18η Γραπτή Διαδικασία Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014 – 2020

9o Θέμα:

Έγκριση Πρακτικών 4ης Συνεδρίασης της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Αττική»

2014-2020
Αντικείμενο του παρόντος Θέματος είναι η έγκριση των (απομαγνητοφωνημένων) Πρακτικών:
(α) από

την

4η

Συνεδρίαση

της

Επ.

Παρακολούθησης

του

Ε.Π.

«Αττική»

2014-2020,

που

πραγματοποιήθηκε στις 06/11/2018
Η υποβολή προς έγκριση του κειμένου των μαγνητοφωνημένων Πρακτικών της 4ης Συνεδρίασης της Επ.
Παρακολούθησης του Ε.Π. «Αττική» 2014-2020, που εισάγεται με το παρόν 9ο Θέμα της Γραπτής Διαδικασίας
27, προκύπτει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 του εγκεκριμένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επ.
Παρακολούθησης του Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής όπου ορίζονται τα εξής:

«Το τελικό κείμενο των πρακτικών εγκρίνεται είτε κατά την έναρξη της συζήτησης της
επόμενης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, είτε με Γραπτή Διαδικασία σύμφωνα με
το άρθρο 6 του παρόντος (εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας)».

Συνημμένα:
[1] Τελικό Κείμενο (απομαγνητοφωνημένων) Πρακτικών της 4ης Συνεδρίασης του Ε.Π. «Αττική» 2014-2020
στις 06.11.2018 (σελίδες 102)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

4 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΤΤΙΚΗ» 2013-2020
ΤΡΙΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ROYAL OLYMPIC HOTEL
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 09:00
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ΘΕΜΑΤ Α ΗΜΕ Ρ ΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑ ΞΗ Σ:


















Έγκριση τ ης ημερ ήσιας διάταξης
Εισήγ ηση Προ έδρ ου Επιτροπής Παρ ακολούθησ ης
Παρουσ ίασ η προό δου υλο ποίησης Ε .Π. «ΑΤΤ ΙΚΗ» 20 14 -2020
Εξειδίκ ευση τ ου Επιχ ειρ ησιακού Προγράμματος, ενημέρωση
σχετικά με τ ην επίτευξη τω ν ετ ήσιω ν στό χων του
προγράμματος και την Ετ ήσια Έκθεση Υλο ποίησης το υ 2017
Συμπερ άσματ α και ευρήματ α της 1ης Αξιολόγησ ης Εφαρμογής
– Πρότασ η Αναθεώρησης του Επιχειρησ ιακο ύ Προγρ άμματος
Ενημέρωσ η για τ ην πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για
την Πλ ηρο φόρησ η και Επικο ινω νία του Προγράμματο ς
την
αξιολόγησ η
της
Επικο ινωνίας
καθώς
και
τ ις
δραστηρ ιότητ ες και τ α μέτρ α ενίσχ υσης της προβ ολής
Απαιτήσεις Παρ ακολούθησης Δεικτ ών
Ενημέρωσ η για την Πρόο δο υλ οπο ίησης του ΕΣΠ Α – ενέργειες
επιτ άχυνσ ης της εφαρμογής
Επόμενη Προγραμματ ικ ή περίο δο ς 2021 -202 7: Ε ισήγησ η
σχετικά με την πορεία διαπρ αγμάτευσης κ α ι στρ ατηγικ ού
σχεδιασμού
Επόμενη Προγραμματ ικ ή περ ίοδος 2021 -2027: Εισ ήγηση του
Κανο νισ μού Ε ΚΤ +
Πορεία Υλοπο ίησης Περιφερειακ ής Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκ ευσης
Πορεία Υλο πο ίησ ης ΠΕΣΔΑ
Σύντομη αναφορ ά στις εγκεκριμένες Ολοκληρωμένες Χωρ ικές
Επενδύσεις με χ ρ ήση ο πτικο ακουστ ικού υλικ ού
Social Netw ork: Μια δομή της Περιφέρειας για την
παρακ ολούθησ η τ ων πολ ιτ ικών κοινωνικ ής συνοχ ής

******** ****** * ****
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Καλημ έρα σας. Λέγομαι Ερμίνα Κυπριανίδο υ, Αντιπεριφερειάρχ ης
Κεντρι κο ύ Τομέα Αθηνών, της Περιφέ ρ ειας Αττικής και Πρόεδρος της
Επιτροπής Παρα κο λούθ ησης.
Σας καλωσορίζω, σας καλημ ερίζω στις εργασίες μας.
Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεδομ ένο υ ό τι έχο υμε απαρτία, μπορούμ ε ν α ξεκινήσουμε,
εγκρίνον τας την ημερήσια διάταξη, την οποία έχετ ε πάρει ό λοι. Αν δεν
υπάρχει αντίρ ρηση, εγκρίν εται και πρ οχωράμε.
ΕΓΚΡΙ ΝΕΤΑΙ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πριν συνεχίσο υμε τις εργασίες μας, θα ήθελα να εν ημερώσω ό τι έχει
έρθει Αν τιπροσωπ εία του Σωμα τείο υ Εργαζομένων της ΜΟΔ, οι οποίοι
θέλο υν να θέσουν ένα θέμα στις εργα σίες μας.
Παρακαλώ την Π ρόεδρο, την κυρία Ζέρβα; Δεν ξέρω, ποιον
αποφασίζετε, να θέσει υπόψιν μας το αίτημά τους, για να
προχωρήσουμ ε μ ετά στη συνέχ εια των εργασιών. Παρακαλώ.
Κα ΖΕ ΡΒΑ:
Καλημ έρα σας. Είμαι η Αργυρ ώ Ζ έρ βα, η Πρόεδρ ος το υ Παν ελλήνιου
Σωματεί ου Ε ργαζομένων στη ΜΟ Δ.
Για ό σους δε γνωρ ίζουν, παρό λο πο υ εδώ πέρα είναι πάρα πολλοί
συνάδελφοι Μοδ ίτες, δηλαδή, εδώ γύρω – γ ύρω στο τραπέζι, εάν
σηκωθο ύν οι Μοδ ίτες, μάλλον είναι η πλειοψ ηφία αυτών που μετέχο υν
στην Επιτροπ ή Πα ρακολο ύθησης.
Για όσο υς δε γ νωρίζουν, η Μ Ο Δ στελεχ ώνει τις ειδικές
υπηρ εσί ες και όλες τις επιτελικές δ ομές και ό λες τις υπηρ εσίες που
έχουν να κάνο υν μ ε το ΕΣΠ Α. Μαζί, φυσικά, και μ ε πολύ καλο ύς και
άξιους συνάδελφους, δημοσίους υπαλλήλο υς.
Η παράσταση δ ιαμαρτυρίας μας έχ ει το εξής περιεχόμ εν ο. Αυτήν
την περίοδο , είμαστε σε διαπραγμάτευση μ ε την ΜΟ Δ για τη νέα
συλλογι κή σύμβαση εργασίας.

