

Νότιας Αττικής που αποτελείται  από τους Δήμους Καλλιθέας ,   

Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου .   

Ξεκινώντας λίγο ανάποδα θα ήθελα να ε υχαριστήσω και να 

αναφέρω τους άμεσους συνεργάτες μου ,   με την βοήθεια των οποίων ,  η 

οποία ήταν καθοριστική για να πραγματοποιηθούν τα αποτελέσματα 

αυτά που θα σας παρουσιάσω στη συνέχεια .   

Στον ΕΦΔ την κυρία Κρόκου, την κυρία Τσιβουράκη, την κυρία 

Κυριαζιάνου και τον κύριο Παπαδόπουλο. Και τον κύριο Βρίνιο που 

προΐσταται της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων και Ανάπτυξης του  

ΣΥΔΝΑ.   

Την κυρία Ζηρίνη και την κυρία Χριστοπούλου. Επίσης,  θα 

ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Ντότσικα και τον κύριο 

Σπηλιώτη  για την πολύτιμη βοήθειά τους μέχρι τώρα.  
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Θα σας παρουσιάσω την πρόοδο υλοποίησης μέχρι  τα τέλη 

Μαΐου του 2019 και την πρόβλεψη υλοποίησης μέχρι το τέλος του 

2019 .  Ο  τίτλος της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης για την 

βιώσιμη αστική ανάπτυξη τους… είναι η  μουσική και η ιστορία  των 

δρόμων .   

Το όραμα για την περιοχή ολοκληρωμένης χωρικής επέμβασης 

των τριών Δήμων ,   είναι η ανάπτυξη ειδ ικού δικτύου τουρισμού σαν 

ένα ταξίδι  στο χώρο και στο χρόνο ,  μέσα από εικόνες ,  ήχους και 

γεύσεις που αναμειγνύονται αναδυόμε νες μέσα από τις  ιστορικές  

διαδρομές των τριών τόπων .   

Αρχαιολογικοί χώροι και γεύσεις της θάλασσας ,  αρχιτεκτονική 

του μεσοπολέμου ,   γεύσεις και μουσικές των Κωνσταντινοπολιτών ,  

προσφυγικά ,  αναγνωρίσιμες γεύσεις και κουζίνες διαφόρων γενιών 

προσφύγων. Μνήμες από τα ρεμπέτικα στις  Τζιτζιφιές ,  που σήμερα 

φιλοξενούν την Εθνική Λυρική Σκηνή .   

Ένα ταξίδι  στο χώρο και στο χρόνο μέσα από εικόνες ,  ήχους και  

γεύσεις ,  κατά μήκος ενός δικτύου ειδικού τουρισμού ,  όπου η ιστορία  

των τριών τόπων μετουσιώνεται σε βιωματική  εμπειρία .   

Το δίκτυο ειδικού τουρισμού «Νέοι λειτουργικοί,  έξυπνοι ,  

πράσινοι ,  πολιτιστικοί,   τουριστικοί ,  επιχειρηματικοί διάδρομοι»,  

προσδιορίζεται με βάση αφενός τα δυνατά σημεία της περιοχής 

εφαρμογής της ΟΧΕ.  

Και αφετέρου τις  ευκαιρίες που δημιουργού νται από το κέντρο 

πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τα πεδία εφαρμογής της 

στρατηγικής της έξυπνης εξειδ ίκευσης ,  στην Περιφέρεια  Αττικής .   

Στο πλαίσιο του οράματος ,  οι  επιμέρους γενικοί στόχοι είναι  η 

βιώσιμη σε όρους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς  εξειδ ίκευση και 

ενίσχυση της τοπικής οικονομίας ,   στον τουρισμό και πολιτισμό .   

Η  δημιουργία ενιαίου δικτύου πολιτιστικών ,  τουριστικών 

διαδρομών ,  καινοτόμων ως προς το περιβάλλον ,  το κλίμα και την 

βιώσιμη κινητικότητα .   

Και τέλος ,  η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και η 

προώθηση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης .  Για την 

επίτευξη του οράματος και των γενικών στόχων στο πλαίσιο του 

σχεδίου δράσης της ΟΧΕ, των τριών δήμων ,  διατυπώνονται τρεις  

άξονες στρατηγικής .   
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Ο  πρώτος ,  η αναζωογόνηση και εξειδίκευση της οικονομικής 

λειτουργίας .  Ο  δεύτερος η εν ίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας και  

η ανάδειξη και προστασία του αστικού περιβάλλοντος .  Και ο τρίτος η 

προώθηση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης .    

Στη συνέχεια θα σας θίξω την συσχέτιση των αξόνων 

στρατηγικής της  ΟΧΕ, των τριών αξόνων που σας ανέφερα 

προηγουμένως ,   με τους άξονες προτεραιότητας και τις  επενδυτικές 

προτεραιότητες του ΠΕΠ Αττικής .   

Στο πρώτο διάγραμμα ,  είναι τέσσερα τα διαγράμματα . Στα  τρία 

πρώτα είναι οι  άξονες στρατηγικής ,  ο πρώτος ,  ο δεύτερος και ο τρίτος 

και στο τελευταίο είναι η τεχνική βοήθεια .  

Στον  πρώτο άξονα στρατηγικής στον  νούμερο 1 ,  που είναι η 

αναζωογόνηση και εξειδίκευση της οικονομικής λειτουργίας ,  το 

συνολικό ποσό που μας έχει  εκχωρηθεί είναι 10 .346 .000 και 

περιλαμβάνει  έξι  επενδυτικές προτεραιότητες  και βρίσκεται στους 

άξονες προτεραιότητας του ΠΕΠ 1 ,  2 και 3 .  

Ο  δεύτερος άξονας στρατηγικής που είναι η ενίσχυση της 

πολιτιστικής ταυτότητας και η ανάδειξη και  προστασία του 

περιβάλλοντος ,  συνολικού ποσού 16 .857.000 περιλαμβάνει τους 

άξονες προτεραιότητας του ΠΕΠ 4 ,  5,  6,  10 και 11 και απαρτίζεται 

από επτά επενδυτικές προτεραιότητες .   

Και τέλος ,  ο τρίτος άξονας στρατηγικής ,  η προώθηση της  

επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης συνολικού ποσού 

8.037.000 .  Περιλαμβάνει τους  άξονες  προτεραιότητας του ΠΕΠ 8 και 9  

και έχει  πέντε επενδυτικές προτεραιότητες .   

Το συνολικό ποσό της εκχώρησης που έχει  γίνει  στο ν ΣΥΔΝΑ  

είναι 35 .240.000. Συν το τελευταίο διάγραμμα που είναι η τεχνική 

βοήθεια.  Που είναι το κομμάτι του ΕΤΠΑ και  τ ου ΕΚΤ,  που 

περιλαμβάνει τους  άξονες προτεραιότητας 12 και 13 και το συνολικό 

του πόσο είναι 176.200 ευρώ .  

Στα επόμενα διαγράμματα θα σας δείξω την υλοποίηση ανά 

άξονα στρατηγικής και ανά άξονα προτεραιότητας του ΠΕΠ .   

Στον άξονα στρατηγικής 1,  μέχρι στιγμής δεν έχει  γίνει  τίποτα .  

Στον άξονα στρατηγικής δύο ,  έχουμε προχωρήσει στον άξονα 

προτεραιότητας 6 ,  σε εξειδ ικεύσεις σε 3.277.000. Που περιλαμβάνει  

δύο δράσεις τ ις  οποίες αναλυτικά θα τις  δούμε στον επόμενο πίνακα .   



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

5
η 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  - 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019   

66 

Και στον άξονα προτεραιότητας 10 ,  έχουμε προχωρήσει σε 

εξειδ ικεύσεις και προσκλήσεις που του ποσού των 500 χιλιάδων .   

Πηγαίνοντας στον επόμενο άξονα στρατηγικής  3,  που είναι η 

προώθηση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης έχουμε στον 

άξονα προτεραιότητας 8 ,   περιλαμβάνει μία δράση και έχουμε 

εξειδ ίκευση και πρόσκληση ποσού 1.630.000.  

Και στον άξονα προτεραιότητας 9  έχουμε δύο δράσεις που 

έχουμε σαν εξειδίκευση 4 .420.000 και  σαν προσκλήσεις 3 .820.000.   

Και αντίστοιχα τώρα για την τεχνική βοήθεια που περιλαμβάνει 

τον άξονα προτεραιότητας 12 και 13 ,  έχουμε προχωρήσει και σε 

εξειδ ικεύσεις και σε προσκλήσεις .   

Αυτά καταγράφονται στον πίνακα αυτόν που σας δείχν ω, που 

ουσιαστικά έχει  ανά άξονα στρατηγική ς  την πορεία υλοποίησης ανά 

δράση.  

Έτσι,  αυτά που ανέφερα και προηγουμένως στον άξονα 

στρατηγικής 2,  έχουμε τις  δύο δράσεις ,  τον άξονα προτεραιότητας 6 

και την μία δράση στον άξονα προτεραιότητας 10 .   

Τον άξονα στρατηγικής 3 ,που  είναι η προώθηση της  

επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης .  Έχουμε μία δράση στον 

άξονα προτεραιότητας 8 και δύο δρ άσεις στον άξονα προτεραιότητας 

9 .  Και τέλος είναι η τεχνική βοήθεια .   

Τώρα ,  η πρόβλεψη ανά άξονα στρατηγικής και ανά άξονα 

προτεραιότητας μέχρι το τέλος  του 2019 ,  είναι να μπορέσουμε σε όλες  

τις  δράσεις να έχουμε ολοκληρώσει τ ις  εξειδ ικεύσεις ,  τις  προσκλήσεις  

και να έχουμε το μεγαλύτερο μέρος των εντάξεων .  Έτσι  ώστε να 

προχωρήσουμε σε κάποιες πληρωμές .    

Αυτά φαίνονται πιο αναλυτικά στους πίνακες αυτούς τους  

επόμενους που αναφέρεται ανά άξονα στρατηγικής 1,  τις  κινήσεις που 

θα κάνουν για την εξειδ ίκευση , τις  προσκλήσεις και τις  εντάξεις .   

Το ίδιο στον άξονα στρατηγικής  2.  Και στον άξονα στρατηγικής 

3 και στην τεχνική βοήθεια .   

Αυτά. Ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ .   

Κα ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ:  

Λοιπόν,  τώρα θα ακούσουμε με μεγάλη ευχαρίστηση και προσοχή την 

κυρία Κόμου, πριν  προχωρήσουμε στην κυρία Μαυρογονάτου ,   αμέσως 

μετά .   
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Κα ΚΟΜΟΥ:  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε.  Σας ευχαριστώ και  για την 

πρόσκληση και για  τη φιλοξενία ,  αλλά κυρίως για τη συνεργασία με τα 

στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής ,  που παρά τις  όποιες δ ιαφωνίες 

είναι εξαιρετική,  σε βάθος χρόνου πάρα πολλές δεκαετίες .   

Και να ευχαριστήσω πολύ και τη Μονάδα Α για το υπέροχο 

βιντεάκι ,  που όντως δείχνει  πόση βαρύτητα και αξία δίνει  το 

πρόγραμμα αυτό στον πολιτισμό και στην πολιτιστική κληρονομιά .   

Γιατί  καταφέραμε και εντάξαμε έργα του υπουργείου πραγματικά 

πολύ σημαντικά και εμβληματικά σε αυτή την περίοδο .   

Για πρώτη φορά εντάχθηκε ο αρχαιολογικός χώρος της  

Ελευσίνας ,  που μάλιστα είναι  και πρωτεύουσα Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021 .   

Επίσης ένα έργο που δεν έδειξαν τα παιδιά αλλά εμείς  το 

θεωρούμε πολύ σημαντικό ,   πάνω στο παλιό Μουσείο της Ακρόπολης ,   

ούτως ώστε εκεί  να μπορεί κάποιος ,  εκτός του να πιει  ένα νερό ,  να δει  

όλη την ιστορία των ανασκαφών ,  την ιστορία των αναστηλώσεων .   

Ένα ανοιχτό  εργαστήριο συντήρησης για τους επισκέπτες  που με 

laser θα βλέπουν καθαρισμού λιθίνων και λοιπά .   

Και να πω, όπως ακριβώς είπε και ο Άγγελος ,   ότι για μας είναι 

πολύ σημαντικές  και οι  δράσεις του σύγχρονου που όντως 

προσελκύουν νεανικό κοινό ,  αλλά πραγματικά είναι και θεσμοί  πια,  

που για πάρα πολλά χρόνια έχουν καθιερωθεί  στη συνείδηση όχι  μόνο 

των Αθηναίων .   

Οπότε πραγματικά σας ευχαριστούμε για όλο αυτό ,  την 

προσπάθεια ,  τη συνδρομή ,  τη βοήθεια της Διαχειριστικής και τη 

συνεργασία.  Προσβλέπουμε σε ακόμα μεγαλύτερες δαπάνες και 

ενεργοποίηση και αυτούς τους  θερινούς μήνες που ακολουθούν ,   σε 

όλο το φάσμα των έργων .   

Επίσης στην εισαγωγική ομιλία του κυρίου Δρόση, αναφέρθηκε η 

εκκρεμότητα στον τρόπο παρακολούθησης των έργων αποχέτευσης της  

Ανατολικής Αττικής .  Απαντήσαμε τη Δευτέρα ,   αλλά μπορεί μέσα στη 

φούρια της Επιτροπής Παρακολούθησης να μην είδατε την απάντηση 

του Υπουργείου .   

Και εκεί  θα πάμε με υποέργα της Εφορείας της αρμόδιας ,   όπως 

έχει  συμφωνηθεί και με το ΥΠΟΙΑΝ και με όλη, συμβαίνει  σε όλη την 
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Ελλάδα ,  είναι εις  γνώσιν και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των 

Θεσμών .   

Γιατί  η επιτάχυνση αυτών των διαδικασιών ήταν και προϋπόθεση 

για το μεσοπρόθεσμο, οπότε έχουμε κάνει  αρκετά βήματα θεωρούμε 

και με την κατάργηση της… και  με την κατάργηση του ΑΣΕΠ 

προχωράνε  πιο γρήγορα οι  προσλήψεις και έτσι νομίζουμε ότι  και εκεί  

θα ανταποκριθούμε Όπως πρέπει .   

Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και εύχομαι καλή 

συνέχεια .   

Κα ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ:  

Και εμείς  ευχαριστούμε,  να είστε καλά, καλή συνέχεια .  Και νομίζω η 

κυρία Καθαράκη, παρακαλούμε.  Η κυρία Μαυρογονάτου, αμέσως μετά.   

Κα ΚΑΘΑΡΑΚΗ:  

Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και που μου δίνετε την 

ευκαιρία να παρουσιάσω ουσιαστικά το πού βρισκόμαστε σήμερα από 

πλευράς Υπουργείου Υγείας .  Είμαι  η Μαρία Καθαράκη, από την 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας .   

Θα ήθελα λοιπόν πολύ σύντομα ,  χωρίς να σας κουράσω και να 

υπάρξει άλλη καθυστέρηση στο πρόγραμμα . Όσον αφορά τις  δράσεις  

του ΕΤΠΑ ,   δεν θα προσθέσουμε κάτι  περισσότερο από την 

παρουσίαση που ήδη έχει  κάνει  η Διαχειριστική και ο κύριος 

Σπηλιώτης .   

Όντως έχουν ενταχθεί  24 έργα συνολικού προϋπολογισμού 26,3 

εκατομμυρίων ευρώ ,   τα οποία συμβάλλουν στη βελτίωση της 

ποιότητας προς τους  πολίτες μέσω της αναβάθμισης και τον 

εκσυγχρονισμό του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού νοσο κομείων .   

Και είναι και σε συνέργεια με αντίστοιχες  ενεργειακές 

αναβαθμίσεις  με εντάξεις  από το επιχειρησιακό ΥΜΕΠΕΡΑ.  

Εδώ θα ήθελα απλά να προσθέσω ότι  πρόκειται στο άμεσο 

χρονικό διάστημα σε συνεργασία και με τη μονάδα Α που ήδη είναι  

εξαιρετική ,  να υποβάλουμε τυποποιημένο έντυπο εξειδίκευσης για να 

αιτηθούμε την δέσμευση πόρων για την επέκταση του εθνικού δικτύου 

τηλεϊατρικής στα νησιά της Περιφέρειας Αττικής .   

Είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ το έργο και ήδη 20 Ιουνίου 

ολοκληρώθηκε και το πόρισμα ,  η έκθεση που ουσιαστικά δίνει  τις  

τεχνικές προδιαγραφές .  Γι’  αυτό το έργο ήδη έχουν ενταχθεί ,   έχουνε 
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γίνει  δύο εντάξει  στο Βόρειο και στο Νότιο Αιγαίο και τώρα μέσα 

στον Ιούλιο κλείνει  και η προθεσμία για την υποβολή προσφορών στην 

διαγωνιστική διαδικασία .   

Όσον αφορά το ΕΚΤ  τώρα. Ο  προϋπολογισμός του ΕΚΤ  είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός για τις  δράσεις μας και την παροχή υπηρεσιών 

στους πολίτες  της Περιφέρειας .  Με έμφαση στην πολιτική της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ,  σε δράσεις ψυχικής υγείας και  

δράσεις αντιμετώπισης εξαρτήσεων και πολύ πρόσφατα και σε δράσεις 

Δημόσιας Υγείας .   

Ήδη ως προς την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι γνωστό ότι  

σήμερα λειτουργούν με την συγχρηματοδότηση από το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα μεταρρύθμιση δημόσιου τομέα 127 ΤΟΜΥ, σε όλη τη χώρα 

σε όλες τ ις  περιφέρειες ,  οι οποίες έχουν δώσει και δαπάνες γύρος τα 

11,5 εκατομμύρια ευρώ .   

Ήδη από τις  127 ,   94 με 95 ΤΟΜΥ έχουν μεταβεί στη 

συγχρηματοδότηση των ΠΕΠ. Για εδώ ειδ ικά για  το πρόγραμμα το 

δικό μας της Αττικής ,   29 ΤΟΜΥ λειτουργούν στην Περιφέρεια  

Αττικής ,  εκ των οποίων οι  20 ήδη χρηματοδοτούνται  από το ΠΕΠ με 

ημερομηνία μετάβασης 21/1
ο υ

 του ’19.   

Υλοποιούν δαπάνες και άμεσα θα το δούμε και σε δήλωση 

δαπανών στο  ΟΠΣ. Να σημειώσω ότι  στο σύνολο των Περιφερειών 

έχουμε υποβάλει δελτία δηλώσεις γύρω στο 1,036 εκατομμύρια ευρώ ,   

συνολική δημόσια δαπάνη επιλέξιμη 471.000 ευρώ .   

Οι ΤΟΜΥ τώρα και στην Αττική αλλά και σε όλη τη χώρα ,  είναι 

ομάδες διεπιστημονικού χαρακτήρα ,  οικογενειακής ιατρικής .  

Παρέχουν ουσιαστικά δράσεις πρόληψης αγωγής υγείας σε σ χολεία ,  σε 

ΚΑΠΗ ,  με εξωστρέφεια προς την κοινότητα ,  με πολλές δράσεις στην 

κοινότητα .   

Πηγαίνοντας σε σχολεία ,  σε σχολικές μονάδες ,  στα ΚΑΠΗ ,  

στους Δήμους για να ενημερώσουν για θέματα υγείας πρόληψης .  Για  

στοματική υγεία στα παιδιά ,  σε ηλικιωμένους για διαχείριση θεμάτων 

χρόνιων νοσημάτων και ούτω καθεξής .   

Με δικτύωση με άλλους φορείς στο χώρο της υγείας .  Και να 

πούμε εδώ ότι  ήδη αξιοποιούμε πιλοτικά την εφαρμογή του ΑΗΦΥ, 

του ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και ήδη είναι εφικτό και 

το ηλεκτρονικό ραντεβού στο γιατρό της ΤΟΜΥ.  
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Οι εγγεγραμμένοι  στην Περιφέρεια  Αττικής,  στις  ΤΟΜΥ της 

Περιφέρεια Αττικής αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 40 .000  -  45.000 

ωφελούμενοι .  Ο  αριθμός αυτός λίγο αδικεί  την πραγματικότητα γιατί  

οι  ΤΟΜΥ κάνουνε δράσεις ενημέρωσης ,  συμβουλευτικής υποστήριξης ,   

διαχείρισης νοσημάτων και η επισκεψιμότητα είναι πολύ πιο αυξημένη 

και σε μεγαλύτερους αριθμούς .  

 Όσον αφορά την ψυχική υγεία ,  αυτή τη στιγμή έχουμε 

υποστηρίξει  στα νομικά πρόσωπα ως επιτελική δομή ΕΣΠΑ ,   τα 

Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου Δικαίου.  Τα μεγάλα νοσοκομεία  

Δρομοκαΐτειο και  Δαφνί  για να υποβάλουν τις  προτάσεις τους,  τις  

προσκλήσεις  που έχετε εκδώσει  και ευχαριστούμε για την άριστη 

συνεργασία που έχουμε .   

Οπότε είναι έτοιμη και αυτ οί  να υποβάλουν δράσεις.  Έχουν ήδη 

υποβάλλει δράσεις  στα θέματα ψυχικής υγείας και ακολουθούν και οι  

υπόλοιποι φορείς .   

Ομοίως στις  δράσεις αντιμετώπισης εξαρτήσεων έχουν 

υποβληθεί  κάποιες  πρώτες προτάσεις  από το ΚΕΘΕΑ και ακολουθεί  

και ο ΟΚΑΝΑ ,  οι  οποίοι  υποστηρίζονται και από κάποια ομάδα της  

ΜΟΔ.  

