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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤ ΑΞΗ
ΠΡΟΟΔΟΣ Υ ΛΟ Π ΟΙΗΣΗΣ ΤΟ Υ ΕΠ 2014 -202 0
1. Πορεία υλο πο ίησ ης του Ε.Π. «Α ΤΤΙ ΚΗ» 2014 -2020
(ΕΥΔΕΠ Π εριφέρ ειας Αττ ικ ής, Δ. Δρόσης, Προ ϊστάμενος)
2. Εφαρ μογή της Εξειδίκευσ ης του Ε. Π. «ΑΤΤΙΚ Η» 201 4-2020 –
Ετήσια Έκθεση Υλοπο ίησ ης του 2018 κ αι επίτευξη στόχω ν
του προγράμματος
(ΕΥΔΕΠ Π εριφέρ ειας Αττ ικής, Α. Σπηλ ιώτης, Προ ϊστάμενος
Μονάδας Α)
3. Εξειδίκ ευση νέω ν Δράσεων - Μ εθοδο λογία και Κριτήρ ια
επιλ ογής πράξεω ν
(ΕΥΔΕΠ Π εριφέρ ειας Αττ ικ ής, Β. Αμέντ α, Στέλ εχος Μονάδας
Α)
4. Παρουσ ίασ η της προόδου υλοπο ίησης της Στρατηγικής για
την Έξυπνη Εξειδίκευσ η (ΚΕΚ ΠΑ, Π. Ποδάρ ας, Συντονιστ ής
Δομής Διακυβ έρνησης της RI S3)
5. Παρουσ ίασ η της προόδου υλοπο ίησ ης των Στρατηγικ ών
Β.Α.Α. στο πλαίσιο των Ο.Χ.Ε. (Αστ ικές Αρχές)
6. Ενημέρωσ η για τ ην πρόοδο υλοπο ίησης της Στρατηγικής για
την Πλ ηρο φόρησ η και τ ην Επικοινω νία του Προγρ άμματος
(ΕΥΔΕΠ Περ ιφέρ ειας Αττικής, Α. Μαυρογονάτ ο υ, Στέλεχος
Μονάδας Α)

ΕΙΔΙΚΑ Θ ΕΜΑΤ Α
1. Παρεμβάσεις
θεμάτων

Εθνικ ής

Αρχής

Συντονισμού επί ο ριζόντιων
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• Ενημέρωσ η για την πρ όοδο υλοπο ίησης του ΕΣΠΑ –
(οικο νομική πρ όο δος / ενέργειες επιτάχυνσης της εφαρμογής /
θεματικ οί στόχο ι / θεματ ικ ή σ υγκέντρωση) ( Ε ΥΣΕ , Ε.
Βουμβο υράκ η, Στ έλεχος Μο νάδας Δ )
• Διαδικασ ία κατ ανομής απο θεματ ικού επίδοσης (ΕΥ ΣΣΑ, Π.
Μητσούλ α, Στέλεχος Μονάδας Β)
• Παρο υσίαση βασικών δρ άσεων τ ου ΕΚΤ στο σύνολο των
ΠΕΠ και συνο πτική ενημέρωσ η για τους Κο ινούς δείκτες
μακρο πρόθεσμων αποτελ εσμάτω ν ( ΕΥΣΕΚΤ, Ν. Κ ονταράτου,
Στέλεχος Μονάδας Β)
• Συνοπτ ική ενημέρωσ η για τις ενέργειες αξιοποίησης
υπηρεσ ιώ ν Διαλειτουργικότητ ας και επικο ινωνίας το υ ΟΠΣ με
τα πληρο φορ ιακ ά συστήματα τ ων διο ικ ητικώ ν πηγών
(ΕΥΟΠΣ, Ε. Χρισ τοπούλου, Στέλεχ ος Μονάδας Α)
• Ε νημέρωσ η σ χετικά με τ η διαπρ αγμάτ ευση τ ης νέας
Προγραμματικής
Περιό δου
2 021 -2027
&
συνοπτ ική
παρουσ ίασ η της 1ης εγκυκλίο υ σχεδιασ μού 2021 -2027
(ΕΥΣΣΑ, Σ. Ζησ ο πούλου, Προ ϊσταμένη Μονάδας Β)
2. Άλλα θέματα
• Πρ όοδος υλοπο ίησ ης έργων στο πλαίσιο της εκ χώρησης
πόρων του Ταμείο υ Συνοχ ής (Ε ΥΔΕ Π Περ ιφέρειας Ατ τικής, Β.
Σταμάτ ης, Ε. Π απαβασ ιλόπο υλος, Σ τελέχη Μονάδας Α)
• Π αρουσ ίασ η έρευνας σχετ ικά με τ η λειτουργία των Κέντρων
Κοινότητας ( Socia lNetw ork)
• Ενημέρωση σχετικά με το Σύμφωνο Ακερ αιότ ητας (ΕΥΔΕΠ
Περιφέρειας Αττ ικής, Φ. Στεφάνου, Στέλεχος Μο νάδας Β1)

******** *****
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Κα ΚΥ ΠΡΙΑΝ ΙΔΟ Υ:
Κυρί ες και κύρ ιοι καλημέρα σας. Ε ίμ αι η Ερμίνα Κ υπριανίδου. Είμαι
Αναπληρώτρια Πρ όεδρος της Επιτρ οπής Παρακο λούθ ησης το υ ΠΕ Π
Αττι κής . Σας κα λωσορίζω και σας καλημερίζ ω και καλές εργασίες
στην
5η
Επιτροπή
Παρακο λο ύθησης
το υ
«Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Α ΤΤΙΚΗ » 2 014 - 2 0 20.
Θέλω πριν συν εχίσουμ ε να δώσω το λόγο για μία παρέμβαση
στην Πρό εδρο το υ Συλλόγο υ Εργαζομ ένων της ΜΟ Δ , την κυρία Ζέρ βα.
Παρακαλώ έχετε το λόγο κυρ ία Ζέρβ α.
Κα ΖΕ ΡΒΑ:
Ευχαριστώ πολύ καταρχάς που μας δώσατε το λόγ ο τόσο νωρίς ,
δηλαδ ή πριν αρχίσετε τις εργασίες . Ό πως είπατε , είμαι η Πρόεδρ ος του
Συλλόγο υ Εργαζομ ένων στη ΜΟ Δ. Τ ο θέμα της παρέμβ ασής μας, έχ ει
να κάνει με την έγ κριση της συλλογικής μας σύμβα σης .
Επί 1,5 χρόνο ήμ ασταν σε διαπραγμάτευση με τη διο ίκηση της
ΜΟΔ και κατα λήξαμε στις 12/4 ο υ
να υπογράψουμε συλλογική
σύμβαση, η οποία με βάση το νό μο ό μως πρέπει να πάρει έγ κριση από
το Γενι κό Λογιστήριο το υ Κρά τους.
Και έχο υνε περάσει 2,5 μ ήνες και ακόμα αυτή η διαδικασία δεν
έχει ολο κληρ ωθεί . Για την α κρίβ εια , ενώ η ΜΟΔ έστειλε εγκαίρ ως τη
συλλογι κή σύμ βαση μαζί με την απαραίτητη έκθ εση που πρέπει να τη
συνοδ εύει, στο Υπουργείο Οικονομία ς .
Είναι δύο μήν ες στο Υπο υργείο Οικονομίας και ακόμα δεν έχ ει
φύγ ει για το Γενικό Λογιστήριο το υ Κράτο υς . Ενώ υπάρχουν άλλες
συλλογι κές συμβάσεις όπως μάθαμε πρ οσφάτως, όπως της Ε ΡΓΟΣΕ ,
που υπογράφηκε στις 21 Μαΐου και ήδη έχ ει εγ κριθ εί από το Γενικό
Λογιστήρ ιο του Κρ άτους .
Αυτό που θ έλο υμε είναι να επισπεύσει ό λες τις διαδικασίες το
Υπουργείο, έτσι ώστε να φύγει καταρχάς από το Υπουργ είο
Οικονομ ίας και να πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτο υς ,
προκειμ ένο υ να εγκριθεί και να μπορούν να ενεργοποιηθούν οι όροι
της σύμβα σης , οι ο ποίοι είναι πάρα πολύ βασικ οί για εμ άς.
Γι’ αυτό ζ ητήσαμ ε το λόγο γι’ αυτή την παρέμβα ση. Ν α κάνετε
κι εσείς παρέμ βαση προς την πο λιτική ηγεσία να επισπεύσει τις
διαδικασίες . Εμείς αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε παρεμ βάσεις σε ό λες
τις Επιτροπ ές Παρ ακολο ύθησης .
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Έχει αύριο και στα Γιάννενα και στη Στερεά. Θα κάνουμ ε
παράσταση δ ιαμαρτυρίας προς την πολιτική ηγ εσία και την επόμ ενη
εβδομάδα
προγραμματίζουμ ε
απεργιακές
κιν ητο ποιήσεις
και
αποκλει σμο ύς υπηρεσιών , γι’ αυτό το θέμα , αν δεν έχ ει προχωρ ήσει η
έγκρι ση της συλλο γικής μας σύμβα σης .
Ευχαριστώ πο λύ .
Κα ΚΥ ΠΡΙΑΝ ΙΔΟ Υ:
Και εμείς ευχαριστούμ ε την κυρ ία Ζέρβα . Γνωρίζετε ό τι είμαστε πάρα
πάρα πολύ ευαίσθητοι και ευαίσθ ητες πάντα στα θέματα και στα
αιτήματα τα δίκαια των εργαζομένων , ιδιαιτέρως της Μ ΟΔ, χ ωρίς την
συνδρομ ή και τη βοήθεια των οποίω ν, δεν θα μπορούσε να είχε
κινηθ εί, να κινείται τίποτα .
Επομένως είμαστε πάντα αρωγοί κα ι όσο μπορο ύμε σε κάτι να
συνδράμο υμε, πολύ ευχαρίστως και παρόντες και παρούσες .
Ευχαριστο ύμε λοιπ όν την κυρία Ζέρβ α .
Κυρίες, κύριοι, πριν συν εχίσουμ ε με την έγκριση της η μερήσιας
διάταξης , θα ήθ ελα να δώσω το λόγο στον κύριο Φ ίρμπα, Γενική
Διεύθυν ση Υπουργ είου Ανάπτυξης , να μας δώσει τον χαιρετισμό του
και την παρέμβασ ή του.
Κος ΦΙΡ ΜΠΑΣ:
Καταρχήν , μιας π ου μο υ δίν ετε το λόγο και πριν φύγει η Αργυρ ώ ,
επειδ ή εκπρ ο σωπώ εδώ Αργυρώ τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων
και Ανάπτυξης , θα μεταφέρω το μ ήν υμα να είσαι βέβαι η.
Όπως σο υ είπα και στον διάδρομ ο, σε εμάς έφτα σε μό λις
προχθές. Ό,τι αφορ ά τις υπ ηρεσίες το υ ΕΣΠΑ λύθηκε σε χρόνο κα τά το
δυνατόν γρήγορο και θα μ ετα φέρω το μή ν υμα ώστε να προωθηθ εί
περαιτέρ ω από τις οικονομικές υπηρ εσίες , που είναι η α ρμοδιότητα για
να φύγει από εμάς και ν α πάει στο Γενικό Λογιστήρ ιο του Κρά τους .
Κα ΖΕ ΡΒΑ:
Απλώς να σας πω το πρόβ λημα είναι ότι έφτασε σε σας μόλις προχθές
και είναι δύο μ ήνες στο Υπουργ είο . Δηλαδή είναι μέσα σε υπηρ εσίες
του Υπουργ είο υ δ ύο μ ήνες και ακόμ α δεν έχ ει προωθ ηθεί . Α υτό είναι
ακριβώς το πρόβλημα που λέμε α υτή τη στιγμή .
Κος ΦΙΡ ΜΠΑΣ:
Θα μετα φέρω το θ έμα.
Κα ΖΕ ΡΒΑ:
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Και θεωρ ούμ ε ό τι είναι θ έμα πο λιτικής βο ύλησης . Για τί π ώς από το
Υποδομών έφυγ ε τόσο γρήγο ρα;
Κος ΦΙΡ ΜΠΑΣ:
Δεν μπορώ τώρα, μην κάνο υμε διάλογο .
Εγ ώ σου εγγυώμαι ό τι
γυρνώντας στο Υπ ουργείο , πρόκειται να το μεταφέρ ω και απλά ως
δημόσιος υπάλληλος να παρακαλέσω να μην ξεχνάμε ότι οι Ειδικές
Υπηρεσίες αποτελού νται όχι μόνο από ΜΟΔίτες, αλλά και από
δημόσιους υπάλληλο υς και όλοι, μαζ ί με το υς ΜΟ Δίτες , προσπαθούμε
να κάνουμ ε τη δ ουλειά μας σε έν α δύσκολο και πολύ απαιτητικό
περιβάλλον .
Και μιλών τας γι ’ αυτό το δύσκο λο και απαιτητικό περιβάλλον ,
είναι το πρώτο πο υ θα ήθελα να πω . Πρώτον, να σας ευχαριστήσω που
δεχθήκατε την πίεση του Υπο υργείου μας να γίνο υν οι Επιτροπές
Παρακολο ύθησης τώρα , ώστε να μ ην μείνο υν όπως σε ά λλες περιόδο υς
προς το τέλος της χρονιάς , όταν ό λοι θα παλεύο υμε για υποβολή
πληρωμ ών , ανάδειξ η δαπανών, κλεισίμα τος το υ έτους και ούτω
καθεξής .
Το ΕΣΠΑ δεν έχει ήσυχες περ ιόδο υς . Μου λέγανε τότε ά σ’ το για
το φθιν όπωρο . Π έρα ότι τό τε γν ωρίζαμε ότι θα έχ ουμε εκλογ ές ,
υπολογίζαμε ό τι θ α έχο υμε εκλογ ές , υπάρχει κάτι που πολλο ί ίσως δ εν
το ξέρετε και κα λό είναι να σας εν ημ ερώσω επ’ αυτο ύ.
Ότι το τέλος Ο κτωβρίου το υ 2019 , είναι η στιγμή κα τά την οποία
οφεί λο υν όλα τα π ρογράμματα και τα κράτη - μέλη να υποβάλουν στην
Ευρωπαϊκή Επιτρο πή , είναι το απόλυτο dead line, τις προτάσεις για
την ανακατανομ ή πόρ ων από τους μη επιτυχ ημένο υς άξονες σε σχέση
με το αποθεματικό επίδοσης , σε επιτυχημένο υς άξον ες .
Άρα θα γίνει μία διαδικασία αναθεώρησης . Κα τα λαβαίνετε
λοιπόν, αγαπητέ Δημ ήτρη ,
ό τι θ α έχετε πολλή δ ουλειά και το
φθινόπωρο, μαζί θ α την έχο υμ ε τη δ ουλειά γ ιατί συν το νίζουμε όλη τη
διαδικασία και άρα και εκείν η η περίοδος είναι πολύ απαιτητική .
Ευχαριστώ σε κά θε περίπτωση πο υ κάναμε αυτή την Επιτροπή
Παρακολο ύθησης σήμ ερα .
Σε ό, τι α φορά το ΕΣΠΑ θα ήθελα ν α σας δώσω την συνο λική
εικόνα , μιας κα τά το δ υνατόν ικανοπ οιητικής έως πο λύ ικανοποιητικής
πορείας , σε ό,τι α φορά κάποια σκέλη το υ και σε πιο δ ύσκολα σημ εία
σε κάποια άλλη .
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Εξαιρετικά ικανοποιητικό είναι το γεγονός ότι π ερισσότερο από
το 100 % το υ ΕΣ Π Α έχει ήδ η εξειδικευθ εί .
Εξαιρετικά ικανοπ οιητικό και σε επιχ ειρησιακο ύς όρο υς είναι ότι
το 80% το υ ΕΣΠ Α έχει ενταγμ ένα έργ α .
Πολύ ενθαρρ υντικό ποσο στό , είν αι επίσης το γ εγονός ότι
περίπου το 60% έχ ει ήδ η νο μικές δεσμεύσεις , δ ηλαδή συμβάσεις . Άρα
μπορούμε να περιμ ένουμ ε και πληρωμ ές .
Και πάμε στο δύσκολο κομμ ά τι πο υ είναι οι πληρωμές , δ ηλαδ ή οι
δαπάνες , δηλαδή η απορρόφηση . Είμαστε στις ψ ηλές θέσεις της
Ευρώπ ης ,
αλλά το 27 περίπο υ τοις εκατό , θα έπ ρεπε να είναι
υψηλότερο .
Και αν δεν κατα φέρουμε στο επόμεν ο διάστημα να β ελτιώσουμ ε
τους ρυθμο ύς μας και κυρίως οι δ ικαιούχοι μ ε υπογραφή συμβάσεων
και υλοποίηση έργ ων , μπορεί μ εν μ έχρι τώρα να καλύπτουμ ε μ ε μία
άνεση το Ν συν 3, στα επόμ ενα όμως χρόνια πρέπει να καταβληθ εί μία
αυξημ έν η προσπάθεια θα σας πούνε ο ι συνάδελφοί μου , οι συν εργάτες
μου από την Ε ιδική Υπηρ εσία Συντονισμο ύ της Εφαρμογ ής ,
περισσό τερ ες λεπτομέρειες από το υς υπολογισμο ύς που κάνουν .
Πρέπει λοιπόν να είμαστε πο λύ προ σεκτικοί . Από την ανάλυση
των σχ εδίων δράσεων με τα προγράμματα που κάνο υμ ε , αισιοδο ξούμ ε
ότι μ έχρι το τέλος το υ 2019 η απορ ρόφηση θα κιν ηθεί στο 40% , ενώ
για το 2020 θα κιν ηθεί μ εταξύ 5 8 και 60% .
Το οποίο θα είναι σε όρους επιχ ειρ ησια κούς και μ ε το γεγονός
ότι το πρόγραμμα τελειώνει το 20 23 , στην πραγματικότητα θα πρέπει
να καταβληθεί κάθ ε δυνα τή προσπάθεια . Να θυμίσω ότι μέχρι το τέλος
του 2020, είναι τα όποια περιθώρια έχουν τα κράτη - μέλη για τα
προγράμματα να κάνουνε αναθεώρ ηση προγραμμάτων .
Διό τι δια φορετικά από εκεί και πέρα δεν επιτρ έπεται να
πειράξεις καθόλο υ τις ετήσιες δ εσμεύσεις και κατανομές στα
προγράμματα και στο υς ά ξονες. Πρέπει επίσης λο ιπόν να το έχο υμε
στο μυαλό μας, διότι πλησιάζο υμε προς την τελική ευθεία κΚαι
πρέπει όλοι να είμ αστε εν εγρ ηγόρσει .
Εμείς ως Εθνική Αρχή Συν τονισμο ύ έχο υμε καταβάλλει κάθ ε
δυνατή
προσπάθεια
σε
ένα
δ ύσκολο
περιβάλλον
για
να
αντιμετωπίσο υμ ε αυτό που ονομά στηκε σε αρκετές Επιτροπές
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Παρακολο ύθησης που παραβρέθηκα , ως παιδικές ασθ ένειες του ΕΣΠΑ
και των προγραμμάτων του .
Είχαμε να αντιμετωπίσουμ ε μία σειρ ά από δύσκο λες υποθέσεις ,
τις γνωρίζετε , ενδ ιάμεσος φορέας , η μετάβαση σε ένα πλ ηρο φοριακό
σύστημα κρα τικών ενισχύσεων που μ έχρι την προ ηγούμ ενη
προγραμματική περίοδο κά λυπτε περίπου 29 προγράμμα τα , δράσεις.
Και τώρα είμαστε αναγκασμένοι να κινηθο ύμ ε σε εκατοντάδες ,
250 ενδεχο μένως , πράγμα που απαίτησε σημαν τικές αλλαγές . Νομίζω
ότι το λύσαμ ε και αυτό το θέμα και μία σειρά από τέτοια θέματα που
χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε .
Είμαστε λοιπόν π άντα ως Εθνική Α ρχή Σ υντον ισμο ύ δίπλα στα
προγράμματα για να επιλύουμ ε κα ταστάσεις , όχι πάντα εύκολες .
Σε ό,τι αφορά στη νέα προγραμματική περ ίοδο και θα κλείσω με
αυτό με δ ύο θέμ ατα .
Θα σας μιλήσουν οι συνάδ ελφοι μ ου με
μεγαλύτερ η λεπτο μέρεια για αυτό . Τ ο ένα είναι η διαπραγμάτευση για
το νέο κανονισμό και ο προϋπο λογισμός .
Ξεκινάμε μ ε μία καλή βάση γιατί η Ελλάδα λόγω της πτώσης
στις Περ ιφέρ ειες, συμπεριλαμβανο μένης και της Α ττικής πο υ από
mo re developed καταγράφεται πλέο ν ως transition , ως μετάβασης ,
μαζί με το Νό τιο Αιγαίο, ό λες ο ι υπόλοιπες 11 , είναι λιγό τερο
αναπτυγμένες .
Γεγονός πο υ μ ε βάση τη μεθοδο λογία δίνει περ ισσότερους
πόρους στη χώρα. Παλεύο υμε για το καλύτερο . Έχ ο υμε αναπτύξει
μοντέλο, έχ ουμ ε αναπτύξει επιχειρ ήματα , έχουμ ε κάν ει κιν ήσεις και
πολύ πρό σφατα εγ κρίθηκαν και από το Σ υμβο ύλιο , τα οποία μπορούν
να δώσο υν την εικόνα , την αισιοδοξία ότι μπορούμ ε να τα
καταφέρο υμε
κα ι
ακ όμα
καλύτερα
μέχρι
το
τέλος
της
διαπραγμάτευσης .
Χωρίς να ξεχνάμ ε ότι για μία ακόμα φορά οι δύο βασικές
πολιτι κές της Έν ωσης ,
δ ηλαδή η πολιτική συνοχής και η κοιν ή
αγροτική πολιτική θα δεχθούν πάρα πολύ μεγάλη π ίεση . Και στο
επόμενο διά στημα από τους καθ αρούς συν εισφορ είς.
Εκεί λοιπόν είνα ι μία συνεχιζό μενη πάλ η. Μαζί με το υς
κανονισμο ύς , οι κανονισμοί έχουν ε καινούργιες ιδιαιτερ ότητες , έχο υμ ε
δώσει και εκεί μάχ ες , δεν κερδίζουμε πάντα . Υπάρχουν πράγματα που
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θα θέλαμε να είχα νε πάει καλύτερα , όπως στον τομ έα της ενέργειας
και το υ φυσικού α ερίου .
Αλλά δ εν αποφα σίζουμ ε μόνοι , υπάρχουν πλειοψηφίες και
μειοψηφί ες και συνήθως οι πλειοψηφίες σε τέτοια θέμα τα δεν δίνο υ νε
το ενδια φέρ ον που θα ήθελε η Ελλάδα .
Εκτιμούμ ε ότι μία συμφων ία για τον κανονισμό κα ι για τον
προϋπολογισμό δεν μπορεί να αναμένεται νωρίτερα από το 2020 . Και
μάλιστα για το ν κανονισμό , επειδή θα υπάρχ ουν διαφορ ές
ιδιαιτερ ότητες και με τον … και τα λοιπά και με τις αλλαγές στο
Ευρω κοινοβ ούλιο και στην Επιτροπή .
Κάπου προς τα μ έσα το υ 2020 θα ήτ αν ένα αισιόδοξο σενάριο να
τελει ώσει ο κανον ισμός . Σ το ίδιο διάστημα όμως εμείς δεν μπορο ύμε
να περιμένο υμε κα ι είναι το τελευταίο πράγμα που θέλω να πω .
Είναι ότι πρέπ ει ν α ξεκιν ήσουμ ε τη διαδικασία σχ εδια σμού για
τη νέα περίοδο και αυτό ήταν ο λόγος γι α τον οποίο στείλαμε αρχές
Ιουνίο υ την πρώτη εγ κύκλιο σχεδιασμού για τη νέα προγραμματική
περίοδο.
Πρέπει να ξεκιν ήσουμ ε όλο ι από τώρα . Είναι περίεργες οι
συνθ ήκες , το χρον ικό διάστημα , αλλά δεν μπορούμ ε ν α περιμένο υμε .
Ήδη η Ευρ ωπαϊκή Επιτροπή και θα α πα ντήσο υμε στις επόμενες μ έρες
στην επιστο λή των γενικών δ ιευθυντών της Επιτρ οπής , πρέπει να
ξέρο υνε ποιος θα είναι ο οδικός χάρτης της συζ ήτησης με την
Ευρωπαϊκή Επιτρο πή .
Πότε δ ηλαδ ή θα είμαστε έτοιμο ι να υποβάλο υμ ε τις προτάσεις
μας για να αρχίσει η διαπ ραγμάτευση και ο διάλογος . Κ αι ξέρουμε ό τι
θα ήταν ικανοποιημένοι αν μπορούσαμε μέχρι το τέλο ς του 2019 , ο
Βίλεμπ ροντ είναι εδώ θα μπορούσε να σας τα πει .