4η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παράλληλα, είμαστε σε διαπραγμάτευση και με το Υπ ουργείο,
για την εξομάλυνση των μισθών μας . Που φυσικά αφο ρά όλους το υς
εργαζόμενο υς στις δια χειριστικές αρχ ές.
Περιμ έναμε από το Υπουργ είο μία α πάντηση στα αιτήματά μας.
Μας είχε πει ο κύριος Υφυπο υργός, ο κύριος Γιαννακίδης, ότι είναι
θετι κοί στο θ έμα της εξομάλυνσης των μισθών και θα μας απαντήσει ο
κύρι ος Δραγασά κης στις προ ηγούμ εν ες μέρ ες.
Είχαμε δώσει ένα περιθώριο, μ έχρι χ θες, να μας απαντήσει. Σ ε
διαφορετική περίπ τωση, θα κάναμε σήμερα αυτήν την παράσταση
διαμαρτυρίας στην Επιτροπ ή Παρακο λούθ ησης, πο υ ήταν η πρώτη, η
οποία ήταν να γίνει μέσα σε μια σειρ ά επιτροπών πο υ είναι να γίνουν
το επόμ ενο διάστημα.
Δηλαδή, θέλουμ ε ν α εκφράσο υμε τη διαμαρτυρία μας, ότι ακόμα
δεν έχο υμε πάρει απάντηση από το Υπουργείο, ενώ μ ας είχαν πει ότι
θα μας δώσουν το αμέσως επόμενο διάστημα.
Ούτε μας έχουν πει ότι θα γίνει κάποια συνάντηση για να
απαντήσο υν στα α ιτήμα τά μας, παρό λο πο υ η αρχική απάντηση του
Υπουργείου ήταν ό τι είναι θ ετικοί στα αιτήματά μας.
Είμαστε περίπο υ 1 ,5 χρόνο σε διαπραγμάτευση για τη Σ υλλογική
Σύμβαση της Εργ ασίας. Και τώρα, ουσια στικά, είμα στε στην τελική
ευθ εία της διεκδίκησης.
Αυτό πο υ θέλο υμε, στο επόμ ενο διάστημα θα π ρέπει να
υπογράψουμε μία αξιοπρεπή Συλλογική Σ ύμβαση Ε ργασίας. Ή θα
πρέπει να υπογράψουμε ή θα μείνουν όλες οι διεκδ ικήσεις μας στον
αέρα.
Αξιοπρεπής Σ υλλο γική Σύμβαση δεν μπορεί να υπάρξει, αν δεν
γίνουν σοβαρά β ήματ α στην μισθ ολογική εξομάλυν ση και στην
απόδοση εν ός πακέτου μη μ ισθο λογικών και θεσμικών παροχών,
τέτοιο υ ύψο υς και κατηγοριών, ώστε να ικανοποιούνται ουσια στικά οι
ανάγκες το υ συνό λου των εργαζομ ένων στην ΜΟ Δ.
Όπως σας είπαμε, περιμένο υμε μ ια ο υσιαστική απάντηση από την
πολιτι κή ηγεσία. Γιατί αλλιώς, τι σημαίνει έξοδος από τα μνημόνια;
Δηλαδή, όπως θα δείτε και το πανό μας, εφό σον λέμε έξοδος από τα
μνημόνια , σημαίν ει πια να γυρίσο υμε στην κανονικό τητα, σημαίνει
συλλογι κές δ ιαπραγματεύσεις, νέες Σ υλλογικέ ς Σ υμβάσεις Εργασίας.
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Πιστεύουμ ε ό τι είναι ρεα λιστικό να υπογράψουμ ε μία ν έα
Συλλογι κή Σύμ βαση Εργασίας. Και περιμέν ουμ ε την απάντηση το υ
Υπουργείου στα αιτήμα τά μας.
Ευχαριστώ πο λύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ωραία. Κι εμείς ευχαριστο ύμε. Βεβαίως, το αίτημα των κυρίων
εκπροσώπων του Πανελλαδικο ύ Σωματείο υ των Εργ αζομένων στην
ΜΟΔ δ εν αφορά ούτε την Επιτρ οπή Παρακο λο ύθησης και ούτε,
βεβαίως, την Περιφέρ εια Αττικής.
Ωστόσο, παγίως, δε θα μπορούσαμε και σαν Περιφέρεια Αττικής
να μην α κούσο υμ ε και να μ η δεχθούμε το υς εργα ζό μενους με το υς
οποίους συν εργαζόμαστε και είναι και ο πυρ ήνας της προσπάθειας
κάθε φορά, σε ό, τι κάνουμ ε. Μοχ λός, εργαλείο , πυρήνα ς. Γιατί χωρ ίς
αυτο ύς δεν μπορ ούμε να κάνο υμε απο λύτως τίποτα.
Επομένως, προ φανώς ακο ύμε μ ε πολύ μ εγάλη προσοχή.
Συμπαραστεκόμ εθ α. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και το
θέμα των εργασια κών σχέσεων και της μισθολογικής κατάστασης των
εργαζομένων, α κρ ιβώς να είναι α υτό το οποίο θα είναι και ένας
κινητήριος μοχλός για την μεγαλύτερη αποτελεσμα τικότητα και την
καλύτερη προσπ άθεια όλων. Επομ ένως, αρωγοί και συμπαραστά τες
στις προσπάθειές σας.
Και αν υπάρχει και κατ’ αρχ ήν μία θετική προσέγγιση, ακόμη
καλύτερα. Και σωστά πράττετε και επιδιώκετε το κα λύτερο . Αυτός
είναι ο ρόλος των Σωματείων, πάρα πολύ σημαντικός , προκειμ ένο υ
ακριβώς να υπερα σπιζόμαστε όλοι μ αζί κυρίως, ας πούμε, το κομμάτι
το συνδικα λιστικό , ως οφείλει, τα δικαιώματα και τις εργασια κές
σχέσεις των εργαζομένων .
Λοιπόν, μπορο ύμε να προχωρήσο υμ ε. Παρακαλώ, θέλετε κάτι
κύρι ε Φίρ μπα;
Κος ΦΙΡ ΜΠΑΣ:
Ναι, επειδ ή στην ο υσία στο τραπέζι είμαι αυτός που εκπροσωπεί τον
Γενι κό Γραμμα τέα Δημ οσίων Επενδ ύσεων και ΕΣΠΑ, το ν Κορκολή και
στην ουσία την πολιτική ηγεσία του Υπουργείο υ, μ’ αυτόν τον ρόλο
είμαι εδ ώ, ως Μ έλος της Επιτροπ ής Παρακολο ύθησης.
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Προφανώς και δυστυχ ώς, δεν έχ ω απ άντηση για το θέμ α. Γιατί
δεν το ήξερα, το συγκεκριμένο. Δεσμ εύομαι, όμως, ότι και επίσημα θα
το μεταφέρω.
Προφανώς θα έχει φτάσει ήδ η στα αυτιά το υ Υπουργείου η
παρέμβαση της Αρ γυρούς. Θα το μ εταφέρω. Και ελπίζω πολύ σύν τομα
να έχετε απάντηση στο αίτ ημά σας.
Διό τι και εμάς, το υς δημοσίους υπαλλήλο υς που εργάζονται στο
ΕΣΠΑ, όπως λέγαμε και στον διάδρ ομο, Αργ υρώ, ενδιαφέρει και εμάς
αυτή σας η προσπάθεια. Και σαν δημόσιος υπάλληλος, λέω ότι
στέκομαι αρωγός σ’ αυτήν.
Θα μεταφέρω, όμ ως, και στέκομαι εδ ώ, το μ ήν υμα το υ ΣΕΜΟ Δ
στην πολιτική ηγεσία, εν τός της ημέρας.
Εισήγ ηση Προέδρ ου Επιτροπ ής Παρ ακολούθησης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ωραία, συν εχίζο υμ ε.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αξιότιμα Μέλη της Επιτροπής
Παρακολο ύθησης, με ιδιαίτερη χ αρά σας καλωσο ρίζω στ ην 4 η
Επιτροπή Παρα κολούθησης το υ ΠΕ Π Αττικής 2014 - 2020 .
Νομίζω ότι το προχωράμε, αναπτύσσο υμε, δ υναμών ουμε την
Αττι κή. Είναι α κριβώς, ένα σύνθ ημα, το οποίο προμετωπίδα αποτελεί
των προσπαθειών ό λων μας.
Συναντιόμα στε ξανά, λοιπόν, ένα χρόνο μετά, λέω σε μια
διαφορετική συγκυρία και για τη χώρα και για την Περιφέρ εια
Αττι κής.
Η έξοδος της χώρ ας μας από την Επ ιτροπή φέτος τον Αύγο υστο
δημιο υργεί σα φώς νέες δημο σιονομ ικές δυνατό τητες, εν ώ ταυτόχρονα
θέτει επιτακτικά την ανάγκη επιτά χυνσης του ν έο υ αναπτυξι ακο ύ
μοντέλο υ. Το θ έλο υμε με κέν τρο τον άνθρωπο και το π εριβάλλον, στο
οποίο η Περιφέρ εια Αττικής διαδ ραματίζει, προ φανώς, σημαντικό
ρόλο.
Στον 4 ο χρόνο υλοποίησης το υ Ε ΣΠΑ, αποτυπώνον ται πλέον
ανάγλυφα οι προσπάθειες της Περιφέρειας Αττικής για ένα διμ έτ ωπο,
επιτρέψ τε μ ου να το πω, αγώνα.
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Αφενός αλλάζουμε το υπόδ ειγμα άσκησης διο ίκησης μέσω της
έμπρακτης μάχης κατά της γραφειο κρατίας, κατά της διαφθοράς, με
πρωτοβο υλίες όπ ως το σύμ φωνο ακεραιότητας με την Διεθνή
Διαφάνεια Ελλάς. Ως παράδειγμα, νομίζω ό τι αξίζ ει τον κόπο να
σημ ειωθεί.
Και αφετέρ ου, β άζουμε τα θεμέλια, για να κα ταστεί η
Περιφέρ εια Α ττικής ατμο μηχαν ή ανάπτυξης της π εριοχ ής, όπο υ
συγ κεν τρώνεται, ό πως γνωρίζετε, ο μ ισός πληθυσμός της χώρας.
Η σοβαρ ές φυσικές κα ταστρ οφές των τελευταίων μηνών, που
έπληξαν την Αττική, δ υστυχώς, επιτείνο υν την ανάγκη και σταθερ ή
μας στόχ ευση να θ ωρακίσο υμ ε την Π εριφέρεια, στο μέτρο βεβαίως πο υ
μας αναλογεί, ως δευτερο βάθμια αυτο διοίκηση, από τις επιπτώσεις, τις
συνο λικότερες, της κλιματικής αλλαγής, πο υ σύμ φωνα μ ε το υς
επιστήμον ες θα γίνονται ο λοένα και εν τονό τερ ες στο προ σεχ ές
διάστημα. Ήδ η έχο υμε συγ κεκριμ ένα τέτοια δείγμα τα.
Η Περιφέρεια Αττικής και το επιχ ειρησιακό της πρ όγραμμα,
εγκαίρως έχ ει αναγνωρίσει τη σημασία των αντιπλημμυρ ικών
παρεμβάσεων.
Και έχει επιτύχ ει μέχρι τώρα, το σημ ειώνω, το υψηλό τερο
ποσοστό συμβασιοποιημέν ων έργων αντιπλημμ υρικής προστασίας,
μεταξύ ό λων των επιχειρ ησιακών προγραμμάτων, εν ώ τα υτόχρ ονα
υλοποι ούν ται και με ίδιο υς πόρους στις Π εριφέρ ειες Αττικής, έργα
για την αντιπλημ μυρική θ ωρά κισή της, που συνο λικά, κυρίες και
κύρι οι, αγγίζουν το μισό δισεκατομμ ύριο.
Παράλληλα,
στο
πλαίσιο
της
σημεριν ής
Ε πιτροπής,
εξειδ ικεύουμ ε δράσεις εν εργεια κής αναβάθμισης σε δ ημοτικά κτήρια
αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α’ βαθμο ύ, ύψους άνω των 35 εκατομμυρ ίων.
Οι οποίες δράσεις στοχ εύο υν στην εξοικονόμ ηση ενέργειας, την
έξυπν η διαχείρισή της και τη χρ ήση των ΑΠΕ.
Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει, επίσης,
στις δράσεις
κοινωνι κο ύ χαρακτήρα, όπως για την κοιν ωνική έν ταξη των Ρομά, με
σημαντικές παρεμβ άσεις, όπως η επιδ ότηση ενοικίο υ.
Παράλληλα, κάνο υμε ήδη την αρχή για την προώθ ηση π ολιτικών
ανάπτυξης, α ξιοπο ιώντας στο μ έγιστο τις δ υνατό τητες που προσφέρ ει
το επιχειρησιακό π ρόγραμμα, για την ενίσχ υση υποδομ ών έρευνας και
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καινοτομ ίας, αλλά και της επιχειρ ηματικότητας , με διαβούλευση,
διαφάνεια και εξωστρ έφεια.
Χρηματοδοτώντας τη δράση της ίδρυσης και λειτο υργίας
μικρομ εσαίων επιχειρήσεων στον τομέα το υ το υρισμού –μ εγάλη
βιομηχανία, σημαν τικό τατη - ύψους 1 0 εκα τομμ υρίων ευρώ.
Και προγραμματίζοντας ειδικό πρόγραμμα ενί σχυσης της
επιχειρ ηματικό τητας στης πληγ είσες, κυρ ίες και κύριο ι, περιοχές, από
τις φυσι κές κατα στροφές.
Ιδιαίτερ ης σημασίας είναι η αύξηση των πόρων για ακαδημαϊκά
και
ερ ευν ητικά
ιδρύματα
π εριφερ ειακής
εμ βέλειας,
που
δραστηριοποιο ύντα ι στο υς τομείς της …
Σήμερα, πο υ το τέλος της Επιτροπ είας ανοίγει νέες δ υνατότητες,
καλο ύμαστε ως Μέλη της Επιτροπ ής Παρακολο ύθησης, να συμβάλο υμ ε
στην περαιτέρ ω ενεργοποίηση και εξέλιξη το υ επιχειρ ησιακο ύ
προγράμματος, προκειμ ένο υ να συν διαμορφώσουμ ε τον χαρακτήρα,
τον προσα νατο λισμό των προτεραιοτήτων του ΠΕΠ Αττικής, με
γνώμονα πάντα την αξιοπιστία και την εξυπ ηρέτηση των αναγκών των
πολιτών.
Αλλά πάντα μ ε τα μάτια στραμμέν α στη νέα προγρ αμματική
περίοδο, πο υ ο σχεδιασμός της έχει ήδη ξεκιν ήσει. Διό τι βρισκόμαστε
ήδη στα μ ισά της π ροηγο ύμεν ης.
Είμαι σίγουρ η ό τι θα έχουμ ε μια ενδιαφέρο υσα Επιτροπή
Παρακολο ύθησης.
Παρουσίαση προό δου υλοπο ίησης Ε. Π. «ΑΤΤΙ ΚΗ» 2 01 4 -2020
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Και δίνω τον λόγο, ξεκιν ώντας επί της ουσίας την κουβ έντα μας, στην
παρουσίαση προόδ ου υλοποίηση ς το υ επιχ ειρ ησια κο ύ προγράμματος
«Α ΤΤΙΚΗ » 201 4 – 2020, στον κύριο Δημ ήτριο Δρόση, Πρ οϊστάμενο
της Ε ΥΔΕ Π Π εριφέρειας Α ττικής.
Και, από αφορμής αυτού, θέλω ιδια ιτέρ ως να ευχαριστήσω και
τον κύριο Προϊστάμενο και όλο υς και όλες που συμβά λλο υν
αποφασιστικά, τα μέγιστα θα έλεγα, στο σύνο λο της πρ οσπάθειάς μας.
Ο κύριος Δρόσης έχει τον λόγο.
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
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Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρ ε. ΕΥ ΔΕΠ, όχι ΕΥ ΔΑΠ. Μην έχουμε καμιά
παρερμηνεία. Δεν πειράζει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είπα ΕΥΔΑΠ ; ΕΥ ΔΕΠ.
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Ακο ύστηκε σαν ΕΥ ΔΑΠ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Όχι.
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Δεν πειράζει. Πριν κάνω εγώ την παρουσία σή μο υ, θα ήθελε ο κύριος
Σαμπανιώτης, εκπρόσωπος της Ε υρ ωπαϊκής Επιτροπ ής, να πει δυο
λόγια εισαγωγικά. Και ο κύριος Φίρμπας να συμπληρ ώσει κάτι, στο
εισαγωγι κό μέρος.
Κος ΣΑΜΠΑΝΙ ΩΤΗΣ:
Ευχαριστώ. Να κα λημ ερίσω κι εγώ όλα τα Μ έλη της Επιτροπής. Θα
είμαι σύντο μος.
Απλώς θέλω να ευχαριστήσω κι εγώ τη διαχειρ ιστική αρχή και
την πολι τική ηγεσία για την πολύ καλή συν εργασία που είχαμε τα
τελευταία χρόνια. Όπως πάντα, δηλαδή, αλλά τα τελευταία χρόνια,
ειδικά, ήταν μια πάρα πολύ καλή συν εργασία. Και νομίζω ό τι τα
αποτελέσματα φαίν ονται και στην υλο ποίηση του προγρά μματος.
Θα ήθελα, επίσης, να ενημερ ώσω την Επιτροπή ό τι η δ ιαδικασία
αναθεώρησης το υ προγράμματος, που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν τη
στιγμ ή, πηγαίνει καλά. Οπότε, κα τά 99,9% θα έχουμ ε την έγκρ ιση το υ
αναθεωρημ ένου πρ ογράμματος μέχρι το Δεκέμβριο, όπ ως κατατέθηκε
τον Σεπ τέμβριο η τελευταία το υ έκδο ση.
Θα ήθελα, επίσης, να μετα φέρ ω το μήνυμα πο υ έχει μ εταφερθεί
και σε πολλές τεχ νικές συναν τήσεις και στην προηγο ύμενη Επιτροπ ή
Παρακολο ύθησης και το έχ ουμ ε ξαν ασυζητήσει εκτετα μένως, για τις
ανησυχίες που έχο υμε για την ενεργο ποίηση σε ορισμέν ους θεματικο ύς
στόχο υς, όπως είν αι ο ένα ή μ ε την πολιτική της καινο τομίας και την
υλοποί ηση της π ερ ιφερ ειακή ς στρατηγικής εξειδίκευσης , της τρία.
Επίσης, τις ανησυχίες που έχ ουμ ε για την εν εργοποίηση το υ
θεματι κού στόχου τρία, όσον αφορά τις δράσεις για την ενίσχ υση της
επιχειρ ηματικό τητας.
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Γνωρίζο υμε τις ενέργειες που έχο υν γίνει και σίγ ουρα θα
παρουσιαστούν κα ι στη σημεριν ή Ε πιτροπή. Παρό λα αυτά, έχο υμ ε
φτάσει πλέον στο κρίσιμο σημ είο που μετά από μία πολύ μα κριά
περίοδο, για να λυθούν τα δ ιάφορα π ροβλήματα που υπ ήρχαν, είμαστε
στο σημείο που πρ έπει να δ ούμ ε και την υλοποίηση να συμβαίν ει στο
έδαφος, ώστε να ωφεληθο ύν και οι πο λίτες και ο ι επιχ ειρήσεις.
Γιατί είμαστε σε ένα σημείο πλέον που πλησιάζουμε κα ι προς το
τέλος, ο υσιαστικά, της προγραμματικής π εριόδο υ. Ο πότε, αν δεν
πάρουν μπρος αυτές οι δράσεις, αυτή η στιγμή θα είνα ι μια ιστορία η
οποία θα αφήσει πο λλά κενά. Τ α οποία θα είνα ι δύσκο λο να
καλυφθο ύν στην επ όμενη προγραμμα τική π ερίοδο.
Τέλος, θα ήθελα να μεταφέρ ω κι ένα μήνυμα από την Γεν ική
Διεύθυν ση Απασχό λησης, η οποία δεν εκπρο σωπείται σήμερα εδώ, για
τεχνι κο ύς, περισσό τερο, λόγο υς.
Και να μεταφέρω και τις ευχαριστίες τους για τη συν εργασία που
είχαν με τη Διαχειριστική Αρχ ή και τη δική το υς ανησυχία για την
ενεργοποίηση το υ θεματικού στόχο υ 8, τον οποίο θα ήθελαν να δο υν
να υλοποιηθεί με μ εγαλύτερ η ταχύτητα.
Και τέλος, θα ήθ ελα επίσης να συστήσω τ ον κύριο Σ οφό, τον
συνάδελφό μου, ο οποίος θα αναλάβει μετά, γιατί εγ ώ πλέον δε θα
είμαι υπεύθυνος για το πρόγραμμα της Αττικής στη Γενική Διεύθυν ση
Περιφερ ειακής Απ ασχόλησης.
Ο κύριος Σοφός θ α είναι ο νέος συν άδελφος στη μονά δα. Είναι
πάρα πολύ έμπειρ ος και παλιός συνάδελφος στη Γεν ική Διεύθυν ση
Περιφερ ειακής Απ ασχόλησης.
Με τον οποίο είμ αι σίγουρος ό τι θα έχετε την εξίσου καλή
συν εργασία. Του έχω πει τα καλύτερ α λόγια και για τη διαχειριστική
αρχή και για την Π εριφέρεια. Οπότε, νομίζω, θα είστε σε καλά χ έρια.
Σας ευχαριστώ και πάλι. Και εύχομαι καλή συν έχεια στις
εργασίες.
Κος ΦΙΡ ΜΠΑΣ:
Ευχαριστώ πάρα πολύ. ζ ήτησα τον λόγο στην ουσία, κατ’ αρχήν, για
να μεταφέρω τον χαιρετισμό της πο λιτικής ηγ εσίας του Υπο υργείο υ
και να ευχ ηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες της Επιτροπ ής
Παρακολο ύθησης.
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Και να δώσω μία γενική εικόνα του ΕΣΠΑ, προς τα Μέλη της
Επιτροπής Παρακολο ύθησης, πώς β αδίζουμε και τι α ναμένουμ ε στο
επόμενο διά στημα.
Προφανώς, λεπτο μέρειες περισσό τερες θα σας δ ώσο υν οι
συν εργάτες μας απ ό την Εθνι κή Αρχ ή Συντονισμο ύ, πο υ θα πάρουν τον
λόγο, σύμ φωνα με το πρόγραμμα, στη συν έχεια.
Απλά, προς το παρόν, να πω το εξής. Ότι το ΕΣΠ Α αυτήν τη
στιγμ ή βαδίζει μ ε ικανοποιητικούς ρ υθμούς προς την ο λοκλήρωση του
έτο υς 201 8.
Έχουμ ε, σε επίπεδο ΕΣΠΑ, ήδη φτάσει σε εν εργοποίηση πο υ
πλησιάζ ει το 85 %. Οι εν τάξεις ανέρχονται στο 6 5%, οι νομικές
δεσμ εύσεις πλησιάζουν το 45%, ενώ οι δαπάνες είναι ήδη στο 20 %.
Στόχος είναι στο επόμενο διάστημα να υπάρξουν και νέα έργα,
ώστε στο τέλος κα ι το υ 2019 να έχο υν εν ταχθεί και να υλο ποιούν ται
4,5 δισεκατομμύρ ια ευρώ, απο λύτως καθαρά νέα έργα, συνο λικά στο
ΕΣΠΑ.
Αυτό θα οδ ηγήσει, μαζί μ ε τη συνο λική προσπάθεια που
ζητο ύμε, να συνεχ ιστεί από όλους και κυρ ίως από το υς δικαιο ύχους
και τις δ ιαχειριστικές αρχ ές, μέχρι το τέλος το υ χρόνο υ ν α
επιδιώξο υμ ε, να πετύχ ουμ ε το στόχο το υ 25% δ απάνες. Είναι
απολύτως εφικτός σύμφωνα με τις επεξεργασίες που έχουν γίν ει, σε
συν εργασία και μ ε τις διαχειρ ιστικές αρχές.
Και να φτάσουμ ε αυτό το 25% στο 40% στο τέλος του 2019.
Αυτό πρακτικά θα σημαίν ει ό τι θα κρ ατήσουμ ε την Ε λλάδα στις θέσεις
που σήμερα ήδη β ρίσκεται, δ ηλαδ ή, τις κορ υφαίες θέσεις σε επίπεδο
απορρόφησης, στο πλαίσιο συν ολικά της Ε υρωπαϊκής Έ νωσης . Και έτι
περαιτέρ ω, να βελτιώσο υμε τη συνολική α υτή προσπάθεια.
Πράγματι, ξεπερ νώντας μία σειρά από προβλήματα που
αναδείχθηκαν κατά την έναρξη της περιόδο υ και ξεπερνών τας
σταδιακά αυτά τα προγράμματα, περιμένο υμε κι εμείς, όπως και ο
Θεοδό σης αναφέρ θηκε, στην εφαρμ ογή στο έδαφος –είναι on the
ground η μετάφρα ση- το υ ΕΣΠΑ και των πράξεων κα ι των δρά σεων
του ΕΣΠΑ, για την επίτευξη των στόχ ων.
Πρακτικά, χαίρομ αι που ακο ύω ότι κατά 99, 9% η αν αθεώρηση
προχωράει χωρ ίς προβλήματα.
Κος
:
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Όχι 99,9, 99 είπ ε.
Κος ΦΙΡ ΜΠΑΣ:
Είπε 99, τον κοίταξες και το αν έβασες στο 99,9 . Α λλά, αυτό το 0,01,
εμένα με αν ησυχεί. Δε θ έλω από μικρο φώνο υ να πω ποιες είναι ο ι
ανησυχίες μο υ, π ου αφορο ύν στο πλαίσιο επίδο σης και κάποιες
εξελίξεις που είχα με ανταλλαγές e - mail.
Παρακαλώ, όμως, Θεοδό ση, ως D G R egio, να το λήξετε το θ έμα,
όπως έχο υμ ε συμ φωνήσει μ ε την Ε υρωπαϊκή Επιτροπ ή, τ ο ταχύτερ ο
δυνατόν, για να έχ ουμε ό λα τα προγρ άμματα ολοκληρωμένα, εντός το υ
2018.
Δύο λόγια για τη νέα προγραμματική περίοδο , που σωστά η
κυρία Κυπριανίδο υ είπε ό τι ήδη έχει ξεκιν ήσει η διαβο ύλευση.
Κατ’ αρχήν, η Ελλάδα, παρότι ξεκινά – και θα το έχ ετε
πληρο φορ ηθεί – σε ό,τι αφορά στο υς πόρους, από μία καλύτερη θέση,
σε σχέση μ ε την προηγο ύμεν η προγρ αμματική περίοδ ο, βλέπο υμε μία
πρόταση της Επιτρ οπής για αύξηση περίπου 8% , σε σύγκριση με την
προηγούμ εν η προγραμματική περίοδ ο .
Έχει μπει με τα μπούνια, πο υ λέμε, στην διαπραγμάτευση, τό σο
σε ό, τι αφορά τον προϋπολογισμό της νέας περιόδο υ, όσο και τους
κανονισμο ύς.
Σ’ αυτήν μας την προσπάθεια, κυρίως στο κομ μάτι των
κανονισμών , είμα στε σε συν εχ ή συνεργασία με διαχ ειριστικές αρχ ές,
επιτελι κές δ ομές, αρμόδια Υπουργ εία, για να πετύχο υμ ε, στο τέλος της
μέρα, το καλύτερο αποτέλεσμα για τη χώρα.
Το ίδιο επιδ ιώκουμε και σε ό, τι αφορά τον προϋπο λο γισμό. Θα
έχετε ενδ εχομ ένως ακούσει ότι υπάρχει η επιδίωξη να κλείσει η όλη
διαπραγμάτευση π ριν από τον Μάιο το υ 201 9, ώ στε να προλάβουμ ε
την αλλαγή, λόγ ω των εκλογών , του Ευρωκοινοβ ουλίο υ και της ίδιας
της Επιτροπ ής, γεγονός που θα καθυστερ ούσε αρ κετά την όλη
διαδικασία.
Αυτό είναι μια φιλόδοξη επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την
οποία η χώρα τη στηρίζ ει, αλλά χωρίς να αφ ίσταται της επιδίωξης για
μια καλή συμφωνία. Δε θα θυσιάσο υμε δηλαδή μία επωφελή για την
χώρα και την Ε υρώπη συμφων ία, στο όνομα μιας έγκαιρ ης συμφωνίας.
Έχουμ ε σημαντικά θέματα. Τα αναδεικν ύο υμε μ ε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Και είμαστε αισιόδοξοι για το τελικό αποτέλεσμα.
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Δύο πράγματα και θα κλείσω με αυτό, που είναι πάρα πολύ
σημαντικά και θα πρέπει να τα γνωρ ίζετε. Είναι α υτό που λένε, των
φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μ αγειρεύουν.
Σύμφωνα με τον καινούριο κανονισμ ό, αυτό που ονομά ζαμε στην
τρέχο υσα προγραμματική περίοδο αιρεσιμότητες, αλλάζει όνομα,
γίνεται enablin g condition στα αγγλικά. Ακόμα δεν έχει βρεθ εί.
Δηλαδή, η άθλια μ ετάφρα ση πο υ έχ ει γίνει στο σχ έδιο κανονισμού λέει
πρόσφορος ό ρος. Ε λπίζω ότι δε θα παραμείνει α υτό.
Ας πούμ ε ό τι είναι συνθ ήκες ενεργοποίησης των προγρ αμμάτων.
Είναι αρκετά απαιτητικές. Μο ιάζουν με τις αιρεσιμ ότητες. Αριθμητικά
μοιάζουν να είναι λίγο λιγό τερ ες, αλλά στην πράξη είναι αρκετά
απαιτητι κές.
Και έχουν την εξής ιδιαιτερό τητα, σε σχέση με την προ ηγούμ εν η
περίοδο. Ενώ στην προηγούμ εν η είχ αμε ένα περιθώριο να το έχο υμ ε
υλοποι ήσει μέχρι τέλος το υ 2016, δηλαδή, είχαμ ε 3 χρό νια περιθώριο,
τώρα είναι f ro m da y o ne.
Από την πρ ώτη μέρα. 1/01/2021, για να μπορέσεις να δηλώσεις
δαπάνες, πρέπει ν α έχεις εκπ ληρ ώσει ας το λέω αιρεσιμότητες, για να
συν εννοούμαστε.
Για να μπορέσο υμ ε, λοιπόν, να το πετύχο υμε αυτό, έχ ουμε ήδ η
ξεκινήσει μία προ σπάθεια. Θα έχ ετε διαπιστώσει στα e -mail σας μ ία
πρώτη προσπάθεια να καταγράψο υμε και να εν τοπίσουμ ε το υς
αρμόδιους φορείς, που συχνά είναι το πιο δ ύσκολο πράγμα στην
Ελλάδα, ό ταν πρόκειται για συναρμ οδιότητες το υ ίδιο υ θέματος. Και
πάρα πολύ έγκα ιρα να προχωρήσουμ ε στην εκπ λήρ ωση των
αιρεσιμο τήτων.
Το δεύτερο είναι να μην ξαναβρεθο ύμε σε στιγμ ές, ό πως συχνά
μας συμβαίνει, σε εμάς που ασχο λο ύμα στε πολλά χρόνια με την
υλοποί ηση των κοινοτικών προγρα μμάτων, μ ε το ν α βρισκόμαστε
χωρίς ώριμα έργα.
Από τώρα, λοιπόν , και έχουμε ήδη εξαγγείλει ως Υ πουργείο,
ακριβώς μισό δισεκατομμύρ ιο ευρώ από εθνικο ύς π όρους, για τη
χρηματοδ ότηση ωρ ίμανσης μελετών έργων, τα οποία με ασφάλεια θα
είναι επιλέξιμα στη νέα προγραμμα τική π ερίοδο και θα είναι έργα
προτεραιό τητας, όπως –χωρίς να πάμε σε μεγάλη εξειδίκευση -
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προφανώς μπορεί να περιμένει κανείς σε επίπεδα τομεα κών πολιτικών,
αλλά και περιφερειακών πολιτικών.
Σας καλώ, λοιπό ν, όλους όσοι εμπλέκεστε σ’ αυτήν τη
διαδικασία, να συνεργαστο ύμ ε στεν ά, για να μπορέσουμε έγ καιρα να
εκπληρώ σο υμε αυτά τα δύο θέμα τα που έχουμ ε βάλει ψηλά στην
ατζέντα της πολιτικής του Υπουρ γείου, για να μ πορέσο υμε να
προχωρήσουμ ε χωρ ίς δ υσκο λίες στη ν έα προγραμματική περίοδο.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στις εργασίες. Δημ ήτρη, σο υ
επιστρ έφω το μικρόφωνο. Κα λή δ ύναμη, καλή συν έχεια. Και να
συν εχίσο υμ ε να έχ ουμε την εξαιρετική συνεργασία που έχουμ ε.
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Ευχαριστο ύμε πο λύ τον κύρι ο Φίρ μπα, για τα σημαντικά σε σχ έση με
την επόμεν η προγραμματική περίοδο . Πράγματι, πρέπει να αρχίσουμε
να μπαίνουμε κι εμείς, οι διαχ ειριστικές αρχ ές, λίγο περισσότερο στα
«παπούτσια » της επόμενης περιόδο υ.
Κος ΦΙΡ ΜΠΑΣ:
Όχι, στα δικά μο υ δεν μπαίνεις.
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Ελπίζω, μ ε το κλείσιμο της χρονιάς, που έχο υμε αρκετά πράγματα να
κάνουμ ε, με την έναρξη της επόμενης να ασχ οληθο ύμ ε πιο
συγ κεκριμένα μ ε α υτό το κομμάτι.
Γιατί έχουμε να συνεισφέρο υμε κι εμείς σε πο λλά πράγματα και
σε φόρτο που αντιμετωπίζο υμε κ αι σε έργα και πρ οβλήματα που
βλέπο υμε μ ε δικαιούχο υς, με ωρίμαν ση έργων, δεξαμενές έργων πο υ
πρέπει να δημιουρ γηθούν.
Ωραία, να σας κα λωσορ ίσω κι εγώ από την πλευρά μου, για
λογαριασμό της Διαχειριστικής Αρχ ής της Π εριφέρ ειας. Θα έχουμε
σίγουρα μ ία πολύ καλή και δημ ιουργική μέρα στο πλαίσιο της
σημ εριν ής Επιτροπ ής Παρακο λο ύθησης.
Και να προχωρήσω αμέσως στη δική μου παρο υσίαση, που έχ ει
να κάνει με την πρόοδο υλοποίησης και ενεργοποίησης το υ ΠΕ Π
Αττι κής.
Θα μιλήσο υμε, λοιπόν, για το πού βρισκόμαστε σήμε ρα. Θα
μιλήσο υμε για τους δημο σιονομικο ύς στόχους που αφο ρούν το ΠΕΠ
Αττι κής.
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Θα κάνουμ ε μία πρώτη απο τίμηση της αξιο λόγησης και θα
έχουμ ε και αναλυτικό τερη παρουσίαση στη συν έχεια . Τις βασικές
κατευθ ύνσεις της δεύτερ ης αναθεώρ ησης, που ακο ύσα με με μεγάλη
χαρά, ότι είναι σχεδόν έτο ιμη προς έγ κριση.
Έναν απολογισμό, όπως κάναμε και πέρυσι, μ εταξύ των δύο
Επιτροπών Παρακο λούθ ησης, τι κάνα με, δηλαδή, στον ένα αυτό χρόνο.
Και μία στο χοθεσία για το προσεχ ές διάστημα.
Λοιπόν, εδώ είναι η εικόνα το υ προγ ράμματο ς σήμερα. Έχουμ ε,
λοιπόν, προ σκλήσεις πο υ αγγίζο υν το 8 0% το υ εγκεκριμέν ου
προϋπολογισμού.
Ενταγμένα
έργα,
περίπου στο
58% το υ εγ κεκριμέν ου
προϋπολογισμού. Νομικές δεσμεύσεις στο 3 8% του εγκεκριμ ένο υ
προϋπολογισμού. Και δαπάνες περίπου στο 21%, μ ε στοιχ εί α 2 1
Οκτωβρίο υ.
Είμαστε, β λέπον τας και τα στοιχ εία π ου έδωσε ο κύριος Φίρμπας
πριν, για το σύνολο το υ ΕΣΠΑ , περίπ ου στον μ έσο ό ρο του ΕΣΠ Α.
Εδώ είναι η αντίστοιχ η εικόνα για τα δύο Ταμεία, ΕΤΠΑ και
ΕΚΤ. Να σχολιά σω απλά ότι, όσον αφορά τις δράσεις του ΕΤΠ Α, σε
επίπεδο προσκλήσεων και εν τάξεων, βρίσκονται πάνω από τον μ έσο
όρο το υ προγράμμ ατος.
Ενώ, αντίστοιχα, οι δράσεις το υ ΕΚΤ, σε επίπεδ ο νομικών
δεσμ εύσεων και δαπανών, βρίσκονται πάνω από τον μέσο όρο το υ
προγράμματος.
Εδώ είναι η εικόν α, πάλι σε επίπ εδ ο προσκλήσεων, εντάξεων,
συμβάσεων, δαπαν ών, ανά άξονα προτεραιό τητας. Δε θα σας κο υράσω.
Θα σταθώ μόνο στον άξονα 3, που πέρυσι ήταν στο 0 και τώρα
είναι εν εργοποιημ ένος, με δαπάνες, χ άρη κυρίως στη συνεισφορά το υ
προγράμματος, το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, α λλά και στ ην πρό σφατη έκδ οση
πρόσκλησης για συνεργατικο ύς σχημα τισμο ύς, αλλά και στην
ενεργοποίηση των αστικών αρχών στο ν θεματικό στόχο 3 .
Και επίσης, στον θεματικό στό χο 8, όπου αρχίζουμε σιγά – σιγά,
μετά και τις προδιαγραφές που εμφα νίστηκαν για τις καταρτίσεις , να
έχουμ ε μία μικρή πρόοδο εν εργοποίησης, πο υ οφείλεται κυρίως, αυτό
που βλέπ ετε, η μπ άρα, στο Δήμο Αθ ηναίων, στην Ε ΑΤ Α, στην Αστική
Αρχή.
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Δημ οσιονο μικο ί στόχο ι. Οι προβ λέψεις της Διαχ ειριστικής
Αρχής, όσον αφορ ά το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, για φέτος, είναι αντ ίστοιχα
55 εκατομμ ύρια κα ι 33 εκατομμ ύρια, σε όρο υς δ ημόσιας δαπάνης.
Ο δημο σιονομικός στόχος πο υ έχει αν έβει στην SFC είναι αρκετά
μεγάλος και υψ ηλός. Είναι 122 εκατομμύρ ια ευρ ώ, σε δημ όσια
δαπάνη, για το ΕΤ ΠΑ. Και 44 για το ΕΚΤ.
Πού βρισκόμα στε, όσον αφ ορά τις δαπάνες μας, σήμερα. 24
εκατομμύρ ια δαπάνες για το ’18, πιστοποιημέν ες, για το ΕΤΠΑ. Και
11,5 για το ΕΚΤ.
Σε αναμονή, δηλα δή, δαπάνες που έχουν γίνει, αλλά δεν έχουν
εγκριθ εί ακόμα α πό τη μ εριά μας, αλλά τις θ εωρο ύμε ως δαπάνες,
επιπλέον 3 εκατομ μ ύρια για το ΕΤΠΑ και 12,5 για το Ε ΚΤ.
Συνολικά, λο ιπόν, με στο ιχεία τέλος Οκτωβρίο υ, 27 εκα τομμ ύρια
ΕΤΠΑ και 24 ΕΚ Τ.
Οι εκτιμ ώμεν ες περαιτέρω δαπάνες, μέχρι το τέλος της χρονιάς,
ανέρχονται σε 25 εκατομμύρ ια για το ΕΤΠΑ και 10 εκατομμύρ ια για
το ΕΚΤ.
Εδώ να πω ότι έχ ουμε ένα μεγάλο έργο, της κρο υαζιέρας, το
οποίο αν πάνε κα λά όλα τα πράγματα, θα έχο υμε επιπλέον πόρο υς.
Γενι κά, η εκτίμηση που έχο υμ ε κάν ει είναι αρ κετά ρεα λιστική. Και θα
έλεγα μάλλον απαισιόδοξη. ‘ Άρα εκτιμούμ ε με α σφάλεια ότι θα πάμε
πιο πάνω.
Συνολικά, λοιπόν, θα είμαστε στα επίπεδα που ήμασταν σχεδόν
κάθε χρόνο. Συνο λικά, ΕΤΠ Α 52 -55 εκατομμύρ ια ευρώ, θα έλεγα εγώ.
Και ΕΚΤ στα 34 εκατομμύρ ια ευρώ.
Στόχος, ν+3, έχ ει καλυφθεί για το τρέχον έτος και για το
επόμενο θ εωρείται καλυμμένος.
Αξιολόγηση της π ορείας εφαρμογής. Όπως προβλεπό ταν στην
αξιολόγ ηση
το υ
προγράμματος,
τρέξαμ ε,
με
ανεξάρτητο
εμπειρογνώμ ονα, την αξιολόγηση της πορείας εφαρμ ογής. Έχο υμ ε,
επίσης, ανα λυτικότερη παρο υσίαση στη συνέχ εια.
Δύο – τρία στοιχεία μόνο. Απο τυπώθηκε η π ολύ καλή επίδοση
στο υς άξονες 2, τεχνο λογίας, πληρ οφορίας και επικοινωνιών. Σ τον
άξονα 5, αντιπλημ μυρικά. Στον άξον α 6, περιβάλλον και πολιτισμός.
Και στον άξονα 9, κοινωνική συνοχ ή.
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Παρατηρ ήθηκε υστέρηση στους άξον ες 3, επιχειρ ηματικότητα, 4,
ενεργειακά και 8, καταρτίσεις, ο φειλόμενη κυρίως και κατά βάση σε
εξωγεν ή αίτια, ό πως η καθυστέρ ηση του ορισμο ύ ΕΦΔ κρα τικών
ενισχ ύσεων, η αιρεσιμό τητα το υ Κ ΕΝΑΚ και η ενεργοποίηση των
δράσεων ενεργ ειακής εξοικονόμ ησης. Και οι προ διαγραφές για
καταρτί σεις.
Αποτυπώθ ηκε, επίσης, η ανάγκη αύξησης το υ ποσοστού
υπερδέσμευσης στους άξον ες 5, 6 και 7, το οποίο το πετύχαμ ε μ ε τη
βοήθεια το υ Υπο υρ γείου.
Και έχουμε ήδη υπογεγραμμέν ες Υ πουργικές Αποφά σεις, που
αυξάνουν το όριο υπερδέσμευσης σε αυτο ύς το υς άξον ες. Ενώ, ό σον
αφορά την επίτευξη των ορο σήμων το υ πλαισίου επίδοσης,
αποτυπώθηκε η επισφάλεια, κυρίως στους άξονες 3 και 8.
Ως αποτέλεσμα, λοιπόν, αυτής της αξιολόγ ησης, προέκυψε η
δεύτερ η αναθεώρ ηση. Πά λι, ακο λο υθ εί αναλυτική παρο υσίαση. Εγώ θα
πω δυο- τρία μόνο βασικά στο ιχ εία.
Το ένα είναι ό τι π ετύχαμε, από ό, τι φαίνεται, μεταφορ ά πόρων
από την επενδυτική 1Β στην επενδυτική 1Α, με σκοπό τη
χρηματοδ ότηση
ερευνητικών
υποδομών
στο υς
τομείς
της
Περιφερ ειακής Στρατηγικής 6 της εξειδίκευσης. Μέσα από μία
αναλυτι κή τεκμ ηρίωση, φαίνεται ό τι γίνεται αποδεκτό και εγ κρίνεται
αυτή η μεταφορά π όρων.
Έχουμ ε, στο τέλος της ημέρας και ένα χαρα κτηριστικό
παράδειγμα ενός τέτοιου ερ ευνητικο ύ ιδρύμα τος, όπου βλέπο υμε πώς η
ενίσχ υσή το υ βο ηθ άει στην υλοποίηση της RI S και της συν εργασίας
με τις μ ικρομ εσαίες επιχειρ ήσεις.
Ζητήσαμ ε
και
πετύχαμ ε
την
προσθήκη
επενδυτικής
προτεραιό τητας στον άξονα 7, θεμα τικός στόχος 7, για την επέκτα ση
του δικτύου διανο μής φυσικο ύ αερίο υ κα τά βάση σε υποβαθμισμένες
περιοχές της Αττικής.
Επικαιροποιήσαμε τη λογι κή της παρέμβασης, λα μβάνοντας
υπόψιν τη συν εισφορά το υ ΠΕΠ στο ΤΕΠΙΧ . Και τακτοποιήσαμε
κάποιες αρχικές αστοχίες πο υ είχαν προκύψει, καθώς και το πλαίσιο
επίδοσης.
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Απολογισμ ός μετα ξύ δύο Επιτροπών Παρακολούθ ησης. Όπως
κάναμε και πέρ υσι, έτσι και φέτος, σ υν οπτικά θα δο ύμε τι κάναμε
αυτόν τον ένα σχεδ όν χρόνο.
Προχωρ ήσαμε, λο ιπόν, σε 83 εξειδικεύσεις ν έων δράσεων, μέσω
9
γραπτών
διαδικασιών.
Εκδ ώσαμε
61
νέες
προσκλήσεις,
πραγματοποιήσαμε 65 νέες εν τάξεις. Πραγματοποιήσαμ ε 62 επιτόπιες
επαληθ εύσεις, μέσω των οποίων ελέγχθηκαν δαπάνες ύψους 30
εκατομμυρ ίων ευρ ώ.
Δόθηκαν 174 π ροεγκρίσεις δημ οπράτησης υπογραφής ή
τροποποίησης νομικών δεσμ εύσεων. Επεξεργαστήκαμε περίπου 1.400
δελτία δήλωσης δ απανών, 230 τεχνικά δελτία υποέργ ων, 154 τεχν ικά
δελτία πράξεων κα ι 13 5 δελτία επίτευξης δεικτών.
Και, εδώ, σε πίτες, επαληθεύσεις , λοιπόν, σε πλήθος. 33
επαληθ εύσεις για δράσεις το υ Ε υρωπαϊκού Κοινωνικο ύ Ταμ είο υ. 26
για δράσεις το Ε υρωπαϊκού Ταμείο υ Περιφερειακής Α νάπτυξης και 3
για το Ταμείο Συν οχής. Υπενθ υμίζω ότι διαχ ει ριζόμαστε και πόρο υς,
περίπου 400 εκατο μμυρίων ευρώ, πλέον, από εκχώρηση από το Ταμείο
Συνοχ ής.
Δαπάνες προς έλεγχο. 18 περίπου εκατομμ ύρια ευρώ μέσω των
επαληθ εύσεων
α φορο ύν
δράσεις
του
Ευρ ωπαϊκού
Ταμ είου
Περιφερ ειακής Α νάπτυξης. 7,7 εκατομμ ύρια ευρώ, δρ άσεις το υ
Ευρωπαϊκού Κοινωνικο ύ Ταμείου. Και 4,2 εκατομ μύρια ευρ ώ, δράσεις
του Ταμείο υ Σ υνοχ ής.
Δελτία και προεγκρίσεις. Εδώ είναι η επεξεργασία δ ελτίων σε
ποσοστό σε πλήθ ος. Έχο υμε, λοιπ όν, το 67% των δελτίων που
επεξεργαστήκαμ ε ήταν δελτία δήλωσης δαπαν ών. Το 11% τεχνικά
δελτία υποέργ ων. Το 7% τεχνικά δελτία πράξης. Και το 6% δελτία
επίτευξης δ εικτών.
Ενώ, το πλήθος των προεγκρίσεων, περίπου το 50% αφορούσε
προεγκρί σεις τρ ο ποποίησης νομικών δεσμ εύσεων . Το 30% σε
προεγκρί σεις δ ημο πράτησης. Και το 20% σε προ εγκρ ίσεις ν ομικών
δεσμ εύσεων.
Και τώρα, ένα γράφημ α, το οποίο έχ ει αρκετό ενδ ιαφέρον, όσον
αφορά τον φόρτο από τις εργασίες διαχείρισης της διαχειριστικής
αρχής. Α υτό είναι ένα χρήσιμο διαγρ άφημα για αυτο ύς που θέλουν να
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βγάλουν συμπερά σματα, αλλά και για το υς προϊσταμένο υς των
μονάδων Β.
Εδώ, λο ιπόν, βλέπετε ότι ο άξονας 9 είναι ο άξονας του ΕΚΤ,
κοινωνι κή συν οχή. Βλέπετε τον μεγάλο φόρτο. Περιλαμβάνει την
επεξεργασία ό λων των δελτίων, κα θώς και των προεγκρίσεων. Και
φυσικά, α υτός ο φόρτος δ ε συνάδει με τον προ ϋπολο γισμό που έχει
κατανεμ ηθεί στον συγ κεκριμέν ο άξον α.
Ο άξονας 5, ο άξονας των αντιπλημ μυρικών, ο μεγάλο ς φόρτος
του προκύπτει από το γ εγονός της πολύ υψηλής εν ερ γοποίησής του,
όπως ανέφερ ε και η Πρόεδρ ος, η κυρία Κυπριανίδου και της
υλοποί ησ ής του.
Ενώ, ο άξονας 6 παρουσιάζει επίσης υψηλό φόρ το, χωρίς να έχει
αντίστοιχα
πολύ
μεγάλο
προϋπ ολογισμ ό,
κυρίως
λόγο
της
ανομοιογένειας των δράσεων πο υ φιλοξενο ύνται σε α υτόν τον άξονα.
Θυμίζω ότι εκεί χρημα τοδο τούμ ε δράσεις περιβα λλον τικών
υποδομών ή υδ ρεύσεις, αποχ ετεύσεις, απορρίμμ ατα. Δράσεις
πολιτι σμο ύ, με το ν σύγχρονο πολιτισμό να έχει αρκετές ανάγκες σε
επίπεδο παρακολούθησης , νέες υποδο μές πολιτισμο ύ και λοιπά.
Στοχοθεσία για το 2019. Θ έλο υμ ε ν α ενεργοποιήσο υμ ε πλήρ ως
τον άξονα 1 και τον άξονα 3. Δηλα δή, της έξυπνης εξειδίκευσης και
της επιχ ειρ ηματικότητας. Έχουμ ε ο λοκληρώσει την εκχώρηση στη
ΓΓΕ Τ.
Ολο κληρώνο υμε τις προσκλήσεις που έχο υμ ε στον άξονα 1,
προκειμ ένο υ να τις εκδώσουμ ε, που είναι η χρηματοδό τηση
ερευνητι κών υπο δομών, 1Α, η χρηματοδό τηση των δράσεων
επιχειρ ηματικής ανακάλυψ ης, κουπόνια καινοτομίας, μ έσω το υ 1Β.
Ενώ είμαστε και στο τελικό στάδιο επεξεργασίας προ σκλήσεων
επιχειρ ηματικό τητας. Εκδώσαμε την πρόσκληση για συν εργατικο ύς
σχημα τισμο ύς.
Και έχουμ ε άλλες δύο προσκλήσεις. Μία γι α τις περιοχές που
επλήγ ησαν
από
καταστροφές.
Στοχευμ ένη,
ονοματισμ ένη,
«συμ φων ημέν η» και με την Ε υρ ωπαϊκή Επιτροπή. Και μία σε
κατηγορία μικρομεσαίων επιχ ειρήσεων στο υς τομείς της RIS.
Θέλο υμ ε να ολοκληρώσουμ ε άμεσα την εκχώρ ηση στην επιτελική
δομή του Υ πουργείου Εργασίας για την εν εργοποίηση της πρόσκλησης
για επιχορήγηση υφιστάμ ενων φορ έων κοινωνικής και αλληλέγγ υας
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οικονομίας. Μία δ ράση πο υ τόσο πο λύ θέλει η Περ ιφέρεια. Α λλά και
γενικώς, ν ομίζω, π ου τη χρ ειαζόμαστε.
Εκδόθ ηκαν οι προ διαγραφές για τις κ αταρτίσεις. Άρα, μπορούμε
να πούμε ότι και ο άξονας 8 των καταρτίσεων θα προχωρήσει και
αυτός στις αρχ ές του έτο υς.
Αναμένουμ ε και είμαστε στο τελικό στάδιο, πιστεύω μέχρι το