Πολύ συνοπτικά λοιπόν θα ήθελα απλά κλείνοντας ,  να πω ότι  

προτείνουμε σε όλες τ ις  Επιτροπές Παρακολούθησης ως επιτελικοί ,  να 

ληφθεί υπόψη και αν είναι να ενσωματωθεί και στα συμπεράσματα της  

Επιτροπής σήμερα, η δυνατότητα ,  να δοθεί  μία δυνατότητα στη 

Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής .   

Να εξουσιοδοτηθεί ως προς δυνατότητα διαχείρισης μικρών 

μεταβολών στην εξειδ ίκευση ,  στα έργα του υγείας ,  έτσι ώστε να 

έχουμε μία επέκταση από 24  ή 18 μήνες ανάλογα με τ ις  δράσεις έως 

και 48 μήνες ή έως το τέλος του ’20 ή 23.   

Προκειμένου να επιτευχθεί  μία ανακατανομή των πόρων μεταξύ 

των δράσεων ,   ανάλογα πάντα με την δυνατότητα χρηματοδότησης και 

τις  δυνατότητες του ίδιου του επιχειρησιακού προγράμματος .   

Κλείνοντας να ευχαριστήσω τη Διαχειριστική Αρχή ,   το 

προσωπικό όλο και τον προϊστάμενο και γενικώς όλη την Περιφέρεια  

για τη συνεργασία που είχαμε .  Ειδικά στο έργο των ΤΟΜΥ, γιατί  ήταν 

ομαλή και έγκαιρη η μετάβαση από το επιχειρησιακό ,   μεταρρύθμιση 

δημόσιου τομέα στο επιχειρησιακό της Αττικής .   
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Ευχαριστώ πάρα πολύ .   

Κα ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ:  

Και εμείς .  Πού είναι η κυρία Μαυρογονάτου; Έχουμε τη χαρά να σας 

ακούσουμε.   

 

Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης της Στρατηγικής για την 

Πληροφόρηση και την Επικοινωνία του Προγράμματος  

 

Κα ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ:  

Καλησπέρα και από μένα . Σε αυτή την τελευταία παρουσίαση του 

πρώτου μέρους ,  θα δούμε στοιχεία  για την πορεία υλοποίησης της  

στρατηγικής πληροφόρησης και επικοινωνίας του προγράμματος και  

θα εστιάσουμε την προσοχή στο κομμάτι της έρευνας κοινού ,  η οποία 

διενεργήθηκε το Μάρτιο του 2019 .   

Καταρχάς να πούμε ότι  στην προηγούμενη συνεδρίαση της  

Επιτροπής παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε ένας προγραμματισμός 

δράσεων για το ’19 .  Επειδή ο προϋπολογισμός αυτού του 

προγραμματισμού ξεπερνούσε τις  30.000 ευρώ ,  με βάση την εγκύκλιο  

15351 του ’18 που εξέδωσε το Υπουργείο Ψηφιακής  Πολιτικής ,   

έπρεπε να λάβει  και την έγκριση από τη Γενική Γραμματεία 

Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ,   προκειμένου να προβούμε στην 

υλοποίησή του.   

Αυτή η έγκριση έγινε με ηλεκτρονικό τρόπο ,  μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΠΑΣΙΘΕΑ και  προέβλεπε επίσης 

συγκεκριμένες ποσοστώσεις ,  ως προς την συμμετοχή των 

περιφερειακών Μέσων Ενημέρωσης,  κυρίως τις  δράσεις  που είχαν να 

κάνουν με to media plan.   

Το αίτημα της υπηρεσίας μας προς την Γενική Γραμματεία 

Ενημέρωσης έγινε τον Μάρτιο του ’19.  Ήταν συνολικού 

προϋπολογισμού ,   ετήσιου συνολικού προϋπολογισμού 558.000 ευρώ 

και η κατανομή του έγινε σε έξι  κατηγορίες δραστηριότητας .   

Όπως είπαμε και πριν ήταν η έρευνα κοινού ,  που είναι και το 

κύριο κομμάτι στο οποίο θα δώσουν σήμερα έμφαση .  Έγινε επίσης  

κατανομή προϋπολογισμού για την υλοποίηση στρατηγικής δράσεων 

προβολής .   
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Προβλέφθηκε σύμβουλος υποστήριξης της Υπηρεσίας μας για 

την υλοποίηση αυτών των δράσεων .  Το δημιουργικό υλικό που θα 

απαιτηθεί  για την υλοποίησή τους.  Τα ψηφιακά Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης ,  που είναι ουσιαστικά η υλοποίηση Media Plan και λοιπές 

ενέργειες προβολής που θα χρειαστεί  να κάνουμε μέσα στο έτος .   

Αυτό το αίτημα εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία τον 

Απρίλιο του ’19.  Στο μεσοδιάστημα ωστόσο ως Υπηρεσία ,  προβήκαμε 

στην ανάθεση της έρευνας κοινού τον Φεβρουάριο του ’19,  με κύριο 

στόχο αυτής της έρευνας να προσδιοριστεί  ο βαθμός 

αναγνωρισιμότητας του προγράμματός μας στο κοινό της Αττικής .   

Και μέσα από αυτήν την αναγνωρισιμότητα να προσδιορίσουμε 

και ανάγκες ως προς την περαιτέρω και καλύτερη προβολή του 

προγράμματος .  Η  διενέργεια της έρευνας έγινε στο διάστημα 14 με 21 

Μαρτίου του ’19.   

Και τα χαρακτηριστικά αυτής της έρευνας περιγράφ ονται και   

στη διαφάνεια .  Μεθοδολογικά διενεργήθηκαν τηλεφωνικές 

συνεντεύξεις  μέσω δομημένου ερωτη ματολογίου μέσης διάρκειας 10 

λεπτών .   

Το ερωτηματολόγιο στήθηκε σε συνεργασία με την Υπηρεσία μας 

και την εταιρεία που έχει  αναλάβει  αυτή την έρευνα και αφορούσε 

ουσιαστικά τη γνώση και την άποψη του κοινού της Αττικής για 12 

εμβληματικά έργα  ή κατηγορίες  έργων του προγράμματός μας.   

Ο  πληθυσμός κάλυψης αφορούσαν άτομα ηλικίας άνω των 17 

ετών ,  κάτοικοι της  Περιφέρειας .  Το δείγμα που λήφθηκε ήταν 606 

τηλεφωνικές συνεντεύξεις .   

Δειγματοληπτικά είχαμε ένα 65% χρήση ς  σταθερών τηλεφώνων 

και 35% χρήσης κινητού αριθμού τηλεφώνου.  Όλα αυτά βέβαια 

δημοσιευμένα σε τηλεφωνικό κατάλογο για να μην έχουμε θέμα και με 

τα προσωπικά δεδομένα .   

Η  δειγματοληπτική μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η 

στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία .  Έγινε αναλογική 

εκπροσώπηση του Δήμου σε σχέση με τον τον πληθυσμό του .   

Αυτό σημαίνει  ότι  περιφερειακές  ενότητες  με μεγαλύτερο 

πληθυσμό είχαν προφανώς και μεγαλύτερης συμμετοχή  στο δείγμα. Η 

δειγματοληψία αφορούσε τόσο αστικές περιοχές  άνω των 10.000 
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κατοίκων όσο και μη αστικές περιοχές ,  θεωρούμενες κατά την 

ΕΛΣΤΑΤ .   

Και φυσικά έγινε τυχαία επιλογή τηλεφωνικών αριθμών . Το 

στατιστικό σφάλμα που τελικά παρατηρήθηκε ήταν στο συν  πλην 3,1% 

ένα εξαιρετικά καλό στατιστικό σφάλμα ,  για τη διενέργεια αυτής της  

έρευνας .   

Όπως είπαμε και πριν ,  το ερωτηματολόγιο δομήθηκε ουσιαστικά 

πάνω στη βάση 12 εμβληματικών έργων ή και τομέων δράσης του 

προγράμματος της  Αττικής .  Θα μου επιτρέψετε λίγο να σας τα 

αναφέρω ονομαστικά .   

Τα έργα που επιλέχθηκαν λοιπόν ήταν το Αστεροσκοπείο 

Αθηνών. Το Ψηφιακό Μουσείο της Ακρόπολης.  Το e-t icket ,  η 

Τηλεματική. Αντιπλημμυρικά έργα σε διάφορες περιοχές της Αττικής ,  

όπως για παράδειγμα στη Χαμοστέρνας ,  στο Μοσχάτο και στη 

Λεωφόρο Καβάλας .   

Έγινε αναφορά στις  δομές κοινωνικού χαρακτήρα που είναι 

κέντρα  κοινότητας ,   κοινωνικά παντοπωλεία ,  συσσίτια ,  κοινωνικά 

φαρμακεία .   

Δόθηκε επίσης το έργο της Εθνικής Πινακοθήκης.  Οι δράσεις  

πολιτισμού ,   σύγχρονου πολιτισμού και τα φεστιβάλ .   

Η  προμήθεια των ασθενοφόρων . Η επέκταση της γραμμής του 

τραμ προς τον Πειραιά .  Η προμήθεια των πυροσβεστικών οχημάτων .  

Και έγινε επίσης αναφορά προς τους ερωτηθέντες των έργων 

αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων σε Ραφήνα ,  Νέα Μάκρη και  

Κορωπί .   

Πάνω σε αυτά τα 12 εμβληματικά έργα ,   ζητήθηκε από τους  

ερωτώμενους να προσδιορίσουν οι  ίδιοι  τ ι  γνώση έχουν για αυτά τα 

έργα. Τη σημαντικότητα αυτών των έργων κατά τη γνώμη τους.  Αν 

επίσης γνωρίζουν τους εμπλεκόμενους φορείς στην υλοποίησή τους  

και ποιες ήταν οι  βασικές πηγές ενημέρωσης από τις  οποίες μπορεί να 

είχαν αντλήσει αυτή τη γνώση.  

Επιπλέον,  μια δεύτερη ενότητα  ερωτήσεων που τους έγ ινε πάνω 

σε αυτά τα 12 εμβληματικά έργα ,   είχαν να κάνουν με το ότι  όλα αυτά 

τα έργα μπορούσαν να καταταχθούν σε επτά βασικούς πυλώνες ή 

τομείς δράσεις  για την κοινωνία .   
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Που είναι το περιβάλλον ,  οι μεταφορές ,   δράσεις κοινωνικού 

χαρακτήρα ,  υποδομές υγείας και εκπαίδευσης ,  πολιτισμός ,  έρευνα ,    

καινοτομία ,   επιχειρηματικότητα και ψηφιακός εκσυγχρονισμός .   

Και σε σχέση λοιπόν με αυτούς τους 7 πυλώνες,  ζητήθηκε  

ουσιαστικά από τους ερωτηθέντες να προσδιορίσουν και  την 

σημαντικότητα ή πως οι  ίδιοι  αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα αυτών 

των τομέων στην καθημερινή του ζωή και στην αξία  που μπορεί να 

έχουν πάνω στα έργα .   

Μία τρίτη ενότητα μετά ερωτήσεων που έγινε βάσει του 

ερωτηματολογίου ,  είχαν να κάνουν με τη γνώση του κοινού σε σχέση 

με το ΠΕΠ  Αττικής.  Και αυτές οι  ερωτήσεις που τους γίνανε ,  

ουσιαστικά μπορούσαν να χωριστούν σε δύο υποενότητες.   

Ήταν ερωτήσεις  χωρίς υποβοήθηση. Άρα λοιπόν οι  ίδιοι  

ερωτηθέντες απαντούσαν με ό,τ ι  γνώση διαθέταν για το ΠΕΠ Αττικής ,  

ποια είναι η γνώμη τους για αυτό .  Αν ξέρουν τις  δράσεις του ΠΕΠ ,  σε 

αυτούς τους επτά πυλώνες που αναφέραμε .   

Αν ξέρουν ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των  

έργων του ΠΕΠ και από πού προέρχονται οι  πόροι αυτών των έργων .  

Και στη συνέχεια  σε μία άλλη ενότητα ,   υποενότητα ερωτήσεων ,  

δόθηκε ένα είδος υποβοήθησης προς το κοινό ,  με την έννοια ότι  τους 

αναγνώστηκε σύντομα ,   μία σύντομη περίληψη των βασικών στόχων 

που διέπουν το πρόγραμμά μας.   

Και μέσα από αυτή την υποβοήθηση επαναπροσδιόρισαν 

ουσιαστικά τις  απαντήσεις τους και την  άποψή τους για το ΠΕΠ. Στο 

τέλος αυτός των ερωτήσεων, ζητήθηκε και η γνώμη τους για την 

Περιφέρεια Αττικής ,  σαν φορέα πια,  πώς την αντιλαμβάνονται και πώς 

αντιλαμβάνονται το ρόλο της στην υλοποίηση αυτών των έργων .   

Τώρα ,  θα δούμε τα βασικά συμπεράσματα σ ε σχέση με αυτές  τις  

ενότητες των ερωτήσεων .   

Ως προς τα εμβληματικά έργα ,  αυτό που διαπιστώσαμε μέσα από 

την έρευνα  και  είναι αναμενόμενο βέβαια ,   είναι ότι  υπάρχει  

αυξημένη γνώση του κοινού για έργα που είναι ενταγμέν α στην 

καθημερινότητά τους.   

Έτσι λοιπόν ,  τα έργα στα οποία το κοινό που ερωτήθηκε είχε  

μεγαλύτερη άποψη και γνώση ,  ήξερε πράγματα ,  ήτανε το ηλεκτρονικό 
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εισιτήριο ,   ήταν η τηλεματική ,  ήτανε οι  δομές κοινωνικού χαρακτήρα, 

γιατί  ήτανε πράγματα τα οποία τα χρησιμοποιούσαν .   

Επίσης από το κοινό θεωρούνται σημαντικά έργα τα οποία 

καλύπτουν άμεσες  και πρωτογενείς  ανάγκες της  κοινωνίας .  Έτσι  

λοιπόν ,   από το κοινό που ερωτήθηκε ,  θεωρήθηκαν πολύ σημαντικές οι  

δράσεις που είχαν να κάνουν με την προμήθεια των ασθενοφόρων . Τα 

αντιπλημμυρικά έργα και οι  δομές κοινωνικού χαρακτήρα .    

Διαπιστώσαμε επίσης από την έρευνα, ότι  ένα μικρό ποσοστό 

των πολιτών έχει  ικανοποιητική γνώση για τους φορείς που 

εμπλέκονται στην υλοποίηση των έργων . Είναι χαρακτηριστικό ότι  οι  

περισσότεροι συνδέουν την υλοποίηση των έργων με το κράτος ,   το 

αρμόδιο Υπουργείο ή τον φορέα που μπορεί  να φαίνεται δικαιούχος ,  

αλλά όχι  τόσο με το ΠΕΠ, το ΕΣΠΑ ή την Περιφέρεια Αττικής .   

Και οι  βασικές πηγές ενημέρωσης του κοινού ,  αποδείχθηκε από 

αυτή την έρευνα ότι  είναι η τηλεόραση και το διαδίκτυ ο .   

Βέβαια για ορισμένα έργα ,  όπως για παράδειγμα η πινακοθήκη ,  

πολύ σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση κατείχε και  η πινακίδα του 

έργου.  

Άρα λοιπόν,  τουλάχιστον ως προς το κομμάτι των ερωτήσεων για  

τα εμβληματικά έργα, προέκυψε ένα γενικό συμπέρασμα ότι  υπάρχει  

ανάγκη για καλύτερη και πιο αποτελεσματική προβολή των έργων του 

ΠΕΠ προς το κοινό της Περιφέρειας .   

Σε σχέση τώρα με τους επτά βασικούς πυλώνες ή τομείς δράσης 

για την κοινωνία  στους όποιους ε ίπαμε ότι  κατατάσσονται ουσιαστικά 

αυτά τα 12 έργα . Για τους  πολίτες της Αττικής αποδείχτηκε ότι  οι  πιο 

σημαντικοί  πυλώνες θεωρούνται το περιβάλλον ,  οι  δράσεις κοινωνικού 

χαρακτήρα και οι  υποδομές υγείας και  εκπαίδευσης .   

Το ενδιαφέρον σε αυτό το κομμάτι των ερωτήσεων είναι ότι  η 

σημαντικότητα αυτών των τομέων διαφοροποιείται  ανά ηλικιακή 

ομάδα. Για παράδειγμα η ηλικιακή ομάδα 25 -34 θεωρεί προτεραιότητα 

τον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης.   

Η ηλικιακή ομάδα 35 -44 τις  δράσεις  κοινωνικού χαρακτήρα και  

ηλικιακή ομάδα 45 -54 το περιβάλλον .   

Τώρα αυτές οι  απαντήσεις και όλα αυτά τα συμπεράσματα 

δημιουργούν την ανάγκη για ,   θα το δούμε.  Είναι κάτι  το οποίο θα 

προκύψει στην πορεία για να δούμε και τη στρατηγική μας περαιτέρω .   



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

5
η 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  - 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019   

76 

Σε σχέση τώρα με το ΠΕΠ. Ποια ήταν τα αποτελέσματα της 

έρευνας.  Στις  ερωτήσεις χωρίς υποβοήθηση προέκυψε ότι  ένα 24% των 

ερωτηθέντων της έρευνας ,  γνώριζε αρκετά ή κάποια πράγματα για το 

ΠΕΠ. Ό  όπως είπαν χαρακτηριστικά το έχουμε ακουστά .   

Από αυτό το ποσοστό το 55% είχε πολύ έως αρκετά θετική 

άποψη για το ΠΕΠ ,  το 41% δεν είχε άποψη και το 4% εξέφρα σε ένα 

είδος αρνητικής άποψης.  Ανά Περιφερειακή Ενότητα την μεγαλύτερη ,  

την πιο θετική άποψη για το  ΠΕΠ την εμφάνισαν οι  Περιφερειακές 

Ενότητες Νήσων, με 41%. Νότιου Ττομέα με 30% ,  Βόρειου Τομέα με 

26 και Δυτικού Τομέα με 25%.  

Ανά ηλικιακή ομάδα αντίστοιχα την υψηλότερη γνώση για το 

ΠΕΠ την εμφάνισαν οι  ομάδες πληθυσμού στις  ηλικίες 55-64 με 29% .  

25-34 με 27% και 45 -55 με 24% .  

Και το μεγαλύτερο μέρος αυτών που έλαβαν μέρος στην έρευνα 

δεν γνωρίζουν σε ποιους τομείς από αυτούς τους επτά στους οποίους 

αναφερθήκαμε και πριν ,   δραστηριοποιείται το ΠΕΠ .  

Είναι χαρακτηριστικό το υψηλότερο ποσοστό το εμφάνισε ο  

τομέας του περιβάλλοντος με 29% . Όλοι οι  υπόλοιποι τομείς ήταν 

πολύ πιο χαμηλά στα επίπεδα .  

Τώρα ως προς την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση των έργων 

του ΠΕΠ ,  το 62% των ερωτηθέντων συνδέουν τα έργα με την 

Περιφέρεια .  Ένας στους δύο με το κράτος και ένας στους τρεις  με τον 

Δήμο .   

Αντίστοιχα το 62% θεωρούν ότι  η χρηματοδότηση των έργων 

προέρχεται από το ΕΣΠΑ και περίπου το 40% ότι  πρόκειται για πόρους 

του κράτους ή της Περιφέρειας .   

Από αυτές τις  απαντήσεις προκύπτει  σαφώς η ανάγκη ,  η προβολή 

που θα ακολουθηθεί τα επόμενα χρόνια για τα έργα του ΠΕΠ ,  να 

μπορεί να συνδέσει τα έργα και να μείνει  στη συνείδηση των πολιτών 

με το ΠΕΠ Αττικής ,  το ΕΣΠΑ και την Περιφέρε ια και  όχι  με πόρους 

του κράτους.   

Μετά την υποβοήθηση του κοινού ,   αυτό που είπαμε πριν  

δηλαδή ,  ότι τους δόθηκε μία σύντομη περίληψη της βασικής 

στοχοθεσίας του προγράμματος ,  τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν 

τα εξής .   
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Ένα ποσοστό κοντά στο 68% δήλωσε ότ ι  έχει  πλέον πολύ έως 

αρκετά θετική άποψη για το ΠΕΠ. Από αυτό το 68% στους 

ερωτηθέντες οι  οποίοι  στην προηγούμενη απάντηση είχανε πει  ότι  

είμαι γνώστης του ΠΕΠ ,  αυτό το ποσοστό ήταν στο 74 .   

Για αυτούς που στην προηγούμενη ενότητα ερωτήσεων  είχαν 

δηλώσει μη γνώστες του ΠΕΠ ,  το ποσοστό ανήλθε στο 66% .   

Σε όλες τις  ηλικιακές ομάδες η θετική άποψη για το ΠΕΠ μετά 

την υποβοήθηση είπαμε ,  ανήλθε σε ποσοστό από 66 έως 70% .   

Ενδιαφέρον για μεγαλύτερη ,  εκτενέστερη ενημέρωση γύρω από 

τα έργα και τις  δράσεις του ΠΕΠ ,  δήλωσε ότι  θέλει  να έχει  το 61% 

των συνολικά ερωτηθέντων .  Ανά ηλικιακή ομάδα αυτό το ποσοστό 

διαμορφώθηκε σε υψηλά επίπεδα ,  κυρίως στις  πιο παραγωγικές 

ηλικιακές ομάδες ,  που είναι αυτές των ηλικιών 25 με 34 και 35 -44,  45-

54 και 55-64.   