Μπορούμ ε να ξεκινήσο υμε μία ά τυπ η διαβούλευση με την
Επιτροπή. Για να μπορέσει να γίνει αυτό και για να μπορέσει κυρ ίως
να επιτευχθεί μ ία συμ φωνία - έγ κριση από την Επ ιτροπή για τα
πρόγραμμα της ν έας περιόδο υ πριν το τέλος το υ ’20, ώστε να
ξεκινήσουμ ε το ’2 1 ακώλυτα .
Και γυρνώντας π ρος τα πίσω , έχο υμε φτιάξει ένα ενδεικτικό
χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάν ετα ι μέσα στην εγκύκλιο . Ζ ητάμ ε
στην εγ κύκλιο να δημιο υργηθο ύν ομ άδες σχεδ ιασμο ύ προγραμμάτων ,
αναδεικνύουμ ε το ρόλο των επιτελικών δομών όπο υ υπ άρχουν.
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Και επίσης αναδεικνύο υμ ε το ρό λο των διαχειριστικών αρχών με
την εμπειρία που κουβαλάνε , αλλά και κυρί ως εκεί που τα πράγματα
μπορεί να είναι περισσό τερο ξεκάθαρα για το ότι και στη νέα περίοδο
κάποια προγράμματα μοιάζουν να είν αι πιο σίγουρα ότι θα συνεχίσουν
να υπάρχουν , άρα και οι διαχ ειριστικές αρχές .
Να προχωρήσο υμε εκεί με έν αν αυξημένο ρ όλο των
διαχειριστικών αρχ ών και στο draf tin g που λέμε στα ελληνικά , μ ην το
ξεχάσω να πω την ατά κα μο υ τη γνωστή , να μ πορέσο υμε να
προχωρήσουμ ε έγ καιρα στο σχεδιασμ ό των ν έων προγρα μμάτων .
Καλώ τις διαχειριστικές αρχές και τις επιτελικές δομ ές και όλους
τους εμπλεκό μενο υς στη διαδικασία το υ σχεδιασμού , να ξεκινήσο υν
από τώρα την π ροετο ιμασία . Μ ε ρώτησαν στο δ ιάδρομο , μα να
κάνουμ ε ομάδα σχ εδιασμο ύ τώρα ;
Αυτό είναι θέμα του κάθε υπουργ είο υ και της κάθ ε Περιφέρ ειας
αν θα την κάνει. Κ αι είναι ομ ολογ ουμέν ως μία περίεργη συγ κυρία ,
λόγω και των εκλο γών και τα λοιπά . Όμως εμείς οι υπ ηρεσιακοί πρέπει
να προετοιμάζο υμε το έδα φος .
Λέμ ε μέσα στην εγ κύκλιο ότι χρειάζ εται με ένα δομημένο τρόπο
να απαντήσο υμε σε συγκεκριμένα ερ ωτήματα . Δεν θα φτιαχ τούν από
μία ομάδα έτσι o ut of t he Box. Εμείς είμαστε α υτοί που θα τα
προετοιμά σουμ ε.
Εντάξει, κο ιτάω τον πολιτισμό , προ ετοιμά στε τους. Κ άντε την
ανάλυσή σας. Σκεφτείτε ποιες είν αι νέες προ τάσεις . Θα είμα στε
έτοιμ οι, κάποια στιγμή το ν Σεπτέμβ ριο , το 9 Σεπτεμβρ ίου που έχο υ μ ε
βάλει στην ε γ κύκλιο θεωρ είστε το ως ενδεικτικό .
Αλλά μέσα στο Σεπτέμβριο πρέπει ν α έχουμε κά τι , να αρχίσουμ ε
να δουλεύουμ ε για τί ο Βίλεμπ ροντ εδ ώ και όχι μόν ο ο Βίλεμπ ροντ και
η Επιτρ οπή και θα λέει παιδιά, πρέπει να αρχίσουμ ε να συζητάμε .
Αυτά από εμ ένα . Καλή επιτυχία στις εργασίες της Επ ιτροπής .
Συγχαρητήρ ια για τη δο υλειά που γίνεται μέχ ρι τώρ α Δημ ήτρ η και
Ερμίνα και να πάμε το ίδιο δ υνατά και στη συνέχ εια .
Ευχαριστώ πο λύ .
Κα ΚΥ ΠΡΙΑΝ ΙΔΟ Υ:
Ευχαριστο ύμε ιδια ίτερα τον κύριο Φίρμπα. Θέλω να δώσω τώρα το
λόγο για το ν χαιρετισμό του στον επικεφαλής της Γενικής διεύθυνσης
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της D G REGI O για την Ε λλάδα και την Κ ύπρο , στο κύριο Βίλεμπροντ
Σλόιτερς.
Κος ΒΙΛΕΜΠΡ ΟΝ Τ ΣΛΟΪ ΤΕΡΣ:
Ευχαριστώ πολύ κυρία Κυπριανίδο υ. Και ε κ μέρο υς των συναδέλφων ,
τον κύριο Γιώργο …. και τον κύριο Πα ναγιώτη Σ υριόπ ουλο που είναι
εδώ παρών, γιατί είναι η υπηρ εσία που διαχειρίζ εται το Ε υρωπαϊκό
Κοινωνι κό Ταμείο.
Ένα σύν τομο χα ιρετισμό και από μένα. Να ευχ αριστήσω
καταρχάς τον Δημ ήτρ η τον Δρόση, με ό λη την ομάδ α του για την
διοργάνωση
της
σημεριν ής
συν εδ ρίασης
της
Επιτροπής
Παρακολο ύθησης και γενικά για την άριστη συνεργα σία που έχουμ ε
αποκτήσει εδώ και τόσα χρόνια .
Να πω δυο λόγια . Θα έλεγα για το ΠΕΠ που βρίσκεται αυτή τη
στιγμ ή, γεν ικά θ α έχουμ ε μ ετά την παρο υσίαση με ό λες τις
λεπτο μέρ ειες και δυο λόγ ια για το μέλλον , για το μελλοντικό το
πρόγραμμα .
Είμαστε θα λέγαμ ε με το τωρινό το πρόγραμμα σε μία κρίσιμη
στιγμ ή. Όπως φαίνεται και από την διαφάνεια που παρουσιάζετ ε,
βρισκόμαστε σε 100% εν εργοποίηση του προγράμμ ατος . Είμαστε
κοντά στο 90% ενταγμένα έργα.
Που σημαίνει ό τι σε μ εγάλο βαθμό, με δυο – τρεις
ψιλοεξαιρ έσεις, η μεγάλη δ ουλεία της Διαχειριστικής έχει τελειώσει.
Το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή είναι στα χ έρια των ενδιάμεσων φορ έων
και των τελικών δικαιούχ ων που θα π ρέπει να παράγουν τα έργα .
Ας μη μιλάμε για απορρόφηση , η α πορρόφηση έρχεται με την
υλοποί ηση το υ έργ ου . Αυτό είναι το σημαντικό σε αυτή τη στιγμ ή και
αυτό θέλω να το τονίσω . Εμείς μιλάμε καθημεριν ώς με την
Διαχειρ ιστική Αρχ ή.
Δεν μπορο ύμε να έχουμ ε μία συνεχιζόμενη άμεση επαφή με
όλο υς το υς τελικο ύς δικαιούχ ους , α λλά είναι πάρα πολύ σημαντικό σε
αυτή τη στιγμή ό λοι οι τελικοί δικαιούχοι να πρά ττο υν υπεύθ υνα και
να καταλαβαίνο υν ότι στα δικά τους τα χέρια είναι η επιτυχία του
προγράμματος από εδώ και πέρα.
Όπως τόνισε και ο Γιάννης ο Φίρμπας, μην καθόμαστε
ευτυχ ισμ ένα πάνω σε ένα ποσοστό , γενικό ποσοστό απορ ρόφησης 27% .
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Όπως ξέρετε, αυτό συσχ ετίζ εται και με τα ειδικά μέτρα που λήφθηκαν
στην διάρκεια της κρίσης .
Η Ελλάδα πήρ ε 7% προκα ταβολές παραπάνω από τις άλλες
χώρες. Α υτά τα 7 % , όπως σε όλες τις άλλες προ καταβ ολές, πρέπ ει να
έχουν απορρο φηθεί μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδο υ .
Που σημαίν ει αν από δω και πέρα πάμε μπροστά μό νο με το
λεγόμ ενο το Ν συν 3 της κάθε χρ ονιάς, θα έχουμε την τελευταία
χρονιά ένα ποσοστό δαπάνες να παράγουμε, της τάξεως των 45 %.
Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή από εδώ και πέρα, το
πρόγραμμα θα πρέπει κάθε χρονιά ν α ξεπερνάει μ ε αρκετά σημαν τικά
ποσά, το απλό το Ν συν 3. Και α υτό είναι η ευθ ύν η από εδώ και πέρα
των τελικών δικαιο ύχων , των ενδιάμεσων φο ρέων.
Όπως τόνισε επίσης ο Γιάννης , έχουμ ε εντα τικές δουλειές
μπροστά μας. Σήμερα θα παρουσιαστεί και το αποτέλεσμα του
αποθεματικο ύ. Μετά από την κοινο ποίηση της ετήσιας έκθ εσης που
συμπερ ιλαμβάνει α υτό το αποτέλεσμα , εμείς ως υπ ηρεσία θα βγάλουμε
μία πρώτη από φαση , που θα κρίνει αυτό το αποτέλεσμα .
Θα δεχτο ύμε ή δεν θα δεχτούμ ε το α ποθεματικό να παραμένει σε
έναν άξονα και εκεί που δεν έχο υμ ε πετύχει το λεγόμ ενο … να πάει
αλλο ύ. Α υτό σημα ίνει ό τι από τον Σ επτέμβ ρη το κρά τος – μ έλος, η
Περιφέρ εια σε α υτή την συγκεκριμ ένη περίπτωση θα πρέπει να μας
στείλει μία πρόταση αναθεώρ ησης πο ύ θα πάει το αποθεματικό των
αξόνων που δ εν έχ ουν πετύχ ει το …
Γι’ αυτή την πρόταση αναθεώρ ησης έχουμ ε μία διάρ κεια τριών
μηνών, δ ηλαδ ή Σεπτέμβρ η , Ο κτώβρη , Νοέμβρ η. Αν θ έλουμ ε όμως να
εγκρίνο υμ ε την α ναθεώρηση φέτος θα πρέπει να έρθει πολύ νωρίς ,
μέχρι το τέλος το υ Σεπ τέμβρ η , αλλιώς εμείς ως υπηρεσία δεν θα
καταφέρο υμε να βγ άλουμ ε την απόφα ση .
Μπορούμ ε να τη βγάλουμ ε και του χρόνο υ , α λλά επειδ ή οι
δουλει ές συσσωρ εύονται , ό σο πιο γρήγορα μπορούμ ε να κινήσο υμ ε
και σε αυτό το πεδ ίο , τό σο καλύτερα θα είναι .
Δυο λόγια για την διαπραγμάτευση , για το μέλλον το υ ’21 – ’27.
Είμαστε ακόμα σε πλήρ η διαπραγμ άτευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο . Σε
ένα θα έλεγα μάλλον υπ εραισιόδοξο σενάριο , που θα μ πορούσαμε να
είχαμε μία πο λιτική συμφωνία μέχρ ι το τέλος της χρονιάς .
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Σαφώς αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχο υμε ό λους τους κανονισμο ύς
στα χέρ ια μας μέχ ρι το τέλος της χρ ονιάς , αυτό είναι πλέον αδύνα το .
Δηλαδή στην καλή περίπτωση όντως θα έχουμε τους κα νονισμο ύς , τον
προϋπολογισμό κα ι όλα αυτά τελειωμένα μέχρι π ερίπο υ σε ένα χρόνο ,
μέχρι τον Ιο ύνιο 2 020.
Δεν θέλουμε όμως να περιμένουμε μ ε την διαπραγμάτευση των
προγραμμάτων , για το περιεχόμεν ο των προγραμμ άτων , για να
αποφύγουμε απλώς να ξαναγίνει α υτό που έχ ει γίνει και στο ’14 και
έστω και στο ’ 07, να χάσουμ ε κάθε φορά στην αρχή της
προγραμματικής π εριόδο υ , να χάσο υμε ένα χρ όνο και πάνω από ένα
χρόνο στις διαπραγματεύσεις των προ γραμμάτων .
Να υπενθ υμίσω ό τι στο ’1 4 τα ελληνικά τελικά προγράμματα
ήταν από τα πρώτα που είχαν εγ κριθεί στο τέλος ’14. Υ πήρχαν αρκετά
άλλα προγράμματα , άλλων κρατών - μελών πο υ είχανε πάρει και ένα
χρόνο παραπάνω .
Δηλαδή είχαν χαθεί και το ’14 και το ’15 . Για να αποφύγο υμ ε
αυτό, έχ ουμ ε προτείνει το κάθε κράτος - μέλος να μας στείλει μέχρι το
τέλος το υ μηνός το λεγόμεν ο οδικό χάρτη. Ένας οδικό ς χάρτης, με τα
πιο σημαν τικά από εδώ μ έχρι περίπο υ το Μάρ τη το υ χρό νου .
Ώστε μέχρ ι εκεί να έχουμε στα χέρια μας ακόμα μάλλον και
άτυπα τα σημαν τικά τα προγραμμα τικά έγγραφα και τα επιμ έρο υς
προγράμματα . Αυτό πάλι θα θέλει πο λ ύ εντα τική δο υλειά .
Πρέπει να σκεφτο ύμε και για το περιεχόμ ενο και για τις δομές
υλοποί ησης. Είναι αρκετά τα θέμα τα που θέλο υν συζ ήτηση και για
αυτό ν ομίζω καλό θα ήτανε και το κάθε Υπο υρ γείο ,
η κάθε
Περιφέρ εια να ξεκινάει σταδιακά ν α βάλει μία ομάδ α εργασίας που
προετοιμάζει τις ιδ έες και τις προ τερ αιότητες για το μ έλλον.
Έχουμ ε μερικές αβ εβαιότητες, σαφώς , αλλά ξέρο υμ ε και σε πολύ
γενικές που βαδίζο υμε. Α υτά από μ έν α μέχρι στιγμ ής . Θα έχο υμε στη
διάρκεια της Επιτρ οπής ακόμα αρκετές δυνατότητες , να δούμε μερικά
θέματα πιο λεπτομ ερ ώς.
Ευχαριστο ύμε πο λύ .
Κα ΚΥ ΠΡΙΑΝ ΙΔΟ Υ:
Και εμείς ευχαριστούμε ιδιαιτέρως το ν κ ύριο Σλό ιτερς. Μας έθεσε προ
των ευθυν ών μας σε κάθε περίπ τωση . Εγ κρίνον τας την ημερ ήσια
διάταξη αν δ εν έχ ετε αντίρρ ηση κυρ ίες και κύριοι, θέλω να πω κά τι,
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δεδομέν ου ότι βρ ισκόμα στε και σε μία μεταβατική περίοδο , ό σον
αφορά την Πολιτική Π εριφερ ειακή Αρχή, τη Διοίκηση δηλαδή της
Περιφέρ ειας Αττικής .
Και δεδομέν ου ό τι σήμερα είναι η 5 η Επιτροπή Παρακο λούθ ηση ς
του ΠΕ Π Αττικής 2014 – 2020. Δεν το πιστεύει κανείς , ωστόσο ο
χρόνος κυλάει αδυσώπ ητα και συμ πληρώθ ηκαν σχ εδ όν πέντε χρόνια
από τότε που αναλάβαμε τις τύχες του μεγα λύτερ ου περιφερεια κού
προγράμματος της χώρας , το Δεκέμβ ριο το υ 201 5 .
Λοιπόν θέλω να πω το ΠΕΠ Αττικής 2 00 7 - 2013 κυρίες και
κύρι οι οφείλουμ ε αυτό να το αποτυπώσουμ ε , με ειλικρίνεια ήταν το
τρίτο σε επικινδυν ότητα πρόγραμμα για απώλεια κοινοτικών πόρων .
Πίσω από το ΥΜ ΕΠΕΡΑΑ και την ψηφιακή σύγ κλιση . Π ρέπει
λοιπόν να σημειώσουμ ε ότι καταφέρα με και ολο κληρ ώσαμε εγ καίρως
και επι τυχ ώς . Πα ράλληλα έχο υν μπ ει , έχο υμε βάλει τις βάσεις για
την επιτυχή υλοποίηση και ολο κλήρωση το υ ΠΕΠ Α ττικής 20142020.
Διαδικα σίες ανοιχτής διαβο ύλευσης , αξιοκρατικής επιλογ ής
πράξεων και δια φάνειας σταθερά και μο νίμως. Σ ε όλη αυτή τη
διαδρομή, η Δια χειριστική μας Αρχή
και θέλω ιδιαίτερα να
ευχαρι στήσω τα στελέχη μας.
Και τον κύριο Δρόση τον προϊστά μενο , στάθηκε δ ίπλα μας
εξασφα λίζοντας κανόνες , αυστηρά κα νόνες επιλεξιμ ότητας διαφάνειας
και βάζοντας πλάτη , είνα ι αλήθεια σε κρίσιμα ζ ητήματα πο υ
αντιμετώπισε η Π εριφέρ εια και η Π εριφερ ειακή Διοίκηση ό λο αυτό το
διάστημα .
Και θέλω να ευχα ριστήσω , κλείνον τας , τα μέλη της Ε πιτροπής
Παρακολο ύθησης , όλο υς και ό λες σας, τα οποία με τις στοχ ευμέν ες
παρεμβάσεις τους όλο αυτό το δ ιάστημα , καθ’ όλες τις Ε πιτροπές
Παρακολο ύθησης βοηθήσατε κα ι βοήθ ησαν στην πλήρη και
αποτελεσματική εν εργοποίηση το υ Π ΕΠ Αττικής .
Πορεία υλοπο ίησης του Ε.Π. «ΑΤΤ Ι ΚΗ» 2014 - 2020
Κα ΚΥ ΠΡΙΑΝ ΙΔΟ Υ:
Εγκρίνον τας λοιπόν την ημ ερήσια διάταξη της σημ εριν ής μας
Επιτροπής , να πρ οχωρήσο υμε στην πορεία υλοποίησης , παρουσίαση
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της
πορ είας
υλοποίησης
το υ
Ε πιχειρ ησια κού
Προγράμματος
«Α ΤΤΙΚΗ » 2014 – 20020.
Από τον επικεφαλής, τον προϊστάμενο της ΕΥ ΔΕΠ της
Περιφέρ ειας Αττικής, τον κύριο Δρό ση.
Έχετε το λόγο κ ύριε Δρό ση.
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Ευχαριστώ πο λύ κυρία Πρόεδ ρε. Να σας καλωσορ ίσω και να σας
καλημερί σω και εγώ απ’ τη μεριά μου. Είμαστε σε μία ιδιαίτερη
χρονική συγκυρία και περίοδο , η οπο ία διαμορφώνεται αφενός από τις
Αυτοδιοι κητικές Εκλογ ές και την αλλαγή της Διοίκησης στην
Περιφέρ εια .
Αλλά κυρίως και από το γεγονός ότι είμα στε στα μέσα της
τρέχο υσας προγρα μματικής περιόδο υ , υπολείπον ται 4 γεμάτα χρόνια
υλοποί ησης και ολοκλήρωσης έργων και μπροστά μας ξανοίγεται και η
επόμεν η π ρογραμματική περίοδος , που θα έχουμ ε την ευκαιρία να
ακούσουμ ε πράγμ ατα από τους συναδέλφο υς από το υπουργείο
ανάπτυξης στη συν έχεια .
Λοιπόν σύν τομα στα επόμ ενα δέκα λεπτάκια θα παρο υσιάσο υμε
την πρόοδο, τη συνολική πρόοδο υλοποίησης και εν ερ γοποίηση ς του
ΠΕΠ Αττικής , το υς δημο σιονομι κο ύς στό χους πο υ ισχύο υν για το
τρέχον έτος .
Έναν μικρό απο λογισμό πο υ πά ντα κάνο υμε μ εταξύ των
Επιτροπών Παρακο λούθ ησης . Τ ώρα ήταν μικρό το δ ιάστημα , συνήθ ως
ήταν σε ετήσια βά ση , α λλά και τα βα σικά επιτεύγματά μας.
Η στοχοθ εσία για το προσεχές διά στημα και στο τέλος θα
κλείσο υμ ε με ένα ευχάριστο φωτογρ αφικό οδ οιπορικό , σε επιλεγμ ένα
έργα το υ ΠΕΠ Αττικής .
Λοιπόν, η συνολική εικόνα του προγράμματος . Έχουμ ε ξεπεράσει
σε ενεργοποίηση , δηλαδή σε έκπτωση προσκλήσεων το 1 10% το υ
εγκεκριμ ένο υ προϋπολογισμο ύ . Το ποσοστό των εν ταγμένων έργων
ανέρχεται στο 8 4 % περίπο υ, ενώ οι συμβάσεις ξεπερν ούν το 50% το υ
εγκεκριμ ένο υ προϋπολογισμο ύ .
Η δε απορρό φηση σε ό λο υς κο ινοτικής συνδρομ ής ξεπερνάει το
27% και επ ειδή η απλή παράθεση πο σοστών δ εν έχει ν όημα αν δ εν το
βλέπο υμε συγκριτικά , είχαμ ε μία εικόνα από τα νο ύμερ α που ανέφερ ε
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ο κύρι ος Φίρμπας πριν , που κινο ύμα στε σε γεν ικές γραμμές στο μέσο
όρο και πάνω του ΕΣΠΑ .
Να πω ότι συγ κριτικά μ ε τα υπό λοιπα 12 , με τα άλλα 12
περιφερεια κά προγράμματα είμα στε στην πρώτη θέση , όσον αφορά
στην εν εργοποίηση για την έκδ οση προσκλήσεων.
Στη δεύτερ η
θέση, όσον αφο ρά τις συμβά σεις , τις νομικές
δεσμ εύσεις και στην 5η θέση όσον αφορά το ποσοστό εν ταγμένων
έργων και την απορρόφηση κο ινοτικών πόρων .
Εδώ έχο υμ ε την εικόνα την ίδ ια , σε επ ίπεδο Ταμείων ΕΤΠΑ,
δημόσια έργα δηλα δή, δημό σιες υποδ ομές και ΕΚΤ Κοινωνικό Ταμείο.
Μπορεί να κάποιος το πολύ υψηλά ποσοστά στην ενεργοποίηση ,
δηλαδ ή στην έκδο ση προσκλήσεων στις δράσεις το υ Ε ΤΠΑ, καθώς
επίσης και στα εν ταγμένα έργα το υ Ε ΤΠΑ.
Και αυτό εί ναι λογικό , καθώς σε αυτές τις κατηγορ ίες έργων
υπάρχουν μ εγάλες εκπτώσεις , οπό τε αναγκαζόμαστε να ξαν αβγάζουμε
προσκλήσεις και νέες εν τάξεις μ έχ ρι να φτάσο υμε τελικά εκεί πο υ
πρέπει να φτάσο υμ ε στο κλείσιμο .
Και τη σκυτάλη στις νομικές δεσμ εύσεις και στ ην απορρόφηση,
παίρνουν οι δράσεις το υ ΕΚΤ που έχουν 61 % και 32% αντίστοιχα
ποσοστά . O ι δημ οσιονομικοί στόχ ο ι που ισχ ύο υν για το πρόγραμμά
μας φέτος , ο στόχο ς που έχει ανέβει στην SFC για μ εν τις δράσεις του
ΕΤΠΑ είναι 76 εκατομμύρ ια ευρώ , για δε τις δρά σεις του ΕΚΤ 27
εκατομμύρ ια ευρώ .
Μέχρι σήμερα οι δαπάνες σε αυτά τα δύο ταμεία είνα ι 8 ,5 και
9,5 εκατομμύρ ια αντίστοιχα . Ενώ υπάρχουν δαπάνες υπό διοικητικό
έλεγχο σε εκκρ εμό τητα που λέμ ε εμείς , που πρακτικά τις θεωρο ύμ ε ως
δαπάνες , που αθρ οιστικά λοιπόν φτά νουν μ έχρι σήμερα τα περίπο υ 1 1
εκατομμύρ ια ευρ ώ , όσον αφορά το Ε ΤΠΑ και περίπου τα 15
εκατομμύρ ια ευρώ όσον αφορά το ΕΚ Τ.
Το υπόλο ιπο που πρέπει μέχρι να φτάσο υμε τον στόχο μας,
ανέρχεται στα 65 εκατομμύρ ια ευρ ώ για τις δράσεις του Ε ΤΠΑ και
περίπου 12 εκατομ μύρια ευρώ για τις δράσεις του ΕΚΤ.
Ο στόχος του Ν συν 3, 3 έχει κα λυφθεί ήδ η για το έτο ς 2019 . Η
δε επίτευξη αυτο ύ το υ στό χου πο υ ενδεχομ ένως να φαντάζει υψηλός
για τις δράσεις το υ Ε ΤΠΑ, θα προκύψει κατά βάση μ έσα από τα δύο
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μεγάλα έργα που χρηματοδ οτο ύμ ε. Το τραμ το υ Πειρ αιά και τις δύο
νέες προβ λήτες κρ ουαζιέρας στον Ο ΛΠ.
