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ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Δ. ΚΤΠΡΗΑΝΗΓΟΤ):  Κπξίεο θαη θχξηνη, θαιεκέξα 

ζαο. Με δηαπηζησκέλε απαξηία, λνκίδσ φηη αλ δελ ππάξρεη 

αληίξξεζε πξέπεη αλ μεθηλήζνπκε ηηο εξγαζίεο ηεο 2 εο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο.  

 Σελ εκεξήζηα δηάηαμε ηελ έρεηε φινη θαη θαληάδνκαη είλαη ζε  

γλψζε φισλ.  

 Δπνκέλσο, έλα κηθξφ εηζεγεηηθφ άλνηγκα επηηξέςηε κνπ απφ 

εκέλα. Δξκίλα Κππξηαλίδνπ. Με ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο γλσξηδφκαζηε.  

 Αμηφηηκα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, ζαο 

θαισζνξίδνπκε ζηε 2ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΠΔΠ Αηηηθήο 

2014-2020. Μηα Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ε νπνία ζήκεξα 

ιακβάλεη ρψξα ζε έλα εμαηξεηηθφ ρψξν, ζηνιίδη, επηηξέςηε κνπ λα 

πσ, φπσο είλαη ην Δζληθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο. Γλσξίδεηε 

φηη ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην ΠΔΠ Αηηηθήο ηεο πξνεγνχκελεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ θαη λνκίδσ φηη είλαη κεγάιε ε ραξά καο, 

ζέισ λα ην ζεκεηψζσ, θαη ε πεξεθάληα καο, λα παξαδίδνπκε ηέηνηα 

έξγα ζηνπο πνιίηεο ηεο Αηηηθήο θαη απηφ θηινδνμνχκε λα θάλνπκε 

θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ πξνζπαζεηψλ καο.  

 Κπξίεο θαη θχξηνη, φπσο πνιχ θαιά γλσξίδεηε, είκαζηε πιένλ 

ζην δεχηεξν ρξφλν πινπνίεζεο ηνπ λένπ ΔΠΑ. πλεπψο, αλ 

ζέινπκε λα πξνηεξαηνπνηήζνπκε ηα βαζηθά επίδηθα, ζα κπνξνχζα 

λα πσ κε ζηγνπξηά πσο ην πξψην απφ απηά είλαη ε επηηάρπλζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

 Έρνπλ πηα νινθιεξσζεί νη πεξηζζφηεξεο ηνκεαθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο αηξεζηκφηεηεο, πνπ ρξεηάζηεθαλ θαη θάπνηεο 

αλαγθαίεο είλαη αιήζεηα θαζπζηεξήζεηο, θαη ζήκεξα είκαζηε ζε ζέζε 

λα θαιέζνπκε ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο λα παίμεη έλαλ 

δπλακηθφ ξφιν ζηηο εμειίμεηο, κέζα απφ ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή 

φισλ ζαο, κε πξνηάζεηο, κε ηδέεο, κε επηζεκάλζεηο.  
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 Άιισζηε γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία σο 

κνληέιν δηνίθεζεο ε ίδηα ε δηαβνχιεπζε, ε ζπλεξγαζία, ε 

εμσζηξέθεηα, ε δηαθάλεηα.  

 Σν Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα γηα ην 2014 -2020, 

απνηειεί αλακθίβνια ην πην βαζηθφ ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν, 

αθελφο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Αηηηθήο, αθεηέξνπ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πνιιαπιψλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί 

ζηε ρψξα καο ε παξαηεηακέλε θξίζε, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, 

πνιιαπιή θξίζε.  

 Απηφ καο ππνρξεψλεη λα αμηνπνηήζνπκε θάζε δπλαηφηεηα γηα 

ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ ζα εληζρχνπλ φπσο 

έρνπκε ζηνρεχζεη, ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ θαηλνηνκία, ζα 

ζηεξίδνπλ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ζα βειηηψλνπλ ηηο 

ππνδνκέο ζε κηα πεξηθέξεηα φπνπ θαηνηθεί ε κηζή Διιάδα θαη 

θπζηθά ζα εληζρχζνπλ δξάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ 

Σακείνπ γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δχζθνισλ πξνβιεκάησλ, πνιχ ζεκαληηθφ γηα εκάο, ησλ ηδηαίηεξα 

εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ.  

 ηελ θαηεχζπλζε απηή, θπξίεο θαη θχξηνη, θίιεο θαη θίινη, 

θαηαβάιινπκε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπκε 

ηε κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ησλ Σνκεαθψλ, 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, θαη φπνησλ άιισλ 

πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο κπνξνχκε λα αληιήζνπκε.  

 Κπξίεο θαη θχξηνη, σο Γηνίθεζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

ζπλερίδνπκε ηελ πξνζπάζεηα, κε ζεηηθά απνηειέζκαηα, γηα ηελ 

εμεηδίθεπζε ησλ δξάζεσλ ηνπ λένπ ΔΠΑ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε πινπνίεζή ηνπ.  

 Δίκαζηε ινηπφλ ζε δηαξθή επηθνηλσλία κε φινπο ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο, βεβαίσο κε ηα αξκφδηα 

Τπνπξγεία θαη ηηο επηηειηθέο δνκέο ηνπ ΔΠΑ, κε ζπιινγηθφηεηεο, 

κε θνξείο, αθφκε θαη κε πνιίηεο, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπκε ηνλ πην 
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νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ θαη λα δξνκνινγήζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο 

πινπνίεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο.  

 Θέινπκε λα ζεκεηψζνπκε φηη νη πξνζπάζεηέο καο θέξλνπλ 

ήδε απνηειέζκαηα. Έρνπκε ινηπφλ εμεηδηθεχζεη ήδε ην 54,05% ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, δειαδή πεξίπνπ 616 εθαηνκκχξηα επξψ, θαη έρνπκε 

εθδψζεη πξνζθιήζεηο  πνπ αγγίδνπλ ηα 500 εθαηνκκχξηα επξψ.  

 Κπξίεο θαη θχξηνη, νη εηζεγήζεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζα 

πεξηιάβνπλ φιεο ηηο πηπρέο γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηφο καο θαη ζα καο δνζεί θαη ε δπλαηφηεηα βεβαίσο 

αληαιιαγήο απφςεσλ. ε θάζε πεξίπησζε ζαο θαιψ λα θχγνπκε, 

λα ην πσ έηζη, απφ ηνλ ηππηθφ ξφιν ησλ Δπηηξνπψλ 

Παξαθνινχζεζεο, ηεο απιήο έγθξηζεο. Να παίμνπκε ινηπφλ φινη 

θαη φιεο καδί ην ξφιν ηνπ επηηαρπληή πνπ ρξεηάδεηαη, κε θξηηήξην 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα.  

 αο επραξηζηψ πάξα πνιχ θαη ζα ήζεια λα δψζσ ην ιφγν γηα 

ηελ παξνπζίαζε ηεο πξνφδνπ απηήο θαζεαπηήο πινπνίεζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο 

Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηεο Πεξηθέξεηάο καο, ηνλ θχξην Γξφζε.  

 Πξηλ φκσο, επεηδή έρνπκε θαη καο η ηκά θαη καο επραξηζηεί 

ηδηαηηέξσο απηφ, εδψ πέξα ηνλ θχξην Κνξθνιή, Γεληθφ Γξακκαηέα 

ΔΠΑ ΠΓΔ, ζα ήζεια λα αθνχζνπκε ηνλ ραηξεηηζκφ ηνπ, θαη λνκίδσ 

θαη φηη εθ κέξνπο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, ηνπ θπξίνπ Ξαλζνχ, 

ππάξρεη έλαο ραηξεηηζκφο πνπ ζα καο κεηαθέξεη ε θπξία Κπξηάθε.  

 Ο θχξηνο Κνξθνιήο έρεη ην ιφγν.  

ΚΟΡΚΟΛΖ:  Δπραξηζηψ πνιχ. Καιεκέξα θαη απφ εκέλα.  

 Γχν πνιχ ζχληνκεο θνπβέληεο. Έρνπκε ήδε θαζπζηεξήζεη 

ιίγν ζην πξφγξακκα, γηα λα κε θάσ ην ρξφλν.  

 Ξέξεηε πνιχ θαιά φηη βξηζθφκαζηε ζε κηα αξθεηά δχζθνιε 

πεξίνδν, ην ελλνψ κε ηελ έλλνηα ηεο δνπιεηάο πνπ έρεη λα θάλεη ην 

ζπλνιηθφ ζχζηεκα ηνπ ΔΠΑ. Απηή ηελ πεξίνδν είκαζηε φινη πνιχ 

πηεζκέλνη γηαηί ηαπηφρξνλα πξνζπαζνχκε λα θιείζνπκε ην ΔΠΑ 

2007-2013, πξνζπαζνχκε λα έρνπκε επηηπρή νινθιήξσζε φισλ 
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ησλ έξγσλ, θαη ηαπηφρξνλα λα ελεξγνπνηήζνπκε κε φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξε ηαρχηεηα θαη έληαζε ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.  

 Έρεη γίλεη πάξα πνιχ θαιή δνπιεηά απφ φιεο ηηο Τπεξεζίεο  

θαη φινπο ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο γηα ην θιείζηκν ηνπ ΔΠΑ 

2007-2013. Γλσξίδεηε φινη ηα απνηειέζκαηα. Μαο κέλεη ιίγν αθφκα 

δηάζηεκα γηα λα επηθπξψζνπκε απηή ηελ επηηπρία θαη εδψ ζα 

πξέπεη λα ζπγθεληξψζνπκε έλα κεγάιν κέξνο ησλ πξνζπαζεηψλ 

καο.  

 Σαπηφρξνλα θαη παξάιιεια πξέπεη λα δψζνπκε φινη ηνλ 

θαιχηεξφ καο εαπηφ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο λέαο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Δίλαη νπζηαζηηθά κηα δχζθνιε πεξίνδνο 

γηαηί θάλνπκε δχν δνπιεηέο, αιιά λνκίδσ φηη έρνπκε ην θίλεηξν 

φινη, γηαηί μέξνπκε ηη νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ απνηχπσκα έρεη ε 

δνπιεηά καο ζηελ θνηλσλία ζε απηή ηε δχζθνιε πεξίνδν.  

 Άξα δεηψ απφ φινπο θαη είκαη ζίγνπξνο φηη ζα ην 

θαηαθέξνπκε, ηε κέγηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηηο δχν δχζθνιεο 

απηέο δνπιεηέο.  

 Αλ ζα ήζεια λα πσ δχν θνπβέληεο γηα ην ηη ζεκαίλεη 

ελεξγνπνίεζε ζηα Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα θαη θπξίσο ζην 

Πξφγξακκα Αηηηθή ζην επφκελν δηάζηεκα, ζα επηθέληξσλα ζε ηξεηο 

πεξίπνπ ηνκείο, εκβιεκαηηθνχο. Ο έλαο είλαη νη νινθιεξσκέλεο 

ρσξηθέο επελδχζεηο, πνπ λνκίδσ φηη ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο έρεη θάλεη  

ζεκαληηθή δνπιεηά θαη ζα δνχκε ηα απνηειέζκαηα ζχληνκα. Ο 

δεχηεξνο είλαη ν ηνκέαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη ν ηξίηνο εί λαη ν 

ηνκέαο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Καη ζηνπο ηξεηο απηνχο ηνπο ηνκείο 

πξέπεη λα επηθεληξψζνπκε ηηο πξνζπάζεηέο καο. Σα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα απφ ηε γξήγνξε θαη επηηπρή ελεξγνπνίεζε ζε απηνχο 

ηνπο ηξεηο ηνκείο, ζα ηα ληψζεη πάξα πνιχ θαιά ε θνηλσλία θ αη γηα 

απηφ ην ιφγν πξέπεη λα βάινπκε φιεο ηηο πξνζπάζεηέο καο ζε 

απηνχο ηνπο ηνκείο θπξίσο θαη βέβαηα ρσξίο λα ππνηηκψ φινπο ηνπο 

ππφινηπνπο ηνκείο, θπξίσο ην θνηλσληθφ θξάηνο θαη φιεο ηηο 

ππφινηπεο ελέξγεηεο πνπ ρξεκαηνδνηνχκε κέζσ ηνπ ΔΠΑ.  
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 Να δψζσ κία  είδεζε, γηαηί έρεη γίλεη πνιχο ληφξνο ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα ζε ζρέζε κε ην λέν λφκν γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο. Υζεο ε ΔΑΑΓΖΤ αλάξηεζε ππνδείγκαηα ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο γηα έξγα θαη κειέηεο ζην site ηεο. Άξα θαη απηφ ην 

πξφβιεκα, αο ην πνχκε έηζη, μεπεξληέ ηαη. Δπνκέλσο καο επηηξέπεη 

λα βγάινπκε γξήγνξα δεκνπξαηήζεηο ψξηκσλ έξγσλ.  

 Καη ηέινο ζα ήζεια λα πσ, γηα λα κε ζαο θνπξάδσ, φηη ε 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο επηηπρίαο θαη είκαη ζίγνπξνο φηη ζα ηα 

θαηαθέξνπκε, είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ, κεηαμχ ησλ 

θεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΔΠΑ, ησλ επηηειηθψλ δνκψλ, ησλ 

Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηελ νπνία θαη 

επραξηζηψ απφ απηφ ην βήκα γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ έρεη 

θαηαβάιιεη κέρξη ζηηγκήο, καδί κε ηηο ειιεληθέο Αξρέο, θαη θπζηθά 

ηελ επηηπρή ζπλεξγαζία ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο θαη ησλ 

Πεξηθεξεηψλ γηα λα έρνπκε θαιά απνηειέζκαηα.  

 αο επραξηζηψ θαη εχρνκαη θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηεο 

Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ:  Δπραξηζηνχκε θαη εκείο ηνλ θχξην Κνξθνιή.  

 Ζ θπξία Κπξηάθε απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο, έλαλ ραηξεηηζκφ 

εθ κέξνπο ηνπ Τπνπξγνχ καο, ηνπ θπξίνπ Ξαλζνχ.  

 Παξαθαιψ.  

ΚΤΡΗΑΚΖ:  Καιεκέξα θαη απφ εκέλα. Δπραξηζηνχκε γηα ηελ 

πξφζθιεζε.  

 «Αγαπεηή θπξία Πξφεδξε, θαη αμηφηηκα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο. Δπρφκαζηε επηηπρή έθβαζε ζηηο εξγαζίε ο ηεο 2εο  

Δπηηξνπήο θαη θαιή επηηπρία ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ππέξ ησλ πνιηηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο.  

 Σν Τπνπξγείν Τγείαο θαη ε θπβέξλεζε έρνπλ ζέζεη  σο 

απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ,  

κε  ζθνπφ ηελ θαζνιηθή θάιπςε, ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ζε 

πνηνηηθέο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηε κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

επηβάξπλζεο γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ πνιηηψλ.  
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 Ζ ζηξαηεγηθή επίηεπμεο απηψλ ησλ  ζηφρσλ είλαη ε εηζαγσγή 

ελφο ζχγρξνλνπ θαη αλζξσπνθεληξηθνχ κνληέινπ ππεξεζηψλ 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, βαζηζκέλν ζηηο ηνπηθέο κνλάδεο 

πγείαο, ζηειερσκέλεο κε νηθνγελεηαθνχο γηαηξνχο θαη 

δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο πγείαο. Με έκθαζε ζηελ πξναγσγή, ηελ 

πξφιεςε θαη ηηο εμσζηξεθείο ππεξεζίεο ζηελ θνηλφηεηα.  

 Οη ζεζκηθέο κεηαβνιέο πνπ ζεζπίδνληαη, επζπγξακκίδνληαη κε 

ηελ σο άλσ πνιηηηθή, κε θπξηφηεξν παξάδεηγκα ηηο ξπζκίζεηο ηνπ 

Ν.4368/2016, γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ησλ αλαζθάιηζησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ εππαζψλ νκάδσλ.  

 Γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο κεηαξξχζκηζεο έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελή ζπλεξγαζία θαη δηαβνχιεπζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο κε ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία, θαζψο θαη 

ζπλαληήζεηο κε ηηο Πεξηθεξεηαθέο Αξρέο.  

 Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο εδξαηψζεθε έλα 

ηδηαίηεξα επνηθνδνκεηηθφ πιαίζην, θαζηζηψληαο απφ κέξνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο απνιχησο θαηαλνεηφ ην ζρεδηαζκφ, ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηα βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα νθέιε.  

 Ο ζρεδηαζκφο αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ ησλ ΣΟΜΤ, έγηλε κε 

απζηεξά κε δεκνγξαθηθά, νηθνλνκηθά θαη πγεηνλνκηθά θξηηήξηα, 

απνηππψλνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα γηα κηα εκπξνζζνβαξή 

εθαξκνγή, θαηά θχξην ιφγν ζε αζηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο κε 

απμεκέλεο αλάγθεο γηα ππεξεζίεο πγείαο.  

 ήκεξα ην Τπνπξγείν Τγείαο έρεη νινθιεξψζεη φιεο ηηο 

πνιηηηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έληαμε ησλ ζρεηηθψλ  

έξγσλ, κε βάζε ηνλ ζηξαηεγηθφ ηνπ ζρεδηαζκφ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηηο πνιηηηθέο ηεο πξσηνβάζκηαο, ηεο ςπρηθήο πγείαο, θαζψο θαη 

ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ εμαξηήζεσλ.  

 Σαπηφρξνλα θαη κε εληαηηθνχο ξπζκνχο νινθιεξψλνληαη θαη νη 

ζρεηηθέο ζεζκηθέο δηεξγαζίεο γηα ηε ζσξάθηζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ.  

 ηελ απνζηνιή καο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ 

πνιηηψλ, ε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο Πεξηθεξεηαθέο Αξρέο θαη ηηο 
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Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο, απνθεληξψλεη ηελ εζληθή πνιηηηθή γηα ηελ 

πγεία, θαζνξίδνληαο ηηο δξάζεηο ηεο πγείαο ζην ΔΠΑ ’14 - ’20.  

 Ήδε θαη κε ηε δηθή ζαο ζπκβνιή, έρεη αλαδηαηππσζεί ε 

ζηξαηεγηθή θαη ε ηερληθή εμεηδίθεπζε ησλ δξάζεσλ πξνηεξαηφηεηαο 

γηα ηελ πγεία ζηελ Πεξηθέξεηά ζαο.  

 αο επρφκαζηε θαη  πάιη θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηεο 2 εο 

Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, κε βεβαηφηεηα φηη ζα έρνπκε σο 

ηνκέαο πγείαο επαξθή ζπκκεηνρή ζε απηήλ, κε ζθνπφ ηελ επεκεξία 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο Πεξηθέξεηάο 

ζαο.  

 αο επραξηζηνχκε γηα ηε ζπλεξγαζία, ν Τπνπξγφο Τγείαο, 

Αλδξέαο Ξαλζφο.»  

 Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ:  Δπραξηζηνχκε θαη εκείο ηελ θπξία Κπξηάθε.  

 Έρνπκε ραηξεηηζκνχο επίζεο απφ εθπξνζψπνπο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  

 Παξαθαιψ, ε θπξία  Καλειινπνχινπ.  

Μ. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ:  Δπραξηζηψ πνιχ.  

 Κπξία Πξφεδξε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, αγαπεηνί 

ζπλάδειθνη ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, θπξίεο θαη θχξηνη.  

 Δίκαζηε εδψ ηξεηο εθπξφζσπνη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 

Μηκή Καλειινπνχινπ, απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο 

Πνιηηηθήο θαη Αζηηθήο Αλάπηπμεο, ν Γηψξγνο ν Σαζθνχδεο, απφ ηε 

γεληθή Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο, θα η  ε Υξχζα Βαιηζάθε, απφ ηε 

Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο. Ήξζακε κε εληζρχζεηο.  

 Ξεθηλψληαο, ζα ήζεια εθ κέξνπο ηνπ θπξίνπ ακπαληψηε, πνπ 

είλαη θαη ν ππεχζπλνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη δελ κπφξεζε λα 

παξαβξεζεί ζήκεξα, λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή 

γηα ηελ εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία, ηελ πνιχ αλζξψπηλε θαη  άκεζε, ζην 

πξφζσπν έηζη ηνπ θπξίνπ Γξφζε, κε ηνλ νπνίν φινη ζπλνκηινχκε 

γηα φια ηα ζέκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  
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 Βξηζθφκαζηε εδψ ινηπφλ ζην πιαίζην ηεο ζπλδηαρείξηζεο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, γ ηα λα ζαο αθνχζνπκε, λα 

θαηαιάβνπκε θαη λα βνεζήζνπκε ζην βαζκφ πνπ κπνξνχκε.  

 Δίκαζηε εδψ γηα λα δνπιέςνπκε φινη καδί, κε γλψκνλα πάληα 

ηα φζα ζπκθσλήζεθαλ θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο,  

θαη θπζηθά κε βαζηθφ  ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζην 100%, 

ζην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ.  

 πσο φινη μέξνπκε, ν ρξνληθφο νξίδνληαο είλαη κηθξφο, πάληα 

είλαη κηθξφο, ν ρξφλνο πάληνηε πηέδεη. Βξηζθφκαζηε ήδε ζην 

δεχηεξν, ηξίην ρξφλν δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

πινπνίεζήο ηνπ θαη  πεξηκέλνπκε απνηειέζκαηα.  

 Αληηιακβαλφκαζηε ηα πξνβιήκαηα, ηα αλέθεξε ν θχξηνο 

Κνξθνιήο. Απφ ηελ άιιε, ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ ζπλαληεζήθακε 

φινη καδί, πνπ ήηαλ ε ηειεπηαία Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο, έγηλαλ 

πνιιά βήκαηα κπξνζηά, αιιά κέλνπλ θαη εθθξεκφηεηεο, ηηο νπνίεο 

ζα ήζεια έηζη λα αλαθέξσ.  

 Καηαξρήλ είρακε ηελ έγθξηζε ηεο Δζληθήο RIS , αιιά θαη ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο. Με αγσλία πεξηκέλνπκε λα δνχκε ηα απνηειέζκαηα 

απφ ηηο πξψηεο δξάζεηο, γηαηί απηέο νη πξψηεο δξάζεηο ζα 

απνηειέζνπλ ελφο είδνπο crash test . Θα δνχκε δειαδή πψο  

ιεηηνπξγεί απηή ε ζηξαηεγηθή.  

 ε εθθξεκφηεηα κέλνπλ ηα πκβνχιηα Καηλνηνκίαο γηα ηηο 

Πεξηθέξεηεο. Δίρακε έθηνηε ηε ζχζηαζε ηεο λέαο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Φεθηαθήο Πνιηηηθήο. Παξ’ φια απηά ζε εθθξεκφηεηα 

κέλεη ε απηνδέζκεπζε πνπ ππάξρεη γηα ην ζέκα απηφ. Δ ίλαη έλαο 

ζεκαληηθφο ηνκέαο γηα ηα πξνγξάκκαηα, ην μέξεηε θαιχηεξα απφ 

εκάο.  

 ην ζέκα ηνπ πεξηβάιινληνο, είρακε ηελ έγθξηζε ηνπ Δζληθνχ 

ρεδηαζκνχ γηα ηα Απνξξίκκαηα, σζηφζν νη Πεξηθεξεηαθνί 

ρεδηαζκνί κέλνπλ ζε εθθξεκφηεηα, πιελ ηξηψλ. Γπζηπρψο ε Αηηηθή  

είλαη πίζσ, ζεσξείηαη απφ ηηο Πεξηθέξεηεο πνπ έρεη αθφκα ζέκαηα 

λα ιχζεη. Υζεο είρακε θαη ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ 
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ΤΜΔΠΔΡΑΑ, θαη εθεί κε ιχπε κνπ βγάιακε απφ ηε ιίζηα κεγάισλ 

έξγσλ ηα δχν κεγάια έξγα πνπ είραλ πξνβιεθζεί γηα ηελ Αηηηθή. 

Παξ’ φια απηά, νη πφξνη κέλνπλ γηα εζάο θαη ζα πξέπεη λα 

επηηαρπλζεί πνιχ ν φινο ζρεδηαζκφο. Δίλαη κηα Πεξηθέξεηα πνπ 

βξίζθεηαη ζε θξίζηκε θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα ησλ απνξξηκκάησλ.  

 Θα ζαο αλαθέξσ επίζεο ην ζέκα ηεο απάηεο θαη ζα ζαο 

ζπγραξψ γηαηί νινθιεξψζεθε ε αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηα 

ζέκαηα απάηεο. Δίλαη ζεκαληηθφ θαη βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ.  

 Δίρακε ηε λέα λνκνζεζία γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη κε 

ραξά άθνπζα απφ ηνλ θχξην Κνξθνιή φηη ε εθθξεκφηεηα πνπ είρα, 

έρεη αξζεί. Γειαδή ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο έρνπλ ήδε α λαξηεζεί.  

 Γελ ζα ζπλερίζσ, δελ ζα ζαο πσ άιια. Ξέξεηε πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ εκέλα ηη κέλεη  λα γίλεη. Οη εθθξεκφηεηεο 

απνηεινχλ εκπφδην ζηελ πινπνίεζε θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ.  

Δίραλ ηεζεί θαη θάπνηνη νηθνλνκηθνί ζηφρνη γηα ηε ρξνληά 

απηνί. Ο πξψηνο, ζπλδεδεκέλνο κε ηελ εηήζηα πξνθαηαβνιή, ήηαλ 

έλαο ζηφρνο πνπ έπξεπε λα επηηεπρζεί ηνλ Ηνχλην θαη δπζηπρψο ην 

πξφγξακκα δελ ηνλ θαηάθεξε. Τπάξρεη κηα απφθιηζε ηεο ηάμεσο 

ησλ πεξίπνπ δέθα εθαηνκκπξίσλ επξψ.  

 Τπάξρεη έλαο άιινο ζηφρνο γηα ην ηέινο ηνπ έηνπο, γηα ηελ 

επηπιένλ πξνθαηαβνιή, ηεο ηάμεσο ηνπ 7%. Να ζπκίζσ φηη απηή ε 

δεχηεξε πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα κηα ηξνπνπνίεζε πνπ έγηλε ζηνλ 

Καλνληζκφ αθξηβψο γηα λα βνεζήζνπκε ηελ Διιάδα θαη λα έξζεη 

κεγαιχηεξε ξεπζηφηεηα  ζηε ρψξα. Διπίδσ λα θαηαθέξεηε, 

ειπίδνπκε φινη, θαη  ζα δνχκε ην απνηέιεζκα απφ ηηο παξνπζηάζεηο.  

 Ζ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο θαη φισλ ησλ 

πξνγξακκάησλ, ζα θξηζεί ηειηθά ζηε  θπζηθή πινπνίεζε, ηελ νπνία 

ηε κεηξάκε κε ηνπο δείθηεο. Ξέξεηε φηη δίλνπκε κεγάιε έκθαζε  ζηηο 

κεηξήζεηο απηή ηελ πεξίνδν θαη ζηνπο δείθηεο ηεο πεξηφδνπ.  

 Ζ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζα ζαο δηεπθνιχλεη θαη ζα 

ζαο βνεζήζεη.  
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 ηακαηψ εδψ. Δχρνκαη θαιή ζπλέρεηα, θαιέο εξγαζίεο ζηελ 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο. Άιισζηε ν ρψξνο εκπλέεη, φπσο είπε 

θαη ε θπξία Πξφεδξνο.  

 Καη ζαο εχρνκαη θπξίσο θαιή δχλακε γηα ηε ζπλέρεηα ηνπ 

έηνπο. αο επραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ:  Δπραξηζηνχκε ηδηαίηεξα ηελ θπξία 

Καλειινπνχινπ.  

 Αλ δελ ππάξρεη θάηη άιιν απφ ηνπο ραηξεηηζκνχο, λα 

εγθξίλνπκε, θπξίεο θαη θχξηνη, κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο, ηελ  εκεξήζηα δηάηαμε, ηελ αηδέληα ηεο ζεκεξηλήο 

καο ζπδήηεζεο.  

 Δγθξίλεηαη.  

 Θα δψζσ ηνλ ιφγν ζηνλ θχξην Γξφζε, γηα ηελ πνξεία 

πινπνίεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αηηηθή» 2014 -

2020, θαη ηελ πνξεία πινπνίεζεο  ηνπ ΔΠΑ, θαη ζηελ θπξία 

Βνπκβνπξάθε, ζηε ζπλέρεηα, ζηέιερνο ηεο ΔΤΔ.  

 Ο θχξηνο Γξφζεο έρεη ην ιφγν.  

Γ. ΓΡΟΖ:  Καιεκέξα ζαο θαη απφ εκέλα.  

 Καηαξρήλ λα θαισζνξίζσ θαη εγψ φια ηα κέιε θαη  ηνπο 

ζχλεδξνπο, ζηε 2ε  Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο. Να επραξηζηήζσ 

θαηαξρήλ ηνπο… εθ κέξνπο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, λα 

επραξηζηήζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο πνπ 

βνήζεζαλ ζηε ζεκεξηλή νξγάλσζε ηεο εθδήισζεο.  

 Δπίζεο λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ΔΠΑ 

ΠΓΔ, γηα ηε βνήζεηα πνπ παξέρεη ζε φια απηά ηα βήκαηα 

πινπνίεζεο θαη  εμεηδίθεπζεο ησλ πξνγξακκάησλ. Σνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πνπ ζε νπνηνδήπνηε 

πξφβιεκα, δήηεκα έρνπκε, είλαη δίπια καο θαη βνεζνχλ. Καζψο θαη 

ηελ Πεξηθέξεηα γηα ηελ εκπηζηνζχλε ηεο πξνο ηε Γηαρεηξηζηηθή 

Αξρή.  

 Να μεθηλήζνπκε ινηπφλ. Σα πεξηερφκελα ηεο παξνπζίαζεο 

είλαη ζπλνπηηθά ηα εμήο. Ζ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ΠΔΠ Αηηηθήο 
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κέρξη ζήκεξα, ζε φηη αθνξά ηελ εμεηδίθεπζε, ηηο πξνζθιήζεηο, ηηο 

ζπκβάζεηο θαη ηηο εθηηκψκελεο δαπάλεο, κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ. 

Πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο.  πσο 

αλαθέξζεθε πξηλ, ην πνζνζηφ ηεο πξνρξεκαηνδφηεζεο, ηεο 

πξνθαηαβνιήο πνπ έρεη δνζεί, θαη γηα ηα επφκελα ρξφληα ε θάιπςε 

ηνπ λ+3.  Ση γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ησλ έξγσλ απφ ηελ 

πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζηελ ηξέρνπζα πιένλ. Καη 

δχν ιφγηα  γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ΠΔΠ Αηηηθήο 2007 -2013. 

  ε απηφλ ηνλ πίλαθα, ζε απηφ ην δηάγξακκα, βιέπνπκε ην 

εγθεθξηκέλν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, 1,1 δηο, ηνλ κέρξη ζήκεξα 

πξνυπνινγηζκφ εμεηδίθεπζεο, ηηο πξνζθιήζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί 

θαη ηηο εληάμεηο πνπ έρνπλ γίλεη.  

 Θα γίλεη κεγαιχηεξε αλαθνξά ζε επίπεδν άμνλα απφ ηνλ 

θχξην πειηψηε ζηε ζπλέρεηα. Δγψ απιά λα ζηαζψ εδψ θαη λα πσ 

φηη ζε απηά ηα πνζά, ζε απηνχο ηνπο πίλαθεο, πξέπεη λα 

πξνζζέζνπκε ην πνζφ εθρψξεζεο πνπ έρνπκε ιάβεη απφ ην Σακείν 

πλνρήο, ηεο ηάμεο ησλ 230 πεξίπνπ εθαηνκκπξίσλ επξψ  ζε 

δεκφζηα δαπάλε, απζηεξά γηα ηα έξγα πγξψλ απνβιήησλ ηεο 

Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, ησλ νηθηζκψλ β’ πξνηεξαηφηεηαο, θαζψο θαη 

ηελ εθρψξεζε πνπ αλακέλεηαη λα γίλεη απφ ην Πξφγξακκα 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ’14 - ’20.  

 Σψξα, πνηνη είλαη νη ζηφρνη καο. Γηα ην 2016, φπσο 

αλαθέξζεθε πξηλ, θαλνληθά δελ ππάξρεη ζηφρνο γηα λ+3. Τπάξρεη ν 

κεγάινο ζηφρνο ηεο θάιπςεο ηνπ 7% ηεο πξφζζεηεο 

πξνρξεκαηνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν ηνπ Καλνληζκνχ 134 

φπσο ηζρχεη ζήκεξα, θαη ην νπνίν γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ΠΔΠ 

Αηηηθήο αλέξρεηαη ζε 44,5 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα επξψ ζε φξνπο 

θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο, γηα ηηο δξάζεηο ηνπ ΔΣΠΑ, θαη ζε 15,3 

εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηηο δξάζεηο ηνπ ΔΚΣ, ηνπ πξνγξάκκαηφο καο.  

 Γηα ηα έηε ‘17 κέρξη ‘23, ηζρχεη  ν θαλφλαο λ+3, κε ηα πνζά λα 

είλαη πεξίπνπ ηεο ηάμεο ησλ 90 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα θάζε έηνο 

ζε φξνπο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο γηα ηηο δξάζεηο ηνπ ΔΣΠΑ θαη 
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πεξίπνπ 32 κε 38 εθαηνκκχξηα επξψ ζε φξνπο θνηλνηηθήο 

ζπλδξνκήο γηα ηηο δξάζεηο ηνπ ΔΚΣ αλά έηνο.  

 Σψξα, εθηηκψκελεο δαπάλεο. Ο  κεγάινο ζηφρνο είλαη ε 

θάιπςε ηνπ 7% ηεο πξνθαηαβνιήο. Οη εθηηκψκελεο δαπάλεο κε κηα 

ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ έρνπκε θάλεη, αλέξρνληαη γηα ηηο 

δξάζεηο, γηα ηα έξγα ηνπ ΔΣΠΑ, ζε 51,2 εθαηνκκχξηα επξψ ζε 

φξνπο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο θαη γηα ηα έξγα ηνπ ΔΚΣ, ηνπ 

πξνγξάκκαηφο καο, ζε πεξίπνπ 23 εθαηνκκχξηα επξψ. Απηέο είλαη 

νη εθηηκψκελεο δαπάλεο 31/12/2016, κε ηηο νπνίεο θαιχπηνπκε ην 

ζηφρν ηνπ 7% ηεο πξνρξεκαηνδφηεζεο.  

 Απηφ έρεη πξνθχςεη κέζα απφ έλα ζρέδην δξάζεο, ην νπνίν 

έρνπκε ζπδεηήζεη θαη κε ηνπο δηθα ηνχρνπο καο, θαη έρνπκε 

ζπλελλνεζεί θαη κε ηελ θεληξηθή, κε ηελ ΔΤΔ, κε ηελ Γηαρεηξηζηηθή 

Αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ.  

 Πξνέιεπζε δαπαλψλ. Οη δαπάλεο απηέο γηα ηηο 31/12/2016, 

πξνέξρνληαη γηα ην κελ ΔΣΠΑ, πεξίπνπ 34,4 εθαηνκκχξηα επξψ απφ 

ηα έξγα phasing,  απφ ηε   β’ θάζε ησλ έξγσλ phasing,  θαη πεξίπνπ 

17 εθαηνκκχξηα απφ λέα έξγα ή θαη κεηαθεξφκελα. Γηα δε ην ΔΚΣ, 

ην ζχλνιν ησλ πξνβιεπφκελσλ δαπαλψλ γηα 31/12/2016, 

θαιχπηεηαη απνθιεηζηηθά απφ λέα έξγα.  

 Πψο θαηαλέκνληαη απηέο νη δαπάλεο κέρξη 31/12/2016 αλά 

άμνλα. Δδψ είλαη ε θαηαλνκή ηνπο. Βιέπνπκε φηη ζηνλ άμνλα 5, πνπ 

είλαη ηα αληηπιεκκπξηθά, νη εθηηκψκελεο δαπάλεο είλαη πεξίπνπ 13 

εθαηνκκχξηα επξψ, ζε φξνπο πάληα θνηλνηηθήο  ζπλδξνκήο.  

ηνλ άμνλα 6, πνπ πεξηιακβάλεη πνιιέο παξεκβάζεηο , θαη 

έξγσλ πδξεχζεσλ, θαη απνρεηεχζεσλ, θαη πνιηηηζκνχ, είλαη 22,4 

εθαηνκκχξηα επξψ.  

Δλψ ζηνλ άμνλα 9, πνπ είλαη ηα θνηλσληθά, είλαη πεξίπνπ 23 

εθαηνκκχξηα επξψ θαη ε θαηαλνκή ζηνπο ππφινηπνπο άμνλεο, ηε 

βιέπεηε, είλαη αλά είδνο παξέκβαζεο.  

Ση θάλνπκε ηψξα κε ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο έξγσλ. ιν ην 

2016 ήηαλ έλα έηνο ζην νπνίν απφ κηα πξνζπαζνχζακε λα 
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νινθιεξψζνπκε, λα ηαθηνπνηήζνπκε ηα έξγα ηεο πξνεγνχκελεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, θαη ηαπηφρξνλα λα αλνίμνπκε, λα 

εμεηδηθεχζνπκε θαη λα εληάμνπκε ηα έξγα ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ.  

Δδψ είλαη ε θαηαλνκή ησλ κεηαθεξφκελσλ θαη ησλ έξγσλ 

phasing αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο.  

ηνλ άμνλα 1 έρνπκε έλα έξγν phasing, είλαη ην Μπελάθεην 

Φπηνπαζνινγηθφ, θαη έλα κεηαθεξφκελν έξγν, είλαη ην 

Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ.  

 ηνλ άμνλα 2 έρνπκε δχν έξγα  phasing, ε ηειεκαηηθή θαη ην 

ειεθηξνληθφ εηζηηήξην. Γηα ηελ ηειεκαηηθή λα πσ απιά φηη έρνπκε 

πάξεη θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη 

έρνπκε ήδε πξνρσξήζεη ζε έληαμε ηεο πξάμεο ιφγσ ηνπ φηη ζα 

νινθιεξσλφηαλ εληφο ηνπ θαινθαηξηνχ.  

 Καη έρνπκε θαη έλα έξγν κεηαθεξφκελν, ε ςεθηνπνίεζε ηνπ 

Μνπζείνπ ηεο Αθξφπνιεο.  

 ηνλ άμνλα 5, ζηα αληηπιεκκπξηθά, έρνπκε έμη έξγα phasing 

θαη έρνπκε θαη έλα κεηαθεξφκελν.  

 ηνλ άμνλα 6 έρνπκε έμη έξγα phasing θαη έμη κεηαθεξφκελα. 

Σα phasing είλαη ηξία έξγα πνιηηηζκνχ, δχν έξγα πδξεχζεσλ θαη 

έλα έξγν απνρέηεπζεο. Καη ηα κεηαθεξφκελα κε αλάινγε θαηαλνκή 

ζηνλ άμνλα 6.  

 ηνλ άμνλα 7 έρνπκε έλα έξγν phasing, ην ηξακ ηνπ Πεηξαηά, 

φπνπ δπζηπρψο εδψ λα επηζεκάλσ φηη νη ξπζκνί πινπνίεζεο είλαη 

πάξα πνιχ αξγνί θαη δπζθνιεχεη εμαηξεηηθά ην… καο δεκηνπξγεί 

κεγάιν πξφβιεκα ζηελ θάιπςε ηνπ πνζνζηνχ πξνρξεκαηνδφηεζεο, 

γηαηί πεξηκέλακε έλα πνιχ κεγάιν πνζφ λα έξζεη απφ ην ηξακ ηνπ 

Πεηξαηά, απφ ηε  β’ θάζε ηνπ.  

 Ο άμνλαο 10, έρνπκε έλα έξγν phasing, ην Υαηδεθπξηάθεην, 

θαη ηξία έξγα κεηαθεξφκελα, δχν  Βξεθνλεπηαθνχο θαη κία 

θνηλσληθή δνκή.  
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 Καη ηέινο, έρνπκε ζηνλ άμνλα 11, ζηα ζρνιεία, δχν 

κεηαθεξφκελα έξγα.  

 Πνχ βξηζθφκαζηε ηψξα φζνλ αθνξά ηε κεηαθνξά απηψλ ησλ 

έξγσλ ζην λέν ΠΔΠ.  

 Έρεη νινθιεξσζεί ε έληαμε 8 έξγσλ phasing εθ ησλ 17, θαη 

10 κεηαθεξφκελσλ έξγσλ εθ ησλ 14. Κάπνηα έξγα phasing δελ 

δχλαηαη λα νινθιεξσζεί ε κεηαθνξά ηνπο, ε ηαθηνπνίεζή ηνπο, λα 

ην πσ έηζη, ιφγσ θάπνησλ αηξεζηκνηήησλ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξσ 

ην ειεθηξνληθφ εηζηηήξην.  

 Σψξα, πνηα είλαη ε ζπλνιηθή επηβάξπλζε, ζε εηζαγσγηθά, ηνπ 

ΠΔΠ Αηηηθήο ’14 - ’20, απφ απηή ηε κεηαθνξά έξγσλ.  Πεξίπνπ 200 

εθαηνκκχξηα επξψ πξνέξρνληαη απφ ηα έξγα phasing, εθ ησλ 

νπνίσλ 82 είλαη κφλν ε β‘ θάζε ηνπ ηξακ ηνπ Πεηξαηά, ελψ 30 

εθαηνκκχξηα πεξίπνπ είλαη ηα έξγα ηα κεηαθεξφκελα απφ ηελ 

πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.  

 ηηο επφκελεο δχν δηαθάλεηεο, κε αθνξκή θαη ηε κεηαθνξά 

έξγσλ απφ ην 2007 -2013, ζην 2014-2020, ζα αλαθεξζψ ιίγν ζην 

ΠΔΠ Αηηηθήο 2007 -2013, θαη απηφ ην θάλσ αθελφο γηαηί ζηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο Δπηηξνπήο, ηεο πξψηεο, είρε 

αλαθεξζεί απηφ, πνχ πήγακε, πνχ βξεζήθακε, θαη επίζεο γηα λα 

μεθαζαξίζνπκε πνηα πξαγκαηηθά είλαη ηα λνχκεξα, γηαηί 

θπθινθνξνχλ δηάθνξα ζελάξηα, αθφκα θαη ζηε Βνπιή θπθινθνξνχλ 

πίλαθεο κε πνζνζηά απνξξφθεζεο. Να δείμνπκε ινηπφλ κε 

πξαγκαηηθά ζηνηρεία πνηα είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα γηα ην ΠΔΠ 

Αηηηθήο.  

 Σν ΠΔΠ Αηηηθήο ινηπφλ, 2007 -2013, ήηαλ έλα πξφγξακκα 

χςνπο 2,2 δηο επξψ. Ο αξηζκφο ησλ ελδηάκεζσλ θνξέ σλ 

δηαρείξηζεο, πνπ δηαρεηξίζηεθε  απηφ ην πξφγξακκα, ήηαλ 

πεξηζζφηεξνη απφ ηξηάληα, έλαο εθ  ησλ νπνίσλ ήηαλ θαη ε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο.   

 Οη πξνζθιήζεηο πνπ εθδφζεθαλ άγγημαλ ζρεδφλ ηα 6 δηο, ηα 

εληαγκέλα έξγα ηα 3,6 δηο, ηα δε ζπκβαζηνπνηεκέλα ηα 3,2 δηο. Οη 
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επηιέμηκεο δαπάλεο κε εκεξνκελία αλαθνξάο 30 επηεκβξίνπ ηνπ 

2016, είλαη 2,48 δηο.  

 ηνλ επφκελν πίλαθα παίξλνπκε ηελ αλαθνξά απφ ην espa.gr, 

κε εκεξνκελία αλαθνξάο 30/9/2016, φπνπ φια απηά 

απνηππψλνληαη ζην site ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 111% ινηπφλ 

πνζνζηφ απνξξφθεζεο 30 επηεκβξίνπ ηνπ 2016.  

 Καη γηα λα πξνιάβσ θάπνηεο εξσηήζεηο, ζα αλαθεξζνχκε θαη 

ζην θνκκάηη ηεο εθρψξεζεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ζηνλ επφκελν 

πίλαθα, ζηελ επφκελε δηαθάλεηα.  

 Ζ εθρψξεζε ινηπφλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο, ε εγθεθξηκέλε, αλήιζε ζε 633 εθαηνκκχξηα επξψ. Οη 

πξνζθιήζεηο πνπ εθδφζεθαλ ήηαλ 1,7 δηο, ηα εληαγκέλα έξγα 

πεξίπνπ 1 δηο, ηα ζπκβαζηνπνηεκέλα 865 εθαηνκκχξηα επξψ, νη δε 

επηιέμηκεο δαπάλεο κε εκεξνκελία αλαθνξάο επηέκβξηνο ηνπ ’16, 

690 εθαηνκκχξηα επξψ θαη πνζνζηφ απνξξφθεζεο 109 εθαηνκκχξηα 

επξψ.  

 Καη θάπνπ εδψ ζέισ λα θιείζσ ην πξψην κέξνο ηεο 

παξνπζίαζεο γηα ηελ πξφνδν πινπνίεζεο φζνλ αθνξά ην ΠΔΠ 

Αηηηθήο.  

 Θα θαιέζσ ηελ θπξία Βνπκβνπξάθε απφ ηελ ΔΤ λα καο 

δψζεη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ζε επίπεδν ΔΠΑ ’14 - ’20 θαη ’07- ’13.  

 Δπραξηζηψ πνιχ.  

Δ. ΒΟΤΜΒΟΤΡΑΚΖ:  Δπραξηζηψ, θχξηε Γξφζε. Καιεκέξα θαη απφ 

εκέλα.  

 Αθνχ ινηπφλ ν θχξηνο Γξφζεο κίιεζε εηδηθά γηα ην ΠΔΠ 

Αηηηθήο ηελ πεξίνδν ηνπ ’14 - ’20, αιιά θαη ην ’07 - ’13, αο δνχκε 

θάπνηα ζπλνπηηθά ζηνηρεία γηα ην ’14 - ’20 ζπλνιηθά.  

 ε απηή ινηπφλ ηε δηαθάλεηα βιέπνπκε πνηα εί λαη ε θαηαλνκή 

πφξσλ, πψο έρεη ε θαηαλνκή πφξσλ ζην ΔΠΑ ’14 - ’20. Απφ ηα 

17,9 δηο ηα νπνία θαηαλεκήζεθαλ, δελ πεξηιακβάλεηαη ζε απηά ην 

απνζεκαηηθφ επίδνζεο, ηα ΠΔΠ θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ 5,4 δηο, 

εθ ησλ νπνίσλ ηα 4,4 είλαη ΔΣΠΑ θαη ηα 973 εθαηνκκχξηα είλαη ΔΚΣ.  
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 Πξνρσξψληαο ζηελ επφκελε δηαθάλεηα, ζα δνχκε πψο έρεη ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ’14 - ’20. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ε εμεηδίθεπζε έρεη  

θηάζεη ζην 67,3%, νη πξνζθιήζεηο αλέξρνληαη ζην 36,6%, νη 

εληάμεηο ζην 16,6, νη λνκηθέο δεζκεχζεηο ζην 9,1, θαη νη δαπάλε ο 

ζην 2,5%. πλνιηθά.  

 Παξαηεξνχκε φηη ηφζν ηα Σνκεαθά, φζν θαη ηα Πεξηθεξεηαθά, 

έρνπλ κηα αλάινγε πνξεία, κε ηα Πεξηθεξεηαθά λα πξνεγνχληαη 

νξηαθά ζα ιέγακε, απφ ηηο πξνζθιήζεηο έσο ηηο δαπάλεο.  

 ηελ επφκελε δηαθάλεηα ζα δνχκε πνηεο είλαη νη άκεζεο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ έρνπκε απηή ηελ πεξίνδν.  

 Ζ επίηεπμε ζηφρσλ δαπαλψλ ηνπ ’16 κε ηελ αμηνπνίεζε 

εξγαιείσλ γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ θαη ην αζθαιέο θιείζηκν ηνπ ’07 - ’13, είλαη νη ζηφρνη 

καο.  

 Δηδηθφηεξα, φπσο πξνείπε θαη ν θχξηνο Γξφζεο, ζηφρνο καο 

είλαη ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ 7%. Πψο δειαδή ζα θέξνπκε 

δαπάλεο έσο 31/12/2016, έηζη ψζηε λα θαιχςνπκε ην 7% γηα λα 

κελ επηζηξαθνχλ πφξνη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηε ζπλέρεηα. 

Σν ’17 ζα έρνπκε  ην λ+3 θαη ην ’18 ζα έρνπκε ην απνζε καηηθφ 

επίδνζεο.  

 Αο δνχκε ινηπφλ ηψξα ηη έρνπκε πεηχρεη κέρξη ζήκεξα. Ο 

δεκνζηνλνκηθφο ζηφρνο ην 2016 πνπ αλαινγεί ζηα ΠΔΠ, αλέξρεηαη 

ζηα 818 εθαηνκκχξηα. Ο ζηφρνο ζπλνιηθά γηα ηα ΠΔΠ φζνλ αθνξά 

ηελ επίηεπμε ηνπ 7%, αλέξρεηαη ζηα 378 εθαηνκκχξηα, ελψ νη 

δαπάλεο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην ΟΠ έσο 30/9/2016, είλαη 146 

εθαηνκκχξηα.  

 Χζηφζν ζηελ επφκελε δηαθάλεηα βιέπνπκε φηη νη πξνβιέςεηο 

ησλ πξνγξακκάησλ κε βάζε ηα ζρέδηα δξάζεο πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί ζηελ ΔΤΔ, είλαη αηζηφδνμεο.  

 Δηδηθφηεξα, πξνβιέπνπλ φηη νη  δαπάλεο ζηηο 31/12/2016 ζα 

αλέξρνληαη ζε 1,8 δηο, κε ην ΔΣΠΑ λα ππνιείπεηαη ηνπ ζηφρνπ 
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αθφκα θαη ζηηο πξνβιέςεηο, ελψ ην ΔΚΣ εθηνμεχεηαη ζηα 901 

εθαηνκκχξηα.  

 Δθηφο απφ ηα ζρέδηα δξάζεο πνπ πξναλαθέξακε, ηα νπνία ε 

ΔΤΔ παξαθνινπζεί ζε 3κεληαία βάζε, ζπγθεληξψλεη θαη  

παξαθνινπζεί ζε 3κεληαία βάζε, εξγαιεία ζην πιαίζην ηνπ 

ζπληνληζκνχ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο είλαη νη νδεγίεο θαη νη 

θαηεπζχλζεηο πνπ δίλεη ε Τπεξεζία, ε πινπνίεζε, ε 

πξαγκαηνπνίεζε ηερληθψλ ζπλαληήζεσλ κε δηαρεηξηζηηθέο 

επηηειηθέο δνκέο θαη θνξείο, ε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΠΓΔ, ν ζπληνληζκφο ηεο ηερληθήο βνήζεηαο 

απφ ην Jaspers , ε ππνζηήξημε ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ, θαη ε 

αλάπηπμε δηθηχσλ αληαιιαγήο θαιψλ πξαθηηθψλ θαη άιισλ 

εξγαιείσλ παξαθνινχζεζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ.  

 ε απηή ηε δηαθάλεηα βιέπνπκε φηη ζηφρνο ηεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ ζρεδίσλ δξάζεο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ 

ΔΤΔ απφ ηα πξνγξάκκαηα, είλαη ε πξνψζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ. Οη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο επηηάρπλζεο είλαη ε 

εμεηδίθεπζε ησλ… ε πεξαηηέξσ εμεηδί θεπζε ησλ πξνγξακκάησλ κε 

ζηφρν ηελ ηαρχηεξε έληαμε λέσλ έξγσλ, ε νινθιήξσζε ηνπ 

δηαρσξηζκνχ θαη ε έληαμε ηεο β’ θάζεο ησλ έξγσλ phasing, θαη   

ππνβνιή ησλ θαθέισλ κεγάισλ έξγσλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.  

 Δδψ βιέπνπκε έλαλ ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα ησλ κεγάισλ 

έξγσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΔΠΑ ’14 - ’20. Με βάζε ηνλ λέν 

ζρεδηαζκφ ζα έρνπκε 42 κεγάια έξγα ζην ΔΠΑ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 

16 έξρνληαη απφ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν ’07 - ’13, θαη  ηα 26 είλαη 

λέα έξγα.  

 Δηδηθφηεξα, ζην ΠΔΠ Αηηηθήο έρνπκε δχν κεγάια έξγα, ηα 

νπνία πεξηγξάθνληαη ζην εγθεθξηκέλν Δπηρεηξεζηαθφ  Πξφγξακκα. 

Δίλαη ε θξνπαδηέξα…  είλαη ε θαηαζθεπή λέαο πξνβιήηαο ζην ιηκάλη 

ηνπ Πεηξαηά θαη ην ηξακ, θαη ζα πξνζηεζεί θαη έλα επηπιένλ έξγν, 

ην νπνίν είλαη ην ΚΔΛ Κξσπίαο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα… φπσο θαη 

φια ηα έξγα ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα εγθεθξηκέλα 
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πξνγξάκκαηα, λα εγθξηζνχλ απφ ηηο αληίζηνηρεο Δπηηξνπέο 

Παξαθνινχζεζεο. Γχν απφ ηα έξγα είλαη phasing, ην ηξακ θαη ην 

ΚΔΛ Κξσπίαο. Καη ην λέν έξγν είλαη ε θξνπαδηέξα.  

 Σψξα, φζνλ αθνξά ηελ ππνζηήξημε  δη θαηνχρσλ, ζηφρνο είλαη  

ε ελδπλάκσζε ησλ δηθαηνχρσλ. Ζ ΔΤΔ έρεη αλαιάβεη ηε 

ζπγθξφηεζε ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ ζα ζπληνλίδεη θαη ζα 

παξαθνινπζεί νξηδφληηα κέηξα θαη ελέξγεηεο, θαζψο ζα ζπληνλίδεη 

επίζεο εμεηδηθεπκέλα κέηξα ππνζηήξημεο ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΜΟΓ 

θαη ηνπο θαηά πεξίπησζε εκπιεθφκελνπο θνξείο.   

 ηε ζπλέρεηα ζα δνχκε θάπνηα πξάγκαηα γηα ην ΔΠΑ ’07 - ’13, 

ηη  θάλνπκε δειαδή γηα λα πεηχρνπκε έλα αζθαιέο θιείζηκν ζην ‘ ’07 -

’13.  

 Γχν είλαη νη ηειεπηαίεο εγθχθιηνη πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ 

ΔΑ θαη απφ ηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο. Κάλνπκε αζθήζεηο 

θιεηζίκαηνο, screen exercises , ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ Δπηηξνπή. 

Καη πξαγκαηνπνηνχληαη ηερληθέο ζπλαληήζεηο κε Γηαρεηξηζηηθέο 

Αξρέο, ΔΦΓ, γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ.  

 ηε ζπλέρεηα… απηέο είλαη νη εγθχθιηνη πνπ πξναλαθέξζεθαλ, 

ηεο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο θαη ηεο ΔΑ, πνπ ζαλ ζηφρν έρνπλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ απνξξφθεζε ηνπ 100% ηεο  ζπλδξνκήο ησλ 

πξνγξακκάησλ, λα ειαρηζηνπνηεζεί ε επηβάξπλζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ε ππνβνιή ησλ εγγξάθσλ 

θιεηζίκαηνο λα γίλεη εκπξφζεζκα θαη επηηπρψο, θαη λα 

ελεξγνπνηεζεί βέβαηα ε επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο.  

 Καη λα επηζεκάλνπκε πνηεο είλαη νη εκεξνκελίεο νξφζεκν γηα 

ην θιείζηκν ηνπ ’07 - ’13. Ζ 30/10/2016, ηελ 30/10/2016 πξέπεη λα 

θιείζνπλ φιεο νη εθθξεκφηεηεο θαη λα θαηαρσξεζνχλ νη απνθάζεηο 

νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ  ζην ΟΠ. ηηο 13/1/2017 ην ζρέδην ηεο 

ηειηθήο έθζεζεο πινπνίεζεο ζα πξέπεη λα απνζηαιεί ζηελ Αξρή 

Πηζηνπνίεζεο θαη ζηελ ΔΓΔΛ. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ ’17 ζα πξέπεη 

λα έρνπλ εγθξηζεί, λα εγθξηζνχλ νη ηειηθέο εθζέζεηο απφ  ηηο 

Δπηηξνπέο  Παξαθνινχζεζεο, θαη ηνλ Μάξηην ηνπ ’17 ε αίηεζε 
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απνπιεξσκήο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ε ζηαδηαθή ππνβνιή 

ησλ εγγξάθσλ θιεηζίκαηνο ζηελ SFC πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί.  

 αο επραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ:  Δπραξηζηνχκε ηελ θπξία Βνπκβνπξάθε.  

 Πξνρσξάκε ζηνλ θχξην πειηψηε, Πξντζηάκελν ηεο Μνλάδαο 

Α’ ηεο ΔΤΓΔΠ Αηηηθήο. Δλεκέξσζε γηα ηελ πνξεία εθαξκνγήο ηεο 

εμεηδίθεπζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ «Αηηηθή» 2014 -2020, θαη ηεο 

επίηεπμεο ησλ εηήζησλ ζηφρσλ. Νέεο δξάζεηο πξνο εμεηδίθεπζε.  

Α.  ΠΖΛΗΩΣΖ:  Καιή ζαο κέξα θαη απφ εκέλα.  

 ηα επφκελα ιεπηά ζα πξνζπαζήζσ λα ζαο παξνπζηάζσ κε 

ζχληνκν ηξφπν ηελ πνξεία εθαξκνγήο εμεηδίθεπζεο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ηηο πξνηεηλφκελεο ζηελ Δπηηξνπή 

λέεο δξάζεηο γηα εμεηδίθεπζε, θαζψο θαη ηε ζηνρνζεζία ησλ 

δξάζεσλ απηψλ κέρξη ην 2017.  