τέλος του έτους, ν α έχουμε υποβάλλει τρεις αιτήσεις μ εγάλων έργων.
Δύο αφορούν έ ργα του Ταμείο υ Συνοχής. Αποχέτευση Μαραθώνα –
Νέας Μάκρης και Ραφήνας – Αρ τέμιδας. Και ένα, το μ εγάλο έργο της
Κρουαζιέρας στο λιμάνι το υ Πειραιά.
Θέλο υμ ε να πιστεύουμε ό τι θα έχο υν ολο κληρ ωθεί μ ία σειρά
προμηθειών,
εξο πλισμών,
όπως
στα
πυροσβ εστικά
οχ ήμα τα,
αστυν ομίας, μονάδες επεξεργασίας νερού στα νησιά και άλλα
παρόμοια.
Έχουμ ε πάρα πολύ καλά δείγματα από τους περισσό τερο υς
φορείς – α στικές αρχές, στο υς οποίες εκχωρ ήσει πόρο υς των ΟΧΕ και
πιστεύο υμε ό τι μέσα στο ’19 θα έχουν ενεργοποιηθεί πλήρως όλοι οι
διαθέσιμοι πόρ οι.
Και τέλος, θα ολοκληρώσουμ ε τις εν τάξεις σε κάποιες
εκκρεμ ότητες που έχουμ ε, όπως ο εξοπλισμός νοσο κομείων. Πάρα
πολύ σημαν τικός.
Και κάπου εδ ώ τελειώνει η παρουσία σή μο υ. Κ λείνοντας,
προσπαθούσα να δω πώς θα κλείσουμ ε πιο διαφορετικ ά την
παρουσίαση αυτή. Αναζήτησα, λοιπόν, τι έχ ει συμβ εί σαν σήμ ερα, 6
Νοεμβρί ου.
Λοιπόν, το 193 5 ο Αμερικανός μηχανικός Άρ μστρονγ κ
ανακαλύπτει την ραδιοφωνική μ πάντα των FM. Μία ξεκάθαρη
επιχειρ ηματική ανακάλυψ η.
1961, μ εγάλες πλημμύρες στην Αθ ήν α, με 4 3 ν εκρ ούς. Το ζήτημα
της αντιπλημμυρικής προστα σίας πάντα είναι σημαντικό και πέρα από
οποιεσδ ήποτε πολιτικές και ά λλες σκοπιμότητες.
Και τέλος, το 20 18, 4 η Επιτροπή Παρακολο ύθησης του ΠΕ Π
Αττι κής. Σας ευχα ριστώ πολύ.
Και πριν συνεχίσο υμε στην επόμ ενη πα ρουσίαση, θα ήθελα να
δείτε δύο βίν τεο g raphics , με την πορεία του ΠΕ Π από την αρχή μέχρι
σήμ ερα, καθώς και στον τελευταίο χρ όνο.
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ΠΡΟΒΟΛ Η ΒΙΝ Τ ΕΟ
Εξειδίκευση του Ε πιχειρησιακού Πρ ογράμματος, ενημέρωση σχετικά
με την επίτ ευξη τ ων ετ ήσιων στό χων του προγράμμ ατ ος και τ ην
Ετήσια Έκθεση Υ λοποίησης τ ου 2017
Κα ΚΥ ΠΡΙΑΝ ΙΔΟ Υ:
Λοιπόν, μπορούμ ε να συνεχίσουμ ε, μετά από αυτό το ενδιαφέρον
οπτικό-α κο υστικό , με τον κύριο Άγγελο Σπηλιώτη, πο υ είναι
Προϊστάμενος Μ ον άδας Α.
Κος ΣΠΗΛΙ ΩΤ ΗΣ :
Καλή σας μέρα κι από μένα.
Στα επόμ ενα λεπτά , θα προσπαθήσω σύντομα να σας παρ ουσιά σω
τις μέχ ρι τώρα διαδικασίες και τα βήματα εξειδίκευσης το υ
Επιχειρησιακού Π ρογράμματος, την πρόοδο στην ενεργοποίηση το υ
προγράμματος, την πρόοδο στην ενερ γοποίηση μεταξύ της 3 η ς και της
4 η ς Επιτροπής Πα ρακολο ύθησης, κα θώς και τις ν έες προτεινόμ ενες
δράσεις για εξειδίκευση, στο πλαίσιο της παρο ύσας συνεδρίασης.
Μετά από μια διαδικασία που είχ ε κρατήσει παραπάνω από ένα
χρόνο, το επιχειρ ησια κό μας πρόγραμμα αρχικά είχ ε εγκρ ιθεί τον
Δεκέμβ ριο του 2 014. Οι πρώτες δράσεις είχαν εξειδικευτεί στο
πλαίσιο της πρώτης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακο λούθ ησης, το ν
Ιούλιο του 2 015.
Από τότε, μέχρι σήμερα, μέσα από τρεις συν εδριάσεις της
Επιτροπής Παρακολο ύθησης και μ έσα από 26 γραπτές διαδικα σίες,
έχουμ ε προχ ωρήσει στην εξειδ ίκευση 126 δρά σεων, μαζί με τα
αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησής το υς.
ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Κος ΣΠΗΛΙ ΩΤ ΗΣ :
Έτσι, σήμερα, στο πλαίσιο της παρο ύσας συνεδ ρίασης της Επιτροπής
Παρακολο ύθησης, προτείνον ται για εξειδίκευση 22 νέες δράσεις,
ανεβάζοντας, έτσι τον συν ολικό αριθμό των εξειδικευμένων δράσεων
στο επιχ ειρ ησια κό μας πρόγραμμα στις 148 δράσεις, με συνο λικό
προϋπολογισμό 1,1 87 δισεκατομμύρ ια δημόσιας δαπάνης.
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Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμ ε μία διαφορά, σε σχ έση με την
προηγούμ εν η συνεδρίαση της Επιτρο πής, ότ ι μετά τη διαδικασία της
τεχνι κής προσαρμ ογής για το έτος 2017, προέκυψ ε μία πρόσθ ετη
κατανομ ή πόρων στο επιχ ειρ ησια κό μ ας πρόγραμμα.
Πιο συγ κεκριμ ένα, έγινε προσθήκη 1,4 περίπου εκατομμ υρίων
ευρ ώ κοινο τικής συνδρομ ής στο Ε υρωπαϊκό Ταμ είο Περιφερεια κής
Ανάπτυξης. Και επίσης, έγινε μία προσθήκη πόρ ων, ύψο υς 26
εκατομμυρ ίων ευρώ, στο πλαίσιο του Ευρ ωπαϊκο ύ Κοινωνικο ύ
Ταμείου.
Ανεβάζοντας, έτσι, την κοινοτική συνδρομ ή στο επιχ ειρησιακό
μας πρόγραμμα στα 940 εκατομμ ύρια. Ενώ η εθνική συμμ ετο χή
ανέβηκε στα 235. Έτσι, πλέον, ο συν ολικός προϋπολογισμός δημό σιας
δαπάνης το υ προγ ράμματός μας ανέρχεται στα 1,175 δισεκατομμ ύρια
ευρ ώ.
Τώρα,
πιο
αναλυτικά
η
πο ρεία
ενεργοποίησης
του
επιχειρ ησια κο ύ μ ας προγράμματος, με στοιχ εία τα οποία έχο υν
τραβηχ τεί από το ολο κληρωμ έν ο π ληρο φορια κό σύστημα, στις 2 1
Οκτωβρίο υ.
Μέχρι σήμ ερα, έχουμε εξειδικεύσει 148 δράσεις, συνολικο ύ
προϋπολογισμού 1,187 εκατομμ υρ ίων ευρώ. Πο σό το οποίο
υπερκα λύπ τει τον προϋπολογισμό το υ προγράμματος.
Στο πλαίσιο α υτών των εξειδικεύσεων, έχουν εκδ οθεί 122
προσκλήσεις, συνο λικο ύ προϋπο λογισμού 931 εκα τομμ υρίων ευρ ώ. Ή
ποσοστό 79% το υ επιχειρ ησια κο ύ μας προγράμματος.
Και έχουν γίν ει 314 εντάξεις, συνο λικού προ ϋπολογισμ ού
δημόσιας δαπάνης, 680 εκατομμ υρίων ευρώ ή ποσο στο ύ 58% το υ
επιχειρ ησια κο ύ μας προγρά μματος.
Εδώ πέρα, σ’ αυτό το γράφημα, βλέπετε παραστατικά την
απόδοση των προϋπολογισμών ανά διαδικασία εν εργοπο ίησης. Επίσης,
μπορούμε να δο ύμ ε την πορ εία της ενεργοποίησης αν ά διαρθρωτικό
ταμείο. Δηλαδ ή, την πορεία στο πλαίσιο το υ ΕΤΠ Α και την πορεία στ ο
πλαίσιο του ΕΚΤ.
Έτσι, β λέπο υμε ότι στο πλαίσιο της στήριξης του Ε υρωπαϊκού
Κοινωνι κού
Ταμ είου,
έχο υν
εξειδικευτεί
δράσεις
συνολικο ύ
προϋπολογισμού 2 49 εκατομ μυρίων ευρώ. Έχο υν εκδοθ εί προσκλήσεις
ύψους 193 εκα το μμυρίων ευρώ. Κ αι έχο υν εν ταχθεί πράξεις μ ε
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συνο λικό προϋπο λογισμό δημ όσια δαπάνης, που ξεπερνά τα 1 57
εκατομμύρ ια.
Αντίστοιχα,
στο
πλαίσιο
το υ
Ευρωπαϊκο ύ
Ταμείου
Περιφερ ειακής Α νάπτυξης, έχ ουν εξειδ ικευτεί δράσεις συνολικο ύ
προϋπολογισμού
περίπου
8 50
εκα τομμ υρίων.
Έχουν
εκδ οθεί
προσκλήσεις άνω τ ων 738 εκατομμ υρίων. Και έχουν ενταχθεί πράξεις
με συνολικό προ ϋπ ολογισμ ό άνω των 523 εκατομμ υρίων ευρ ώ.
Εδώ πάμε σε μία μεγαλύτερ η ανάλυση. Πάμ ε και βλέπουμε την
πορεία ενεργοποίησης το υ επιχειρ ησια κού μας προγράμματος ανά
άξονα προτεραιό τητας .
Είναι πο λύ εύκο λο να συνειδ ητο ποιήσει κανένας ότι τις
καλύτερες επιδό σεις παρουσιάζει εδώ, όπως π ροείπε και ο
Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, ο κύρ ιος Δρόσης, ο άξονας
προτεραιό τητας 5, ο οποίος αφορά κυρίως στα έργα αν τιπλημμυρ ικής
προστασίας. Εξαιτίας της εξέλιξης α υτών, της υλοπο ίησης αυτών,
παρουσιάζει και αυτές τις κα λές επιδό σεις.
Επίσης, πολύ καλές επιδόσεις παρο υσιάζονται στον άξονα 6, που
αφορά στη β ελτίωση το υ αστικού περιβά λλον τος , σε δράσεις
βελτίω σης το υ αστικο ύ περιβάλλον το ς.
Όπως επίσης, κα ι οι άξονες 2, που αφορά στην ενίσχυση
τεχνο λογιών π ληρ ο φορικής και επικοινωνίας. Αλλά και ο 9, που α φορά
σε δράσεις κοινων ικής συνοχ ής. Καλές, επίσης, επιδό σεις παρουσιάζει
και ο άξονας 11 κα ι κάπως και ο ά ξον ας 10.
Ο άξονας ο οποίος μέχρι σήμ ερα παρουσιάζει πολύ φτ ωχή
επίδοση είναι ο άξονας 8, ο οποίος αφορά τις κα ταρτίσεις. Ο οποίος,
όμως, πιστεύουμ ε ότι τους επόμενο υς μήν ες θα έχει μία θεαματική
ενεργοποίηση.
Τώρα, μία άλλη σημαντική εξέλιξη που είχαμε από την
προηγούμ εν η συν εδρίαση της Επιτροπής, είναι το γεγονός της
εκχώ ρησης πόρων, αλλά και αρμοδιο τήτων διαχείρισης σε ενδιάμ εσο υς
φορείς δ ιαχείρισης .
Έτσι, στα τέλη του 2017, ορ ίστηκε η ειδική υπηρ εσία
διαχείρισης το υ ΕΠΑΝΕΚ ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης των
δράσεων το υ Ταμείου Επιχ ειρημα τικό τητας.
Στο ΤΕ ΠΙΧ εκχωρ ήθηκαν από το πρό γραμμά μας πόροι ύψους 50
εκατομμυρ ίων ευρώ. Μάλιστα, επειδή το Τ ΕΠΙ Χ είναι ένα
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χρηματοδ οτικό εργ αλείο και σύμφωνα, πάντα, με τους κανονισμούς, το
25% των πόρων π ου εκχ ωρήθ ηκαν, δηλαδ ή, 12, 5 εκατομμύρια ευρ ώ,
μέτρ ησε και σαν εκτελεσμ έ νη δαπάνη στο πρόγραμμά μας, στο πλαίσιο
του ά ξονα 3.
Επίσης, στο πρώτο τρίμ ηνο το υ 2018 ορίστηκαν τέσσερ ις
ενδιάμεσοι φορ είς διαχείρισης, οι ο ποίοι υλοποιούν τις εγκεκριμ ένες
στρατηγι κές βιώσιμης α στικής ανάπλασης, στο πλαίσιο των
ολοκληρωμ ένων χ ωρικών ε πενδ ύσεων για την Π εριφέρ εια Αττικής .
Στους τέσσερις α υτο ύς εν διάμεσους φορείς δ ιαχείρισης έχει
εκχω ρηθ εί το πο σό των 290 εκατομ μυρίων δημ όσιας δαπάνης από το
επιχειρ ησια κό μας πρόγραμμα. Οι πόροι εκχωρ ήθ ηκαν σε όλο υς τους
άξονες το υ επιχειρησια κού προγρά μματος, πλην αυτού το υ άξονα
προτεραιό τητας 7, ο οποίος αφορά στις μεταφορές.
Τέλος, τον περασμ ένο Ιούνιο έγιν ε εκχώρ ηση πόρων στη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογ ίας για τη διαχείριση δράσεων
προϋπολογισμού ά νω των 12 εκατο μμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο το υ
άξονα προτεραιό τητας. Είναι δράσεις που α φορο ύν τη συν εργασία
μικρομ εσαίων επιχ ειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμά των .
Έτσι, σήμ ερα έχουν εκχωρ ηθεί σε ενδιάμ εσο υς φορείς
διαχείρισης δράσεις συνο λικο ύ προ ϋπολογισμο ύ δημό σιας δαπάνης,
που αγγίζει τα 3 22 εκ α τομμ ύρια ευρώ. Ή ποσο στό του 27% του
προγράμματός μας. Σύντομα, μάλιστα , θα προχωρήσουμ ε και σε άλλες
εκχω ρήσεις.
Τώρα, ας ρίξουμε ματιά στην υλοπ οίηση των ο λοκληρωμένων
χωρικών επενδ ύσεων στην Α ττική. Είναι κάποιες δρά σεις, ο ι οποίες
είναι πολύ σημαν τικ ές για το πρόγραμμά μας και σίγουρα θα το
επηρεά σουν σε μεγ άλο βαθμό.
Όπως αναφέραμε, μετά από μία διαγωνιστική διαδικασία, που
έτρ εξε το 201 7 , προέκυψαν στην Αττική τέσσερα σχήμα τα
ολοκληρωμ ένων χ ωρικών επενδ ύσεων, στα οποία δ εσμεύτηκε και
εκχω ρήθ ηκε το πο σό των 260 εκα τομ μυρίων ευρώ.
Και οι τέσσερις ολοκληρωμ ένες χ ωρικές επ ενδύσεις αφορο ύν
στην υλοποίηση αντίστοιχων στρατηγικών βιώσιμων αστικής
ανάπλασης, που υπ οβλήθ ηκαν από τις αντίστοιχες α στικές αρχές.
Πιο συγ κεκριμ έν α, στον ενδιάμεσο φορέα διαχείρι σης της
βιώσιμ ης αστικής ανάπλασης του Δήμο υ Αθηναίων, στην οποία
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μετέχο υν και οι Δήμοι Νέας Σμ ύρνης και Ταύρου, μ ε συγ κεκριμέν ες
δράσεις, εκχωρήθ ηκαν πόροι ύψο υς 8 5,5 εκατομμ υρίων ευρ ώ.
Στον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης το υ Δήμο υ Πειραιά,
εκχω ρήθ ηκαν πόρο ι ύψους 80,4 εκατομμυρίων ευρ ών. Στον ενδιάμεσο
φορέα διαχείρισης της βιώσιμ ης αστικής ανάπλασης το υ αναπτυξια κού
συνδ έσμο υ Δυτικής Αθήνας εκχ ωρήθηκαν πόρο ι 58, 4 εκατομμ ύρια
ευρ ώ.
Και τέλος, στον ενδιάμεσο φο ρέα διαχείρισης της βιώσιμ ης
ανάπλασης το υ συνδ έσμο υ Δήμ ων Ν ότιας Αττικής εκχ ωρήθ ηκαν πόροι
ύψους 3 5,4 εκατομ μύρια ευρώ.
Τώρα, ας δούμε ποια είναι η εξέλιξη μέχρι στιγμ ής των ΟΧΕ
στην Αττική. Από το πρώτο τρίμ ην ο του 201 8, που εκδόθ ηκαν οι
αποφάσεις εκχώρ ησης προς τους ενδιάμεσους φο ρείς διαχείρισης,
μέχρι σήμ ερα, έχο υμε την εξής εικόν α ως προς την εν εργοποίηση των
ΟΧΕ.
Συνολικά, έχουμ ε εξειδικευμέν ες δράσεις προϋπ ολογισμ ού
δημόσιας δαπάνης άνω των 141 εκα τομμ υρίων ευρώ. Από τις οποίες,
108 εκατομμ ύρια στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και 33 στο πλαίσιο του
Ευρωπα ϊκού Κοινωνικο ύ Ταμείο υ.
Προσκλήσεις συνο λικο ύ προ ϋπολογισμού δ ημόσιας δαπ άνης άνω
των 38 εκατομμ υρ ίων ευρώ, από τις οποίες 31 εκατομμ ύρια ευρώ στο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Α νάπτυξης. Και 7,8 εκατομμύρ ια
στο ΕΚΤ. Και τέλος, έχ ουμ ε και εντάξεις πράξε ων συνο λικού
προϋπολογισμού δ ημόσιας δαπάνης, 6,7 εκατομμ υρίων ευρ ώ.
Είναι σίγουρ ο ότι στο υς επόμενο υς μήνες θα έχο υμε μία πάρα
πολύ έντον η δραστηριό τητας στις ΟΧ Ε.
Μακράν την πιο έντον η δρα στηριό τητας στις ο λο κληρωμ ένες
χωρικές επενδ ύσεις την παρατηρούμε στον άξονα 6 , όπου πλέον
έχουμ ε και τις πρώτες εντάξεις.
Τώρα, ας πάμε να δούμε την πρόοδ ο που έχει συν τελεστεί μεταξύ
ης
της 3 και της 4 η ς Συνεδρία σης της Ε πιτροπής.
Συνολικά, μ έσα σε περίπο υ ένα χρόνο, έχο υμ ε εξειδικεύσει
δράσεις προ ϋπολο γισμού δημό σιας δ απάνης 406 εκατο μμυρίων ευρώ.
Έχουμ ε εκδ ώσει προσκλήσεις ύψο υς 326 εκατομ μυρίων ευρ ώ. Και
έχουμ ε προχωρ ήσει σε εντάξεις πράξεων συνο λικής δ ημ όσιας δαπάνης
περίπου στα 199 εκατομμ ύρια ευρώ.
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Τα παραπάνω νούμερα μετα φράζονται σε ποσοστιαία αύξηση
52% στις εξειδικεύσεις, 54 % στις προ σκλήσεις και 41% στις εν τάξεις.
Ποσοστιαία , σε σχέση με την 3 η Επιτροπή Παρα κολο ύθ ησης, η
μεγαλύτερ η αύξηση στο ΕΤΠΑ εμ φα νίζεται στις προσκλήσεις και στο
Ευρωπαϊκό Κοιν ων ικό Ταμ είο εμφανίζεται στις εξειδ ικεύσεις.
Τώρα, ας δο ύμε τ ην εικόνα πο υ παρο υσιάζει η πορ εία εφαρμογής
της εν εργοποίησης της εξειδ ίκευσης το υ προγράμματος ανά άξονα,
συμπερ ιλαμβανομ ένων πάντα και των δράσεων, οι οποίες προτείνον ται
με την σημ ερινή συνεδρία ση.
Στον πρώτο άξονα προτεραιό τητας, μ ε συνο λική δ ημό σια δαπάνη
περίπου τα 30 εκατομμύρ ια ευρώ, έχουν εξειδικευτεί 6 δράσεις, ο
προϋπολογισμός των οποίων υπερ καλύπτει τον προ ϋπολογισμό το υ
άξονα.
Έχουν εκδοθεί, στο πλαίσιο αυτών των εξειδικεύσεων, τρεις
προσκλήσεις πο υ αντιστοιχο ύν στο 31% το υ προ ϋπολογισμο ύ το υ
άξονα. Και έχο υν γίνει και τρεις εντάξεις, οι οποίες αντιστοιχο ύν στο
27% το υ προ ϋπολο γισμού το υ άξονα.
Τα τρία έργα, τα οποία έχο υμε εντά ξει στο πλαίσιο του άξονα
αυτο ύ είναι η αναβάθμιση της υποδομής το υ Γεωδ υναμικού
Ινστι το ύτο υ το υ Α στεροσκοπείο υ Αθ ηνών. Η λειτο υργία της δομ ής το υ
Κέντρο υ Καινοτο μίας της Περιφέρειας. Και η αν αβάθμιση της
υποδομής το υ Μπενάκειο υ Φ υτοπαθο λογικο ύ Ιν στιτο ύτο υ.
Για το οποίο , μ άλιστα, μπορούμε αυτήν τη στιγμ ή να σας
παρουσιάσο υμε κα ι ένα βίν τεο το οπ οίο έχ ουμ ε ετοιμά σει. Κ αλύτερα
στο τέλος.
Στον δεύτερο άξονα προτεραιότητας, μέχρι στιγμ ής, μέχρι
σήμ ερα, έχο υμε εξειδικεύσει 7 δράσεις, με συνολικό προϋπολογισμό
εξειδ ίκευσης ο οπο ίος αγγίζει το 83% του προ ϋπολογισμ ού του άξονα.
Στο πλαίσιο της εξειδίκευσης, έχο υν εκδοθ εί πέν τε προ σκλήσεις,
με προ ϋπολογισμ ός ο οποίος αντιστοιχ εί στο 75 % περίπο υ του
προϋπολογισμού του άξονα. Και έχουν γίν ει τρ εις εντάξεις, μ ε
προϋπολογισμό που αντιστοιχ εί στο 69% του προ ϋπολογισμο ύ το υ
άξονα.
Δύο από τα έργα που έχουμ ε εντάξει στο π λαίσιο α υτό του άξονα
είναι το ηλεκτρο νικό εισιτήριο και η τηλεματική ενημέρ ωση το υ
επιβατι κού κοινο ύ του Οργανισμών Α στικών Σ υγκο ινωνιών Αθήνας.
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Το τρίτο είναι η υλοποίηση το υ ψηφιακο ύ μο υσείου της
Ακρόπολης. Και γι’ αυτά τα τρία έργα στο τέλος της π αρουσίασης θα
ακολο υθήσο υν κάπ οια βίντεο.
Στον άξονα προ τεραιό τητας 3, έχουμ ε προχ ωρήσει στην
εξειδ ίκευση 8 δρά σεων, συνο λικού προϋπολογισμού π ου αντιστοιχ εί
στο 64% το υ προϋπολογισμού του άξονα. Σ το πλαίσιο των
εξειδ ικεύσεων έχο υν εκδοθεί δύο προσκλήσεις ή ποσοστό 42% τ ο υ
προϋπολογισμού του άξονα.
Και έχει γίνει και μία ένταξη 50 εκατομμ υρίων ευρ ών, αυτή της
εκχώ ρησης πόρων στο Ταμ είο Επιχειρηματικότητας. Ποσό που
αντιστοιχεί στο 38 % το υ προϋπο λογισμού το υ άξονα.
Στον άξονα προτερ αιότητας 4, ο οποίος αφορά την προώθηση της
ενεργειακής απόδοσης και της χρ ήσης ΑΠΕ , μέχρι στιγμ ής έχο υμε
εξειδ ικεύσει 7 δράσεις, οι οποίες υπ ερκαλύπτουν τον προϋπολογισμό
του ά ξονας.
Όμως, έχει εκδοθεί μόνο μ ία πρόσκληση, αυτή της εκχώρ ησης
πόρων στο πρόγραμμα ενεργ ειακής αναβάθμισης κα το ικιώ ν, η οποία
αντιστοιχεί στο 19 % το υ προϋπο λογισμού το υ άξονα.
Στον άξονα προτερ αιότητας 5, έχ ουν εξειδ ικευτεί μέχρι σήμ ερα 8
δράσεις,
ο
προϋπολογισμός
των
οποίων
υπερκαλύπτει
το ν
προϋπολογισμό το υ άξονα.
Έχουν εκδοθεί 4 προσκλήσεις, με προϋπολογισμό που
ουσια στι κά αγγίζει τον προϋπολογισμ ό του άξονα προτεραιότητας. Και
έχουν γίνει 25 εντάξεις, μ ε συν ολικό προϋπο λογισμό δ ημόσιας
δαπάνης που ξεπ ερ νάει τον προ ϋπολο γισμό το υ άξονα.
Εδώ, όπως είχαμ ε πει και προηγο υμένως, κυρίως τα έργα που
έχουν εν ταχθεί είν αι αντιπλημμ υρικά μεγάλα έργα. Και σ’ α υτόν τον
άξονα έχουμε πάρει έγκριση και για μ εγαλύτερ η υπερδ έσμευση πόρ ων.
Στον άξονα προτεραιότητας 6, μέχρι σήμερα έχ ουν εξειδικευτεί
28 δράσεις, μ ε προ ϋπολογισμό πο υ υπ ερκαλύπτουν τον προϋπολογισμό
του ά ξονα.
Στο π λαίσιο των εξειδικεύσεων, έχο υν εκδοθεί 18 προ σκλήσεις,
με προϋπολογισμό που αντιστοιχεί στο 87% του προ ϋπολογισμ ού του
άξονα. Και έχο υν ενταχθ εί 5 9 πρά ξεις, οι οποίες αν τιστοιχο ύν στο
85% το υ προ ϋπολο γισμού το υ άξονα.
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Εδώ πέρα σημα ντική συμμ ετοχ ή στον άξ ονα έχουν τα
περιβαλλοντικά έρ γα, αλλά και οι υποδομές πολιτισμο ύ. Επίσης, θα
πρέπει να αναφέρο υμε ότι το υς τελευταίους μ ήν ες υπάρ χει σημαντική
δραστηριότητα από τους ενδιάμεσους φο ρείς δια χείρισης των
βιώσιμ ων αστικών αναπλάσεων, γεγ ονός που τεκμηρ ιώνεται μ ε την
εξειδ ίκευση 18 δρ άσεων, την έκδο ση 8 προσκλήσεων και την έν ταξη 3
πράξεων από το υς ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης των ΟΧΕ.
Και στον άξονα α υτό αναμέν εται μεγ άλη δρα στηριό τητα. Και γι’
αυτόν τον λόγο ήδ η έχο υμ ε πάρει έγκριση για υπερδ έσμ ευση.
Στον άξονα προτερ αιότητας 7, μέχρι σήμ ερα έχο υν εξειδικευτεί 5
δράσεις με προϋπο λογισμό πο υ ξεπερ νά κατά πολύ τον προϋπολογισμό
του άξονα. Έχο υν εκδοθ εί 5 προσκλήσεις και έχο υν γίνει 3 εντάξεις,
με συνο λικό προ ϋπολογισμό που αγγίζει το 50 % το υ προϋπολογισμού
του ά ξονα.
Αυτό εδ ώ γίν εται κυρίως λόγω της ανάγκης που προκύπτει από
το ονοματισμένο στο εγκεκρ ιμέν ο πρόγραμμα έργο του λιμ ένα
κρουαζι έρας του Πειραιά. Για τον λόγο αυτό , στον ά ξονα έχει δοθεί
επίσημα και δικαίωμα υπερδ έσμ ευσης.
Στον άξονα προ τερ αιότητας 8, εδώ πα ρουσιάζον ται οι πιο φτωχές
των επιδόσεων του προγράμματός μας. Παρό λα α υτά, πρό σφα τα
εξειδ ικεύτηκαν τρ εις δράσεις, συνο λικο ύ προ ϋπολογισμού δημ όσιας
δαπάνης 30%. Και έχει εκδοθ εί μ ία πρόσκληση με προ ϋπολογισμό 1 ,5
εκατομμύρ ιο, το ο ποίο αντιστοιχ εί στο 7% το υ προ ϋπολογισμ ού το υ
άξονα.
Στον άξονα προ τεραιότητας 9, πο υ αφορά στην προώθηση της
κοινωνι κής ένταξης και την κα ταπολέμηση της φτώχια ς, αλλά και τη
διασφάλι ση της κο ινωνικής συνοχ ής, έχουν εξειδικευθ εί μέχρι σήμερα
41 δράσεις, με συν ολικό προ ϋ πολογισμό δημ όσιας δαπάνης που αγγίζει
το 80%.
Έχουν εκδοθεί 30 προσκλήσεις, συνο λικού προ ϋπολογισμ ού
δημόσιας δαπάνης άνω των 1 85 εκατομμυρίων ευρώ ή ποσοστού 62%
του άξονα προτεραιότητας. Και έχουν ενταχθεί 186 πράξεις, συνο λικής
δημόσιας δαπάνης που αν τιστοιχεί στο 52% του προ ϋπολογισμ ού του
άξονα.
Τα νούμερα εδ ώ αναμένεται να αυξηθο ύν σημαντικά στο υς
επόμενο υς μ ήνες, καθώς αναμένεται η ένταξη των ΤΟΜΥ στο
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επιχειρ ησια κό μας πρόγραμμα, αλλά και η παράταση λειτο υργίας
συγχρ ηματοδ οτο ύμ ενων δομών .
Στον άξονα προτεραιότητας 10, ο οποίος αφορά την ανάπτυξη –
αναβάθμιση στοχευμέν ων κοιν ωνικών υποδομών και υπ οδομών υγ είας,
μέχρι σήμ ερα έχο υν εξειδικευτεί 8 δράσεις, μ ε προ ϋπολογισμό πο υ
καλύπτει τον προ ϋπολογισμό το υ άξο να.
Έχουν εκδοθ εί 1 1 προσκλήσεις, μ ε συν ολικό προ ϋπολογισμό
δαπάνης που αγγίζει το 93% το υ π ροϋπολογισμο ύ το υ άξονας. Και
έχουν γίνει 13 εντάξεις μ ε προϋπο λο γισμό δ ημόσιας δαπάνης σχεδ όν
37 εκατομμ υρίων ή ποσοστό 55% το υ προϋπολογισμού του άξονα.
Ένα έργο που έχ ει ενταχθεί, έχ ει ο λοκληρωθεί και λειτο υργεί
στο πλαίσιο αυτο ύ το υ άξονα, είν αι και η στέγη υποστηριζόμεν ης
διαβίωσης στο Πικέρμι, για την οποία θα μπορέσο υμε να δούμ ε
κάποιες πληροφορ ίες σε βίντεο πο υ θα ακολο υθήσει στο τέλος της
παρουσίασης.
Στον άξονα προτεραιότητας 11, ο οποίος αφορά την ανάπτυξη –
αναβάθμιση στοχ ευμέν ων υποδ ομών εκπαίδ ευσης, έχο υν εξειδ ικευτεί
μέχρι σήμ ερα 6 δρ άσεις, ο προ ϋπολο γισμός των οποίων υπερ καλύπ τει
τον προϋπο λογισμ ό το υ άξονα.
Έχουν εκδ οθεί 5 προσκλήσεις και έχο υν γίνει 15 εντάξεις
πράξεων, με προ ϋπολογισμ ό δημό σιας δαπάνης σχεδόν 5 3 εκατομμύρια
ευρ ώ ή πο σοστο ύ 7 9,5% της δ ημόσιας δαπάνης του άξον α.
Τώρα, στην παρούσα συνεδρία ση προ τείνον ται στην Επιτροπή 22
νέες δράσεις - 18, μάλιστα, από αυτές αφορο ύν σε βιώσιμες αστικές
αναπλάσεις και πρ οτείν ονται από το υ ς ενδιάμεσους φορ είς διαχείρ ισης
– σε 5 ά ξονες.
Ο συνο λικές προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης των
προτεινόμ ενων δρ άσεων ξεπερνά τα 84 εκατομμ ύρια, ποσό που
αντιστοιχεί σε 7,1 8% το υ επιχ ειρ ησιακού μας προγράμ ματος.
Έτσι, στον άξονα προτεραιότητας 3 προτ είνον ται 4 δράσεις,
συνο λικού προ ϋπο λογισμο ύ 2 1 εκατομμυρίων ευρών ή ποσοστό 16%
του προ ϋπολογισμ ού του άξονα.
Στον άξονα προ τεραιό τητας 4, προτείνον ται 3 δράσεις,
συνο λικού προϋπ ολογισμ ού δημ ό σιας δαπάνης άνω των 10
εκατομμυρ ίων ευρ ώ ή ποσοστό 13% σχεδόν το υ προϋπολογισμο ύ το υ
άξονα.
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Στον άξονα προτεραιό τητας 5, προτείνεται μία δράση,
προϋπολογισμού 3,5 εκατομμ υρίων ευρ ών. Και στον άξονα
προτεραιό τητας 6, πάλι προτείνεται μ ία δράση, με προϋπολογισμό 1,3
εκατομμύρ ια ευρώ.
Και τέλος, στον άξονα προτεραιότ ητα ς 9, προτείνονται συνο λικά
13 δράσεις, προ ϋπολογισμο ύ δημόσιας δαπάνης που ξεπερνά τα 23
εκατομμύρ ια ευρώ ή 7 ,81% το υ πρ οϋπολογισμο ύ δ ημ όσιας δαπάνης
του ά ξονα.
Εδώ θα πρέπει να πούμε ό τι με την παρούσα εξειδίκευση, στον
άξονα 9 προτείνον ται και 4 δράσ εις, οι οποίες έχο υν σχεδιαστεί από
την Γεν ική Γραμματεία Ρο μά, μαζί με τη συνδρ ομή και της ΕΥΣΕ ΚΤ.
Επίσης, εξειδικεύονται και αρκετές δράσεις στο πλα ίσιο των
βιώσιμ ων αστικών αναπλάσεων.
Τώρα, ας δούμε π ώς θα θέλαμε να μας δείτε του χρ ό νου τέτοια
μέρα, ας το πο ύμε. Οι στόχ οι πο υ έχουμε βάλει, σαν πρόγραμμα θα
θέλαμε να έχ ουμ ε μία επίδο ση, ας πούμε, στις προσκλήσεις, που να
αγγίζει τα 1,26 δ ισεκατομμύρ ια ευρώ. Και στις εν τάξεις , μία επίδ οση
που να αγγίζει σε προ ϋπολογισμ ό δημ όσιας δαπ άνης το 1,1 6
δισεκατομμ ύρια ευρώ.
Αναμένουμ ε ό τι οι άξονες οι οποίοι θα δείξουν τη μ εγ αλύτερ η
δραστηριότητα και ενεργοποίηση θα είναι οι άξονες 2, 5, 6, 7 , 9 καθώ ς
και ο 10 και ο 11. Δηλαδή, β λέπο υμε ότι αναμένουμ ε δρ αστηρ ιοποίηση
στο υς περισσότερο υς άξονες προτερα ιότητας το υ επιχειρησια κού μας
προγράμματος.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσο χή σας.
ΠΡΟΒΟΛ Η ΒΙΝ Τ ΕΟ
Κος ΣΠΗΛΙ ΩΤ ΗΣ :
Λοιπόν, εδώ θα ήθελα να κάνουμ ε μία αναφορά. Στο πλαίσιο το υ
άξονα 6, πο υ α φορά τη βελτίωση του αστικο ύ περιβάλλοντος,
συγχρ ηματοδ οτο ύν ται και δρά σεις σύγχρονο υ πο λιτισμού. Κυρ ίως,
ενισχ ύονται εκδ ηλώσεις, ο ι οποίες μ έσα από την πάρο δο των χρόνων
έχουν αναδ ειχθεί σε θεσμ ούς για την Περιφέρ εια Αττικής.
Αυτές οι δράσεις θεωρούμε ό τι αποτελούν έναν έμ μεσο και
αποτελεσματικό τρόπο μάλιστα προβολής και ε πικοινωνίας του
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επιχειρ ησια κο ύ μα ς προγράμματος στο ευρύ κοινό. Η π ροβολή γίν εται
έμμεσα, εξαιτίας της υποχρ έωσης των τελικών δικαιο ύχ ων για τήρ ηση
των κανόνων δ ημο σιότητας.
Έτσι, για μήνες, μαζί με τη διαφήμ ιση για την υλοπο ίηση των
δράσεων, προβάλλεται και η συν δρομή το υ επιχ ειρησια κού μας
προγράμματος σε α υτές, σε πολλά μέσα επικοινων ίας.
Μάλιστα, εξαιτίας το υ είδο υς των δράσεων, η προ βολή του
επιχειρ ησια κο ύ μας προγράμματος μπορεί να αγγίξει ένα ευρ ύ και
κυρί ως νεανικό κο ινό, το οποίο μάλιστα συνδ υάζε ι την εμπειρία της
διασκέδασης και της ψυχαγωγίας μ ε την ενίσχυση το υ επιχειρ ησια κο ύ
μας προγράμματος απέναντι σ’ αυτές τις δράσεις.
Άρα, θεωρούμ ε ότι κρατά ει μια θετική εμπειρ ία για το
επιχειρ ησια κό
μ ας
πρόγραμμα.
Έμμεσα
μεν ,
αλλά
αρ κετά
αποτελεσματικά δ ε, θεωρο ύμε.
Γι’ αυτόν τον λόγο, έχο υμε κάνει κι ένα βίντεο, όπου
προβάλλο υμε απο σπάσματα από αυτές τις δράσεις σύγχρονο υ
πολιτι σμο ύ, για να τεκμηριώσο υμ ε αυτό πο υ σας είπαμ ε μόλις τώρα.
Και για να δείτε και πόσο δ υνατές επικοιν ωνιακά είναι αυτο ύ το υ
είδο υς οι δράσεις.
ΠΡΟΒΟΛ Η ΒΙΝ Τ ΕΟ
Συμπεράσματα και ευρήματα τ ης 1 ης Αξιολόγησης Εφα ρμογής –
Πρόταση Α ναθεώρησης του Ε πιχειρησιακού Προγράμματος
Κα ΚΥ ΠΡΙΑΝ ΙΔΟ Υ :
Λοιπόν, μ ετά από αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον οπ τικοα κο υστικό
υλι κό, θ έλο υμε να ευχαριστήσο υμ ε τον κύρ ιο Άγγελο Σπηλιώτη, τον
Προϊστάμενο της Μονάδας Α, όχι μόνο για την π αρουσίαση που
παρουσίασε σήμερ α μπροστά μας, αλλά και για τις άοκν ες προσπάθειές
του όλο το προ ηγο ύμενο σταθ ερά χρο νικό διάστημα και στη συνέχ εια.
Θα δώσουμ ε τώρα τον λόγο στις κ υρ ίες Ντό τσικα και
Μαυρογονάτο υ, στελέχη της Μονάδ ας Α, οι οποίες έχουν πάρει τη
θέση το υς και τις π αρακολο υθούμ ε.
Κα ΜΑ ΥΡΟΓΟΝ Α ΤΟΥ:
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Καλημ έρα, είμαι η Αλεξάνδρα Μαυρ ογονάτου, στέλεχο ς της Μονάδας
Α. Και σ’ α υτήν την παρουσίαση θα δούμε μαζί τα συμ περάσματα και
τα ευρ ήματα από την ο λοκλήρωση της πρώτης αξιολό γησης για την
εφαρμογ ή το υ προγ ράμματος το υ ΠΕ Π Αττικής 2014 -202 0.
Αυτή η αξιολόγ ηση αποτελεί ο υσια στικά την εν εργοπο ίηση το υ
εγκεκριμ ένο υ σχ εδ ίου αξιολόγ ησης του προγράμματός μας, το οποίο
εγκρίθ ηκε κα τά τη διάρκεια της 2 η ς Επιτροπής Παρα κο λούθ ησης , τον
Οκτώβριο το υ ‘16 . Και αντικείμ ενο αυτής της αξιολό γησης είναι να
δούμε την έως τώρ α πορεία εφαρμογ ής του προγράμμα το ς.
Η ανάλυση και τα στοιχ εία στα οποία στηρίχθηκε αυτή η
αξιολόγ ηση ήταν τα καταχωρ ημ έ ν α στοιχ εία στο ΟΠΣ, έως τον
Νοέμβρι ο το υ 20 17 .
Αυτή η αξιο λόγ ηση επικεν τρώθ ηκε σε τρία βασικά σημεία. Να
δει, κατ’ αρχάς, την αποτελεσματικότητα του προγρά μματος. Και να
μπορέσει να αξιο λογήσει την αποτελεσματικό τητα, επικεντρώθηκε
στην πορεία υλο ποίησης των δεικτών πο υ έχο υν οριστεί στο
πρόγραμμα εκροών και αποτελέσματο ς. Με ιδιαίτερ η έμ φαση, φυσικά,
στην υλοποίηση των δεικτών πο υ μετέχουν του π λαισίο υ επίδοσης.
Επίσης, αξιο λογ ήθηκε η αποδο τικότητα των έργων το υ
προγράμματος, λα μβάνοντας υπόψιν το εύλογο και λογικό του κόστο υς
που έχο υν α υτά τα έργα στο πρό γραμμα και στην επίτευξη των
αποτελεσμάτων το υς.
Και ένα τρίτο σημ είο, το οποίο αξιολογ ήθηκε ήταν η
επικαιρό τητα της συλλογικής παρέμβασης. Ουσιαστικά , προσπάθησε η
αξιολόγ ηση να δει αν οι στόχοι π ου κ ατ’ αρχάς είχαν τεθεί στο
πρόγραμμα κατά την πρώτη το υ έγκριση είναι α κόμα επίκαιροι και
μπορούν να ανταποκριθο ύν στις ανάγκες της Περιφέρ ειας, αλλά και
στις ανάγκες πο υ δ ημιο ύργησε η κατανομ ή ν έων πόρων στο
πρόγραμμα, κατά την τεχν ική προσαρμογή που έγινε τον Δεκέμ βριο
του 2017.
Αυτή η αξιο λόγηση ο λο κληρώθ ηκε στις 18 Μαΐου 20 18 και τα
βασικά της συμπεράσματα, στα οπο ία έγινε αναφορά και από τον
Προϊστάμενο της Υπηρεσίας στην παρουσίασή του, αλλά και από τον
Προϊστάμενο της μ ονάδας, επίσης, ήταν τα εξής.
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Ότι, κα τ’ αρχάς, οι άξονες με την καλύτερ η επίδο ση σε επίπεδο
προσκλήσεων και εντάξεων, είναι οι άξονες 2, 5, 6 , 7 και 9. Οι
υπόλοιποι εμ φανίζουν κάποια υστέρ ηση.
Κάποιοι πολύ σημ αντική, όπως είναι οι άξονες 1, 3 και 8, που
μέχρι εκείν η την περίοδο δεν είχ αν ενεργοποιηθ εί. Οι υπόλοιποι
άξονες το υ προγρ άμματος είχαν υστέρ ηση λόγ ω καθ υστερ ήσεων σε
διάφορες διαδικα σίες πο υ ήταν προ απαιτούμεν ες, όπως η εφαρμογή
του 4412 και όλες οι δ υσκολίες πο υ δημιο ύργησε η πλήρης εφαρμογή
αυτο ύ του νό μου.
Ο ορισμός ενδιάμεσ ων φορ έων, ειδικά στα θέματα των κρατικών
ενισχ ύσεων. Η λειτουργία, επίσης, του ΠΣ ΚΕ, πο υ αφο ρά τις κρατικές
ενισχ ύσεις, το σύστημα των καταρτίσεων, που επίσης ήταν
προαπαιτούμενο γ ια την ενεργοποίηση κάποιων αξόνων.
Επίσης, ένα άλλο βασικό συμπέρα σμα που προέκυψε είναι ότι
βλέπον τας την πο ρεία εξέλιξης των προσκλήσεων και των εντάξεων,
δημιο υργήθ ηκε
ανάγκη
γι α
υπερδέσμευση
πόρων.
Αυτή
η
υπερδέσμευση αφο ρούσε το υς άξονες 5, 6 και 7. Και έχει, όπως ήδ η
έχει ειπωθεί, εγ κριθεί.
Ως προς τους δείκτες, αυτό το ο ποίο έπρεπε να ελέγξει η
αξιολόγ ηση ήταν η πορεία επίτευξης των στόχων πο υ είχαν τεθ εί για
τους δεί κτες εκρο ών, κυρίως, των έργων, αλλά πρ έπει να κάνουμ ε μία
μικρ ή επισήμανση σ’ αυτό το σημείο.
Η μεθοδ ολογία μ ε την οποία, σ’ αυτήν την προγραμματική
περίοδο γίν εται η καταγραφή της επίτευξης των δ εικτών δεν επέτρεψε,
έως την περίοδ ο διενέργ ειας της αξιολόγησης να εξαχθούν
αντικειμενικά και ασφαλή συμπερ άσματα, γιατί η επίτευξη των
δεικτών το υ ΕΤΠ Α αναφέρ εται σε ολο κληρωμ ένα δ ιοικητικά έργα.
Κάτι το οποίο δ εν μπορούσαμ ε να έχ ουμε εκείν η την περίοδο.
Άρα, λοιπόν, η αξιολόγηση η συγκεκριμ έν η στηρίχθηκε
λαμβάνοντας υπόψ ιν τις τιμές στόχο υ των δεικτών που είχαν τεθεί στα
τεχνι κά δελτία των ενταγμέν ων έργων .
Με βάση, λοιπόν, αυτήν την εκτίμηση στα τεχν ικά δ ελτία των
έργων, προ έκυψε ότι οι καλύτερες επιδ όσεις και σε επίπεδ ο
υλοποί ησης των δεικτών, άρα της αποτελεσμ ατικό τητας το υ
προγράμματος, ήταν ανάλογη το υ βαθμού εν εργ οποίησης το υ
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προγράμματος. Άρ α, καλύτερες επιδό σεις έχο υμε στους άξονες 2, 5, 6 ,
7 και 9.
Ως προς την επίτευξη των δ εικτών του πλαισίο υ και από την
φάση της αξιολόγ ησης εφαρμογ ής, προέκυψε ό τι αυτό το πλαίσιο έχ ει
ουσια στι κά διασφαλιστεί για το υς άξο νες 2, 5, 7 και 9.
Ενώ, οι υπόλο ιποι άξονες, κάποιοι από αυτούς με κατάλληλες
διορθωτι κές εν έρ γειες μπορο ύν ν α πετύχ ουν το υς στόχ ους το υ
πλαισίο υ επίδοσης . Ενώ υπάρχουν και τρεις άξονες, ο 3, ο 4 και ο 8,
που είναι ιδιαίτερ α επισφαλείς ως προς την επίτευξη των οροσήμων
που έχο υν τεθεί για το 2018.
Σε σχέση με το μ οναδιαίο κόστος, η αξιολόγ ηση έδειξε ότι , σε
γενικές γραμμές, τηρείται αυτό πο υ προγραμματικά είχ ε εκτιμ ηθ εί σε
σχέση μ ε τα έργα και το πόσο κοστίζο υν.
Ως προς την επικαιρότητα της λο γικής παρέμ βασης και της
στρατηγι κής του προγράμματος, επαναξιολογών τας τα αρχικά
δεδομένα, σε σχ έση με το ευρύτ ερο κοινωνικό και οικονομικό
περιβάλλον της Περιφέρ ειας, προέκυψε ότι ο ι αναπτυξια κές
προτεραιό τητες που έχει το πρόγραμμα σε μεγάλο βαθμό
εξακο λο υθούν να είναι και επίκαιρες.
Άρα, λοιπόν, η λογική της παρέμβ ασης για το πρόγραμμα δε
χρίζει σημαντικών αλλα γών και επικα ιροποίησης.
Όλα αυτά τα συμπ εράσματα χρ ησιμ ο ποιήθηκαν και ήτα ν η πρώτη
ύλη για την πρό ταση της 2 η ς Αναθεώρ ησης το υ Προ γράμματος, την
οποία θα σας παρουσιάσει η κυρία Ν τότσικα.
Κα ΝΤ ΟΤΣΙΚΑ:
Καλημ έρα και από μένα. Είμαι η Ειρήν η Ντό τσικα, στέλ εχος της
Μονάδας Α. Θα πούμε λίγα πράγματα για την πρόταση της 2 η ς
Αναθεώρησης το υ Προγράμματος. Ε ίναι λίγο τεχνικά, ελπίζω να μη
σας κο υράσω.
Η αναγκαιότητα της 2 η ς Αναθεώρ ησης, όπως προέκυψ ε και από
την αξι ολόγ ηση, εδ ράζεται στα ακό λο υθα ζητήματα.
Έγινε ένας έλεγχο ς της επικαιρότητας της στρα τηγικής και της
λογικής της παρέμ βασης του Προγρά μματος, με βάση τα νέα δεδομ ένα
και τις ανάγκες π ου προέκυψαν λόγ ω συγκυριών και γεγονότων που
δεν ήταν δ υνατόν να προβλεφθούν εξαρχής, της εξειδίκευσης το υ
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αρχικού π ρογραμμ ατισμο ύ και σχ εδιασμού, αστοχ ιών στις παραδοχές
κατά την αρχική στοχοθέτηση.
Επίσης, η αναγκαιότητα εδράζετα ι και στη χρ ημ ατοδοτική
ενίσχ υση των επενδυτικών προτερ αιοτήτων, μ ε σημαντικό βαθμό
ενεργοποίησης ή α ναγκών που απαιτούν επιπρόσθετη ενίσχυσ η, στην
επικαιροποίηση των κωδικών παρέμβ ασης ανά άξονα προτεραιό τητας
λαμβάνοντας υπόψιν την έως τώρα π ορεία εξέλιξης της εξειδίκευσης
του
προγράμμα τος,
των
εντα γμένων
πράξεων
και
των
συμβασιοποιημένων έργων.
Επίσης, στην επανεξέταση και στην επικαιροποί ηση των δεικτών
και το υ στόχ ου π λαισίου επίδοσης, λόγω αιτιο λογ ημένων αλλαγών στη
λογική της παρέμ β αση και στην μ εθ οδολογία μ έτρ ησης των δ εικτών,
εσφα λμέν ων παραδοχών στην πο σοτικοποίηση των δεικτών και
εκτάκτων ή απρόβλεπτων κα ταστάσεων.
Η αναθεώρηση έγιν ε υπό το πρίσμα το υ άρθρου 30 το υ
Κανονισμο ύ 1303 /2013, σύμφωνα με το οποίο οι αιτήσεις για
αναθεώρηση
προγραμμάτων
θα
πρέπει
να
είναι
δεόντως
αιτιολογ ημ ένες και να παραθέτουν τις επιπτώσεις των τροποποιήσεων
στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης για την έξυπν η και
διατηρ ήσιμη
ανά πτυξη,
τόσο
στους
ειδικούς
στόχο υς
του
προγράμματος. Λα μβάνοντας υπόψιν τους ειδικο ύς κα νόνες για κάθε
Ταμείο, τις οριζόν τιες αρχ ές και το εγκεκριμέν ο ΕΣΠΑ.
Τα δεδομένα κα ι οι ανάγκες που οδ ηγούν σε διάφορες
τροποποιήσεις και αλλαγές στο πλαίσιο της 2 η ς Αναθ εώρ ησης είναι
προτεραιό τητες πο υ προέκυψαν κατά την εφαρμ ογή το υ προγράμματος
και
επ ηρέα σαν
αναπτυξια κές
ανάγκες,
θ εμ ατικο ύς
στόχ ους ,
επενδυτι κές προτεραιότητες, ειδικούς στόχους, δράσεις και δείκτες.
Και η εκπλήρωση αιρεσι μ οτήτων και αυτοδ εσμ εύσεων, ως προς το
σκέλος των προβ λέψεων το υ πλαισίο υ επίδοσης.
Θα κάνω μία συνο πτική παρουσία ση ανά άξονα προτεραιότητας,
όχι σε όλους τους άξονες. Εκεί που έγιναν οι περισσότερ ες και πιο
σημαντικές προτάσεις για αλλαγές.
Στον άξονα 1, έχουμ ε χρ ηματοοικονο μική ενίσχυση της
επενδυτι κής προτεραιότητας 1Α έναντι της 1Β, π ροκειμένο υ να
ενισχ υθούν υποδο μές που συμβάλλουν θετικά στην εφαρμογ ή των
δράσεων επιχ ειρ ημ ατικής ανακάλυψης της 1Β. Και θα ενισχ ύσο υν τη