Επίσης η άποψή τους  για το ποια  πηγή ενημέρωσης θα θέλανε να 

παίρνουνε γνώση για αυτά τα έργα ,   στο σύνολο των ερωτηθέντων το 

68% δήλωσε ότι  προτιμά την τηλεόραση ,   το 60% το διαδίκτυο ,  το 

24% το ραδιόφωνο. Το 23% τον έντυπο Τύπο και το 14% τα social  

media.   

Ανά ηλικιακή ομάδα τώρα αυτά τα ποσοστά λίγο 

διαφοροποιούνται .  Η  τηλεόραση φαίνεται να είναι πιο έτσι εύπεπτη 

πηγή ενημέρωσης για τις  ομάδες 35 -45,  45-54,  55-64 .  Το διαδίκτυο 

είναι λογικό να χρησιμοποιείται και να είναι πηγή πληροφόρησης για 

νεότερες ,   μικρότερες ηλικιακές ομάδες .  Είναι οι  ομάδες  17 -24 και 25-

34.   

Το  ραδιόφωνο προτιμάται από τις  ομάδες 4 5-55, 55-64 και ο  

έντυπος Τύπος επίσης από τις  ίδιες ομάδες .   

Ανά ηλικιακή ομάδα φαίνεται ότι  είναι πολύ χαμηλά η χρήση των 

social  media .  Αυτό είναι βέβαια ένα θέμα το οπο ίο πρέπει να δούμε ,  

μιας και η Επιτροπή γενικά προμοτάρει και θέλει  να αξιοποιηθεί  αυτό 

το μέσο ενημέρωσης .  

Σε σχέση τώρα με την Περιφέρεια Αττικής ως Περιφέρεια  

Αττικής ,  που είπαμε ότι  γίνανε κάποιες επιπλέον ερωτήσεις ,   το 42% 

των ερωτηθέντων δήλωσε ότι  έχει  θετική άποψη για την Περιφέρεια 

Αττικής .   
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Η  αρνητικότερη αξιολόγηση για την Περιφέρεια κοντά στο 20% 

εμφανίστηκε στις  ηλικιακές ομάδες 25 -34 και 35-44 .  Και ανά 

Περιφερειακή Ενότητα την πιο θετική άποψη την εμφάνισαν οι  

Περιφερειακές Ενότητες Νότιου Τομέα με 50%. Δυτικού Τομέα με 49 ,  

Πειραιά με 46 και Ανατολικής Αττικής με 44 .  

Τώρα ,  σε σχέση γενικά με τα συνολικά συμπεράσματα που 

μπορούμε να πάρουμε από τη διενέργεια αυτής της έρευνας κοινού 

ποια είναι .   

Η  στρατηγική επικοινωνίας που είναι  καλό να ακολο υθήσουμε ως 

πρόγραμμα τα επόμενα χρόνια ,  είναι σημαντικό να προβάλει  

εκτενέστερα στο κοινό τους στόχους και τις  δράσεις του 

προγράμματος της Αττικής ,  δηλαδή του ΠΕΠ Αττικής .   

Η  επικοινωνία αυτών των δράσεων είναι καλό να χαρακτηρίζεται 

από σαφήνεια στο περ ιεχόμενο και τις  πληροφορίες γύρω από το κάθε 

έργο.  Φαίνεται  το κοινό της Αττικής να έχει  αυξημένο ενδιαφέρον για 

περαιτέρω ενημέρωση γύρω από τα έργα του ΠΕΠ ,  με βασικούς 

διαύλους επικοινωνίας την τηλεόραση και το διαδίκτυο .   

Και προφανώς όσο πιο αποτελεσματική γίνει  η επικοινωνία των 

έργων του ΠΕΠ προς το κοινό ,  τόσο καλύτερο αντίκτυπο θα έχει  αυτή 

η επικοινωνία στην άποψη του κοινού για την Περιφέρεια Αττικής .   

Ποια είναι τα επόμενα βήματα τώρα . Ήδη όπως είπαμε 

διενεργήθηκε έρευνα κοινού με αυτά τα συμπε ράσματα. Από εδώ και  

πέρα αναμένεται  και είναι καλό να γίνει  η εκπόνηση ενός στοχευμένου 

πλέον πλάνου στρατηγικής δράσεων προβολής ,  που θα στηριχτεί  πάνω 

σε αυτά τα συμπεράσματα ,   τα αποτελέσματα της έρευνας κοινού .   

Να υπάρξει  η πρόσληψη ενός  συμβούλου υποστήριξης της 

Διαχειριστικής για όλα αυτά τα θέματα . Να δημιουργηθεί το 

κατάλληλο υλικό προβολής και να αρχίσουν να τρέχουν πια 

συντονισμένα ανά media p lan προβολής των έργων  ΠΕΠ.  

Και όταν λέμε media plan  εννοούμε ουσιαστικά προβολή μέσα 

από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ,   τηλεόραση ,  ραδιόφωνο έντυπος 

και ηλεκτρονικός  Τύπος και όποιες άλλες ενέργειες  προβολής των 

έργων θα χρειαστεί  να γίνουν στην πορεία του χρόνου .   

Αυτά από μένα .   Όπως σας είπε πριν και ο κύριος Δρόσης πλέον 

τρέχει  εδώ και λίγες μέρες το pr oject  Αttica.gr ε ίναι  αυτό το νέο 

εγχείρημα το οποίο έχει  χρηματοδοτήσει η υπηρεσία μας και μέσα από 
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το οποίο  σας καλούμε όλους Να το επισκεφτείτε για  να μπορέσετε να 

δείτε τα έργα που έχουμε κάνει .   

Ευχαριστώ πολύ .   

Κα ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ:  

Λοιπόν,  ευχαριστούμε πολύ, συνεχίζουμε.  Ήταν πολύ ενδιαφέροντα 

αυτά που μας είπε η κυρία Μαυρογονάτου, έπρεπε να τα ξέρουμε 

νωρίτερα.  

Τώρα είναι  η ώρα του διαλείμματος και του ελαφρού γεύματος.  

Θέλετε κάτι  παραπάνω;  

Κος.. . . . . . . . . . . . . . . . :  

Ένα βιντεάκι.   

Κα ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ:  

Ένα βιντεάκι,  να το δούμε και μετά να ακολουθήσει το ελαφρύ γεύμα.  

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ  

 

 

Κα ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ:  

Συνεχίζει  ο κύριος Δρόσης,  τον εξουσιοδοτώ στην θέση μου μετά.  

Έχουμε Περιφερειακά Συμβούλια σήμερα.  

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  

 

Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ –  (οικονομική 

πρόοδος /  ενέργειες επιτάχυνσης της εφαρμογής /  θεματικοί στόχοι /  

θεματική συγκέντρωση)  

 

Κος ΔΡΟΣΗΣ:  

… η κυρία Βουμβουράκη θα μας κάνει  μία ενημέρωση για την πρόεδρο 

υλοποίησης του ΕΣΠΑ συνολικά.  

 Ευαγγελία.   

Κα ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗ:  

Καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω μετά το l ight  γεύμα, να μην σας 

πέσει βαριά η παρουσίασή μου.  

Εδώ σε αυτή τη διαφάνεια,  βλέπουμε την ε νεργοποίηση του 

ΕΣΠΑ σε όρους δημόσιας δαπάνης.  Από τα αριστερά προς τα δεξιά,  
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βλέπουμε το σύνολο ΕΣΠΑ, στο οποίο αθροίζονται τομεακά, ΠΕΠ, 

Π.Α. και εδαφική συνεργασία.   

Οι προσκλήσεις λοιπόν στο σύνολο του ΕΣΠΑ είναι  η μπάρα 

στην πρώτη ομάδα, βλέπουμε την μπάρα με το ανοιχτό  μπλε.  Έχουν 

υπερκαλύψει την κύρια χρηματοδότηση, που είναι η σκούρα μπλε 

μπάρα, με 101% και 26  δισ.  Προϋπολογισμό .   

Οι  εντάξεις  που είναι η κίτρινη μπάρα είναι στο 80% με 20 δι σ.  

Οι συμβάσεις ,  η  πορτοκαλί μπάρα είναι στο 58% και  οι  δαπάνες στο 

κόκκινο με 27 δισ.  ανάλογη βλέπουμε ότι  είναι η ενεργοποίηση τόσο 

στα τομεακά ,  όσο και στα περιφερειακά .   

Να πω για τα περιφερειακά ότι  οι  προσκλήσεις είναι στο 119% ,  

οι εντάξεις  στο 85%. Οι  συμβάσεις στο 45 και οι  δαπάνες στο 23% .   

Αναφορικά τώρα με τις  υποχρεώσεις της θεματικής 

συγκέντρωσης που έχουμε σε αυτή την προγραμματική περίοδο ,   βάσει  

του κανονισμού του ΕΤΠΑ σε επίπεδο χώρας ,  οι πόροι που θα πρέπει  

να κατευθυνθούν στους θεματικούς στόχους 1  έως 4 ,   είναι  

τουλάχιστον το 50% για τις  λιγότερο ανεπτυγμένες ή το 60% για τις  

περιφέρειες μετάβασης .   

Θυμίζω ότι  οι  στόχοι 1  έως 4 είναι RIS ,  ΤΠΕ,  

επιχειρηματικότητα και ενεργειακά.  Επί σης στον στόχο 4 πρέπει να 

κατευθυνθεί το 12% για τις  ανεπτυγμένες και το 15% για τις  

μεταβατικές.   

Αντίστοιχα από τον κανονισμό του ΕΚΤ  θα πρέπει τουλάχιστον 

το 20% των πόρων σε επίπεδο χώρας να κατευθυνθεί στο στόχο 9 και  

ταυτόχρονα σε επίπεδο προγράμματος ,  θα πρέπει τουλάχιστον το 60% 

ή το 70% για τ ις  μεταβατικές ,  να κατευθυνθεί το πολύ σε 5 

επενδυτικές προτεραιότητες .  

Από την ανάλυση των στοιχείων υλοποίησης που έχουμε κάνει  

μέχρι τώρα στο ΕΣΠΑ ,  προκύπτει  ότι  τόσο στο ΕΤΠΑ, όσο και στο 

ΕΚΤ  έχουμε αναλογ ική επίτευξη της θεματικής συγκέντρωσης σε 

επίπεδο συμβάσεων .  

 Εδώ βλέπουμε τις  απόλυτες τιμές ,  τις  πληρωμές ,  τις  συμβάσεις ,  

τις  εντάξεις  και τις  δεσμεύσεις όλων των προγραμμάτων ανά θεματικό 

στόχο .   

Βλέπουμε λοιπόν ότι  ο θεματικός στόχος 7 που είναι μεταφ ορές  

και ο  8 που είναι απασχόληση που και οι  δύο μαζί αποτελούν το 27% 
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των δεσμευμένων πόρων του ΕΣΠΑ ,   δίνουν το 1/3 του συνόλου των 

δαπανών του ΕΣΠΑ .   

Μαζί με τους θεματικούς στόχους 4 ενεργειακά ,   6 περιβάλλον ,  9 

κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση της φτ ώχειας και 10 εκπαίδευση ,  

δίνουν το 81% των δαπανών του ΕΣΠΑ .   

Δηλαδή έξι  θεματικοί στόχοι που αποτελούν το 74% των 

προγραμματικών πόρων δίνουν το 81% των συνολικών δαπανών μέχρι 

σήμερα .   

Επίσης στο γράφημα μπορούμε να δούμε την υπερδέσμευση που 

έχει  δοθεί  για να καταστεί  δυνατή η ένταξη νέων έργων στον στόχο 4 

και 7 ενέργεια και μεταφορές,  όπου η δαπάνη των ενταγμένων είναι  

μεγαλύτερη από τη δαπάνη των δεσμευμένων πόρων .   

Τέλος ,  οι θεματικοί στόχοι 1 ,  2 και 3  που είναι η RIS ,  ΤΠΕ και  

επιχειρηματικότητα, έχουν ωριμάσει  οι  συνθήκες και έχει  αναπτυχθεί  

η δυναμική για να αποδοθούν οι  πόροι στην οικονομία ,  σχετικά 

σύντομα .   

Βλέπουμε ότι  η συμβασιοποίηση στον στόχο 3 ,  αντιστοιχεί  στο 

96,5% των δεσμευμένων πόρων του στόχου .   

Εδώ έχουμε την αντίστοιχη εικόνα σε επί πεδο ΠΕΠ. Βλέπουμε 

την υπερδέσμευση που έχει  δοθεί  στους στόχους 4 ,  6,  7 και 10.   Όπου 

ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων υπερτερεί  της δαπάνης των 

δεσμευμένων πόρων .   

Ο  θεματικός  στόχος 7 που είναι μεταφορές ,  αποτελεί  το 36% των 

δεσμευμένων πόρων και δ ίνει  το 59% του συνόλου των δαπανών των 

ΠΕΠ .   

Ο θεματικός στόχος 9,  που είναι η κοινωνική ένταξη ,  

καταπολέμηση φτώχειας ,  που αποτελεί  το 23% των πόρων ,  δίνει  το 

34% των δαπανών .   

Δηλαδή έχουμε δύο θεματικούς στόχους ,  τον 7 και τον 9,  που 

δίνουν το 92% του συνόλου των δαπανών των ΠΕΠ .  Προφανώς 

βλέπουμε ότι  θεματικοί στόχοι 1 ,  2 και 3 παρουσιάζουν μικρότερη 

ενεργοποίηση .  

Ωστόσο τα περισσότερα ΠΕΠ έχουν ολοκληρώσει την εκχώρηση 

στον ενδιάμεσο φορέα και υπάρχουν 1 -2 ακόμα που είναι στο στάδιο 

της εκχώρησης .  



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

5
η 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  - 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019   

82 

Επίσης σημαντική ώθηση σε αυτούς τους στόχους έχει  δώσει η 

χρηματοδότηση από πόρους των ΠΕΠ ,  των επιχειρηματικών σχεδίων 

που έχουν αξιολογηθεί θετικά από τη δράση του ΕΠΑΝΕΚ Νέες 

Τουριστικές Επιχειρήσεις .   

Συνολικά έχουν διατεθεί  από τα ΠΕΠ 175 εκατομμύρια γι α τη 

χρηματοδότηση 1 .110 επενδυτικών σχεδίων . Αυτή είναι η εικόνα του 

ΠΕΠ Αττικής σε συνέχεια της προηγούμενης .  Εδώ είναι  το σύνολο των 

ΠΕΠ και το ΠΕΠ Αττικής.  Βλέπουμε ότι  η πορεία ε ίναι ανάλογη,  δεν  

θα επεκταθώ.  

Εδώ βλέπουμε λοιπόν,  τις  χωρικές επενδύσεις σε σύνολο όλων 

των ΠΕΠ. Βλέπουμε λοιπόν ότι  περίπου το 18% των πόρων των ΠΕΠ 

έχουν κατανεμηθεί  στις  χωρικές επενδύσεις .  Συγκεκριμένα το 12% σε 

ΒΑΑ, είναι το κόκκινο τριγωνάκι .  Το 5,3% σε ΟΧΕ και το το 0,5% σε 

ΤΑΠΤΟΚ.  

Αναλυτικότερα έχουμε τρία σχέδια  ΒΑΑ υπό έγκριση ,   34 

εγκεκριμένα με συνολική κατανεμηθε ίσα δημόσια δαπάνη 671 

εκατομμύρια ευρώ ,  εκ των οποίων όπως βλέπετε οι  δαπάνες είναι μόνο 

δύο εκατομμύρια .   

Στις ΟΧΕ έχουμε 6 υπό έγκριση ,   11 εγκεκριμένα ,   συνολική 

δημόσια δαπάνη 295 εκατομμύρια και δα πάνες 4 εκατομμύρια .  Στα 

ΤΑΠΤΟΚ με 16 εγκεκριμένα συνολικής δημόσιας  δαπάνης 26,5 

εκατομμύρια ,  οι δαπάνες είναι 800 χιλιάρικα .   

Συνολικά λοιπόν έχουμε κατανείμει  σε χωρικές επενδύσεις 993 

εκατομμύρια.  Έχουμε εντάξεις  297 εκατομμύρια ,   νομικές δεσμεύσεις  

56 εκατομμύρια και δαπάνες 6,8 εκατομμύρια .  Είναι  προφανές ότι  

απαιτείται ενεργοποίηση της δ ιαδικασίας .    

Τώρα εδώ βλέπουμε συνολικά στην Περιφέρεια Αττικής  ότι  

ενεργοποιούνται  10 επιχειρησιακά προγράμματα ,  

συμπεριλαμβανομένου και του ΣΕΦ. Με 6.832 δύο έργα ,  των οποίων 

οι  εντάξεις  είναι 3 ,5 δισ.  και οι  συμβάσεις 2,3 δισ.  και οι  πληρωμές 

900 εκατομμύρια .   

Εδώ έχουμε τη συνεισφορά ανά πρόγραμμα . Βλέπουμε ότι  εκτός 

από το ΠΕΠ Αττικής που είναι η δεύτερη από αριστερά μπάρα ,  που 

μαζί με το… δίνει  τις  περισσότερες δαπάνες .  Μεγάλη συμβολή σε 

ένταξης και συμβάσεις έχουν ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΕΠΑνΕΚ.  
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Και εδώ είναι η αντίστοιχη εικόνα ανά ταμείο.  Βλέπουμε το 

ΕΤΠΑ να κυριαρχεί  σε εντάξεις  και ΕΚΤ σε δαπάνες .   

Τώρα ποιοι  είναι ο ι  στόχοι δαπανών γ ια το ’19 .  Η μεγιστοποίηση 

των δαπανών για την εισροή πόρων 2,8 δισ.  που αντιστοιχούν σε 3,6  

δισ.  δημόσια δαπάνη ,  η επίτευξη του Ν συν 3,  η οποία δεν 

παρουσιάζει  κανένα πρόβλημα , δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος 

απώλειας .   

Υπενθυμίζουμε για  άλλη μία φορά ότι  ο τρόπος υπολογισμού του 

Ν συν 3 μετακυλίει  την πίεση υλοποίησης το τελευταίο έτος .  Ειδικά 

για το ΠΕΠ Αττικής ,   αν για κάθε έτος καλύπτεται απλώς η υποχρέωση 

του Ν συν 3,  το τελευταίο έτος ,   το 2023 θα απαιτηθούν δαπάνες ίσες 

με το 48% του προϋπολογισμού του προγράμματος ,   452 εκατομμύρια .   

Εκτιμούμε ότι  σε επίπεδο ΕΣΠΑ χρειάζεται μία μέση αύξηση με 

ρυθμό υλοποίησης 20-25% κατ’  έτος έως το ’23.  

Τώρα όσον αφορά τα σχέδια δράσης δαπανών έχουν συνταχθεί  

ήδη από τις  Διαχειριστικές ,   έχουν αξιολογηθεί από την Υπηρεσία μας.  

Αναμένεται η επικαιροποίησή  τους μετά το τέλος του εξαμήνου .   

Οι γενικές διαπιστώσεις είναι ότι  απαιτείται συντονισμένη 

προσπάθεια ,  για την ανάληψη ενεργειών επιτάχυνσης της  

συμβασιοποίησης ήδη ενταγμένων έργων .  Αλλά και έγκαιρη 

ενεργοποίηση νέων δράσεων όπως προβλέπεται στα σ χέδια δράσης .  

Στο πλαίσιο αυτό γίνεται  και  η χρήση του εργαλείου της  

υπερδέσμευσης .   

Επίσης απαιτείται στοχευμένη παρακολούθηση των κρίσιμων και 

μεγάλων έργων ,   ιδιαίτερα αυτών που έχουν μεγάλη βαρύτητα στην 

παραγωγή δαπανών .   

Τώρα σύντομα θα περάσω σε δύο  μεγάλες ειδ ικές κατηγορίες 

έργων. Τα μεγάλα έργα είναι 33 αυτής της περιόδου .  Ο επιλέξιμος  

προϋπολογισμός είναι 7,3  δισ.  Έχουν υποβληθεί ήδη 19.  

Προγραμματίζονται υποβολές 11 έργων εντός του ’19 και 3 εντός του 

’20.   

Σε αυτά περιλαμβάνονται έργα εθνικού ενδιαφέροντος και  

εμβέλειας ,  Κτηματολόγιο ,   σύζευξη -  διακλάδωση διασύνδεση 

Κυκλάδων με Κρήτη και ultra fast  broadband.  

Εδώ να πω ότι  τρία από τα έντεκα έργα που υπολογίζονται 

προβλέπεται να υποβληθούν μέσα στο ’19,  είναι τρία έργα 
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διαχειριστικής αρμοδιότητας της Αττικής .  Είναι η κρουαζιέρα του 

Πειραιά ,   η προβλήτα κρουαζιέρας του Πειραιά και τα  δύο έργα ,  τα 

δύο ΚΕΛ της Ανατολικής Αττικής εκχώρηση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ.  

Παρακολουθούνται  18 εμβληματικά έργα ,  συνολικού 

προϋπολογισμού 3  δισ.  με τριμηνιαίες αναφορές  στην Ε.Ε. Η 

υλοποίηση μέχρι σήμερα έχουμε σύμβαση 1,7 δισ.  στο 57%  δηλαδή. 

Και έχουμε δαπάνες 580 εκατομμύρια ή 19% .    

Τώρα ,   όσον αφορά ειδικά την Αττική έχουμε το ΤΕΠΙΧ που 

υλοποιείται και στην Περιφέρεια  Αττικής ,   την κρουαζιέρα του 

Πειραιά και τα δύο ΚΕΛ της Ανατολικής Αττικής ,   τα οποία εκτός από 

μεγάλα είναι και χαρακτηρισμένα ως εμβληματικά .   