 Με ηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο ζηε ζεκεξηλή Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο, ζηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε, αιιά θαη κε απηέο πνπ 

έρνπλ εγθξηζεί είηε κε ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ή κε 

ηηο επηά δηαδηθαζίεο, γξαπηέο δηαδηθαζ ίεο πνπ αθνινχζεζαλ απφ 

πέξζη κέρξη ζήκεξα, ν πξνυπνινγηζκφο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ησλ 

εμεηδηθεπκέλσλ δξάζεσλ ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 616 

εθαηνκκπξίσλ. Πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 54% ηεο 

δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 Δπίζεο κέρξη ζήκεξα έρνπλ εθδνζεί πξνζθιήζεηο ζπλνιηθήο 

δεκφζηαο δαπάλεο 489 εθαηνκκπξίσλ, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 

43% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ ζην πιαίζην 

απηψλ ησλ πξνζθιήζεσλ έρνπλ εληαρζεί πξάμεηο ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ δεκφζηαο δαπάλεο πεξίπνπ ζηα 126 εθαηνκ κχξηα 

επξψ.  

 Σψξα, αο πάκε ζε κηα ζχληνκε πνηνηηθή αλάιπζε ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε απηφ ην γξάθεκα κπνξνχκε 

λα δνχκε ηελ πνξεία εθαξκνγήο ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο αλά Δπξσπατθφ Γηαξζξσηηθφ 
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Σακείν. Βιέπνπκε φηη ζην πιαίζην ηεο ζηήξημεο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλσληθνχ Σακείνπ, έρνπλ εμεηδηθεπηεί δξάζεηο ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 127 εθαηνκκπξίσλ, ελψ έρνπλ εθδνζεί 

πξνζθιήζεηο ζρεδφλ γηα ην ζχλνιν ηεο εμεηδίθεπζεο θαη ήδε έρνπλ 

εληαρζεί πξάμεηο, κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ αλέξρεηαη ζηα 

55 εθαηνκκχξηα επξψ.  

 Σψξα, ζην πιαίζην ηεο ζηήξημεο ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, έρνπλ εμεηδηθεπηεί δξάζεηο ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 512 εθαηνκκπξίσλ επξψ, έρνπλ εθδνζεί 

πξνζθιήζεηο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 370 εθαηνκκπξίσλ , θαη 

έρνπλ ήδε εληαρζεί πξάμεηο κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ 

αλέξρεηαη θνληά ζηα 71 εθαηνκκχξηα επξψ.  

 Δδψ  κπνξνχκε λα δνχκε φηη παξαηεξείηαη κηα πζηέξεζε ζηηο 

πξνζθιήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, γεγνλφο πνπ θπξίσο πξνθχπηεη απφ ηηο κε 

εθπιεξσκέλεο αηξεζηκφηεηεο ζηνπο άμνλεο 2 θαη 4.  

 Αθφκα κεγαιχηεξε πζηέξεζε εκθαλίδεηαη ζην ξπζκφ ησλ 

απνθάζεσλ έληαμεο κεηαμχ ησλ δχν Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ, θαη 

απηφ θπξίσο νθείιεηαη ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ έξγσλ ππνδνκήο 

θαη ζηελ πην δχζθνιε σξίκαλζή ηνπο.  

 Σψξα, ζε απηφ ην γξάθεκα εκθαλίδεηαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο. Δδψ 

είλαη θαλεξφ φηη ν άμνλαο 6, πνπ αθνξά ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο  

ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ, εκθαλίδεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

εμεηδίθεπζεο, ελψ θαη ην πνζνζηφ ησλ πξνζθιήζεσλ ζηνλ άμνλα 

απηφ είλαη αξθεηά πςειφ.  

 Αληίζηνηρα θαη ν άμνλαο 9, πνπ αθνξά ζε θνηλσληθέο δξάζεηο, 

εκθαλίδεη θαιέο επηδφζεηο θαη κάιηζηα εκθαλίδεη ηνλ πςειφηεξν 

πξνυπνινγηζκφ εληαγκέλσλ δξάζεσλ απφ φινπο ηνπο  άιινπο 

άμνλεο.  
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 Σψξα, αο δνχκε ηψξα κηα γξήγνξε καηηά ζηηο πξνζθιήζεηο. 

πλνιηθά έρνπκε εθδψζεη 38 πξνζθιήζεηο ζε 10 απφ ηνπο 13 

άμνλεο.  

 Σψξα αο πάκε λα δνχκε ηελ εηθφλα αλά άμνλα. ηνλ πξψην 

άμνλα πξνηεξαηφηεηαο, πξψηνο άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο, ελίζρπζε 

ησλ κεραληζκψλ θαη ησλ επελδχζεσλ ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.  

 ηνλ πξψην άμνλα πξνηεξαηφηεηαο, κε ζπλνιηθή δεκφζηα 

δαπάλε ηα 30 εθαηνκκχξηα επξψ, έρνπκε εμεηδηθεχζεη δχν δξάζεηο, 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δεκφζηαο δαπάλεο 26 εθαηνκκχξηα 

επξψ, δειαδή πνζνζηφ 88% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ άμνλα.  

 ην πιαίζην απηήο ηεο εμεηδίθεπζεο έρεη εθδνζεί κία 

πξφζθιεζε κε πξνυπνινγηζκφ 3,2 εθαηνκκχξηα, ε νπνία αθνξά ζε 

κεηαθεξφκελν έξγν ππνδνκήο ηνπ Δζληθνχ  Αζηεξνζθνπείνπ. 

χληνκα αλακέλεηαη ε  έληαμε ηνπ έξγνπ.  

 ην δεχηεξν άμνλα πξνηεξαηφηεηαο, πνπ αθνξά ζηε δηάδνζε 

θαη αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε ηε ρξήζε 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο, έρνπκε πξνρσξήζεη 

ζηελ εμεηδίθεπζε κηαο δξάζεο, κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 

δεκφζηαο δαπάλεο ηα 21,5 εθαηνκκχξηα επξψ, ή πνζνζηφ 53,75% 

ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ άμνλα. Έρεη εθδνζεί κηα πξφζθιεζε 

πξνυπνινγηζκνχ δεκφζηαο δαπάλεο 2 εθαηνκκπξίσλ επξψ, θαη 

έρνπκε πξνρσξήζεη  ζε κηα έληαμε ηεο ίδηαο δαπάλεο.  

 Σψξα, άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 4 , πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο θαη ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.  

ηνλ ηξίην άμνλα δελ έρνπκε εμεηδηθεχζεη αθφκα θάηη, νπφηε 

πεγαίλνπκε ζηνλ ηέηαξην.  

ηνλ ηέηαξην άμνλα πξνηεξαηφηεηαο, κε ζπλνιηθή δεκφζηα 

δαπάλε πεξίπνπ 79 εθαηνκκχξηα επξψ,  έρνπλ εμεηδηθεπηεί δχν 

δξάζεηο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δεκφζηαο δαπάλεο 35 

εθαηνκκπξίσλ, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 45% ηεο δεκφζηαο 

δαπάλεο ηνπ άμνλα. Γελ έρνπκε θάπνηα πξφζθιεζε ή έληαμε 
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αθφκα. Οπζηαζηηθά δελ έρνπκε γηαηί ππάξρεη ην ζέκα κε ηελ κε 

εθπιεξνχκελε αηξεζηκφηεηα. . 

Πέκπηνο άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο, πξνψζεζε ηεο 

πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. ηνλ πέκπην άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο, κε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε  πεξίπνπ ηα 96 

εθαηνκκχξηα επξψ,  έρνπλ εμεηδηθεπηεί δχν δξάζεηο ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 85 εθαηνκκπξίσλ, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 89% 

ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ άμνλα. ην πιαίζην απηήο ηεο 

εμεηδίθεπζεο έρνπλ εθδνζεί δχν πξνζθιήζεηο, κε πξνυπνινγηζκφ 

85 εθαηνκκχξηα επξψ, ελψ έρνπκε πξνρσξήζεη θαη ζε έμη εληάμεηο 

κε πξνυπνινγηζκφ πνπ αγγίδεη ηα 36,5  εθαηνκκχξηα επξψ.  

ηνλ έθην άμνλα πξνηεξαηφηεηαο, πνπ αθνξά ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ, θαη ν  νπνίνο έρεη κηα 

ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε πνπ αγγίδεη ηα 156 εθαηνκκχξηα επξψ, 

έρνπκε πξνρσξήζεη ζηελ εμεηδίθεπζε νθηψ δξάζεσλ ζπλνιηθν χ 

πξνυπνινγηζκνχ πεξίπνπ ζηα 155 εθαηνκκχξηα επξψ. Γειαδή 

έρνπκε κηα εμεηδίθεπζε πνπ αγγίδεη ην 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ άμνλα. ην πιαίζην ηεο εμεηδίθεπζεο απηήο έρνπκε πξνρσξήζεη 

ζε επηά πξνζθιήζεηο, κε πξνυπνινγηζκφ δεκφζηαο δαπάλεο ηα 108 

εθαηνκκχξηα επξψ. Καη ζε δχν εληάμεηο, κε ζπλνιηθφ 

πξνυπνινγηζκφ δεκφζηαο δαπάλεο ηα 3,7 εθαηνκκχξηα επξψ. Δίλαη 

ζίγνπξν φηη ζε απηφλ ηνλ άμνλα πνιχ ζχληνκα ζα ρξεηαζηεί λα 

πξνρσξήζνπκε ζε ππεξδέζκεπζε.  

Έβδνκνο άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο, ελίζρπζε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ πνιπηξνπηθψλ κεηαθνξηθψλ 

ζπλδέζεσλ. ηνλ έβδνκν άμνλα, κε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε 

πεξίπνπ 168 εθαηνκκχξηα επξψ, έρνπλ εμεηδηθεπηεί δχν δξάζεηο, κε 

ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ηα 105 εθαηνκκχξηα επξψ ή πνζνζηφ 

62,7% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ άμνλα. ην πιαίζην ηεο 

εμεηδίθεπζεο έρνπκε πξνρσξήζεη ζε δχν πξνζθιήζεηο ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 105 εθαηνκκχξηα επξψ θαη αλακέλνληαη εληάμεηο.  

ηνλ φγδνν άμνλα δελ έρνπκε θάπνηα εμεηδίθεπζε αθφκα.  
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Πξνρσξάκε ζηνλ έλαην άμνλα πξνηεξαηφηεηαο. Πξνψζεζε ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη δηαθξίζεσλ. 

ηνλ έλαην άμνλα πξνηεξαηφηεηαο, κε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε 

πεξίπνπ ηα 265 εθαηνκκχξηα επξψ, έρνπλ εμεηδηθεπηεί 12 δξάζεηο, 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δεκφζηαο δαπάλεο 126 εθαηνκκπξίσλ 

επξψ, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 48% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ 

άμνλα. ην πιαίζην ηεο εμεηδίθεπζεο απηήο έρνπκε εθδψζεη 11 

πξνζθιήζεηο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 118 εθαηνκκπξίσλ επξψ, 

ζρεδφλ δειαδή νιφθιεξν ην πνζφ ηεο εμεηδίθεπζεο, θαη απηή ηε 

ζηηγκή έρνπκε 20 εληάμεηο, κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ δεκφζηαο  

δαπάλεο ηα 55 εθαηνκκχξηα επξψ πεξίπνπ.  

Σα λνχκεξα απηά, ηδίσο ζηηο εληάμεηο, αλακέλεηαη ζχληνκα λα 

απμεζνχλ ζεκαληηθά, θαζψο είλαη  ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο γηα ηέζζεξηο πξνζθιήζεηο.  

Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο  10, αλάπηπμε, αλαβάζκηζε 

ζηνρεπκέλσλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ θαη ππνδνκψλ πγείαο. ηνλ 

άμνλα 10, κε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ηα 67 εθαηνκκχξηα επξψ, 

έρνπκε πξνρσξήζεη ζηελ εμεηδίθεπζε έμη δξάζεσλ, ζπλνιηθήο 

δεκφζηαο δαπάλεο 31,6 εθαηνκκπξίσλ, πνπ αληηζηνηρεί ζ ε πνζνζηφ 

48% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ άμνλαο. ην πιαίζην ηεο 

εμεηδίθεπζεο απηήο έρνπκε πξνρσξήζεη ζε ηέζζεξηο πξνζθιήζεηο, 

ζπλνιηθήο δαπάλεο 15,1 εθαηνκκχξηα θαη ζε δχν εληάμεηο,  

ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 8,2 εθαηνκκχξηα επξψ.  

Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 11, αλάπηπμε, αλαβάζκηζε 

ζηνρεπκέλσλ ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο. ηνλ άμνλα 11, κε ζπλνιηθή 

δεκφζηα δαπάλε πεξίπνπ ηα 67 εθαηνκκχξηα επξψ, έρνπκε 

πξνρσξήζεη ζηελ εμεηδίθεπζε δχν δξάζεσλ, κε ζπλνιηθφ 

πξνυπνινγηζκφ 52,7 εθαηνκκχξηα επξψ ή πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη 

ζην 80% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ άμνλα. ην πιαίζην ηεο 

εμεηδίθεπζεο έρνπκε πξνρσξήζεη ζε κηα πξφζθιεζε, κε 

πξνυπνινγηζκφ δεκφζηαο δαπάλεο ηα 50 εθαηνκκχξηα, ελψ 
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ππάξρνπλ θαη ηέζζεξηο εληάμεηο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

δεκφζηαο δαπάλεο ζρεδφλ 20 εθαηνκκπξίσλ.  

Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 12. Απηφο αθνξά ηελ ηερληθή βνήζεηα 

ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο. Έρνπλ εληαρζεί… έρνπλ εμεηδηθεπηεί  

ηέζζεξηο δξάζεηο, έρνπλ βγεη ηξεηο πξνζθιήζεηο, θαη έρνπκε ηξία 

εληαγκέλα έξγα.  

ηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 13, πνπ αθνξά πάιη ηερληθή 

βνήζεηα, αιιά απηή ηε  θνξά είλαη ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλσληθνχ Σακείνπ, έρνπκε θαη εδψ εμεηδηθεχζεη δχν δξάζεηο, 

έρνπκε εθδψζεη δχν πξνζθιήζεηο θαη έρνπκε θαη δχν εληάμεηο.  

Δπνκέλσο, ζηελ παξνχζα ζπλεδξίαζε πξνηείλνληαη ζηελ 

Δπηηξνπή έμη λέεο δξάζεηο, απφ πέληε δηαθνξεηηθνχο άμνλεο, 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 70 εθαηνκκπξίσλ επξψ δεκφζηαο 

δαπάλεο ή πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζην 6,18 ηεο δεκφζηαο δαπάλεο 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο.  

Πάκε λα δνχκε αλαιπηηθά ηηο λέεο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο.  

Πξψηε δξάζε, πξνηείλεηαη ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 1, κε 

ηίηιν «Δλίζρπζε ησλ κεραληζκψλ θαη ησλ επελδχζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, γηα έξεπλα, ηερλν ινγηθή 

αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία.» Πξνυπνινγηζκφο δξάζεο είλαη ηα 23 

εθαηνκκχξηα επξψ δεκφζηα δαπάλε ή πνζνζηφ 77% ηεο δεκφζηαο 

δαπάλεο ηνπ άμνλα 1.  

θνπφο ηεο δξάζεο είλαη ε ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζα επελδχζνπλ ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε κηαο 

θαηλνηφκνπ ππεξεζίαο ή ελφο θαηλνηφκνπ πξντφληνο. Ζ πξφζθιεζε 

ζα δηακνξθσζεί θαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα 

ησλ εξγαζηεξίσλ επηρεηξεκαηηθήο αλαθάιπςεο, ηα νπνία έρνπλ ήδε 

εθηειεζηεί ή πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ κειινληηθά.  

ην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο απηήο, δπλεηηθνί δηθαηνχρνη ζα 

είλαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ΑΔΗ, ΣΔΗ, εξεπλεηηθά ηερλνινγη θά 

ηδξχκαηα, Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ θαη ζρεκαηηζκνί 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο ησλ παξαπάλσ νξγαληζκψλ.  
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Έθδνζε, ηψξα, πξφζθιεζεο δελ αλακέλεηαη πξηλ απφ ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2017.  

ηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 6, πξνηείλεηαη δξάζε κε ηνλ ηίηιν 

«Δλίζρπζε θαη αλάδεημε ησλ ππνδνκψλ πνιηηηζκνχ κεηξνπνιηηηθήο 

εκβέιεηαο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο». Ο πξνυπνινγηζκφο δεκφζηαο 

δαπάλεο ηεο δξάζεο πνπ πξνηείλεηαη αλέξρεηαη ζηα 20 

εθαηνκκχξηα επξψ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 13% ηεο 

ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο.  

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δξάζεο απνηειεί ε ρξεκαηνδφηεζε 

παξεκβάζεσλ κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία, απνθαηάζηαζε, ζπληήξεζε 

θαη αλάδεημε ζεκαληηθψλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη αξραίσλ, 

βπδαληηλψλ θαη λενηέξσλ κλεκείσλ, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε θαη 

πξνβνιή πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, κε 

ζπκβνιή ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο απηήο σο 

ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ.  

Δδψ δπλεηηθνί δηθαηνχρνη νξίδνληαη ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ 

θαη Αζιεηηζκνχ, νη επνπηεπφκελνη θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ, θαζψο 

θαη ε Ηεξά  Αξρηεπηζθνπή Αζελψλ.  

Δδψ αλακέλεηαη έθδνζε ηεο πξφζθιεζεο πεξί ηα ηέιε ηνπ 

Ννεκβξίνπ ηνπ 2016.  

ηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 9, πξνηείλεηαη δξάζε κε ηίηιν 

«Γνκέο παξνρέο βαζηθψλ αγαζψλ». Ζ δξάζε απηή έρεη μαλά 

εμεηδηθεπηεί ζην παξειζφλ θαη κάιηζηα ππάξρεη ζε εμέιημε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο γηα ηελ πξφζθιεζε εθείλε. Χζηφζν κε ηε 

λέα εμεηδίθεπζε ζα ζέιακε λα πεξηιάβνπκε φινπο ηνπο ππφινηπνπο 

Γήκνπο πνπ δελ ζα εληαρζνχλ ζην πιαίζην ηεο πξψηεο 

πξφζθιεζεο, θαζψο ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πξψηεο πξφζθιεζεο 

ήηαλ 11 εθαηνκκχξηα θαη νη πξνηάζεηο πνπ δερηήθακε ήηαλ θαηά 

πνιχ πεξηζζφηεξν.  

Σψξα, εδψ δπλεηηθνί δηθαηνχρνη είλαη αθξηβψο… είλαη φινη νη 

Γήκνη νη νπνίνη δελ ζα θαιπθζνχλ ζην… δελ ζα έρνπλ απφθαζε 

έληαμεο απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξψηεο πξφζθιεζεο. Δπνκέλσο 
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θαηαιαβαίλνπκε φινη φηη γηα λα πξνρσξήζνπκε ζε πξφζθιεζε ζε 

απηή ηε δξάζε, ζα πξέπεη πξψηα λα έρεη νινθιεξσζεί ε 

αμηνιφγεζε ηεο πξψηεο πξφζθιεζεο.  

Σψξα, ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2,  πξνηείλεηαη δξάζε κε 

ηίηιν «Καηαζθεπή Κέληξσλ Τγείαο Αζηηθνχ Σχπνπ». 

Πξνυπνινγηζκφο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο 

αλέξρεηαη ζηα 5 εθαηνκκχξηα επξψ ή πνζνζηφ 7,5% ηεο δεκφζηαο 

δαπάλεο ηνπ άμνλα. Με ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε, κέζα απφ 

αηηηνιφγεζε, ηεξάξρεζε σο πξνο ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο ζε 

πγεηνλνκηθέο ππνδνκέο, επηδηψθεηαη ε ζπκπιήξσζε, βειηίσζε θαη 

επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ ησλ πξσηνβάζκησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο.  

Δδψ δπλεηηθνί δηθαηνχρνη είλαη νη Κηηξηαθέο Τπνδνκέο θαη νη 

δχν Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο, θαζψο επίζεο θαη ην 

Τπνπξγείν Τγείαο.  

Αλακέλεηαη πξφζθιεζε γηα ηε δξάζε απηή κέζα ζηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2017.  

Πάιη ζηνλ άμνλα 10, έρνπκε πξνηεηλφκελε λέα δξάζε κε ηίηιν 

«Τπνδνκέο θξνληίδαο παηδηψλ, λέεο πξάμεηο». Πξνυπνινγηζκφο 

δεκφζηαο δαπάλεο ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο, αλέξρεηαη ζηα 11,5 

εθαηνκκχξηα επξψ, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 17,3 ηεο δεκφζηαο 

δαπάλεο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 10 . 

Δδψ πέξα αθνξά ζηε ζπκπιήξσζε, επέθηαζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ  δηθηχνπ ησλ δεκνηηθψλ ππνδνκψλ θξνληίδαο 

παηδηψλ, δειαδή βξεθνλεπηαθνί θαη παηδηθνί ζηαζκνί, ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.  

Γπλεηηθνί δηθαηνχρνη ζε απηή ηελ πξφζθιεζε είλαη 

ζπγθεθξηκέλνη Γήκνη βάζεη ηεο θαηάηαμεο ησλ δεηθηψλ θηψρεηαο ηεο 

εγθεθξηκέλεο ΠΔΚΔ.  

Έθδνζε πξφζθιεζεο ηνπνζεηείηαη κέζα ζηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2017. 
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Σέινο, ηειεπηαία δξάζε ε νπνία πξνηείλεηαη ζηε ζεκεξηλή 

ζπλεδξίαζε ηεο 2εο Δπηηξνπήο, ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, 

έρεη ηίηιν «Πξφηππν Βηνθιηκαηηθφ Νεπηαγσγείν ζηελ Αθαδεκία 

Πιάησλνο». Πξνυπνινγηζκφο δεκφζηαο  δαπάλεο ηεο δξάζεο 

αλέξρεηαη ζηα 2,7 εθαηνκκχξηα επξψ, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 

4% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 11.  

Με ηε δξάζε απηή δξνκνινγείηαη ε πινπνίεζε ηεο κειέηεο 

«Πξφηππν Βηνθιηκαηηθφ Νεπηαγσγείν ζηελ Αθαδεκία  Πιάησλνο», ε 

νπνία ρξεκαηνδνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2007 -2013. 

Δδψ δπλεηηθνί δηθαηνχρνη είλαη νη θαηά ην λφκν ππεχζπλνη 

θνξείο πινπνίεζεο  έξγσλ ζρνιηθήο ζηέγεο.  

Ζ έθδνζε ηεο πξφζθιεζεο αλακέλεηαη κέζα ζηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 2016.  

Σψξα, κηα πνιχ ζχληνκε αλαθνξά ζηνπο ζηφρνπο γηα ην 

2017. Γηα ηηο δξάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ εμεηδίθεπζε, νη ζηφρνη 

γηα ην 2017 δηακνξθψλνληαη ζε 742 εθαηνκκχξηα εμ εηδίθεπζε, 

πξνζθιήζεηο γχξσ ζηα 712 εθαηνκκχξηα, εληάμεηο 510 εθαηνκκχξηα, 

λνκηθέο δεζκεχζεηο ζηα 400 εθαηνκκχξηα, θαη δαπάλεο θνληά ζηα 

200 εθαηνκκχξηα.  

ηε δεχηεξε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο, καδί κε ηελ 

εμεηδίθεπζε πξνηείλνληαη γηα έγθξηζε θαη ηα θξηηήξη α αμηνιφγεζεο 

ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ, εθηφο ηεο πξψηεο. Γειαδή εθηφο ησλ 

θξηηεξίσλ ηεο ελίζρπζεο ησλ κεραληζκψλ θαη ησλ επελδχζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, γηα έξεπλα, ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία. Απηά ζα πξνηαζνχλ ζχληνκα ζε γξαπηή 

δηαδηθαζία.  

Σψξα, γηα ηηο ππφινηπεο πξνηεηλφκελεο λέεο δξάζεηο, 

αλαθέξνπκε φηη ε δξάζε «Δλίζρπζε θαη αλάδεημε ππνδνκψλ 

πνιηηηζκνχ» ζα αμηνινγεζεί κε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε. Οη «Γνκέο 

παξνρήο βαζηθψλ αγαζψλ», ζα αμηνινγεζεί κε άκεζε αμηνιφγεζε.  

Ζ «Καηαζθεπή Κέληξσλ Τγείαο Αζηηθνχ Σχπνπ», ζα αμηνινγεζεί κε 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε. Οη «Τπνδνκέο θξνληίδαο παηδηψλ», ζα 
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αμηνινγεζεί κε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε πάιη. Δλψ ην «Πξφηππν 

Βηνθιηκαηηθφ Νεπηαγσγείν ζηελ Αθαδεκία Πιάησλνο», ζα 

αμηνινγεζεί κε άκεζε αμηνιφγεζε.  

Πίζσ απφ φιε απηή ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ 

απνθάζεσλ έληαμεο θαη ησλ πξνζθιήζεσλ, θξχβνληαη πάξα πνιιέο 

ψξεο δνπιεηέο. Γηα απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ πάξα πνιχ ηα 

ζηειέρε ηεο Μνλάδαο Α’ γηα ηελ πξνζπάζεηα θαη ην ζπλεξγαηηθφ  

ηνπο πλεχκα.  

Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ:  Καη εκείο επραξηζηνχκε ηνλ θχξην πειηψηε. 

έηζη είλαη φπσο ηα ιέεη. Δπραξηζηνχκε γηα φιε απηή ηελ πξνζπάζεηα 

φινπο θαη φιεο πνπ ζπκβάιιαλε θαη ζπκβάιινπλ.  

 Θα δψζσ ηψξα ηνλ ιφγν ζηνλ θχξην Γξφζε, γηα ηελ 

παξνπζίαζε ηεο πνξείαο ηεο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο.  

Γ. ΓΡΟΖ:  ε ζπλελλφεζε κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζα 

πξνβάιινπκε έλα νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, έλα βίληεν, απφ ηηο 

Ζκεξίδεο Δπηρεηξεκαηηθήο Αλαθάιπςεο, πνπ έιαβαλ ρψξα ζην 

πξνεγνχκελν δηάζηεκα.  

 Να πσ εγψ κφλν φηη  ε Πεξηθέξεηα είλαη ζε θάζε αμηνιφγεζεο 

ησλ αηηήζεσλ γηα ηε ζχζηαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ 

Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο. Δθδφζεθε πξφζθιεζε. 10 Οθησβξίνπ 

ήηαλ ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ππνβνιή αηηήζεσλ απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο. Καη ε εθηίκεζε είλαη φηη  εληφο ηνπ Ννεκβξίνπ  ζα 

έρνπκε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ζρεηηθνχ Οξγάλνπ, πνπ είλαη απαξαίηεην 

γηα ηε δξνκνιφγεζε ησλ παξεκβάζεσλ επηρεηξεκαηηθήο 

αλαθάιπςεο, έμππλεο εμεηδίθεπζεο θαη  ινηπά.  

 Δκείο ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα δηελεξγήζακε ηξεηο Ζκεξίδεο, 

ζε ηξεηο ηνκείο… ηξεηο Ζκεξίδεο Δπηρεηξεκαηηθήο Αλαθάιπςεο, ηξία 

εξγαζηήξηα, ζε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο. Δθδψζακε, θάλακε κηα 

πξνδεκνζίεπζε πξφζθιεζεο ζην θνκκάηη Πνιηηηζκφο -Σνπξηζκφο. 

Αλακέλνπκε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα, θάπνηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, 

λα ηαθηνπνηήζνπκε, λα  νινθιεξψζνπκε, πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζε 
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έθδνζε ηεο πξφζθιεζεο, ε νπνία δξνκνινγείηαη, ζρεδηάδεηαη, γηα 

αξρέο ηνπ 2017.  

 Μεηά ην βίληεν πνπ ζα πξνβιεζεί, ζα έρνπκε  ηνπνζεηήζεηο 

απφ δηάθνξα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο.  

 

ΠΡΟΒΟΛΖ ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ:  ε απηφ ην ζεκείν λνκίδνπκε φηη πξέπεη λα 

έρνπκε ηε ζπκβνιή ζαο, ηηο γλψκεο, ηηο επηζεκάλζεηο, ηηο 

παξαηεξήζεηο ζαο, θαη κεηά λα ζπλερίζνπκε ην δηάινγν.  

 Παξαθαιψ, πνηα θπξία, πνηνο θχξηνο, ζα ήζειε λα πάξεη ην 

ιφγν; λνκα, ηδηφηεηα, θνξέαο  ελδερνκέλσο. ηε δηάζεζή ζαο.  

 Ο θχξηνο.  

Π. ΝΣΑΖ:  Παλαγηψηεο Νηαήο, απφ ηελ επηηειηθή δνκή ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ.  

 Καηαξρήλ λα πσ θαη εγψ απφ ηε δηθή καο πιεπξά θαη λα 

εθθξάζσ ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο πξνο ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαη ηελ 

Πεξηθέξεηα γηα  ηελ θαιή ζπλεξγαζία πνπ είρακε κέρξη ηψξα, κε έλα 

θαξπνθφξν απνηέιεζκα, πνπ είλαη ε δξνκνιφγεζε ησλ 

κεηαθεξνκέλσλ έξγσλ θαη ησλ έξγσλ phasing, θαη ε έθδνζε ηεο 

πξψηεο πξφζθιεζεο γηα ηηο εθδειψζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ.  

 Καη έξρνκαη ηψξα ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ 20 εθαηνκκπξίσλ 

ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 6, πνπ πξνηείλεηαη απφ ηε 

Γηαρεηξηζηηθή. Να θάλσ κφλν κηα παξαηήξεζε.  

 Δίδα φηη ε κέζνδνο αμηνιφγεζεο είλαη ζπγθξηηηθή. Θέισ 

ινηπφλ λα πσ ην εμήο. Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη δηθαηνχρνη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πξφζθιεζε είλαη ζηελ νπζία ην Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ, ε Αξρηεπηζθνπή,  θαη θάπνηνη άιινη θνξείο, αιιά πάληα 

αθνχ ιάβνπλ ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, φπσο 

πξνβιέπεη ν Αξραηνινγηθφο Νφκνο θαη κάιηζηα είλαη ζηνηρείν πνπ 

είλαη ζην πιαίζην ηνπ παξαδεθηνχ  ηεο αίηεζεο, ηεο ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο απηή ε πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε, 
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θαηαιαβαίλνπκε φηη δελ ζα αλαπηπρζεί θάπνηνο ηδηαίηεξνο 

αληαγσληζκφο  ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, δηφηη φιεο 

νη πξνηάζεηο ζα έρνπλ ζπκθσλεζεί ζε έλα επίπεδν πην πξηλ.  

 Άξα ε πξφηαζή καο είλαη λα κεηαβιεζεί ε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο απφ ζπγθξηηηθή ζε άκεζε.  

 Καη έλα ηειεπηαίν. Γξάηηνκαη ηεο επθαηξίαο εδψ, ηεο 

παξνπζίαο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Δπηηξνπήο, λα πσ ηα αθφινπζα.  

 πσο είλαη γλσζηφ, αθνχ είρακε αξρίζεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ησλ έξγσλ ηεο λέαο πεξηφδνπ, επήιζε ν πεξηνξηζκφο γηα ηα έξγα 

ππνδνκψλ πνιηηηζκνχ θαη ηνπξηζκνχ, ην αλψηαην φξην δειαδή ησλ 

πέληε εθαηνκκπξίσλ.  Αλαγθαζηήθακε ινηπφλ απφ έλα ζεκείν θαη 

κεηά λα αιιάμνπκε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, λα εθπνλήζνπκε,  λα 

ρξεκαηνδνηήζνπκε εθπφλεζε κειεηψλ, ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, κε 

βάζε απηφ ην φξην, θαη ηψξα κε ραξά βεβαίσο καζαίλνπκε φηη έρεη 

αξρίζεη κηα ζπδήηεζε γηα ηελ άξζε απηνχ ηνπ πεξηνξηζκνχ, ε νπνία 

ζα θαηαιήμεη, αλ θαηαιήμεη ζεηηθά πεξί ηνλ Απξίιην –  Μάην, αιιά 

θνβάκαη φηη ζα είλαη…  

ΟΜΗΛΖΣΡΗΑ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Π. ΝΣΑΖ:  Μπνξεί, θπξία Κσζηνπνχινπ, θαη ηφηε, λαη, ε θαιχηεξε 

πεξίπησζε, αιιά θνβάκαη φηη ζα είλαη  αξγά, δηφηη έρεη πξνρσξήζεη 

ε εμεηδίθεπζε, ζα πξνρσξήζνπλ νη  εληάμεηο, δελ κπνξνχκε λα 

πεξηκέλνπκε.  

 Θέισ λα ην πσ γηα λα ηνλίζσ φηη απηή ε ηζηνξία ήηαλ έλα 

θαθφ παξάδεηγκα δπζιεηηνπξγίαο θαη έιιεηςεο ζπληνληζκνχ κεηαμχ 

Δπηηξνπήο θαη εζληθψλ δηνηθήζεσλ, φρη κφλν ηεο Διιάδαο, 

παλεπξσπατθά. Καη θαιφ ζα είλαη σο θαθφ παξάδεηγκα λα γίλεη –  

εληφο εηζαγσγηθψλ –  κάζεκα, λα κελ επαλαιεθζεί απφ εδψ θαη 

πέξα.  

 Απηά ήζεια λα πσ. αο επραξηζηψ πνιχ θαη θαιή ζπλέρεηα.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ:  Παξαθαιψ.  

Μ. ΚΩΣΟΠΟΤΛΟΤ:  Δπραξηζηψ. Μαξία Κσζηνπνχινπ, απφ ηελ 

Δηδηθή Τπεξεζία ηξαηεγηθήο, ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο.  
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 Δγψ ζα επαλέιζσ,  δελ ζα κηιήζσ γηα ην ίδην ζέκα, ζα 

επαλέιζσ ζηε ζηξαηεγηθή έμππλεο εμεηδίθεπζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ έρνπλ αλαιεθζεί ζε εζληθφ επίπεδν ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή 

έμππλεο εμεηδίθεπζεο.  

 Θα ήζεια λα πσ φηη ζηηο 29 Ηνπλίνπ ηνπ 2015 ζπλεδξίαζε ην 

πκβνχιην ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο, πνπ δεκηνπξγήζεθε 

γηα πξψηε θνξά, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ 16 Γεληθνί Γξακκαηείο, θαη 

ε Έλσζε Πεξηθεξεηψλ Διιάδνο, ην νπνίν ελέθξηλε ηελ Δζληθή 

ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο θαη ην ζχλνιν ησλ… Καη έηζη 

καδί κε ηελ έγθξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ηξαηεγηθψλ, 

νινθιεξψζεθε νπζηαζηηθά ε δηεηήο δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη ε 

εθπιήξσζε ηεο ζρεηηθήο αηξεζηκφηεηαο, πνπ είρε θαη απηνδέζκεπζε 

ζην πξφγξακκα ηνπ ΔΠΑΝΔΚ θαη δελ επέηξεπε ηελ ελεξγνπνίεζε 

ησλ δξάζεσλ ηνπ ζεκαηηθνχ ζηφρνπ 1, δειαδή γηα ηα ζέκαηα 

έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο.  

 Δπίζεο ζα ήζεια λα πσ φηη κία πνπ κηιάκε γηα ηηο 

αηξεζηκφηεηεο, φηη νη Πεξηθέξεηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνρσξήζνπλ εξεπλεηηθέο ππνδνκέο, φηαλ νη ππνδνκέο απηέο 

εληάζζνληαη κέζα  ζην… ηξαηεγηθή ηεο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο ή έρνπλ ήδε επηιεγεί απφ ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή θαη 

ηηο επηιεγκέλεο είθνζη ππνδνκέο ηεο έξεπλαο απφ ηε ΓΓΔΣ.  

 Θα αλαθεξζεί ε θπξία  πειηψηε ζηε ζπλέρεηα ζρεηηθά κε 

απηφ ην ζέκα.  

 Δπίζεο, ζηα ζέκαηα ηεο δηαδηθαζίαο επηρεηξεκαηηθήο 

αλαθάιπςεο, ζηηο έληεθα Πεξηθέξεηεο έρνπλ νινθιεξσζεί πάλσ απφ 

65 ζπλαληήζεηο κε δηάθνξα εξγαζηήξηα επηρεηξεκαηηθήο 

αλαθάιπςεο, ζηνπο ηνκείο αγξνδηαηξνθήο θαηαξράο, ην νπνίν είλαη 

έλαο ηνκέαο πνπ έρνπλ επηιέμνπλ φιεο νη Πεξηθέξεηαο, αιιά ηνπ 

ηνπξηζκνχ, ηα πιηθά, ηελ πγεία, ελέξγεηα, πεξηβάιινλ, έλδπζε θαη 

ινηπά.  

 Έρεη εθδνζεί κέρξη ζήκεξα κία πξφζθιεζε απφ ηελ 

Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Διιάδαο. Τπάξρνπλ θαη άιιεο πξνζθιήζεηο 
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πνπ είλαη έηνηκεο θαη πνιχ ζχληνκα ζα δεκνζηεπηνχλ. Καη έρεη  

επίζεο δεκνζηεπηεί κηα πξφζθιεζε γηα ζέκαηα εξεπλεηηθψλ 

ππνδνκψλ απφ ηε Γπηηθή Μαθεδνλία. Τπάξρνπλ επίζεο άιιεο 

πξνζθιήζεηο πνπ εηνηκάδνληαη λα δεκνζηεπηνχλ.  

 Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή 

πινπνίεζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ηξαηεγηθψλ Έξεπλαο θαη 

Καηλνηνκίαο, ζπλαξηάηαη απφ έλα ζχλνιν πεξηνξηζκψλ, πνπ ε 

ππέξβαζε ησλ νπνίσλ απνηέιεζε θαη αληηθείκελν εληαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ, θαη απηφ ην ηνλίδσ, 

φηη ε ζπλεξγαζία ήηαλ εμαηξεηηθή, ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Πξνγξακκάησλ, αιιά θαη ησλ Τπεξεζηψλ ηεο 

Δζληθήο Αξρήο πληνληζκνχ.  

 Οη πεξηνξηζκνί απηνί αθνξνχζαλ θαηαξράο ην φηη νη 

αξκνδηφηεηα απηή γηα ηελ έθδνζε πξνζθιήζεσλ έξεπλαο θαη  

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο, δφζεθε γηα πξψηε θνξά 

ζηηο Πεξηθέξεηεο.  

 Σν δεχηεξν αθνξά ζηελ έιιεηςε εκπεηξίαο φζνλ αθνξά ζην 

ζρεδηαζκφ δξάζεσλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο θαη δξάζεσλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ απφ ηηο Πεξηθέξεηεο, νη νπνίεο κπνξεί λα είραλ θάπνηε 

ζην παξειζφλ, αιιά ην πιαίζην έρεη αιιάμεη θαη απηφ επίζεο 

ρξεηάζηεθε πνιχ ζπλεξγαζία κε ηελ θεληξηθή Τπεξεζία θαη ηελ 

ΔΤΚΔ, γηα λα μεπεξαζηνχλ δηάθνξα πξνβιήκαηα.  

 Άιιν δήηεκα αθνξνχζε ζηελ νινθιήξσζε ησλ  δηαδηθαζηψλ 

επηρεηξεκαηηθήο αλαθάιπςεο. Δπίζεο κηα θαηλνχξγηα δηαδηθαζία, 

κέζα απφ ηελ νπνία πξνέθππηαλ θαη νη πξνηεξαηφηεηεο θαη  νη 

δξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη κέζα ζηηο πξνζθιήζεηο.  

 Άιιν δήηεκα ήηαλ ε πξνζαξκνγή ηνπ πιεξνθνξηαθνχ  

ζπζηήκαηνο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ  

δηαδηθαζηψλ απηψλ εξγάζηεθαλ θαη εξγάδνληαη εληαηηθά ε Δηδηθή 

Τπεξεζία Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ ηεο ΔΑ θαη ε ΜΟΓ, ζε 

ζπλεξγαζία κε η ηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ.  
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 Καη ηέινο, ε έιιεηςε ηνπ Μεηξψνπ Αμηνινγεηψλ, πξνηάζεσλ 

ΔΣΑΚ ή πξνηάζεσλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζηηο Πεξηθέξεηεο. Αιιά 

θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ππήξρε κηα εηδηθή πξφβιεςε θαη 

ζπλεξγάζηεθε… νη Πεξηθέξεηεο ζπλεξγάζηεθαλ κε ηε ΓΓΔΣ, ε νπνία 

έρεη ήδε αληαπνθξηζεί ζε ζρεηηθά αηηήκαηα Πεξηθεξεηψλ.  

 Δηδηθφηεξα γηα ηα ζέκαηα ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο ζα 

αλαθεξζεί ε θπξία πειηψηε.  

 Θα ήζεια λα πσ επίζεο, λα ελεκεξψζσ φηη δεκηνπξγήζεθε, 

ζπζηάζεθε θαη ζπγθξνηήζεθε επηζήκσο ην Γίθηπν πληνληζκνχ γηα 

ηε ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015, θαη 

έρεη ζπλεδξηάζεη έσο ζήκεξα δχν θνξέο.  

 Καη ηέινο, λα αλαθεξζψ ζηελ επξσπατθή δηάζηαζε πνπ 

ππάξρεη ζην δήηεκα απηφ θαη  λα ζεκεηψζσ φηη παξακέλεη ακείσην 

θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ ζηξαηεγηθψλ 

έμππλεο εμεηδίθεπζεο, ην ελδηαθέξνλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

θαη ηε δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο, επξσπατθήο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

αλαθαιχςεσλ. Καη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπλεξγάδεηαη κε ην 

Ηλζηηηνχην ηεο, ην GRC, ην νπνίν κάιηζηα επέιεμαλ ηελ Αλαηνιηθή 

Μαθεδνλία –  Θξάθε ζε πηινηηθή δξάζε, κε ηε  ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, θαη ε δηαδηθαζία απηή θαη ε εκπεη ξία 

βνήζεζε θαη ηηο άιιεο Πεξηθέξεηεο λα κεηαθεξζεί απηή ε εκπεηξία 

γηα ηελ επηινγή ησλ πξνηεξαηνηήησλ.  

 Σν GRC έρεη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, ιεηηνπξγία ςεθηαθήο 

πιαηθφξκαο, δηνξγαλψλεη ζπλαληήζεηο, ζπλέδξηα θαη ηα ινηπά, θαη  

ζα ήηαλ ζθφπηκν νη Πεξηθέξεηεο λα ζπκκεηέρνπλ γηα λα 

επσθειεζνχλ απφ ηελ εκπεηξία απηή, θαη ζηηο πιαηθφξκεο 

ζπλεξγαζίαο, θαη ζηηο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλεη, θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ε ζπλεξγαζία απηή ζα πξέπεη λα απνζθνπεί πξσηίζησο 

ζηελ απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθή πινπνίεζεο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο, ε νπνία 
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απνηειεί αηδέληα νηθνλνκηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θάζε 

Πεξηθέξεηαο.  

 Σν κφλν πνπ κπνξνχκε λα πνχκε, αθνχζακε ηελ εμεηδίθεπζε 

πνπ πξνηείλεηαη, λνκίδσ φηη ήξζε ε ψξα θαη ε Πεξηθέξεηα ηεο 

Αηηηθήο λα πξνρσξήζεη ζε δεκνζίεπζε πξφζθιεζεο θαη λνκίδσ ε 

θπξία πειηψηε ζα κπνξνχζε λα ζπκπιεξψζεη γηα ηελ Δζληθή 

ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο.  

 Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ:  Δπραξηζηνχκε θαη εκείο ηδηαίηεξα ηελ θπξία  

Κσζηνπνχινπ.  

 Κπξία πειηψηε.  

ΠΖΛΗΩΣΖ:  Δπραξηζηψ πνιχ. πειηψηε,  φπσο είπαηε, απφ ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο.  

 πκπιεξψλνληαο απηά πνπ είπε ε θπξία Κσζηνπνχινπ, ζα 

ήζεια λα ζαο θάλσ κηα ζχληνκε ελεκέξσζε γηα ην πνχ 

βξηζθφκαζηε σο πξνο ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηεο Δζληθήο 

ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο, γηα ηελ νπνία αξκνδηφηεηα… ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζή ηεο έρεη αξκνδηφηεηα ε Τπεξεζία 

καο.  

 πσο αλαθέξζεθε, ε Δζληθή ηξαηεγηθή έρεη ήδε εγθξηζεί 

απφ ην πεξαζκέλν θαινθαίξη. Ο ζρεδηαζκφο ηεο θαη ε εμεηδίθεπζή 

ηεο ζηεξίρηεθε ζηε δηαδηθαζία ηεο επηρεηξεκαηηθήο αλαθάιπςεο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελεξγνπνίεζε θαη ιεηηνπξγία νθηψ πιαηθνξκψλ 

θαηλνηνκίαο, ζε ηζάξηζκνπο, ζηνπο ηζάξηζκνπο ηνκείο 

πξνηεξαηφηεηαο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο, νη νπνίνη είλαη θαη 

ηαπηφζεκνη κε ηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο.  

 Έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην 2013 κέρξη θαη ζήκεξα, 

δχν θχθινη επηρεηξεκαηηθήο αλαθάιπςεο ζην εζληθφ επίπεδν, κέζα 

φπσο είπακε απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ πιαηθνξκψλ.  

 Ο πξψηνο θχθινο αλάδεημε ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ έξεπλα θαη 

ηελ θαηλνηνκία ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο νθηψ ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο 
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θαη θαηέιεμε ζε ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ελζσκαηψζεθαλ ζηελ 

Δζληθή ηξαηεγηθή θαη εηδηθφηεξα  ζην Παξάξηεκα 2 απηήο, πνπ 

βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα καο.  

Ο δεχηεξνο θχθινο, πνπ μεθίλεζε ην 2015, νξγαλψζεθε 

θαιχηεξα κέζα απφ ηε ζεζκνζέηεζε ζπκβνπιεπηηθψλ νκάδσλ γηα 

θάζε κία απφ ηηο πιαηθφξκεο. Οη ζπκβνπιεπηηθέο απηέο νκάδεο 

είραλ κηα εθπξνζψπεζε απφ φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ ζπγθξνηνχλ 

ην νηθνζχζηεκα θαηλνηνκίαο ζε θάζε ηνκέα θαη ζπγθεθξηκέλα απφ 

εκπεηξνγλψκνλεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, απφ ηνπο εξεπλεηηθνχο 

θνξείο θαη ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα θαη ΣΔΗ, επίζεο θαη απφ άιινπο 

νξγαληζκνχο ή ρξεκαηνδνηηθνχο κεραληζκνχο πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ αλάδεημε θαηλνηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ  γηα θάζε έλαλ απφ 

ηνπο νθηψ ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο.  

Δηδηθφηεξα, ε δηαδηθαζία αλάδεημεο ησλ πξνηεξαηνηήησλ είρε 

σο εμήο. Ζ ζπκβνπιεπηηθή νκάδα ζρεδίαδε, επεμεξγαδφηαλ κηα 

εηζήγεζε, ηελ νπνία ζηε ζπλέρεηα παξνπζίαδε ζηελ νινκέιεηα ηεο 

πιαηθφξκαο  ζε αλνηρηή  εθδήισζε θαη ζηε ζπλέρεηα γηλφηαλ θαη κηα 

ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε, έηζη ψζηε λα έρνπκε ηε κεγαιχηεξε 

δπλαηή ζπκκεηνρή stakeholders ζηελ φιε δηαδηθαζία, κε ζηφρν λα 

νξηζηηθνπνηεζνχλ πηα νη πξνηεξαηφηεηεο νη ζεκαηηθέο θαη εηδηθφηεξα 

λα εμεηδηθεπηεί ην πεξηερφκελν ην ζεκαηηθφ ησλ πξνθεξχμεψλ καο.  

Γηα ηελ αθξίβεηα, ζηηο εθδειψζεηο απηέο ησλ πιαηθνξκψλ 

ζπκκεηείραλ πεξίπνπ 860 εκπεηξνγλψκνλεο, απφ ηνπο νπνίνπο 

πεξίπνπ νη 300 πξνέξρνληαλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο, γχξσ ζηνπο 430 

απφ εξεπλεηηθνχο θνξείο θαη παλεπηζηήκ ηα θαη νη ππφινηπνη απφ 

Πεξηθέξεηεο, ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία, αιιά θαη επηζηήκνλεο ηδηψηεο.  

Έηζη ινηπφλ ζρεδηάζακε θαη έρνπκε θαηαιήμεη ζην ζεκαηηθφ 

πεξηερφκελν ηεο ζεκαληηθφηεξεο πξνθήξπμεο πνπ ήδε έρεη 

πξνδεκνζηεπηεί απφ ηελ Τπεξεζία καο, ηελ ΔΤΓΔ ΔΣΑΚ 

ζπγθεθξηκέλα, θαη είλαη ε εληαία δξάζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ 

ηηηινθνξείηαη «Δξεπλψ, Γεκηνπξγψ, Καηλνηνκψ».  
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Δίλαη κηα δξάζε χςνπο - δεκφζηαο δαπάλεο - 280 

εθαηνκκπξίσλ επξψ, πνπ έρεη ηξεηο παξεκβάζεηο. Ζ πξψηε αθνξά 

έξεπλα θαη θαηλνηνκία ζε κηθξνκεζαίεο επηρε ηξήζεηο, ε δεχηεξε 

είλαη ζπλεξγαηηθά έξγα αλάκεζα ζε παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθνχο 

θνξείο θαη επηρεηξήζεηο, θαη ε ηξίηε παξέκβαζε αθνξά ηελ 

αμηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ.  

πσο είπακε, είλαη πξνδεκνζηεπκέλε ήδε ε δξάζε θαη 

πξφθεηηαη ζχληνκα λα πξνθεξπρηεί. Ζ δξάζε απηή ζα πινπνηεζεί ζε 

ηξεηο θχθινπο, απφ ηνπο νπνίνπο ν πξψηνο έρεη δεκφζηα δαπάλε 

126 εθαηνκκχξηα επξψ.  

Σαπηφρξνλα έρνπλ πξνδεκνζηεπηεί θαη ηξεηο εηδηθέο δξάζεηο, 

ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ κηα είλαη ε 

πδαηνθαιιηέξγεηα, κηα εηδηθή δξάζε γηα ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα. 

Δηδηθή δξάζε γηα ηα βηνκεραληθά πιηθά θαη ηηο θαηαζθεπέο θαη 

επίζεο κηα εηδηθή δξάζε γηα ηελ αλνηρηή θαηλνηνκία ζηνλ πνιηηηζκφ. 

Οη ηξεηο καδί εηδηθέο δξάζεηο έρνπλ κηα δεκφζηα δαπάλε ηεο ηάμεο 

ησλ 30 εθαηνκκπξίσλ επξψ.  

Δπίζεο πξνδεκνζηεπκέλεο ππάξρνπλ θαη δξάζεηο δηεζλνχο 

θαη επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο, ηα ιεγφκελα ERA NETS , αιιά θαη 

δηαθξαηηθέο ζπλεξγαζίεο, κεηαμχ Διιάδαο, Ρσζίαο, Γεξκαλίαο, 

Ηζξαήι θαη Κίλαο, ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 37 εθαηνκκχξηα 

επξψ.  

Δπίζεο έρνπλ εμεηδηθεπηεί ζηελ ηειεπηαία… ζηε δεχηεξε  

ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠΑΝΔΚ, θαη 

πεξίπνπ έμη λέεο δξάζεηο, δεκφζηαο δαπάλεο 161 εθαηνκκπξίσλ 

επξψλ, νη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο νπνίεο αθνξνχλ cluster 

θαηλνηνκίαο, λενθπείο επηρεηξήζεηο έληαζεο γλψζεο, θαηλνηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο, startups, spinoff , spinout , θέληξα ηθαλφηεηαο θαη 

επίζεο ην seal of excellence , δειαδή ζθξαγίδα αξηζηείαο, έηζη 

ψζηε λα κπνξνχκε απφ δηαξζξσηηθά θνλδχιηα λα ρξεκαηνδνηνχκε 

εηαηξείεο πνπ έρνπλ πεηχρεη ζην SME Instrument ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο.  
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Σψξα, ζα ήζεια λα ηνλίζσ φηη ππάξρεη πνιχ κεγάιε αλάγθε 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ησλ Τπεξεζηψλ ζε 

εζληθφ επίπεδν, δεδνκέλνπ φηη αλ θαη ε Αηηηθή ζπγθεληξψλεη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ ηεο ρψξαο , αιιά θαη 

ηε κεγαιχηεξε δπλακηθφηεηαο θαηλνηνκηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ην 

εζληθφ ζθέινο, εηδηθφηεξα ζην ΔΠΑΝΔΚ, ζε φηη αθνξά ηελ έξεπλα, 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία, ππνρξεκαηνδνηείηαη ζε 

ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο απνξξφθεζεο πνπ έρεη ε Πεξηθέξεηα . 

Έηζη ινηπφλ ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπκε φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξε ζπλέξγηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα γηα ηελ πην 

απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ δξάζεψλ καο, αιιά θαη ηελ 

απνθπγή δηπινρξεκαηνδνηήζεσλ ησλ ίδησλ νκάδσλ.  

Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ:  Καη εκείο επραξηζηνχκε ηελ θπξία πειηψηε.  

 Παξαθαιψ.  

Ν. ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ:  Νίθνο Καξαγεσξγίνπ, απφ ην χλδεζκν 

Βηνκεραληψλ Αηηηθήο –  Πεηξαηψο, ΒΑΠ.  

 Θα είκαη επηγξακκαηηθφο. Ζ αλάγθε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ επελδχζεσλ, είλαη 

επηηαθηηθή. Ζ αλάπηπμε κέζσ ησλ επελδχζεσλ είλαη κνλφδξνκνο. 

Οη επζχλεο καο γηα επελδπηηθέο δξάζεηο βαξχλνπλ θαη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο θαη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ Πνιηηεία.  

 Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ απνηεινχλ 

αληηθείκελν πνιηηηθήο κε ηδηαί ηεξε ζεκαζία θαη πξνο ηνχην ην έξγν 

ηεο Πεξηθέξεηαο ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ζηνλ ηνκέα απηφλ.  

 Απφ ηελ πιεπξά ηεο βηνκεραλίαο δεηνχκε, πξψηνλ, 

εληνλφηεξν θαη νπζηαζηηθφηεξν δηάινγν κε ηελ Πεξηθέξεηα ζε φια  

ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο επελδχζε ηο.  

 Γεχηεξνλ. Ρχζκηζε ησλ εθθξεκνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

πνιηηηθή γηα ηα επηρεηξεκαηηθά πάξθα, παξαδείγκαηνο ράξηλ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ΒΗΟΠΑ Άλσ Ληνζίσλ, νινθιήξσζε Πάξθνπ 

Βακβαθηάο Διεπζίλαο, Αζπξνπχξγνπ, γηα ρσξνηαμηθέο 
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εθθξεκφηεηεο ζηνλ Διαηψλα, γηα  ηε Γπηηθή Αηηηθή θαη αιινχ. 

Δθθξεκνχλ πνιιά ρξφληα.  

 πγθεθξηκέλα γηα ηα επηρεηξεκαηηθά πάξθα, γηα ηε Γπηηθή 

Αηηηθή δεηνχκε ηελ έληαμε ζην ΠΔΠ Αηηηθήο ησλ Βηνηερληθψλ 

Πάξθσλ Άλσ Ληνζίσλ, Αζπξνπχξγνπ, Μεγάξσλ, Διεπζίλνο. Σνλ 

αλαζρεδηαζκφ θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο ηεο 

Γπηηθήο Αηηηθήο, ηελ πξνψζεζε ησλ Οινθιεξσκέλσλ Υσξηθψλ 

Δπελδχζεσλ, σο εξγαιείν ρξεκαηνδφηεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο 

Γπηηθήο Αηηηθήο.  

 εκεηψζηε φηη ζηελ Αηηηθή, φπσο θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, 

είλαη ην 50% ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα. 

Δίλαη ινηπφλ έλα πάξα πνιχ ζεκαληηθφ έξγν, λα εληζρπζεί απηή ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, γηαηί παξάγεη εθείλεο ηηο ππεξαμίεο νη νπνίεο 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε κέζσ επελδχζεσλ θαη ηεο 

αλεξγίαο, αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ΑΔΠ.  

 Γηακφξθσζε πξνυπνζέζεσλ γηα κφληκν δηάινγν κε ηε 

βηνκεραλία θαη άιιεο επηρεηξεκαηηθέο νξγαλψζεηο.  

 Δηζεγήζεηο θαη παξεκβάζεηο γηα θαηάξγεζε αληηθηλήηξσλ θαη 

βηνκεραληθψλ εκπινθψλ ζε επελδπηηθέο δηαδηθαζίεο.  

 Θεσξνχκε θαη ην έρνπκε δειψζεη πνιιέο θνξέο, φηη ην έξγν 

ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη ζεκαληηθφ, θαζψο θαη νη πξνζπάζεηεο θαη 

θηινδνμίεο ηεο γηα αθφκα κεγαιχηεξε ζεηηθή παξέκβαζε ζηελ 

νηθνλνκία είλαη επηβεβιεκέλεο.  

 Βνεζήζηε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, βνεζήζηε ηελ πγηή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, θάλνληαο θάπνηα πξάγκαηα, ζε ζπλερή 

δηάινγν, αθνχζηε η ηο πξνηάζεηο καο, αθνχζηε ηα ζεκεία ηα νπνία 

αθνξνχλ ηελ Πεξηθέξεηα. Δίκαζηε ππνζηεξηθηέο, ππνζηεξηθηέο… 

δελ ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε αιιηψο, κε ηελ Πεξηθέξεηα, θαη 

πηζηεχνπκε φηη θαη κέρξη ηψξα ν δηάινγνο ήηαλ επνηθνδνκεηηθφο, 

αιιά πξέπεη θαη  λα ζπλερηζηεί θαη λα γίλνπλ ηαρχηεξεο νη 

δηαδηθαζίεο γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ.  

