ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ε. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ): Θέλω να σας ευχαριστήσω
για

την

παρουσία

σας

σήμερα

εδώ.

Να

ευχαριστήσω

τους

εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Διεύθυνσης
Περιφερειακής Πολιτικής, και όλους τους κυρίους και κυρίες που
σήμερα βρίσκονται εδώ, για να μην είμαι κουραστική ανοίγοντας.
Είμαι σίγουρη ότι θα εξελιχθούν εξαιρετικά, με σοβαρότητα
και

αποτελεσματικότητα,

οι

εργασίες

της

3 ης

Επιτροπής

Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 20142020.
Έχει

γίνει

μια

σοβαρότατη

προσπάθεια

και

θέλω

να

ευχαριστήσω τα στελέχη της ΕΥΔΕΠ, που με επικεφαλής τον κύριο
Δημήτρη Δρόση έκαναν μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και
νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι απτά, ορατά και συγκεκριμένα.
Και σήμερα θα έχουμε μια βάση συζήτησης επί αυτών. Ενημέρωση
και συζήτηση επί αυτών.
Γίνεται
σύνθημα

της

μια

τεράστια

σημερινής

προσπάθεια,
μας

3 ης

κυρίες

Επιτροπής

και

κύριοι.

Το

Παρακολούθησης

προσπαθεί να το συνθηματοποιήσει, αλλά και να το δώσει εν πάση
περιπτώσει, το «Αναπτύσσουμε την Αττική – Βελτιώνουμε την
καθημερινότητα».
Θα ήθελα να μεταφέρω τον χαιρετισμό της Περιφερειάρχου,
της κυρίας Ρένας Δούρου.
«Καθόσον η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα σε μια ιδιαίτερη
στιγμή για την Αττική, μια σοβαρή δοκιμασία των συμπολιτών μας,
ιδιαίτερα στη Δυτική Αττική, Μάνδρα, Νέα Πέραμο, Μαγούλα, και
δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από αυτό.
Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Αττικής επιχειρεί αφενός να
συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση των αναγκών όλων αυτών των
ημερών των συμπολιτών μας στις πληγείσες περιοχές και αφετέρου
να προωθήσουμε τα κρίσιμα αντιπλημμυρικά έργα υποδομής που
θα αποτρέψουν, γιατί αυτό ακριβώς είναι πλέον το θέμα, την
επανάληψη

τέτοιων

τραγωδιών,

διότι

προβλήματα

τέτοιου
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χαρακτήρα δεν δυστυχώς αντιμετωπίζουμε μόνο στη Δυτική Αττική,
αλλά και σε άλλες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, σε άλλα
σημεία.
Υλοποιείται λοιπόν τα τελευταία τρία χρόνια στην Περιφέρεια
Αττικής

ένα

στρατηγικό

σχέδιο

με

στόχο

την

ανάπτυξη

της

μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας, με όλες τις απαιτήσεις που
αυτό περιγράφει όταν μιλάμε για τη μεγαλύτερη Περιφέρεια της
χώρας, αλλά και τις προκλήσεις, τις θετικές προκλήσεις, και τη
βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
Στο

πλαίσιο

προχωρούν

και

αυτό

προετοιμάζονται,

υλοποιούνται,

με

δρομολογούνται,

γοργούς

ρυθμούς,

έργα

συγκεκριμένα και χειροπιαστά, καθοριστικής σημασίας για την
Αττική, όπως είναι η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης λυμάτων σε
περιοχές που μέχρι σήμερα στερούνταν τέτοιων υποδομών, η
κατασκευή έργων απορροής ομβρίων υδάτων, η εγκατάσταση ενός
κοινωνικού

δικτύου

προστασίας

και

ενίσχυσης

των

ευπαθών

ομάδων.
Δέσμευση της Περιφερειακής Αρχής είναι να ανοίγει το δρόμο
για

τις

απαραίτητες

μεταρρυθμίσεις,

δημοσιονομικό περιβάλλον και
ενεργοποιεί

τους

κατάλληλους

ακόμη

και

όταν

το

βεβαίως ακόμα είναι δύσκολο. Να
ανθρώπους

και

τις

κατάλληλες

συνέργειες που συμβάλλουν σε κρίσιμους τομείς παρεμβάσεων. Να
συνεισφέρει

στο

να

ξεπερνούνται

οι

παθογένειες

και

οι

κακοδαιμονίες του παρελθόντος. Και να καθιερωθεί η άσκηση
διοίκησης

με

όρους

διαφάνειας,

αξιοπιστίας

και

αποτελεσματικότητας.
Σήμερα λοιπόν που οι προκλήσεις παραμένουν σημαντικές, οι
Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρηματικών Προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ μπορούν και πρέπει να είναι σύμμαχοι και οδηγοί στην
τήρηση αυτών των δεσμεύσεων, που εν πολλοίς είναι, κυρίες και
κύριοι, ο βασικός λόγος ύπαρξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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Σήμερα λοιπόν καλείστε, καλούμαστε, να διαμορφώσουμε, να
διαμορφώσετε,

για

άλλη

μια

φορά,

τη

βάση

για

το

πλαίσιο

ανάπτυξης και εξέλιξης του ΠΕΠ Αττικής, το αμέσως επόμενο
διάστημα, έχοντας πάντα ως βασική προτεραιότητα το δημόσιο
συμφέρον και τις ανάγκες των πολιτών, των πολλών, τους οποίους
έχουμε κληθεί και οφείλουμε να υπηρετούμε.»
Με βάση λοιπόν και τον χαιρετισμό της κυρίας Περιφερειάρχη,
της κυρίας Δούρου, και σε συνέχεια, θα ήθελα να δώσω το λόγο
στον

κύριο

Σαμπανιώτη,

ο

οποίος

είναι

εκπρόσωπος

της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής
Πολιτικής, για ένα σύντομο χαιρετισμό.
Κύριε Σαμπανιώτη.
ΣΑΜΠ ΑΝΙΩΤΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω

να

ευχαριστήσουμε

και

για

την

πρόσκληση

να

παραστούμε σε αυτή την 3 η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ
Αττικής και θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας πρώτα από όλα τη
Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, όπως και τις εθνικές Αρχές
και Υπηρεσίες, με τις οποίες έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και
θέλω να το τονίσω αυτό. Και καλή συνεργασία και αποτελεσματική
κυρίως, όλο αυτό το διάστημα.
Όπως θα ήθελα στον σύντομο χαιρετισμό που θέλω να
απευθύνω,

να

τονίσω

ότι

πολύ

πρόσφατα

βγήκε

από

την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 7 η Έκθεση για τη σύγκλιση, για τη συνοχή,
συγνώμη, την οποία θα καλούσα όποιον ενδιαφέρεται πραγματικά
για την πολιτική συνοχής να τη διαβάσει, καθώς είναι μια σοβαρή
εργασία η οποία παρουσιάζει τα αποτελέσματα και των εθνικών και
των ενωσιακών πολιτικών για τη συνοχή τα τελευταία χρόνια, ιδίως
μετά τη κρίση.
Τα

αποτελέσματα

έδειξαν

ότι

η

σύγκλιση

μεταξύ

των

Περιφερειών έχει αρχίσει να αναστρέφεται η απόκλιση που είχε
δημιουργηθεί κατά την κρίση, με εξαίρεση δύο χώρες, την Ελλάδα
και την Ιταλία.
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Για μετά το 2020 οι προκλήσεις παραμένουν και είναι πολύ
σημαντικές και αφορούν όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Η κλιματική
αλλαγή,

η

μετανάστευση,

η

ενεργειακή

μετάβαση,

η

(…)

συνεργασία, η κοινωνική ενσωμάτωση, η αποτελεσματικότητα των
θεσμών

και

ούτως

καθεξής,

η

οποίες

θα

πρέπει

να

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.
Στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό που θα γίνει
για την επόμενη προγραμματική περίοδο, για τα διαρθρωτικά
ταμεία, οι οποίες δεν είναι ποτέ εύκολες, ειδικά για ένα παλιό
κράτος μέλος, παλιό μέσα σε εισαγωγικά, όπως η Ελλάδα, η οποία
είναι και αποδέκτης του κοινοτικού προϋπολογισμού, το καλύτερο
διαπραγματευτικό χαρτί για τη χώρα είναι τα αποτελέσματα, τα
χειροπιαστά αποτελέσματα από τη συνεργασία και τη δουλειά που
γίνεται αυτή την προγραμματική περίοδο. Οτιδήποτε άλλο θα είναι
πολύ πιο αδύναμο επιχείρημα.
Όσο για το πρόγραμμα θα θέλαμε να τονίσουμε σε αυτή την
αρχική τοποθέτηση ότι έχουν σημειωθεί αρκετά θετικά βήματα κατά
την

τελευταία

περίοδο

από

την

προηγούμενη

προγραμματική

περίοδο. Σε εθνικό επίπεδο έχουν αρθεί πλέον οι περισσότερες
αιρεσιμότητες, με εξαίρεση δύο αν δεν κάνω λάθος…
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)
ΣΑΜΠ ΑΝΙΩΤΗΣ: Μία. Μία πλέον. Μία.
Η

απορρόφηση

είναι

αρκετά

ικανοποιητική,

αν

και

θα

μπορούσε να είναι σίγουρα υψηλότερη καθώς έχουν αρθεί κάποια
από τα εμπόδια τα οποία υπήρχαν πρόσφατα.
Υπάρχει

σημαντική

πρόοδος

στις

δράσεις

της

χωρικής

ανάπτυξης, την οποία τη χαιρετίζουμε και αναμένουμε με πολύ
ενδιαφέρον

τη

σχετική

παρουσίαση

κατά

τη

διάρκεια

της

Επιτροπής.
Θέλω να τονίσουμε εδώ ότι λόγω του πολύ σημαντικού ρόλου
που έχουν οι δράσεις χωρικής ανάπτυξης στο πρόγραμμα, είμαστε
πλέον στο πιο κρίσιμο στάδιο, γιατί μετά από μια πολύ μακρά
4
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περίοδο προετοιμασίας οι συγκεκριμένες δράσεις μπαίνουν πλέον
στη φάση της υλοποίησης και θα πρέπει να είναι και ταχείς και
αποτελεσματικοί

για

να

δούμε

σωστά

αποτελέσματα

που

αναμένουμε.
Υπάρχουν βέβαια και κάποια ανησυχητικά σημεία, τα οποία
θα πρέπει να τονίσουμε, όπως ότι σε μια σειρά από θεματικούς
στόχους όπως ο 1, που είναι η έρευνα και η καινοτομία, ο 3 για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και ο 4, η πρόοδος δεν είναι αυτή που
θα έπρεπε να είναι. Γνωρίζουμε τα προβλήματα, δεν είναι κάτι το
οποίο

δεν

κρατικών

γνωρίζουμε,

ενισχύσεων,

όπως

τους

με

το

πληροφοριακό

ενδιάμεσους

φορείς,

τους

σύστημα
δείκτες

παρακολούθησης και ούτω καθεξής.
Παρ’ όλα αυτά, έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος σε όλα αυτά
τα θέματα, μαθαίνουμε ότι το θέμα των ενδιάμεσων φορέων λίγοπολύ θα λυθεί σύντομα. Για το πληροφοριακό σύστημα κοινοτικών
ενισχύσεων,

κρατικών

ενισχύσεων,

με

συγχωρείτε,

υπήρχε

πρόσφατα μια διαβούλευση με τις εθνικές Αρχές και την Επιτροπή,
για να βρεθεί ένας πιο ευέλικτος τρόπος λειτουργίας του, ώστε να
μην προκαλεί προβλήματα στην υλοποίηση των δράσεων.
Και θέλαμε εδώ σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι επειδή
μιλάμε και θα μιλήσουμε και για το πλαίσιο επίδοσης αργότερα, κάτι
το οποίο είναι πολύ σημαντικό για το 2018, ότι η Επιτροπή… και θα
ήθελα να το τονίσω αυτό, θα είναι ενάντια σε οποιαδήποτε πρόθεση
να μεταφερθούν πόροι από τους θεματικούς στόχους 1 και 3,
δηλαδή από την έρευνα, την καινοτομία, και τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και την ανταγωνιστικότητα, ασχέτως της υλοποίησής
τους. Είναι και δύο πολύ σημαντικοί στόχοι. Η πλήρη αξιοποίηση
των περιφερειακών και ερευνητικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων
και των Διαχειριστικών Αρχών, και η δουλειά που έχει γίνει από
όλους αυτούς τους φορείς είναι πολύ σημαντική απλώς για να την
αγνοήσουμε σε μια προσπάθεια να γλιτώσουμε πόρους.
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Ένα άλλο ζήτημα που αφορά το θεματικό στόχο 4, που είναι η
καθυστέρηση στις παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης. Μέχρι τώρα
υπήρχε ένα θέμα με το ΚΕΝΑΚ.

Από ότι ξέρουμε αυτό έχει λυθεί,

άρα περιμένουμε να δούμε και εκεί κάποια σημαντική πρόοδο στο
επόμενο διάστημα.
Παραμένει βέβαια πάντα το τεράστιο ζήτημα με τα απόβλητα,
υγρά και στερεά, που ασχολούμαστε στο θεματικό στόχο 6.
Και θα πρέπει
υπάρχει

να υπογραμμίσουμε εδώ την ανάγκη

συστηματική

προσπάθεια

ενημέρωσης

να
και

ευαισθητοποίησης των πολιτών όσον αφορά αυτές τις δράσεις, γιατί
δεν αρκεί μόνο τα έργα. Χρειάζεται και η ενεργοποίηση των πολιτών
όσον αφορά τη διαχείριση ιδίως των στερεών αποβλήτων. Στις
δράσεις ανακύκλωσης και τις σχετικές δράσεις.
Σε δύο τελευταία σημεία που θα ήθελα να αναφερθώ, είναι…
αφορά τη σημαντικότητα της ενημέρωσης και της πληροφόρησης
για το Πρόγραμμα, αλλά και όλα τα προγράμματα και σε εθνικό
επίπεδο. Θα πρέπει να έχει συνείδηση ο πολίτης ότι το έργο που
χρησιμοποιεί είναι έργο στην υλοποίηση του οποίου έχει συμβάλλει
και η Ευρώπη, αλλά έχουν συμβάλλει και οι εθνικοί και οι τοπικοί
φορείς. Αυτή η κοινή προσπάθεια θα πρέπει να αναδεικνύεται
συστηματικά.
Τέλος, θα ήθελα να πω ότι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πάντα
μια

δυστοκία

στην

καινούργιων έργων,

παραγωγή…

μάλλον

ώριμων έργων,

στην

προετοιμασία

για τα προγράμματα, και

ελπίζουμε πραγματικά να συνεχιστεί η προσπάθεια σε αυτή την
κατεύθυνση, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η αρχική ώθηση
που υπήρχε στα προγράμματα και σε εθνικό και σε περιφερειακό
επίπεδο,

από

μεταφερόμενα

ή

από

έργα

phasing

από

την

προηγούμενη περίοδο, έχει φτάσει πλέον, έχει εξαντλήσει πλέον τα
όριά της, και βρισκόμαστε σε αυτό το κρίσιμο στάδιο, όπως είπα
προηγουμένως και για τις χωρικές παρεμβάσεις, στις οποίες τα νέα
έργα είναι το πιο κρίσιμο κομμάτι του προγράμματος.
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Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ καλή επιτυχία
στη συνέχεια των εργασιών της Επιτροπής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ευχαριστούμε τον κύριο Σαμπανιώτη.
Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ιακωβίδη, ο οποίος ως
εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, έτσι κύριε Ιακωβίδη;
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ: (εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Αυτό, το επίσημο. Ευχαριστώ.
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ: Καλημέρα.
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ο
κύριος Κορκολής, δεν μπόρεσε να είναι σήμερα εδώ λόγω θα
προγραμματισμένων συναντήσεων που είχε και θα ήθελε να… μου
ανέθεσε να σας απευθύνω έναν χαιρετισμό, ξεκινώντας την 3 η
συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος της Αττικής.
Καταρχήν

να

ευχαριστήσουμε

την

Περιφέρεια

και

τη

Διαχειριστική Αρχή για την οργάνωση αυτής της συνεδρίασης και να
ευχαριστήσουμε
συνεργασία

και

που

προηγούμενη

τη

Διαχειριστική

έχουμε

όλα

προγραμματική

αυτά

Αρχή
τα

περίοδο

για

όλη

αυτή

τη

και

για

την

χρόνια,
και

σε

αυτή

την

προγραμματική περίοδο, μια συνεργασία που είναι αποτελεσματική
και εποικοδομητική, με τους κοινούς στόχους που έχουν τεθεί και
από τους δυο μας για την υλοποίηση αυτού του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Το

ΕΣΠΑ

ενεργοποίησης

2014
των

–

2020

δράσεων,

με

εμφανίζει
εκδοθείσες

ψηλά

ποσοστά

προσκλήσεις

και

εντάξεις που καλύπτουν ένα μεγάλο ποσοστό των διαθέσιμων
πόρων.
Όπως είναι αναμενόμενο, τα ποσοστά νομικών δεσμεύσεων
και τα ποσοστά των δαπανών είναι σε μια αντιστοιχία με τις
εντάξεις και με την ενεργοποίηση. Και επειδή και τα νούμερα έχουν
πολλές

φορές

τη

σημασία

τους,

εκείνο

που

μπορούμε

να

αναφέρουμε είναι ότι το ΕΣΠΑ βρίσκεται περίπου στο 70% της
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ενεργοποίησής του, είναι περίπου στο 50% των εντάξεων των
πράξεων, έχει νομικές δεσμεύσεις που έχουν ξεπεράσει το 30% και
έχει δαπάνες οι οποίες είναι ανώτερες από 12%. Αυτά είναι στοιχεία
τέλους Οκτωβρίου του 2017.
Εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε, είναι να αναφερθούμε
στο 2016, από την περασμένη Επιτροπή Παρακολούθησης μέχρι
σήμερα, είχαμε βάλει ένα στόχο την απορρόφηση της πρόσθετης
χρηματοδότησης που είχε δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προς την Ελλάδα σαν προκαταβολή για ταμειακούς λόγους, η οποία
δηλώθηκε σαν δαπάνη όλη αυτή η πρόσθετη χρηματοδότηση και
έτσι δεν βρεθήκαμε στην ανάγκη να επιστρέψουμε πόρους. Αυτό
ήταν ένα σημαντικό σημείο, ένας σημαντικός στόχος που είχαμε
θέσει, τον οποίο τον καλύψαμε εξ ολοκλήρου.
Το δεύτερο σημείο που θέλουμε να αναφερθούμε, είναι για το
2017, είναι μια μεγάλη προτεραιότητα να υπάρξει η ενεργοποίηση
όλου του ΕΣΠΑ, να υπάρξουν οι νομικές δεσμεύσεις

και να

υπάρξουν οι προϋποθέσεις, ούτως ώστε να μην κινδυνεύσουμε
ποτέ από το ν+3, απόν τον κανόνα του ν+3, και να κάνουμε μια
προσπάθεια να επιτύχουμε ένα 20% δαπανών τουλάχιστον μέχρι το
τέλος του 2017.
Είναι στόχοι οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν, έχουμε τις
προϋποθέσεις για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους και νομίζω
ότι μπορούμε με πολλή δουλειά, όπως κάνουμε πάντα, να τους
πετύχουμε αυτούς τους στόχους.
Ένα άλλο σημείο που θέλουμε να αναφερθούμε είναι η
υποστήριξη των δικαιούχων. Δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία
στην υποστήριξη των δικαιούχων των πράξεων των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά τους να
συμβάλλουν

με

αποτελεσματικό

τρόπο

στην

υλοποίηση

των

πράξεων.
Πιο συγκεκριμένα, έχει συγκροτηθεί μια ομάδα έργου για το
συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων και εξειδικευμένων
8
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μέτρων υποστήριξης δικαιούχων, σε συνεργασία της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού, της ΜΟΔ, και τους κατά περίπτωση εμπλεκόμενους
φορείς.
Στο πλαίσιο αυτό καταρτίζονται

σχέδια δράσης σε κάθε

Διαχειριστική Αρχή με τις προτεραιότητές της, και αναλαμβάνονται
και

οριζόντιες

ενέργειες,

πιλοτικές

εφαρμογές,

ενημερωτικά

εκπαιδευτικά σεμινάρια, έκδοση οδηγών, και εγχειρίδια ειδικών
θεμάτων.
Ένα άλλο θέμα είναι τα εμβληματικά έργα. Να θυμίσουμε ότι
στην περίοδο 2007-2013 υπήρχαν 150 περίπου έργα σημαίες, τα
οποία είχαμε προσπαθήσει να υλοποιήσουμε. Σε αυτή την περίοδο
δεν είναι τόσα πολλά τα έργα σημαίες, τα εμβληματικά έργα, τα
οποία έχουμε στοχεύσει να υλοποιήσουμε. Είναι 18. Έχουν όμως
έναν προϋπολογισμό της τάξης των τριών δισεκατομμυρίων ευρώ
και είναι πάρα πολύ σημαντικά έργα.
Για αυτά τα έργα θα υπάρξει μια ξεχωριστή παρακολούθηση
μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, και θα
εκπονούνται και περιοδικές εκθέσεις υλοποίησης σε τακτά χρονικά
διαστήματα.
Ένα άλλο σημείο είναι το πληροφοριακό σύστημα κρατικών
ενισχύσεων. Η επιτάχυνση της υλοποίησης των δράσεων κρατικών
ενισχύσεων αποτελεί πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου και
στην

κατεύθυνση

πρωτοβουλίες

για

αυτή

έχουν

την

επίλυση

αναληφθεί
αυτού

πολύ

του

συγκεκριμένες

προβλήματος.

Θα

αναφερθώ σε μερικές από αυτές τις πρωτοβουλίες.
Η

πρώτη

καταρτισμένα

είναι
στελέχη.

ενίσχυση
Η

συνεχής

ομαδοποίηση

του
των

συστήματος

με

δράσεων.

Η

απλοποιημένη διαδικασία υλοποίησης των δράσεων μικρού και
μεσαίου προϋπολογισμού. Η χρήση πρότυπων εγγράφων. Και η
επιλογή συμβούλου για την περαιτέρω απλοποίηση του συστήματος
υλοποίησης.
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Τα πρώτα αποτελέσματα ομαλοποίησης και επιτάχυνσης είναι
ορατά και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την προσπάθεια
για την περαιτέρω επιτάχυνση της όλης διαδικασίας με κάθε
πρόσφορο τρόπο, πάντα σε συνεννόηση με τις Υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Όσον αφορά τους ενδιάμεσους φορείς κρατικών ενισχύσεων,
μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια και συνεργασία με όλους τους
εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς, η επίλυση του προβλήματος θα
αντιμετωπιστεί

νομοθετικά,

προκειμένου

να

εφαρμοστεί

η

διαδικασία επιλογής ενδιάμεσου φορέα κατ’ αναλογία με αυτή που
εφαρμόστηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, από το ΕΠΑΝΕΚ,
για την επιλογή του ενδιάμεσου φορέα.
Θέλω να πούμε λίγα πράγματα τώρα για την αναθεώρηση των
προγραμμάτων.
Το 2016, με τη διαδικασία της τεχνικής προσαρμογής για το
2017, είχε αποτέλεσμα η διαδικασία αυτή να δώσει στην Ελλάδα
επιπλέον πόρους της τάξης του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. 970
εκατομμύρια ευρώ για την ακρίβεια, επιπρόσθετοι πόροι ήρθαν στη
χώρα μετά από αυτή την τεχνική αναπροσαρμογή.
Για αυτούς τους πόρους με… το Υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης, με τη συνεργασία των φορέων πολιτικής, διαμόρφωσε
μια

κατανομή

προτεραιότητες

πόρων.
που

Έλαβε

έχουν

υπόψη

περιγραφεί

στο

τις

αναπτυξιακές

ΕΣΠΑ,

αυτές

οι

αναπτυξιακές προτεραιότητες παραμένουν επίκαιρες. Έλαβε υπόψη
της νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί, προκλήσεις, δυνατότητες
που αναδεικνύονται σε επιμέρους τομείς πολιτικής, δεσμεύσεις που
αποτυπώνονται στο επίπεδο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,
και

περιορισμούς βέβαια

που απορρέουν από το

κανονιστικό

πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούμε.
Η

κατανομή

αυτή

την

από

Ευρωπαϊκή

την

κυβέρνηση,

διαβουλεύτηκε

ατύπως

Επιχειρησιακά

Προγράμματα αναθεωρήθηκαν, υποβλήθηκαν στην

10

με

εγκρίθηκε

Επιτροπή,

και
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και με βάση την ενημέρωση που έχουμε και
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν πάρει το ουσιαστικό μέρος
της έγκρισής τους, και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο τυπικό μέρος
της έγκρισης, δηλαδή μετάφραση, υπογραφές και αποστολή στη
χώρα. Αυτό σύμφωνα και με την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, θα έχει γίνει μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου περίπου.
Επειδή όμως αυτή η αναθεώρηση ήταν μία τεχνικής μορφής
αναθεώρηση,

στο

μεγαλύτερο

μέρος

των

Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων, και δεν περιέλαβε μέσα της άλλα στοιχεία τα οποία
κατά την άποψη των ελληνικών Αρχών πρέπει να αναθεωρηθούν,
προετοιμάζεται μια καινούργια αναθεώρηση, η οποία θα υποβληθεί
στο πρώτο εξάμηνο του 2018 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και η
οποία θα λάβει υπόψη της όλες τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν
αυτή

τη

στιγμή

στην

ενεργοποίηση

των

Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων και όλα τα καινούργια στοιχεία τα οποία έχουν
προκύψει και τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Στο πλαίσιο αυτής της αναθεώρησης οι κανονισμοί είναι
εκείνοι οι οποίοι μας δεσμεύουν στο μέχρι ποιο σημείο μπορεί να
γίνει αυτή η αναθεώρηση, ποιες είναι οι προϋποθέσεις οι οποίες θα
ληφθούν υπόψη και ποιες είναι οι δεσμεύσεις.
Όλα τα άλλα στοιχεία ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος,
κατά την άποψή μας μπορούν να αναθεωρηθούν και θα είναι υπό
αναθεώρηση. Δεν θέτουμε αυτή τη στιγμή καμία άλλη προϋπόθεση.
Θα γίνει μια μεγάλη συζήτηση, εκτενής συζήτηση, με τους φορείς οι
οποίοι εμπλέκονται, και αυτή η αναθεώρηση, η οποία θα περάσει
και από τα όργανα του δημοκρατικού προγραμματισμού, αυτή η
αναθεώρηση

θα

υποβληθεί

στην

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή.

Δεν

υπάρχουν άλλες κόκκινες γραμμές για εμάς, δεν υπάρχουν άλλα
δεδομένα. Ότι λένε οι κανονισμοί.
Θέλω λίγο και για τις αιρεσιμότητες να ενημερώσουμε την
Επιτροπή Παρακολούθησης. Όπως είπε και ο εκπρόσωπος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αιρεσιμότητες έχουν καλυφθεί σχεδόν
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όλες.