Έργα τα οποία ξεκινούν , το ένα πλησιά ζει στην ολοκλήρ ωση, το
άλλο ξεκινά ει από Σεπτέμβ ριο . Και μ αζί και με τα υπόλοιπα έργα , που
κυρί ως η Π εριφέρεια υλοποίησε α ντιπλημμυρ ι κά, α λλά και άλλοι
φορείς, έχ ουμ ε την αίσθηση ότι θα επιτευχθο ύν ο ι στόχοι που έχ ουν
τεθεί στην SFC.
Απολογισμ ός. Όπως είπα και πριν , μ εταξύ τέταρ της και πέμπτης
Επιτροπής έχο υμε ένα γεμάτο εξάμ ηνο – επτάμ ηνο . Εδώ πρέπει να
αναφέρω ό τι π λέο ν στις διαδικασ ίες συμμ ετέχο υν ενεργ ότατα και οι
αστικές Α ρχές , που υλοποιούν δρ άσεις ο λο κληρωμ έν ων
χωρικών
επενδύσεων .
Εδώ λοιπόν εμ φαν ίζεται και η εικόν α των αστικών Α ρ χών που
έχουν πάρει π λέον τη σκυτάλη στο κόμμα των εξειδικεύσεων και των
προσκλήσεων . ΄Εχ ουμε λοιπόν 3 3 ν έες εξειδ ικεύσεις δράσεων μ έσω
τεσσάρων γραπτών διαδικασιών .
34 νέες προσκλήσεις που εκδόθ ηκα ν , 155 νέες εν τάξεις , ενώ
έχουν προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο το υ 20 1 9 28 επιτόπιες
επαληθ εύσεις , μ έσω των οποίων ελέγ χονται δαπάνες 28 εκατομμυρ ίων
ευρ ώ.
Έχουν δ ε δοθ εί 1 08 προεγκρίσεις. Αυτό αφορά το κο μμάτι της
Διαχειρ ιστικής Α ρχής της Περ ιφέρειας μόνο , που αφορο ύν σε
προέγκρι ση δ ημοπ ράτησης υπογραφής ή τροποποίηση σύμβασης . Ό λα
αυτά τα στοιχεία α πό το ν Νο έμβριο μ έχρι και σήμερα .
Επιτόπιες επαληθ εύσεις. Έχο υν ο λο κληρωθ εί έως 31/ 1 2 ο υ του
’18, έχ ει ολο κληρ ωθεί το πρόγραμμ α επιτόπιων επαληθεύσεων για τις
τέσσερ ις λογιστικές χρήσεις.
Εδώ βλέπο υμ ε τις δαπάνες που έχουν ελεγχθεί ανά λογιστική
χρήση. Να τονίσω μόνο τρ ία στοιχεία. Οι μικρές μ πάρες για την
πέμπτη λογιστική χρήση είναι δαπάνες που έχο υν γίνει αποδ εκτές
διοικητι κά και επαληθ εύτηκαν στο πλαίσιο της προηγούμ ενης
λογιστικής χρ ήσης .
Γι’ α υτό αυτές οι δύο μπά ρες είναι μικρ ές , δ εν είναι η
πραγματική εικόνα τους, γιατί έχει κλείσει αυτή η λογιστι κή χρ ήση.
Στην τρίτη λογιστική χρ ήση που είναι μέχρι τον Ιο ύνιο του ’17,
βλέπο υμε ένα πικ στις δαπάνες που ελέγχθ ηκαν επιτ οπίως για τα έργα
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του ΕΤΠ Α. Και αυτό ο φείλεται στο γ εγονός ό τι στο δεύτερο εξάμηνο
του ’ 16 γίνανε όλες εκείνες ο ι διαδικασίες τακτοπο ίησης των
προηγούμ ενων προ γραμμάτων και το υ ΠΕΠ και των α ντίστοιχων το υ
713, η μεταφορά έ ργων και η τμ ηματοποίηση και η ολο κλήρωσή το υς.
Ενώ αντίστο ιχα για τις μπάρες το υ Ε ΚΤ τις πορτο καλί , έχουμ ε να
δούμε μία σταδιακή αύξηση των δαπανών που οφείλεται στ ο γεγονός
ότι στο ΕΚΤ δεν υπήρχανε υπό λοιπα , δεν χρειάστηκε να γίνει
τακτοποίηση, αλλά είναι δράσεις που έχο υνε μπει στο … και συνεχ ώς
προχωρούν σε υλο ποίηση και για αυτό υπάρχει και η σταδιακή α ύξηση
των δαπανών που ελέγχον ται μέσω επιτόπιων επαληθεύσεων .
Εδώ είναι ο αριθμ ός των επιτόπιων επαληθ εύσεων , αριθμός και
δαπάνες . Να σταθ ώ σε δ ύο σημεία μ όνο . Συνο λικά λοιπόν και απ ’ την
αρχή του προγράμματος μέχ ρι 3 1/ 1 2 ο υ του ’18, έχο υν ελεγχθεί μέσω
επιτόπιων επαληθ εύσεων 111 πράξεις .
Και οι δαπάνες πο υ αντιστο ιχο ύν σε αυτές, ανέρχονται στα 117
εκατομμύρ ια ευρ ώ. Το νούμερο αυτό είναι πάρα πολύ υψηλό.
Αντιστοιχ εί περίπο υ πάνω από το 40% των δαπανών , των δηλωθεισών
δαπανών μέχρι 31 / 12 ο υ του ’ 18.
Που πρακτικά σημ αίνει ότι 4 στα 10 ευρ ώ που δ ηλώνο νται στην
κοινό τητα, έχο υν επιβεβαιωθ εί μέσω επιτόπιων επαληθ εύσεων . Είναι
πάρα πολύ υψ ηλό ν ούμερ ο .
Πάμε λίγο στην κατηγορία ευρ ημάτων και δαπανών προς
διόρθωση. Έχο υμε τις εκθέσεις μ ε ευρ ήματα 59 . Δεν είναι τόσο
μεγάλο το νο ύμ ερ ο όσο ακο ύγεται, μ ε την έννο ια ότι μέσα σε α υτά τα
ευρ ήματα υπάρχουν και μη σημαντικά ευρ ήματα .
Οι δε
διορθώσεις που έχο υν προκύψ ει μέσα από αυτές τις
επιτόπιες επαληθ εύσεις και τα ευρ ήματα , αντιστοιχ ο ύν σε περίπο υ
170.000 ευρ ώ, τόσο για το Κοιν ωνικό όσο και το Ε υρ ωπαϊκό Ταμείο.
Και οφείλονται στο μεν Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο σε κάποιες
διαδικασίες μ η ο ρθής επιλογής ωφελουμ ένων που εντοπίστηκαν ,
καθώς και σε κάποια διοικητικά έγγ ραφα λειτουργίας κάποιων δομών
που δεν ήταν ε σύμ φωνα με τη λειτουργία .
Ενώ στο πλαίσιο του Ε υρωπαϊκο ύ Τα μείο υ το υ ΕΤ ΠΑ υπήρξε μ ία
μη ορθ ή χρ ήση απολογιστικών εργασιών για αρχαιολογικούς σκοπούς .
Πρώτο εξάμ ηνο το υ ’19. Δεν θα σας κο υράσω . Θα πω μόνο ότι
εδώ πλέον έχ ουμ ε ενεργό ρό λο και από τις αστικές α ρχές . Η αστική
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αρχή της Αθήνας , Αναπτυξια κή το υ Δήμ ου Αθ ηναίων συμμετ έχ ει στον
προγραμματισμό με δ ύο δράσεις και δαπάνες που πρόκειται να
επιβεβαιωθο ύν επιτ οπίως, που ανέρχ ονται σε 822.0 00 ευρώ .
Και έτσι διαμορ φώνεται συνολικό ς αριθμός στο πρόγραμμα
επιτόπιων επαληθεύσεων , 28 και 28 εκατομμύρ ια , για τις δαπάνες που
πρόκει ται να ελεγχ θούν.
Μία εικόνα των δελτίων που διαχειριστήκαμε σε αυτό το
διάστημα . Ο μ εγάλος φόρτος εν τοπίζεται φυσικά στο δελτίο δ ήλωσης
δαπανών με έναν αριθμό πο υ αγγίζει τα 4.80 0 δελτία που
επεξεργάστηκε απ ό αρχής το υ προ γράμματος , μέχρ ι και σήμ ερα η
Υπηρεσία μας.
Και σε αυτά προστίθεν ται και δελτία που επεστράφησαν ή πο υ
επικαιροποιήθηκαν ή που απορρίφθ ηκαν , οπότε μ εγαλώνει ο αριθμός.
Και ο επόμενος φόρτος προέρχεται στην επεξεργασία των τεχνικών
δελτίων υπό έργων , δηλαδ ή των νομικών δ εσμ εύσεων .
Αυτά είναι στοιχεία ποιοτικά , εποπτικά , που δίνουν μία εικόνα
του πραγματικο ύ φόρτο υ πο υ αντιμ ετωπίζ ει μία διαχειριστική αρχ ή
πέραν από την ενεργοποίηση και στην καθ ημερ ινότητα και στην
παρακολούθ ηση.
Προεγκρίσεις. 51 5 προεγκρίσεις, είτε δ ημοπράτησης , είτε
υπογραφής σύμβα σης, είτε τρ οποποίηση ς σύμβασης , από αρχής του
προγράμματος μέχ ρι και σήμ ερα . Με το μ εγαλύτερ ο ποσοστό να
αντιστοιχεί σε πρ οεγκρίσεις τρ ο ποποίησης σύμ βασης , δ ηλαδ ή
παρατάσεις ΑΠΕ, κάτι πο υ είναι λογικό πλέον .
Και θα αρχίσει κα ι να μεγαλών ει, δεδομένο υ ό τι τα έρ γα έχουν
μπει σε μία γραμμή και πλέον είναι σε φάση υπογραφή ς σύμβασης ή
και η υλοποίησ ή της, άρα τροποποίηση της νο μικής δ έσμευσης .
Εδώ είναι όλα ό σα είπαμε πριν , ανά άξονα προτεραιότητας .
Βλέπετε ότι ο άξο νας προτεραιότητα ς 9, έχει ένα πικ, όσον αφορά το
δελτίο δ ήλωσης δα πανών. Ε ίναι λογικό , το γνωρίζο υμε . Ο φόρ τος είναι
εξαιρετι κά μεγάλο ς σε σχ έση με τον προϋπολογισμό των δράσεων που
χρηματοδ οτο ύνται .
Ενώ ο αντίστοιχος φόρτος υπάρχει και στο υς άξονες 5 και 6, που
είναι τα αντιπλημ μυρικά και τα έργα υποδομών λυμά των ,
απορριμμάτων και λοιπά . Όπου και εκεί έχο υμ ε μεγά λη ενεργοποίηση .
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Βασικά επιτεύγματα . Όπως ειπώθηκε , ολοκληρώθ ηκε επ ιτυχ ώς η
δεύτερ η αναθεώρ ηση το υ ΠΕΠ Α ττικής και εγ κρίθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτρο πή στο τέλος το υ 2 018 .
Έχουμ ε επίτευξη πλαισίο υ επίδοση ς σε εννέα από τους έντεκα
άξονες προτεραιό τητας . Οι δ ύο πο υ αφορούν στα εν ερ γειακά και στις
καταρτήσεις , το σχετικό αποθεματικό θα μεταφερθεί σε ο ικείο υς ,
όμορους να το πο ύμε έτσι , άξονες προτεραιό τητας στο πλαίσιο της
επόμεν ης αναθεώρ ησης .
Είναι μία πολύ καλή εικόνα , Αν αναλογιστούμ ε και συνολικά τι
γίνεται και με τα υπόλοιπα ΠΕΠ .
Ολο κληρώθ ηκε η αξιολόγ ηση και η ένταξη του μεγά λου έργο υ
της κρουαζιέρας στον Πειραιά , για τις δύο νέες προβλήτες , το οποίο
έχει και μία α ρκετά ικανοποιητική εξέλιξη ό σο ν αφορά τις
διαδικασίες , τις δικαστικές εμπλοκές που υπήρχαν και εκτιμο ύμε ότι
από Σεπτέμβριο θα αρχίσει να αποδίδ ει υψ ηλές δαπάνες .
Ενώ είμαστε και στην τελική φάση για έγκριση των δ ύο μεγάλων
έργων αποχέτευσης της Ανατολι κής Αττικής με μία εκκρεμό τητα που
υπάρχει μοναδική , δύο μάλλον . Η μία αφορά τις αρχαιολογικές
εργασίες και τον τρόπο με τον ο ποίο θα παρακολουθο ύνται στο
πλαίσιο αυτών των δύο μ εγάλων έργων.
Και την εκκρ εμό τητα που έχουμ ε με την ομάδα Τζάσπερς για την
προέγκρι ση των φακέλων μ εγάλων έρ γω.
Ολο κληρώθ ηκε
η
αξιολόγ ηση
και
εντάχθηκε
το
έργο
αναβάθμισης
το υ
εργ οστα σίο υ
μηχανικής
αν ακύκλωσης
και
κομποστοποίησης Άνω Λιο σίων , π ροϋπολογισμο ύ 25 εκατομμ υρ ίων
ευρ ώ, που είχαμε την ευκαιρία να το δούμε μ ε τον συνά δελφ ο από την
Ευρωπαϊκή Επιτρο πή χθες, τον Κιαγιά.
Εκδόθ ηκε η πρόσκληση για στοχευμένη ενίσχυση και στήριξη
της
επιχειρ ηματικότητας στις πληγ είσες από πλημμ ύρες και φωτιές
περιοχές της Αττικής . Στο υς τέσσερις Δήμο υς δ ηλαδή Μεγάρων ,
Μάνδρας – Ειδυλλίας , Ραφήνας - Πικερμίου και Μαραθώνα .
Ενεργοποιήθ ηκε πλήρ ως η δομ ή διακυβέρν ησης της RI S υπό την
εποπτεία το υ Π ερ ιφερ ειακο ύ Ταμείου Ανάπτυξης Α ττικής . Εδ ώ να
προσθέσω δ ύο ακό μα στοιχεία , που δ εν τα θυμ ήθηκ α σήμερα το πρωί,
αφού είχα κλείσει την παρο υσίαση .
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Το ένα είναι η οριστικοποίηση το υ πορίσματος της DG … για την
πρόοδο, για την π ορεία των δρά σεων ΕΚΤ όπου στο συμπέρασμ ά το υ
καταλήγει ότι το Π ΕΠ Αττικής έχ ει σχεδιαστεί μ ε πο λύ επαγγελματικό
και συνεπή τρόπο .
Η δε λειτο υργίας της Διαχειριστικής Αρχής αποτελεί υπόδειγμα
από πολλές απόψεις και πλευρές . Κ αι βέβαια και ένα έργο το οποίο
δεν είναι συγχρημ ατοδοτο ύμ ενο , θα μου επιτρέψετε κύριε Φίρμπα, το
οποίο όμως αποτελεί ορό σημ ο – τοπ όσημο , είναι έργο πολιτισμο ύ και
αθλητισμο ύ και έχ ει να κάνει με το ν έο γήπεδο της Αγίας Σοφίας .
Κος ΦΙΡ ΜΠΑΣ:
Α γι’ αυτό να σο υ επιτρέψ ω, λέω κι εγώ πού το πας.
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Με την έννοια ό τι δεν είναι συγχρ ημα τοδοτούμ ενο , ωστό σο…
Κος ΦΙΡ ΜΠΑΣ:
Άντε και στον Β οτανικό.
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Στην επόμεν η περίοδο.
Κος ΦΙΡ ΜΠΑΣ:
Άντε και στον Β οταν ικό, το τηγάνι το φτιάξαμ ε.
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Τέλος, θέλω να πω λίγο για μία ν έα πλατφόρμα χαρτογρ άφησης έργων
που έχει εν εργοπο ιηθεί . Το proj ect attica.gr έρχ εται ν α συμπληρ ώσει
ήδη την χαρτογρά φηση των κο ινωνικών έργων του s ocial attica.gr .
Εδώ λοιπόν ποια ε ίναι η ειδοποιός διαφορά ; Ότι έχουμ ε
αποτυπώσει όλα τα έργα που χρηματοδοτ ούν ται από το ΠΕΠ Αττικής
με χωρι κή αναφο ρά , με γεωαναφο ρ ά.
Όπως θα δ είτε υπάρχουν
ακριβώς, τα σημειακά έργα υπ άρχει το σημ είο ακριβώς με
συν τεταγμένες πο υ υλοποιείται το έργ ο .
Τα δε ε κτατικά ή γραμμικά υπάρχει ο αγωγός , οι δρ όμοι από
τους οποίους περν ούν οι αγωγοί ή το περίγραμμα των περιοχών που
εξυπ ηρετο ύνται . Κ αι επιπλέον αυτή η πλατφόρμα έχ ει διασυνδ εθεί μ ε
το εργαλείο ανάπτυξης gov.gr το οπ οίο δείχνει δεξιά κάτω η καρτέλα
την πρόοδο το υ κάθε έργου με β άση τις δαπάνες , τα διο ικητικά
έγγραφα και λοιπά .
Στοχοθεσία . Μ έχρι το τέλος το υ 201 9 , θα θέλαμ ε να εν ισχύσουμ ε
περαιτέρ ω την επιχειρημα τικότητα στις πληγείσες από θεομηνίες
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περιοχές μ έσω ενίσχυσης υφιστάμ εν ων και νέων μικρ ών μεσ αίων ή
μικρομ εσαίων επιχ ειρήσεων .
Θα θέλαμ ε να δο ύμε τα πρώτα δείγματα της πρόσκλησης που
έχουμ ε εκδώσει για ενεργεια κή αναβ άθμιση δ ημοτικών κτιρίων με την
έκδο ση των πρ ώτων εντάξεων και ενδεχ ομέν ως των πρώτων
δημοπρατήσεων .
Θα θέλαμε να δ ούμε δ ημοπρατ ημ ένα τα δύο μεγ άλα έργα
αποχέτευσης της Ανατολικής Αττικής . Ήδ η εκτιμούμ ε ότι θα έχο υμ ε
σύμβαση μ έχρι το τέλος το υ έτο υς για την αποχέτευση Παλλήν ης –
Γέρα κα.
Θα έχο υμε έν ταξη και δ ημοπράτηση για την αποχέτευση
Καπανδριτίου. Έχ ουμε ήδη σύμβαση για την αποχέ τευση Γλυκών
Νερών. Άρα κλείν ουμε αρκετά επιτυχώς αυτό το σχ έδιο δράσης που
έχουμ ε εκπονήσει από κοινού με το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και αφορά στα έργα
υγρών αποβλήτων .
Θα έχουν ολο κληρωθεί και θα έχο υν τεθ εί σε λειτο υργία μία
σειρά εξοπλισμ ών σε φορ είς του Δημοσίου, όπως τα πυροσβ εστικά
οχήματα , νοσοκομ εία αλλά και μονά δες και συστήματα επεξεργασίας
και παρακολο ύθ ησης ποιότητας νερο ύ και πο σότητας διαρροών .
Όπως είπαμε μ έσα στο καλο καίρι θα υπογραφεί σύμβαση για την
κατασκευή δ ύο ν έων προβλητών για την εξυπηρ έτηση κρο υαζιέρας στο
λιμάνι το υ Π ειραιά , έργο που δικαιο ύχος είναι ο Ο ΛΠ , μ εγάλο έργ ο .
Ενώ τέλος υπάρχει και η εκκίνηση της προετοιμασίας για τη νέα
προγραμματική περίοδο .
Και κλείνοντας κάπου εδώ , θα ήθ ελα να σας παρουσιάσουμε ένα
φωτογραφικό οδο ιπορικό σε κάπο ι α επιλεγμένα έρ γα του ΠΕΠ
Αττι κής , πο υ έχει να κάνει μ ε την πορεία των έργων από την αρχ ή
ενδεχομ ένως και π ριν να ξεκιν ήσο υν , κατά τη φάση κατασκευής και
κατά τη φάση ολο κλήρ ωσης .
Είναι φωτογραφίες που έχο υν τραβήξει ή έχο υν ζ ητήσει τα
στελέχη της Διαχ ειρ ιστικής Αρχ ής, τα οποία και με την ευκαιρία θα
ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των στελεχ ών της Διαχειρ ιστικής
Αρχής για όλη αυτή την παρο υσία τους. Γι’ αυτό το μικρό λιθαράκι
που βάλαμε στο οικοδόμ ημα το υ ΕΣ Π Α .
Και αυτούς που α ποχώρησαν και α υτούς που θα αποχωρήσουν
ενδεχομ ένως . Οπό τε να δούμ ε και το βιντεά κι.
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ΠΡΟΒΟΛ Η ΒΙΝ Τ ΕΟ

Εφαρμογή της εξει δίκευ σης του Ε. Π. «ΑΤΤΙΚ Η» 201 4 – 2020 Ετήσια έκθεση υλ οποίησης τ ου 2018 και επίτ ευξη τ ων στόχων του
προγράμματος

Κα ΚΥ ΠΡΙΑΝ ΙΔΟ Υ:
Λοιπόν, συνεχίζο υμε από όλη α υτή την εξαιρ ετική παρέμβαση και το
βίντεο πο υ είδαμ ε, σ την εφαρμογ ή της εξειδίκευσης , την ετήσια
έκθεση υλοποίησης το υ 20 18 και επίτευξη των στόχ ων το υ
προγράμματος με τον κύριο Σπηλιώτη, προϊστάμενο της μονάδας Α
της Ε ΥΔΕ Π της Π εριφέρειας Α ττικής .
Κος ΣΠΗΛΙ ΩΤ ΗΣ :
Καλή σας μέρα κα ι από μένα . Στα επ όμενα λεπτά θα σας παρουσιάσω
την πορεία εφα ρμογής της εξειδίκευσης του επιχειρ ησια κο ύ
προγράμματος . Το επιχειρ ησια κό μας πρόγραμμα εγκρίθ ηκε τον
Δεκέμβ ριο ντου 20 14.
Οι πρώτες δρά σεις εξειδ ικεύτηκαν στην πρώτ η συν εδρ ίαση της
Επιτροπής Παρακο λούθ ησης τον Ιο ύλιο το υ 2015 και από τότε μ έχρι
σήμ ερα , μέσα από τέσσερ ις Επιτροπές Παρακολο ύθησης και μέσα από
30 γραπτές διαδικασίες , έχο υν εξειδικευτεί 166 δρά σ εις και μ ε τη
σημ εριν ή πέμπτη συνεδρία ση της Επιτροπής , προτ είνον ται άλλες δέκα
νέες εξειδ ίκευσης δράσεων .
Τώρα, ας δούμε π ώς έχει εξελιχθεί η εφαρμογ ή της εξειδίκευσης
ανά άξονα , με μία γρήγορη ματιά .
Στο γράφημα αυτό καταγράφεται η πορεία των διαδικασιών
ενεργοποίησης του επιχ ειρ ησια κο ύ προγράμματος , ανά άξονα
προτεραιό τητας. Μ πορούμ ε να δούμε εδώ πέρα ότι ο άξονας με τις
συνο λικά
καλύτερες
σχετικές
επιδόσεις ,
είναι
ο
άξονας
προτεραιό τητας 2 που αφορά σε δρ άσ εις τεχνολογί ας πληρο φορικής
και επι κοινωνίας .
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Μάλιστα είναι ο άξονας ο οποίος παρουσιάζει την καλύτερη
επίδοση στις εκτελεσμέν ες δαπάνες , οι οποίες ανέρχοντα ι στο 73% της
δημόσιας δαπάνης του ά ξονα χωρίς το αποθεματικό επίδ οσης.
Επίσης, πολύ καλές σχετικές επιδόσεις εμφανίζει και ο άξονας
προτεραιό τητας 5 , ο οποίος αφο ρά σε δράσεις πρόληψ ης και
προστασίας από φυσικές κατα στροφές και κυρίως σε δράσεις
αντιπλημμ υρικής προστασίας .
Με εν τάξεις που ξεπερνο ύν το 109% της δ ημό σιας δαπάνης το υ
άξονα , με συμβά σεις στο 89 % της δημόσιας δαπάνης το υ άξονα . Οι
επιδόσεις αυτές β έβαια οφείλον ται κατά πολύ στα έργα τα οποί α
υλοποι εί η Περιφέρεια , στα αντιπ λημ μυρικά έργα τα οποία υλοποιεί η
Περιφέρ εια .
Μάλιστα , στον άξονα αυτό έχ ει δοθεί και έγκριση για
υπερδέσμευση έως του ποσο στο ύ των 140% της δημό σια ς δαπάνης του
άξονα .
Καλές σχ ετικές επιδόσεις παρουσιάζει επίσης και ο άξονας
προτεραιό τητας 6 , που αφορά κυρίως στα περ ιβαλλοντικά έργα και στη
βελτίω ση το υ αστικού περιβά λλον τος , με εντάξεις οι ο ποίες αγγίζουν
το 87% το υ προϋπ ολογισμ ού το υ άξο να .
Εδώ σημαν τική συν εισφορά έχο υν οι δράσεις υποδομών
διαχείρισης επεξερ γασίας λ υμά των. Οι υποδο μές ύδρ ευσης και τέλος
οι υποδομ ές πολιτισμού .
Καλές
σχετικά
επιδόσεις
παρουσιάζ ει
και
ο
άξονας
προτεραιό τητας 1 1, που α φορά στις υποδ ομές εκπ αίδευσης ,
με
εντάξεις οι οποίες αγγίζουν το 1 10% του προ ϋπολογισμ ού του άξονα .