Και θα τελειώσω μιλώντας για την προετοιμασία κλεισίματος της  

τρέχουσας περιόδου ,   για  την οποία στο πρότυπο της πετυχημένης 

δουλειάς που έγινε για το κλείσιμο  της  προηγούμενης 

προγραμματικής ,   με στενή στόχευση και παρακολούθηση ,   τα 

λεγόμενα screening και τ ις  τακτικές προβολές κλεισιμάτων .   

Η Υπηρεσία μας έχει  ξεκινήσει τις  ενέργειες προετοιμασίας .  

Στόχος ε ίναι η ετοιμότητα παροχής κατευθύνσεων ,  αμέσως μόλις 

εκδοθούν κατευθυντήριες από την Ε.Ε.  

Και μία σημαντική υπενθύμιση .   Το 2020 είναι το τελευταίο έτος  

που υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς πόρων μεταξύ των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων .  

Σας ευχαριστώ .   

Κος ΔΡΟΣΗΣ:  

Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Βουμβουράκη. Όπως θα έχετε 

διαπιστώσεις κάποιοι ,  υπάρχει  ένας σκιτσογράφει,  που καταγράφει με 

το δικό μάτι  την σημερινή συνεδρίαση, οπότε ε ίμαστε έτοιμοι να δείτε 

δύο τρία πλάνα;  

 Ευχαριστώ.  

 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ  

  

Κος ΔΡΟΣΗΣ:  

Ωραία.  Ευχαριστούμε πολύ, θα συνεχίσουμε.  Μια μικρ ή παρέμβαση 

εκτός ημερησίας δ ιάταξης από την κυρία Σπηλιώτη, δυο λόγια Αγνή 

για την RIS και ειδ ικά για την Περιφέρεια Αττικής.   
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Κα ΣΠΗΛΙΩΤΗ:  

Ευχαριστώ  πάρα πολύ Δημήτρη για  την ευκαιρία που μου δίνεις  να 

παρουσιάσει λίγα στοιχεία,  ελπίζω και εγώ να μην σα ς βαρύνω μετά το 

φαγητό.  Αλλά επειδή η RIS  ήρθε για να μείνει  και επειδή η 

Περιφέρεια Αττικής είναι ο σημαντικότερος παίκτης στην εθνική RIS ,  

πιστεύω ότι  είναι χρήσιμο για την Επιτροπή Παρακολούθησης,  να έχει  

μία εικόνα, του πώς έχουν πάει  οι  φορείς  της Αττικής στην εθνική 

RIS.  

Η οποία όπως ξέρετε,  χρηματοδοτείται βασικά από το ΕΤΠΑ, 

μέσω του ΕΠΑνΕΚ. Μέχρι σήμερα λοιπόν,  έχουμε 177,1 εκατομμύρια 

εντάξεις  με στοιχεία χθεσινά,  από τα οποία τα 114,5 αφορούν κρατικές  

ενισχύσεις και 62,6 έργα υποδομών.  

Τώρα,  τα έργα κρατικών ενισχύσεων ,   προέρχονται κυρίως από 

μία εμβληματική  δράση της  Γενικής Γραμματείας Έρευνας και της 

Ειδικής Υπηρεσίας  Διαχείρισης ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, τη λεγόμενη Ε ρευνώ –  

Δημιουργώ –  Καινοτομώ, η οποία  υλοποιείται σε δύο κύκλους .   

Ο πρώτος κύκλος ήδη τα έργα έχουν ενταχθεί  και ε ίναι υπό 

υλοποίηση,  ενώ έληξε και η προθεσμία υποβολής προτάσεων στις  

αρχές Ιουνίου για  το δεύτερο κύκλο ,  τη δεύτερη πρόσκληση με μία 

εξαιρετική ενεργοποίηση φορέων .   

Έχουν υποβληθεί  περίπου 3.000 προτάσεις ,  2.912 προτάσεις .  

Πρόκειται  για έργα είτε συνεργατικά ,  δηλαδή συνεργασίες μεταξύ 

ερευνητικών φορέων και εθνικών κέντρων πανεπιστημίων και  

επιχειρήσεων. Ή έργα βιομηχανικής έρευνας και  πειραματικής 

ανάπτυξης που υλοποιούνται απευθείας από επιχειρήσεις .    

Εδώ λοιπόν έχουμε μ ία αιτούμενη δημόσια δαπάνη 1,7  δισ.  όταν 

η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη είναι  250 εκατομμύρια ευρώ ,  από τα 

οποία η Αττική δικαιούνται τα 186 .   

Μπορείτε να δείτε λίγο συνολικά στον πρώτο και το δεύτερο 

κύκλο ποσοστιαία πώς κινήθηκαν οι  περιφέρειες .  Στον πρώτο κύκλο 

της συγκεκριμένης δράσης η Αττική στις  υποβολές είχε ένα μερίδιο 

περίπου 43% .   

Στο δεύτερο κύκλο έχει  πέσει λίγο το ποσοστό συμμετοχής της  

Αττικής.  Έχει πάει  στο 36% και αυτό κυρίως δεδομένου ότι  δεν  

μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν ,   ξέρουν δηλαδή οι  φορείς της 

Αττικής,  ότι  λόγω των ποσοστώσεων που ισχύουν στο ΕΠΑνΕΚ δεν 
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έχουν πολύ μεγάλες ευκαιρίες χρηματοδότησης σε σχέση με άλλες  

περιφέρειες .   

Τώρα σε ό,τι  αφορά τους  τομείς προτεραιότητας στους οποίους  

είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή η Αττική ,   πρώτος είναι  ο τομέας των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών . Δεύτερος η υγεία και 

τα φάρμακα. Τρίτο,  η  αγροδιατροφή και η βιομηχανία  τροφίμων και 

μετά έχουμε τον τουρισμό ,  πολιτισμό και τις  δημιουργικές  

βιομηχανίες .   

Μπορείτε εδώ να δείτε ότι  σε αυτό το δεύτερ ο κύκλο ,  αυτά τα 

στοιχεία που σας δίνω αφορούν το δεύτερο κύκλο υποβολών ,   αυτά 

που υποβλήθηκαν δηλαδή στις  5 του Ιούνη . Έχουμε μία ισόρροπη 

συμμετοχή στα έργα ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων .   

Ενώ στον προηγούμενο κύκλο υπερτερούσαν οι  ερευνητικοί  

φορείς .  Μπορείτε  να δείτε εδώ ανά τομέα προτεραιότητας ,  πόσους 

ερευνητικούς φορείς και πόσες επιχειρήσεις είχαμε ποσοστιαία .  Είναι 

αντίστοιχα η πορτοκαλί και το μπλε κομμάτι της στήλης.   

Και σε ό,τ ι  αφορά το μέγεθος  των επιχειρήσεων για την Αττική ,  

σε συμμετοχές ,  όχι σε αριθμό επιχειρήσεων ,  σε συμμετοχές είχαμε 

1.920 συμμετοχές .  Από τις  οποίες οι  942 είναι  πολύ μικρές 

επιχειρήσεις .  Οι 488 μικρές επιχειρήσεις ,   215 μεσαίες και 275 

μεγάλες επιχειρήσεις .   

Τώρα αυτό που είναι επίσης ενδιαφέρον είναι ότι  στον π ρώτο 

κύκλο ,  στα ενταγμένα έργα δηλαδή ,  είχαμε για την Αττική 234 

μοναδικά ΑΦΜ επιχειρήσεων ,  δηλαδή 234 επιχειρήσεις που 

χρηματοδοτούνται  μέσα από τα προγράμματά μας,  από τις  οποίες οι  

172,  δηλαδή το συντριπτικό ποσοστό ήταν επιχειρήσεις  οι  οποίες δεν 

είχαν  ξανασυμμετάσχει σε έργα έρευνας και καινοτομίας .   

Είναι η πρώτη φορά δηλαδή που δραστηριοποιούνται στο χώρο 

αυτό και  πιστεύουμε ότι  η όλη διαδικασία επιχειρηματικής 

ανακάλυψης,  η οποία ενέπλεξε τις  επιχειρήσεις σε όλη τη διαδικασία 

σχεδιασμού των θεματικών προτεραιοτήτων του προγράμματος ,  έπαιξε 

ένα σημαντικό ρόλο στο να προσελκύσει νέους παίκτες στο παιχνίδι .  

Μπορείτε να δείτε την κατανομή της δημόσιας δαπάνης στο 

δεύτερο κύκλο ανά παρέμβαση. Δηλαδή τα περισσότερα έργα ,   η 

μεγάλη η στήλη η πρώτη αφορά συνεργατικά έργα ,   μεταξύ 

επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων .   
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Οι δύο επόμενες στήλες είναι  βιομηχανική έρευνα και  

πειραματική ανάπτυξη αντίστοιχα .  Και ένα μικρό ποσοστό αφορά το… 

δηλαδή τη σφραγίδα αριστείας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 

πέρασαν το Κατώφλι βαθμολογίας  στον ορίζοντα ,  αλλά επειδή τα 

χρήματα του HORIZON 2020 δεν φτάνουν για να χρηματοδοτηθούν ,   

χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑνΕΚ.  

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν οι  τρεις  ειδικές  δράσεις ,   

μικρές  δράσεις που έχουμε σε επιλεγμένους τομείς .  Εκ των οποίων 

πολύ σημαντικός τομέας για την Αττική είναι η ανοιχτή καινοτομία 

στον πολιτισμό .   

Όπου εδώ ουσιαστικά δημιουργούνται open  labs με τρεις  

εταίρους ,   μία επιχείρηση ,   έναν ερευνητικό φορέα και ένα φορέα που 

εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού , προκειμένου να 

δημιουργηθούν επιδεικτικές δράσ εις νέων τεχνολογιών σε φορείς  

πολιτισμού με τη συμμετοχή του κοινού .  Είναι με καινούργια  

προσέγγιση αυτή .   

Και βέβαια εδώ η Αττική πάλι καταλαμβάνει το μερίδιο του 

λέοντος σε ό ,τι  αφορά τις  υποβολές των προτάσεων .  Έχει  γίνει  η 

αξιολόγηση των προτάσεων , έχουμε τις  εγκρίσεις  και τώρα προχωράμε 

στην ένταξη .   

Δυο λόγια για τις  ερευνητικές υποδομές .  Για την Αττική έχουν 

ήδη πληρωθεί περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ μέσα από το πολυετές  

σχέδιο υποστήριξης  -  ενίσχυσης των εθνικών ερευνητικών υποδομών ,   

σε ένα σύνολο 47 εκατομμυρίων που τελικά θα διοχετευτούν στους 

φορείς της Αττικής .   

Και μία άλλη δράση υποδομών που αφορά αποκλειστικά 

ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία 

Έρευνας ,   όπως ο Δημόκριτος ,  το ΕΛΚΕΘΕ, το ΠΑΣΤΕΡ, το…  

Εδώ ήδη έχουν δοθεί  12 εκατομμύρια επίσης,   έχουν πληρωθεί 

και το σύνολο για την Αττική είναι 16 εκατομμύρια ευρώ   συνολικά .   

Όπως ξέρετε είμαστε ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης για δράσεις  

κρατικών ενισχύσεων ,   της επενδυτικής προτεραιότητας 1Β  και έχουμε 

έτοιμη μία πρόσκληση για συνεργατικά έργα στους τομείς που έχουν 

αναδειχθεί  μέσα από την επιχειρηματική ανακάλυψη της  Περιφέρειας .   
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Οπότε είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να 

οριστικοποιήσουμε την πρόσκληση και επιτέλους να την βγάλο υμε 

στον αέρα .   

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ . Να κλείσω με ένα αισιόδοξο μήνυμα .  

Είναι ότι  η δαπάνη για την έρευνα το 2017,  σύμφωνα με τα  

προκαταρκτικά στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης έχει  

ανέβει  στο 1,13 περίπου τοις  εκατό το ’17 ,  από 0,67 που ήτανε το ’11.   

Με μία πολύ μεγάλη συνεισφορά του τομέα των επιχειρήσεων 

στη δαπάνη για την έρευνα ,   παρόλη την κρίση. Γιατί  όλη αυτή η 

αύξηση έγινε και σε απόλυτες τιμές ,   στη διάρκεια της περιόδου της  

κρίσης .   

Οπότε αυτό είναι  ένα πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο  για την 

οικονομία μας πιστεύουμε ότι  θα συνεχιστεί  και στο μέλλον .  Και  το 

ίδιο έδειξε και το European Innovation Scoreboard ,   ότι και οι  

επιδόσεις της χώρας στην καινοτομία ,  σε σχέση με τις  προηγούμενες  

χρονιές ,  έχουν σημαντικά βελτιωθεί .   

Δεν θα σας κουράσω άλλο .   Ευχαριστώ πάρα πολύ .   

Κος ΔΡΟΣΗΣ:  

Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Σπηλιώτη. Στο σημείο αυτό να πω ότι  

έχουμε μία εξαιρετική συνεργασία στο πλαίσιο της εκχώρησης και η 

όποια καθυστέρηση στην έκδοση πρόσκληση ς  είναι καθαρά δική μας.   

Έχουν γίνει  πολλές στοχευμένες παρατηρήσεις από την πλευρά 

της ΓΓΕΤ και θέλω να πιστεύω ότι  μέσα στο καλοκαίρι θα 

καταφέρουμε να την εκδώσουμε αυτή την πρόσκληση.  

 

Διαδικασία κατανομής αποθεματικού επίδοσης  

 

Κος ΔΡΟΣΗΣ:  

Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία  Μητσούλα, για να μας πει  δυο 

λόγια για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης.   

Κα ΜΗΤΣΟΥΛΑ:  

Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το αποθεματικό επίδοσης 

και τα βασικά βήματα για την κατανομή του .   

Λίγα λόγια συνοπτικά θα πω για τη διαδικασία που θα 

ακολουθηθεί με βάση τον κανονισμό. Έτσι έως τις  30 Ιουνίου του 

2019, όλες  οι  Διαχειριστικές Αρχές  υποβάλλουν την ετήσια έκθεση 
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υλοποίησης του προγράμματός  τους για το 2018 στο σύστημα 

ηλεκτρονικής βάσης ανταλλαγής δεδομένων με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή .   

Και στην έκθεση αυτή αποτυπώνο νται οι  τιμές επίτευξης  των 

δεικτών του πλαισίου επίδοσης,  με βάση την υλοποίηση του φυσικού 

και οικονομικού αντικειμένου έως τις  31 /12
ο υ

 του 2018.  

Για την εξασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων που μπαίνουν 

μέσα στο σύστημα , όσον αφορά τις  τιμές των δεικ τών του πλαισίου 

επίδοσης,  έχει  έχει  μία πολύ στενή συνεργασία με τ ις  Διαχειριστικές 

Αρχές,  την επιτροπή και την ΕΥΣΣΑ, έτσι ώστε να έχει  δ ιασφαλιστεί  η 

ποιότητα και να έχει  προηγηθεί ο κατάλληλος έλεγχος ,   έτσι ώστε τα 

στοιχεία να είμαστε σίγουροι ότι  είν αι αυτά που πρέπει πραγματικά να 

είναι .   

Σε επόμενη φάση ,  έως το τέλος του Αυγούστου του 2019 , η  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει  μία  εκτελεστική πράξη για να 

προσδιορίσει  για κάθε Ταμείο και για κάθε άξονα προτεραιότητας του 

κάθε προγράμματος ,  ποιος άξονας και ποια προτεραιότητα έχει  

επιτύχει  το ορόσημό της και ορίζει  αυτή την πληροφορία ανά Ταμείο 

και ανά κατηγορία Περιφέρειας .   

Εδώ το κράτος -  μέλος έρχεται σε επόμενη φάση ,  έως το τέλος 

Οκτωβρίου του 2019 και  υποβάλλει αίτηση για  ανακατανομή του 

αποθεματικού επίδοσης για τους άξονες οι  οποίοι  δεν έχουν επιτύχει  

και δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη απόφαση της Επιτροπής .   

Η  νέα αυτή κατανομή φυσικά απαγορεύεται  να γίνει  σε άξονες  

που δεν έχουν επιτύχει  στην πρώτη φάση . Πρέπει να γίνει  σε άξονες 

που είναι επιτυχημένοι.  Και ακολουθεί μία επόμενη φάση ,  η οποία 

είναι στην ουσία φάση αναθεώρησης ,  όπου την εγκρίνει  η  Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή μέσα σε δύο μήνες ,   το αργότερο δηλαδή σε δύο μήνες ,  μετά 

την αίτηση του κράτους –  μέλους .   

Πρέπει να σας αναφέρω ότι  στη συνέχεια της αν ακατανομής θα 

πρέπει να γίνουν προφανώς συγκεκριμένες  αλλαγές ,  γι ’  αυτό μιλάμε 

και για αναθεώρηση ,  μέσα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και στο 

χρηματοδοτικό σχέδιο ,  άλλα πιθανά και στις  στοχεύσεις ,  όχι  πιθανά 

και στις  στοχεύσεις των δεικτών εκεί  που τοποθετούνται οι  νέοι  πόροι .   

Και θέλω επίσης να επισημάνω ότι  τα επόμενα βήματα μετά την 

έκδοση της απόφασης της επιτροπής,  γ ια τα επόμενα βήματα μάλλον ,  η 
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ΕΥΣΣΑ προτίθεται να προχωρήσει  στην προετοιμασία αναλυτικών 

οδηγιών για το πώς θα κλείσει  όλη αυτή η διαδικα σία της 

επανεξέτασης των επιδόσεων και  της κατανομής του αποθεματικού 

επίδοσης.   

Σας ευχαριστώ πολύ.  

Κος ΔΡΟΣΗΣ:  

Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μητσούλα.  

 

Παρουσίαση βασικών δράσεων του ΕΚΤ στο σύνολο των ΠΕΠ και 

συνοπτική ενημέρωση για τους κοινούς δείκτες  μακροπρόθεσμων 

αποτελεσμάτων  

 

Κος ΔΡΟΣΗΣ:  

Να δώσω το λόγο τώρα στην κυρία  Χριστοφή από την ΕΥΣΕΚ Τ  για 

παρουσίαση των  βασικών δράσεων του ΕΚΤ  στο σύνολο των ΠΕΠ.  

Κα ΧΡΙΣΤΟΦΗ:  

Καλησπέρα και από μένα . Θα κάνω βασικά δύο συνοπτικές 

παρουσιάσεις .  Η μία αφορά τις  οριζόντιες δράσεις του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου στις  οποίες συμμετέχει  και το ΠΕΠ Αττικής  

βέβαια .   

Και η δεύτερη αφορά μία παρουσίαση για τον μακροπρόθεσμο 

δείκτη CR 07 ο οποίος μετριέται και στην παρούσα ετήσια έκθεση του 

2018.  

Λοιπόν ,  βασικά αρχίζουμε με τις  δράσεις των κοινωνικών δομών .  

Είναι στοιχεία μέχρι 31/12
ο υ

 του 2018. Είναι οι  βασικές κοινωνικές 

δομές ,  οριζόντιες κοινωνικές δομές που χρηματοδοτούνται .   

Όπως βλέπετε ,  βασική δράση είναι τα Κέντρα Κοινότητας ,   που 

έχουμε 241 Κέντρα Κοινότητας σε όλη την Ελλάδα . Οι  δομές  βασικών 

αγαθών με 224 σε όλη την Ελλάδα και ακολουθούν τα Κέντρα 

Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία τα λεγόμενα 

κρυφά ΚΔΗΦΑ.  

Τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων τα ΚΗΦΗ. Τα 

συμβουλευτικά κέντρα και οι  ξενώνες φιλοξενίας για τις  

κακοποιημένες γυναίκες και οι  δομές αστέγων .   

Τρία πράγματα θα ήθελα να σημειώσω εδώ πέρα . Βασικά την 

τριετή παράταση των δομών, όπως είναι τα Κέντρα Κοινότητας ,  τα 
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ΚΗΦΗ, τα ΚΔΗΦΑ και  οι  δομές  αστέγων.  Και η διετής παράταση των 

συμβουλευτικών κέντρων και των ξενώνων φιλοξενίας .   

Να σημειώσω ότι  στα Κέντρα Κοινότητας  συμπεριλαμβάνονται  

τα παραρτήματα Ρομά και τα λεγόμενα ΚΕΜ, τα Κέντρα Ένταξης 

Μεταναστών. Και επίσης στη διαδικασία είναι η έκδοση προσκλήσεων 

για την πράξη ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης 

στα ΚΕΜ.  

Να πάμε τώρα να δούμε λίγο στοιχεία για τον αριθμό των 

ωφελούμενων ανά είδος δομής.  Βλέπετε εδώ πάλι  στα Κέντρα 

Κοινότητας υπάρχει ένας μεγάλος πληθυσμός που ωφελείται από τα 

Κέντρα Κοινότητας,  τόσο και από τις  δομές βασικών αγαθών .   

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει  ότι  οι  υπόλοιπες δράσεις ,  που μπορεί 

ως μέγεθος πληθυσμού οι  ωφελούμενοι να φαίνονται συγκριτικά 

λιγότερο, αυτό όμως δεν σημαίνει  ότι  είναι και αυτές σημαντικές ,  

ιδίως αν λάβουμε υπόψιν ότι  ο θεματικός στόχος 9 αφορά την 

κοινωνική ένταξη  και την  κοινωνική ενσωμάτωση. Και για αυτό το 

λόγο είναι αρκετά σημαντικές .   

Μέσα στις  οριζόντιες δράσεις ,   βέβαια είναι η εναρμόνιση της  

οικογενειακής και  επαγγελματικής ζωής ,  η οποία χρηματοδοτείται  

τόσο από τα ΠΕΠ όσο και από το τομεακό, Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού και δ ια βίου μάθησης .   