4η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

35

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

συν εργασία μικρο μεσαίων επιχ ειρ ήσεων και ερ ευν ητικών ιδρυμάτων,
με στόχο την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμά των.
Η τεκμ ηρίωση της αναγκαιότητας αυτής υποστηρ ίχθηκε και από
το Π ερι φερ ειακό Συμβο ύλιο Έρ ευν ας και Καινο τομίας και από τη
Γενι κή Γραμμα τεία Έρευνας και Τεχν ολογίας.
Στον άξονα 3, έχο υμε α λλαγ ή στη λο γική της παρέμβασης, λόγω
ολοκλήρωσης της εκχ ώρησης προς την ΕΥ Δ ΕΠΑνΕ Κ, στο πλαίσι ο
δημιο υργίας το υ ΤΕΠΙΧ ΙΙ, με σκοπό την ενίσχυση των μικρομεσαίων
επιχειρ ήσεων της Περιφερείας. Και κατά συνέπεια, αυτό απαίτησε
τροποποίηση σ το κείμ ενο της στρατηγικής και για τον συγκεκριμ ένο
στρατηγι κό στόχο.
Στον άξονα 6, απαιτούνταν προσθήκες, συμπληρώσεις και
γενικό τερα επικαιροποιήσεις, σε σχ έση μ ε την επαναδιατύπωση το υ
τίτλο υ του ειδικο ύ στόχ ου, με τρό πο που να ενσωματώνει και την
κατηγορία των στερ εών αποβλήτων, δεδομένο υ ότι στο αρχικό
πρόγραμμα περιλαμβανόταν ο σχετικός κωδικός παρέμβασης και η
σχετική Κο ινοτική Οδηγία.
Επίσης, προτείνεται η μέτρ ηση της επίτευξης το υ φυσικο ύ
αντικειμένο υ στην επενδυτική προτεραιό τητα 6Α, για να γίνετ αι
διακριτά για στερεά και υγρά απόβλητα, προκειμέν ου ο συγ κεκριμέν ος
στόχος να καλύπτει δράσεις για όλες τις μορ φές απ οβλήτων, τό σο
υγρά, όσο και στερ εά, καθώς στο ήδη εγ κεκριμ ένο πρόγραμμα
αναφερόταν ρ ητά η αντιμετώπιση υπο χρεώσεων που απο ρρέουν από τις
σχετικές οδ ηγίες για τα λύμα τα και τα απορρίμματα.
Προτείνεται η πρ οσθήκη σαφο ύς αναφοράς στο κείμενο της
επενδυτι κής προ τεραιότητας 6 Β, αναφορικά με την δράση των
κολυμβ ητικών υδά των.
Χωρίς, ωστό σο, ν α προτείνεται η ενσωμάτωση το υ πρόσθετου
δείκτη εκροώ ν παρ ακολο ύθησης της συγ κεκριμέν ης δρά σης, λόγω της
χαμηλής χρ ηματοδ οτικής βαρ ύτητας που έχ ει στο πλαίσιο το υ εν λόγω
άξονα.
Στον άξονα 7 προτείνεται η εισαγωγή νέας επενδ υτικής, 7Ε, που
αφορά την επέκτα ση του δ ικτύο υ φυσικο ύ αερίο υ σε περιοχές της
Αττι κής που δεν εξυπ ηρετο ύνταν έως τώρα, με περιβαλλον τικά και
ενεργειακά οφέλη, με προϋπολογισμό περίπου 5 ,3 εκατο μμύρια
δημόσια δαπάνη, στον Κωδ ικό Παρέμ βασης 034 .
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Και
επίσης,
πρ οτείν ονται
δράσεις
για
την
προμήθεια
εξοπλι σμο ύς για τις ανάγκες της Διεύθ υνσης Τ ροχαία ς Αττικής της
Ελληνι κής Αστυν ομίας, με σκοπό την βελτίωση της εν εργητικής
ασφάλειας στους χ ρήστες το υ οδικού δικτύο υ της Π εριφέρειας.
Στον άξονα 10, προτείν εται η ενίσχυση της χρ ηματοδοτικής
βαρύτητας των δράσεων για τον τομέα της υγ είας, ώστε να
καλύπτονται όλες οι βαθμίδες φρ οντίδας υγείας, από την Πρωτοβάθμια
ως την Τριτοβάθμια.
Η απομείωση της χρηματοδ οτικής βαρύτητας των δράσεων που
αφορούν ά λλες κοινωνικές υποδομ ές, κυρίως λόγ ω της μ εταβο λής στης
εθνική πολιτική για τα ανοιχτά κέντρ α φιλοξενία ς αιτούντων άσυλο, η
δημιο υργία των οποίων δε θα υλοποιηθεί.
Στον άξονα 1 1, προτείν εται η κατάργ ηση του Κωδικού
Παρέμβασης 049, γιατί δεν υπήρχ ε ενδιαφέρον εξειδίκευσης σχετικών
δράσεων από την α ρμόδια επιτελική δ ομή του Υπουργ είο υ Παιδείας.
Παρουσιά στηκα ν διαπιστωμ ένες αν άγκες για την προμήθεια
εξοπλι σμο ύ σε υποδομές σχ ολικής εκπαίδ ευσης. Στο πλαίσιο της
επενδυτι κής προ τεραιότητας 1Α το υ άξονα 1, προτάθηκε η δυνα τότητα
ενίσχ υσης των υπ οδομών ενέργ ειας και καινοτομίας, που εμπίπτο υν
στην κατηγορία της τριτ οβάθμιας, κατ’ εφαρμογ ήν των προβλέψ εων
της R IS.
Και προέκυψ ε από την αξιο λόγηση της αποδοτικό τητας και
αποτελεσματικό τητας του επιχειρησια κού προγράμματος . Οι πόροι του
Κωδικού Παρέμβα σης 04 9 προτείνεται να μεταφερθο ύν στον Κωδικό
Παρέμβασης 051.
Να πούμ ε λίγα πράγματα για το υς δ είκτες το υ πλαισίο υ
επίδοσης. Αρχικά για τον οικον ομικό δ είκτη. Π ροτείν εται η
αναμόρφωση με περαιτέρ ω μείωση, σύμ φωνα με τη μεθοδο λογία
υπολογι σμο ύ που π ροτάθηκε από την ΕΑΣ και την αρχ ή πιστοποίησης.
Ειδικό τερα, για το υς άξονες 3 , 10 και 11, προτείνεται περαιτέρω
μείωση στο υς αναμορφωμ ένο υς οικο νομικο ύς δείκτες, η οποία είναι
ανάλογη της χρονικής καθυστέρ ησης ενεργοποίησης των δράσεων σ’
αυτο ύς το υς άξον ες.
Και κατανομ ή αυτής της αύξησης στους οικονομικούς δείκτες
των αξόν ων 2 και 5, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το ελάχιστο επίπεδ ο
δαπανών της Ένωσης, σύμφωνα με το ν κανόνα ν+3.
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Σ’ αυτόν τον πίν ακα βλέπο υμε τις μεταφορές πόρων και τα
ορόσημα από τους άξονες 3, 1 0 και 11, στον 2 και στον 5. Από πού
προέκυψαν τα ποσά.
Τέλος, επειδή η συνολική αναθεωρημ ένη τιμ ή στόχ ος για το ’1 8,
194 εκα τομμ ύρια, περίπου ευρώ, που προτάθηκε, είναι πάρα πολύ
κοντά στο κατώτερ ο όριο δαπανών, σύμφωνα με τον καν όνα ν+3 για το
’18.
Και προκειμ ένου ν α γίνει ασφαλέστερη η επίτευξη το υ ελάχιστο υ
επιπέδου δαπ ανών, προτάθηκε η αύξηση το υ συνολικο ύ οικον ομικού
στόχο υ, κα τά 1 εκατομμύρ ιο, ποσό που κατανεμήθ ηκε στο υς άξονες 6
και 7.
Τώρα, όσον αφο ρά το υς δ είκτες εκρο ών πο υ μ ετέχουν το υ
πλαισίο υ επίδοσης , προτάθηκε η αντικατάσταση εκείνων των δεικτών,
από τους η επ ίτευξη των αρχικά τιθ έντων στόχων για το ’18 δεν ήταν
αιτιολογ ημ ένα εφικτοί, με κα τάλληλα βασικά στάδια υλοποίησης, τα
οποία αντανακλο ύν σαφώς πρόοδο υλοποίησης των έργ ων.
Φαίνονται
στο υς
άξονες
1.3
και
1.4
ποιοι
δείκτες
αντικαθίστανται μ ε συγκεκριμένα β α σικά στάδια υλο ποίησης. Καθώς
και στον 6, στον 10 και στον 11 . Τώρα, να μην αναφερθούμ ε, είναι
πολύ τεχνικά αυτά. Όποιος θέλει, θα τα δει.
Λοιπόν, ό σον α φορά το υς λοιπο ύς δείκτες, προ τάθηκε για
ορισμέν ους δ είκτες η αντικα τάστα σή το υς με βά ση τη μεθοδο λογία
ομογενοποίησης των δεικτών, που προτάθηκε από την ΕΥΣΣ Α. Η
κατάργησή τους με βάση πάλι τις κατευθύν σεις της ΕΥΣΣΑ. Η
μεταβο λή της τιμής στόχο υ για το ’2 3, λόγω αλλαγών στις παραδοχές
της αρχι κής μεθοδ ολογίας προσδιορ ισμού το υς.
Και τέλος, να αναφερθο ύμε, για τις μεταφορ ές πόρων . Μεταξύ
αξόνων δεν προτάθηκε να γίνουν μετα φορές πόρων. Μετα ξύ
επενδυτι κών προτεραιοτήτων, στον άξονα 1, έγινε μ εταφορά πόρων
από την 1Β στην 1 Α, 7 εκατομμ ύρια δημόσια δαπάνη.
Στον άξονα 3, προ τείν εται η ανακατα νομή των πόρων μ ετα ξύ των
επενδυτι κών προτεραιοτήτων και ειδικότερα η ενίσχυση της 3 C κα τά
11 περίπου εκατο μμύρια ευρώ, λόγ ω της εκχ ώρησης πόρων από τη
σύσταση του ΤΕΠΙ Χ. Οι πόροι πάρθηκαν από την 3Α και από την 3 D.
Και στον άξονα 7, προτείνεται η προσθήκη της επενδυτικής
προτεραιό τητας 7 για το φυσικό α έρ ιο, που αντιστοιχεί στον κωδ ικό