 Δπραξηζηψ.  
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ:  Καη εκείο επραξηζηνχκε ηνλ εθπξφζσπν ηνπ 

ΒΑΠ. Βεβαίσο έρνπκε ζεκεηψζεη θαη φια απηά ηα νπνία είπαηε.  

 Παξαθαιψ.  

Γ. ΠΑΠΑΡΗΓΟΤ:  Καιεκέξα ζαο θαη απφ εκέλα. Γηψηα Παπαξίδνπ, 

Αληηπξφεδξνο ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ. Δπραξηζηνχκε θαη γηα ηελ πξφζθιεζε.  

 Δγψ ζέισ λα θάλσ ηέζζεξηο πην γεληθέο παξαηεξήζεηο, παξ’ 

φιν πνπ θάπνηα πξάγκαηα εηπψζεθαλ, αιιά λα είκαζηε ιίγν 

μεθάζαξνη.  

 Δπεηδή ζε φια ηα ΠΔΠ ππάξρνπλ πεξίπνπ παξφκνηεο αλ 

ζέιεηε εμεηδηθεχζεηο θαη είλαη επφκελν, πνιχ πηζαλφλ ην ΠΔΠ 

Αηηηθήο λα έρεη πνιχ πεξηζζφηεξε δπλαηφηεηα λα εθηειέζεη 

δηάθνξεο δξάζεηο, νχησο ή άιισο έρεη θαη πνιχ πεξηζζφηεξν 

ελδηαθέξνλ βιέπνληαο θαη ηνλ θφζκν πνπ είλαη ζήκεξα εδψ, ζε 

ζρέζε κε φια ηα ππφινηπα ΠΔΠ. Απιψο νξηζκέλα πξάγκαηα επεηδή 

είλαη πην γεληθά, ζα έπξεπε λα ηα δνχκε πην πξνζεθηηθά.  

 Σν έλα ζέκα απφ απηά είλαη νπσζδήπνηε ην ζέκα ηεο 

έξεπλαο, πνπ ζα πξέπεη λα εί λαη ηειείσο μεθάζαξν φηη ζε επίπεδν 

ηνπιάρηζηνλ ΠΔΠ θαη Σνκεαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη πηζηεχσ φηη θαη 

ν θχξηνο Κνξθνιήο δελ ζα δηαθσλήζεη ζε απηφ, δελ κηιάκε γηα 

ρξεκαηνδφηεζε βαζηθήο έξεπλαο, αιιά εθαξκνζκέλεο, θαζαξά 

εθαξκνζκέλεο. Γηα απηφ λα κελ… ζα πξέπεη θαη ε νπνηαδήπνηε 

ρξεκαηνδφηεζε πξνο ΑΔΗ θαη ΣΔΗ, λα είλαη ζε ζπλεξγαζία κε 

θάπνηα επηρείξεζε, ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζε θάπνην πξντφλ ή 

ππεξεζία, ην νπνίν λα πάξεη θαη θάπνηα παηέληα. Γηφηη φπσο μέξεηε 

έρνπκε ηεξάζηην πξφβιεκα ζε απηφ ην θνκκάηη ζηελ Διιάδα.  Πάκε 

πάξα πνιχ θαιά ζηελ έξεπλα. ηηο παηέληεο είκαζηε ηειεπηαίνη ησλ 

ηειεπηαίσλ.  

 Άξα εθεί ζα πξέπεη νπσζδήπνηε, ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν 

ησλ ΠΔΠ, λα έρνπκε πνιχ κεγάιε πξνζνρή.  
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 Έλα δεχηεξν ζέκα, είλαη ην ζέκα ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ 

θαη δελ ζέισ λα αλαθεξζψ ζπγθεθξηκέλα ζε δηάθνξεο δξάζεηο. 

Θέισ λα πσ θάηη πην γεληθφ.  

 Δπεηδή ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο κέρξη ηψξα ηηο θνηηνχζακε 

θεληξηθά θαη ηψξα έρνπλ πάεη ζηα ΠΔΠ, θαη επεηδή νη θξαηηθέο 

εληζρχζεηο εθ ησλ πξαγκάησλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ δξάζεσλ 

αθνξνχλ κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, άζρεηα κε ην πνηα, ζε πνηα 

θξαηηθή ελίζρπζε, ζε πνηα δξάζε αλαθεξφκαζηε, ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη πάξα πνιχ θαιφο ζπληνληζκφο, δηφηη νη επηρεηξήζεηο δελ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα νη δηθαηνχρνη λα παίξλνπλ ην νπνηνδήπνηε 

πνζνζηφ δηθαηνχληαη απφ  ηελ ελίζρπζε κεηά απφ δχν, ηξία ή 

ηέζζεξα ρξφληα.  

 Γελ ππάξρεη ηέηνηα  δπλαηφηεηα θαη φπσο θαηαιαβαίλεηε, 

απηφ ην πξάγκα δελ σθειεί ηνπο δηθαηνχρνπο νη νπνίνη πξαγκαηηθά 

πινπνηνχλ θάπνηεο δξάζεηο. Δθεί ζα πξέπεη λα έρεηε πνιχ κεγάιε 

πξνζνρή. Αλ δελ είλαη θαιά ζηεκέλνο νξγαληζκφο, λα 

πξνρσξήζνπλ νη αμηνινγήζνπλ, λα πξνρσξήζνπλ ηα πάληα, λα 

ππάξρνπλ ηα θνλδχιηα δηαζέζηκα, κελ πξνρσξήζεηε ζε δξάζεηο 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. Τπνθέξεη πάξα πνιχ απηή ηε ζηηγκή ν 

θφζκνο πάλσ ζε απηφ ην θνκκάηη.  

 Δπεηδή δελ ππάξρνπλ πνιχ ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πνπ λα 

αθνξνχλ θαη ζηελ έμππλε εμεηδίθεπζε, ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ζε 

επίπεδν ηερλνινγίαο, πάξα πνιιά απφ ηα ζέκαηα ζηα νπνία 

αλαθεξζήθαηε, είλαη αδχλαηνλ λα γίλνπλ ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηεο 

ηερλνινγίαο. Άξα πξνζέμηε ιίγν ζην λα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο θαη ζπλεηζθνξάο ηεο ηερλνινγίαο ζην κεγαιχηεξν 

δπλαηφλ πιαθφλ ζηηο δηάθνξεο δξάζεηο. ε θάπνηεο φπσο είλαη ε 

θαηλνηνκία, είλαη αδχλαηνλ λα θάλεηο θάηη ρσξίο ηερλνινγία. Αιιά 

θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ππφινηπεο πξέπεη λα είλαη  θνκκάηη 

ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ.  

 Καη ηέινο, φπσο πνιχ ζσζηά είπαηε, έρνπκε αθφκα ηελ 

αηξεζηκφηεηα ζην θνκκάηη ην θαζαξφ ησλ ΣΠΔ. Απηφ ην νπνίν ζαο 
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πξνηείλνπκε θαη εκείο σο ΔΠΔ, είλαη φηη κφιηο αξζεί ε 

αηξεζηκφηεηα, ειπίδνπκε, ε Γεληθή Γξακκαηεία κε ηελ ν πνία 

ζπλεξγαδφκαζηε, Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, δνπιεχεη πνιχ πάλσ ζε απηή 

ηελ θαηεχζπλζε, ν θχξηνο Σαθχιιεο, είλαη θαη ν εθπξφζσπνο εδψ,  

θχξηνο αξξήο, κπνξεί λα ζαο πεη αλ ζέιεηε θάηη παξαπάλσ.  

 Απηφ ην νπνίν πξνηείλνπκε εκείο, είλαη κε ην πνπ ζα  αξζεί ε 

αηξεζηκφηεηα, λα θάλνπκε κηα πην ζπγθεθξηκέλε ζπλάληεζε, καδί 

θαη κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, θαη κε ηε 

Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα, θαη κε ην ΔΠΑΝΔΚ, ψζηε λα 

κπνξέζνπκε λα εμεηδηθεχζνπκε θαη λα απνξξνθεζνχλ απηά ηα 

ρξήκαηα ηα νπνία έρεηε βάιε η εθεί, ζηελ θαιχηεξε δπλαηφλ 

θαηεχζπλζε.  

 Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ:  Καη εκείο επραξηζηνχκε.  

 Παξαθαιψ.  

Κ. ΛΗΑΠΖ:  Ληάπεο Κψζηαο, απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην.  

 Να ζαο θαιεκεξίζσ θαη εγψ θαη λα επρεζψ λα έρεη 

απνηέιεζκα θαη ε ζεκεξηλή καο Δπηηξνπή, φπσο  επίζεο λα επρεζψ 

θαη εγψ θαη επειπηζηψ φηη ζα έρεη απηφ απνηέιεζκα ην έξγν πνπ 

θάλνπκε ζηνλ πνιίηε θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα.  

 Σξία πξάγκαηα ζα  ζεκεηψζσ γηα ηνπο ηξεηο πξψηνπο άμνλεο, 

πνπ αθνξνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.  

 Δδψ βιέπσ ηνλίδεηαη θαη ζηηο ηξεη ο πεξηπηψζεηο φηη κηινχκε 

γηα ζηήξημε, ελίζρπζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Δπειπηζηψ 

θαη πηζηεχσ φηη πξαγκαηηθά απηνί νη πφξνη ζα θαηεπζπλζνχλ ζηνλ 

ηνκέα απηφλ θαη πξαγκαηηθά ζα θηάζνπλ, φπσο είπε θαη ε θπξία 

Παπαξίδνπ, ζηελ ηειηθή επηρείξεζε, ζην ηειη θφ πξντφλ. Γηα λα κε 

ζπκβεί απηφ πνπ ππνλφεζε ε θπξία πειηψηε, πνιιέο θνξέο 

ηξέρνπλ πξνγξάκκαηα θαη δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε ζηα δεηήκαηα 

απηά, κε ηελ έλλνηα φηη αληί λα πάεη ζηε κηθξνκεζαία επηρείξεζε, 

κπνξεί ν πφξνο λα θηάζεη λα πάεη ζε θάπνηα εξεπλεηηθά η δξχκαηα 

θαη κφλν ζε απηά. Άξα εθφζνλ ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα, θαιφ είλαη 
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λα θαηεπζπλζνχλ ζα ιέγακε ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, 

δεδνκέλνπ φηη είλαη πεξίπνπ 200 εθαηνκκχξηα, θαη 200 εθαηνκκχξηα 

είλαη ζεκαληηθφο πφξνο ζηελ επνρή απηή γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα.  

 Γηα ηνλ άμνλα 1, ράξεθα ζήκεξα πνπ έξρεηαη κηα λέα 

πξφζθιεζε θαη πηζηεχσ φηη απηή ε  πξφζθιεζε πξαγκαηηθά ζα 

αθνξά ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ζα θηάζεη ζηελ αγνξά.  

 Γηα ηνλ άμνλα 3, εδψ βιέπσ είλαη 132 εθαηνκκχξηα, δελ 

πεξπαηάεη. Θα ζέιακε λα έρνπκε κηα εηθφλα γηαηί ππάξρεη απηή ε 

πζηέξεζε, δεδνκέλνπ φηη είλαη  πεξίπνπ ην 12 -13% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ , θαη είλαη ζεκαληηθνί νη πφξνη ζα ιέγακε θαη γηα 

ηελ αγνξά θαη γηα ηνπο επαγγεικαηίεο.  

 Με απηά ινηπφλ, ζέισ λα επραξηζηήζσ θαη πάιη.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ:  Θα ήζειε ν θχξηνο Κνξθνιήο λα θάλεη έλα 

ζρφιην, κηα παξαηήξεζε.  

ΚΟΡΚΟΛΖ:  Κπξίσο πξνο ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ θαη ησλ επηκειεηεξίσλ. Να πνχκε ην εμήο. ηη ε ζχλδεζε 

έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, έρεη θεληξηθφ 

ξφιν, φπσο βιέπεηε, ζην ΔΠΑ. Οη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη θαη απφ 

ηα Πεξηθεξεηαθά θαη απφ ηα Σνκεαθά Πξνγξάκκαηα, είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθνί. Άξα ε πξνζθνξά πφξσλ, λα ην πσ έηζη απιά, δελ 

ηίζεηαη… γηα ηελ πξνζθνξά πφξσλ δελ ηίζεηαη δήηεκα.  

 Δδψ πξέπεη λα ζθεθηνχκε ιίγν  θαη απφ ηε κεξηά ζαο θπξίσο 

κε ηα κέιε ζαο, ηε δήηεζε. Δγψ είκαη εμαηξεηηθά αλήζπρνο γηα ηε 

δήηεζε θαη καθάξη ε δήηεζε λα ππάξρεη θαη ηφηε, κφλν ηφηε, ζα 

έρνπκε θαη αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ. Καη ελλνψ δήηεζε φηη πξέπεη νη 

πξνηάζεηο, ε πνηφηεηα ησλ πξνηάζεσλ, λα ζπλάδεη κε ηνλ ζθνπφ 

ησλ πξνζθιήζεσλ. Καη απηφ είλαη ην δχζθνιν ζεκείν γηα εκέλα  ζην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.  

Άξα δελ είλαη ζέκα αλ ηα ιεθηά πάλε πξαγκαηηθά ζηελ 

επηρείξεζε. Γηα εθεί είλαη ηα ρξήκαηα, εθεί ζηνρεχνπλ νη 

πξνζθιήζεηο. Πξνθαλψο ηα ρξήκαηα πνπ  δίλεη ην ΔΠΑ, εδψ 
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ππάξρεη κηα εηεξνβαξήο ζρέζε ππέξ ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη  

θαζφινπ γηα ηε γεληθή έξεπλα. Γηα εκέλα απηφ είλαη κεηνλέθηεκα. Ζ 

θπβέξλεζε πξνζπαζεί κε άιιν ηξφπν λα επηιχζεη απηφ ην δήηεκα, 

φπσο παξάδεηγκα κε ην λέν Σακείν γηα ηελ Έξεπ λα θαη ηελ 

Αλάπηπμε ηνπ Τπνπξγείνπ. Αιιά ζε φηη αθνξά ινηπφλ ην ΔΠΑ, ε 

ζηφρεπζε είλαη ε επηρείξεζε, άξα εδψ ζέινπκε θαιέο πξνηάζεηο 

απφ ηε ζχλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηελ επηρείξεζε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ:  Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Κνξθνιή.  

 Παξαθαιψ.  

Δ. ΚΑΪΛΑ:  Δίκαη ε Δχε Κάηια, απφ ηελ Δπηηειηθή ηνπ Σνκέα 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο.  

 Καηαξρήλ ζα ήζεια θαη εγψ λα  επραξηζηήζσ ηε Γηαρεηξηζηηθή 

θαη ηελ Πεξηθέξεηα, γηα ηε δνπιεηά πνπ έρνπλ θάλεη κέρξη ζηηγκήο, 

γηα ηηο δξάζεηο ηνπ ζεκαηηθνχ ζηφρνπ 9, νη νπνίεο αθνξνχλ 

νπζηαζηηθά ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηε δεκηνπξγία 

ζπλζεθψλ γηα θνηλσληθή έληαμε. Γειαδή αθνξνχλ ηηο πην επάισηεο 

θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ, απηέο πνπ πξαγκαηηθά πιήηηνληαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηε ζεκεξηλή θξίζε.  

 Θα ήζεια ινηπφλ λα παξαθαιέζσ, ππεξβάιινληαο εαπηνχο ε 

Γηαρεηξηζηηθή λα δψζεη έλα αθφκε κεγαιχηεξν βάξνο ζηελ 

επίζπεπζε δηαδηθαζηψλ γηα ηηο δχν βαζηθέο δξάζεηο, ηνπο δχν 

βαζηθνχο ηνκείο δξάζεσλ απηνχ ηνπ ζεκαηηθνχ ζηφρνπ . Σν πξψην 

είλαη ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο, πνπ είλαη ε θαηλνχξγηα δν κή φπνπ ζα 

πεγαίλεη ζε θάζε Γήκν ν δηθαηνχρνο, δελ ζα ρξεηάδεηαη λα 

ελεκεξψλεηαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο γηα ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα 

θαη ηνπο θνξείο πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ αλάγθεο ηνπ. Καη ηα 

Κέληξα Κνηλφηεηαο, έρεη βγεη ε πξφζθιεζε, έρνπλ κηα άκεζε 

αμηνιφγεζε. Γελ ηίζεληαη ζε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε.  

 Θα παξαθαινχζα ινηπφλ πάξα πνιχ, μέξνληαο φηη νη Γήκνη 

έρνπλ παξνπζηάζεη ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε, νξηζκέλνη Γήκνη έρνπλ 

παξνπζηάζεη ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζην λα ππνβάιινπλ ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο, ζα παξαθαινχζα λα επ ηζπεχζνπκε φζν ην δπλαηφλ 
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πεξηζζφηεξν απηφ, ηελ έληαμε δειαδή ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο, 

γηαηί νπζηαζηηθά είλαη πξνυπφζεζε γηα λα μεθηλήζεη απφ ηηο αξρέο 

ηνπ ’17, φπσο ην έρνπκε ζρεδηάζεη, ε εθαξκνγή ηνπ θνηλσληθνχ 

εηζνδήκαηνο αιιειεγγχεο, πνπ είλαη ε κεηεμέι ημε ηνπ ειάρηζηνπ 

εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο πνπ ιέγακε, αιιά είλαη πξνυπφζεζε θαη 

γηα λα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ν κεραληζκφο παξαθνινχζεζεο, 

ζπληνληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο φισλ ησλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ 

θνηλσληθήο έληαμεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο πνπ απηή ηε ζηηγκή  

βάδνπκε κπξνζηά θαη ζα ιεηηνπξγήζεη θαη απηφο απφ ηηο αξρέο ηνπ 

’17.  

 Καη ην δεχηεξν θνκκάηη είλαη απηφ πνπ ιέκε δνκέο 

αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο, πνπ είλαη νπζηαζηηθά ηα θνηλσληθά 

παληνπσιεία, ηα θνηλσληθά θαξκαθεία θαη ηα ινηπά. Δθεί είλαη 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε. Τπήξμε έλα πξφβιεκα, γηαηί φπσο 

δηαβάζακε θαη ζην report , ζηελ αλαθνξά, ζηελ έθζεζε, ππήξμαλ 

πάξα πνιιέο πξνηάζεηο απφ φινπο ηνπο Γήκνπο, θξίζεθαλ θάπνηνη 

Γήκνη λα πάξνπλ θαη ηηο ηξεηο απηέο δνκέο, κε απνηέιεζκα θάπνηνη 

άιινη φπνπ ιεηηνπξγνχζαλ ήδε ηέηνηεο δνκέο απφ ην ’07 - ’13, λα κελ 

έρνπλ πάξεη.  

 Υαηξεηίδνπκε ινηπφλ πνιχ ζεηηθά ην φηη ζα ππάξμεη κηα 

θαηλνχξγηα εμεηδίθεπζε ψζηε θαη νη άιινη Γήκνη πνπ έκεηλαλ εθηφο 

ηεο πξψηεο αμηνιφγεζεο, λα κπνξέζνπλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

ηνπιάρηζηνλ κία απφ απηέο  ηηο βαζηθέο δνκέο αληηκεηψπηζεο ηεο 

θηψρεηαο.  

 Καη λα πσ βέβαηα φηη εκείο απφ ην Τπνπξγείν είρακε 

θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε απφ ηε ιήμε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ΔΠΑ ηνλ επηέκβξε ηνπ ’15, κέρξη ηψξα πνπ ζα 

κπνπλ νη λέεο δνκέο ζην λέν ΔΠΑ, λα κελ ππάξμεη δηαθνπή ηεο 

ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ δνκψλ, πνπ ηηο ζεσξνχκε πάξα πνιχ 

ζεκαληηθέο.  

 Κάλακε ηξεηο δηαδνρηθέο παξαηάζεηο θαιχπηνληαο απφ 

εζληθνχο πφξνπο. Γελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη πεξαηηέξσ παξάηαζε. 
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Λνηπφλ, ζα παξαθαιέζσ πάξα πνιχ φζν κπνξνχλ νη ζπλάδ ειθνη 

απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή, λα επηζπεχζνπκε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο, 

ηνπιάρηζηνλ λα κελ ππάξρεη κεγάιν θελφ θαη λα κελ κείλνπλ πνιινί 

σθεινχκελνη ζηνλ αέξα.  

 Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ:  Παξαθαιψ.  

ΟΜΗΛΖΣΖ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ:  Βεβαίσο.  

 Παξαθαιψ, ε θπξία έρεη ην ιφγν.  

Μ. ΥΡΗΣΟΦΖ:  Καιεκέξα. Ολνκάδνκαη Υξηζηνθή Μαξίιε, 

εθπξνζσπψ ηελ Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία.  

 Ζ θαιή ζπλεξγαζία ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο κε ηε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή είλαη πηα παγησκέλε. Απιά ήζεια λα θάλσ 

θάπνηεο επηζεκάλζεηο ζε ζπλέρεηα ησλ φζσλ έρνπλ ήδε ιερζεί.  

 Ήζεια λα πσ φηη φζνλ αθνξά δξάζεηο ηερλνινγίαο θαη 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ζηηο επηιέμηκεο δαπάλεο θαιφ είλαη θάζε 

θνξά λα εληάζζνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε θάπνησλ 

εχινγσλ πξνζαξκνγψλ, νχησο ψζηε λα κελ απνθιείνληαη άηνκα κε 

αλαπεξία θαη λα κελ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ φπνηα εχινγε 

πξνζαξκνγή κε ίδηα κέζα.  

 Έρεηε ππφςε ζαο φηη ηδηαίηεξα ζην θνκκάηη ησλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ, φηαλ αξρίζνπλ λα βγαίλνπλ νη πξνζθιήζεηο, ζα 

αληηκεησπίζεηε πνιιά εξσηήκαηα, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ 

εμεηδίθεπζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ε νπνία είλαη ππνρξεσηηθή, 

νχησο ή άιισο πξνβιέπεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο. Πνιινί 

ππνςήθηνη δηθαηνχρνη ζα θηάζνπλ κε πνιιά εξσηήκαηα ζηε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή.  

 Απηφ ην αληηκεησπίζακε ήδε κε ην ΔΠΑΝΔΚ. Δ ίκαζηε ζηε 

δηάζεζή ζαο λα ην αληηκεησπίζνπκε απφ θνηλνχ. Ήδε ζην ΔΠΑΝΔΚ 

βγήθε έλαο Οδεγφο πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα.  

 Καη ηέινο, φζνλ αθνξά ην θξηηήξην πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

πξνζβαζηκφηεηα, κπαίλεη ζσζηά θάζε θνξά, απιά κία έηζη κηθξή 
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επηζήκαλζε. Τπάξρεη ήδε αλαθνξά ζε απηφ ην θξηηήξην ζε δξάζεηο 

πνπ έρνπλ ήδε ζπκβαζηνπνηεζεί, φπνπ αλαθέξεηαη φηη ν 

δηθαηνχρνπο κε δηθά ηνπ έμνδα ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ζηα άηνκα κε αλαπεξία.  

 Θεσξνχκε φηη θαιφ ζα ήηαλ λα κπεη,  λα πξνζηεζεί, φηη απη ή 

ηελ ππνρξέσζε ηελ έρεη ζαθψο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο. 

Δλλνείηαη απηφ, απιά λα είλαη ζαθέο.  

 Απηά. Δπραξηζηψ.  

Γ. ΓΡΟΖ:  Δπραξηζηνχκε.  

 Να ζπλερίζνπκε ιίγν κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο. Κχξηε Σαζθνχδε.  

ΣΑΚΟΤΓΖ:  Καιεκέξα θαη απφ  εκέλα ζε φινπο, εθ κέξνπο ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Απαζρφιεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  

 Καηαξράο λα εθθξάζσ ηελ ηθαλνπνίεζή καο γηα ην ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ εμεηδίθεπζεο ζηηο δξάζεηο ηνπ ΔΚΣ θαη γηα ηηο ζεηηθέο θαη 

αηζηφδνμεο πξνβιέςεηο γηα ην ηέινο ηνπ 2016  φζνλ αθνξά ηηο 

δαπάλεο ηνπ ΔΚΣ. Αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή ππάξρνπλ θαη  ζεκαληηθά 

θνκκάηηα ηνπ ΔΚΣ, ηα νπνία δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί κέρξη ηψξα.  

 Απηά είλαη ν ζεκαηηθφο ζηφρνο 8, πνπ είδακε θαη ζηνλ πίλαθα 

πνπ παξνπζηάζηεθε φηη ππάξρεη κεδεληθή εμεηδίθεπζε κέρξη ηψξα. 

Σν θνκκάηη ηεο πγείαο θαη ην θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.  

 Θα ήζεια λα δνχκε ιίγν πεξηζζφηεξν θαζέλα απφ απηά ηα 

θνκκάηηα γηα ην ζεκαηηθφ ζηφρν 8. Θα ήζεια λα αθνχζσ πνηνο είλαη 

ν ζρεδηαζκφο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο γηα ηελ εμεηδίθεπζε πνπ ζα γίλ εη.  

 ζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο πγείαο, είλαη αιήζεηα φηη 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο. Σν ίδην είρακε επηζεκάλεη θαη 

ζηε ηερληθή ζπλάληεζε πνπ είρακε θάλεη ηνλ Μάξηην κε φιεο ηηο 

Πεξηθέξεηεο. Μέρξη ζήκεξα, γηαηί δελ έρεη ππνβιεζεί επίζεκα θάηη 

ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ψζηε λα δνχκε πνηεο αθξηβψο ζα είλαη 

νη δξάζεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ θαη απφ ηα Πεξηθεξεηαθά 

Πξνγξάκκαηα, αιιά θαη απφ ηα Σνκεαθά. Αθνχζακε ζηελ 

πξνεγνχκελε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο πνπ έγηλε πξηλ απφ ιίγεο 
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κέξεο ζηε Μεηαξξχζκηζε ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, φηη ην πξψην 

θνκκάηη ηεο αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ ηεο Πξσηνβάζκηαο Τγείαο 

κάιινλ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ εθεί θαη νη Πεξηθέξεηεο ζα 

αθνινπζήζνπλ.  

 Δίλαη απηφο ν επίζεκνο ζρεδηαζκφο; Έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη 

απαηηήζεηο γηα ην λ+3 γηα ην 2017 θαη γηα ην απνζεκαηηθφ επίδνζεο 

γηα ην 2018;  

 Ζ πγεία έρεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ πξνυπνινγηζκφ 

ζηα ΠΔΠ, θαη φια απηά πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε.  

Θα ήζεια λα αθνχζσ θάηη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο ζε απηφ.  

Δπίζεο, γηα ην θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Δπίζεο 

κεδεληθή ελεξγνπνίεζε κέρξη ηψξα. Τπάξρεη ε πεξίθεκε δξάζε 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ κεραληζκψλ ζηήξημεο ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο, γηα ηα νπνία ελψ είρε ζπκθσλεζεί ην 2014 φηη γηα δχν 

ρξφληα ζα πινπνηνχληαλ απφ ην Σνκεαθφ Πξφγξακκα, ην ΔΠΑΝΑΓ, 

θαη κεηά ζα μεθηλνχζε  ε πινπνίεζε απφ ηηο Πεξηθέξεηεο, αθφκα δελ 

έρεη μεθηλήζεη ε πινπνίεζε απφ ην ΔΠΑΝΑΓ. Οπφηε πάιη είκαζηε 

ζην ζεκείν κεδέλ ζε απηφ ην θνκκάηη. Αλ ππάξρεη θάπνηα απάληεζε 

ζα ήζεια λα ηελ αθνχζσ.  

Καη ηέινο, ζέισ λα είκαη ζχληνκνο, λα ζπκπιεξψζσ απηά 

πνπ είπε  ε θπξία Κάηια απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, θαη λα ηνλίζσ 

φηη θαη γηα εκάο ε άκεζε έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ 

Κνηλφηεηαο θαη ησλ ινηπψλ δνκψλ αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο, 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαη ιφγσ ηεο επηθείκελεο εθαξκνγήο ηνπ 

ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ή ηνπ θνηλσληθή εηζνδήκαηνο 

αιιειεγγχεο,  φπσο νλνκάδεηαη ηψξα, απφ ην 2017, πνπ ήδε φκσο 

πινπνηείηαη ζε ηξηάληα Γήκνπο ηεο ρψξαο θαη ελληά Γήκν, αλ δελ 

θάλσ ιάζνο, απφ απηνχο, είλαη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Οπφηε 

πξέπεη λα γίλεη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα ψζηε απηέο 

νη δνκέο λα μεθηλήζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ άκεζα.  

Δπραξηζηψ.  

Γ. ΓΡΟΖ:  Κχξηε Γεληθέ;  
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ΚΟΡΚΟΛΖ:  Να δψζσ δχν ζχληνκεο απαληήζεηο ζε απηά ηα 

ζέκαηα.  

 Πξψηνλ, γηα ην θνκκάηη ηεο πγείαο, λνκίδσ γχξσ ζηηο 10 

Ννέκβξε ζα παξνπζηαζηεί θαη επίζεκα ε ζηξαηεγηθή ζηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζε έλα ξαληεβνχ πνπ θαλνλίδεηαη ζηηο 

Βξπμέιιεο. ην κεηαμχ ζα έρεη ζηαιεί θαη ε ζηξαηεγηθή γξαπηψο 

απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο. Καη επνκέλσο ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά 

ηα εξσηήκαηα ζα απαληεζνχλ.  

 Γηα ην θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, φπσο μέξεηε, 

έρνπκε ην λέν λνκηθφ πιαίζην απηή ηε ζηηγκή ζε εμέιημε, ζρεδφλ 

έηνηκν, θαη άξα θαη εθεί ζχληνκα ην αληίζηνηρν Τπνπξγείν ζα 

πξνρσξήζεη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ.  

 Άξα είλαη δχν ηνκείο πνιηηηθήο πνπ φλησο είραλ κηα 

θαζπζηέξεζε, αιιά απηή ηε ζηηγκή είλαη ζε πνιχ θαιφ ζεκείν γηα 

λα θαηαιήμνπλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ, θαη ησλ 

Σνκεαθψλ θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ.  

Γ. ΓΡΟΖ:  Να ζπκπιεξψζσ εγψ γηα ην ζέκα ηνπ 8, ησλ 

θαηαξηίζεσλ. ηη ζην πιαίζην ηεο πξνθήξπμεο ηνπ Δλδηάκεζνπ 

Φνξέα Γηαρείξηζεο πνπ επεμεξγαδφκαζηε ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία ΔΠΑ ΠΓΔ, ζα βάινπκε θαη απηφ ην θνκκάηη ηνπ 

άμνλα, ηνπ ζεκαηηθνχ ζηφρνπ 8 .  

Ζ αιήζεηα είλαη φηη δελ έρνπκε ελεξγνπνηήζεη ζηνλ 8 ηίπνηα. 

Τπάξρεη θαζπζηέξεζε, ην γλσξίδνπκε θαη πξνρσξάκε ζην επφκελν 

δηάζηεκα ζε θάηη ζηνλ ζεκαηηθφ 8.  

Σψξα, θάπνηεο πνιχ ζχληνκεο παξεκβάζεηο, απαληήζεηο, 

ζπκπιεξψζεηο, ζε απηά πνπ εηπψζεθαλ πξηλ.  

Γηα ην ζέκα ηεο άκεζεο αμηνιφγεζεο γηα ηνλ πνιηηηζκφ, 

δπζηπρψο δελ κπνξεί λα γίλεη απηφ . Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

επηινγέο γηα άκεζε αμηνιφγεζε. Δίηε λα είλαη απνθιεηζηηθφο 

δηθαηνχρνο, είηε λα ππάξρεη επάξθεηα πφξσλ γηα λα θαιχςεη φιεο 

ηηο αλακελφκελεο δξάζεηο, είηε λα είλαη ππνρξέσζε, πξφζηηκν, απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Άξα δπζηπρψο απηφ δελ κ πνξεί λα γίλεη 
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άκεζε αμηνιφγεζε θαη μέξεηε πνιχ θαιά, θχξηε Νηαή, φηη 

ειεγρφκαζηε ζε φια ηα επίπεδα γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ 

πξνζθιήζεσλ, αμηνινγήζεσλ θαη ινηπά.  

Σψξα, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ΒΑΠ, ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 

ΒΑΠ, ηα θαηαγξάθνπκε, ηα ιακβάλνπκε  ππφςε ζε φια ηα 

θνκκάηηα, μεθηλψληαο απφ ηελ έμππλε εμεηδίθεπζε. Κάπνηα ζέκαηα 

φκσο ρσξνηαμίαο δελ κπνξεί λα ηα θαιχςεη ην ΠΔΠ. Γειαδή ηε 

ρσξνζέηεζε ΒΗΟΠΑ θαη επηρεηξεκαηηθψλ πάξθσλ.  

 Σν θνκκάηη ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο είλαη κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε, 

έρνπλ γίλεη ζπδεηήζεηο επί απηνχ. Γελ κπνξνχλ φινη λα πάξνπλ 

νινθιεξσκέλεο ρσξηθέο επελδχζεηο, κπνξνχλ σζηφζν λα έρνπλ 

έλα ζρέδην δξάζεο θαη λα δηεθδηθνχλ θαη λα εγθξίλνληαη πφξνη γηα 

ηκήκαηα ησλ δξάζεσλ απηψλ.  

 ζνλ αθνξά ηηο παξαηεξήζεηο ηεο θπξίαο Παπαξίδνπ, 

ζπκθσλνχκε απφιπηα ζηα πεξηζζφηεξα απφ απηά. Δίκαζηε απφ ηελ 

ίδηα πιεπξά, θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ΣΠΔ ζε απηέο ηηο δξάζεηο 

επηρεηξεκαηηθήο αλαθάιπςεο, γηα ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα, γηα ηελ 

παηέληα. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ δελ έρνπκε εθδψζεη πξφζθιεζε 

κέρξη ζήκεξα. Τπάξρεη κφλν έλα ΠΔΠ ην νπνίν ην έθαλε, θαη ηα 

πξνβιήκαηα ζηελ αμηνιφγεζε είλαη αξθεηά. Πεξηκέλνπκε ηα 

ζπκπεξάζκαηα γηαηί λαη κελ πξέπεη λα πξνρσξνχκε γξήγνξα, αιιά 

ην ζέκα είλαη λα κελ θνιιάκε ζηελ θάζε πινπνίεζεο ησλ 

πξαγκάησλ.  

 Δπίζεο λα δηεπθξηλίζσ φηη δελ πθίζηαηαη αηξεζηκφηεηα ΣΠΔ 

γηα δξάζεηο RIS , γηα δξάζεηο επηρεηξεκαηηθήο αλαθάιπςεο. Τπάξρεη 

κφλν αηξεζηκφηεηα  γηα παξεκβάζεηο ηνπ ζεκαηηθνχ ζηφρνπ 2, 

θιαζηθέο ΣΠΔ.  

 Σηο παξαηεξήζεηο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ, ηηο 

θαηαγξάθνπκε, ηηο ιακβάλνπκε ππφςε, φπσο θαη ηα ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ηα νπνία ηα έρνπκε ελζσκαηψζεη ζην κεγαιχηεξν 

βαζκφ.  

ΟΜΗΛΖΣΖ:  πγλψκε, γηα ην 3, ζα καο δψζεηε κηα εηθφλα γηα…  
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Γ. ΓΡΟΖ:  Θα αθνινπζήζεη λέα παξνπζίαζε ζην δεχηεξν κέξνο. 

Κξαηηθψλ εληζρχζεσλ. Με ηε βνήζεηα ηνπ Γελ ηθνχ Γξακκαηέα 

έρνπκε πξνρσξήζεη θάπνηα πξάγκαηα. Σν άγρνο είλαη πνιχ κεγάιν 

θαη γηα εκάο. Σν θαηαιαβαίλνπκε, ην θαηαλννχκε, γηα απηφ θαη  

έρνπκε αλαιάβεη θάπνηα πξσηνβνπιία γηα ην ζπληνληζκφ κε ηε 

βνήζεηα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα.  

 Ννκίδσ απηά. Γελ μέξσ αλ άθεζα θάηη.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ:  Λνηπφλ, νινθιεξψζακε ηνλ θχθιν, αγαπεηέο 

θπξίεο θαη θχξηνη ηεο Δπηηξνπήο, κε ηελ νινθιήξσζε ησλ 

παξνπζηάζεσλ πξνφδνπ πινπνίεζεο θαη εμεηδίθεπζεο. αο θαιψ λα 

εγθξίλνπκε ηελ εμεηδίθεπζε πνπ παξνπζηάζηεθε ζήκεξα, θαζψο θαη 

ηνλ θαηάινγν ησλ  κεγάισλ έξγσλ πνπ ζαο έρεη δνζεί κέζσ 

Γηαχινπ.  

 Παξαθαιψ, εγθξίλεηαη; Δγθξίλεηαη.  

 Θα ήζεια λα πξνρσξήζνπκε ζηελ ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία 

εθαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο Οινθιεξσκέλεο Υσξηθήο Αλάπηπμεο 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΑΣΣΗΚΖ 2014 -2020, κε ηε 

βνήζεηα ηνπ θπξίνπ Νίθνπ Μπειαβίια, Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ, θαη 

ηνπ θπξίνπ Αζαλαζίνπ Παπαδαζθαιφπνπινπ, απφ ην Ηλζηηηνχην 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ.  

Α. ΠΑΠΑΓΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ:  Δπραξηζηνχκε πνιχ, θπξία Πξφεδξνο.   

 Σν ζέκα νη Οινθιεξσκέλεο Υσξηθέο Δπελδχζεηο, έλα 

θαηλνχξγην εξγαιείν, ην νπνίν είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ην 

δηακνξθψζνπκε ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ Καλνληζκφ γηα ηηο 

επελδχζεηο, γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε, ην ζ ρεηηθφ 

έγγξαθν θαζνδήγεζεο γηα ηηο ΟΥΔ, ην ΠΔΠ θαη ηε ζρεηηθή εγθχθιην.  

 Ζ εθαξκνγή ζηελ Αηηηθή αθνξά ηε βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε, 

θάηη πνπ πξνζηδηάδεη κε ηελ επηζήκαλζε ηνπ ΠΔΠ φηη ε Αηηηθή είλαη 

ε κνλαδηθή κεηξνπνιηηηθή Πεξηθέξεηα ζηελ Διιάδα.  

 Οινθιεξσκέλεο ινηπφλ Υσξηθέο Δπελδχζεηο, αλ ζέινπκε λα 

δνχκε ηνλ φξν, Οινθιεξσκέλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αμηνπνίεζε 
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φισλ ησλ πιενλεθηεκάησλ κηαο πεξηνρήο, αλαθέξνληαη ζηελ 

νηθνλνκηθή αλαβάζκηζε, ζηελ θνηλσληθή αλαβάζκηζε θαη ζηελ 

πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε.  

Υσξηθέο, αλαθέξνληαη ζε δχν πεξηνρέο, ζε δχν ηχπνπο 

πεξηνρψλ. Δληνπηζκέλεο πεξηνρέο νμπκέλσλ πξνβιεκάησλ. 

Πεξηνρέο δειαδή πνπ ζα νξηνζεηεζνχλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο 

πξφηαζεο, κε πξνβιήκαηα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πξνβιήκαηα 

θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, αζη ηθήο θαη βηνκεραληθήο 

ξχπαλζεο, πξνβιεκαηηθήο νξγαληθήο ζχλδεζεο. Αιιά θαη πεξηνρέο, 

είλαη ε δεχηεξε θαηεγνξία, κε ηζρπξέο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο, 

πεξηνρέο πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πφινη ή άμνλεο 

αλάπηπμεο. Πνπ θαη απηέο νη πεξηνρέο αξρηθά εληνπίδνληαη ζην 

ΠΔΠ.  

Καη νη Δπελδχζεηο αλαθέξνληαη ζε ζπλδπαζκέλε 

εθκεηάιιεπζε πφξσλ θαη πξνγξακκάησλ θαη κφριεπζε πφξσλ θαη 

απφ άιιεο πεγέο, φρη κφλν απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηνδφηεζε.  

χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ ΔΣΠΑ, νη 

Οινθιεξσκέλεο Αζηηθέο ηξαηεγηθέο πξέπεη λα απαξηίδνληαη απφ 

αιιειέλδεηεο δξάζεηο, πνπ επηδηψθνπλ ηελ επίηεπμε καθξνρξφληαο 

βειηίσζεο νηθνλνκηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ, θιηκαηηθψλ, θνηλσληθψλ 

θαη δεκνγξαθηθψλ ζπλζεθψλ κηαο αζηηθήο πεξηνρήο.  

Απηή είλαη ε έλλνηα ηεο νινθιεξσκέλεο παξέκβαζεο θαη αλ 

θαη νη πξάμεηο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά 

Δπελδπηηθά Σακεία δελ ρξεηάδεηαη λα θαιχπηνπλ φια απηά ηα 

ζηνηρεία, ε επξχηεξε ζηξαηεγηθή πνπ ζα δηαηππσζεί ζηηο 

πξνηάζεηο, πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο 

πεγέο.  Γειαδή νη πξνηάζεηο κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν 

νξηνζεηεκέλεο ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα, αιιά ε 

επξχηεξε ζηξαηεγηθή λα αλαθέξεηαη ζηε δηακφξθσζε κηαο 

νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο.  

ηελ Αηηηθή, είπακε, ε βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε αθνξά δχν 

είδε πεξηνρψλ. Τπνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο, κε νμπκέλα 
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πεξηβαιινληηθά, νηθνλνκηθά, δεκνγξαθηθά, θνηλσληθά πξνβιήκαηα. 

Καη δεχηεξνλ, πεξηνρέο νη νπνίεο έρνπλ ζπγθξηηηθά αλαπηπμηαθά 

πιενλεθηήκαηα, φπσο ε ζπγθέληξσζε ππεξηνπηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ε πινπνίεζε κεγάισλ επελδχζεσ λ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Σελ χπαξμε πξνσζεηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ ζρέζε ηνπο κε ηε ζηξαηεγηθή 

ηεο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο. Αιιά πέξα απφ ηα 

πιενλεθηήκαηα ηα νπνία δηαπηζηψλνληαη γηα ηηο πεξηνρέο απηέο, 

πξέπεη λα επηιπζνχλ πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ζε απηνχο ηνπο 

πφινπο ή ηνπο άμνλεο αλάπηπμεο, ηα νπνία πξνβιήκαηα απνηεινχλ 

αλαζρεηηθφ παξάγνληα ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο 

πεξηνρήο.  

Γειαδή ζηηο πεξηνρέο απηέο δελ έρνπκε κφλν ελίζρπζε 

δπλακηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή ηνκέσλ, αιιά πξέπεη λα εληζρπζνχλ 

ηφπνη, πεξηνρέο, γεηηνληέο, πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα αλάινγα 

κε ηηο ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο.  

Αμηνπνηνχληαη νη ζεκαηηθνί ζηφρνη απφ ηνπο άμνλεο 

πξνηεξαηφηεηαο θαη  νη επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο.  

Σν ζχλνιν ησλ ζεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ επελδπηηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ, κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ ζηηο ζηξαηεγηθέο θαη 

ησλ δχν ηχπσλ επηιέμηκσλ πεξηνρψλ.  

ζνλ αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ πινπνηνχληαη ζε πεξηνρέο 

κε εηδηθή αλαπηπμηαθή δπλακηθή, έκθαζε ζα δνζεί θπξίσο ζηνπο 

ζηφρνπο 1, 2, 3 θαη 4, θαη ζηηο αληίζηνηρεο επελδπηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο.  

Καη φζνλ αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ πινπνηνχληαη ζηνλ 

πξψην ηχπν, ζηηο ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο, έκθαζε ζηνπο 

ζεκαηηθνχο ζηφρνπο 8 θαη 9, ρσξίο λα παξαβιέπνληαη,  ρσξίο λα 

απνθιείνληαη θαη νη άιινη ζεκαηηθνί ζηφρνη θαη επελδπηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο.  

Καη κε βάζε ην ΠΔΠ, ζε θάζε ζηξαηεγηθή, αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

ηχπν ηεο πεξηνρήο, ζα πεξηιεθζνχλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο επελδπηηθέο 
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πξνηεξαηφηεηεο απφ ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθνχο ζεκαηηθνχο 

ζηφρνπο ηνπ ΔΣΠΑ, θαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο επελδπηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΚΣ.  

ε θάζε πεξίπησζε ε επηινγή ζεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη 

επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ, πξέπεη λα απνηεινχλ νινθιεξσκέλε 

παξέκβαζε ζε ηνκεαθφ θιαδηθφ επίπεδν ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο 

παξέκβαζεο.  

Γειαδή αθφκε θαη αλ έρεη επηιεγεί έλαο πεξηνξηζκέλνο 

αξηζκφο ζεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ, έζησ 

απηφο ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο πξέπεη λα ζπληζηά κηα 

νινθιεξσκέλε παξέκβαζε γηα ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία 

αλαθεξφκαζηε.  

ζνλ αθνξά ηε ζηξαηεγηθή, λαη, ε Πεξηθέξεηα έρεη ππνζηεί 

έληνλεο επηπηψζεηο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Μηιάκε γηα θιείζηκν 

κεγάινπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ, ηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ, θαη ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία εληνπίδνληαη γεληθά 

ζηελ Πεξηθέξεηα θαη ηδίσο ζε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ή ζχιαθεο 

ππνβάζκηζεο, αλ  ζέιεηε λα ηνπο νξίζνπκε είλαη πςειή αλεξγία, 

έληαζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, 

ζπγθέληξσζε επάισησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, πεξηβαιινληηθή 

ππνβάζκηζε, ρακειά πνζνζηά αζηηθνχ πξάζηλνπ, ππνβαζκηζκέλα 

αζηηθά πάξθα,  ρακειή πνηφηεηα ή απνπζία δεκφζηνπ ρψξνπ, 

γήξαλζε θηηξηαθνχ δπλακηθνχ, πξνβιήκαηα θπθινθνξίαο, απνπζία 

ζηνηρείσλ βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο γηα φιν ηνλ πιεζπζκφ. 

Υαξαθηεξίδνληαη  επίζεο απφ θιείζηκν επηρεηξήζεσλ θαη 

θαηαζηεκάησλ, θαζψο θαη απφ αδπλακία  αμηνπνίεζεο ηνπηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ , ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη δεκηνπξγίαο 

ζέζεσλ εξγαζίαο.  

Μηα ινηπφλ πξφηαζε γηα ηηο ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο, 

κπνξεί λα ιάβεη ππφςε φια απηά ηα πξνβιήκαηα θαη λα ηα 

αληηζηνηρίζεη κε ζεκαηηθνχο ζηφρνπο θαη επελδπηηθέο  

πξνηεξαηφηεηεο. Γελ έρεη φκσο λα έξζεη λα ζεξαπεχζεη κφλν ηα 
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πξνβιήκαηα, αιιά ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν bullet , λα επηρεηξήζεη 

κηα παξέκβαζε ζηήξημε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο  

δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο ζε απηέο ηηο ππνβαζκηζκέλεο 

πεξηνρέο.  

Θα…  

Ν. ΜΠΔΛΑΒΗΛΑ:  Έρνπκε έλα πξφβιεκα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ππνβάζκηζεο. Γπζηπρψο, θαζψο ηα κέρξη ηψξα ζρέδηα θαη ηα κέρξη 

ηψξα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα πξνζδηφξηδαλ κε αθξίβεηα ηελ 

αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ζηελ Πεξηθέξεηα, αιιά δελ πξνζδηνξίδνπλ κε 

αθξίβεηα ην ηη ζεκαίλεη ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή.  

 Θα ζαο πσ έλα ραξαθηεξηζηηθφ. ινη γλσξίδνπκε φηη ε Γπηηθή 

Αηηηθή έρεη ραξαθηεξηζηηθά ππνβάζκηζεο. Απηφ δελ είλαη πνπζελά 

θαηαγεγξακκέλν κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη νη αλαπηπμηαθνί 

άμνλεο, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα.  

 Δίκαζηε ινηπφλ αλαγθαζκέλνη θαη είλαη θαηξφο λα ην θάλνπκε, 

λα αληηθεηκεληθνπνηήζνπκε απηά ηα ζηνηρεία ηεο ππνβάζκηζεο, ηα 

νπνία δελ είλαη απηνλφεηα.  

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ επίζεο παξάδεηγκα, πνπ ζθεθηφκνπλ 

ηψξα ηελ ψξα πνπ έθαλε ηελ παξνπζίαζε ν ζπλάδειθνο, είλαη  φηη ε 

γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ 

πξναζηηνπνίεζε, δειαδή έλα πινχζην πξνάζηην γηα ζπληαμηνχρνπο 

ή ζηε κεηαλάζηεπζε ησλ λέσλ. Μηα θησρή ζπλνηθία απφ φπνπ 

θεχγνπλ νη λένη.  

Δίκαζηε ινηπφλ αλαγθαζκέλνη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

δηαθνξεηηθνχο δείθηεο νη νπνίνη ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία, 

ππάξρνπλ ζηελ έξεπλα. Δίλαη δνπιεηά ησλ Γήκσλ θαη ησλ νκάδσλ 

πνπ ζα εηνηκάζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηεο ΟΥΔ, ψζηε λα κπνξέζεη λα 

ηεθκεξησζεί επαξθψο απηή ε δηάζηαζε ηεο ππνβάζκηζεο.  

Έηζη ινηπφλ, απηή ε ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή, ε πξφηαζε γηα 

ΟΥΔ ζε ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή, κπνξεί λα κπεη κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ή ηεο αλάπηπμεο ή ηεο ππνβάζκηζεο, γηα ηα νπνία 

ήδε κηιήζακε θαη γηα ηα νπνία ζα κηιήζνπκε θαη ιίγν παξαπέξα.  
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 Τπάξρεη κηα ζηξαηεγηθή, πνπ πξέπεη λα ηελ έρνπκε ζην λνπ 

καο,  θαη έλα θαηλφκελν ην νπνίν ζηελ Δπξψπε άξρηζε λα 

νλνκάδεηαη θνηλσληθφ απαξηράηλη, κε αθνξκή ηελ πεξίπησζε ηεο 

Γιαζθφβεο, φηαλ ήηαλ πξηλ απφ θακηά 15αξηά ρξφληα Πνιηηηζηηθή 

Πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο, φπνπ είρακε κέζα ζε κηα ζάιαζζα 

απνβηνκεράληζεο, κία εμαηξεηηθά πςειή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

θέληξνπ, ην νπνίν αλαδχζεθε σο έλα απφ ηα θαιχηεξα θέληξα ηεο 

Δπξψπεο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε ππφινηπε πφιε βπζηδφηαλ ζηελ 

αλεξγία θαη ζηε κείσζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο, πνπ έθηαζε ζρεδφλ 

ηα πνζνζηά ηνπ πξψελ Αλαηνιηθνχ Μπινθ, δειαδή θαηέβεθε απφ 

ηα 75 ζηα 55 ρξφληα.  

 Απηφ ην θαηλφκελν ζέινπκε λα απνηξέςνπκε. Απηφ ην 

θαηλφκελν είλαη έλαο… Σν έρνπκε κπξνζηά καο θαη πξέπεη λα 

βξεζεί ν ηξφπνο πνπ ζα κπνξέζεη ε αλάπηπμε λα δηαρπζεί θαη λα 

θαιχςεη ή λα απνηξέςεη ηε δεκηνπξγία ζπιάθσλ θηψρεηαο πίζσ απφ 

απηήλ.  

 Έηζη ινηπφλ, κέζα ζε απηή ηε ινγηθή γηα ηηο ππνβαζκηζκέλεο 

πεξηνρέο, παξνπζηάδνληαη νη ηδέεο, παξνπζηάδνληαη νη ζηφρνη, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ απηέο νη πεξηνρέο λα αλαβηψζνπλ θαη 

κπαίλνπκε ζηελ εηδηθή αλαπηπμηαθή δπλακηθή, ε νπν ία 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ην Ρπζκηζηηθφ ρέδην ηεο Αζήλαο, 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ΠΔΠ Αηηηθήο, θαη γηα ην νπνίν ζα κηιήζνπκε 

θαη ιίγν παξαθάησ παξνπζηάδνληαο πηα θαη ηε ρσξηθή δηάζηαζε.  

 Θαλάζε, ζέιεηο λα ην ζπλερίζεηο απηφ;  

Α. ΠΑΠΑΓΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ:  Γπξίδνληαο πίζσ ζηελ αλαθνξά ηνπ 

ΠΔΠ γηα ην κεηξνπνιηηηθφ ραξαθηήξα ηεο Αηηηθήο, εάλ ζέιεηε, ηεο 

κείδνλνο Αζήλαο, πείηε ην φπσο ζέιεηε, ε κεηξνπνιηηηθή αλάπηπμε 

παηάεη  ζε δχν ππιψλεο. Ο έλαο είλαη ν ηνπξηζκφο πφιεο, ν 

πνιηηηζκφο θαη ε δεκηνπξγηθή νηθνλνκία θαη ν άιινο είλαη νη λέεο 

ηερλνινγίεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ άλεηα κε ηνλ πξψην 

ππιψλα.  
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 Γηα απηφ ζηηο πεξηνρέο εηδηθήο αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο, ην 

ΠΔΠ δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ζηνλ πνιηηηζκφ. Αλ 

ζέιεηε λα ηα αλαθέξσ κε κηα ζεηξά ζπγθέληξσζε πν ηνη είλαη νη 

πφινη, παξνπζηάδνπλ θάπνηεο πξνσζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε ζπγθέληξσζε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηελ 

αλάπηπμε λενθπψλ επηρεηξήζεσλ.  

Σν δεχηεξν, πεξηνρέο ή πφινη ή ππξήλεο αλαπηπμηαθνί, πνπ 

έρνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηνπο  ηνκείο ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνπ 

πνιηηηζκνχ, ηεο δεκηνπξγηθήο νηθνλνκίαο, θαζψο ζπλνδεχνληαη απφ 

ηελ χπαξμε κεγάισλ επελδχζεσλ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο.  

 Άιινο ππξήλαο αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε εκπνξηθνχ, 

λαπηηιηαθνχ, ιηκεληθνχ ζπκπιέγκαηνο, κηαο θαη ε Αηηηθή θηινμ ελεί 

έλα ιηκάλη επξσπατθήο, δηεζλνχο εκβέιεηαο. Αιιά φρη κφλν 

εκπνξηθφ, λαπηηιηαθφ, ιηκεληθφ ζχκπιεγκα, αιιά θαη νη 

δηαζπλδέζεηο πνπ έρεη κε ινηπά δίθηπα θαη ππνδνκέο κεηαθνξψλ, 

ζηα νπνία κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηα logistics γηα λα 

έρνπκε κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα.  

 Εεηνχκελν είλαη ε αλάπηπμε πξνσζεηηθψλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, δειαδή δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο εγθαζηζηάκελεο 

θάπνπ πξνζειθχνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 Καη ηέινο, γηα λα κηιήζνπκε γηα κεηξνπνιηηηθφ ξφιν, λα κε 

κείλνπκε κφλν ζην ππεξηνπηθφ, αιιά λα αλαδεηήζνπκε 

ζπγθεληξψζεηο πξνσζεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα 

έρνπλ εζληθή ή δηεζλή εκβέιεηα.  

 Απηέο νη πεξηνρέο πξνζδηνξίδνληαη ζην Ρπζκηζηηθφ ρέδην ηεο 

Αηηηθήο, πξνζδηνξίδνληαη θαη ζην ΠΔΠ, θαη αλαθέξνληαη σο πφινη 

αλάπηπμεο, σο άμνλεο αλάπηπμεο, σο θέληξα ππεξηνπηθήο 

ζεκαζίαο.  

 Άξα νη Γήκνη ζα αλαηξέμνπλ ζηα δχν απηά βαζηθά έγγξαθα, 

γηα λα δηακνξθψζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο.  

Ν. ΜΠΔΛΑΒΗΛΑ:  Καη ζα ηηο δηακνξθψζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο κε 

δηαβνχιεπζε, θαη ζα πξνρσξήζνπλ ηελ ΟΥΔ κε δηαβνχιεπζε, ίζσο 
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γηα πξψηε θνξά. Θα πξνζπαζήζνπκε απηή ε δηαβνχιεπζε λα 

απνθηήζεη ραξαθηεξηζηηθά νπζηαζηηθά, δεκνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο, 

θαηαγεγξακκέλεο θαη κε απνηέιεζκα. Δίλαη πνιχ θαζαξφ θαη ζα 

είλαη πνιχ θαζαξφ ζηελ πξνθήξπμε θαη ζηνλ Οδεγφ, φηη 

δηαβνχιεπζε δελ ζπληζηά κηα αλαγγειία ζε κηα ηζηνζειίδα ή κία 

έγθξηζε ελφο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, αιιά κηα βαζηά δηαδηθαζία ε 

νπνία ζα πεξάζεη απφ πξσηφθνιια, ζα έρεη απνηειέζκαηα, ζα 

απεπζπλζεί ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο κέζσ ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ 

θνξέσλ, πιιφγσλ, Δπηκειεηεξίσλ, ησλ Δπαγγεικαηηθψλ 

Δλψζεσλ, ησλ partners θαη κέζσ ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ Οξγάλσλ 

ηεο Απηνδηνίθεζεο. Καη θαζψο απηά ζα πξνρσξάλε, ζα πξνρσξά 

θαη ην έξγν.  

 Έρνπκε πξνηείλεη έλα ζρέδην 9κελεο δηαβνχιεπζεο ή απφ έμη 

έσο ελλέα κήλεο. Ννκίδσ φηη απηφ κπνξεί λα είλαη θαη κηα πην πέξα 

ζπδήηεζε γηα λα εμεηδηθεπηεί θαη λα απνθηήζεη πην νπζηαζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά.  

 Ο θνξέαο, ε αζηηθή Αξρή, ε νπνία ππνβάιιεη ηελ πξφηαζε 

γηα ηε ζηξαηεγηθή, έρεη ζεκαζία επίζεο, θαζψο κηιάκε γηα 

Δλδηάκεζνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο, κηιάκε γηα αλάιεςε ησλ Γήκσλ ή 

ησλ δηαδεκνηηθψλ ζρεκάησλ, ηεο επζχλεο ηεο δηαρείξηζεο ηεο ΟΥΔ. 