Όσον αφορά τη διαφορά, στο τομεακό, εντάσσονται θα 

μπορούσαμε να πούμε,   αφορά τον πληθυσμό που είναι  πάνω από το 

όριο της φτώχειας .  Ενώ στα ΠΕΠ αφορά κάτω από το όριο της  

φτώχειας και για αυτό είναι πολύ σημαντικό το μέγεθος του 

πληθυσμού των 155 περίπου χιλιάδων ωφελουμένων , από το σχολικό 

έτος ’15 –  ’16  έως ’18 –  ’19.  

Επίσης βασική δράση ,  ως μία βασική και σημαντική δράση 

πρόληψης για την αποϊδρυματοποίηση είναι η εξειδ ικευμένη 

εκπαιδευτική υποστήριξη .  Που πολλοί μπορεί να την έχετε ακουστά ως 

τη λεγόμενη παράλληλη ,  που υλοποιείται στα γενικά σχολεία ,   

δημοτικά και γυμνάσια της χώρας.   

Και αυτή η δράση υλοποιείται τόσο στο τομεακό όσο και στα 

ΠΕΠ. Το τομεακό έχει  αναλάβει θα μπορούσαμε να πούμε την καθ’  

αυτή παράλληλη ,  δηλαδή τους καθηγητές που παράλληλα διδάσκουν 

μέσα στην τάξη μαζί με τον  κανονικό καθηγητή ή δάσκαλο.  
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Και τα ΠΕΠ ενσωματώνουν και χρηματοδοτούν το υπόλοιπο 

βοηθητικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό ,  όπως είναι οι  σχολικοί 

νοσηλευτές ,  έτσι ώστε να μπορούν τα παιδιά Α μεΑ ή με μαθησιακές  

δυσκολίες να εντάσσονται στο γενικό σχολείο ,  στα πλαίσια του «Ενός 

σχολείου για όλους».   

Δεν θα αναφερθώ στον τομέα υγείας γιατί  ήδη η εκπρόσωπος της  

επιτελικής  υγείας με έχει  καλύψε ι ,  έχει  αναφερθεί τόσο στα ΤΟΜΥ 

όσο και στις  υπηρεσίες ψυχικής υγείας και της εξ αρτήσεις.   

Να πω δύο πράγματα για τ ις  δράσεις των Ρομά . Το πρώτο bullet  

αφορά τα παραρτήματα Ρομά, που όπως σας προανέφερα εντάσσονται 

στη δράση των Κέντρων Κοινότητας.  Έχουμε 20 νέα παραρτήματα 

Ρομά που θα προστεθούν στα 50 που λειτουργούν .   

Ως μία νέα δράση που αρχίζει  και εξειδικεύεται  είναι η 

επιδότηση ενοικίου και αρχίζει  και η εξειδίκευση και η ενεργοποίηση 

της δράσης Ομάδες Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης και Διαχείρισης 

όπως  και των οργανωμένων χώρων μετεγκατάστασης .   

Εδώ πέρα ξεκινάει  η παρουσίαση για την μέτρηση του κοινού 

δείκτη των λεγόμενων CR 07 . Εντάσσεται στους τέσσερις δείκτες ,  

μακροπρόθεσμους δείκτες που μετριούνται σε αυτή την ετήσια ,  γ ια 

τους υπόλοιπους τρεις  θα σας παρουσιάσει η συνάδελφός από την 

ΕΥΟΠΣ η κυρία Χριστοπούλου.  

Να σημειώσω εδώ ότι  η διαδικασία έγινε με βάση τις  

κατευθύνσεις και  τον ορισμό της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Βασικά 

ποιους μετράμε;  Μετράμε τους εργαζόμενους και τους  

αυτοαπασχολούμενους που έξι  μήνες μετά την έξοδό τους από την 

πράξη ,  έχουν βελτιωμένη κατάσταση .   

Τι σημαίνει  βελτιωμένη κατάσταση ;  Σημαίνει  είτε μετακίνηση 

από επισφαλή  σε σταθερή απασχόληση ,  είτε μετακίνηση από 

υποαπασχόληση σε πλήρη απασχόληση ,   είτε μετακίνηση σε θέση 

εργασίας που απαιτεί  υψηλότερες δεξιότητες ή έλαβαν π ροαγωγή.  

Να πούμε ότι  για  τη μέτρηση του δείκτη ,  ειδ ικά για  αυτό τον 

δείκτη ,  έγιναν δύο έρευνες .  Η  μία έρευνα με ανάδοχο με αναθέτουσα 

αρχή την ΕΥΣΕΚΤ. Η μία έρευνα με τα ερωτηματολόγια έγινε από το 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και ακολούθησε γ ια να μπορέσει 

να γίνει ,  να πληρωθεί το δείγμα που λέμε ,  ακολούθησε τηλεφωνική 

έρευνα από την εταιρεία Focus Bari.   
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Ο  πληθυσμός αναφορά στα ΠΕΠ είναι οι  εργαζόμενες και οι 

εργαζόμενοι που συμμετέχουν στη δράση της εναρμόνι σης για τους 

κύκλους ’15 -  ’16 ,  ’16 -  ’17  και ’17 –  ’18 .  Ο συνολικός πληθυσμός 

ήταν περίπου 28.000 συμμετέχοντες και το δείγμα περίπου τέσσερις 

χιλιάδες συμμετέχοντες .   

Όπως θα είδατε και στην ετήσια του ΠΕΠ Αττικής για κάθε ΠΕΠ 

δόθηκαν 4 τιμές .  Είναι τιμές ανά επενδυτική προτεραιότητα ,  οι  οποίες  

συμμετέχουν στη δράση. Δηλαδή η 9.1 και η 9.3 που αφορά τον 

πληθυσμό ΑμεΑ .   

Και αυτές οι  δύο τιμές είναι και ανά φύλο , γιατί  έπρεπε να γίνει  

και στρωματοποίηση ανά φύλο.  

Οι έρευνες έχουν ολοκληρωθεί.  Βέβαια έχουν  μπει οι  τιμές στην 

ετήσια.  Να πω εδώ πέρα ότι  η επεξεργασία και  ανάλυση των 

δεδομένων των ερευνών έχει  γίνει  από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών .   

Δεν θα σας κουράσω άλλο . Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή 

σας.   

Κος ΔΡΟΣΗΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ και εμείς .  Να  προβάλουμε μερικά ακόμα σκίτσα 

από τον σκιτσογράφο είμαστε έτοιμοι ;   

 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ  

  

Κος ΔΡΟΣΗΣ:  

Ευχαριστούμε πολύ.  

 

Συνοπτική ενημέρωση για τις ενέργειες αξιοποίησης υπηρεσιών 

Διαλειτουργικότητας και επικοινωνίας του ΟΠΣ με τα πληροφοριακά 

συστήματα  των διοικητικών πηγών  

 

Κος ΔΡΟΣΗΣ:  

Συνεχίζουμε με την κυρία Χριστοπούλου. Μία μία συνοπτική 

ενημέρωση για τις  ενέργειες αξιοποίησης και επικοινωνίας του ΟΠΣ, 

με τα πληροφοριακά συστήματα των διοικητικών πηγών.  

Κα ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  
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Καλησπέρα και από μένα . Θα σας κάνω μία πολύ σύντομη παρουσίαση 

για μία νέα λειτουργικότητα που αναπτύξαμε στο  ΟΠΣ ενόψει της 

φετινής ετήσιας έκθεσης για τον υπολογισμό μακροπρόθεσμων κοινών 

δεικτών ΕΚΤ  μακροπρόθεσμου αποτελέσματος ,   από διοικητικές 

πηγές .   

Όπως γνωρίζετε ,  σε αυτή την προγραμματική περίοδο ,  όσοι 

υλοποιούν ΕΚΤ θα το γνωρίσουν ,  είχαμε την υποχρέωση να 

συλλέγουμε μικροδεδομένα ανά συμμετέχοντα , ανά πράξη, με  σκοπό 

να υπολογίσουμε τους κοινούς δείκτες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου .   

Κατά την είσοδο υπολογίζαμε τους δ είκτες εκροής ,  ποιο είναι  

δηλαδή το προφίλ του συμμετέχοντα στην πράξη ΕΤΚ και  κατά την 

έξοδο υπολογίσαμε με τους δείκτες άμεσου αποτελέσματος με τα 

δελτία εξόδου ,  τα οποία είναι κατά δήλωση , όπως και τα δελτία 

εισόδου .   

Και υπολογίζουμε τους δείκτες άμεσο υ αποτελέσματος ΕΚΤ. Για  

το 2018 έχουμε την υποχρέωση να υπολογίσουμε και τους δείκτες  

μακροπρόθεσμου  αποτέλεσμα ΕΚΤ δηλαδή τι  συνέβη έξι  μήνες μετά 

την έξοδο από την πράξη .   

Για να το πετύχουμε αυτό και να υπολογίσουμε αυτούς τους  

δείκτες ,   ανατρέξαμε σε διοικητικές πηγές .  Δεν συλλέξαμε δηλαδή 

κάποιο απογραφικό δελτίο .  Να πούμε κάποια στατιστικά στοιχεία για 

τι  τάξη μεγέθους πληροφορίας μιλάμε ,   γιατί  πράγματι  αυτή η συλλογή 

των μικροδεδομένων είναι ένα μεγάλο διαχειριστικό βάρος .   

Αυτή τη στιγμή στο ΟΠΣ είναι περίπου 530.000 ωφελούμενοι,  οι  

οποίοι  έχουν συμπληρώσει ένα 1.300.000 δελτία.  Είναι περίπου δύο 

δελτία ανά συμμετέχοντα ,   αλλά κάποιος συμμετέχων μπορεί να 

συμμετάσχει και σε περισσότερες από μία πράξεις .   

Παραδείγματος χάρη, μπορεί κάθε χρονιά να πηγαίνει  για 

περισσότερες από μία χρονιές το παιδί  της στον  παιδικό σταθμό ,  οπότε 

να είναι  ωφελούμενη σε περισσότερες από μία πράξη στο ΕΣΠΑ .   

Έχουμε λοιπόν 720 χιλιάδες δελτία εισόδου ,  εισήλθαν στη 

πράξη ,  έχουμε τους δείκτες εκροής και 580 δελτί α  εξόδου ,  εξήλθαν 

από την πράξη και μπορεί να έχουν προκύψει κάποι οι  δείκτες 

αποτελέσματος ανάλογα κατά πόσο άλλαξε η κατάσταση σε σχέση με 

την είσοδο .   
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Κάποια άλλα στοιχεία είναι ότι  έχουμε 225 διαπιστευμένους 

χρήστες στο ΟΠΣ, που υποβάλλουν απογραφικά δελτία .  Να πούμε ότι  

ο όγκος των στοιχείων είναι πάρα πολύ μεγάλος και  δεν γίνονται με 

πληκτρολόγηση ,  έτσι ;   

Συνήθως οι  δικαιούχοι έχουν πληροφοριακά συστήματα που 

περιέχουν αυτή την πληροφορία και την τροφοδοτούν το ΟΠΣ με 

υπηρεσίες web service .  

 Τώρα όσον αφορά τις  δ ιοικητικές πηγές ,  το πρώτο ήτανε να 

έρθουμε σε συνεννόηση με τ ις  διοικητικές πηγές και να πετύχουμε τη 

διαλειτουργικότητα . Στη συνέχεια και με τη συνεργασία της ΕΥΣΕΚΤ 

ορίσαμε τους κανόνες με τους οποίους θα υπολογιστούν οι  δείκτες και  

εφαρμόσαμε αυτόν τον  μηχανισμό στα στοιχεία που πήραμε από τις  

διοικητικές πηγές .   

Οι δείκτες που υπολογίζουμε είναι  τρεις  από τους τέσσερις ,  

κοινούς δείκτες  μακροπρόθεσμου αποτελέσματος  και επιπλέον ,  όσον 

αφορά και το ταμείο ΠΑΝ, υπολογίζουμε και εκεί  άλλους δύο δείκτες ,  

που  δεν τους αναφέρουμε εδώ γιατί  δεν αφορούν τα ΠΕΠ ,   αφορούν 

μόνο το τομεακό .   

Είναι ο CR 06, ήταν άνεργος ή ανενεργός στην είσοδο και έξι  

μήνες μετά είναι  σε απασχόληση .  O CR 08 και ο CR 09 είναι 

υποσύνολα του CR 06. Δηλαδή εκτός του ότι  καλύπτεται ο  CR 06,  

επιπλέον στην είσοδο ήταν άνω των 54 ετών .  CR είναι common result ,  

τώρα είναι η ορολογία έτσι,  πιο οικεία,  σε αυτούς που ασχολούνται με 

το ΕΚΤ.  

Και ο CR 09 ο κοινός δείκτης αποτελέσματος 09 ,  εκτός του ότι 

ήταν εργαζόμενος έξι  μήνες  μετά ,  όταν είχε εισέλθει  ανήκε σε μία  

ομάδα μειονεκτούντα .   

Ο  σχεδιασμός ήταν πρώτα να επιλέξουμε από το σύστημά μας 

ποιοι  ήταν στην είσοδο άνεργοι ή ανενεργοί ,  αλλά και να έχουνε και  

υποβληθέν δελτίο εξόδου στο  ΟΠΣ. Και από εκεί  και ύστερα 

απευθυνθήκαμε στις  τρεις  διοικητικές  πηγές ,  στις ημερομηνίες εξόδου 

προσθέσαμε έξι  μήνες  και ρωτήσαμε τις  διοικητικές πηγές ανά ΑΦΜ 

και ανά ημερομηνία εξόδου,  να μας απαντήσουν αν είναι εργαζόμενος 

ναι ή όχι .  Και με αυτή την απάντηση που λάβαμε υπολ ογίσαμε  τους  

τρεις  δείκτες .   
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Η  πρώτη πηγή  είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων . Από 

εκεί  προσδοκούμε να πάρουμε μία πληροφορία για αυτούς που είναι 

ελεύθεροι επαγγελματίες .   

Η δεύτερη αρχή είναι το Πληροφορικό Σύστημα Μητρώο 

Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης ,   

όπου  από τις  40 κατηγορίες εργαζομένων που έχει ,  εξαιρέθηκαν οι  δύο 

κατηγορίες ,  όσοι  ανήκουν δηλαδή σε πρακτική άσκηση ή είναι 

αντιρρησίες συνείδησης ,  δεν θεωρήθηκε θετική απάντηση ότι  είναι 

απασχολούμενοι .   

Όλες οι  υπόλοιπες κατηγορίες που έχει  το Μητρώο αυτό ,  

θεωρήθηκαν θετική απάντηση απασχολούμενοι  και υπολογίστηκε ο 

δείκτης .   

Και τέλος  είναι  το πληροφοριακό σύστημα του ΕΡΓΑΝΗ, με το  

οποίο έχουμε διαλειτουργικότητα . Δηλαδή έχουμε μέσω web service ,  

κάνουμε την άντληση των στοιχείων ανά πάσα στιγμή ,   έτσι είμαστε 

διασυνδεδεμένοι.   

Ενώ με τ ις  άλλες  δύο πηγές γίνεται  μία ανταλλαγή πληροφορίας 

που χρειάζεται κάποιο χρόνο .  Αυτές ε ίναι οι  τρεις  μας πηγές .   

 Όσον αφορά το πληροφοριακό σύστημα του ΕΡΓΑΝΗ οι δύο 

κατηγορίες  εξαιρέθηκαν και δεν θεωρείται εργαζόμενος .  Αυτοί  που 

είναι σε καθεστώς voucher και η μαθητεία .  Όλες οι  άλλες κατηγορίες 

θεωρήθηκε εργαζόμενος ναι ,  για να υπολογιστεί  ο  δείκτης .   

Είπαμε η επιλογή έγινε από τους συμμετέχοντες που ήταν 

άνεργοι ή ανενεργοί στην είσοδο. Αυτό αφορούσε 260 χιλιάδες ΑΦΜ 

και 320.000 δελτία εξόδου .   

Εδώ βλέπουμε τις  απαντήσεις που λάβαμε ,  δηλαδή ρωτήσαμε για  

322 δελτία εξόδου και ήτανε γύρω στις  68 .744 η θετική απάντηση από 

την ΕΡΓΑΝΗ. Γύρω στις  15.000 η θετική απάντηση από το Μητρώο 

Δημοσίων Υπαλλήλων και γύρω στις  10.000 η θε τική απάντηση από 

την ΑΑΔΕ και τους ελεύθερους επαγγελματίες .   

Αυτές βέβαια οι  θετικές απαντήσεις δεν είναι αθροιστικές έτσι ,  

γιατί  μπορεί για τον ίδιο συμμετέχοντα να μας απάντησαν θετικά 

περισσότερες από μία πηγές .   

Ο δείκτης που υπολογίστηκε ,  ο βασικός δείκτης ο  CR 06, 

βλέπουμε εδώ ,  εφόσον βασιστήκαμε σε απογραφικά δελτία εξόδου που 
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έχουνε φυσικά την ημερομηνία ,  έτος λοιπόν και το φύλο ,  έχουμε τα 

στοιχεία μας ανά έτος και ανά φύλο πώς παράγεται ο δείκτης .   

Βλέπουμε λοιπόν ότι  εφόσον τους ρωτήσαμε το 2019 ,  έχουμε 

πάρει και κάποια στοιχεία για το ’19 .  Ακόμα βέβαια αυτά δεν θα 

χρησιμοποιηθούν στην παρούσα ετήσια έκθεση ,  θα βάλετε τα έτη 

μέχρι το 2018 .  

Απλά εδώ φαίνονται τα στοιχεία που έχουμε πάρει ανά φύλο και 

ανά έτος σε επίπεδο ΕΣΠΑ. Από εκεί  και πέρα το κάθε επιχειρησιακό ,  

το κάθε τομεακό από τις  αναφορές του ΟΠΣ αντλεί  και  έχει  τα δικά 

του στοιχεία.   

Αντίστοιχα τώρα βλέπουμε ότι  ο ι  άλλοι δείκτες που είναι 

υποσύνολο έχουνε πολύ μικρότερα μεγέθη , ο CR 08 που είναι άνω των 

54 ετών στην είσοδο ,   πολύ μικρότερα μεγέθη, ανά φύλο και  ανά έτος.  

Και το ίδιο και ο CR 09 που ήταν σε ευάλωτη ομάδα κατά την είσοδο.   

Αυτά από μένα.  

Κος ΔΡΟΣΗΣ:  

Ευχαριστούμε πολύ.  

 

Ενημέρωση σχετικά με τη διαπραγμάτευση της νέας 

Προγραμματικής Περιόδου 2021 -2027 & συνοπτική παρουσίαση  της 

1ης εγκυκλίου σχεδιασμού 2021 -2027 

 

Κος ΔΡΟΣΗΣ:  

Και να κλείσουμε την πρώτη υποενότητα του δεύτερου μέρους με την 

κυρία Μητσούλα και πάλι ,  για μία  ενημέρωση για  την επόμενη 

προγραμματική περίοδο .   

Κα ΜΗΤΣΟΥΛΑ:  

Ευχαριστώ .  Θα πούμε λίγα λόγια για το πολ υετές πλαίσιο ,  

δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο ’21 –  ’27 και επίσης λίγα 

λόγια για τα περιεχόμενα της πρώτης εγκυκλίου ,  που όπως ήδη είπε ο 

κύριος Φίρμπας το πρωί,  είναι στον αέρα από τις  6 Ιουνίου και στην 

ουσία ξεκινά ,   είναι η αφετηρία για το ξεκί νημα της προετοιμασίας της  

επόμενης προγραμματικής περιόδου στην Ελλάδα .   

Σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ,  ήδη όπως 

γνωρίζετε έχει  ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι  οι  
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προτεινόμενοι πόροι για την πολιτική συνοχής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής  

Ένωσης ανέρχονται σε 330 δισεκατομμύρια ευρώ .   

Από αυτά το 62% κατανέμεται στις  λιγότερο αναπτυγμένες 

Περιφέρειες .  Το 14 περίπου τοις  εκατό στις  Περιφέρειας σε μετάβαση 

και το υπόλοιπο 11% στις περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες .   

Οι πόροι για την Ελλάδα για την περίοδο ’21 –  ’27 ανέρχονται  

σε 19,2 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένη κατά ένα δισεκατομμύριο 400 

χιλιάδες σε σχέση με την περίοδο ’14 –  ’20.    

Όπως είπε και  ο κύριος Σλόιτερς  το πρωί,  η διαπραγμάτευση του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου συνεχίζεται με σχετικά αργό 

ρυθμό ,  ενώ τα κράτη -  μέρη καλούνται να συνεισφέρουν με τις  

προτάσεις  τους για να μπορέσει να επιτευχθεί  συμφωνία εντός του 

2020,  για το πρώτο εξάμηνο του 2020 προβλέπεται η συμφωνία για 

αυτό το μέρος .   

 Όσον αφορά τους κανονισμούς ,  αυτή η  διαπραγμάτευση 

εξελίσσεται με πιο  εντατικούς ρυθμούς και  η οποία θέτει  στην ουσία 

στο Γενικό Κανονισμό και τις  κοινές  διατάξεις ,  έχει  σημείο αναφοράς 

μάλλον 7 Ταμεία επιμερισμένης  διαχείρισης .   

Το γνωστό Ταμείο Συνοχής ,   το Ταμείο Θάλασσας και  Αλιείας ,   

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και  το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο .  Συμμετέχουν στο CPR το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ασύλου και Μετανάστευσης ,  το μέσο για τη διαχείριση των συνόρων 

και των θεωρήσεων και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας .   

Τα οποία μαζί με το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν 

συμπεριλαμβάνονται πια στο νέο ΕΣΠΑ .   