Μια

αιρεσιμότητα

δεν

έχει

καλυφθεί

μόνο,

είναι

η

αιρεσιμότητα 6.1 και αφορά τις λεκάνες απορροής των υδάτινων
πόρων. Ο προγραμματισμός λέει ότι μέχρι τέλος αυτού του χρόνου
θα έχει ολοκληρωθεί και αυτή η αιρεσιμότητα.
Να υπενθυμίσουμε μόνο ότι στο ξεκίνημα της προγραμματικής
περιόδου

είχαμε

εκπληρωμένες

16

μόνο

πλήρως

αιρεσιμότητες,

19

καλυμμένες
μερικώς,

αιρεσιμότητες,

και

6

που

δεν

εκπληρώνονται. Και σήμερα είμαστε στις 37 εκπληρωμένες από τις
38 συνολικά αιρεσιμότητες.
βήματα και σε

Έχουμε κάνει

πάρα πολύ μεγάλα

αυτό πρέπει να ευχαριστήσουμε όλες τις Αρχές οι

οποίες συνεργάστηκαν για να γίνουν αυτά τα βήματα.
Τέλος, θέλουμε να πούμε και μερικά πράγματα για τη νέα
προγραμματική

περίοδο,

της

οποίας

ο

σχεδιασμός

έχει

ήδη

ξεκινήσει.
Η συζήτηση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το
μέλλον της πολιτικής συνοχής, έχει ξεκινήσει και μάλιστα σε
συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες, οι οποίες δημιουργούν ιδιόμορφη
δυναμική στη διαπραγμάτευση και ένα πλαίσιο πολιτικής συνοχής
πολύ πιο απαιτητικό.
Θα αναφέρω μερικά από τα σημεία εκείνα τα οποία φαίνεται
να διαφοροποιούνται με την υπάρχουσα προγραμματική περίοδο.
Νέες

προκλήσεις

και

νέες

πολιτικές

προτεραιότητες

αναδεικνύονται ήδη από τα κείμενα που διαμορφώνονται και το
διάλογο που έχει ανοίξει, όπως το μεταναστευτικό, η κλιματική
αλλαγή, θέματα ασφάλειας, θέματα άμυνας, και πολλά άλλα.
Ένα

δεύτερο

σημείο

είναι

αυτό

που

ξέρουμε

όλοι,

η

αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία θα μας επιφυλάξει
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις πολιτικές ισορροπίες και
όπως καταλαβαίνουμε όλοι και στον προϋπολογισμό.
Υπάρχουν κείμενα που έχουν κυκλοφορήσει στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής, και αυτά είναι η
Λευκή Βίβλος για το μέλλον της Ευρώπης, ο προϋπολογισμός της
12
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Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα εξελιχθεί, τα οποία δεν έχουν
θετικές επιπτώσεις για την πολιτική συνοχής. Μοιάζουν, με βάση τα
σημερινά δεδομένα, να μην έχουν θετικές προοπτικές.
Υπάρχουν θέσεις κρατών-μελών, τις οποίες τις ξέρουμε αυτή
τη στιγμή, έχουν κυκλοφορήσει επίσημα πια, και οι οποίες για την
πολιτική συνοχής έχουν μια κριτική στάση και θέτουν στο επίκεντρο
της αντιπαράθεσής τους και την πολιτική συνοχής και το σύστημα
εφαρμογής της πολιτικής αυτής συνοχής στο κάθε κράτος-μέλος,
επισημαίνοντας τη διάσταση της διαφοροποίησης μεταξύ ικανών και
λιγότερο ικανών κρατών-μελών.
Υπάρχει μια κριτική αντιμετώπιση και για την κοινή αγροτική
πολιτική και για την πολιτική συνοχής, σε επίπεδο Ευρώπης, και
υπάρχουν και κείμενα, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, όπως
η

7η

Έκθεση

Συνοχής,

τα

οποία

δίνουν

το

πλαίσιο

του

τι

περιμένουμε για την επόμενη προγραμματική περίοδο.
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του
ρόλου και των αρμοδιοτήτων του, διαμορφώνει τις εθνικές θέσεις
για

την

πολιτική

συνοχής

για

μετά

το

2020,

με

στόχο

την

ολοκλήρωση, τη σύνταξη κειμένου θέσεων, ως βάση συζήτησης
καταρχάς σε εθνικό και στη συνέχεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για
την επόμενη προγραμματική περίοδο.
Άλλες
Ελλάδα

πολυεπίπεδες

να

είναι

πρωτοβουλίες

έγκαιρα

λαμβάνονται

προετοιμασμένη

ώστε

προκειμένου

η
να

υποστηρίξει με τους καλύτερους δυνατούς όρους τα συμφέροντά
της και για το σκοπό αυτό προσκαλούμε όλους τους φορείς χάραξης
πολιτικής

και

περιφερειακής

πολιτικής,

να

συνδράμουν

με

προτάσεις και επιχειρηματολογία για τις θέσεις της χώρας.
Ευχαριστούμε πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Ιακωβίδη.
Θα

ήθελα

να

δώσω

το

λόγο

στην

κυρία

Κρουστάλις,

εκπρόσωπο για θέματα ΕΚΤ, να μας δώσει τον σύντομο χαιρετισμό
της.
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Ευχαριστούμε.
ΚΡΟΥΣΤΑΛΙΣ: (ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ/ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Και εμείς ευχαριστούμε την κυρία Κρουστάλις.
Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι,
εγκρίνοντας την ημερήσια διάταξη, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Λοιπόν, να προχωρήσουμε στην πρώτη παρουσίαση της
προόδου υλοποίησης του προγράμματος Αττική 2014-2020.
Θέλω να καλέσω τον κύριο Δημήτριο Δρόση, Προϊστάμενο της
ΕΥΔΕΠ Αττικής, να μας παρουσιάσει στο κομμάτι αυτό την πρόοδο
υλοποίησης του Προγράμματος.
Ευχαριστώ.
Δ. ΔΡΟΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Να καλωσορίσω και εγώ από πλευράς Διαχειριστικής Αρχής
όλα εσάς τα μέλη της Επιτροπής και τους συμμετέχοντες.
Να καλωσορίσω ιδιαίτερα θερμά την κυρία Κρουστάλις, η
οποία θα αναπληρώσει τον κύριο Τασκούδη. Είμαι σίγουρος ότι θα
έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, όπως είχαμε ήδη εκκίνησε από
τη χθεσινή μέρα και θα συνεχιστεί σε όλο το επόμενο διάστημα.
Φυσικά

δεν

μπορώ

να

μην

ευχαριστήσω

τον

κύριο

Σαμπανιώτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την συνεργασία και
τη βοήθεια που μας παρέχει όλο αυτό το διάστημα.
Και τέλος, να ευχαριστήσω τις επιτελικές δομές και τις
υπηρεσίες του Υπουργείου, τις υπηρεσίες της ΕΑΣ, οι οποίες άλλες
περισσότερο,
περίοδο

άλλες

στην

λιγότερο,

ενεργοποίηση

έχουν
και

συνδράμει
στην

όλη

αυτή

υλοποίηση

την
των

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Και τέλος, την Περιφέρεια Αττικής για την εμπιστοσύνη και τη
συνεργασία που μας δίνει και μας παρέχει μέσω των εκπροσώπων
της.
Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει, θα μιλήσω λίγο για
την πρόοδο της ενεργοποίησης και της υλοποίησης του ΠΕΠ
Αττικής, για τους δημοσιονομικούς στόχους που ισχύουν για τη
14
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φετινή περίοδο, τόσο όσο έχει να κάνει με το ν+3, όσο και με τους
δημοσιονομικούς στόχους σε επίπεδο ΕΣΠΑ.
Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ειδική αναφορά στην πορεία
υλοποίησης του θεματικού στόχου 5.
Έναν διοικητικό απολογισμό τι έχουμε κάνει, σε

bullets,

μεταξύ των δύο Επιτροπών Παρακολούθησης.
Μια

συνοπτική

αξιολόγηση

της

πορείας

εφαρμογής

του

προγράμματος και τη στοχοθεσία για το προσεχές διάστημα.
Αυτή είναι η συνολική εικόνα του προγράμματος. Μέχρι
σήμερα έχουμε λοιπόν ποσοστό ενεργοποίησης που ξεπερνούν το
70%. Θα δοθούν πιο αναλυτικά στοιχεία στη συνέχεια από τον
Προϊστάμενο της Μονάδας Α’, τον κύριο Σπηλιώτη.
Να προσθέσω εδώ ότι έχουμε ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία
ενεργοποίησης των αστικών αρχών για τη διαχείριση της Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης, των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων, η
οποία δεν αποτυπώνεται σε αυτούς τους πίνακες, δεδομένου ότι
αυτή δεν έχει τη μορφή εξειδίκευσης. Ωστόσο οι σχετικοί πόροι των
260 εκατομμυρίων ευρώ έχουν ήδη δεσμευτεί.
Ο προϋπολογισμός των εντάξεων αντιστοιχεί σε ποσό που
αγγίζει το 47%. Οι νομικές μας δεσμεύσεις το 24%. Οι δε δαπάνες
το 12,44% σήμερα.
Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να κάνω μια αναφορά,
πού βρισκόταν το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 κατά την ίδια ακριβώς
χρονική περίοδο, δηλαδή τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2010.
Τα ποσοστά απορρόφησης λοιπόν του ΠΕΠ Αττικής 20072013

στο

κομμάτι

Περιφέρειας,

το

που

αφορούσε

Νοέμβριο

του

τη

2011

Διαχειριστική
ήταν

στο

Αρχή

4,8%

και

της
τον

Δεκέμβριο του 2011 στο 5,3. Σήμερα λοιπόν είμαστε στο 13% και η
προοπτική λέει ότι μέχρι τέλος το του χρόνου θα έχουμε υπερβεί το
15%.
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Σε

αυτό

το

διάγραμμα

βλέπουμε

αντίστοιχα

την

πορεία

υλοποίησης του Προγράμματος χωρισμένα στα δύο Ταμεία, στο
Ταμείο του ΕΤΠΑ και στο Ταμείο του ΕΚΤ.
Να προσθέσω εδώ ότι πόροι ύψους 230 εκατομμυρίων, 240
εκατομμυρίων

ευρώ,

ήδη

τελούν

υπό

τη

διαχείριση

της

Διαχειριστικής Αρχής. Αφορούν τη διαχείριση υγρών αποβλήτων.
Δεν

εμφανίζονται

σε

αυτούς

τους

πίνακες,

όμως

αποτελούν

αντικείμενο της Υπηρεσίας μας. Όπως επίσης και πόροι 150
εκατομμυρίων ευρώ που εκχωρήθηκαν πρόσφατα και

αφορούν σε

δράσεις στερεών αποβλήτων, για τα οποία θα ενημερωθούμε
αργότερα.
Εδώ είναι οι άξονες προτεραιότητας με τα αντίστοιχα ποσοστά
ενεργοποίησης, εντάξεων, νομικών δεσμεύσεων και δαπανών προς
πιστοποίηση. Δεν θα σας κουράσω. Θα σημειώσουμε μόνο δύο
σημεία.
Είναι τα πολύ υψηλά ποσοστά ενεργοποίησης και δαπανών
στο θεματικό στόχο 2, τεχνολογίας, πληροφορίας και επικοινωνιών,
στον

θεματικό

στόχο

5,

κλιματική

αλλαγή,

αντιπλημμυρική

προστασία, και στο θεματικό στόχο 9, για τις δράσεις του ΕΚΤ. Και
φυσικά δεν μπορούμε να μην εντοπίσουμε και τον… και να μας
προβληματίζει,

ο

θεματικός

στόχος

3,

επιχειρηματικότητα,

ο

θεματικός στόχος 4, για την ενέργεια, και ο θεματικός στόχος 8, για
τις καταρτίσεις μέσω ΕΚΤ.
Εδώ είναι οι στόχοι μας. Να σας ενημερώσω ότι έχουμε ήδη
καλύψει τον στόχο του ν+3 για το φετινό έτος, και για το 2018.
Υπάρχει μια πολύ μικρή υστέρηση, όπως θα δείτε στη μοβ μπάρα
του ΕΚΤ, η οποία όμως θα καλυφθεί από φέτος με τις αναμενόμενες
δαπάνες μέχρι το τέλος του έτους, άρα θα έχουμε καλύψει το στόχο
του ν+3 και για τη φετινή και για την επόμενη χρονιά ήδη.
Εδώ τώρα είναι οι δημοσιονομικοί στόχοι που ισχύουν σε
επίπεδο ΕΣΠΑ. Έχουν επιμεριστεί από την Αρχή Πιστοποίησης και
από τη Γενική Γραμματεία ΠΔΕ ΕΣΠΑ, σε επίπεδο Ταμείων και
16
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Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Είναι αρκετά υψηλοί και θα σας
αποτυπώσουμε ακριβώς πού βρισκόμαστε.
Ο στόχος λοιπόν για το ΕΤΠΑ για το έτος 2017, είναι σε
επίπεδο δημόσιας δαπάνης 75 εκατομμύρια ευρώ, και για το ΕΚΤ
είναι 31 εκατομμύρια ευρώ. Στο κομμάτι των δαπανών, ήδη είμαστε
στις

δαπάνες

του

ΕΤΠΑ

στα

επικαιροποιημένα τα στοιχεία, και

40

εκατομμύρια

ευρώ,

είναι

στις δαπάνες του ΕΚΤ έχουμε

ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια ευρώ.
Η πρόβλεψή μας είναι ότι όσον αφορά το στόχο για το ΕΚΤ θα
υπερκαλυφθεί. Όσον αφορά τον στόχο για το ΕΤΠΑ θα υπολείπεται
του στόχου που έχει τεθεί κατά 10 έως 15 εκατομμύρια ευρώ.
Στην προσπάθεια αυτή έχουμε ενεργοποιήσει, όπως θα δείτε
και στην πορεία, το κομμάτι του ΤΕΠΙΧ, τη χρηματοδότηση του
ΤΕΠΙΧ, ενώ προσπαθούμε σε κάποια στοχευμένα έργα όπως…
μεγάλα έργα, όπως είναι το τραμ, να μπορέσουμε να φέρουμε όσο
το δυνατόν περισσότερες δαπάνες μέχρι το τέλος του έτους.
Ο στόχος… η μη επίτευξη αυτού του στόχου δεν επηρεάζει σε
καμία περίπτωση τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
ούτε το ν+3, ούτε κάτι άλλο. Είναι δημοσιονομικοί

στόχοι που

έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΣΠΑ και χώρας.
Τώρα,

μια μικρή αναφορά

στην πορεία υλοποίησης

του

θεματικού στόχου 5, εν όψει και των πρόσφατων γεγονότων.
Το σύνολο λοιπόν των εγκεκριμένων πόρων του θεματικού
στόχου 5, που αφορά αντιπλημμυρικά έργα και γενικά κλιματική
αλλαγή, εξειδικεύτηκε από την Υπηρεσία μας πρώτα-πρώτα στην 1η
Επιτροπή Παρακολούθησης ήδη από τον Ιούλιο του 2015, απουσία
επιτελικής δομής που θα μας έκανε… δεν είχε συσταθεί ακόμα, που
θα μας έκανε πρόταση για τη συγκεκριμένη εξειδίκευση. Πήραμε την
πρωτοβουλία και σε συνεργασία με την Περιφέρεια που είναι ο
αποκλειστικός δικαιούχος έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην
Αττική, εξειδικεύσαμε το σύνολο του ποσού 80 εκατομμυρίων ευρώ.
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Παράλληλα

και

μέχρι

την

έκδοση

της

πρόσκλησης,

εκπονήθηκε ειδική μελέτη προτεραιοποίησης, δηλαδή βάλαμε μια
αυτοδέσμευση στο πρόγραμμά μας, χωρίς υπάρχει απαίτηση, έτσι
ώστε να αναδείξουμε τα έργα προτεραιότητας που πρέπει να
αντιμετωπιστούν

στο

πλαίσιο

της

τρέχουσας

προγραμματικής

περιόδου, και να μην έχουμε το φαινόμενο του ΠΕΠ Αττικής 20072013,

όπου

πραγματικά

δεν

χρηματοδοτήθηκε

κανένα

έργο

αντιπλημμυρικής προστασίας σε αποδέκτη, παρά μόνο μικρά έργα
εντός του αστικού ιστού. Μοναδική εξαίρεση ήταν το ρέμα της
Κιτέζας στην περιοχή του Σαρωνικού. Όλα τα υπόλοιπα ήταν έργα
εντός αστικού ιστού.
Το

Γενάρη

του

2016

εκδόθηκε

η

δεύτερη

ουσιαστική

πρόσκληση του ΠΕΠ Αττικής, η πρώτη ήταν για τα σχολεία, και
αφορούσε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 80 εκατομμυρίων
ευρώ, με αποκλειστικό δικαιούχο την Περιφέρεια Αττικής και άμεση
αξιολόγηση. Και στη βάση της προτεραιοποίησης, δηλαδή τα έργα
που πρόκειται να ενταχθούν είναι συγκεκριμένα και όχι γενικά.
Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 15 εντάξεις αντιπλημμυρικών
έργων, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε επιπλέον 4, και σε
σχέση με τον κατάλογο έργων προτεραιότητας που στο σύνολό του
είναι

39

έργα,

θα

έχουμε

ήδη

εντάξει

και

είμαστε

σε

φάση

υλοποίησης, τα μισά από αυτά.
Τώρα,

είναι

συμβασιοποίησης

σημαντικό
του

άξονα.

να
Θα

αναφέρουμε
το

δείτε

και

το

ποσοστό

στο

επόμενο

διάγραμμα. Το ποσοστό λοιπόν συμβασιοποίησης του άξονα,

που

σημαίνει συμβάσεις, άρα εκτελούμενα έργα, ανέρχεται στο 57%.
Απομονώνω από την παρουσίαση του κυρίου Ιακωβίδη, ότι σε
επίπεδο ΕΣΠΑ το αντίστοιχο ποσοστό είναι 30%, ενώ είναι μακράν
το

κορυφαίο

ποσοστό

συμβασιοποίησης

μεταξύ

όλων

Περιφερειακών Προγραμμάτων.
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Επιπλέον,
δημοπράτηση

έχει
του

πραγματοποιηθεί
εξοπλισμού

για

ήδη

η

ένταξη

πυροσβεστικά

και

η

οχήματα,

προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ.
Ενώ σήμερα υπεγράφη και η πρόσκληση για την περιφερειακή
στρατηγική

προσαρμογής

στην κλιματική

αλλαγή, η οποία θα

εκπονηθεί από την Περιφέρεια Αττικής.
Εδώ είναι σε νούμερα και σε ποσοστά αυτά που σας είπα με
λόγια. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε προσκλήσεις που αγγίζουν το
96%, εντάξεις το 75%, όλα αυτά αφορούν τον θεματικό στόχο 5,
συμβάσεις στο 57,3% και δαπάνες στο 27,7%.
Ένας σύντομος διοικητικός απολογισμός. Μεταξύ των δύο
Επιτροπών Παρακολούθησης καταφέραμε θα έλεγα με τη βοήθεια
όλων των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής, και των υπόλοιπων
Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, αρκετά πράγματα.
Προβήκαμε σε 43 εξειδικεύσεις νέων δράσεων μέσω 11
γραπτών διαδικασιών. Εκδόθηκαν 34, 35 με την πρόσκληση για την
προσαρμογή

στην

κλιματική

αλλαγή,

35

νέες

προσκλήσεις.

Πραγματοποιήθηκαν 40 νέες εντάξεις πράξεις. Πραγματοποιήθηκαν
45 επιτόπιες επαληθεύσεις, μέσω των οποίων ελέγχθηκαν δαπάνες
ύψους 67 εκατομμυρίων ευρώ και συγκεκριμένα για τις δράσεις του
ΕΚΤ 14 επιτόπιες επαληθεύσεις με δαπάνες, ελεγχθείσες δαπάνες,
2,2 εκατομμυρίων ευρώ, 30 επιτόπιες επαληθεύσεις σε δράσεις του
ΕΤΠΑ με ελεγχθείσες δαπάνες 51 εκατομμύρια ευρώ, και μία
επιτόπια επαλήθευση στο Ταμείο Συνοχής, στους εκχωρούμενους
πόρους, με ελεγχθείσα δαπάνη 13,7 εκατομμύρια ευρώ.
Δόθηκαν

141

προεγκρίσεις

δημοπράτησης,

σύμβασης

ή

τροποποίησης σύμβασης. Ελέγχθηκαν και οριστικοποιήθηκαν 1.670
μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών, ενώ εγκαταστάθηκε πλήρης
ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω ψηφιακών υπογραφών με το Γραφείο
Περιφερειάρχη, βοηθώντας στη μείωση του χρόνου και του κόστους
για εκτυπώσεις, ενώ πλέον από 1/1/18 θα θέσουμε σε πιλοτική
εφαρμογή την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων μέσα στην
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Υπηρεσία προκειμένου να μην υπάρχουν ή να περιορίσουμε όσο το
δυνατόν τις εκτυπώσεις.
Τέλος, πραγματοποιήθηκαν 6 έλεγχοι σε πράξεις υποέργα της
Υπηρεσίας μας από την ΕΔΕΛ, ενώ πραγματοποιήθηκαν και δύο
έλεγχοι συστήματος, το ένα ήταν για το κλείσιμο του 2007-2013, και
πρόσφατα

για

το

σύστημα

διαχείρισης

του

2014-2020

που

εφαρμόζουμε ως Διαχειριστική Αρχή.
Πραγματοποιήθηκε ένας έλεγχος από τη Γενική Διεύθυνση
Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την επίδοση
των δράσεων του ΕΚΤ που χρηματοδοτούνταν από το ΠΕΠ Αττικής,
ενώ

απαντήσαμε

σε

15

ενστάσεις

και

σε

μια

προδικαστική

προσφυγή.
Τώρα,

θα

σταθώ

λίγο

στην

αξιολόγηση

της

πορείας

εφαρμογής, όπου είναι πολύ σημαντική, όπως ανέφερε και ο κύριος
Ιακωβίδης, και θα τροφοδοτήσει την επικείμενη μεγάλη, όπως τη
λέμε εμείς, αναθεώρηση του 2018.
Καταρχήν ενημερώνω τα μέλη ότι βρισκόμαστε στην τελική
φάση

υπογραφής

της

σύμβασης

για

την

αξιολόγηση

της

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του ΠΕΠ Αττικής.
Όπως έχει εντοπιστεί ήδη και στην τεχνική συνάντηση της
προηγούμενης μέρας, αλλά και γενικώς με τις Υπηρεσίες της ΕΑΣ,
τα

Περιφερειακά

Προγράμματα,

αλλά

και

το

δικό

μας

το

συγκεκριμένο, παρουσιάζει μια υστέρηση στους θεματικούς στόχους
3, που είναι η επιχειρηματικότητα, 4, και 8, για διαφορετικούς
λόγους στον κάθε θεματικό στόχο, τα οποία κάποια από αυτά θα
συζητηθούν και στην πορεία της ημέρας.
Αντίθετα,
θεματικούς

εμφανίζονται

στόχους

2

και

υψηλότατες

αποδόσεις

στους

5,

υπόλοιποι

άξονες

ενώ

οι

προτεραιότητας κινούνται στους μέσους όρους.
Μία συνοπτική αναφορά και στο πλαίσιο επίδοσης. Εδώ είναι,
όπως

αναφέρθηκε

απασχολήσει
20

πάρα

και
πολύ

πριν,

το

το

2018.

πλαίσιο
Έχουμε

επίδοσης
κάνει

ένα

θα

μας

πρώτο
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φιλτράρισμα και μια αξιολόγηση. Προφανώς οι θεματικοί στόχοι
στους οποίους ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα είναι οι 1,
3, 4 και 8. Και εδώ είναι οι αντίστοιχοι δείκτες που έχουν τεθεί ως
ορόσημα, ως στόχοι, στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό σε
συνεργασία

και

με

τις

Υπηρεσίες

του

Υπουργείου

και

την

Περιφέρεια, προκειμένου να περιορίσουμε ή αν όχι να μηδενίσουμε
τις όποιες απώλειες του πλαισίου επίδοσης.
Στοχοθεσία. Το 2017 ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά.
Έπρεπε να κλείσουμε το κομμάτι της εκχώρησης που αφορούσε στο
2007-2013. Στο τέλος του ’16 είχαμε ένα πολύ ψηλό πήχη που τα
καταφέραμε

με

την

κάλυψη

της

προχρηματοδότησης,

όπως

αναφέρθηκε. Και η περαιτέρω ενεργοποίηση του ΠΕΠ Αττικής 20142020,

μαζί

με

την

καθημερινότητα

που

αντιμετωπίζουμε

ως

Διαχειριστική Αρχή.
Για το 2018. Προβλέπεται η άμεση ενεργοποίηση και είμαι σε
θέση να σας ενημερώσω ότι έχει γίνει αποδεκτό από τη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ο ορισμός της ως Ενδιάμεσο
Φορέα Διαχείρισης για τις δράσεις της RIS υπό την επενδυτική
προτεραιότητα 1Β. Αυτό μας επιτρέπει να ενεργοποιήσουμε πλέον
τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης που είχαμε τρέξει, με
την έκδοση σχετικών προσκλήσεων.
Επίσης είμαστε θέλω να πιστεύω στο τελικό στάδιο για την
έκδοση

κάποιων

προσκλήσεων

του

θεματικού

στόχου

3,

που

αφορούν σε clusters, συνεργατικούς σχηματισμούς και λοιπά. Ήδη
έχουμε λάβει κάποιες απαντήσεις από την αρμόδια Υπηρεσία
κρατικών ενισχύσεων.
Και

είμαστε

σε

επικοινωνία

επίσης

με

τη

Διεύθυνση

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας, προκειμένου να
μπορέσει να εκδώσει ως ΕΦΔ μία δύο προσκλήσεις στον θεματικό
στόχο 3.
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Αναμένεται η ενεργοποίηση του άξονα προτεραιότητας 4,
όπου πραγματικά εδώ πρέπει να δούμε συνολικά τι συμβαίνει γιατί
ναι μεν έχει καλυφθεί η αιρεσιμότητα που έχει να κάνει με τον
ΚΕΝΑΚ, ωστόσο υφίστανται άλλα ζητήματα που δεν επιτρέπουν την
έκδοση προσκλήσεων, ή εν πάση περιπτώσει δεν επιτρέπουν την
υποβολή σωστών αιτήσεων χρηματοδότησης από τους δικαιούχους,
όσον αφορά σε κτίρια κατά βάση.
Εμείς

θυμίζω

εκατομμυρίων

ευρώ

ότι
για

έχουμε

ήδη

ενεργειακή

εξειδικευμένο
αναβάθμιση

ποσό

35

υφιστάμενων

σχολείων και δημοτικών κτιρίων.
Προβλέπεται η ένταξη του μεγάλου έργου της κρουαζιέρας,
της επέκτασης της προβλήτας του ΟΛΠ, υπό τον θεματικό στόχο 7,
όπου είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και ήδη έχουμε πάρει τις πρώτες
παρατηρήσεις από την ομάδα Jaspers και εκτιμούμε ότι εντός του
2018, στους πρώτους μήνες, θα έχουμε αποτελέσματα.
Αναμένεται

η

έκδοση

άμεσα

πρόσκλησης

ύψους

12

εκατομμυρίων ευρώ για νέους Παιδικούς Σταθμούς. Θυμίζω ότι τον
Σεπτέμβριο εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα με τις προδιαγραφές
για τους νέους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, που ήταν ένα κενό
το οποίο έπρεπε να καλυφθεί προκειμένου να προχωρήσουμε στην
ήδη εξειδικευμένη δράση και στην αντίστοιχη έκδοση πρόσκλησης.
Αναμένεται η έκδοση πρόσκλησης ύψους 18 εκατομμυρίων
ευρώ για εξοπλισμούς νοσοκομείων. Είμαστε σε τελικό στάδιο
επικοινωνίας με την αντίστοιχη επιτελική δομή προκειμένου να
δούμε κάποιες λεπτομέρειες.
Όπως

αντίστοιχα

αναμένεται

η

έκδοση

πρόσκλησης

9

εκατομμυρίων ευρώ για εξοπλισμούς σε μονάδες επαγγελματικής
εκπαίδευσης, ήδη εξειδικευμένη δράση.
Όπως αναφέρθηκε και χθες, υπάρχει μια δουλειά που έχει
γίνει στο κομμάτι του ΕΚΤ και έχει να κάνει με την υγεία, ΤΟΜΥ και
Ψυχική Υγεία. Έγινε χθες μια αναλυτική συζήτηση για το πού
βρισκόμαστε, τι αναμένουμε.
22

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020
ΑΘΗΝΑ 29 NOEMΒΡΙΟΥ 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020

Έχουμε ως Περιφέρεια και ως Διαχειριστική Αρχή, έχουμε
απαντήσει θετικά στην πρόταση του Υπουργείου και αναμένουμε τις
περαιτέρω

λεπτομέρειες

προκειμένου

να

προχωρήσουμε

σε

αντίστοιχες προσκλήσεις.
Τέλος,

μέχρι

το

τέλος

του

φετινού

χρόνου

θα

έχει

ολοκληρωθεί η εκχώρηση σε μια αστική Αρχή, και εκτιμούμε στο
πρώτο δίμηνο του 2018, η αντίστοιχη έγκριση και εκχώρηση για τις
υπόλοιπες

τρεις

αστικές

Αρχές.

Θα

ακολουθήσει

ειδικότερη

παρουσίαση για τα θέματα αυτά.
Και

φυσικά

μέσα

στο

2018

θα

έχουμε

και

τη

μεγάλη

αναθεώρηση του ΠΕΠ Αττικής, όπου εκεί θα μπορέσουμε να… θα
έχει δύο σκέλη αυτή η αναθεώρηση. Αφενός θα καλύψουμε κάποιες
αστοχίες ή κάποιες ασάφειες ή κάποια λάθη ή κάποιες αλλαγές στο
εγκεκριμένο πρόγραμμα, και αφετέρου θα κοιτάξουμε να δούμε με
τροφοδότηση από την αξιολόγηση που πρόκειται να γίνει, τι πρέπει
να αλλάξουμε πιο δραστικό και πιο ουσιαστικό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:

Να

χειροκροτήσουμε.

Είναι

τεράστια

η

προσπάθεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε ιδιαιτέρως.
Θα ακολουθήσει ο κύριος Σπηλιώτης, Προϊστάμενος Μονάδας
Α’ της ΕΥΔΕΠ Αττικής, με το θέμα για την ενημέρωση όσον αφορά
την πορεία εφαρμογής εξειδίκευσης του Αττική 2014-2020, επίτευξη
των ετήσιων στόχων και της πρώτης αναθεώρησης.
Ο κύριος Σπηλιώτης.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ: Καλή σας μέρα και από εμένα.
Στα

επόμενα

λεπτά

θα

προσπαθήσω

σύντομα

να

σας

παρουσιάσω τις διαδικασίες και τα βήματα εξειδίκευσης που έχουν
γίνει μέχρι στιγμής για την ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού
Προγράμματός μας, την πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος, την πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί στην υλοποίηση
του

Προγράμματος

μεταξύ

των

δύο

συνεδριάσεων,

της

2 ης

συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και της 3 η ς , την
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πορεία εφαρμογής της εξειδίκευσης ανά άξονα του Επιχειρησιακού
μας Προγράμματος, και τέλος τις νέες προτεινόμενες δράσεις για
εξειδίκευση.
Το Επιχειρησιακό μας Πρόγραμμα εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο
του

2014.

Από

τότε

η

πρώτη

εξειδίκευση

δράσεων

για

το

πρόγραμμά μας έγινε με την 1 η Επιτροπή Παρακολούθησης τον
Ιούλιο του 2015. Από τότε, με τη 2 η Επιτροπή Παρακολούθησης
που έγινε πέρσι τον Οκτώβριο, αλλά και μέσα από 16 γραπτές
διαδικασίες,

έχουν

εξειδικευτεί

πάνω

από

64

δράσεις

στο

Πρόγραμμά μας.
Έτσι, με την 1 η Επιτροπή Παρακολούθησης εξειδικεύτηκαν 14
δράσεις, με τη 2 η Επιτροπή Παρακολούθησης εξειδικεύτηκαν 6
δράσεις,

44

δράσεις

έχουν

εξειδικευτεί

μέσα

από

γραπτές

διαδικασίες, και με τη σημερινή 3 η Επιτροπή Παρακολούθησης
προτείνεται η εξειδίκευση 2 δράσεων.
Ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Μέχρι σήμερα έχουν εξειδικευτεί
66 συνολικά δράσεις, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 826
εκατομμυρίων ευρώ περίπου ή ποσοστού 72% της συνολικής
δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτών των
εξειδικεύσεων

έχουν

εκδοθεί

61

προσκλήσεις

για

υποβολή

προτάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 650 εκατομμυρίων ευρώ ή
ποσοστού

57%

Προγράμματος.

της

Και

συνολικής

έχουν

εκδοθεί

δημόσιας
εντάξεις

δαπάνης

για

263

του

πράξεις.

Ποσοστό συνολικής δαπάνης του Προγράμματος στο 42%.
Επίσης, έχουν εκτελεστεί δαπάνες ύψους 131 εκατομμυρίων
ευρώ, ποσοστό που ξεπερνά το 11,5% της συνολικής δημόσιας
δαπάνης του προγράμματός μας.
Εδώ μπορούμε λίγο να δούμε πιο παραστατικά τις επιδόσεις
ανά διαδικασία ενεργοποίησης του Προγράμματός μας.
Ας

πάμε

ενεργοποίησης

τώρα
του

σε

μια

σύντομη

Προγράμματός

μας.

ποιοτική
Σε

αυτό

ανάλυση
το

της

γράφημα

μπορούμε να δούμε την πορεία εφαρμογής της εξειδίκευσης του
24
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Επιχειρησιακού μας Προγράμματος ανά ευρωπαϊκό διαρθρωτικό
ταμείο.

Έτσι

εδώ

μπορούμε

να

συνδρομής του Ευρωπαϊκού

δούμε

ότι

στο

πλαίσιο

της

Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης

έχουμε εξειδικεύσει δράσεις συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας
δαπάνης

άνω

προσκλήσεις

των

675

συνολικής

εκατομμυρίων
δημόσιας

ευρώ.