Απηφ είλαη έλα ξίζθν, αιιά θαη έλα ελδηαθέξνλ πείξακα 

θαηεβάζκαηνο ζην επίπεδν ηεο Απηνδηνίθεζεο απηήο ηεο εκπεηξίαο 

ησλ Οινθιεξσκέλσλ Υσξηθψλ Δπελδχζεσλ, θαη κέζα ζε απηφ 

πξέπεη λα πξνζέμνπκε θαη θάηη αθφκα. Μηιάκε γηα πεξηβάιινλ, 

κηιάκε γηα νηθνλνκία, κηιάκε θαη γηα θνηλσλία.  

Δίλαη έλα δηάγξακκα ην νπνίν δελ ζα ην ζθξάγηδα κε ηελ 

αθαδεκατθή βνχια, θαζψο ε έλλνηα αεηθνξία, βησζηκφηεηα, αιιάδεη 

δηαξθψο θαη ηελ αλαζεσξνχκε εδψ θαη είθνζη ρξφληα, αιιά είλαη 

ελδεηθηηθφ γηα λα θαηαιάβνπκε πσο κηα ηξηπιή επηηπρήο ζχλδεζε 

βγάδεη απηφ πνπ πνιινί ιέλε αεηθνξία, ελψ κία αλάπηπμε ελφο 

ηκήκαηνο εηο βάξνο ελφο άιινπ εκπνδίδεη απηφ.  
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Αλ δειαδή έρνπκε ππέξκεηξε αλάπηπμε ηνπ ηκήκαηνο 

νηθνλνκίαο θαη φρη αληίζηνηρε ηνπ πεξηβάιινληνο ή ηεο δηάρπζεο 

ζηελ θνηλσλία, έρνπκε κηα κνλνκεξή επηηπρία.  

Αλ έρνπκε αληηζέησο αλάπηπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

δηάζηαζεο ρσξίο λα παξζεί ππφςε ε θνηλσληθή θαη ε νηθνλνκηθή, 

ηφηε ζα έρνπκε πάιη έλα πξνβιεκαηηθφ κνληέιν.  

Υξεηάδεηαη ινηπφλ λα ηζνξξνπήζνπκε ηελ πξφηαζε, 

παίξλνληαο ππφςε απηνχο ηνπο ηξεηο θηλεηήξηνπο ππιψλεο. Έηζη 

πξέπεη λα έρνπκε ζην λνπ καο φηη κηιάκε γηα αιιειέλδεηεο δξάζεηο, 

αιιειέλδεηεο δξάζεηο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ, 

θιηκαηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κηαο 

πεξηνρήο, ψζηε λα απνθηήζεη ην ραξαθηήξα νινθιεξσκέλεο. Απηφ 

είλαη ην πξψην θνκκάηη ηνπ ηίηινπ.  

Σν δεχηεξν θνκκάηη ηνπ ηίηινπ είλαη  ην ρσξηθή, πνπ επίζεο 

έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. Δίλαη αλάγθε λα κπνξέζνπκε απηέο ηηο 

ρσξηθφηεηεο, πνπ ηαπηφρξνλα είλαη ζπλδπαζηηθέο, πνπ ηαπηφρξνλα 

είλαη νινθιεξσκέλεο, λα ηηο πεξηγξάςνπκε ζε έλα ζπλεθηηθφ 

ζρέδην. Γελ κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε ηηο ΟΥΔ λα απιψλνληαη, λα 

ζθνξπίδνληαη, ζε κεγάιεο εθηάζεηο, ζε άπεηξνπο ηνκείο, θαη λα 

κνηξάδνπλ –  λα ην πσ ιίγν αληηεπηζηεκνληθά –  λα κνηξάδνπλ κηθξά -

κηθξά πνζά ζε φιεο ηηο ζπλνηθίεο, ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ζε φιεο ηηο 

δηαζηάζεηο ελφο Γήκνπ. Δίλαη θάηη πνπ ην δήζακε ζην παξειζφλ θαη 

ην νπνίν έρεη κέζα ηνπ θαη ζπαηάιε θαη αζηνρία.  

Δίλαη αλάγθε ινηπφλ λα ζθεθηνχκε ζπγθξνηεκέλεο, ζπλεθηηθέο 

ηέηνηεο παξεκβάζεηο, νη νπνίεο ζα κπνξέζνπλ λα έρνπλ θαη ρσξηθφ 

απνηέιεζκα θαη νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ 

ηζρπξφ απνηχπσκα.  

Πξέπεη λα θαηαθέξνπκε λα ζπλδπάζνπκε κε άιια 

πξνγξάκκαηα, λα ππάξμεη κφριεπζε, πνπ αλέθεξε πξνεγνπκέλσο ν 

ζπλάδειθνο Παπαδαζθαιφπνπινο, θαη λα κπνξέζεη απηή ε 

κφριεπζε λα αλεβάζεη αθφκα πεξηζζφηεξν θαη ηνλ ζηφρν θαη ηα 

budget πνπ ζα απνξξνθεζνχλ. Να κπνξέζεη λα ζπλδέεηαη άκεζα κε 
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ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΠΔΠ Αηηηθήο, θαη ζα ζπκπιήξσλα θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ λφκνπ ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Αηηηθήο ηνπ 

2014, θαη κε απηή ηε ινγηθή λα ζπλερίζνπκε.  

 Να κηιήζεη γηα ηα εηδηθφηεξα ηα νπνία πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη, ν θχξηνο Παπαδαζθαιφπνπινο.  

Α. ΠΑΠΑΓΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ:  Να θάλσ κηα αλαθνξά ζε έλα 

πξνεγνχκελν.  

 Πξηλ πνχκε νηηδήπνηε, θάηη ην νπνίν ην παξαιείςακε. 

Οπνηαδήπνηε πξφηαζε, είλαη απηφ πνπ είπε ν Νίθνο ν Μπειαβίιαο, 

φηη πξέπεη λα είλαη νξηνζεηεκέλε ε παξέκβαζε. Γηα λα είλαη 

νξηνζεηεκέλε πξέπεη ζηελ πξφηαζε λα παξνπζηαζηεί έλα 

ζηξαηεγηθφ φξακα γηα ηελ πεξηνρή. Να γίλεη κηα ζχλνςε ησλ θχξησλ 

πξνζδνθηψλ κέζα απφ ηε δξάζε. Ζ πεξηγξαθή ηνπ επίθεληξνπ ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ γεληθψλ πξνηεξαηνηήησλ ή 

ησλ αμφλσλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο ζηξαηεγηθήο, θαη νη ζηφρνη πνπ ζα 

ηίζεληαη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνη, κεηξήζηκνη, επηηεχμηκνη, ξεαιηζηηθνί 

θαη ρξνληθά πξνζδηνξηζκέλνη.  

 Σψξα, γηα λα ηεξνχκε απιά φηη ηεξνχκε ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

παξέκβαζε ή πξφηαζε, έλα ζρέδην δξάζεο ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

ηε ζθνπηκφηεηα ζε ζρέζε κε ηε ινγηθή παξέκβαζεο θαη ηε ζχλδεζή 

ηνπ κε ην ΠΔΠ. Να έρεη κηα πεξηγξαθή ηνπ  θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, 

καδί κε ηα ππνέξγα ηα νπνία ππάξρνπλ. Γείθηεο εθξνψλ θαη 

απνηειεζκάησλ. Να πεξηγξάθεη ηνπο σθεινχκελνπο, ηε 

κεζνδνινγία πινπνίεζεο, αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα, αλαιπηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, ηνλ δηθαηνχρν ηεο παξέκβαζεο, ηε ζπλέξγηα ηεο 

παξέκβαζεο κε άιιεο πνιηηηθέο, αλαθέξακε ηξαηεγηθή Έμππλεο 

Δμεηδίθεπζεο, αληηκεηψπηζε ηε θηψρεηαο , ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, θαη λα ππάξρεη ζπκβαηφηεηα ηεο παξέκβαζεο κε 

άιια αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα,  θαη επίζεο ε σξηκφηεηα ηεο 

παξέκβαζεο ή ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ, καδί  κε ηελ 

επηζήκαλζε αλαγθαίσλ πεξαηηέξσ ελεξγεηψλ σξίκαλζεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο.  
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Ν. ΜΠΔΛΑΒΗΛΑ:  Πνηεο είλαη νη ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο γηα ηηο 

νπνίεο κηιάκε. Μηιάκε γηα ηηο ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο, φπσο  θαη 

ηηο αλαπηπμηαθέο ζηε ζπλέρεηα,  πνπ εληάζζνληαη ζην πνιενδνκηθφ 

ζπγθξφηεκα Αζελψλ-Πεηξαηψο.  ε απηφ πνπ λνκηθά πξνζδηνξίδεηαη 

θαη απφ ην Ρπζκηζηηθφ ρέδην σο πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα, δειαδή 

ζην παιηφ Λεθαλνπέδην.  

 Τπάξρεη ε απφθαζε γηα πξφθξηκα ηεο ζπκπαγνχο παιηάο 

Αζήλαο. Ση ζα γίλεη κε ηελ ππφινηπε Αζήλα, ζα ην πνχκε ακέζσο 

κεηά.  

 ε απηέο ηηο πεξηνρέο πξέπεη λα ππάξρεη ή ΟΑΠ ή 

ηζνδχλακν ρσξηθφ θαη ζηξαηεγηθφ ζρέδην, ην νπνίν ζα 

αληαπνθξίλεηαη, ζα αληηζηνηρεί ζηελ πξφηαζε . Απηέο νη πεξηνρέο ζα 

πξέπεη λα έρνπλ έλαλ πιεζπζκφ άλσ ησλ 250.000 θαηνίθσλ, φρη κε 

βάζε ηελ ΔΛΣΑΣ, φρη δειαδή κε βάζε ην κφληκν πιεζπζκφ, αιιά 

ηνλ εμππεξεηνχκελν πιεζπζκφ, φπνπ νη πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηεο 

Αζήλαο νη νπνίεο έρνπλ κηα κεηξνπνιηηηθή δηάζηαζε, φλησο 

αλήθνπλ ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο ή αλ δελ αλήθνπλ, ζπκπξάμεηο 

Γήκσλ κπνξνχλ λα ηηο κεηαθηλήζνπλ ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο.  

 Υξεηαδφκαζηε, ρξεηάδεηαη ελίζρπζε πεξηνρψλ νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη ζπλδπαζηηθά θαη ην ιέσ ην ζπλδπαζηηθά, ην ιέκε 

ζπλέρεηα, γηα λα κελ βξεζνχκε ζε κηα θαηάζηαζε  πνπ ζα ιέκε 

δηαζέησ ην θξηηήξην έλα, αιιά δελ δηαζέησ ηα άιια ηξία θξηηήξηα.  

 Γεκνγξαθηθέο πξνθιήζεηο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζαο 

πεξηέγξαςα θαη λσξίηεξα. Γειαδή έρνπκε απνδπλάκσζε, αιιά 

απηφ είλαη απνηέιεζκα ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο ππνβάζκηζεο.  

Έρνπκε νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο πνπ απηέο απνδεηθλχνληαη 

κέζα απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ηεθκεξίσζε. Έρνπκε κείσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, έρνπκε αδπλακία αμηνπνίεζεο  

ζπγθεθξηκέλσλ δπλαηνηήησλ, έρνπκε πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο 

νη νπνίεο κπνξεί λα δηαρένληαη ζε φιν ην Λεθαλνπέδην ή ζε φιε ηελ 

Αηηηθή, αιιά ππάξρνπλ πεξηνρέο πνπ γλσξίδνπκε πνιχ θαιά φηη 



ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ – ΔΠΑ 2014-2020 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΣΗ 2
ης

 ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΣΣΙΚΗ» 2014-2020 

ΑΘΗΝΑ 25 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2016 

61 

βξίζθνληαη πνιχ-πνιχ ρακειφηεξα απφ άιιεο ζηα πνζνζηά ή ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ, ζηελ θαηάζηαζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ζηελ πνηφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ.  

Καη νη θνηλσληθέο πξνθιήζεηο, νη νπνίεο νθείινπλ λα 

ηεθκεξησζνχλ θαη λα παξνπζηαζηνχλ θαη απηέο κε βάζε ηα 

δεδνκέλα ηα νπνία έρνπκε δπλαηφηεηα λα ζπιιέμνπκε θαη λα 

αμηνινγήζνπκε.  

ηελ εηδηθή αλαπηπμηαθή δπλακηθή, ζχκθσλα κε ην ΠΔΠ 

κπνξεί λα κπεη φιν ην Λεθαλνπέδην. Γειαδή ν θαηά ηε γλψκε κνπ 

αθαηαλφεηνο φξνο ηεο αθηίλαο εκβέιεηαο ηξηψλ ρηιηνκέηξσλ γχξσ 

απφ ηνπο αλαπηπμηαθνχο πφινπο θαη άμνλεο πνπ έζεζε ην ΠΔΠ 

θάπνηε, θαιχπηεη φπσο βιέπεηε φιν ην  Λεθαλνπέδην. Ο άμνλαο ηεο 

πγγξνχ δειαδή, πνπ είλαη έλαο αλαπηπμηαθφο πφινο, ή ην θέληξν 

ηεο Αζήλαο, ε επηξξνή ηνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ην Πεξηζηέξη. Ο 

άμνλαο πγγξνχ, ε επηξξνή ηνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ην πάλσ 

Εσγξάθνπ. Απηφ δελ ζηέθεη. Αιιά κε βάζε ην ΠΔΠ έρεη δηθαίσκα 

νπνηνζδήπνηε Γήκνο ηεο Αζήλαο, απηφ έρνπκε, δελ ην έρνπκε 

αλαζεσξήζεη, λα εληαρζεί ζηα θξηηήξηα ηνπ αλαπηπμηαθνχ πφινπ.  

Να δνχκε ιίγν ηελ νπζία φκσο ηνπ πξάγκαηνο θαη πνηνη 

πξαγκαηηθά κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ κέζα ζε απηή ηελ θαηεγνξία.  

Απηνί πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο πφινη αλάπηπμεο ή άμνλεο 

αλάπηπμεο, βιέπεηε ην ζρέδην πνπ ηνπο δείρλεη, πνπ κπνξνχλ λα 

πεξηιακβάλνπλ ή κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ δξαζηεξηφηεηεο ηθαλέο 

λα πξνζειθχζνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη εμεηδηθεπκέλν 

αλζξψπηλν δπλακηθφ  θαη ηειηθά λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλζήθεο γηα ηε 

δηάρπζε θαη αλάπηπμε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπο. ΒΗΟΠΑ, 

ηερλνινγηθά πάξθα, βηνκεραληθά θηίξηα θαη άιινπ ηχπνπ ηέηνηεο 

ππνδνκέο, φπσο θαη θνηλσληθέο, εθπαηδεπηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη 

ππνδνκέο πγείαο, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηή ηε δηαδηθαζία.  

Δίηε ζηελ πεξηνρή, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή παξέκβαζεο, λα 

είλαη ζε εμέιημε κεγάιεο θιίκαθαο επελδχζεηο ππνδνκψλ, ζε 

ιεηηνπξγία ή κε, αιιά δξνκνινγεκέλεο θαη πξνθαλψο 
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ηεθκεξησκέλεο, νη νπνίεο ζα ζπκβάιινπλ ζε απηή ηελ αλάπηπμ ε, ηε 

κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο ηεο Αηηηθήο.  

ζεο πεξηνρέο αλαπηπμηαθέο ππνβάιινπλ πξφηαζε, δελ 

απνθιείεηαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ πξφηαζή ηνπο θαη κάιηζηα 

επηδηψθεηαη κε πξνηάζεηο γηα ηα δεηήκαηα ηεο ππνβάζκηζεο. 

Μπνξεί λα έρνπκε δειαδή έλαλ δπλαηφ αλαπηπμηαθφ πφιν, πνπ δχν 

ηεηξάγσλα πίζσ ηνπ βξίζθεηαη κηα πεξηνρή θηψρεηαο.  

Γελ ζέινπκε ζε απηή ηελ πεξίπησζε λα αθνινπζεζεί κηα 

πξνλνηαθή –  ζε εηζαγσγηθά –  πνιηηηθή, αιιά κηα αλαπηπμηαθή 

πνιηηηθή πνπ ζα βνεζήζεη ηελ ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή λα αλέβεη 

επίπεδν θαη λα δηαρπζεί ε σθέιεηα απφ ηελ αλάπηπμε θαη ζε απηήλ.  

Άιιε ζηξαηεγηθή πξνηείλεηαη γηα ηηο ππνβαζκηζκέλεο 

πεξηνρέο.  

Απηφο ν ράξηεο δείρλεη κε ζρεηηθή αθξίβεηα, ζηηο παιηφηεξεο 

επνρέο ηηο δηθέο κνπ θξνληίδακε λα ηνπο δείρλνπκε κε κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα, ηψξα ηα ρσξνηαμηθά ζρέδηα είλαη πην θινπ ψζηε λα 

επηηξέπνπλ πνιιαπιέο εξκελείεο. ε φιν ηνλ θφζκν, φρη ζηελ 

Διιάδα κφλν. Καη απηφο ν ράξηεο φκσο καο δείρλεη ηη  ζεκαίλεη 

αλαπηπμηαθνί πφινη ηεο Αηηηθήο θαη αλαπηπμηαθνί άμνλεο . Βιέπεηε 

ην κεγάιν κεηξνπνιηηηθφ θέληξν, βιέπεηε ην αεξνδξφκην πνπ 

κπνξεί λα αλαπηχζζεηαη, ππνλνεί επ’ άπεηξνλ θαη είλαη έλα 

πξφβιεκα απηφ, ή ην Θξηάζην πνπ κπνξεί λα αλαπηχζζεηαη, επίζεο 

ππνλνεί επ’ άπεηξνλ, θαη είλαη έλα πξφβιεκα. Φαληάδνκαη φηη ηνλ 

ράξηε θαη ηε γεσγξαθία ηελ θαηαιαβαίλεηε φινη, λα κε ρξεηάδεηαη 

λα δείμσ κε βειάθηα.  

Οπζηαζηηθά φκσο γηα λα ην απινπνηήζνπκε, έρνπκε ηε 

ζπκπαγή πφιε, ην κεγάιν δίπνιν Αζήλα -Πεηξαηά, ζεζκνζεηεκέλν, 

ηζηνξηθφ θαη πιήξεο. Απηφ είλαη νπζηαζηηθά ην κεηξνπνιηηηθφ 

θέληξν. Καη ην πεξίεξγν αζηεξνεηδέο ζρήκα ην νπνίν  βιέπνπκε ζηα 

βφξεηα θαη ζηα αλαηνιηθνδπηηθά ηεο κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηα αλαπηπζζφκελα θέληξα ή ηνπο άμνλεο.  
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Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζην θεληξηθφ ηκήκα θαη ζην ηφμν, καδί κε 

ηνλ άμνλα ηεο Δζληθήο Οδνχ, είλαη πάξα πνιχ κεγάιε. Έρσ ηελ 

αίζζεζε ινηπφλ θαη έρνπκε ηε γλψκε φηη ε Πεξηθέξεηα πξέπεη λα 

δξνκνινγήζεη πξνο ηα εθεί άιινπ ηχπνπ δξάζεηο, νη νπνίεο ζα 

εληζρχζνπλ, ζα αλαπηχμνπλ θαη ζα κπνξέζνπλ λα επλνήζνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο  πνπ ζέινπκε  λα αλαπηπρζνχλ θαη φρη έλα 

sprawl, φρη κηα επξχηαηε δηάρπζε, πνπ ζα θαηαθέξεη λα 

πεληαπιαζηάζεη ηελ Αζήλα, αλ θαηαθέξακε λα ηε  δηπιαζηάζνπκε ή 

λα ηελ ηξηπιαζηάζνπκε ακέζσο κεη ά ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο. 

Απηφ είλαη θξίζηκν.  

Ζ ρσξίο ηαπηφηεηα Ραθήλα, ιέσ έλα παξάδεηγκα, πνπ 

ζπληζηά έλα πφιν, αιιά αθφκα ρσξίο ηαπηφηεηα, ιηκεληθφ, 

ηνπξηζηηθφ θαη δεχηεξεο θαηνηθίαο, ε κε ηζρπξή ηαπηφηεηα 

Λαπξεσηηθή, πνιηηηζηηθή, ηερλνινγηθή, κεηαθνξηθή θαη φηη άιιν, 

αξραηνινγηθή, θαη ην Γπηηθφ Σκήκα, ην Θξηάζην, είλαη πεξηνρέο νη 

νπνίεο απνηεινχλ θαηά ηε γλψκε κνπ ηελ επφκελε ρσξηθή θαη 

αλαπηπμηαθή πξφθιεζε γηα ηελ Αηηηθή.  

Γηα ην Θξηάζην δελ είλαη αλάγθε λα ζπδεηήζνπκε. Έρνπκε 

έλαλ ζε εμέιημε Διαηψλα θαηλνχξγην. Δίλαη αλάγθε λα ην 

πξνιάβνπκε. Γελ αξθεί κηα ΟΥΔ, δηφηη αλ πεγαίλακε γηα κηα ΟΥΔ 

φπσο ηε ζέινπκε ζην Θξηάζην, ζα έπξεπε φιν ην πξφγξακκα λα  

θχγεη ζην Θξηάζην. Μηα απηφλνκε δξνκνινγεκέλε δηαδηθαζία γηα 

απηφ πξέπεη λα ππάξμεη ζηελ επφκελε θάζε.  

Αλ πάκε κέζα ζην ηζηνξηθφ Λεθαλνπέδην, ζην κεηξνπνιηηηθφ 

θνκκάηη ηεο Αζήλαο, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο, ρσξίο λα απνθιείνπκε άιιεο. Αλ δειαδή είρακε επηιέμεη, 

είρε επηιέμεη ε Πεξηθέξεηα, ηελ ζηνρεπκέλε πξφζθιεζε ΟΥΔ, φπσο 

είρε δηθαίσκα λα θάλεη, άιιεο Πεξηθέξεηεο δελ θαινχλ αλνηρηά, 

αιιά ζηνρεχνπλ ζε δχν -ηξεηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, ηφηε ζα 

αξρίδακε θαηαξρήλ θαη κπνξεί λα ζπκπιεξψλακε, κε απηέο ηηο 

πεξηνρέο πνπ βιέπνπκε. Σν δίπνιν Α, Β, Αζήλα –  Πεηξαηάο, απηφ 

είλαη ην κεηξνπνιηηηθφ δίπνιν.  
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Σν Γ, ηε βαξηά ππνβαζκηζκέλε, αιιά θαη κε πνιχ ηζρπξέο 

αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ιηκελνβηνκεραληθή δψλε δπηηθά ηνπ 

Πεηξαηά. Απηφ θαληαζηείηε ην σο πξνο ηε ξχπαλζε, θαληαζηείηε ην 

σο πξνο ηε θηψρεηα, θαληαζηείηε ην σο πξνο ηελ αλάπηπμε πνπ ζα 

θέξεη ελ δπλάκεη ε αλάπηπμε ηνπ ιηκαληνχ ηεο θξνπαδηέξαο, σο 

πξνο ηα λαππεγεία θαη σο νπζηαζηηθά σο ην θνκκάηη ηεο Αηηηθήο ην 

νπνίν ζπλερίδεη λα έρεη πνιχ ηζρπξή βηνκεραληθή θαη κεηαθνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα.  

Σν Γ, πνπ είλαη ε ππνβαζκηζκέλε Γπηηθή Αζήλα, κε ηε 

βηνηερλία θαη κηθξή βηνκεραλία, πνπ ζπλερίδεη λα ζψδεηαη, θαηά 

κήθνο ηνπ άμνλα ηεο Θεβψλ ή ηνπ άμνλα ηνπ Κεθηζνχ, πνπ κπαίλεη 

ζηνλ Διαηψλα.  

Καη ηέινο ην  Δ, ην νπνίν είλαη ην ζαιάζζην κέησπν, ην 

παξάθηην κέησπν, απφ ην πξνθιεηηθφ ζεκείν, κε ηελ θαιή έλλνηα, 

πνπ ζήκεξα αλαπηχζζεηαη, ην ζχκπιεγκα δειαδή ηνπ θηηξίνπ ηνπ 

Ηδξχκαηνο Νηάξρνπ, καδί κε ηελ αλάπιαζε ηνπ Φαιεξηθνχ ξκνπ, 

ην Διιεληθφ, ιέσ έλαλ άιιν πφιν πνπ ζην κέιινλ θάηη ζα βγάιεη, 

θαη ηε ζπλέρεηα κέρξη ηε Βνπιηαγκέλε.  

Απηά ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα 

θαηαηίζνληαλ ζεκαληηθέο πξνηάζεηο, αμηφινγεο, γηα λα ζπδεηήζν πκε 

ζε δηαδεκνηηθέο κνξθέο.  

Οη άιιεο πεξηνρέο, νη δνξπθφξνη, ην Μαξνχζη, ν πφινο 

Εσγξάθνπ, Γεκνθξίηνπ, λνζνθνκείσλ, πηζαλφλ νη παξπθέο ηνπ 

Τκεηηνχ κε εληαία πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε, είλαη ζην ηξαπέδη γηα 

λα αλαπηπρζνχλ, λα πξνηαζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ. Γελ 

απνθιείνληαη.  

Ση ζα κπνξνχζε λα είλαη νη παξεκβάζεηο κέζα ζηηο 

ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο. Δίλαη κφλν ελδεηθηηθέο, πξνζέμηε ην. 

Βάιακε ζην ραξηί θάπνηεο πνπ ζεσξνχκε φηη ζα κπνξνχζαλ λα 

ήηαλ εχζηνρεο παξεκβάζεηο, δελ ζεκαίλεη φηη απηέο είλαη θαη άιιεο 

δελ είλαη.  
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 Δίλαη ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, είλαη πξνθαλψο ε 

αλαβάζκηζε ηνπ ειεχζεξνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεπζχλζεηο φκσο. Σν πξάζηλν, νη πξνζβάζεηο, ε πνηφηεηα θαη ν 

εμνπιηζκφο. Δίλαη νη ηδέεο θαη ηα πξνγξάκκαηα, νη δξάζεηο, πνπ 

κπνξνχλ λα απαζρνιήζνπλ δεκηνπξγηθά θαη κε κηα λέα αληίιεςε, 

αλέξγνπο θαη ππναπαζρνινχκελνπο. Δίλαη ε επαλάρξεζε ηνπ θελνχ 

θηηξηαθνχ δπλακηθνχ, πνπ ηαιαηπσξεί θπξίσο ηα ηζηνξηθά θέληξα 

ησλ παιηψλ Γήκσλ ηνπ Λεθαλνπεδίνπ, καδί κε ηα θελά 

θαηαζηήκαηα, ην θαηλνχξγην  πξντφλ ηεο θξίζεο ηνπ 2010 -2015.  

 Καη ζηηο πεξηνρέο ηεο εηδηθήο αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο, ε 

ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ήδε ππάξρνπζα δπλακηθή. 

Δίπα θαη ιίγα πξνεγνπκέλσο, ηα clusters , ε λαπηηιία, ε λαππήγεζε, 

ην εκπφξην, νη εκπνξηθέο δψλεο, ηνκεαθέο ελφηεηεο, φπσο απηέο 

πνπ ζαο πεξηέγξαςα  ηεο Γπηηθήο Αζήλαο, ε ελίζρπζε 

δξαζηεξηνηήησλ πνιηηηζκνχ, πνιηηηζηηθή βηνκεραλία  - είλαη εμπέξ 

δίπια κνπ  - ε εμαθηίλσζε ησλ δξάζεσλ ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ε 

λεαληθή πνιηηηζηηθή παξαγσγή. Οη ηδέεο γηα έμππλε πφιε. ρη  

ζπάηαιεο ηδέεο. Θπκεζείηε πφζα κεραλήκαηα είρακε ζηήζεη θαηά 

θαηξνχο γηα λα πεγαίλνπκε κε touch screen θάησ απφ ηνλ ήιην θαη 

ηε βξνρή λα παηάκε θαη λα καζαίλνπκε πνχ ζα πάκε, κεραλήκαηα 

πνπ θαηαζηξέθνληαλ θαη αρξεζηεχνληαλ κέζα ζηνπο επφκελνπο 

κήλεο. Έρνπκε κηα εκπεηξία αζηνρηψλ πνιχ κεγάιε, νη Γήκνη πξψηα 

απφ φια, ε Απηνδηνίθεζε. Αο ηελ πάξνπκε ππφςε.  

Καη λα δψζσ ηνλ ιφγν ζηνλ Θαλάζε ηνλ Παπαδαζθαιφπνπιν, 

γηα λα πεξάζεη λα εμεγήζεη ίζσο θαη ηελ έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ 

έρεη λφεκα λα θαηαιάβεη ιίγν…  

Α. ΠΑΠΑΓΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ:  Απηφ πνπ είπακε, φηη φηαλ ζέιεηο λα 

θάλεηο κεηξνπνιηηηθή αλάπηπμε, μεθηλάο απφ δχν ηνκείο. 

Πνιηηηζκφο, ηνπξηζκφο, δεκηνπξγηθή νηθνλνκία, δειαδή ην ζχλνιν 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ γχξσ απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο 

δεκηνπξγίαο, απφ βηνκεραλία, απφ λέεο ηερλνινγίεο, απφ 

πνιπκέζα, απφ νξγάλσζε ζπλεδξίσλ, ηειεφξαζε, ζέαηξν, 
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θσηνγξαθία, εθδφζεηο, εθηππψζεηο. Δίλαη ε βάζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γχξσ απφ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ 

ηνπξηζκφ πφιεο. Καη βέβαηα νη λέεο ηερλνινγίεο είλαη απαξαίη εηεο 

γηα λα αλαπηπρζεί απηφο ν ηνκέαο.  

 Δάλ κηιήζνπκε γηα λα θιείζνπκε κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, ν 

πξνυπνινγηζκφο είλαη 193 εθαηνκκχξηα απφ ην ΔΣΠΑ θαη 74 

εθαηνκκχξηα απφ ην ΔΚΣ. Απηφ πνπ είπακε ζηελ αξρή, φηη είλαη 

επηζπκεηή, είλαη επθηαία, ε ρξεκαηνδφηεζε επ ηπξφζζεηα θαη απφ 

άιια επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ή ινηπνχο πφξνπο, νη δηαδηθαζίεο 

ηεο κφριεπζεο.  

ην πιαίζην ηεο νινθιήξσζεο ηνπ Οδεγνχ, ζπδεηνχκε απηή 

ηε ζηηγκή ελδερφκελα έλα πιαθφλ, ην ν νπνίν δελ είκαζηε ζε ζέζε 

λα δψζνπκε ή δελ μέξσ πσο ζα ην δψζνπκε κέρξη ην ηέινο.  

Ζ δηαδηθαζία πνπ ήδε ζαο μεθίλεζα λα ιέσ. Ζ νινθιήξσζε 

ηνπ Οδεγνχ Δθαξκνγήο, ν νπνίνο νζνλνχπσ ζα εηνηκαζηεί. Ζ 

πξνθήξπμε γηα δξάζεηο, ζα παξέρεη  ηθαλφ δηάζηεκα ζηηο ρσξηθέο 

Αξρέο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο θαη γηα ηε ζρεηηθ ή 

δηαβνχιεπζε πνπ αλέθεξε ν Νίθνο ν Μπειαβίιαο. Ζ ππνβνιή θαη ε 

αμηνιφγεζε πνπ ζα γίλεη κε βάζε ηέζζεξηο νκάδεο θξηηεξίσλ. Ζ 

αμηνιφγεζε γηα ηελ πεξηνρή. Τπνβαζκηζκέλνο ζχιαθαο ή κε 

κεηξνπνιηηηθέο δπλαηφηεηεο, κε αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο. Ζ 

αμηνιφγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αμηνπνίεζε 

ζεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ γηα ηε δηακφξθσζε κηαο 

νινθιεξσκέλεο παξέκβαζεο. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο 

θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ θνξέα πινπνίεζεο.  

Απηά. αο επραξηζηνχκε πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ:  Θέινπκε  ηδηαίηεξα λα επραξηζηήζνπκε  ηνλ θχξην 

Παπαδαζθαιφπνπιν θαη ηνλ θχξην Μπειαβίια, αμηφηαηνπο 

παλεπηζηεκηαθνχο δαζθάινπο. Ννκίδσ φηη ζήκεξα βξεζήθακε φινη 

μαλά ζηα θνηηεηηθά έδξαλα. Καη ζπλερίδνπκε.  

 Παξαθαιψ, ζέιεηε, θάηη; Μηζφ ιεπηάθη.  
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 Δάλ θιείζακε απηφ ην ζέκα,  έηζη ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα 

γίλεη, λα πξνρσξήζνπκε ζε έλα δηάιεηκκα 20 ιεπηψλ, λα πηνχκε 

έλα θαθεδάθη, κηα πνξηνθαιάδα, θάηη, λα ηζηκπήζνπκε θαη λα 

επαλέιζνπκε, γηαηί έρνπκε κέιινλ. Θα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα 

ζπδήηεζεο κεηά, έηζη; Καη παξεκβάζεσλ.  

ΟΜΗΛΖΣΖ:  Άξα δελ θιείλεη ην ζέκα.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ:  Γελ θιείλεη ην ζέκα, πξνθαλψο. Αιιά λα 

πάξνπκε κηα αλάζα, γηαηί λνκίδσ φηη ηε ρξεηαδφκαζηε.  

 

(ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ)  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ:  Κπξίεο, θχξηνη, παξαθαιψ λα θαζφκαζηε, γηα λα 

ζπλερίζνπκε.  

 Παξά ην γεγνλφο φηη δελ ήηαλ ην βαζηθφ καο ζέκα ή ην θχξην 

ζέκα νη Οινθιεξσκέλεο Υσξηθέο Δπελδχζεηο, σζηφζν, δεδνκέλνπ 

φηη έρνπκε εδψ πέξα ζήκεξα θαη ηνπο δχν εμαηξεηηθνχο 

παλεπηζηεκηαθνχο καο δαζθάινπο, λα δψζνπκε ιηγάθη ρξφλν ιίγν 

ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνπζίαζεο πνπ καο έγηλε θαη ηεο ελεκέξ σζεο 

πνπ καο έγηλε.  

 Θα ήζεια λα δψζσ ην ιφγν ζηνλ εθπξφζσπν ηεο Κεληξηθήο 

Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο, ηνλ θχξην Μειεηίνπ, λα καο δψζεη ιηγάθη 

έλα ζρφιην, κηα παξαηήξεζε. Δπραξηζηψ.  

Ν. ΜΔΛΔΣΗΟΤ:  Κπξία Πξφεδξε, επραξηζηψ πάξα πνιχ.  

 Μηα γεληθή παξαηήξεζε απφ ηελ ΚΔΓΔ είλαη φηη έρνπκε ράζεη 

ρξφλν θαη πξέπεη λα επηηαρχλνπκε ηνλ βεκαηηζκφ καο γεληθφηεξα.  

 Σψξα, σο πξνο ηηο ΟΥΔ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΔΓΔ 

έρεη εγθξίλεη κία πξφηαζε γηα ηελ Γπηηθή Αηηηθή, φκσο ζα ήζεια λα 

ζρνιηάζσ ηελ εηζήγεζε ησλ δχν Καζεγεηψλ,  φηη απφ ηελ αξρή πνπ 

άθνπζα ηελ εηζήγεζε σο πξηλ ην ηέινο, πίζηεπα φηη κίιαγαλ 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ Γπηηθή Αηηηθή. κσο ζην ηέινο ράιαζε ε 

δνπιεηά θαη δηαπίζησζα φηη ε Γπηηθή Αηηηθή απνθιείεηαη. 267 

εθαηνκκχξηα, δελ ζα πέζεη νχηε έλα επξψ ζηελ Γπηηθή Αηηη θή απφ 
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ηελ ΟΥΔ. Μάιινλ ηε Γπηηθή Αηηηθή ηε ζέιεηε κφλν γηα ηα ζθνππίδηα 

ή λα βξίζθεη δνπιεηά ην Λεθαλνπέδην ηεο Αζήλαο ζηηο δχν 

ραιπβνπξγίεο, ζηα δχν ηζηκεληάδηθα, ζηα δχν λαππεγεία, ζηηο 

δεθάδεο ρεκηθέο βηνκεραλίεο, ζηα δηπιηζηήξηα; Γελ κπνξψ λα ην 

θαηαιάβσ  

 Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ε ζέζε ηεο ΚΔΓΔ σο πξνο απηφ είλαη:  

 Ο ζηφρνο ηεο παξνπζίαζεο ηεο εηζήγεζεο είλαη αθελφο λα 

αλαδείμεη ηελ δηαθξηηή ηαπηφηεηα θαη ηηο ρσξηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

Γπηηθήο Αηηηθήο θαη αθεηέξνπ λα ζπλζέζεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία, 

ζεζκηθά θαη πξαγκαηηθά, πνπ θαζηζηνχλ ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή 

επηιέμηκε γηα ηελ εθαξκνγή κηαο νινθιεξσκέλεο πνιπζεκαηηθήο θαη 

βηψζηκεο παξέκβαζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο, (…) κηαο 

δηαδεκνηηθήο ΟΥΔ.  

 Δλφςεη ηεο θαηάξηηζεο ηνπ εγγξάθνπ εμεηδίθεπζεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ ΟΥΔ ζηελ 

Αηηηθή θαη ζηε βάζε ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο, ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γπηηθήο Αηηηθήο θαη νη Γήκνη 

ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο, πξνέβεζαλ ζηελ δεκηνπξγία άηππεο Αζηηθήο 

Αξρήο Γπηηθήο Αηηηθήο, κε ζθνπφ ηελ πξνεηνηκαζία ελφο ζρεδίνπ 

νινθιεξσκέλεο ρσξηθήο  ζηξαηεγηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο πεξηνρήο, κε 

ηελ δπλεηηθή ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη 

εθαξκνγή κίαο ΟΥΔ ζηελ Υσξηθή Δλφηεηα ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο. Σε 

κία εθ ησλ ηξηψλ Υσξηθψλ Δλνηήησλ ηεο Αηηηθήο, φπσο νξίδεη ν 

Ν.4277/2014 θαη ην λέν Ρπζκηζηηθφ ρέδην Αζήλαο –  Αηηηθήο.  

 Δπηγξακκαηηθά αλαθέξνπκε νξηζκέλνπο απφ ηνπο παξάγνληεο 

πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ απφιπηε αλαγθαηφηεηα νινθιεξσκέλεο 

πνιπηνκεαθήο θαη πνιπηακεηαθήο παξέκβαζεο, ζχκθσλα  κε ην 

πλεχκα θαη ην γξάκκα ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Καλνληζκνχ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο 1303/13, πεξί νινθιεξσκέλεο ρσξηθήο 

αλάπηπμεο.  

 Ζ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε κεγάισλ θαη 

κηθξνκεζαίσλ βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη 
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απφ πιείζηεο επηρεηξήζεηο ησλ θιάδσλ ησλ κεηαθνξψλ θαη ηνπ 

εκπνξίνπ. Ζ πεξηνρή εμειίρζεθε ζηαδηαθά σο θεληξηθφο πφινο 

δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ, αιιά θαη εγθαηάζηαζεο 

πεξηβαιινληηθψλ βηνκεραληψλ.  

Πέξαλ ησλ απηφλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πεξηνρήο, ε 

Υσξηθή Δλφηεηα Γπηηθήο Αηηηθήο βξίζθεηαη ζε ζέζε έληνλεο 

αιιειεμάξηεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο κε ηελ ππφινηπε Αηηηθή θαη 

εηδηθά ηηο λφηηεο θαη δπηηθέο πεξηνρέο ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο. Καη’ επέθηαζε, έληνλεο είλαη νη θαζεκεξηλέο 

κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ απφ θαη πξνο ηε  Γπηηθή Αηηηθή.  

Δπηπξνζζέησο, ηελ πεξηνρή δηαηξέρνπλ κεγάινη νδηθνί θαη 

ζηδεξνδξνκηθνί άμνλεο, κε ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμή ηεο, 

σο δηακεηαθνκηζηηθνχ θέληξνπ, πξνθαιψληαο φκσο ζνβαξά 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, θαζψο θαη ρσξηθέο αζπλέρεηεο.  

Ζ κεγάιε  βηνκεραληθή θαη ελ γέλεη νηθνλνκηθή ζπγθέληξσζε 

ζηελ πεξηνρή, έρεη πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην θπζηθφ θαη 

δνκεκέλν πεξηβάιινλ, ελψ νη κεηθηέο ρξήζεηο θαη νη ζπγθξνχζεηο 

ρξήζεσλ γεο, ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη 

ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο ζηελ βηψζηκε αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ.  

Πέξαλ ησλ πηεζηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, ε 

πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή αλεξγία ιφγσ ηεο 

απνβηνκεράληζεο θαη απνρσξνζέηεζεο δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη 

απφ έιιεηςε επαξθψλ κέζσλ άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο.  

χκθσλα κε ην Ρπζκηζηηθφ, είλαη αλαγθαία ε ελίζρπζε ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ ξφινπ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο πεξηνρήο θαη ε 

θαηάξηηζε πξνγξάκκαηνο αλαβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

άξζεο ησλ ζπλεπεηψλ πνπ επέθεξε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη θαη’ 

επέθηαζε ζηε Υσξηθή Δλφηεηα Γπηηθήο Αηηηθήο ε εγθαηάζηαζε 

εμφρσο ξππνγφλσλ δξαζηεξηνηήησλ.  

ε φηη αθνξά ζηηο πξνδηαγξαθφκελεο αλαπηπμηαθέο 

δπλακηθέο, ζχκθσλα κε ην Ρπζκηζηηθφ, ε Υσξηθή Δλφηεηα Γπηηθήο 

Αηηηθήο ζπληζηά πφιν εζληθήο θαη κεηξνπνιηηηθήο εκβέιεηαο, κε 
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δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη 

εηδηθφηεξα:  

Ζ Τπνελφηεηα ηνπ Θξηαζίνπ Πεδίνπ νξίδεηαη απφ ην 

Ρπζκηζηηθφ, σο ηζρπξφο αλαπηπμηαθφο θαη επηρεηξεκαηηθφο πφινο 

ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα, ηνπ ρνλδξεκπνξίνπ θαη ηνπ 

δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ θαη σο ηφπνο γηα ηελ δεκηνπξγία 

νξγαλσκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ πεξηνρψλ θαη γηα ηελ αλάδεημε λέσλ 

πξνσζεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

πλεπψο πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ εγθαηάζηαζε 

δξαζηεξηνηήησλ κε ζεηηθέο αλαπηπμηαθέο επηπηψζεηο γηα ηελ Αηηηθή 

θαη ηελ εζληθή νηθνλνκία, κε αχμεζε φκσο ησλ πηέζεσλ ζην θπζηθφ 

θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο 

πεξηνρήο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην Ρπζκηζηηθφ αλαγνξεχεη ηε Μεγαξίδα 

ζε πφιν αλάπηπμεο θαη θαζεηνπνηεκέλεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο, 

ζε ηφπν δεκηνπξγίαο ηερλνινγηθνχ  πάξθνπ θαη νξίδεη φηη ε Υσξηθή 

Τπνελφηεηα Μεγαξίδαο απνηειεί απφζεκα γεο γηα ηε κειινληηθή 

κεζνκαθξνπξφζεζκε εζσηεξηθή απνθέληξσζε ηεο Αηηηθήο, κέζσ 

λέσλ κνξθψλ νξγαλσκέλεο ρσξηθήο αλάπηπμεο, ζε ζέζεηο κε πνιχ 

θαιή ππεξηνπηθή πξνζπειαζηκφηεηα.  

πκβαηφηεηα ΟΥΔ ιεηηνπξγίαο ηεο πεξηνρήο Γπηηθήο Αηηηθήο 

κε ην ΔΠΑ 2014 –  2020 θαη ην ΠΔΠ Αηηηθήο 2014 –  2020. Ζ 

πεξηνρή αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, πνπ 

ηίζεηαη ππφ ηελ εγθχθιην ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο ησλ Οινθιεξσκέλσλ Υσξηθψλ Δπελδχζεσλ, σο 

εξγαιείν νινθιεξσκέλεο ρσξηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014 –  2020, αιιά θαη γεληθφηεξα απφ ηα 

επηρεηξεζηαθά θείκελα ηεο ρψξαο, Ρπζκηζηηθφ ρέδην, ΠΔΠ Αηηηθήο 

2014 –  2020, εηαηξηθφ ζχκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο ΔΠΑ 

2014 –  2020. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξσ ηα παξαθάησ:  

Σν εηαηξηθφ ζχκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο ΔΠΑ 2014 – 

2020, νξίδεη φηη: ζε θάζε Πεξηθέξεηα, ην πιήζνο ησλ ζηξαηεγηθψλ 
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βηψζηκεο αλάπηπμεο, ζα νξηζηεί αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηνπ 

αζηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ησλ αζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζην ΑΔΠ ηεο θαη ζηε ζπιινγηθή απαζρφιεζε.  

εκαληηθφο ζηφρνο είλαη κεηαμχ άιισλ, ε θάιπςε κε 

ζηξαηεγηθέο βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ πνπ έρνπλ 

ιεηηνπξγηθή πεξηνρή κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 70.000 θαηνίθσλ.  

Ζ Υσξηθή  Δλφηεηα Γπηηθήο Αηηηθήο ζπληζηά ιεηηνπξγηθή 

πεξηνρή κε πιεζπζκφ πεξίπνπ 170.000 θαηνίθσλ, ελψ έρεη 

ηεξάζηηα ζπκβνιή ζην ΑΔΠ θαη ζηελ απαζρφιεζε ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο, αιιά θαη ηεο ρψξαο ζπλνιηθά. πλεπψο είλαη  απνιχησο 

επηιέμηκε γηα ΟΥΔ.  

Σν ΠΔΠ Αηηηθήο  2014 –  2020, εληνπίδεη δχν επίπεδα ρσξηθήο 

αληζφηεηαο ζηελ Αηηηθή. Σν έλα αθνξά ηνλ άμνλα Γπηηθή, Νφηηα, 

Αλαηνιηθή Αηηηθή, κε ηελ Γπηηθή Αηηηθή λα βξίζθεηαη ζε κεηνλεθηηθή 

ζέζε θαη ζέηεη σο ζηφρν ζε πξψηε θάζε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ηδηαίηεξα νμπκέλσλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηε βάζε ηνπ Σνπηθνχ 

Αλαπηπμηαθνχ ρεδηαζκνχ, θαζψο θαη πεξηνρέο επηξξνήο ηνκεαθψλ 

παξεκβάζεσλ θαη δξάζεσλ, πνπ φπσο εληάζζνληαη ζε 

νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή.  

πλεπψο ην ΠΔΠ Αηηηθήο 2014 – 2020, αλαγλσξίδεη κε 

ζαθήλεηα ηε δπζκελή ζέζε ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο θαη πξνθξίλεη ηελ 

νινθιεξσκέλε ρσξηθή παξέκβαζε κέζσ ΟΥΔ, γηα ηελ άξζε ησλ 

αληζνηήησλ.  

Δπίζεο ην ΠΔΠ Αηηηθήο νξίδεη φηη ε νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε ζηελ εδαθηθή αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο,  

εδξάδεηαη ζε δχν ππιψλεο.  

Πξψηνλ, ζηελ αλαγθαηφηεηα ζηαδηαθήο επίιπζεο ησλ 

νμπκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ, νηθνλνκηθψλ, δεκνγξαθηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο 

Αζήλαο, σο απνηέιεζκα ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ηεο ζπγθέληξσζεο επάισησλ πιεζπζκηαθψλ 
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νκάδσλ θαη ηεο ζηαδηαθήο αλάπηπμεο ζπιάθσλ παξαβαηηθφηεηαο, 

αιιά θαη ην λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ Λεθαλνπεδίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πεηξαηά θαη ησλ φκνξσλ Γήκσλ, φπνπ 

παξαηεξνχληαη ηδηαίηεξα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο, σο απνηέιεζκα 

ηεο εληεηλφκελεο απνβηνκεράληζεο.  

Γεχηεξνλ. Πεξηνρέο πνπ έρνπλ εηδηθή δπλακηθή ιφγσ ηεο 

ζπγθέληξσζεο ππεξηνπηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πινπνίεζεο 

κεγάισλ επελδχζεσλ. Κξηηήξηα επηινγήο ησλ πεξηνρψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ κηα εηδηθή δπλακηθή είλαη,  ελδεηθηηθά, ε χπαξμε 

ηππηθψλ ή θαη άηππσλ ζπγθεληξψζεσλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, αθνξά πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ εηδηθή 

αλαπηπμηαθή δπλακηθή ιφγσ ηεο ζπγθέληξσζεο ππεξηνπηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο έρνπλ ζαθψο πξνζδηνξηζηεί σο πφινη 

αλάπηπμεο θαη εμππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Παξάγνληεο πνπ εμεηάδνληαη ζπλδπαζηηθά, είλαη:  

Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπο σο πφισλ αλάπηπμεο ζην Ρπζκηζηηθφ 

ρέδην ηεο Αζήλαο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

παξέκβαζεο κεγάιεο θιίκαθαο επελδχζεσλ, ππνδνκψλ, πνπ 

δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ 

πθηζηάκελσλ θαη κείσζε ηεο αλεξγίαο.  

πκπεξαζκαηηθά.  

Ζ Υσξηθή Δλφηεηα Γπηηθήο Αηηηθήο ζπληζηά εληαία αζηηθή 

ιεηηνπξγηθή Δλφηεηα κε πξνβιήκαηα ζπλνρήο, ιφγσ ηεο άλαξρεο 

ρσξνζέηεζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ηερλεηψλ ρσξηθψλ 

αζπλερεηψλ, απνηεινχλησλ παξάιιεια ηνλ θχξην βηνκεραληθφ πφιν 

ηεο Αηηηθήο θαη ηε κφλε πεξηνρή κε δπλαηφηεηεο ρσξνζέηεζεο λέσλ 

κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζε φηη απηφ ζπλεπ άγεηαη, γηα ηε 

ρσξηθή νξγάλσζε θαη ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο.  

πλεπψο ε πεξηνρή ζπληζηά δηαθξηηή Δλφηεηα, πξφζθνξε γηα 

ηελ εθαξκνγή ή φρη.  
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Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη κε βάζε ηνλ ππεξθείκελν 

ρσξνηαμηθφ θαη αλαπηπμηαθφ πξνγξακκαηηζκφ πνπ αθνξά ηε Γπηηθή 

Αηηηθή, θξίλνπκε φηη ε εθαξκνγή κηαο νινθιεξσκέλεο ρσξηθήο 

ζηξαηεγηθήο κε ηε κνξθή ΟΥΔ, δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη 

πνιιαπιαζηαζηηθά ή άθξσο απνηειεζκαηηθά, ηφζν γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ ηνπ ΠΔΠ Αηηηθήο θαη ηνπ 

ΔΠΑ 2014 –  2020, φζν θαη ησλ ππαξθηψλ αλαγθψλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε 

θαη πξννπηηθή πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ππεξηνπηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζηελ Γπηηθή Αηηηθή.  

Ζ Γπηηθή Αηηηθή δελ δηεθδηθεί ηίπνηα ιηγφηεξν απφ ην 

απηνλφεην γηα ηελ αλάπηπμή ηεο, κε ίζνπο φξνπο , κε ηηο ινηπέο 

Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ηεο Αηηηθήο.  

Απηή ήηαλ ε εηζήγεζε θαη επειπηζηψ λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε 

δηαθνξά ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο κε ηελ ππφινηπε Αηηηθή είλαη ηεξάζηηα 

θαη αλ δελ εθκεηαιιεπηνχκε ηέηνηεο επθαηξίεο πνπ δίλνληαη κέζσ 

ησλ πξνγξακκάησλ ΔΠΑ, ζα αθήζνπκε ηε Γπηηθή Αηηηθή αθφκα 

πην πίζσ θαη είλαη  ιππεξφ λα ηελ ρξεηαδφκαζηε ηελ Γπηηθή Αηηηθή 

σο ηελ πίζσ απιή ηνπ Λεθαλνπεδίνπ ηεο Αζήλαο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ:  Δπραξηζηνχκε, θχξηε Μειεηίνπ, γηα ηελ εηζήγεζή 

ζαο, ε νπνία θαηεγξάθε πξνθαλψο.  

 Ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ ραξαθηήξα ηεο εηζήγεζεο. Πξφθεηηαη 

γηα επίζεκε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΔΓΔ ή θάηη 

ζρεηηθφ; Πείηε κνπ ιηγάθη. Ή είλαη κία επεμεξγαζία δηθή ζαο; Σνλ 

ραξαθηήξα απηήο ηεο πξφηαζεο.  

Ν. ΜΔΛΔΣΗΟΤ:  Ζ πξφηαζε απηή έρεη πάεη ζηελ ΚΔΓΔ θαη έρεη 

ςεθηζηεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΔΓΔ. Σπγράλεη φκσο λα 

είκαη θαη εγψ εθπξφζσπνο ηεο ΚΔΓΔ εδψ ζην πκβνχιην θαη κε 

ιππεί δηπιά ην γεγνλφο λα αθνχσ ηέηνηεο ηνπνζεηήζεηο, λα 

εμαηξνχκε έλα κεγάιν κέξνο πνπ πξνζθέξεη ην 30% ηεο βαξηάο 

βηνκεραλίαο ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαη λα εμαηξείηαη απφ ηελ ΟΥΔ. 

267  εθαηνκκχξηα θαηεπζχλνληαη γηα ΟΥΔ ζην Λεθαλνπέδην ηεο 
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Αζήλαο θαη νχηε έλα επξψ, απφ ηελ εηζήγεζε πνπ άθνπζα, δελ 

θαηεπζχλεηαη ζηελ Γπηηθή Αηηηθή.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ:  Γελ έρεη ηίπνηα θξηζεί. Ήηαλ…  

Ν. ΜΔΛΔΣΗΟΤ:  Γελ έρεη θξηζεί, αιιά απηή είλαη ε πξφηαζε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ:  Δλεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα ήηαλ θαη ζνβαξφηαηε 

ε θαηάζεζε πνπ καο έγηλε πξνεγνπκέλσο, επραξηζηνχκε γηα ηελ 

παξέκβαζή αο.  

 Λνηπφλ, λα ζπλελλνεζνχκε πάλσ ζηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ 

καο.  

 Θα αθνινπζήζεη ε παξνπζίαζε ηεο πξνφδνπ θάιπςεο 

αηξεζηκνηήησλ απφ ηελ θπξία Εεζνπνχινπ, Πξντζηακέλε Μνλάδαο 

Β΄ ηεο ΔΤΑ θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα πάξεη ην ιφγν ν θχξηνο 

Αλδξέαο Παληαδφπνπινο, γηα ην ζέκα εηδηθά ηνπ ΠΔΓΑ ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ Αηηηθή. Γηαηί είλαη κηα 

πεξηθεξεηαθή αηξεζηκφηεηα πνπ δελ έρεη αθφκα νινθιεξσζεί. Καη 

ζπλερίδνπκε φπσο έρεηε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε.  

 Μεηά ζα έρνπκε ηε ζεηξά ησλ εηζεγήζεσλ θαη παξεκβάζεσλ 

έηζη φπσο ηελ έρεηε θαη ζέισ λα ζεκεηψζσ θαη λα ζπκίζσ φηη 

ππάξρεη ρξφλνο, λνκίδσ ηξία ηέηαξηα πεξίπνπ, ζχκθσλα κε ην 

πξφγξακκα, αιιά εδψ είκαζηε λα ην θαζνξίζνπκε, ζπδήηεζεο θαη 

παξεκβάζεσλ έηη πεξαηηέξσ, έηζη; Γελ θιείλεη.  

 Ο θχξηνο Μπειαβίιαο.  

Ν. ΜΠΔΛΑΒΗΛΑ:  Δπραξηζηψ θαη ζέισ…  

Να έρνπκε ηελ εηθφλα απηή πνπ δήηεζα, αλ είλαη εχθνιν, ζηελ 

νζφλε;  

Θέισ λα θάλσ κηα πξνζσπηθή δήισζε ζηνλ θχξην Μειεηίνπ, 

πξηλ μεθηλήζσ θαη λα ηνπ πσ φηη έρσ ηελ ηηκή λα δηεπζχλσ έλα 

εξγαζηήξην ην νπνίν δνπιεχεη ζηελ Γπηηθή Αζήλα, δνπιεχεη ζηελ 

Διεπζίλα, ζηνλ Αζπξφππξγν θαη ζην ζαιάζζην  κέησπν ηεο Γπηηθήο 

Αζήλαο, απφ ην 2002. Πξνζθεθιεκέλνο ηφηε ηνπ Γηψξγνπ ηνπ 

Ακπαηδφγινπ, ηνπ Γεκάξρνπ Διεπζίλαο. Καη κέρξη ζήκεξα δελ ηελ 

έρνπκε εγθαηαιείςεη. Γλσξίδσ ίζσο ζην ρσξνηαμηθφ επίπεδν θαη ην 
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πνιενδνκηθφ, φρη βέβαηα ζην δεκνηηθφ θαη ην θνηλσληθφ , θαιχηεξα 

απφ εζάο ηη είλαη Θξηάζην θαη ηη πξνβιήκαηα έρεη. Έρεηε δεη ηα 

άξζξα κνπ, έρεηε δεη ηηο εθθιήζεηο κνπ, επνκέλσο είκαη αζψνο ηνπ 

αίκαηνο θαη εγψ θαη ν θχξηνο Παπαδαζθαιφπνπινο, ζέινπκε πάξα 

πνιχ –  θαη ζαο ην είπακε θαη πξνζσπηθά, ην είπακε θαη ζη νπο 

πκβνχινπο ζαο –  ζέινπκε πάξα πνιχ ην Θξηάζην λα εληαρζεί ζε 

έλα κεγάιν πξφγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, γηα ηελ 

πξαγκαηηθή επίιπζε ησλ πξνγξακκάησλ –  πξνβιεκάησλ ηνπ θαη 

φρη γηα έλα πεξηζηαζηαθφ θαη κηθξήο θιίκαθαο έξγν.  