Η  πρόταση της  επιτροπής συζητείται στο Συμβούλιο της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τον Ιούνιο 

του 2018. Εν τούτοις… τριμερείς  διαπραγματεύσεις μεταξύ των 

θεσμικών οργάνων ,   του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δηλαδή ,   του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής γ ια την επίτευξη της τελικής 

συμφωνίας ,  δεν έχουν ξεκινήσει ,   αλλά αναμένεται να ολοκληρωθούν 

όπως ήδη προειπώθηκε εντός  του 2020 , αφού συγκροτήθηκε και το νέο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο .   

 θέλω να επισημάνω ενδεικτικά δύο -  τρία σημεία τα οποία είναι 

σημείο συζήτησης και έχουν σε πρώτη φάση καταλήξει σε σχέση με το 

περιεχόμενο των θεμάτων που σχετίζονται με το Γενικό Κανονισμό .   
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Αυτά είναι η ευελιξία για την μη κατάρτιση του Συμφώνου  

Εταιρικής Σχέσης.  Η  διάρκεια  του προγραμματισμού ,  όπου 

προβλέπεται ένας προγραμματισμός για τα πέντε πρώτα έτη της  

συνολικής περιόδου και μετά από μία  ενδιάμεση αναθεώρηση του 2025 

ο προγραμματισμός των άλλων δύο ετών .   

Κάποια ζητήματα που αφορούν τις  δράσεις του πολιτισμού οι  

οποίες θα χρηματοδοτούνται από όλους τους στόχους πολιτικής και όχι 

μόνο από τον στόχο 5 που αφορά τις  ολοκληρωμένες χωρικές  

παρεμβάσεις και άλλα .   

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι  τα ζητήματα που αφορούν 

τους πόρους ,  στην ουσία τα ποσοστά της κοινοτικής συνδρομής ,  οι  

προκαταβολές ,  η θεματική συγκέντρωση του ΕΚΠΑ και του ΕΚΤ  και 

οι  οριζόντιες αιρεσιμότητες βρίσκονται σε εκκρεμότητα ,  καθώς δεν 

συζητιούνται στο κομμάτι που έχει  να κάνει  με τον Γενικό Κανονισμό ,   

αλλά συζητιούνται  στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.   

Θα πούμε δυο κουβέντες για τις  βασικές διαφορές της τρέχουσας 

με την επόμενη προγραμματική περίοδο και θα λ ήξω το πρώτο μέρος .  

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο έχουμε έντεκα θεματικούς 

στόχους που αφορούν τη στρατηγική 20 20 .  Ενώ στην περίοδο ’21 –  

’27 αυτοί οι  11 στόχοι,  στην ουσία ενοποιούνται στους  πέντε στόχους 

πολιτικής .   

Που αντιστοιχούν έτσι τις  60 προτεραιότητες της τρέχουσας 

προγραμματικής περιόδου σε 30 ειδ ικούς στόχους για  την επόμενη .  

Ουσιαστική διαφορά σε σχέση  με την τρέχουσα περίοδο αποτελεί  το 

γεγονός ότι  η χωρική ανάπτυξη μετατρέπεται σε ένα διακριτό στόχο 

πολιτικής.  Μία Ευρώπη όπως λέγεται  κοντά στους πολίτες .    

Επίσης σημαντική διαφορά είναι ότι  η… διάσταση της πολιτικής 

για τη συνοχή ανέρχεται στο 6% των πόρων του ΕΤΠΑ έναντι  του 5% 

της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου .   

Επίσης μία  πολύ σημαντική διαφορά που έχει  να κάνει  σε σχέση 

με την τρέχουσα περίοδο ,  είναι το γεγονός ότι  η ενίσχυση της 

θεσμικής ικανότητας ,  ο θεματικός  στόχος 11 που έχου με  στην 

τρέχουσα προγραμματική περίοδο ,  δεν αποτελεί  πλέον διακριτό στόχο ,  

αλλά υποστηρίζει  και μόνο εν μέρει  το σύνολο των άλλων ,  των λοιπών 

στόχων πολιτικής  
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Επίσης η πολιτική συνοχής εξακολουθεί  να επενδύει σε όλες τις  

Περιφέρειες λαμβάνοντας υπόψη τις  τρεις  κατηγορ ίες Περιφερειών .   

Με βάση την παραπάνω κατηγορ ιοποίηση λοιπόν,  στην Ελλάδα  

οι Περιφέρειες Αττικής και του Βορείου Αιγαίου ,  συμπεριλαμβάνονται  

στις  Περιφέρειες  σε μετάβαση ,  με προτεινόμενο ποσοστό 

συγχρηματοδότησης το 55% .  

Ενώ όλες οι  υπόλοιπες έντεκα Περιφέρειες στις  λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες ,  με προτεινόμενο ποσοστό 

συγχρηματοδότησης του 70% .  

Επίσης έχει  ενδιαφέρον να σημειώσουμε την άμεση διασύνδεση 

της  πολιτικής της συνοχής με το ευρωπαϊκό εξάμηνο ,  που 

πραγματοποιείται μέσω των ειδικών συστάσεων για τα κράτη -  μέλη 

που είναι ένα νέο δεδομένο για τη χώρα .   

Η  θεματική συγκέντρωση παραμένει  ως υποχρέωση ,  τόσο στο 

ΕΣΠΑ όσο και στο ΕΚΤ… αλλά με κάποιες αλλαγές σε σχέση με την 

τρέχουσα προγραμματική περίοδο .  M ία σημαντική διαφορά είναι η 

συγχρηματοδότηση των έργων υπό τον όρο των αναγκαίων όρων .   

Όπου αυτοί οι  αναγκαίοι  όροι ,   τέσσερις γενικοί και 16 

θεματικοί αποτελούν συνέχεια των εκ των προτέρων αιρεσιμ οτήτων  

που εισήχθησαν στην παρούσα προγραμματική περίοδο .  Η διαφορά 

είναι ,   η κρίσιμη διαφορά σε σχέση με την τρέχουσα προγραμματική 

περίοδο ,   είναι ότι  θα πρέπει πριν ολοκληρωθεί η έγκριση του κάθε 

προγράμματος να έχουν εγκριθεί  και να εκπληρωθεί όλοι οι  αναγκαίοι  

όροι .   

Επίσης είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι  θα πρέπει η εκπλήρωση 

των όρων αυτών να διασφαλίζονται καθόλη τη διάρκεια της 

προγραμματικής περιόδου και  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 

παρακολουθεί στενά αυτή την δέσμευση .   

Αυτό το κομμάτι  έχει  να κάνει  με το πρώτο σημείο που έχει  να  

κάνει  με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο .  Λίγα λόγια για την 

εγκύκλιο σχεδιασμού .   

Όπως έχει  ήδη ειπωθεί ,  έχει  διαβιβαστεί  στους αρμόδιους φορείς 

στις  αρχές Ιουνίου η εγκύκλιος για το σχεδιασμό της επόμενης 

περιόδου και έτσι ξεκινάει  η διαδικασία σχεδιασμού .   

Με βάση το περιεχόμενο της εγκυκλίου ,  οι αρμόδιοι  φορείς  

πολιτικής ,  σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο ,  καλούνται  να 
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διατυπώσουν τις  προτάσεις στρατηγικής και τις  προτεραιότητές τους  

με βάση τους τομείς των αρμοδιοτήτων τους,  συμπληρώνοντας ένα 

συγκεκριμένο δομημένο ερωτηματολόγιο ,  το οποίο επισυνάπτεται σε 

αυτήν την εγκύκλιο .   

Το ευρύτερο πλαίσιο προγραμματισμού που αυτή τη στιγμή 

ισχύει  στην Ελλάδα και μέσα στο οποίο τελικά όλοι οι  φορείς που θα 

εμπλακούν στο σχεδιασμό και στη διαμόρφωση των αναπτυξιακών 

προτεραιοτήτων της επόμενης περιόδου ,  διαμορφώνονται στο πλαίσιο 

του ότι  έχουμε το καινούργιο βέβαια Κανονιστικό Πλαίσιο για την 

περίοδο ’21 –  ’27.  

Τις θέσεις της χώρας για την πολιτική συνοχής .  Την έξοδο της  

χώρας από τα προγράμματα στήριξης και την είσοδ ό  της  πια στο θεσμό 

του ευρωπαϊκού εξαμήνου και την δ ιαμόρφωσ η εντός του 2018 αλλά 

και του 2025 ,   τον country specif ic  recommendat ion .   

Οι δεσμεύσεις και οι  μνημονιακές υποχρεώσεις για τη χώρα ,  που 

διατυπώνονται βέβαια στα κείμενα από τον κανονισμό.  Οι  βασικές 

αρχές για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και οι  βασικοί 

άξονες της εθνικής  αναπτυξιακής πολιτικής .   

Έτσι βέβαια ,  παράλληλα σε σχέση με το ευρωπαϊκό εξάμηνο 

υπάρχει και η θέση πρότασης  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις  κύριες 

κατευθύνσεις της χώρας για τη νέα προγραμματική περίοδο ,  που 

περιλαμβάνεται στο παράρτημα Δ της έκθεσης που ήδη 

δημοσιοποιήθηκε για την Ελλάδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

εξαμήνου .   

Λίγα λόγια για την οργάνωση και το συντονισμό του 

αναπτυξιακού προγραμματισμού . Ότι όλες οι  απαιτούμενες ενέργειες 

για την οργάνωση της κατάρτισης του αναπτυξιακού προγραμματισμού 

για τους αποδέκτες της εγκυκλίου ,  δηλαδή τα υπουργεία ,  την 

Αυτοδιοίκηση ,   τους  κοινωνικοοικονομικούς εταίρους και τα λοιπά ,  

έχουν τα εξής βήματα .   

Σύσταση και ενεργοποίηση των οργάνων αναπτυξιακού 

σχεδιασμού .   

Οργάνωση της διαβούλευσης σε περιφερειακό και τομεακό 

επίπεδο και  επεξεργασία των προτάσεων σχεδιασμού με μελέτες ,  

συνέδρια ,  ημερίδες  και τα λοιπά .   
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Και διαμόρφωση και κατάθεση των πρώτων συνοπτικών θέσεων 

στη βάση των κατευθύνσεων του ερωτηματολογίου ,  που όπως σας είπα 

πριν επισυνάπτεται  στο περιεχόμενο της εγκυκλίου .   

Λίγα λόγια για τα όργανα κατάρτισης του ΕΣΠΑ και των 

επιχειρησιακών. Έχουμε ένα πρώτο θεσμό ,  ένα πρώτο όργανο μάλλον ,   

την Επιτροπή Σχεδιασμού της πολιτικής  του ΕΣΠΑ ,  που έχει  έργο το 

συντονισμό της προετοιμασίας του ΕΣΠΑ και των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων .   

Τη Γραμματεία Υποστήριξη Σχεδιασμού του ΕΣΠΑ και την 

Διυπηρεσιακή Γραμματεία Τεχνικής Υποστήριξης ,  τα οποία αποτελούν 

όργανα συντονιστικά και στην ουσία υποστηρίζουν την αρχική 

Επιτροπή Σχεδιασμού .   

 Επίσης,  σημείο αναφοράς σημαντικό οι  ομάδες  χάραξης 

πολιτικής ,  όπου οργανώνονται είτε στα υπουργεία είτε στις  

περιφέρειες ,  σε συνεργασία με τις  επιτελικές δομές ,  όχι  σε 

συνεργασία ,  από τις  επιτελικές δομές του ΕΣΠΑ όπου υπάρχουν αυτές .   

Τις Διαχειριστικές  Αρχές και σκοπό έχουν να διαμορφώσουν τις  

προτάσεις ,  οι οποίες στην ουσία θα καταλήξουν στα επιχειρησιακά 

προγράμματα που θα υποβληθούν για την επόμενη περίοδο στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή .   

Λίγα λόγια για τα βασικά ερωτήματα . Δύο ακόμα σημεία ,  τα 

βασικά ερωτήματα που  καλούνται να απαντήσουν στην πρώτη φάση οι  

φορείς και λίγα ακόμα λόγια για το χρονοδιάγραμμα , το… συνοπτικά 

και τελειώνω .  

Λοιπόν τα βασικά ερωτήματα έχουν να κάνουν με τη σύντομη 

περιγραφή της θέσης του τομέα ή της Περιφέρειας στο ευρύτερο 

εθνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον .   

Τα βασικά προβλήματα εμπόδια  ή και αστοχίες που 

αναδείχθηκαν κατά την υλοποίηση των στόχων και των 

προτεραιοτήτων της στρατηγικής του φορέα ή του τομέα πολιτικής .   

Εδώ θα πρέπει  να γίνεται και ιδιαίτερη μνεία και  αναφορά στις  

ΟΧΕ, στα ΤΑΠΤΟΚ και τα λοιπά. Κύριες  αναπτυξιακές επιλογές του 

φορέα και ιεράρχησή τους.  Και επίσης οι  ανάγκες χρηματοδότησης για  

την επόμενη περίοδο .   

Το χρονοδιάγραμμα, όσον αφορά τις  απαιτούμενες ενέργειες 

είναι βέβαια ενδεικτικό .  Ξεκινάμε με τον Ιούνιο του 2019 ,  το μήνα 
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που διατρέχουμε ,  όπου προωθείται η συγκρότηση των ομάδων 

σχεδιασμού από υπουργεία και περιφέρειες .   

Η  έκδοση της  υπουργικής απόφασης για τη συγκρότηση της  

Επιτροπής Σχεδιασμού της πολιτικής ΕΣΠΑ και των υποστηρικτικών 

γραμματειών,  όπως προανέφερα .  Και η οριστική διαμόρφωση από το 

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης του οδικού χάρτη σχεδιασμού 

και η ενημέρωσή  του ,   η ενημέρωση για το χάρτη αυτό,  σχετικά των 

υπηρεσιών της Επιτροπής .   

9 Σεπτεμβρίου έχει  οριστεί  στο χρονοδιάγραμμα του 2019 

προφανώς ,   έχει  οριστεί  στο χρονοδιάγραμμα η υποβολή των 

προτάσεων από τους αρμόδιους φορείς πολιτικής στην ΕΑΣ και σε 

συνέχεια της πρώτης εγκυκλίου με βάση το ερωτηματολόγιο .   

Μεσολαβεί μία άτυπη υποβολή του ΕΣΠΑ ,  διαδικασίες 

διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ,  μετά από έγκριση του 

περιεχομένου του ,  του draf t  από το   Υπουργικό Συμβούλιο .   

Και το Μάρτιο του 2020 , ο χρονοπρογραμματισμός προβλέπει  

την επίσημη υποβολή του ΕΣΠΑ και  έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή μέσα σε δύο μήνες ,  σε συνέχεια βέβαια των άτυπων 

διαβουλεύσεων που έχουν προηγηθεί .   

Τέλος,  έως 30/6
ο υ

 του 2020 προγραμματίζεται  η επίσημη 

υποβολή των επιχειρησιακών προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ,  η οποία βέβαια θα ακολουθ ήσει τις  όποιες άτυπες  

διαβουλεύσεις που θα έχουν γίνει  ήδη με την Επιτροπή και όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς .   

Σας ευχαριστώ .  

Κος ΔΡΟΣΗΣ:  

Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μητσούλα και πάλι.   

 

Πρόοδος υλοποίησης έργων στο πλαίσιο της εκχώρησης πόρων του 

Ταμείου Συνοχής  

 

Κος ΔΡΟΣΗΣ:  

Να μπούμε τώρα στην τελευταία ενότητα του δεύτερου μέ ρους,  πριν το 

κλείσιμο της σημερινής Επιτροπής.  Να καλέσω τον Βασίλη τον  

Σταμάτη και τον Λευτέρη το Παπαβασιλόπουλο, τα στελέχη της  



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

5
η 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  - 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019   

104 

Μονάδας Α ,   για  να μας πούνε δυο λόγια για τα ζητήματα των 

εκχωρήσεων όσον αφορά τα υγρά και  τα στερεά απόβλητα .    

Κος ΣΤΑΜΑΤΗΣ:  

Καλησπέρα .  Θα αλλάξουμε λίγο τ ις  δ ιαφάνειες θα πούμε πρώτα για τα 

απορρίμματα, γιατί  εγώ πρέπει  να φύγω .   

Για την έκδοση των προσκλήσεων υπήρχανε δύο βασικές 

προϋποθέσεις που έπρεπε να πληρούνται ,  ώστε να εκδοθούν οι  

προσκλήσεις .  Η  μία ήταν η άρση της  αιρεσιμότητας για τα 

απορρίμματα ,  η οποία ήρθε να εκπληρωθεί στο τέλος του ’16 ,  τον   

Δεκέμβριο του 2016, όπου εγκρίθηκε ο αναθεωρημένος ΠΕΣΔΑ. Ο 

οποίος είναι σε συμφωνία με τους στόχους και τις  κατευθύνσεις του 

εθνικού σχεδιασμού για τα απορρίμματα .   

Και η δεύτερη προϋπόθεση ήταν οι  πόροι.  Το ΠΕΠ έχει  περίπου 

13 εκατομμύρια από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ,   το οποίο 

όμως είναι για μικρές και τοπικές δράσεις ,   οπότε ήρθε η εκχώρηση 

150 εκατομμυρίων από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ,  Ταμείο Συνοχής ,   το οποίο 

αφορά κατηγορία παρέμβασης 18,  δηλαδή κεντρικές ,  διαδημοτικές 

μονάδες .   

Αυτό έγινε τον  Σεπτέμβρη του ’17.  Μετά την εκχώρηση ,   δύο 

μήνες περίπου μετά την εκχώρηση ,  έγινε η Επιτροπή Παρακολούθησης 

του ΥΜΕΠΕΡΑΑ που έγινε η εξειδίκευση και στη συνέχεια η 

Υπηρεσία έκανε  ένα σχέδιο πρόσκλησης  το οποίο πέρασε από την 

Επιτελική δομή του ΥΠΕΝ, τον τομέα του περιβάλλοντος,  εν συνεχεία  

από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τέλος από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών 

Ενισχύσεων.  

Με αποτέλεσμα πριν ένα χρόνο περίπου να βγάλουμε την 

πρόσκληση ,  η οποία  είχε τίτλο «Ολοκλήρωση και συμπλήρωση 

υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια 

Αττικής» και η οποία είχε το σύνολο τις  εκχώρησης και τα 150 

εκατομμύρια.   

Η πρώτη πράξη η οποία εντάχθηκε σε αυτή την πρόσκληση ,  ήταν 

η λειτουργική αναβάθμιση του εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης 

στα Άνω Λιόσια .  Ο επιλέξιμος προϋπολογισμούς της ε ίναι γύρω στα 

25 εκατομμύρια ,  όπου λίγες μέρες  μετά την ένταξη είχαμε και την 

προέγκριση δημοπράτησης του έργου αυτού .   
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Το  έργο αυτό αφορά τόσο την επεξεργασία των  σύμμεικτων 

αποβλήτων ,  τα οποία θα ανέρχονται  σε 350 χιλιάδες  τόνους ετησίως ,   

καθώς και μία γραμμή για τα βιοαπόβλητα από διαλογή  σε πηγή, από 

τους Δήμους ,  η οποία θα είναι 100.000 τόνοι  ετησίως .   

Δηλαδή μιλάμε γ ια μία μονάδα η οποία θα επεξεργάζεται 

συνολικά 450 χιλιάδες τόνους ετησίως και είναι σε συμμόρφωση και  

σύμφωνα με το σχεδιασμό του του ΠΕΣΔΑ Αττικής .   

Εκτός από αυτή την πράξη , ο ΕΔΣΝΑ ως μοναδικός δικαιούχος  

της πρόσκλησης και με τη βοήθεια τεχνικών συμβούλων που 

χρηματοδοτούνται από την Υπηρεσία  μας,   δρομολόγια άλλα τέσσερα 

έργα ,  τα οποία είναι η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων και  

βιοαποβλήτων στο Γραμματικό .   

Είναι η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Δυτική Αττική 

και η ΜΕΑ Σχιστού.  Αυτά τα έργα αυτή τη στιγμή τα ωριμάζει ,   

ετοιμάζονται οι  φάκελοι έργου και ίσως μέχρι το τέλος του ’19,  το 

πρώτο από αυτά υποβληθεί για αξιολόγηση .   

Αυτά. Τώρα θα μιλήσει ο συνάδελφος για τα λύματα.  

Κος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

Καλησπέρα και από μένα . Περνάμε στη διαχείριση λυμάτων στην 

Περιφέρεια Αττικής .  Εδώ υπάρχει επίσης εκχώρηση από τον Οκτώβριο 

του 2015. Οι πόροι προέρχονται από το Ταμείο Συνοχής και είναι 239 

εκατομμύρια συνολική δημόσια   δαπάνη .   

Αμέσως μετά την απόφαση εκχώρησης την υπουργική του ποσού 

αυτού ,  η Υπηρεσία μας έβγαλε μία από τις  ίσως πρώτες προσκλήσεις 

της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου , σε πλήρη αναγνώριση 

βεβαίως της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας του θέματος .   

Το οποίο πέραν από την προφανή περιβαλλοντική του  σημασία 

και σκοπιμότητα ,   υπάρχει και το θέμα το οικονομικό ,  δηλαδή της 

επιβολής προστίμου στη χώρα ,  καθώς η Αττική έχει  τέσσερις  

οικισμούς Β προτεραιότητας όπως τους λέμε ,   δηλαδή οικισμούς με 

πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων που πρέπει και οφείλουν να έχουν 

τις  σχετικές υποδομές από το 2002.  