Σε απόλυτα τώρα νούμερα , ο άξον ας προτεραιότητας 9 , είναι
πρώτος στις νομικές δεσμ εύσεις με 1 85 εκα τομμ ύρια ευρώ και πρώτος
και στις δαπάνες με 93 εκατομμ ύρια περίπου ευρώ επιλέξιμ ης
δημόσιας δαπάνης .
Αντιθέτως , φτωχ ές είναι οι επιδόσεις στους άξον ες 4 και 8 . Ο
άξονας 4 αφορά στην εν εργεια κή αν αβάθμιση κτιρίων και ο 8 στην
επαγγελματική κα τάρτιση .
Τώρα, μία ά λλη σημαντική εξέλιξη που είχαμ ε κατά το
προηγούμ ενο έτο ς και μάλιστα κάτι που αποτελεί και μ ία
ιδιαιτερ ότητα το υ επιχειρ ησια κο ύ πρ ογράμματος Α ττικής , αποτελεί το
γεγονός της εκχ ώρ ησης αρκετών πόρ ων του προγράμμα τος αλλά και σε
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κάποιες περιπτώσεις και αρμοδιο τήτων διαχείρισης σε ενδιάμεσο υς
φορείς δ ιαχείρισης .
Από το τέλος του ’ 17 έχει οριστεί η ειδική υπηρ εσία δια χείρισης
του ΕΠΑνΕ Κ, ως ενδιάμεσος φορέας για τη δι αχ είρ ιση της πράξης
Ταμείου Επιχ ειρ ημ ατικό τητας . Στο Ε ΠΑνΕΚ έχο υν εκχ ωρηθεί για αυτό
το λόγ ο 50 εκατομ μύρια ευρώ από το ν άξονα 3.
Επίσης, μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2018 , έχ ουν ο ριστεί οι
τέσσερ ις ενδιάμ εσοι φορ είς διαχ είρισης , οι οποίοι υλοπ οιούν π λέον τι ς
αντίστοιχες εγκεκριμένες στρατηγικ ές βιώσιμης αστικής ανάπλασης ,
στο πλαίσιο των ολοκληρωμ ένων χωρικών επενδ ύσεων για την
Περιφέρ εια Αττικής .
Στις τέσσερις αστικές αρχές , συνο λικά έχο υν εκχωρ ηθεί 260
εκατομμύρ ια δημ όσιας δαπάνης του προγράμματος . Δηλαδή ένα
ποσοστό το υ 22 % της δημ όσιας δαπάνης το υ προγράμματος .
Οι πόροι αυτοί έχουν εκχωρ ηθεί σε όλο υς το υς άξονες το υ
επιχειρ ησια κο ύ προγράμματος , πλην το υ άξονα προτεραιότητας 7 , ο
οποίος αφορά στις μεταφορές .
Επίσης εκχ ώρηση πόρων ύψο υς 60 εκα τομμ υρίων , καθώς και
αρμοδιότητα δ ιαχείρισης , έχει γίν ει και στον ΕΦ ΕΠΑΕ για τη
διαχείριση δράσεων κρατικών εν ισχ ύσεων που θα πρ οκύψο υν στο υς
άξονες 2, 3, 8 και 9 .
Τέλος έχ ει γίν ει εκχώρ ηση πόρων ύψους 15 εκατομμ υρίων στο
ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο πρότασης γ ια την ενίσχ υσ η μικρομ εσαίων
επιχειρ ήσεων στο ν κλάδο του το υρισμο ύ , καθώς επίσης και στην
αρμόδια επιτελική δομή του Υπουργ είου Εργασίας .
Έχει εκχ ωρ ηθεί ένα ποσό 11, 5 εκατομμυρ ίων ευρ ώ για την
ενίσχ υση υφιστάμενων επιχειρ ήσεων της κο ινωνικής κα ι αλληλέγγ υας
οικονομίας , στο πλαίσιο το υ άξονα 9 .
Έτσι μέχρι σήμερ α έχει εκχωρ ηθεί σε ενδιάμ εσο υς φορείς η
διαχείριση δράσεων … έχο υν εκχωρ ηθεί σε ενδιάμεσο υς φορείς πόροι
που αγγίζουν τα 4 09 εκατομμ ύρια δ ημόσιας δαπάνης ή ποσο στό του
34% της δ ημόσιας δαπάνης του προγρ άμματος .
Η μεγαλύτερ η εκχώρηση βέβαια , όπως είπαμε, α φορά στην
εκχώ ρηση που έχ ει γίνει στις τέσσερις αστικές αρχές οι οποίες
υλοποι ούν ται στρατηγικές β ιώσιμης α στικής ανάπτυξης .
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Έτσι, στον ενδιάμ εσο φορ έα διαχείρισης της Αθήνας έχ ουν δοθ εί
85,4 εκα τομμ ύρια . Στον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης της ΟΧΕ του
Πειραιά έχο υν δο θεί 80,3 εκα τομμ ύρια . Στον ενδιάμ εσο φορέα το υ
ΑΣΔΑ έχο υν δοθεί 58,4 εκατομμ ύρια ευρ ώ και στον εν διάμεσο φορέα
διαχείρισης της βιώσιμ ης αστικής α νάπτυξης το υ συν δέσμο υ Δήμ ων
Νότιας Αθ ήνας έχο υν δοθεί 35 ,3 εκα τομμύρια ευρ ώ .
Λοιπόν, τώρα ας δούμε τι εικόνα παρουσιάζο υν οι ΟΧ Ε αυτή τη
στιγμ ή. Από τα 260 εκατομμ ύρια που έχο υν εκχ ωρηθεί για την
υλοποί ηση των στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανά πτυξης , έχο υν
εξειδ ικευτεί μέχρ ι στιγμ ής δράσεις π ροϋπολογισμο ύ δ ημόσι ας δαπάνης
185 εκατομμ υρίων ευρ ώ .
Έχουν εν ταχθεί πράξεις ύψους 37 εκατομμυρ ίων ευρώ και έχουν
εκτελεστεί δαπάνες ύψους 1 ,3 εκατο μμυρίο υ ευρώ .
Εδώ φαίν εται η υλοποίηση των Ο ΧΕ ανά άξονα προτερ αιότητας .
Εδώ φαίν εται επίσης κάτι πο υ ήταν αναμενόμενο . Ο
άξονας
προτεραιό τητας 6 , που κυρίως αφο ρά στη βελτίωση το υ αστικο ύ
περιβάλλοντος , είν αι αυτός που συν ολικά παρουσιάζει την καλύτερ η
εικόνα συνο λικά .
Την καλύτερ η εικόνα ενεργοποίησης , ακολουθο ύμενος από τον
άξονα προτεραιό τητας 9 , οποίος αφορά σε δράσεις κο ινωνικής
συνοχ ής .
Εδώ θα πρέπει να σημειώσο υμε ότι την ευθύν η της υλοποίησης
του προγράμμα τος βέβαια κανονιστικά την έχει η ΕΥΔΕ Π
Αττικής ,
όμως θα πρέπει ν α γίνει κατανοητό ότι οι αστικές α ρχές είναι οι
εταίροι, με το μ εγαλύτερο αντίκτυπο στο πρόγραμμά μα ς.
Γι’ αυτό και μαζί τους έχο υμε μία πολύ καλή συνεργ ασία και
βέβαια οι στόχ οι μας και οι προσπάθειές μας πρέπει και
ευθ υγραμμίζονται .
Ας δούμε τώρα πολύ σύντομα την πρ όοδο υλοποίησης μ εταξύ της
τέταρτης και της π έμπτης συν εδρί ασης της Επιτρ οπής . Ας δο ύμε
καλύτερα κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά .
Εδώ πέρα , όπως είναι αναμενόμενο , μεταξύ της τέτα ρτης και
πέμπτης συν εδρία σης και πέν τε χρόνια μετά την έναρξη του
προγράμματος , ο ρυθμός των εξειδ ικεύσεων και των προσκλήσεων
φαίνεται ό τι πέφτει σημαντικά , ενώ υπάρχει μεγαλύτερ η αύξηση το υ
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ρυθμο ύ στις εντάξεις και τις συμβασιοποιήσεις, κ αθώς επίσης και στις
δαπάνες των πράξεων .
Πολύ μεγάλο ενδ ιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι δρά σεις το υ
ΕΚΤ υπεραποδίδο υν στη σύναψ η νομικών δ εσμ εύσεων και στις
δαπάνες , έναντι των πράξεων το υ Ε Τ ΠΑ.
Λίγο πιο αναλυτικά ανά άξονα . Στον άξονα προτεραιό τητας 1 , ο
οποίος αφορά την ενίσχυση μηχανισμ ών και των επενδύσεων των
ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην έρευνα και την καινο τομία .
Έχουν εξειδικευτεί 8 δράσεις .
Έχουν εκδοθεί τρεις προσ κλήσεις , έχουν γίνει τρεις συντάξεις ,
ενώ οι ν ομικές δ εσμεύσεις ανέρχο νται σε ποσοστό του 29% της
δημόσιας δαπάνης του ά ξονα και οι δ απάνες στο 12% .
Στον άξονα προτεραιότητας 2, ο οπ οίος αφορά στη διάδοση και
ανάπτυξη καινο τό μων προϊόν των και υπηρ εσιών τω ν μικρο μεσαίων
επιχειρ ήσεων
με
τη
χρ ήση
τεχνολογίας
πληρ οφορικής
και
επικοιν ωνίας , έχουνε γίνει εξειδ ικεύσεις 7 δράσεων . Έχ ουν εκδοθεί 8
προσκλήσεις .
Έχουν γίνει τέσσερις εντάξεις με προϋπολογισμ ό δημόσιας
δαπάνης που ανέρχεται στο 89% της δημόσιας δαπάνη ς του άξονα . Οι
συμβάσεις αντιστο ιχούν σε ποσο στό 87% της δημό σια ς δαπάνης του
άξονα και ο ι δαπάνες αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό 78 % της δ ημόσιας
δαπάνης του άξονα .
Είναι ο άξονας που συνολικά έχ ει τις κα λύτερ ες σχετικές
επιδόσεις . Αυτό κυρίως οφείλεται στ ο τμημα τοποιημένο έργο το υ
ηλεκτρονικο ύ εισιτηρίου του Ο ΑΣΑ , καθώς επίσης και στο έργο της
τηλεμα τικής διαχείρισης το υ στόλο υ των λεωφορείων , των αστικών
λεω φορ είων .
Στον τρίτο άξονα προτεραιό τητας , ο οποίος αφορά σε ενίσχ υση
επιχειρ ήσεων , μέχ ρι στιγμής έ χο υν εξειδικευτεί 1 3 δράσεις . Έ χουν
εκδοθ εί 9 προσκλήσεις . Έχουμ ε αυτή τη στιγμή 78 εντάξεις που
αντιστοιχο ύν σε π ροϋπολογισμό στο 55% της δημό σια ς δαπάνης του
άξονα . Και οι δαπάνες ανέρχον ται στο 10 % της δ ημό σιας δαπάνης του
άξονα .
Οι
πολλές εντά ξεις πο υ έχο υμ ε φέτος στον άξο να αυτό ,
οφεί λον ται κυρίως σε εκχώρ ηση πό ρων που έγινε στο ΕΠΑνΕΚ και
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συγ κεκριμένα
για
μία
πρόσκληση
που
αφορ ο ύσε
ενίσχ υση
μικρομ εσαίων επιχ ειρήσεων στον κλά δο το υ το υρισμο ύ .
Επίσης ο ι δαπάνες εδώ πέρα , τα 12,5 εκατομμύρ ια ευρ ώ ,
οφεί λον ται στην εκχώρηση που έχ ουμε κάν ει στο ΕΠΑνΕΚ και
συγ κεκριμένα για το Ταμείο επιχειρ ημ ατικό τητας .
Τώρα στον άξονα προτεραιό τητας 4 , που αφορά στην εν εργειακή
απόδοση και στη χρήση των ανανεώσιμων π ηγών εν έργειας , έχο υμε
εξειδ ικεύσει 8 δρά σεις, έχο υμ ε εκδ ώσει τέσσερις προσκλήσεις και έχ ει
γίνει μία έν ταξη.
Εδώ δ εν έχουμε ο ύτε συμβά σεις ούτε δαπάνες . Γενικά ο άξονας
παρουσιάζει πο λύ φτωχ ές αποδόσεις και αυτό ο φείλεται στη μεγά λη
καθυστέρ ηση της έγκρισης και εν ερ γοποίηση του Κ Ε ΝΑΚ, α λλά και
της ενεργοποίη σης των υπολογ ιστικών εργαλείων πο υ συνόδ ευαν τον
Κανονισμό.
Από το δεύτερο τρίμηνο το υ ’ 18 έχει εκδοθεί από τη
Διαχειρ ιστική πρόσκληση πο υ αφορά σε ενεργειακή αναβάθμιση
δημο τικών κτιρίων με προ ϋπολογισμό δ ημόσιας δαπάνης 25
εκατομμύρ ια ευρώ . Ακόμα, α υτή η πρόσκληση αφορά το υς Δήμο υς.
Δυστυχώς ακόμα δ εν έχ ουμ ε κάποια υποβολή πρό τασης , ωστόσο
αυτό αναμένο υμ ε να αλλάξει μ έχρι το τέλος το υ 2019 , όπο υ
ευελπιστο ύμε να έχουμ ε και τις πρώτες εντάξεις στο πλαίσιο της
πρόσκλησης α υτής.
Επίσης, σύντομα περιμένο υ με τις πρώτες δαπάνες στο πλαίσιο
της εκχώρ ησης πο υ έχο υμε κάνει των 15 εκα τομμ υρίων ευρ ώ , στο
«Ε ξοι κονομώ κατ’ οίκον ».
Στον άξονα προ τεραιότητας 5 , ο οπ οίος αφορά στην προώθηση
της προ σαρμογής στην κλιματική αλλαγή , καθώς και την πρόληψη και
τη διαχείρ ισ η κινδύνων , έχο υμε προχωρήσει στην εξειδίκευση 9
δράσεων.
Έχουμ ε εκδώσει 8 προσκλήσεις , έχουν εκδοθ εί 2 9 αποφάσεις
ένταξης μ ε ποσο στό δημό σιας δα πάνης που αγγίζει το 116% της
δημόσιας δαπάνης το υ άξονα . Οι συμβάσεις αν έρχοντα ι στο 94 % της
δημόσιας δαπάνης το υ άξονα και οι δαπάνες στο 46% της δημ όσιας
δαπάνης του άξονα .
Είναι ένας άξονας προτεραιότητας ο οποίος είχε από νωρίς
σχετικά πολύ καλές επιδό σεις κα ι κυρ ίως αυτό ο φείλεται όπως
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προείπαμε στα έρ γα αντιπλημμ υρικής προστασίας π ου υλοπο ιεί η
Περιφέρ εια Αττικής.
Μάλιστα, επειδ ή υπάρχουν αρκετές α νάγκες , σε αυτόν τον άξονα
έχει δοθ εί και έγκριση υπ ερδέσμευσης έως το ποσο στό 140 % της
δημόσιας δαπάνης του .
Στον άξονα προτεραιότητας 6 , έχουν εξειδικευτεί 31 δράσεις ,
έχουν εκδοθεί 27 προσκλήσεις και έχο υν εν ταχθεί 70 πράξεις μ ε
προϋπολογισμό δ ημόσιας δαπάνης π ου αγγίζει το 94% της δημ όσιας
δαπάνης του άξονα .
Στο πλαίσιο το υ ά ξονα έχο υμε συμβ άσεις οι οποίες αγγίζουν το
49% του προϋπο λο γισμού το υ άξονα και έχουμ ε δαπάνες που αγγίζο υν
το 23% το υ προϋπ ολογισμ ού τ ο υ άξο να .
Σημαντική συμμ ετοχή στον άξονα αυτό έχο υν τα περιβα λλον τικά
έργα, αλλά και ο ι υποδομές πο λιτισμ ού . Τ ους τελευταίο υς μ ήνες όμ ως,
υπάρχει σημαν τική δραστηριό τητα και συνεισφορά στις επιδόσεις του
άξονα από τους ενδιάμεσο υς φο ρείς διαχείρισης των β ιώσιμ ων
αστικών αναπτύξεων .
Γεγονός που τεκμ ηριώνεται με την εξειδίκευση 20 δράσεων , την
έκδο ση 15 προ σκλήσεων και την έν ταξη 8 πράξεων στο πλαίσιο των
ΟΧΕ. Εξαιτίας της σημαντικής εν ερ γοποίησης το υ άξονα , αλλά και
των εκχ ωρήσεων , των δ εσμ εύσεων που έχουμε απέναντι στις
ολοκληρωμ ένες χ ωρικές επεν δύσεις , έχει εγ κριθεί κα ι σε αυτόν τον
άξονα υπερδ έσμ ευση της τάξης το υ 1 40% .
Επίσης εδώ πέρα , στο πλαίσιο α υτού το υ άξονα , κά τι πο υ θα
θέλαμε να πούμ ε , είναι ότι συγχρ ηματοδο τ ο ύνται και εκδηλώσεις
σύγχρονο υ πολιτισ μού. Α ξίζει να σημ ειωθεί ότι οι δράσεις αυτές ,
πλέον αποτελο ύν ένα ν έμμεσο και αποτελεσματικό τρόπο προβολής
και επικοιν ωνίας του επιχ ειρ ησια κο ύ μας προγράμματος στο ευρ ύ
κοινό.
Αφο ύ μαζί με την προβολή των δράσεων στα Μ έσα Επικοινωνίας
προβάλλεται και το πρόγραμμά μας. Μάλιστα εξαιτίας του είδους των
δράσεων, η έμμ εση προβο λή κατα φέρν ει να προσεγ γίσει ένα πιο
νεανικό κοινό , το οποίο πλέον συνδυάζει τη θετική εμπειρία της
ψυχαγωγίας με το επιχειρ ησιακό μας πρόγραμμα αλλά και τη
συνδρομ ή της Ευρ ωπαϊκής Επιτροπής σε αναπτυξιακές δ ράσεις .
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Επίσης εδ ώ πολύ σημαντικό μ έρος των επιδόσεων οφείλεται και
στα έργα υποδο μών πολιτισμο ύ , για τα οποία στο τέλος της
παρουσίασ ής μο υ θ α ακολο υθήσει ένα σχετικό βίντεο .
Τώρα, στον άξονα προτεραιό τητας 7 , οποίος αφορά ουσιαστι κά
στις μεταφορ ές , έχουν εξειδικευθ εί έξι δράσεις , έχ ουν εκδοθεί 6
προσκλήσεις , έχο υν εκδοθ εί 5 αποφά σεις έν ταξης , των οποίων αξίζει
να σημειωθ εί ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης αγγίζει το 145%
της δ ημό σιας δαπάνης το υ άξονα .
Και οι συμβάσεις τρέχο υν στο 46 % της δ ημόσιας δαπάνης το υ
άξονα , ενώ οι δαπά νες στο 22% της δ ημόσιας δαπάνης του άξονα .
Η μεγάλη εν εργοπ οίηση στις εντάξεις, γίνεται κυρ ίως λόγω της
ανάγκης που προκύπτει για την έν ταξη του ονομα τισμένο υ από το
επιχειρ ησια κό πρ όγραμμ ά μας, έρ γου της β ελτίωσης του λιμένα
κρουαζι έρας το υ Π ειραιά .
Για το λόγο α υτό έχ ει δοθ εί έγκρ ιση για υπ ερδέσμευση στον
άξονα αυτό , της τάξης το υ 157% . Σύν τομα ελπίζο υμε ό τι , μάλλον
αναμένουμε , την ολοκλήρωση της δ ιαδικασίας συμβασιοποίησης του
έργου το υ Λιμένα και έτσι ευελπιστο ύμε ότι θα αποδεσμ ευτεί το
προϊόν της έκπτωσης από τις δ εσμ εύσεις το υ άξονα .
Αξίζει εδώ να σημ ειώσουμ ε και μία σημαντική α λλαγή που έγιν ε
στο πλαίσιο της δεύτερης αναθεώρηση ς το υ επιχ ειρησιακο ύ μας
προγράμματος , όπου πλέον στον ά ξονα αυτό προστέθ ηκε και ν έα
επενδυτι κή προ τερ αιότητα για την υλοποίηση δράσης επέκταση ς το υ
φυσικο ύ αερ ίου σε αστικές π εριοχ ές της Α ττικής πο υ εμ φανίζουν
φαινόμενα ενεργειακής φτώχ ειας .
Τώρα, στον άξον α προτεραιότητας 8 , έχο υν εξειδικευτεί 7
δράσεις . Έχο υν εκδοθεί τέσσερ ις πρ οσκλήσεις , έχει γίνει μόνο μία
ένταξη και υπάρχ ει μόνο μία σύμ βαση . Εδ ώ πέρα η έν ταξη ο φείλο υμε
να τονίσο υμε ότι είναι από την βιώσιμη αστική ανάπτυξη της Αθ ήνας .
Είναι μία πράξη π ου έχ ει ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό και εκεί
πέρα υπάρχει και η μοναδ ική η σύμ βαση στον άξονα προτεραιό τητας .
Εδώ σε αυτό τον άξονα παρατηρ ήθηκε μ εγάλη καθ υστέρ ηση στην
ενεργοποίησ ή του, εξαιτίας κυρίως τεχνικών δ υσκο λιών στο σχεδ ιασμό
δράσεων, σε σχέση με το χαρακτηρισμό το υς ως κρατικές ενισχ ύσεις
ή όχι.
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Αλλά και με την αναμονή για την έγ κριση το υ νέο υ κα νονισμο ύ
για τις επαγγελμα τικές καρτίσεις.
Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι σε αυτή τ ην Επιτροπή
Παρακολο ύθησης έχει προταθ εί η έγκρ ιση μιας δράσης για
επαγγελματική
κατάρτιση
εργαζο μένων
πο υ
ερ γάζονται
σε
μικρομ εσαίες επι χειρήσεις , μ ε προϋπο λογισμό 8 εκατομμ ύρια ευρώ .
Οπότε θεωρο ύμε ότι σύντομα αυτή η εξειδίκευση θα
ακολο υθήσει
μ έσα
στο
καλοκαίρι
και
σε
πρ όσκληση
για
επαγγελματικές κα ταρτίσεις. Οπό τε θεωρο ύμε ό τι μ έσα στο ’19 θα
έχουμ ε μία κάποια καλύτερη εικόνα σε αυτό τ ον άξονα .
Τώρα στον άξον α προτεραιό τητας 9 , έχο υν εξειδικευτεί 57
δράσεις , έχουν εκδ οθεί 36 προ σκλήσεις , έχο υν γίν ει 19 2 συν τάξεις οι
οποίες αντιστοιχ ούν στο 7 0% της δ ημ όσιας δαπάνης το υ άξονα .
Και έχο υν εκτελεστεί δαπάνες που αγγίζο υν το 33% της
δημόσιας δαπάνης το υ άξονα . Είνα ι ο άξονας με το ν μεγαλύτερο
αριθμό ενταγμένων πράξεων , το μεγ αλύτερο ποσό συμ βάσεων , καθώς
και το μ εγαλύτερο ποσό δαπανών .
Να σημ ειωθεί ότι μεγάλη δραστηριότητα στον άξονα αυτό
εμφανίζεται από τη μέση του ’ 18 και μετά και εξαιτία ς των
ολοκληρωμ ένων χ ωρικών επενδ ύσεων που υλοποιο ύνται αυτή τη
στιγμ ή.
Τώρα ο άξονας π ροτεραιό τητας 10 , που αφορά στην ανάπτυξη
και αναβάθμιση στοχευμ ένων κοιν ωνικών υποδο μών και υποδομών
υγείας , σε α υτόν τον άξονα έχο υμε προχωρήσει σε 1 3 εξειδίκευσης
δράσεων, έχ ουμ ε εκδώσει 13 προσκλήσεις και έχο υνε γ ίνει 63 εν τάξει,
με προϋπο λογισμό που αγγίζει το 84 % το υ προ ϋπολογισμού δημ όσιας
δαπάνης του άξονα .
Οι συμβάσεις τρ έχ ουν κον τά στο 24 % της δημ όσιας δαπάνης του
άξονα , ενώ οι δαπ άνες είναι στο 11 % . Στο πλαίσ ιο το υ άξονα έχο υν
ενταχθεί πράξεις υποδομών και εξο πλισμο ύ για την α ναβάθμιση των
δημόσιων μονάδ ων υγείας της Α ττικής που ο προ ϋπολογισμ ός τους
ξεπερνά τα 2 0 εκα τομμ ύρια ευρώ .
Επίσης έχ ουν εν τα χθεί οι πράξεις σε δήμο υς για την αν αβάθμιση
των υποδομών το υ ς που σχ ετίζον ται με την παροχ ή κοινωνικών
υπηρ εσιών .
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Τέλος, στον άξον α προτεραιό τητας 11 έχο υν εξειδικευτεί έξι
δράσεις , έχο υν εκδοθεί έξι προσκλήσεις , έχ ουν ενταχθ εί 19 πράξεις .
Οι συμβάσεις τρ έχ ουνε στο 30% το υ προϋπολογισμού του άξονα και οι
δαπάνες στο 13 % του προϋπο λογισμο ύ το υ άξονα .