Σψξα, επεηδή έρσ άιιε κηα ηδ ηφηεηα, φπσο θαη ν Θαλάζεο 

Παπαδαζθαιφπνπινο. Σα θείκελα απηά ηα νπνία δηαβάδεηε, ηα 

έρνπκε γξάςεη κε ηα ρέξηα καο. Αλήθνπκε δειαδή ζε απηή ηελ 

νκάδα ησλ επηζηεκφλσλ πνπ ρξφληα γξάθνπκε θείκελα γηα ην 

Ρπζκηζηηθφ, γηα ην ΠΔΠ, γηα φια απηά. Απηφ πνπ κπνξεί λ α 

δηαβάζεηε ηξεηο παξαγξάθνπο, κπνξψ λα ζαο δηαβάζσ άιιεο ηξεηο 

παξαγξάθνπο θαη απηέο νη παξάγξαθνη λα αλαθέξνληαη ζηα άιια 

κεγάια θπθιάθηα πνπ βιέπεηε ζηελ νζφλε ζαο θαη πνπ είλαη ν 

πφινο Βεληδέινπ, είλαη ν πφινο Λαπξίνπ δεμηά θάησ θαη είλαη ν 

πφινο, επάλσ, Αζσπνχ. Δίλαη ν πφινο ηεο πξνβιεκαηηθήο 

θνηιάδαο ηνπ Αζσπνχ.  

Ζ εξψηεζε ινηπφλ ζα κπνξνχζε λα είλαη: ε ΚΔΓΔ επηιέγεη λα 

δηακαξηπξεζεί γηα ην Θξηάζην θαη φρη γηα ηελ εμαίξεζε ηεο 

Λαπξεσηηθήο ή ηεο Βφξεηαο Αηηηθήο; Ννκίδσ δελ είλαη έηζη. 

Πξνθαλψο θαη δελ είλαη έηζη ηα πξάγκαηα. Ή λα πάξνπκε ηηο ΟΥΔ 

θαη λα ηηο βάινπκε ζην Λεθαλνπέδην, ζην Θξηάζην, ζηε Λαπξεσηηθή, 

ζην Βεληδέιν θαη ζηελ Βφξεηα Αηηηθή; Σηο δηαιχζακε.  

Απηφ φκσο δελ είλαη δήηεκα νχηε αληίιεςεο, νχηε επηινγήο 

πξνζσπηθήο. Γπζηπρψο –  θπξηνιεθηψ ζην δπζηπρψο –  ην ιέεη ην 

ΠΔΠ. Ρεηά θαη μεθάζαξα. Μηιάεη γηα ηελ ιεηηνπξγηθή αζηηθή 

πεξηνρή, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη σο ην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα 

Αζελψλ –  Πεηξαηψο , θαη πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα Αζελψλ –  
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Πεηξαηψο πξνζδηνξίδεηαη σο νη 40 Γήκνη ηνπ παιηνχ Λεθαλνπε δίνπ. 

Σειεία.  

Αλ ε Πεξηθέξεηα επηιέγεη λα ηξνπνπνηήζεη ην ΠΔΠ θαη λα 

βάιεη άιια θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη αο πεξηκέλνπλ νη ΟΥΔ γηα 

λα πεξάζνπκε ζε έλα λέν ΠΔΠ ην νπνίν ζα εληάμεη απηέο ηηο 

πεξηνρέο, είλαη δήηεκα ηεο Πεξηθέξεηαο λα καο δψζεη ηελ εληνιή λ α 

πεξηκέλνπκε γηα λα γίλεη απηφ θαη λα αλαζεσξήζνπκε ηα θξηηήξηα.  

Ννκίδσ φηη εδψ έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε απηφ πνπ ζαο 

πεξηέγξαςα θαη ζηελ αξρή αιιά ζα ην μαλαπψ, ειπίδνληαο φηη ζα 

ην θαηαιάβνπλ ίζσο θαιχηεξα νη αθξναηέο θαη ίζσο λα κελ ην 

έδσζα θαιά.  

Πάκε ζην  επφκελν.  

Έρνπκε δχν πεξηνρέο, δηαθνξεηηθέο. Γξακαηηθά δηαθνξεηηθέο 

ηε κία απφ ηελ άιιε. Καη ηελ νλφκαζα σο ην ζπκπαγέο θέληξν θαη 

ηελ δηάρπηε αζηηθή αλάπηπμε. Σν sprawl, φπσο ιέγεηαη δηεζλψο 

ζηελ βηβιηνγξαθία. Σν sprawl, απηφ πνπ αλαπηχρζεθε θπξίσο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, ην νπνίν δηφγθσζε ηελ 

Αηηηθή, είλαη έλα άιιν  δήηεκα. ε απηφ δελ κπνξνχκε απηή ηε 

ζηηγκή λα έρνπκε νινθιεξσκέλεο ρσξηθέο αλαπηχμεηο κέζα ζην 

ράνο ηεο εζληθήο νδνχ, γηα παξάδεηγκα. ηελ πεξηνρή πνπ πεγαίλεη 

πξνο ηε Θήβα. Γελ γίλεηαη. Γελ είλαη απηή ε ηππνινγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

Οινθιεξσκέλεο ρσξηθέο αλαπηχμεηο γίλνληαη ζηελ Δπξψπε, 

έρεη κηα ραξά παξαδείγκαηα λα ζαο πεη ε νκάδα, πψο πεηπραίλνπλ, 

κηιάγακε ηψξα γηα ην i le-de-France , έρεη ην παθέην ηνπ i le-de-

France, δειαδή ηεο κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο ηνπ Παξηζηνχ, ν 

ζπλάδειθνο ν Παπαδαζθαιφπνπινο, γίλνληαη ζηνρεπκέλα ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο.  

Μελ πάζνπκε απηφ πνπ παζαίλνπκε θαζψο αθνχκε ηνλ 

Γήκν… Έξρεηαη έλαο Γήκνο ηψξα, ζηηο επίζεκεο ζπλαληήζεηο πνπ 

γίλνληαη θαη καο ιέεη: θνηηάμηε, δελ κπνξψ λα ζηνρεχζσ ζε κία 

πεξηνρή. Δγψ ζέισ φινη νη δεκφηεο κνπ λα εηζπξάμνπλ ιίγν απφ 
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απηφ. Πάκε ινηπφλ λα δηαλείκνπκε έλα έξγν ζε ηεζζαξαθνζηά 

πέκπηα ή ζε εμεθνζηά έβδνκα θαη απηφ λα απισζεί ζε φιε ηελ 

πεξηθέξεηα. Υάζακε. Γελ ζα θάλνπκε απηφ.  

Να έρνπλ ην θνπξάγην νη Γήκνη λα πνπλ ζηνπο δεκφηεο ηνπο 

φηη πξνθεξχζζνπκε έλα έξγν ην νπνίν είλαη ζηνρεπκέλν, 

νινθιεξσκέλν θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δψλεο, νη άιινη ζα εηζπξάμνπλ 

απφ άιιεο πεξηνρέο, απφ άιια ζέκαηα, απφ άιινπο ηνκείο ή απφ 

ηελ εμαθηίλσζε ησλ σθειεηψλ πνπ ζα ππάξμνπλ γχξσ απφ ην έλα 

ζπγθεθξηκέλν έξγν.  

Με απηή ηε ινγηθή λνκίδσ φηη αμίδεη λα δνπιέςνπκε ζηελ 

Αηηηθή, κε απηή ηε ινγηθή λνκίδσ φηη αμίδεη λα δνπιέςνπκε θαη ζηελ 

ελδνδεκνηηθή ή δηαδεκνηηθή πεξηνρή.  

Καη ην ηειεπηαίν θαη λα θιείζσ, είλαη φηη είκαζηε επηζήκσο 

δηαζέζηκνη, φρη αλεπηζήκσο, δελ ζαο ιέσ: ειάηε λα κε βξείηε, ζηα 

γξαθεία ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο. Καη ήδε έρνπλ γίλεη ζπλαληήζεηο 

κε πάξα πνιινχο Γήκνπο, γηα λα ζπδεηήζνπκε, γηα λα θαηαιάβνπκε 

θαη λα θαηαιάβνπλ θαη νη Γήκνη πψο ζα κπνξνχζαλ λα πεηχρνπλ 

ηέηνηνη ζρεδηαζκνί θαη ηέηνηεο δξάζεηο, νη νπνίεο απαηηνχλ 

σξηκφηεηα. Απηφ είλαη ην ηειεπηαίν πνπ αμίδεη λα ζπκφκαζηε.  

Γελ πάκε γηα έλα πξφγξακκα ην νπνίν ηψξα ζα αξρίζεη λα 

ζρεδηάδεηαη απφ ηηο Γεκνηηθέο Αξρέο, γηα λα ππνβιε ζεί ηαρχηαηα 

γηα λα πξνιάβνπκε ηελ πξνζεζκία. Απηά ζα είλαη  αλψξηκα 

πξνγξάκκαηα, απηά δελ ζα έρνπλ ζεζκηθφ background ,  απηά δελ ζα 

είλαη ηζρπξά, απηά δελ ζα κπνξνχλ λα απνξξνθήζνπλ, απηά δελ ζα 

αμηνινγεζνχλ. Ή ζα αμηνινγεζνχλ πνιχ αξλεηηθά ζε ζρέζε κε ηα 

άιια ηα νπνία ήδε έρνπλ έλα ρξφλν, δχν ρξφληα, ηξία ρξφληα ή 

έρνπλ ΟΑΠ, ηα είπακε, ή έρνπλ αλαζεσξεκέλα θαη 

επηθαηξνπνηεκέλα ζρέδηα ρσξηθά θαη αλαπηπμηαθά.  

Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ:  Καη εκείο επραξηζηνχκε.  

 Ζ θπξία Κσζηνπνχινπ.  

ΟΜΗΛΖΣΖ:  Κπξία Πξφεδξε…  
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ:  Μηζφ ιεπηφ, γηαηί ήζειε ε θπξία Κσζηνπνχινπ 

θάηη λα πεη. Παξαθαιψ.  

ΚΩΣΟΠΟΤΛΟΤ:  Δπραξηζηψ.  

 Θα είκαη πνιχ ζχληνκε. Θα ήζεια λα ζαο κεηαθέξσ θαηαξρήλ 

ην ελδηαθέξνλ πνπ έρεη ε Τπεξεζία σο πξνο ηηο Οινθιεξσκέλεο 

Υσξηθέο Δπελδχζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ κάιηζηα, εμέδσζε θαη κία 

εγθχθιην ηνλ Ηνχιην ηνπ 2015 «ρεδηαζκνί πινπνίεζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο ησλ Οινθιεξσκέλσλ Υσξηθψλ Δπελδχζεσλ σο 

εξγαιείσλ νινθιεξσκέλεο ρσξηθήο αλάπηπμεο», απφ ηελ ΔΤΑ, 

θαζψο θαη νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε θαη εθαξκνγή ησλ 

ζηξαηεγηθψλ νινθιεξσκέλεο ρσξηθήο αλάπηπμεο, απφ ηελ ΔΤΘΤ, 

ηνλ Ηνχιην ηνπ ’16 θαη έηζη νινθιεξψζεθε ην πιαίζην νδεγηψλ γηα 

ηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ απφ ηελ Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ.  

 Δπίζεο ζα ήζεια λα ελεκεξψζσ φηη δεκηνπξγήζεθε έλα 

αληίζηνηρν κε ηελ ζηξαηεγηθή «Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο», δίθηπν, κε 

απφθαζε ζπγθξφηεζεο Δζληθνχ Γηθηχνπ Οινθιεξσκέλεο Υσξηθήο 

Αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2014 - 2020, κε ζθνπφ ηελ 

δηάρπζε, επεμεξγαζία, ζπληνληζκφ θαη ηα ινηπά, φισλ ησλ 

δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθψλ ζηα 

δηάθνξα Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα.  

 Οξηζκέλεο Πεξηθέξεηεο έρνπλ ήδε δεκνζηεχζεη πξνζθιήζεηο 

πξνο ηηο αζηηθέο Αξρέο ή ζε άιινπο θνξείο ψζηε λα ηνπο θαηαηεζεί 

ε ζηξαηεγηθή γηα ηηο Οινθιεξσκέλεο Υσξηθέο Δπελδχζεηο είηε ζηελ 

βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε, είηε εθηφο αζηηθνχ ρψξνπ.  

 Δπφκελν ζηάδην ζα είλαη λα πξνζπαζήζνπκε λα ζπλδέζνπκε 

ηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ επηιεγεί κε ην LEADER, έηζη  ψζηε λα 

ζπλδπαζηνχλ κε ηα ΣΑΠΣΟΚ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ θαη 

ην ΔΣΠΑ.  

 Θα ήζεια θαη εγψ λα ζπγραξψ –  επηηξέςηε κνπ, πξνζσπηθή 

άπνςε –  ηελ εηζήγεζε ησλ εμαηξεηηθψλ επηζηεκφλσλ, πνπ ήηαλ 

πξαγκαηηθά αληάμηα ηνπ ξφινπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη 

ηεο κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο, αιιά θαη εδψ επίζεο λα 
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ζεκεηψζνπκε φηη ρξεηάδεηαη κεγάιε επηηάρπλζε ησλ δηαδη θαζηψλ. 

Απηφ πνπ είπε ν θχξηνο Μπειαβίιαο γηα ηα ψξηκα έξγα, είλαη 

απαξαίηεηα απηή ηε ζηηγκή, γηαηί έρνπκε ήδε θαζπζηεξήζεη ζηελ 

δηακφξθσζε, ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα επηιεγνχλ 

θαη κέζα ζε απηά ρξεηάδνληαη νπσζδήπνηε ψξηκα έξγα, γηαηί αλ 

μεθηλήζνπκε κε αλψξηκα, δελ πξφθεηηαη φρη ην ’23 λα ηειεηψζνπκε, 

αιιά πνιχ –  πνιχ αξγφηεξα.  

 αο επραξηζηψ πάξα πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ:  Δπραξηζηνχκε, θπξία Κσζηνπνχινπ.  

 Ζ θπξία Πφπε ηαπξνπνχινπ, Δληεηαικέλε Πεξηθεξεηαθή 

χκβνπινο –  ζπγγλψκε, θχξηε Μειεηίνπ –  γηα ηα ζέκαηα 

αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ.  

 Κπξία ηαπξνπνχινπ.  

Π. ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ:  Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα.  

 Πεξηζζφηεξν κε ηελ ηδηφηεηα ηεο Πεξηθεξεηαθνχ πκβνχινπ 

θαη ιηγφηεξν κε ηελ ηδηφηεηα εθπξνζψπνπ ηεο Έλσζεο Πεξηθεξεηψλ 

Διιάδαο, πνπ βξίζθνκαη εδψ ζε απηφ ην ηξαπέδη.  

 Δπεηδή είλαη θαηαλνεηφ ην παξάπνλν έηζη φπσο ηέζεθε απφ 

ηνλ θχξην Μειεηίνπ, ζέισ λα πσ φηη νη ίδηνη πφξνη ηεο Πεξηθέξεηαο 

ρξεκαηνδνηνχλ πάξα πνιιά έξγα ζηελ Γπηηθή Αηηηθή θαη κάιηζηα 

ζηελ πξφζθαηε παξνπζία καο ζηελ Δπηηξνπή Πεξηθεξεηψλ ηεο  

Βνπιήο,  ε Πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο επέιεμε απφ φια ηα έξγα θαη 

απφ φιεο ηηο Δλφηεηεο ηηο νπνίεο γίλεηαη κηα ζνβαξή δξαζηεξηφηεηα 

απηή ηε ζηηγκή απφ ηε κεξηά ηεο Πεξηθέξεηαο, λα κηιήζεη ηδηαίηεξα 

γηα ηελ Γπηηθή Αηηηθή. Αθξηβψο γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο π νπ 

αλέθεξε ν θχξηνο Μειεηίνπ.  

 πλεπψο εκείο είκαζηε εδψ γεληθφηεξα κηιψληαο, θαη γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ, γηαηί έρσ ηελ αίζζεζε φηη 

απηφ ην εξγαιείν έρεη απνιπηνπνηεζεί σο εξγαιείν αλάπηπμεο 

ζπλνιηθά γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη γ ηα ην ΠΔΠ αθφκα ην ίδην. 

Τπάξρνπλ ρξεκαηνδνηήζεηο θαη ζε άιινπο άμνλεο, δειαδή γίλεηαη 

κηα ηδηαίηεξα –  αο πνχκε –  αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία κεηαμχ ησλ 
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δηαθφξσλ Δλνηήησλ: εγψ έρσ κεγαιχηεξε αλάγθε, εζχ έρεηο 

κεγαιχηεξε αλάγθε, λα ηα πάξσ ηα ιεθηά εγψ, λα ηα πάξεηο ηα 

ιεθηά εζχ, ιεο θαη ηα κνλαδηθά ιεθηά πνπ ππάξρνπλ είλαη ηα ιεθηά 

γηα ηηο νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο, πνπ είλαη έλα δχζθνιν 

εξγαιείν θαη έρνπλ δίθην νη κειεηεηέο, ζέινπλ ηδηαίηεξα 

αλαβαζκηζκέλεο αζηηθέο Αξρέο γηα λα κπνξέζνπλ λα πάλε ηα ιεθηά 

θαη λα γίλνπλ έξγα θα λα έρνπκε πινπνίεζε θαη λα έρνπκε 

απνηειεζκαηηθφηεηα.  

 Άξα ζέισ λα πσ φηη εκείο είκαζηε εδψ γηα λα ζρεδηάζνπκε κε 

φινπο ηνπο θνξείο ηνπ Α΄ Βαζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ην 

έρνπκε απνδείμεη κέρξη ζήκεξα, πξαγκαηηθά έξγα πνπ κπνξνχλ λα 

γίλνπλ θαη λα έρνπλ απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηηο δηάθνξεο πεξηνρέο, 

ζχκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο. Καη λνκίδσ φηη είλαη άδηθε απηή 

ε θξηηηθή φηη: εκείο είκαζηε ε πίζσ απιή θαη δελ αζρνιείηαη θαλέλαο 

κε εκάο. Δηδηθά ζε φηη αθνξά ηε λέα Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζ ε θαη ηελ 

Πεξηθεξεηάξρε, ηελ θπξία Γνχξνπ.  

 Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ:  Θέιεηε θάηη, θχξηε Μειεηίνπ; Να ην θιείζνπκε 

κεηά φκσο.  

Ν. ΜΔΛΔΣΗΟΤ:  Δπεηδή ν θχξηνο Καζεγεηήο είπε φηη αλ αζρνιήζεθε 

ε ΚΔΓΔ κφλν κε απηφ ην ζέκα. Να ζαο πιεξνθνξήζσ φηη ε ΚΔΓΔ 

αζρνιείηαη  κε θάζε ζέκα θαη γηα θάζε αίηεκα πνπ ππνβάιιεη ν θάζε 

Γήκνο ηεο ρψξαο. Καη έρεη αλάινγεο ζέζεηο.  

Γηα ην πξνθείκελν, ε Γπηηθή Αηηηθή, φινη νη Γήκνη ηεο Γπηηθήο 

Αηηηθήο θαη ε Αληηπεξηθέξεηα Γπηηθήο Αηηηθήο, δήηεζαλ λα ζπδεηεζεί 

ην ζέκα θαη πήξακε απφθαζε γ ηα ην ζέκα. Αλ ζέιεηε… λνκίδεηε φηη 

είλαη επηιέμηκε ε επηινγή ηεο ΚΔΓΔ. Αλ είρε έξζεη αίηεκα θαη απφ 

ηα Οηλφθπηα, πάιη ζα ην εμέηαδε. Άξαγε ινηπφλ, απηή ε 

παξαηήξεζή ζαο δελ είλαη ζσζηή.  

ζνλ αθνξά φηη μέξεηε ην Θξηάζην Πεδίν, ζα πεξίκελα, αλ ην 

μέξεηε ηφζν θαιά, κέζα ζηηο πξνηάζεηο ζαο λα είραηε θαη θάπνηα 

αηρκή φηη θάηη πξέπεη λα γίλεη κε ην Θξηάζην θαη λα ππάξρεη, δηφηη, 
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επαλαιακβάλσ, δελ ππάξρεη επηιεμηκφηεξε απφ ηνπο επηιέμηκνπο, 

πεξηνρή απφ ηε Γπηηθή Αηηηθή. Πψο λα ην θάλνπκε δειαδή; Πάξηε 

ην λφκν θαη δηαβάζηε ηνλ.  

Καη ελ πάζε πεξηπηψζεη, ζηνλ άμνλα απηφλ ππάξρνπλ αξθεηά 

ιεθηά. Πνχ αιινχ κπνξνχκε λα θάλνπκε έξγα ππνδνκήο εκείο θαη 

έξγα αλάπηπμεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο ζηελ Γπηηθή Αηηηθή; Απφ 

πνην άιιν κέηξν; Να ηξέμνπκε ζηα Σνκεαθά θαη λα θάλνπκε ηη;   

Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ε ζέζε κνπ πάληνηε ήηαλ φηη ηα ΔΠΑ, 

ηα ΠΔΠ θαη φια, κνηξάδνληαη κε πιεζπζκηαθά θξηηήξηα. Θα πξέπεη 

λα ζηακαηήζεη απηφ. Ζ Γπηηθή Αηηηθή δελ έρεη πεδνδξφκηα λα 

πεξπαηήζεη ν θφζκνο. Σψξα βάδνπκε ηελ απνρέηεπζε αθαζάξησλ 

πδάησλ. Σα φκβξηα νχηε θαηά ην ήκηζπ δελ είλαη θηηαγκέλα. Έρνπκε 

ηεξάζηηεο αλάγθεο. Πφηε ινηπφλ ε Γπηηθή Αηηηθή ζα κπεη ζε 

πξνγξάκκαηα ηέηνηαο ελίζρπζεο, ρσξίο ην θξηηήξην ην 

πιεζπζκηαθφ; Γηφηη είκαζηε κφλν 170.000 θάηνηθνη ζηελ Γπηηθή 

Αηηηθή. Οχηε ην κηζφ Πεξηζηέξη.  

Άξαγε ινηπφλ, πξέπεη ηα ρξήκαηα απφ ηα ΔΠΑ θαη απφ ηηο 

ρξεκαηνδνηήζεηο, λα θαηεπζχλνληαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

πεξηνρψλ θαη φρη πιεζπζκηαθά.  

Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ:  Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Μειεηίνπ.  

 Μφλν κία θνπβέληα. Δίλαη δεδνκέλν, θχξηε Μειεηίνπ θαη 

αγαπεηέο θπξίεο θαη θχξηνη, φηη κνηξαδφκαζηε ηελ ίδηα επαηζζεζία, 

δελ ζέισ λα πσ κεγαιχηεξε, ηελ ίδηα επαηζζεζία γηα ηα 

πξνβιήκαηα ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο θαη απηφ έρεη θαλεί θαη  ζηελ κέρξη 

ζηηγκήο πνξεία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αξρήο.  

Σα ζεκεηψζακε φια θαη πξνρσξάκε. Οχησο ή άιισο 

αθνχζαηε θαη απφ ηνλ θχξην Μπειαβίια φηη ηα δεηήκαηα 

θνπβεληηάδνληαη θαη πην ζπγθεθξηκέλα, εδψ, επίζεκα δειαδή, θαη κε 

ηνπο θπξίνπο πνπ καο βνεζάλε επηζηεκνληθά ζε φιε απηή ηελ 

ηζηνξία, ε νπνία πξάγκαηη είλαη έλα δχζθνιν θαη ζχλζεην εξγαιείν, 
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πνπ πξέπεη λα ην πάξεη θαλείο ππφςε ηνπ. Απηφ. Γηα λα κπνξεί λα 

πινπνηεζεί ε πξφηαζε θαη ην ζρέδην, έηζη;  

Λνηπφλ, πξνρσξάκε ζηελ θπξία Εεζνπνχινπ κάξσ, 

Πξντζηακέλε Μνλάδαο Β΄ ηεο ΔΤΑ, γηα ηελ πξφνδν ηεο θάιπςεο 

αηξεζηκνηήησλ.  

Καη κεηά ν θχξηνο Παληαδφπνπινο, παξαθαιψ, γηα ην ΠΔΓΑ.  

. ΕΖΟΠΟΤΛΟΤ:  Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα.  

 Δγψ ζα θάλσ κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο πξνφδνπ ησλ 

αηξεζηκνηήησλ πνπ είλαη εθαξκνζηέεο ζην Πεξηθεξεηαθφ 

Πξφγξακκα ηεο Αηηηθήο.  

ηε ζπλέρεηα φκσο, κνπ έρνπλ δεηήζεη δηάθνξνη ζπλάδειθνη 

νη νπνίνη έρνπλ ηελ επζχλε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ πνιηηηθήο, λα 

θάλνπλ μερσξηζηή εηζήγεζε. Καη αλαθέξνκαη ζηελ θπξία πειηψηε, 

πνπ είλαη απφ ηελ ΓΓΔΣ θαη ζα κηιήζεη γηα ηηο εξεπλεηηθέο 

ππνδνκέο, ν θχξηνο Σαθχιιεο, Γεληθφο Γξακκαηέαο Φεθηαθήο 

Πνιηηηθήο θαη ν θχξηνο Κχξθνγινπ, πνπ ζα κηιήζεη γηα ηα δεηήκαηα 

ησλ δεηθηψλ ζην ηειείσκα θαη ηα microdata απφ πιεπξάο 

Κνηλσληθνχ Σακείνπ.  

 Καηαξρήλ λα πσ φηη εκείο, ζαλ Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ, 

έρνπκε ηελ επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο εθπιήξσζεο  ησλ 

αηξεζηκνηήησλ. Γεληθά νη αηξεζηκφηεηεο ήηαλ θάηη πνπ παίδεςε ηελ 

Γεκφζηα Γηνίθεζε, σζηφζν ην βιέπνπκε ζαλ κία πξφθιεζε, 

απαηηνχληαη ζηξαηεγηθέο, πνιηηηθέο, λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα θηηάμνπκε έλα πιαίζην γηα λα πινπνηεζνχλ κε ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα.  

 Απηή ηε ζηηγκή πνηα είλαη ε εηθφλα γηα ην ΠΔΠ Αηηηθήο; Με ηα 

καχξα γξάκκαηα βιέπεηε ηελ εηθφλα πνπ είρακε θαηά ηελ έγθξηζε 

ησλ πξνγξακκάησλ, δειαδή ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014. Με ηα θφθθηλα 

ζαο έρνπκε ζεκεηψζεη ηελ πξφνδν θαη ηελ εηθφλα πνπ έρνπκε απηή 

ηε ζηηγκή. Βιέπεηε ινηπφλ φηη ε εηθφλα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ 

ηε ζηηγκή ηεο έγθξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ.  
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 Γηα ην ΠΔΠ Αηηηθήο, έρνπκε 30 αηξεζηκφηεηεο. Απηέο ηηο 

δηαθξίλνπκε ζε ζεκαηηθέο θαη ζε γεληθέο. Οη ζεκαηηθέο α ηξεζηκφηεηεο 

αθνξνχλ ηα Σακεία, ην ΔΣΠΑ, ην Σακείν πλνρήο θαη ην ΔΚΣ, ηηο 

έρνπκε δηαθξίλεη  θπζηθά θαη νη γεληθέο αηξεζηκφηεηεο είλαη 

αηξεζηκφηεηεο πνπ αθνξνχλ φια ηα πξνγξάκκαηα θαη φινπο ηνπο 

άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο.  

 Απηή ηε ζηηγκή πνχ βξηζθφκαζηε; ην ζχλνιν ησλ 

αηξεζηκνηήησλ, νη  18 έρνπλ εθπιεξσζεί, νη 10 είλαη κεξηθψο 

εθπιεξσκέλεο θαη νη 2 αθφκα δελ εθπιεξψλνληαη. Ση ζεκαίλεη 

εθπιεξψλνληαη πιήξσο; εκαίλεη φηη φια ηα θξηηήξηα έρνπλ 

ηθαλνπνηεζεί, νη απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί θαη 

επνκέλσο έρνπκε νινθιεξψζεη φιεο εθείλεο ηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο ηφζν απφ πιεπξάο ειιεληθήο, ζε εζληθφ επίπεδν, φζν θαη 

έρεη γίλεη θαη ε ζπλελλφεζε κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.  

 ηηο κεξηθψο, ζεκαίλεη φηη ππάξρεη έζησ έλα θξηηήξην ην 

νπνίν δελ εθπιεξψλεηαη. Δλψ ζε απηέο πνπ δελ εθπιεξψλνληαη, 

δειαδή αμηνινγνχληαη σο «φρη», θαλέλα θξηηήξην νπζηαζηηθά δελ 

ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο.  

 Πάκε ινηπφλ λα ηηο δνχκε αλαιπηηθά.  

 Ζ 1.1. Αθνξά ηελ εθπφλεζε –  αθνχζηεθε απφ ην πξσί –  ηεο 

πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο «Έμππλεο Δμεηδί θεπζεο». Καη γηα ηηο 14 

ζηξαηεγηθέο, έρνπκε ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ζην ζχλνιν ηεο 

ρψξαο, άξα θαη νη 13 πεξηθεξεηαθέο θαη ε 1 εζληθή, έρνπλ 

θαηαξηηζηεί θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.  

 Έρνπκε κία κηθξή εθθξεκφηεηα, ηνλ κεραληζκφ 

παξαθνινχζεζεο, ηνλ νπνίν ηνλ έρνπκε θαηαξηίζεη, είλαη  ζε ηειηθφ 

ζηάδην θαη άκεζα ζα απνζηαιεί θαη απηφο, πξνθεηκέλνπ λα θιείζνπλ 

φιεο νη ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε αηξεζηκφηεηα.  

 Ζ αηξεζηκφηεηα 1.2 νπζηαζηηθά αθνξά έλα ζρέδην, έλα εζληθφ 

ζρέδην γηα ηηο επελδχζεηο ζηηο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο. Απηφ 

θαηαξηίδεηαη θεληξηθά, απφ ηε ΓΓΔΣ, έρεη απνθαζηζηεί λα γίλεη ζε 

δχν θχθινπο.  
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 Ο πξψηνο θχθινο, γηα ην 50% ησλ πφξσλ, έρεη νινθιεξσζεί 

θαη έρνπκε θαηαιήμεη ζε 20 εξεπλεηηθέο ππνδνκέο, ν δεχηεξνο 

θχθινο είλαη ζε εμέιημε θαη ζα θιείζεη κέρξη ην ηέινο Ννεκβξίνπ. 

Λεπηνκέξεηεο ζα ζαο πεη ε θπξία πειηψηε ζηε ζπλέρεηα, 

αλαιπηηθά.  

 2.1. Μία αηξεζηκφηεηα πνπ απφ θάησ ηεο θξπβφηαλ θαη κία 

απηνδέζκεπζε. Μία δχζθνιε αηξεζηκφηεηα. Κνκβηθήο ζεκαζίαο 

ζεσξνχκε ηε ζπγθξφηεζε  ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Φεθηαθήο 

Πνιηηηθήο. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία έρεη αλαιάβεη λα θάλεη φιεο εθείλεο 

ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα αξζεί απηή ε 

αηξεζηκφηεηα, λα εθπιεξσζνχλ νη απαηηήζεηο θαη παξάιιεια λα 

αξζεί θαη ε απηνδέζκεπζε, πνπ κπινθάξεη ηελ πινπνίεζε ησλ 

έξγσλ ηνπ ζεκαηηθνχ ζηφρνπ 2 ζηα πξνγξάκκαηα. Έρεη θαηαξηίζεη 

έλα ζρέδην δξάζεο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ζα ζαο ελεκεξψζεη, 

φπσο ζαο είπα πξνεγνπκέλσο, αλαιπηηθά, γηα ην ηη πεξηιακβάλεη 

θαη πνηεο είλαη απηέο νη θηλήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη απη ή ηε ζηηγκή.  

 4.1. Ζ 4.1 αθνξά ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε. Απνθαζίζηεθε λα 

γίλνπλ ηξεηο εθζέζεηο, γηα ηηο ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο θηηξίσλ, γηα 

ηηο κνλνθαηνηθίεο, ηηο πνιπθαηνηθίεο θαη ηα γξαθεία. Ζ έθζεζε γηα 

ηηο κνλνθαηνηθίεο έρεη νινθιεξσζεί. Ζ έθζεζε γηα ηηο πνιπθαηνηθίεο 

είλαη ζε θάζε νινθιήξσζεο θαη ηα γξαθεία αθνινπζνχλ. ηε  

ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΚΔΝΑΚ, έηζη ψζηε λα 

έρνπκε ηηο πξνδηαγξαθέο, ηηο απαηηήζεηο, γηα λα γίλνπλ νη 

πξνθεξχμεηο ησλ έξγσλ θαη νπζηαζηηθά λα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ η α 

έξγα πνπ αθνξνχλ ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε.  

 6.1. Μία δχζθνιε αηξεζηκφηεηα. Έρσ θάλεη απηή ηελ 

παξνπζίαζε ζε πνιιέο Δπηηξνπέο Παξαθνινχζεζεο, έρσ πεη ηα 

ίδηα πξάγκαηα, ζα ηα μαλαπψ γηα κηα θνξά αθφκα. Ζ 6.1, κία 

απαηηεηηθή αηξεζηκφηεηα, κε δχν θξηηήξηα. Δίκαη εηιηθξηλήο, ε ρψξα 

έρεη θαζπζηεξήζεη. Έρεη θαζπζηεξήζεη πνιχ. Σν έλα θξηηήξην αθνξά 

ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ην δεχηεξν θξηηήξην αθνξά ηα ζρέδηα 

δηαρείξηζεο ιεθαλψλ απνξξνήο.  
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ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή φκσο, έρνπλ γίλεη πνιχ ζεκαληηθά 

βήκαηα. Έρεη θηηαρηεί έλα ζρέδην κίαο Κνηλήο Τπνπξγηθήο 

Απφθαζεο, φπνπ εθεί ηίζεληαη φιεο νη  βάζεηο γηα ηελ πνιηηηθή πνπ 

ζέινπκε λα αθνινπζήζνπκε ζηνλ ηνκέα ηεο ηηκνιφγεζεο ηνπ λεξνχ. 

Έρεη πάεη, έρεη έξζεη, έρνπλ γίλεη παξαηεξήζεηο, ε ρψξα έρεη 

αληηκεησπίζεη ηηο παξαηεξήζε ηο, είκαζηε ζην ηειηθφ ζηάδην. 

Τπάξρεη έλα ζέκα ζπκθσλίαο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

ειπίδνπκε φηη ζα θιείζνπκε κε απηέο ηηο εθθξεκφηεηεο, ζχληνκα, 

άκεζα, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ απηέο νη απαηηήζεηο απηνχ 

ηνπ απαηηεηηθνχ θξηηεξίνπ.  

Σν δεχηεξν θξηηήξην. Σα ζρέδηα δηαρείξηζεο ιεθαλψλ 

απνξξνήο. Δδψ ινηπφλ, νπζηαζηηθά έρνπκε θάλεη πνιιά βήκαηα. Ο 

πξψηνο θχθινο ησλ ζρεδίσλ, ηα 14 ζρέδηα, έρνπλ νινθιεξσζεί, 

έρνπλ απνζηαιεί ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, έρνπκε ζπκθσλήζεη 

φηη είκαζηε εληάμεη. Πάκε ινηπφλ ηψξα λα επ ηθαηξνπνηήζνπκε απηά 

ηα ζρέδηα θαη έρνπκε απνθαζίζεη σο ρψξα, ζε ζπλελλφεζε θπζηθά 

κε ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη κε ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία 

Τδάησλ, λα δψζνπκε έκθαζε ζε απηά πνπ έρνπκε ζπκθσλήζεη θαη 

έρνπλ κπεη κέζα ζηα πξνγξάκκαηα.  

Γνπιεχνπκε. Γνπιεχνπκε ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη 

πηζηεχσ φηη ζα θαηαθέξνπκε λα θαιχςνπκε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα 

ζρέδηα ιεθαλψλ απνξξνήο, γηα λα έρνπκε έηζη ην πιαίζην γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ έξγσλ ζηνλ ηνκέα ησλ λεξψλ, πνπ ζα πσ γηα κηα 

θνξά αθφκα φηη νη αηξεζηκφηεηεο έρνπλ απφ  θάησ ρξήκαηα. Σα 

ρξήκαηα ζηε ζπγθεθξηκέλε αηξεζηκφηεηα δπζηπρψο είλαη ηεξάζηηα, 

είλαη πάξα πνιιά. Δίλαη 1,7 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζε φξνπο 

Κνηλνηηθήο ζπλδξνκήο.  

Άξα πξέπεη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο 

λα δψζεη έκθαζε θαη λα επηηαρχλεη ηηο δηαδηθαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα 

θιείζνπκε απηή ηε κεγάιε εθθξεκφηεηα.  

6.2. Δίλαη ν ηνκέαο ησλ απνβιήησλ, πνπ παξ’ ειπίδα πήγε 

πνιχ θαιά. Απηή ηε ζηηγκή πνχ βξηζθφκαζηε; Καηαξηίζακε ηνλ 
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Δζληθφ ρεδηαζκφ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

Παξάιιεια, νινθιεξψλεηαη ε εθπφλεζε φισλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

ρεδίσλ.  

Δηδηθά γηα ηελ Αηηηθή, πνχ βξηζθφκαζηε; Δίκαζηε ζηε θάζε 

ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ηεο ΜΠΔ, ε νπνία είλαη κηα απαηηεηηθή 

δηαδηθαζία 45 εκεξψλ δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο θαη δηαβνχιεπζεο κε 

ηηο πεξηβαιινληηθέο Αξρέο ηεο ρψξαο, ε νπνία νινθιεξψλεηαη ζηηο 

31/10. Μεηά απφ απηφ, πεξηκέλνπκε λα θπξσζεί νπζηαζηηθά ν 

ΠΔΓΑ απφ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην θαη εκείο άκεζα ζα ην 

θνξηψζνπκε ζηε βάζε ηεο ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ 

πνπ έρνπκε κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα 

απειεπζεξσζνχλ νη πφξνη θαη εχθνια θαη κε έλα πιαίζην, λα 

μέξνπκε ηη ζα πινπνηήζνπκε ζην θνκκάηη ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ.  

Αληίζηνηρα πξνρσξνχλ θαη νη άιιεο Πεξηθέξεηεο. Οη 

πξνσζεκέλεο Πεξηθέξεηεο, ηηο βιέπεηε, είλαη ε Ήπεηξνο, ε 

Θεζζαιία θαη ε Κξήηε, ηα νπνία έρνπλ νινθιεξσζεί απηή ηε ζηηγκή 

θαη έρνπλ ήδε αλαξηεζεί ζηε βάζε απηή ηελ SFC πνπ ιέκε εκείο θαη 

πνπ είλαη ε βάζε αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κε ηελ Δπηηξνπή.  

Αληίζηνηρα είρακε κία εθθξεκφηεηα ζην θξηηήξην ηεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο. Δθεί ην ρξνλνδηάγξακκα, ην βιέπεηε κε 

θφθθηλα γξάκκαηα, παξαζχξεηαη απφ ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ 

ΠΔΓΑ, άξα κε ην πνπ ηειεηψλεη θαη νινθιεξψλεηαη ν ΠΔΓΑ κηαο 

Πεξηθέξεηαο, ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο θαη ησλ δχν θξηηεξίσλ 

θαη θιείλνπκε θαη κε απηή ηελ αηξεζηκφηεηα.  

Απηή πξνρσξάεη αλά Πεξηθέξεηα. Άξα, Πεξηθέξεηα – 

Πεξηθέξεηα πνπ εθπιεξψλεη ηηο απαηηήζεηο, απειεπζεξψλνληαη 

αληίζηνηρα θαη ηθαλνπνηνχληαη θαη νη απαηηήζεηο γηα ην ζχλνιν ησλ 

πφξσλ.  

7.1, 7.2, 7.3. Δίλαη νη ηξεηο αηξεζηκφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο 

κεηαθνξέο. Οινθιεξψζακε ηηο απαηηήζεηο, θαηαξηίζακε ην 

ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ην πιαίζην ησλ κεηαθνξψλ, ηθαλνπνηήζεθαλ 

θαη νη απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ έξγσλ 
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κεηαθνξψλ, ην αλαξηήζακε ζηε βάζε θαη έρνπκε πάξεη θαη ηελ 

έγθξηζε. Άξα έρνπκε ηειεηψζεη.  

8.5. Δίλαη κία αηξεζηκφηεηα πνπ αθνξά ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ. Δδψ ε 

Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο έρεη νινθιεξψζεη ην ζρέδην δξάζεο, ην 

θείκελν βξίζθεηαη ζε κία θάζε άηππεο δηαβνχιεπζεο κε ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, έρνπλ ζηαιεί ζρφιηα θαη νη Τπεξεζίεο ηεο 

Διιάδνο επεμεξγάδνληαη απηά ηα ζρφιηα, πξνθεηκέλνπ λα ηα 

ελζσκαηψζνπλ θαη λα νινθιεξσζεί ην θείκελν, πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζνχλ θαη νη απαηηήζεηο, αληίζηνηρα, ησλ θξηηεξίσλ.  

9.1. Ζ αηξεζηκφηεηα γηα ηε θηψρεηα. Έρεη εθπιεξσζεί, ε 

Πεξηθέξεηα έρεη εθπνλήζεη ην Πεξηθεξεηαθφ ρέδην, έρεη αλαξηεζεί, 

είκαζηε εληάμεη.  

9.2 αληίζηνηρα, γηα ηελ έληαμε ησλ Ρνκά.  

9.3. Αθνχζηεθε θαη πξνεγνπκέλσο, εδψ ην πιαίζην ηεο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πγεία, έρεη θαηαξηηζηεί ζηε βάζε ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο. Σν είπε ν 

Γεληθφο Γξακκαηέαο, ζα παξνπζηαζηεί θαη ζηηο Τπεξεζίεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη πηζηεχνπκε, κε φιεο απηέο ηηο θηλήζεηο 

πνπ έρνπλ γίλεη θαη κε φιε απηή ηελ πνιηηηθή  πνπ έρεη θαηαξηηζηεί 

ζε επίπεδν Σνκέα Τγείαο, φη η νη απαηηήζεηο ηθαλνπνηνχληαη. 

Σνπιάρηζηνλ κε βάζε ηελ απηναμηνιφγεζε πνπ θάλνπκε εκείο ζαλ 

ρψξα.  

Έρνπκε κία εθθξεκφηεηα ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο. ηαλ ε Δπηηειηθή ηνπ Σνκέα Τγείαο νινθιεξψζεη 

ηελ εμεηδίθεπζε, ζα νινθιεξσζεί θαη ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο. 

Σν νπνίν είλαη ζε εμέιημε θαη πηζηεχσ φηη άκεζα ζα νινθιεξσζεί.  

10.1, δελ ην ζπδεηάσ, γηα ηελ πξφσξε εγθαηάιεηςε ζρνιείνπ, 

έρεη νινθιεξσζεί.  

10.2 γηα ηελ Σξηηνβάζκηα, επίζεο.  

10.4, ηηο πεξλάσ γηαηί ηηο θιείζακε, άξα δελ ρξεηάδεηαη λα 

μνδεχνπκε ρξφλν.  



ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ – ΔΠΑ 2014-2020 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΣΗ 2
ης

 ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΣΣΙΚΗ» 2014-2020 

ΑΘΗΝΑ 25 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2016 

88 

4.0. Ζ γεληθή αηξεζηκφηεηα 4.0, πνπ αθνξά ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο. Δδψ είρακε ηξεηο βαζηθέο εθθξεκφηεηεο. Ζ κία ήηαλ ην 

ζεζκηθφ πιαίζην. Με ην λφκν ηνπ Απγνχζηνπ θιείζακε απηή ηελ 

ππνρξέσζε.  

Ζ δεχηεξε βαζηθή εθθξεκφηεηα, ε νπνία ηαιαλίδεη φιεο ηη ο 

Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, είλαη ηα πξφηππα ηεχρε θαη νη θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο. Έρνπκε ηε δέζκεπζε ηεο Αλεμάξηεηεο Δληαίαο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, φηη ηα πξφηππα ηεχρε θαη νη θαηεπζπληήξηεο, 

ζα θαηαξηηζηνχλ άκεζα θαη άκεζα ζα ηηο έρεηε ζηελ δηάζεζή ζαο.  

Δπνκέλσο είκαζηε πνιχ θνληά ζην λα θιείζνπκε θαη ην 

ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην κε ηελ θαηάξηηζε ησλ πξφηππσλ ηεπρψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα γίλεη θαη ε δεκνπξάηεζε ησλ έξγσλ.  

Ζ άιιε εθθξεκφηεηα πνπ έρνπκε, είλαη ε πιαηθφξκα. Ζ 

πιαηθφξκα, ε νπνία πξέπεη λα παξακεηξνπνηεζεί, ν αλάδνρνο έρεη 

αλαιάβεη θαη ε πηινηηθή ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο 

ζα γίλεη κέρξη ην ηέινο ηεο ρξνληάο.  

Σέινο, είρακε θαη κηα ηξίηε εθθξεκφηεηα, πνπ αθνξνχζε ηελ 

εθπαίδεπζε. Οη δχν κάρηκνη θνξείο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο γηα 

ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο είλαη ε Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 

ην Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο θαη ε ΜΟΓ. Καη νη  

δχν έρνπλ θαηαξηίζεη έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, ην νπνίν έρεη 

απνζηαιεί θαη φηαλ νινθιεξσζνχλ θαη νη απαηηήζεηο ησλ άιισλ δχν 

θξηηεξίσλ έηζη φπσο ζαο είπα, ζα θιείζεη ην παθέην ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αηξεζηκφηεηαο.  

Χζηφζν πξέπεη λα πσ φηη ε ζπγθεθξηκέλε αηξεζηκφηεηα 

απνηειεί θαη κλεκνληαθή ππνρξέσζε θαη παξαθνινπζείηαη ζηελά 

ηφζν απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, φζν θαη απφ εκάο θπζηθά.  

Καη ε  ηειεπηαία αηξεζηκφηεηα, είλαη κία αηξεζηκφηεηα 

απαηηεηηθή, γηα κηα ρψξα πνπ δελ δηαζέηεη ζηαηηζηηθά ζπζηήκαηα, 

φπνπ εδψ εκείο επηιέμακε λα θαηαξηίζνπκε έλα εληαίν ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο δεηθηψλ, ην νπνίν είλαη έλα δπλακηθφ θείκελν, ην 

εκπινπηίδνπκε, κέζα ζε απηφ πεξηγξάθνπκε φιεο ηηο απαηηήζεηο γηα 
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ηα ζέκαηα δεηθηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014 

–  2020, ππνγξάςακε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΔΛΣΑΣ, ην 

νπνίν ην ζεσξήζακε έλα πνιχ ζεκαληηθφ βήκα ζηελ ζπλεξγαζία 

καο απηή.  

Απηή ηε ζηηγκή έρνπκε θάλεη ηηο 10 ελέξγεηεο απφ ηηο 18, 

έρνπκε θηηάμεη ην δειηίν ηαπηφηεηαο δείθηε ην νπνίν πεξηγξάθεη 

φιεο εθείλεο ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ θάζε δείθηε, είηε εθξνήο 

είηε απνηειέζκαηνο θαη ηψξα ζηνρεχνπκε ζε δχν βαζηθά πξάγκαηα. 

Σν πξψην είλαη λα πάκε κέζα ζηα έληππα πνπ θξέκνληαη θάησ απφ 

ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ θαη νη 

δηθαηνχρνη θαη νη Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο θαη λα βάινπκε φιεο εθείλεο 

ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα δεηήκαηα ησλ δεηθηψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα έρνπκε απηφ ην απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δεηθηψλ.  

Γηαηί δπζηπρψο, ηα ζέκαηα ησλ δεηθηψλ θξέκνληαη θάησ απφ 

έλα άξζξν ηνπ γεληθνχ θαλνληζκνχ, ην νπνίν είλαη γηα εκάο έλα 

κεγάιν πξφβιεκα, ην νπνίν ηη ιέεη; Λέεη φηη εάλ δελ έρνπκε 

απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δεηθηψλ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κπνξεί 

λα θάλεη –  κπνξεί, ιέεη –  αλαζηνιή πιεξσκψλ.  

Άξα κε ηξφκν βιέπνπκε ηελ έλλνηα ηεο αλαζηνιήο πιεξσκψλ 

γηα κηα θνξά αθφκα λα επαλέξρεηαη ζηα ζέκαηα ηεο κε αμηνπηζηίαο 

δεηθηψλ γηα ηηο πξάμεηο πνπ νπζηαζηηθά ρξεκαηνδνηνχληαη. Άξα 

πξνζπαζνχκε λα θιείζνπκε θαη απηφ.  

Καη ην δεχηεξν πνιχ ζεκαληηθφ ζεκείν πνπ ρξεηάδεηαη ε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή αιιά θαη νη δηθαηνχρνη λα δνπιέςνπλ 

ζπζηεκαηηθά, είλαη ην δειηίν ηαπηφηεηαο δείθηε, φπνπ εθεί 

πεξηγξάθνπκε ν θάζε δείθηεο ηη είλαη, απφ πνχ έξρεηαη, πνηνο είλαη 

ν νξηζκφο ηνπ, πψο  κεηξηέηαη, απφ πνηνλ κεηξηέηαη θαη φια απηά ηα 

ζηνηρεία. Απηά ζα είλαη δηαζέζηκα ζην νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα, πξνθεηκέλνπ φινη λα μέξνπκε ηη κεηξάκε, θάζε πφηε θαη 

κε πνην ηξφπν.  
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Απηά απφ εκέλα, επραξηζηψ πνιχ θαη ζα πάξεη ην ιφγν 

λνκίδσ, ν θχξηνο Γεληθφο έρεη δεηήζεη πξψηα, γηα λα κηιήζεη γηα ηελ 

2.1, ε θπξία πειηψηε θαη ν θχξηνο Κχξθνγινπ.  

Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ:  Λνηπφλ, παξαθαιψ.  

Η. ΣΑΦΤΛΛΖ:  Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα.  

 Θα ήζεια λα πσ δπν ιφγηα γηα ηελ αηξεζηκφηεηα 2.1 ε νπνία 

ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ θπξία Εεζνπνχινπ σο απαηηεηηθή. Να πσ 

αθξηβψο πνχ βξηζθφκαζηε. Ζ αηξεζηκφηεηα απηή έρεη λα θάλεη 

γεληθά κε ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ έξγσλ ΣΠΔ απφ ην Γεκφζην θαη 

αλ επηρεηξνχζα λα νκαδνπνηήζσ ηηο δξάζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο, ζα 

θαηέιεγα ζε ηξεηο πεξίπνπ θαηεγνξίεο.  

 Σν έλα ζθέινο ηεο αηξεζηκφηεηαο αθνξνχζε ηελ εθπφλεζε 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ςεθηαθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. ην ζηάδην πνπ 

ηελ παξαιάβακε εκείο σο Γεληθή Γξακκαηεία Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, 

ππήξρε έλα αξρηθφ θείκελν, νπφηε απηφ θαηέιεμε πιένλ λα  είλαη 

επηθαηξνπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο.  

 Σν δεχηεξν ζθέινο ήηαλ ε ζχζηαζε θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Φεθηαθήο Πνιηηηθήο ζην ξφιν θεληξηθνχ 

Οξγάλνπ, ην νπνίν ζα έρεη ηελ επνπηεία ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ 

παξαγσγήο έξγσλ ΣΠΔ ζην Γεκφζην.  

 Σν ηξίην ζθέινο, πνπ ήηαλ θαη ην πεξηζζφηεξν απαηηεηηθφ, 

ήηαλ ε εθπφλεζε ελφο ζρεδίνπ δξάζεο, ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ ε 

ρψξα ζα έπξεπε λα απνδείμεη φηη γπξίδεη πιένλ ζειίδα ζηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν πινπνηεί έξγα ΣΠΔ θαη φηη γηα ηελ θάζε παζνγέλεηα θαη 

γηα ην θαζέλα απφ  ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζην 

παξειζφλ, φηη έρεη κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε ιχζε, ιχζε ε νπνία λα 

είλαη ζπκβαηή κε ηα πξφηππα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ ίδησλ ησλ 

ηερλνινγηψλ ΣΠΔ.  

 Πνχ βξηζθφκαζηε. ηηο αξρέο ηνπ κήλα ππνβιήζεθε ην ζρέδην 

δξάζεο γηα ην πψο απφ εδψ θαη πέξα ζα πινπνηνχληαη έξγα ζην 

Γεκφζην, βξίζθεηαη ζε πάξα πνιχ θαιφ δξφκν, ηέινο ηνπ κήλα 
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ππνβάιινπκε θαη ηελ αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηεο ζηξαηεγηθήο, ε 

Γεληθή Γξακκαηεία έρεη πιένλ ζπγθξνηεζεί, ε εθηίκεζε είλαη –  θαη 

ηνπιάρηζηνλ κε ηηο απνθάζεηο πνπ είρακε κέρξη ηελ Δπηηξνπή –  φηη 

ηνπιάρηζηνλ ζην ηππηθφ κέξνο, φιε ε ηζηνξία ηεο αηξεζηκφηεηαο 

νδεχεη πιένλ πξνο ην ηέινο.  

 Θα ήζεια λα πσ φκσο δπν ιφγηα γηα ηελ νπζία ηεο 

αηξεζηκφηεηαο θαη λα επηζεκάλσ δχν πξάγκαηα ηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη, φπσο είπα, ζην πην δχζθνιν θαη πην απαηηεηηθφ 

ζθέινο.  

 Απφ εδψ θαη πέξα αιιάδεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πινπνηνχκε 

έξγα ΣΠΔ. Καη ε αιιαγή απηή είλαη απαίηεζε θαη ηεο ίδηαο ηεο 

εμέιημεο ησλ ηερλνινγηψλ, ε επνρή πιένλ ησλ θιεηζηψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ ν θάζε θνξέαο ζρεδίαδε θαη πινπνηνχζε είλαη 

πιένλ παξειζφλ, θαη ηερλνινγηθά παξειζφλ, ήδε ην Γεκφζην έρεη 

θεληξηθέο ππνδνκέο, ν θεληξηθφο ζρεδηαζκφο, ν δηακεξηζκφο 

ιχζεσλ, ν πεξηνξηζκφο ηεο ζπαηάιεο θαη ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε 

ησλ πφξσλ είλαη πξαθηηθέο ηηο νπνίεο έπξεπε λα έρνπκε πηνζεηήζεη 

εδψ θαη δεθαεηίεο θαη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε ινηπφλ ζα θηλεζεί ν 

ζρεδηαζκφο ηνλ νπνίν έρνπκε ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή.  

 Άξα ινηπφλ, ζηε βάζε ηνπ θαηλνχξγηνπ ζρεδίνπ, πνιχ 

ζχληνκα, ε Γεληθή Γξακκαηεία ζα αλνίμεη κηα πξφζθιεζε πξνο ηνπο 

θνξείο, γηα  λα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο –  ε πξφζθιεζε απηή δελ έρεη 

λα θάλεη κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ –  λα ππνβάιινπλ 

πξνηάζεηο γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Οη πξνηάζεηο απηέο 

ζα εγθξηζνχλ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία… Μάιινλ, λα αλνίμσ κία 

παξέλζεζε θαη λα  πσ φηη δελ ζα ππνδείμνπκε εκείο ζηνπο θνξείο 

ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβάιινπλ, σζηφζν φκσο ηηο πξνηάζεηο 

απηέο ζα πξέπεη λα ηηο εγθξίλνπκε, φζνλ αθνξά ηε ζπκβαηφηεηα κε 

ηελ εζληθή ςεθηαθή ζηξαηεγηθή, ζα πξέπεη επίζεο λα ηηο 

πξνηεξαηνπνηήζνπκε, γηαηί φπσο αληηιακβάλεζηε, νη πξνηάζεηο ζα 

είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

παξέρνπλ ηα πξνγξάκκαηα θαη ζε έλα ηξίην ζηάδην, ζα πξέπεη κε 
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θάπνην ηξφπν λα ηηο θαηεπζχλνπκε ηερλνινγηθά, λα ηηο 

εμεηδηθεχζνπκε – εληφο θαη εθηφο εηζαγσγηθψλ –  θαηά ηξφπν πνπ λα 

εληάζζνληαη ζε έλαλ εληαίν ζρεδηαζκφ πνπ λα ππεξεηεί ηνπο 

ζηφρνπο πνπ είπα πξνεγνχκελα. Πεξηνξηζκφ ηεο ζπαηάιεο,  

απνθπγή επαλαιήςεσλ θαη επηθαιχςεσλ, κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο.  

 Άξα ινηπφλ, πνιχ ζχληνκα, φπσο είπα ε αηξεζηκφηεηα νδε χεη 

πξνο ην ηέινο, κφιηο ππνβάιινπκε θαη ηελ αλαζεσξεκέλε έθδνζε 

ηεο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο ε νπνία πξνγξακκαηίδεηαη γηα ηελ 

επφκελε Γεπηέξα ή Σξίηε, πνιχ ζχληνκα ζα πάξνπκε πιένλ ηελ 

έγθξηζε λα αλνίμνπκε εκείο σο Γεληθή Γξακκαηεία Φεθηαθήο 

Πνιηηηθήο, πξφζθιεζε, γηα λα θάλνπκε ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

ζρεδηαζκνχ, φπσο είπακε, ζηελ πνξεία.  

 Άξα ινηπφλ, εθηφο απφ ηελ έγθξηζε, ηελ πξνηεξαηνπνίεζε θαη 

ηελ ηερλνινγηθή εμεηδίθεπζε, απηφ πνπ θαινχκαζηε επηπιένλ λα 

θάλνπκε, είλαη λα δίλνπκε θαηεπζχλζεηο, φπσο επίζεο λα θα η λα 

δίλνπκε πξφηππα θαη δηαδηθαζίεο έηζη ψζηε λα βειηηνπνηείηαη θαη λα 

απινπνηείηαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα.  