4η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

38

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

παρέμβασης 07, μ ε μεταφορά πόρων, περίπου 5,3 εκατομμύρια ευρώ,
στην επενδ υτική προτεραιό τητα 7Β, που αντιστοιχεί ο κωδικός
παρέμβασης 034. Αυτές ο ι μ εταφορ ές πόρων επέφερα ν αναπόφευκτα
και ανακατανομ ή στους πόρο υς μ εταξύ των κωδικών παρέμβασης.
Αυτά. Ε υχαριστο ύμε. Και ελπίζουμε σύντομα να έχουμ ε
απάντηση και από την Ε υρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση του
προγράμματός μας.
Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατ ηγικής για την
Πληροφόρ η ση και Επικοιν ωνία του Προγράμματος
Κα ΚΥ ΠΡΙΑΝ ΙΔΟ Υ:
Ωραία, ευχαριστο ύμε τις κυρίες. Και συν εχίζουμε με την κυρία
Μαυρογονάτο υ, για τα θέματα της Σ τρατηγικής για την Πληροφό ρηση
και την Επικοινωνία του Προγράμματος.
Κα ΜΑ ΥΡΟΓΟΝ Α ΤΟΥ:
Λοιπόν, αυτή η παρουσί αση έχ ει να κάνει με την πορ εία εφαρμογ ής
της Στρα τηγικής για την Πληροφό ρηση και την επ ικοινωνία του
προγράμματος, κο ινώς για τη δ ημο σιότητα του προγράμματος. Ξέρ ω
ότι ο κύριος Φίρμ πας το θεωρεί αγαπημένο αντικείμ ενο. Ελπίζω να
σας ικανοποιήσο υμ ε αυτήν τη φορά περισσό τερο .
Στη διάρ κεια της 3 η ς Συνεδρ ίασης , που έγινε π έρυσι τον
Νοέμβρι ο, παρουσιάστηκε και εγ κρίθηκε ένα πλάνο ενεργειών
προβολής και δ ημο σιότητας το υ προγράμματός μας για το ’18.
Βασικά στοιχεία αυτής της προβολής ήταν η ιστοσελίδα, το
γνωστό pepattik is. gr, μέσω του οποίου παρέχ εται ευρ εία ενημ έρωση
όλων των ενδιαφερομένων και του κοινο ύ για το πώς ενεργοποιείται
και τι π εριλαμβάν ει το πρόγραμμά μα ς.
Τη διοργάνωση και τη συμμετοχ ή της Υπηρ εσίας μας σε
διάφορες εκδ ηλώσεις. Τ ην έκδο ση newsletters. Και την αξιοποίηση
των soci al media , του έν τυπου Τ ύπου και το υ ραδιο φώνο υ.
Παράλληλα, α υτό το πλάνο προέβ λεπ ε και τη δ ιεν έργεια έρευνας
κοινο ύ μ ε βα σικό στόχο να δο ύμε την αναγνωρισιμότητα το υ
προγράμματος από το κοιν ό της Αττικής και τον βαθμ ό εν ημέρ ωσης
και αντί ληψ ης για τα έργα πο υ τρ έχ ουν και χρ ηματοδ οτο ύνται μ έσω
του προγράμμα τός μας.
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Με βάση, λοιπόν, αυτό το πλάνο, έως τώρα έχουν υλοπ οιηθεί οι
ακόλο υθες εν έργειες. Κατ’ αρχάς, η υπηρ εσία το υ ΠΕ Π Αττικής έχει
διοργανώσει, έχ ει συμμ ετάσχει στη διορ γάνωση τριών βασικών
θεματι κών εκδ ηλώσεων.
Η πρώτη εκδήλωση ήταν η διημερίδ α που έγινε 20 -21 /02/2018 ,
με θέμα τη λειτο υργία των κέντρ ων κοινό τητας στην Περιφέρ εια
Αττι κής.
Ήταν μία εκδ ήλωση πο υ συν διοργ ανώθηκε με το Υπουργεί ο
Εργασίας και αφορούσε στην ε ν ημέρ ωση και εκπαίδευση των στελεχ ών
των κέντρων κο ινότητας, αλλά και γενικά των ατόμων που
εμπλέκον ται στη λειτο υργία αυτών των δομών, στο πώς μπορούν να
λει το υργήσουν καλύτερα.
Στις 06/0 7/2018 έγινε η ημερίδα με θέμα το περιφερ ειακό
επιχειρ ησια κό σχ έδιο υποδομών λυμ άτων για τους ο ικισμούς τρίτης
προτεραιό τητας στην Περιφέρεια Αττικής.
Ήταν μία εκδ ήλωση που έγινε με την συνερ γασία του
Υπουργείου Περιβάλλον τος, της Διαχειρ ιστικής Α ρχής του ΠΕ Π
Αττι κής, της Διαχ ειριστικής το υ … και την υποστήριξη της Τ εχνι κής
Γραμματείας Λυμάτων.
Και αφορούσε στην παρουσίαση του Περιφερ ειακο ύ Σχ εδίο υ για
την Αττική ως προ ς τα λύματα. Και σ’ αυτήν την ημερίδ α συμμ ετείχαν
εκπρόσωποι και του Υπουργ είο υ και της Π εριφέρ ειας και των
συναρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και στελέχη της Ε υρωπαϊκής
Επιτροπής.
Ήταν σημαντική γ ιατί έγινε ειδική α ναφορά στον τρόπο με τον
οποίο θα γίνει η διαχείριση των λυμάτων στην Α ττική και δόθηκε
ιδιαίτερ η έμ φαση και στα προβλήματα που αντιμετωπίζ ει η Ανατο λική
Αττι κή.
Λίγο αργότερα, στις 10/07/20 18, η Περ ιφέρεια Αττικής και η
Υπηρεσία μας συμμετείχε στην ημ ερίδα με θέμα π ροκλήσεις και
προοπτικές των συνεπειών της κλιμ ατικής αλλαγ ής. Αυτή έγιν ε στο
Μουσείο της Ακρό πολης.
Ήταν μία πολύ σημαντική, επίσης, ημερίδα, για τί ο υσιαστικά
αναδείχθηκε το θ έμα της κλι μα τικής αλλαγής και το πώς αυτή η
κλιμα τική αλλαγή επηρεάζ ει την καθημεριν ότητα ό λων μας.
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Επίσης, η Υπ ηρεσία μας συμμετείχε σε πλήθος μικρών και
μεγαλύτερ ων εκδ ηλώσεων. Ενδ εικτικά, θα σας αναφέρουμ ε το 1 ο
Αναπτυξια κό Σ υνέδριο το υ Δήμου Η λιούπο λης, τη συμ μετοχ ή μας στο
περίπτερο της Περιφέρ ειας Αττικής στη Διεθν ή Έκθεση της
Θεσσαλονίκης, τον Σεπτέμ βριο του ’1 8.
Και φυσικά, τη συμμ ετο χή μας σε εγκαίνια δομ ών παροχής
βασικών αγαθών και κέντρων κοιν ότητας σε δ ιάφορ ους δήμ ους της
Αττι κής, τα οποία πραγματοποι ήθηκα ν κατά τη διάρ κεια της χρ όνιας.
Σε σχέση μ ε τις άλλες ενέργ ειες π ου περιλάμβανε το πλάνο.
Έγινε αποστολή ηλεκτρον ικών news l etters σε μ ηνιαία, σχεδόν, βάση,
προς ένα μεγάλο α ριθμό αποδεκτών.
Εκδόθ ηκαν σειρά δελτίων τύπο υ, με στόχο την εν ημέρωση το υ
κοινο ύ για την πορ εία υλοποίησης σημαντικών έργων κα ι δράσεων της
Περιφέρ ειας Αττικής.
Υπήρχε διαρ κής ενημέρ ωση της ιστοσελίδας το υ προγράμματός
μας, καθώς και το υ portal του ΕΣΠ Α 2014 -202 0, με τις προσκλήσεις
που βγάζουμ ε ως Υπηρεσία. Και μπορούν να χρ ημα τοδο τηθούν
διάφορα έργα μέσω αυτών των προσκλήσεων.
Και έγινε, επίσης, και αξιοποίηση των socia l me dia. Στην
παρουσίασή μου σας δείχνω ένα ενδεικτικό μόνο παράδ ειγμα, που έχ ει
να κάνει με την ανάκτηση στο twitt er της Regio ενός βίντεο πο υ είχε
ετοιμα στεί
κατά
τη
διάρ κεια
της
προηγο ύμ ενης
Επιτροπ ής
Παρακολο ύθησης και αφορούσε στις ΟΧΕ της Π εριφέρειας Αττικής.
Ερχόμαστε λίγο στα θέματα της δημ οσιότητας και στις αλλαγές
που δ ημιο υργούν τώρα ή, μά λλο ν, στις τροποποιήσεις και τι ς
προσθήκες που έχει επιφέρει σε αυτά τα θέματα η έγκρ ιση το υ
κανονισμο ύ 10 46, ο περίφημος o mnib us, που έγινε τον Ι ούλιο το υ ’1 8.
Σε σχ έση, λοιπόν , με το π εδίο της πληρο φόρησης και της
επικοιν ωνίας των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, αυτός ο κανονισμός
εισάγει την έννοια της προβο λής. Στα αγγλικ ά λέγεται vi sibilit y.
Και προσπαθεί να συνδ έσει και να τονίσει την ανάγκη η προβολή
των έργ ων να γίνεται σε ό λο τον κύκλο της ζωής το υς. Όχι μόνο στην
αρχή, όχι μόν ο στο τέλος.
Με άλλα λόγια, εκτός από την υποχρεωτική τήρηση της
σήμανσης, ενθαρρ ύνεται μ έ σω αυτής της ένν οιας η ευρεία διάδοση
υλι κο ύ προβο λής των έργων, φωτογ ραφίες, βίν τεο κα ι τα λοιπά, η
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συμμ ετο χή των εκπροσώπων της Ε υρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορες
εκδ ηλώσεις
που
έχουν
να
κάνουν
με
τα
έργα
που
συγχρ ηματοδ οτο ύν ται. Η διοργάνωση διαδραστικών ενε ργ ειών και
ούτω καθεξής.
Συστήν εται, επίσης, μέσω του o mn ibus, τα μέτρ α για την
πληρο φόρ ηση κα ι την επικοινων ία προς το κο ινό να είναι
προσαρμοσμένα στην τεχνο λογική καινοτομία. Άρ α, ουσιαστικά ,
δίνεται έμφα ση π λέον και στις νέες μ ορφές επικο ινωνία ς, που είναι τα
social medi a, η ψ ηφιακή παρουσία κα ι όλα αυτά.
Ενισχύεται, επίσης, ο σχεδιασμ ός δράσεων επικοινωνίας των
προγραμμάτων από κοιν ού με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δίκτυα
που αυτή έχει συγκροτήσει, όπως είνα ι το IN FORM και I NIO.
Και επισημαίνεται ότι η ευθ ύνη των δικαιο ύχων για των
ενημ έρω ση το υ κο ινού ξεκινά ο υσια στικά από την από φαση έν ταξης.
Και μπορεί να γίνεται με διά φορο υς τρόπους, όπως ήδη αναφέρθηκε.
Έχοντας, λοιπόν, υπόψιν μας και τις ν έες δ υνατό τητες πο υ
παρέχει πια ο επικαιροποιημέν ος καν ον ισμός για την επ ικοινωνία, σαν
ΠΕΠ Α ττικής για το 2019 προγραμμα τίζουμ ε τις ακό λο υθες ενέργ ειες.
Κατ’ αρχάς, στό χος μας είναι ως το τέλος το υ έτο υς να
υλοποι ηθεί το c o mmunicati on even t που δεν είχαμε καταφέρει να
κάνουμ ε, να υλοπ οιήσουμ ε, λόγω έκτακτων γε γονότων, πριν από την
3 η συν εδρίαση της Επιτροπής Παρα κο λούθ ησης.
Βασικός μας, επίσης, στόχος είναι έως το τέλος του έτο υς να
διενεργ ηθεί στοχευμέν η έρευνα κοινού, για τί μ έσα από αυτήν την
έρευνα, πέραν το υ ότι θα μπορέσουμ ε να δο ύμε την ανα γνωρισιμό τητα
του προγράμματος έως αυτήν τη στιγμή στο υς πολίτες και στο υς
χρήστες των έργ ων της Π εριφέρειας Αττικής και το υ ΠΕΠ, να δο ύμ ε
και τις ν έες ανάγκες που προκύπτο υν από τους ίδιους.
Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσμ ατα αυτής της έρ ευνας είναι
πάρα πολύ σημαν τι κά και για την προετοιμασία το υ στρα τηγικο ύ
σχεδίο υ προβο λής που έχο υμ ε υπόψιν μας για την επόμενη χρονιά.
Αλλά, επίσης, θα αποτελέσουν τη βασικότερη, ίσως, εισρ οή
πληρο φοριών και δεδομέν ων, για να μπορέσουμ ε να ολοκληρώσο υμ ε
και την πρώτη αξιολόγ ηση της στρατηγικής επικοινωνίας το υ
προγράμματος, που επίσης προβλέπεται στο εγκεκριμένο σχ έδιο
αξιολογ ήσεων του προγράμματός μας.
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Τώρα, τι είναι αυτή η εκπόνηση στρ ατηγικού σχ εδίο υ προβολής.
Είναι η προσπάθεια την οποία θέλουμε να κάνουμε, να οργανώσουμε
τις ενέργ ειες προ βολής και δημο σιότητας το υ ΠΕΠ στη βάση εν ός
ολοκληρωμ ένου σχ εδιασμο ύ.
Γιατί μ ετά από 4 χ ρόνια πλήρο υς εν εργοποίησης και υλοποίησης
έργων το υ ΠΕΠ, μ πορούμε πια να δείξουμ ε προς το κο ινό της Α ττικής
τι έχο υμε κάν ει και με ποιον τρόπο έχει προσπα θήσει το πρόγραμμά
μας να βελτιώσει την καθ ημεριν ότητα όλων μας.
Οι βασικές στρατηγικές κατευθ ύν σεις αυτο ύ το υ σχεδίο υ
προβολής είναι το να επιλεχθο ύν μ έθ οδοι προβολής, πο υ θα παρέχο υν
τη μέγι στη δ υνατή διάχ υση της π ληροφορίας προς ό λες τις ομάδ ες
στόχο υ το υ προγρ άμματος. Η χ ρήση κατανο ητού λόγο υ και η χρ ήση
αφηγηματικής προ σέγγισης.
Ξεκάθαρη και δ ιακριτή ανάδ ειξη των έργων το υ Προγ ράμματος.
Γιατί το πρόγραμμ ά μας, όπως οι περισσό τερο ι ξέρ ετε, πρόκειται για
ένα πολυταμ ειακό πρόγραμμα, που καλύπτει ένα ευρ ύ φάσμα έργων
και δράσεων, από την καινοτομία, την επιχ ειρ ημ ατικό τητα, το
περιβάλλον, την κο ινωνική συνοχ ή, την εκπαίδευση, την υγεία.
Όλα αυτά, λοιπόν, είναι πυλώνες κα ι άξονες πο υ είναι καλό να
αναδειχθούν δ ιακριτά και ξεκάθαρα, μέσα από συγ κεκριμέν ες
ενέργειες.
Η επικοινων ιακή υλοποίηση αυτού του στρατηγικο ύ σχεδίο υ
προβλέπει την επιλογή μιας κεντρ ικής ιδέας, αυτό που λέμε αγγλιστί,
ενός συνεκτικο ύ c oncept.
Θα δοθεί, επίσης, έμφαση στην χρ ήση ποικίλων και σύγχρονων
μέσων επικοινωνίας. Η επιλογή και η ο ργάνωση των επιμέρο υς
δράσεων επικοιν ωνίας για κάθε πυλώνα. Και φυσικά, θα πρέπει να
γίνει και η παραγωγή το υ κατάλληλο υ δημιο υργικού υλικού.
Η
υλοποίηση
του
στρα τηγικο ύ
σχεδ ίου
προβ ολής
θα
περιλαμβάνει και την παρακο λούθηση και την α ξιολόγ ηση των
ενεργε ιών πο υ έχο υν γίν ει, μ έσα από βασικούς δείκτες απόδοσης και
περιοδικές εκθέσεις εκτέλεσης.
Στον πίνακα που βλέπετε, είναι ουσια στικά το π λάνο των
ενεργειών πο υ προ γραμματίζουμ ε να κάνουμ ε για το 20 19. Δεν ξέρ ω
πόσο καθαρή είναι η εικόνα πο υ έχ ετε σ’ αυτό.
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Δίνο υμε ιδιαίτερ η έμ φαση για το 2019 στην υλοποίηση των
εκδ ηλώσεων, ημ ερ ίδων που έχο υν να κάνουν με την ανάδειξη των
βασικών π υλώνων του προγράμμα τός μας.
Σκοπεύουμε, επίσης, να υλοποιήσουμε ένα συνεκτικό και
ολοκληρωμ ένο me dia plan, που σημ αίνει προβολή των έργων πια και
σε επίπ εδο ραδιο φώνου, έντυπου υλικού και λοιπά.
Να γίνει η έρ ευν α κοινού, όπως είπα, που θα είναι η απαρχή
όλων αυτών. Κα ι ο στρατηγικός σχεδιασμός, βα σιζόμενος στα
αποτελέσματα της έρευνας κοιν ού.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρ οσοχή σας. Ε λπίζ ουμε να
αφήσουμ ε κι εμ είς το στίγμα μας, όπως ο Michael J ackso n.
Κα ΚΥ ΠΡΙΑΝ ΙΔΟ Υ:
Λοιπόν, ευχαριστο ύμε.
Και συν εχίζο υμε, κατ’ εξαίρεση, επιτρέψτε μο υ να πω, με τον
κύρι ο Ιακωβίδ η, δ εδομένο υ ότι μετά έχει κάποιες υποχ ρεώσεις με τον
Αντιπρόεδρ ο της Κυβ ερνήσεως και πρέπει να αποχωρήσει. Ή ο κύριος
Αντιπρόεδρ ος με τον κύριο Ιακωβίδ η ή αντίστρο φα.
Λοιπόν, ο κύρ ιος Ι ακωβίδ ης θα έχει τον λόγο.
Κος ΙΑΚ ΩΒΙΔΗΣ:
Σας ευχαριστώ πο λύ. ευχαριστο ύμ ε, Κατ’ αρχήν, για την πρόσκληση
και για τη διοργάν ωση της Επιτρ οπ ής Παρακολο ύθ ησης.
Θα μιλήσω εκ μέρους της Γενικής Διεύθ υνσης Δημ οσίων
Επενδύσεων, της ο ποίας προΐσταμαι πλέον. Θέλουμ ε να ενημερώσο υμε
την Επιτροπ ή Π αρακολο ύθησης γ ια το Πρ όγραμμ α Δημ οσίων
Επενδύσεων, για το πώς εξελίσσεται και ποιες είναι οι προοπτικέ ς του
για τη φετιν ή χρον ιά.
Θα ξεκιν ήσω με το 2017, όπου ο ι δαπάνες ανήλθαν στα 5,95
δισεκατομμ ύρια ευρώ. 4,6 ήταν το συγχρηματοδο το ύμεν ο και 1,3 ήταν
το
αμιγώς
εθνικό
πρόγραμμα
δημοσίων
επενδύσεων,
που
χρηματοδ οτήθηκε από αμιγώς εθνικο ύς πόρους.
Ήταν ανα πτυξιακές δράσεις α υτές που χρ ηματοδ οτήθηκαν. Και
ταυτόχρονα ήταν δ ράσεις, οι οποίες π ροώθησαν την κοιν ωνική συνοχ ή
και κάλυψαν έκτα κτες ανάγκες.
Το 15% του προγ ράμματος υλοποιήθηκε από τις Περιφέρ ειες.
Και εκείνο που μ ένει σαν συμπ έρασμα είναι ό τι ό λο το πρόγραμμα,
όπως είχε προγραμ ματιστεί, υλοποιήθ ηκε.
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Για το 2018, το πρ όγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχ ει δ εσμεύσει
6,75 δισεκατομμύρια ευρώ. 5,7 5 είναι από το συγχρ ηματοδο το ύμεν ο
σκέλος και 1 δις α πό το εθνικό σκέλο ς.
Είναι προφανές ότι πρωταρχικός στόχος ό λων μας είναι η
απορρόφηση π λήρ ως των προγραμματισμέν ων δαπανών, όπως έχο υν
ψηφι στεί από τη Βουλή των Ε λλήν ων, ο ύτως ώστε να υπάρξει το
μέγιστο δυνα τό αν απτυξιακό αποτέλεσμα.
Βέβαια, είναι γνωστό ό τι και σε ό λα τα προηγούμ ενα χρόνια οι
δύο τελευταίοι μ ήνες είναι καθοριστικοί μήν ες για την υλοποίηση του
προγράμματος δημ οσίων επενδ ύσεων ή για τη δ ήλωση των δαπανών
που γίνονται σε ό λη σχ εδόν τη χρ ονιά .
Η περσινή εμπειρία λέει ό τι το 49% των δαπανών που
δηλώθηκαν στο π ρόγραμμα δημοσίων επενδ ύσεων έγινε τον μήν α
Δεκέμβ ριο και το 1 8% έγιν ε τον μήνα Νοέμβριο. Φο βόμα στε ό τι κάπως
έτσι θα εξελιχθ εί και το 2018 .
Αλλά εκείνο που θέλο υμε να πούμε είναι ότι καλό είναι όσο
μπορούμε νωρίτερ α να έχουμε προγραμματίσει τις ενέργειες που
κάνουμ ε, ο ύτως ώστε να μπορέσουμ ε να τις ικανοποιήσο υμε. Α υτό
σημαίν ει ότι μπορ εί να υπάρξουν ανάγκες για τροποποιήσεις, ανάγκες
για επιπλέον χρ ημ ατοδοτήσεις.
Όσο πιο γρ ήγορ α αυτές ο ι ανάγκες γίνο υν γνωστές στο
Υπουργείο, στη Γενική Διεύθυν ση, τόσο πιο εύκολα και τόσο πιο
γρήγορα θα μπορέσο υ με να ικαν οποιήσο υμ ε αυτές τις ανάγκες.
Πιστεύουμ ε ό τι το πρόγραμμα μέχ ρι το τέλος θα ο λοκληρώσει τις
απαιτήσεις, οι οποίες θα παρουσιαστο ύν.
Για το 201 9, ο προγραμματισμ ός μας μιλάει για 7,3
δισεκατομμ ύρια ευρ ώ πρόγραμμα δημοσίων επεν δύσεων. 5,75
δισεκατομμ ύρια είναι το συγχρ ημ ατοδοτο ύμ ενο και 1,5 περίπου
δισεκατομμ ύριο είναι το εθνικό πρόγ ραμμα.
Βέβαια, δεν έχει κατατεθεί ακόμα ο προϋπολογισμός στη Β ουλή.
Επομένως, αυτό το νούμερο που σας δίνω ίσως να τροπ οποιηθεί λίγο.
Θέλω λίγο να αναφερθώ σε μία κο μ βι κής σημασίας εν έργεια πο υ
έγινε το 2018 στη Γενική Διεύθυν ση Δημ οσίων Επενδ ύσεων. Και αυτή
ήταν η εφαρμογ ή του νέο υ π ληρο φο ριακού συστήμα το ς, μέσα από το
οποίο εκτελο ύνται πλέον ό λες οι διαδικασίες μ ηχανογρα φημ ένα.
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Ξεκίν ησε να λειτο υργεί τον Φεβρουάριο, μ ε πολλά προβλήματα
στην αρχή, είναι γεγονός. Δεν ήταν τυχαίος ο χρόνος π ου λειτο ύργησε
το καινούριο πληρ οφοριακό σύστημα. Ήταν η εποχή που οι ανάγκες
ήταν οι λιγό τερ ες που μπορεί να υπάρχουν. Είχε γίνει μία πρόβλεψη
από τον Ιανουάριο , να καλυφθο ύν οι π ερισ σότερες ανάγκες.
Βέβαια, είναι γν ωστό ότι παρουσιάστηκαν προβ λήμ ατα στην
αρχή, τα οποία πρ οσπαθήσαμε να επ ιλύσαμε. Και συνεχώς επιλύο υμ ε
διάφορα προβλήμα τα και προσθέτο υμε εν έργειες, οι ο ποίες γίνονται
μέσα από το π ληρο φοριακό σύστημα.
Αυτήν τη στιγμ ή, πε ρίπου 4.30 0 χρήστες λειτουργούν μ ε
διαφορετικούς ρόλους και ανάγκες μέσα από το ηλεκτρο νικό σύστημα.
Πιστεύουμ ε ότι προσφέρει αξιοπιστία , ταχύτητα, ασφάλεια, διαφάνεια,
εξω στρ έφεια μ ε τα άλλα συστήματα. Υπάρχουν προ -συμπληρώσεις
δελτίων, ταυτοποίηση β ημάτω ν.
Εκτός από αυτό, υπάρχει και το he lp desk. Στους 8 μήνες από
τον Φ εβρο υάριο μ έχρι τον Ο κτώβριο το υ 201 8, 6.0 00 αιτήματα έχο υν
απαντηθεί. Και τα υτόχ ρονα, γίνονται εκπαιδεύσεις από τη Διεύθ υνση
Δημ οσίων Επενδύσεων προς όλο υς το υς φορ είς, οι οποίοι εμπλέκο ν ται
στο Π ρόγραμμα Δημοσίων Επ ενδύσεων.
Έχουν γίν ει μέχρι σήμ ερα 25 εκπαιδευτικές ημερίδ ες, με 70
άτομα η καθεμία. Και είμαστε στη δ ιάθεση ό λων, είτε για κατ’ ιδίαν
ενημ έρω ση και εκπαίδευση, είτε για συνο λική εκπαίδευση φορ έων, οι
οποίοι εμπλέκοντα ι μέσα στο πρόγρα μμα δημοσίων επ εν δύσεων.
Τέλος, θέλω να αναφερθώ σε μία ενέργεια, την οποία
προετοιμάζο υμε εδ ώ και αρκετό καιρ ό. Και πιστεύο υμ ε ότι το 2019 θα
ξεκινήσει η πιλοτική της εφαρμογή.
Αυτή είναι ο νέος τρόπος με τον οπο ίο θα διατίθενται τα λεφτά
του Εθνικού Προ γράμματος Δημοσίων Επενδ ύσεων, μέσα από ένα
Εθνικό Πρόγραμμ α Ανάπτυξης, το οποίο σχεδιάζεται και στηρίζ εται
στην Εθνική Αναπτυξιακή Σ τρατηγική.
Εγκρίνεται από τον Υπουργό Ο ικονομίας και Αν άπτυξης.
Αποτελεί ται από τομεακά και περιφερειακά προγρά μμα τα, από ειδικά
προγράμματα ανάπτυξης, προγράμμ ατα ειδικών δρά σεων και από
αποθεματικά.
Και έχει σαν στό χο, όλα τα λεφτά του εθνικο ύ προ γράμματος
δημοσίων επ ενδύσεων να αποκτήσουν μία προγραμματική λογική και
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να δαπανώνται μέσα από μία συμφωνία, η οποία θα υπάρξει μ εταξύ
του Υπουργ είο υ Οικονομίας και των φορέων, οι οποίοι θα εκτελούν τα
τομεα κά ή τα περιφερ ειακά προγράμ ματα.
Πιστεύουμ ε ότι στο 2019 μία πιλο τική μορφή αυτο ύ το υ εθνικού
προγράμματος ανάπτυξης μπορεί να ξεκινήσει. Και θ α είμαστε σε
συν εργα σία για να ξεκινήσει.
Κλείν οντας, θέλω να υπενθυμίσω σε ό λο υς ένα έγγραφο που
στείλαμε πριν από λίγο καιρό, μαζί με την Εθνική Αρχ ή Συν τονισμού,
για τις μελέτες προετο ιμασίας έργ ων της επόμ εν ης προγραμματικής
περιόδου, για τις οποίες ό λοι θα πρέπει να εν η μ ερ ωθούν. Έ χουν
ενημ ερωθεί όλα τα Υπουργεία και ό λες οι Π εριφέρειες.
Και περιμένο υμ ε τις προτά σεις σας για να μπούμε σε μια
συζ ήτηση μαζί σας για τα έργα τα οποία πρέπει να προετοιμαστούν , με
βάση τα λεφτά που θα υπάρχο υν δια θέσιμα και τις επιλεξιμότητες της
επόμεν ης περιόδο υ, για να είμαστε αρκετά ώρ ιμοι, ό ταν ξεκιν ήσει η
επόμεν η περίοδος για χρηματοδό τηση έργων.
Σας ευχαριστούμ ε πολύ όλους. Και ευχαριστώ πολύ και για τον
χρόνο που μο υ δ ώσατε για να κάν ω αυτήν την παρ έμβαση, κυρία
Πρόεδρ ε. Ε υχαριστώ.
Κα ΚΥ ΠΡΙΑΝ ΙΔΟ Υ:
Ωραία, ευχαριστούμε.
Θα συνεχ ίσο υμε, πριν το διάλλειμα για καφέ, με την απόδοση
δύο ενθ υμίων στους κυρίο υς Σοφό κα ι Σαμπανιώτη ή Σ αμπανιώτη και
Σοφό, αντίστοιχα.
Ο κύριος Δρόσης έχει τον λόγο τώρα.
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Η σημ εριν ή Επιτρο πή, λοιπόν, εκτός όλων των άλλων, είναι σημαντική
γιατί κλείν ει ένας κύκλος και ανοίγ ει ένας καινο ύριος.
Είχαμε μία πάρα πολύ καλή συνεργασία μ ε το ν κύριο
Σαμπανιώτη αυτά τα χρόνια. Ένθεν και ένθεν β οηθήσαμε και
αλληλοβο ηθ ηθήκα με. Θα συνεχ ίσο υμε να μιλάμε. Θα είναι φ ίλος του
ΠΕΠ και της ΕΥ ΔΕΠ.
Και ανοίγει ένας νέος κύκλος με τον κύριο Σοφό, σε έν α κρίσιμο
σημ είο. Έχο υμ ε κά νει τα πρώτα βήμα τα, τα κυρίως β ήμ ατα. Πάμε στην
υλοποί ηση, στις διορθώσεις. Είμαι βέβαιος ότι θα έχο υμ ε μία ανάλογη
πορεία.
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Οπότε, στο πλαίσιο αυτό , δύο αναμνηστικά, τα οποία, όπως θα
δείτε, το ένα συμπ ληρ ώνει το άλλο, γιατί υπάρχ ει και συν έχεια. Σ τον
κύρι ο Σαμπανιώτη.
Κος ΣΑΜΠΑΝΙ ΩΤΗΣ:
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Και στον κύριο Σο φό.
Κος ΣΟΦΟΣ:
Ευχαριστώ πο λύ.
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Και επιφυλασσόμα στε γι α α κόμα σημ αντικό τερα ενθύμια στο κλείσιμο
του προγράμμα τος.
Κα ΚΥ ΠΡΙΑΝ ΙΔΟ Υ:
Ωραία. Μικρό ti me -out, για ένα κα φεδάκι. Και συνεχίζο υμε μ ετά.
ΔΙΑΛΛΕΙ ΜΑ
Απαιτήσεις Παρακολούθησης Δ εικτ ών
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Σας καλωσορίζω στον δεύτερ ο γύρο της Επιτρο πής. Και θα
ξεκινήσουμ ε με κάποιες πιο εξειδικευμέν ες παρεμβάσεις των
Υπηρεσιών της ΕΑΣ, του Υπο υργείου Ανάπτυξης, π ου έχο υν να
κάνουν και με την παρακολο ύθ ηση των δεικτών, μ ε την επόμ ενη
προγραμματική περίοδο, με την πο ρεία συν ολικά το υ ΕΣΠΑ μ έχρι
σήμ ερα.
Οπότε, ξε κινάμε μ ε την κυρία Μ ητσούλα. Πά λι κάναμ ε το λάθος
μας στον τονισμό. Ίσως είναι επίτηδες, για να τονίζο υμ ε πιο πο λύ την
παρουσία της. Σ τέλεχος της Μονάδας Β της ΕΥΣΣΑ.
Κα ΜΗ ΤΣΟΥ ΛΑ:
Ευχαριστώ τον κύριο Δρόση. Γν ωστή και μη εξαιρετέα από το 2005,
με το ΠΕΠ Α ττικής. Έχουμ ε μία εισήγηση, στην οποία θα πούμε λίγα
λόγια για τα ζητήμ ατα της Παρακο λο ύθησης των δεικτών στην περίοδο
’14 - ’20.
Πώς προκύπ τουν οι απαιτήσεις. Υπάρχουν κάποιες βασικές
κανονιστικές αρχ ές της περιόδ ου ’1 4 – ’2 0. Και η π ροσέγγιση των
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κανονισμών γ ια την πολιτική της συν οχής, όπως β λέπο υμε στην πρώτη
διαφάνεια,
χαρα κτηρίζεται
από
τον
προσανατολισμό
στα
αποτελέσματα.
Εδώ, τα επιχειρ ησια κά προγράμματα προσανατολίζ ονται σε
σαφώς διατυπωμ έν α αναμενόμενα αποτελέσματα και ειδικο ύς στόχους
και περιγράφουν τι επιδιώκεται να μεταβληθεί στο πεδίο της
παρέμβασης το υ επιχειρησιακο ύ προ γράμματος είτε της Περιφέρειας
είτε το υ Τ ομέα.
Άλλη
πολύ β ασική απαίτηση είναι αυτή της γενικής
αιρεσιμό τητας, εκ των προτέρ ων αιρεσιμ ότητας 7, σχετικά με τα
στατι στι κά συστήματα και το υς δ είκτες των αποτελεσμάτων. Πο λύ
σημαντική.
Και βέβαια, τα θέμ ατα της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων,
μέσω των κατάλληλων δεικτών. Οι δ είκτες αποτελέσμα τος εδώ πρ έπει
να πληρούν κάποια κριτήρια για να θεωρο ύνται κα τάλληλοι. Κριτήρια
ποιότητας, φυσικά.
Και αυτά είναι το κριτήριο της σταθερ ότητας και της
στατι στι κής επικύρωσης, το κριτήρ ιο της σαφήνειας της κανονιστικής
ερμην είας, της ανταπόκρισης στην πολιτική και της εγκυρό τητας της
συλλογ ής των στοιχείων.
Παράλληλα, σημαντικό τατες απ αιτήσεις, όπως θα δούμε και στην
επόμεν η διαφάνεια , αποτελο ύν αυτή του πλαισίο υ επίδοσης και το υ
αποθεματικο ύ επίδοσης, όπου σε κάθε άξονα π ροτεραιό τητας
περιλαμβάνεται έν α πλαίσιο επίδοσης ή περισσότερα, στην περίπτωση
που έχο υμ ε άξονα προτεραιό τητας που αναφέρ εται σε περισσό τερ ες
της μίας κατηγοριών Περιφέρειας. Με ορόσημο επίτευξης των δεικτών
για το 2018 και στόχους πο υ πρέπει ν α επιτευχθο ύν για το 2023 .
Το πλαίσιο επίδο σης, β έβαια, συνδ έεται με την κατα νομή του
αποθεματικο ύ επίδοσης, η οποία γίν εται τ ο 2 018. Α φορ ά, μάλλον, την
υλοποί ηση των δεικτών πο υ πρέπει να έχουν υλοποιηθ εί μέχρι το τέλος
του 20 18. Και αντιστοιχ εί σε ένα ποσό το υ 6% το υ προϋπολογισμο ύ
των προγραμμάτων, που αναφέρ εται στο επίπεδ ο το υ άξονα
προτεραιό τητας.
Επίσης, σημαντικές απαιτή σεις πο υ α φορο ύν την προγρ αμματική
περίοδο ’14 – ’20 και σχ ετίζον ται με τα ζητήματα των δ εικτών είναι το
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reporting, δ ηλαδ ή οι διαδικασίες αναφοράς και τα θέματα που
σχετίζονται μ ε την αξιολόγ ηση των προγραμμάτων.
Στο repor ting η έμφαση δίνεται στην παρακο λο ύθ ηση και την
υποβολή εκθέσεων . Μιλάμε για τις ετήσιες εκθ έσεις υλοποίησης πο υ
οφεί λο υν να υποβάλλο υν τα επιχειρ ησια κά προγράμματα κάθε χρόνο.
Καθώς και στην έκθεση προόδο υ το υ ΕΣΠΑ, που υποβ άλλεται από το
κράτος – μ έλος το 2017 και θα υποβληθεί η επόμεν η το υ 2019.
Έχουμ ε
σα φή
διάκριση
της
παρακολο ύθησης
και
της
αξιολόγ ησης. Και στο κομμάτι της αξιολόγησης αποτυπώνον ται για
μεγάλο μ έρος των υλοποιο ύμεν ων δ ράσεων οι α λλαγές στο υς δείκτες
αποτελέσματος, που οφείλονται τόσο σε συγχρ ημ ατοδοτο ύμ ενες
δράσεις, ό σο και σε άλλους παράγοντες.
Με άλλα λόγια, η διαφορά ανάμεσα στην κατάσταση το υ πριν και
του μ ετά της δημ όσιας παρέμβασης δεν ισοδυναμ εί πάντα με την
επίδραση μ όνο συγ χρηματοδ οτο ύμ ενης δράσης.
Μία τελευταία, επ ίσης, απαίτηση, είναι αυτή του άρθ ρου 142,
του Κανονισμο ύ του 1303/20 13, όπου το σύν ολο ή μέρος των
ενδιάμεσων πληρ ωμών στο επίπεδ ο των προτεραιο τήτων ή των
επιχειρ ησια κών π ρογραμμάτων, μπ ορεί να αναστέλλεται από την
Ευρωπαϊκή Επιτρ ο πή, εφό σον υπάρχ ει σοβαρή ανεπάρκεια όσον αφορά
την ποιό τητα και τ ην αξιοπιστία το υ συστήματος παρακολο ύθησης ή
των δεδομ ένων για τους κοινούς ή ειδικο ύς δείκτες των
προγραμμάτων.
Στην επόμ ενη δια φάνεια θα δ ούμ ε κάποια ειδικό τερα στοιχεία
για τους δ είκτες των προγραμμάτων. Ότι αυτοί οι δ είκτες, λοιπόν, θα
πρέπει να είνα ι ά μεσα συνδ εδεμ ένο ι με το υς ειδικο ύς στό χους των
επενδυτι κών προ τεραιοτήτων.
Θα πρέπει να αποτυπώνο υν τα αναμενόμενα αποτελέσματα από
την υλοποίηση των πράξεων. Και να τροφοδο το ύνται, όπ ου απαιτείται,
με δεδομ ένα από τις αρμόδιες π ηγές που διαθέτουν αξιό πιστα
στατι στι κά δεδομένα.
Στο σετ των δ εικτών ενός επιχ ειρησιακο ύ προγρ άμματος,
περιλαμβάνονται και κοινοί δείκτες και οι ειδικοί δείκτες. Οι κοινοί
δείκτες περιέρχον ται στα παραρτήματα των σχετικών κανονισμών ,
όπου
για
το
Ταμείο
ΕΤΠ Α
είναι
48
δείκτες
εκ ροών,
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συμπερ ιλαμβανομ ένων και αυτών της εδαφικής συν εργασίας. Και
έχουν προ στεθεί δ ύο επιπλέον δ είκτες, βάσει του o mnib us.
Επίσης, στον Καν ονισμό του Ταμ είο υ Συνο χής περιλα μβάνονται
18 δεί κτες εκροών . Στον σχ ετικό καν ονισμό του Ε ΚΤ 2 9 δείκτες. Από
αυτο ύς, 20 δ είκτες εκρο ών, 5 άμεσο υ αποτελέσματος και 4
μακροπρόθεσμ ου αποτελέσματος. Κ αι με βάση το o mn ibus , έχο υν
διαγραφεί 3 δ είκτες εκρο ών.
Για την Π ΑΝ, για την Πρωτοβο υλία που αφο ρά το υς νέους, 12
δείκτες στον σχετικό Κανονισμό του ΕΚΤ. Στον Κανο νισμό, επίση ς,
του Ταμ είο υ Θάλασσας και Αλιείας, 81 δείκτες. Α πό αυτούς, 28
εκρο ών, 28 αποτελέσματος και 25 co dex.
Και στον Κανονισμό το υ Γεωργικο ύ Ταμείο υ 112 δ είκτες. Από
αυτο ύς, 45 codex, 26 εκροών , 25 αποτελέσματος και 1 3 επιπτώσεων,
που αφορο ύν ό λη την Κοιν ή Αγρ ο τική Πολιτική.
Επίσης, το σετ των δεικτών ενός επ ιχειρ ησια κού προγ ράμματος
περιλαμβάνονται υποχρεωτικά δ είκτες αποτελέσματος π ου είναι σαφώς
προσδιορισμ ένοι για το γεωργικό Ταμείο και το … Εν μέρ ει
προσδιορισμ έν η για το ΕΚΤ. Ενώ για το ΕΤΠΑ και το Τ αμείο Συνοχ ής,
προσδιορίζονται από το κράτος – μέλος. Είναι, δ ηλαδ ή, ειδ ικοί
δείκτες.
Στην επόμ ενη δια φάνεια, θα δούμε κάποιες αναφορές και θα
πούμε λίγα λόγια σχετικά με τις απαιτήσεις παρακολο ύθησης των
δεικτών αποτελέσμ ατος.
Εδώ, οι ειδικοί στόχοι συνδ έον τ αι με πολιτικές και αποτιμών ται
με δεί κτες αποτελέσματος. Κάθε ειδικός στόχος π ρέπει να έχ ει
τουλάχιστον έναν δείκτη αποτελέσμα τος.
Οι δείκτες αποτελέσματος πρέπ ει ν α έχουν τιμή βάσης για το
2014 και στόχ ο για το 2023. Και ειδ ικότερα, για το Ε Τ ΠΑ, οι στόχ οι
των δεικτών αποτελέσματος δ εν οφείλονται μόν ο σε συνεισφορά το υ
Προγράμματος. Ο φείλονται και σε εξωγεν είς παράγο ντες. Ενώ, στο
ΕΚΤ η σχέση αυτή είναι άμεση.
Η εκτίμ ηση της συνεισφοράς των προγραμμ άτων στα
αποτελέσματα γίν εται με i mpact eva l uation , αξιο λόγ ηση επιπτώσεων.
Και επίσης, πρέπ ει να σημειωθεί εδ ώ ότι εάν κατά την έγκριση
των επιχ ειρ ησιακών προγραμμάτων οι δείκτες απο τελέσματος δ εν
είχαν τιμ ή βάσης ή δεν είχαν προσδ ιοριστεί κατάλληλοι δείκτες για
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έναν ειδικό στόχο , έπρεπε να κα ταρτιστεί ένα σχέδ ιο δράσεις, ένα
action pl an, για την κάλυψη των ελλειμμάτων που ο φείλονται στο
πλαίσιο της κάλυψ ης των απαιτήσεων της γενικής αιρεσιμότητας 7, για
τα στα τιστικά συστήματα.
Έτσι, διαμορ φώθηκαν 20 σχέδ ια δρ άσης για ελλείψ εις δεικτών.
Και αντιμετωπίστηκαν κα ι καλύφθηκαν μ έσα από αυτά τα σχέδια
δράσης σχετικές ελλείψεις, πο υ έχο υν πλέον ο λοκληρωθεί και
καλυφθεί.
Στην επόμεν η δια φάνεια θα πούμ ε λίγα λόγια σχετικά με το υς
δείκτες εκρ οών. Έ τσι, οι δείκτες εκρ οών σχετίζον ται μ ε τη λογική της
παρέμβασης το υ άξονα π ροτεραιό τητας και εκφράζο υν τις δράσεις που
περιγράφονται σε αυτές.
Όλες οι επεν δυτικές προτεραιό τητες πρέπει να έχουν
τουλάχιστον έναν δείκτη εκροών. Οι δείκτες εκροών, όπως είπαμε
πριν, όπως και οι α ποτελέσμα τος, μπο ρούν να είναι κοιν οί ή ειδικοί.
Οι κοιν οί δείκτες εκρο ών κα λύπτουν την πλειονό τητα των
προτεραιο τήτων των Ταμείων. Η τιμ ή βάσης για το υς δείκτες εκρο ών
θεωρεί ται ότι πρέπει να είναι το 0 και αφορά το 20 14. Και η τιμ ή
στόχος είναι σωρευτική και αναφέρεται στο 2023 .
Στη συν έχεια και στην επόμεν η διαφάνεια, θα μιλήσουμε για την
τήρ ηση διαδικασιών παρακολο ύθησης, λαμβάνοντα ς υπόψιν την
προσπάθεια της Ε ΑΣ έως σήμ ερα για τη διασφά λιση της ποιότητας των
δεικτών παρακολούθησης και την τήρ ηση των διαδικασιών
παρακολούθ ησης.
Όπου εδώ έχ ει προετοιμα στ εί το ενιαίο σύστημα δεικτών
παρακολούθ ησης για την περ ίοδο ’14 – ’20, το ο ποίο είναι ένα
υποστηρι κτικό έγ γραφο για την τεκμ ηρίωση της εκπλήρωσης της
γενικής αιρεσιμό τητας 7 στα επιχειρησια κά προγράμματα του ΕΣΠΑ.
Και είναι ένας τρ όπος ανταπόκρισης στις πο λλαπλές απαιτήσεις των
ευρ ωπαϊκών κανον ισμών για τους δ είκτες.
Όπου στο κείμ εν ο αυτό συγ κεν τρ ώνονται οι ορισμ οί και οι
μέθοδοι μ έτρ ησης των δ εικτών του ΕΣ ΠΑ, η περιγραφή των
διαδικασιών, οι αρ μοδιότητες και οι υποχρεώσεις των διαχειριστικών
αρχών και των δικαιούχ ων, η περιγ ραφή των ρυθμ ίσεων συλλογ ής,
αποθήκευσης
δεδομένων,
παρακολο ύθησης
δεικτών,
μέθοδο ι
διασφάλι σης της ποιότητας.
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Τα θέματα διαχ είρισης των προ σωπικών δεδομ ένων που αφορο ύν
τους δεί κτες του Ε ΚΤ. Η π εριγραφή των μ ηχανισμ ών διασφάλισης της