Παρότι
ο
άξον ας
παρουσιάζει
πολύ
υψηλά
ποσοστά
ενεργοποίησης , οι δαπάνες και οι συμβάσεις παραμένουν σε χαμηλά
επίπεδα , κυρίως λό γω της καθυστέρ ησης που προξεν ήθ ηκε εξαιτίας της
αλλαγής του νόμο υ των δ ημοσίων συμ βάσεω ν.
Αλλά και της ανάγκης ωρ ίμανσης μ ελετών έργων από την ΚΤΥΠ
ΑΕ, η οποία είν αι και μοναδικός δικαιούχ ος σε μία πρόσκληση
προϋπολογισμού 5 0 εκα τομμ υρίων ευρώ .
Ωστόσο από τα μ έσα το υ 2 018 η κα τάσταση έχει ομα λοποιηθεί ,
οπότε αναμ ένεται σημαντική άνοδος των συμ βάσεων κα ι ελπίζουμ ε και
των δαπανών μέχρ ι το τέλος του 201 9 . Μάλιστα εξαιτίας της έντον ης
ενεργοποίησης που παρατηρείται , α λλά και της υλοπ οίησης που θα
έρθει στη συν έχεια και σε αυτόν τον άξονα έχ ει γίν ει υπερδ έσμ ευση
της τάξης το υ 140 % το υ προϋπο λο γισμού.
Πριν κλείσω , θα ήθελα να παρακολο υθήσετε μαζί μας ένα βίντεο
το οποίο έχουμε κάνει για τις υποδομές πολιτισμ ού , τις οποίες
ενισχ ύο υμε στο π λαίσιο το υ προγράμ ματός μας.
ΠΡΟΒΟΛ Η ΒΙΝ Τ ΕΟ
Κος ΣΠΗΛΙ ΩΤ ΗΣ :
Θα με υποστεί τε γ ια λίγο ακόμα. Μία πολύ σύν τομ η αναφορά , επειδ ή
σε αυτή την Επιτρ οπή Παρακολο ύθ ησης πρέπει να εγκρίνουμ ε και την
ετήσια έκθ εση το υ 2018 .
Η ετήσια έκθεσ η είναι μία διαδικασία, που όπως καταλαβαίνετε,
γίνεται κάθε έτος. Απλά η συγκεκριμένη το υ 2018 έχει μία βαρύτητα
παραπάνω, γιατί με τα αποτελέσμα τα που θα δ είξο υμε σε αυτή θα
κριθεί αν θα πάρουμε το αποθεματικό επίδοσης ή όχι.
Δεν θέλω να σας κρατάω σε αγωνία ,
θεωρούμε ότι θα το
πάρουμε. Θα το διατηρ ήσο υμε.
Λοιπόν, εδώ φαίν ονται οι επιδόσεις του προγράμματός μας,
μέχρι 31/ 12 ο υ το υ 2018. Ο υσια στικά μέχρι το τέλος το υ έτο υς είχαν
εκδοθ εί 1 10 προ σκλήσεις . Είχανε γίνει εντά ξεις 421 πράξεων,
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προϋπολογισμού 8 80 περίπο υ εκα τομ μυρίων ευρώ ή της τάξης του 75 %
της δ ημό σιας δαπάνης το υ προγράμμα τος .
Εδώ πέρα β λέπετε την πρό οδο μ εταξύ των δ ύο ετήσιων εκθέσεων
του ’1 7 και του ’ 18, όπου οι δαπάνες μέσα στο έτος ανήλθαν 81,4
εκατομμύρ ια ευρώ . Εδώ πέρα βλέπετε τη διαφο ρά με τα στοιχεία που
σας έδει ξα μεταξύ των δ ύο τελευταίων Επιτροπών Παρα κολο ύθ ησης.
Εδώ πέρα είναι η δ ιαφορά μεταξύ των ετήσιων εκ θ έσεων του ’17
και του ’18. Εδώ βλέπετε ό τι οι ρ υθμοί ήταν πιο α νεβασμέν οι, ο ι
ρυθμοί ενεργοποίησης για τις εξειδικεύσεις και τις πρ οσκλήσεις και
ήταν λογικό γιατί ήμασταν πιο κον τά στην αρχ ή το υ προγράμματος ,
άρα θέλαμε να β γάλουμ ε εξειδ ικεύσεις και θ έλαμ ε να βγάλουμε
προσκλήσεις ώστε να έχουμ ε αργότερ α εντάξεις.
Ενώ εδώ οι νομικές δεσμεύσεις ήταν σε χαμ ηλό τερα επίπεδα και
ακόμα πιο χαμηλότερα οι δαπάνες .
Άρα φαίνεται ό τι έχουμ ε μία πολύ μεγαλύτερ η εν ερ γοποίηση
πλέον. Α υτό γίν εται φανερό αν συγκρίνουμ ε τ ις διαφο ρές μεταξύ των
δύο ετήσιων εκθέσεων και τις διαφορ ές των δύο Επιτροπών
Παρακολο ύθησης .
Τώρα, κάποια ζητήματα πο υ υπο τίθ εται ταλαιπώρ ησα ν λίγο το
πρόγραμμά μας κατά το 2018 , ήταν η καθυστέρ ηση στην εφαρμογή του
νόμου των δημο σίων συμβά σεων . Ήταν η εμπλο κή στη διαδικασία
εκχώ ρησης προς το ν ΕΦΕΠΑΕ.
Αυτή ο υσια στικά καθυστέρ ησ ε τις δράσεις των κρατικών
ενισχ ύσεων επιχειρηματικό τητας . Ή ταν η μεγάλη κα θυστέρ ηση πο υ
παρατηρήθ ηκε στην άρση της… γ ια την αποτελεσμ ατικό τητα των
ενεργειακών ανα βαθμίσεων κτιρίω ν, δηλαδ ή στην έγκριση το υ
ΚΕΝΑΚ.
Ήταν καθ υστέρ ηση στην επικαιρο ποίηση και έκδο ση των νέων
προδιαγραφών για τους βρεφον ηπιακούς σταθμο ύς . Α υτό ήταν κά τι
που
μας
ανάγκασε ,
ενώ
είχαμ ε
εξειδικεύσει
δράσεις
για
βρεφον ηπιακο ύς σταθμούς πολύ νωρ ίς , από το 2016 , τελικά η έκδ οση
της πρό σκλησης κα ι οι εν τάξεις γίναν ε στο μέσο του 201 8 .
Επίσης κάποιοι άλλοι λόγ οι ήτα ν η καθυστέρ ηση στην
αναθεώρηση του Ενιαίου Σ υστήματος Διαχ είρισης Ενεργ ειώ ν
Κατάρτισης το λεγόμενο ΕΣΔΕ Κ, το οποίο εγκρίθηκε στα τέλη το υ
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’18. Α υτό μας καθυστέρησε στον άξονα 8 για το σχεδια σμό των
δράσεων επαγγελμ ατικής κα τάρτισης .
Κάποιοι άλλοι παράγοντες
καθυστέρησης,
κυρ ίως στην
υλοποί ηση των έργων ήταν συχ νές εμπ λοκές π ου προ καλο ύν
καθυστερ ήσεις στις αρχαιολογικές εργασίες , πο υ είναι αναγκαίες σε
πολλές π εριπτώσεις ας πούμε στα έργ α .
Στις μετατοπίσεις … και στη διαδικα σία απαλλοτρ ιώσεων. Επίσης
πολλές φορ ές , ιδίως σε ό , τι αφορά το Ε υρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμ είο,
στις οποίες ουσια στικά έχο υμε απέναντί μας φορείς οι οποίοι είναι
μικροί φορ είς με μικρ ή στελέχ ωση, παραπονιούνται και έχο υν ένα
κάποιο δίκιο για β αριές διαδικασίες του συστήματος .
Όμως α υτές είνα ι οι διαδικασίες και α υτές θα πρέπει να
ακολο υθήσο υμε. Π αρόλα αυτά , οι διαδικασίες του συστήμα τος κατά
κάποιο τρόπο καθυστερο ύν λίγο την ενεργοπο ίηση των δράσεων του
ΕΚΤ.
Επίσης ένα άλλο θέμα το οποίο έχ ει έμμεσες επιπτώσεις , είναι οι
πολύ μεγάλες εκπ τώσεις σε συμ βάσεις δημοσίων έργ ων, υποδομών που
δίνονται και ο έν τονος ανταγωνισμό ς , καθώς ο υσιαστικά υπο κρύπ τει
ένα πρόβλημα ρευστό τητας των αναδό χων.
Με αποτέλεσμα σε έργα πολλών εκατομμυρ ίων να βλέπετε ας
πούμε να υποβά λλονται λογαριασμ οί των 80 χιλιά δων , των 1 00
χιλιάδων . Έ τσι δηλαδή καταλαβαίν εις ότι υπάρχει θ έμ α ρευστό τητας ,
δηλαδ ή προσπαθο ύν να πληρ ωθούν μικρο ύς λογαρια σμούς για να
συν εχίζουν το έρ γο . Άρα Αυτό δημιουργεί μία καθ υστέρ ηση στην
εξέλιξη των έργ ων υποδομών.
Τέλος, ας δο ύμε αυτό που είπαμε και στην αρχή . Από την
έγκρι ση
ήδ η
των
επιχ ειρ ησιακών
προγραμμάτων
και
το υ
επιχειρ ησια κο ύ πρ ογράμματος στρατηγικής, είχε τεθεί ένα πλαίσι ο
επίδοσης.
Το πλαίσιο επίδ οσης α υτό είχ ε και κάποιο υς εν διάμεσο υς
στόχο υς ανά άξον α προτεραιό τητας . Έτσι μέχρι το τέλος το υ 20 18 ,
31/12 ο υ του 2 018, το αποτέλεσμα ήταν ότι κα τ αφέραμε να πιάσουμε
τους στόχο υς αυτο ύ ς το υ ενδιάμ εσο υ πλαισίο υ, σε ό λους τους άξο ν ες,
εκτός από το υς άξο νες 4 και 8 .

5η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

34

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο 4 είναι για τις ενεργειακές αναβαθ μίσεις κτιρίων και 8 για τις
επαγγελματικές κατ αρτίσεις. Π αρό λα αυτά και στο υς δύο αυτο ύς
άξονες, σύντομα θα έχουμ ε μία καλή ενεργοποίηση .
Τώρα θα δούμε τα χρήματα , το απ οθεματικό α πό το υς άξονες
αυτο ύς, σε ποιο υς άλλο υς άξονες θα πάει . Θα είναι κάτι που θα γίνει
στην επόμ ενη δ ιαδικασία .
Αυτά από μ ένα . Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προ σοχή σας.
Κα ΚΥ ΠΡΙΑΝ ΙΔΟ Υ:
Ευχαριστο ύμε ιδια ιτέρ ως τον κύριο Σπηλιώτη. Κορ υφαίο στέλεχ ος
στην ΕΥ ΔΕΠ της Περιφέρ ειας Αττικής .
Εξειδίκευση νέων δράσεων - Μ εθοδο λογία και κριτ ήρια επιλογ ής
πράξεων
Κα ΚΥ ΠΡΙΑΝ ΙΔΟ Υ:
Λοιπόν προχωράμε με την κυρία Αμέντα , όσον αφορά την εξειδίκευση
των νέων δράσεων - μεθοδο λογία και κριτήρια επιλογ ής πράξεων .
Κα ΑΜ ΕΝΤΑ:
Καλημ έρα και από μένα . Όπως σας είπ ε και ο κύριος Σ πηλιώτης και ο
κύρι ος Δρόσης, σε αυτή την Επιτροπ ή Παρακολο ύθ ησης υποβάλλον ται
και εξειδ ικεύσεις νέων δράσεων . Πρ όκειται για δέκα νέες δράσεις και
μία δράση η οποία επανυποβάλλεται γ ια τροποποίησ ή το υ.
Που πατάνε σε πέντε άξονες του επ ιχειρ ησια κού προγ ράμματος
και όπως θα δείτε και από την εικόνα το υς, στην ουσία επιβεβαιών εται
αυτό που είπ ε κα ι ο κύρ ιος Σπηλιώτης και ο κύριο ς Δρό σης, ότι
σκυτάλη σταδια κά παίρνουν πλέον οι αστικές αρχές που διαχειρίζονται
τις ολοκληρ ωμέν ες χωρικές επεν δύσεις .
Ο συνολικός πρ οϋπολογισμός της δημό σιας δαπάνης των
δράσεων είναι λίγ ο κάτω από τα 50 εκα τομμ ύρια . Πο υ σημαίνει ό τι
εξειδ ικεύεται ένα ποσοστό 4, 25% της συνο λικής δημόσιας δαπάνης
του επιχειρησιακο ύ προγράμματος .
Ας δούμ ε λίγο τώρ α τις δράσεις πώς κατανέμον ται στο υς άξονες .
Στον άξονα 3 έχουμ ε μ ία εξειδίκευση μ ιας δ ράσεις ύψους
προϋπολογισμού τεσσάρων εκατομμ υρίων ευρώ . Ε ίναι μία δράση η
οποία εν τάσσεται στην ολο κληρωμένη χωρική επένδ υση της Νό τιας
Αττι κής .
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Και αφορά το Κέν τρο Στήριξης Επιχ ειρημα τικότητας των Δήμ ων
Καλλιθ έας , Παλαιού Φαλήρου και Αλίμο υ. Ένα Κέντρ ο το οποίο θα
παρέχει υπ ηρεσίες οριζόντιας πληροφόρ ησης ,
ενημέρωσης των
επιχειρ ήσεων της γ εωγραφικής α υτής περιοχής .
Εξειδικευμ ένες συμβο υλευτικές υπ ηρεσίες σ ε κάποια ομάδα
επιλεγμ ένων επιχ ειρήσεων , αλλά και πιο επιτελικές υπηρ εσίες
υποστήρι ξης των Δήμ ων, στην χάρ αξη της στρατηγικής το υς για την
ενίσχ υση της επιχειρηματικό τητας στην περιοχ ή.
Δυν ητικός δικαιούχος θα είναι ο σύνδεσμος των Δήμων της
Νότιας Α ττικ ής και η μ έθοδος αξιο λόγησης που θα α κολο υθ ηθεί θα
είναι άμεση.
Σον άξονα προτεραιότητας 6, που είναι η β ελτίωση της
ποιότητας ζωής στο αστικό περιβάλλον και ειδικό τερα στην
επενδυτι κή προ τεραιότητα 6 Α πο υ αφορά την επ εξεργασία των
αστικών λυμάτων , εξειδ ικεύονται δ ύο δράσεις .
Η πρώτη δρά ση αφορά τ ην αποχέτευση των αστικών λυμ άτων το υ
Καπανδριτίου. Είναι ένας οικισμό ς που έχει χαρακτηριστεί ως Γ
προτεραιό τητας . Το έργο θα περιλαμβάνει το έργο κατασκευής της
διαχείρισης αποχετεύσεων το υ οικισμ ού Καπανδριτίο υ - Πολυδενδρ ίου
- Μικρο χωρίο υ και του οικισμο ύ Βαρ νάβα του Δήμου Μ αραθώνα .
Θα οδηγο ύνται στο συλ λεκτήριο αγωγ ό τον παρακηφίσιο και από
εκεί στην Ψυττά λεια για επεξεργασία . Δυν ητικός δικαιούχος είναι η
ΕΥΔΑ Π και η μ έθο δος αξιολόγ ησης και εδώ θα είναι άμ εσ η.
Στον ίδιο άξονα και στην ίδια επενδ υτική προτεραιότητα έχο υμ ε
μία τροποποίηση μ ιας ήδη εξειδ ικευμ έν ης δράσ ης που εντάσσεται στην
ολοκληρωμ ένη χ ωρ ική επένδ υση της Νότιας Α ττικής .
Η τροποποίηση αφορά κάποιες διορθ ώσεις , ορθές επα ναλήψεις
εκ παραδρομ ής σφα λμάτων στον προϋπολογισμ ό και κάποια
αναδιατύπωση της περιγραφής της δράσης χωρίς όμως καμία
τροποποίηση ο ύτε του το υ ουσιαστικο ύ αντικειμ ένο υ της, ο ύτε του
προϋπολογισμού , ο ύτε των κριτηρίων αξιολόγ ησης .
Και εδώ δ υν ητικό ς δικαιο ύχος θυμ ίζω είναι ο Σ ύνδεσμος των
Δήμ ων της Νό τιας Αττικής .
Στον άξονα προ τεραιό τητας 8 εξειδικεύον ται δύο δράσεις
συνο λικού προ ϋπο λογισμο ύ 9, 2 εκατομμυρίων ευρώ , π ου στην ουσία
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ενεργοποιο ύν ένα πολύ μ εγάλο πο σο στό το υ άξονα αυτού στον οποί ο
υπήρξε μία υστέρ ηση , όπως σας είπ ε ο κύριος Σπηλιώτης.
Η πρώτη δράση, α φορά μία δρά ση κατάρ τισης π ροσωπικού
επιχειρ ήσεων της Περιφέρ ειας Αττικής , δηλαδή εργ αζομένων στον
ιδιωτι κό τομ έα . Σε θέματα που θα βοηθ ήσο υν στην πραγματικό τητα
την προσαρμογή τους στο υς τομείς προτεραιό τητας της περιφε ρεια κής
στρατηγι κής έξυπνης εξειδίκευσης .
Στα
πλαίσια
της
δράσης
αυτής
θα
περιλαμβάνονται
συμβο υλευτικές υπ ηρεσίες γ ια διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών ,
κατάρτι ση και πιστοποίηση 6.0 00 περίπου εργ αζομένων σε
επιχειρ ήσεις της Π εριφέρειας Α ττικής , ανεξαρτ ήτως κλάδου.
Ο προϋπολογισμός της δράσης εκτιμά ται σε 8 εκατομμ ύρια ευρ ώ ,
εξειδ ικεύεται σε 8 εκατομμ ύρια ευρ ώ και δυνητικοί δικαιούχοι είναι
Νομικά Πρό σωπα Δημ οσίο υ Δικαίο υ που έχο υν έδρα την Περ ιφέρεια
Αττι κής και τα οπο ία εκπροσωπούν επ ιχειρ ήσεις της Π ερ ιφέρ ειας .
Η μέθοδος αξιολό γησης θα είναι συγκριτική . Βασικά κριτήρια
που θα διαφορ οποιούν τις προ τάσεις μεταξύ το υς και θα εξετάζονται
είναι ο αριθμός των ατόμων πο υ θα καταρτιστο ύν .
Ο αριθμός των ατόμων πο υ θα πιστοποιηθο ύν στη συν έχεια .
Προφανώς ο πρ ο ϋπολογισμός της δράσης και η ωριμότητα των
προτάσεων που θα δεχτο ύμ ε .
Στον ίδιο άξονα και στην ίδ ια επενδ υτική προτεραιότητα επίσης,
μία δράση εντάσσεται στην ο λο κληρ ωμέν η χωρ ική επένδυση της
Νότιας Α ττικής , είναι ύψους 1 ,2 εκατομμυρίων ευρώ περίπου .
Περιλαμβάν ει
την
υλοποίηση
ενός
ολοκληρωμ ένου
προγράμματος υπο στήριξη ς των μικρομεσαίων επιχειρ ήσεων , αφο ύ
πρώτα διαγνωστούν οι εξειδικευμ έν ες ανάγκες το υς ανάλογα με το
μέγεθός το υς, τη δομή το υς, τη διά ρθρωσή τους και την οργάνωσή
τους, α λλά και τη στελέ χωσή τους.
Και το πρόγραμμα θα προωθήσει υπηρεσίες one stop shop με
τελικο ύς αποδέκτες τόσο το υς εργαζόμενο υς όσο και τις επιχειρήσεις.
Δυν ητικός δικαιο ύχος είναι ο Σ ύν δεσμος των Δήμ ων της Νό τιας
Αττι κής και η αξιο λόγηση, η μ εθοδο λογία αξιολόγησης είναι η άμ εση
αξιολόγ ηση.
Στον άξονα προ τεραιότητας 9 εξειδ ικεύον ται πέντε συνολικά
δράσεις προϋπο λογ ισμού δ ημό σιας δαπάνης περίπου λίγ ο κάτω από 16
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εκατομμύρ ια , που ισοδ υναμεί με ένα ποσοστό περ ίπου 5,3 % του
προϋπολογισμού δ ημόσιας δαπάνης του άξονα .
Και στην ο υσία ανεβάζει ακόμα περισσότερο το ποσοστό
εξειδ ίκευσης ενός άξονα ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι πολύ εν εργός .
Η πρώτη δράση είν αι μία δράση δημιουργίας και λειτο υργίας δύο νέων
δομών για την προ σωριν ή στέγαση και την ψυχο κοιν ων ική υποστήριξη
ατόμων που ανήκο υν στην κοινό τητα ΛΟΑΤΚ Ι.
Πρόκειται στην ο υσία για δύο δομ ές που θα παρέχουν π ροσωριν ή
στέγαση σε άστεγα άτομα και θα παρέχουν και ένα πλαίσιο υπηρ εσιών
που θα διευκο λύνο υν την κοινωνική τους έν ταξη .
Το έργο αφορά τη χρηματοδ ότηση για τρία έτη αυτών των δομών
και περι λαμβάνει επίσης και μία ρ ήτρα ευελιξίας ποσοστ ο ύ π ερίπου
10% για την αντιμετώπιση τυχόν αναγκών διαμόρφωσης των χώρ ων
στέγασης .
Δυν ητικο ί δικαιο ύχοι είναι Νομ ικά Πρόσωπα Ιδιωτικο ύ Δικαίο υ
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα , που τό σο στο κατα στα τικό τους ό σο και
στην εμπειρ ία τους έχουν εγγράψει δραστηριότητες υπ οστήριξης των
ανθρώπων της κοιν ότητας ΛΟ ΑΤΚΙ.
Και η μ εθοδολο γία αξιολόγ ησης θα είναι συγκρ ιτική . Τα
κριτήρια πο υ θα εξεταστούν για την έν ταξη των π ροτάσεων είναι
κυρί ως ο αριθμός των ωφε λο υμ ένων ατόμων , ο προϋπολογισμός , η
καινοτομ ία και η ωριμότητα των προτάσεων .
Στον ίδιο άξονα και στην ίδια επενδυτική προτεραιότητα ,
υπάρχει μία δράση , εξειδ ικεύεται μία δράση από την ολοκληρωμ ένη
χωρική επέμβαση της Δυτικής Αθ ήν ας . Αφορά την παροχή υπηρ εσιών
και την ανάληψ η δ ράσεων υποστήριξης των ειδικών και των ευάλωτων
ομάδων.
Που σημαίνει άτο μ α τα οποία έχουν αναπηρία , χρόνιες παθήσεις ,
ηλι κιωμ ένο υς , ν έο υς , α λλά και οικογένειες με παιδιά . Αφο ύ έχουν
διαγνωστεί προφα νώς οι ανάγκες τους θα τους παρέχονται οι
υπηρ εσί ες εκείνες που διευκο λύν ουν την πρόσβαση στην επίλυση του
προβλήμα τός τους.
Την πρόσβαση στην απασχόληση , την κοινων ική το υς ένταξη
γενικό τερα . Δυν ητικοί δικαιο ύχοι είναι οι Δήμοι Αγίας Βαρβάρας ,
Αιγάλεω, Ιλίου, Π εριστερίου , Πετρ ούπολης και Χαϊδ αρίου . Και εδώ
επίσης η αξιολόγ ηση θα είναι άμεση .
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Στην επενδ υτική προτεραιό τητα 9 .4 στον ίδιο άξονα , μ ία δράση
από την ολο κληρ ωμέν η χωρική επέ νδυση το υ Πειρα ιά , αφορά μία
προσπάθεια για τη μεθοδο λογική και λειτο υργική ενοπο ίηση ό λων των
κοινωνι κών δρά σεων στα πλαίσια της χωρικής επ ένδυσης.
Που θα βασίζ εται πάνω στα αποτελέσματα στοχευμ ένων ερευνών
για την καταγραφή και παρακολούθ ηση των κοιν ωνικών προβλημάτων
και των αναγκών , καθώς επίσης κα ι δράσεις δικτύο υ , επικοινωνίας ,
ανάπτυξη ειδικών ερ γαλείων για την υποστήριξη ό λων των δομών και
δράσεων κοινων ικής συνοχ ής το υ Δήμου Π ειραιά .
Δυν ητικο ί δικαιούχοι είναι ο Δήμο ς Πειραιά . Η Κο ινωφελής
Δημ οτι κή Επιχ είρηση Πειραιά και οι συμπράττοντες φο ρείς πο υ έχουν
σχετικές αρμοδιό τητες . Μ εθοδολογία αξιολ όγ ησης άμεση.
Στην επενδ υτική π ροτεραιό τητα 9 .5 π ου α φορά την προαγωγή της
προώθησης της κοινωνικής και α λληλέγγυας οικονομίας , εξειδικεύεται
μία δράση προ ϋπο λογισμο ύ 3 εκατο μμυρίων ευρώ , στα πλαίσια της
ολοκληρωμ ένης χ ωρικής επένδ υσης της Δ υτικής Αθ ήνας .