Κατά συνέπεια έχει  υποβληθεί  μετά σε συνέχεια της  υπόθεσης 

της… 167 του ’14  η σχετική απόφαση.  Η χώρα μας,  εκταμιεύει  προς  

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ποσό των 2.400.000 ευρώ ανά εξάμηνο .   
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Ειδικά για τους οικισμούς Ραφήνα ,   Αρτέμιδα και Νέα Μάκρη ,   

της  Ανατολικής Αττικής .  Το ποσό αυτό ισοδυναμεί περί που με το 65  -

66% του συνολικού προστίμου που έχει  επιβληθεί  στη χώρα με αφορμή 

και άλλους οικισμούς Β και Γ προτεραιότητας .   

Ας δούμε τα έργα με τίτλο τον οικισμό ,  τον κύριο οικισμό που 

εξυπηρετούν.  Περνάμε πρώτα στο Μαρκόπουλο , επίσης οικισμός Β 

προτεραιότητας εδώ. Στην περίπτωση του Μαρκοπούλου το έργο 

αναβάθμισης και επαναλειτουργίας ουσιαστικά του ΚΕΛ 

χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Αττικής ,   την περίοδο ’07 –  ’13.  

Βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε λειτουργία .    

Επιπλέον έχουν ολοκληρωθεί  η εργολαβία της Β φάσης του 

εσωτερικού δικτύου Καλυβίων και Κουβαρά .  Συνεπώς στην τρέχουσα 

κατάσταση ,  στην υφιστάμενη κατάσταση το έργο εκεί  εξυπηρετεί  

πλήρως τους οικισμούς αυτούς και έτσι είναι σύμφων ο με τους  

περιβαλλοντικούς όρους .   

Στην υπηρεσία μας και με αφορμή την πρώτη π ρόσκληση ,  αυτή 

που είπαμε των λυμάτων,  έχει  ενταχθεί  ένα ποσό 28,5 εκατομμυρίων 

ευρώ ,  το οποίο αφορά το άλλο κομμάτι ,   το παραλιακό κομμάτι του 

agglomeration του Μαρκοπούλου ,  που είναι το Πόρτο Ράφτη και 

αφορά σε εσωτερικό δίκτυο και αγωγούς μεταφοράς προ ς  το ΚΕΛ.  

Εδώ είμαστε στην φάση όπου έχει  συμβασιοποιηθεί  το έργο των 

αντλιοστασίων. Ενώ τα δίκτυα αναμένεται να δημοπρατηθούν άμεσα .  

Καθώς επίσης και η επέκταση του ΚΕΛ του υφιστάμενου με 

δυναμικότητα από 20.000 , σε 40.000 ισοδύναμους .   

Συνεπώς τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί  στο Μαρκόπουλο .  Ο 

Δήμος Μαρκοπούλου καλύπτει  τ ις  υποχρεώσεις της εθνικής και  

κοινοτικής νομοθεσίας ,  σε ό ,τι  αφορά την αποχέτευση και την 

επεξεργασία λυμάτων .   

Περνάμε στο Κορωπί ,  επίσης οικισμός Β προτεραιότητας και 

εδώ. Το έργο της  προηγούμενης προγραμματικής περιόδου , περίοδο 

’07 –  ’13… στην τρέχουσα περίοδο .   Επίσης ενταγμένο στην 

πρόσκληση την πρώτη που είπαμε της εκχώρησης .   

Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην Β φάση η οποία εντάχθηκε 

λοιπόν τον Δεκέμβριο του 2016 όπως είπαμε ,  ως συστηματοποιημένη 

και μεγάλο έργο βεβαίως.  Με τις  σχετικές αποφάσεις ,   βλέπετε 

εγκριτικές του ’14 και του ’16.  
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Αυτή τη στιγμή το έργο έχει  υλοποιηθεί  σε ένα ποσοστό περίπου 

88% οικονομικού και φυσικού αντικειμένου . Η  κατασκευή του 

αναμένεται να περατωθεί το τρίτο τρίμηνο του ’20,  ενώ με τη 

δοκιμαστική λειτουργία πλέον ,  θα πάμε σε έναν ορίζοντα τρίτου 

τριμήνου του ’21.   

Υπάρχει μία σχετική φωτογραφία του ΚΕΛ στη φάση κατασκευής 

τώρα. Να πούμε και να θυμίσουμε ότι  στο ΚΕΛ αυτό ,  πέραν του 

Κορωπίου ,  που είναι οικισμός Β προτεραιότητας ,  θα κατευθυνθούν και  

τα λύματα από τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης των οικισμών 

Παιανίας και Γλυκών Νερών ,   οικισμοί Γ προτεραιότητας ,  επίσης με 

υποχρέωση κοινοτική να γίνουν εκεί  τα έργα .   

Και με εργολαβίες ,  οι οποίες είναι σε εξέλιξη ,   προσφάτως πολύ 

των Γλυκών Νερών και της Παιανίας .   

Και θα περάσουμε τώρα στα επόμενα 2 ,   Νέα Μάκρη και  Ραφήνα ,  

τα οποία βεβαίως είναι και μεγάλα αλλά είναι και εμβληματικά . Εδώ 

πέρα έχουμε την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από το 

2017 για τη Νέα Μάκρη .   

Το agglomerat ion εδώ είναι Νέα Μάκρη και Μαραθώνας που θα 

εξυπηρετηθεί .  Η  Νέα Μάκρη Β προτεραιότητα ,  Μαραθώνας Γ 

προτεραιότητα. Δικαιούχος εδώ η ΕΥΔΑΠ. Η  οριστική μελέτη του 

έργου χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκχώρησης σε 

άλλο MIS και είναι  η μελέτη των έργων .   

Υπάρχει εδώ ,  όπως θα πούμε αργότερα και στην περίπτωση της  

Ραφήνας ,  η συνεργασία μας η οποία έχει  ζητηθεί βεβαίως και είναι σε 

εξέλιξη τουλάχιστον ενάμιση χρόνο τώρα με την ομάδα Jaspers που 

είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ουσιαστικά 

συνδράμει στην προετοιμασία και προέλεγχο ,  ώστε να έχουμε μία  

ομαλή εξέλιξη στο φάκελο μεγάλου έργου .   

Έχουμε τακτικότατες συναντήσεις ,  έχουμε συνεχή επαφή. Έχουν 

ζητηθεί πολλά στοιχεία από την ομάδα Jaspers στον τομέα αυτό και  

στο ένα έργο και  στο άλλο. Και αυτός είναι και ένας ενδεχ ομένως 

λόγος που υπάρχει μία μικρή καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της 

διαδικασίας .   

Καθότι συχνά έχουμε κληθεί να υποβάλουμε και σχεδόν 

προκαταρκτικές μελέτες από αυτόν .  Τον Ιανουάριο του 2019 η ΕΥΔΑΠ 

υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης για το συγκεκριμένο έργο .   
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Η  επιλέξιμη δημόσια δαπάνη είναι στα 100 εκατομμύρια και τις  

επόμενες  μέρες εκτιμάται ότι  επίκειται η ένταξη στο πρόγραμμα και 

θέλουμε να πιστεύουμε για δημοπράτηση κάποιων από τα κύρια 

κατασκευαστικά έργα ,  μέχρι το τέλος του ’19.  

Κοινά με τη Ραφήνα και την Αρτέμιδα  σε ό,τι  αφορά την ομάδα 

Jaspers,   όπως τα είπαμε και για τον Μαραθώνα . Και εκεί  συνεχής  

συνεργασία και επεξεργασία και  ολοκλήρωση  ουσιαστικά του πλήρους 

φακέλου σκοπιμότητας με όλα του τα παραρτήματα που συνοδεύει την 

το φάκελο μεγάλου έργου .   

Στη Ραφήνα είχαμε πιο πρόσφατα την ΑΕΠΟ ,   το 2018 τον 

Οκτώβριο,  Οπότε έκλεισε και το θέμα της περιβαλλοντικής  

αδειοδότησης του έργου .  Και εδώ οι οριστικές μελέτες  ολοκληρωμένες 

και η προμελέτη ,  σε συνέχεια της έγκρισης της ΑΕΠΟ.  

Και εδώ πάλι τον Ιανουάριο η ΕΥΔΑΠ ως μοναδική δικαιούχος 

έχει  υποβάλει αίτηση στο πρόγραμμα μας.  Είναι σε φάση αξιολόγησης .  

Η  επιλέξιμη δημόσια δαπάνη περί τα 212 εκατομμύρια ευρώ ,   που πάλι 

βλέπουμε να επίκειται η ένταξη τις  προσεχείς  μέρες .   

Και πάλι ευελπιστούμε ότι  μέχρι το τέλος του ’19 θα έχουμε και 

εδώ κάποια διαδικασία δημοπράτησης κάποιου υποέργου .   

Και κλείνουμε με την περίπτωση της Παλλήνης ,   του Δήμου 

Παλλήνης ,  ο οποίος έχει  ουσιαστικά τρεις  οικισμούς που εμ πίπτουν 

στο Κοινοτικό Δίκαιο και έχουν απαίτηση έργου. Είναι ο Γέρακας ,   η 

Παλλήνη και η Ανθούσα .   

Τους χαρακτηρίζουμε οικισμούς Α προτεραιότητας διότι  όπως 

βλέπετε και στη φωτογραφία αποδέκτης των λυμάτων είναι το ΚΕΛ 

Ψυττάλειας με βάση την τελευταία επικ αιροποιημένη απόφαση 

έκδοσης περιβαλλοντικών όρων για την Ψυττάλεια .   

Το  έργο ήταν βεβαίως ώριμο.  Υποβλήθηκε από την ΕΥΔΑΠ ,  

επίσης μοναδικό δικαιούχο εδώ ,  τον Μάρτιο του ’18 στην πρόσκλησή 

μας,  αξιολογήθηκε και εντάχθηκε σαν χθες ,  πέρυσι και  είχε επιλέξιμη 

δημόσια δαπάνη   46.700.000 ευρώ ,   ήταν ένα παρ’ ολίγον μεγάλο έργο 

και αυτό ,  με την έννοια του Κανονισμού .   

Κατά συνέπεια προχώρησε και αυτό το έργο ,   δημοπρατήθηκε 

στις  17 Δεκεμβρίου του ’18 και αναμένεται η συμβασιοποίηση του έως 

το τέλος του έτους .  Και έτσι  κλείνει  και εδώ μία υποχρέωση τριών 

οικισμών στον Δήμο Παλλήνης .   
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Τα απορρίμματα τα είπαμε ,  αυτά. Ευχαριστούμε θερμά .   

Κος ΔΡΟΣΗΣ:  

Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε με ένα μικρό βίντεο σχετικά με τη 

λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας .   

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ  

 

Ενημέρωση σχετικά με το Σύμφωνο Ακεραιότητας  

 

Κος ΔΡΟΣΗΣ:  

Πάμε λοιπόν και στην τελευταία παρουσίαση της σημερινής ημέρας .  Ο  

κύριος Στεφάνου δυο λόγια για το Σύμφωνο Ακεραιότητας και την 

εμπλοκή της Υπηρεσίας μας σε αυτό.   

Κος ΣΤΕΦΑΝΟΥ:  

Καλησπέρα και από μένα. Θα μιλήσω όσο πιο σύντομα γίνεται  για το 

Σύμφωνο Ακεραιότητας ,   ένα πιλοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ,  που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε ενταγμένο 

έργο του ΠΕΠ ’14 –  ’20.   

Το έργο είναι η κατασκευή δικτύου ομβρίων σε περιοχές τ ων 

Δήμου Νίκαιας ,   Αγίου Ιωάννη Ρέντη και Μοσχάτου  –  Ταύρου .   

Για να δούμε όμως πώς φτάσαμε να μιλάμε για το Σύμφωνο 

Ακεραιότητας .  Εκτιμάται ότι  οι  δημόσιες συμβάσεις ,  οι  ετήσιες  

δημόσιες συμβάσεις παγκοσμίως ανέρχ ονται  στα 9,5 τρισεκατομμύρια 

εκ των οποίων τα 2,1 τρισ.  είναι δαπάνες δημοσίων συμβάσεων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση .   

Ειδικότερα Λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση ,  στα 2,1  

τρισεκατομμύρια ευρώ δαπάνες δημοσίων συμβάσεων. Εκτιμάται η 

διαφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα 120 δισεκατομμύρια το έτος .  Εκ 

των οποίων τα πέντε δισεκατομμύρια αφορούν τις  δημόσιες συμβάσεις .  

Τα στοιχεία ε ίναι από το  Rand Europe.   

Να μιλήσουμε για  την Ελλάδα λίγο .  Από τον δείκτη αντίληψης 

για τη διαφθορά ,   της διεθνούς διαφάνειας .  Ο  συγκεκριμένος δείκτης ,  

ο  οποίος κατατάσσει την Ελλάδα στην 67η θέση σε σύνολο 180 ,  με 

πρώτη νομίζω τη Δανία με 88 βαθμούς.  Η Ελλάδα έχει  67 .   

Κος.. . . . . . . . . . . . . . . . :  

(Εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΣΤΕΦΑΝΟΥ:  

Ορίστε;   

Κος.. . . . . . . . . . . . . . . . :  

(Εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΤΕΦΑΝΟΥ:  

Ναι.  Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα είναι προτελευταία ,  νομίζω η 

Βουλγαρία μας περνάει,  τελευταία είναι η Βουλγαρία.  Κοντά όμως,  

είμαστε πολύ κοντά .   

Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο Σύμφωνο Ακεραιότητας ένα εργαλείο 

που εισήγαγε η Διεθνής Διαφάνεια στα μέσα της δεκαετίας του ’90 για 

την καταπολέμηση της διαφθοράς .  Έχει  υλοποιηθεί  σε περισσότερες  

από 18 χώρες στην Ευρώπη ,   Ασία ,  Λατινική Αμερική, αναφέρω 

ενδεικτικά Γερμανία ,  Ιταλία ,  Ουγγαρία ,  Λετονία ,  Βουλγαρία ,  

Αργεντινή ,  Παναμά ,   Μεξικό και λοιπά .   

Σε περισσότερες από 300 ξεχωριστές περιπτώσεις  συμβάσεις.  

Βασίζεται  σε μία κοινή συμφωνία ,   σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας 

Αρχής και των υποψηφίων αναδόχων ,  με την οποία δεσμεύονται  

οικειοθελώς ,   αφενός να απέχουν από φαινόμενα δωροδοκίας ,  

συμφωνιών κάτω από το τραπέζι  που λέ με,   εκβιασμών και άλλων 

πρακτικών διαφθοράς ,  καθ’ όλη τη διάρκεια δ ιεξαγωγής του 

διαγωνισμού και της εκτέλεσης της σύμβασης .   

Και αφετέρου να συμβάλουν στη διεξαγωγή μιας δ ιαφανούς 

διαγωνιστικής διαδικασίας .  Στην κοινή αυτή συμφωνία συμμετέχει  μία  

οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών ,  έχοντας το ρόλο του  

ανεξάρτητου παρατηρητή ,   για την τήρηση των δεσμεύσεων από 

συμβαλλόμενα μέρη .   

Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να εξασφαλίσει  πρόσβαση στον 

ανεξάρτητο παρατηρητή σε έγγραφα και διαδικασίες κατά την 

προετοιμασία και τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού , αλλά 

και κατά την εκτέλεση της σύμβασης .   

Οι οικονομικοί φορείς ,  οι   υποψήφιοι ανάδοχοι ,  προσχωρώντας 

στο Σύμφωνο Ακεραιότητας,  δεσμεύονται να ακολουθήσουν 

κανονισμούς και διαδικασίες ,  σύμφωνα με την επιχειρηματική ηθική .   

Να μην παραβιάζουν τις  αρχές δικαί ου ,  του ανταγωνισμού και να 

διασφαλίζουν στον ανεξάρτητο παρατηρητή πρόσβαση σε έγγραφα και  
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πληροφορίες που συνδέονται με τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική 

διαδικασία .   

Βασικοί   στόχοι  του Συμφώνου Ακεραιότητας είναι η πρόληψη 

της διαφθοράς ,   παρατυπιών ,  παραλείψεων ή φαινομένων 

κακοδιαχείρισης στις  δημόσιες συμβάσεις .   

Η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η ενθάρρυνση της 

συμμετοχής τους στην παρακολούθηση της  υλοποίησης των δημοσίων 

συμβάσεων,  αυτό είναι και μία  καινοτομία δηλαδή της Διεθνούς 

Διαφάνειας και  του Συμφώνου Ακεραιότητας  που θέλουμε να 

ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες .   

Η  δημιουργία συνθηκών για υγιή ανταγωνισμό και  ίσες ευκαιρίες  

πρόσβασης για όλες τις  επιχειρήσεις .  Η προώθηση της επιχειρηματικής 

ακεραιότητας και ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ  της δημόσιας 

διοίκησης και των επιχειρήσεων .   

Πλεονεκτήματα του Συμφώνου Ακεραιότητας,  είναι η 

αναγνώριση και ο  έγκαιρος  εντοπισμός ευάλωτων στη διαφθορά η 

κακοδιαχείριση διαδικασιών . Έχουν δηλαδή έναν αν… κοντρόλ έλεγχο 

σε αντίθεση με τον… έλεγχο που γίνεται π.χ.  από την ΕΔΕΛ.  

Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης σε δημόσιους φορείς ,  η βελτίωση 

της αξιοπιστίας της Αναθέτουσας Αρχής.  Ενθάρρυνση της συμμετοχής 

των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και ενίσχυση της κοινωνικής 

λογοδοσίας .   

Η  ανάδειξη μέσω της λευκής λ ίστας των εταιρειών που 

υποστηρίζουν την προώθηση της  εταιρικής υπευθυνότητας ,  της  

ακεραιότητας ενισχύοντας την επιχειρηματική ηθική .   

Οι οικονομικοί φορείς ,   οι εταιρίες δηλαδή προσβλέπουν μέσω 

της εγγραφή τους στη λευκή λίστα να ενισχύσουν  τη  φήμη τους προς 

το ευρύ κοινό και  τους δημόσιους φορείς ,   καλλιεργώντας μία σχέση 

αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης .   

Και τέλος  είναι  η προσφορά τεχνογνωσίας  και  έγκυρου 

δοκιμασμένου και αποτελεσματικό εργαλείο υ.   

Η Διεθνής Διαφάνεια λοιπόν και η Γενική Διεύθυνση 

Περιφερειακής Πολιτικής και αστικής ανάπτυξης της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ξεκίνησαν αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα INTEGRITY PACTS-

Civil  Control  Mechanisms for Safeguarding EU funds,  Phase 2,  με 

στόχο την προώθηση καθαρών διαδικασιών στη διάθεση και 
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αξιοποίηση των κονδυλίων  από τα ευρωπαϊκά και επενδυτικά 

διαρθρωτικά ταμεία .   

Εφαρμόζεται σε 11 κράτη  –  μέλη ,  σε 17 έργα ,  με συνολικό 

προϋπολογισμό 920 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδότηση ανέρχεται  

στα 7,2 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και  

συμμετέχουν ,  το παρακολουθούν 15 φορείς εκτός δηλαδή από τη 

Διεθνή Διαφάνεια ,  που έχουν το ρόλο του ανεξάρτητου παρατηρητή.  

Η Ελλάδα Λοιπόν συμμετέχει  για πρώτη φορά στο σύμφωνο 

ακεραιότητας με το σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο που είναι  

ενταγμένο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ»  ’14 –  ’20.  

Κατασκευή δικτύου ομβρίων σε περιοχές τ ων Δήμων Νίκαιας  -   Αγίου  

Ιωάννη Ρέντη και Ταύρου  –  Μοσχάτου .    

Η περιοχή του έργου ανήκει στις  χαρτογραφημένες ζώνες υψηλού 

κινδύνου πλημμύρας ,   σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής της οδηγίας 

2007 60 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου .   

Προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας ,  ε ίναι της   

Ειδικής Γραμματείας Υδάτων το Δεκέμβριο του 2012 . Στο παρελθόν 

έχει  δώσει πληθώρα σημαντικών πλημμυρικών συμβάντων . Νομίζω ότι  

τα τελευταία 100 χρόνια πέντε από τις  54 μεγάλες  π λημμύρες στο 

Δήμο Μοσχάτου  -  Ταύρου και  δύο στο Δήμο Νίκαιας -  Αγίου Ιωάννη 

Ρέντη .   

Το έργο αυτό περιλαμβάνεται στα έργα πρώτης προτεραιότητας 

προς χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής .  Σύμφωνα με τη μελέτη 

ιεράρχησης και  προτεραιοποίησης των έργων αντιπλημμυρ ικής 

προστασίας της Αττικής .   

Το δίκτυο των αγωγών ομβρίων που θα κατασκευαστεί  έχει  

περίπου συνολικό μήκος 7,1 χιλιόμετρα και θα περιλαμβάνει και 

εννοείται φρεάτια υδροσυλλογής ,  επίσκεψης,  συμβολής και πτώσης .   

Ο  προϋπολογισμός του έργου ήταν 12,2 εκατομμ ύρια ευρώ ,  με 

τον ωφελούμενο πληθυσμό να ανέρχεται περίπου στις   30.000.   

Εδώ στο χάρτη ,  φαίνεται όλα τα έργα του ΠΕΠ Αττικής και  

μπορείτε να βρείτε  στην ιστοσελίδα που φαίνεται και όπως είπαν και 

οι  συνάδελφοί μου νωρίτερα .   

Η  περιοχή κατασκευής του έργου  φαίνεται με μπλε κύκλο ,  

καλύτερα θα το δούμε στην επόμενη διαφάνεια ,  όπου με κόκκινο 

χρώμα φαίνεται το δίκτυο των αγωγών που θα κατασκευαστεί .   