στατι στι κής επικύρ ωσης των δεικτών αποτελέσματος. Κ αι η περιγραφή
των διαδικασιών δ ιασφάλισης της διαθεσιμό τητας των στο ιχείων για
την εκπόν ηση των αξιολογ ήσεων επιπ τώσεων, των i mpac t evaluation .
Επίσης, έχει προετοιμαστεί για την αρωγή των διαχ ειριστικών
αρχών και των δικαιούχ ων, το έγγρ αφο με οδηγίες κα ι κατευθύν σεις
παρακολούθ ησης των δεικτών από τις υπηρ εσίες της ΕΑ Σ.
Και τα δ ύο α υτά έγγραφα, αν θελήσει κανείς να τα προ σεγγίσει
στο αναλυτικό τους περιεχ όμενο, είν αι διαθέσιμα στο s ite το υ ΕΣΠΑ .
Στα θέματα της αξιολόγ ησης παρακολούθ ησης θα τα ψάξει καν είς, στο
σχετικό μενο ύ.
Στη συνέχ εια, θα πούμε λίγα λόγ ια συμπληρωματικά στην
επόμεν η διαφάνεια για την τήρ ηση των διαδικασιών παρακολο ύθησης,
που αφορο ύν τους δείκτες.
Έτσι, για κάθε δ είκτη χρησιμοποιείται υποχρ εωτικά από τις
διαχειριστικές αρχές το δελτίο ταυτότητας δείκτη, στο οποίο
περιγράφεται το τι, το πότε, το πώς και το ποιος μ ετρά αυτά τα οποία
απαιτείται να μ ετρώνται και να α ποτυπώνον ται μ έσα στο δ ελτίο
ταυτότητας δείκτη για την παρακολούθηση το υ κά θ ε δείκτη ξεχωριστά,
είτε αυτός είναι δείκτης εκρο ής ή αποτελέσματος, είτε δείκτης κοινός
ή ειδ ικός.
Τα δελτία ταυτότητας δεικτών συμπληρώνον ται από τις
διαχειριστικές αρχ ές και τις υπηρ εσίες της ΕΑΣ. Για τους κοινο ύς
δείκτες κυρίως.
Για την τήρ ηση των δι αδικασιών π αρακολο ύθησης στο επίπεδο
της έκδοσης της π ρόσκλησης, είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνον ται
σε κάθε ά ξονα πρ οτεραιό τητας οι δ είκτες το υ εγκεκρ ιμένου ΕΠ, που
αντιστοιχο ύν ή συνδέονται με τις προκηρ υσσόμ ενες δρ άσεις – πράξεις
και το υς ειδικούς στόχ ο υς, σύμ φωνα με τη λογική της π αρέμβασης.
Επίσης, στο επίπεδο της υποβο λής του τεχν ικο ύ δελτίου που
υποβάλλεται από τον δικαιούχ ο, συμ πληρώνον ται οι τιμές στόχ ου των
δεικτών εκρ οών και αποτελέσματος, όπου απαιτείται, γ ια τους δείκτες
που η δ ιαχειριστική α ρχή έχει ορίσει στην πρόσκληση.
Στο επίπεδο της συμπλήρωσης του δελτίο υ δήλωσης επίτευξης
δεικτών πράξης, που συμπληρών εται και υποβάλλεται από τον
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δικαιο ύχο. Υποβάλλεται από τους δικαιούχο υς, λοιπόν, το δελτίο αυτό
και επαληθεύεται δ ιοικητικά από τη Διαχ ειριστική Αρχή.
Και στο επίπεδο του δελτίου διο ικητικής επαλήθ ευσης επίτευξης
δεικτών, το δελτίο αυτό προ ετοιμάζεται από τη Διαχειρ ιστική Αρχ ή ή
τον ενδιάμ εσο φορ έα, βέβαια.
Εδώ, η Διαχειρ ιστική Αρ χή ή ο ενδιά μεσος φορέας, λαμ βάνοντας
υπόψιν την πρόοδ ο τ ης πράξης και των υπο έργων της, όπως αυτή
τεκμαίρεται από τις διαρθρωθείσες δ απάνες και τα αποτελέσματα της
διοικητι κής επαλήθευσης, επιβ εβαιώνεται η επίτευξη τιμής στόχ ου των
δεικτών της πράξης, για κάθε έναν από αυτούς που περιλαμβάνον ται
στην πρόσκληση π ου έχ ει εκδ οθεί και στο υποβληθ έν τεχνικό δ ελτίο.
Στη συν έχεια, στην επόμεν η διαφάνεια θα πούμε λίγα λόγια για
την τήρ ηση των διαδικασιών στη συν έχεια. Όπο υ εδώ θέλο υμ ε να
πούμε λίγα λόγια για το γεγονός ότι στο πλαίσιο της τρ έχο υσας
αναθεώρησης και προκε ιμέν ου ν α υποστηριχθεί η διαδικασία
τροποποίησης των δεικτών, η ΕΥΣΣ Α προχώρησε στην εξέταση ό λων
των δεικτών εκρο ών για το ΕΤΠ Α και το Ταμείο Σ υνοχής.
Και κατέληξε σε π ροτάσεις ομογ ενοποίησης, μ ε στόχο ν α μειωθεί
ο συν ολικός αριθ μός των δ εικτών που χρ ησι μοποιο ύνται για την
παρακολούθ ηση των ΕΠ και των πράξεων, να εξασφα λιστεί η χρήση
ενός μοναδικο ύ δείκτη, όπου απο τιμάται η ίδια εκροή. Και να
εναρμονιστούν οι ορισμοί και οι μ εθοδολογ ίες μέτρ ησης, όπο υ και
όταν αυτό είναι εφικτό .
Οι προτεινό μεν ες διορθώσε ις εδώ α φορο ύν σε επιχειρ ησια κούς
δείκτες εκροών αν ά ΕΠ, κατά την τελευταία αναθεώρηση, λόγω και
της τεχνι κής προσαρμογής που έγινε τον 12/2 017.
Και σε πρόσθετους δείκτες εκρο ών που ζητήθ ηκαν από κάθε
Πρόγραμμα, οι οπ οίοι εισήχθησαν στον πυρήνα το υ Ο Π Σ, μ έσα από τη
διαδικασία helpd esk , που υποβλήθηκαν από τα επιχειρησιακά
προγράμματα, μέχ ρι τις 22/ 11/201 7.
Στην επόμ εν η διαφάνεια, βλέπετε ένα διάγραμμα, στο οποίο
αποτυπώνεται ό λο το πλαίσιο παρ ακολο ύθησης των δεικτών της
περιόδου ’14 – ’20 , όπου π εριγράφον ται όλα αυτά τα β ήματα, τα οποία
σας περιέγραψα στις προηγούμενες διαφάνειες.
Στη συνέχ εια και στην επόμ ενη διαφάνεια, θα πούμε λίγα λόγια
για τους σημαντικο ύς παράγοντες αξιοπιστίας το υ συστήματος
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δεικτών, πο υ αποτελο ύν, σύμ φωνα μ ε την εισρο ή από τους ελ έγχο υς
της Ε υρωπαϊκής Ε πιτροπής, κύρ ια ευρήματα και είναι ο ι παρακάτω.
Αυτοί οι παράγοντες, λοιπόν, αφορούν στη σαφήνεια των
διαδικασιών παρακολο ύθ ησης των δ εικτών. Στην αυτό νομη εξαγωγ ή
των τιμών των δ εικτών από το πληρο φορια κό σύστημα για τους
σκοπο ύς των αναφορών και της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης, αλλά και
της έκθ εσης προόδ ου.
Είναι οι συχνο ί ποιοτικοί έλεγχοι του συστήματος, για την
αποφυγή λαθών. Μη συμπερίληψ η τιμών δεικτών, μ η σωρ ευτικότητα
των τιμών, λάθ ος αντιστοίχιση αναφορών μ ε τις επ ενδυτικές
προτεραιό τητες, λά θη πληκτρολόγησης και τα λοιπά.
Η ιχν ηλασιμ ότητα το υ συστήματος δεικτών, για ευκολό τερο
εντοπισμό λαθών και διορθώσεων. Η αποφυγ ή διπ λο μέτρ ησης και η
αποφυγή της έλλειψης οροφής στις τιμές των δεικτών.
Η αποφυγ ή λαθών που συνδέοντα ι με λ άθος οδ ηγίες προς
τελικο ύς δ ικαιο ύχ ους και η μ η κο ινή αντίληψη των ορισμ ών των
δεικτών. Οι διοικητικές επαληθεύσεις και οι επιτόπιο ι έλεγχοι. Και
τέλος, η πλήρ ης διαλειτουργικό τητα όλων των συστημάτων
ηλεκτρονικής αν ταλλαγής δ εδομ ένων.
Τελειώνον τας με τα θέματα των δεικτών για την τρέχουσα
προγραμματική π ερίοδο, παρόλο που η συζ ήτησή μας για την
ενημ έρω ση για την προγραμματική περίοδο θα γίνει σε επόμεν η
εισήγηση, θέλο υμε αδράχνοντας την ευκαιρία της συζ ήτησης για τα
ζητήματα των δεικτών, να σας πο ύμε λίγα λόγια για το υς δείκτες και
για το πλαίσιο επίδ οσης για την επόμενη προγραμματική περίοδο.
Στην επόμ ενη δια φάνεια, λοιπόν, θ α δούμε κάποιες βασικές
αρχές για τους δείκτες της περιόδο υ 2021 -2027, όπο υ εδώ βλέπουμ ε
την εστίαση πο υ υπάρχει στα επιτεύγματα τω ν πα ρεμβάσεων, μ ε
αναφορά πια στα άμεσα αποτελέσματα.
Έχουμ ε κοινο ύς δ είκτες εκροών και αποτελεσμάτων σε ό λο το
φάσμα των ταμείων, ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείο Συνο χής. Η έννοια το υ
αποτελέσματος επ αναπροσδιορίζεται στην επόμεν η προγραμματική
περίοδο στο άμεσο απ οτέλεσμα της π ράξης. Εδώ, διατηρείται στο ΕΚΤ
η έννο ια το υ μακρ οπρόθεσμο υ αποτελέσματος.
Ένα ευρ ύτερο φά σμα πολιτικών κα λύπτεται από κο ινούς δείκτες.
Υπάρχει η διάσταση της συνέχειας και της αξιοποίησης της
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συσσωρ ευμ έν ης εμ πειρίας. Υπάρχει η ευελιξία της χρ ήσης των δ εικτών
σε οποιοδ ήποτε συγκεκριμέν ο στόχο, όποτε είναι απαραίτητο.
Και υπάρχει η δ υν ατότητα της συγκρ ισιμότητας και της χρήσης
κοινών μ εθοδολογιών υπολογισμο ύ των δεικτών, καθόσον έχο υμε,
όπως είπαμε πριν, μεγαλύτερ ο φάσμα κάλυψ ης των πολιτικών από
κοινο ύς δείκτες.
Επίσης, όπως θα δούμ ε στην επ όμενη διαφάν εια, όλα τα
απαραίτητα δ εδο μένα για την παρακολο ύθηση της υλοποίησης,
συμπερ ιλαμβανομ ένων και των αποτελεσμάτων και της επίδοσης των
προγραμμάτων, θα διαβιβάζονται πλέον ηλεκτρονικά και κάθ ε δ ύο
μήνες στην Επιτρο πή. Αφήνοντας, ίσως, στην άκρ η τη λογική της σε
ετήσια βάση απόδοσης των δεδ ομ ένων στην Επιτρ οπή, μέσω της
ετήσιας έκθεσης.
Και τέλος, η πλατφόρμα των ανοικτών δεδομ ένων, μ ε αυτήν την
δίμην η
υποβο λή
των
σχ ετικών
στοιχ είων
υπο χρεωτικά
κ αι
ηλεκτρονικά, θα επ ικαιροποιείται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.
Τώρα, λίγα λόγια για το πλαίσιο επίδοσης. Τ ο πλαίσιο επίδοσης,
λοιπόν, την επόμενη προγραμματική περίοδο θα καλύπ τει ό λους τους
δείκτες εκρ οών και αποτελέσμα τος το υ προγράμματος.
Δηλαδή, όλοι οι δείκτες εκρο ών και αποτελέσμα τος του
προγράμματος θα είναι ταυτό χρονα και δείκτες το υ πλαισίου επίδοσης.
Δε θα υπάρχο υν χρημα τοοικονομικοί δ είκτες και βασικά στάδια
υλοποί ησης. ΄
Θα τίθεν ται ο ρόσημα για το 2024 μό νο για το υς δ είκτες εκρ οών.
Θα τίθενται ορόσημα για το 2029 για τους δείκτες εκροών και το υς
δείκτες αποτελεσμ άτων.
Δε θα υπάρχει αποθεματικό επίδοσης . Και υπάρχει μία πρόβλεψ η
για προγραμματισμό για τα πέντε χ ρόνια με κα τανομ ή στους άξονες
προτεραιό τητας των προγραμμάτων.
Και το 2025 θα γίνε ται η ενδιά μεση αναθεώρ ηση και θα
κατανέμον ται οι πόροι των δύο επιπ λέον ετών. Το 202 5, στο υς άξονες
προτεραιό τητας, λαμβάνοντας υπό ψιν τις επιδόσεις στο πλαίσιο
επίδοσης, τα co untr y – specif ic reco mmenda tion s , την τεχν ική
αναπροσαρμογή του 2024 και τις απ αιτήσεις αναθεώρησης των
προγραμμάτων, όπως προκύπ το υν από τις ανάγκες υλοποίησης.
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Αυτά από μένα για τα θέματα των δεικτών. Σας ευχαριστώ πάρα
πολύ για την προ σοχή σας.
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Ευχαριστο ύμε πο λύ την κυρία Μ ητσούλα, για την τό σο διαφωτιστική
παρουσίασ η για τους δείκτες. Ελα φρώς κο υραστικό το θέμα των
δεικτών, α λλά απαραίτητο για ό λους.
Κος ΟΙΚΟΝ ΟΜΑ ΚΟΥ:
(Ομιλία μα κριά από το μικρό φωνο)
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Πολύ ωραία η παρατήρ ηση του κυρίο υ Οι κονομάκου.
Κα ΜΗ ΤΣΟΥ ΛΑ:
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Οικονο μάκου.
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Να δούμε πώς θα αποφύγο υμε το θέμα της διπλομ έτρ ησης, βέβαια, που
έχει τεθ εί και στην παρούσα φάση.
Ενημ έρωση για την Πρόοδο υλ οποί ησης τ ου ΕΣΠ Α – ενέργειες
επιτάχυν σης της εφαρμογής
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Ωραία,
προχωράμε
στην
επόμ ενη
παρουσία ση,
της
κυρία ς
Βουμβο υρά κη, στέλεχος Μονάδας Δ της ΕΥΣ Ε, για την πρόοδο
υλοποί ησης του ΕΣ ΠΑ γενικότερα.
Κα ΒΟ ΥΜΒΟ ΥΡΑ ΚΗ:
Η ενεργοποίηση του ΕΣ ΠΑ, λοιπόν, φαίνεται σ’ αυτήν τη διαφάνεια,
συμπερ ιλαμβανομ ένων των … και εδ αφική συν εργασία. Στοιχ εία ΟΠ Σ,
μέχρι 29 /10/20 18. Δ ε θα επεκταθώ, γιατί ο κύρ ιος Φίρμπας έχει ήδ η
αναφερθεί στα ποσά.
Να πω μόνο για το ΠΕΠ, ότι η δημόσια δα πάνη που
διαχειρίζονται, 5, 6 δις συνο λικά, α ντιστοιχ εί περίπο υ στο 20% της
συνο λικής δ ημό σια ς δαπάνης, που είν αι 25,8 δις. Α λλά και οι δαπάνες
τους, 1 δις π ερίπου, προσεγγίζο υν το 20% των συνο λικών δαπανών του
ΕΣΠΑ, που είναι 5 ,3 δις.
Αντίστοιχα, το ΠΕ Π Αττικής διαχειρ ίζεται π ερίπου το 20% του
συνο λικού προ ϋπ ολογισμ ού των ΠΕΠ, εν ώ οι δαπάνες του
προσεγγίζουν το 2 0%. Έχο υμε μ ια συμφωνία του 20 εδ ώ.
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Στην επόμ εν η διαφάνεια, έχο υμε την ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ
ανά θεματικό στόχο. Σε απόλυτες τιμές, βλέπο υμ ε δεσμ εύσεις,
συμβάσεις, εντάξεις και δαπάνες.
Δύο μικρά σχ όλια. Σε επίπεδο καταν ομής πόρων , β λέπ ουμε ότι
το ¼ των πόρων, 6,5 δις, έχει καταν εμηθ εί στους θεμα τικο ύς στόχο υς
6 και 7, περ ιβάλλο ν και ενέργ εια. Τ ων οποίων ο ι δαπάνες ανέρχον ται
στα 900 εκα τομμ ύρια ευρ ώ.
Τώρα, όσον αφορά τις δαπάνες, β λέπ ουμε ότι οι θ εματικοί στόχο ι
1, 2, 3 και 5 φαίνεται να υπολείπονται σε δαπάνες έναντι των
υπολοίπων. Έχο υν, ω στόσο, ωριμάσει οι συνθήκες για ν α αποδοθούν οι
πόροι το υς στην πρ αγματική οικονομία. Θα μιλήσο υμε λίγο παρακάτω.
Και αυτή νομίζω ότι είναι μία εν διαφέρο υσα διαφάνεια. Εδώ
είναι η ενεργοποίηση του συνόλο υ των ΠΕΠ, ανά θεματικό στόχο.
Βλέπο υμε, λοιπόν, ότ ι πάνω από το 50% των πόρων των ΠΕΠ,
3,5 δις, δηλαδή, κατανέμονται σε τρ εις θεματικο ύς στό χους, τον 6, τον
7 και τον 9. 6, υπενθυμίζω, περιβά λλον, μεταφορ ές και κοινωνική
ένταξη και καταπο λέμ ηση φτώχ ειας.
Σε επίπεδο , τώρα, δαπανών, το 1/3 του συνό λου των δ απανών –
υπενθυμ ίζεται ό τι είναι 1 δις οι δαπάνες των ΠΕ Π – προέρχον ται από
τον θεμα τικό στόχ ο 9.
Επίσης, παρατηρο ύμε ό τι οι θεματικοί στόχοι 6 και 7, στους
οποίους έχο υμε κα ι τα περισσό τερα p hasing και μ εταφερόμενα από την
προηγούμ εν η περίο δο, δίνο υν 3 60 εκα τομμ ύρια δαπάνες. Δηλαδ ή, ά λλο
1/3 των δαπανών.
Να πούμε εδώ ότι η αλλαγή το υ θεσμικού π λαισίου των
συμβάσεων θα εξομαλύν ει την περ αιτέρω υλοποίηση των 6 και 7.
Επιπλέον, μ ε την ενεργοποίηση των δ ιατάξεων το υ 7 Α του νόμο υ 2 882
έχουν αν τιμετωπιστεί χρ ον οβόρ ες διαδικασίες των απ αλλο τριώσεων,
οπότε και α υτό θα συμβάλλει στην περαιτέρ ω υλοποίηση α υτών των
αξόνων.
Τώρα, οι θεματικο ί στόχοι 1, 2 και 3, οι οποίοι παρουσιάζο υν
μικρ ή εν εργοποίηση εδώ, όπως και στο σύνο λο το υ ΕΣΠ Α,
προηγουμ ένως. Ωστόσο, είναι εφ ικτή πλέον η απρόσκο πτη υλοποίησή
τους, καθώς έχουν επιλυθεί ορ ιζόντια ζητήματα.
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Όπως, πλαίσιο υλο ποίησης των ΤΠΕ, με την έκδο ση οδ ηγού για
τη διαδι κασία αξιο λόγησης. Α λλά και ο ορισμός το υ ενδ ιάμεσο υ φορ έα
κρατι κών ενισχ ύσεων.
Επίσης, σημαντική ώθηση ανα μένεται να δώσει στην
επιχειρ ηματικό τητα η χρ ηματο δότηση από τον ΠΕ Π σχεδίων πο υ θα
αξιολογ ηθούν θετικά από τη δρά ση το υ ΕΠΑνΕΚ για τις νέες
τουρ ιστικές επιχ ειρήσεις.
Θα περάσω στην επόμεν η διαφάνεια . Αυτήν θα τη δείξω μόνο
γιατί εδώ φαίνεται η έμφαση που δίνει το Πρόγραμμα στον άξονα 9, σε
σχέση με τα υπόλοιπα προγράμμ ατα. Τα υπόλοιπ α έχο υν ήδη
αναφερθεί από τα στελέχη της ΕΥ ΔΕ Π.
Τώρα, στη συνέχ εια της εν εργοποίησης, οι προτεραιότητες για το
τρέχον έτος είν αι η μ εγιστοποίηση των δαπανών για εισρο ή
κοινο τικών πόρων 2,5 δις και η επίτευξη το υ ν+3, όπου γενικά δεν
υπάρχει κίνδυν ος απώλειας πόρων.
Ωστόσο, να επισημάνουμε εδ ώ ό τι ο τρόπος υπο λογισμού το υ
ν+3, που μ ετακυλύει την πίεση υλο ποίησης στο τελευταίο έτος της
εφαρμογ ής, εν έχει κινδύν ους.
Τα ΠΕΠ οφείλο υν να επιτυγχάνο υν ετησίως πολύ υψηλό τερ η
απορρόφηση από την ετήσια απαίτηση. Παράδειγμα, το ΠΕΠ Αττικής
αν κάθε χρόνο καλύπτει απλώς την υποχρ έωση ν+ 3, το ’23 θα
απαιτηθούν δαπάνες ίσες με το 48% του προ ϋπολογισμ ού το υ, δηλαδή
565 εκατομμ ύρια.
Αν συνυπο λογίσο υμε ό τι το 2 023 θα τρέχ ει το ν έο πρόγ ραμμα, το
οποίο θα απαιτεί μες στην ίδια χρονιά 8 -8,5 % δ απάνες επί του
προϋπολογισμού του, τότε η απαίτηση α υξάνει ακόμα περισσότερο.
Άρα, θέλει προσοχ ή.
Περνών τας, τώρα , στα σχέδια δράσης δαπανών, τα οποία
επικαιροποιήθηκαν τον Σ επτέμβριο του ‘18 , η κύρια διαπίστωση είναι
η μείω ση των π ροβλέψ εων από τις ΕΥΔ. Γι’ αυτό, απαιτείται
συν τονισμ έν η προσπάθεια για την επιτάχυνση της υλο ποίησης, αλλά
και
στοχ ευμ έν η
παρακολούθηση
έργων,
κρίσιμ ων,
μεγάλων,
σημαντικών .
Σύμφωνα με το σχέδιο δρά σης δαπανών της Α ττικής, τώρα, οι
δαπάνες του ’18 προέρχον ται κύρια, σε ποσοστό 66% από νέα έργα
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που υλοποιο ύνται. Αλλά και τα έργα phasing, που έχ ουν μ ια
σημαντική συμβο λή, 30% , στις δαπάνες το υ ’18.
Το 2019 β λέπο υμε μια αλλαγή. Η ενεργο ποίηση ν έων δράσεων
και έργων αναμέν εται να δώσει νέα ώθηση στην παραγωγή δαπανών,
με 43%. Όταν ο ι δαπάνες από τα phasing θα έχ ουν υποχωρήσει στο
13%.
Τώρα, μέχρι τέλος του 2018 , οι δαπάνες του προγράμ ματος θα
ανέλθουν σε 252 εκατομμ ύρια ή 23% του προϋπ ολ ογισμ ού του
προγράμματος.
Μεγάλα έργα. Συνολικά, στο ΕΣΠ Α έχουμ ε 33 μεγ άλα έργα.
Έχουν ήδη υποβληθεί 16. 14 ήταν κοινοποιήσεις φάσης Β και δύο ήταν
υποβολές νέων έργ ων.
Το 2018 αναμένεται, μέχρι τέλος το υ έτο υς, η υποβολή 1 0 έργων .
Τρία από τα δέκα είναι αρμοδιότητας της ΕΥΔΕ Π. Τ ο ένα είναι η
κρουαζι έρα το υ Πειραιά και τα δύο είναι τα έργ α του Ταμείο υ
Συνοχ ής, που διαχ ειρίζεται.
Παρακολο υθο ύμε
συνολικά
18
εμβληματικά
έργα,
με
προϋπολογισμό 3 δις περίπο υ. Α υτά έχο υν δώσει δαπάνες 430
εκατομμύρ ια, μέχρ ι σή μ ερα.
Το έργο του ΠΕ Π Αττικής που περιλαμβάνεται είναι η προβλήτα
κρουαζι έρας Πειραιά. Δύο από τα εφτά έργα του ΥΜΕ ΠΕΡΑΑ. Είναι
τα έργα που ανα φέραμε πριν, το υ Ταμείο υ Συνο χής, τα λύματα
Μαραθώνα και Ρα φήνας.
Τελειώνον τας, αν και δεν αφορά την τρέχ ουσα π ρογρ αμματική
περίοδο, θα πρέπει να επισημάνο υμ ε την ανάγκη ο λο κλήρωσης των
ημιτελών της προ ηγούμ εν ης προγραμματικής. Να υπενθυμίσο υμ ε την
τελική ημερ ομηνία δήλωσης ολοκλήρ ωσης, πο υ είναι η 31/03.
Από τα 15 ημιτελή έργα το υ Π ΕΠ Αττικής, τα 10 είναι
διαχειριστικής αρμ οδιότητας της ΕΥ ΔΕΠ Αττικής. Δεν παρουσιάζο υν
προβλήμα τα. Προ βλέπεται να κλείσουν ομαλά. Έ ξι είναι ήδ η
ολοκληρωμ ένα. Τ ρία είναι σε ομα λή εξέλιξη. Ένα χρειάζεται μια
επιτάχυν ση, τα όμ βρια Κηφισιάς.
Σας ευχαριστώ για την προ σοχ ή σας.
Επόμεν η Πρ ογραμματική π ερίοδος 2 021 -2027: Εισήγηση σχετι κά με
την πορεία διαπρα γμάτευσης κα ι στρ ατηγικού σχεδια σμού
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Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Εμείς ευχαριστούμε. Και επαναφέρουμ ε τον λόγ ο στην κυρία
Μητσο ύλα, για να μας μιλήσει λίγο για την επόμεν η προγραμματική
περίοδο. Άν ευ πα ρ ουσία σης.
Κα ΜΗ ΤΣΟΥ ΛΑ:
Ευχαριστώ και πάλι. Ήδ η τα Μέλη της Επιτροπ ής έχουν μέσα στο
φάκελό το υς το κείμενο αυτό. Α λλά, θα το πω έτσι και εδώ, στο υς
υπόλοιπο υς, προφο ρικά.
Λοιπόν, ήδ η ο κύριος Φίρμπας είπ ε κάποια λόγια γι’ αυτό . Κι
εγώ σας είπα μερικές κουβέν τες για τα ζητήμα τα των δεικτών. Αλλά
λίγα ακόμα, θα σας τα πω τώρα.
Τον Μάιο το υ 20 18 η Ε υρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίν ωσε την
πρόταση Κανονισμού για το ν έο π ολυετές δ ημοσιον ομικό πλαίσιο,
δηλαδ ή, τον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτρ οπής για τα έ τη
’21-’27.
Και στη συνέχεια, παρουσίασε την πρ όταση Κανονισμ ού για την
πολιτι κή συνοχ ής και το υς Κανονισμ ούς των Ταμ είων, εγκαινιάζοντας
επίσημα την περίο δο της διαπραγμάτευσης .
Οι διατάξεις του Γενικο ύ Κανονισμο ύ θα εφαρμοστο ύν, πέρα από
τα γνωστά Ταμ εία, που είναι το ΕΤΠΑ, το Ε ΚΤ και το Ταμεί ο
Συνοχ ής, και στο Ταμείο Θάλα σσα ς και Αλιείας, στο Ταμείο του
Ασύλο υ και Μ ετα νάστευσης, στο Ε ργαλείο Διαχ είρισης Σ υνόρων και
Ευρωπαϊκής Ασφά λειας. Ενώ, αν τίθετα, δεν περιλαμβάνεται το Ταμείο
Αγροτι κής Ανάπτυξης.
Το προτεινόμενο σχέδιο της Επιτροπ ής προβλέπει έναν συνο λικό
προϋπολογισμό της τάξης το υ 1,35 τρις, σε τιμές 2018, για την
περίοδο 2021 -20 2 7. Ή 1,11% το υ Ακαθάριστου Εθνικού Προ ϊόντας
των 27 μ ελών της Ευρωπαϊκής Έν ωσης.
Η πρόταση, β έβ αια, της Επιτροπ ής έ χει ενσωματώσει τις
σημαντικές εξελίξεις που ο φείλονται στην αποχώρηση του Ηνωμέν ου
Βασιλείο υ, με το κενό που α φήν ει, β έβαια, στον προ ϋπο λογισμό.
Την ανάγκη διασφάλισης μακρ οχρόνια υψηλών ρυθμών
ανάπτυξης. Τις νέες πολιτικές προ κλήσεις και προτεραιό τητες, όπως η
άμυνα και η ασφά λεια. Την ανάγκη αύξησης της ευελιξίας εντός και
μεταξύ των προγραμμάτων.
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Η Επιτροπ ή προ τείνει την αναπροσαρμογή των προτερ αιοτήτων
του ευρωπαϊκο ύ π ροϋπολογισμο ύ. Ό πως φαίνεται από την α ύξηση των
πόρων στους τομ είς της έρ ευνας, της καινο τομίας, της μετανάστευσης
και της δ ιαχείρισης των συνόρων, της ασφάλειας και της άμυνας, αλλά
και την περικοπ ή των πόρων της συνοχής, περίπο υ γ ύρω στο 10% και
της κοινων ικής γεωργικής πολιτικής, περίπου γ ύρω στο 17%.
Σημείο προβ λημα τισμού, β έβαια, σ την πρόταση για τη χώρα μας
αποτελεί η προσπάθεια εξελικτικής αποδυνάμωσης της πο λιτικής
συνοχ ής, όχι τόσο με τη σημαντικής της μείωση, αλλά με την έντα ξη
της στην υπο -ορο φή, όπως λέγεται, αντί του υπό -κεφαλαίο υ, όπως
ήταν την περίοδο 2 014 -202.
Και η τοπο θ έτηση του Ε υρωπαϊκο ύ Κο ινωνικού Τα μείο υ στο
υπο-κεφά λαιο
Κ οινωνική
Σ υνοχ ή
και
αξίες,
με
δ ιευρυτό
προϋπολογισμό, για τον οποίο, όμως , δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί ο
τρόπος κα τανομής στα κρά τη – μέλη.
Λίγα λόγια για την κατανομή των πόρων της συνοχής. Η
Επιτροπή, λοιπόν, σε αν τίθεση με τις προηγο ύμεν ες π ρογραμματικές
περιόδους, ανακο ίνωσε όχι μόνο τη μεθοδο λογία, αλλά και το υς
πόρους οι οποίοι θ α κατανεμ ηθούν σε κάθε κράτος – μ έλος.
Για την Ε λλάδα, όπως είπε και ο κύριος Φίρμπας νωρίτερα,
προβλέπονται 19,2 δ ις ευρώ, σε τιμές 2018, ένα ντι 17, 8 δις, πάλι σε
τιμές 2018, που εισέρρ ευσαν στην χ ώρα και εισρ έο υν, για την περίοδο
2014-2020 .
Η διαπραγμάτευση, όμως, για τους π όρους είναι σε εξέλιξη και
γίνεται ιδιαίτερ η προσπάθεια, όπως καταλαβαίν ετε, αύξησης των
προβλεπόμ ενων για την Ε λλάδα.
Οι κα τηγο ρίες των Περιφερ ειών καθ ορίζονται στη ν έα περίοδο,
2021-2027 , στη βά ση του 75% και του 100 % το υ κατά κεφαλήν ΑΕΠ
του μέσο υ όρου της Ευρώπης των 27 μελών. Και όχι στο 75% και 90%,
που ήταν την περίο δο 2014 -20 20.
Έτσι, 11 Περ ιφέρειες της Ελλά δας κατατά σσον ται στην
κατηγορία των λιγ ότερο ανεπτυγμέν ων Περ ιφερειών της Ένωσης. Και
δύο, το Ν ότιο Αιγ αίο και η Α ττική, στην κα τηγορ ία των Περιφερ ειών
σε μ ετάβαση.
Τώρα, λίγα λόγια για τη μ εθοδο λογία που χρησιμοποιείται για
τον υπο λογισμό . Τα κριτήρια κα τανομής που κυρ ίως ακολο υθούν ται
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είναι το ΑΕ Π και η αν εργία, η εκπ αίδευση και ο πληθυσμός, όπως
ακολο υθήθ ηκαν κα ι την προηγο ύμεν η περίοδο.
Και υπάρχουν δ ύο νέα κριτήρ ια για την κα τανομή των π όρων της
συνοχ ής. Η μεταν άστευση από χώρες εκτός Ευρ ωπαϊκής Ένωσης σε
κράτη – μέλη. Κ αι οι εκπομπές του διοξειδίο υ του άνθρακα , πο υ
υπερβαίνο υν, β έβαια, τον στόχο πο υ έχει τεθ εί για το 2 030.
Η Ελλάδα, παραδόξως, έχει μηδ ενικό όφελος από αυτά τα δύο
κριτήρια. Για τον λόγο α υτό, πλέον των ά λλων της πα ρεμβάσεων και
διεκδι κήσεων αλλαγής στον προ ταθείσα μεθοδο λογία, έθεσε και α υτά
τα δύο κριτήρια, σαν ανοιχτά σημ εία διαπραγμάτευσης, δηλαδ ή, υπό
αμφισβ ήτηση.
Το πρώτο κριτήριο, της μετανά στευσης, α φορά στο net
mi gration, στην καθαρή μετανάστευση , πο υ απ οτελεί τη διαφορά
ανάμεσα στο άθ ροισμα των εισερχομένων και των εξερχ ομένων
μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Έν ωση.
Εξαιτίας της κρ ίσης και της ανεργίας στη χ ώρα, περ ισσό τερο ι
μετανάστες εγκα τέλειψαν την χ ώρα από αυτούς που εισήλθαν την
περίοδο πο υ γίνεται ο υπο λογισμό ς. Για τα χ ρόνια, δηλαδ ή, πο υ
γίνεται ο υπολογισμός, από το 201 3 έως το 20 16.
Αυτή η κατανομ ή προέβλεπ ε και προβλέπει ένα ποσό κατά
άτομο. Αλλά για την Ελλάδα είναι μ ηδενική, γιατί αυτή η διαφορά δεν
είναι αρνητική για τη χ ώρα.
Τώρα, για τις εκπ ομ πές το υ διο ξειδίου του άνθρακα, η Ελλάδα,
πάλι λόγω της κρίσης, μ είωσε δραστικά την κα τανάλωση εν έργειας, μ ε
αποτέλεσμα να πιάσει τους στόχο υς του 2030 και να μην έχει ό φελος
από αυτό το κρ ιτήριο.
Είπαμε ότι η χ ώρα προσπαθεί να αφήσει ανοικτά α υτά τα σημ ε ία
διαπραγμάτευσης. Τα θέτει υπό αμφισβήτηση. Είναι ανοικτός ο δρόμος
για τη διαπραγμάτευση. Είναι μπρο στά. Όλοι οι φορ είς συμβάλλο υν
και καλούν ται να συμβάλλουν σ’ α υτό .
Σε ό, τι αφορά το υς κανονισμο ύς. Η πρόταση της Ε πιτροπής
συγ κεν τρώνει τους παλιούς 11 στόχ ους της περιόδ ου 2014 -2 020 σε
πέντε ν έο υς στόχο υς πολιτικής.
Η διοικητική μετα ρρύθμιση δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτούς το υς
πέντε στόχ ους. Αλλά προβ λέπετα ι ειδικός προϋπ ολογισμ ός για
διαρθρωτικές αλλαγές με κεντρική διαχείριση. Και κάποια θέματα
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ηλεκτρον ικής διακυβ έρν ησης περιλαμβάνονται στους νέους αυτούς
στόχο υς. Η διαχείριση, δηλαδή, γίνεται από τις υπηρ εσίες της
Ευρωπαϊκής Επιτρ οπής.
Η γνωστή θεμα τική συγκέντρωση γίνεται με έμφα ση στις δράσεις
έρευνας, τεχνο λογ ίας, καινοτομίας και τεχνο λογιών πληρο φο ρικής,
επικοιν ωνιών και ενίσχυσης ΜΜΕ, πο υ θα αποτελο ύν το υλάχιστον πια
το 35% των συν ολικών πόρων το υ ΕΤ ΠΑ.
30% συγκεντρ ώνεται στις πράσινες δράσεις περιβά λλον τος,
ενέργειας και κλιμ ατικής αλλαγ ής. Κ αι το υπό λοιπο 35 % είναι για τα
δίκτυα μεταφορ ών και τι ς λοιπές υποδ ομές.
Ιδιαίτερ η έμ φαση, πρέπει να τονίσο υμε, δίν εται τη νέα περίοδο
σε ο λο κληρωμ ένες παρεμβάσεις, χ ωρικές επενδ ύσεις και βιώσιμ η
αστική ανάπτυξη, που ενδιαφέρο υν ιδιαίτερα το υς δικαιούχο υς και τις
τοπικές κο ινωνίες της Π εριφέρ ειας.
Προβλέπεται, επίσης, αύξηση της δέσμευσης στο 6% των πόρων
του ΕΤΠ Α για τις ΟΧΕ, έναντι το υ 5% που είναι στην τρέχο υσα
προγραμματική περίοδο.
Για τα θέματα του Κοινων ικο ύ Τ αμείου, θα μας μιλήσει ο
συνάδελφος, ο κύρ ιος Κύρ κογλου στη συν έχεια.
Τώρα, οι συζ ητήσεις π ου διεξήχθησαν μέχρι τώρα στο ευρωπαϊκό
επίπεδο, αναδεικν ύουν , όπως αναμένεται, σημαν τικές διαφορές στις
θέσεις των κρα τών – μελών μεταξύ τους και μ εταξύ αυτών και της
Επιτροπής.
Ενδεικτικά αναφέρ ονται ως σημ εία διαπραγμάτευσης τα ποσά και
η νέα διάρθρωση του προϋπο λογισμού, οι μειωμέν οι πόροι για τις
παραδοσιακές πολιτικές, τη συνοχ ή και την Κ ΑΠ, τα μειωμένα
ποσοστά συγχρ ηματοδότησης και προ καταβολών, σε συν δυασμό με την
επαναφορά το υ κα νόνα του ν +2, έναν τι το υ κανόνα ν+3.
Και την υποχρεωτική εκπλήρωση π ληθώρας αιρεσιμοτήτων ,
χωρίς περίοδο εκπλήρωσης, από την πρώτη μ έρα του 2021, όπως
ανέφερ ε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίρμπας στην παρέμβασή το υ
νωρίτερα.
Όπως καταλαβαίνο υμε ό λοι, η διαβο ύλευση θα είναι απαιτητική.
Όπως απαιτητική είναι και η προετοιμασία. Η ωρίμανση των μ ελετών,
η εκπλήρωση των αιρεσιμο τήτων και ο σχεδιασμός του νέου ΕΣ ΠΑ και
των προγραμμάτων της ν έας περιόδο υ.
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Σε όλες αυτές τις διαδικασίες, η Ε θνική Αρχ ή Συν το νισμού, η
ΕΥΣΣΑ και ό λα τα εμπλεκόμ εν α μέλη το υ Υ πουργείο υ θα
συν εργαστο ύν και σ υν εργάζονται ήδη στενά με τα Υπουργεία, την
Αυτοδιοί κηση , το υς κοινωνικο ύς ετα ίρους και τα λοιπ ά, ξεκινώντας
ήδη τη δο υλειά.
Η οποία θα γίνεται και πιο απαιτητική στο αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα, καθόσον υπάρχει η σκέψη να κλείσει η διαδικασία
της δια πραγμάτευσης πριν από τις ευρ ωεκλογές.
Σας ευχαριστώ πο λύ. Α υτά από μένα.
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Ωραία, ευχαριστο ύμε πολύ. Βέβαια , η περίοδος δεν μπορούμ ε να
πούμε ότι είναι και κα τάλληλη για διαπραγμάτευση, λαμβάνοντας
υπόψιν τι έχουμε το ’19. Ελπίζο υμε να υπάρξου ν ειδικές ομάδες, πο υ
θα αφοσιωθο ύν σε αυτό το σημαντικό έργο.
Επόμεν η Προγραμματική π ερίοδος 2 021 -2027: Εισήγηση του
Κανονισμο ύ ΕΚΤ+
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Περνάμε στην επόμεν η παρουσίαση. Ο κύριος Κύρκογ λο υ,
Προϊστάμενος της Μονάδας Β, από την ΕΥΣΕΚΤ.
Κος ΚΥΡΚΟΓ ΛΟ Υ:
Ευχαριστώ. Καλημέρα και από μ ένα. Θα σας παρουσιά σω, πο λύ
συνοπτικά τα πιο βασικά στοιχεία της πρότα σης το υ Κανονισμο ύ της
Ευρωπαϊκής Επιτρ οπής το υ Ε υρωπαϊκού Κοινων ικο ύ Τ αμείου για την
επόμεν η προγραμματική περίοδ ο.
Το Ταμείο πλέον θα ονομάζεται Ε υρ ωπαϊκό Κοιν ωνικό Ταμείο +,
όπως φαίνεται και στην πρώτη σελίδα της δια φάνειας.
Όπως ανέφεραν κα ι οι συνάδελφοι, και η κυρ ία Μητσο ύλα και ο
κύρι ος Φίρμπας, είμαστε σε μία περ ίοδο διαπραγματεύσεων, όλα τα
κράτη – μ έλη, στα όργανα της Ε υρ ωπαϊκής Έν ωσης, το Ε υρωπαϊκό
Συμβο ύλιο και το Ευρωπαϊκό Κοιν οβ ούλιο για την τελική έγκρ ιση και
οριοθέτηση το υ περιεχομ ένου όλων των Κανονισμών .
Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο θέτει συμπληρ ωματικο ύς όρους και προϋποθέσεις και διατάξεις
για το Ευρ ωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Άρα θα πρέπει να αναγνωστεί,
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για την πλήρη κατανόησή του, σε συνάφεια και σε συν έργεια με το
Σχέδιο Κανονισμ ού Κο ινών Διατάξεων ό λων των Ταμείων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο οποίος θέτει τους γενικούς στόχο υς και τις
γενικές κο ινές διατάξεις για τη λειτουργία εν γένει όλων των Ταμ είων.
Νομίζω θα β ρείτε ενδ ιαφέρ οντα κάποια στοιχεία που θα
χαρακτηρίζουν το Ευρωπαϊκό Κ οιν ωνικό Ταμείο + στην επόμ ενη
προγραμματική περίοδο.
Το πρώτο από αυτά τα νέα στοιχ εία είναι ότι το ΕΚΤ+ προκύπτει
πλέον ως η συγχώνευση πέν τε ταμ είων, που υφίστανται έως και την
παρούσα προγραμματική περίοδ ο.
Αυτά τα Ταμεία είναι βέβαια το Ευρ ωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Είναι η πρ ωτοβ ουλία για την απασχόληση των νέων, η Π ΑΝ. Τ ο
Ταμείο Ε υρωπαϊκής Βοήθειας προς Α πόρους, το γν ωστό ΤΕΒΑ.
Το πρόγραμμα της Ευρ ωπαϊκής Ένωσης για την Απασχό ληση και
την Κ οινωνική Καινοτομία, το Ea SI . Και το πρόγραμμ α για τη δράση
της Έν ωσης στον τομέα της υγ είας, Π ρόγραμμα για την Υγεία.
Τα τέσσερα πρώτα προγράμματα, θα ήθελα να σημ ειώσω, από τα
πέντε πο υ β λέπετε στη διαφάν εια, είναι και προγράμματα της Γενικής
Διεύθυν σης Απασχ όλησης της Ευρ ωπαϊκής Επιτροπής.
Στο Σχέδιο Κανονισμού για το Ε υρ ωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
στην επόμ εν η περίοδο, τα τρία πρώτα ταμ εία πρ οβλέπ εται να
υλοποι ούν ται μέσα από την επ ιμ ερισμ ένη διαχ είριση, το οποίο είναι το
γνωστό μον τέλο μ ε τις διαχ ειριστικές αρχές, πο υ υλοποιείται και σε
αυτήν την περίοδ ο. Ενώ, τα Ταμεία 4 και 5 θα υλο ποιηθούν μέσω
άμεσης και έμμεσης διαχείρισης από την Ε υρωπαϊκή Επιτροπή.
Εδώ βλέπο υμε τους ειδικο ύς στόχο υς - δεν ξέρω αν φαίνονται
πολύ καλά στη διαφάνεια – οι οποίοι έρχον ται πλέον να
αντικατα στήσο υν τις γνωστές επεν δυτικές προ τεραιό τητες στη ν έα
προγραμματική περίοδο.
Υπάρχουν 11 ειδ ικοί στόχο ι, οι οποίοι προδιαγράφουν και
σκιαγραφο ύν την συμμ ετοχ ή κ αι την υποστήριξη του Ευρωπαϊκο ύ
Κοινωνι κού Ταμείου +, του E SF+, στα θέματα της απασχόλησης, της
εκπαίδευσης και της κο ινωνικής έντα ξης και της υγ είας.
Κάπου στη μέση, νομίζω είναι έκτη ή έβδομ η, υπάρχει ένας
ειδικός στόχος, ο οποίος μπαίνει για πρώτη φορ ά και είναι πο λύ
διακριτός για την ένταξη των υπηκόων των Τρίτων χ ωρών.