Αφορά την ανάπτυξη ενός συστήμα τος κοιν ωνικής και
αλληλέγγυας οικο νομίας και περιλα μβάνει συνοδ ές δ ράσεις , όπως
είναι το Παρατηρητήριο διάδοσης και ανάπτυξης το υ συστήματος στη
Δυτι κή Αθήνα .
Ηλεκτρ ονικές
υπηρεσίες
στήριξης
και
ανάπτυξης
του
οικοσυστήμ ατος και διάδοσης της ΚΑΛΟ στη Δ υτική Αθ ήνα και
συμμ ετο χικές δράσεις ανάπτυξη ς των κοινωνικών δικτύων καθώς και
επιδεκτι κών ενεργ ειών και πρωτοβ ουλιών για την προώθηση και
διάδοση της ΚΑ ΛΟ στην περιοχή α υτή .
Δυν ητικο ί δικαιούχοι είναι οι δήμο ι Αιγάλεω και Π ερ ιστερίο υ ,
καθώς και η αστική αρχή , ο αναπτυξιακός σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας
που έχο υν σχετικές αρμοδιότητες .
Τέλος, στον άξο να 12 μία δράση τεχνικής βο ήθεια ς για την
ωρίμανση έργ ων της Περ ιφερεια κής Ενότητας Ν ήσων της Αττικής
προϋπολογισμού 2 00 χιλιά δ ων, που έρχεται να στηρίξει την ωρίμανση
έργων που α φορο ύ ν σε τρεις βα σικές θεματικές κατηγορ ίες .
Η μία κατηγορία είναι ενεργ ειακή αναβάθμιση κτιρίων . Η
δεύτερ η είναι οι υπηρεσίες τοπικού πληθυσμο ύ πο υ σημαίνει έργα σε
πολιτι στι κές υποδο μές και αθλητικές υποδομές .
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Και ο τρίτος τομέας είναι οι υποδομές αναψυχής , ανάδειξη και
σήμανση μονοπατιών , αναπλάσεις σε οικισμούς και λοιπ ά.
Δυν ητικός δικαιο ύχος είναι το δίκτυο συν εργασίας των Δήμων
της Π εριφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής και η αξιολόγ ηση θα
είναι ά μεση.
Σε ό, τι αφο ρά τον προγραμματισμό στο αμ έσως επόμενο
διάστημα και μέχρ ι τα μέσα, τέλος Σεπτεμβ ρίο υ θα έχουν εκδοθεί ο ι
αντίστοιχες προσκλήσεις . Με τις δέκα αυτές δράσεις, το ποσό
εξειδ ικευμ ένων δρ άσεων π λέον το υ άξονα , ο προϋπο λογισμός το υς
ανέρχετα ι σε 1,3 δι σ. δημ όσιας δαπάνης .
Που σημαίνει σε επίπεδο εξειδ ικευμ ένων δράσεων περίπου 112%
του επιχειρησιακο ύ προγράμματος .
Ευχαριστώ πο λύ .
Κα ΚΥ ΠΡΙΑΝ ΙΔΟ Υ:
Και εμείς ευχαριστούμε την κυρία Αμ έντα .
Παρουσίαση της π ροόδου υλοπ οίησης της στρατηγι κής για την
Έξυπνη Εξει δίκευ ση
Κα ΚΥ ΠΡΙΑΝ ΙΔΟ Υ:
Προχωράμε στην παρουσίαση της π ροόδου υλοποίησης στρατηγικής
για την έξυπνη εξειδ ίκευση . Ο κύριος Ποδάρας έχει το λόγο.
Συντον ιστής Δομ ής Διακυβ έρνησης της RIS3.
Κος ΠΟΔΑΡΑΣ:
Καλημ έρα σας και από μένα . Λέγομαι Π έτρος Ποδάρας και με μεγάλη
χαρά εκπροσωπώ
σήμ ερα το ν εοσύστατο κέν τρο κα ινοτομίας της
Περιφέρ ειας Α ττικής , ως υπεύθυν ο ς το υ φυσικού αν τικειμ ένου το υ
έργου.
Θα είμαι πάρα πολύ σύν τομ ος
στην παρουσία ση . Όπως
γνωρίζετε το Κέν τρο Καινο τομίας της Περιφέρειας Αττικής είναι η
περιφερεια κή δο μ ή υπο στήριξης της έρευνας και της καινοτομ ίας ,
σύμ φωνα με τις κα τευθύν σεις της RIS .
Προβλέπεται η ίδ ρυσ ή το υ από τη RIS. Στα τρία επιλεγμένα
πεδία εξειδίκευσης για την Αττική , τα οποία όπως γνωρίζετε είναι η
γαλάζια οικο νομία ,
η δημ ιουργική ο ικον ομία
και η βιώσιμ η
οικονομία των ανα γκών .
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Οι βασικοί στόχοι της λειτο υργίας του κέν τρο υ , του ΚΕΚΠΑ ή
του Inn ovation At tica όπως είναι το brand na me που δημιουργ ούμ ε
στην αγγλική, είν αι η ενίσχ υση της δικτύωση ς των επ ιχειρ ήσε ων με
εστίαση στην ανάγ κη ανάπτυξης καιν οτόμων λύσεων .
Η υποστήριξη το υ Περιφερεια κού Συμβο υλίο υ Έρ ευνας και
Καινοτομίας Αττικής του ΠΣ ΕΚ, θα έλεγα ότι είναι ο πρώτος αυτός
από τους στόχο υς.
Η ενίσχ υση της συμμ ετο χής
το υ επιχειρ ηματικο ύ ιστο ύ της
Περιφέρ ειας στις υποδομές.
Η αύξηση το υ αριθμού των ερευν ητών που συμμετέχ ο υν εν εργά
στην παραγωγική δ ιαδικασία .
Και η εστία ση της έρευνας και της καινοτομίας των εν ερ γητικών
και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Π εριφέρ ειας Αττικής στην ανάγκη
των επιχ ειρ ήσεων και στις ε υκαιρ ίες που αναδεικν ύει η RIS.
Όπως σας είπα και όπως γνωρίζετε , η ίδρ υση το υ ΚΕΚ ΠΑ είναι
κάτι πάρα πολύ πρ όσφατο . Ο υσια στικά το υς τελευταίο υς τρ εις μ ήν ες ,
αυτά που βλέπετε εδώ πέρα έχο υν υλο ποιηθεί .
Δηλαδή στελεχώθ ηκε μ ε τρία μόνιμα στελέχη του Π εριφερεια κού
Ταμείου Ανάπτυξης και ο λο κληρώθ ηκε μάλιστα μό λις πριν από δύο
εβδομάδες η στελέχωση με ν έα στελέχη , επιστημονικό προσωπικό , σε
σύνο λο έξι στελέχ η επιστημ ονικο ύ προσωπικού , δύο σε κάθε μία από
τις οι κονομίες οι ο ποίες ανέφερα προ ηγουμ ένως .
Δύο στελέχ η διοικητικο ύ προσωπικο ύ , τον υπεύθ υνο φυσικ ο ύ
αντικειμένο υ το υ έργο υ και το υς υπεύθυνο υς το υ οικονομικο ύ
αντικειμένο υ και της δημ οσιό τητας .
Εδώ έγινε ένα απλό διάγραμμα των ρόλων που προβ λέπ ονται και
που αντίστοιχα έχουν πληρωθεί α πό τα πρόσωπα που σας είπα
προηγουμ ένως .
Το φυσικό αντικείμενο του έργο υ πο υ είναι η δο υλειά που έχο υν
να κάνουν τα έξι επιστημονικά στελέχη πο υ ανέφερα προηγουμ ένως ,
περιλαμβάνει α υτές τις τέσσερις ο μάδες βασικών π αραδοτέων το υ
ΚΕΚΠΑ, της πρωτοβουλίας αυτής.
Το ένα είναι η δημιο υργία της βα σικής υποδομ ής καινοτομίας
και της εκπόνησης ερευνών και μελετών .
Το δεύτερο είναι η διαδικασία της επ ιχειρ ηματικής ανακάλυψης,
την εφαρμογ ή όπως γνωρίζετε της…

5η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

41

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Υποστήριξη της εκπόν ησης διδακτορικών διατριβ ών και η
στήριξη του Περιφερεια κού Συμβ ουλίου Έρ ευνας και κα ινοτομίας .
Μέχρι στιγμ ής , πο λύ συν οπτικά να σας πω ότι έχει ολο κληρωθ εί
όπως είπαμε η στελέχωση με την υπογραφή των συμβάσεων . Η
τελευταία υπογράφηκε πριν από δύο β δομάδες όπως σας είπα.
Έχει γίν ει εγκα τάσταση σε ν έα γρα φεία το υ ΚΕ ΚΠΑ. Είμαστε
Συγγρού 19 ,
έχ ει γίνει διαμόρφωση το υ χώρο υ , π αραδόθηκαν οι
εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμ ός. Έχουμε δ εσμ εύσει do main na mes ,
υπάρχουν λειτο υργ ικά εταιρικά e- mai l το υ Innova tion A ttica .
Έχει γίν ει μία εσωτερ ική περιγρα φή των διαδικασιών , κανόνες
επικοιν ωνίας εσωτερικής εξωτερικής τήρ ηση ς στοιχείων , βά ση
δεδομέν ων , αρμοδιότητες, ωράρια και τα λοιπά.
Και έχουμ ε προχωρήσει σε μία πρώτη σχ εδίαση και παραγωγή
εντύπων διαδικασιών για τα οποία α κολο υθο ύμε στην καθημερινότητά
μας. Αυτά ως προς τα διαδικαστικά . Ουσιαστικά αφορούσαν τα
παραδοτέα 1 και 2 τα οποία είναι ο ρ ιζόντια , καθό λη τη διάρκεια το υ
της υλοποίησης το υ έργο υ .
Όσον α φορά την ο υσία το υ φυσικού αντικειμένο υ, όπως σας είπα
πριν, μέχρι στιγμ ής η πρόοδος που θα λέγαμε, α υτό το λίγο διάστημα
που έχει στηθ εί και βρίσκει το β ημ ατισμό το υ το κέντρο , είναι μ ε
αναφορά στο παρα δοτέο 3 .
Δηλαδή τη δ ημιουργία της βασικής υποδομής καινο το μίας . Το
αντικείμενό μας είναι η RIS. Το σημείο αναφοράς είναι η RI S, η RIS3.
Αυτή τη στιγμ ή , ό λο το επιστημ ονικό προσωπικό , οι συνεργάτες μ ου ,
έχουμ ε πέσει πά νω στη RIS και προσπαθούμε να κάνουμ ε μία
επικαιροποίηση των στοιχ είων .
Μία συγ κριτική απ οτύπωση μεγεθ ών , το ό τι υπάρχει σήμ ερα , με
το ότι αναφερόταν στη RI S πριν από 2,5 χρόνια . Που αφορ ούν όπως
γράφουμ ε ενδ εικτικά καινο τομικές και τεχνο λογικές επιδόσεις.
Δαπάνες για έρ ευνα και ανάπτυξη, υποδομ ές στην Περιφέρ εια
Αττι κής. Κάνουμ ε μία καταγραφή των ερευν ητικών καινοτόμων έργ ων
που έχουν … απ ό την Π εριφέρ εια Αττικής. Έχουμε κάνει μία
ομαδοπ οίηση, αντιστοίχιση των δράσεων της RIS μ ε τις επενδ υτικές
προτεραιό τητες κα ι το υς άξονες πρ οτεραιό τητα του επιχειρ ησια κο ύ
προγράμματος.
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Το είδαμ ε και στις προηγούμ ενες παρουσιάσεις και κάναμε μία
προετοιμα σία,
ό σον
αφορά
το
παραδοτέο
4,
δηλαδή
την
επιχειρ ηματική αν ακάλυψ η. Κάναμε μία αρχική κα ταγραφή των πεδ ίων
εξειδ ίκευσης, με τις προτεινόμ ενες δρ άσεις της RI S.
Όσον αφορά το παραδοτέο 6, π ήγαμε από το 4 στο 6, γ ιατί το 5
είναι ουσιαστικά υποστήριξη δια τριβών και διδακτο ρικών τα οποία
δεν τα έχουμ ε ακο υμπήσει α κόμα .
Το 6 πο υ είναι δημο σιό τητα , δικτύωση και συμ μετοχ ικός
σχεδιασμ ός , έχ ουμ ε τις μ ηνιαίες εκθέσεις μας, δ ύο μέχρ ι στιγμ ής.
Δράσεις δημο σιότητας, μία διαδικτυακή προβολή . Έ χουμε υπό
ανάπτυξη ένα … στο website το περιεχόμενο το υ οποίου το δουλεύο υμ ε
όλη η ομάδα καταν εμημ ένα .
Έχουμ ε ήδ η παράξει το δίπ τυχ ο έν τυπο και το λογό τυπο του
ΚΕΚΠΑ, σαν μάρκετινγκ ας το πούμε.. και έχο υμε μ ία δράση, την
οποία επιλεκτικά έχουμε ήδη ξεκιν ήσει και δο υλεύουμ ε και αφορά την
ιδέα για το λεγόμ ενο παιδικό πανεπιστήμ ιο, το οποίο στοχ εύει στην
ενίσχ υση της έρευνας από την παιδική και εφηβική ηλικία .
Δουλεύο υμ ε ένα μοντέλο το οποίο θα είμαστε πολύ σύντομα
έτοιμ οι να προτείνουμ ε ,
με θ εμ ατικές , συγκεκριμ ένες θεμα τικές
περιοχές , αντικείμενα δηλαδή , προ γράμματα για ηλικιακές ομάδ ες
που θα ενταχθο ύν σε αυτό . Και ό λους το υς συντελεστές ανάπτυξης
γύρω από αυτό .
Τώρα τα επόμ ενα βήματα , έχο υν να κάνουν μ ε την ο λο κλήρωση
των όσων ανέφερα στα προηγούμ ενα δύο slide , την ολοκλήρωση της
πρώτης επικαιρ οποιημέν η ς ve rsion της RIS ό σον αφορά τα κεφά λαια 1
και 2, τα οποία είναι τα στοιχεία τα οποία επικαιροπο ιούμ ε αυτή τη
στιγμ ή. Και για κάποια από αυτά πιθανώς να χρειαστο ύν και κάποιες
έρευνες πεδ ίου για να μπορέσο υμε να τα ολο κληρ ώσο υμ ε .
Καταγραφή των ερευν ητικών καινο τομικών έργ ων που έχ ουν
υλοποι ηθεί και α υτό το ανέφερα πριν θα ολοκληρ ωθεί .
Εκπόνηση οδηγο ύ καινοτομ ικο ύ β ήματος , είναι το παραδοτέο
Ρ3.2 και θα προ χωρήσουμ ε λίγο παραπάνω στη δ ιαδικασία της…
ανακάλυψ ης με την ολοκλήρ ωση της αρχικής καταγ ραφής για να
μπορέσο υμε να π ρ οχωρήσο υμε στο επόμενο βήμα .
Όσον αφορά τις δρ άσεις δημο σιό τητα ς δικτύωση ς, αυτά που ήταν
τα bullet points που είδατε και στην προηγο ύμεν η παρουσία ση, αυτά
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αναμένεται να ολοκληρωθο ύν το επόμενο διάστημα, με την έναρξη
λει το υργίας της δίγλωσσης ιστο σελίδ α ς μας.
Όπως επίσης και μ ε την ο λοκλήρωση σχεδιασμ ού της δρ άσης και
του Παιδικο ύ Π ανεπιστημίο υ για να βγο ύμε προ ς τα έξω , να
μιλήσο υμε μ ε το υς συντελεστές και να έχουμ ε εν δεχομέν ως να
προλάβουμ ε το α καδημαϊκό έτος . Κ αι να λειτο υργ ήσει αυτό , αν όχι
από τον Οκτώβρ ιο, τουλάχιστον από τον Νοέμβρ ιο .
Και κλείν ω με ίσως το πιο σημαντικό που έχο υμε να κάν ουμε στο
άμεσο μέλλον , το οποίο είναι η πρώτη συνάντηση μ ε τον ΠΣΕΚ, την
οποία δεν την έχουμε κάν ει ακό μα και μ ε πολύ μεγάλη χαρά
περιμένο υμε α υτή να την οργανώ σουμε.
Να γίνει είτε στα γραφεία μας, είτε σε οποιοδήπο τε άλλο χώρο,
γιατί έχο υμε μεγά λη προσδοκία τόσο για την συν εργασία με το ΠΣΕΚ,
την υποστήριξή του, αλλά και την δική μας υπ οστήριξη και
καθοδήγ ηση για το ν κοινό σκοπό.
Σας ευχαριστώ πάρ α πολύ.
Κα ΚΥ ΠΡΙΑΝ ΙΔΟ Υ:
Ευχαριστο ύμε ιδιαιτέρ ως τον κύριο Π οδάρα.
Παρουσίαση της π ροόδου υλοπ οίησης των στρατ ηγικών ΒΑΑ στο
πλαίσιο τω ν ΟΧΕ (Αστικές Αρ χές)
Κα ΚΥ ΠΡΙΑΝ ΙΔΟ Υ:
Προχωράμε με την παρουσίαση της προ όδου υλοποίησης των
στρατηγι κών βιώσιμ ων αστικών αναπτύξεω ν, αναπλάσεων, αναπτύξεων
απ’ ό,τι κατάλα βα είναι η σωστή αναφορά, στο πλαίσιο των
ολοκληρωμ ένων χ ωρικών επενδ ύσεων.
Εδώ έχο υμε τέσσερις αστικές αρχές , τον ΟΧΕ εν πάση
περιπτώσει. Επ ειδ ή ακο ύστηκαν εν διαφέρον τα πράγματα ήδη μέχρι
τώρα, θα παρακαλούσα να έ χουν το λόγο μία – μία, ξεκινώντας από
την Αθήνα. Είναι εδώ ο κύριος Οικον ομάκος.
Και στη συν έχεια θα πάμε στον Π ειραιά. Ακο λο υθούμε με τον
ΑΣΔΑ πο υ είναι η Δυτική Αθ ήνα και κα ταλήγουμ ε με τον Νό τιο
Τομέα.
Αλλά όσο γίνεται , επειδ ή είμαστε και εκτός χρόνο υ, είμ αστε ήδ η
12 και… ό σο γίνεται πιο συνοπ τικά και εύστοχα, ευσύνοπτα, για να
μπορέσο υμε να πρ οχωρήσο υμε λίγο και με το υς χρόνο υς .
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Ξεκινάμε από την Αθήνα.
Κος ΟΙΚΟΝ ΟΜΑ ΚΟΣ:
Σας ευχαριστώ πο λύ. Να σας καλωσορίσω και εγώ μ ε τη σειρά μο υ .
Στις επόμ ενες δ ύο ώρες περίπο υ, σκο πεύω να αναφερθώ στην…
ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Κος ΟΙΚΟΝ ΟΜΑ ΚΟΣ:
Βλέπω ότι μ ε πρ οσέχ ετε , οπότε θ α συνεχ ίσω . Θα αναφερθώ στην
πορεία υλοποίησης της Ο ΧΕ της Αθ ήνας . Να κάνω μία εισαγωγ ή μιας
και είναι η πρώτη φορά που μιλάμε , να δείξω πώς φτάσαμε εδώ .
Ουσια στικά η Αθ ήνα είχε ετοιμάσει τη στρατηγική βιώσιμ ης
αστικής ανάπτυξης , περιελάμβανε φυσικά το σύνο λο της πόλης της
Αθήνας , ωστόσο αφετηρία αποτέλεσε , αναφορικά με την ΟΧ Ε, η
πρόσκληση της Περιφέρ ειας, η οποία εκδόθ ηκε το ν Φ λεβάρη το υ 20 17 .
Και
εκεί
έπρεπε
να
κάνουμ ε
κάποιες
προ σαρμογές ,
τροποποιήσεις , π ροκειμένο υ να μ πορεί να ανταπο κριθο ύμε στη
συγ κεκριμέν η πρό σκληση .
Πιο συγ κεκριμένα τι θ έλ ω να πω. Υπήρχε ο π εριορισμό ς σε ό ,τι
αφορά το ύψος της πρότασης που θα μπορούσε να υποβληθεί σε
επίπεδο δ ημό σιας δαπάνης . Δεν θ α μπορ ούσε να ξεπερνά τα 100
εκατομμύρ ια , που όπως αντιλαμβά νεστε 100 εκατο μμύρια σε ό , τι
αφορά την πόλη της Αθ ήνας , δεν θα μπορούσε να καλύψει το σύνο λο
των αναγκών και των σχεδ ιασμών πο υ είχαμ ε .
Υπήρχε ανάγκη ν α υπάρχει μία εστίαση στη χωρ ική επένδυση
που θα γινό τανε και β εβαίως υπήρ χαν συγ κεκριμ ένες επενδ υτικές
προτεραιό τητες δ ιαθέσιμ ες .
Έτσι λοιπόν , προ σαρμοζόμεν οι, υπ οβάλλαμε την πρ ότασή μας
τον Απρίλη το υ 20 17 και περνώντας τους δ ύο κύκλο υς αξιολόγ ησης η
ΟΧΕ της Αθήνας ήταν η πρώ τη η οποία αξιολογήθ ηκε θετικά και
έλαβε τον προ ϋπολογισμό τ ων 85 εκατομμυρ ίων ευρώ στο σύνο λο των
επενδυτι κών προ τεραιοτήτων πο υ αιτήθηκε .
Να πάμε λίγο πιο κάτω να σας δείξω την π εριοχ ή πα ρέμβασης .
Βλέπετε είναι η περιοχή με το κίτρινο , όπως την βλέπετε εκεί.
Ουσια στικά είναι ένα τμήμα της πό λης της Αθ ήνας .
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Βεβαίως είναι το κέντρο της Αθήνας και περιλαμβάνει κυρίως το
ιστορι κό κέντρο. Τύχ η αγαθή και στόχος δικός μας ήτανε ό τι αυτό
συνδ έθηκε και με το εγ κεκριμέν ο Σ ΟΑΠ, το Σ χέδιο Ολο κληρωμ ένης
Αστι κής Παρέμβα σης που έχει η Αθήν α .
Και υπήρξαν και δύο αντέν ες, δύο βασικές πύλες εισόδου της
πόλης από την οδό Πειραιώς όπως μπορείτε να δείτε και την Λεωφόρο
Συγγρού και στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθ ηκαν και συν έργειες με τους
δύο όμορ ους Δήμο υς Μο σχάτο υ - Τα ύρο υ κα ι Ν έας Σμύρνης .
Όπως εγκρίθηκε λοιπόν η πρότασή μας, βλέπουμ ε ό τι έχ ει ένα
προϋπολογισμό ύψ ους 85 εκατομμυρ ίων και τρεις άξο νες οι οποίοι
είναι σχετικά ισο ρ ροπημέν οι χρ ηματοδοτικά . Αυτό που θα πρέπει να
δείτε εκεί είναι ό τι ο άξονας 2 πο υ αναφέρ εται σε β ασικά θέμα τα
υποδομών, τα οποία τα αντιμετωπίζει με το υς πόρους βεβαίως που
υπάρχουν .
Και καταπολέμηση της φτώχ ειας ο άξονας 3 , τροφοδο το ύν με τη
σειρά τους τον άξονα 1 που έχει πο λλαπλασια στικά α ποτελέσμα τα σε
ό,τι α φορά την α ύξηση της επισκεψιμότητας τ ης πό λης . Μην ξεχνάμε
ότι η πρόταση της Αθήνας είναι μία πρόταση που έχ ει αναπτυξιακή
στόχ ευση.
Να προχωρ ήσο υμε να δούμ ε λίγο μ ε μ ία εικόνα , μία φωτογραφία ,
μία εικόνα πού βρ ισκόμα στε, της στιγμής . Λ έγοντας β εβα ίως ότι δ εν
μιλάμε για μία περίοδο 2014 – 202 0, μιλάμε για μία περίοδο που
ξεκίνησε από την έγκριση της ΟΧΕ που ήταν τον Ιανο υάριο του 2018
και με την ουσιαστική εν εργοποίηση του νέο υ ΟΠΣ Τ ον Απρίλη του
2018 που εκδόθηκε και η πρώτη πρόσκληση από μας.
Τα στοιχεία είναι αυτά έτσι όπως τα βλέπετε . Εξειδικεύσεις που
ξεπερνο ύν το 65 % . Ενεργοποίηση σε επίπεδο προσκλήσεων 57 % ,
εντάξεις 27% και 12 δράσεις στις οποίες οποίο θα αναφερθούμε
παρακάτω.
Και νομικές δεσμεύσεις στο ύψο ς του 15% . Και φυσικά
υπάρχουν και δαπάνες που ήδ η έχο υν καταχ ωρηθ εί στο ΟΠΣ και το
αμέσως προσεχές διάστημα θα υπερ διπλασιαστούν πρ ος φαντάζομαι
ικανοποίηση και του προϊσταμένο υ εδώ .
Να δούμε λοιπόν έναν - έναν τους άξονες ,
να δούμε πώς
προχωρά νε, πώς υλοποιούν ται .
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Ο
πρώτος
άξο νας
που
έχει
να
κάνει
κυρίως
με
επιχειρ ηματικό τητα , καινοτομ ία , πολιτισμό και τουρισμό ,
για τί
θεωρο ύμε ό τι αυτά σε μία πρόταση αναπτυξιακής δυναμικής , όπως
είναι η πρόταση της Αθήνας , της αστικής αρχ ής Αθήνα και
αναπτυξιακή εταιρ εία το υριστικής πρ οβολής το υ Δήμ ου.