δαπάνης

Έχουν

503

εκδοθεί

εκατομμυρίων

ευρώ. Έχουν γίνει εντάξεις 352 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ έχουμε
και

δαπάνες

στο

πλαίσιο

του

ΕΤΠΑ,

της

τάξεως

των

95,4

εκατομμυρίων ευρώ.
Σε

ότι

προχωρήσει

αφορά
στην

το

Ευρωπαϊκό

εξειδίκευση

Κοινωνικό

συνολικής

Ταμείο,

δημόσιας…

έχουμε
δράσεων

συνολικής δημόσιας δαπάνης που ανέρχεται στα εκατόν πενήντα
εκατομμύρια κόμμα… εκατόν πενήντα εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε
εκδώσει προσκλήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης άνω των 147
εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε εντάξει πράξεις συνολικής δημόσιας
δαπάνης

άνω

των

129

εκατομμυρίων

ευρώ.

Ενώ

έχουμε

και

δαπάνες που ανέρχονται περίπου στα 36 εκατομμύρια ευρώ.
Σε

αυτή

την

κάρτα

μπορούμε

να

δούμε

την

πορεία

διαδικασιών ενεργοποίησης του Επιχειρησιακού μας Προγράμματος
συγκριτικά ανά άξονα προτεραιότητας.
Με μια γρήγορη ματιά μπορούμε να δούμε ότι ο άξονας με τις
καλύτερες σχετικές επιδόσεις στην ενεργοποίηση δράσεων, είναι ο
άξονας

5,

ο

οποίος

αφορά

στην

προστασία

από

φυσικές

καταστροφές και τα αντιπλημμυρικά έργα, με εξειδίκευση που
ανέρχεται σε ποσοστό 90% της δημόσιας δαπάνης του άξονα, ενώ
το

ποσοστό

των

εντάξεων

ανέρχεται

στο

88%.

Επίσης…

οι

προσκλήσεις ανέρχονται στο 88% και οι εντάξεις ανέρχονται στο
71% της δημόσιας δαπάνης του άξονα.
Οι επιδόσεις αυτές οφείλονται σε εντάξεις έργων αποχέτευσης
ομβρίων υδάτων της Περιφέρειας Αττικής, η οποία είναι και ο
μοναδικός τελικός δικαιούχους πρόσκλησης που έχουμε εκδώσει
στο πλαίσιο αυτού του άξονα.
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Επίσης, πολύ καλές σχετικές επιδόσεις στην ενεργοποίηση
δράσεων, παρουσιάσει και ο άξονας προτεραιότητας 2, ο οποίος
αφορά

στη

διάδοση

επικοινωνίας,

με

των

εντάξεις

τεχνολογιών
που

ξεπερνούν

πληροφορικής
το

64%

και
του

προϋπολογισμού του άξονα. Οι επιδόσεις αυτές οφείλονται κυρίως
στα τμηματοποιημένα έργα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και της
τηλεματικής παρακολούθησης, ενημέρωσης του επιβατικού κοινού,
το οποίο υλοποιείται από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών
Αθήνας.
Τέλος, καλές σχετικές επιδόσεις στην ενεργοποίηση δράσεων
παρουσιάζει και ο άξονας προτεραιότητας 11, που αφορά στις
υποδομές εκπαίδευσης, με εντάξεις που ξεπερνούν το 61% της
δημόσιας δαπάνης του άξονα. Οι εντάξεις αυτές αφορούν κυρίως
έργα της ΚΤΥΠ ΑΕ, έργα που είναι η κατασκευή

σχολικών

μονάδων.
Σε
πρώτος

απόλυτα

νούμερα,

ο

άξονας

προτεραιότητας

9

είναι

στις εντάξεις πράξεων, με συνολικό προϋπολογισμό

δημόσιας δαπάνης που ανέρχεται στα 126 εκατομμύρια ευρώ. Ο
άξονας προτεραιότητας 9 αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
και

αφορά

σε

δράσεις

για

την

κοινωνική

συνοχή

και

την

καταπολέμηση της φτώχειας.
Ωστόσο, αντίθετα, φτωχές, πολύ φτωχές είναι οι επιδόσεις
στους άξονες 3, στον άξονα 3 στον οποίο σήμερα θα κάνουμε την
πρώτη μας εξειδίκευση δράσης, και στους άξονες 4 και 8. Ο άξονας
4 αφορά σε ενεργειακές δράσεις, και ο 8 σε καταρτίσεις μέσω του
ΕΚΤ.
Στον άξονα 3 υπάρχει… μέχρι στιγμής υπήρχε μια δυσκολία
στην μέθοδο επιλογής διαδικασίας για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων
σε Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, που θα διαχειριστεί

όλες τις

κρατικές ενισχύσεις.
Στον άξονα 4 οι καθυστερήσεις οφείλονται στην αργοπορία
έγκρισης του ΚΕΝΑΚ.
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Ενώ στον άξονα 8 σύντομα θα έχουμε με τη συνδρομή και της
ΕΥΣΕΚΤ, τις πρώτες εξειδικεύσεις δράσεων.
Σε

απόλυτα

νούμερα

οι

καλύτερες

επιδόσεις

στην

ενεργοποίηση του Προγράμματος εμφανίζονται στους άξονες 5, 6, 7
και 9.
Τώρα, ας δούμε τις συνολικές δεσμεύσεις του Προγράμματός
μας,

λαμβάνοντας

υπόψη

και

τις

Ολοκληρωμένες

Χωρικές

Επενδύσεις στην Περιφέρεια Αττικής.
Η Διαχειριστική Αρχή τον προηγούμενο Απρίλιο εξέδωσε
πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στρατηγικών Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης και την υλοποίησή τους με το νέο αναπτυξιακό
εργαλείο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων. Μέσα από
μια διαγωνιστική διαδικασία, έχουν προκύψει τέσσερα σχήματα με
τις αντίστοιχες αστικές Αρχές, και με επικεφαλής εταίρους τους
Δήμους Αθήνας, Πειραιά, Καλλιθέας, και τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο
Δυτικής

Αθήνας,

στα

οποία

σχήματα

εκχωρούνται

για

πλήρη

διαχείριση 261 εκατομμύρια ευρώ από το Πρόγραμμά μας. Αυτά τα
χρήματα

κατανέμονται

σε

συγκεκριμένες

επενδυτικές

προτεραιότητες του Επιχειρησιακού μας Προγράμματος.
Αν θεωρήσουμε τώρα αυτή τη δέσμευση σαν ένα πρώτο
στάδιο εξειδίκευσης, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνολικά
αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει δεσμεύσεις στο Πρόγραμμά μας που
αγγίζουν το ένα δισεκατομμύριο ογδόντα επτά εκατομμύρια ευρώ,
από τα οποία τα 860 εκατομμύρια αφορούν δεσμεύσεις στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, και τα 227
εκατομμύρια αφορούν δεσμεύσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου.
Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω συνολικές δεσμεύσεις, και
όχι μόνο την εξειδίκευση μέχρι στιγμής του Προγράμματός μας,
μπορούμε να δούμε ότι στους άξονες 1, 5 και 6, ήδη εμφανίζονται
ανάγκες υπερδέσμευσης. Είναι οι άξονες τους οποίους θα πρέπει
να προσέξουμε από εδώ και πέρα τη διαχείρισή τους.
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Το ίδιο όμως θα συμβεί πολύ σύντομα και στον άξονα
προτεραιότητας 7, όταν μας υποβληθεί, όταν έρθει το μεγάλο έργο
της νέας προβλήτας της κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πειραιά.
Τώρα, για να δούμε τι έχουμε να επιδείξουμε σαν Περιφέρεια.
Ποια είναι η πρόοδος τελικά που έχουμε μεταξύ της 2ης και της 3ης
συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Έτσι,

από

την

προηγούμενη

χρονιά

μέχρι…

από

τον

προηγούμενο Οκτώβριο μέχρι σήμερα, έχουμε να επιδείξουμε την
εξειδίκευση δράσεων συνολικής
εκατομμυρίων

ευρώ,

την

δημόσιας δαπάνης άνω των 186

έκδοση

προσκλήσεων

συνολικής

δημόσιας… προϋπολογισμού συνολικής δημόσιας δαπάνης άνω
των 161 εκατομμυρίων ευρώ, εντάξεις πράξεων συνολικής δημόσιας
δαπάνης

355

εκατομμυρίων

ευρώ,

και

βέβαια

δαπάνες

που

ανέρχονται στα 116,5 εκατομμύρια ευρώ.
Οι καλύτερες επιδόσεις σε ότι αφορά την ενεργοποίηση από
τη 2 η Επιτροπή έως σήμερα, εμφανίζονται στους άξονες 5, 6, 7 και
9. Όπως είναι λογικό, οι μεγαλύτερες απόλυτες επιδόσεις αφορούν
στις εντάξεις πράξεων, όπως μπορείτε να παρατηρήσετε, καθώς την
προηγούμενη

χρονιά

υπήρχε

μεγαλύτερη

δραστηριότητα

στην

εξειδίκευση και έκδοση προσκλήσεων.
Έτσι σε απόλυτα νούμερα ο άξονας 7 παρουσιάζει νέες
εντάξεις που ξεπερνούν τα 91 εκατομμύρια ευρώ. Ο άξονας 7, είναι
ο άξονας ο οποίος αφορά τις μεταφορές. Ο άξονας 6 παρουσιάζει
εντάξεις που ξεπερνούν τα 85 εκατομμύρια ευρώ. Αφορά τον άξονα
για τη βελτίωση στο αστικό περιβάλλον. Ο άξονας 9, που αφορά
στην κοινωνική συνοχή και στην καταπολέμηση της φτώχειας και
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, παρουσιάζει
εντάξεις

προϋπολογισμού

δημόσιας

δαπάνης

ύψους

71,5

εκατομμύρια ευρώ. Και τέλος, ο άξονας προτεραιότητας 5 εμφανίζει
εντάξεις 31,5 εκατομμύρια ευρώ.
Αυτά τα νούμερα που είπα, είναι επιδόσεις που επιτεύχθηκαν
μεταξύ των δύο συνεδριάσεων, της 2 η ς και της 3 η ς .
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Τώρα, ας πάμε σε μια πιο αναλυτική ματιά, ανά άξονα
προτεραιότητας να δούμε τι δουλειά έχουμε κάνει.
Στον άξονα προτεραιότητας 1, ο οποίος αφορά την ενίσχυση
των

μικρομεσαίων

επιχειρήσεων

σε

θέματα

έρευνας

και

καινοτομίας, και ο οποίος έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης
τα 30 εκατομμύρια ευρώ περίπου, έχουν εξειδικευτεί μέχρι σήμερα
τέσσερις δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 32,2 εκατομμυρίων ή
ποσοστού 107% της δημόσιας δαπάνης του άξονα.
Στο πλαίσιο αυτό της εξειδίκευσης έχουμε προχωρήσει σε δύο
προσκλήσεις

προϋπολογισμού

δημόσιας

δαπάνης

6,2

εκατομμυρίων ή ποσοστό 20,7% του άξονα, και έχουμε κάνει δύο
εντάξεις

με

προϋπολογισμό

5,7

εκατομμυρίων,

και

οι

οποίες

ανέρχονται σε ποσοστό του 20%, του 19% της δημόσιας δαπάνης
του άξονα.
Σε αυτόν τον άξονα έχουμε δύο έργα που έχουμε… τα δύο
έργα που έχουμε εντάξει σε αυτόν τον άξονα είναι το Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό

Ινστιτούτο

και

το

Γεωδυναμικό

Ινστιτούτο

Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Για το τελευταίο έργο, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, θα σας
παρουσιάσουμε τώρα ένα σχετικό slide show.
ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ: Τώρα, ας πάμε να δούμε την ενεργοποίηση του
Προγράμματός μας στον άξονα προτεραιότητας 2. Στον άξονα
προτεραιότητας 2, ο οποίος αφορά στη διάδοση και ανάπτυξη
καινοτόμων προϊόντων με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνίας, και με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης τα 40
εκατομμύρια ευρώ, έχουμε προχωρήσει στην εξειδίκευση τεσσάρων
δράσεων συνολικής δημόσιας δαπάνης κοντά στα 29 εκατομμύρια
ευρώ ή ποσοστό 72% της δημόσιας δαπάνης του άξονα. Στο
πλαίσιο αυτής της εξειδίκευσης έχουμε προχωρήσει στην έκδοση
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τριών προσκλήσεων που αντιστοιχούν στο 70% της δημόσιας
δαπάνης του άξονα, ενώ έχουμε προχωρήσει και σε δύο εντάξεις με
προϋπολογισμό είκοσι πέντε… περίπου στα 26 εκατομμύρια ευρώ,
και ποσοστό που αντιστοιχεί στο 64% της δημόσιας δαπάνης του
άξονα.
Τα δύο έργα που έχουμε εντάξει στο πλαίσιο αυτού του
άξονα,

είναι

τηλεματικής

τα

έργα

του

ενημέρωσης

ηλεκτρονικού

του

εισιτηρίου

επιβατικού

κοινού,

και
τα

της

οποία

υλοποιούνται από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών.
Επίσης και για αυτό… για το έργο της τηλεματικής, έχουμε
επίσης άλλο ένα slide show, το οποίο θα θέλαμε να μοιραστείτε
μαζί μας.
ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ:

Συνεχίζουμε.

προτεραιότητας

3,

ο

Ας

δούμε

οποίος

τώρα

αφορά

στον

άξονα

ουσιαστικά

την

επιχειρηματικότητα, την τόνωση της επιχειρηματικότητας, και με
προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης τα 132 εκατομμύρια ευρώ,
σήμερα

προτείνουμε

για

εξειδίκευση

την

πρώτη

μας

δράση,

προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αφορά στη
μεταφορά πόρων από το Επιχειρησιακό μας Πρόγραμμα, στο
Ταμείο Επιχειρηματικότητας.
Στον
εξειδικεύσει

άξονα
τρεις

προτεραιότητας
δράσεις.

4,

Μάλιστα,

μέχρι
οι

στιγμής
δύο

έχουμε

από

αυτές

εξειδικεύτηκαν ήδη από την 1 η Επιτροπή Παρακολούθησης το 2015.
Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορούμε να

προχωρήσουμε σε έκδοση

προσκλήσεων και βέβαια σε καμιά περίπτωση

εντάξεις, καθώς

υπάρχει αυτή η αργοπορία, υπήρξε η αργοπορία έγκρισης του
ΚΕΝΑΚ, και αυτή τη στιγμή λείπει το εργαλείο το οποίο θα
υπολογίσει την ενεργειακή αναβάθμιση των επεμβάσεων που θα
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γίνονται στα κτίρια. Μέχρι να έρθει η έγκριση αυτού του εργαλείου,
δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε κάποια ένταξη ή πρόσκληση.
Στον άξονα προτεραιότητας 5, ο οποίος αφορά την κλιματική
αλλαγή, αλλά και την πρόληψη και τη

διαχείριση κινδύνων από

φυσικές καταστροφές, και ο οποίος έχει συνολικό προϋπολογισμό
δημόσιας δαπάνης τα 95,6 εκατομμύρια ευρώ, μέχρι σήμερα έχουμε
εξειδικεύσει

τρεις

δράσεις,

συνολικής

δημόσιας

δαπάνης

86,5

εκατομμυρίων ευρώ, ή ποσοστού 90,5% της συνολικής δημόσιας
δαπάνης του άξονα.
Στο πλαίσιο αυτής της εξειδίκευσης έχουμε εκδώσει δύο
προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 85 εκατομμυρίων ευρώ,
που αντιστοιχεί στο 89% της δημόσιας δαπάνης του άξονα. Και
έχουμε

προχωρήσει

σε

17

εντάξεις

πράξεων,

με

συνολικό

προϋπολογισμό τα 68 εκατομμύρια ευρώ.
Στον άξονα προτεραιότητας 6, ο οποίος αφορά τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής στο αστικό περιβάλλον, με προϋπολογισμό τα
155,5 εκατομμύρια ευρώ, έχουμε προχωρήσει στην εξειδίκευση
έντεκα δράσεων, με προϋπολογισμό 171 εκατομμύρια ευρώ ή
ποσοστό 110% της δημόσιας δαπάνης του άξονα. Έχουμε εκδώσει
12 προσκλήσεις με συνολικό προϋπολογισμό τα 160 εκατομμύρια
ευρώ ή ποσοστό 102% της δημόσιας δαπάνης του άξονα. Και
έχουμε προχωρήσει σε 35 εντάξεις, των οποίων ο προϋπολογισμός
αγγίζει το 57% της δημόσιας δαπάνης του άξονα.
Στον άξονα προτεραιότητας 7, ο οποίος αφορά τις μεταφορές
στην

Περιφέρεια

Αττικής,

με

συνολική

δημόσια

δαπάνη

168

εκατομμύρια ευρώ περίπου, έχουμε προχωρήσει στην εξειδίκευση
τεσσάρων δράσεων, με προϋπολογισμό που ανέρχεται στο 84% της
δημόσιας δαπάνης του άξονα. Στο πλαίσιο της εξειδίκευσης αυτής
έχουμε προχωρήσει σε τέσσερις προσκλήσεις, με προϋπολογισμό
που ανέρχεται στο 78% της δημόσιας δαπάνης του άξονα, και σε
τρεις εντάξεις, με προϋπολογισμό, με συνολικό προϋπολογισμό που
ανέρχεται στο 55% της δημόσιας δαπάνης του άξονα.
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Στον άξονα προτεραιότητας 9, ο οποίος χρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και αφορά την προώθηση της
κοινωνικής

ένταξης,

διασφάλιση

της

καταπολέμηση

κοινωνικής

προϋπολογισμό
προχωρήσει

την

265

στην

συνοχής,

εκατομμυρίων
εξειδίκευση

της

και

ο

οποίος

ευρώ

17

φτώχειας

και

έχει

περίπου,

δράσεων,

με

τη

έναν

έχουμε
συνολικό

προϋπολογισμό που αγγίζει το 55% της δημόσιας δαπάνης του
άξονα.

Έχουμε

προϋπολογισμού

εκδώσει
δημόσιας

20
δαπάνης

προσκλήσεις

συνολικού

στο

συνολικής

54%

της

δημόσιας δαπάνης του άξονα. Και έχουμε προχωρήσει σε 172
εντάξεις πράξεων με συνολικό προϋπολογισμό 126 εκατομμύρια
ευρώ ή ποσοστό 47,63% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του
άξονα.
Εδώ πέρα μπορείτε να καταλάβετε την ιδιαιτερότητα που έχει
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, οι κοινωνικές δράσεις. Βλέπετε
πόσο μεγάλο αριθμό εντάξεων έχουμε και άρα καταλαβαίνετε και
πόσο μεγάλο φόρτο διαχειριστικό χρειάζονται αυτές οι δράσεις.
Σαν

μία

Διαχειριστική

Αρχή

που

στην

προηγούμενη

προγραμματική περίοδο είχαμε, ήμασταν στοχευμένοι σε έργα
υποδομής, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή για εμάς, αλλαγή
ουσιαστικά

οργανωσιακής

κουλτούρας

και

απόκτησης

σύντομα

εμπειρίας, για να τα καταφέρουμε, και θεωρούμε ότι έχουμε πάει
μέχρι στιγμής αρκετά καλά.
Τώρα, στον άξονα προτεραιότητας 10, ο οποίος αφορά την
ανάπτυξη, αναβάθμιση στοχευμένων κοινωνικών υποδομών και
υποδομών
δράσεων

υγείας,

έχουμε

συνολικής

προχωρήσει

δημόσιας…

στην

εξειδίκευση

προϋπολογισμού

οκτώ

συνολικής

δημόσιας δαπάνης 42 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε εκδώσει 8
προσκλήσεις, με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης που αγγίζει τα
29 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε προχωρήσει και σε 8 εντάξεις, με
συνολικό προϋπολογισμό τα περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ.
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Τέλος, στον άξονα προτεραιότητας 11, ο οποίος αφορά στην
ανάπτυξη και αναβάθμιση στοχευμένων υποδομών εκπαίδευσης,
και

με

προϋπολογισμό

προχωρήσει

στην

τα

66,5

εξειδίκευση

3

εκατομμύρια
δράσεων,

ευρώ,

με

έχουμε

προϋπολογισμό

δημόσιας δαπάνης που ανέρχεται στο 92% του άξονα. Έχουμε
εκδώσει 2 προσκλήσεις με προϋπολογισμό που ανέρχεται στο 80%
της δημόσιας δαπάνης του άξονα. Και έχουμε προχωρήσει σε 10
εντάξεις πράξεων με συνολικό προϋπολογισμό τα 41 εκατομμύρια
ευρώ ή το 62% της δημόσιας δαπάνης του άξονα.
Τώρα, στη σημερινή συνεδρίαση προτείνουμε για εξειδίκευση
δύο

δράσεις,

σε

δύο

διαφορετικούς

άξονες,

με

συνολικό

προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης τα 55,09 εκατομμύρια ευρώ. Η
πρώτη δράση αφορά στον άξονα προτεραιότητας 3 και αφορά τη
σύσταση

Ταμείου

Επιχειρηματικότητας.

Ουσιαστικά

γίνεται

εκχώρηση πόρων στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας. Σκοπός της
σύστασης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας είναι η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της
πρόσβασης αυτών σε χρηματοδότηση. Η στήριξη του Ταμείου
βέβαια

βασίζεται

όπως

οφείλεται,

σε

μια

εκ

των

προτέρων

αξιολόγηση που έχει γίνει ήδη.
Το Ταμείο θα συνεπενδύει μαζί με τράπεζες σε χρηματοδοτικά
μέσα,

προκειμένου

να

παρέχονται

στις

επιχειρήσεις

δανειακά

προϊόντα με ευνοϊκούς όρους.
Δυνητικός δικαιούχους εδώ, μοναδικός δυνητικός δικαιούχος,
είναι το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.
Η έκδοση της πρόσκλησης αναμένεται περί τα τέλη του
Δεκεμβρίου που μας έρχεται.
Τώρα, η επόμενη νέα δράση προς εξειδίκευση, είναι στον
άξονα προτεραιότητας 10, αφορά την επέκταση και αναβάθμιση
υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες. Στόχος
της

είναι

υποδομών

η

ενίσχυση

κοινωνικής

και

η

ενδυνάμωση

φροντίδας

των

των

Δήμων

υπηρεσιών και
της

Περιφέρειας
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Αττικής.

Ενδεικτικές

κατηγορίες

δράσεων

είναι

οι

εργασίες

βελτίωσης της φυσικής προσβασιμότητας των κτιρίων που έχουν
κοινωνικό ενδιαφέρον, η προμήθεια εξοπλισμού, ενίσχυση της
παροχής των υπηρεσιών που παρέχονται, καθώς και η προμήθεια
ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία της δομής.
Πάντα μιλάμε για δομές κοινωνικού ενδιαφέροντος. Δομές οι οποίες
είναι κάτω από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων.
Δυνητικοί

δικαιούχοι

εδώ

πέρα

είναι

όλοι

οι

Δήμοι

της

Περιφέρειας Αττικής. Κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλλει μία πρόταση
για

το

σύνολο

των

δομών

που

θέλει

να

αναβαθμίσει.

Ο

προϋπολογισμός ανά πρόταση είναι ως 60.000 € για Δήμους με
πληθυσμό μέχρι 30.000 κατοίκους, έως 70.000 € για Δήμους με
πληθυσμό ως 60.000 κατοίκους, και ως 100.000 € για Δήμους με
πληθυσμό από 60.000 και πάνω.
Η πρόσκληση αυτή αναμένεται περί τα τέλη του ερχόμενου
Δεκεμβρίου.
Μαζί με την εξειδίκευση, έχουμε υποβάλλει προς έγκριση στην
Επιτροπή και τα κριτήρια αξιολόγησης για τις δύο δράσεις. Και οι
δύο

δράσεις

θα

αξιολογηθούν

με

τη

διαδικασία

της

άμεσης

αξιολόγησης.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον κύριο Σπηλιώτη.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ: Υπάρχει άλλη μία. Θα με υποστείτε για λίγο ακόμα.
Ουσιαστικά εδώ πέρα θα σας παρουσιάσω εν τάχει πράγματα
τα οποία ήδη έχουν ειπωθεί και από τον κύριο Ιακωβίδη και από
τον κύριο Δρόση. Αφορά την αναθεώρηση του Επιχειρησιακού
Προγράμματός μας, η οποία ήταν μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε
από το καλοκαίρι και για εμάς σαν Διαχειριστικές Αρχές τελείωσε
πριν κάποιες εβδομάδες.
Τώρα,
προσαρμογής

ας
για

δούμε,
το

το

2016,

στη

έτος

2017,

η

διαδικασία
Ευρωπαϊκή

τεχνικής
Επιτροπή

αναθεώρησε τις συνολικές χορηγήσεις για κάθε κράτος μέλος για
34
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την περίοδο επτά – είκοσι, στο πλαίσιο του στόχου… δεκαεπτά είκοσι, στο πλαίσιο του στόχου επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση, εφαρμόζοντας τη μέθοδο κατανομής με βάση τα
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία.
Έτσι προέκυψε μια πρόσθετη κατανομή πόρων από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 4 δισεκατομμυρίων ευρώ

προς τις χώρες

μέλη. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η αύξηση των διαθέσιμων πόρων για
την Ελλάδα κατά 971 εκατομμύρια ευρώ. Για την περίοδο 20172020.
Βάσει των ανωτέρω, η παρούσα αναθεώρηση αφορά κυρίως
την τεχνική προσαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική
2014-2020,

για

την

προσθήκη

αυτών

των

νέων

πόρων

που

αντιστοιχούν στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής.
Πιο αναλυτικά, οι βασικές κατευθύνσεις της αναθεώρησης του
Επιχειρησιακού μας Προγράμματος είναι: η τεχνική προσαρμογή
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική με την προσθήκη των
νέων χρηματοδοτικών πόρων. Οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο
πλαίσιο επίδοσης τόσο των οικονομικών δεικτών στους άξονες που
κατανέμονται οι πρόσθετοι πόροι, όσο και στους δύο άξονες του
Ευρωπαϊκού

Κοινωνικού

Ταμείου,

στους

οποίους

γίνονται

σημαντικές αλλαγές στους δείκτες, αλλά και προσθήκες νέων
επενδυτικών προτεραιοτήτων. Και τέλος, αλλαγές με προσθήκες
νέων

επενδυτικών προτεραιοτήτων, νέων ειδικών στόχων και

δεικτών,

στους

θεματικούς

στόχους

8

και

9,

οι

οποίοι

Στον

άξονα

χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Οι

πρόσθετοι

πόροι

κατανέμονται

ως

εξής.

προτεραιότητας 6, ο οποίος αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
στο αστικό περιβάλλον, κατανέμονται πρόσθετοι πόροι ύψους 1,4
εκατομμύρια ευρώ. Και στον άξονα προτεραιότητας 9, ο οποίος
αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας και τη διασφάλιση της
κοινωνικής συνοχής, κατανέμονται πρόσθετοι πόροι πάνω από 26
εκατομμύρια ευρώ.
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Εδώ

πέρα

μπορούμε

να

δούμε

σε

ποιες

επενδυτικές

προτεραιότητες συγκεκριμένα κατανέμονται οι πρόσθετοι πόροι.
Έτσι, στον άξονα 6 κατανέμονται στην επενδυτική προτεραιότητα
6Α, η οποία αφορά τα στερεά απόβλητα, ενώ στον άξονα 9
κατανέμονται σχεδόν σε όλες τις επενδυτικές προτεραιότητες του
άξονα.
Τώρα, τροποποιήσεις που

(…) στο πλαίσιο επίδοσης. Στον

άξονα προτεραιότητας 6 τροποποιείται ο οικονομικός δείκτης ως
προς τον στόχο για το 2023, καθώς ήρθαν πρόσθετοι πόροι,
αυξάνεται και ο δείκτης που πρέπει να επιτευχθεί.
Επίσης, τροποποιείται και προσαυξάνεται η τιμή στόχος του
δείκτη

εκροών της

επενδυτικής

προτεραιότητας

6Α, ο

οποίος

συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης του άξονα.
Στον άξονα προτεραιότητας… στους άξονες προτεραιότητας 8
και 9 αντικαταστάθηκε ο δείκτης εκροών του πλαισίου επίδοσης
λόγω αντικατάστασης του συγκεκριμένου δείκτη στην επενδυτική
προτεραιότητα 8.3.
Τροποποιείται ο οικονομικός δείκτης πλαισίου επίδοσης για
τον άξονα προτεραιότητας 9 ως προς τον στόχο για το 2023, αφού
πλέον έχουμε πρόσθετους πόρους.
Και

επίσης

γίνονται

σημαντικές

αλλαγές

στους

δείκτες

πλαισίου επίδοσης που αφορούν είτε την προσθήκη δεικτών, είτε
την εξ ολοκλήρου αντικατάσταση δεικτών με νέους δείκτες.
Βέβαια
ενεργοποίηση,

πίσω
αλλά

από

όλα

αυτά,

και

και

την

αναθεώρηση

την
του

εξειδίκευση,

την

Προγράμματος,

κρύβεται αρκετή δουλειά από όλα τα στελέχη της Διαχειριστικής, τα
οποία θα πρέπει να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον κύριο Σπηλιώτη και
ενισχύουμε την τελευταία του αναφορά για πολλές ευχαριστίες σε
όλο το στελεχιακό team της ΕΥΔΕΠ.
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Συνεχίζουμε με την κυρία Ντότσικα, στέλεχος της Μονάδας Α’
της ΕΥΔΕΠ, σε σχέση με τη στρατηγική για την πληροφόρηση και
επικοινωνία. Σωστά;

Και την κυρία Μαυρογονάτου, στέλεχος της

Μονάδας Α’, ομοίως, που θα μας παρουσιάσουν την υλοποίηση της
στρατηγικής που προανέφερα. Την κυρία Μαυρογονάτου και την
κυρία Ντότσικα.
Α.

ΜΑΥΡΟΓΟΝ ΑΤΟΥ:

Καλημέρα.