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

5
η 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  - 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019   

113 

Με το βεραμάν χρώμα ,  μπλε βεραμάν διακρίνονται τα όρια των 

λεκανών απορροής των βασικών συλλεκτήρων . Ο  όγκος των ορίων της  

εξυπηρετούμενες περιοχής λεκάνη απορροής ,  αποχετευόμενη έκταση 

είναι περίπου στα 1.800 στρέμματα και διοχετεύεται από δύο 

υποδίκτυα που απορρέουν σε δύο ανεξάρτητους συλλ εκτήριους  

κλάδους,  Σ1 και  Σ2,  ο  βορειότερος,  καταλήγοντας στο φυσικό 

αποδέκτη, που είναι ο Κηφισός .   

Λίγα λόγια για το χρονοδιάγραμμα του έργου . Η ένταξη έγινε τον 

Μάρτιο του ’18,  η υπογραφή του Συμφώνου Α κεραιότητας ένα μήνα 

μετά τον Απρίλιο .  Η  προκήρυξη δημοσιεύτηκε τον Ιουλίου του ’18 και 

η σύμβαση υπογράφτηκε το Μάρτιο του ’19.  

Η Διεθνής Διαφάνεια,  ως ανεξάρτητος παρατηρητής ,  το ρόλο 

αυτό έχει  αναλάβει η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδας ,  στο ρόλο του 

ανεξάρτητου παρατηρητή . Θα παρακολουθήσει ολόκληρη τη 

διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού και εκτέλεση της σύμβασης 

και κατασκευής του έργου .   

Θα αξιολογήσει υποβάλλοντας τυχόν παρατηρήσεις της επί  της  

συμμόρφωσης των συμβαλλομένων ή τυχόν παραβίαση εκ μέρους τους 

του θεσμικού πλαισίου και των γενικών αρχών ,  συντάσσοντας και 

δημοσιοποιώντας εκθέσεις επί  των αποτελεσμάτων της  

παρακολούθησης .   

Τα πορίσματα του ανεξάρτητου παρατηρητή περιλαμβάνονται και  

δημοσιεύονται  σε τακτικές εκθέσεις  που συντάσσει ,  οι οποίες  είναι  

προσβάσιμες στο ευρύ κοινό μέσω της ανάρτησ ής τους στον 

ιστότοπο… που είναι της Διεθνούς Διαφάνειας αλλά και στον ιστότοπο  

της Περιφέρειας Αττικής καθώς και τον ιστότοπο της Διαχειριστικής .   

Με αυτό τον τρόπο ενισχύοντας τη δημόσια πρό σβαση στην 

πληροφορία και την ενημέρωση γύρω από την εξέλιξη του έργου .   

Η  ένταξη στο Σύμφωνο Ακεραιότητας πραγματοποιείται με την 

υποβολή της  δήλωσης προσχώρησης των οικονομικών φορέων , των 

αναδόχων δηλαδή και είναι ο ικειοθελής.   

Με τη λευκή λίστα που εφαρμόζεται στο Σύμφωνο Ακεραιότητας 

δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες  και σε κάθε ενδιαφερόμενο να 

παρακολουθεί κατά πόσο οι  συμμετέχοντες τηρο ύν τις  δεσμεύσεις που 

έχουν αναλάβει  από το Σύμφωνο Ακεραιότητας ,   συμβάλλοντας έτσι 

στην ενίσχυση της διαφάνειας και της  λογοδοσίας .   
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Με αυτό τον τρόπο αναδεικνύονται οι  εταιρείες που 

υποστηρίζουν την προώθηση της  εταιρικής υπευθυνότητας ,  της  

ακεραιότητας ,  ενισχύοντας την επιχειρηματική ηθική .  Οι οικονομικοί  

φορείς ,  οι εταιρείες δηλαδή,  προσβλέπουν μέσω της  εγγραφής στη 

λευκή λίστα την ενίσχυση της φήμης τους προς το ευρύ κοινό και τους 

δημόσιους φορείς ,  καλλιεργώντας σχέσεις αξιοπιστίας και  

εμπιστοσύνης .   

Και κλείνοντας την παρουσίαση μου ,  μιας και  μπαίνουμε πλέον 

στην καρδιά του καλοκαιριού ,  από τη λευκή λίστα του Συμφώνου 

Ακεραιότητας θα ήθελα να περάσουμε στο λευκό μοναδικό τοπίο του 

τόπου μου και να σας ευχαριστήσω πολύ για την προσοχή σας.   

Καλό καλοκαίρι ,  σας ευχαριστώ. Αν θέλετε δ ιευκρινίσεις ,  είναι 

το Σαρακήνικο στη Μήλο.  

Κος ΔΡΟΣΗΣ:  

Έχετε ανοιχτή πρόσκληση από τον Φραγκίσκο.  

Κος ΣΤΑΜΑΤΗΣ:  

  

Ναι βεβαίως.   

Κος ΔΡΟΣΗΣ:  

Πάμε λοιπόν στο κομμάτι της συζήτησης παρεμβάσεων. Παρακαλώ 

ποιο μέλος της Επιτροπής θέλει  να  κάνει   κάποια τοποθέτηση ,  κάποια 

παρέμβαση. Έχει το λόγο.  Μάγια σε βλέπω έτοιμη.   

Παρακαλώ κυρία Παπαρίζου.   

Κα ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ:  

Να σας  ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την ωραία διοργάνωση .  

Εγώ ένα πράγμα θα ήθελα να αναφέρω και μάλιστα ήθελα να  ζητήσω 

να μπει προς ψήφιση στην Επιτροπή.  Ότι για το έργο το εκπαιδευτικό 

με δικαιούχους των 8 εκατομμυρίων ,  με τη δράση με δ ικαιούχους τα  

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ,   εφόσον αφορά επιχειρήσεις ,  

πιστεύω ότι  θα μπορούσαν…  

Κος.. . . . . . . . . . . . . . . . :  

(Εκτός  μικροφώνου)  

Κα ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ:  

Για της καταρτίσεις  μάλιστα. Ότι θα μπορούσαν να είναι δικαιούχοι 

και σύνδεσμοι επιχειρήσεων ,  οι οποίοι  έχουν την επιχειρησιακή 

ικανότητα για μία  τέτοια δραστηριότητα και οι  οποίοι  μπορούν να 
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αποδείξουν αντίστοιχη εμπειρία σε έρ γα του ίδιου οικονομικού και 

φυσικού αντικειμένου   και τα λοιπά και τα λοιπά .   

Πιστεύω ότι  θα ήταν καλύτερο και  για τη δράση . Και επειδή 

κάποια πράγματα είναι εξειδικευμέν α  όσον αφορά εμάς και  τις  

τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ,   πιστεύω ότι  έχουμε 

καλύτερη δυνατότητα σε αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο να 

δραστηριοποιηθούμε.   

Όπως ίσως και  κάποιοι  άλλοι  σύνδεσμοι οι  οποίοι 

δραστηριοποιούνται σε μία από τις  εννέα δραστηριότητες ,   τομείς  

δραστηριότητας της χώρας .   

Ευχαριστώ .   

Κος ΔΡΟΣΗΣ:  

Ωραία,  καταγράφηκε η παρατήρησή σας.  Την έχετε κάνει  και στον 

Δίαυλο; Όχι,  την περνάμε στα συμπεράσματα.  

Κάποια άλλη παρατήρηση, κάποια τοποθέτηση, παρέμβαση; 

Έχουμε κάτι  συνάδελφοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή;  

Ναι,  Γιώργο, έλα.   

Κος.. . . . . . . . . . . . . . . . :  

Καλησπέρα σας ,  o  Γιώργος … από την DG REGIO .  Δύο σημεία  θέλω 

να θίξω ,  το ένα είναι για τα ΠΕΣΔΑ. Όπως ξέρετε μπορεί να ξέρετε,   η  

Ελλάδα έχει  ήδη πληρώσει 80 εκατομμύρια ευρώ λόγω των προστίμων ,   

για την κακή διαχείριση των στερεών αποβλήτων .   

Και είναι πολύ σημαντικό  να μπορέσουν να επιτευχθούν οι  

στόχοι του ΠΕΣΔΑ, όσο το δυνατόν νωρίτερα, δ ιότι  το 2020 είναι η 

τελευταία δ ιορία ,  ούτως ώστε η ανακύκλωση να είναι στο 50% .  Και  

αυτή τη στιγμή είναι στο 17% και υπάρχει κάποιος κίνδυνος .   

Ταυτόχρονα αυτά τα ΠΕΣΔΑ θα πρέπει να αναθεωρηθούν μέχρι  

τον Ιούλιο του 2020 , δεδομένου ότι  η οδηγία των στερεών αποβλήτων 

έχει  αλλάξει και μέχρι το 2035 θα πρέπει η ανακύκλωση να ανέβει 

μέχρι και 65% .   

Επομένως απέχουμε πολύ από αυτό και ένα βήμα προς την ορθή 

κατεύθυνση είναι η χωρ ιστή διαλογή των βιοαποβλήτων .  Επομένως η 

εγκατάσταση των καφέ κάδων ,   ως μία λύση που είναι στη σκέψη της 

Περιφέρειας .   

Και ένα άλλο θέμα είναι η άμεση εγκατάσταση των πράσινων 

σημείων και σε αυτό πρέπει να λυθεί  των κρατικών ενισχύσεων που 
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εμποδίζει  αυτή την κατάσταση ,   όσο το δυνατόν νωρίτερα . Αυτά για τα 

ΠΕΣΔΑ.  

Το δεύτερο θέμα είναι βλέπουμε στον άξονα 4 ότι  η Ελλάδα 

χάνει  το αποθεματικό και είναι κρίμα μία χώρα με τεράστιες ανάγκες 

εξοικονόμησης ενέργειας να μην έχει  κάνει  καμία υλοποίηση στον 

τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας .  

Από ό,τι  γνωρίζω υπάρχει μία πρόσκληση στους Δήμους για 

αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και θα ήταν καλό οι  Δήμοι να 

ενεργοποιηθούν επίσης γρήγορα ,  για να μπορέσουν να υλοποιήσουν 

αυτά τα έργα .   

Ευχαριστώ .   

Κος ΔΡΟΣΗΣ:  

Ευχαριστούμε πολύ Γιώργο. Ήδη τα ζητήματα υγρών και στερεών 

αποβλήτων τα συζητήσαμε αρκετά διεξοδικά χθες.  Όσον αφορά το 

κομμάτι των παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης,  είχαμε κάνει  

ημερίδα στοχευμένη.  

Φωνάξαμε τους  Δήμους,  δυστυχώς δεν  υπήρχε μεγάλο 

ενδιαφέρον,  πέσαμε και σε μία προεκλογική περίοδο.  Η πρόσκλησή 

μας είναι ανοιχτή μέχρι  αρχές του 2020. Θέλω να πιστεύω ότι  από 

Σεπτέμβριο θα έχουμε περαιτέρω αναθέρμανση του ενδιαφέροντος.   

Αν δεν έχουμε κάποια άλλη παρέμβαση. Ναι,  παρακαλώ, ο  

κύριος Συριόπουλος.   

Κος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Καλησπέρα σας,  είμαι ο Παναγιώτης Συριόπουλος,  εκπροσωπώ τη 

Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και  Κοινωνικών Υποθέσεων.  Απ’ ό,τι 

καταλαβαίνω αφού κάνω την τελευταία παρέμβαση πρέπει να είναι 

λιγότερο από ένα λεπτό.   

Πολύ σύντομα τρία πράγματα. Για τον άξονα 8,  σημειώνουμε τις  

προσπάθειες που καταβλήθηκαν για  την ενεργοποίηση του άξονα 8 ,  

έγιναν τα πρώτα βήματα, έγινε η πρώτη ένταξη.  Α κολουθούν και δύο 

εξειδ ικεύσεις .   

Παρόλο που το ποσό φαίνεται να είναι ,   είναι τέλος πάντων 

μικρό στον άξονα 8 ,   για εμάς  έχει  μεγάλη σημασία βέβαια,  γιατί  είναι 

από τους κύριους τομείς παρέμβασης και πεδίο ενδιαφέροντος .   

Για τον άξονα 9 είμαστε πολύ ευχαριστημένοι  από τις  

προσπάθειες που καταβάλλονται και για τον έγκαιρο σχεδιασμό και  
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για την προετοιμασία και για την εφαρμ ογή της στήριξης προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο .   

Γνωρίζουμε τα οριζόντια θέματα που υπάρχουν και στους και 

στους δύο άξονες  και στον 8 και στον 9 .  Είχαμε και την ευκαιρία  και 

χθες στο πλαίσιο άλλης… να τα συζητήσουμε με τις  εθνικές αρχές .   

Περιμένουμε  με ενδιαφέρον να υπάρξει εξέλιξη ,   να λυθούν τα 

θέματα ,  ειδικά των κρατικών ενισχύσεων ,   έτσι ώστε έγκαιρα και στον 

8 και στον 9 ,   ειδικά στο Πεδίο της κοινωνικής οικονομίας να υπάρξει  

πρόοδος .   

Ένα  πολύ μικρό σχόλιο για τα προβλήματα στην εφαρμογή . Το 

είχαμε δει  και στο προσχέδιο της ετήσιας έκθεσης το οποίο έχει 

υποβληθεί  στη βάση ανταλλαγής δεδομένων .  Και η Γενική Διεύθυνση 

Απασχόλησης και  η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης 

έχουν εργαστεί  συστηματικά και έχουνε επεξεργαστεί  σχέδια για την 

απλούστευση του συστήματος δ ιαχείρισης και ελέγχου και των δύο 

ταμείων .   

Τα οποία έχουν προταθεί στον νέο κανονισμό ,   οπότε θα 

υποθέτουμε ότι  θα γίνουν δεκτά   και ελπίζουμε τ η χώρα μας να 

μπορέσει να τα αξιοποιήσει ,  να επιδιώξει να τα αξιοποιήσει .   

Και ένα πολύ  μικρό τελευταίο σχόλιο ,  γιατί  έτσι κι  αλλιώς θα 

έχουμε την τεχνική συνάντηση για τα θέματα του κοινωνικού ταμείου 

το Σεπτέμβριο ,   για την έκθεση που μόλις τώρα είδαμε για τα Κέντρα 

Κοινότητας .   

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι μία πολύ σημαντική παρέμβαση ,  

ειδικά στην Αττική ,   νομίζω το κοινωνικό αποτύπωμα που έχουν που 

έχουν αφήσει είναι ευδιάκριτο.  Περιμένουμε να δούμε την τελική 

έκθεση και τα τελικά αποτελέσματα και ελπίζουμε να είναι θετικά και  

να αξιοποιηθούν στη νέα προγραμματική περίοδο  και όποιες ανάγκες  

υπάρχουν.   

Και ένα τελευταίο  σχόλιο και δεν  θα σας κουράσω άλλο. Η 

επιτυχία του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής 

είναι πολύ σημαντική για μία σειρά από λόγους .   

Ένας εκ των οποίων είναι ότι  και λόγω του μεγέθους και λόγω 

της φύσης της Αττικής ,   φέρνει και πολλαπλασιαστικά οφέλη σε 

εθνικό επίπεδο .   

Σας ευχαριστώ .   
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Κος ΔΡΟΣΗΣ:  

Εμείς ευχαριστούμε για την τοποθέτηση και μπαίνουμε στο τελευταίο 

πλέον μέρος .  Θα διαβάσω τα συμπεράσματα και θα κάνουμε και  

έγκριση αυτών ,  προκειμένου να μπορέσουμε και αύριο να ανεβάσουμε 

και στην SFC την ετήσια έκθεση που είναι η τελευταία μας 

εκκρεμότητα για τον Ιούνιο .   

Λοιπόν,  πολύ σύντομα .   Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ 

Αττικής,  η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση 1203 του ’15 της 

Περιφερειάρχη Αττικής ,  όπως έχει  τροποποιηθεί  και ισχύει ,  συνήλθε 

στην 5η συνεδρίαση ,   στις 27 Ιουνίου 2019 ,  μετά από την 21/6
ο υ

 2019 

πρόσκληση της Προέδρου της.   

Στην 5η συνεδρίαση παρέστησαν 31 μέλη με δικαίωμα ψήφου επί 

συνόλου 50 και πέντε μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου .   

Διαπιστωμένες απαρτίας και μετά από πρόταση της Προέδρου 

εγκρίθηκε η ημερήσια διάταξη και συνοπτικά πραγματοποιήθηκαν οι  

παρακάτω τοποθετήσεις και παρεμβάσεις :  

Εισήγηση αναπληρώτριας Προέδρου .   

Παρουσίαση πορείας υλοποίησης ΠΕΠ Αττικής .   

Παρουσίαση εφαρμογής εξειδίκευσης και τις  ετήσιας  έκθεσης 

υλοποίησης  για το 2018 .   

Παρουσίαση της πρότασης εξειδίκευσης νέων δράσεων .   

Της προόδου υλοποίησης της στρατηγικής για την έξυπνη 

εξειδ ίκευση .   

Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των στρατηγικών  ΟΧΕ 

ΒΑΑ  από τις  αστικές αρχές.   

Ενημέρωση για την πρόοδο της στρατηγικής πληροφόρησης και  

επικοινωνίας του ΠΕΠ Αττικής .   

Ειδικά θέματα. Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του 

ΕΣΠΑ από την ΕΥΣΕ.  

Παρουσίαση βασικών στοιχείων RIS από την ΓΓΕΤ αναφορικά με 

την Περιφέρεια Αττικής .   

διαδικασία κατανομής του αποθεματικού επιδόσεις  από την 

ΕΥΣΑ.  

Παρουσίαση βασικών δράσεων του ΕΚΤ  Στο σύνολο των ΠΕΠ 

και συνοπτική ενημέρωση για τους κοινούς δείκτες παρακολούθησης 

μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων από την  ΕΥΣΕΚΤ.  
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Συνοπτική ενημέρωση για τις  ενέργειες  αξιοποίηση υπηρεσιών 

διαλειτουργικότητας και επικοινωνίας του ΟΠΣ από την ΕΥΔΟΠΣ.  

Ενημέρωση σχετικά με τη διαπραγμάτευση της νέας  

προγραμματικής περιόδου ’21 –  ’27 και παρουσίαση της πρώτης 

εγκυκλίου σχεδιασμού .   

Πρόοδος υλοποίησης έργων υγρών  -   στερεών αποβλήτων στο 

πλαίσιο εκχώρησης του Ταμείου Συνοχής.   

Παρουσίαση έρευνας σχετικά με τη λειτουργία των Κέντρων 

Κοινότητας από τα social  network.   

Ενημέρωση σχετικά με το Σύμφωνο Ακεραιότητας .   

Παρεμβάσεις .  Πρόταση επιτελικής δομής του Υπουργείου Υγείας 

να  δοθεί εξουσιοδότηση στην Διαχειριστική Αρχή για μικρές 

διαχειριστικές μεταβολές στην ως τώρα εξειδίκευση του ΠΕΠ Αττικής 

για τα έργα υγείας που εντάσσονται αυτό.  Όπως για παράδειγμα 

παράταση της χρηματοδότησης ανάλογα με τη δ ιαθεσιμότητα των προς 

αξιοποίηση πόρων .   

Συνοπτική παρουσίαση της εκπροσώπου της ΓΓΕΤ, το είπαμε 

αυτό,  για την δράση Ερευνών –  Καινοτομώ.  

Πρόταση της  εκπροσώπου της ΣΕΠΕ για προσθήκη και των 

συνδέσμων επιχειρήσεων στην πρόταση εξειδίκευσης για τις  

καταρτήσεις  του άξονα 8 η οποία και καταγράφηκε και η οποία θα 

αποτελέσει ούτως ή άλλως αντικείμενο διαβούλευση ς  και συζήτησης  

κατά τη φάση του σχεδίου πρόσκλησης .   

Τοποθέτηση του κυρίου… σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων 

και ειδικά για τους στόχους τους ΠΕΣΔΑ, καθώς και για την ανάγκη 

περαιτέρω αξιοποίησης των παρεμβάσεων του θεματικού στόχου 4 για 

την εξοικονόμηση ενέργειας.   

Και τοποθέτηση του κυρίου Συριόπουλου γ ια τις  προσπάθειες 

ενεργοποίησης  του άξονα 8 για την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία και για τη σημαντικότητα των Κέντρων Κοινότητας.   

Εφόσον συμφωνούμε,  εγκρίνουμε την εξειδίκευση και τα 

κριτήρια αξιολόγησης των δράσεων που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο 

της σημερινής Πέμπτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης.   

Εγκρίνουμε το σχέδιο της ετήσιας έκθεσης για το έτος 2018 και 

εξουσιοδοτούμε τη Διαχειριστική Αρχή να λάβει υπόψη τα σχόλια και  

τις  παρατηρήσεις που έχουν υποβληθεί ,  καθώς και να προβεί σε όλες 
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τις  αναγκαίες διορθώσεις και συμπληρώσεις για την υποβολή και την 

αποδοχή της έκθεσης από  την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή .   

Εξουσιοδοτεί  η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής  να 

προβεί σε όλες  τις  απαιτούμενες ενέργειες ή και αλλαγές που δύναται 

να απαιτηθούν για την ομαλή ενεργοποίηση και υλοποίηση των 

δράσεων που εγκρίθηκαν μέχρι σήμερα .   

Αν έχουν κάποιο σχόλιο .  Εγκρίνουμε τα συμπεράσματά .   

σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ . Ελπίζουμε να 

σας δούμε στην επόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης .   Καλό καλοκαίρι  

και καλή συνέχεια σε όλους .   

 

 

 

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  