Βλέπετε τα πο σοστά πάνω αριστερά σε ό ,τι αφορά την
εξειδ ίκευση , την ενεργοποίηση και τις εντάξεις.
Εδώ όμως δ εν θέλουμε να μιλήσο υμ ε μόνο με φωτογρ αφίες ή με
μακέτες . Ο υσιαστικά θα αναφερθώ σε έργα τα οποία έχουν ξεκιν ήσει
και έργα τα οποία υλοποιο ύνται και έχουν ορατά και άμεσα
αποτελέσματα .
Οι δράσεις έτσι όπ ως τις βλέπ ετε μία – μία. Ουσιαστικά υπάρχει
δράση ανάπτυξης και προβολής τουριστικής και πολιτιστικής
ταυτότητας της Αθήνας . Έχει ενταχθ εί , όπως βλέπετε τα ορόσημα εκεί .
Έχει γίν ει ανάθεση, συμβασιοπο ιείται, υλοποιείται κανονικά .
Περιλαμβάν ει το σχεδιασμ ό και την εφαρμ ογή μιας ολοκληρωμ ένης
πολιτι σμικής τουριστικής πο λιτικής γ ια την περιοχ ή παρέμβασης .
Περιλαμβάν ει δρά σεις δικτύωσης με πολιτιστικο ύς φορ είς για να
αναδειχτεί καλύτερα το πολιτιστικό προϊόν , πέρα των κλασικών όπως
είναι η Ακρόπο λη και αυτά που ό λοι γνωρίζουμ ε .
Και βεβαίως ανάδειξη πολιτιστικών δραστηριο τήτων που
γίνονται στην πόλη . Επίσης υπάρχει και συμμετοχ ή σε εκθέσεις , όπως
πρόσφατα στην Bie nale .
Συνεχίζο υμ ε μ ε τη δράση πο υ α φορά στην ανάδ ειξη και
αξιοποίηση των διαδι κτυακών εργαλείων της πόλης . Ο υσιαστικά είναι
ένας ψηφια κός οδ ηγός που έχ ει γίνει στα πρό τυπα άλλων πόλεων του
εξω τερι κο ύ όπως το Λονδίνο και το Άμστερνταμ .
Είναι ένα δ υναμικό εργαλείο προβ ο λής της Αθ ήνας . Ο στόχος
είναι να προβάλ ει την Αθ ήνα ως προορισμό για 365 μέρες το χρόνο , να
επιμηκύν ει δ ηλαδ ή την το υριστική π ερίοδο .
Η δράση λοιπόν και αυτή υλοπο ιείται κανονικά . Ο οδηγός
υπάρχει, είναι διαθ έσιμος στην ελλην ική και στην αγγλική γ λώσσα .
Μία σημαν τική δρ άση εδ ώ που επίσης έχει εν ταχθεί , υλοποιείται
κανονικά και περιλαμβάνει συμμετο χή σε εκδ ηλώσεις και εκθ έσεις για
την προβ ολή της Αθήνας . Εδ ώ σχεδιάζον ται μεγ άλης κλίμα κας
εκδ ηλώσεις.
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Για θα αναφέρω ότι ο Μαραθώνιος που έγινε το Νο έμ βριο του
2018, είχ ε συμμ ετοχή από 55.00 0 δ ρομείς. Σ ε μία π ερ ίοδο μέσα στο
χειμώνα , πο υ μπο ρεί να επιμηκύνουμε την το υριστική περίοδο στην
πόλη της Αθ ήνας και ευρ ύτερα στην περιφέρεια της Α ττικής και να
έχουμ ε και πολλα πλασιαστικά αποτελέσματα ,
σε ό, τι αφορά την
οικονομία και την ανάπτυξη της πόλης , είναι κά τι πολύ σημαντι κό.
Επίσης θα έχετε διαπιστώσει ήδη ό τι υπάρχει η λειτο υργία με
inf o kiosks , με χ ώρους δ ηλαδ ή που πληρ οφορ ούν τους επισκέπ τες ,
τους το υρίστες και στο Σ ύν ταγμα και σύν τομα στο Α ερο δρόμιο .
Μία άλλη σημαν τική παράμετρος αυτής της παρέμβ ασης είναι
και ο εθε λοντι σμό ς σε ό,τι αφορά την προβο λή της π όλης . Δηλαδ ή
άτομα τα οποία επιλέγονται β εβ αίως με διαδικασία , τα οποία
προσφέρ ονται εθ ελοντικά να δείξο υν , να δώσουν στον επισκέπτη μία
εικόνα της πό λης π ου επισκέπτεται .
Πρέπει να επισημ άνω εδώ ότι το 2018 περισσ ό τερο από 5,5
εκατομμύρ ια επισκέπτες ήρθαν στην πόλη της Αθήνας .
Μία άλλη δρά ση που ο λοκληρώθηκε κιόλας , είναι η δράση το υ
κέν τρου στήριξης επιχειρ ηματικό τητας . Αυτό στεγάστηκε στο
Σεράφειο συγ κρό τημα . Είναι μία δράση που ολοκληρ ώθηκε πρόσφατα
και μεγάλος αριθμός επιχειρ ήσεων έλαβαν υπηρ εσίες γενικής
ενημ έρω σης και π ληρο φόρ ησης σε θέματα επιχ ειρ ημα τικό τητας και
επενδύσεων .
Αυτό το έργο λοιπόν ήδη ο λοκληρ ώθηκε. Σ υνεχίζον τας για τον
άξονα 1, να δούμε τα βήματα μπροστά . Έχουμε ήδ η σε μία διαδικασία
αξιολόγ ησ ης ένα τεχνικό δ ελτίο που αφορά την υποστήριξη της
εκκόλαψ ης νέων επιχειρήσεων σημαντικο ύ προ ϋπολογισμού .
Και παράλληλα υπάρχουν εγκεκρ ιμ ένες εξειδ ικεύσεις σε ό, τι
αφορά
τον
κό μβο
καινο τομίας ,
διασύνδ εσης ,
έρευνας
και
επιχειρ ηματικό τητας .
Να σημ ειώσω εδώ ότι ο Δήμος της Α θήνας έλαβ ε το Ε υρωπαϊκό
Βραβείο Καινο τομ ίας 201 9 για τις δ ράσεις που προ ωθ εί και υλοποιεί
και β εβαίως ά λλες δράσεις για την αποκατάσταση των υπαιθρίων
γλυπτών .
Και σε εξειδίκευση από την αστική αρχή βρίσκονται επίσης
δράσεις σε ό ,τι αφορά την ανάπτυξη του επ ιχειρ ηματικο ύ
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περιβάλλοντος κα ι της εξωστρ έφειας των επιχειρήσεων , οι οποίες
έπονται.
Να προχωρήσο υμε στον άξονα 2, πο υ είναι και το κα μάρι μας
μπορώ να πω, έτσι όπως τουλάχιστο ν εξελίσσεται . Υπ άρχει όπως θα
δείτε εξειδίκευση 100% κα ι εν εργοπ οίηση που ξεπερν ά το 87% και
σημαντικές εντάξεις τις οποίες θα ήθελα να σας τις παρουσιά σω και να
τις προσέξετε.
Πρώτο έργο εδ ώ είναι η ανάπλαση της περιοχής της Πλα τείας
του Αγίο υ Παν τελεήμον ος , μία πο λύ ευαίσθ ητη π εριο χή της Αθήνας
και μία περ ιοχ ή παρέμβασης εδώ που ξεπ ερνά τα 20 στρ έμματα
ουσια στι κά με ωφελούμ ενο πληθυσμό της Δημ οτικής Κο ινότητας πάνω
από 130.000 κατοίκους .
Το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί και ό ποιος το επισκεφτεί μπορεί
να δει την αλλαγή σε σχ έση μ ε το παρελθόν .
Μία άλλη πολύ σ ημαντική παρέμβαση την οποία θεωρ ώ ότι ό λοι
όσοι ήσαστε σε αυτή την αίθουσα την β λέπετε π ερ πατώντας στο
κέν τρο της Αθ ήν ας . Είναι η πιλοτική παρέμβαση που γίνεται στο
εμπορικό τρίγων ο της πό λης .
Και το εμπορικό τρίγωνο αποτελεί ιστορικό τοπό σημο και
ουσια στι κά έχει μία πολύ μεγάλη και αυξανόμ ενη το υριστική
ελκυστι κό τητα , αλλά παράλληλα είχε να αντιμετωπίσει και
προβλήμα τα υποβ άθμισης της εικό νας του , κυρίως λόγω κλειστών
καταστημά των .
Το έργο αυτό υλοποιείται κανο νικά , βαδίζει π ρος την
ολοκλήρωσή το υ και ή δ η β λέπ ετε είναι ορατά τα απο τελέσματα για
όποιον επισκέπ τεται.
Και φαντάζομαι ότι έχει πολύ μεγάλη προστιθέμ ενη αξία ως έργο
σε ό,τι αφορά και την καθημ ερινότητα , την αναβάθμιση της
καθημερινότητας των επισκεπτών , των πο λιτών της Αθήνας , αλλά
κυρί ως και ανάδειξη το υ τουρ ιστικο ύ προϊόν τος στο σύνολ ό του. Και
μιλάμε για μία έκταση εδ ώ που είναι πάνω από 100 , 110 στρ έμματα .
Επόμενη δράση η οποία επίσης υλοπ οιείται και όλα α υτά το υς
τελευταίο υς 12 μ ήνες μ έσα που συζητάμε. Επόμεν η δράση η οποία
βρίσκεται μά λλον σε στάδιο συμβασιοποίησης είναι η α ναβάθμιση των
υποδομών
του
Εθνικού
Κ ήπ ου ,
προϋπο λογισμού
τεσσάρ ων
εκατομμυρ ίων ευρ ώ .
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Η δράση αυτή έχει ενταχθεί , έχ ει γίνει ο διαγωνισμός και
είμαστε στη διαδικασία του ελέγχο υ της σύμβα σης . Ανα μένεται λοιπόν
να προχωρήσει άμεσα . Μιλάμε για ένα ιστορικό τό πο, όπως έχει
χαρακτηριστεί . Συνδέεται με την νεώτερ η Ε λλάδα .
Είναι ένας χώρος που επισκέπ τ ονται όλοι, φαντάζομαι όχι όλοι
όσοι βρίσκονται σε αυτή την αίθο υσα , αλλά όλοι οι Έλληνες κάποια
στιγμ ή της ζωής τους πέρασ αν ή θα περάσουμ ε από το ν Εθνικό Κήπο
και το σύν ολο των τουρ ιστών που έρχ ονται στην πό λη της Αθήνας .
Μιλάμε για μία έκταση εδ ώ 150 στρ εμμάτων και θ εωρ ούμε ότι
είναι ένας εγκλημα τικός χώρος για την πόλη . Και αυτό λοιπόν το έργο
δεν είναι μα κέτα , ε ίναι στη φά ση της συμβασιοποίησης .
Να προχωρήσω , μ ιας και μιλήσαμε για τις πύλες εισόδου της
πόλης της Αθ ήνας και για τη συνέργ εια με όμορο υς Δήμ ους , υπάρχει
η δράση που αφορ ά την βελτίωση της αποκατάσταση ς του υπερ τοπικού
άξονα Αιγαίου – Κ ράτητος .
Μπορείτε να δείτε στο κίτρινο σημείο κάτω. 186 στρέμματα η
περιοχή παρέμβασης . Η πράξη έχει ενταχθεί , ο διαγων ισμός έχει γίνει
και αναμένεται η σύμβαση μέσ α στους επόμενο υς δύο μ ήνες .
Όπως πρέπει να καταλάβετε , το υλάχ ιστον σε αυτό το ν άξονα ,
αυτά τα έργα είν αι όλα ε μβληματικά και αναμένετα ι να αλλάξουν
συνο λικά την εικό να της πόλης .
Να δούμε ποια είναι τα βήματα μπ ροστά σε αυτό το ν άξονα .
Ουσια στικά υπάρχ ει σε αξιο λόγ ηση α υτή τη στιγμ ή στην υπηρ εσία μας
μία δράση για την διαχείριση στερεών αποβλήτων .
Υπάρχουν ανοιχ τ ές προσκλήσεις για ενεργ ειακές αναβαθμίσεις
δημο τικών κτιρίων και αναμένο υμ ε επίσης την υπ οβολή τεχνικού
δελτίο υ μετά από την έγκριση πο υ έρχ εται φαντάζ ομαι από την
Αποκεν τρωμ ένη Διοίκηση για τη δρά ση των ποδηλατοδ ρόμων , που θα
δώσει μία άλλη εικόνα στο κέ ν τρο της πόλης .
Τα τεύχ η δημοπράτησης για το έργο των ποδηλα τοδρό μων είναι
έτοιμα, ά ρα θεωρο ύμε ό τι και αυτό μ έσ α στους επόμενο υς μήν ες θα το
δούμε να τρέχει.
Για να προχωρήσω στον άξονα 3 , τελειώνον τας , αλλά όχι
λιγότερο σημαντικό άξονα . Ο άξονας που έχ ει να κάνει με την
κοινωνι κή συνοχή και την κοιν ωνική ένταξη , γιατί δεν μπορείς να
έχεις μ ία στρα τηγική μ ε αναπτυξιακή δ υναμική σε μία περιοχή όπως
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το κέν τρο της Αθ ήνας που δέχεται τους επισκέπτες , τους ανθρώπους
που έρχον ται να δ ουλέψουν , το υς επ ιχειρ ηματ ίες, αν δεν έχ εις λύσει
θέματα κο ινωνικής συνοχ ής και κο ινωνικής ένταξης .
Εδώ λοιπόν βλέπετε πάνω αριστερά την φάση υλοποίησης που
βρίσκεται ο άξονας συνολικά σε ό , τι αφορά εξειδίκευση , ενεργοποίηση
και εν τάξεις.
Να αναφερθούμε σε ένα πολύ σημαν τικό έργ ο που έχ ει ενταχθεί
και ήδ η ξεκινά ει η υλοπο ίηση το υ , ύψο υς 6 εκα το μμυρίων ευρώ .
Είναι οι συνδυασμένες υπηρ εσίες υγείας και συμ βο υλευτικής για
ευάλωτες ομάδες κατοίκων.
Αναμένεται να ωφεληθούν πάνω από 15.000 ωφελούμ ενοι
ευπαθών ομάδων, στο υς οποίο υς γι α πρώτη φορά και αυτό αποτελεί
μία καινο τομία , θ α παρέχονται ο λιστικές υπηρ εσίες , σε ό, τι α φορά
τόσο ιατρικές ,
όσο κοινωνικές , όσο και συμβ ουλευτικές και
προώθηση στην απασχόληση, υπ ηρεσίες.
Αυτό, όπως μπορ είτε να δείτε και τα σημεία στο χ άρτη της
περιοχής παρέμβα σης , έρχ ονται τα τέσσερα σημεία που θα δίνον ται
αυτές ο ι υπηρεσίες και περικλείουν την περιοχ ή παρέμβασης ,
προκειμ ένο υ να είν αι και αποτελεσμα τικές .
Και αυτή η δράση τρέχει , υλοποιείται κανονικά αυτή τη στιγμ ή
που μι λάμε. Γγια να δούμ ε τι α κόμ α μένει να γίν ει στον άξονα αυτ ό,
υπάρχει ένα τεχνικό δελτίο πο υ είν αι σε αξιολόγ ηση και αφορά την
ευρ ωπαϊκή χάρτα και δράσ εις για την ισό τητα των φύλων . Αυτό
αξιολογείται από την υπ ηρεσία μας, α ναμένουμ ε να εν ταχθεί σύντο μα .
Υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση σ ε ό ,τι αφορά την αναβάθ μιση των
κοινωνι κών υποδο μών ύψο υς 6, 7 εκατομμυρ ίων ευρ ώ και αναμένο υμε
σύν τομα την υποβο λή τεχν ικών δελτίων .
Και είναι υπό έκδοση η πρόσκληση για παροχή στέγαση ς για
ευπαθείς ο μάδες . Οι δράσεις που είν αι υπό εξειδίκευση αυτή τη στ ιγμή
από την αστική αρ χή , αφο ρούν δράσεις βελτίωσης πο ιότητας ζωής των
ΑμεΑ,
δράση για Διά Β ίου Μάθ ηση . Και δράσεις που α φορο ύν
ευρ ύτερα θέματα , όπως η προώθηση στην απασχόληση ευπαθών
ομάδων το υ πληθυσμού.
Με λίγα λόγια και συμπερασμα τικά , η ΟΧΕ της Αθήν ας τρέχει
στο υς 12 αυτο ύς μ ήνες . Έχο υμε ήδη ολοκληρωμ ένα έργα με απτά και
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ορατά αποτελέσμα τα . Θεωρο ύμ ε ότι επιτυγχάνουμ ε τη μέγιστη δ υνατή
αξιοποίηση των πό ρων .
Θέλο υμ ε, ο στόχο ς μας είναι να καταστεί η Αθ ήνα ελκυστικός
προορισμός για τους κατοίκους , για τους επισκέπτες και για τους
τουρ ίστες . Πρ έπει να σημ ειώσω ό τι οι δράσεις αυτές έτσι όπως
υλοποι ούν ται ,
θ εωρο ύμε ότι τα αποτελέσματα θα υπάρχει πολύ
μεγάλη προ στιθέμενη αξία .
Οι δράσεις θα είναι
συμπληρωματικές και όχι μόνο
αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωή ς των κατοίκων , αλλά αναδεικνύεται
πολύ π ερισσότερο η Αθ ήνα και πιστεύουμε ό τι με α υτές τις δράσεις θα
αναπτυχθεί πάρα πολύ , ακόμα περισσό τερο το το υριστικό προϊόν , η
πόλη ως το υριστικό προϊόν και ως περιοχ ή προσέλευσης.
Κάτι το οποίο δεν θα έχει μόνο έν α θετικό αποτέλεσμα σε
επιχειρ ήσεις της περιοχής ,
αλλά στο σύνο λο της οικονομίας της
χώρας. Θα ήταν π αράλειψ ή μο υ να μην ευχαριστήσω τα στελέχη της
υπηρ εσίας .
Τον ενδιάμεσο φο ρέα διαχείρισης της Αθήνας . Τον Δήμ ο της
Αθήνας και τους φορείς της Αθήνα ς που συν εργάζον ται πάρα πολύ
στενά. Α λλά και κυρίως και την Διαχειριστική Αρχ ή εδώ και τον
προϊστάμεν ο το Δημήτρ η τον Δρόση.
Σας ευχαριστώ πο λύ.
Κα ΚΥ ΠΡΙΑΝ ΙΔΟ Υ:
Ευχαριστο ύμε. Η κυρία Λεζίρη από την πλευρά της Ο Χ Ε το υ Πειραιά.
Κα ΛΕ ΖΙΡ Η:
Καλησπέρα κι από μένα . Εμείς δεν θα κάνουμε μία τό σο μεγάλη και
αναλυτι κή παρουσίαση όπ ως της Αθ ήνας , διό τι δ εν έχουμε και την
εμπειρία της Αθήνας , αλλά ελπίζο υμε να την αποκτήσο υμε και να
δημιο υργήσο υμε και εμείς τις συνθ ήκες , έτσι ώστε ο Πειραιάς να
αποτελέσει έναν ελκυστι κό προορ ισμό και για τους το υρίστες αλλά και
για τους επισκέπτες από όλη την Αττική.
Η παρούσα εισήγηση, όπως σας είπα, θα επιχειρήσει να
παρουσιάσει την εικόνα της προόδο υ της υλοποίησης των δράσεων της
στρατηγι κής της ΟΧΕ ΒΑΑ Πειραιά . Η υλοποίηση της στρατηγικής
μας γίνεται μέσω του αυτο τελούς τμ ήματος διαχείρισης δράσεων Ο ΧΕ
ΒΑΑ του Δήμο υ Πειραιά , που ορ ίστηκε τον Μάρτιο το υ ’18 ως
ενδιάμεσος φορ έας διαχείρισης του … Αττική.
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Με αρμοδ ιότητες διαχείρισης για όλες τις πράξεις της
εγκεκριμ ένης στρ ατηγικής πλην πράξεων επιχ ειρ ημ ατικό τητας που
ενέχο υν στοιχ εία κρατικών ενισχύσεων .
Όπως προαναφέρθηκε στην εισήγησ η το υ κυρίο υ Σπηλιώτη, το
ποσό που εκχωρ ήθηκε για την υλοποίηση της στρατηγικής μας,
ανέρχεται στα 8 0 . 465.000 ευρ ώ και κατανέμ εται σχεδ ό ν ισομερ ώς σε
τρεις βα σικο ύς πυλώνες .
Ο πρώτος πυλώνας αφορά στη β ελτίωση της ελκυστικό τητας και
της αν ταγωνιστικό τητας της πόλης του Π ειραιά . Τ ης αξιοποίησης τω ν
συγ κριτι κών
του
πλεονεκτημάτων
και
στην
α νάδειξη
ν έων
επιχειρ ηματικών ευκαιριών .
Καθώς
επίσης
και
πρωτίστ ως
στη
στήρ ιξη
της
προσαρμοστικό τητας των υφιστ αμέν ων, αλλά και στην δημιο υργία
νέων και καινοτό μων επιχ ειρ ήσεων . Οι δρά σεις α υτές ανέρχον ται
περίπου στο ποσό των 28 εκα τομμ υρίων ευρώ .
Ο δεύτερος π υλών ας της στρατηγικής μας εδράζεται στην αστική
αναβάθμ ιση και την αναζωογόνηση της πόλης το υ Π ειρ αιά . Σε αυτόν
τον πυλώνα έχ ουμ ε εντάξει τα βα σικό τερα έργα υποδομ ής μας.
Καθώς επίσης και αρκετές δράσεις της προ ώθησης και της
διαχείρισης των τουριστικών και πολιτιστικών ροών στην πόλη το υ
Πειραιά με εφαρμ ογές σε s mart citi es και ο προϋπολογισμός αυτών
των δράσεων ανέρ χεται στα 24 , 5 περ ίπου εκατομμ ύρια ευρ ώ .
Και στο τρίτο πυλώνα έχουμε και εμ είς τις δράσεις που αφορούν
στην ενίσχ υση της κοινωνικής συνοχ ής και της πρόσβασης των
δημο τών μας σε ποιοτικές υπηρ εσίες κοιν ωνικής ένταξης και
προώθηση στην α πασχόληση . Το ποσό πο υ έχουμ ε και εμ είς στη
διάθεση μας είναι περίπου 27 εκατομ μύρια ευρώ .
Μέσα λοιπόν σε αυτό τον πρώτο χ ρόνο λειτουργίας μας, ως
νεοσύστατος ενδιά μεσος φορ έας διαχ είρισης έχουμε ενεργοποιήσει το
μεγαλύτερ ο μέρος των δράσεων της στρατηγικής μας σε επίπεδο
εξειδ ικεύσεων και προσκλήσεων .
Έχουν φτάσει δηλαδή στο 82, 3% το υ συν ολικο ύ εκχωρηθ έν τος
προϋπολογισμού
σε
επίπεδο
εξειδ ικεύσεων .
Έχουμ ε
εκδ ώσει
προσκλήσεις που και αυτές φτά νουν στο 55,5% περίπου το υ
εκχω ρηθ έντος προ ϋπολογισμο ύ .
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Και δυστυχ ώς δεν έχουμ ε το ποσο στό εν τάξεων της Αθήνας ,
αλλά ευελπιστούμ ε πάρα πολύ σύντομα ότι θα έχ ουμε αρ κετ ά
περισσό τερα τεχνικά δελτία και προτάσεις και οι εν ταγμένες ή υπό
ένταξη πράξε ις μας, βρίσκον ται περίπου στο επίπεδ ο του 6% αυτή τη
στιγμ ή.
Πιο αναλυτικά και σε συνδυα σμ ό τώρα με το υς άξονες
προτεραιό τητας το υ ΠΕ Π Α ττικής , έχουμε εξειδ ικεύσει το 100% των
δράσεων πο υ έχ ουν σχέση μ ε τους άξο νες πέντε και έξι.
Έχουμ ε πολύ υψ ηλό ποσοστό εξειδ ίκευση ς επίσης στις δρ άσεις
που έχο υν σχ έση με τον άξονα ενν έα και δέκα. Και σε μικρότερο
ποσοστό έχο υμε εξειδικεύσει τις δρ άσεις που έχο υν σχέση με την
επιχειρ ηματικό τητα .
Καθώς στο υς άξον ες αυτούς, εμ περ ιέχονται και ο ι δρ άσεις που
ενέχο υν στοιχεία κρατικών ενισχ ύσεων , για τις οποίες δεν έχο υμε και
εκχώ ρηση. Ως εκ τούτο υ, σ χεδόν στο σύν ολό το υς οι άξονες στο υς
οποίους έχ ουμ ε εκχώρ ηση, έχ ουν ενεργοποιηθεί κατά το μέγιστο
δυνατό αποτέλεσμ α .