Είμαι

η

Αλεξάνδρα

Μαυρογονάτου, στέλεχος της Μονάδας Α’, και μαζί με τη συνάδελφό
μου, την Ειρήνη την Ντότσικα, θα δώσουμε μια έτσι σύντομη
παρουσίαση της πορείας υλοποίησης της στρατηγικής για την
πληροφόρηση και την επικοινωνία, η οποία εγκρίθηκε στο γενικό
της πλαίσιο κατά την 1 η Επιτροπή Παρακολούθησης.
Πριν ξεκινήσουμε σε σχέση με την παρουσίαση των δράσεων
που έγιναν εντός του 2017, θα θέλαμε να κάνουμε μια
υπενθύμιση

των

βασικών

στοιχείων

για

αυτή

την

σύντομη

στρατηγική

επικοινωνίας.
Είναι

καταρχάς

μια

κανονιστική

υποχρέωση

του

Προγράμματός μας, που απορρέει από τον Γενικό Κανονισμό των
Ταμείων. Είναι ευθύνη της κάθε Διαχειριστικής Αρχής να εκπονεί
και υλοποιεί αυτή τη στρατηγική. Εγκρίνεται από την Επιτροπή
Παρακολούθησης, κάτι το οποίο στην περίπτωση του ΠΕΠ Αττικής
έγινε κατά τη διάρκεια της 1 η ς συνεδρίασής της. Και από εκεί και
πέρα είναι υποχρέωση της Διαχειριστικής Αρχής να ενημερώνει σε
κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής την πρόοδο υλοποίησης αυτής της
στρατηγικής.
Στόχοι τώρα της στρατηγικής. Διακρίνεται σε δύο γενικές
κατηγορίες. Είναι οι γενικοί στόχοι, που ορίζονται ουσιαστικά από
τον Κανονισμό των Ταμείων, τον Γενικό Κανονισμό των Ταμείων,
και

υπάρχουν

και

ειδικοί

στόχοι

οι

οποίοι

απορρέουν

και

συνδέονται με το ειδικότερο περιεχόμενο του κάθε Προγράμματος.
Ο γενικός στόχος, όπως βλέπετε και στη διαφάνεια, έχει να
κάνει με τη διαρκή και άμεση ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων
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σε

σχέση

με

τις

ευκαιρίες

χρηματοδότησης,

και

επίσης

δημοσιοποίηση προς τους πολίτες της Ένωσης, στην προκειμένη
περίπτωση

των

επιτεύγματα

κατοίκων

των

της

Ταμείων

Αττικής,

και

της

για

το

πολιτικής

ρόλο

και

συνοχής

τα
της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι ειδικοί στόχοι τώρα της στρατηγικής μας επικοινωνίας,
έχουν να κάνουν, όπως σας είπα, με το ειδικότερο περιεχόμενο του
Προγράμματός

μας,

και

διακρίνονται

σε

τέσσερις

βασικούς

πυλώνες. Σε δράσεις οι οποίες σχετίζονται με τη στρατηγική
έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας, με τις δράσεις του ΕΚΤ, με
δράσεις πιο κλασικού τύπου του ΕΤΠΑ, που έχουν να κάνουν με τη
βελτίωση

της

ποιότητας

ζωής

και

την

προστασία

του

περιβάλλοντος, και φυσικά με τις δράσεις για τη βιώσιμη αστική
ανάπτυξη.
Βασικά στοιχεία τώρα για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τη
στρατηγική επικοινωνίας, είναι να προσδιορίσουμε το κοινό στο
οποίο απευθύνεται. Στην προκειμένη περίπτωση είναι οι δυνητικοί
δικαιούχοι, οι δικαιούχοι του προγράμματος, και ευρύτερα το κοινό
της Αττικής.
Και επίσης να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε και τα βασικά
μέσα

επικοινωνίας

που

θα

αξιοποιήσουμε

προκειμένου

να

υλοποιηθεί αυτή η στρατηγική.
Κύρια μέσα επικοινωνίας είναι όπως βλέπετε, η ιστοσελίδα
μας. Το ξέρετε ούτως ή άλλως εσείς οι οποίοι είστε δικαιούχοι του
προγράμματος.
Υπάρχουν

Υπάρχουν

newsletters ,

οι

εκδηλώσεις

σεμινάρια,

σαν

ενημερωτικοί

τη

σημερινή.

οδηγοί,

μέσα

μαζικής ενημέρωσης, social media. Είναι το βασικό πλέγμα μέσων
επικοινωνίας

που

έχουμε

επιλέξει

για

να

μπορέσουμε

να

προμοτάρουμε το πρόγραμμά μας και τις δράσεις του.
Στην προηγούμενη, στη 2 η Επιτροπή Παρακολούθησης, η
οποία έγινε τον Οκτώβριο του 2016, εγκρίθηκε ο συγκεκριμένος
προγραμματισμός ενεργειών που θα έπρεπε να υλοποιηθούν εντός
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του ’17. Σε σχέση λοιπόν με αυτόν τον πίνακα, η συνάδελφός μου,
η

Ειρήνη

η

Ντότσικα,

παρουσιάσει

τις

θα

σας

ενέργειες

δείξει

τις

οποίες

στη

συνέχεια,

τελικά

θα

σας

καταφέραμε

και

εκπονήσαμε.
Ε. ΝΤΟΤΣΙΚΑ: Πριν ένα χρόνο περίπου, τον Οκτώβριο του 2016,
πραγματοποιήθηκε

η

2η

συνεδρίαση

της

Επιτροπής

Παρακολούθησης του Προγράμματός μας, στο Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης.

Εκεί

παρουσιάστηκε

Προγράμματος,

η

στρατηγική

η

εξειδίκευση

επικοινωνίας,

σε
το

δράσεις
πλάνο

του

δράσης

σχετικά με τη διαφάνεια. Παρόντες ήταν φυσικά τα μέλη της
Επιτροπής

και

προσκεκλημένοι

εκπρόσωποι

φορέων

της

Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, συλλογικοί φορείς και κλαδικά
Επιμελητήρια.
Τον Απρίλιο του ’17 πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με θέμα την
εφαρμογή των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Αττικής, στο Ίδρυμα Μιχάλης
Κακογιάννης. Στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των
προτάσεων στο Πρόγραμμά μας με σκοπό οι δυνητικοί δικαιούχοι
να ενημερωθούν και να λύσουν τυχόν απορίες και να βοηθηθούν
γενικότερα

στην

υποβολή

των

προτάσεών

τους,

αναλύθηκαν

διάφορα θέματα, όπως οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των
αστικών Αρχών και της Διαχειριστικής Αρχής, το κανονιστικό και
θεσμικό πλαίσιο που αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των
ΟΧΕ, η εμπειρία από ευρωπαϊκές και εθνικές πρωτοβουλίες, οι
προϋποθέσεις ένταξης των έργων στις ΟΧΕ, οι απαιτήσεις για το
σχέδιο δράσης και το σύστημα διακυβέρνησης, αναλύθηκαν τα
κριτήρια αξιολόγησης. Συμμετείχαν στελέχη της Υπηρεσίας μας, της
ΕΥΘΥ, και σύμβουλοι εξειδίκευσης για τις ΟΧΕ.
Τον Μάιο του ’17 συμμετείχαμε για πρώτη φορά στο Europe in
my Region, με ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες για
δωρεάν

περιήγηση

στην

Έκθεση

Documenta

14,

η

οποία

φιλοξενούταν εκείνο το διάστημα στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης
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Τέχνης, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα
πολιτισμού που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμά μας την
προηγούμενη περίοδο.
Θα παρακαλούσα να δούμε το πρώτο βίντεο σχετικά με την
περιήγηση.
ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ε. ΝΤΟΤΣΙΚΑ: Λοιπόν, μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα
συνεχίζουμε.
Τον Ιούνιο
Ακρόπολης,

στο

Πρόγραμμα

του ’17 πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο

της

δημόσιας

Επιχειρηματικότητα,

Μουσείο

διαβούλευσης

Κοινωνία,

της

για

Ανάπτυξη

το
και

Καινοτομία, Ημερίδα με θέμα: Η Αττική Επιχειρεί. Αναπτύχθηκαν
θέματα

σχετικά

με

την

εξωστρέφεια,

τη

χρηματοδότηση,

την

καινοτομία, την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα,
τη στήριξη νεοφυούς επιχειρηματικότητας, και παρουσιάστηκαν
καλές πρακτικές.
Συμμετείχαν διάφοροι φορείς επιχειρηματικότητας, ο ΣΕΒ, ο
ΕΒΕΑ,

ο

Σύνδεσμος

Επικοινωνιών,

θεσμοί

της

Επιχειρήσεων
γαλάζιας

Πληροφόρησης

οικονομίας,

ομιλητές

και
με

εμπειρία στο πεδίο νεοφυούς επιχειρηματικότητας, και διάφοροι
άλλοι φορείς, όπως θα δούμε στο δεύτερο βιντεάκι, που αφορά την
Ημερίδα αυτή.
ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ε. ΝΤΟΤΣΙΚΑ: Τον Σεπτέμβριο του 2017 εκδόθηκε από την ΕΥΔΕΠ
πρακτικός
δικαιούχους

Οδηγός

πληροφόρησης

συγχρηματοδοτούμενων

και

επικοινωνίας

έργων

του

για

τους

Προγράμματος

Αττικής ’14-’20, κατ’ εφαρμογή του Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ
2014-2020.
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Ο

Οδηγός

αναφέρεται

σε

θέματα

πληροφόρησης

και

επικοινωνίας, όπως αυτά ορίζονται στον εν λόγω Επικοινωνιακό
Οδηγό, και συγκεκριμένα παρέχει στους δικαιούχους οδηγίες και
συστάσεις σχετικά με την ιστοσελίδα τους, τις πινακίδες, την αφίσα,
την έντυπη επικοινωνία, τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μηνύματα.
Από τον Οκτώβριο του ’17 η Υπηρεσία εκδίδει σε μηνιαία
βάση newsletters , στα οποία μπορεί κάποιος να

βρει νέα που

αφορούν την Υπηρεσία, μικρές παρουσιάσεις έργων, πράξεων, που
έχουν ενταχθεί και ήδη υλοποιούνται, με φωτογραφίες, συνεντεύξεις
και

τα

λοιπά,

αλλά

και

πληροφορίες

για

δράσεις

που

ένα

βασικό

μέσο

προγραμματίζεται να υλοποιηθούν.
Η

ηλεκτρονική

ενημέρωσης

όλων

δημοσίευση
των

αποτελεί

δυνητικών

δικαιούχων

για

τις

χρηματοδοτικές δυνατότητες που προσφέρει το Πρόγραμμά μας.
Αναρτώνται οι προσκλήσεις στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας
μας, αλλά και στο espa.gr, όπως επίσης αναρτάται και κατάλογος
των ενταγμένων πράξεων.
Παράλληλα, στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας υπάρχουν
σύνδεσμοι για το espa.gr, τη Διαύγεια, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα, το Social Attica που
θα σας αναλυθεί σε επόμενη παρουσίαση, το Europe in my Region,
την Περιφέρεια Αττικής και διάφορα άλλα, τις καταγγελίες σχετικά
με

συγχρηματοδοτούμενες

πράξεις,

καθώς

και

σύνδεσμοι

κοινοποίησης περιεχομένου στα social media.
Επίσης, στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων συλλέγονται από
τους δυνητικούς δικαιούχους ερωτήματα και αναρτώνται στη σελίδα
μας συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις ώστε να βοηθηθούν στην
υποβολή των προτάσεών τους.
Εδώ παρουσιάζονται οι ενέργειες δημοσιότητας για το έτος
2018. Όπως βλέπετε, η ιστοσελίδα παραμένει το βασικό εργαλείο
για τη συνεχή ενημέρωση των δράσεων του προγράμματος, το
οποίο θα συμπληρωθεί από το νεοσύστατο Γραφείο Πληροφόρησης.
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Θα γίνουν επίσης ημερίδες και εκδηλώσεις σαν τη σημερινή. Θα
εκδώσουμε και νέα newsletters , όπως ήδη έχουμε ξεκινήσει. Στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης υπάρχουν ανακοινώσεις προσκλήσεων,
στον τύπο και στους διαδικτυακούς τόπους. Προγραμματίζεται στο
δεύτερο

εξάμηνο

του

’18

ραδιοφωνικό

μήνυμα

προβολής

του

προγράμματος.
Στα

social

media

υπάρχουν

επίσης

να

ανακοινώσεις

προσκλήσεων και λοιπές ανακοινώσεις.
Η

έρευνα

κοινού,

πραγματοποιήσουμε

η

στο

οποία

δεν

δεύτερο

καταφέραμε

εξάμηνο

του

να
’17,

προγραμματίζεται να υλοποιηθεί στο δεύτερο εξάμηνο του ’18.
Και φυσικά συμμετέχουμε στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με την ανάρτηση της σημαίας κάθε Μάιο, κάθε χρόνο.
Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:

Ευχαριστούμε

ιδιαιτέρως

την

κυρία

Μαυρογονάτου και την κυρία Ντότσικα.
Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στο Social Attica, ως εργαλείο
παρακολούθησης

των

δράσεων

του

ΕΚΤ,

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος, θα δείτε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιντεάκι για δύο
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, στο Χαλάνδρι και στο Γαλάτσι, μια
επιτυχημένη μετάβαση κατά τη γνώμη μας, στο 2014-2020, στα
πλαίσια της εναρμόνισης. Χαρείτε το.

Και μετά θα ακολουθήσει η

κυρία Πέλκα, το στέλεχος Μονάδας Β2.
ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Η κυρία Πέλκα παρακαλώ.
Ε. ΠΕΛΚΑ: Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Πέλκα Ευαγγελία, είμαι
στέλεχος της Μονάδας Β2 του Προγράμματος της Περιφέρειας
Αττικής,

η

οποία

ασχολείται

κυρίως

με

δράσεις

ΕΚΤ

συγκεκριμένα δράσεις κοινωνικής ένταξης.
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Θα

αναφερθώ

στην

παρουσίασή

μου

στο

πληροφορικό

σύστημα παρακολούθησης δομών κοινωνικής ένταξης, στο Social
Attica, πολύ γνωστό για όλους τους δικαιούχους των πράξεών μας,
καθώς και για τους ωφελούμενους αυτών των δράσεων.
Για την καλύτερη παρακολούθηση και ομαλή υλοποίηση των
πράξεων,

δημιουργήθηκε

η

πλατφόρμα

παρακολούθησης

των

δομών κοινωνικής ένταξης socialattica .gr. Το site αυτό στοχεύει
στη δικτύωση και διασύνδεση των πολιτών με τις δομές και τις
δράσεις κοινωνικής ένταξης που παρέχουν, και παράλληλα στοχεύει
στην

ενεργοποίηση

των

τελικών

δικαιούχων

των

δομών

στο

σύστημα, ώστε να ενημερώσουν τα στοιχεία που αφορούν τον
φορέα

τους

και

να

καταγράψουν

την

καθημερινή

τους

δραστηριότητα.
Θα

ήθελα

να

επισημάνω

ότι

το

συγκεκριμένο

εργαλείο

αποτελεί ένα διαδραστικό πληροφοριακό σύστημα και κινείται σε
δύο παράλληλες κατευθύνσεις. Η μία είναι που θέλει να φέρει σε
επικοινωνία τους ωφελούμενους των πράξεων με τις υπάρχουσες
και διαθέσιμες δομές, με τις υπηρεσίες τους, και κατά δεύτερον,
τους τελικούς δικαιούχους των πράξεων που υλοποιούν αυτές τις
δομές

κοινωνικής

ένταξης,

με

την

Διαχειριστική

Αρχή

της

Περιφέρειας Αττικής και αντιστρόφως τη Διαχειριστική Αρχή της
Περιφέρειας Αττικής με τους δικαιούχους των πράξεων.
Στην αρχική σελίδα του Social Attica αν θα μπούμε, βλέπουμε
έναν διαδραστικό χάρτη. Μπορούμε αυτή τη στιγμή να μπούμε λίγο
on line για να το δούμε κιόλας.
Ο

υποψήφιος

ωφελούμενος

με

το

που

θα

μπει

στη

συγκεκριμένη αρχική σελίδα του Social Attica, μπορεί να μπει στις
διάφορες Περιφερειακές Ενότητες και να εντοπίσει ανά γεωγραφική
περιοχή τις διαθέσιμες και υπάρχουσες δομές κοινωνικής ένταξης.
Όπως βλέπουμε, υπάρχουν ταμπελάκια με κάποια λογότυπα
επάνω,

που

υποδεικνύουν

το

είδος

της

υπηρεσίας

που

προσφέρουν. Ας πούμε με το σηματάκι συν, υποδεικνύει ότι
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υπάρχει

Κοινωνικό

μαχαιροπίρουνου,

Φαρμακείο.

υποδεικνύει

ότι

Με

το

υπάρχει

σηματάκι

του

συσσίτιο.

Και

αντιστοίχως υπάρχουν τα Κέντρα Διημέρευσης και Φροντίδας,
υπάρχουν τα Κοινωνικά Παντοπωλεία.
Όταν λοιπόν ο ωφελούμενος θελήσει να μπει μέσα στο… να
πάει σε κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία, μπαίνει στο «θέλω να
βρω», και βρίσκει τη λίστα με όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες που
παρέχονται μέσα από τις δομές κοινωνικής ένταξης. Μπορεί να
επιλέξει την υπηρεσία που τον ενδιαφέρει και στη συνέχεια στο
μενού επιλογή περιοχής, μπορεί να επιλέξει την περιοχή στην
οποία θέλει να αναζητήσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
Πέραν τούτου, πιο κάτω, υπάρχει και το πολύ ενδιαφέρον
μενού που λέει «θέλω να πάω», και γράφει τη συγκεκριμένη
διεύθυνση στην οποία βρίσκεται ο υποψήφιος ωφελούμενος, και
βάζοντας τη διεύθυνσή του βρίσκει όλες τις κοντινές δομές, οι
οποίες βρίσκονται κοντά στη διεύθυνσή του, και στη συνέχεια
πατώντας

«οδηγίες

πρόσβασης»,

βγαίνει

ένας

ενεργός

διαδραστικός χάρτης που του δίνει όλες τις οδηγίες για να πάει
στην υπηρεσία η οποία τον ενδιαφέρει.
Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα μέσα, αν ο ωφελούμενος έχει
τη δυνατότητα πρόσβασης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως
στο messenger του facebook, να μπει στο σχετικό chatbox και να
αναζητήσει με λέξεις κλειδιά ή φράσεις, αυτό που τον ενδιαφέρει και
να πάρει όλες τις σχετικές οδηγίες.
Επίσης, το εργαλείο αυτό αποτελεί ένα εργαλείο ενημέρωσης
και επικοινωνίας των υπεύθυνων των δομών κοινωνικής ένταξης.
Υπάρχει η σελίδα η οποία ονομάζεται «Επικοινωνήστε μαζί μας». Ο
εκάστοτε υπεύθυνος της πράξης μπορεί να βάλει τα στοιχεία
επικοινωνίας μαζί του, να βάλει το σχετικό ερώτημα, να θέσει το
ερώτημα το οποίο τον απασχολεί για την υλοποίηση της δράσης
του. Στη συνέχεια η Διαχειριστική Αρχή και η ομάδα των στελεχών
που ασχολούνται με το σχετικό site, συλλέγει όλες αυτές τις
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ερωτήσεις και απαντά με δύο διαφορετικούς τρόπους. Με απευθείας
e

mail

στο

συγκεκριμένο

δικαιούχο

της

πράξης,

και

επίσης

συλλέγοντας όλες αυτές τις ερωτήσεις ανεβάζει σε τακτά χρονικά
διαστήματα

έγγραφα

με

ερωτοαπαντήσεις

για

να

καλύπτονται

οριζόντια και οι υπόλοιπες πράξεις.
Επίσης, υπάρχει το μενού με τις ανακοινώσεις. Είναι ένα
εργαλείο με το οποίο επικοινωνεί η Διαχειριστική Αρχή με όλους
τους δικαιούχους των πράξεων. Στο μενού αυτό ανεβαίνουν όλα τα
σχετικά έγγραφα τα οποία περιλαμβάνουν οδηγίες για την εύρυθμη
λειτουργία

και

υλοποίηση

των

έργων.

Ανεβαίνουν

συστημικά

πρότυπα έγγραφα, τα οποία επίσης διευκολύνουν την υλοποίηση
των έργων και την αποστολή των σχετικών πληροφοριών στη
Διαχειριστική Αρχή.
Επίσης, ο κάθε δικαιούχους της πράξης, ο υπεύθυνος της
πράξης, έχει τη δυνατότητα να προσλαμβάνει μοναδικό κωδικό
πρόσβασης στο σύστημα και να έχει τη δική του ξεχωριστή σελίδα.
Σε αυτή τη δική του ξεχωριστή σελίδα ανεβάζει καθημερινά όλες τις
πληροφορίες οι οποίες αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχει. Ανά
υπηρεσία λοιπόν, το πλήθος των ωφελουμένων, το φύλο, πιθανόν
το εκπαιδευτικό του επίπεδο, και άλλα στοιχεία, τα οποία μπορούν
στη συνέχεια να αξιοποιηθούν για διάφορους σκοπούς.
Μέσα

από

όλα

αυτά

τα

στοιχεία

τα

οποία

ανεβαίνουν

καθημερινά, μπορούν να βγαίνουν οι αναφορές οι μηνιαίες, οι
οποίες απαιτούνται να αποστέλλονται στη Διαχειριστική Αρχή, μαζί
με τα δελτία δήλωσης δαπανών.
Εκτός λοιπόν του ότι η σχετική πλατφόρμα αποτελεί ένα
εργαλείο

επικοινωνίας

μεταξύ

ωφελούμενου,

δομών

και

Διαχειριστικής Αρχής, δίνει σε πραγματικό χρόνο συγκεντρωτικές
πληροφορίες και διαγράμματα, τα οποία επικαιροποιούνται on line,
για την εξέλιξη της υλοποίησης αυτών των δράσεων και το πλήθος
των παρεχόμενων υπηρεσιών και των ωφελούμενων οι οποίοι
εξυπηρετούνται.
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Εδώ σε αυτό το ραβδόγραμμα μπορούμε να δούμε στην
παρούσα χρονική στιγμή την κατάσταση των ενταγμένων δομών
ανά Περιφερειακή Ενότητα. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ας
πούμε στην Περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής έχουν ενταχθεί 37
δομές, στον Κεντρικό Τομέα έχουμε 32 ενταγμένες δομές, στο Νότιο
Τομέα 26 δομές, αλλά είναι μια δυναμική κατάσταση η οποία
συνεχώς ενημερώνεται.
Επίσης, με τα χρωματάκια αυτά μπορούμε να βλέπουμε και το
είδος

της

δομής.

Το

είδος

της

δομής

και

της

παρεχόμενης

υπηρεσίας αντίστοιχα.
Σε αυτό το διάγραμμα μπορούμε να δούμε την εξέλιξη του
πλήθους

των

ωφελουμένων

που

καλύπτονται

μέσα

από

τις

υπηρεσίες που παρέχουν όλες αυτές οι δομές. Με την πράσινη
γραμμή βλέπουμε την αυξητική πορεία αυτής της κάλυψης των
ωφελουμένων, που βλέπουμε από τον Απρίλιο του ’17 μέχρι και τον
Οκτώβριο

του 2017 το

ρυθμό

της αύξησης, με την πράσινη

καμπύλη, η οποία φαίνεται λίγο απαλή, αλλά παρ’ όλα αυτά είναι το
σύνολο.
Άμα δούμε από κάτω στις ράβδους, υπάρχει ανάλυση ανά
φύλο. Και θα μπορούσαμε να διακρίνουμε ότι με την πάροδο των
μηνών μεγαλύτερη ζήτηση για την κάλυψη των αναγκών τους
εμφανίζουν οι άντρες. Ίσως είναι λιγότερο διστακτικοί στο να
απευθυνθούν σε τέτοιους είδους υπηρεσίες.
Τώρα εδώ πέρα έχουμε την αποτύπωση μίας ρεαλιστικής
κατάστασης στη χώρα μας, με αυτές τις πίτες. Αριστερά βλέπουμε
τον μέσο όρο των ωφελουμένων ανά ημέρα και ανά υπηρεσία. Στο
πορτοκαλί χρώμα λοιπόν, στην αριστερή πίτα, διακρίνουμε ότι
μεγαλύτερη

ζήτηση

παρουσιάζει

το

Κοινωνικό

Παντοπωλείο.

Δεύτερο σε σειρά παρουσιάζει το συσσίτιο, το γαλάζιο χρώμα. Το
πράσινο χρώμα είναι δομές οι οποίες είναι ταυτόχρονα κοινωνικό
παντοπωλείο

και

συσσίτιο.

Και

στη

συνέχεια

βλέπουμε

υπόλοιπες υπηρεσίες σε μικρότερη ζήτηση.
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Στη δεξιά πίτα μπορούμε να διακρίνουμε ποιες από τις
παρεχόμενες

υπηρεσίες

των

δομών,

ξεχωριστά,

είναι

οι

πιο

δημοφιλείς. Με τα χρωματάκια αυτά λοιπόν αντίστοιχα βλέπουμε
πιο δημοφιλείς υπηρεσίες είναι η παροχή ειδών βασικής υγιεινής,
βιβλία, παιχνίδια, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη παντοπωλείου, και
γεύματα.
Οπότε λοιπόν η πλατφόρμα αυτή του Social Attica, αποτελεί
ένα

εργαλείο

το

οποίο

μας

αποτυπώνει

την

κατάσταση

της

υλοποίησης των έργων, αλλά και της παροχής υπηρεσιών από τις
δομές

κοινωνικής

ένταξης,

σε

συγκεκριμένους

αριθμούς

και

συγκεκριμένους δείκτες.
Βλέπουμε

λοιπόν

ότι

συνολικά

μέχρι

σήμερα

έχουμε

ενταγμένες 204 δομές κοινωνικής ένταξης, από τις οποίες 56 είναι
Κέντρα Κοινότητας, 53 Κοινωνικά Παντοπωλεία, 22 δομές παροχής
συσσιτίου,

39

Κοινωνικά

Ημερήσιας

Φροντίδας

Φαρμακεία,

ΑΜΕΑ,

8

25

Κέντρα

Κέντρα

Διημέρευσης

Ημερήσιας

Φροντίδας

Ηλικιωμένων.
Μέσα από αυτές τις δράσεις επίσης έχουμε πετύχει και το
στόχο

της

εργασίας

απασχόλησης.
έχουν

Περισσότερες

δημιουργηθεί

και

από

έχουν

550

νέες

θέσεις

προσληφθεί

νέοι

εργαζόμενοι στα αντίστοιχα Κέντρα Κοινότητας και δομές παροχής
βασικών αγαθών.
Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έχουν εξυπηρετηθεί μέχρι στιγμής
είναι πάνω από 110.000, από τους οποίους ξανά βλέπουμε ότι είναι
66.000 άντρες και 48.000 γυναίκες. Και παρακάτω βλέπουμε και τη
συχνότητα των υπηρεσιών ποσοστιαία οι οποίες παρουσιάζουν
ζήτηση και καλύπτονται αντιστοίχως.
Το εργαλείο αυτό λοιπόν, αποτελεί ένα πάρα πολύ χρήσιμο
εργαλείο και για τη Διαχειριστική Αρχή, και για τους ωφελούμενους,
αλλά και για τις δομές, και είναι δυναμικό, εξελίσσεται συνέχεια, και
ελπίζουμε να αποτελέσει και best practice και για άλλες δομές, και
να μας οδηγήσει σε συμπεράσματα για καλύτερες δράσεις.
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Ευχαριστούμε πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Βραβείο, θέλουμε
βραβείο.
Συνεχίζουμε

με

την

κυρία

Μαυρογονάτου,

στέλεχος

της

Μονάδας Α’, σχετικά με τις στρατηγικές χωρικής ανάπτυξης στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Α. ΜΑΥΡΟΓΟΝ ΑΤΟΥ: Γεια σας και πάλι.
Αυτή τη φορά θα δούμε μαζί την πρόοδο υλοποίησης των
στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας
Αττικής.
Καταρχάς θα ξεκινήσουμε δίνοντας μια έτσι εικόνα του τι
αφορά μια στρατηγική χωρικής ανάπτυξης.
Στο Πρόγραμμά μας έχει επιλεγεί αυτές οι στρατηγικές να
εστιάζονται αποκλειστικά στον αστικό χώρο και να υλοποιούνται
μέσω των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων. Άρα λοιπόν, το
αντικείμενο

μιας

Ολοκληρωμένης

Χωρικής

Επένδυσης,

είναι

η

υλοποίησης της στρατηγικής που έχει να κάνει με την ανάπτυξη του
αστικού χώρου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες χρηματοδότησης που
δίνουν τα Διαρθρωτικά Ταμεία.
Προς αυτό λοιπόν το σκοπό, μια πρόταση που αφορά ΟΧΕ
Βιώσιμης

Αστικής

Ανάπτυξης,

πρέπει

να

αντλεί

πόρους

από

τουλάχιστον δύο Διαρθρωτικά Ταμεία, τα οποία εμπίπτουν σε
περισσότερους

του ενός

άξονες

ή και περισσότερα του ενός

Επιχειρησιακά Προγράμματα.
Το

πλαίσιο

Ολοκληρωμένων

που
Χωρικών

διέπει

την

υλοποίηση

Επενδύσεων,

στην

αυτών

περίπτωση

των
της

Περιφέρειας Αττικής, είναι καταρχάς οι Κανονισμοί του… ο Γενικός
Κανονισμός των Ταμείων και ειδικότερο το άρθρο 36, 96, 123 και
125. Είναι ο Κανονισμός του ΕΤΠΑ, και ειδικότερα το άρθρο 7, και ο
Κανονισμός του ΕΚΤ, και ειδικότερα το άρθρο 12.
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Από εκεί και πέρα, σε εθνικό επίπεδο την υλοποίηση των
στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης διέπει ο Ν.4314 και
ειδικότερα το άρθρο 7, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Έχουν

εκδοθεί

δύο

εγκύκλιοι

από

την

Εθνική

Αρχή

Συντονισμού. Μια από την ΕΥΣΣΑ, που έχει να κάνει με το πλαίσιο
και το περιεχόμενο αυτών των στρατηγικών. Μια δεύτερη εγκύκλιος
από την ΕΥΘΥ, που έχει να κάνει με την υλοποίηση ουσιαστικά
αυτών των στρατηγικών.
Και επίσης υπάρχει το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του
ΕΣΠΑ, το οποίο θα… επηρεάζει όλη τη διαδικασία υλοποίησης των
εγκεκριμένων στρατηγικών.
Στην Περιφέρεια Αττικής η εστίαση των στρατηγικών Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης μέσω Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων,
έχει επικεντρωθεί χωρικά στο πολεοδομικό συγκρότημα Αθήνας Πειραιά. Αυτό το πολεοδομικό συγκρότημα συγκροτείται από 40
Δήμους,

και

η

διαμορφώνεται
κατηγορίες.