4η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

66

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ενώ, στον τελευταίο ειδικό στόχο βλέπο υμε την αν τιμετώπιση
της υλι κής στέρ ησης απ όρων. Στην ο υσία, είναι το υφιστάμενο Ταμείο
για την παροχ ή υλικής βοήθ ειας στο υς απόρους, το Τ Ε ΒΑ, το οποίο,
όπως ανέφερα πριν, ενσωμα τών εται στο νέο ΕΚΤ.
Αριστερά, β λέπο υμε τη συμβο λή του ν έο υ ΕΚ Τ στο polic y
objective, τον στό χο πολιτικής νο ύμ ερο 4, πο υ είναι μια κοινωνική
Ευρώπ η, η οποία εξυπ ηρετεί τις αρχές και τα δικαιώματα το υ
ευρ ωπαϊκο ύ πυλών α κοινω νικών δικαιωμάτων.
Ενώ, αντίστο ιχα, το Ταμ είο θα συμβάλλει και στους στόχ ους
πολιτι κής 1 και 2, για μία πιο έξυπνη και μία πιο πράσιν η Ε υρώπη.
Και ως οριζόν τιες αρχές, δεξιά β λέπο υμε την ισό τητα των
φύλων, τις ίσες ευκαιρίες και την απ οφυγ ή των διακρίσεω ν.
Σε μία επόμενη διαφάνεια, βλέπο υμε τα πιο βασικά στο ιχεία που
έχουν να κάνο υν μ ε την συν έπεια και τη θεμα τική συγκέντρωση για το
σκέλος της επιμερ ισμέν ης διαχείρ ισης.
Προβλέπει, λοιπόν , το σχ έδιο το υ Κ ανονισμού ότι οι πόροι το υ
ΕΚΤ θα πρέπει να επικεν τρωθο ύν στην εξυπηρ έτηση των συστάσεων
και των προκλήσεων που προκύπ το υν από τα Εθνικά Προγράμματα
Μεταρρ υθμίσεων και από το ευρωπαϊκό εξάμηνο.
Λαμβάνοντας, βέβ αια, υπόψιν, τις αρχές και τα δικαιώματα που
περιγράφονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικ αιωμά των.
Αυτά καλύπτο υν τα δύο πρώτα σημ εία, τα δύο πρώτα bu llets .
Ένα mi ni mu m 25% του Ταμείο υ θα π ρέπει, ανά κρά τος – μέλος,
να διατεθεί για τις δράσεις και τους ειδικο ύς στόχο υς που
αντιστοιχο ύν στην κοινωνική ένταξη. Και ένα 2 %, το οποίο
συμπερ ιλαμβάν ετα ι στο 25%, γ ια να εξυπ ηρετεί τον ειδ ικό στόχο που
αντιστοιχεί στο τωρινό ΤΕΒΑ.
Επίσης, για κράτη – μέλη, τα οποία έχουν νέο υς, ηλικία ς 15 έως
29 ετών εκτός α πασχόλησης, εκπ αίδευσης και κατάρτισης, το υς
γνωστο ύς needs, σε ποσοστό πάνω από τον μέσο όρο τη ς Ευρ ωπαϊκής
Ένωσης του 20 19, θα πρέπει να διαθέσο υν το υλάχιστο ν ένα 10% των
πόρων το υ ΕΚΤ για την ομάδα αυτή.
Και προβλέπ εται ότι θα πρέπει να υπάρξει και ένα κατάλληλο
ποσό για την ενίσχυση των ικανο τήτων στο αντίστοιχο άρθρο για την
εταιρι κή σχέση. Χ ωρ ίς, όμως, εκεί ν α προσδιορίζονται ή να ορίζονται
κάποια ποσοστά.
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Λίγα λόγια, πολύ χοντρικά, για την επιλεξιμό τητα. Το άρθρο 14
του κανονισμο ύ, π άντα για το σκέλο ς της επιμερ ισμ έν ης διαχείρισης.
Προβλέπεται ό τι δ εν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για αγορά γης, αγορά
ακινήτων και υλοπ οίηση υποδομών.
Ενώ, όσον αφορ ά την επιλεξιμ ό τητα για αγορά επίπλων,
εξοπλι σμο ύ και ο χ ημάτων, θα πρέπ ει να συντρέχο υν οι προϋποθέσεις
που βλέπουμ ε.
Δηλαδή, αυτές οι α γορές να είναι αναγκαίες για την επίτευξη το υ
στόχο υ της πράξης ή να προβλέπεται η απόσβ εση αυτών των
αντικειμέν ων πλήρ ως ή η αγορά το υς να είναι η πλέον οικονομική
λύση.
Επιπλέον, υπάρχει και μία νέα διάταξη για τις αμοιβές
προσωπικο ύ. Ό τι αυτές είναι επιλέξιμες, εφό σον όμως δεν είναι
υψηλότερες από το 100% της συν ήθ ους αμοιβ ής της συγκεκριμ έν ης
ειδικότητας ανά κράτος - μέλος, όπ ως προκύπτει από τα στοιχ εία της
Eurostat.
Αυτό είναι ένα θέμα, το οποίο είναι από τα στοιχεία που στις
διαπραγματεύσεις και εξετάζεται και από ορισμένα κράτη – μ έλη
αντικρο ύεται ως ένα στοιχ είο, το ο ποίο θα μπορεί ν α ανεβάσει τα
διοικητι κά βάρ η και το διοικητικό φόρτο κάποιων χώρ ων.
Ή και που – μ ια και έθεσε η συνάδελφος το ερ ώτημα – σύμ φωνα
με ορισμ ένα κράτη – μέλη, μπορ εί και να μην είναι και δυνατόν για
όλες τις ειδικό τητες να αποτυπωθεί, αν δεν υπάρχο υν τα στο ιχεία για
τα εν λόγω επαγγέλματα.
Και τέλος, πολύ συνοπτικά, για το πολύπαθο ή τέλο ς πάντων
πολύπλο κο θέμα των δεικτών, πάντα για το σκέλος της επιμερισμέν ης
διαχείρισης, το σχ έδιο το υ κανονισμ ού προβ λέπει ό τι εξακο λο υθεί να
υπάρχει δ υνατό τητα χρήσης κο ινών και ειδικών δεικτών .
Υπάρχει μία πρόβλεψη, ό τι τα κράτη – μέλη μπορο ύν ν α κάνουν
χρήση διοικητικών δεδομένων για το υς σκοπο ύς της παρακολο ύθησης
και της αξιο λόγησης, δίνον τας αυτά τα στο ιχεία στις ΕΥΔ, ώστε να
αποκτο ύν τα απαραίτ ητα δεδ ομένα. Πάντα, βέβαια, έχ οντας υπόψιν τις
διατάξεις το υ νέο υ κανονισμο ύ για τα προσωπικά δ εδομένα.
Οι κοινοί δ είκτες γ ια το ΕΚΤ, πάντοτε, λέω ξανά, στο σκέλος της
επιμερι σμέν ης διαχείρισης, εμ φανίζουν μια μείωση. Δεν υπάρχο υν
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πρόσθετο ι δείκτες για τ ην απασχόληση των νέων , όπως υπάρχει σε
αυτήν την προγραμ ματική περίο δο.
Και δίνεται, επίσης, η δυνα τότητα όταν δεν υπάρχουν ή δ ε
συλλέγονται από δ ιοικητικές π ηγές δ ιάφορα δεδομ ένα, να γίνεται μία
εκτίμ ηση των τιμ ών των δεικτών γ ια τις περ ιπτώσεις δράσεων που
αφορούν μειονεκτούντα άτομα. Και αυτή η εκτίμ ηση θα μπορεί να
γίνεται από το υς δικαιούχ ους.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσο χή σας στην
παρουσίασή μο υ α υτή για τον Κανονισμό του ΕΚΤ. Και βέβαια, να σας
πω ότι είμαι στη διάθεσή σας για διάφορ ες ερ ωτήσεις.
Μια και έχω τον λόγο, όμ ως και για να μην μιλήσω ξανά
αργότερα, να εξοικονομ ήσουμ ε λίγο χρόνο, θα ήθελα, αν μου
επιτρέπ ετε, να υπογραμμίσω και με βάση τα στοιχ εία που
παρουσιάστηκαν στο πρώτο μ έρος από τους συναδ έλφους από τη
Διαχειρ ιστική Α ρ χή, την, κατά τη γν ώμη μας, ως Υπηρ εσί α
Συντον ισμο ύ το υ ΕΚΤ, πολύ καλή επίδ οση των δράσεων το υ
Κοινωνι κού Ταμείου από την Π εριφέρεια.
Και όχι μόνο σε όρους επίδοσης ως τώρα. Αλλά και όρους
προοπτικής των υπόλοιπων δράσεων, που δ εν έχ ουν ενεργοποιηθεί.
Νομίζω, οι σημερινές εξειδικεύσεις είναι πολύ ελπιδο φόρες και πολύ
σημαντικές για την πλήρ η, στο τέλος, ενεργοποίηση και υλοποίηση
των παρεμβάσεων αυτών.
Ήθελα να ευχαριστήσω και την Διαχειριστική Αρχ ή για την
εξαιρετι κή συνεργ ασία που έχο υμ ε μέχρι τώρα σε όλα τα θέμα τα
συν εργασίας.
Και να πω ότι μέσα από τη συν εργασία μας έχουμε εντο πίσει, ως
υπηρ εσία το υ ΕΚΤ , μία καλή πρακτική, επιτρέψ τε μο υ να πω. Νομίζω
ότι είναι καλή πρ ακτική. Πρ έπει να την υπογραμμίσο υμε και να την
αναδείξουμ ε.
Που έχ ει να κάνει με τ ις δράσεις του θεματικο ύ στό χου 9, το
εργαλεί ο social At tica , που έχει ανα πτύξει η Επιτρ οπή. Και το οποίο
δεν είναι μόνο έν α εργαλείο, μία ιστο σελίδα απλής πληρο φόρ ησης,
ενημ έρω σης και τα λοιπά.
Αλλά, στην ο υσία, είναι ένα εργαλείο και ένα μέτρο στήριξης
των δικαιο ύχων. Άρα, δείχνει την πρόνοια και επί του πρακτέου της
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διαχειριστικής αρ χής για αυτό το διαχρονικά ευαίσθ ητο θέμα της
υποστήρι ξης των δ ικαιούχων στην υλοποίηση των δράσεων.
Σας ευχαριστώ.
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Ευχαριστο ύμε πολύ τον κύριο Κ ύρκο γλου και γι α την π αρουσίαση και
για τα καλά λόγια. Και ανταποδίδουμ ε.
Πριν προχωρ ήσο υμε στην παρουσίαση το υ κυρίου Συνανίδη για
την RIS, μία μ ικρ ή παρέμβαση από την κυρ ία Κάιλα, Πρ οϊσταμ ένη της
Επιτελικής του Υπουργείου Ε ργασίας.
Δύο λόγια για το πώς βλέπει το Υπο υργείο τα Κέντρα
Κοινότητας. Κάπο ια νέα για τις στέγες υποστηρ ιζόμεν ης διαβίωσης,
για Ρομά.
Σας ακούμ ε.
Κα ΚΑ ΪΛΑ:
Ευχαριστώ πολύ. Κατ’ αρχήν, να πω ότι είμαι Προϊσταμέν η στην
Επιτελική Δομ ή του Τομ έα Κοιν ωνικής Α λληλεγγ ύης. Για τί το
Υπουργείο Εργασίας έχ ει τρεις επιτελικές δομ ές.
Σε συν έχεια αυτών που είπε ο κύριο ς Κύρκογ λο υ για το ΕΚΤ+,
να πούμε ότι είχα με την προ ηγο ύμενη βδομάδα μ ία συνάντηση στο
Υπουργείο με τον Γενικό Διευθ υντή της Γενικής Διεύθυν σης
Απασχόλησης, το ν κύριο Κό ρτε, ο οποίος μας είπε ότ ι στη ν έα
προγραμματική περίοδο το ΕΚΤ +, ειδικά για την Ε λλάδα, θα έχει έναν
πολύ α υξημένο πρ οϋπολογισμό.
Δηλαδή, περίπο υ α πό 4 δις που είναι τώρα, σε 5, 4. Α υτή είναι η
πρόταση, το υλάχιστον. Την ίδια στιγμ ή πο υ π ανευρωπαϊκά ο
προϋπολογισμός για το ΕΚΤ πέφ τει. Αυτό για εμ άς είναι πολύ
σημαντικό.
Επίσης, πολύ σημ αντικό είναι το ό τι ενοποιείται το Τ ΕΒΑ, το
ΦΕΑΤ, το πρόγραμ μα της επισιτιστικής βο ήθειας για το υς απόρους, μ ε
τις δράσεις το υ Ε ΚΤ. Θ εωρο ύμε ό τι, πράγματι, είναι αναπόσπαστο
κομμάτι.
Και εμείς ήδη σ το κοινωνικό εισό δημα αλληλεγγύης , έχουμ ε
ενσωμα τώσει το π ρόγραμμα του ΤΕ ΒΑ. Δηλαδή, ό λοι οι δικαιούχο ι
του ΚΕ Α, εφό σον το δηλώσο υν και το επιθυμο ύν, αυτόματα γίνονται
και δικαιο ύχο ι το υ ΤΕΒΑ.
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Επίσης, θα ήθ ελα ν α χαιρετίσω ιδιαίτερα μία θετική πρόθ εση που
υπάρχει στη Γενική Διεύθυν ση Απασχόλησης, στο πλαίσιο του ΕΚΤ+,
να χρησιμοποιήσο υν για την επισιτιστική βο ήθεια αυτό που επί χρόν ια
τώρα εμ είς προσπα θούσαμε να πείσο υμε την Ε υρωπαϊκή Επιτροπ ή.
Ότι πρέπει να χρησιμ οποιήσει, δηλαδ ή, την κάρ τα, κατά
αναλογία της κάρτας αλληλεγγύης που είχαμ ε εφαρμόσει στην
ανθρωπιστική κρίση και της prep a id τραπεζικ ής κά ρτας, μέσω της
οποίας δίνουμ ε το ήμισυ το υ Κ Ε Α. Και αυτό για τί θεωρο ύμ ε ό τι
πραγματικά η προπληρωμ ένη κάρτα δίνει ένα άλλο επίπεδο, μία άλλη
αξιοπρέπεια στον χ ρήστη.
Είναι ενδ εικτικό, ας πούμε, ότι από τους ωφελούμ ενους το υ
ΚΕΑ, πο υ είναι ακραία φτώχεια και που έχουν το δικαίωμα να πάρουν
το ΤΕΒ Α, μόνο 8 0% δηλώνει ότι θ έλει να το πάρει. Για εμάς, αυτό
έχει σημασία γιατί νομίζουμε ό τι απηχεί την αρνητική εικόν α που έχ ει
κάποιος άνθρωπος, έστω και στην ακραία φτώχεια για το να πάει να
στηθεί στην ο υρά και να πάρει τη σα κούλα με τα τρ όφιμα.
Κατά τα λοιπά κι επειδή ξέρο υμε ότι μέσα υπάρχ ουν στην
αίθουσα και φορείς, οι οποίοι και στο διάλειμμα με ρ ωτήσανε σχ ετικά,
να πούμε ότι τα Κ έντρα Κοινό τητας π άνε πάρα πολύ καλά. Ειδικά στην
Περιφέρ εια Αττικής, αλλά και πανελλαδικά.
Ότι αυτήν τη στιγμ ή, πανελλαδικά, από τα 241 Κέντρα, π ου είναι
ενταγμένα, τα 23 8 είναι σε πλήρη λειτουργία, εκτό ς τριών. Στην
Αττι κή είναι όλα σε λειτο υργία.
Τα Κέντρα Κοινό τητας για εμάς, το έχο υμε ξαναπεί, δεν είναι
μία απλή δράση συγχρηματοδο το ύμεν η. Είναι μία εμβληματική δράση,
διότι ο υσια στικά σηματοδο τεί τον ν έο τρόπο παροχής της κοιν ωνικής
προστασίας στο υς πολίτες και ιδ ιαίτερα στις ευάλωτε ς ο μάδες.
Ότι
μ έσω
το υ
ηλεκτρονικο ύ
συστήματος,
το
οποίο
διαχειρίζονται, δίν εται μία βοήθ εια, η οποία είναι από λυτα ισό τιμ η,
δίκαιη, χ ωρίς προσωπική παρέμβ αση, χωρίς ό λα αυτά που η
προσωπική
παρέμβαση
έχει
ως
παρελκόμενα,
δηλαδ ή,
την
ευνοι οκρα τία, την άδι κη κατανομ ή και τα λοιπά.
Δεν ξέρω αν θέλετε εδώ στην Α ττική να πο ύμε ότι αυτήν τη
στιγμ ή περίπο υ 6 7.00 άτομα έχο υν εγγραφεί στα διάφορα Κέν τρα
Κοινότητας, στο Μ ητρ ώο των ωφελούμενων .
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Έχουμ ε 35.000 τρ οποποιήσεις, δηλα δή, άτομα που π ηγ αίνουν να
αλλάξο υν τα στο ιχεία το υς. Και περίπου 75.0 00 ραντεβο ύ για
ψυχοκο ινωνική στήριξη.
Είναι πάρα πολύ μ εγάλα, πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα νούμερα.
Αναρτώνται κάθε μέρα και στο soci al Attica. Και είν αι πάρα πολύ
σημαντικό α υτό, ότι έχουμ ε αν ά πάσα στιγμή και από το
πληρο φοριακό των Κέν τρων Κοινό τητας, αλλά και από το so cial
Attica, μία πλήρ η εικόνα της δ ράσης.
Τι γίνεται, τώρα, στο μ έλλον. Έχ ει ήδ η σταλεί, μ ε χθεσινή
ημερο μηνία, μ ία κοινή επιστολή σε όλα τα Π ΕΠ της Ε ΥΣΕΚΤ και της
ΕΥΘΥ, η οποία α ναφέρεται στην επ έκταση, π αράταση και τα λοιπά
των δράσεων του θεματικού στόχο υ 9.
Έχουμ ε, λοιπόν, μ ία τριετή παράταση των Κέν τρων Κο ινότητας,
από όποια στιγμ ή λήγ ει η αρχική τριετία της λειτουργίας τους. Έχο υμ ε
μία αύξηση το υ πρ οσωπικού το υς, με τρεις βα σικο ύς άξο νες.
Το πρώτο είναι προσωπικό για Κ ΕΜ. Για Κ έντρα, δηλαδ ή,
Στήρι ξης Μ ετανα στών. Και προσωπικό για Ρομά, ακόμ η και στα
Κέντρα Κ οινότητας που στην αρχ ή δεν είχαν ζητήσει, δ εν είχαν
εκτιμ ήσει το μέγεθ ος των αναγκών κα ι δεν είχαν τέτοια παραρτήματα.
Το δεύτερο είναι η λειτο υργία Κ έντρων Στήριξης Οικογένειας
και Κ έντρ ων Ο λοκληρ ωμέν ης Φρ οντίδας για το υς Η λικιωμένο υς. Π ο υ
δεν είναι ουσιαστικά καινούριες δομ ές. Αλλά είναι προ σαρτήματα και
επεκτάσεις των υφιστάμεν ων Κέν τρων Κοινότητας.
Θα γίνουν σε όλη την Ε λλάδα 100 Κ έντρα Στήρ ιξης Οικογέν ειας
για το Παιδί και γ ια την Οικογέν εια. Και 150 Κέν τρα ΟΦΗΛΙ, στο υς
μεγάλο υς πληθυσμιακά δήμο υς. Στην Α ττική έχουμε 43 Κέντρα
Στήρι ξης Οικογένειας, σε ισάριθμους δήμο υς και 5 4 Κέν τρα ΟΦΗ ΛΙ.
Δε θα υπάρξει, σ’ αυτήν την κοιν ή επιστολή της ΕΥ Θ Υ και της
ΕΥΣΕΚΤ αναφέρεται ότι η διαδικασία που θα ακο λο υθηθ εί θα είναι μ ε
τροποποίηση των ενταγμέν ων πράξεων, ώστε να μην υπάρξει
καθυστέρ ηση στην αύξηση το υ προσωπικού.
Ήδη εμείς επεξεργ αζόμαστε και μία τροποποίηση της ΚΥΑ των
Κέντρ ων Κοινό τητας, ώστε σε κά θε τέτοια δομ ή να είναι πολύ
συγ κεκριμέν ες
οι
ειδικό τητες,
γιατί
θέλο υμε
εξειδ ικευμ ένο
επιστημονικό προ σωπικό.
Αυτά ως προς τα Κ έντρα Κοιν ότητας.
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Τριετής, επίσης, π αράταση προβ λέπ εται και για τα Κέντρα τα
ΚΗΦΗ, τα Κέν τρα Ημερ ήσιας Φρον τίδας Ηλικιωμέν ω ν, για τα ΚΔΗΦ ,
τα Κ έντρα Δημιο υργικής Διημ έρευσης και Ημ ερ ήσιας Φροντίδας των
ατόμων μ ε αναπηρία. Και για τους ξενών ες αστέγων. Υπνωτήρια,
δηλαδ ή και κέν τρα ημερ ήσιας φιλοξενίας.
Και μετά να πούμ ε για τη ΣΥ Δ. Η Σ ΥΔ είναι ένα θέμα που μας
έχει απασχο λήσει πάρα πολύ. Αυτήν τη στιγμ ή, έχ ει ήδ η στα λεί σε ό λα
τα ΠΕΠ και στην Ευρωπαϊκή Επιτρο πή η προτεινόμ εν η κατανομή για
νέες ΣΥ Δ.
Έχουμ ε, επίσης, περιλάβει σ’ α υτήν την πρότα ση και τη
χρηματοδ ότηση και των υφιστάμεν ων, με ένα ποσό . Τη διαφο ρά,
δηλαδ ή, ανάμεσα στο μ οναδιαίο κόστος που βγήκε από τη μελέτη που
είχε αναθέσει η Ε ΥΣΕΚΤ και στο κόστος που δίν ει ο ΕΟΠΥΥ για τον
κάθε ω φελο ύμενο, ως τρο φείο .
Αυτήν τη στιγμή, η ΚΥΑ της ΣΥΔ που τροποποιεί το θεσμικό
πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί κανείς να ιδρύσει και ν α λ ειτο υργ ήσει
ΣΥΔ είναι στο τελικό στάδιο της υπογ ραφής. Πιστεύο υμε ότι μέχρι την
επόμεν η βδομάδα θ α έχει τελειώσει.
Δύο βασικές αλλα γές. Πρώτον, ό τι δ εν είναι μόνο για άτομα με
νοητική υστέρ ηση, όπως μέχρ ι σήμ ερα, αλλά είναι γ ια όλο υς τους
ανθρώπους με ανα πηρίες, είτε είναι εκ γεν ετής, είτε είν αι επίκτητες.
Δεύτερο, πο λύ σημαντικό, ότι Σ ΥΔ γίνονται μόνο μ έσα στον
αστικό ι στό, για να υπάρχει κα λύτερη έν ταξη στην κοινό τητα και
ενσωμά τωση των ανθρώπων με αναπηρία. Δε θέλουμ ε νέα ιδρύμα τα.
Δε θ έλο υμ ε έστω και μικρά ιδρ ύματα εκτός των πόλεων.
Ωστόσο, υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις. Και το λέω αυτό, για
να μη φοβηθο ύν άνθρωποι, οι οποίοι είναι από φορείς που ήδη έχουν
κατασκευάσει ΣΥ Δ και περιμ ένουν τις άδειες.
Υπάρχουν μ εταβα τικές δια τάξεις για τις Σ ΥΔ που έχο υν
ανεγερθεί είτε με κοινο τικά είτε μ ε άλλα κονδύλια. Οπότε, δ ε θα
υπάρχει πρόβ λημα ως προς αυτό.
Επίσης, να πο ύμε ότι ήδη υπό διαμό ρφωση – ελπίζουμ ε μέχρ ι το
τέλος του μήνα να το τελειώσουμε – υπάρχουν δύο εθνικές
στρατηγι κές. Η μία είναι της αποϊδρυματοπ οίησης και η άλλη είναι της
αστεγίας. Π ου και στο πλαίσιο α υτό θα προγραμματίσο υμε καινο ύριες
δράσεις. Και θα π ροτείν ουμ ε, εν πάση περ ιπτώσει, τη χρηματοδ ότησή
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τους εί τε από τομεα κά είτε από περιφερ ειακά προγράμματα,
επιχειρ ησια κά προγράμματα.
Να πω, επίσ ης, για τους Ρομά, ότι η επιτελική μας συνεργασία
με την Ειδική Γραμματεία Ρομά και μ ε τα Περιφερ ειακά –
Επιχειρησιακά έχ ει διαμορ φώσει την εξειδίκευση για τις δρά σεις
Ρομά, που περιλαμ βάνεται και μέσα στο υλικό εδώ, του ΠΕΠ Α ττικής.
Και μάλιστα, δρούμε κ αι ως δικαιούχος διαφό ρων γενικών
δράσεων, όπως είν αι το he lpdesk, το νέο πληρο φορια κό σύστημα για
τους Ρο μά και τα λοιπά, υποκαθιστώντας την Γενική Γραμματεία, που
δεν έχ ει αυτήν τη δ υνατό τητα.
Και τέλος, να πο ύμε ότι σε συν ερ γασία με την Π εριφέρ εια
Αττι κής, θα στήσουμε, έχουμε ήδ η προχωρήσει αρκετά, κυρίως το
επιχειρ ησια κό κα ι η Περιφέρεια, στο στήσιμ ο μιας δομής
ψυχοκο ινωνικής στήριξης των ανθρ ώπων στις πυρόπληκτες περιοχές
της Α ττικής.
Που θεωρ ούμ ε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαν τικό, γιατί η
ψυχοκο ινωνική στήριξη δεν είναι για τον ένα μήνα μετά την πυρκαγιά,
είναι για όλο το διάστημα που έρχ εται. Είναι για το διάστημα που τα
παιδιά πηγαίνουν στο σχο λείο και έχο υν ανάγκη ιδιαίτερ ης στήριξης.
Και γενικό τερα, είναι ένα έργο, το οποίο πιστεύο υμ ε ότι είναι
πολύ άμεσης ανάγκης και πο λύ μ εγάλης προτεραιότητας.
Καταλήγ οντας, θ έλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το ΠΕ Π
Αττι κής, τους συν αδέλφους όλο υς, την Π εριφέρ εια. Γιατί πραγματικά,
έχουμ ε μία εξαιρετική συνεργασία. Και πιστεύω ότι κάνουμ ε πολύ
σημαντικά πράγματα.
Και νομίζω ότι δεν το πιστεύω μόνο εγώ, αλλά το πιστεύουν και
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και γενικά όλοι οι φορ είς με τους οποίους
συν εργαζόμαστε.
Ευχαριστώ.
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Ευχαριστο ύμε πο λύ την κυρία Κάιλα, με τον βομβαρ δισμό δράσεων,
πόρων και λοιπά. Ελπίζουμ ε να κατα φέρο υμε να τα χρηματοδοτήσουμ ε
από το ΠΕΠ, γιατί αρχίζει και στενεύει λίγο το περιθώριο με τις
επεκτάσεις. Θα τα δούμε.