 Δπίζεο ινηπφλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο, 

είλαη ε παξαθνινχζεζε φισλ ησλ επηκέξνπο θάζεσλ ηνπ θχθινπ 

δσήο ησλ έξγσλ. Άξα ινηπφλ θαη ζηε θάζε ηεο πινπνίεζεο φηαλ 

πεξάζνπλ απηά ηα έξγα, κε θάπνην ηξφπν ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα 

ηππνπνίεζε αλαθνξψλ νη νπνίεο ζα θηάλνπλ ζηε Γεληθή 

Γξακκαηεία, έηζη ψζηε λα εληνπίδνληαη έγθαηξα πξνβιήκαηα θαη λα 

ππάξρνπλ θαηεπζχλζεηο θαη παξεκβάζεηο.  

 Απηά ηα  νιίγα απφ εκέλα. Ννκίδσ φηη πνιχ ζχληνκα ην 

εκπφδην απηφ ζα θχγεη απφ κπξνζηά καο, άξα πάξα πνιχ ζχληνκα 

ζα έρνπκε θαηαιήμεη θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζνπκε, 

έηζη ψζηε λα έρνπκε ηηο πξνηάζεηο ησλ θνξέσλ, κία δηαδηθαζία ε 

νπνία ζέιεη θαη απηή ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο, κε ηελ έλλνηα γηα λα κελ 

απνηειέζεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, ηελ αηηία λα 
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κπινθαξηζηεί ε φιε δηαδηθαζία πξνο ην ηέινο, πξνο ηελ πνξεία 

πινπνίεζεο.  

 Απηά ηα ιίγα. Δπραξηζηψ. Αλ ππάξρνπλ θάπνηεο απνξίεο…  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ:  Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Σαθχιιε.  

 Θα κνπ επηηξέςεηε λα απνρσξήζσ, ζα ζπλερίζεηε βεβαίσο 

ηελ δηαδηθαζία. Δμνπζηνδνηψ ηνλ θχξην Γξφζε λα Πξνεδξεχζεη ηεο 

Δπηηξνπήο θαη ηεο φιεο ζπδήηεζεο θαη ηεο θαηάιεμήο ηεο, γηαηί καο 

θαινχλ θαη άιιεο ππνρξεψζεηο πεξηθεξεηαθνχ ηχπνπ.  

 Λνηπφλ, επραξηζηψ πάξα πνιχ, ν θχξηνο Γξφζεο Πξνεδξεχεη, 

θαιή ζπλέρεηα.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γ. ΓΡΟΖ):  Δπραξηζηψ πνιχ.  

 Αλ δελ έρνπκε θάπνηα άιιε παξέκβαζε, λα πξνρσξήζνπκε 

ζην θνκκάηη ηνπ ΠΔΓΑ.  

ΟΜΗΛΖΣΔ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ:  Χξαία, ε θπξία πειηψηε θαη ν θχξηνο Κχξθνγινπ 

κεηά.  

ΠΖΛΗΩΣΖ:  Δπραξηζηψ θαη πάιη.  

 Δπεηδή ε αηξεζηκφηεηα 1.2 είλαη κία απφ ηηο δχν αηξεζηκφηεηεο 

πνπ δελ εθπιεξψλνληαη, πξνο ην παξφλ, λνκίδσ είλαη ρξήζηκν λα 

αθνχζνπκε πνχ βξηζθφκαζηε, ηη  έρεη γίλεη θαη γηαηί δελ έρεη 

εθπιεξσζεί κέρξη ηψξα ε αηξεζηκφηεηα.  

 Καηαξρήλ, φπσο είπε θαη ε θπξία Εεζνπνχινπ, ε 

αηξεζηκφηεηα έγθεηηαη ζηελ χπαξμε ελφο πνιπεηνχο ζρεδίνπ 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εζληθψλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ. Απηφ 

πξνυπνζέηεη λα ππάξρεη κία ζηξαηεγηθή γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ππνδνκψλ θαη έλαο νδηθφο ράξηεο. Δζληθφο νδηθφο ράξηεο.  

 Απηφο ν νδηθφο ράξηεο είρε ήδε θαηαξηηζηεί απφ ηελ Γεληθή 

Γξακκαηεία Έξεπλαο, απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2004, δειαδή πξηλ 

απφ ηελ έγθξηζε ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο «Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο» 

θαη πεξηιακβάλεη 26 ππνδνκέο ζηελ θχξηα ιίζηα θαη 7 ππνδνκέο 

ζηελ δεπηεξεχνπζα ιίζηα.  
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 Χζηφζν, ζηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο, αλ ζέιεηε, γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππνδνκψλ απηψλ, δηαπηζηψζεθε φηη θάπνηεο 

απφ απηέο, ελδερνκέλσο λα κελ ελαξκνλίδνληαη κε ηελ ζηξαηεγηθή 

ηεο «Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο». Άξα ππήξμε ε αλάγθε λα 

αμηνινγεζνχλ εθ λένπ νη ππνδνκέο, σο πξνο ηε ζπκβαηφηεηά ηνπο 

κε ηελ εζληθή RIS.  

Πξάγκα ην νπνίν έγηλε, αμηνινγήζεθαλ απφ έλα δηεζλέο πάλει 

εκπεηξνγλσκφλσλ, θαηαιήμακε ινηπφλ ζην φηη 20 απφ απηέο ηηο 

ππνδνκέο ελαξκνλίδνληαη απφιπηα κε ηε RIS θαη έηζη απηφο είλαη ν 

πξψηνο θχθινο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, ρξεκαηνδφηεζε ππνδνκψλ, 

κε κία δεκφζηα δαπάλε 73 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Απηέο νη 20 

ππνδνκέο βξίζθνληαη ήδε ζε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηερληθψλ 

δειηίσλ,  πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ βεβαίσο θαη λα εληαρζνχλ ζην 

ΔΠΑλΔΚ γηα ρξεκαηνδφηεζε.  

Σαπηφρξνλα, πξνρσξήζακε ζηελ έθδνζε κηαο λέαο 

πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, γηα ηνκείο νη νπνίνη δελ 

εθπξνζσπνχληαη επαξθψο ζηνλ εζληθφ νδηθφ ράξηε θαη απηνί νη 

ηνκείο ήηαλ ηξεηο. Ήηαλ ε αγξνδηαηξνθή, ήηαλ νη κεηαθνξέο θαη ν 

ηνπξηζκφο. Δπίζεο ζηε δεχηεξε απηή πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο, δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο θαη 

φζεο απφ ηηο ππνδνκέο δελ αμηνινγήζεθαλ ζεηηθά ζηνλ πξψην 

θχθιν, δεδνκέλνπ φηη δελ είραλ ππφςε ηνπο ηελ RIS θαη 

ελδερνκέλσο λα κελ είραλ ππνβάιιεη ηα ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία 

ηεθκεξηψλνπλ ηελ ζπκβαηφηεηά ηνπο κε απηή.  

Έηζη ινηπφλ, ζην πιαίζην απηήο ηεο δεχηεξεο πξνθήξπμεο… 

πξφζθιεζεο κάιινλ, πνπ έγηλε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016, έρνπλ 

ππνβιεζεί 30 ππνδνκέο, βξίζθνληαη ζην ζηάδην αμηνιφγεζεο, ζε 

ηειηθφ ζηάδην αμηνιφγεζεο, πάιη απφ δηεζλείο εκπεηξνγλψκνλεο, ζε 

peer reviewing . ήκεξα κάιηζηα ιήγεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ  

αμηνινγήζεσλ, έηζη  ψζηε λα κπνξέζνπλ ζηελ ζπλέρεηα νη πξνηάζεηο 

λα ηεξαξρεζνχλ αλά ζεκαηηθφ ηνκέα θαη νξηδφληηα φιεο καδί, γηα λα 

κπνξέζνπκε κέρξη ην ηέινο ηνπ κελφο λα έρνπκε ηνλ νδηθφ ράξηε 
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αλαζεσξεκέλν, επηθαηξνπνηεκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν κε ηηο 

ππνδνκέο απηέο πνπ ζα αμηνινγεζνχλ ζεηηθά.  

Γπζηπρψο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ δελ ππήξμε θακία 

πξφηαζε γηα αλάπηπμε ππνδνκήο. Οη πεξηζζφηεξεο πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί, νη 14 απφ ηηο 30, είλαη ζηνλ ηνκέα ηεο αγξνδηαηξνθήο, 3 

ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ηα δε θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ 

ππνδνκψλ, πέξα απφ ηελ απφιπηε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ηε RIS, 

αθνξνχλ θαη ηελ επηζηεκνληθή ηερλνινγηθή αξηζηεία, αιιά θαη ηελ 

επίπησζε, ηνλ αληίθηππν πνπ ζα έρνπλ νη ππνδνκέο απηέο ζηελ 

θνηλσλία θαη ζηελ νηθνλνκία.  

Δπραξηζηψ πνιχ.  

Υ. ΚΤΡΚΟΓΛΟΤ:  Δπραξηζηψ. Δίκαη ν Υξήζηνο ν Κχξθνγινπ, 

Πξντζηάκελνο Μνλάδαο Β΄ ηεο ΔΤΔΚΣ. Δίλαη ε Δηδηθή Τπεξεζία 

ζπληνληζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλσληθνχ Σακείνπ ηεο Δζληθήο Αξρήο πληνληζκνχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο.  

Παξακέλνπκε πάληα ζην πεδίν ηεο εθπιήξσζεο ησλ 

αηξεζηκνηήησλ θαη ζην πιαίζην ηεο γεληθήο εθ ησλ πξνηέξσλ 

αηξεζηκφηεηαο 7.0. Πνιχ ζπλνπηηθά ζα ζαο αλαθέξσ ηηο ελέξγεηεο 

ηηο Τπεξεζίαο κνπ φζνλ αθνξά ηηο δηνξζψζεηο δεηθηψλ ηνπ 

Κνηλσληθνχ Σακείνπ ζηα ΠΔΠ θαη ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπκπιήξσζε 

ησλ θνηλψλ δεηθηψλ ΔΚΣ, ηα ιεγφκελα microdata.  

ζνλ αθνξά ην πξψην ζέκα, ε Τπεξεζία έρεη εθπνλήζεη  έλα 

ζρέδην πξνηάζεσλ, αιιαγψλ θαη δηνξζψζεσλ δεηθηψλ γηα ηα 

Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, δεηθηψλ ΔΚΣ. Σν ζρέδην 

απηφ έρεη λα θάλεη κε πξνηεηλφκελεο δηνξζψζεηο, αιιαγέο αιιά θαη 

αληηθαηαζηάζεηο δεηθηψλ, έρεη επηθνηλσλεζεί ην φιν ζέκα εγγξάθσο 

κε ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 

ε νπνία έρεη απαληήζεη φηη πεξηκέλεη αλαιπηηθφ ζρέδην πξνηάζεσλ.  

Έηζη ινηπφλ, κεηά ηε ιήμε ηνπ θχθινπ απηνχ ησλ Δπηηξνπψλ 

Παξαθνινχζεζεο, απφ ηνλ επφκελν κήλα, ζα κπνχκε ζε κηα 
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δηαδηθαζία ππεξεζηαθήο δηαβνχιεπζεο κε ηηο Πεξηθέξεηεο, ψζηε λα 

θαηαιήμνπκε ζηηο πξνηεηλφκελεο δηνξζψζεηο θαη λα ζηαινχλ νη 

ζρεηηθέο πξνηάζεηο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζην πιαίζην ηνπ 

ζρεδίνπ δξάζεο ηεο αηξεζηκφηεηαο. Ήδε έρνπλ ζηαιεί νη πξνηάζεηο 

απηέο απφ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα ζηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ θαη αλακέλνπκε λα νινθιεξψζνπκε ηελ ππεξεζηαθή 

δηαβνχιεπζε ηνλ επφκελν κήλα.  

Δπίζεο ελεκεξψλνπκε φηη ε ΔΤΔΚΣ έρεη ζπληνλίζεη φιν ην 

ζέκα ησλ δεηθηψλ ζηηο πξνζθιήζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ 

Σακείνπ πνπ έρνπλ κέρξη ηψξα εθδνζεί, κε ηελ εηζαγσγή 

πξφζζεησλ δεηθηψλ φπνπ ρξεηαδφηαλ, πέξαλ ησλ δεηθηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα εγθεθξηκέλα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα.  

ζνλ αθνξά ην δεχηεξν  ζέκα, γηα ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

δεηθηψλ ηνπ ΔΚΣ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Θεζκηθήο 

Τπνζηήξημεο, άιιε κία Δηδηθή Τπεξεζία ηεο Δζληθήο Αξρήο 

πληνληζκνχ θαη κε ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα, έρεη εθδνζεί ν Ν.4403/2016 ν νπνίνο πξνβιέπεη 

δηεπθνιπληηθέο, κπνξνχκε λα πνχκε, ξπζκίζεηο ζην ζέκα απηφ.  

Οη ξπζκίζεηο απηέο έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο ζε ηξία επίπεδα.  

Σν πξψην είλαη φηη νξίδεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ησλ ελ 

ιφγσ δεδνκέλσλ. Πξνβιέπεηαη φηη ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο είλαη 

κφλν ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ. Έηζη 

ινηπφλ ε Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα ζα 

εθδψζεη κία άδεηα κφλν πξνο ην Τπνπξγείν απηφ θαη απηφ πξαθηηθά 

ζεκαίλεη φηη φιεο νη ππφινηπεο Τπεξεζίεο θαη θνξείο, δειαδή νη 

Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, νη δηθαηνχρνη, νη Δλδηάκεζνη Φνξείο 

Γηαρείξηζεο, νη Δηδηθέο Τπεξεζίεο ηεο ΔΑ, δελ ρξεηάδεηαη λα 

ππνβιεζνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδεη ν λφκνο, ν βαζηθφο λφκνο 

γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, ν 2472/1997, κε φη η απηφ ζεκαίλεη ζηε 

κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ζηε κεγαιχηεξε επειημία θαη 
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ηαρχηεηα ζηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ θαη ζηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ δεδνκέλσλ.  

Σν δεχηεξν πεδίν ην νπνίν νξίδεη ν λφκνο, είλαη ε δπλαηφηεηα 

επεμεξγαζίαο φισλ ησλ δεδνκέλσλ, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηνπο. Σσλ σθεινπκέλσλ δειαδή. Έηζη απηφ επηηξέπεη 

ζηα ζπζηήκαηα πνπ εθαξκφδνληαη, λα ιακβάλνπκε ππνρξεσηηθά ηα 

δεδνκέλα απφ ηνπο σθεινχκελνπο, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηε ζπκπιήξσζε ησλ θνηλψλ δεηθηψλ ΔΚΣ ζηηο δξάζεηο ησλ ΠΔΠ.  

Καη ηέινο, ην ηξίην πεδίν, ην ηξίην βαζηθφ, είλαη φηη νξίδεηαη 

ζηνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο, πέξαλ απφ ην πεδίν ηεο 

παξαθνινχζεζεο, θαη ν ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο. Έηζη ινηπφλ 

δηεπθνιχλνληαη φινη φζνη αζρνινχληαη κε ηελ αμηνιφγεζε, θαη νη 

Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο θαη νη αμηνινγεηέο, γηα λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζηα απαξαίηεηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη.  

Μεηά ηηο Δπηηξνπέο Παξαθνινχζεζεο, πέξαλ ηεο 

πξναλαθεξφκελεο ηειηθήο θάζεο ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ αλέθεξα 

πξηλ, κε ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, ε Τπεξεζία καο ζα  

πξαγκαηνπνηήζεη έλα ζεκηλάξην γηα η ηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, γηα 

ζέκαηα δεηθηψλ θαη γηα ηα ζέκαηα ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ νξίδεη ν 

Ν.2472/97, έηζη ψζηε φινη νη εκπιεθφκελνη λα γλσξίδνπλ πνηεο 

είλαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην λφκν απηφ ζρεηηθά κε 

ηελ πξνζηαζία θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  

Πξηλ θιείζσ ηελ παξνπζίαζή κνπ, ζα ήζεια λα θάλσ έλα 

ζρφιην, κάιινλ κία ηνπνζέηεζε ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο ηνπ ΔΚΣ ζην 

ζεκαηηθφ ζηφρν 8.0, πνπ αλαθέξζεθε θαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, φηη δελ έρεη ππάξμεη αθφκα ελεξγνπνίεζε. 

Χο Τπεξεζία πληνληζκνχ ηνπ Κνηλσληθνχ Σακείνπ, έρνπκε σο 

άκεζε πξνηεξαηφηεηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο 

ησλ ΠΔΠ θαη ησλ ινηπψλ ζπλαξκφδησλ Δηδηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, λα ελεξγνπνηεζνχλ απηέο νη δξάζεηο, ηψξα 

πνπ έρεη θηάζεη ην ρξνληθφ ζεκείν ζην νπνίν έρνπλ σξηκάζεη θαη νη 

δηάθνξεο πξνυπνζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε απηψλ. 
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Γειαδή έρεη σξηκάζεη ε RIS ή θαίλεηαη φηη σξηκάδνπλ νη 

Οινθιεξσκέλεο Υσξηθέο Δπελδχζεηο έηζη ψζηε νη δξάζεηο ηνπ 

ζεκαηηθνχ ζηφρνπ 8.0, λα βνεζήζνπλ ζηελ ελεξγνπνίεζε θαη 

πινπνίεζε απηψλ ησλ δχν ηχπσλ παξεκβάζεσλ.  

Καη θιείλνληαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ Δηδηθή 

Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ηνπ ΠΔΠ Αηηηθήο, 

γηα ηελ άξηζηε κέρξη ηψξα ζπλεξγαζία πνπ είρακε, κε ηελ επθαηξία 

πνπ έρσ ηνλ ιφγν. Απηή ε ζπλεξγαζία έρεη επηηξέςεη, φπσο είδαηε, 

λα ελεξγνπνηεζεί έλα κεγάιν κέξνο θαη πνζνηηθά θαη  πνηνηηθά 

πηζηεχνπκε, ησλ δξάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ 

ζηελ Πεξηθέξεηα.  

Δπίζεο έρεη επηηξέςεη λα γίλεη ε ρξήζε θαη κηαο λέαο 

πξαθηηθήο πνπ πξνβιέπνπλ νη θαλνληζκνί ζε απηή ηελ πεξίνδν ησλ 

επηινγψλ απινπζηεπκέλνπ θφζηνπο νη νπνίεο πξνζδνθάηαη φηη ζα 

απινπζηεχζνπλ ηε δσή θαη ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ησλ 

θνξέσλ πινπνίεζεο.  

Καη ηέινο, ε ζπλεξγαζία  απηή λνκίδσ φηη ζέηεη ηηο βάζεηο γηα 

ηελ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν πινπνίεζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ 

ινηπψλ θαη αξθεηά ζεκαληηθψλ δξάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλσληθνχ Σακείνπ ζηελ Πεξηθέξεηα.  

Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ:  Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Κχξθνγινπ γηα ηα θαιά 

ιφγηα θαη ηε ζπλεξγαζία κέρξη ζήκεξα.  

 Να πξνηείλσ δχν πξάγκαηα. Καηαξρήλ επεηδή νη εθπξφζσπνη 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πιελ ηνπ θπξίνπ Σαζθνχδε, πξέπεη λα  

απνρσξήζνπλ, λα δψζνπκε ην ιφγν γηα θάπνηεο ηειεπηαίεο  

παξεκβάζεηο θαη ζε δεχηεξν ρξφλν, αλ ζπκθσλνχλ ηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο, ζα πξφηεηλα λα πξνρσξήζνπκε ζηηο παξνπζηάζεηο θαη 

ζηε ζπδήηεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη κεηά λα θάλνπκε ην 

δηάιεηκκα γηα  ην θαγεηφ, γηα φινπο.  

 Λνηπφλ, μεθηλάκε κε ηνπο εθπξνζψπνπο.  
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Υ. ΜΠΑΛΣΕΑΚΖ:  Καιεζπέξα. Να ζαο επραξηζηήζσ θα η εγψ κε ηε 

ζεηξά κνπ. Υξχζα Μπαιηδάθε, απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε 

Πεξηβάιινληνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  

 Θα ήζεια λα αλαθεξζψ ζην ζέκα ησλ αηξεζηκνηήησλ 6.1 θαη 

6.2.  

 Καηαξρήλ λα ηνλίζσ φηη απφ ηε δηθή καο ηελ πιεπξά νη 

αηξεζηκφηεηεο δελ απνηεινχλ απιά κ ία ηππηθή πξνυπφζεζε, αιιά 

ππνζηεξίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ ήδε απφ 

ην επξσπατθφ θεθηεκέλν θαη ν ζθνπφο είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ 

νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ θαιχηεξε 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζε δξάζεηο φζν ην δπλαηφλ κεγαιχη εξεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο.  

 ζνλ αθνξά ζηελ 6.1, ζα ζπκθσλήζσ απφιπηα κε ηελ θπξία 

Εεζνπνχινπ, πνπ έζεζε ην ζέκα φηη είλαη κία δχζθνιε 

αηξεζηκφηεηα. Δίλαη γηα εκάο πνιχ ζεκαληηθή ε νινθιήξσζή ηεο.  

 ζνλ αθνξά ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, φλησο ππάξρεη κία 

ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ εδψ ηεο ρψξαο θαη εκάο 

ζηελ Δπηηξνπή. Σν βαζηθφ ζέκα είλαη φηη ε ΚΤΑ πνπ εηνηκάδεηαη λα 

εθδνζεί, φπσο ηελ είδακε εκείο, ην πξνζρέδην, φλησο, ζσζηά 

εηπψζεθε, ζέηεη ηηο νξζέο βάζεηο γηα ηελ χπαξμε κίαο ηηκνινγηαθήο 

πνιηηηθήο,  δελ ζέηεη φκσο αθφκα, απηφ πνπ θξίλνπκε εκείο, φηη δελ 

ζέηεη κία ήδε κεηξήζηκε θαη έηνηκε λα εθαξκνζηεί, η ηκνινγηαθή 

πνιηηηθή.  

 Απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηα εκάο, εθεί ζα κπνξέζνπκε λα 

ζεσξήζνπκε φηη ε αηξεζηκφηεηα έρεη θαιπθζεί. Έρνπκε ζηείιεη κία 

ζεηξά ζρνιίσλ, απφ φηη θαηάιαβα έρνπλ εηνηκαζηεί νη απαληήζεηο, 

δελ ηηο έρνπκε ιάβεη αθφκα, νπφηε είκαζηε ζηελ δηαδηθαζία ηνπ 

δηαιφγνπ, πεξηκέλνπκε λα ιάβνπκε ηηο απαληήζεηο θαη  επρφκαζηε 

φηη φια ζα θπιήζνπλ ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε.  

 ζνλ αθνξά ζηα ζρέδηα δηαρείξηζεο ιεθαλψλ απνξξνήο, 

έρνπλ εηπσζεί αξθεηά πξάγκαηα ήδε, κε ηνπο δηάθνξνπο αξκφδηνπο 

θνξείο. Ζ ζέζε ε δηθή καο σο Δπηηξνπή, είλαη μεθάζαξε, απνξξέεη 
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απφ ηελ νδεγία, απφ ηνλ θαλνληζκφ, απφ ηα Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα θαη ηα ζρέδηα δξάζεο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί θ αηά 

ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνγξακκάησλ.  

 Ζ αμηνιφγεζε πνπ ζα θάλνπκε εκείο, νθείιεη λα είλαη ζηε 

βάζε νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ, νπφηε απηφ πνπ πεξηκέλνπκε γηα λα 

κπνξέζνπκε λα πνχκε φηη έρεη νινθιεξσζεί ε αηξεζηκφηεηα, είλαη 

λα ιάβνπκε νινθιεξσκέλν ηνλ δεχηεξν θχθιν ησλ ζρεδίσλ 

δηαρείξηζεο ιεθαλψλ απνξξνήο. Γηφηη ην λα πξνηεξαηνπνηεζνχλ 

θάπνηεο δξάζεηο νη νπνίεο είλαη ζεκαίλνπζαο βέβαηα βαξχηεηαο, 

δελ ζα επηηξέςεη λα δεκηνπξγεζεί κία ζσζηή εμ’ αξρήο 

νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή. Πηζηεχσ φηη απηφ είλαη μεθάζαξν.  

 Σψξα φζνλ αθνξά ηελ αηξεζηκφηεηα 6.2, φλησο ζπγραξεηήξηα 

γηα ηελ πνιχ κεγάιε πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί, ζε φινπο ηνπο 

παξάγνληεο, ε πξνζπάζεηα είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη ραηξφκαζηε 

πνπ ήδε έρνπλ πηνζεηεζεί θάπνηνη ΠΔΓΑ θαη νη ππφινηπνη 

επίθεηληαη. Γπζηπρψο δελ ζα κπνξέζνπκε λα παξέκβνπκε κεηά ηελ 

παξνπζίαζε πνπ ζα αθνινπζήζεη, ηνπ ΠΔΓΑ, γηα ρξνληθνχο 

ιφγνπο, νπφηε ζα θάλσ θάπνηα ζρφιηα ήδε απφ πξηλ.  

 Καη εδψ πάιη λα ηνλίζσ, φπσο είπα, φηη δελ είλαη ηππηθή 

πξνυπφζεζε, ζεκαίλεη φηη… ην φηη ζα πηνζεηεζνχλ νη ΠΔΓΑ δελ 

ζεκαίλεη απηνκάησο φηη εθπιεξψλεηαη ε αηξεζηκφηεηα, θπζηθά 

πξέπεη λα ηνπο δνχκε ζηελ νπζία ηνπο, λα δνχκε φηη φλησο έρνπλ 

ηε ιεπηνκέξεηα πνπ απαηηείηαη, ηηο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ζε 

ζπγθεθξηκέλα έξγα, ζε ρσξνζεηήζεηο, ζε ηερλνινγίεο, ζηε 

δπλακηθφηεηα,  ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη φηη ζα επηηξέςνπλ λα 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ ζέηεη ε νδεγία –  πιαίζην γηα ηα 

απφβιεηα.  

 Απηφ δελ ζεκαίλεη θπζηθά φηη πξνδηθάδσ έλα αξλεηηθφ 

απνηέιεζκα. Ίζα –  ίζα, ην αληίζεην, είκαζηε αηζηφδνμνη, έρνληαο δεη 

ηνλ Δζληθφ ρεδηαζκφ  φηη πεγαίλεη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, 

δίλεηαη βάζε ζηελ αλαθχθισζε, ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηελ 

πξφιεςε θαη απηφ καο βξίζθεη πνιχ ζχκθσλνπο θαη ζεηηθνχο.  
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 ηεξίδνπκε ηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη θαη είκαζηε ππέξ κίαο 

θηιφδνμεο, αιιά θπζηθά θαη ξεαιηζηηθήο θαη άκεζα πινπνηήζηκεο 

ζηξαηεγηθήο. πσο μέξεηε, ζηνλ ηνκέα ησλ απνβιήησλ ε ρψξα 

πιεξψλεη ήδε θάπνηα πξφζηηκα θαη είλαη απαξαίηεηε ε γξήγνξε 

θηλεηνπνίεζε θαη πεξαηηέξσ εμέιημε, γηα λα απνθεπρζνχλ απηά ηα 

θαηλφκελα.  

 ζνλ αθνξά ζηελ Αηηηθή, ηψξα δπζηπρψο δελ ζα αθνχζνπκε 

ην πξφγξακκα, φλησο φπσο αλέθεξε ε θπξία Καλειινπνχινπ ην 

πξσί, είδακε φηη βγήθαλ δχν κεγάια έξγα απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

ΤΜΔΠΔΡΑΑ. Δκείο δελ ζηεξίδνπκε απαξαηηήησο… Μάιινλ, ζαθψο 

δελ ζηεξίδνπκε ππεξδηαζηαζηνινγεκέλα έξγα, ζαθψο ζηεξίδνπκε 

πξνζπάζεηεο κεγαιχηεξεο αλαθχθισζεο, δηαινγήο ζηελ πεγή, 

Πξάζηλσλ εκείσλ, θνκπνζηνπνίεζεο. ια απηά είλαη ζχκθσλα κε 

ηε δηθή καο ηε ζηξαηεγηθή επίζεο.  

 Φπζηθά πξέπεη πάληα λα δηαηεξνχκε ζην κπαιφ φηη πάληα 

ππάξρεη έλα ππφιεηκκα, αθφκα θαη ζηα θαιχηεξα ζπζηήκ αηα 

αλαθχθισζεο, νπφηε πάληα απηφ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη.  

 Υξεηάδνληαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ρξεηάδεηαη θαιή ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ, εζληθνχ, πεξηθεξεηαθνχ θαη 

δεκνηηθνχ. Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη φηη δελ κπνξνχλ φιεο νη δξάζεηο 

λα είλαη κφλν ζε δεκνηηθφ επίπεδν, ρξεηάδνληαη θαη θάπνηα έξγα ζε 

επίπεδν ηνπιάρηζηνλ Πεξηθέξεηαο.  

 Απηά θπξίσο ήζεια λα πσ απφ ηελ πιεπξά κνπ.  

 Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν επίζεο κίαο ζσζηήο 

ζηξαηεγηθήο –  λα νινθιεξψζσ κε απηφ –  είλαη ε ζσζηή ελεκέξσζε 

θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, γηα λα πξνρσξήζνπλ φια ηα 

ππφινηπα ζρέδηα.  

 Ζ Δπηηξνπή, απφ ηε δηθή καο ηελ πιεπξά, παξακέλνπκε 

πάληα ζηελ δηάζεζε ησλ Αξρψλ θαη ησλ εζληθψλ αιιά θαη ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ, γηα φηη  βνήζεηα κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε.  

 αο επραξηζηψ πνιχ.  
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ:  Μφλν δχν ζρφιηα. Γελ βγήθαλ ηα κεγάια έξγα ηνπ 

ΠΔΓΑ, βγήθε απφ ηνλ θαηάινγν κεγάισλ έξγσλ φηη δελ ζα έρνπκε 

κεγάια έξγα. Γελ ζα είλαη κεγάια έξγα, έηζη; Γελ είλαη φηη 

αθαηξέζεθαλ. Απηφ πνπ δηεπθξηλίζακε θαη ρζεο.  

 Απιά δπν γξακκνχιεο πξηλ θχγεηε, γηα ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο 

ιεθαλψλ απνξξνήο, γηα ηνλ δεχηεξν θχθιν πνπ ιέκε. Δπεηδή φια ηα 

επηκέξνπο, λνκίδσ ηα έρνπκε βάιεη ζε κία ζεηξά, ηα έρνπκε 

πξνηεξαηνπνηήζεη. Γειαδή γηα ηα πγξά απφβιεηα, φπσο 

ελεκεξσζήθαηε θαη ρηεο, κηιάσ γηα ηελ Αηηηθή ηψξα, ππάξρεη  κηα 

μεθάζαξε ζπκθσλία ΠΔΠ θαη ΤΜΔΠΔΡΑΑ γηα ην πνηνο θάλεη ηη . Απφ 

πνχ ρξεκαηνδνηνχληαη θαη μέξνπκε πνηα είλαη απηά πνπ δελ έρνπλ 

ηελ ρξεκαηνδφηεζε, ηα νξθαλά.  

 ηα απφβιεηα, ππάξρεη έλα αληίζηνηρν ζρέδην δξάζεο, κπνξεί 

λα κελ είλαη ηφζν δνπιεκέλν, αιιά πάιη θαη εθεί έρνπκε 

πξνηεξαηφηεηεο, μέξνπκε ηη αλάγθεο έρνπκε, ηη  δαπάλεο ππάξρνπλ, 

ππάξρεη θαη έλαο ζρεδηαζκφο.  

 Πεξαηηέξσ ζηα αληηπιεκκπξηθά ηεο Αηηηθήο, εκείο, ρσξίο λα 

ππάξρεη θάπνηα ππνρξέσζε, πξνβήθακε ζε κηα θαηαγξαθή ησλ 

αλαγθψλ θαη ζε κία ηεξάξρεζε θαη έλαλ θαηάινγν πνπ κάιηζηα είλαη 

θαη ζπλεκκέλνο θαη ε έθζεζε, απνζπάζκαηα είλαη εδψ πέξα.  

 Άξα ζεσξψ φηη αλεμάξηεηα αλ ν δεχηεξνο θχθινο ησλ 

ιεθαλψλ απνξξνήο, πνπ αθνπκπάεη ζε φια απηά ηα ζέκαηα, είλαη ζε 

εμέιημε, ηα επηκέξνπο δεηήκαηα ηα έρνπκε ζε αξθεηφ βαζκφ 

δξνκνινγήζεη. Τπάξρεη ην θνκκάηη ησλ πδξεχζεσλ, πνπ αθνπκπάεη 

θαη ζηελ (…) πνιηηηθή, κελ μερλάκε φηη ζηελ Αηηηθή ππάξρεη έλαο 

θνξέαο κεγάινο γηα ηα θνκκάηηα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ε 

ΔΤΓΑΠ, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Πεξηθέξεηαο, άξα ζεσξψ φηη σο 

πξφγξακκα θαη σο Πεξηθέξεηα είκαζηε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

θαιπκκέλνη απφ απηά.  

 Λνηπφλ, επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηελ παξνπζία ζαο, 

αλακέλνπκε λα ζαο δνχκε ζχληνκα θαη πάιη.  
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 Καη ζπλερίδνπκε. Ο θχξηνο Παληαδφπνπινο, λα καο πεη 

ζπλνπηηθά γηα ηνλ ΠΔΓΑ θαη ηα δηνηθεηηθά βήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη 

κέρξη ζήκεξα.  

ΠΑΝΣΑΕΟΠΟΤΛΟ:  Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα.  

 ρεηηθά θηφιαο κε ηα δχν έξγα πνπ αλαθέξζεθαλ φηη βγήθαλ 

έμσ απφ ηα κεγάια έξγα ηνπ ΤΜΔΠΔΡΑΑ, νπζηαζηηθά κηιάκε γηα 

απνθεληξσκέλε δηαρείξηζε, νπφηε ζπλεπψο απηά ηα δχν έξγα 

κεηαθξάδνληαη ζε πέληε απνθεληξσκέλεο κνλάδεο νη  νπνίεο ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ πην θνληά ζηηο Γεκνηηθέο Αξρέο.  

 ηελ παξνπζίαζε ζα παξαθνινπζήζεηε ελ ζπληνκία δχν 

βαζηθά ζθέιε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο 

Απνβιήησλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.  

 ην  πξψην ζθέινο παξνπζηάδεηαη ε αλαγθαηφηεηα 

αλαζεψξεζεο ηνπ ΠΔΓΑ θαη ηη  απηή πεξηιακβάλεη.  

 Καη ζην δεχηεξν ζθέινο πεξηγξάθνληαη νη ελέξγεηεο πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ή απηέο πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ, 

πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε έλαλ νινθιεξσκέλν ΠΔΓΑ ζηα ρέξηα καο.  

 Σν πξψην βαζηθφ θνκκάηη είλαη ε αιιαγή ζην λνκηθφ πιαίζην, 

ηφζν ζε επξσπατθφ επίπεδν, φζν θαη ζε εζληθφ. Ο ΠΔΓΑ 

πξνζαξκφδεηαη πιήξσο κε απηέο ηηο δχν αιιαγέο.  

 Δπίζεο έρνπκε ηελ πνιηηηθή θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Ζ δηαδηθαζία 

ησλ ΓΗΣ δελ ήηαλ απφ ηηο επηιέμηκεο πνιηηηθέο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο, ζπλεπψο ρξεηάζηεθε λα ηα μαλά ζρεδηάζνπκε φια απφ ηελ 

αξρή.  

 Δπίζεο ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηνλ ζρεδηαζκφ έπαημαλ ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ηελ ηειεπηαία 10εηία, ιφγσ 

ηεο αζηηθνπνίεζεο, ιφγσ ηεο θξίζεο, ιφγσ παξαγφλησλ αιιαγήο 

πνηφηεηαο ησλ απνξξηκκάησλ, καο θαηεπζχλνπλ ζε δηαθνξεηηθέο 

ηερλνινγίεο αμηνπνίεζεο.  

 Ζ λέα πνιηηηθή δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζηελ Πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο. Σν ΠΔΓΑ Αηηηθήο πηνζεηεί ζην ζχλνιφ ηνπ –  εθφζνλ 
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έρνπκε θαη ηηο δχν ζχκθσλεο γλψκεο ησλ Τπνπξγείσλ –  ηελ εζληθή 

πνιηηηθή θαη πξνθαλψο θαη ηελ επξσπατθή.  

Ζ (…) ηεο πνιηηηθήο πνπ θαιείηαη λα εμππεξεηήζεη ην ΠΔΓΑ, 

είλαη ε θαηνρχξσζε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα, δίλνληαο θχξην ιφγν 

εθαξκνγήο ζηελ Πξσηνβάζκηα Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ν 

νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο θαη φρη απνζπαζκαηηθφο, κε ηζφηηκε 

αληηκεηψπηζε φισλ ησλ θνξέσλ θαη φρη θάπνηνη λα ηξαβήμνπλ ην 

βάξνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ησλ ππνινίπσλ Γήκσλ 

ηεο Αηηηθήο.  

 Ζ δηαζθάιηζε  ηεο πςειήο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηεο αλζξψπηλεο πγείαο. Δδψ πέξα πξνβιέπεηαη πιήξεο αλάπηπμε, 

δειαδή ν ΠΔΓΑ είλαη έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην καθξνρξφλην, ην 

νπνίν δελ πεξηκέλνπκε φηη ζα νινθιεξσζεί κέρξη εθεί πνπ είλαη ην 

φξην πνπ κπνξνχκε λα πξνγξακκαηίζνπκε, αιιά πξνβιέπεη κέζα 

ηελ πιήξε αλάπηπμε ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο.  

 Σελ πξνψζεζε ηεο απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ πφξσλ πξνο 

φθεινο ηεο θνηλσλίαο θαη κε θνηλσληθά δίθαην ηξφπν.  

 Σελ ελίζρπζε ηεο εθαξκνγήο ηεο δηεπξπκέλεο επζχλεο ηνπ 

παξαγσγνχ. Δίλαη θαη κέζα ζην λνκνζεηηθφ καο πιαίζην φηη ν 

παξάγσλ επηβαξχλεηαη θαη κε ην θφζηνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ.  

 Σελ αλαβάζκηζε ησλ δεκφζησλ θαη δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ. 

πσο πξναλαθέξζεθε, νη Γήκνη έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα θαη ηελ 

δηαρείξηζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο.  

 Ζ επαηζζεηνπνίεζε θαη ε ελζάξξπλζε ηεο ελεξγνχ 

ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ.  

 Καη ν εμνξζνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ην νπνίν απφ παξαδείγκαηα ζε επξσπατθφ 

επίπεδν, έρνπλ δείμεη φηη ε δηαρείξηζε κε δηαινγή ζηελ πεγή θαη 

αλαθχθισζε, έρεη ζπλνιηθά κηθξφηεξν θφζηνο δηαρείξηζεο.  

 Σν λέν πξφηππν δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θχθινπ: 
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πξφιεςε, δηαρσξηζκφο ζηελ πεγή, αλάθηεζε θαη αλαθχθισζε, 

θνκπνζηνπνίεζε, δηαρσξηζκφο θαη ηαθή ησλ ππνιεηκκάησλ. Μφλν 

λα αλαθέξνπκε φηη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ε θνκπνζηνπνίεζε, ηα 

είδε ηέινο πάλησλ πνπ κπνξνχλ λα θνκπνζηνπνηεζνχλ, αθνξνχλ 

ην 42% ηνπ ζπλφινπ ησλ απνξξηκκάησλ.  

 ηελ πξφιεςε, σο γλσζηφλ, δελ έρνπκε θαλέλα ζεηηθφ βήκα  

ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζπλεπψο πξέπεη λα μεθηλήζνπκε απφ εθεί 

πέξα απφ ην κεδέλ. Έρνπκε ζρεδηάζεη έλα ζρέδην πξφιεςεο απφ ην 

κεδέλ.  

 Μεηά πάκε: απνθέληξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κε κηθξή 

θιίκαθα, ηφζν ζε επίπεδν φκσο θαη πεξηθεξεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη δηαρείξηζεο ζε επίπεδν Γήκσλ. Δδψ πέξα ζα θνηηάμνπκε ιίγν 

ηα Πξάζηλα εκεία θαη ηηο soft ελέξγεηεο ησλ Γήκσλ, φπσο ηηο 

ραξαθηεξίδεη θαη ε πξφζθιεζε ηνπ ΤΜΔΠΔΡΑΑ θαη ηηο δξάζεηο ηηο 

θεληξηθέο, πνπ ζα η ηο θαηεβάζεη ζαλ πξφηαζε ν ΔΓΝΑ.  

 Ζ ελζάξξπλζε ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο, ε αμηνπνίεζε ηνπ 

εγρψξηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ θαη  ε δηαηήξεζε θαη ππεξάζπηζε 

ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ζηελ δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ.  

 Πξαγκαηνπνηεζείζεο ελέξγεηεο.  

 χκθσλα κε ηνλ 4042, ηνλ 4342/15 θαη ην έγγξαθν πνπ είρε 

ζηείιεη ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, απφ ηνλ Μάξηην ηνπ ’15 

αλαηέζεθε ε κειέηε γηα ηελ Β΄ αλαζεψξεζε ηνπ ΠΔΓΑ ζε αξκφδηα 

Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ ΔΓΝΑ. Πξνβήθακε ζε δηαβνχιεπζε, παξ’ φιν 

πνπ δελ πξνβιεπφηαλ ζε απηή ηε θάζε θαη θάλακε ζχγθιεζε θαη 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξρεη πξν ζρεδηαζκνχ θηφιαο ζπκκεηνρή. Ζ κειέηε ζπληάρζεθε 

ηνλ Ηνχιην θαη εγθξίζεθε κε παξαηεξήζεηο απφ ηελ Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΔΓΝΑ.  

 Σνλ Ηνχιην ηνπ 2015 φηαλ εγθξίλαλε ην ΠΔΓΑ, είρακε 22 απφ 

ηα 66 Σνπηθά ρέδηα, ηα νπνία φκσο δελ ήηαλ νχηε αξθεηφ ζαλ 
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πνζνηηθφ, νχηε καο έδηλαλ ηελ πιεξνθνξία πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα 

λα πινπνηήζνπκε ηνλ Πεξηθεξεηαθφ ρεδηαζκφ, ηε κειέηε.  

 Μεηά δψζακε απφιπην βάξνο ζηελ πξνζαξκνγή κε ην ΔΓΑ, 

θαζψο θαη ζηε ζχληαμε ησλ ππνινίπσλ Σνπηθψλ ρεδίσλ.  

 Σνλ Μάξηην ηνπ 2016 θαηαθέξακε λα έρνπκε 64 απφ ηα 66 

Σνπηθά ρέδηα, ηα νπνία είραλ αλαβαζκηζηεί θαη ζε επίπεδν, θαζψο 

είραλ, πξψηνλ, γίλεη ε δηάρπζή ηνπο ηφζν ζηα Γεκνηηθά πκβνχιηα 

φζν θαη ζε Δπηηξνπέο Γηαβνχιεπζεο, γηαηί ην δεηήζακε απφ ηνπο 

Γήκνπο θαη είραλ πεξάζεη θηφιαο θαη  είραλ θαη ην 60% εγθεθξηκέλν 

απφ ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα.  

 Καηφπηλ δεηήζεθε θαη ιάβακε ηε ζεηηθή γλψκε απφ ηηο 

αξκφδηεο Τπεξεζίεο, Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ηελ Πεξηθεξεηαθή 

Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο θαη κε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα ζηνηρεία 

δηαβνχιεπζεο, ζπκπιεξψζεθε θαη εγθξίζεθε απφ ηελ Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή ηνπ ΔΓΝΑ ε κειέηε.  

 Αθνινχζσο, θαηαηέζεθε παξάιιεια ε ΜΠΔ, ε ηξαηεγηθή 

Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαη ε νπνία ζπληάρζεθε πάιη 

απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη απφ ηνλ ΔΓΝΑ. πσο 

παξαηεξείηε, δελ έρεη δνζεί θάηη ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε, φρη πσο 

είλαη θάηη θαθφ, αιιά δείρλεη φηη έρεη ελεξγνπνηεζεί ην ζχλνιν ησλ 

Μνλάδσλ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο θαη  ηνπ ΔΓΝΑ, πξνθεηκέλνπ λα 

έρνπκε έλα Πεξηθεξεηαθφ ρεδηαζκφ πνπ ζα ηαηξηάδεη ζηα πξφηππα 

θαη ζε απηά πνπ επηζπκνχκε σο Πεξηθέξεηα λα πινπνηήζνπκε.  

 Καηφπηλ, ε νινθιήξσζε ηεο ΜΠΔ απφ ηα πξναλαθεξζέληα 

Τπνπξγεία. Ζ Γηεχζπλζε ΠΔΥΧ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο  ΜΠΔ, 

εηζεγείηαη πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ηνλ Πεξηθεξεηαθφ 

ρεδηαζκφ. Ζ αλσηέξσ απφθαζε δηαβηβάδεηαη ζηα Τπνπξγεία, 

αθνινπζεί ε έγθξηζε θαη ε έθδνζε ΦΔΚ.  

 Παξάιιεια κε ηα αλσηέξσ, ν ΔΓΝΑ πξνζπαζεί λα 

πινπνηήζεη ηνλ ζρεδηαζκφ πξν έγθξηζεο, θαζψο απηφ  καο ην δίλεη 

ην δηθαίσκα ην Τπνπξγείν ην ΤΜΔΠΔΡΑΑ, πξνθεηκέλνπ λα 
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επηηαρχλνπκε ηηο δηαδηθαζίεο. Έρνπκε θαηεβάζεη ήδε κία απφ ηηο 

πέληε βαζηθέο καο πξνηάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο, νη ππφινηπεο 

βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία ζχληαμεο κειεηψλ θαη ζα θαηαηεζνχλ ζην 

ακέζσο επφκελν δηάζηεκα.  

 Σέινο, ζα ήζεια λα ηνλίζσ φηη ν ΠΔΓΑ Αηηηθήο δελ 

δεκηνπξγήζεθε γηα λα κείλεη ζηαηηθφο. Απνηειεί έλα δπλακηθφ 

εξγαιείν ην νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηθαηξνπνηείηαη θαη λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο λέεο θνηλσληθέο εμειίμεηο. Γελ ήηαλ ν ζθνπ φο 

καο λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ζηαηηθφ εξγαιείν ην νπνίν νπζηαζηηθά 

ζα καο δίλεη ζην άκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα θάπνηεο ιχζεηο νη νπνίεο  

καθξνρξφληα δελ ζα ήηαλ βηψζηκεο.  

 Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα 

ηελ ππνζηήξημε, παξ’ φιν πνπ δελ είλαη ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο, ζε 

φηη πξφηαζε έρνπκε θαηεβάζεη απηή ηε ζηηγκή πξνο ην ΤΜΔΠΔΡΑΑ, 

είρακε ηελ αξσγή ηεο θαη επραξηζηνχκε πάξα πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ:  Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Παληαδφπνπιν, ζχκβνπιν 

ηνπ ΔΓΝΑ.  

 Να πξνρσξήζνπκε ηψξα, ζα θαιέζσ ηελ θπξία  

Μαπξνγνλάηνπ λα καο ελεκεξψζεη θαη λα πξνρσξήζνπκε ζε 

έγθξηζε ηνπ ρεδίνπ Αμηνιφγεζεο ηνπ ΠΔΠ Αηηηθήο 2014 –  2020. 

Α. ΜΑΤΡΟΓΟΝΑΣΟΤ:  Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα.  

 Θα δνχκε φζν πην ζχληνκα θαη θαηαλνεηά γίλεηαη ην ρέδην 

Αμηνιφγεζεο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα εγθξηζεί γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα ηεο Αηηηθήο ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.  

 Θα μεθηλήζνπκε βιέπνληαο ιηγάθη ηη είλαη απηφ ην ρέδην 

Αμηνιφγεζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα έγγξαθν ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα, 

ην νπνίν ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεη θάζε Δπηρεηξεζηαθφ Πξφ γξακκα 

ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ θαη ζαλ ζηφρν ηνπ έρεη λα 

πεξηγξάθεη πψο ζα γίλεη ε παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ θαη πψο ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο αμηνινγήζεηο πνπ ζα 
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γίλνπλ, ζα ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ 

ζηφρσλ πνπ απηφ έρεη ζέζεη.  

 Άξα ινηπφλ θαηαιαβαίλνπκε φηη πξφθεηηαη γηα έλα δπλακηθφ 

θείκελν, ην νπνίν δελ κπνξεί λα κελ αλαζεσξείηαη, απελαληίαο ζα 

πξέπεη λα αιιάδεη ζηαδηαθά, αλάινγα κε ηηο αιιαγέο πνπ πθί ζηαηαη 

έλα πξφγξακκα θαη λα ηηο αληηθαηνπηξίδεη.  

 Σν άιιν βαζηθφ εξψηεκα είλαη, γηαηί είλαη αλαγθαία ε ζχληαμε 

ελφο ηέηνηνπ ζρεδίνπ; Δίλαη αλαγθαίν θαηαξρήλ, γηαηί απνηειεί 

θαλνληζηηθή ππνρξέσζε. Με βάζε ην άξζξν 56 ηνπ Γεληθνχ 

Καλνληζκνχ ησλ Σακείσλ, ηνλ 1303 θαη εηδηθφηεξα ζην ζεκείν 3 

απηνχ ηνπ άξζξνπ, νξίδνληαη ξεηά δχν πξάγκαηα. ηη νη 

αμηνινγήζεηο πνπ ζα γίλνπλ ζηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

πξέπεη λα γίλνληαη βάζεη ελφο ρεδίνπ Αμηνιφγεζεο θαη επίζεο φηη 

απηέο νη αμηνινγήζεηο ζα πξέπεη λα εθηηκνχλ ηελ  

απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ απφδνζε θαη ηηο επηπηψζεηο θάζε 

επελδπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο θαη θάζε εηδηθνχ ζηφρνπ αλά 

επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ.  

 Έλα δεχηεξν ζεκείν πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηε ζχληαμε ηνπ 

ρεδίνπ Αμηνιφγεζεο, είλαη ην γεγνλφο φηη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ζε απηή ηελ πεξίνδν, έρεη αιιάμεη 

εζηίαζε. Έρεη κεηαηνπηζηεί απφ ηελ σξηκφηεηα, ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ.  

Απηή ινηπφλ ε αιιαγή, επεξεάδεη θαζνξηζηηθά θαη ηελ εζηίαζε 

ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, ε νπνία πιένλ 

επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζε αμηνινγήζεηο απνηειεζκάησλ θαη 

επηπηψζεσλ θαη δεπηεξεπφλησο ζε αμηνινγήζεηο εθαξκνγήο. Απηφ 

ηα γεγνλφο κε ηε ζεηξά ηνπ, επεξεάδεη ην πεξηερφκελν η σλ 

αηηήζεσλ εθζέζεσλ θαη ησλ αηηεκάησλ αλαζεψξεζεο ελφο 

πξνγξάκκαηνο.  

Καη ηα δχν απηά, θαη ην πεξηερφκελν ησλ εθζέζεσλ θαη νη 

αλαζεσξήζεηο, ζα πξέπεη πιένλ λα ζηεξίδνληαη ζε ηεθκεξησκέλεο 
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θαηαγξαθέο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ επηπηψζεσλ πνπ 

επηηπγράλνληαη αλά επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη επελδπηηθφ 

ζηφρν, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ θαη 

κάιηζηα κε εληαίν ηξφπν θαη γηα ηα δχν Σακεία πνπ πεξηιακβάλεη ην 

πξφγξακκά καο.  

Έλα άιιν βαζηθφ ζηνηρείν πνπ ην θαζηζηά αλαγθαίν, είλαη ην 

γεγνλφο –  ην αλαιχζακε λνκίδσ εμαηξεηηθά ζε απηή ηε ζπλεδξίαζε –  

φηη ζε απηή ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν πινπνηνχληαη ζχλζεηεο 

ρσξηθέο παξεκβάζεηο θαη κάιηζηα είλαη ππνρξεσηηθή ε πινπνίεζε 

απηψλ ησλ ζχλζεησλ ρσξηθψλ παξεκβάζεσλ. Άξα ινηπφλ 

θαζίζηαηαη αλαγθαίν λα αμηνινγεζεί θαη ην πψο έρνπλ εθαξκνζηεί 

απηέο νη παξεκβάζεηο θαη πνηεο είλαη νη πξαγκαηηθέο επηπηψζεηο 

ηνπο ζηνλ ρψξν θαη ζηελ Πεξηθέξεηα.  

ηε ζπλέρεηα ζα δνχκε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα 

θαιχςεη έλα ρέδην Αμηνιφγεζεο.  

Ο πξψηνο ζηφρνο είλαη ην λα παξέρεη έγθπξεο θαη 

ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ αξρηθφ 

ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην αλ απηφο ζα πξέπεη λα 

δηαηεξεζεί ή αλ ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί. Έγθπξεο θαη 

ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

πιαηζίνπ επίδνζεο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ξνψλ ελφο 

πξνγξάκκαηνο.  

Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φια ηα αλαγθαία δεδνκέλα 

πνπ απαηηνχληαη γηα λα θαηαξηηζηνχλ νη εηήζηεο  εθζέζεηο θαη γεληθά 

νη εθζέζεηο πξνφδνπ ελφο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο.  

Καη έλαο ηξίηνο  ιφγνο θαη ζηφρνο, είλαη φηη κέζα απφ ην 

ρέδην Αμηνιφγεζεο ζα κπνξέζνπλ λα δηακνξθσζνχλ ζπλνιηθά 

ζπκπεξάζκαηα γηα ην πψο έρεη ζπκβάιιεη ε εθαξκνγή θαη ε 

πινπνίεζε ηνπ θάζε άμνλα πξνηεξαηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ην πξφγξακκα θα η ην πξφγξακκα κε 

ηε ζεηξά ηνπ πψο έρεη ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 
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επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ηνπ 

θεηκέλνπ «Δπξψπε 2020».  

ε απηφ ινηπφλ ην πιαίζην, ε εζηίαζε ηνπ ρεδίνπ 

Αμηνιφγεζεο πνπ πξνηείλεηαη απφ ην ΠΔΠ Αηη ηθήο θαη απφ ηελ 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δχν θαηεγνξηψλ 

αμηνινγήζεσλ, ησλ δηακνξθσηηθψλ θαη ησλ αλαθεθαιαησηηθψλ.  

Ζ πξψηε θαηεγνξία είλαη αμηνινγήζεηο πνπ έρνπλ 

πξνγλσζηηθφ ραξαθηήξα θαη επηθεληξψλνληαη ζηνλ ηξφπν 

εθαξκνγήο κηαο παξέκβαζεο θαη γηα απηφ ην ιφγν γίλνληαη είηε πξηλ 

είηε θαηά ηελ έλαξμε θαη ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο κηαο παξέκβαζεο 

θαη ε δεχηεξε θαηεγνξία, νη αλαθεθαιαησηηθέο αμηνινγήζεηο, έρνπλ 

απνινγηζηηθφ ραξαθηήξα θαη επηθεληξψλνληαη ζηα απνηειέζκαηα 

θαη ζηηο επηπηψζεηο κηαο παξέκβαζεο. Άξα ινηπφλ δηελεξγνχληαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο.  

ε θάζε πεξίπησζε, φπσο ήδε έρνπκε πεη θαη ζα ην 

επαλαιάβνπκε, νη  πξνηεηλφκελεο αμηνινγήζεηο ζα πξέπεη λα 

ζπλδένληαη κε ηελ ινγηθή ηεο παξέκβαζεο θαη λα θαιχπηνπλ φινπο 

ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα.  

Έηζη ινηπφλ, έρνληαο ππφςε καο απηά ηα γεληθά πξάγκαηα, 

κπνξνχκε λα δψζνπκε κηα ζχλνςε ησλ αξρηθά πξνηεηλφκελσλ 

αμηνινγήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ρέδην ηεο Αηηηθήο.  

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα θαιπθζεί αμηνινγηθά  ην ζχλνιν ησλ 

εηδηθψλ ζηφρσλ θαη ε ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ηνπ ΠΔΠ Αηηηθήο, νη 

αξρηθά πξνηεηλφκελεο αμηνινγήζεηο αλέξρνληαη ζε 25, κε αξρηθά 

εθηηκψκελν πξνυπνινγηζκφ πεξίπνπ ζηηο 850.000 €.  

Σψξα, απφ απηέο ηηο 25 αμηνινγήζεηο, ζα πξέπεη λα πνχκε φηη 

ε ex–ante ή εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ΜΠΔ, κε ηελ ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, έρεη ήδε πινπνηεζεί γηαηί ήηαλ απαίηεζε θαηά 

ηελ ππνβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνο έγθξηζε, ελψ άιιεο 6 

αμηνινγήζεηο πνπ αθνξνχλ νξηδφληηεο δξάζεηο ηνπ ΔΚΣ, πξφθεηηαη 
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λα πινπνηεζνχλ κε ηελ επζχλε ηεο ΔΤΔ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο θαη ηηο αξκφδηεο επηηειηθέο δνκέο.  

Άξα ινηπφλ, απφ ηηο 25 απηέο αμηνινγήζεηο, κε επζχλε ηεο 

Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, πξνγξακκαηίδεηαη λα πινπνηεζνχλ κέρξη ην 

2023 18 αμηνινγήζεηο.  

ε απηφ φκσο ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ επίζεο λα ηνλίζνπκε 

φηη θαηά ην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο, απηφο ν αξηζκφο ησλ 18 

αμηνινγήζεσλ είλαη ζίγνπξν ζρεδφλ φηη ζα ζπκπηπρζεί, ζα 

πεξηνξηζηεί, αθελφο γηαηί ήδε ην λέν ζεζκ ηθφ πιαίζην γηα ηηο 

αλαζέζεηο ζέηεη φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ζε ζρέζε κε ην πψο 

αλαηίζεληαη θαη θαηά δεχηεξνλ, έρνπκε θαη ηα ρξνληθά νξφζεκα ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ελδερνκέλσο λα ρξεηαζηεί λα 

ζπκπηχμνπκε θάπνηεο απφ απηέο.  

Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηελ  πξνζνρή ζαο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ:  Δπραξηζηνχκε πνιχ γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

ρεδίνπ Αμηνιφγεζεο.  

 Αλ έρνπκε θάπνηεο παξεκβάζεηο, επηζεκάλζεηο… Γηαθνξεηηθά 

λα πξνρσξήζνπκε ζε έγθξηζή ηνπ.  

 Χξαία. Οπφηε εγθξίλεηαη.  

 Πξνρσξάκε. Θα ηξέμνπκε ιίγν ηηο επφκελεο παξνπζηάζε ηο, 

πξνθεηκέλνπ λα δψζνπκε ιίγν ρξφλν ζε ηπρφλ ζπδεηήζεηο, 

ηνπνζεηήζεηο.  

 Ξέραζα ηελ θπξία Μεηζνχια, ζπγγλψκε. Παξαθαιψ.  

ΜΖΣΟΤΛΑ:  Δπραξηζηψ, θχξηε Γξφζε.  

 Απιψο εκείο, απφ ηελ πιεπξά ηεο Δζληθήο Αξρήο 

πληνληζκνχ, ζα ζέιακε λα ζεκεηψζνπκε πξαγκαηηθά ηελ  

αλαγθαηφηεηα ηεο έγθξηζεο ηνπ ρεδίνπ Αμηνιφγεζεο ζήκεξα απφ 

ηελ Δπηηξνπή, φπσο ήδε είπαηε, έηζη ψζηε λα μεθηλήζεη ε 

πινπνίεζή ηνπ θαη λα ζαο ελεκεξψζνπκε φηη ε Μνλάδα Β΄ ηνπ 

ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ηεο ΔΤΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

Μνλάδα Γ΄ ηεο ΔΤΔΚΣ, είλαη ππεχζπλεο γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηελ εθπφλεζε ησλ αμηνινγήζεσλ, ηελ αμηνπνίεζε 
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ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ρεδίσλ 

Αμηνιφγεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ζε απηφ ην πιαίζην ε ΔΤΑ 

κε ηελ ΔΤΔΚΣ δίλνπλ έκθαζε ζηα ζέκαηα ηεο επηκφξθσζεο ησλ 

ζηειερψλ ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ αιιά θαη ησλ πληνληζηηθψλ 

Τπεξεζηψλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηελ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ ζην 

πιαίζην ηεο βειηίσζεο θαη ηεο νξζνινγηθνπνίεζεο ησλ ρεδίσλ 

Αμηνιφγεζεο, πνπ ήδε έθαλε κία λχμε ε θπξία Μαπξνγνλάηνπ πξηλ .  

 Παξάιιεια λα ζαο ελεκεξψζνπκε φηη ε ΔΤΑ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΤΔΚΣ, πξνηίζεηαη λα θαηαξηίζεη Δζληθφ 

ρέδην Αμηνιφγεζεο θαη λα ζπληνλίζεη ηηο ελέξγεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζεκάησλ πνπ 

ζα αμηνινγεζνχλ ζε εζληθφ επίπεδν.  

 Σειεπηαία, θιείλσ κε κηα ζεκαληηθή επηζήκαλζε πνπ αθνξά 

ηε δηαθάλεηα, φηη απαηηείηαη ε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΠΑ 

2014 –  2020 ησλ νξηδφληησλ αμηνινγήζεσλ ζε θεληξηθφ επίπεδν, 

θαζψο θαη ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην 

πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αμηνιφγεζεο.  

 Δπραξηζηψ, θχξηε Γξφζε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ:  Δπραξηζηνχκε πνιχ γηα ηηο πάληα ρξήζηκεο 

παξεκβάζεηο ηεο θπξίαο Μεηζνχια.  

 Θα πξνρσξήζνπκε κε ηέζζεξηο παξνπζηάζεηο απφ ηελ 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. Γελ απαηηνχλ έγθξηζε. Δίλαη ζέκαηα πνπ 

ελδηαθέξνπλ φινπο. Θα πξνζπαζήζνπκε λα είκαζηε φζν ην δπλαηφλ 

πην ζπλνπηηθνί θαη νπζηαζηηθνί.  

 Κξαηηθέο εληζρχζεηο.  

 Καηαξρήλ, γηα λα κελ ην μεράζσ, λα επραξηζηήζνπκε ηελ 

ΔΤΚΔ θαη ηελ θπξία Γεσξγνπνχινπ, παξά ην γεγνλφο φηη ιείπεη, γηα 

ηελ βνήζεηα πνπ παξέρεη ζε φιν απηφ ην δήηεκα ησλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ, πνπ γηα εκάο είλαη θαηλνχξγην θαη πξνζπαζνχκε λα ην 

αληηκεησπίζνπκε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζε φιεο ηηο 

δξάζεηο καο.  
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 Λνηπφλ, πνηνη άμνλεο εκπίπηνπλ ζηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο; 

ινη, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηεο ΔΤΚΔ.  

 Δπί ηεο νπζίαο ηψξα, πάκε ζηνλ άμνλα 3.0 ν νπνίνο αθνξά 

ηηο θιαζηθέο θξαηηθέο εληζρχζεηο κε Κνηλνηηθή ζπλδξνκή πεξίπνπ 

105 εθαηνκκχξηα επξψ, ε νπνία αλαιχεηαη ζε ελίζρπζε 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πεξίπνπ 68 εθαηνκκχξηα επξψ, 

clusters 5,2, αλάπηπμε  θαη πξνβνιή ηνπξηζηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ πεξίπνπ 12 εθαηνκκχξηα επξψ θαη ελίζρπζε 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκία ρακειψλ ξχπσλ, 

πεξίπνπ 11,6. Δίλαη ελδεηθηηθή θαηαλνκή, ππφθεηηαη ζε 

ηξνπνπνίεζε, αλαζεψξεζε θαη επηθαηξνπνίεζε.  

 Ση ελέξγεηεο έρνπκε θάλεη εκείο σο ηψξα;  Δίλαη έλα θνκκάηη 

ην νπνίν δελ ην γλσξίδνπκε, θαλέλα ΠΔΠ δελ ην γλσξίδεη. Πήξακε 

κηα πξσηνβνπιία λα θάλνπκε έλαλ ζρεκαηηζκφ φια ηα ΠΔΠ, γηα λα 

έρνπκε κία θνηλή δηαθήξπμε. Με ηε βνήζεηα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

θαη ηνπ γξαθείνπ ηνπ, έρεη νξηζηηθνπνηεζεί έλα ζρέδην πξνθήξπμεο 

ην νπνίν πνιχ ζχληνκα ζα δνζεί ζε φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο θαη ζα 

αμηνπνηεζεί απφ εθείλνπο πνπ φλησο ζέινπλ λα βγάινπλ έλα 

δηαγσληζκφ γηα Δλδηάκεζν Φνξέα Γηαρείξηζεο.  

 Ο Δλδηάκεζνο απηφο Φνξέαο ζα επηηειέζεη , κεηά ηελ αλάδεημή 

ηνπ, ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα δηαρείξηζεο έξγσλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ, ππφ ηελ επνπηεία πάληα θαη επζχλε ηεο νηθείαο 

Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο.  

 Σν ζεζκηθφ πιαίζην αλάζεζεο, ην νπνίν ην δηεπθξηλίζακε, 

παξακέλεη απηφ κε ην νπνίν βγήθε θαη ν ΔΦΓ γηα ην ΔΠΑλΔΚ, ελψ ε 

νηθεία Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δηαηεξεί ηελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο γηα 

ην ζχλνιν ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 Μέζσ ηεο πξνθήξπμεο θαη ηεο επηινγήο Δλδηάκεζνπ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο, ζα εθρσξεζνχλ νη παξαθάησ αξκνδηφηεηεο:  

 Δλεκέξσζε δηθαηνχρσλ θαη παξαιαβή πξνηάζεσλ. Οξγάλσζε 

θαη ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη ηεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ έξγσλ, ζέκαηα επαιεζεχζεσλ, θαηαβνιήο 
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δεκφζηαο δαπάλεο, παξαιαβήο θαη νινθιήξσζεο ηεο πξάμεο κεηά 

ην ηέινο ηνπο.  

 Σψξα, ην έξγν ηνπ Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, ζα  αθνξά 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ  ηελ εκεξνκελία νξηζκνχ ηνπ 

θαη αλάδεημήο ηνπ, κέρξη ην θιείζηκν ηνπ εθάζηνηε Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο, δειαδή πεξίπνπ κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2025, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο ηειηθέο εθζέζεηο θαη ηελ απνπιεξσκή  

θαη φια απηά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε.  

 ην ζρέδην πξνθήξπμεο πνπ έρνπκε δνπιέςεη ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ Γεληθή Γξακκαηεία ΔΠΑ, έρνπκε πξνζδηνξίζεη ηηο  

ππνρξεψζεηο ηνπ Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, ην ζεζκηθφ ηνπ 

πιαίζην θαη ε απαίηεζε λα ηεξήζεη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη 

ειέγρνπ ηνπ ΔΠΑ, ηελ θεξεγγπφηεηα πνπ πξέπεη λα δηαζθαιίδεη 

θαη λα εμαζθαιίδεη, απνθπγή ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ζέκαηα 

δειαδή πνπ αθνξνχλ θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ, 

ζηειέρσζε, ηερληθή επάξθεηα θαη θπζηθά ηελ  ππνρξέσζε 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ έξγσλ.  

 Πνχ βξηζθφκαζηε εκείο ηψξα. Δθηφο απφ ηελ πξνεηνηκαζία 

απηνχ ηνπ ζρεδίνπ δηαθήξπμεο θαη έλα ζπληνληζκφ πνπ θάλνπκε κε 

ηα ππφινηπα ΠΔΠ, έρνπκε πξνβεί ζαλ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζε 

αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ εμεηδίθεπζεο ησλ 

δξάζεσλ. ην επφκελν δηάζηεκα ζα πξνρσξήζνπκε ζε θαζνξηζκφ 

ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ζε Οδεγφ Δθαξκνγήο θαη ζα θάλνπκε 

παξάιιεια θαη κηα δηαβνχιεπζε κε ηνπο θνξείο πξνθεηκέλνπ λα 

δνχκε εθείλα ηα  ζηνηρεία πνπ ζα ελεξγνπνηήζνπκε πηζαλφλ αλά 

ζρεδηαζκφ θάπνησλ παξεκβάζεσλ, αλαθνξψλ πνπ γξάθνληαη ζην 

ΠΔΠ, ζπληνληζκφο κε ην ΔΠΑΝΔΚ θαη άιια δεηήκαηα παξφκνηαο 

θχζεο.  

 Σν ρξνλνδηάγξακκα, έλα εθηηκψκελν ρξνλνδηάγξακκα, είλαη… 

ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα βγάινπκε άκεζα ηελ πξφζθιεζε γηα ηνλ 

Δλδηάκεζν Φνξέα Γηαρείξηζεο. Ίζσο θαη ν Γεθέκβξηνο λα είλαη πνιχ 

αξγά, κπνξνχκε ελδερνκέλσο θαη λσξίηεξα.  
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 Θα πξέπεη λα γίλεη κηα δηαβνχιεπζε κε ηνπο θνξείο γηα ην 

είδνο ησλ εληζρχζεσλ πνπ ζα εθαξκφζνπκε, πνπ ζα πινπνηήζνπκε, 

θαη λα νξηζηηθνπνηεζνχλ ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απφ φια 

απηά λα ηεξαξρήζνπκε πνηα πξνρσξάκε πξψηα, δεχηεξα, ηξίηα θαη 

ινηπά θαη λα έρνπκε θάπνηεο πξνζθιήζεηο νπσζδήπνηε κέρξη ηνλ 

Ηνχλην-Ηνχιην ηνπ ’17 ην αξγφηεξν.  

 Απηφ ήηαλ κηα ζχληνκε θαη νπζηαζηηθή… γηα ηνλ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο κηα ραξαθηεξηζηηθή δηαθάλεηα.  

 Να πεξάζνπκε ηψξα ζηελ θπξία Κνζκά, λέν ζηέιερνο ηεο 

Μνλάδαο Α’ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, λα καο ελεκεξψζεη γηα ηελ 

πιεξνθφξεζε θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ πξνγξάκκαηφο καο.  

Γ. ΚΟΜΑ:  Καιεζπέξα ζαο θαη απφ εκέλα. Δγψ ζα παξνπζηάζσ 

ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Πιεξνθφξεζε θαη 

Δπηθνηλσλία ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΑΣΣΗΚΖ 2014 -

2020.  

 Χζηφζν πξηλ πξνρσξήζσ ζηελ πινπνίεζε, ζα πξέπεη λα πσ 

φηη ε ζηξαηεγηθή Δπηθνηλσλίαο απνηειεί θαλνληζηηθή ππνρξέσζε 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ Καλνληζκνχ 1303, πνπ αθνξά ηηο θνηλέο 

δηαηάμεηο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ.  

 Γεχηεξνλ. Ζ εθπφλεζε θαη ε πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

Δπηθνηλσλίαο είλαη επζχλε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο.  

 Σξίηνλ. Ζ ζηξαηεγηθή έρεη εγθξηζεί απφ ηελ πξψηε 

ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο.  

 Καη ηέινο, απνηειεί ππνρξέσζε ηεο ΔΤΓΔΠ λα ελεκεξψλεη 

ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο γηα ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο.  

 Ζ ζηξαηεγηθή έρεη ζηφρνπο. Ο γεληθφο ζηφρνο είλαη ε δηαξθήο 

θαη άκεζε ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ ζε ζρέζε κε ηηο 

επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη δεχηεξνλ, ε δεκνζηνπνίεζε ζην επξχ 

θνηλφ ηνπ ξφινπ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ.  

 Οη εηδηθνί ζηφρνη ηεο εγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο Δπηθνηλσλίαο, 

είλαη ε πξνβνιή θαη ε επηθνηλσλία ησλ δξάζεσλ ηεο RIS , ηνπ 
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Δπξσπατθνχ  Κνηλσληθνχ Σακείνπ, δξάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο.  

 Ζ ζηξαηεγηθή Δπηθνηλσλία έρεη θαη δχν ζεκαληηθά ζηνηρεία. 

Πξψηνλ, είλαη ην ζηνρνζεηνχκελν θνηλφ, φπνπ εδψ πεξηιακβάλνληαη 

δπλεηηθνί δηθαηνχρνη, δ ηάθνξεο εηδηθέο θνηλσληθέο νκάδεο, αιιά θαη 

νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, νη νπνίνη είλαη θαη 

πνιιαπιαζηαζηέο ελεκέξσζεο ηαπηφρξνλα.  

 ηελ εγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΠΔΠ, ζαλ 

βαζηθά κέζα επηθνηλσλίαο έρνπλ εγθξηζεί ε ηζηνζειίδα θπζηθά, 

φπνπ απνηειεί θαη θεληξηθφ θφκβν ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο 

γεληθφηεξα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ καο Πξνγξάκκαηνο. ηε ζπλέρεηα 

πεξηιακβάλνληαη δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, newsletter,  

δεκνζηεχζεηο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θαη θπζηθά ηα social 

media. 

 Πξνρσξψ ηψξα λα παξνπζηάζσ νξηζκέλεο δξάζεηο 

επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη θαη ζήκεξα. Αθεηεξία απνηειεί 

ε πξψηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ζηηο 3 

Ηνπιίνπ ηνπ ’15, φπνπ εθεί πέξα έγηλε ε παξνπζίαζε θπζηθά ηνπ 

ΠΔΠ Αηηηθήο, έγηλε ε πξψηε εμεηδ ίθεπζε θαη θπζηθά εγθξίζεθε ε 

ζηξαηεγηθή Δπηθνηλσλίαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο.  

 Χζηφζν ζην δηάζηεκα απφ ην Γεθέκβξε ηνπ ’15 κέρξη θαη  ηνλ 

Μάξηην ηνπ ’16, έρνπλ γίλεη ηξεηο Ζκεξίδεο ζε φηη αθνξνχζαλ ηνπο 

ηζάξηζκνπο ηνκείο, ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

αλαθάιπςεο ζην πιαίζην ηεο εγθεθξηκέλεο Πεξηθεξεηαθήο  RIS. 

 ηε ζπλέρεηα έρνπλ γίλεη δηάθνξεο παξνπζηάζεηο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ησλ ΟΥΔ θαη ηεο RIS , ζε 

ζπλάληεζε Γεκάξρσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πεηξαηά. Τπήξρε 

εθηελήο ελεκέξσζε γηα παξνπζίαζε πξφζθιεζεο πνπ αθνξά 

παξεκβάζεηο πινπνίεζεο δηθηχσλ αθαζάξησλ, ζε ζπλάληεζε 

Γεκάξρσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο.  

 ην πιαίζην πινπνίεζεο δηαθφξσλ ελεκεξσηηθψλ 

εθδειψζεσλ, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε επίζεο ηηο εηζεγήζε ηο ηνπ 
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Πξντζηακέλνπ ηεο ΔΤΓΔΠ, θπξίνπ Γξφζε, ηφζν ζε αλνηρηή 

ελεκεξσηηθή εθδήισζε πνπ έγηλε ζην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ γηα ην Πξφγξακκα ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηεο 

εζληθήο RIS , αιιά θαη ζε αλνηρηή ελεκεξσηηθή εθδήισζε ζην 

Γεκαξρηαθφ Μέγαξν αξσληθνχ, κε ζέκα ηηο επελδχζεηο θαη ην 

Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.  

 Δπηπιένλ, ε Τπεξεζία έρεη ζπκκεηάζρεη ζε Ζκεξίδα κε ζέκα 

ηε δηαρεηξηζηηθή ηθαλφηεηα ησλ δηθαηνχρσλ, κε ηε ζπλδξνκή ηεο 

ΔΤΘΤ θαη ηεο ΜΟΓ.  

 Παξάιιεια, ζηειέρε ηεο ΔΤΓΔΠ ζπκκεηείραλ ζε δηάθνξεο 

επηκνξθσηηθέο Ζκεξίδεο πνπ δηνξγάλσζε ε ΔΔΣΑΑ κε ηελ ΠΔΓΑ, 

κε ζέκα ην ΔΠΑ.  

 Δπηπιένλ, ηα ζηειέρε ηεο Τπεξεζίαο ζπκκεηείραλ ζε Ζκεξίδα 

κε ζέκα ηελ έληαμε δξάζεσλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία ζην ΠΔΠ 

Αηηηθήο.  

Δδψ ζα ζεκεηψζνπκε φηη πιένλ θαη ε ηζηνζειίδα  ηεο ΔΤΓΔΠ 

έρεη  ζπκκνξθσζεί κε ηηο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο πεξί πξνζβαζηκφηεηαο 

ησλ ειεθηξνληθψλ ζειίδσλ απφ ηα άηνκα κε αλαπεξία.  

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο, ππάξρνπλ ζπλαληήζεηο ησλ ζηειερψλ ηεο ΔΤΓΔΠ 

κε δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο, κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζή ηνπο θαη ηελ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ.  

Δπίζεο, ππήξρε ζπλάληεζε ησλ ζηειερψλ κε αξκφδηνπο θνξείο γηα 

εμεηδίθεπζε δξάζεσλ Ρνκά.  

 ε φηη αθνξά ηηο Ζκεξίδεο Δπηρεηξεκαηηθήο Αλαθάιπςεο, λα 

πνχκε φηη ππήξμε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κε πά λσ απφ 450 

θνξείο ηεο ηεηξαπιήο έιηθαο, κε απνηέιεζκα ε ηειηθή ζπκκεηνρή 

ζηηο ζπγθεθξηκέλεο Ζκεξίδεο λα μεπεξάζεη ηα 250 άηνκα.  

 Να αλαθέξνπκε επίζεο φηη ηφζν νη πξνζθιήζεηο ηνπ ΠΔΠ 

Αηηηθήο, φζν θαη ν θαηάινγνο ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ, 

δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα καο. Παξάιιεια, ε ΔΤΓΔΠ 

δεκνζηεχεη ηηο πξνζθιήζεηο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΠΑ.   
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 ην πιαίζην έθδνζεο πξνζθιήζεσλ, ηα ζηειέρε ηεο ΔΤΓΔΠ 

ζπιιέγνπλ εξσηήζεηο, θαηαξηίδνπλ θαηάινγν εξσηήζεσλ –  

απαληήζεσλ φπνπ αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα θαη έηζη 

δηεπθνιχλεηαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ απφ δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο.  

 Δπίζεο λα αλαθέξνπκε φηη ε ηζηνζειίδα ηεο Τπεξεζίαο έρεη 

ζπλδέζκνπο θαη γηα ηηο ηζηνζειίδεο ηεο ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη θνηλνπνηήζεηο πεξηερνκέλνπ 

ζηα social media. 

 Σέινο, ζαλ δξάζε επηθνηλσλίαο αλαθέξνπκε φηη ζην ηεχρνο 

56 ηνπ πεξηνδηθνχ Παλφξακα ππήξμε άξζξν θαη ζπλέληεπμε ηνπ 

θπξίνπ Γξφζε, κε ζέκα ην λέν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΠΔΠ 

Αηηηθή 2014-2020, θαζψο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη.  

 Σψξα, γηα ηελ επφκελε ρξνληά,  θάπνηεο ελδεηθηηθέο δξάζεηο 

επηθνηλσλίαο παξνπζηάδνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο. Ζ 

ηζηνζειίδα εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηνλ θεληξηθφ θφκβν 

ελεκέξσζεο ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

δξάζεσλ θαη ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ πξνζθιήζεσλ.  

 ζνλ αθνξά ην θνκκάηη ησλ εθδειψζεσλ, εκεξίδσλ, ζίγνπξα 

ηελ επφκελε ρξνληά βέβαηα ζα γίλεη ε επφκελε Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο θαη ππάξρεη κηα πξφβιεςε ην ΠΔΠ Αηηηθήο λα 

ζπκκεηάζρεη ζηελ παλεπξσπατθή εθζηξαηείαο, ην Europe in my 

Region.  

Τπάξρεη επίζεο κηα κέξηκλα ζην β’ εμάκελν ηνπ 2017 λα γίλεη 

απνζηνιή ησλ ειεθηξνληθψο newsletter ψζηε λα παξνπζηαζηεί ην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, αιιά θαη λα γίλεη κηα ελεκέξσζε γηα ηελ 

πνξεία πινπνίεζήο ηνπ.  

Θα εμαθνινπζεί θπζηθά λα γίλεηαη δεκνζηνπνίεζε ησλ 

πξνζθιήζεσλ ζηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο.  

Καη πάιη ζην β’ εμάκελν ηνπ 2017 πξνβιέπεηαη ε δηεμαγσγή 

ηειεθσληθήο έξεπλαο ζην επξχ θνηλφ, ψζηε έηζη λα γίλεη θαηαγξαθή 

ηνπ βαζκνχ ελεκέξσζεο θαη αληίιεςεο ησλ πνιηηψλ γηα ην 
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Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα θαη λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη αλάγθ ε 

πεξαηηέξσ ελεκέξσζεο γηα ηε ζθνπηκφηεηά ηνπ.  

αο επραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ:  Δπραξηζηνχκε πνιχ ηελ θπξία Κνζκά γηα ηελ 

παξνπζίαζε.  

 Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζην επφκελν ζέκα πνπ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ θαη αθνξά ηελ απάηε, δχν παξεκβάζεηο απφ ηνλ θχξην 

Σαζθνχδε θαη ηελ θπξία Μεηζνχια.  

ΣΑΚΟΤΓΖ:  Μηα θαη κηιάκε γηα δεκνζηφηεηα, απιά λα πσ φηη ην 

2017 ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν γίλεηαη 60 ρξνλψλ. Γελ 

βγαίλνπκε ζηε ζχληαμε φκσο αθφκα. Οπφηε απηφ κπνξεί λα 

απνηειέζεη κηα θαιή αθνξκή γηα θάπνηεο δξάζεηο δεκνζηφηεηε ο. 

Ήδε πξνγξακκαηίδνληαη θάπνηεο αληίζηνηρεο δξάζεηο ζε επξσπατθφ 

επίπεδν, νπφηε ζα ζέιακε λα ελζαξξχλνπκε θαη ζρεηηθέο δξάζεηο 

ζε ηνπηθφ επίπεδν εδψ.  

 Δπραξηζηψ.  

ΜΖΣΟΤΛΑ:  Ήζεια θαη εγψ λα ζπκπιεξψζσ απφ ηελ πιεπξά  ηεο 

ΔΤΑ, ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο θαη 

επηθνηλσλίαο. Σε ιεηηνπξγία βεβαίσο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014 -2020, ηελ αλάξηεζε ησλ επθαηξηψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ εληαία δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΔΠΑ γηα ηελ 

πεξίνδν 2014-2020. Σελ επηζήκαλζε φηη ζε φια ηα κέηξα 

πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ε 

ππνρξέσζε γηα ηελ παξνρή πξνζβάζηκεο πιεξνθφξεζεο ζηα 

άηνκα κε αλαπεξία. Δίλαη ηξεηο πξνυπνζέζεηο πνπ ήδε ε θπξία  

Κνζκά πξηλ απφ ιίγν κίιεζε γηα ηελ θάιπςή ηνπο.  

Παξάιιεια φκσο, ζα ήζεια λα ζεκεηψζσ ηελ ππνζηήξημε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ επηθνηλσλίαο ησλ δηθαηνχρσλ κέζσ ησλ νδεγηψλ 

επηθνηλσλίαο, θαη  επίζεο ην φηη ε παλεπξσπατθή εθζηξαηεία 

επηθνηλσλίαο Europe in my Region ζρεδηάδεηαη λα νξγαλσζεί ην 

2017, φπσο ήδε έρεη γίλεη ην 2016, θαη λα πξνηαζεί λα 
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ζπκπεξηιεθζεί ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ επηθνηλσληαθψλ ελεξγεηψλ ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο.  

Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΦΗΡΜΠΑ: Να πξνζζέζσ ην εμήο, γηαηί βξέζεθα θαη ζε άιιεο 

Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο. ην πιαίζην ηνπ δηθηχνπ 

επηθνηλσλίαο, ζα ζπλελλνεζψ θαη κε ηελ Πξντζηακέλε ηεο 

Τπεξεζίαο, ηελ θπξία Παλαγησηαθνπνχινπ, θαη ηελ ΔΤΑ γεληθψο, 

θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΤΔΚΣ, ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

δηαρχζνπκε θάπνηεο θαιέο πξαθηηθέο.  

 Παξάδεηγκα, ήκνπλ ζην Νφηην Αηγαίν θαη έρνπλ θηηάμεη κηα 

πνιχ σξαία εθαξκνγή ειεθηξνληθή, ζηελ νπνία ν δηθαηνχρνο 

κπνξεί λα κπεη θαη κε νδεγίεο λα βάιεη ηα ζηνηρεία ηνπ, λα ην πάξεη  

ζε έλα θιαζάθη, λα πάεη ζε απηφλ πνπ ηνπ θηηάρλεη ηηο ηακπέιεο θαη 

λα είζαζηε 100% ζίγνπξνη φηη ηα έρεη θηηάμεη κε ηα ζσζηά 

γξάκκαηα, κε ηα ζσζηά ρξψκαηα, κε ηα ζσζηά ζηνηρεία θαη νχησ 

θαζεμήο.  

 Δπίζεο, ε θαιή πξαθηηθή πνπ θαηά ηελ άπνςή κνπ, αιιά θαη 

φρη κφλν πιένλ θαηά ηελ άπνςή κνπ, πνπ έβγαιε ε ΔΤΔΚΣ πνπ 

αθνξά ζην Κνηλσληθφ Σακείν, πιεξνθνξήζεθα ζήκεξα φηη 

βξαβεχηεθε ζην πιαίζην θάπνηαο ζπλάληεζεο πνπ είραλ πάεη, ηε λ 

αθξηβή ιεπηνκέξεηα δελ ηελ μέξσ. Απιά ζαο θαιψ απηνχ ηνπ ηχπνπ 

ηα εχθνια, πνπ δηεπθνιχλνπλ θαη εζάο ηε δσή ζαο, θαη ησλ 

δηθαηνχρσλ, λα πξνζπαζείηε κε θάπνηνλ ηξφπν λα ηα πξνσζείηε 

ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη φιν ην ζχζηεκα.  

 Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ:  Άκα καο δψζεηε θαη ιχζε ζην πψο ζα 

πινπνηήζνπκε ην κεγάιν πιάλν δεκνζηφηεηαο πνπ αγγίδεη ην έλα 

εθαηνκκχξην θαη, ζα ήκαζηαλ θαη εθεί επηπρείο. Με  δηαγσληζκνχο, 

κε αλαζέζεηο, κε, κε, κε. Δίλαη κηα δχζθνιε…  

ΦΗΡΜΠΑ:  πσο πάληα γξάθνπκε πξηλ βάινπκε ηελ ππνγξαθή 

καο, ε ΔΑ θαη νη  Τπεξεζίεο ηεο είλαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε 

πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε θαη ππνζηήξημε, ν Πξντζηάκελνο ηεο ΔΑ.  
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ:  Δπραξηζηνχκε ινηπφλ.  

 Να θαιέζσ ηψξα ηελ θπξία Σζέπνπξα, ππεχζπλε γηα ζέκαηα 

απάηεο, ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, λα καο παξνπζη άζεη ην 

θαηλνχξγην εξγαιείν ηνπ πκθψλνπ Αθεξαηφηεηαο, ζην νπνίν 

έρνπκε ηελ ηηκή λα ζπκκεηέρνπκε σο Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο 

Πεξηθέξεηαο.  

Κ. ΣΔΠΟΤΡΑ:  Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα.  

 Πξφθεηηαη λα γίλεη εδψ κηα κηθξή ελεκέξσζε γηα ην χκθσλν 

Αθεξαηφηεηαο.  

 Γηα λα εμεγήζνπκε ηη είλαη ην χκθσλν Αθεξαηφηεηαο, ζα 

πξέπεη αξρηθά λα κηιήζνπκε γηα ηε δηαθζνξά θαη ζπγθεθξηκέλα γηα 

ηε δηαθζνξά ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο.  

 Οη δηάθνξεο έξεπλεο, εθζέζεηο, αλαθνξέο, πνπ έρνπκε έσο 

ηψξα, θαηαδεηθλχνπλ ην θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο ζηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο, ε νπνία βιάπηεη ηελ νηθνλνκία, πξνθαιεί εθηίλαμε ηνπ 

θφζηνπο ησλ έξγσλ, κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα έρνπκε 

ακθηβφινπ πνηφηεηαο έξγα. Καη βεβαίσο βιάπηεη ζνβαξά ηελ 

πξνζπάζεηα γηα ηελ νηθνδφκεζε κηαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ 

πνιηηψλ θαη δεκφζηαο δηνίθεζεο.  

 χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνπ 2014, 

εθηηκάηαη φηη εηεζίσο ράλνληαη 120 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ιφγσ ηεο 

δηαθζνξάο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο.  

 Με ζηφρν ινηπφλ ηελ εχξεζε λέσλ πξαθηηθψλ θαη λέσλ 

εξγαιείσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, απηή καδί κε ηε 

Γηεζλή Γηαθάλεηα έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 

2015 μεθίλεζαλ πηινηηθά ην πξφγξακκα χκθσλα Αθεξαηφηεηαο, 

Μεραληζκνί Διέγρνπ γηα ηε δηαζθάι ηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 Ζ δεχηεξε θάζε ηνπ ζρεδίνπ μεθίλεζε ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 

2016 θαη ζα δηαξθέζεη ηέζζεξα έηε. Θα εθαξκνζηεί ζε δηάθνξεο 

ρψξεο θαη ζε δηάθνξα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα.  
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 Να εμεγήζνπκε ινηπφλ ηψξα ηη είλαη ην χκθσλν 

Αθεξαηφηεηαο θαη πψο εθαξκφδεηαη.  

 Δίλαη κηα επίζεκε ζπκθσλία αλάκεζα ζηελ αλαζέηνπζα Αξρή, 

ε νπνία δηελεξγεί θαη ην δηαγσληζκφ, θαη ζηηο ππνςήθηεο εηαηξίεο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ. Απφ ηε κηα κεξηά ε αλαζέηνπζα Αξρή κε ην 

χκθσλν απηφ δεζκεχεηαη γξαπηψο λα κε δεηήζεη ή λα κελ 

απνδερηεί δσξνδνθία θαη λα δψζεη ζηε δεκνζηφηεηα φιεο ηηο 

ζρεηηθέο κε ηε ζχκβαζε πιεξνθνξίεο.  

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ζπκκεηέρνληεο ζην δεκφζην 

δηαγσληζκφ δεζκεχνληαη κε ηε ζεηξά ηνπο λα κε δσξνδνθήζνπλ, λα 

κελ θαηαβάιινπλ θαλελφο ηχπνπ πιεξσκέο, λα κε ζπλεξγαζηνχλ 

δνιίσο κε άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ κε ζηφρν λα 

ρεηξαγσγήζνπλ ηε δηαδηθαζία, θαη δεζκεχνληαη επίζεο λα παξέρνπλ 

θάζε πιεξνθνξία γηα πιεξσκέο ζηε δεκνζηφηεηα.  

 Πέξαλ ησλ δχν αληηζπκβαιινκέλσλ πιεπξψλ, αλαζέηνπζαο 

Αξρήο θαη αλαδφρσλ, έρνπκε έλα ηξίην κέξνο, ηνπο αλεμάξηεηνπο 

παξαηεξεηέο, πνπ θαηά θαλφλα εξγάδνληαη ππφ ηελ θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ ή θάπνηαο άιιεο αλεμάξηεηεο Αξρήο.  

 ηφρνο ησλ αλεμάξηεησλ παξαηεξεηψλ είλαη ε πξνάζπηζε 

ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, είλαη λα επνπηεχνπλ, λα 

παξαθνινπζνχλ, λα παξέρνπλ εκπεηξνγλσκνζχλε ζε φιε ηε 

δηαδηθαζία ελφο έξγνπ, λα ελεκεξψλνπλ ηελ θνηλή γλψκε θαη ηηο 

Αξρέο γηα φηη απαηηείηαη. πκβάιινπλ επνκέλσο νπζηαζηηθά ζηελ 

ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ φιε δηαδηθαζία κηαο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο.   

 Σν ζχζηεκα απηφ παξαθνινχζεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

πεξηγξάςακε πξηλ, κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη λα επνπηεχεηαη απφ ηα 

εζληθά παξαξηήκαηα ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο.  

 Ζ Διιάδα έρεη επηιεγεί λα εθαξκφζεη ζηε δεχηεξε θάζε ηεο 

πηινηηθήο ηνπ εθαξκνγήο ην χκθσλν Αθεξαηφηεηαο  κεηαμχ έληεθα 

επξσπατθψλ ρσξψλ.  
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 Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κέζσ ηεο 

Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ππέγξαςε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηε Γηεζλή  

Γηαθάλεηα Διιάο, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πκθψλνπ Αθεξαηφηεηαο 

ζην έξγν «Αληηπιεκκπξηθή Πξνζηαζία Γήκσλ Αγίνπ Ησάλλε Ρέληε, 

Μνζράηνπ-Σαχξνπ». Σν κλεκφλην ππεγξάθε ην Φιεβάξε ηνπ 2016.  

 Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ κλεκνλίνπ, ηη  θάλακε έσο ζήκεξα. 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ κλεκνλίνπ ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ζπκκεηείραλ ζε ελεκεξσηηθή Ζκεξίδα ζηηο 

Βξπμέιιεο. Αληηθείκελν ηεο Ζκεξίδαο ήηαλ ε ελεκέξσζε γηα ηνπο 

ζπλνιηθνχο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ, ηηο πξνζδνθίεο θαη  ηηο πξνθιήζεηο, 

θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλνπκε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πκθψλνπ.  

 Με ηε ζεηξά ηεο, ε Γηεζλήο Γηαθάλεηα Διιάο πξνρψξεζε ζηελ 

επηινγή ησλ αλεμάξηεησλ παξαηεξεηψλ κεηά απφ αλνηρηή 

πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Οη αλεμάξηεηνη παξαηεξεηέο 

είλαη έλαο κεραληθφο κε εηδίθεπζε ζηα πδξαπιηθά έξγα, θαη έλαο 

λνκηθφο.  

 Παξάιιεια, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ε Πεξηθέξεηα Αηηηθή ο θαη ε 

Γηεζλήο Γηαθάλεηα Διιάο, ζπκκεηείραλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2016 ζηε 

φθηα ζε ζπλάληεζε κε ηε Γηεζλή Γηαθάλεηα Βνπιγαξίαο. ηφρνο 

ηεο ζπλάληεζεο απηήο ήηαλ ε αληαιιαγή απφςεσλ ζε ζέκαηα 

απάηεο ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ζε ζέκαηα λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηελ απάηε, θαη ζε ζέκαηα νξζήο εθαξκνγήο ηνπ πκθψλνπ 

Αθεξαηφηεηαο.  

 Πξέπεη λα πνχκε εδψ φηη ε Βνπιγαξία εθαξκφδεη ην  χκθσλν  

Αθεξαηφηεηαο απφ ην 1998. Πξφζθαηα  εθαξκφζηεθαλ πέληε 

χκθσλα Αθεξαηφηεηαο κε δηάθνξα Τπνπξγεία ηεο ρψξαο, φπσο 

είλαη ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο. Δλψ 

κεγαιχηεξε έκθαζε δίλεηαη πηα ζε έξγα ηα νπνία πξνζειθχνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηεο θνηλήο γλψκεο, πνπ είλαη θπξίσο ηα 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα.  
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 Σα ζπκπεξάζκαηά καο κεηά απφ ηε ζπλάληεζε κε ηε Γηεζλή 

Γηαθάλεηα Βνπιγαξίαο, είλαη φηη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πκθψλνπ 

Αθεξαηφηεηαο ηα Δπηκειεηήξηα θαη νη δηάθνξεο εξγνιεπηηθέο 

νξγαλψζεηο ηεο ρψξαο θηλεηνπνηήζεθαλ πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε.  

 Να αλαθέξνπκε εδψ φηη θάζε εηαηξεία πνπ ζπκκεηείρε ζε έλα 

χκθσλν Αθεξαηφηεηαο θαη έρεη ηεξήζεη ηνπο φξνπο ηνπ πκθψλνπ, 

πεξηέρεηαη  ζηε ιεπθή ιίζηα, ε νπνία αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο Βνπιγαξίαο.  

 Μέζσ ηεο δεκνζηφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ πκθψλνπ 

Αθεξαηφηεηαο, δηαπηζηψζεθε επίζεο φηη ε θνηλή γλψκε 

επαηζζεηνπνηήζεθε ζηα ζέκαηα δηαθζνξάο θαη εληζρχζεθε έηζη ε 

πξνζπάζεηα νηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  Μάιηζηα, ην χκθσλν Αθεξαηφηεηαο ηείλεη 

λα γίλεη γεληθά απνδεθηφ ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζηε Βνπιγαξία.  

 Γηα λα ζπλνςίζνπκε, ε δηαθζνξά φρη κφλν βιάπηεη ζνβαξά 

ηελ νηθνλνκία, αιιά απνηειεί θαη παξάγνληα απνζχλζεζεο ηεο 

θνηλσλίαο. Δμ νπ θαη ε αλάγθε απηνχ ηνπ πκθψλνπ Αθεξαηφηεηαο. 

Γειαδή κηαο αδηαπξαγκάηεπηεο θαη ζχκθσλεο δέζκεπζεο φισλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνχλ ζην  αθέξαην ηα ζπζηαηηθά εθείλα 

ζηνηρεία εληηκφηεηαο θαη εζηθφηεηαο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηφζν ην 

δεκφζην, φζν θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

 Καη απηφ δελ είλαη κφλν απαξαίηεην γηα ηελ αλάθακςε, φπσο 

είδακε ζήκεξα, αιιά απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηε 

δεκνθξαηία, πνπ είλαη φπσο ην ιέεη θαη ε ιέμε, ην θξάηνο ηνπ 

Γήκνπ, ε δχλακε ηνπ ιανχ.  

 Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ:  Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ γηα ηελ ελδηαθέξνπζα 

παξνπζίαζε. Ννκίδσ φηη φινη ζα ζπκθσλήζνπκε φηη ζε έλα 

ζχζηεκα κειέηε-θαηαζθεπή ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί θάιιηζηα 

ην κνληέιν ηνπ πκθψλνπ Αθεξαηφηεηαο θαη λα έρεη θαη επηηπρία.  
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 Να πσ εδψ φηη πξνζσπηθή καο εθηίκεζε είλαη φηη ηφζν απηφ, 

φζν θαη ην απινπζηεπκέλν θφζηνο, ζα είλαη δχν εξγαιεία πνπ ζηελ 

επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν πηζαλφλ λα είλαη θαη  

ππνρξεσηηθά, ίζσο γηα θάπνηα είδε έξγσλ ή θάπνηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο θαη άλσ.  

 Καη πεξλψληαο ζηελ… Γελ μέξσ αλ έρεηε θάπνηα εξψηεζε, 

επεηδή είλαη κηα θαηλνχξγηα δξάζε απηή, έλα θαηλνχξγην εξγαιείν, 

αλ ππάξρεη θάπνηα εηδηθφηεξε εξψηεζε γηα απηφ ην θνκκάηη. Θα ζαο 

ελεκεξψλνπκε θαη  κέζσ ηνπ  site καο θαη πηζαλφλ κέζσ δειηίνπ 

ηχπνπ, γηα ηελ πξφνδν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, ην νπνίν είλαη 

έηνηκν λα εληαρζεί ζην ΠΔΠ Αηηηθήο θαη λα δξνκνινγεζεί ε 

δεκνπξάηεζή ηνπ.  

 Να πεξάζνπκε ινηπφλ ζηελ ηειεπηαία παξνπζίαζε, απφ ηνλ 

θχξην Γεκεληή, ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Β’2  ηεο Γηαρεηξηζηηθήο, 

ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε ησλ δηθαηνχρσλ. Ση ζθεθηφκαζηε λα 

θάλνπκε, ηη  κπνξνχκε λα θάλνπκε, ηη  έρνπκε εληνπίζεη απφ 

πξνβιήκαηα, δπζθνιίεο.  

Π. ΓΔΜΔΝΣΖ:  Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα.  

 Θα πνχκε νξηζκέλα πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε ησλ 

δηθαηνχρσλ, γηα ηελ ελίζρπζή ηνπο βαζηθά.  

 Έρνπκε εληνπίζεη θαηά θαηξνχο δηάθνξα ζέκαηα ζε φιεο ηηο 

πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο κέζα απφ ηελ 

θαζεκεξηλή επηθνηλσλία κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνξέσλ, 

ζρεηηθά κε ηελ  επηρεηξεζηαθή θαη ηε δηνηθεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. 

Μηθξνπξνβιήκαηα, αιιά ζηηο ιεπηνκέξεηεο θξχβνληαη ηα ζέκαηα. 

Γειαδή κπνξεί λα έρνπκε ζρεηηθά θαιή απνξξφθεζε, αιιά  

κηθξνπξνβιήκαηα εκθαλίδνληαη ζπλέρεηα.  

 Έηζη ινηπφλ ην Τπνπξγείν καο πξφιαβε. Γειαδή ηη έθαλε; 

Έβγαιε κηα εγθχθιην θαη καο είπε φηη πξέπεη λα ηνπο ππνζηεξίμεηε 

κε έλα ζρέδην δξάζεο.  

 Έρεη δχν ζθέιε ε απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο. Απφ 

ηε κία λα εθαξκφζνπκε, λα δηαζθαιίζνπκε ηελ ηθαλφηεηα ησλ 
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ηειηθψλ δηθαηνχρσλ, θαη απφ ηελ άιιε λα θηηάμνπκε έλα ζρέδην 

δξάζεο γηα λα ηνπο ππνζηεξίμνπκε.  

 Ννκίδσ είλαη ζε φινπο γλσζηφ φηη ζηε λέα πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα 

ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ. Καη πψο γίλεηαη απηφ; Να ηνπο αμηνινγήζεη 

ζρεηηθά κε ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπο ηθαλφηεηα, ηε δηνηθεηηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα.  

 Αο πνχκε δχν θνπβέληεο ηψξα γηα ηελ επηρεηξεζηαθή 

ηθαλφηεηα. Δίλαη πνιχ θαίξην ζέκα.  

 Καη’ εκέ, μεθηλάεη θαλείο απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ θνξέα. 

Έρεη δηαπηζησζεί φη η θνξείο έρνπλ πάξεη έξγα, ηα νπνία δελ είραλ 

ηελ αξκνδηφηεηα απηή. Μπνξεί λα θαίλεηαη ρνληξφ, αιιά έρεη γίλεη, 

θαη θαη’ επαλάιεςε.  

 Έλα δεχηεξν ζέκα είλαη ε χπαξμε ηεο εκπεηξίαο ηνπ θνξέα 

ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε παξφκνησλ πξάμεσλ.   

 Δπίζεο, πςίζηεο ζεκαζίαο είλαη  ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Μέρξη ηψξα θαλείο δελ καο έιεγε ηη πξνζσπηθφ 

δηαζέηεη. Γειαδή ηφζν ζηελ σξίκαλζε, ζηε δηαζθάιηζε ησλ 

απαηηνχκελσλ αδεηνδνηήζεσλ, ζηελ πξνεηνηκαζία, ζηε δηελέξγεηα, 

ζηνπο ρεηξηζκνχο ελζηάζεσλ. ινη ηα έθαλαλ… Έλαο ηα έθαλε φια 

ή φινη έθαλαλ, μέξσ εγψ, ηη  λα πσ, ηα κηζά θαη…  

 Λνηπφλ, ηψξα ζα κπεη κηα ηάμε  δειαδή, ζρεηηθά κε κηα αο ην 

πνχκε αληηπξνζσπεπηηθή ζχλζεζε ηεο νκάδαο πινπνίεζεο ηεο 

πξάμεο.  

 Καη επίζεο θαη έλαο εηήζηνο ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο 

απαζρφιεζεο ησλ ζηειερψλ. Καη εδψ έρνπλ δηαπηζησζεί δηάθνξα 

ζέκαηα, φπσο λα αζρνινχληαη ζηνπο  Γήκνπο απφ ηα πην κηθξά 

κέρξη ηα πην ζνβαξά θαη αλαπηπμηαθά.  

 Ζ δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα είλαη έλα ζέκα θαη απηφ. Πψο 

ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξ άμεσλ  

ζην θνξέα. Σα εγρεηξίδηα ηα νπνία θαηά θαηξνχο καο έρνπλ 

πξνζθνκίζεη, δελ έρσ δεη πνηέ λα ηεξνχληαη. Γειαδή φηαλ πάκε ζε 
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επηηφπην έιεγρν ζηνπο Γήκνπο, δελ καο εκθαλίδεη θαλέλα έληππν 

ζπκπιεξσκέλν, δελ ηεξνχληαη.  Γειαδή εληάμεη, έρνπλ 

ζπκπιεξσζεί αξρηθά θάπνηα εγρεηξίδηα, ηα νπνία ζηε δηαδξνκή δελ 

ηεξνχληαη.  

 Καη θπζηθά θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα. Γειαδή θαηά 

πφζν ν θνξέαο έρεη  πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα λα θάλεη ην έξγν.  

 Πξνθαλψο εκείο ζα ην ζπγρξεκαηνδνηήζνπκε, αιιά σζηφζν 

ππάξρνπλ θαη ππεξβάζεηο, ππάξρνπλ θαη ζπκπιεξσκαηηθέο 

ζπκβάζεηο, άξα ζπλέρεηα ζε θάζε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο 

πξέπεη λα εγγξάθεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηα θνλδχιηα.  

 Γηα ην δεχηεξν ζθέινο ηεο ππνζηήξημεο ησλ ηειηθψλ 

δηθαηνχρσλ έρνπκε ηελ επζχλε, φπσο είπα, ζχληαμεο ελφο ζ ρεδίνπ 

δξάζεο θαη επειπηζηνχκε θαη ζηνπο ινηπνχο εκπιεθφκελνπο θνξείο, 

φπσο είλαη ε ΜΟΓ θαη νη θεληξηθέο Τπεξεζίεο ηεο ΔΑ θαη νη 

επηηειηθέο δνκέο ησλ Τπνπξγείσλ λα καο βνεζήζνπλ ζην λα 

ζπληάμνπκε έλα ζρέδην ππνζηήξημήο ηνπο.  

 Δκείο αξρηθά ζθεθηήθακε φηη… θπζηθά πξνζδηνξίδεη ε 

απφθαζε θαη ιέεη φηη ζα θάλεηε δξάζεηο νξηδφληηαο ππνζηήξημεο θαη 

εμεηδηθεπκέλεο ππνζηήξημεο. ηηο δξάζεηο νξηδφληηαο ππνζηήξημεο 

πξνθαλψο θαινχληαη φινη νη δηθαηνχρνη λα πξνζέιζνπλ, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αλάιπζε εθεί  αξρήο γελνκέλεο απφ ηα 

θξηηήξηα δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο, ζχληαμεο ηερληθψλ δειηίσλ, 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία, παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ θαη πινπνίεζε 

έξγνπ κε ίδηα έξγα. Καζψο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ θνξέα πινπνίεζεο 

θαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ειέγρνπ θαη ειέγρνπ, πξέπεη ιίγν 

αλαιπηηθά λα δνζνχλ θάπνηεο νδεγίεο πξνο ηνπο ηειηθνχο 

δηθαηνχρνπο.  

 Σψξα, γηα ηηο δξάζεηο εμεηδηθεπκέλεο ππνζηήξημεο, κέρξη 

ηψξα εκείο θαηά θαλφλα πάληνηε βνεζνχζακε εηδηθά ηνπο θνξείο 

πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα, κεηά ηελ έληαμε ησλ έξγσλ. Χζηφζν κε ην 

ζρέδην δξάζεο  ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε δειαδή κηα 

εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε πξηλ ηελ έληαμε. Αιιά φρη γηα φινπο.  
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Πξνθαλψο γηα θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δηθαηνχρνπο ή γηα θάπνηεο 

νκάδεο έξγσλ. Αο ην πνχκε ζπγθεθξηκέλνη δηθαηνχρνη ζα ήηαλ νη 

δξάζεηο γηα ηα ιχκαηα θαη ηα  απνξξίκκαηα, θαη ηνχην δηφηη είλαη 

αλειαζηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο απέλαληη ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, θαη θάπνηα έξγα πςειήο ζθνπηκφηεηαο θαη ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα.  

 Δπίζεο εμεηδηθεπκέλεο δξάζεηο ζα πξέπεη λα εθπνλήζνπκε θαη 

γηα κνλαδηθνχο δηθαηνχρνπο, φπσο είλαη ε θξνπαδηέξα.  Δλδερφκελα 

ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Ζ βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε, θνξείο πνπ ζα 

πινπνηήζνπλ ηε βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε.  

 Οη ηξφπνη δηάζεζεο εμεηδηθεπκέλεο ππνζηήξημεο δελ είλαη 

πνιινί. Χζηφζν ελδεηθηηθά λα αλαθέξσ ηελ ππνζηήξημε δηθαηνχρνπ 

απφ ηηο εμεηδηθεπκέλεο νκάδεο ππνζηήξημεο ηεο ΜΟΓ, ηελ 

αμηνπνίεζε ελδερνκέλσο ηνπ Μεηξψνπ Δμεηδηθεπκέλσλ ηειερψλ ή 

άιισλ Μεηξψσλ, κέρξη ηελ πξφζιεςε ηερληθνχ ζπκβνχινπ απφ ηε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα ηελ ππνζηήξημε νκάδαο δπλεηηθψλ 

δηθαηνχρσλ πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζέζνπλ νκνεηδή εμεηδηθεπκέλα 

έξγα.   

 Σν ζρέδην δξάζεο ζα πξέπεη λα είλαη  δπλακηθνχ ραξαθηήξα, 

δειαδή λα ζηνρεχεη ζηελ παξαθνινχζεζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ φισλ ησλ αλαγθψλ ππνζηήξημεο 

ησλ δηθαηνχρσλ, θαζψο θαη ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ πφξσλ γηα ηελ 

θάιπςή ηνπο. Γηα απηφ θαη ζα πξέπεη λα επηθαηξνπνηείηαη φπνηε 

θξίλεηαη αλαγθαίν.  

 Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ:  Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ θχξην Γεκεληή.  

 Να πσ φηη ήδε έρνπκε ηξέμεη  θάπνηεο πξνζθιήζεηο, 

αμηνινγήζεηο θαη έρνπκε θάλεη θάπνηνπο ειέγρνπο πνπ θιείλνπκε ην 

πξφγξακκα 2007-2013, θαη φλησο έρνπκε εληνπίζεη πνιιέο 

αδπλακίεο, αθφκα θαη ζε κεγάινπο δηθαηνχρνπο, αθφκα θαη ζε 

κνλαδηθνχο δηθαηνχρνπο πξνζθιήζεσλ, θαη ζέινπκε ζε ζπλε ξγαζία 

θαη ζπλελλφεζε κε ηε ΜΟΓ λα νξηζηηθνπνηήζνπκε απηφ ην ζρέδην 
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δξάζεο, ψζηε λα κελ θάλνπκε επηιεθηηθά θάπνηεο παξεκβάζεηο, 

αιιά λα θάλνπκε ζηνρεπκέλα θαη νινθιεξσκέλα.  

 Ο θχξηνο Βνιαθάθεο.  

Μ. ΒΟΛΑΚΑΚΖ:  ε ζπλέρεηα απηνχ πνπ είπαηε. Βνιαθάθεο απφ ηε 

ΜΟΓ, είκαη Πξντζηάκελνο αξκφδηνο γηα ζέκαηα ππνζηήξημεο 

δηθαηνχρσλ.  

 ην πιαίζην απηή ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο έρεη ζπγθξνηεζεί 

θαη κηα νκάδα έξγνπ, ε νπνία κηα απφ ηηο αξκνδηφηεηεο είλαη λα 

επηζεκάλεη θαη λα πξνζδηνξίζεη κε άκεζε πξνηεξαηφηεηα ηηο 

νξηδφληηεο παξεκβάζεηο ππνζηήξημεο. Απφ φηη γλσξίδσ, ηηο 

επφκελεο κέξεο ζα γίλεη κηα ζπλεδξίαζή ηεο, φπνπ ζα εμεηδηθεπηεί 

απηφ ην πξάγκα.  

 ε φηη αθνξά ην άξζξν 7 πνπ αλαθέξεη ηελ ππνρξέσζε ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ λα εθπνλήζνπλ απηά ηα ζρέδηα 

δξάζεο, θαη ζην πιαίζην ππνζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο ηεο 

νκάδαο έξγνπ, απφ πιεπξάο ΜΟΓ θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία ΔΠΑ, ηνλ αξκφδην Γεληθφ Γηεπζπληή ΔΠΑ, ηνλ 

θχξην Φίξκπα, ε ΜΟΓ έρεη εθπνλήζεη ήδε έλα ππφδεηγκα γηα ην 

πψο νθείινπκε λα ζπληάμνπκε απηφ ην ζρέδην δξάζεο. Πηινηηθά 

απηή ηε ζηηγκή γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα κε ην Βφξεην Αηγαίν θαη 

θιείλεη απηφ ην κήλα, ε ζχληαμε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο κε ρξήζε 

απηνχ ηνπ ππνδείγκαηνο. Απηφ ην ππφδεηγκα ζα ηεζεί ππφςε θαη 

απηήο ηεο νκάδαο έξγνπ επί ηεο νπζίαο γηα ηπρφλ βειηίσζή ηνπ θαη 

επηθαηξνπνίεζή ηνπ. Καη λνκίδσ φηη πάλσ ζε απηφ ην πιαίζην ζα 

κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε.  

 Σν ζεκαληηθφ ζε απηή ηελ ηζηνξία είλαη επί ηεο νπζίαο κε  

βάζε έλαλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζθιήζεσλ πνπ έρεη θάζε 

πξφγξακκα, λα πξνζδηνξηζηε ί κε κηα ζαθήλεηα ε ραξηνγξάθεζε 

ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ πιένλ θαη λα απνηππσζνχλ αλάγθεο θαη  

πξνηεξαηφηεηεο ππνζηήξημήο ηνπο.  

 Απφ εθεί θαη πέξα απηφ ην πξφγξακκα ζα είλαη πνιπκνξθηθφ. 

Έλα θνκκάηη ζα κπνξεί λα αλαιάβεη ε ΜΟΓ, ηεο ζηήξημεο απηήο, 
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έλα άιιν θνκκάηη ζα απνηειέζεη αληηθείκελν ηεο ηερληθήο βνήζεηαο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο αο πνχκε. Θα ππάξμεη δειαδή… ζα έρεη απηή ηε 

πνιπκνξθηθφηεηα. Σν ζεκαληηθφ φκσο είλαη λα ηεζεί απηή ε 

πξνηεξαηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ γηα ηα επφκελα δχν -ηξία ρξφληα, κε 

βάζε ηηο πξνζθιήζεηο ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο. Απηφ ζεσξψ έηζη 

θαη εθ πείξαο είλαη ην πην ζεκαληηθφ πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ:  Δπραξηζηνχκε.  

 Έρνπκε δχν παξεκβάζεηο. Ο θχξηνο Φίξκπαο θαη ν θχξηνο 

Ρνθίδεο.  

ΦΗΡΜΠΑ:  Μηα κηθξή πξνζζήθε ζε φια απηά πνπ είπε ν Μαλψιεο ν 

Βνιαθάθεο, κε ηα νπνία ζπκθσλψ θαη έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα.  

 Θέινπκε θαη επηκέλνπκε ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ θαη ζε θνκκάηηα νξηδφληηαο ππνζηήξημεο 

δηθαηνχρσλ, κε ηελ έλλνηα θάπνησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη 

ηα ινηπά. Γελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα, ζαλ Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ 

ηνπιάρηζηνλ κηιάσ, λα κπνξέζνπκε λα θαιχςνπκε φιε ηελ Διιάδα. 