αναπτυξιακή
από

Μια

αυτούς

κατηγορία

φυσιογνωμία
τους
είναι

που

Δήμους,

θα

πρέπει

διακρίνεται

υποβαθμισμένες

σε

να
δύο

περιοχές,

περιοχές δηλαδή με αποδεδειγμένα και οξυμένα περιβαλλοντικά,
οικονομικά, δημογραφικά και κοινωνικά προβλήματα. Και σε αυτή
την περίπτωση στόχος από την υλοποίηση της στρατηγικής είναι η
επίλυση αυτών των προβλημάτων.
Και

μια

δεύτερη

κατηγορία

είναι

οι

περιοχές

με

ειδική

αναπτυξιακή δυναμική. Αυτή η ειδική αναπτυξιακή δυναμική πρέπει
να

απορρέει

από

συγκεκριμένα

στοιχεία,

συγκέντρωση

για

παράδειγμα, υπερτοπικών δραστηριοτήτων ή υλοποίηση μεγάλων
επενδύσεων σε τομείς όπως είναι ο τουρισμός

και ο πολιτισμός,

που είναι οι δύο βασικοί τομείς ανάδειξης του Ρυθμιστικού Σχεδίου
της Περιφέρειας, καθώς επίσης και τομείς που συνδέονται με την
περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης Αττικής. Και σε
αυτή την περίπτωση στόχος είναι να υπάρχει περαιτέρω διάχυση
της ανάπτυξης.
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Σε αυτό το πλαίσιο εκδόθηκε από την Υπηρεσία μας στις
24/2/17, πρόσκληση η οποία απευθυνόταν στους 40 Δήμους που
συγκροτούν

το

πολεοδομικό

συγκρότημα

Αθήνας-Πειραιά.

Η

πρόσκληση είχε καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 28/4/2017,
και συνοδευόταν από αναλυτικό Οδηγό εφαρμογής, στον οποίο
οριοθετούσαμε τόσο το πλαίσιο υποβολής των προτάσεων, όσο και
τον τρόπο αξιολόγησης αυτών των προτάσεων.
Τώρα, σε σχέση με την αξιολόγησή τους. Όπως ήδη έχει
τονιστεί
συγκριτική

και

σε

προηγούμενη

αξιολόγηση,

παρουσίαση,

διαγωνιστική

ακολουθήθηκε

διαδικασία

με

συγκριτική

αξιολόγηση. Υπήρξαν δύο ενότητες κριτηρίων. Η πρώτη ενότητα
είχε να κάνει με την αποδοχή της αίτησης, ουσιαστικά με την
πληρότητα του φακέλου υποβολής. Και η δεύτερη και κύρια ενότητα
αξιολόγησης ήταν τα κριτήρια, τα οποία εξετάζονται σε δύο στάδια,
εξετάστηκαν σε δύο στάδια.
Το πρώτο στάδιο αφορούσε σε βαθμολογούμενα κριτήρια, τα
οποία ουσιαστικά προσδιορίσανε και τον πίνακα κατάταξης των
στρατηγικών που τελικά εγκρίθηκαν, και ήταν σε τρεις κατηγορίες.
Αξιολογήθηκε η περιοχή παρέμβασης με βαρύτητα βαθμολογίας στο
30%, αξιολογήθηκε η στρατηγική με βαρύτητα βαθμολογίας στο
30%,

και

επίσης

χρηματοδοτικό

αξιολογήθηκε

σχέδιο

που

το

συνόδευε

σχέδιο
αυτή

δράσης

τη

και

το

στρατηγική,

με

βαρύτητα βαθμολόγησης στο 40%.
Βασικό στοιχείο σε αυτή την αξιολόγηση ήταν ότι κάθε
πρόταση

για

να

γίνει

αποδεκτή

θα

έπρεπε

να

συγκεντρώνει

τουλάχιστον 50 βαθμούς συνολική βαθμολογία κριτηρίων.
Το δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης αφορά στην αξιολόγηση
της διαχειριστικής επάρκειας του φορέα που θα αναλάβει
διαχείριση

υλοποίησης

των

εγκεκριμένων

στρατηγικών

τη
και

πρόκειται για μια αξιολόγηση ποιοτική, ναι, όχι. Αν δηλαδή ο
φορέας έχει ή όχι αυτή την επάρκεια.
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Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβλήθηκαν συνολικά πέντε
προτάσεις στρατηγικών. Είναι αυτές οι πέντε που βλέπετε και στη
διαφάνεια.

Πρόκειται

για

την…

τις

έχουμε

βάλει

με

σειρά

πρωτοκόλλου ουσιαστικά. Είναι ο Δήμος Πειραιά με αιτούμενο
προϋπολογισμό στα 90 εκατομμύρια. Η αστική Αρχή του Συνδέσμου
Δήμων Νότιας Αττικής, με επικεφαλής τον Δήμο Καλλιθέας, που
αιτήθηκε 44 περίπου εκατομμύρια. Ήταν η πρόταση της αστικής
Αρχής της εταιρικής σχέσης Βόρειου Τομέα Αθηνών, με επικεφαλής
τον

Δήμο

περίπου

Αμαρουσίου
εκατομμύρια.

Αναπτυξιακού

και

αιτούμενο

Η

πρόταση

Συνδέσμου

Δυτικής

προϋπολογισμό
της

αστικής

Αθήνας,

η

στα

85

Αρχής

του

οποία

είχε

προϋπολογισμό περίπου 98 εκατομμύρια. Και πέμπτη πρόταση,
ήταν η πρόταση της αστικής Αρχής του Δήμου Αθηναίων και της
ΕΑΤΑ,

με

επικεφαλής

το

Δήμο

Αθηναίων,

και

αιτούμενο

προϋπολογισμό περίπου 100 εκατομμύρια.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κατέληξαν σε αυτόν εδώ
τον πίνακα. Εγκρίθηκαν τελικά τέσσερις από τις πέντε αρχικές
προτάσεις. Η μία πρόταση, αυτή του Βόρειου Τομέα, απορρίφθηκε
λόγω του ότι δεν συμπλήρωσε την απαιτούμενη βαθμολογία. Και
εδώ θα δείτε και τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς.
Σε αυτό όμως το σημείο θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον
βίντεο, το οποίο συνοψίζει καλύτερα τις τέσσερις εγκεκριμένες
στρατηγικές, οι οποίες τελικά προκρίθηκαν από την αξιολόγηση της
Υπηρεσίας.
ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Α. ΜΑΥΡΟΓΟΝ ΑΤΟΥ: Θα δούμε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει
με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της διαχειριστικής επάρκειας
των

φορέων

που

τελικά

θα

υλοποιήσουν,

θα

κληθούν

να

αναλάβουν την υλοποίηση αυτών των στρατηγικών.
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Αυτό

λοιπόν

είναι

το

δεύτερο

στάδιο

της

διαγωνιστικής

διαδικασίας και της αξιολόγησης και σε αυτή τη φάση, όπως ήδη
έχει ειπωθεί, βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η

συγκεκριμένη

αξιολόγηση

ακολουθεί

τα

κριτήρια

αξιολόγησης που προβλέπονται από το σύστημα διαχείρισης και
ελέγχου του ΕΣΠΑ ’14-’20, τα οποία μεταξύ άλλων εξετάζουν την
οργανωτική επάρκεια του φορέα, τις τηρούμενες διαδικασίες και την
εμπειρία του. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί θετικά η αξιολόγηση
σε

σχέση

με

αυτή

την

επάρκεια

για

μια

από

τις

τέσσερις

εγκεκριμένες στρατηγικές, ενώ για τις υπόλοιπες τρεις αναμένουμε
την υποβολή επικαιροποιημένων στοιχείων για να μπορέσει να
ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
Κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να πούμε, είναι το επόμενο
βήμα, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και εφόσον αυτή
προβεί θετική για όλες τις στρατηγικές, υπάρχει, ακολουθείται ο
ορισμός, η διαδικασία επίσης του συστήματος διαχείρισης και
ελέγχου, που έχει να κάνει με τον ορισμό των ΕΦΔ, σύμφωνα με τις
προβλέψεις του Ν.4314, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Έτσι

λοιπόν,

για

κάθε

στρατηγική

εγκεκριμένη,

θετικά

εγκεκριμένη στρατηγική, και για τον ΕΦΔ που θα την αναλάβει, θα
αναλάβει την υλοποίηση της, η διαδικασία αξιολόγησης, και μετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, ακολουθούνται δύο
βήματα. Η Περιφερειάρχης Αττικής εκδίδει απόφαση έγκρισης της
στρατηγικής μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας μας, και στη
συνέχεια η Περιφερειάρχης Αττικής εγκρίνει τον ορισμό του ΕΦΔ,
των ΕΦΔ του προγράμματος.
Όπως ήδη είπαμε, έχει ήδη ολοκληρωθεί η θετική αξιολόγηση
ενός από τους τέσσερις φορείς υλοποίησης, αλλά βρίσκεται σε
φάση

ολοκλήρωσης

η

έκδοση

της

απόφασης

έγκρισης

της

στρατηγικής και η απόφαση ορισμού του, που όπως ειπώθηκε, θα
ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του χρόνου.
Αυτά από εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς την κυρία
Μαυρογονάτου. Υποσημειώσατε ότι το 25% του ΠΕΠ πηγαίνει στους
Δήμους, έτσι; Της Περιφέρειας; Λέω αν το υποσημειώσατε.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Το εμπεδώσατε.
Λοιπόν,

προχωράμε

στη

διαχείριση

υγρών

και

στερεών

αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής. Τον κύριο Παπαβασιλόπουλο,
στέλεχος της Μονάδας Α’, καλωσορίζουμε, και τον κύριο Σταμάτη,
Στέλεχος της Μονάδας Α’ ομοίως.
Ε. ΠΑΠ ΑΒ ΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούμε. Καλησπέρα.
Θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις
που έχουμε και την κατάσταση στον τομέα των αστικών λυμάτων
και απορριμμάτων.
Θα ξεκινήσουμε με τη διαχείριση αστικών λυμάτων, λέγοντας
ποιοι είναι οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος.
Το

πρόγραμμα

χρηματοδοτεί

έργα

διαχείρισης

αστικών

λυμάτων μέσω δύο Ταμείων. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το ΕΤΠΑ, και το Ταμείο Συνοχής.
Οι δράσεις που κάνουμε, τα έργα που κάνουμε, δίνουμε
έμφαση να εμπίπτουν σε αυτό που λέμε κοινοτικό κεκτημένο,
δηλαδή να σχετίζονται με τη σχετική Οδηγία, την 91271, και να
αφορούν οικισμούς Α’, Β’ και Γ’ προτεραιότητας.
Και

για

να

το

εξηγήσουμε

αυτό

λίγο,

οικισμοί

Α’

προτεραιότητας είναι (…) οικισμοί οι οποίοι έπρεπε να είχαν
υποδομές αποχέτευσης από το 1998. Οι οικισμοί Β’ προτεραιότητας
από το 2002, και τέλος, η τελευταία προτεραιότητα, η Γ’, από το
2005 και μετά.
Οπότε

τα

έργα

που

εντάσσονται

και

υλοποιούνται

στο

πρόγραμμά μας είναι απολύτως σε συμμόρφωση με τις κοινοτικές
οδηγίες, που άλλωστε όπως θα πούμε και στη συνέχεια, υπάρχει
και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και χρηματική καταδίκη της χώρας μας
για τους οικισμούς Β’ προτεραιότητας.
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Οι πόροι του ΕΤΠΑ είναι 26 εκατομμύρια. Τροφοδοτούν τον
άξονα 6 και την επενδυτική προτεραιότητα 6Α του Προγράμματός
μας, ενώ οι πολύ σημαντικοί πόροι του Ταμείου Συνοχής, τα 240
εκατομμύρια,

έρχονται

εκχωρούμενοι

από

το

Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ, από Υπουργική Απόφαση που υπάρχει
από τον Μάρτιο του ’15, και τροποποιήθηκε τώρα πρόσφατα, τον
Σεπτέμβριο του ’17.
Σύνολο λοιπόν διαθέσιμων πόρων για δράσεις λυμάτων, 266
εκατομμύρια.
Να δούμε τι έχει ήδη ενταχθεί στο ΕΤΠΑ, δηλαδή στο πλαίσιο
των 26 εκατομμυρίων, στο Πρόγραμμά μας. Είναι έξι έργα. Τα
τέσσερα πρώτα είναι ήδη υλοποιούμενα έργα σε εξέλιξη. Είναι το
εσωτερικό δίκτυο της Παιανίας, είναι οι Αδάμες στο Δήμο Κηφισιάς,
είναι τα Μέγαρα που είναι Β’ προτεραιότητα, τα έργα της β’ φάσης,
και το πρωτεύον δίκτυο το οποίο συλλέγει τα εσωτερικά δίκτυα
οικισμών Γ’ προτεραιότητας στο Δήμο Διονύσου, που είναι η
Άνοιξη, ο Διόνυσος, η Σταμάτα και η Ροδόπολη.
Πρόσφατα ενταγμένα και προς δημοπράτηση, η ολοκλήρωση
της παραλιακής ζώνης του Λαυρίου και το εσωτερικό δίκτυο των
Γλυκών Νερών.
Τόσο τα Γλυκά Νερά, όσο και το εσωτερικό δίκτυο της
Παιανίας που υλοποιείται, είναι πολύ σημαντικά έργα γιατί είναι
τροφοδότες του υπό υλοποίηση ΚΕΛ Παιανίας – Κορωπίου, το
οποίο θα παρουσιάσουμε και στη συνέχεια. Αυτά δηλαδή τα δύο
έργα τροφοδοτούν το κατασκευαζόμενο ΚΕΛ.
Να περάσουμε τώρα στο Ταμείο Συνοχής. Εκεί ο στόχος μας
είναι

η

υλοποίηση

έργων

συλλογής

και

επεξεργασίας

στους

υπολειπόμενους οικισμούς Β’ προτεραιότητας, έχοντας σε απόλυτο
στόχο τη Ραφήνα, Αρτέμιδα και Νέα Μάκρη. Είναι αυτοί οι οικισμοί
οι οποίοι δεν έχουν υποδομές αυτή τη στιγμή αποχέτευσης και
επεξεργασίας λυμάτων. Είναι οικισμοί Β’ προτεραιότητας όπως
είπαμε.
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Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, και ήδη υπάρχει και χρηματικό πρόστιμο
για την έλλειψη αυτών των σχετικών υποδομών.
Στους στόχους περιλαμβάνεται και η Παλλήνη, η οποία από το
2016

και

με

τον

τελικό

εγκεκριμένο

σχεδιασμό

της

ΕΥΔΑΠ,

καταλήξει στον ΚΕΛ Ψυττάλειας, οπότε πλέον μετονομάζεται σε
οικισμός Α’ προτεραιότητας.
Προκειμένου να επιτύχουμε το στόχο μας, η ΕΥΔΕΠ έχει ήδη
εκδώσει από το 2015 τη σχετική πρόσκληση στα πλαίσια του
Ταμείου Συνοχής. Είμαστε σε συνεχή συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, η
οποία

ΕΥΔΑΠ

έχει

από

τον

Δεκέμβριο

του

’14

την

πλήρη

αρμοδιότητα υλοποίησης των έργων αποχέτευσης στην περιφέρεια.
Είμαστε σε επικοινωνία βεβαίως με τους εμπλεκόμενους ΟΤΑ. Και
βεβαίως τις υπηρεσίες της Κοινότητας. Αναφερόμαστε πιο πολύ
στην τεχνική υποστήριξη, στην ομάδα των Jaspers, με τους οποίους
έχουμε

τακτικές

συναντήσεις.

Τώρα

ιδίως

στη

φάση

που

ετοιμάζεται ο φάκελος προς υποβολή των δύο μεγάλων έργων,
Ραφήνας,

Αρτέμιδας,

ακολουθήσουμε
δημοπράτηση

ένα
των

και

Μαραθώνα,

χρονοδιάγραμμα,
έργων

περί

το

Νέας
το

Μάκρης,

οποίο

τέταρτο

ώστε

να

εμπεριέχει

τη

τρίμηνο

του

’18.

Βλέπουμε την έναρξη υλοποίησης, την έναρξη κατασκευής των
έργων, μεταξύ πρώτου και
ολοκλήρωση

των

έργων

δευτέρου τριμήνου του ’19. Και την
με

την

ολοκλήρωση

ουσιαστικά

της

περιόδου, της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.
Αυτά αφορούσαν το Ταμείο Συνοχής και τους υπολειπόμενους
οικισμούς Β’ προτεραιότητας.
Να δούμε τι άλλο σημαντικό γίνεται με πόρους του Ταμείου
Συνοχής και τη διαχείρισης από την Υπηρεσία μας.
Πρώτα ενταχθείσα και σε εξέλιξη η μελέτη, η χρηματοδότηση
της

μελέτης

που

ωρίμασε

τα

έργα

στη

Νέα

Μάκρη

και

στο

Μαραθώνα.
Τα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου Μαρκοπούλου
και η ολοκλήρωση της αναβάθμισης του βιολογικού εκεί καθαρισμού
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για συνολική δυναμικότητα 40.000 ισοδυνάμων κατοίκων. Βλέπετε
μια εικόνα του από το Google Earth.
Εδώ πέρα θα γίνουν και τα δίκτυα αποχέτευσης από το Πόρτο
Ράφτη,

το

οποίο

είναι

στο

agglomeration

Μαρκόπουλου.

Μαρκόπουλο, θυμίζω, Β’ προτεραιότητα. Για σύνδεση στο βιολογικό
καθαρισμό.

Και

δυναμικότητας,

εκεί

για

αναβάθμιση

αυτό

γίνεται

της

και

η

υφιστάμενης

επέκταση

της

μονάδας,

για

δυναμικότητα 40.000 ισοδύναμων κατοίκων.
Πολύ σημαντικό έργο με την έννοια ότι αυτό απομειώνει και το
χρηματικό

πρόστιμο

της

χώρας

μας,

μια

και

αφορά

στο

Μαρκόπουλο, το οποίο Μαρκόπουλο είναι επίσης οικισμός Β’
προτεραιότητας στην Ανατολική Αττική.
Περνάμε

σε ένα

άλλο πολύ σημαντικό

έργο, επίσης με

χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, είναι το ΚΕΛ Παιανίας –
Κορωπίου. Μια εικόνα του από το Google Earth εδώ. Το έργο
υλοποιείται. Ο προϋπολογισμός που βλέπετε αφορά τη β’ φάση
όπως εντάχθηκε στην περίοδο ’14-’20. Είναι 46 εκατομμύρια, αλλά
έχουν προηγηθεί 57 εκατομμύρια την περίοδο 2007-2013. Το έργο
αυτό θα επεξεργάζεται τα ακάθαρτα από τα εσωτερικά δίκτυα του
Κορωπίου, που είναι Β’ προτεραιότητα, και όπως είπαμε της
Παιανίας

και

των

Γλυκών

Νερών.

Δηλαδή

εξυπηρέτηση

δύο

οικισμών Γ’ προτεραιότητας και ενός οικισμού Β’.
Πολύ σημαντικό έργο και αυτό, μια και επίσης απομειώνει το
χρηματικό πρόστιμο της χώρας μας

σε ότι αφορά την Κοινοτική

Οδηγία.
Σε συνέχεια αυτού που είχε πει και ο κύριος Ιακωβίδης, 18
είναι τα εμβληματικά έργα πράγματι στην προγραμματική περίοδο.
Δύο από τα εμβληματικά έργα είναι το έργο της Ραφήνας –
Αρτέμιδας, και το έργο της Νέας Μάκρης – Μαραθώνα, και σε αυτό
το σημείο να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο που έχουμε
ετοιμάσει για τα έργα της Ανατολικής Αττικής.
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Β.

ΣΤΑΜ ΑΤΗΣ:

Να

περάσουμε

τώρα

στον

τομέα

των

απορριμμάτων, όπου και εκεί οι πόροι αντλούνται από τα δύο
Ταμεία, από το ΕΤΠΑ και από το Ταμείο Συνοχής, και έρχονται να
καλύψουν υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία 2008/98, η
οποία έχει ενσωματωθεί στο προ έτους περίπου αναθεωρημένο
ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας της Αττικής.
Οι

πόροι

που

καλύπτει

το

ΕΤΠΑ

είναι

περίπου

13

εκατομμύρια, ενώ οι πόροι που θα αντληθούν από το Ταμείο
Συνοχής είναι περί τα 150 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία πριν τρεις
μήνες περίπου έγινε η εκχώρηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
Όσο αφορά το ΕΤΠΑ, έχουμε ένα έργο που υλοποιείται αυτή
την περίοδο και αφορά το Δήμο Κυθήρων, τα νησιά των Κυθήρων
και των Αντικυθήρων, όπου δημιουργούνται οι υποδομές εκείνες
που θα καλύψουν τη διαχείριση των απορριμμάτων για τα επόμενα
τριάντα χρόνια, και μεταξύ άλλων θα προάγουν και θέματα διαλογής
στην πηγή, θα ενισχύσουν την ποιοτική και ποσοτική ανακύκλωση,
θα υπάρξει κομποστοποίηση των οργανικών απορριμμάτων, ενώ
υπάρχουν και μια σειρά από δράσεις οι οποίες θα αυξήσουν τη
συμμετοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων στην ολοκληρωμένη
διαχείριση των απορριμμάτων.
Το όλο έργο είναι της τάξεως των 4 εκατομμυρίων και
σημαντικό είναι να πούμε εδώ ότι συμπληρωματικά σε αυτό το έργο
έχουμε την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ των δύο νησιών. Μάλιστα ο
ΧΑΔΑ των Αντικυθήρων έχει ολοκληρωθεί. Για τους οποίους ΧΑΔΑ
πληρώνουμε κάθε έξι μήνες σημαντικά ποσά ως πρόστιμο.
Όσον

αφορά

τώρα

το

Ταμείο

Συνοχής

και

τα

150
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Β. ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ναι, μου λέει ο συνάδελφος ότι υπάρχει βίντεο μετά
τη διαφάνεια αυτή όπου θα παρουσιαστεί πιο αναλυτικά το σχέδιο
των Κυθήρων.
Το Ταμείο Συνοχής λοιπόν, τα 150 εκατομμύρια, έχουν ήδη
εξειδικευτεί με σχετική δράση, όπου οι πράξεις που πρόκειται να
υλοποιηθούν είναι αρμοδιότητας του ΕΔΣΝΑ και περιλαμβάνουν
μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων και ΧΥΤΥ, πάντα στο πλαίσιο
της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων.
Έχουμε κεντρικές διαδημοτικές μονάδες κομποστοποίησης
βιοαποβλήτων,
αποβλήτων,

καθώς

αλλά

και

και

δίκτυα

σταθμών

σταθμών

μεταφόρτωσης

μεταφόρτωσης

ανακυκλώσιμων

αποβλήτων.
Νομίζω τώρα μπορεί να ακολουθήσει το βίντεο.
ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ε. ΠΑΠ ΑΒ ΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν κάνα-δυο σχόλια, να
πάμε για ένα διάλειμμα με καφέ γιατί μας χρειάζεται, και έχουμε τη
δυνατότητα στη συνέχεια ούτως ή άλλως, χρόνος συζήτησης μετά
τις παρεμβάσεις. Έτσι; Εκτός αν υπάρχει κάποιος, κάποια, που θα
ήθελε οπωσδήποτε να σχολιάσει κάτι σε αυτή τη φάση και όχι μετά
ενδεχομένως.
Παρακαλώ. Όνομα, ιδιότητα. Σας ακούμε.
Ε.

ΜΩΡΑΪΤΟΥ:

…(εκτός

μικροφώνου)…

για

τις

δράσεις

της

ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
Ήθελα να ενημερώσω την Επιτροπή ότι πλέον είναι διαθέσιμο
και

λειτουργικό

το

λογισμικό

του

ΚΕΝΑΚ.

Είναι

πάρα

πολύ

πρόσφατη εξέλιξη, και για αυτό δυστυχώς δεν προλάβαμε και να
σας ενημερώσουμε.
Πλέον είναι εφικτή η έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής
απόδοσης. Ήταν …(εκτός μικροφώνου)…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ωραία, ακριβώς, το κρατάμε.
Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο… Θέλετε, κύριε Σαμπανιώτη, κάτι
πριν τον καφέ;
Βεβαίως.
ΣΑΜΠ ΑΝΙΩΤΗΣ:

Ένα

πολύ

σύντομο

σχόλιο

όσον

αφορά

την

κατάσταση των αξόνων, την πρόοδο των αξόνων που είδαμε στις
αρχικές παρουσιάσεις.
Επειδή δεν αναφέρθηκε, είδαμε ότι δεν αναφέρεται καμία
αναφορά στο θεματικό στόχο 1 και στον άξονα 1. Για εμάς είναι
προβληματικός γιατί η όποια πρόοδος αφορά μόνο την μια από τις
δύο δράσεις που αφορά τις υποδομές και όχι την ενίσχυση των
επιχειρήσεων και των μηχανισμών υποστήριξης των επιχειρήσεων.
Και για εμάς αυτή η καθυστέρηση στην εκδήλωση… στην έκδοση
των

προσκλήσεων

είναι

προβληματική

καθώς

ακυρώνει

τις

προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί και κατ’ επέκταση και τη
διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης, που σηματοδότησε και
μια

αλλαγή

στον

τρόπο

επιλογής

των

προτεραιοτήτων.

Και

περιμένουμε, όπως είπαμε, να δούμε κάτι σύντομα όσον αφορά τις
προσκλήσεις στο θεματικό στόχο 1.
Ευχαριστούμε πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Το σημειώνουμε του κυρίου Σαμπανιώτη το
σχόλιο.
Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, να συνεχίσουμε με έναν καφέ.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί πρέπει να πάω σε έτερες
υποχρεώσεις μου. Η Αντιπεριφερειάρχης, Ερμίνα Κυπριανίδου είμαι
και

Αντιπρόεδρος

της

Επιτροπής

Παρακολούθησης.

Ο

κύριος

Δρόσης θα συνεχίσει μια χαρά τη διαδικασία των παρεμβάσεων, της
συζήτησης στη συνέχεια, των εργασιών.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό καφέ, καλή συνέχεια.
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δ. ΔΡΟΣΗΣ): Παρακαλώ, να ξεκινήσουμε.
Λοιπόν, να μπούμε στο Β΄ μέρος της συζήτησής μας. Θα
έχουμε τις τοποθετήσεις και παρεμβάσεις για οριζόντια θέματα από
τις Υπηρεσίες της ΕΑΣ, της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
Ξεκινάμε

με

την

κυρία

Βουμβουράκη,

η

οποία

θα

μας

ενημερώσει γενικότερα για το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 στο σύνολό του.
Ε. ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗ: Θα είμαι αρκετά σύντομη, γιατί αρκετά από τα
θέματα που έχω, έχουν ήδη αναφερθεί.
Να περάσουμε στο πρώτο γράφημα, που δείχνει συνολικά την
εικόνα της ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ ’14 – ’20. Βλέπουμε λοιπόν,
ότι οι προσκλήσεις συνολικά στο ΕΣΠΑ ανέρχονται στα 12,8
δισεκατομμύρια

ευρώ

και

αντιστοιχούν

περίπου

στο

70%

του

προϋπολογισμού του ΕΣΠΑ. Ενώ οι εντάξεις αντιστοιχούν στο 51%
και οι νομικές δεσμεύσεις στο 32%.
Οι δαπάνες σε σύνολο ΕΣΠΑ, ανέρχονται στα 2,2 δις ευρώ.
Και αντιστοιχούν στο 12,5% του συνολικού προϋπολογισμού. Από
αυτά

τα

2,2

δις,

τα

646

εκατομμύρια

είναι

οι

δαπάνες

των

Περιφερειακών Προγραμμάτων και από αυτά τα 646 εκατομμύρια
ευρώ, τα 131 είναι οι δαπάνες του ΠΕΠ Αττικής.
Βλέπουμε ότι υπάρχει μία ανάλογη πορεία ενεργοποίησης
Περιφερειακών και Τομεακών, τα ποσοστά τόσο σε προσκλήσεις
όσο και εντάξεις και δαπάνες, είναι ανάλογα.
Να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια.
Όσον αφορά τώρα τους στόχους δαπανών. Δύο είναι οι κύριοι
άξονες στους οποίους επικεντρώνεται η στόχευση. Ο πρώτος
αφορά τη μεγιστοποίηση των δαπανών προκειμένου να πετύχουμε
την αθροιστική απορρόφηση του 20%, όπως προαναφέρθηκε από
τον κύριο Ιακωβίδη και ο δεύτερος αφορά την κάλυψη του κανόνα
ν+3.
Ειδικότερα για την απορρόφηση του 20% που θα πρέπει να
επιτευχθεί από όλα τα προγράμματα, σε βαρύτητα ανάλογα με τους
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πόρους του κάθε προγράμματος, η στόχευση αυτή αντιστοιχεί
συνολικά σε 2 δισεκατομμύρια δαπάνες.
Τώρα, στην επόμενη διαφάνεια αποτυπώνεται η ανάλυση του
στόχου των δαπανών ανά πρόγραμμα. Βλέπουμε ότι τα τρία
Τομεακά Προγράμματα έχουν το 70% του στόχου, είναι βέβαια το
ΕΠΑνΕΚ, το Περιβάλλον – Υποδομές και το ΕΠΑΝΑΔ. Στο ΠΕΠ
Αττικής αντιστοιχεί το 4,63% του συνολικού στόχου.
Στην επόμενη διαφάνεια φαίνεται η κατανομή του στόχου ανά
Ταμείο.
Να περάσουμε στον επόμενο πίνακα, που είναι η απαίτηση
του ν+3 για το ΠΕΠ Αττικής σε βάθος χρόνου. Οι υπολογισμοί
βασίστηκαν στους εν ισχύ χρηματοδοτικούς πίνακες, δεν έχει
ληφθεί υπόψη η πρόταση αναθεώρησης. Στον πίνακα εμφανίζεται η
καθαρή ετήσια αθροιστική απαίτηση σε δαπάνες. Αυτό σημαίνει ότι
για το ’17 δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι αιτήσεις πληρωμής, δηλαδή
δαπάνες που έχουν ήδη γίνει. Για αυτό και για το ΕΤΠΑ φαίνεται να
έχει ικανοποιηθεί η απαίτηση, ενώ για το ΕΚΤ υπολείπονται 4
εκατομμύρια τα οποία θα καλυφθούν μέχρι τέλος του χρόνου.
Βέβαια σύμφωνα με τις προβλέψεις.
Όπως ήδη έχει αναφερθεί, κανένα Πρόγραμμα Περιφερειακό ή
Τομεακό δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο απώλειας πόρων από το ν+3,
αλλά θα πρέπει να επισημανθεί ότι αυτή η ευκολία επίτευξης του
στόχου