4η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

74

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πορεία Υ λοποίησης Περιφερεια κής Σ τρατηγικής Έξυπν ης
Εξειδίκευσης
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Ωραία, προχωράμε στην επόμ ενη παρουσία ση, για τ ην Περιφερεια κή
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδ ίκευσης. Ο κύριος Σ υνανίδης, στέλεχος της
Μονάδας Α της Διαχειριστικής Αρχ ής.
Κος ΣΥΝΑΝΙΔΗΣ :
Καλησπέρα σας, λοιπόν. Θα δο ύμ ε αρκετά σύντο μ α την πορεία
υλοποί ησης της Περιφερ ειακής Σ τρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης γι α
την Περι φέρ εια Α ττικής.
Μια σύν τομ η εισαγωγή, για να σα ς βάλω στο κλίμα. Η RIS,
λοιπόν, αποτέλεσε την κανονιστική υποχρέωση της εθ νικής, α λλά και
των περιφερεια κών στρατηγικών, έρευνας, καινο το μίας, για την
έξυπν η εξειδ ίκευση.
Και επικεντρ ώνεται η δρασ τηριότητα σε τρία πεδία εξειδ ίκευσης,
τα οποία ειδικά έχουν πολύ μ εγάλο παράθυρο ευκαιρίας για την
εθνική, που είναι η δημιουργική οικονομία, η γαλάζια οικονομία και η
βιώσιμ η οικονομία των αναγκών.
Σε περιφερ ειακό, λοιπόν, επίπεδο , έχουν προ σδιοριστεί, σ τα
πλαίσια αυτά, τρία πεδία στα οποία θα δοθεί προτεραιότητα. Και
αναμένεται να έχο υν, βέβαια, μεγάλη συμμ ετοχή στη μεγέθυν ση της
Περιφέρ ειας, οικον ομικά.
Τα τρία πεδία αυτά είναι ο το υρισμός , ο πολιτισμός , το ένα
πεδίο. Η αγροδιατρ οφή και η περιβαν τολογικ ή τεχν ολογία.
Αυτά, λο ιπόν, οι κατευθ υντήριες γρ αμμές της RIS 3 για την
Περιφέρ εια Α ττικής, η οποία πρακτικά, όλο αυτό το σύστημα της
καινοτομ ίας διακυβερνάται σε δ ύο επ ίπεδα.
Στο επιτελικό επίπ εδο, που α φορά τη χάραξη πολιτικής και λήψη
αποφάσεων. Και τ ο εκτελεστικό επίπ εδο, που αφορά την τεκμ ηρίωση,
τον συντονισμό κα ι την εφαρμογή της διαμορφωθ είσας π ολιτικής.
Στο επιτελικό, λο ιπόν, επίπεδο. Το επίπεδο αυτό περιλαμβάνει τα
όργανα διοίκησης της Π εριφέρειας, φυσικά, τα ο ποία είναι ο
Περιφερ ειάρχης κα ι το Π εριφερ ειακό Συμβο ύλιο , προφα νώς.
Τα παραπάνω όργανα, όμως, συνεπικουρ ούν ται από το
συμβο υλευτικό ό ρ γανο, το οποίο είναι το ΠΣΕ Κ, το Περιφερ ειακό
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Συμβο ύλιο Έρευνας και Καινοτομίας Αττικής. Πάρα πολύ σημαντικό
Συμβο ύλιο.
Μία διαφάνεια για το Συμ βούλιο, λ ο ιπόν, αυτό. Τ ο Π ΣΕΚ ήδ η
έχει συσταθεί από τον Δεκέμβρ ιο του 201 6 και ήδ η έχει δ είξει μία
πολύ πλο ύσια δρά ση, η οποία πολύ συνοπτικά επικεν τρώνεται, έχ ει
συν εδριάσει πολλές για να δώσει κατευθύν σεις για όλες τις δράσεις
της R IS 3, πο υ θα δείτε παρακάτω.
Και έχει αναλάβει και πρωτοβο υλίες για τη διερ εύνηση της
ετοιμ ότητας των δικαιούχ ων στη συμ μετοχ ή σε σχ εδιαζόμενες δ ράσεις.
Συμμετοχ ή σε επ ίπεδο οργάνωσης και παρουσιάσεων σε διάφορα
σχετικά συν έδρια. Ενδεικτικά, είναι δύο – τρία από αυτά, πο υ σας
βάζω.
Και επίσης, έχει αναλάβει έντον η δράση επικοιν ωνίας και
ανταλλαγής απόψεων μετα ξύ των ΠΣ ΕΚ των υπολοίπων Περιφερ ειών
Αττι κής. Και εκεί έχει έναν πολύ σημ αντικό ρ όλο l eader , θα έλεγα.
Σε εκτελεστικό, λοιπόν, επίπεδο, η RI S 3 συνδέει μικρ ές,
μεσαίες και μ εγ άλ ες επιχ ειρ ήσεις . Ενθαρρύνει την πολυεπίπεδη
διακυβ έρν ηση. Κα ι βοηθά τη δημιουργία ενός κοινωνικού κεφα λαίου
δημιο υργίας εν τός της Π εριφέρ ειας.
Συντον ιστικό όργ ανο παρακολούθ ησης της RIS 3 είναι το
ΚΕΚΠΑ. Θα το δείτε παρακάτω. Φυσικά, το Κέν τρ ο Στρατηγικο ύ
Σχεδιασμο ύ της Περιφέρ ειας Α ττικής. Μπορείτε να δείτε το
Στρατηγικό Σχέδ ιο της Α ττικής 2 014 -2020 στην ιστο σελίδα της
Περιφέρ ειας, που είναι ο μπούσουλας για όλα αυτά.
Οι φορ είς διαχείρ ισης. Σ το επίπεδο των φορ έων δια χείρισης
έχουμ ε ήδ η την Γενική Γραμματε ία Έρευνας, Τεχν ολογίας. Πολύ
σύν τομα τον ΕΦ Ε ΠΑΕ. Και φυσικά, η Ειδική Υπ ηρεσία της Α ττικής
2014-2020 .
Και οι φορ είς υλο ποίησης είναι οι μ ικρομ εσαίες επιχειρήσεις σε
ανώτατα ιδρ ύματα, ερευνητικοί φορείς της Π εριφέρ ειας και λοιπά.
Σε εκτελεστικό επίπεδο, λ οιπόν, το Κ ΕΚΠΑ, έχει ήδη εκδοθεί η
απόφαση ένταξής του για τη χρ ηματο δότησή το υ, από τις 15 Οκτώβρ η.
Και ουσιαστικά, θα αρχίσει να λειτο υργεί στις καινούριες
εγκαταστάσεις, νο μίζω στο Παλαιό Φ άληρο, πο λύ σύντο μα.
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Έχει ήδη οριστεί ενδιάμεσος φο ρέας διαχεί ρισης για την
Περιφέρ εια για τη RIS 3, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας, από τα τέλη Ιο υνίο υ του ’18.
Και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ο ρισμο ύ το υ ΕΦ ΕΠ ΑΕ. Είναι
στο στάδιο αξιολόγησης. Μ ε
ολοκλήρωση της
διαδικασίας
αξιολόγ ησης το υ Ε ΦΕΠΑΕ στο τ έλος του τρ έχοντος μήν α.
Ειδικά για τον ΕΦΕΠΑΕ, περιμ έναμε το σχετικό ΦΕΚ, που
καθορίζει τις επιλέξιμ ες λειτο υργικές δαπάνες του, το οποίο έχει ήδη
εκδοθ εί, από 18 Ο κτώβρη.
Οπότε μπορ ούμ ε ν α προχωρήσουμ ε ά μεσα στον ορισμό το υ σαν
ενδιάμεσο φορ έα διαχείρι σης, που είναι πολύ σημαντικός, επίσης,
όπως η Γενική Γρα μματεία Έρ ευνας και Τεχνολογίας.
Και πολύ συνοπ τικά, ο ΕΦΕΠ ΑΕ θ α χειρίζεται δράσεις στον
άξονα προτεραιό τητας 2, 3 και 9, μ ε κατ’ αρχ ήν εκτίμ ηση αυτών των
προϋπολογισμών.
Τώρα, ας μπούμ ε στις δράσ εις R IS 3 για την Π εριφέρεια
Αττι κής. Εν γέν ει, οι δράσεις RI S 3 υλοποιο ύνται στο υς άξονες
προτεραιό τητας της Α ττικής 1, 3, 8 και 9. Έ ως σήμ ερα, έχ ουν
ενεργοποιηθεί δρά σεις στο υς κυρίους άξονες πο υ μας εν διαφέρο υν, τον
1 και τον 3.
Πολύ γενικά, σε δ ύο κα τ ηγορ ίες της δράσεις RIS 3 σχ ετικά με
τις υποδομ ές και τις δράσεις σχετικά με την απευθείας ενίσχ υση των
μικρομ εσαίων επιχ ειρήσεων.
Όταν λέμ ε υποδομ ές, ενν οούμ ε πάντα υποδομ ές, οι οπ οίες έχο υν
να κάνουν μ ε την ενίσχ υση καινο τομίας πάντα στις μικρομ εσαίες
επιχειρ ήσεις. Και όχι υποδομ ές για τις υποδομές.
Στις υποδομ ές, λοιπόν, ήδη έχ ει διευρυνθεί ο ρό λος των ΑΕΙ και
ερευνητι κών κέντρ ων στην υλοποίηση των πολιτικών της έρευνας και
καινοτομ ίας για την RIS 3.
Πάλι γενικά, να σας πω ότι αφορά τα Ανώτατα Ε κπ αιδευτ ικά
Ιδρύματα της Περιφέρ ειας. Εδώ έχο υμε έναν κατά λογο με αυτο ύς, από
το ΕΚ ΠΑ, το Μ ετσόβιο Πολυτεχν είο και λοιπά. Κ αι ερευν ητικά
κέν τρα, όπως είναι το Αθ ηνά, ΕΛΚΕ ΘΕ, ΕΚΕ ΔΕ και τα λοιπά.
Αυτή είναι η πρώτη δράση, που αφορ ά τον άξονα προτεραιότητας
1, τη δ ημιο υργία υποδομών. Εδώ, θ α έχο υμε μία πρό σκληση που ο
εκτιμώμ ενος προϋπ ολογισμ ός θα είναι μέχρι 12 εκατομμ ύρια ευρώ.
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Και ήδ η έχο υμε προχωρήσει στη δια δικασία χαρ τογράφησης και
τεκμηρ ίωσης αναγκών για υποδομές έρευνας, η οποία τελείωσε τον
Δεκέμβ ρη του ’1 7. Και σ’ αυτήν τη διερεύν ηση μας έχ ουν υποβ ληθ εί
προτάσεις από ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα, προϋπ ολογισμ ού 38
εκατομμυρ ίων.
Έχει ήδ η ολοκληρ ωθεί η διαβο ύλευση με την Ε υρωπαϊκή Ένωση,
σχετικά μ ε την αναγκαιότητα και τη στρατηγική ενίσχ υσης των
υποδομών έρευνας.
Γιατί, όπως σας είπα, έχει τεράστια σημασία να τεκμ αίρεται η
σχέση ενίσχυσης τελικά των μικρ ομεσαίων επιχειρ ήσεων. Γιατί αυτός
είναι ο βασικός στόχος της Περ ιφέρειας εδώ.
Και προετοιμάζο υμε, λοιπόν, τώρα, τη δ ημοσίευση της σχετικής
πρόσκλησης πο υ θ α βγει το αργό τερ ο μέσα στο πρώτο τρίμ ηνο του
2019. Εδ ώ, ο φορέας διαχείρισης είν αι η ίδια η Περιφέρεια, η Ε ΥΔΕ Π
Αττι κής 2014 – 20 20.
Επόμενο έργο, πο υ έχει να κάνει μ ε τις υποδομ ές, είναι ένα έργο
phasing, από την προηγο ύμεν η περίοδο, πο υ έχ ει ν α κάνει με το
Μπενάκειο Φ υτοπα θολογικό Ινστιτούτο στην Κ ηφισιά.
Ήδη αυτό το έργο έχει υλοποιηθεί, επειδ ή είναι phasi ng, έχει
υλοποι ηθεί σε ποσοστό 95 %. Και είν αι πάρα πολύ σημα ντικό , γιατί το
Μπενάκειο δραστηριοποιείται στην α ντιμετώπιση σύγχρ ονων αναγκών
και απαιτήσεων το υ γεωργ ικο ύ τομέα .
Και υλοποιεί προγράμματα και της Γενικής Γρα μματείας
Έρευνας και Τεχ νολογίας, ιδιωτικά προγράμματα του Υπο υργείου
Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμ ων, όπως και πρ ογράμματα της
Ευρωπαϊκής Έν ωσης.
Οπότε, αυτή είναι η δεύτερη, λοιπ όν , δράση, που α φορά τις
υποδομές και τα ερευν ητικά κέν τρα για τη RIS 3. Σ το τέλος, θα σας
δείξο υμε και ένα β ίντεο για α υτό .
Η άλλη, λοιπόν, κατηγορία, έχ ει να κάνει με τις δράσεις
ενίσχ υσης των μικρομεσαίων επιχ ειρ ήσεων απευθείας. Πρώτη δρά ση,
λοιπόν, είνα ι η προώθηση της επιχειρ ηματικότητας, μέσω της
δημιο υργίας
συνεργατικών
σχ ηματισμών,
καιν οτομίας
στην
Περιφέρ εια μας, δ ηλαδ ή, τα cl usters.
Εδώ, ο φορέας διαχείρισης θα είναι ο ΕΦΕΠΑΕ. Ο
προϋπολογισμός της δράσης είναι 6, 6 εκα τομμ ύρια. Α φορά την άξονα
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προτεραιό τητας 3, τον θεματικό στόχο 3 και την επενδυτική
προτεραιό τητα 3Α, την προώθ ηση, δ ηλαδ ή, της επιχειρ ηματικότητας,
ιδίως στην διευκό λυν ση της ο ικον ο μικής εκμ ετάλλευσης ν έων ιδεών
και τη στήριξη της δημιο υργίας νέων επιχειρ ήσεων, μ εταξύ άλλων και
φυτώρι ων επιχ ειρήσεων.
Σ’ αυτήν τη φάση, έχο υμε εκδ ώσει ήδη σχ ετική πρόσκληση, στο
τέλος του Σεπτέμ βρη του ’18. Κα ι κατα ληκτική ημ ερομην ία και
υποδοχή των προ τάσεων είναι 11 Γεν άρη το υ 20 19.
Στη συν έχεια, έχο υμε την αναβάθμιση των μικρών και μεσαίων
επιχειρ ήσεω ν και την ανάπτυξη των ικανοτήτων το υς στις νέες αγορ ές.
Και εδώ ο φορέας διαχείρισης θα είναι ο ΕΦΕΠ ΑΕ. Ο εκτιμ ώμενος
προϋπολογισμός της δράσης είναι περ ίπου 10 εκα τομμ ύρ ια.
Αφορά, λοιπόν, πά λι τον άξονα προτεραι ότητας 3, τον θεματικό
στόχο 3 και την επ ε νδυτική προτεραιότητα 3D , που αφο ρά τη στήρ ιξη
της ικανό τητας των μικρομεσαίων επιχειρ ήσεων. Αν απτύσσονται σε
περιφερεια κές, εθ νικές και διεθνείς αγορές. Και να συμμ ετέχο υν σε
διαδικασίες καινο τομίας.
Εδώ υπάρχει μ ία ιδιαιτερότητα. Θα χρησιμοποιήσουμε τα
δεδομένα π λήθο υς έργων ανά Π εριφερεια κή Ενότητα Αττικής -μόνο
στην Α ττική, βέβαια - που αφορο ύν το υς Κ ΑΔ των έργων πο υ
υπέβαλλαν το 20 16 την αντίστοιχ η δράση το υ Ε Π ΑνΕ Κ και δ ε
συμπερ ιλήφθ ηκαν στο υς κατα λόγους προσωρινών δικα ιούχων. Οπό τε,
θα έχουμ ε μία δεξα μενή, ήδ η, για να πάρουμε προ τάσεις από εκεί.
Είμαστε στη φάση της προ ετοιμασία ς της σχετικής πρό σκλησης.
Περιμ ένουμ ε την ο λοκλήρωση, στο τέλος το υ μ ήνα, το υ ΕΦ ΕΠΑΕ, με
τον ορισμ ό το υ σαν ενδιάμεσος φορέας. Οπό τε, είναι η πρώτη
προτεραιό τητα και προβλέπο υμ ε ό τι το πρώτο τρίμ ην ο του ’19 θα
έχουμ ε προχωρ ήσει στη σχ ετική πρόσκληση.
Ακο λούθ ως είναι η ενίσχ υση των μικρ ομεσαίων επιχ ειρήσεων γ ια
ερευνητι κά έργα τεχνολογ ικής ανάπτυξης και καιν οτομίας στο υς
τομείς το υρισμο ύ, πολιτισμού. Είναι, όπως είπαμε, έν α από τ α τρία
πεδία, τα οποία υπάρχει η στρατηγική της Π εριφέρ ειας, όσον αφορά
την RIS 3.
Εδώ, λοιπόν, ο φο ρέας διαχείρισης θα είναι η Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχ νολογίας. Εκτιμώμενος προϋπο λογισμός, θα είναι
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μεταξύ 2 και 3 εκατομμυρ ίων ευρώ. Αφορά τον άξο να προτεραιό τητας
1 και την επενδυτική προ τεραιό τητα 1Β.
Προβλέπεται πάλι μαζί με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας στην προετοιμασία της σχετικής πρόσκλησης, για να
δημοσιευτεί το αργότερο το δ εύτερο τρίμηνο το υ ’19.
Στα ίδια πλαίσια, ακριβώς το ίδιο με την τεχνολογική ανάπτυξη
και καιν οτομία στους τομείς της περιβαντολογικής τεχνολογίας, ένα
δεύτερο πεδίο πο υ αφορά την RIS 3 της Περ ιφέρειας.
Η
περιβαντο λογική
τεχν ολογία,
που
όλα
αυτά
είναι
αποτελέσματα των αναγκών από τις δράσεις επιχειρημα τι κής
ανακάλυψ ης που έχουμε ήδ η κάνει. Πάλι εδώ ο προ ϋπ ολογισμ ός ήταν
2-3 εκα τομμ ύρια. Πάλι ο φορέα ς διαχείρισης είναι η Γενική
Γραμματεία Έρευν ας και Τεχνο λογίας .
Και πάλι το χρο νοδιάγραμμα, επειδή είναι συναφής με την
προηγούμ εν η, έτσι και αλλιώς, δράση, ε ίναι το δεύτερ ο τρίμ ηνο το υ
2019.
Και το τρίτο πεδίο, αντίστοιχα, η δράση πο υ αφορά την
τεχνο λογική
ανά πτυξη
και
καινοτομία
στο υς
τομείς
το υ
αγροδιατροφικο ύ συμπλέγμα τος.
Πάλι φορέας δ ιαχείρισης η ΓΓΕΤ, 2 έως 3 εκατομμ ύρια ευρ ώ ο
προϋπολογισμός. Πάλι η πρ όσκληση θα βγει το δ εύτερο τρίμ ηνο το υ
2019.
Ακο λούθ ως, έχουμε την δράση της ενίσχ υσης πρωτοβουλιών
μικρομ εσαίων επ ιχειρ ήσεων για την ανάπτυξη έρευνας και
καινοτομ ίας, τα λεγόμενα, γνωστά κο υπόνια καινο τομία ς.
Εδώ ο φο ρέας δ ιαχείρισης θα είναι η Γενική Γρ αμματεία
Έρευνας και Τεχν ολογίας. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός είναι 1,5
εκατομμύρ ιο.
Αν και το χρονοδιάγραμμα είναι να ξεκινήσει αμέσως το 20 19,
το πρώτο τρίμην ο, ακόμα κοιτάμ ε κάποιες παραμέτρο υς, πώς θα βγει
αυτή η δράση για τα κουπόνια. Και μάλιστα, κ άποιες παραμέτρο υς που
έχουν να κάνο υν μ ε την αξιολόγηση των αποτελεσμά των αντίστοιχων
δράσεων το υ προηγούμενο υ ΕΣ ΠΑ.
Συναφές μ’ αυτό, όμως, είναι και η άλλη δράση, πο υ έχει να
κάνει μ ε τα κο υπόνια διανοητικής ιδιο κτησίας στις λεγόμ ενες
πατέντες.
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Εδώ, πάλι, ο προ ϋπολογισμός θα είναι 1,5 εκατομ μ ύριο. Θα
προχωρήσει πάλι με φορέα διαχείρ ισης τη Γεν ική Γραμμ ατεία Έρευνας
και Τεχν ολογίας. Είναι λίγο πιο ώριμη η δράση αυτή. Και σίγουρα θα
βγει μέσα στο πρώτο τρ ίμηνο το υ 201 9, αν όχι νωρίτερα.
Τώρα, αυτές ήταν β ασικά οι δράσεις στον άξονα προ τερ αιότητας
1 και 3, πο υ α φορ ούν τη RI S και τις προγραμματίζουμε στο αμέσως
επόμενο χρ ονικό διάστημα.
Κλείν οντας, θα σας παρουσιάσω πο λύ σύντομα λίγα πράγματα
για τη συνοπ τική παρουσίαση των προτεινόμεν ων αλλαγών, στα
πλαίσια της αναθεώρησης. Εδ ώ ουσιαστικά έχο υμε κά ποιες αλλαγές
στη χρηματοδότηση των δράσεων R IS 3, όσον αφορά τον άξονα 1,
κυρί ως.
Πρακτικά, στον άξονα 3 έχο υμε να κάνουμ ε μόνο με την
ολοκλήρωση της εκχώρ ησης προς την ΕΥΔ ΕΠ ΑνΕΚ, στο πλαίσιο το υ
ΤΕΠΙΧ 2, μ ε στό χο την ενίσχ υση των ΜΜΕ της Π εριφέρ ειας , πο υ
αφορά περισσότερ ο δείκτες υλοποίησης.
Η κυριό τερη αλλαγή είναι ότι μεταφέρο υμε πόρο υς από την
επενδυτι κή προτεραιότητα 1Β στην επενδ υτική προ τεραιό τητα 1Α .
Αυξάνεται η 1 Α από 3 εκατομμ ύρια σε 10 εκατομ μύρια, ούτως ώστε
να μεταφέρο υμε π όρους για τις υπο δομές των ερ ευν ητικών κέντρ ων
που έχουν άμεση σχέση μ ε τη χρ ηματοδό τηση για την μ ετα φορά
τεχνογνωσίας στις μικρομ εσαίες επιχειρήσεις της Π εριφέρειας.
Ουσια στικά, εδώ κλείν ει η σύν τομ η π αρουσίασή μας για τη RIS 3.
Και θα σας δείξουμε τώρα ένα μικρό βίντεο για τις υποδομές της
RIS3, όπως έγιναν στο Μπενάκειο Ίδρ υμα.
ΠΡΟΒΟΛ Η ΒΙΝ Τ ΕΟ
Κος ΣΥΝΑΝΙΔΗΣ :
Ευχαριστο ύμε πο λύ για την παρακολούθηση των δ ράσεων.
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Ευχαριστο ύμε το ν κύριο Συνανίδ η. Και πριν περάσουμ ε στ ην
παρουσίαση για την πορεία του ΠΕΣ ΔΑ, μία σύντομη παρέμβαση της
κυρίας Σπ ηλιώτη, Προϊσταμέν η της Διεύθυν σης Σ χ εδιασμο ύ και
Προγραμματισμο ύ της ΓΓΕΤ, για θέμ ατα της RIS.
Κα ΣΠΗ ΛΙ ΩΤΗ:
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Ευχαριστώ πάρα πολ ύ για αυτήν την μικρ ή παρεμβο λή στην ημ ερ ήσια
διάταξη.
Αλλά νομίζ ω ότι, όπως έδειξε και ο κύριος Συνανίδ ης, επειδ ή η
Αττι κή είναι η Π εριφέρ εια εκείνη, στην οποία είναι εγ κατεστημ ένοι ο ι
περισσό τερ οι φορ είς έρευνας και τεχνο λογικής ανά πτυξης και τα
πανεπιστήμ ια, αλλά και οι επιχειρήσεις που καινοτομ ο ύν, πιστε ύω ό τι
είναι ενδ ιαφέρ ον γ ια την Επιτροπ ή και για την ΕΥ ΔΕΠ να πάρει μια
εικόνα για το ποιες είναι οι επιδ όσεις των φορέων της Αττικής σε
εθνικό επίπεδο, σε ό,τι αφο ρά τον θ εμ ατικό στό χο.
Πρακτικά δηλαδή, ποιες είναι οι επιδόσεις των φορ έων της
Περιφέρ ειας Αττικής στην επενδ υτική προτεραιότητα 1 Α και 1 Β το υ
ΕΠΑνΕΚ.
Ας δούμ ε, λοιπόν, σήμ ερα, με ημ ερο μηνία αναφοράς τις 2/11/18
ποιες είναι οι εντά ξεις. Έχο υμ ε ήδ η εντάξει συνο λικά δ ημόσια δαπάνη
ύψους πάνω από 170 εκα τομμ ύρια ευρ ώ για φορ είς που είναι
εγκατεστημ ένοι εν τός της Π εριφέρειας Αττικής.
Από αυτές, 60 περίπου εκατο μμύρια α φορο ύν υποδομ ές,
επενδυτι κή προ τερ αιότητα 1Α και 1 10,5 περίπο υ εκατομμύρια ευρώ
επενδυτι κή προ τερ αιότητα 1Β.
Αντίστοιχα, έχο υν ήδ η πραγματοπο ιηθεί πληρωμ ές ύψους 35
εκατομμυρ ίων ευρ ώ . 17,5 και 17,5 π ερίπου ισοκα τανεμ ημέν ες στις δ ύο
επενδυτι κές προ τεραιότητες.
Να πούμε εδώ ότι δεν είναι όλες κα ταχωρημέν ες στο Ο ΠΣ, γιατί
οι περισσό τερ ες α φορο ύν προχρ ημα τοδοτήσεις ερευν ητικών φορέων
και όχι πιστοποιημ ένες δαπάνες, ούτε δαπάνες για τις ο ποίες υπάρχο υν
εγγυητι κές επιστολές από επιχειρ ήσεις.
Να δούμε τις δ ύο μεγαλύτερες δρά σεις εν ίσχ υσης ερ ευν ητικών
υποδομών και ερευνητικών φορέων στην επενδ υτική προτεραιό τητα 1Α
του ΕΠΑνΕ Κ.
Κατ’ αρχήν , όπ ως ίσως θα ξέρ ετε, υπάρχει το πολυετές
χρηματοδ οτι κό σχ έδιο ενίσχ υσης ερευν ητικών υποδο μών σε εθνικό
επίπεδο. Εδώ, η Π εριφέρεια Α ττικής έχει καταφέρ ει ν α προσελκύσει ,
να χρηματοδοτηθεί με το 59% περίπου της συνολικής δημ όσιας
δαπάνης, η οποία ήδη έχ ει ενταχθεί στο πρόγραμμα, μέχρ ι τις 2/1 1/18.
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Έχουν εγκρι θ εί 28 ερευνητικές υποδ ομές, από τις οποίες έχο υν
ήδη εν ταχθεί 24. Και μ έχρι το τέλος του μήνα ελπίζουμε ότι θα
ενταχθο ύν και ο ι υπόλοιπες 4.
Σε ό,τι αφορά τώρ α τους τομ είς προτεραιότητας, πρώτο ς έρχεται
από πλευράς χρ ημ ατοδότησης ο τομ έας υγεία και φάρμ ακ α. Ακο λο υθεί
το περιβάλλον και η βιώσιμ η ανάπτυξη και λίγο πιο κά τω είναι και ο
τομέας των υλικών . Λίγο μικρό τερ η χ ρηματοδ ότηση.
Πριν περάσο υμε στη δ εύτερη μ εγάλη δράση μας, που α φορά την
ενίσχ υση των ερευν ητικών φορέων για την εν αρμόνιση της
στρατηγι κών τους με την εθνική στρ ατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, θα
ήθελα να πω δυο λόγια για την εξαιρετική συνεργασία που έχο υμ ε μ ε
την ΕΥ ΔΕΠ Αττικής, σε ό, τι αφορά τις ερ ευνητικές υπ οδομές και τη
δράση που σχεδιά ζεται για να καλυφθεί από το Π ΕΠ Αττικής για τις
ερευνητι κές υποδ ομές, για την ο ποία έχουμ ε εκφράσει σύμ φων η
γνώμη.
Κατανοούμ ε τη μεγάλη ανάγκη πο υ υπάρχει στην Περιφέρεια για
ανάπτυξη ερ ευν ητικών υποδομ ών π ρος όφελος των μικρομ εσαίων
επιχειρ ήσεων.
Και θα είμαστε σε συνεργασία με την Περιφέρεια, προ κειμ ένο υ
να είμαστε σίγο υροι ότι δ ε θα υπάρξουν διπ λοχρ ηματοδο τήσεις
ερευνητι κών υποδ ομών από το περιφερ ειακό Πρόγραμ μα και από το
εθνικό ταυτόχρονα .
Και αυτό μπορ εί ν α γίνει με την κα λή ανταλλαγή πληρ οφοριών.
Να δούμ ε δ ηλαδ ή ότι ο ι υποδομές ο ι οποίες θα εν ταχθού ν στο ΠΕΠ
δεν αποτελούν υποδομές που ήδη χρηματοδ οτο ύνται μέσα από το
ΕΠΑνΕΚ. Ή, επίσης, να διαπιστώσο υμε ότι μπορεί να είναι μ εν ο ι
υποδομές ο ι ίδιες, αλλά οι επιλέξιμες δαπάνες θα είναι διαφορετικές.
Και έχο υμ ε ένα τέτοιο παράδειγμα ήδη, σε ό,τι αφορά τ ο κτήριο
του Α στεροσκοπείου Αθηνών , το οποίο χρηματοδ οτείται, το μ εν
κτήριο από το Π ΕΠ, αλλά οι λειτουργικές δαπάνες μίας μεγάλης
υποδομής, πο υ αφορά το σεισμο λογικό δίκτυο το εθνικό, η Χέλπος,
δεν κα λύπτει κτηριακά.
Άρα, εμείς ερχόμ αστε από το εθνικό σκέ λος να κα λύψουμε τη
δικτύω ση και τις λειτο υργικές δαπάνες για όλους το υς φορ είς που
συμμ ετέχο υν στο δίκτυο αυτό, πο υ εδώ συμπεριλαμ βάνεται και το
Αστεροσκοπείο. Ε νώ, η Π εριφέρ εια καλύπτει τα κτηρια κά τους.
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Τώρα, όπως μπορείτε να δείτε εδώ, σ’ αυτήν τη δια φάνεια, σ’
αυτό το διάγραμμα και στο πρόγραμμα που ονομάζεται ΚΡΗΠΙΣ, που
είναι η στρα τηγ ική ανάπτυξης των ερευν ητικών φορέων πο υ
εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, η
Περιφέρ εια της Α ττικής λαμβάν ει τη μερίδα του λέον τος, με περ ίπο υ
51% της συνο λικής δημόσιας δαπάνης της δρά σης.
Και ας περάσουμ ε τώρα στην επενδυτική προτεραιό τητα 1Β,
όπου εδώ, όπως είπαμε, στο «Ερ ευν ώ, Δημιουργώ, Κα ινοτομώ», πο υ
είναι η εμβ λημα τική πρωτοβο υλία της Γενικής Γραμμ ατείας Έρευνας
και της Ε ΔΥΕ ΕΤ Α Κ, πο υ διαχ ειρίζεται τη δρά ση.
Εδώ, η Α ττική περίπου κερδίζ ει το 34% της δ ημό σιας δαπάνης
της δρά σης. Το σύνολο των εντάξεων μέχρι στιγμ ής φτάνει τα 105,7
εκατομμύρ ια ευρώ. Πρωταγωνιστεί η Αττική.
Σ’ αυτήν την δρ άση, η δ ημό σια δαπάνη αφορά κυρίως τους
τομείς πάλι της υγείας και φάρμακα των τεχνο λογιών πληροφορικής
και επικοιν ωνιών, αλλά και τον τομέα πολιτισμός, τουρισμός και
δημιο υργική βιομ ηχανία. Και στη συνέχεια α κο λουθο ύν οι υπόλο ιποι
τομείς προ τεραιότητες της εθνικής R IS.
Επίκειται η προ κήρυξη – πρόσκληση του δ εύτερου κύκλο υ της
δράσης
α υτής,
ερευνώ,
δημ ιουργώ,
καινο τομ ώ.
Έχει
ήδη
προδημοσιευθεί και μπορείτε να τη βρ είτε στο sit e της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας.
Εκτός από τις τρεις παρεμβάσεις, π ου υπήρχαν και στον πρώτο
κύκλο, προστίθ εται και μ ία τέτα ρ τη παρέμβαση, που αφο ρά τη
σφραγίδα αριστείας, seal of exc ellenc y για τις μικρομ εσαίες
επιχειρ ήσεις.
Τι είναι αυτό; Είν αι μικρομ εσαίες επιχειρήσεις πο υ συμμετείχαν
στο πρόγραμμα SME instr u ments , η δράση το υ Ορ ίζοντα 202 0, που
αφορά τις μικρομεσαίες επιχ ει ρήσεις για εκπόνηση μ ελετών, α λλά κα ι
επενδύσεων καινο τομικών.
Οι προτάσεις, λο ιπόν, που έχ ουν υποβληθεί από ελληνικές
επιχειρ ήσεις, που έχουν υποβ ληθ εί στον Ορ ίζοντα, π ου πέρασαν το
κατώ φλι βαθμο λο γίας, αλλά που οι πόροι το υ Ορίζοντα δεν
επαρκούσαν για τ η χρ ηματοδ ότησή το υς, μπορο ύν ν α υποβάλλουν
πρόταση και χωρίς αξιολόγ ηση να χρ ηματοδο τηθούν από το ΕΠΑνΕ Κ,
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μέσω της επικείμενης προκήρ υξης του Ερ ευν ώ, Δημιο υργώ,
Καινοτομώ. Είναι το λεγόμεν ο seal o f excellence.
Κατά τα άλλα, οι υπόλοιπες παρεμ βάσεις είναι αντίστοιχες μ ε
αυτές το υ πρώτο υ κύκλου, εκτός από την παρέμβαση 1, όπου εδώ δ ε
θα αφορά μόνο μικρομεσαίες, αλλά θα αφορά έρευνα κα ι ανάπτυξη στο
σύνο λο των επιχ ειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθο υς.
Επίσης, η ΓΓΕΤ υλοποιεί και τρεις ειδικές δράσεις, σε τρ εις
επιλεγμ ένο υς τομ είς υψηλής προτεραιότητας για την εθνική ο ικονο μία.
Ο πρώτος είναι η ανοικτή καινοτομία στον πολιτισμό, η
υδατο καλλιέργ εια και τα βιομ ηχανικά υλικά. Είναι σχ ετικά μικρό τερο υ
προϋπολογισμού α υτές οι δράσεις και αφορο ύν συν εργατικά έργα. Έχει
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση.
Και εδώ, πάλι, η Αττική έρχεται πρ ώτη, όπως σχεδ όν σε ό λα τα
προγράμματά μας, σε ό λες τις δρά σεις μας. Όπο υ το μεγαλύτερο
ποσοστό των προτάσεων έχει υποβ ληθεί στον το μέα του πολιτισμο ύ,
της ανοι κτής καινο τομίας το υ πο λιτισμού.
Δε θα κα ταχραστώ άλλο τον χρόνο σας. Απλά, θέλω να πω κι
εδώ, ότι είμαστε σε στενή συν εργασία με την ΕΥ ΔΕΠ, προκειμ ένο υ να
οριστι κοποιήσο υμ ε και το περιεχ όμενο των προ σκλήσεων της
επενδυτι κής προ τεραιότητας 1Β το υ ΠΕΠ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πορεία Υ λοποίησης ΠΕΣΔΑ
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Ευχαριστο ύμε πολύ την κυρία Σπ ηλιώτη. Και προχωρά με στην επόμ εν η
παρουσίαση, από τον κύριο Παπαβασιλόπουλο και τον κύριο Σταμάτη,
στελέχη της Μον άδας Α της Διαχ ειριστικής, για την πρόοδο το υ
ΠΕΣΔΑ.
Κος ΣΤΑΜΑΤ ΗΣ:
Καλησπέρα και α πό εμάς. Θ α προ σπαθήσουμ ε να είμ αστε σύντομ οι.
Είναι δύσκο λη η ώρα.
Λοιπόν, θα σας κάνουμε μία παρουσίαση η οποία α φορά τις
δράσεις στο πλα ίσιο του περ ιφερ ειακο ύ σχ εδιασμο ύ διαχείρ ισης
απορριμμάτων,
π ου
πρό κειται
να
χρηματοδοτηθ ούν
ή
ήδ η
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χρηματοδ οτο ύνται από το επι χ ειρ ησιακό πρόγραμμα Αττική 2014 2020.
Είναι δύο οι χρηματοδοτικοί πόροι των έργων αυτών. Ο ένας
είναι το Ε υρωπαϊκό Ταμείο Περιφερ ειακής Ανάπτυξης, το οποίο έχει
13.200.00 0 ευρ ώ. Και είναι και το Τ αμείο Συνοχής, όπου έχ ει γίνει μία
εκχώ ρηση από το τομεα κό πρόγραμμ α, από τον Ε ΠΠΕ ΡΑΑ, προς το
πρόγραμμά μας, ύψους 150 εκα τομμ υρίων.
Όσον α φορά το ΕΤΠΑ, πρόκειται να χρημα τοδο τήσει και
χρηματοδ οτεί ήδ η δράσεις που είν αι στο πεδίο παρέμβασης 17, το
οποίο περιλαμβάν ει τις τοπικές, τις δ ημοτικές δράσεις.
Ενώ τα χρήμα τα που έχο υν εκχωρ ηθεί από το Ταμείο Συνοχής
αφορούν πιο μ εγάλες μονάδες, κεντρ ικές, διαδημο τικές. Είναι το πεδίο
παρέμβασης 18.
Εγώ θα σας μιλήσω για το ΕΤΠΑ. Ο συνάδελφος θα σα ς μιλήσει
για το Ταμείο Σ υν οχής. Λο ιπόν, όσο ν αφορά τους πόρο υς το υ ΕΤΠΑ , 3
εκατομμύρ ια από αυτο ύς θα τα διαχ ειριστο ύν οι α στικές αρχές.
4 εκα τομμ ύρια ευρ ώ ήδ η τα διαχ ειρίζεται και έχει απορροφήσει
σχεδόν το μεγαλύτερο κομμάτι η πράξη που αφορά ολοκληρωμ ένη
διαχείριση στα Κ ύθηρα και στα Αν τικύθ ηρα.
Και τα υπό λοιπα περίπου 6 εκατο μμ ύρια αφορούν την π ρόσκληση
που εκδόθ ηκε τον Ιούνιο το υ ’18 και αφορά τα βιο απόβλητα στην
Αττι κή.
Να πούμε ότι για τις τοπικές δράσεις δεν είναι μόνο αυτά τα
διαθέσιμα χρήμα τα που έχουν οι Δήμ οι της Π εριφέρειας. Διό τι η
πλειοψ ηφία των Δήμ ων προ δ ύο ετών περίπο υ είχαν υποβάλλει ο ι
πράξεις στο τομ εα κό, στο Ταμ είο Σ υνοχ ής, στον ΕΠΠ ΕΡΑΑ, για να
μπορέσο υν να λύσουν τα θέμα τά το υς, που έχ ουν να κάνουν με τα
τοπικά σχ έδια διαχ είρισης των αποβλήτων.
Εδώ, σ’ αυτήν τη διαφάνεια, θα μ ιλήσο υμε λίγο για τα Κύθ ηρα.
Πέρυσι, τέτοια εποχή, ήμασταν στα πρώτα στάδια. Πλέον μιλάμε για
μία σχεδόν ολο κλήρωση στα δ ύο ν ησιά των απαιτούμενων έργων.
Και αναμένεται μέχρι το τέλο ς του χρόν ου να έχουν
συμβασιοποιηθ εί και τα δύο εναπο μείναντα υπο έργα, που είναι της
κομποστοποίησης κα ι του εξοπ λισμού. Καφέ κάδ οι, ένα μικρό
απορριμματοφόρο για τα οργανικά.
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Οπότε, τα Κύθ ηρ α, αρχές του ’19, θα μιλάμε ότι θ α έχουμ ε
ολοκληρώσει τον σχεδιασμό το υς.
Τώρα, όσον αφορά την πρόσκληση, η οποία εκδόθηκε τον Ιούνιο
του ’18 και αφορά στα βιοαπόβλητ α, αυτή απευθ ύνεται αποκλειστικά
στον ΕΤ ΝΑ, ο οπ οίος είναι και ο αρμόδιος και ο συντονιστής των
Δήμ ων για τα απορ ρίμματα στην Α ττική.
Ο οποίος εκπόνησε μία μελέτη, η ο ποία εγκρίθ ηκε πριν λίγ ες
μέρες και μέχρ ι το τέλος της εβδομά δας που διανύο υμε θα υποβάλ λει
και την πρότα ση στο πρόγραμμα.
Η οποία πρό ταση, αφο ύ κατέγραψ ε την υφιστάμεν η κατάσταση
και τις ανάγκες πο υ έχο υν οι Δήμοι, έκανε έναν σχεδια σμό στο πώς σε
δύο άξον ες που α φορο ύν τα βιοαπό βλητα θα υπάρξουν οι ανάλογες
δράσεις.
Οι δύο άξον ες αυτοί είν αι ο μ εν ένας της οικιακής και επιτόπιας
διαχείρισης των βιοαποβλήτων των Δήμων, όπου υπάρχει ένας στόχος
εκτροπής το υ 3%, ως το 20 20.
Και ο δεύτερος ά ξονας αυτής της μ ελέτης είναι η αναδιοργάνωση
και η περαιτέρω εν ίσχυση της διαχ είρ ισης των πρασίνων . Δηλ αδή, των
αποβλήτων από πάρκα και κήπο υς. Εδώ, ο στόχο ς είναι πολύ
μεγαλύτερ ος και φτάνει το 60% εκτρ οπή ως το 2020.
Κος ΠΑΠΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥ ΛΟΣ:
Ευχαριστώ. Να συνεχίσο υμ ε με το Τ αμείο Συνοχ ής. Έχ ουμε εδώ ένα
ποσό 150 εκατομμ υρίων, όπως είπε και ο Βασίλης, το οπο ίο έρχεται
από το επιχειρησια κό πρόγραμμα ΥΜ ΕΠΕΡΑΑ, το τομ εακό.
Η εκχ ώρηση έγιν ε στο πρόγραμμά μ ας τον Σεπτέμβριο του ’ 17.
Για την α κρίβ εια, το Φ ΕΚ ήταν 1 η Σεπτεμβρίο υ του ’17. Σ υνολική
δημόσια δαπάνη, 1 50 εκατομμ ύρια.
Η υπηρεσία μας κινήθηκε ταχ ύτα τα κα ι κατέστρωσε, συνέταξε το
έντυπο εξειδίκευσης της συγκεκριμ ένης δράσης. Ουσιαστικά πατώντας
και συμμορφούμ ενοι στον κυρωμένο ΠΕΣΔΑ Αττικής, από τον
Δεκέμβ ριο του ’ 16.
Αυτό το έντυπο προωθήθηκε στη Διαχ ειριστική Αρχή του
ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η οπ οία είναι και η αρ μόδ ια για να εγκρίνει, τελικά, τη
σχετική εξειδίκευση. Πράγμα το οποίο έγινε, στην Επιτροπ ή
Παρακολο ύθησης του ΥΜ ΕΠΕΡΑΑ, 1 5/11/2017.
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Στη συνέχεια και α φού είχαμε πλέον μία εξειδικευμ ένη δράση γι’
αυτό το πράγμα, προχωρήσαμε να αν αζητήσο υμε τις σύμφωνες γν ώμες
των αρμοδίων οργ άνων, όπως η επιτελική δομ ή του Υ ΠΕΝ, ο τομ έας
Περιβάλλον τος, η πρώην Ε ΥΣΠ ΕΔ. Α υτό εξασφαλίστηκε 28
Δεκεμβ ρίου 2017.
Από την ΕΥ ΔΕ Π ΥΜΕΠ ΕΡΑΑ που ήμασταν σε συν εχ ή
συν εργασία
και
ανταλλαγή
πα ρατηρ ήσεων,
ολοκληρώθ ηκε
η
διαδικασία 14 Μαρ τίο υ 2 018.
Και κλείσαμε μ ε την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων,
στα τέλη Απριλίο υ το υ ’18, πλέον. Όπου συζ ητήθ ηκαν θέματα, θα
πούμε και στη συνέχεια, μ ε μοναδικό δ υνητικό δικαιούχο π λέον τον
ΕΔΣΝΑ στην πρόταση αυτή και το π ώς τοποθετείται ως προς πιθανές
κρατι κές ενισχ ύσεις.
Κλείν οντας αυτό το κεφάλαιο, λοιπόν, προχωρήσαμε στην
έκδο ση της πρόσκλησης. Ήταν 6 Ιουνίο υ του 2018. Ο τίτλος της
πρόσκλησής
μας, «Ο λοκλήρωση
και Συμπλήρ ωση Υποδομών
Ολο κληρωμ ένης Διαχείρισης Αποβ λήτων στην Περιφέρεια Αττικής ».
Στο σύνολο το υ ποσού της εκχ ώρ ησης, δηλαδή, συνολική δ ημόσια
δαπάνη 150 εκατο μμύρια.
Όπως είπε και ο Β ασίλης, η εκχώρ ηση εδ ώ πέρα είναι στο πεδ ίο
παρέμβασης 18. Π άμε δηλαδ ή σε υπερτοπικά, υπερδ ημο τικά, κεν τρικά
συστήματα
πλέον
ολοκληρ ωμ ένης
διαχείρ ισης,
μονάδες
ολοκληρωμ ένης διαχείρισης.
Και η πρόσκλησή μας χρηματοδοτεί στη βάση αυτή αυτές τις
κεν τρικές διαδημ οτικές μονάδες επεξεργασίας προδιαλεγμέν ων
οργανικών, πο υ είναι το ν έο ρ εύμα, από τη διαλογ ή στην πηγ ή των
Δήμ ων.
Ή των σύμμεικτων υπολειμμα τικών αστικών α ποβλήτων,
σύμμ εικτων, που δ εν έχουν περιέλθ ει στη διαλογ ή στην πηγή, αλλά σε
ποσότητες και σε όγκους που είνα ι σε πλήρη συμμ όρφωση μ ε τον
ΕΣΔΑ και τον ΜΠ ΕΣΔΑ.
Παράδειγμα, να μην ξεπερνά η εκτρ επόμεν η ποσότητα
σύμμ εικτων σε α υτές τις μονάδ ες το 5 0% της παρα γόμεν ης ποσό τητας.
Αυτό, πέραν των κεν τρικών μονάδ ων έχ ει μαζί του και ό, τι
χρειάζεται από π ρομήθεια το υ απαραίτητου εξοπλισμού, για να
λει το υργήσει.
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Επίσης, χρ ηματο δοτο ύνται οι χ ώροι υγειονομικής ταφής,
υπολείμματος πλέον, στο πλαίσιο ολο κληρ ωμέν ης διαχείρισης .
Σύμφωνα πάντα με τον εγ κεκριμ ένο ΠΕΣΔΑ Α ττικής. Και εδώ, πάλι,
με τις όποιες παρελκόμ ενες πρ ομήθειες και το υ απαραίτητο υ
εξοπλι σμο ύ για να λειτο υργήσουν α υτά.
Τέλος, η πρό σκληση έχ ει τα αναγκαία παρελκόμεν α, όπως
απόκτηση γ ης, υπηρεσίες τεχνικο ύ συμβούλου, μ ελέτες ωρίμανσης στο
ενδεχόμ ενο που αυτές μπαίνουν μόνο ως προπαρασκευαστικές
ενέργειες του κυρίως υποέργο υ.
Και επίσης, κά τι πολύ σημαν τικό, τις απαραίτητες δράσεις
δημοσιότητας και ευαισθ ητοποίησης, που οπωσδ ήποτε θα χρειαστούν
και θα απαιτη θο ύν στο επίπεδο της υλοποίησης ό λων αυτών των
δράσεων το υ ΠΕΣ ΔΑ Α ττικής.
Έχοντας δει, λοιπ όν, τι περιλαμβάνει ουσιαστικά αυτό το πεδίο
παρέμβασης 18, η πρόσκλησή μας εξειδικεύει π εραιτέρ ω, μέσω αυτο ύ
του πίνακα που βλέπετε, ο οποίο ς είναι πλέον μια γεωγρ αφική
διασπορά και τοποθέτηση των κυρ ίων μονάδων που προβλέπει ο
ΠΕΣΔΑ Αττικής.
Και αυτός ο πίν ακας μάλιστα είν αι συστατικό στο ιχείο του
παραρτήματος του ΠΕΣΔΑ Αττικής. Και δίνει τις εξυπηρ ετο ύμεν ες
περιοχές, ανάλογα με τη μονάδα που προτείν εται.
Ξεκινάμε, για παράδειγμα, με το εργοστάσιο μ ηχανικής
ανακύκλωσης – κομποστοποίησης των Λιο σίων, πο υ ουσια στικά θα
εξυπ ηρετεί τον Δυτικό Τομ έα Αθ ηνών, την Δυτική Α ττική, τον Βόρ ειο
Τομέα Αθ ηνών και τον Δήμο Αχαρνών.
Έχουμ ε τον Κ εντρ ικό Τομέα Αθην ών , ο οποίος διαχ ωρίζεται σε
ανατολή και δύση, με τις αντίστοιχες περιφερ ειακές ενό τητες. Έχ ουμ ε
τη ΜΕΑ το υ Πειρα ιά, η οποία χωροθ ετείται στην περιοχ ή του Σχιστο ύ,
που λειτο υργ εί εκεί η ΔΙΣΜΑ.
Έχουμ ε την ο λοκληρωμ έν η επεξεργασία και δ ιαχείριση
απορριμμάτων βο ρειοανατο λική ς Α ττικής, με έδρα το Γραμματικό.
Μία μονάδα, πλέον, η οποία είναι σε συμμόρ φωση με το ν
αναθεωρημ ένο κα ι κυρ ωμένο ΠΕ ΣΔΑ Α ττικής. Κ αι έχει άλλη
δυναμικό τητα πλέο ν από την αρχική δ υναμικό τητα.
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Έχουμ ε την μονάδ α Νότιας Αττικής. Την ΜΕΒΑ Μαρ κοπούλο υ
και τη ΜΕ ΒΑ Μ εγάρων, που βλέπετε. Θα τη δ ούμ ε αργ ότερα και σαν
ΜΕΒΑ Δυτικής Αττικής και ΜΕΒ Α Α νατολικής Αττικής.
Αυτές είναι
μο νάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων, που θα
προκύπτουν από μία συγκεκρ ιμέν η ομάδα Δήμων. Να πούμε ότι
μικροαποκλίσεις ή μικροδ ιαφοροποιήσεις στον συγ κεκριμέν ο πίνακα
μπορεί να επ έλθο υν και είναι λογικό, ιδίως αν σκεφτούμε την φάση
μετάβασης υλοποίησης όλων αυτών των έργων σιγά – σιγά.
Να περάσο υμε και σε ένα εκτιμώμ ενο χρ ονοδ ιάγραμμα
υλοποί ησης αυτών των έργ ων. Ας πάμε στο επίπεδο της ένταξης κατ’
αρχήν.
Εδώ πρώτα π εριμένουμε το ΕΜΑ Κ Λιοσίων. Το έργο δ ηλαδ ή της
προμήθειας και εγκατάστα σης εξοπ λισμο ύ αναβάθμισης το υ Ε ΜΑΚ
Λιοσί ων, το υ κυρίαρχο υ αποδέκτη του προδια λεγμένο υ πλέον
οργανικού από το υς Δήμ ους της Αττικής.
Μια ένταξη, την οποία την αν αμέν ουμε τώρα, μέχρ ι τέλος το υ
έτο υς, αφο ύ επίκειται και η υποβ ολή τεχνικο ύ δελτίο υ από τον
ΕΔΣΝΑ, έως τα τέλη το υ μήνα.
Προχωράμε μετά, στη δεύτερ η ομάδα, για το επίπεδο της
ένταξης, πάντα, του Γραμματικού και της Μ ΕΑ Π ειρ αιά στο Σχιστό.
Αυτές υπο λογίζο νται και εκτιμών ται σε έν ταξη στο πρώτο τρίμ ηνο το υ
’19. Δηλαδ ή, μ έχρι τέλη Μαρτίο υ του ’19.
Και περνάμε στην τρίτη ομάδα, των έργων που είναι οι μονάδες
επεξεργασίας βιο αποβλήτων Δυτικής Α ττικής, β λέπ ε Μ έγαρα και
Ανατολι κής Α ττικής, β λέπε Μαρκόπ ουλο. Α υτ ές τοποθετο ύνται λίγο
πιο μετά, εντός το υ δευτέρο υ τριμήν ου του ’ 19.
Πάμε στο επίπεδο της δημοπράτησης. Εδώ έχο υμε, ο υσιαστικά,
δύο ομάδ ες. Πρ ο ηγείται, πάλι, το ΕΜΑΚ Λιοσίων , καθότι έχ ει
προηγηθ εί και η ένταξή του. Τ ην το ποθετο ύμε, τη δ ημ οπράτησή το υ,
το πρώτο τρίμηνο υ του ’19.
Και οι ά λλες εγκαταστάσεις εκτιμά ται ό τι θα β ρίσκονται σε
δημοπράτηση εν τό ς του τρίτου τριμ ήνου το υ ’19. Έως, δηλαδ ή, τα
τέλη Σ επτεμβρίο υ, τέλη φθινοπώρο υ του ’19, θα έχο υν δ ημοπρατηθεί.
Οι συμβασιοποιήσεις, ο υσια στικά, έχουν, από το επίπεδο της
δημοπράτησης, συν 12 μήνες στο εκτιμώμεν ο χρονοδιάγραμμα.
Δηλαδή, συμβασιοποιήσεις έως το τέλος το υ ’1 9 για το ΕΜΑ Κ
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Λιοσί ων. Και έως τα τέλη του φθινο πώρου το υ ’20 για τις υπόλο ιπες
μονάδες.
Η λήξη, πάλι, ακο λουθ εί, λίγο ως πο λύ, αυτό το μο τί βο . Με την
έννοια ότι τα έργα τα οποία θα δημοπρατηθούν αργότερα, θα
ολοκληρωθο ύν εν τός της τρ έχο υσας προγραμματικής περιόδο υ. Ήτοι,
δηλαδ ή, Δ’ τρίμην ο το υ ’23.
Το ΕΜΑ Κ Λιοσίων το περιμένο υμ ε νωρίτερα, βεβαίως . Έως τα
τέλη το υ ’20. Και την ΟΕΔΑ Γραμμα τικο ύ έως τα τέλη του ’22.
Παρουσιάζο υμε και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ο οποίος
αθροίζει στα 150 εκατομμύρ ια, που είναι το σύνο λο το υ ποσο ύ
εκχώ ρησης. Και είναι ενδεικτική, το 50 και 50 στο Γραμματικό και
στο Σ χιστό, δ εν παραπέμπει, βέβαια, σε ν έο μ εγάλο έ ργο, μ ε την
έννοια το υ Κανονισμού.
Αυτά.
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Ευχαριστο ύμε πο λύ τον Βα σίλη και τον Λευτέρ η για την παρουσία ση.
Κρατάμε τον πίνα κα και το υς στό χ ους. Και σε συν εργασία με τον
δικαιο ύχο, θα προσπαθήσουμ ε να το υς επιτύχο υμε.
Μία σύν τομ η παρέμβαση απ ό τον κύρ ιο Σαμπανιώτη.
Κος ΣΑΜΠΑΝΙ ΩΤΗΣ:
Ναι, απλώς να θ υμίσω ό τι … τις ανησυχίες που είχε εκφράσει η
Επιτροπή γενικώς για τη δ ιαχείριση των στερεών α ποβλήτων στην
Περιφέρ εια Αττικής. Καλά, όχι μόνο στην Περ ιφέρεια Α ττικής.
Χαιρόμαστε που β λέπο υμε κάποια συγκεκριμένα β ήματα για την
υλοποί ηση συγ κεκριμένων έργων για την υλοποίηση του ΠΕΣ ΔΑ.
Ελπίζω να προ χωρήσουν τα πράγματα όπως λέει και το
χρονοδιάγραμμα.
Αν και η εμπειρ ία μέχρι τώρα, όχι μό νο στα έργα περ ιβ άλλον τος,
αλλά γενικό τερα στα έργα, έχει δείξει ότι αυτά τα χρονοδιαγράμματα
συν ήθως πέφτο υν εκτός, να το πω έτσι.
Και ελπίζω να συν εχίσετε να τα παρακολουθ είτε πολύ
προσεκτι κά, γιατί οι ανησυχίες είν αι μεγάλες. Το ξέρετε, τις ίδιες
ανησυχίες έχετε κι εσείς. Δεν είναι ότι υπάρχει κάτι δ ιαφορετικό.
Απλώς, να εκφράσω και να τονίσο υμ ε τις έν τονες ανησυχίες μας
για την κατάσταση. Και ελπίζο υμε πραγματικά να δούμε τα έργα να
υλοποι ούν ται γρήγ ορα, γιατί είναι υπ ερ -απαραίτητα.
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Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Ωραία. Προ φανώς εκφράζει κι εμάς αυτή η ανησυχία. Από τη μ εριά
μας, εμείς, ως Διαχειρ ιστική Αρ χή, έχο υμ ε διαθέσει τεχνικο ύς
συμβο ύλους που υποστηρίζουν τον δ ικαιούχο σε ό λες τις φάσεις, από
την ο λοκλήρωση της ωρίμανσης, μέχρι την παρακολο ύθ ηση των
πράξεων.
Και θα συνεχ ίσο υμε να το κάνο υμε και με μια ιδιαίτερα
εξειδ ικευμ έν η ομά δα που παρακολο υθεί τα έργα, δίν ει συμβο υλές ό λη
αυτήν την περίοδο και θα συν εχίσει.
Τώρα, θα καλέσω τον κύριο Α ρβανίτη για μια σύντομη
ενημ έρω ση, μιας και δεν είπαμε καθό λου για τα θέμα τα των λυμάτων,
τα οποία βέβαια τα είχαμε παρουσιά σει αναλυτικά στ ην προηγούμ εν η
Επιτροπή. Κάναμε και την ημερίδα - συνέδριο τον Ιο ύνιο.
Ωστόσο, Κώστα, αν θες, να κά νεις μία σύνοψ η, το πο ύ
βρισκόμαστε σε σχ έση με τα λύματα.
Κος ΑΡΒΑΝ ΙΤΗΣ :
Να ευχαριστήσω γ ια τη δυνατότητα αυτής της σύντομης παρέμβασης.
Θα είμαι όσο μπορ ώ π ιο περιεκτικός, γιατί είμαστε όλο ι κουρα σμένο ι.
Να θυμίσω ό τι μ ε πρωτοβο υλία της Ευρωπαϊκής Επιτρ οπής, εδ ώ
και έναν χρ όνο π ερίπου, δημιουργ ήθηκε από τις εθνικές αρχ ές μία
προγραμματική σύμβαση, για να σχεδιαστεί ένα εθνικό επιχειρησιακό
σχέδιο για τα λύμα τα των οικισμών Γ’ προτεραιό τητας στη χώρα.
Δηλαδή, οικισμών με πληθ υσμό ισοδ ύναμο από 2.000 κατοίκο υς μέχρι
10 ή 1 5, ανάλογα τον αποδέκτη.
Στο πλαίσιο αυτής της προγρα μματικής σύμβασης που
δημιο ύργησε και δ ύο όργανα, δ ύο μ ηχανισμούς, το ένα από αυτά είνα ι
το επιχειρ ησιακό, η τεχνική γραμματεία λυμά των, και το άλλο είναι το
πολιτι κό, η επιτροπή καθοδ ήγησης το οποίο συμμετέχ ει και
προεδρεύει ο αναπληρ ωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι των
τριών συναρμόδ ιων Υπουργείων καθώς επίσης και των τριών φορ έων
της α υτοδιοίκησης, ΕΝ.Π.Ε., ΚΕΔΕ και ΔΕΥΑ.
Ήδη α υτό το όργα νο συν εδρίασε τρεις φορές μ έχρι τώρα και η
τεχνι κή γραμματεία λυμάτων, το επιχειρησιακό της σκέλος στο χρ όνο
που μας πέρασε έκανε 13 περιφερ ειακές συναντήσεις, μία από αυτές
στην Αττική, όπ ως ήδη α ναφέρθηκε, για να παρουσιαστο ύν τα 13
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περιφερεια κά σχέδ ια για τα λύμα τα των οικισμ ών γ’ π ροτεραιό τητας.
Ολο κληρώθ ηκαν τον Ιούλιο αυτές οι συναντήσεις.
Και σε δ ύο δ ιαδοχικές συνεδριάσεις της επιτροπ ής καθοδήγησης,
μία τον Αύγουστο και μία προχθές την προηγ ούμεν η Πέμπτη στη 1 το υ
μήνα, εγκρ ίθηκαν τα 13 επιχειρ ησιακά σχέδια για το υς 385 οικισμούς
γ’ προτεραιό τητας στη χώρα.
Θυμίζω ό τι η υποχ ρέωση της χώρας γ ια να καλύψει τις υποδομές
λυμά των υποδ ομών γ’ προτεραιό τητας ήταν από το 20 05, είμαστε 1 3
χρόνια μετά και δ υστυχώς ήδη η αρμ όδια υπηρ εσία, Γενική Διεύθ υνση
Περιβάλλον τος της Ευρωπαϊκής Επ ιτροπής για την οδηγία για τα
λύμα τα έχει αποστείλει πρόσφα τα και επιστο λή EU Pil ot που είναι το
πρώτο στάδιο διερεύν ησης για την επιβολή προστίμ ων, για τη μη
συμμόρ φωση με τις απαιτήσεις της συγκεκριμέν ης οδ ηγίας.
Ελπίζουμ ε ότι μ ε την έγ κριση των επιχειρησιακών σχεδίων, ένα
από τα οποία ήταν και για την Αττική και θα δ ημοσιοποιηθο ύν άμεσα,
θα μπορέσει η χ ώρα πολύ σύν τομ α, οργανωμένα και μεθοδικά να
καλύψει μ ε τον πιο γρή γορο τρόπο τις απαιτήσεις, χρόνο
προγραμματισμο ύ των δράσεων και των έργων.
Να θυμίσω ότι πιο δύσκολη κατηγ ορία από αυτούς τους 385
οικισμούς είναι περίπου 30 οικισμο ί που δ εν έχο υν καν ωριμ ότητα
κατασκευής έργων, μελετών και αδειοδοτήσεων δ ηλαδή, και πο υ
σίγουρα την τρέχουσα προγραμμα τική περίοδο δ εν θα υπάρξει
δυνατό τητα να καλυφθο ύν οι υποχρ εώσεις αυτές.
Δυστυχώς 12 από τους οικισμο ύς α υτούς είναι στην Π εριφέρεια
Αττι κής με σημαντικό πληθ υσμό και σημαντικό προϋπο λογισμό πόρων
για την κάλυψη των αναγκών το υς.
Ταυτόχρ ονα να πω ότι στην ίδια, την τελευταία, συνεδρίαση
αναθεωρήθηκε και η μεθοδο λογία χ αρακτηρ ισμο ύ των οικισμ ών γ’
προτεραιό τητας στη χώρα με σκοπό να κλείσει μία και καλή αυτή ο
κατάλογος μ έχρι την επόμ ενη απογρ αφή, μ έχρι το 202 1, 2022 δ ηλαδ ή
όταν θα έχει ανακο ινωθεί το αποτέλεσμα της καινούρ ιας απογραφής.
Άρα να πούμε ότι σε αυτή την περ ίο δο μέχρι το τέλος του 2023
θα έχουμ ε ένα πο λύ σαφή αριθμό των οικισμών και των αναγκών της
χώρας.
Φαίνεται, έτσι β λέποντας τους πίνακες της χρ ηματοδ ότησης των
αναγκών από αυτά τα επιχ ειρ ησιακά προγράμματα ότι ορια κά την
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τρέχο υσα προγραμ ματική περίοδο με τους πόρους συγχ ρηματοδ ότησης
από το ΕΣΠΑ και με κάποιους πρόσθετους εθνικο ύς πόρους από το
Φιλόδ ημο ό, τι είναι ώριμο έρ γο μπορεί να ενταχθεί, να
χρηματοδ οτ ηθεί α λλά οπωσδ ήποτε η κατηγορία αυτή των ανώριμων
έργων, των 30 περ ίπου ανώριμων, ορ φανών ας το πούμ ε έτσι, έργων
είναι εκείν η πο υ είναι και η πιο δύσκολη και για την οπ οία θα πρέπει
όλοι να επιταχύνουμε όλες τις διαδικασίες στο επίπεδο της
αρμοδιότητας του κάθε φορέα για τί δεν έχουμ ε άλλη ευκαιρία, δ εν
έχουμ ε άλλο χρ ονικό περ ιθώριο να ολοκληρώσο υμε α υτή την
προσπάθεια για τη χώρα που είναι πάρα πολύ σημαντική.
Ευχαριστώ πο λύ.
Κα ΣΤΑΥ ΡΟΠΟ Υ ΛΟΥ:
Ωραία, ευχαριστούμε και εμείς πο λύ.
Σύντομη ανα φορά στις εγ κεκριμέν ες Ολοκληρ ωμέν ες Χ ωρικές
Επενδύ σει ς με χρήση οπτι κοακουστι κού υλικού
Social Net work: Μ ια δομή της Περι φέρειας για τ ην
παρακολούθηση τ ων πολιτι κών κοιν ωνικής συν οχής
Κα ΣΤΑΥ ΡΟΠΟ Υ ΛΟΥ:
Κλείν ει αυτή η πρώτη εν ότητα μ ε δύο βίν τεο, το ένα για τις
ολοκλ ηρωμ ένες χ ωρικές επεν δύσεις και το δεύτερο για την
πρωτοβο υλία της Περιφέρειας σχ ετικά με το socia l network που
θεωρο ύμε μία καιν οτόμα δράση. Είνα ι οπτικοακο υστικό υλικό.
ΠΡΟΒΟΛ Η ΒΙΝ Τ ΕΟ
Συζήτηση – παρεμβάσει ς
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Βλέπω ό τι πεινάσαμε όλοι με το φαγ ητό που είδαμε, οπότε προχωράμε
στο επόμενο μέρος που είναι παρεμβ άσεις από τα μ έλη της επιτροπ ής
ή κάποιον άλλον π ου θέλει να καταγ ραφεί κάτι πριν κλείσο υμε μ ε τα
συμπερά σματα.
Παρακαλώ η κυρία Δαλαβέρ η.
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Να λέτε παρακαλώ τον τίτλο σας για να καταγρά φεται και στα
πρακτικά.
Κα ΔΑ ΛΑΒΕ ΡΗ:
Ευχαριστώ πο λύ, Δημ ήτρη. Είμαι η Φωτεινή Δαλαβ έρ η, προϊσταμέν η
στην επι τελική δο μή του Υπουργ είο υ Υγείας. Παρά το άνοιγμα της
όρεξης θα προσπαθήσω να πω δύο τρία λόγια για να κάνουμε γνωστά
και τα έργα υγείας που και οι συνάδελφοι ασχο λούν ται και εσείς έχ ετε
ήδη εξειδικεύσει, 29 εκατομμ ύρια με στόχο τα 55.
Καταρχήν να ευχ αριστήσω και να συγχαρώ για την ωραία
διοργάνωση και ν α ευχ ηθώ καλή συνέχεια στις εργασίες της Υ Δ για
την υλοποίηση το υ προγράμματος, της Αττικής.
Για το Υπουργ είο Υγείας έχ ετε εξειδ ικεύσει 29 εκατομ μύρια για
τις δράσεις της ψυχικής υγ είας. Πρ έπ ει να πο ύμε ότι αυτές ο ι δράσεις
επικεν τρώνον ται σε κατ’ ο ίκον υπηρεσίες, σε υπηρ εσίες νέο υς και
έφηβο υς στο φά σμα του αυτισμο ύ ή έφηβο υς παραβατικο ύς, σε
υπηρ εσί ες που έχο υν να κάνουν σε συνέργ εια με τον δικαστικό τομέα
όπως δομές για κρατο ύμενο υς και εκτός φυλακών πια και οι
ψυχοϊατροδ ικαστικές δομές.
Επίσης επικεν τρωνόμαστε σε υπηρεσίες για την τρίτη ηλικία,
είναι γνωστό πώς έχουν ανέβει οι επιδημιο λογικοί δ είκτες για την
τρίτη ηλικία, ειδικά για την άνοια, τις διάφορες συναφείς νόσο υς και
το αλτσχάιμ ερ, το γνωστό α λτσχάιμερ.
Επίσης σχεδιάζον ται και δομές πρό ληψης και δομές δ ιαχείρισης
της νό σο υ.
Ήθελα α υτά λίγο πέρα από τις γραμμές και τα ποσά για να
καταλάβο υμε ό τι αυτά τα έργα έχο υν προκύψει ως α ποτέλεσμα μίας
αξιολόγ ησης προηγούμεν ων περιόδων και είναι πραγματικές ανάγκες
που οι κάτοικοι της Αττικής, όπως κα ι άλλων Περιφερ ειών χρειάζονται
ως υπηρ εσίες.
Σχετικά με την αντιμετώπιση εξαρτήσεων είναι μία πο λιτική που
συν ηθίζουμ ε να νο μίζουμε ότι α φορά ένα περιθώριο α λλά ωστό σο όσοι
ζούμε στο κέντρο καταλαβαίνο υμε π όσο υπάρχ ει ανάγκη.
Οι δράσεις μας της αντιμετώπισης εξαρτήσεων ξεκινο ύν από την
πρόληψ η, την επικεντρωμ έν η πρόληψη σε ομάδ ες και άτομα και την
άμεση παρ έμβαση, την απεξάρτηση κα ι την κοιν ωνική έν ταξη.
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Πίσω από τους τίτλο υς των έργ ων και από το πο λύ συνοπτικό
περιεχόμ ενο υπάρχει ένα πλέγμα ν ο μοθεσίας αρ κετά βαριάς, δηλαδ ή
θα αναφέρω μόνο τρεις εμβ ληματικο ύς νόμους.
Τον 4368 με το άρθρο 33, που γι α εμένα είναι πραγματικά μία
τομή στα πράγματα το υ εθνικο ύ συστήμα τος υγείας. Τι περιλαμβάν ει;
Το άρθρο 33 λέει ότι παρέχονται από το δημόσιο σύστημα υγείας όλες
οι αναγκαίες υπηρεσίες σε όποιον τις έχει ανάγκη ανεξαρτήτως
εισοδ ήματος, φυλετικής δ ιάκρισης, πολιτογράφησης, προέλευσης
εθνικής, ασφαλιστικής κατά ταξης κλπ. Νομίζω ό τι μ ε αυτό το άρθρο
και μόνο τα λεγό μενα conditio nalit ies της επόμεν ης περιόδου είναι
ήδη ικανοποιημέν α από τη στρατηγική α λλά και ό πως αυτή έχ ει
εκφραστεί στο θ εσμικό πλαίσιο της χ ώρ ας μας.
Επίσης ο νόμος 4 461 με τον οποίο εισάγονται οι ΤΟ ΜΥ και οι
μεταρρ υθμίσεις στην διοίκηση των
υπηρεσιών ψ υχικής υγ είας,
περισσό τερ η αποκέντρωση.
Και ο νόμος 4486 που αφορά το μ έλλον των Τ ΟΜΥ πο υ είναι οι
Τοπικές Ομάδ ες Υγείας που μπαίνουν στο επίκ εντρο των υπηρ εσιών
της πρωτο βάθμιας φροντίδας υγ είας και φέρουν πολύ μεγάλες αλλαγές
στις υπηρ εσίες που δίνονται.
Ανακατευθ ύνονται οι υπηρ εσίες υγείας από τη ζ ήτηση που
οδηγεί ται κυρίως ο ασθενής ό ταν νοσήσει σε υπηρεσίες πο υ
παρέχονται με την ευθύν η το υ γιατρού και αφορούν την πρόληψη
κυρί ως και τη δ ιατήρ ηση της κα λής κατά στασης της υγ είας το υ
πληθυσμο ύ.
Θα ήθελα λίγο να σας πω σχετικά με τις Τοπικές Ομάδες Υγείας
ότι στην Α ττική έχουν αναπτυχθ εί ήδη 20 από αυτές και ότι από 21
Ιανουαρίου και 1 η Φεβρουα ρίο υ θα έχετε ήδ η έναρξη επιλεξιμό τητας
στην Περ ιφέρεια για 9 συνο λικά ΤΟΜ Υ.
Δηλαδή θα ήθελα λίγο αυτό να προσεχθ εί, αν δεν θ έλο υμε να
δημιο υργήσο υμε ένα gap στη μισθο δοσία των γιατρών θα πρέπει το
Δεκέμβ ριο αυτο ύ του έτους να έχει βγει η πρόσκληση και ακ όμα
καλύτερα να έχουμ ε και την ένταξη γ ια να καλύψο υμε τις ανάγκες το υ
επόμενο υ τριμ ήνου αφού οι ανάγκες α υτές ξεκιν ούν από 21 Ιανουαρίο υ
για τις πρώτες 4 και 1 Φεβρουαρίο υ για τις πρώτες 5 ΤΟΜΥ από τις 20
που θα μ εταπέσουν από το πρόγραμμα της διοικητικής μεταρρύθμισης
στο πρόγραμμα εδ ώ.
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Οι υπηρ εσίες πο υ παρέχον ται μ έχ ρι τώρα θα έλεγα ότι είναι
σημαντικές. Να πούμε ό τι έχο υν γραφεί σε ό λη τη χ ώρα πάνω από
110.000 άτομα στι ς 95 ΤΟΜΥ που έχ ουν λειτο υργ ήσει και ότι γίνονται
πάρα πολλές δράσεις στην κοινό τητ α και κατοίκων. Κ αι θα έλεγα ότι
οι δράσεις στην κοινότητα μόνο για την Αττική είναι 250 που έχο υν
γίνει από τις 20 λειτο υργο ύσες ΤΟ Μ Υ χρ ηματοδο το ύμενες ακόμ η στο
πλαίσιο του προγρ άμματος μεταρρύθ μισης το υ δημόσιο υ το μέα.
Και αφορο ύν εμ βολιαστική κάλυψη, στοματική υγεία σε
δημο τικά σχο λεία, πρώτες βο ήθειες , συμβο υλές στο πυροσβ εστικό
σώμα, συμβ ουλές και οδ ηγίες σε Κ ΑΠΗ και παιδικούς σταθμο ύς για
τον καύσωνα. Ενίσχυση των δράσεων της εθ ελοντικής αιμοδοσίας,
ενημ έρω ση για χρό νιες νόσο υς όπως η ηπατίτιδα και άλλα.
Δηλαδή είναι κάπο ιες υπηρεσίες που δεν μοιάζουν καθό λου μ ε το
γνωστό προ φίλ των υπηρ εσιών υγ εία ς που γνωρίζο υμε. Οι υπ ηρεσίες
αυτές βγαίνο υν στην κοινό τητα και παρέχουν προληπτικά ενημ έρωση,
οδηγίες και υπ ηρεσίες π έρα από τις παρεχόμενες υπ ηρ εσίες προς τον
κάθε εγγ εγραμμέν ο που εγγράφεται πλέον στην α τομική ευθύν η εν ός
συγ κεκριμέν ου οικογεν ειακο ύ για τρού και λαμβάν ει είτε την
αντιμετώπιση μία ς επείγουσας κατάστασης, την προ γραμματισμέν η
φροντίδα εν ηλίκων ή παιδιών, την παρακολο ύθηση και συνδ ιαχείρισ η
με θεράποντα ιατρό χρόνιων νοσημ άτων, παραπέμπω και πάλι στα
enable conditions που βάζουν για τη συν εργασία των ια τρών και ειδ ικά
της αντιμετώπισης της lo ng ter m φρον τίδας.
Υπηρεσίες κατ’ οίκον, συμβο υλευτική και υποστήριξη σε
οικογέν ειες. Επίσης κατ’ ο ίκον αιμοληψία σε δυνά μενους να μην
μεταβο ύν στις οικείες μονάδες των κέν τρων υγ είας, ανάπτυξη
παρεμβάσεων και δράσεων για την προαγωγή της υγείας στην
οικογέν εια, στο υς χώρο υς εργασίας, στις σχο λικές μ ονάδες, στο υς
παιδικούς σταθμο ύς, σε ό λο το φάσμ α της κοινό τητας σε συν εργασία
με φορ είς κοινωνικής φρον τίδας και α λληλεγγύης.
Προαγωγή της υγείας το υ πληθυσμο ύ πο υ καλύπτουν,
συστηματική παρακολο ύθ ηση της υγ είας το υ πληθυσμ ού ευθ ύνης, τα
λέω λίγο γρήγορα γιατί νομ ίζω ό τι όλοι προ τιμάτε να πάτε και στο
διάλειμμα.
Επίσης,
παρεμ β αίνουν
στην
ανίχνευση
π εριστατικών
εξαρτήσεων, στην φρον τίδα μ ητέρα ς -παιδιού, στην εκπαίδευση και
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καθοδήγ ηση ατόμ ων και οικογεν ειών για τη δ ιαχείριση χρόνιων
νοσημά των. Τ ην υγειονομ ική φρ οντίδα της τρίτης ηλικίας, την
παρακολούθ ηση της πολυνοσηρό τητας και κυρίως τη συλλογ ή και
αξιοποίηση στοιχ είων επιδημιο λογικής επιτήρησης σύμφωνα με το
διεθνή υγειον ομικό κανονι σμό σε συν εργασία με τις αρμόδιες
υπηρ εσί ες δημ όσια ς υγείας.
Ελπίζουμ ε, λοιπόν , ότι σύντομα θα έχετε και στο π ρόγραμμά
σας, α πό κοντά θα βλέπετε και θα συγκεντρ ώνετε τα στοιχεία από τις
εκθέσεις και τις ετήσιες αυτοαξιο λο γήσεις που θα λαμβάνετε για τις
υπηρ εσί ες αυτών των ομάδων, των διεπιστημονικών ομάδων που
λει το υργούν από τρία έως δώδεκα άτομα με ένα μίγμα επαγγελματιών
επιστημόνων υγ είας, εκτός από τους γιατρο ύς και παιδιάτρους,
κοινωνι κό λειτο υρ γό και επισκέπτη υγείας, νοσηλευτές κλπ.
Θα ήθ ελα να πω ότι με στόχο τη συνεργασία μας μέχρι το
Δεκέμβ ριο να σας ευχαριστήσω για τη μέχρ ι τώρα συνεργασία.
Για τις δράσεις το υ ΕΤΠ Α είδα με εν διαφέρον, και κάθε φορά το
παρακολουθο ύμ ε αυτό, ό τι ο τομέας υγείας είναι ένας τομέας αιχμ ής
για την ανάπτυξη έρευνας και τεχ νολογίας και καιν οτομίας. Μέσα
στην τεχνο λογία αυτή υπάρχει και το φάρμακο και για αυτό κάθε φορά
στο σχ εδιασμό των προγρ αμμάτων και των περιφερεια κών δεν πρέπει
να παραλείπονται και για το δημόσιο τομέα μ ερ ικές φορ ές η
αντικατά σταση παρωχημ ένης τεχν ολογίας, εξοπλισμών.
Και ευχαριστο ύμ ε πάρα πολύ για τις προσκλήσεις και τις
εξειδ ικεύσεις που έχετε κάνει και στο π λαίσιο αυτ ό τόσο για την
πρωτοβάθμια όσο και για τα νοσοκομ εία.
Ευχαριστώ πο λύ.
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Ευχαριστο ύμε πολύ, Φωτειν ή. Πράγματι στον τομέα της υγείας, όσον
αφορά το ΕΤΠ Α έχουμ ε εξειδικεύσει και έχουμ ε ενεργοποιήσει το
σύνο λο και παρα πάνω από το σύν ολο, θα έλεγα, των πόρων και
δράσεων.
Έχουμ ε κάποια άλλη παρέμ βαση; Πα ρακαλώ.
Κα ΛΕΝΤ ΕΚΕΝ Α ΚΟΥ:
Ζωή Λεν τεκενά κο υ από Δήμο Π εριστερίου. Αγωνιωδ ώς περιμένο υμ ε
κάποια ΚΥΑ ή κάποια εγκύκλιο για την π αράταση των
συμβο υλευτικών κέντρων για τη βία και το υς ξενών ες.
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Και επειδ ή λήγο υν οι συμβάσεις άμεσα, σε κάποιο υς ήδη έχο υν
λήξει, από άλλο υς δήμους, δεν ξέρουμ ε, θα έρθει κάτι άμεσα;
Γνωρίζ ετε;
Ευχαριστώ.
Κος
:
Να σας εν ημερ ώσω για αυτό το θέμα ότι εστάλθηκε χθες από την
υπηρ εσία μας, το ανέφερε και η κυρία Κάιλα πιο π ριν, είναι μ ία
επιστο λή οδηγιών κοινά αναπτυγμέν η από την ΕΥΣΕΚΤ και την ΕΥ ΘΥ
ως συναρμοδ ιότητα για το θέμα.
Έχει στα λεί στις διαχειριστικές αρχ ές και ο ι διαχ ειριστικές αρχ ές
θα καλέσουν το υς φορείς το υς για τις απαιτούμεν ες εν έργειες. Οπότε
δεν υπάρχει καν έν α θέμα και ειδικά για το εργασιακό γιατί εφό σον η
PRAXIS παραμένει συγχρ ηματοδο το ύμεν η, αυτοδίκαια ανανεώνονται
και οι συμβάσεις εργασίας.
Κα ΛΕΝΤ ΕΚΕΝ Α ΚΟΥ:
Οπότε α ύριο θα περιμένο υμε από τη διαχειριστική. Ευχ αριστώ.
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Ωραία, κάποια άλλη παρέμβα ση, τοπο θέτηση;
Παρακαλώ.
Κα Μ ΩΡΑΪ ΤΟΥ:
Ειρήν η Μωραΐτο υ από το Υπουργείο Περιβάλλον τος, το μέα ενέργ ειας,
επιτελι κή δ ομή.
Θα ήθελα να κάν ω αυτή την μικρ ή παρέμβαση στο πλαίσιο της
εξειδ ίκευσης των δράσεων που θα γίνουν μέσα από αυτή τη
συν εδρίαση και συγκ εκριμένα αναφέρομαι στις δράσεις ενεργειακής
αναβάθμισης των δ ημόσιων κτιρίων.
Επειδή πάγια πρακτική το υ Υπουρ γείου είναι συγ κεκριμέν ες
κατευθ ύνσεις, είναι να κάνουμε συγκριτική αξιολόγ ηση, να
χρησιμ οποιούμε και κάποια εν εργεια κά κρ ιτήρια. Και η ερμην εία πο υ
εμείς έχ ουμ ε για τον ΚΕΝΑΚ αναβάθμιση σε ενεργ εια κή κα τηγο ρία Β
και πάνω.
Γνωρίζο υμε ό τι έχ ετε άλλη προσέγγιση, πο υ ξέρο υμ ε ότι έχ ετε
αναλύσει επαρκώς και έχετε τεκμ ηριώσει, αυτό που θα ήθελα εγώ
προκειμ ένο υ να προχωρήσο υμε, να μπορέσο υμε να εγ κρίνο υμ ε α υτή
την εξει δίκευση χ ωρίς να ερχόμαστε σε σύγκρο υση με τις γραμμές το υ
Υπουργείου, είναι για την επιλογ ή της μ εθοδολογίας αξιολόγ ησης να
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επισημανθ εί ό τι έχ ουν προ ϋπολογισθ εί οι ανάγκες των δικαιο ύχων και
ότι καλύπ τονται απ ό τη δράση.
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Ωραία, έχ ει υπάρξει μία μ εγάλη συζήτηση επί αυτού το υ θέμα τος.
Καταγράφεται στα πρακτικά α υτό.
Τώρα, δεν ξέρω αν αυτό πρέπ ει να γίνει στο πλα ίσιο της
πρόσκλησης ή αν θα πρέπει ο ίδιος ο εκάσ το τε δικαιο ύχος να
προτεραιοποιήσει και να «κα ταλήξει» στον προϋπο λογ ι σμό που εμ είς
διαθέτο υμε για δ ράσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Δεν ξέρω πόσο
εφι κτό είναι αυτό και σε καμιά περίπτωση καμία διαχ ειριστική αρχ ή
δεν θα μπορο ύσε να κάνει ανά δήμο όπως το πηγαίνο υμε εμείς, αυτή
την προ εργασία.
Θα μπορούσαμε ωστό σο σε ένα γενι κότερο και ευρ ύτερο πλαίσιο
στην υπό έκδ οση πρόσκληση να υπάρξει ένα τέτοιο παράρτημα.
Καταγράφουμ ε την τοποθέτηση. Σε κάθε περίπτωση σκο πός είναι
να βγούμε κάποια στιγμ ή με τις πρ οσκλήσεις γιατί ήδη έχ ει υπάρξει
μεγάλη καθ υστέρ ηση. Οπότε το κατα γράφουμ ε και θα προσπαθήσο υμε
να το ικανοποιήσο υμε στο πλαίσιο της υπό έκδοση πρόσκλησης.
Αν δεν έχ ουμ ε κάποια άλλη παρέμβαση, κο ιτάω τις αστικές
αρχές με χαρά που είναι η πρώτη επιτροπή παρακο λούθ ησης που
παρίστανται ως μέλη, αν δεν έχουμε κάποιο άλλο θέμα να
προχωρήσουμ ε σε μία γρήγορη ανάγνωση των συμπερασμά των
προκειμ ένο υ να ολοκληρώσο υμε την 4 η Επιτροπή Παρακολο ύθ ησης.
Συμπεράσματα – α ποφάσεις
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Λοιπόν, η Επιτρο πή Παρακο λο ύθησης του ΠΕΠ Αττικής, η οποία
συγ κροτήθ ηκε με την απόφα ση 1 20 3/2015 της Π εριφερειάρχ η όπως
τροποποιήθ ηκε και ισχ ύει, συν ήλθε σήμερα στις 6 Νοεμ βρίου στην 4 η
συν εδρίασή της μετά από σχετική πρ όσκληση της Προ έδρου της.
Στην 4 η συν εδρίαση παρέστησαν 33 μ έλη μ ε δικαίωμα ψ ήφο υ και
2 μέλη χ ωρίς δικαίωμα ψήφο υ, επισυν άπτεται το σχ ετι κό έγγραφο.
Αφο ύ διαπιστώθ ηκε απαρτία και μετά από πρό ταση της
Προέδρο υ εγκρ ίθηκε η α κόλουθ η ημερ ήσια διά ταξη, έγ κριση
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ημερ ήσιας διάταξης, εισήγ ηση Π ροέδρο υ, παρουσίαση προόδο υ
υλοποί ησης του Π ΕΠ Αττικής, παρεμ βάσεις και ειδικά θ έματα.
Η Επιτροπή Παρα κολ ο ύθ ησης μετά από την παρουσίαση των
θεμάτων και της συζήτησης που ακο λούθ ησε κατέληξε στα παρακάτω
συμπερά σματα.
Η πρόοδος υλοπ οίησης το υ ΠΕΠ Αττικής είναι ιδιαίτερα
ικανοποιητική μ ε εξαίρεση δ ύο άξον ες όπου απαιτείται επιτάχυνση.
Η δεύτερη αναθεώρ ηση το υ ΕΣ ΠΑ 2014 - 2020 και των
επιχειρ ησια κών προγραμμάτων είν αι σε σωστή κατεύθ υνση και
αναμένεται σύν τομ α η έγ κρισή της.
Η Διαχειριστική Αρχή το υ ΠΕ Π Αττικής ενημ έρωσε την
Επιτροπή για την πορεία εφαρμογής της συγκεκρ ιμέν ης εξειδίκευσης
προγράμματος και αναφέ ρθηκε στην ενεργοποίηση των δράσεων ανά
άξονα προτεραιότητας, θεματικό στόχ ο και επενδυτική προτεραιό τητα
καθώς και στον π ρογραμματισμό εν εργοποίησης των υπολειπόμενων
δράσεων.
Παρουσιά στηκαν και εγκρίθηκαν νέες δράσεις προς εξειδίκευση
καθώς και κριτήρ ια επιλογής όπως αναλυτικά φαίν εται στο υλικό που
δόθηκε στα μέλη της Επιτροπ ής.
Η Διαχ ειριστική Αρχή εν ημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με τις
δράσεις έξυπν ης εξειδίκευσης που πρόκειται να υλοποιήσει σε
συν εργασία μ ε την ΓΕ ΓΕΤ, την Ε ΦΕ ΠΑΕ και τις αστικές αρχές , καθώς
επίσης και στην πρότερ η ειδοποίηση του ΠΕΣ ΔΑ.
Προβλήθηκε σχετικό οπτικοακο υστικό υλικό από επιλεγμ ένα
έργα το υ ΠΕΠ.
Οι υπηρ εσίες της ΕΑΣ ενημ έρωσαν σχετικά με τις απαιτήσεις
παρακολούθ ησης δ εικτών, την πορ εία εφαρμογής και υλοποίησης του
συνό λο υ το υ ΕΣ Π Α στην επόμεν η προγραμματική περίοδο και τον
κανονισμό ΕΚΤ pl us.
Λοιπά θέμα τα. Υπ ήρξαν στοχ ευμέν ες παρεμβάσεις στο υς κυρίο υς
Ιακωβίδ η, Κάιλα, Σπηλιώτη Αγνή, Α ρβανίτη Κ ώστα τα στοιχ εία των
οποίων και καταγρ άφηκαν στα πρακτικά.
Η κυρία Δαλαβέρ η Φωτε ιν ή ανέφερ ε την ανάγκη μετα φοράς των
ΤΟΜΥ στα ΠΕ Π.
Και η κυρία Μ ωρα ΐτο υ ανέφερ ε τη δυνατότητα δ ιευκριν ίσεων επί
της υπό έκδοση πρ όσκλησης για την ενεργειακή αναβάθμιση.
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Κατόπιν των αν ωτέρ ω εγ κρίνο υμ ε τα συμπεράσμ ατα και
ολοκληρώνο υμε την 4 η Επιτροπ ή Παρ α κολο ύθησης το υ ΠΕΠ Α ττικής.
Θέλω να σας ευχαριστήσω ό λους σα ς για την παρουσία σας εδώ.
Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχ η της Διαχειριστικής Αρχής για την
βοήθεια στη συνδιοργάνωση της συγ κεκριμέν ης Επιτρο πής και εύχο μαι
να σας δω όλο υς του χρόνο υ τέτοια π ερ ίοδο.
Σας ευχαριστώ πο λύ.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙ ΩΝ

********
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