Δπεηδή ε Αηηηθή είλαη κηα ηδηαηηεξφηεηα, είλαη ζρεηηθά πην εχθνιν λα 

δηνξγαλσζεί θάηη,  ελδερνκέλσο κπνξνχκε κε θάπνην ηξφπν θαη 

πάληα ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο, λα βνεζήζνπκε. Αιιά 

ζέινπκε πξαγκαηηθά, επεηδή έρεηε θαη εζείο πνιινχο δηθαηνχρνπο, 

λα ιεηηνπξγήζεη ζε κηα ινγηθή πψο ιέκε εθπαίδεπζε εθπαηδεπηή. Να 

γίλεη ζσζηή εθπαίδεπζε ζε φια ηα ζέκαηα ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ 

Αξρψλ θαη νη Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο κφλν φηαλ δελ κπνξνχλ 

πξαγκαηηθά λα θαιχςνπλ απηφ ην ζέκα, λα πξνζηξέρνπλ ζηηο 

θεληξηθέο Τπεξεζίεο, θαη επαλαιακβάλσ, εληάμεη, ε Αηηηθή είλαη κηα 

εηδηθή πεξίπησζε γηαηί είλαη πνιχ πην εχθνιν ζε κηα κέξα λα παο, 

λα θάλεηο, λα γπξίζεηο ζην γξαθείν ζνπ, αιιά δελ κπνξνχκε λα 

γπξίζνπκε φιε ηε ρψξα.  

 Απιά απηφ ήζεια λα πξνζζέζσ ζε απηφ πνπ είπε ν Μαλψιεο, 

θαη πξαγκαηηθά λα ρξεζηκνπνηεζεί ε πηινηηθή γηα λα θάλνπκε ηηο 

αλαγθαίεο βειηηψζεηο ζην ζρέδην δξάζεο, γηαηί έρνπκε αθνχζεη θαη 

κηα θξηηηθή φηη είλαη βαξχ, ε ίλαη πνιχ θαη νχησ θαζεμήο. Ννκίδσ φηη 
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είλαη κηα θαιή επθαηξία ε πηινηηθή δξάζε γηα λα κπνξέζνπκε κεηά 

λα ην πεξάζνπκε ζε φινπο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ:  Απιά λα πνχκε φηη θαη εκείο γηλφκαζηε εθπαηδεπηέο 

ησλ δηθαηνχρσλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. ηε θάζε αμηνιφγεζεο 

(…) παξαθνινχζεζεο, ππνβνιήο κεληαίσλ πξνεγθξίζεσλ, 

δειαδή… θαη ηαπηφρξνλα κε ηα θιεηζίκαηα, κε ηηο ελεξγνπνηήζεηο.  

 Κχξηε Ρνθίδε.  

Κ. ΡΟΚΗΓΖ:  Καιεζπέξα. Δίκαη ν Κιεάλζεο ν Ρνθίδεο, απφ ηελ 

Δηδηθή Τπεξεζία Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ.  

Λφγσ ηνπ πξνρσξεκέλνπ ηεο ψξαο,  πνιχ ιίγα ιφγηα γηα έλα 

ηεξάζηην δήηεκα πνπ ιέγεηαη θξαηηθέο εληζρχζεηο.  

Καηαξρήλ λα επραξηζηήζσ ηα ζηειέρε ηεο ΔΤΓ γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηε ζπκβνιή ηεο δηθηάο καο Τπεξεζίαο ζηηο δξάζεηο 

πνπ βγάδνπλ θαη λα πσ φηη ην ζέκα ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ είλαη 

ζεκειηψδεο γηαηί ηαιαλίδεη φια ηα θξάηε κέιε ηεο εληαίαο αγνξάο.  

Γηα πνην ιφγν; Γηα ηνλ ιφγν φηη ε πλζήθε ζην άξζξν 107 ιέεη 

πνιχ απιά φηη νη θξαηηθέο εληζρχζεηο είλαη κε ζπκβηβάζηκεο κε ην 

δίθαην ηεο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο  ζηα θξάηε κέιε. Άξα ινηπφλ 

θνηλψο απαγνξεχεηαη.  

Σν ηνπίν έγηλε αθφκα πην δνθεξφ φηαλ ζηηο αξρέο ηνπ 2013 

ιφγσ κηαο απφθαζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ην Γεθέκβξην ηνπ ’12 

αλέθεξαλ φηη πηα θξαηηθέο εληζρχζεηο πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη φηαλ 

θάλνπκε ελίζρπζε ζε θάπνηα ππνδνκή. Άξα μαθληθά άλνημε ηειείσο  

ην πεδίν ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, απφ ην θιαζηθφ πνπ μέξνπκε 

φζνλ αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ιακβάλαλε κηα ζηήξημε, άλνημε ην 

πεδίν ινηπφλ θαη  ζε ππνδνκέο φισλ ησλ εηδψλ. Γηα απηφ θαη 

ραξηηνινγψληαο είπε ν θχξηνο Γξφζεο φηη ε Τπεξεζία καο ηνπ είπε 

φηη νη θξαηηθέο εληζρχζεηο αλαθέξνληαη ζε φιν ην πξφγξακκα. Άξα 

ινηπφλ θξαηηθέο εληζρχζεηο βιέπνπκε ζε ιηκεληθέο ππνδνκέο, ζε 

αεξνδξφκηα, ζε ππνδνκέο ελέξγεηαο, ζε επξπδσληθά δίθηπα, ζε 

αθάζαξηα, ζε… φπνπ κπνξείηε λα θαληαζηείηε.  
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Δμ νπ ινηπφλ θαη ε ζχζηαζε ηεο Δ ηδηθήο Τπεξεζίαο κε ηνλ 

θαηλνχξγην λφκν, ηνλ 4314, γηα ην ΔΠΑ ην 2014 -2020, πνπ έγηλε, 

δεκηνπξγήζεθε ε Δηδηθή Τπεξεζία Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ απφ ην 

’15 ην Πάζρα, πέξζη, κε απηφλ αθξηβψο ηνλ ζθνπφ. Να κπνξνχκε 

λα βνεζήζνπκε ηα πξνγξάκκαηα πνπ δίλνπλ θξαηηθέο  εληζρχζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα κελ έρνπκε πξνβιήκαηα εθ ησλ πζηέξσλ. Καη ηα 

πξνβιήκαηα εθ ησλ πζηέξσλ ηη ζεκαίλεη; ηη φηαλ θάπνηα θξαηηθή 

ελίζρπζε δελ ζπκβαδίδεη κε απηά πνπ πξνβιέπνληαη, γηα ην πφηε 

δειαδή… απηφ πνπ ζαο είπα φηη απαγνξεχεηαη, γηα ην πφηε 

επηηξέπεηαη, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, ηφηε ε θξαηηθή 

ελίζρπζε θαζίζηαηαη παξάλνκε θαη σο παξάλνκε ακέζσο ε 

επίπησζή ηεο είλαη ε αλάθηεζή ηεο εληφθσο απφ ηφηε πνπ έιαβε 

ηελ ελίζρπζε ν δηθαηνχρνο.  

Απηφ ινηπφλ θάλεη  ε δηθή καο Τπεξεζία θαη φπσο ήδε ην 

θάλεηε εηδηθά εζείο γηαηί είζαζηε ζην θέληξν θαη είζ αζηε πνιχ πην 

ελεκεξσκέλνο απφ ηα άιια πξνγξάκκαηα, πξαγκαηηθά ιέκε φηη ζε 

νπνηαδήπνηε ζέκαηα πξφθεηηαη λα βγάιεηε κηα πξφζθιεζε, λα 

αλαθέξεηαη ζηε δηθή καο Τπεξεζία, λα ην βιέπνπκε ην ζέκα απφ ηηο 

θξαηηθέο εληζρχζεηο.  

Έηζη ζηηο εμεηδηθεχζεηο πνπ θάλεηε είλαη θαιφ, φπσο ήδε ην 

θάλεηε, λα αλαθέξεηαη φηη κε ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ζε φηη εμεηδηθεχεηαη.  

ζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα, εθεί  πνπ αλαθέξεηαη ε 

ζπκβαηφηεηα κε ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο, βάδνπκε πάληνηε λαη ζηε 

ζπκβαηφηεηα.   

Δάλ είλαη θξαηηθή ελίζρπζε, ιέκε κε πνηνλ ηξφπν γίλεηαη 

ζπκβηβάζηκε. Αλ δελ είλαη θξαηηθή ελίζρπζε, ιέκε γηαηί δελ είλαη  

θξαηηθή ελίζρπζε, άξα είλαη ζπκβαηφ ην κέηξν κε ηηο θξαηηθέο 

εληζρχζεηο.  

Απηά ήζεια  λα πσ, λα κελ θνπξάζσ πεξηζζφηεξν. Δπραξηζηψ 

πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ:  Παξαθαιψ.  
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ΟΑΔΓ - ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ:  Καιεζπέξα 

θαη απφ εκέλα, απφ ηνλ ΟΑΔΓ είκαη, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο 

Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ.  

 Μηα κηθξή εξψηεζε ζα ήζεια λα θάλσ ζρεηηθά κε ηη ο θξαηηθέο 

εληζρχζεηο.  

 Αζθαιψο θαη πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη ζαθψο. Σν εξψηεκα 

είλαη, επεηδή ε θξαηηθή ελίζρπζε νπζηαζηηθά πινπνηείηαη κέζα απφ 

έλα θαζεζηψο ελίζρπζεο, θαη σο γλσζηφ έρνπκε δχν θαζεζηψηα 

ελίζρπζεο πνπ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Ο έλαο είλαη ν 

γεληθφο απαιιαθηηθφο, ν 651, θαη νη άιινο είλαη ν  de minimis , ν 

1407/2013.  

 Σν εξψηεκα: Αλ ππάξρεη ειεπζεξία θηλήζεσλ ζηε 

Γηαρεηξηζηηθή ή ζηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα λα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά 

βνχιεζε έλαλ απφ ηνπο δχν, έλα απφ ηα δχν θαζεζηψηα ελίζρπζεο. 

Ή αλ ππάξρεη θάπνηνο πεξηνξηζκφο ζηελ ρξεζηκνπνίεζε θπξίσο 

ηνπ γεληθνχ απαιιαθηηθνχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ:  Να πσ φηη κάιινλ θαηαιαβαίλσ φηη κπήθακε ζην 

θνκκάηη ησλ ζπδεηήζεσλ –  παξεκβάζεσλ θαη αλ ζπκθσλνχλ φινη 

λα πξνρσξήζνπκε ζε απηφ θαη ζην ηέινο ηα ζπκπεξάζκαηα θαη η ελ 

έγθξηζε. Οπφηε ζα έρνπλ φινη φζνη ζέινπλ ην δηθαίσκα 

παξέκβαζεο-ηνπνζέηεζεο.  

 Να έρνπκε κηα απάληεζε ζε απηφ;  

ΡΟΚΗΓΖ:  Ναη. Σα εξγαιεία πνπ θάλνπλ κηα θξαηηθή ελίζρπζε 

ζπκβαηή, ζπκβηβάζηκε θαη κπνξνχκε ζπλεπψο λα δψζνπκε, πέξα 

απφ απηά ηα δχν είλαη θαη πνιιά άιια. Βέβαηα απφ ηε δηθή ζαο 

νπηηθή ζαλ ΟΑΔΓ πνπ είπαηε, πξάγκαηη είλαη απηά ηα δχν, ν 651 

θαη ν Καλνληζκφο de minimis .  Γηαηί ππάξρνπλ θαη άιια πνιιά 

εξγαιεία γηα άιιεο δξάζεηο, φπσο νη ΤΓΟ , ην παθέην ΤΓΟ θαη ηα 

ινηπά, Γεληθνχ Οηθνλνκηθνχ πκθέξνληνο.  

 Θα έιεγα ην εμήο. Ο Καλνληζκφο de minimis, είλαη έλαο 

Καλνληζκφο ν νπνίνο ακλεζηεχεη ηελ θξαηηθή ελίζρπζε ηειείσο. Ση 

ζεκαίλεη απηφ. Γελ είλαη θξαηηθή ελίζρπζε απηφ πνπ δίλνπκε. Γηαηί; 
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Γηαηί ε Δπηηξνπή έρεη θξίλεη, πνπ έρεη ηνλ απνθιεηζηηθφ ιφγν πάλσ  

ζηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο, ε Δπηηξνπή, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέζσ 

ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ, έρεη θξίλεη φηη έλα 

ζπγθεθξηκέλν πνζφ πνπ ιέεη ν 1407, 200.000 ζε κηα 3εηία, δελ είλαη 

δπλαηφλ λα ζηξεβιψζεη ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ εληαία αγνξά. Άξα 

ινηπφλ  δελ είλαη θξαηηθή ελίζρπζε, άξα ινηπφλ δπλεηηθά ην θξάηνο 

κπνξεί λα ην πάξεη θαη λα ην δψζεη φπνπ ζέιεη επεηδή δελ 

ζηξεβιψλεηαη ε αγνξά εθφζνλ έηζη ην απνθαζίδεη.  

 Δλψ ν 651 είλαη έλαο απαιιαθηηθφο Καλνληζκφο πνπ έρεη 

πάξα πνιιά θαζεζηψηα ελίζρπζεο κέζα,  ην νπνίν είλαη θξαηηθή 

ελίζρπζε πνπ ηεξψληαο ηνπο φξνπο πνπ ιέεη ν 651 γίλεηαη 

ζπκβηβάζηκε θξαηηθή ελίζρπζε.  

 Σψξα, ζην εξψηεκα πνπ βάδεηε. Δπεηδή ινηπφλ ν de minimis 

έρεη απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πεξηέγξαςα, ε ζθέςε ε θεληξηθή 

είλαη λα θξαηείηαη ζην ηέινο, σο last resort , θαη θπξίσο γηα δξάζεηο 

ΔΚΣ. Σν ζθεπηηθφ είλαη απηφ. Γηαηί; Γηα λα κπνξέζνπκε λα 

βνεζήζνπκε κέζσ ηνπ de minimis λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ην θξάηνο κέινο, απφ εκάο κηαο πνπ κηιάκε, γηα λα κπνξνχκε 

λα ζηεξίδνπκε ηηο επηρεηξήζεηο ζπλήζσο κε εξγαδφκελνπο πνπ 

ζέινπκε λα ηνπο βνεζήζνπκε φζνλ αθνξά ηελ πιεπξά ηνπ εξγνδφηε 

ζηηο εηζθνξέο θαη ηα ινηπά.  

 Άξα ινηπφλ, ε θεληξηθή ηδέα, ε θεληξηθή θαηεχζπλζε, είλαη θαη 

απφ ηελ Δπηηξνπή πνπ έρεη δνζεί θαη ηελ έρνπκε πηνζεηήζεη θαη 

εκείο, θαηά θφξνλ λα ρξεζηκνπνηείηαη ν 651 γηα ηηο δξάζεηο 

εληζρχζεσλ, γηα ηηο θιαζηθέο εληζρχζεηο, ζεκαηηθφο ζηφρνο 3, γηα 

ηηο κηθξνκεζαίεο, είηε γηα ηηο RIS.  

 Απηή είλαη ε απάληεζε, θαη λα θξαηείηαη, γηαηί; Γηαηί φηαλ 

δίλνπκε de minimis , ππάξρεη ην εμήο ραξαθηεξηζηηθφ ζην de 

minimis .  Τπάξρεη ε ηξηεηία πνπ δελ κπνξεί ν άιινο λα πάξεη άιια 

ρξήκαηα πέξα απφ ηηο 200.000 €. Γηα απηή ηελ ηξηεηία θξαηηέηαη 

κεηξψν. Δκείο δειαδή ζαλ ΔΤΚΔ, έρνπκε έλα ζχζηεκα ζψξεπζεο, 

ην νπνίν παξαθνινπζνχκε ηελ επηρείξεζε πνπ έρεη πάξεη, νπφη ε 
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γηα ηξία ρξφληα κεηά δελ κπνξεί λα πάξεη άιιν πέξα… λα 

μεπεξάζεη απηφ ην πνζφ .  

 Άξα είλαη θαιφ ν Καλνληζκφο de minimis λα θξαηηέηαη γηα 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ καο δίλεη ην 651 εξγαιείν θαη λα ην θάλνπκε 

κέζσ de minimis. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ:  Κχξηε ηακαηηάδε.  

Γ. ΣΑΜΑΣΗΑΓΖ:  Δπραξηζηψ.  

 Γεκήηξεο ηακαηηάδεο απφ ηελ επηηειηθή δνκή ΔΠΑ,  απφ ην 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Σνκέαο Πεξηβάιινληνο.  

 Ήζεια λα θάλσ θάπνηεο επηζεκάλζεηο. Γχν πξαγκαηάθηα ζε 

ζρέζε κε ην πξψην θνκκάηη, ην νπνίν δελ θαηάθεξα λα κηιήζσ.  

 Γηα εκάο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, πνιχ ζεκαληηθφο ν 

ηνκέαο ησλ πδάησλ. Γπζηπρψο νη πφξνη ηνπ ΠΔΠ Αηηηθήο είλαη 

εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλνη θαη πξέπεη λα βξεζεί κηα ιχζε θάπνηαο 

πξφζζεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζρεδίσλ δηαρείξηζεο.  

 Ήδε έρνπκε κηιήζεη κε ηελ Αξρή πληνληζκνχ. Διπίδσ λα 

βξνχκε ιχζε, γηαηί δελ ππάξρεη ηίπνηα. Έζησ θαη έλα ειάρηζην 

πνζνζηφ επηπιένλ ρξεκαηνδφηεζεο ζα ήηαλ γηα εκάο πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ, νχησο ψζηε λα πξνσζεζνχλ θάπνηεο δξάζεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο, ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο 

κάιινλ, γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Απηφ είλαη κηα πξψηε 

επηζήκαλζε.  

 Μηα δεχηεξε επηζήκαλζε είλαη ην θνκκάηη ηεο πξνζαξκνγήο 

γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Πξφζθαηα πέξαζε έλαο λφκνο, ην Δζληθφ 

ρέδην γηα ηελ πξνζαξκνγή. Ζ επηζπκία θαη  ε βνχιεζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ είλαη λα εθαξκνζηνχλ ηα Πεξηθεξεηαθά ρέδηα, λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ κάιινλ θαη λα πξνρσξήζνκε ζηα Πεξηθεξεηαθά 

ρέδηα. Έρεη αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο. Ήδε ν λφκνο ιέεη έλα πιαίζην 

πξνδηαγξαθψλ. Σν Τπνπξγείν πξνρσξά θαη ζε πεξαηηέξσ 

εμεηδίθεπζε πξνδηαγξαθψλ θαη κάιηζηα εηνηκάδεη κηα  γεληθή 

Ζκεξίδα, ελεκεξσηηθή, αξρέο Γεθεκβξίνπ, πνπ ζα είλαη  ππεχζπλνη 
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θνξείο απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Πεξηβάιινληνο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη 

απφ ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, νχησο ψζηε λα πξνρσξήζεη θαηαξρήλ 

ε ρξεκαηνδφηεζε  θαη λα πξνρσξήζεη ε εθαξκνγή, ε εθπφλεζε 

κάιινλ, ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ.  

 Δίλαη ζίγνπξν φηη απηφ δελ απνηειεί αηξεζηκφηεηα, νχηε 

απνηειεί απηνδέζκεπζε. Δίλαη φκσο εζληθή πνιηηηθή θαη γηα εκάο 

ηνπιάρηζηνλ είλαη πξνηεξαηφηεηα.  

 Μηα επηζήκαλζε ζε ζρέζε κε ηηο ΟΥΔ θαη φζα αθνχζηεθαλ. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα εμεηαζηνχλ νη ζπλέξγηεο. ην ΤΜΔΠΔΡΑΑ 

ππάξρεη κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε δξάζε ζηνλ άμνλα 10, κε πνιχ 

ζεκαληηθφ πνζφ, ην νπνίν αθνξά ηελ Αηηηθή θαη ηηο 

ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο. Δπελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα είλα η ε 4Δ. 

Ννκίδσ φηη πξέπεη λα αλαιεθζεί κηα πξσηνβνπιία, λα ππάξρεη κηα 

ζπλεξγαζία θαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο κεραληζκφο, φρη κφλν γηα ην 

θνκκάηη ηνπ ΤΜΔΠΔΡΑΑ, θαη απηνί νη ζεκαληηθνί πφξνη λα 

απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε ζπλέξγηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, αιιά 

θαη κε  άιια πξνγξάκκαηα, θαη απφ πιεπξάο δηθηάο καο, καο 

ελδηαθέξεη, λα ιεθζνχλ ππφςε θάπνηεο ζεκαληηθέο πνιηηηθέο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, νξηδφληηεο, ζηξαηεγηθέο, νδεγίεο θαη φια 

ηα ππφινηπα, νχησο ψζηε νη θνξείο, νη Γήκνη, νη νπνίνη ζα 

ππνβάιινπλ ηνπο θαθέινπο, κε ηνπο αληίζηνηρνπο κειεηεηέο 

θπζηθά, γηαηί θάπνηνο ζα εθπνλήζεη απηή ηε κειέηε θαη ην θάθειν, 

λα έρνπλ ιάβεη ππφςε ηνπο φια απηά ηα θξηηήξηα.  

 Μηα επηπιένλ παξαηήξεζε ζε ζρέζε κε ην ζέκα πνπ έζεζε ν 

εθπξφζσπνο ηεο ΚΔΓΔ γηα ην Θξηάζην. Έρεη πνιχ ζεκαληηθφ 

ελδηαθέξνλ πεξηβαιινληηθά γηα εκάο ε πεξηνρή ηνπ Θξηαζίνπ θαη 

ήδε έρνπκε ππνζηεί θαη θάπνηεο πξνεηδνπνηεηηθέο επηζηνιέο απφ 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Άξα ίζσο ζα έιεγα κελ ην δνχκε ην ζέκα 

ηεο ΟΥΔ. Δληάμεη, ε ΟΥΔ είλαη ΟΥΔ, ππάξρνπλ θάπνηεο 

πξνηεξαηφηεηεο, αιιά ζα κπνξνχζε λα δεη θαλέλαο έλα πξφγξακκα 

ζπλνιηθφ πνπ ζα ιέεη Θξηάζην, δελ (…) ΟΥΔ αο πνχκε, θαη λα γίλεη 

έλα ζπλδπαζηηθφ…  
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ΟΜΗΛΖΣΖ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΣΑΜΑΣΗΑΓΖ:  Δληάμεη, λαη. Άξα είλαη θξίζηκν θαη γηα εκάο ην 

ζέκα ηνπ Θξηαζίνπ. Ννκίδσ φηη έρνπκε κηα εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία 

κε ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαη ζην πιαίζην απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο 

κπνξνχκε λα βξνχκε θάπνηεο ιχζεηο.  

 Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ:  Να πξνζζέζσ…  

ΟΜΗΛΖΣΖ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ:  Βεβαίσο. Πεξηκέλνπκε ηελ ηνπνζέηεζε.  

 Απηά πνπ νπζηαζηηθά δεηάκε είλαη θάπνηα κηθξά πνζά γηα λα 

ηαθηνπνηήζνπκε κειέηεο, ζρέδηα, πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. Έρνπκε 

θάλεη ζπδήηεζε κε ηνλ θχξην ηακαηηάδε θαη κε ηελ ΔΤΠΔΓ. Πνιχ 

ζεκαληηθή ε αλαθνξά γηα ηελ ΟΥΔ. Ζ Πεξηθέξεηα ζα αλαιάβεη ηελ 

πξσηνβνπιία ζην επφκελν δηάζηεκα γηα λα νξηζηηθνπνηήζεη ηα 

πνζά ησλ ΟΥΔ  ζηα Σνκεαθά Πξνγξάκκαηα θαη ηνλ ηξφπν 

ζπληνληζκνχ θαη έγθξηζεο απηψλ.  

 Κχξηε Φίξκπα.  

ΦΗΡΜΠΑ:  Ξεθηλψληαο απφ ην ηειεπηαίν, κελ μερλάηε απηφ πνπ 

είπε ε θπξία Κσζηνπνχινπ, φηη ππάξρεη έλα δίθηπν πνπ αζ ρνιείηαη 

κε ηηο ΟΥΔ. Μεηαμχ ησλ άιισλ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη θαη απηφ 

ην ζέκα πνπ ζέηεηε, δειαδή πψο έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην, πνπ 

ζρεδφλ ζην 100% ησλ πεξηπηψζεσλ ζα δεηάεη ηνπιάρηζηνλ 

νιφθιεξν ην ΠΔΠ…  

ΟΜΗΛΖΣΖ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΦΗΡΜΠΑ:  Ναη, ηνπιάρηζηνλ νιφθιεξν ην ΠΔΠ, λαη, πεξίπνπ. Να 

δνχκε πψο θαη ηα άιια Σνκεαθά Πξνγξάκκαηα, θαη ηα Σνκεαθά 

Πξνγξάκκαηα, θαη κε πνην ηξφπν ζα κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ, αιιά 

θαη φρη κφλν ηα Σνκεαθά δίθελ ζπκκεηνρήο ζηελ ΟΥΔ πνπ 

πξνβιέπεη ν Καλνληζκφο, γηαηί απηφ κπνξεί λα  ιεηηνπξγήζεη θαη ην 

ζεκεηψλσ , θαη σο κηαο κνξθήο αληηθίλεηξν.  

 Δγψ ζα έιεγα απηφ πνπ είπε ν θχξηνο ηακαηηάδεο , φηη πξέπεη 

λα βιέπεη θαλέλαο ηηο ζπλέξγηεο θαη ηηο ζπκπιεξσκαηηθφηεηεο θαη 
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λα ιέεη θνίηαμε λα δεηο, Ο.Κ., απηφ πνπ κνπ πξνηείλεηο κέζα ζε 

απηφ  εδψ ην ζρέδην, κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ ηάδε άμνλα 

θαη απφ ηελ ηάδε πξφζθιεζε. Γελ ρξεηάδεηαη λα κπεη ζηελ ΟΥΔ. 

Απηφ είλαη ην εχθνιν.  

 Σν δχζθνιν θαη δπζάξεζην είλαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν αίηεκα 

πεξί αχμεζεο ησλ πφξσλ θαη ησλ φπνησλ ζπδεηήζεσλ, δελ μέξσ ζε 

πνηεο αλαθέξεζηε, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ηεξήζεη ηε ιεγφκελε 

ζεκαηηθή ζπγθέληξσζε. Απηή ινηπφλ ε ιεγφκελε ζεκαηηθή 

ζπγθέληξσζε, ηα θνκκάηηα ηα νπνία ζαο αθνξνχλ, θαη αθνξνχλ ηε 

ρψξα θαη ηηο αλάγθεο ηεο, ηηο αλνηρηέο αθφκα, είλαη δεζκεπηηθά. 

Απνιχησο δεζκεπηηθά. πνηα ινηπφλ ιεθηά, εάλ ππαηληρζήθαηε ην 

ζέκα ησλ φπνησλ πφξσλ έξρνληαη ηψξα απφ ηε λέα θαηαλνκή ζην 

πιαίζην ηνπ review clause , ηεο ξήηξαο αλαζεψξεζεο, ππφθεηληαη 

πξψηνλ, ζηνπο πφξνπο πνπ έξρνληαη ζηελ θαηεγνξία Πεξηθεξεηψλ 

more developed, γηαηί εθεί παξακέλνπλ θαη ε Αηηηθή θαη ην Νφηην 

Αηγαίν, θαλνληζηηθά, θαη ζηελ ζεκαηηθή ζπγθέληξσζε.  

 πλεπψο, ζπγλψκε πνπ ζα ην πσ, αιιά αλ δελ ππαηληρζήθαηε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ηα φπνηα πεξηζψξηα 

ελδερνκέλσο έρεη, εάλ ήηαλ κία επίθιεζε ησλ λέσλ πφξσλ πνπ ζα 

έξζνπλ, κε ζεσξείηε φηη είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα, κε ηελ έλλνηα φηη 

Ο.Κ., έξρνληαη 970 εθαηνκκχξηα ζηε ρψξα, απνθαζίδεη ε ρψξα λα 

δψζεη 500 εθαηνκκχξηα ζην ζέκα ηνπ πεξηβάιινληνο. Γελ γίλεηαη. 

Σν δηεπθξηλίδσ γηα λα μέξνπκε ζε ζρέζε κε εχινγεο δηεθδηθήζεηο ή 

κε. 

Γ. ΣΑΜΑΣΗΑΓΖ:  Αλ κπνξψ λα πσ θάηη. Απηφ ην νπνίν αλαθέξσ, 

κηιάκε γηα έλα ειάρηζην πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο, μέξσ εγψ κηιάκε  

γηα 2-3 εθαηνκκχξηα αο ην πνχκε έηζη…  

ΟΜΗΛΖΣΖ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΣΑΜΑΣΗΑΓΖ:  Ο Γεκήηξεο ν Γξφζεο ην γλσξίδε η… Δληάμεη.  

ΟΜΗΛΖΣΖ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΣΑΜΑΣΗΑΓΖ:  Σν νπνίν λνκίδσ φηη ζα κπνξνχζε λα βξεζεί κηα 

ιχζε.  
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ:  Άιιεο παξεκβάζεηο, ηνπνζεηήζεηο;  

 Παξαθαιψ, θχξηε Νηαή.  

Π. ΝΣΑΖ:  Γχν πξάγκαηα πνιχ ζχληνκα.  

 Πξψηνλ. Τπνζηήξημε δηθαηνχρσλ, θάπνπ πξέπεη λα 

εκπιαθνχλ θαη νη επηηειηθέο δνκέο, φρη κφλν γηαηί είλαη ζεζκηθή 

ηνπο αξκνδηφηεηα, αιιά θαη δχν άιινπο πην νπζηαζηηθνχο ιφγνπο. 

Πξψηνλ, δηφηη έρνπλ κηα ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία θαζψο νη 

πεξηζζφηεξνη εμ εκψλ ήκαζηαλ Γηαρεηξηζηηθέο ή ΔΦΓ θαη έρνπκε 

γλψζε. Καη δεχηεξνλ, νη επηηειηθέο έρνπλ γλψζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ 

ησλ δηθαηνχρσλ ζε θάζε ρψξν.  

 Γεχηεξν ζέκα. ΟΥΔ. Δλλνείηαη φηη κε πνιιή ραξά είδακε φηη ν 

πνιηηηζκφο, ν ηνπξηζκφο θαη ε δεκηνπξγηθή βηνκεραλία, είλαη κέζα 

ζηηο πξνηεξαηφηεηεο, θαη κε κεγαιχηεξε ραξά ζα ζπκκεηάζρνπκε 

ζην πιαίζην ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ ζα γίλεη ψζηε λα εμεηδηθεχζνπκε 

θάπνηα πξάγκαηα, φρη θαη’ αλάγθε γηα λα θάλνπκε έξγα κεγάια, 

αθξηβά, πνιπδάπαλα. Απιά γηα λα βξνχκε έμππλεο δξάζεηο θαη λα 

αμηνπνηήζνπκε ηα εθαηφ πεξίπνπ εθαηνκκχξηα επξψ  πνπ έδσζε ην 

ΠΔΠ Αηηηθήο ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν γηα ηνλ πνιηηηζκφ.  

 Έλα παξάδεηγκα, αλ κηιάκε γηα ην δίπνιν Αζήλα –  Πεηξαηάο, 

ζθεθηφκαζηε απηφκαηα δχν άμνλεο. Ζ Πεηξαηψο, κε φηη πνιηηηζηηθφ 

απφζεκα θαη ππνδνκή έρεη, θαη ε πγγξνχ, εδψ πνπ είκαζηε ηψξα, 

Μνπζείν Αθξφπνιεο, Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο, ε λαπαξρίδα λα 

πσ εδψ ησλ έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ ζην ΠΔΠ Αηηηθήο 

2007-2013 θαη είκαζηε πνιχ πεξήθαλνη πνπ ζήκεξα γίλεηαη εδψ ε 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο. Ίδξπκα ηαχξνο Νηάξρνο, θαη φηη άιιν 

κπνξεί λα πξνθχςεη απφ απηή ηε δηθηχσζε θαη ηελ εμαθηίλσζε, 

φπσο πνιχ ζσζηά είπαλ νη θαζεγεηέο, ησλ δξάζεσλ απηψλ θαη ζηηο 

φκνξεο πεξηνρέο.  

 Καη κηα εξψηεζε, μέραζα πξηλ, Γεκήηξε. Σν χκθσλν 

Αθεξαηφηεηαο είλαη απνιχησο πξναηξεηηθφ ή ε Γηαρεηξηζηηθή 

ζθνπεχεη λα βάιεη θάπνηα πνζφζησζε ζε ηνκείο γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπ;  
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 Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ:  ρη, είλαη… ζε έλα ζα εθαξκφζνπκε, πηινηηθά, θαη 

βιέπνπκε ζην κέιινλ ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή.  

 Κάπνηα άιιε παξέκβαζε , νη εξγαδφκελνη ζηηο δνκέο 

θηψρεηαο; Διάηε.  

Π. ΓΟΤΖ:  Γεηα  ζαο. Δπραξηζηνχκε γηα ην βήκα. Ολνκάδνκαη 

Γνχζεο Παληειήο, είκαη εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

θνηλσληθέο δνκέο αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο.  

 Γελ ζα ζαο θνπξάζσ πνιχ. Γηα ην πφζν ζεκαληηθέο είλαη 

απηέο νη δνκέο, θαίλεηαη απφ ηνλ ηεξάζηην αξηζκφ σθεινπκέ λσλ 

πνπ εμππεξεηνχλ ηα ηειεπηαία 3,5 ρξφληα.  

 Σν θνηλσληθφ πξφβιεκα ην νπνίν πξνζπαζνχλ λα 

ζεξαπεχζνπλ, νμχλεηαη, δελ κεηψλεηαη. Καη γηα ην ιφγν απηφ νη 

δνκέο απηέο ζα ζπλερίζνπλ  λα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην λέν ΔΠΑ 

’14- ’20.  

 ηαλ κηιάκε γηα θνηλσληθέο δνκέο, ελλννχκε παληνπσιεία, 

ζπζζίηηα, θαξκαθεία, δνκέο αζηέγσλ θαη νχησ θαζεμήο.  

 Θα ήζεια ζε απηφ ην ζεκείν λα επραξηζηήζσ πάξα πνιχ θαη 

ηνπο εθπξνζψπνπο απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ηε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Σνπο πξψηνπο γηα ηί 

ελέθξηλαλ πνιχ γξήγνξα ην θνλδχιη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

δνκψλ απηψλ, θαη ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηαηί κέζα ζε πνιχ ιίγνπο 

κήλεο εμεηδίθεπζε ην πξφγξακκα θαη έρεη θάλεη ηε δηαδηθαζία 

πξνζθιήζεσλ θαη είκαζηε έλα βήκα πξηλ μεθηλήζνπλ λα 

πινπνηνχληαη απηά  ηα πξνγξάκκαηα.  

 Απηφ ην νπνίν εκείο δεηάκε είλαη ην εμήο. Δδψ θαη έλα ρξφλν 

κε κεγάιν αγψλα πξνζπαζνχκε λα θξαηήζνπκε ηηο δνκέο απηέο 

αλνηρηέο, νχησο ψζηε λα γίλεη νκαιή κεηάβαζε απφ ην παιηφ ΔΠΑ 

ζην λέν. Έρνπλ δνζεί ηξεηο παξαηάζεηο απφ ην Τπνπξγείν Δ ξγαζίαο 

θαη ηψξα πνπ είκαζηε έλα βήκα πξηλ γίλεη ε νκαιή κεηάβαζε απφ 

ην έλα ΔΠΑ ζην άιιν, έρνπκε κηα αλαθνίλσζε απφ πιεπξάο 

Τπνπξγείνπ φηη νη δνκέο απηέο ζα ζηακαηήζνπλ λα 
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ρξεκαηνδνηνχληαη,  δελ ζα δνζεί λέα παξάηαζε δειαδή θαη φηη ζα 

ππάξμεη θελφ απφ ην έλα ΔΠΑ ζην άιιν.  

 Θεσξνχκε φηη απηφ είλαη άδηθν πξψηα απφ φια γηα ηνπο 

118.000 σθεινχκελνπο, θαη ζεσξνχκε φηη απηφ ην θελφ  ζα 

δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα θαη ζηελ νκαιή κεηάβαζε… θαη ζηε 

δηνηθεηηθή κλήκε θαη ζε φιν απηφ ην ζχζηεκα θαη ην ππφβαζξν  πνπ 

έρεη δεκηνπξγεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

 Θα παξαθαινχζακε θπξίσο, ε Πεξηθέξεηα φηη κπνξεί λα θάλεη 

ην έρεη θάλεη, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο λα ιάβεη νπνηαδήπνηε 

κέξηκλα κπνξεί, ηνπ θξνχνπκε ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ φηη ν 

άλζξσπνο ν νπνίνο έρεη ηε κεγαιχηεξε αλάγθε, ν  άζηεγνο, ν 

αλαζθάιηζηνο, απηφο πνπ είλαη ζε θηψρεηα, θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, 

δελ θαηαιαβαίλεη απφ ΠΔΠ θαη απφ θελά. Πξέπεη λα βξνχκε κηα 

ιχζε λα ππάξμεη κηα νκαιή κεηάβαζε.  

 Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ:  Ζ αιήζεηα είλαη, ην έρνπκε ζπδεηήζεη πνιιέο 

θνξέο ην ζέκα, κε ηε βνήζεηα ηεο ΔΤΔΚΣ ηξέμακε αξθεηά γξήγνξα 

ζε φιε ηε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο, εμεηδίθεπζεο, πξνζθιήζεσλ, 

αμηνινγήζεσλ.  

 Δγψ απιά λα θαηαζέζσ έλα ζέκα πνπ πξέπεη λα καο 

απαζρνιήζεη φινπο πιένλ, είλαη ε δηαδηθαζία ησλ ελζηάζεσλ. Γηα 

απηή ηελ αμηνιφγεζε, ε νπνία ήηαλ ζπγθξηηηθή, έηξεμε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ, αθηεξψζεθε πάξα πνιχο ρξφλνο απφ 

ηνπο ζπλαδέιθνπο, εγθξίζεθαλ πεξίπνπ νη κηζέο πξνηάζεηο γηα ηηο 

δνκέο θηψρεηαο, έρνπλ ππνβιεζεί ζε εκάο πεξί ηηο 13 -14 ελζηάζεηο. 

Καη πνιιέο απφ  απηέο κάιηζηα είλαη  κε πνιχ δεθηηθφ ραξαθηήξα,  

ππνλνψληαο θαη ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ θαη 

ηνπ ΔΠΑ.  

 Απηφ ινηπφλ δεκηνπξγεί κηα πξφζζεηε θαζπζηέξεζε, ε νπνία 

εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ έλα κήλα, πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζπγθξφηεζε 

Δπηηξνπψλ Δλζηάζεσλ, ηελ απάληεζε, ηνλ έιεγρν ησλ ζεκάησλ θαη 

ινηπά.  
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 Γεληθά ην ζέκα ησλ ελζηάζεσλ αξρίδεη θαη καο πξνβιεκαηίδεη 

αξθεηά θαη βιέπνπκε φηη ζα είλαη αληηθείκελν κεγάισλ 

θαζπζηεξήζεσλ, ίζσο θαη πεξαηηέξσ δηθαζηηθψλ εκπινθψλ, κε ηηο 

Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο θαη ηνπο δηθαηνχρνπο λα βξίζθνληαη ζηα δχν 

άθξα, ζηηο δχν πιεπξέο.  

 Σψξα, δελ μέξσ, Υξήζην, αλ ζέιεηο λα πξνζζέζεηο θάηη ζε 

απηφ. Τπάξρεη πξάγκαηη έλα θελφ εληνπηζκέλν.  

Υ.  ΚΤΡΚΟΓΛΟΤ:  Δπραξηζηψ, Γεκήηξε.  

 Απιά λα ζεκεηψζσ φηη φπσο θαληάδνκαη γλσξίδεηε, λνκίδσ 

ην αλαθέξαηε θαη ζηελ παξέκβαζή καο, ν εθπξφζσπνο ησλ δνκψλ, 

ε φπνηα εμεηδίθεπζε, δεδνκέλνπ φηη εθθξάδεη κηα πνιηηηθή ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, έγηλε θάησ απφ ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ 

αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο. Έθπγε θαη ε εθπξφζσπνο πξηλ απφ ιίγν. Κάησ απφ 

απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο νδεγίεο εμεηδηθεχηεθαλ νη δξάζεηο, 

ελεξγνπνηήζεθαλ, φπσο αλέθεξε θαη ν θχξηνο Γξφζεο.  

 Πξάγκαηη παξαηεξείηαη κηα ζπζζψξεπζε ζα ιέγακε ησλ… θαη 

ηνπ θάζκαηνο ησλ δνκψλ, αιιά θαη ηνπ αξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ, 

νη νπνίνη ρξεκαηνδνηήζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν απφ ην 

Σνκεαθφ Πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, θαη νη νπνίνη 

πξνβιέπεηαη ηψξα λα ρξεκαηνδνηεζνχλ κέζα απφ ηηο λέεο δξάζεηο 

έηζη φπσο έρνπλ εμεηδηθεπηεί. Γειαδή ρξεκαηνδνηείηαη ζε θάζε 

δνκή ιηγφηεξνο αξηζκφο πξνζσπηθνχ.  

 Πηζηεχνπκε φηη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο… ζα κεηαθέξνπκε ην 

ζέκα, εμάιινπ ην γλσξίδεη θαληάδνκαη.  

ΟΜΗΛΖΣΖ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Υ. ΚΤΡΚΟΓΛΟΤ:  Σν γλσξίδεη, έηζη;  

Π. ΓΟΤΖ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Υ. ΚΤΡΚΟΓΛΟΤ:  Δληάμεη, γηα ηελ ππνβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ, 

κέζα απφ ην πιέγκα θαη ηεο ελίζρπζεο ησλ δηθαηνχρσλ, φπσο 

αλαθέξζεθαλ, αιιά θαη απφ φιε ηελ ππνζηήξημε πνπ πξνζπαζνχ κε 

λα παξέρνπκε θαη ε Γηαρεηξηζηηθή θαη νη Δηδηθέο Τπεξεζίεο 
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πληνληζκνχ ηεο ΔΑ θαη άιινη θνξείο, γηα παξάδεηγκα ε ΜΟΓ  ή ε 

ΔΔΣΑΑ, πνπ έρνπλ αλαιάβεη κηα ηερληθή ζηήξημε, θαη κέζα απφ ηελ 

εθπφλεζε Οδεγψλ Δθαξκνγήο θαη ινηπά θαη ινηπά, φπσο 

αληίζηνηρα θαη ζηα Κέληξα Κνηλφηεηαο, λνκίδσ φηη δελ ζα ππάξρεη 

ηέηνην ζέκα. Ννκίδσ ην ζέκα είλαη πην πνιχ ζηε βησζηκφηεηα 

νξηζκέλνπ ηχπνπ δνκψλ ή νξηζκέλν αξηζκφ εθ ησλ ήδε 

εξγαδνκέλσλ απφ παιηά αλζξψπσλ.  

Π. ΓΟΤΖ:  πγλψκε, φηαλ ελλνψ ππνβάζκηζε, δελ ελλνψ ζην 

ηερληθφ θνκκάηη. Δλλνψ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Απφ φηη φπσο 

μέξεηε ππάξρεη κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, λα ζαο δψζσ έλα 

παξάδεηγκα λα ην θαηαιάβεηε, ην θνηλσληθφ ζπζζίηην είρε επηά 

εξγαδφκελνπο, ηψξα κε ηνλ θαηλνχξγην ζρεδηαζκφ ζα έρεη δχν ή 

ηξεηο. Γελ ελλννχκε απφ ζέκα ηερληθφ.  

 Δπραξηζηψ πνιχ.  

Υ. ΚΤΡΚΟΓΛΟΤ:  Γνπιέςακε θαη εκείο θάησ απφ ηηο θαηεπζχλζεηο 

πνπ δφζεθαλ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ:  Ζ θπξία ηαπξνπνχινπ κηα παξέκβαζε.  

Π. ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ:  ην ζπλνιηθφ αξηζκφ φκσο, επεηδή εκείο 

έρνπκε βάιεη ηα λνχκεξα ζπγθεθξηκέλα θάησ, ζε φηη αθνξά 

ηνπιάρηζηνλ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ζα είλαη 

θαη παξαπάλσ απφ απηνχο πνπ δνπιεχνπλ απηή ηε ζηη γκή. Γειαδή 

έρνπκε ηνπο εξγαδφκελνπο νη νπνίνη είλαη ρξεκαηνδνηνχκελνη απφ 

ηνπο εζληθνχο πφξνπο θαη αλ αζξνίζνπκε ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο, ηελ 

πξφζθιεζε πνπ ηξέρεη ηψξα γηα ηα θνηλσληθά παληνπσιεία, ηε β’ 

πξφζθιεζε, θαη ηνπο αζηέγνπο, ζα είλαη πνιχ κεγαιχηεξν ο απηφο ν 

αξηζκφο.  

 Απηφ πνπ δελ κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί είλαη ην έλα πξνο έλα. 

Γειαδή ζα βγεη ε πξφζθιεζε απφ θάζε Γήκν, πξηκνδνηνχληαη  νη 

κέρξη ηψξα εξγαδφκελνη, ζίγνπξα πάξα πνιινί απφ απηνχο κέζσ 

ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ηειηθά ζα είλαη θαη απηνί πν π ζα 

επηιεγνχλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο Γήκνπο, αιιά  δελ κπνξεί λα πεη 
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θαλείο νλνκαηηζκέλα φηη ν ηάδε ζα είλαη θαη ν ηάδε πνπ ζα εξγαζηεί. 

Απηφ ην μέξνπκε απφ ηελ αξρή.  

Π. ΓΟΤΖ:  Σν ζηαηηζηηθφ απηφ πνπ είπαηε ηζρχεη, αιιά κηιάκε γηα 

δηπιάζην αξηζκφ δνκψλ.  

Π. ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Π. ΓΟΤΖ:  Να δνχκε θαη ηε ζηαηηζηηθή αληηζηνίρηζε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ:  Καη νη δχν είζαζηε ζσζηνί.   

 Έρνπκε θάπνηα άιιε παξέκβαζε; Σνπνζέηεζε; Κάπνηνο πνπ 

ζέιεη λα πάξεη ηνλ ιφγν;  

 Αλ δελ έρνπκε, ζα πξφηεηλα λα πξνρσξήζνπκε ζην ηειεπηαίν 

θνκκάηη. Να ζαο δηαβάζσ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζεκεξηλήο 

Δπηηξνπήο θαη λα ηα εγθξίλνπκε.   

 Πξηλ πξνρσξήζσ ζε απηφ, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηα  ζηειέρε 

ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη γηα ηε ζεκεξηλή νξγάλσζε, θαη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ 

θάλνπκε λα επηηχρνπκε ηνπο δχζθνινπο ζηφρνπο ηνπο θεηηλνχο, 

αιιά θαη γηα ηα επφκελα ρξφληα.  

 Λνηπφλ:  

Η Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηνπ ΠΕΠ Αηηηθήο 2014-2020, ε 

νπνία ζπγθξνηήζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην 3471 ηνπ 2016 

απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε, ζπλήιζε ζήκεξα ζηε δεύηεξε ζπλεδξίαζε 

ζηηο 25 Οθησβξίνπ ηνπ 2016, ζηελ Αζήλα, κεηά από πξόζθιεζε ηεο 

Πξνέδξνπ. Σηε 2ε  Επηηξνπή παξέζηεζαλ 33 κέιε κε δηθαίσκα 

ςήθνπ επί ζπλόινπ 50, θαη 13 κέιε ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.  

 Καηαξρήλ εγθξίζεθε ε εκεξήζηα δηάηαμε θαη αθνύζακε ηελ 

εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ ηεο Επηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο.  

 Ελ ζπλερεία κπήθακε ζην Α’ κέξνο, πνπ είλαη ε πξόνδνο 

πινπνίεζεο ηνπ ΠΕΠ Αηηηθήο. Παξνπζηάζηεθε ε πνξεία πινπνίεζήο 

ηνπ θαη ελεκεξσζήθακε γηα ηελ εμεηδίθεπζε, ηε ζηξαηεγηθή Έμππλε ο 

Εμεηδίθεπζεο, ηηο Οινθιεξσκέλεο Φσξηθέο Επελδύζεηο, θξαηηθέο 

εληζρύζεηο, θάιπςε αηξεζηκνηήησλ, ζρέδην αμηνιόγεζεο, πνξεία 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Πιεξνθόξεζε θαη ηελ Επηθνηλσλία, ην πηινηηθό 
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εξγαιείν Integrity Pact , θαη άιια ζέκαηα όπσο ε ππνζηήξημε 

δηθαηνύρσλ.  

 Εηδηθόηεξα. Πνξεία πινπνίεζεο ΠΕΠ. Η Δηαρεηξηζηηθή Αξρή 

ελεκέξσζε ηελ Επηηξνπή γηα ηελ πξόνδν πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κέρξη ζήκεξα, αλαθέξζεθε ζηα βαζηθά ζηνηρεία 

ελεξγνπνίεζεο, δίλνληαο έκθαζε ζηηο πξνζθιήζεηο, εληάμεηο, 

λνκηθέο δεζκεύζεηο θαη ζηηο εθηηκώκελεο δαπάλεο κέρξη 31/12/2016.  

 Πνξεία εθαξκνγήο RIS . Η Δηαρεηξηζηηθή Αξρή ελεκέξσζε ηελ 

Επηηξνπή γηα ηελ πνξεία εθαξκνγήο ηεο RIS . Σπγθεθξηκέλα 

αλαθέξζεθε…  πγλψκε, γηα ηελ εμεηδίθεπζε. Η Δηαρεηξηζηηθή Αξρή 

ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ελεκέξσζε ηελ Επηηξνπή γηα ηελ πνξεία 

εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εμεηδίθεπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Σπγθεθξηκέλα αλαθέξζεθε ε ελεξγνπνίεζε ησλ δξάζεσλ αλά άμνλα 

πξνηεξαηόηεηαο, ζεκαηηθό ζηόρν, επελδπηηθή πξνηεξαηόηεηα θαη 

ζηνλ πξνγξακκαηηζκό. Παξνπζηάζηεθαλ θαη εγθξίζεθαλ λέεο 

δξάζεηο πξνο εμεηδίθεπζε, θξηηήξηα επηινγήο, όπσο είλαη ζην 

παξάξηεκα ησλ ζπκπεξαζκάησλ, θαη ν θαηάινγνο κεγάισλ έξγσλ 

ηνπ ΠΕΠ Αηηηθήο.  

 Πνξεία Έμππλεο Εμεηδίθεπζεο. Η Δηαρεηξηζηηθή Αξρή 

ελεκέξσζε ηελ Επηηξνπή γηα ηελ πνξεία κε ρξήζε θαη πξνβνιή 

νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ, αλαθνξηθά κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο αλαθάιπςεο.  

 Επίζεο, ε Επηηξνπή ελεκεξώζεθε γηα ζέκαηα ζπγθξόηεζεο 

ΠΣΕΚ, Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο.  

 Όζνλ αθνξά ηηο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηηο  ζηξαηεγηθέο  έξεπλαο 

θαη θαηλνηνκίαο, ε Επηηξνπή ελεκεξώζεθε γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

εζληθήο ΣΕΚΕ από ηνπο αξκόδηνπο Υπνπξγνύο, ε νπνία απεζηάιε 

ζηελ Επξσπατθή Επηηξνπή.  

 Σηε ζπλέρεηα ε Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ελεκεξώζεθε γηα 

ηε δηαδηθαζία επηρεηξεκαηηθήο αλαθάιπςεο πνπ εθαξκόδεηαη ζε 

πεξηθεξεηαθό θαη εζληθό επίπεδν θαη ηελ πξόνδν γηα ηελ έθδνζε 

πξνζθιήζεσλ ζηα δύν απηά επίπεδα.  
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 Ιδηαίηεξε αλαθνξά έγηλε ζηηο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ Εζληθνύ Οδηθνύ Φάξηε Εξεπλεηηθώλ Υπνδνκώλ.  

 Πνξεία Οινθιεξσκέλσλ Φσξηθώλ Επελδύζεσλ. Η 

Δηαρεηξηζηηθή Αξρή ελεκέξσζε ηελ Επηηξνπή γηα ηελ πνξεία 

εθαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο ΟΦΕ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο. 

Σπγθεθξηκέλα έγηλε ε παξνπζίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζηελ νπνία ζα 

πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ηα ππνςήθηα ζρέδηα ΟΦΕ, θαζώο θαη 

ζύληνκε αλαθνξά ζηα βαζηθά ζεκεία ηνπ ππό εθπόλεζε Οδεγνύ.  

 Ελεκέξσζε γηα ζέκαηα θξαηηθώλ εληζρύζεσλ. Η Δηαρεηξηζηηθή 

Αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζε ηελ Επηηξνπή γηα ηα ζέκαηα 

θξαηηθώλ εληζρύζεσλ θαη εηδηθόηεξα γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ 

αλαιεθζεί ζρεηηθά κε ηελ επηινγή, πξνθήξπμε, ΕΦΔ, πινπνίεζε 

θξαηηθώλ εληζρύζεσλ.  

 Παξνπζίαζε πξνόδνπ θάιπςεο αηξεζηκνηήησλ. Η Επηηξνπή 

ελεκεξώζεθε από ηελ εθπξόζσπν ηεο ΕΑΣ ΕΥΣΣΑ γηα ηηο 30 εθ ησλ 

πξνηέξσλ αηξεζηκόηεηεο, θαζώο επίζεο θαη γηα ηελ πνξεία 

πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ πνπ αθνξνύλ ζηηο δώδεθα αηξεζηκόηεηεο 

πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί σο κε ή κεξηθώο εθπιεξσκέλεο.  

 Οη ππόινηπεο 18 έρνπλ αμηνινγεζεί σο εθπιεξνύκελεο, θαζώο 

ηθαλνπνηνύληαη νη απαηηήζεηο ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ.  

 Επίζεο ε Επηηξνπή ελεκεξώζεθε γηα ηηο ελέξγεηεο ηεο 

ΕΥΣΕΚΤ θαη ηεο ΓΓΕΤ γηα ηηο δηνξζώζεηο ησλ δεηθηώλ ΕΚΤ θαη 

ξπζκίζεηο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, θαζώο θαη ηα ζέκαηα ππνδνκώλ, 

έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, αληίζηνηρα.  

 Τέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζύληνκε παξνπζίαζε ηεο 

κνλαδηθήο πεξηθεξεηαθήο αηξεζηκόηεηαο πνπ δελ έρεη θαιπθζεί πξνο 

ην παξόλ, ηνπ ΠΕΣΔΑ.  

 Ελεκέξσζε, ζπδήηεζε, γηα ην ζρέδην αμηνιόγεζεο. 

Παξνπζηάζηεθε από ηε Δηαρεηξηζηηθή Αξρή ην ζρέδην αμηνιόγεζεο, 

όπσο δηακνξθώζεθε κεηά από ηε δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο πνπ 

μεθίλεζε ζηηο 17 Δεθεκβξίνπ ηνπ ’15 θαη νινθιε ξώλεηαη 31 

Ιαλνπαξίνπ ηνπ ’16. Η Επηηξνπή ελεκεξώζεθε  γηα ηνπο ζηόρνπο  ηνπ 
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ζρεδίνπ αμηνιόγεζεο, ηα ζέκαηα ηα νπνία πξόθεηηαη λα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν αμηνιόγεζεο ζύκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνύο, ην 

ζύζηεκα αμηνιόγεζεο.  

 Ελεκέξσζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

Πιεξνθόξεζε θαη Επηθνηλσλία.  

ΟΜΗΛΖΣΖ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ:  Η Επηηξνπή εγθξίλεη ην ζρέδην αμηνιόγεζεο, ήηνη 

ηα παξαπάλσ ζεκεία 1, 2 θαη 3, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη θαη ζην 

παξάξηεκα 1 ησλ ζπκπεξαζκάησλ.  

 Δπραξηζηψ πνιχ, θχξηε Φίξκπα.  

 Ελεκέξσζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

Πιεξνθόξεζε θαη ηελ Επηθνηλσλία. Παξνπζηάζηεθαλ ζπλνπηηθά από 

ηε Δηαρεηξηζηηθή Αξρή νη δξάζεηο πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλσλίαο 

πνπ πινπνηήζεθαλ, θαζώο θαη απηέο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη ζην 

επόκελν δηάζηεκα.  

 Καηαπνιέκεζε απάηεο ζηα ζπγρξεκαηνδνηνύκελα έξγα. Η 

Δηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Επηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο αλαθέξζεθε 

ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο απάηεο ζην πιαίζην ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ 

έξγσλ θαη δξάζεσλ, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Καλνληζκό θαη ηνλ 

Ν.4314 ηνπ ΕΣΠΑ.  

 Σην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο Εζληθήο 

Σηξαηεγηθήο, ε Δηαρεηξηζηηθή Αξρή ελεκέξσζε ηελ Επηηξνπή 

αλαθνξηθά κε ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ηνπ 

επξσπατθνύ εξγαιείνπ Integrity Pact θαηά ηεο δηαθζνξάο.  

 Τέινο, ε Δηαρεηξηζηηθή Αξρή ελεκέξσζε ηελ Επηηξνπή 

Παξαθνινύζεζεο γηα ηηο βαζηθέο θαηεπζύλζεηο ππνζηήξημεο πνπ 

πξνγξακκαηίδεη λα αλαιεθζνύλ από κέξνπο ηεο, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηε ΜΟΔ θαη ηελ ΕΑΣ, γηα ηελ ελίζρπζε δηθαηνύρσλ ζην πιαίζην ηνπ 

ΕΣΠΑ 2014 -2020. 

 Αλ ζπκθσλνχλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, αλ δελ ππάξρεη  

θάπνηα αληίξξεζε, εγθξίλνπκε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα.  
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Δπραξηζηνχκε πνιχ γηα ηελ παξνπζία ζαο. Αλαλεψλνπκε γηα 

ηελ επφκελε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη είκαζηε ζηε δηάζεζή 

ζαο.  

Δπραξηζηψ πνιχ.  

 

 

 