ν+3

σε

σχέση

με

τις

προηγούμενες

προγραμματικές

περιόδους, οφείλεται στις αρχικές προκαταβολές που έχουν πάρει
τα

προγράμματα,

στις

ετήσιες

προκαταβολές,

στο

7%

της

πρόσθετης χρηματοδότησης και στον κανόνα (…). Αυτή η αρχική
ελάφρυνση του στόχου, δεν θα πρέπει να μας εφησυχάζει, γιατί
μετακυλύει την πίεση για την υλοποίηση των προγραμμάτων στα
επόμενα χρόνια.
Να προχωρήσουμε στις διαπιστώσεις.
Αυτό που προείπαμε, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για κανένα
πρόγραμμα ν+3, αλλά θα πρέπει να τονιστεί η εγρήγορση που
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απαιτείται από όλους τους εμπλεκόμενους, για την προσέγγιση του
στόχου της απορρόφησης.
Συνολικά, αυτά εδώ… μιλάμε για τα μεγάλα έργα. Συνολικά
έχουμε 34 μεγάλα έργα στο ΕΣΠΑ, 15 έργα phasing, τα οποία
έρχονται από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και 19 νέα.
3 από αυτά τα έργα είναι έργα του ΠΕΠ Αττικής, τα 2 phasing είναι
το e-ticket και το Τραμ Πειραιά και το νέο έργο είναι η κρουαζιέρα
του Πειραιά. Να σημειώσουμε ότι από τα 15 μεγάλα έργα phasing,
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κοινοποιήσεων στην Επιτροπή για
τα 12, ενώ από τα 19 νέα μεγάλα έργα, προγραμματίζεται να
υποβληθούν 3 έργα εντός του ’17.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Του ’17, τώρα;
Ε. ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗ: Του ’17, ναι. Και η κρουαζιέρα το ’18.
Προηγουμένως

ο

κύριος

Ιακωβίδης

είχε

αναφερθεί

στα

εμβληματικά έργα. Αυτά τα έργα είναι ένας κατάλογος 18 έργων
συνολικού προϋπολογισμού 3 δις, τα οποία έχουν ειδική βαρύτητα
για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στα έργα αυτά περιλαμβάνεται το έργο της κατασκευής της
νέας προβλήτας… η κρουαζιέρα του Πειραιά για το ΠΕΠ Αττικής,
καθώς

επίσης

και

τα

δύο

έργα

του

Ταμείου

Συνοχής

που

διαχειρίζεται η Υπηρεσία η Διαχειριστική του ΠΕΠ Αττικής, τα
λύματα Μαραθώνα και Ραφήνας. Ωστόσο εξετάζεται, πρόκειται να
προσδιοριστούν και νέα επιπλέον έργα, πέραν αυτών, που θα
συμβάλλουν στους στόχους των προγραμμάτων.
Τώρα,

αναφορικά

με

το

JASPERS,

γενικά

το

JASPERS

υποστηρίζει τις διαχειριστικές, την προετοιμασία μεγάλων έργων,
αλλά και οριζόντιων έργων στρατηγικής σημασίας. Επίσης παρέχει
υπηρεσίες ανεξάρτητου φορέα διαπίστευσης μεγάλων έργων για την
υποβολή τους στην Επιτροπή, σύμφωνα με το νέο κανονιστικό
πλαίσιο της υποβολής έργων και έγκρισης έργων, μεγάλων έργων,
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Αναφορικά

με

το

ΠΕΠ

Αττικής

είναι

σε

εξέλιξη

–

προαναφέρθηκε – η συνεργασία με το JASPERS για την κρουαζιέρα
Πειραιά και για τα 2 έργα του Ταμείου Συνοχής, τα λύματα Ραφήνας
και Μαραθώνα.
Να συμπληρώσω ότι παρέχεται επίσης υποστήριξη για τη
διεξαγωγή σεμιναρίων σε οριζόντια θέματα από το JASPERS και σε
συνεργασία με την Υπηρεσία μας οργανώνουμε θέματα, όπως
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κλιματική αλλαγή, κρατικές ενισχύσεις
και τα λοιπά.
Αυτά, ήμουν ταχύτατη, δεν μπορείτε να πείτε. Ευχαριστώ για
την προσοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Βουμβουράκη.
Να περάσουμε τώρα στην ΕΥΣΣΑ, η κυρία Μητσούλα θα μας
κάνει μαζεμένες κάποιες παρουσιάσεις για θέματα αιρεσιμοτήτων,
προόδου, αναθεώρησης…
Το τραπέζι είναι δικό σας, κυρία Μητσούλα.
Κ. ΜΗΤΣΟΥΛΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δρόση.
Καλησπέρα και από εμένα.
Λίγα λόγια καταρχήν συμπληρωματικά σε αυτά που είπε ο
κύριος Ιακωβίδης το πρωί για τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες.
Ειδικά για το πρόγραμμα της Αττικής, απαιτήθηκε η εκπλήρωση 30
αιρεσιμοτήτων, από τις οποίες οι 23 είναι θεματικές και οι 7 είναι
γενικές αιρεσιμότητες. Από τις 23 θεματικές, οι 14 αφορούν το
ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής και οι 9 αφορούν στο ΕΚΤ. Οι γενικές
αιρεσιμότητες

έχουν

εκπληρωθεί

όλες

και

από

τις

θεματικές

αιρεσιμότητες, μία βρίσκεται σε εκκρεμότητα με μερική εκπλήρωση.
Η αιρεσιμότητα που βρίσκεται σε μερική εκπλήρωση, είναι η
αιρεσιμότητα 6.1 για τον τομέα των υδατικών πόρων, όπου στην
αιρεσιμότητα αυτή πρέπει να εκπληρωθούν δύο κριτήρια. Το πρώτο
αφορά την τιμολογιακή πολιτική για το νερό, το οποίο έχει ήδη
εκπληρωθεί

με

επιστολή

της

Επιτροπής

που

είναι

σχετικά

πρόσφατη, της 27 η ς /10/2017 και το δεύτερο κριτήριο αφορά τα
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σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής, όπου σχετίζεται με την
ολοκλήρωση

του

δεύτερου

κύκλου

τους

και

η

ημερομηνία

εκπλήρωσης είναι η 31 η /12/2017.
Θα πω λίγα λόγια πολύ σύντομα για την αιρεσιμότητα 4, τη
γενική, η οποία με βάση επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
εκπληρώθηκε πολύ πρόσφατα. Μιλάμε για τις 17/11/2017. Είναι,
όπως είπα, η γενική αιρεσιμότητα για τις δημόσιες συμβάσεις.
Έπρεπε να εκπληρωθούν τρία κριτήρια. Το πρώτο αφορούσε τις
ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων των
δημοσίων συμβάσεων, το δεύτερο αφορούσε τις ρυθμίσεις για τις
διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων και το
τρίτο και τελευταίο αφορούσε τις ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της
διοικητικής ικανότητας. Όπως είπα και πριν, και τα τρία κριτήρια
έχουν εκπληρωθεί και η αιρεσιμότητα

έχει εκπληρωθεί πλέον

πλήρως.
Θα συνεχίσω με το επόμενο θέμα που θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε και αφορά την πρώτη έκθεση προόδου του ΕΣΠΑ
2014 – 2020 και το οποίο θα προχωρήσω να σας ενημερώσω.
Λίγα λόγια για το πλαίσιο εκπόνησης της έκθεσης. Σύμφωνα
με το άρθρο 52 του Γενικού Κανονισμού, ως τις 31 Αυγούστου του
’17 και ως τις 31 Αυγούστου του 2019, το κράτος – μέλος
υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση προόδου σχετικά με
την εφαρμογή του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης για την υλοποίηση
έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2016 και ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2018
αντίστοιχα.
Σύμφωνα με όλο το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η ΕΥΣΣΑ είναι
αρμόδια για τη σύνταξη των εκθέσεων προόδου του ΕΣΠΑ, σε
συνεργασία με τις λοιπές Υπηρεσίες της ΕΑΣ, ενώ η Επιτροπή
Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ τις εγκρίνει πριν αυτές οι εκθέσεις
αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με συγκεκριμένο υπόδειγμα,
template,
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συγκεκριμένου
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εκτελεστικού

κανονισμού

της

Επιτροπής

και

υποβάλλεται

με

δομημένα στοιχεία για κάθε υποενότητα και με συγκεκριμένο όριο
χαρακτήρων.
Η

έκθεση

εκπονήθηκε

προόδου

με

του

2017

εσωτερικούς

που

πόρους

έχει

της

ήδη

ΕΥΣΣΑ

εκπονηθεί,
και

με

τη

συνεισφορά όλων των υπόλοιπων Υπηρεσιών της ΕΑΣ, όπως
επίσης και των ΕΥΔ ΠΑΑ, ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ και τέλος, της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,
για τα μακροοικονομικά δεδομένα.
Στοιχεία επίσης και πληροφορίες πολιτικού σχεδιασμού και
αλλαγών στις αναπτυξιακές ανάγκες, ζητήθηκαν και λήφθηκαν από
όλα τα κρίσιμα Υπουργεία και τις αντίστοιχες Γενικές Γραμματείες.
Μπαίνουμε πια στο περιεχόμενο.
Το
ανάγκες.

πρώτο
Οι

μέρος

νέες

αφορά

αναπτυξιακές

τις

αλλαγές

προκλήσεις

στις

αναπτυξιακές

επηρεάζονται

από

εξελίξεις που αφορούν την οικονομική και πολιτική συγκυρία και τις
νέες στοχεύσεις της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Οι
νέες

αναπτυξιακές

βιωσιμότητας

του

προκλήσεις
ισοζυγίου

αφορούν
τρεχουσών

τη

διατήρηση

συναλλαγών,

της
που

επηρεάζεται από τους θεματικούς στόχους 1, 2, 3, 4 και 8, τη
διατήρηση

της

εξισορροπημένης

δημοσιονομικής

πολιτικής

με

παράλληλη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου για ενίσχυση των
δημοσίων επενδύσεων, που επηρεάζεται από τους θεματικούς
στόχους 2, 4, 6, 9 και 11, η αντιμετώπιση της νέας κατάστασης και
των

αναγκών

βιωσιμότητας

στο

χώρο

των

επιχειρηματικών

μονάδων που εξυπηρετείται από τους θεματικούς στόχους 1, 2 και 3
και η αντιμετώπιση της φτώχειας και της κατάστασης στην αγορά
εργασίας, που εξυπηρετείται από τους θεματικούς στόχους 8, 9, 10
και 11.
Κάτι που δεν σας ανέφερα από την αρχή, είναι ότι όλο το
περιεχόμενο της έκθεσης προόδου είναι εκφρασμένο στο επίπεδο
των 11 θεματικών στόχων.
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Ένα δεύτερο μέρος που περιλαμβάνει η έκθεση, αφορά την
πρόοδο σε σχέση με τη στρατηγική της Ευρώπης 2020 και της
συμβολή του ΕΣΠΑ στην κλιματική αλλαγή.
Οι στόχοι της στρατηγικής της Ευρώπης 2020 και ο βαθμός
επίτευξής τους είναι:
Για τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη σαν ποσοστό του
ΑΕΠ, ο στόχος είναι στο 1,2 του ΑΕΠ. Η επίτευξη του στόχου
αυτού, αυτή τη στιγμή είναι στο 80%. Για το ποσοστό απασχόλησης
των ηλικιών 20 με 64, ο σχετικός στόχος ανέρχεται στο 70%. Η
επίτευξη έως σήμερα είναι στο 56,2%. Για την πρόωρη εγκατάλειψη
του σχολείου, ο στόχος είναι να είναι κάτω από το 9,7%. Ήδη ο
στόχος

αυτός

έχει

επιτευχθεί.

Και

για

την

ολοκλήρωση

της

(…)βάθμιας Εκπαίδευσης, ο σχετικός στόχος ανέρχεται στο 32%. Η
επίτευξη του στόχου αυτού, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 42%.
Αντίστοιχα, υπάρχει ο στόχος της μείωσης των ατόμων σε
κατάσταση σε κίνδυνο φτώχειας, που αγγίζει τα 450.000 άτομα.
Αυτός ο στόχος βρίσκεται σε απόκλιση.
Τώρα, όσον αφορά τα θέματα της ενέργειας.
Για την ενεργειακή απόδοση και τη μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας, ως προς την πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας ο στόχος
για το 2020 είναι 24,7 μεγατόνους, με βάση στοιχεία του ’15 ήδη η
κατανάλωση βρίσκεται στο 23,7. Για τη μείωση των αερίων του
θερμοκηπίου, η μείωση των εκπομπών μέχρι το 2020 αναμένεται να
είναι… μάλλον, η στόχευση είναι να είναι στο 21,24 τοις εκατό…
μεγατόνους, διοξειδίου του άνθρακα. Τα στοιχεία του 2015 για τις
εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου ανέρχονται στα 44,52
μεγατόνους διοξειδίου. Και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η
στόχευση είναι ότι μέχρι το 2020 θα αποτελούν το 20% επί της
μεικτής τελικής κατανάλωσης ενέργειας. Τα αντίστοιχα στοιχεία για
μέχρι το 2015, είχαν καλύψει το 77% του στόχου.
Θα προχωρήσω, λέγοντας μερικά λόγια για την κλιματική
αλλαγή.
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Με το Ν.4414/2016 εγκρίθηκε η εθνική στρατηγική για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και θεσμοθετήθηκε το Εθνικό
Συμβούλιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Στο ΕΣΠΑ
2014 – 2020 το ποσό που θα κατευθυνθεί για τη στήριξη του
στόχου

της

κλιματικής

αλλαγής,

εκτιμήθηκε,

σύμφωνα

με

τα

εγκεκριμένα προγράμματα στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε όρους
Κοινοτικής

συνδρομής.

Το

ποσό

αυτό

κατανέμεται

με

σειρά

βαρύτητας κυρίως στους θεματικούς στόχους 4, 5, 6, 7, 9, 3 και 1
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης, του Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ και του Προγράμματος
ΕΠΑνΕΚ.
Σχετικά με την πρόοδο σε σχέση με τους θεματικούς στόχους.
Σημαντική

εξέλιξη

έχει

παρατηρηθεί

στην

ενεργοποίηση

στο

διάστημα 31/12/16 έως 30/6/17 στους θεματικούς στόχους 1, 5, 6,
10

και

11,

σύμφωνα

με

τα

δεδομένα

των

δημοσιευμένων

προσκλήσεων.
Ειδικότερα, έχουμε για το θεματικό στόχο 1 αύξηση της
ενεργοποίησης από το 14,96 στο 48,73%, για το θεματικό στόχο 5,
από το 38,79 στο 65,03%, για το θεματικό στόχο 6 από το 39,63%
σε 60,13, για το θεματικό στόχο 10 από το 37% στο 60,3, το
θεματικό στόχο 11 από το 34 στο 69, ενώ φαίνεται σταθερή ανοδική
πορεία στην ενεργοποίηση των θεματικών στόχων 4, 7, 8 και 9.
Λίγο πιο αργή εξέλιξη στην ενεργοποίηση των θεματικών στόχων 2
και 3.
Τώρα, σχετικά με την πρόοδο στους θεματικούς στόχους. Σε
όλα τα ΕΔΕΤ, στο επίπεδο των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων,
δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερα σημαντική πρόοδος.
Η ενεργοποίηση, όπως και άλλοι συνάδελφοι επεσήμαναν από
το πρωί, καθυστέρησε, λόγω των απαιτήσεων εκπλήρωσης των
αιρεσιμοτήτων και των αυτοδεσμεύσεων, των δυσχερειών στην
εφαρμογή του νέου ΠΣΚΕ, τις εξελισσόμενες διαδικασίες στην
επιχειρηματική ανακάλυψη, το πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο των
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κρατικών ενισχύσεων που επηρεάζει την υλοποίηση των έργων στο
πλαίσιο των θεματικών στόχων 1, 2, 3 και 4.
Σημαντική

πρόοδος

όμως

αναμένεται

στην

επίτευξη

των

στόχων των δεικτών, με την ολοκλήρωση των έργων κυρίως στο
πλαίσιο των θεματικών στόχων 5, 6 και 7. Πρόοδος παρουσιάζεται
αναφορικά με τους δείκτες του ΕΚΤ λόγω της υλοποίησης και των
εμπροσθοβαρών δράσεων στο πλαίσιο των θεματικών στόχων 8, 9
και 10 και μία υστέρηση αποτυπώνεται στην επίτευξη των στόχων
του θεματικού στόχου 11, που οφείλεται σε επαναπροσδιορισμό και
επανασχεδιασμό

σημαντικών

δράσεων

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος της ΜΔΤ, Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα.
Στη συνέχεια θα πω λίγα λόγια πολύ συνοπτικά για το κομμάτι
του

συντονισμού

μεταξύ

των

ΕΔΕΤ

και

με

τα

άλλα

συγχρηματοδοτικά μέσα.
Έτσι,

για

τον

καλύτερο

συντονισμό

των

ΕΔΕΤ

και

τη

δημιουργία συναντίληψης μεταξύ των στελεχών, συγκροτήθηκαν και
λειτουργούν τα παρακάτω δίκτυα και ομάδες εργασίας, μηχανισμοί
συνεργασίας

και

συντονισμού:

Το

δίκτυο

αξιολόγησης

των

προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, το δίκτυο συντονισμού για τη Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης, το Εθνικό Δίκτυο Ολοκληρωμένης Χωρικής
Ανάπτυξης, το δίκτυο συντονισμού για τις δημόσιες συμβάσεις, η
ομάδα εργασίας για τα θέματα απλοποιημένου κόστους, το δίκτυο
συνεργασίας για την εθνική στρατηγική κατά της απάτης, το Εθνικό
Περιβαλλοντικό Δίκτυο και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο. Άλλα σημεία
συντονισμού:

συνέργειες

με

τον

Ορίζοντα

2020,

θέματα

συντονισμού των ΕΔΕΤ με το πρόγραμμα LIFE και λοιπά.
Επίσης, πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι δημιουργούνται
σταθερά προϋποθέσεις μόχλευσης των πόρων των διαρθρωτικών
ταμείων στα πλαίσια του συντονισμού με τα άλλα μέσα. Έχουν
λοιπόν ιδρυθεί τα παρακάτω χρηματοδοτικά Ταμεία: το Ταμείο
Επιχειρηματικότητας

ΙΙ,

το

οποίο

ήδη

αναφέρθηκε,

το

Ταμείο

Επιχειρηματικών Συμμετοχών και το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ.
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Για τα θέματα που περιγράφονται στην έκθεση προόδου
σχετικά με τις εξελίξεις στην ολοκληρωμένη εδαφική προσέγγιση,
θα ήθελα η κυρία Κωστοπούλου, στη συνέχεια που θα τοποθετηθεί,
να μιλήσει λίγο πιο αναλυτικά για αυτό το θέμα.
Επίσης στην έκθεση – δεν θα μακρηγορήσω, ούτε θα μιλήσω
αναλυτικά – συμπεριλήφθηκαν τμήματα που αφορούν την ενίσχυση
της ικανότητας των διαφόρων Αρχών σε θέματα ΣΔΕ, θέματα ΕΔΕΛ,
θέματα που αφορούν τα μέτρα για την ενίσχυση των δικαιούχων, τα
σχέδια

δράσεων

υποστήριξης

των

δικαιούχων.

Παράλληλα,

περιγράφει τα θέματα που αφορούν τη μείωση του διοικητικού
κόστους και τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, θέματα που
αφορούν το ρόλο των εταίρων, θέματα που αφορούν τις οριζόντιες
Αρχές και θέματα που αφορούν την υλοποίηση της ΠΑΝ.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας για το θέμα αυτό.
Στη συνέχεια έχει προγραμματιστεί να γίνει μία παρουσίαση
για την αναθεώρηση, αλλά νομίζω ότι αυτό το ζήτημα ο κύριος
Ιακωβίδης το πρωί το κάλυψε απόλυτα και μίλησε αναλυτικά. Θα
πω λίγα λόγια για τα θέματα της αξιολόγησης και θα κλείσω.
Όπως γνωρίζετε λοιπόν, η έγκριση των σχεδίων αξιολόγησης
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014 – 2020, ολοκληρώθηκε
στο πλαίσιο των Επιτροπών Παρακολούθησης των προηγούμενων,
που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2016. Τον Μάιο του
2017 διαμορφώθηκε ένα έγγραφο εργασίας από την ΕΥΣΣΑ σε
συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ, με κατευθύνσεις και οδηγίες προς τις
Διαχειριστικές Αρχές, για την άμεση διενέργεια αξιολόγησης της
εφαρμογής

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με στόχο την

ενεργοποίηση των σχεδίων αξιολόγησης και την υποστήριξη της
αναθεώρησης των προγραμμάτων του 2014 – 2020 στο πλαίσιο της
τεχνικής προσαρμογής, για την οποία ήδη έχετε ενημερωθεί.
Έτσι,
επηρέασαν

λαμβάνοντας
την

υπόψη

υλοποίηση

των

διάφορες

παραμέτρους

προγραμμάτων,

όπως

που
η

ενεργοποίηση των σχεδίων, η πορεία υλοποίησης, επικείμενες
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αλλαγές στο δημοσιονομικό πλαίσιο, πορεία διαπραγμάτευσης των
Κανονισμών, εξέταση προόδου επίτευξης του πλαισίου επίδοσης
και

λοιπά,

προέκυψε

αποδοτικότητας

και

η

ανάγκη

να

διαπιστωθεί

αποτελεσματικότητας

των

ο

βαθμός

υλοποιούμενων

δράσεων, ο βαθμός επίτευξης των αρχικών στόχων, καθώς και η
επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης, ενόψει και των νέων
πόρων που θα κατανέμονται στα προγράμματα.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες για τη διενέργεια
αξιολογήσεων

επιπτώσεων,

κρίθηκε

κρίσιμο

στο

πλαίσιο

της

αξιολόγησης να γίνει και μία εισαγωγική διερεύνηση των αναγκών
σε δεδομένα που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο των αξιολογήσεων για
την επίπτωση των προγραμμάτων.
Στο έγγραφο εργασίας δόθηκε επίσης έμφαση σε δύο θέματα
που σχετίζονται άμεσα με τις διαδικασίες αξιολόγησης.
Το πρώτο θέμα αφορούσε στη διασφάλιση της ποιότητας των
παραδοτέων

κάθε

αξιολόγησης,

μέσω

της

υιοθέτησης

λίστας

κριτηρίων.
Το δεύτερο θέμα αφορούσε στην διαδικασία παρακολούθησης
των συστάσεων της αξιολόγησης, μέσω της σύνταξης από τη
Διαχειριστική Αρχή, εγγράφου προς την τελική ιεραρχία με σχετικές
απαντήσεις στα πορίσματα και τις συστάσεις της τελικής έκθεσης
αξιολόγησης, με προσδιορισμό, αν απαιτείται, των κατάλληλων
δράσεων

για

την

αντιμετώπιση

των

προβλημάτων

και

των

συστάσεων, εντός 2 μηνών από την ολοκλήρωση της τελικής
έκθεσης αξιολόγησης.
Η

διάδοση

τονίσουμε.

των

Αποτελεί

αξιολογήσεων.
κανονιστική

Είναι

σημαντικό

υποχρέωση

και

να
η

το

κάθε

Διαχειριστική Αρχή είναι απαραίτητο να προβεί στις ακόλουθες
ενέργειες: να δημοσιοποιήσει την αξιολόγηση στην ιστοσελίδα της
Διαχειριστικής

Αρχής,

συνοδευόμενη

από

τελική…

επιτελική

περίληψη σε απλή γλώσσα, στα αγγλικά και στα ελληνικά, να
αναρτήσει
70

στην

εσωτερική

πλατφόρμα

«Δίαυλο»

τα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020
ΑΘΗΝΑ 29 NOEMΒΡΙΟΥ 2017

τελικά

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020

παραδοτέα των αξιολογήσεων για την ενημέρωση των εταίρων
μελών

των

Επιτροπών

Παρακολούθησης

κάθε

Επιχειρησιακού

Προγράμματος σχετικά με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και
να διαβιβάσει την αξιολόγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Και δύο τελευταίες κουβέντες για τα άμεσα σχέδια της ΕΥΣΣΑ
σε σχέση με το συντονιστικό της ρόλο στα ζητήματα αξιολόγησης,
ότι προτίθεται να διαμορφώσει ένα κείμενο στρατηγικής για την
αξιολόγηση, όπου θα αποτυπωθούν οι θέσεις σε σχέση με τις
προκλήσεις που επηρεάζουν την οικονομία και τις στρατηγικές
επιλογές στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και ότι προτίθεται να διαμορφώσει
ένα έγγραφο εργασίας για την υποστήριξη των Διαχειριστικών
Αρχών

στον

σχεδιασμό

και

την

ανάθεση

των

αξιολογήσεων

επιπτώσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μητσούλα για την
συνοπτική παρουσίαση των θεμάτων, αλλά και ουσιαστική.
Η κυρία Κωστοπούλου θα μας πει κάποια πράγματα σχετικά
με τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις σε επίπεδο ΕΣΠΑ, σε
συμπλήρωση αυτών που ήδη αναφέραμε.
Μια διευκρίνιση απλά όσον αφορά τα δικά μας βήματα.
Έχουμε ήδη εγκρίνει την στρατηγική και το κριτήριο επάρκειας για
την πρόταση της Αθήνας με την Αναπτυξιακή της και μέχρι το τέλος
του χρόνου θα έχουμε ολοκληρώσει τη σχετική απόφαση έγκρισης
ορισμού ΕΦΔ και θα έχουμε ενεργοποιήσει την εκχώρηση. Ενώ οι
υπόλοιπες τρεις προτάσεις πηγαίνουν για αρχές του νέου έτους.
Κυρία Κωστοπούλου.
Μ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ.
Έκπληξη όμως, δεν θα σας μιλήσω μόνο για τα χωρικά. Θα
σας μιλήσω και για πέντε - έξι ακόμα θέματα.
Το πρώτο αφορά στην Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, για
το οποίο γνωρίζουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη
σημασία σε αυτό το θέμα.
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Σε εθνικό επίπεδο, είμαι σίγουρη ότι η συνάδελφος, η κυρία
Σπηλιώτη Αγνή, η Προϊσταμένη της ΓΓΕΤ, θα μας πει πολλά
περισσότερα

και

για

την

πρώτη

πρόσκληση,

το

"Ερευνώ

-

Δημιουργώ - Καινοτομώ" και για τα θέματα των υποδομών έρευνας.
Εγώ θα ήθελα να πω μόνο ότι σε Περιφερειακό επίπεδο, παρ'
όλες τις δυσκολίες που όλοι γνωρίζουμε για το ολοκληρωμένο
πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων, τους ενδιάμεσους
φορείς και τα λοιπά, ήδη έχουν εκδοθεί 8 προσκλήσεις. Είμαστε
σίγουροι ότι τώρα με τις προβλέψεις και τη συμφωνία με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ευελιξία του συστήματος αυτού, θα
πολλαπλασιαστούν οι προσκλήσεις αυτές και θα δοθεί μία νέα
ώθηση στις δράσεις του θεματικού στόχου 1.
Θέλω να πω ότι έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία να συνεχιστεί
αυτή η προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε με μεγάλο ενθουσιασμό, γιατί
καθορίζει τις προτεραιότητες βάσει των επιλογών που γίνονται από
τους ίδιους τους επιχειρηματίες και τα ίδια τα ερευνητικά κέντρα.
Αυτή τη σημασία τη δίνει και Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα
θεωρεί, όπως αναφέρεται και σε κείμενά της, ότι η Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης έκανε ήδη μια μεγάλη διαφορά βελτιώνοντας
την ποιότητα των επενδύσεων και στην επόμενη προγραμματική
περίοδο θα αποτελέσει βασική εισροή για την προετοιμασία του
επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.
Αυτό σημαίνει για την επόμενη προγραμματική περίοδο, μιας
που το αναφέραμε κιόλας, ήδη ειπώθηκαν ορισμένα πράγματα και
από τον κύριο Ιακωβίδη και από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής.
Θέλω

να

πω

ότι

έχει

ξεκινήσει,

είπαμε,

η

διαπραγμάτευση.

Γνωρίζουμε ότι η πρόταση προϋπολογισμού θα κατατεθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στα μέσα
του επόμενου έτους, έτσι έχει ειπωθεί, καθώς και το θεσμικό
πλαίσιο. Γνωρίζουμε αρκετά από τις θέσεις χωρών που έχουν
δημοσιεύσει τις θέσεις τους για την πολιτική της συνοχής, βλέπουμε
από όλα τα κείμενα που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα ότι θα
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δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση της πολιτικής συνοχής με τις
συστάσεις
δηλαδή

των

εθνικών

σημαίνει

ότι

χρησιμοποιηθεί

ως

προγραμμάτων

η

πολιτική

εργαλείο

για

της

μεταρρύθμισης.
συνοχής

την υλοποίηση

Αυτό

μπορεί

να

διαρθρωτικών

πολιτικών επιλογών.
Αυτό είναι ένα από τα βασικότερα σημεία τα οποία θα
συζητηθεί, πέρα από το ύψος του προϋπολογισμού, που είπαμε ότι
παίζει ρόλο βέβαια και η έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας και τα
λοιπά. Πέρα από το τι έμφαση θέλουμε να δώσουμε στην πολιτική
της

συνοχής,

αυτό

είναι

πολιτική

επιλογή

και

τις

νέες

προτεραιότητες που έχουν ακουστεί, που αφορούν τα θέματα της
ασφάλειας,
προσφυγικό,

της

άμυνας,

που

της

σημαίνει

κλιματικής
ότι

ή

θα

αλλαγής

αλλά

ενταχθούν

και

το

αυτές

οι

προτεραιότητες στην πολιτική της συνοχής ή θα φύγει μέρος,
μάλλον, προϋπολογισμού για να δημιουργηθούν κάποιες άλλες
γραμμές, ταμεία, δεν ξέρω τι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αλλά θα υπάρχει - φαίνεται από όλα τα κείμενα τουλάχιστον
που έχουν κυκλοφορήσει - και η σύνδεση με τις συστάσεις. Είναι
πολύ σημαντικό αυτό. Πήραμε μία γεύση με τις αιρεσιμότητες σε
αυτή

την

προγραμματική

περίοδο,

φαίνεται

ότι

αυτές

οι

αιρεσιμότητες θα διευρυνθούν και σε άλλους τομείς. Η θέση της
Ελλάδας μέχρι σήμερα είναι οι αιρεσιμότητες να συνδέονται άμεσα
με τα θέματα της πολιτικής της συνοχής και της υλοποίησης της
πολιτικής της συνοχής, ωστόσο βλέπουμε από τα κείμενα ότι δεν θα
σταματήσει εκεί.
Επίσης βλέπουμε και μια πιθανή διαφοροποίηση ως προς την
διαχείριση των προγραμμάτων. Και εκεί πάλι εμείς επιμένουμε ότι
θα πρέπει να αφορά όλες τις χώρες με τον ίδιο τρόπο και να
ακολουθηθούν τα ίδια συστήματα σε όλες τις χώρες, ωστόσο και
εκεί πέρα υπάρχει η συζήτηση να ακολουθηθούν διαφορετικά
συστήματα, λιγάκι πιο ευέλικτα, πιο απλοποιημένα, σε ορισμένες
χώρες οι οποίες έχουν καλύτερο παρελθόν ή δίνουν μεγαλύτερο
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ποσοστό συγχρηματοδότησης. Έχει τεθεί και αυτό από το Expert
Group, High Level Group μάλλον, για την απλοποίηση, ως κριτήριο
για τη διαφοροποίηση της διαχείρισης στην υλοποίηση.
Τέλος πάντων, σας έδωσα, έτσι, δυο - τρία στοιχεία, θα τα
συζητήσουμε και με επόμενες αφορμές.
Για τα θέματα της RIS λοιπόν, η Αττική μπορεί να αποτελέσει
βασικό πυρήνα της στρατηγικής αυτής, εφόσον βρίσκεται, όπως και
να το κάνουμε, και χωρικά δηλαδή, στο κέντρο της χώρας, με τις
περισσότερες επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα. Η συνεργασία
με τη ΓΓΕΤ μπορεί να βοηθήσει στη συνέργεια της εθνικής RIS με
την Περιφερειακή και ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσει τώρα πιο δυναμικά
η υλοποίησή της.
Για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη, να πω ότι είναι
αυτό το καινούργιο εργαλείο στην προγραμματική περίοδο, που
ουσιαστικά εμπλέκει τις αστικές Αρχές για να διαμορφώσουν τη
δικιά τους στρατηγική και μάλιστα αυτό το πλεονέκτημα δώσαμε και
με τις εγκυκλίους, ώστε πραγματικά να διαμορφωθούν από τα κάτω
οι νέες στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης.
Έχουμε 11 στρατηγικές σε επίπεδο χώρας για ΟΧΕ οι οποίες
βρίσκονται

εκτός

αστικού

χώρου

και

34

για

βιώσιμη

αστική

ανάπτυξη. Ιδιαιτέρως οι ΒΑΑ, οι Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
στρατηγικές,

οι

περισσότερες

έχουν

ήδη

εγκριθεί

ή

είναι

σε

διαδικασία έγκρισης. Κάναμε και ένα δίκτυο στη Δράμα πρόσφατα,
που

είχε

πολύ

ενδιαφέρον

και

νομίζω

συμμετείχαν

όλες

οι

Διαχειριστικές Αρχές. Υπάρχουν βέβαια και τα ΤΑΠΤΟΚ, τα οποία
πρέπει να έχουν εγκριθεί μέχρι το τέλος του '17, να έχει εγκριθεί η
στρατηγική. Και φυσικά και η ομάδα τοπικής δράσης, που θα
υλοποιήσει τη στρατηγική αυτή.
Βλέπουμε το πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι αστικές Αρχές
σε αυτή τη διαδικασία. Το ότι έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος τους. Και
ιδιαιτέρως για την Αττική να πούμε ότι το γεγονός ότι ακολούθησε
τη συγκριτική αξιολόγηση, ότι διαθέτει 261 εκατομμύρια ευρώ για τη
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Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, για το ότι εκχωρεί το σύνολο του ποσού
του προϋπολογισμού, που αυτό είχε γίνει για κάποιο ποσό μόνο για
το Δήμο της Αττικής και σε αυτή την προγραμματική περίοδο δίνεται
και για τις τέσσερις στρατηγικές, αναβαθμίζοντας έτσι και το ρόλο
των αστικών Αρχών. Είναι πολύ μεγάλης σημασίας και νομίζω ότι
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν πρότυπο για την επόμενη
προγραμματική περίοδο και για άλλους Δήμους της χώρας.
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Δείχνουν και εμπιστοσύνη στους Δήμους, έτσι;
Μ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και δείχνουν και εμπιστοσύνη στους Δήμους
και αναβαθμίζονται οι ίδιοι οι Δήμοι προφανώς και για αυτό θα
ήθελα να δώσω και τα συγχαρητήριά μου.
Να πω για τα θέματα της δημοσιότητας, ευχαριστούμε πάρα
πολύ

για

ότι

μας

παρουσιάσατε

τα

τόσο

ενδιαφέροντα

και

ιδιαιτέρως τα βίντεο τα οποία είναι εργαλεία δημοσιότητας πολύ
εύκολα και πολύ αποτελεσματικά και μέσα σε πολύ λίγο χρόνο
περιλαμβάνουν και τα ποιοτικά στοιχεία. Και όχι μόνο φωτογραφίες,
αλλά έχει και ποιοτικά στοιχεία η παρουσίαση μέσα από ένα βίντεο.
Και θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί.
Τέλος, μία πολύ σύντομη ενημέρωση για την έγκριση της
αναθεώρησης του Κανονισμού, αυτό που ονομάζουμε omnibus,
δηλαδή

ξέρετε

ότι

από

πέρυσι

έχει

ξεκινήσει

μία

διαδικασία

αναθεώρησης 15 Κανονισμών που περιλαμβάνει το omnibus, το
πακέτο όλο αυτό. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον τρίλογο, δηλαδή
συζήτηση μεταξύ… Έχει τελειώσει η διαδικασία με το Συμβούλιο,
έχει τελειώσει η διαδικασία με το Ευρωκοινοβούλιο και είναι τώρα
στον τρίλογο. Αυτά που έχει προτείνει το Συμβούλιο, αυτά που έχει
προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχει
ολοκληρωθεί

ακόμα

η

διαδικασία

και

φοβόμαστε

ότι

θα

καθυστερήσει ακόμα περισσότερο, όχι τόσο για τους Κανονισμούς
των Διαρθρωτικών Ταμείων, αλλά οι υπόλοιποι Κανονισμοί είναι
που καθυστερούν περισσότερο.
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Έχει γίνει ήδη μία πρόταση να απεξαρτηθεί η διαδικασία και
να εγκριθούν οι Κανονισμοί που ήδη έχουν προχωρήσει. Είναι πολύ
δύσκολο όμως νομικά αυτό να υποστηριχθεί. Και φοβόμαστε ότι
έτσι άμεσα δεν θα μπορέσουμε να ωφεληθούμε από τις θετικές
προβλέψεις, κάποιες θετικές προβλέψεις που περιλαμβάνουν στην
αναθεώρηση αυτοί οι Κανονισμοί.
Αυτά ήθελα να σας πω, ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε την κυρία Κωστοπούλου.
Απολογούμαι για την ελλιπή παρουσίαση του τίτλου της
παρουσίασης. Πραγματικά το θέμα της επόμενης προγραμματικής
περιόδου, έτυχε να είμαστε και μαζί τον Ιούνιο στις Βρυξέλλες, σε
ένα 2ήμερο, είναι κάτι που πρέπει να αρχίσουμε να το συζητάμε
πολύ πιο έντονα και πιο στοχευμένα, για να μην μείνουμε πίσω από
τις εξελίξεις.
Εμείς, στο πλαίσιο της Διαχειριστικής Αρχής και με δυο - τρεις
ακόμα συνεργάτες, κάναμε μία ενημέρωση μετά από εκείνη την
παρουσίαση που είχαμε… παρουσία, τον Ιούνιο. Νομίζω ότι τα
θέματα είναι αρκετά δύσκολα και αφορούν όλους πλέον. Και σε
επίπεδο Διαχειριστικής Αρχής και σε επίπεδο δικαιούχων και σε
επίπεδο ουσιαστικών παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ.
Τώρα θα καλέσω την κυρία Κονταράτου να μας κάνει μία
ενημέρωση για ειδικά θέματα και τις δράσεις του ΕΚΤ.
Ν. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ: Καλησπέρα και από εμένα.
Λίγα πράγματα πολύ συνοπτικά, ειδικά για τις δράσεις του
ΕΚΤ, στο πλαίσιο της προσπάθειας που κάνουμε όλοι μαζί για την
περαιτέρω ενεργοποίησή τους.
Το

κομμάτι

των

δράσεων

του

ΕΚΤ

που

έχουν

ήδη

ενεργοποιηθεί, νομίζω ότι έχει καλυφθεί επαρκώς.
Να πω μόνο, ότι πολλές από αυτές τις δράσεις υλοποιούνται
με τη χρήση Simplified Cost Options και ότι διερευνούμε και τη
χρήση

των

επιλογών

απλουστευμένου

κόστους

και

επερχόμενες δράσεις.
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Αναφορικά με όσα έρχονται για τις δράσεις, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων μας συνεργαζόμαστε με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες
προς την κατεύθυνση της ενεργοποίησης των δράσεων υγείας, για
τις παρεμβάσεις για την κοινωνική ένταξη των Ρομά και για τις
δράσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
Αναφορικά με την αναθεώρηση, νομίζω ότι έχει αναλυθεί
αρκετά. Να πω μόνο ότι δόθηκαν οριζόντιες κατευθύνσεις για τις
νέες δράσεις και για την αναμόρφωση των δεικτών του ΕΚΤ.
Ειδικά για τους δείκτες, να σημειώσω ότι ολοκληρώθηκαν
όλες

οι

απαιτούμενες

αλλαγές

και

διορθώσεις,

ώστε

να

αποτυπώνονται με ορθότητα οι εκροές και τα αποτελέσματα των
παρεμβάσεων.

Επίσης,

ολοκληρώθηκε

και

η

στοχοθέτηση

και

σχετική τεκμηρίωση των δεικτών.
Όσον αφορά την αξιολόγηση, πέρα από το δεύτερο έγγραφο
εργασίας, το οποίο καταρτίστηκε σε συνεργασία με την ΕΥΣΣΑ και
για το οποίο μίλησε αναλυτικά η ΕΥΣΣΑ, να σας κάνω μια μικρή
ενημέρωση

για

τις

οριζόντιες

αξιολογήσεις

του

ΕΣΠΑ,

που

περιλαμβάνονται και στα σχέδια αξιολόγησης των ΠΕΠ.
Η αξιολόγηση των δράσεων της εναρμόνισης στα ΠΕΠ και στο
Τομεακό

Πρόγραμμα

"Ανάπτυξη

Ανθρώπινου

Δυναμικού,

Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", η οποία διενεργείται με ευθύνη
του Τομεακού Προγράμματος και όχι με ευθύνη της ΕΥΣΕΚΤ, όπως
είδα ότι κάπου αναγράφεται σε κάποιο έγγραφο. Κατακυρώθηκε ο
διαγωνισμός

και

μέσα

στις

επόμενες

ημέρες,

σύμφωνα

με

ενημέρωση που έχουμε από το Τομεακό Πρόγραμμα, θα ανατεθεί
και η μελέτη.
Η αξιολόγηση των δομών Γυναικών Θυμάτων Βίας στα ΠΕΠ
και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μεταρρύθμιση του Δημοσίου
Τομέα" με αναθέτουσα Αρχή την ΕΥΣΕΚΤ, σε συνεργασία με τη
Γενική Γραμματεία Ισότητας και την Επιτελική Δομή του Υπουργείου
Εσωτερικών. Εδώ βρισκόμαστε στην τελική φάση οριστικοποίησης
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των προδιαγραφών, οι οποίες θα αποσταλούν για διαβούλευση στις
Διαχειριστικές Αρχές προκειμένου να προκηρυχθεί εντός του 2017.
Και τέλος, αναφορικά με τις ενέργειές μας για τις δράσεις
επικοινωνίας

και

πληροφόρησης,

να

αναφέρω

ότι

η

ΕΥΣΕΚΤ

παρήγαγε υλικό επικοινωνίας για τα 60 χρόνια του ΕΚΤ και
εκδηλώσεις

τοπικού

χαρακτήρα

και

για

τις

ιστοσελίδες

των

προγραμμάτων, όπως και για το δίκτυο των Κέντρων Κοινότητας, με
στόχο την ομοιογενή τους σήμανση και πρόσληψη από το κοινό.
Αυτά τα λίγα από εμένα.
Πριν κλείσω, να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Διαχειριστική,
για την άψογη συνεργασία που πιστεύω ότι έχουμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε πολύ.
Και μπαίνουμε στο τελευταίο θέμα του Β΄ μέρους, που είναι
μία γενικότερη ενημέρωση για τα θέματα των κρατικών ενισχύσεων
επιχειρηματικότητας. Θα με βοηθήσει και η ΕΥΚΕ όπου χρειαστεί,
δεν έχουμε κάποια παρουσίαση.
Θέλω να ενημερώσω τα μέλη της Επιτροπής για κάποιες
ενέργειες που έχουμε κάνει.
Καταρχήν,

όπως

ανέφερα

και

προηγουμένως,

έχουμε

οριστικοποιήσει τη συνεργασία με τη ΓΓΕΤ ώστε να αναλάβει ο
ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης των δράσεων της RIS του θεματικού
στόχου 1. Όπως είδατε σήμερα ενεργοποιήσαμε τα 50 εκατομμύρια
ευρώ για το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Είμαστε σε
επικοινωνία με την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής, τη
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, προκειμένου να της
δώσουμε και να ενεργοποιήσουμε μία με δύο προσκλήσεις στο
θεματικό

στόχο

3,

ανάλογα

με

τη

δυνατότητα

που

έχει

η

συγκεκριμένη Διεύθυνση να αποδεχθεί και να προχωρήσει αυτές τις
δράσεις

και

θα

είναι

δράσεις

ενίσχυσης

μικρομεσαίων

επιχειρήσεων.
Έχουμε οριστικοποιήσει ένα σχέδιο πρόσκλησης το οποίο το
έχουμε στείλει ήδη στην EYKE για clusters και συνεργατικούς
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σχηματισμούς και λάβαμε πριν από 2 - 3 μέρες τις παρατηρήσεις
πάνω στις οποίες δουλεύουμε.
Και τέλος, έχουμε μία πολύ σημαντική εξέλιξη - Κλεάνθη, αν
θες να με βοηθήσεις λίγο - και σε σχέση με το ΠΣΚΕ, με την light
έκδοση, αν είναι κάτι ανακοινώσιμο, και σε σχέση με την επιλογή
ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων, που ούτως ή
άλλως είναι μία αναγκαιότητα και μία απαίτηση, θα έλεγα, και για το
κομμάτι της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και
για τις αστικές Αρχές που πρόκειται να υλοποιήσουν δράσεις
κρατικών ενισχύσεων.
Αυτά είναι τα βήματα που κάναμε. Γνωρίζετε γενικά ότι το
κομμάτι της προκήρυξης για ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης κρατικών
ενισχύσεων, πέρασε από χίλια κύματα. Τα πράγματα δεν πήγαν
πολύ καλά, το Σεπτέμβρη ανακοινώθηκε ότι υπάρχει ένα θέμα σε
σχέση με το θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, νομίζω
όμως ότι είμαστε σε στάδιο επίλυσης με πρωτοβουλία του Γενικού
Γραμματέα

ΕΣΠΑ,

του

κυρίου

Κορκολή,

που

θεωρώ

ότι

θα

καταλήξει μέχρι τέλος του έτους.
Αυτά θα ήθελα, έτσι, συνοπτικά.
Κλεάνθη, θες να προσθέσεις κάτι, σε παρακαλώ;
Κ. ΡΟΚΙΔΗΣ: Γεια σας, Κλεάνθης Ροκίδης λέγομαι, εκπροσωπώ την
ΕΥΚΕ.
Λίγα πράγματα, Δημήτρη. Καταρχήν για το θέμα του ΕΦ των
κρατικών ενισχύσεων, ο Γενικός Γραμματέας δια στόματος του
Δημήτρη του Ιακωβίδη, είπε ότι θα λυθεί με νομοθετική ρύθμιση,
κατ' εικόνα και ομοίωση του ΕΠΑνΕΚ, όπως τον ΕΦΕΠΑΕ. Οπότε
δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο σε αυτό.
Το

δεύτερο,

για

το

ΠΣΚΕ,

το

Πληροφοριακό

Σύστημα

Κρατικών Ενισχύσεων. Πράγματι έχουμε κάτι ανακοινώσιμο, μας
έχει έρθει μία επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που απαντάει
θετικά στο γράμμα που είχε κάνει ο Γενικός Γραμματέας, με τη
βοήθεια

τη

δικιά

μας,

που

είχαμε

αξιώσει

ότι

για

μέχρι
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εκατομμύρια

ευρώ

προσκλήσεις,

να

μη

χρειάζεται

να

χρησιμοποιούμε όλες τις λειτουργίες του ΠΣΚΕ. Χωρίς βέβαια αυτό
να σημαίνει ότι όλη η πληροφορία δεν θα είναι στο ΠΣΚΕ, απλά θα
μπορούσε να γίνει, η πληροφορία αυτή που δεν γίνεται μέσω του
πληροφοριακού συστήματος, να ανεβαίνει με upload σε pdf αρχεία
μέσα στο σύστημα, οπότε ο καθένας θα έχει όλη την πληροφορία,
απλά δεν θα περνάει μέσα από λογικούς ελέγχους και τα λοιπά,
από το ΠΣΚΕ.
Αυτό τι ήρθε να εξυπηρετήσει; Αν σκεφτούμε ότι η κάθε
Διαχειριστική Αρχή θα βγάζει δύο - τρεις προσκλήσεις τουλάχιστον,
σε ετήσια βάση, για RIS ας πούμε, αν σκεφτούμε ότι όλες οι
δράσεις του Κοινωνικού Ταμείου, αυτές που απασχολούν κρατικές
ενισχύσεις,

θα

περάσουν

πάλι

μέσα

από

αυτό

το

σύστημα,

σκεφτούμε ότι το Αγροτικό Ταμείο, το ΠΑΑ, επίσης οι 47 ΟΤΔ για
θέματα κρατικών ενισχύσεων πάλι από εκεί, βγαίνει ένα ποσό, ένας
αριθμός τουλάχιστον 200 προσκλήσεων σε ετήσια βάση.
Αντιλαμβάνεστε

ότι

αυτό

το

πράγμα

έπεσε

πάνω

στην

υλοποίηση του ΠΣΚΕ και στην ΜΟΔ ΑΕ, προκειμένου να υλοποιεί
συνέχεια

την

παραμετροποίηση

των

διαφορετικών

ειδών

προσκλήσεων.
Οπότε, στην πρότασή μας ήταν ότι μπορούμε να μειώσουμε
σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 70% - 80% αυτό το διοικητικό βάρος,
εάν οι προσκλήσεις μέχρι 10 εκατομμυρίων θα μπορούσαν να είναι
πιο απλοποιημένες μέσα στο πληροφοριακό σύστημα. Ήρθε η
απάντηση, είναι θετική η απάντηση, οπότε πιστεύουμε ότι σε
σύντομο χρονικό διάστημα η ΜΟΔ με τη βοήθεια τη δικιά μας, στην
παραμετροποίηση και στις συγκεκριμένες οθόνες, θα μπορούν να
μπουν όλες αυτές οι προσκλήσεις.
Μην ξεχνάμε ότι από αυτές τις 200, που είπα έναν αριθμό
προσεγγιστικό, οι 150 από αυτές είναι προσκλήσεις κάτω των 10
εκατομμυρίων. Δηλαδή μένει του ΕΠΑνΕΚ οι προσκλήσεις, που
είναι μεγάλο πρόγραμμα και κάποια προγράμματα που βγάζουν
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μεγάλες προσκλήσεις. Η πληθώρα είναι κάτω των 10 εκατομμυρίων.
Ή πολλές φορές με φορείς που θα έρθουν, που είναι διψήφιος ο
αριθμός. Οπότε και εκεί θα χρησιμοποιήσουμε την απλοποιημένη
μορφή του ΠΣΚΕ.
Αυτά από το ΠΣΚΕ και αυτά από εμάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Λάβαμε το μήνυμα.
Λοιπόν, ωραία. Προτείνω το εξής. Να πάμε στο κομμάτι των
παρεμβάσεων,

τοποθετήσεων

και

στη

συνέχεια

των

συμπερασμάτων, προκειμένου να κλείσουμε τη συνεδρίαση και να
πάμε όλοι μαζί για φαγητό.
Λοιπόν, κυρία Σπηλιώτη, νομίζω ότι θέλετε να κάνετε μια
τοποθέτηση. Σας ακούμε.
Α. ΣΠΗΛΙΩΤΗ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καταρχήν

θα

θέλαμε

να

ευχαριστήσουμε

την

Περιφέρεια

Αττικής για την εμπιστοσύνη που έχει δείξει στις υπηρεσίες της
Γενικής

Γραμματείας

ενδιάμεσος

φορέας

Έρευνας,
διαχείρισης

προκειμένου
για

τις

να

δράσεις

οριστούμε
κρατικών

ενισχύσεων που εντάσσονται στην επενδυτική προτεραιότητα 1Β
του 1 ο υ άξονα του ΠΕΠ Αττικής, πάντα σε πολύ στενή συνεργασία
με την Περιφέρεια και μέσα στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης της Περιφέρειας.
Θα ήθελα επίσης να κάνω μία σύντομη ενημέρωση για την
πορεία υλοποίησης της εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
και

την

ανταπόκριση

που

είχαμε

από

φορείς

που

είναι

εγκατεστημένοι στην Περιφέρεια Αττικής, στις προσκλήσεις και στα
έργα που ήδη έχουν ενεργοποιηθεί.
Καταρχήν να περάσουμε στην επενδυτική προτεραιότητα 1Α,
που αφορά κυρίως στις ερευνητικές υποδομές. Η δράση των
ερευνητικών υποδομών υλοποιείται σε δύο φάσεις, σε δύο κύκλους.
Ο πρώτος κύκλος αφορούσε πρόσκληση σε 20 ερευνητικές
υποδομές και είχε έναν προϋπολογισμό, μία δημόσια δαπάνη της
τάξης των 73 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν ήδη ενταχθεί στο ΕΠΑνΕΚ
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19 ερευνητικές υποδομές με ύψος δημόσιας δαπάνης αντίστοιχο
γύρω στα 72 εκατομμύρια ευρώ. Μία ερευνητική υποδομή δηλαδή
δεν πέρασε. Από αυτές, τα 40 εκατομμύρια, από αυτά τα 72
εκατομμύρια, τα 40 αφορούν φορείς της Αττικής που συμμετέχουν
στα δίκτυα των εθνικών υποδομών και με μία μεγάλη υπερδέσμευση
που έγινε από πλευράς της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΑνΕΚ, το
ποσοστό αυτό φτάνει το 56% της δημόσιας δαπάνης του πρώτου
κύκλου.
Εδώ θα ήθελα να κάνω μία ιδιαίτερη αναφορά στην υποδομή
HELPOS, που είναι το σεισμολογικό δίκτυο της Ελλάδας και έρχεται
εδώ να συμπληρώσει… με συνέργεια και συμπληρωματικότητα, με
την υποδομή που έχετε υποστηρίξει μέσα από το ΠΕΠ, διότι εσείς
δίνετε την υποδομή, ουσιαστικά, τα κτιριακά, είδαμε το ωραιότατο
κτίριο που χτίζεται στην Πεντέλη και από την άλλη πλευρά η εθνική
δράση

έρχεται

να

βοηθήσει

την

ανάπτυξη

της

υποδομής,

υποστηρίζοντας πιο soft ενέργειες, όπως είναι η δικτύωση, διότι σε
αυτή την υποδομή, εκτός από το Αστεροσκοπείο, το Γεωδυναμικό
Ινστιτούτο

του

Αστεροσκοπείου,

συμμετέχουν

και

όλα

τα

πανεπιστημιακά εργαστήρια που δραστηριοποιούνται στο χώρο της
σεισμολογίας.

Δίνουμε

λοιπόν

κονδύλια

για

δικτύωση,

για

συμπληρωματικό εξοπλισμό, για πρόσβαση, ανοιχτή πρόσβαση
στην υποδομή, για εξωστρέφεια και φυσικά για υποστήριξη του
ανθρώπινου δυναμικού. Οπότε είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα
συνέργειας ανάμεσα στο εθνικό και στο Περιφερειακό σκέλος.
Τώρα, επίκειται να ανακοινωθεί σύντομα, μόλις περάσουν τα
κριτήρια αξιολόγησης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του
ΕΠΑνΕΚ

που

γίνεται

την

Παρασκευή,

να

ανακοινωθεί

και

η

πρόσκληση για τον δεύτερο κύκλο των ερευνητικών υποδομών.
Εδώ θα έχουμε ένα ύψος δημόσιας δαπάνης 20 εκατομμυρίων ευρώ
και θα προχωρήσουμε στην ένταξη, η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ δηλαδή, θα
προχωρήσει στην ένταξη άλλων 8 ερευνητικών υποδομών, εφόσον

82

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020
ΑΘΗΝΑ 29 NOEMΒΡΙΟΥ 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020

βέβαια αξιολογηθούν θετικά μέσα από τη διαδικασία που προβλέπει
το ΣΔΕ.
Επίσης

υπάρχει

η

δράση

στρατηγικής

ανάπτυξης

των

ερευνητικών φορέων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία
Έρευνας.

Εδώ

έχουμε

εντάξεις

30

εκατομμυρίων

ευρώ

στο

ΕΠΑνΕΚ, όπου το 50% αφορά ερευνητικά ινστιτούτα και κέντρα της
Αττικής, όπως είναι ο "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", όπως είναι το Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών, όπως είναι το «ΕΛΚΕΘΕ», το "ΠΑΣΤΕΡ", το
"ΦΛΕΜΙΝΓΚ" και πολλοί άλλοι ερευνητικοί φορείς.
Να περάσουμε τώρα στην επενδυτική προτεραιότητα 1Β.
Θα ήθελα βέβαια να πω ότι έχει εξαντληθεί ήδη και με
τεράστια υπερδέσμευση, όλος ο προϋπολογισμός του ΕΠΑνΕΚ για
δράσεις υποδομών, δηλαδή όλη η επενδυτική προτεραιότητα 1Α για
την Αττική έχει κλείσει και όχι μόνο έχει κλείσει, αλλά έχει γίνει και
πάρα πολύ μεγάλη υπερδέσμευση υπέρ της Περιφέρειας.
Και να περάσουμε στην 1Β.
Η 1Β καταρχήν δραστηριοποιήθηκε με μία εμβληματική για
εμάς

πρωτοβουλία,

μία

εμβληματική

δράση

που

ονομάζεται

"Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ" και ουσιαστικά αφορά τρεις
παρεμβάσεις. Η μία είναι η υποστήριξη ερευνητικής δραστηριότητας
σε

μικρομεσαίες

επιχειρήσεις,

η

δεύτερη

παρέμβαση

είναι

συνεργατικά έργα ανάμεσα σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς
και

η

τρίτη

παρέμβαση

είναι

η

αξιοποίηση

ήδη

υπαρχόντων

ερευνητικών αποτελεσμάτων από επιχειρήσεις κάθε είδους και
μεγέθους.
Σε αυτή τη δράση είχαμε μία τεράστια ανταπόκριση. Δηλαδή
έχουν

υποβληθεί

ήδη

πάνω

από

2.500

προτάσεις,

με

έναν

προϋπολογισμό που συνολικά έφτανε… Ναι, 2.426 προτάσεις, με
έναν προϋπολογισμό που έφτασε το 1,64 δισεκατομμύρια ευρώ και
αυτή η τεράστια ανταπόκριση που είχαμε, οδήγησε σε μία αύξηση
της δημόσιας δαπάνης στις δράσεις συνολικά, από 280 σε 410
εκατομμύρια ευρώ και αυτή η αύξηση ήταν εμπροσθοβαρής. Γιατί η
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δράση έχει σχεδιαστεί για να υλοποιηθεί σε τρεις διαδοχικούς
κύκλους, ο πρώτος ήδη έχει ξεκινήσει και έκλεισε τον Ιούνιο του '17
το

deadline

για

την

υποβολή

των

προτάσεων

και

έτσι

η

εμπροσθοβαρής αυτή κατανομή σημαίνει ότι ο πρώτος κύκλος
ανέρχεται από 126 σε 256 εκατομμύρια ευρώ δημόσιας δαπάνης,
συν μία υπερδέσμευση του 20%.
Ήδη έχει γίνει η αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν
υποβληθεί και στις τρεις παρεμβάσεις. Εχθές ανακοινώθηκε ο
προσωρινός κατάλογος δικαιούχων για τη δεύτερη παρέμβαση, που
συγκέντρωσε και το μεγαλύτερο πλήθος προτάσεων. Συνολικά η
εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 286,5 εκατομμύρια ευρώ
για τις τρεις παρεμβάσεις, μαζί με την υπερδέσμευση, από όπου τα
78,2 αφορούν επιχειρήσεις και φορείς της Αττικής.
Εδώ βλέπουμε το εξής παράδοξο. Ότι ενώ η Αττική είχε στον
προϋπολογισμό των προτάσεων που υποβλήθηκαν, ένα ποσοστό
συμμετοχής γύρω στο 43%, αντίθετα στην εγκεκριμένη δημόσια
δαπάνη πέφτει στο 27% και αυτό μεταφράζεται και σε χρήματα, σε
ευρώ, διότι είπαμε ότι οι φορείς θα λάβουν 78,2 εκατομμύρια για
την Αττική και αυτό επειδή είναι μία ανεπτυγμένη Περιφέρεια.
Αντίθετα,

οι

ποσοστώσεις

του

ΕΠΑνΕΚ

ευνοούν

τις

λιγότερο

ανεπτυγμένες Περιφέρειες και έτσι, παρότι σε συμμετοχές και σε
δυναμισμό, αν θέλετε, ήρθε πρώτη η Αττική, σε προϋπολογισμό και
σε ποσοστό επιτυχίας έρχεται πρώτη η Περιφέρεια της Κεντρικής
Μακεδονίας, η οποία λαμβάνει 85 εκατομμύρια ευρώ δημόσια
δαπάνη και έχει ένα ποσοστό επιτυχίας 28%.
Και έχουμε το ίδιο φαινόμενο, δηλαδή ενώ η capacity, ενώ η
δυνατότητα

απορρόφησης

και

ενεργοποίησης

πόρων

στην

Περιφέρεια της Αττικής είναι υψηλότερη μεταξύ των Περιφερειών
της Ελλάδας, δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλες τις απαιτήσεις,
λόγω ακριβώς του χαμηλού ποσοστού που προβλέπεται μέσα στο
ΕΠΑνΕΚ και εδώ έχουμε και ένα παράδοξο, ότι έχουμε προτάσεις
πολύ αξιόλογες, στη δεύτερη παρέμβαση του "Ερευνώ - Δημιουργώ
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- Καινοτομώ", που έχουν πάρει βαθμολογία 4,6 στα 5, αλλά επειδή
προέρχονται οι περισσότεροι φορείς από την Αττική, δεν μπορούμε
να τις χρηματοδοτήσουμε
βρεθούν

και γίνεται μία τεράστια προσπάθεια να

συμπληρωματικοί

πόροι,

συμπληρωματική

χρηματοδότηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε
όλες τις καλές ποιοτικά προτάσεις που έχουν υποβληθεί στη δράση.
Και αυτό το φαινόμενο φυσικά το έχουμε για όλες τις δράσεις
έρευνας και καινοτομίας του ΕΠΑνΕΚ, είτε είναι προσκλήσεις που
αφορούν διμερείς συνεργασίες, για παράδειγμα τη Γερμανία με το
Ισραήλ, με τη Ρωσία, είτε είναι η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα
ERANETS και το έχουμε αυτό το πρόβλημα όπως το είχαμε και στο
παρελθόν, για όλες τις δράσεις του άξονα 1 του ΕΠΑνΕΚ.
Τώρα, έχουν ήδη προκηρυχτεί και είναι ανοικτή η υποβολή
προτάσεων μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου για 3 ειδικές δράσεις στον
πολιτισμό, ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό με 13 εκατομμύρια
ευρώ δημόσια δαπάνη, τις υδατοκαλλιέργειες με 5,5 εκατομμύρια
ευρώ και τα βιομηχανικά υλικά με 6 εκατομμύρια ευρώ.
Εδώ να πούμε ότι αν πραγματικά είχε προβλεφθεί ήδη από
την αρχή της προγραμματικής περιόδου αυτή η ευελιξία σε σχέση
με το ΠΣΚΕ, έτσι ώστε να μπορούσαν αυτές οι δράσεις που είχαν
σχεδιαστεί αρχικά, ως πιλοτικές, να έχουν προκηρυχθεί και να
έχουν υλοποιηθεί, θα ήμασταν πραγματικά και εμείς πολύ κοντά
στις προθεσμίες και στο όραμα που είχαμε ως προς την υλοποίηση
του ΕΠΑνΕΚ. Δυστυχώς αυτές περνάνε ολοκληρωτικά μέσα από το
ΠΣΚΕ.

Ελπίζουμε

η

απλοποίηση

αυτή

να

βοηθήσει

και

στην

υλοποίηση περαιτέρω δράσεων στον τομέα της έρευνας και της
καινοτομίας, που συνήθως δεν έχουν τεράστιους προϋπολογισμούς.
Επίσης

προχωράμε

σε

διαδικασίες

επιχειρηματικής

ανακάλυψης για την εξειδίκευση ενός πακέτου από νέες δράσεις
που αφορούν Startups και Spin-Offs από αξιοποίηση ερευνητικών
αποτελεσμάτων. Επίσης clusters, αλλά clusters που βασίζονται σε
αξιοποίηση

ερευνητικών

αποτελεσμάτων

και

έχουν
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καινοτομικό
Centers,

χαρακτήρα

που

θα

και

έρθουν

κέντρα

να

ικανότητας,

υποστηρίξουν

τις

Competence
ανάγκες

της

παραγωγής.
Επίσης, μόλις εντάχθηκε, χθες ή προχθές, ένας μηχανισμός
παρακολούθησης της εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης,
που περιλαμβάνει τόσο το πακέτο των δεικτών που θα χρειαστούν
για την παρακολούθηση της στρατηγικής σε εθνικό αλλά και σε
Περιφερειακό

επίπεδο,

σε

συνεργασία

με

το

Εθνικό

Κέντρο

Τεκμηρίωσης που έχει αναλάβει την εξαγωγή των δεικτών για την
έρευνα και την καινοτομία, αλλά επίσης περιλαμβάνει και μελέτες
foresight ή οτιδήποτε άλλο υποστηρικτικό υλικό χρειαζόμαστε για
την παρακολούθηση και την αναθεώρηση της εθνικής στρατηγικής.
Τέλος, να πούμε ότι υπάρχει το Μητρώο των Αξιολογητών,
πιστοποιημένων
αξιολογητές

από

αξιολογητών,
την

Ελλάδα

το
και

οποίο
το

έχει

5.500

εξωτερικό,

εγγραφές,

Έλληνες

του

εξωτερικού, από όπου 3.500 έχουν ήδη πιστοποιηθεί και υπάρχει
και

ένα

πακέτο

άλλων

1.000

αξιολογητών

που

είναι

υπό

πιστοποίηση.
Να κλείσω εδώ και να πω ότι είμαστε στην διάθεση της
Περιφέρειας

για

να

σταθεροποιήσουμε

και

να

ενισχύσουμε

παραπάνω τη συνεργασία μας, προκειμένου να υλοποιηθούν οι
δράσεις σας της επενδυτικής προτεραιότητας 1Β.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εμείς ευχαριστούμε. Στο επόμενο διάστημα θα
είμαστε σίγουρα σε ανοικτή επικοινωνία.
Κάποια άλλη τοποθέτηση;
Κύριε Σαμπανιώτη, θέλετε να σχολιάσετε κάτι;
ΣΑΜΠ ΑΝΙΩΤΗΣ:
αναφέρθηκε

από

Ένα
τη

πολύ

μικρό

συνάδελφο

σχόλιο.

από

τη

Απλώς

Γενική

επειδή

Διεύθυνση

Απασχόλησης για τη μέθοδο των Simplified Cost Options, να πούμε
ότι ένα από τα συμπεράσματα του High Level Group ήταν ότι τα
Simplified Cost Options μπορούν να χρησιμοποιηθούν και θα ήταν
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ωφέλιμο και για δράσεις του ΕΤΠΑ. Οπότε η Επιτροπή προωθεί
αυτή τη χρήση και είναι διατεθειμένη, οι υπηρεσίες στη διάθεσή
σας, να προσφέρουν οποιαδήποτε τεχνική βοήθεια χρειαστεί για την
προετοιμασία, ακόμα και με τη μορφή peer to peer, με επίσκεψη
εδώ και να βοηθήσουν και τις εθνικές Αρχές, τις οριζόντιες, και τις
Περιφερειακές,

αν

μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν.

Και

να

αξιοποιηθούν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε.
Είμαστε λίγο περίεργοι να δούμε πώς μπορεί να υλοποιηθεί.
Μέσα στο πρώτο διάστημα του '18 θα επιχειρήσουμε να
ενεργοποιήσουμε και να σας ενημερώσουμε και για τις δράσεις στο
θεματικό στόχο 8, για αυτά που πρόκειται να υλοποιήσουμε.
Κάποια άλλη παρέμβαση, ωραία. Η κυρία Κάιλα.
Ε. ΚΑΪΛΑ:

Είμαι η Εύη Κάιλα από την Επιτελική Δομή της

Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας.
Καταρχήν να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Διαχειριστική
από

τη

μεριά

μας,

γιατί

πραγματικά

έχουμε

μία

εξαιρετική

συνεργασία, έχουμε βοηθηθεί πάρα πολύ στο να υλοποιήσουμε
όλες τις δομές βέβαια αντιμετώπισης της φτώχειας, αλλά κυρίως τα
Κέντρα Κοινότητας, που είναι μία καινούργια δομή, είναι ένας
καινούργιος θεσμός. Ξέρουμε ότι δίνεται μεγάλη σημασία και από
τη μεριά του ΕΚΤ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γενικότερα
στον θεσμό αυτό τον καινούργιο, γιατί είναι ουσιαστικά ένας θεσμός
που φέρνει την απόλυτη διαφάνεια, ίση αντιμετώπιση και τα λοιπά,
στον τομέα της προνοιακής πολιτικής.
Τα Κέντρα Κοινότητας δεν είναι μία άλλη απλή δράση, είναι
ουσιαστικά μία δράση η οποία είναι το κομβικό σημείο που κανείς
μπορεί να πάρει πληροφορίες για το σύνολο των κοινωνικών
πολιτικών

γενικότερα.

Συγχρόνως

είναι

μέρος

του

εθνικού

μηχανισμού, που ο εθνικός μηχανισμός ήταν και αιρεσιμότητα. Ο
εθνικός

μηχανισμός

παρακολούθησης,

συντονισμού
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αξιολόγησης κοινωνικών πολιτικών… πολιτικών κοινωνικής ένταξης
και

κοινωνικής

συνοχής.

Ήταν

αιρεσιμότητα,

εκπληρώθηκε,

προχωράμε πάρα πολύ δυναμικά μέσα σε αυτό τον τομέα.
Τα Κέντρα Κοινότητας, είναι ένα σημείο όπου οι άνθρωποι
που τα στελεχώνουν πρέπει να κάνουν πάρα πολλά πράγματα,
πάρα πολλές δουλειές. Και επειδή το προσωπικό, ανάλογα με την
ΚΥΑ που είχαμε βγάλει για την ίδρυσή τους, πραγματικά δεν ήταν
επαρκές, έχουμε τώρα στη ρήτρα αναθεώρησης, όπως είδατε ίσως,
έχουμε

προτείνει

-

και

όπως

ειπώθηκε

προηγουμένως

-

να

διευρυνθούν ουσιαστικά τα Κέντρα Κοινότητας και με τα Κέντρα
Στήριξης Οικογένειας και με τα Κέντρα Ολοκληρωμένης Φροντίδας
των Ηλικιωμένων. Πιστεύουμε ότι με αυτή την ενδυνάμωση και τον
εμπλουτισμό

σε

προσωπικό

και

ειδικότητες,

θα

μπορέσουν

πραγματικά να εκτελέσουν ένα ευρύτερο φάσμα εργασιών από
αυτές που προβλέπονται μέσα στην ΚΥΑ τους.
Εδώ στην Αττική έχουμε ήδη - όπως άκουσα χτες στην τεχνική
συνάντηση

-

25,

που

έχουν

έναρξη

λειτουργίας.

Εμείς

σαν

Υπουργείο, που το παρακολουθούμε, έτσι, από πολύ κοντά, κάθε
Δήμος πότε στελεχώνει, βλέπουμε ότι 44 Κέντρα ήδη στην Αττική
έχουν στελεχωθεί και ξεκινάνε. Εμείς τους συνδέουμε αμέσως με το
πληροφοριακό σύστημα, ώστε να μπορούν να εγγράψουν τους
δικαιούχους.
Σε ότι αφορά τα δύο άλλα μητρώα των φορέων και των
προγραμμάτων, αυτή τη στιγμή συμπληρώνονται από φορείς και
συμπληρώνονται

και

από

προγράμματα.

Είπα

μάλιστα

στο

διάλειμμα και στην κυρία Kroustalis, ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι
τώρα που βγήκε το κοινωνικό μέρισμα, είχαμε χτες σε αρκετά
Κέντρα Κοινότητας, ένα πλήθος απέξω που περίμενε να πάρει
πληροφορίες. Άρα σημαίνει ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να το μαθαίνει
το Κέντρο Κοινότητας και να το αγκαλιάζει και όντως εμείς μέσα
από

το

πληροφοριακό

σύστημα,

στους

χρήστες

δώσαμε
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δυνατότητα, δώσαμε ένα κείμενο με οδηγίες ώστε να μπορούν να
ενημερώνουν το κοινό.
Να πω ότι είναι πολύ σημαντικό για εμάς, άμεσα, τα Κέντρα
Κοινότητας

που

στελεχώνονται,

το

προσωπικό

μάλλον,

να

ενημερώνεται σωστά με το τι αρμοδιότητες έχει, το τι δυνατότητες
έχει, το πώς συνδέεται με την εποπτεύουσα Κοινωνική Υπηρεσία.
Για αυτό έχουμε ξεκινήσει, σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές,
ταχύρρυθμα σεμινάρια. Και εδώ, με την Διαχειριστική της Αττικής,
ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να κάνουμε μία διημερίδα
ή - θα δούμε - δύο ή τρεις ημερίδες χωριστές, ανάλογα με τους
τομείς, για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε. Μάλιστα έλεγα ότι
σήμερα πήρα ήδη από δύο Κέντρα Κοινότητας στο mail μου,
αιτήματα για ενημέρωση. Το Γαλάτσι και το Αιγάλεω μου θέτουν
διάφορα ερωτήματα στο πώς διαμορφώνονται οι αρμοδιότητες των
Κέντρων Κοινότητας σε σχέση με τον Δήμο και τις υπόλοιπες
Υπηρεσίες του.
Δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο. Και πάλι ευχαριστώ.
Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε αυτή την πολύ στενή συνεργασία. Για
ότι θέλετε, για ότι πρόβλημα έχετε, σαν Διαχειριστική, εμείς από το
Υπουργείο είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Νομίζω ότι ήδη ξέρετε
πως ότι μπορούμε έχουμε κάνει σε διάφορες στιγμές που υπήρξαν
κάποιες εμπλοκές.
Ευχαριστούμε και πάλι και καλή συνέχεια σε όλους μας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εμείς ευχαριστούμε. Πράγματι είμαστε σε ανοιχτή
γραμμή και επικοινωνία για πολλά θέματα.
Η κυρία Δαλαβέρη.
ΔΑΛ ΑΒΕΡΗ: Ευχαριστώ για τον λόγο.
Θα ήθελα… Δεν το κάνω συνεχώς και από συνήθεια, στις
Επιτροπές Παρακολούθησης, υπάρχουν φορές που είμαι πολύ
σιωπηρή. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στη διοργάνωση που
ετοιμάσατε και στο μείγμα της πληροφορίας, που ήταν πολύ σαφής
και περιγραφική και ευπαρουσίαστη.
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Συγχαρητήρια λοιπόν και ευχαριστώ για την πρόσκληση και
στην τεχνική συνάντηση εχθές.
Μεταφέρω τις ευχές της ηγεσίας για καλή συνέχεια και καλά
αποτελέσματα στην πολύ δύσκολη Περιφέρεια που είστε, με πολύ
μεγάλες δυνατότητες αλλά και πολλές προκλήσεις και τοποθετούμαι
μόνο για να ενημερωθούν τα μέλη της Επιτροπής και ίσως και
εσείς, οι συνάδελφοι της Διαχειριστικής, για τα θέματα της υγείας
και λίγο περισσότερο από χτες.
Για το ΕΤΠΑ έχουμε δημιουργήσει, επειδή έχουμε δει ότι και
εκεί

έχουμε

ανθρώπων

καθυστερήσεις,
για

την

έχουμε

υποστήριξη

των

δημιουργήσει
φορέων

ένα

δίκτυο

δικαιούχων

σε

συνεργασία με την Υπηρεσία μας, κυρίως για να τους δείχνουμε το
δρόμο, να μην υπάρχουν αναίτια κενά στο χρόνο από το ένα στάδιο
υλοποίησης προς το άλλο, για τα έργα, μέχρι να φτάσουμε στο
αποτέλεσμα που πρέπει να είναι η αξιοποίηση των δεσμευμένων
πόρων. Δεν θα πω κάτι περισσότερο, είμαστε σε στενή συνεργασία
στο θέμα και έχουμε συναντήσεις στη συνέχεια, από ότι έχουμε
προγραμματίσει.
Για το ΕΚΤ, θα ήθελα να πω, επειδή έχει μεγάλο πακέτο
υγείας σε όλα τα προγράμματα, από τους τέσσερις σημαντικούς
υποτομείς της υγείας, που είναι η δημόσια υγεία, η Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας με τις γνωστές τοπικές ομάδες υγείας, η ψυχική
υγεία και η καταπολέμηση των εξαρτήσεων, για τους τρεις τομείς,
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, της ψυχικής υγείας και των
εξαρτήσεων, μπορούν οι Περιφέρειες, σύμφωνα και με

e-mail

ενημερωτικό που έχουν από την ΕΥΣΕΚΤ, να προχωρούν σε
εξειδικεύσεις. Τέσσερις Περιφέρειες έχουν προλάβει τις τρέχουσες
συνεδριάσεις, είναι κυρίως αυτές που είναι προς το τέλος του
προγράμματος των Επιτροπών Παρακολούθησης.
Οι δράσεις μας είναι όπως στα τυποποιημένα έντυπα που
στείλαμε τον Φεβρουάριο, μόνο που τώρα έχουν εκπληρωθεί και
θεσμικά βήματα, όχι μόνο ο σχεδιασμός, αλλά θεσμικά βήματα που
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αφορούν την διατηρησιμότητα, την ενσωμάτωσή τους… Όπως είχε
σχεδιαστεί,

αλλά

διατηρησιμότητας.
μακρόπνοη

υπάρχει
Είτε

πολιτική

πλέον

αυτό

της

αφορά

η
το

διασφάλιση

νόμο

Πρωτοβάθμιας

4486,

Φροντίδας

της

για

μια

Υγείας

με

δωρεάν υπηρεσίες, χωρίς διακρίσεις, σε όλους τους φορείς, στο
νόμο μάλιστα δίνεται ιδιαίτερη εντολή και έμφαση στους γιατρούς
και

στους

επιστήμονες

υγείας

για

τις

ευπαθείς

ομάδες,

είτε

πρόκειται για εγκρίσεις σκοπιμότητας δράσεων φορέων ΝΠΙΔ, οι
οποίες εγκρίσεις σκοπιμότητας περιλαμβάνουν τον όρο ότι στη
συνέχεια της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ, από την τάδε γραμμή
προϋπολογισμού, από τον τάδε κωδικό προϋπολογισμού, συνήθως
τον 2544 του Υπουργείου, θα συνεχίσει η χρηματοδότηση και
διατήρηση των δράσεων.
Επίσης έχουν γίνει πάρα πολλές ενέργειες, είναι τουλάχιστον
27, δεν θα τις πω, για την ωρίμανση του θεσμικού πλαισίου, που
ξεκινούν από ένα βαρύ νομοθετικό σύνολο νόμων, μέχρι και την
ΚΥΑ

διαχείρισης

που

εξέδωσε

πρόσφατα

η

ΕΥΣΕΚΤ

για

την

μετάπτωση της χρηματοδότησης των τοπικών ομάδων υγείας, της
Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας

Υγείας,

από

το

πρόγραμμα

της

Διοικητικής Μεταρρύθμισης στις Περιφέρειες.
Για

την

εμβληματική

πολιτική

της

υγείας,

λοιπόν,

στην

Πρωτοβάθμια, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει η δυνατότητα για την
Αττική, σε άλλες Περιφέρειες είναι λίγο πιο μπροστά, δηλαδή
υπογράφονται συμβάσεις από φέτος, δηλαδή προσλαμβάνεται ο
κόσμος

χάρη

Διοικητικής

στην

ένταξη

που

Μεταρρύθμισης

και

υπάρχει
την

στο

εθνική

πρόγραμμα

της

συμπληρωματική

χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Στην Αττική φαίνεται πως αυτές οι συμβάσεις θα ξεκινήσουν
τον Φεβρουάριο με τρεις - τέσσερις ΤΟΜΥ, ομάδες διεπιστημονικές,
αποκεντρωμένες δηλαδή ομάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
μέσα στην κοινότητα, στον τοπικό πληθυσμό, με συγκεκριμένη
ευθύνη γιατρού για τον πληθυσμό και τα λοιπά. Είναι μια νέα
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πολιτική, ας μην την αναπτύξουμε τώρα. Και μέχρι τον Απρίλιο
πιστεύουμε ότι θα έχουν ξεκινήσει οι 10 από τις 54. Οι προσλήψεις
δεν είναι τόσο το πρόβλημα, όσο η στέγαση, οπότε δίνουμε ένα
περιθώριο χρονικό για να δούμε τι θα γίνει με τις ενοικιάσεις
κτιρίων.
Επίσης θα ήθελα να πω ότι στην Αττική, στην ψυχική υγεία,
στη μεταρρύθμιση της οποίας στις προηγούμενες χρηματοδοτικές
περιόδους κατά κύριο λόγο το ΕΚΤ, αλλά και το ΕΤΠΑ εν μέρει,
συνέβαλλαν εξαιρετικά για να ολοκληρωθεί, να γίνει ένας τεράστιος
αποϊδρυματισμός. Υπάρχουν 5.500 θέσεις φιλοξενίας στη χώρα και
από συγχρηματοδοτούμενες

δράσεις και από εθνικές

δράσεις.

Οπότε λοιπόν έχουμε ένα δυναμικό 5.500 κλινών αποϊδρυματισμού,
έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια και έχουν κλείσει τμήματα
ψυχιατρείων

που

διαβιούσαν

χρόνια

ασθενείς.

Οι

υπηρεσίες

συνδέονται με την άνοια ή με την έμφαση στο παιδί πια, στην
τρέχουσα

περίοδο,

και

την

πρόληψη

του

ιδρυματισμού,

με

υπηρεσίες κατ' οίκον και στήριξη της οικογένειας.
Μπορεί

να

γίνει

εξειδίκευση

στα

11

εκατομμύρια

που

προβλέπουμε για την Αττική στην ψυχική υγεία, ενώ για τις
εξαρτήσεις είναι - όπως ενημέρωσα και χθες τους αγαπητούς
συναδέλφους στην Διαχειριστική εδώ - δεν είμαστε μόνο στη
δυνατότητα της εξειδίκευσης, αλλά με τον όρο ότι θα κλείσουν και
όλα τα οριζόντια θέματα περί αυτοδέσμευσης, δηλαδή θα έχουμε
την αλληλογραφία και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κλείσιμο
της διαβούλευσης που απαιτεί το πρόγραμμα, θα μπορούσαμε και
να

έχουμε

καθοριστεί

και

υποβολή

συγκεκριμένα,

προτάσεων,
η

διότι

οι

διατηρησιμότητά

φορείς

έχουν

τους

έχει

εξασφαλιστεί, των δράσεων που θα προτείνουν και αυτές οι δράσεις
είναι 6,5 εκατομμύρια. Δηλαδή αυτές καλύπτουν και προϋποθέσεις
που αποτελούν ειδικό όρο στην πρόσκληση που θα βγάλετε, που
είναι η έγκριση σκοπιμότητας, η οποία έχει εκδοθεί.
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Δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Θα ήθελα μόνο να σημειώσω
ότι είμαστε δίπλα σας βεβαίως, γιατί έχει γίνει πολλή δουλειά που
πρέπει να σας δώσουμε αυτή τη γνώση και τα στοιχεία αυτά και σε
τεχνική συνάντηση ίσως, αλλά και όπως έχουμε συνεργαστεί και με
τις άλλες Περιφέρειες που εξειδικεύουν, μπορούμε στις αρχές του
χρόνου, για να μην ενοχλούμε και τον φορτωμένο Δεκέμβριο των
ΕΥΔ, να ξεκινήσουμε και τις εξειδικεύσεις και γιατί όχι και την
πρόσκληση όσο το δυνατόν αμεσότερα για τις εξαρτήσεις. Εμείς
ήδη συλλέγουμε κάποια τεχνικά δελτία, κάνοντας τεστ για το πόσο
είναι έτοιμοι επιχειρησιακά να φέρουν τις προτάσεις τους.
Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω. Να σημειώσω άλλη μια
φορά ότι όλες οι δράσεις της υγείας - το λέω κυρίως για τους
συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - έχουν μία επιλογή
απλοποιημένου

κόστους

και

ειδικότερα

ψυχικής

υγείας

της

επιπλέον
και

συνδέονται
της

όλες

Πρωτοβάθμιας,

και
με

γενικότερες διαρθρωτικές μεταβολές. Δηλαδή είναι δράσεις που
έρχονται και θα μείνουν ενσωματωμένες μέσα στο σύστημα υγείας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και για τη συνεργασία
όλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εμείς ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Ήδη από
την

1η

Επιτροπή

Παρακολούθησης

μας

λέτε

καλά

λόγια

και

ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, κάποια άλλη παρέμβαση, τοποθέτηση; Παρακαλώ.
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ευχαριστώ πολύ.
Εκπροσωπώ

την

Επιτελική

Δομή

ΕΣΠΑ

του

Υπουργείου

Εργασίας, του Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας. Θα
ήθελα να επικεντρωθώ στις αρμοδιότητες που έχουν να κάνουν με
την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία της Επιτελικής Δομής. Ο
στόχος της σύντομης παρέμβασής μου, θα είναι να επιχειρήσω να
διασκεδάσω τους φόβους και τις ανησυχίες που εκφράστηκαν το
πρωί, από την κυρία Kroustalis, την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής
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Επιτροπής,

για

τη

μη

ενεργοποίηση

δράσεων

κοινωνικής

και

αλληλέγγυας οικονομίας μέχρι της παρούσης.
Σίγουρα δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι σχετικές δράσεις στο
πλαίσιο

Τομεακών

Προγραμμάτων.

ή

Αυτό

και
όμως

Περιφερειακών
που

έχει

Επιχειρησιακών

μεσολαβήσει,

είναι

η

ολοκλήρωση των προϋποθέσεων θεσμικού - διοικητικού χαρακτήρα
που έπρεπε να ολοκληρωθεί. Είναι κατά μία έννοια οι θεματικές
αιρεσιμότητες, αυτοδεσμεύσεις… δεσμεύσεις, για την κοινωνική και
αλληλέγγυα οικονομία.
Τι εννοώ με αυτό; Προς το τέλος του 2016, ψηφίστηκε νέος
νόμος - πλαίσιο για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Ο
νόμος αυτός οριοθετεί τον χώρο, προσδιορίζει τους φορείς και τα
χαρακτηριστικά των φορέων που λειτουργούν μέσα σε αυτό το
πλαίσιο.
θεματική

Ο

ίδιος

νόμος

Γραμματεία

δημιούργησε

για

την

την

ανάπτυξη

Ειδική
της

Γραμματεία,

κοινωνικής

και

αλληλέγγυας οικονομίας και ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 2017 η
Ειδική Γραμματεία κατήρτισε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο
για την ανάπτυξη του τομέα σε όλη τη χώρα.
Στη βάση αυτών των στρατηγικών κατευθύνσεων, η Επιτελική
Δομή που εκπροσωπώ εγώ έχει ήδη εξειδικεύσει δράσεις ύψους 67
εκατομμυρίων στα Τομεακά, στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
Ανθρωπίνου Δυναμικού και στο ΕΠΑνΕΚ. Και, κάτι που ενδιαφέρει
τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ότι πολύ πρόσφατα,
στις 16 του Νοέμβρη, στείλαμε ένα κείμενο για συζήτηση, που
αφορά την εξειδίκευση δράσης ενίσχυσης της δημιουργίας νέων
φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, νέων κοινωνικών
επιχειρήσεων, στην ΕΥΔΕΠ Αττικής.
Με

αυτό

θα

ήθελα

να

απευθύνω,

έτσι,

κάλεσμα

για

εντατικοποίηση της συνεργασίας μας, που έχει παρελθόν, κυρίως
για την ενεργοποίηση όχι μόνο αυτής της δράσης, αλλά και για την
εξειδίκευση

94

δράσεων

που

θα

είναι

προσανατολισμένες
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ιδιαίτερες ανάγκες και την ιδιαίτερη δυναμική που παρουσιάζει ο
χώρος στην Περιφέρεια της Αττικής.
Πολύ πρόσφατα, στο διάστημα από την 1 η έως και τις 3
Νοέμβρη, έγινε στην Αθήνα η 1 η Έκθεση Φορέων Κοινωνικής &
Αλληλέγγυας

Οικονομίας

στο

Γκάζι.

Πάνω

από

160

εκθέτες

συμμετείχαν σε αυτή την έκθεση και είναι νομίζω άξιο να γνωρίζετε
ότι η πλειονοψηφία αυτών των επιχειρήσεων έχουν έδρα τους την
Περιφέρεια της Αττικής.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε πολύ.
Αν

δεν

έχουμε

κάποια

άλλη

παρέμβαση,

τοποθέτηση,

προτείνω να αναγνώσω τα συμπεράσματα, να τα εγκρίνουμε και να
ολοκληρώσουμε τις εργασίες για σήμερα.
Συμφωνούμε; Ωραία.
Σήμερα λοιπόν, 29 Νοεμβρίου του 2017, έγινε σύγκληση της
Επιτροπής Παρακολούθησης στο πλαίσιο της 3 η ς Συνεδρίασης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020.
Αφού

διαπιστώθηκε

απαρτία

από

την

Πρόεδρο

και

παρέστησαν 31 μέλη με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 50 και 7 από
τα 10 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, εγκρίθηκε η ημερήσια διάταξη, η
οποία περιελάμβανε το εισαγωγικό μέρος, την πρόοδο υλοποίησης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος με παρουσιάσεις από τα στελέχη
της Διαχειριστικής Αρχής και στη συνέχεια παρεμβάσεις της ΕΑΣ για
οριζόντια θέματα.
Στο τέλος των παρουσιάσεων είχαμε τοποθετήσεις, οι οποίες
συνοπτικά είναι οι ακόλουθες.
Οι

εκπρόσωποι

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

τόνισαν

τη

σημαντικότητα ενεργοποίησης των προβλέψεων της εγκεκριμένης
RIS της Περιφέρειας Αττικής και τον προβληματισμό τους όσον
αφορά τα χαμηλά ποσοστά του 1Β, καθώς και την ανάγκη άμεσης
ενεργοποίησης των δράσεων του θεματικού στόχου 8 του τομέα της
υγείας και της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
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Η εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής Ενέργειας, ενημέρωσε
την

Επιτροπή

για

την

εγκατάσταση

πλέον

του

ηλεκτρονικού

συστήματος έκδοσης πιστοποιητικών.
Η
Εργασίας

εκπρόσωπος
αναφέρθηκε

της

Επιτελικής

στην

Δομής

ενεργοποίηση

και

του

Υπουργείου

λειτουργία

του

εθνικού μηχανισμού παρακολούθησης κοινωνικών δομών καθώς και
στην ανάγκη εκπαίδευσης των στελεχών των δικαιούχων του ΕΚΤ.
Η εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής του Τομέα Υγείας,
αναφέρθηκε

στην

προβληματισμό

πορεία

σχετικά

με

ενεργοποίησης
την

στέγαση

των

ΤΟΜΥ

και

των

μονάδων

έναν

αυτών,

προκειμένου να ολοκληρωθεί η πλήρης ενεργοποίησή τους.
Και η εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής του Υπουργείου
Εργασίας αναφέρθηκε στην αναμενόμενη πορεία ενεργοποίησης της
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, με αναφορές στα βήματα
που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.
Ως εκ τούτου, καλώ τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης
να εγκρίνουμε την εξειδίκευση και τα κριτήρια αξιολόγησης των
δράσεων

που

παρουσιάστηκαν

σήμερα

στο

πλαίσιο

της

3 ης

Επιτροπής Παρακολούθησης και να εξουσιοδοτήσουμε την ΕΥΔΕΠ
της Περιφέρειας Αττικής, όπως προβεί σε εκείνες τις απαιτούμενες
διορθώσεις (προφανή λάθη) που θα εντοπιστούν κατά την έκδοση
των προσκλήσεων που η εξειδίκευσή τους εγκρίθηκε σήμερα.
Αν συμφωνούμε, μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή
συνεδρίαση.
Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας και
αναμένω το προσεχές διάστημα να έχουμε δημιουργικές συζητήσεις
και να προχωρήσουμε παρακάτω.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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