Και δεν εμπερ ιέχ εται και στην εξειδίκευση η σημερινή δράση
μας… η οποία αφορούσε στη δημ ιο υργία το υ soci al i nnovation … μία
πολύ σημαντική δρ άση για εμάς, καθ ώς μέσα από αυτή θα μπορέσο υμε
να έχουμ ε μία συνολική εικόνα για την κοιν ωνική π ολιτική που θα
θέλο υμε να πραγματοπο ιείται στην πόλη μας και τώρα και για το
μέλλον.
Οι προσκλήσεις μας λο ιπόν στο επίπεδο των προγενεστέρων
εξειδ ικεύσεων έχ ουν εν εργοποιηθεί , έχο υμε εκδ ώσει μάλλον 15
προσκλήσεις ο ι οπ οίες και α υτές έχο υν εν εργοποιήσει πάρα πολύ, σε
πολύ μ εγάλο βαθμ ό στο υς άξον ες 5 και 6 και στον άξον α 2 και 3.
Μία καθυστέρ ηση θα έλεγα ως προ ς την έκδ οση των
προσκλήσεων αν τιμετωπίσαμε στον άξονα 9 , γιατί οι κοινωνικές μας
δράσεις απαιτ ήθηκε να περά σουν από νέους και πολλαπλο ύς και
σύνθετο υς κύκλο υς διαβουλεύσεων μ ε αρμόδι ες επιτελικές δομές .
Με υπο υργεία , Γενικές Γραμματείες , οπότε πλέον εί μαστε στη
φάση, έχο υμε εξα σφαλίσει όλες αυτές τις εγκρίσεις π ου απαιτο ύνται
και στο προσεχ ές διάστημα θα έχουμ ε την έκδοση αρ κετών
προσκλήσεων και στις δράσεις κοινωνικής συν οχής .
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Επίσης τις επόμ ενες αμ έσως ημ έρες θα εκδώσο υμε μία
πρόσκληση στον άξονα προ τεραιό τητας 1 0 ,
ύψο υς περίπου 6 ,5
εκατομμυρ ίων ευρ ώ , που αφορά στην αναβάθμιση των κοινωνικών
υποδομών του Δήμ ου Πειραιά και των νομικών προσώπ ων μέσα στην
οποία εμπεριέχον ται και η δ ημιουρ γία τριών νέων β ρεφον ηπιακών
σταθμών.
Χωρίς να θέλω να κουράσω εν τάχει θα αναφερθώ στο φυσικό
αντικείμενο των πρ οσκλήσε ών μας.
Όσον αφορά λο ιπόν τον άξονα προτεραιότητας 2, έχο υμ ε εκδώσει
μία πρόσκληση ύψους περίπου 1,6 εκατομμ ύρια ευρ ώ , που αφορά
στην εφαρμογή ευφυών υπ ηρεσιών π ου θα αναβαθμίσο υν την ποιό τητα
ζωής των πολιτών και των επισκεπτών της πόλης το υ Π ειραιά . Και θα
ενισχ ύσο υν πρωτίστως τον εκσυγχρο νισμό των υπηρ εσιών του Δήμο υ
Πειραιά .
Στον άξονα προτεραιότητας 3 έχο υμε εκδώσει τέσσερις πολύ
σημαντικές προσκλήσεις για την εν ίσχυση της επιχ ειρ ηματικότητας μ ε
ναυαρχίδα μας το κέντρ ο στήριξης επιχειρ ηματικότητας ,
μία
πρόσκληση ύψο υς περίπου 6,1 εκατο μμύρια ευρώ .
Καθώς επίσης και άλλη μ ία συναφέστατη πρό σκληση π ου αφορά
στην προώθηση της νεοφυο ύς επιχειρηματικό τητας , ύψους και αυτή
περίπου στα 4 εκατομμύρια ε υρ ώ ανέρ χεται.
Και τέλος, έχ ουμ ε και μία πολύ σημαντική για την πόλη το υ
Πειραιά , στο β ηματισμό της Αθ ήνας ,
θέλουμ ε και εμ είς να
προχωρήσουμ ε στην βιώσιμ η διαχ είριση των αστικών και τουρ ιστικών
και πολι τιστικών ροών στην πόλη του Π ειραιά και γι ’ αυτό το λόγο
έχουμ ε εκδ ώσει μία πρόσκληση ύψους 1 .100.000 ευρώ.
Τον άξονα προτερ αιότητας και εμ είς τον έχο υ μ ε ενεργ οποιήσει
στο 100%. Μπορεί να είναι μία μικρ ή σε ύψος πράξη , ωστόσο είναι
πολλή σημαντική, ενδιαφέρει πάρα πολύ τις υπ ηρεσίες το υ Δήμο υ
Πειραιά .
Καθώς αφορά ένα πιλοτικό μηχανισμό ενημ έρωσης , διαχείρισης
και ευαισθ ητοποίησης των κλιμ ατικών κινδύνων στο αστικό
περιβάλλον το υ . ΄
Όσον αφορά τον ά ξονα προτεραιό τητας 6 που και εμάς είναι η
ναυαρχίδα μας και γνωρίζω ό τι υπάρ χει αρκετά υψηλή ωριμότητα και
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από τα κατατεθειμ ένα τεχνικά δελτία , αλλά και από την κίν ηση του
δικαιο ύχου Δήμο υ Πειραιά .
Έχουμ ε εκδώσει έξι προσκλήσεις , συν ολικού ύψο υς περίπου 22,5
εκατομμύρ ια ευρώ . Δεν θα σας κουρά σω αναλυτικά για το περιεχό μενο
κάθε μίας από αυτές , αλλά αφορ ο ύν πρωτ ίστως την ανάδειξη το υ
πολιτι στι κο ύ αποθέματος του Δήμου Π ειραιά και στην αστική
αναβάθμιση και αναζωογόνηση της πόλης μέσω πρ ωτίστως έργων
υποδομών.
Και τέλος έχο υμε και σε αυτόν τον άξονα και να πιλοτικά τη
δημιο υργία έξυπνων γειτονιών με εφαρμογές Smar t .
Τέλος, στον ά ξονα προτεραιό τητας 9 , εκδ ώσαμε πο λύ πρόσφατα
μία πρόσκληση για την οποία πραγματικά είμαστε περήφανοι . Γιατί
πραγματικά παλέψ αμε γι ’ α υτήν και είχαμε τη χαρά να συν εργαστο ύμ ε
με το Υπουργ είο Ε ργασίας .
Και αφορά στη διεύ ρ υνση λειτο υργίας του ήδ η λειτο υργούντος
Κέντρο Κοινό τητα ς με τη δ ημιουργία και λειτο υργία παραρτημάτων
στα κα τά τόπο υς δ ημοτικά διαμ ερίσμ ατα .
Τέλος, όπως σας είπα, αναμένεται εντός των επόμ ενων ημερών
και μία πολύ σημ αντική για μας επίσης πρόσκληση , που αφορά στην
αναβάθ μιση των κοινωνικών υποδ ομ ών μας και στη δημιουργία τριών
βρεφι κών σταθμών .
Εμείς έχο υμε λιγότερ ες υπό ένταξη ,
έχουμ ε λιγότερες
ενταγμέν ες και περισσό τερ ες υπό έν ταξη πράξεις . Θ εωρούμ ε ότι και
στο επόμεν ο χρονικό διά στημα θα έχουμε ακόμα περισσό τερ ες , γιατί
είμαστε σε συν εχείς επαφές μ ε το υς δ ικαιούχους μας.
Οπότε στην επόμενη Επιτροπ ή Παρακολο ύθ ησης, θα έχ ουμε και
εμείς, ελπίζο υμε τα αποτελέσματα, ένα μέρος των αποτελεσμάτων της
Αθήνας. Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά στις πράξεις αυτές.
Και δεν θέλω ν α κλεί σω με πρ οβλήματα ή παρατηρ ήσεις
άσχημες, απλά θα ήθελα να πω ότι στο πλαίσιο το υ νεο σύστα το υ
φορέα
διαχείρισης
το υ
Δήμο υ
Πειραιά ,
εμ είς
τουλάχιστον
διαπιστώσαμ ε κάποια ζητήματα ό σον αφορά το ισχ ύον θ εσμικό πλαίσιο
που αφορά στη λειτουργία των ενδιά μεσων φο ρ έων δια χείρισης .
Δεδομ ένο υ το υ καινοτόμο υ χαρακτήρα το υς, είχαμ ε αρκετές
δυσλει το υργίες κα ι στη δ ιοικητική αλλά και στην οικονομική μας
οργάνωση και θα θέλαμε να μπορο ύσαμε να το συζ ητήσο υμε λίγο μ ε
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τους αρμόδιους φορείς , ο ύτως ώστε να μην χαρακτηρ ιζόμασ τε σε
κάποιες περιπ τώσεις γκρίζες ζών ες .
Και επίσης Αν ήταν και εφικτό και δυνατό να μπορούσαμε να
αποφεύγο υμ ε τόσο υς πολλο ύς και μ εγάλους κύκλο υς διαβουλεύσεων ,
προκειμ ένο υ να εκδίδο υμε και εμ είς τις προ σκλήσεις μας και ο
δικαιο ύχος να έχει τη δ υνατό τη τα ν α δράσει πιο εύκο λα σε επίπεδ ο
οργανωτικό .
Σας ευχαριστώ πά ρα πολύ και πρωτίστως και εγώ και κυρίως θα
ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ειδική υπ ηρεσία , όλα τα στελέχη
με τα οποία συν εργ αζόμαστε τόσο καιρό στενά.
Γιατί χ ωρίς την πολύτιμη βο ήθειά σα ς κύριε Δρό ση και των
συν εργατών σας, δ εν ξέρω εάν τόσο νεοσύστατος ενδ ιάμεσος φορέας
θα είχε τη δ υνατό τητα να έχ ει έστω και αυτό το αποτέλεσμα .
Ευχαριστώ πο λύ .
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Ευχαριστώ πο λύ Ελέν η για την παρουσίαση. Οι π ροβληματισμοί
υπάρχουν,
το υς
έχο υμε
καταγ ράψει.
Και
εν όψει
και
της
επανενεργοποίησης του εργαλείου στην νέα προγραμμ ατική περ ίοδο,
πρέπει και εμείς να λύσο υμε πολλά ζητήματα , εννο ώ από τη μεριά του
Υπουργείου Ανάπ τυξης και ό λων αυτών πο υ ασχολούνται μ ε το
συγ κεκριμέν ο εργα λείο .
Λοιπόν να περάσουμ ε τώρα στον ΑΣΔΑ, στο ν κύριο
Διαμαντόπο υλο, ο οποίος θα κάνει μία παρουσίαση για το κομμάτι της
εκχώ ρησης πο υ υλοποιείται μ έσω το υ ΠΕΠ Α ττικής.
Κος ΔΙΑΜΑΝ ΤΟ ΠΟΥΛΟΣ:
Καλησπέρα σας, είμαι από την αστική αρχή του ΑΣΔΑ , ο οποίος είναι
ένας αναπτυξιακός δ ήμος, πο υ έχ ει δημιο υργηθ εί από τους 8 Δήμο υς
του Δυτι κο ύ Τομ έα. Επτά Δήμο υς του Δυτικού Τομέα και έναν της
Δυτι κής Α ττικής, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι μέσα στην ΟΧΕ, ο
Δήμ ος της Φ υλής.
Και είναι συγ κεκριμένα, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας ,
Αγίων
Αναργύρων – Καματερο ύ, Αιγάλεω, Ίλιον , Περιστέρι, Πετρο ύπο λη
και Χαϊδαρίο υ . Είν αι μία περιοχή 450 χιλιάδων κατοίκων σύμ φωνα με
την απογραφή.
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Γύρ ω στους 6 00 με 700 στην πραγματικότητα, αν πάρουμε υπόψ η
μας άλλα στοιχ εία όπως αυτά της ΔΕΗ ή από τα δ ημο τολόγια και τα
λοιπά, το υς παράνομους μ ετανάστες και τα λοιπά στην περιοχή .
Από αυτή την άποψη είναι μια υποβαθμισμέν η περιοχή με έν τονα
οικονομι κο κοινων ικά
προβλήματα
και
περιβαλλο ντικά .
Υψηλό
ποσοστό ανεργίας , μεγάλη φτώχεια , αύξηση ευπαθών κοιν ωνικών
ομάδων,
μείωση π ληθυσμο ύ. Ε λάχιστοι χώροι αστικού πρασίνου ,
μειωμ ένος αριθμός πεζοδρόμων , μ ειωμένος αριθμός ποδ ηλατοδρόμων ,
μεγάλη ρύπανση και λοιπά .
Αυτό που υπάρχει μία διαφοροποίηση της δικιάς μας OXE BA A
σε σχέση με τις υπ όλοιπες ΟΧΕ ΒΑΑ , ότι είμαστε η μον αδική πρόταση
και η μ οναδική … β έβαια, υποβαθμισμ ένης περ ιοχής.
Εμείς δ εν είμα στε στον άξονα για τις αναπτυγμ ένες περιοχές ,
είμαστε στις υποβ αθμισμένες. Αυτό από τη μία δ ημιουργεί κάποιες
παραπάνω απαιτήσεις , από την άλλη όμως δημιουργεί και κάπ οιο υς
προβλημα τισμο ύς σε εμάς, σε σχέση μ ε το ποσό το οποίο τελικά
εγκρίθ ηκε για την περιοχή μας.
Συνολικά 58 εκατομμύρια και δ υστυχώς και τους άξο νες στο υς
οποίους εγ κρίθηκε π.χ. το ποσό στον άξονα 6 για τις υποδομές , είναι
πολύ χαμηλό για την περιοχή μας, σε σχ έση μ ε τις πραγματικές
ανάγκες που υπάρχουν .
Ο στόχ ος της στρ ατηγικής πο υ καταθέσαμε στην δ ιαχειριστική
αρχή περιλαμβάν ει μία σειρά άξον ες και
είναι αποτέλεσμα μία
προεργασίας που είχαμε κάνει ήδ η και από το Σ ΟΑ Π που έχουμ ε
ξεκινήσει εδώ και πέντε χρ όνια και έχουμε ολο κληρ ώσει .
Και αφορά την εν ίσχυση της πολικό τητας της Δυτικής Αθήνας,
την α ξιοποίηση της κομ βικής μας θέσης. Τ ην αστική και
περιβαλλοντική
αναζωογ όνηση,
την
προσέλκυση
νέων
…
επιχειρ ήσεων .
Την κα ταπολέμ ηση της φτώχειας , την άμβλυν ση των κοινωνικών
ανισοτήτων στην περιοχή μας και τη συστηματική προώθηση και
ένταξη των ευπαθ ών ομάδων . Από αυτή την άποψη και με βάση αυτά
έχουμ ε τέσσερ ις το μείς παρέμβασης εγκεκριμέν ους .
Ο πρώτος αφορά την ενίσχ υση της κοινωνικής συνοχ ής και της
ισότιμ ης πρόσβασης των πο λι τών σε ποιοτικές υπηρ εσίες κοινωνικής
αλληλεγγύης και ένταξης μ ε προϋπο λογισμό 2 6, 2 εκατο μμύρια .
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Ο δεύτερος την προώθηση της αστικής αναζωογόνησης και
βιώσιμ ης αστικής κινητικότητας με 1 6,2 εκατομμ ύρια .
Ο
τρίτος
την
οικοδό μηση
ελκυστικότητας
και
ανταγων ιστικό τητα ς , τη διάδοση της… νεοφυούς και αλληλέγγυας
επιχειρ ηματικό τητας και καινο τομίας με 13,9 εκατομμ ύρια .
Και ο τέταρτος την ανάπτυξη και εφαρμογή έξυπνων λύσεων με
1,5 εκατομμ ύριο .
Η ιστορ ική αυτή χ ρηματοδ ότηση των 58 ,5 περίπου εκατομμυρίων
αναλύεται σε 32 ,3 εκατομ μύρια από το ΕΤΠΑ 25 ,84 εκατομμύρ ια από
το ΕΚΤ.
Όπως είπα και πριν , ο ΑΣ ΔΑ έγινε ένα όργανο που έχει
δημιο υργηθ εί από οκτώ Δήμους. Από αυτή την άποψη είχαμε και μία
πολύ σημαντική δ ιαδικασία διαβο ύλευσης μ έχρι να μ πορέσο υμε να
καταλήξο υμ ε στο τελικό αποτέλεσμα .
Ο πρώτος κύκλος που ήταν η οριοθέτηση στρα τηγικής του
σχεδίο υ Β ΑΑ Ο ΧΕ και ο δεύτερος για τις προ σαρμογές και
βελτιω τικές παρέμ βαση του σχεδίο υ ΟΧΕ, μ ε βάση τις κατευθ ύνσεις
αξιολόγ ησης από την ΕΥ Δ Ε Π Α ττικής . Προ ηγήθ ηκαν της έν ταξης της
έγκρι σης το υ ποσο ύ των 58 εκατομμυρίων .
Ο τρίτος κύκλος διαβούλευσης α κολο ύθησε την έγκριση και ήταν
μια διαδικασία μέσα από την οποία προσπαθήσαμε να εξειδ ικεύσο υμε
και να μετρήσουμε την εφαρμογ ή των … εγκεκριμέν ων παρεμβάσεων.
Όπως είπα έχο υμ ε επτ ά, ο κτώ δ υνητικ ώς δικαιούχος από την
άποψη ότι και ο Α ΣΔΑ είναι για τα ο ριζόντια μέτρα, π ου αφορ ούν το
σύνο λο της Δυτικής Αθ ήνας . Άρα έπρεπε μ ε κάπο ιον τρόπο να
μπορέσο υμε να δ εσμεύσο υμε τις Δημ οτικές Αρχ ές για αυτό πο υ είχα με
ήδη συναποφασίσει, ώστε να μ ην είχαμε προβλήμ ατα αργότερα
μπροστά μας.
Παραδείγματος χά ρη, αυτή τη στιγμ ή, από τις επτά Δημοτικές
Αρχές έχο υν αλλά ξει πέντε Δήμαρχο ι. Καταλαβαίνετε τα προβλήμα τα
που θα μπορούσε να δημιουργ ήσει αυτό εάν δεν είχαμε φροντίσει ήδ η
από το Μάρτιο το υ ’18 να δεσμεύσουμε τα Δημοτικά Συμβούλια , που
με ομόφωνες σχ εδ όν αποφάσεις το υς και οι περισσό τεροι από τους
νέους Δημάρχο υς ήταν μέλη των τότε δημο τικών Σ υμβο υλίων και
έχουν ψ ηφίσει , το σχέδιο δ ράσης το υ κάθε Δήμο υ .
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Η κατανομή στο υς δήμο υς Καταρχάς συνο λικά έχ ει γίνει με βάση
πληθυσμιακό κριτήριο και έχουμε δ ώσει κάποια μπόν ους σε κάποιες
υποβαθμισμ ένες περιοχές , ιδιαίτερα υποβαθμισμέν ες περ ιοχές, γιατί το
σύνο λο της περιοχής είναι υποβα θμισμένο. Όπως είναι η Αγία
Βαρβάρα και οι Άγ ιοι Ανάργυρο ι – Κ αματερό .
Έχουμ ε πει όμως στους Δήμο υς ότι τέλος το υ ’19 θα
εκτιμ ήσο υμε την κατάσταση στην οπ οία βρίσκον ται οι προτάσεις του
κάθε Δήμ ου και θα δούμ ε αν υπάρχουν ανάγκες απένταξης, ο πό τε στην
περίπτωση α υτή οι καινο ύργιες προσκλήσεις θ α είναι πλέον
ανταγωνιστικές .
Όποιος δηλαδή Δήμος, μπορεί, είναι έτοιμ ος να απορρο φήσει, θα
παίρνει και τα χρήματα.
Με βάση όλα αυτά, σ ήμ ερα έχο υμε φτάσει στο ν α έχουμ ε
υλοποι ήσει το 96,1 % των εξειδικεύσεων . Να έχο υμε εκδ ώσει το 45,3 %
των προ σκλήσεων , πάντα μιλάω σε προϋπολογ ισμο ύς και να έχο υμε
εντάξει αυτή τη στιγμή το 22,9% το υ προϋπολογισμού .
Σε συν έχ εια της σημ ερινής Επιτροπής Παρακολούθησης θα
έχουμ ε το 98,4 εξειδικευμένο . Είναι αυτές ο ι εξειδικεύσεις πο υ σας
παρουσιάστηκαν πιο πριν και υπο λογ ίζουμε ότι μ έχρι τέλος του έτους
θα έχουμε εκδώσει το 97,6% των προ σκλήσεων και θα έχουμε το 94, 3
εντάξεις.
Για την α κρίβεια , επειδ ή έχ ουμ ε ακρ ιβώς αυτό το πρόβ λημα μ ε
τις νέες δημ οτικές αρχές , έχο υμε απο φασίσει ό λες οι πρ οσκλήσεις πο υ
θα εκδώσο υμ ε από δω και πέρα να έχουν κατα ληκτική ημερο μ ηνία 30
Νοεμβρί ου.
Ώστε να προλαβαίνουν οι καινο ύρ γιες Δημ οτικές Α ρχές, οι
οποίες αναλαμβάνουν 1 η Σεπτέμβρη να ετοιμάσο υν τις προτάσεις το υς
και μετά μ έσα σε ένα μ ήνα μ ε βάση την εμπ ειρία που έχουμ ε
αποκτήσει , να μπορέσο υμε να έχο υμε κάνει και τις εντά ξει ς.
Είμαστε περισσό τερο αισιόδοξοι , διότι πο λλά από αυτά , ένα
30% περίπο υ των εντά ξεων , αφορά οριζόντιες δρά σεις . Δηλαδ ή η
δράση πο υ ετοιμάζεται ο ΑΣ ΔΑ, άρα θα είναι πιο εύκο λα αυτά και θα
κατατεθούν ν ωρίτερα αυτές οι προτάσεις .
Οι νομικές δεσμεύσεις που δ εν τις β λέπετε εδώ , δ εν τις βλέπετε,
διότι σε αντίθ εση με τον Π ειραιά , είπαμε να το παίξουμε σεμν οί εμ είς
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και να μην το δ είξουμε, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο π οσοστό , μ ηδέν
αυτή τη στιγμ ή.
Εκτός από μία πάρα πάρα πολύ μικρή, δ εν θυμάμαι τ ώρα πόσο
είναι, 60. 000 κάτι τέτοιο, από την τεχνική βο ήθεια . Είπαμε να μην το
δείξο υμε, εν τάξει.
Πιστεύουμ ε ό τι μέχρι το ν Δεκέμβρ η του 2019 θα έχουμ ε πετύχ ει
νομικές δ εσμ εύσεις 11,7 εκατομμ υρίων , που θα αφορο ύν περίπο υ το
20% το υ προ ϋπολο γισμού μας.
Γιατί α υτή η αισιοδοξία ; Γ ιατί ήδ η αυτή τη στιγμ ή έχο υ μ ε
προχωρήσει σε δύο προκα ταρκτικο ύς ελέγχο υς , προεγκρίσεις.
Περιμ ένουμ ε έναν προσυμβατικό να μ ας έρθει από στιγμ ή σε στιγμή .
Και όσον αφορά τα οριζόντια έργα του ΑΣΔΑ , μ έσα στον Ιο ύλιο
θα έρθουνε προδημοπ ρασιακοί έλεγχοι, ύψο υς γύρ ω στα 10 μ ε 12
εκατομμύρ ια .
Κάποια ενδεικτικά έργα από αυτά που έχουν μέχρι τώρα
καταθέσει οι Δήμ οι, είναι η περιο χή της Τσα λαβούτας, φαντάζ ομαι
καταλαβαίνετε όλο ι για το όνομα της περιοχής από πο ύ έχει προέλθει.
Ή από τις π λη μμ ύρες το ’14, δ εν λέω για πιο πριν, για να μην
προδώσο υμε και την ηλικία μας και τις καταστρο φές π ου είχαν συμβ εί
στην περιοχ ή. Είνα ι στο 5Α και αφορ ά αντιπλημμ υρική προστασία .
Το δεύτερο επίσης αφορά αντιπλημμ υρική προ στασία και είναι
στην περιοχ ή Γερο βουνό στο Καματερό .
Ένα τρίτο είναι έν α μουσείο Εθνικής Αντίστα σης σε έν α κτίριο
στο Πα λατάκι στο Χαϊδάρι , κον τά στην Εθνική Ο δό Αθηνών –
Κορίνθου.
Και τέλος , δύο παιδικοί σταθμοί βρ εφονηπια κοί , σ υγνώμη, ένας
στο Περιστέρι προϋπολογισμού 2 ,1 και ένα στο Κ αμα τερό
προϋπολογισμού 1, 3 .
Αυτό που έχ ει σημασία να κατα λάβουμ ε Όσον α φορά τις
διαχειριστικές αρχ ές, είναι πότε ξεκινήσαμε και πώς φτάσαμε σε α υτό
το σημ είο. Η έγ κριση στρα τηγικής μας από την Π εριφέρεια έγινε τον
Μάρτιο του 2018 .
Ακο λούθ ησε Μάρτιο - Απρίλιο ο τρίτος κύκλος διαβο ύλευσης με
τους Δήμο υς, με τους δικαιούχο υς , δυνητικούς δικαιο ύχο υς και τον
Ιούλη το υ 2018 , είχαμε τις πρώτες εξειδικεύσεις δράσεων από το ΠΕ Π .
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Τον Αύγο υστο το υ 2018 εκδόθ ηκαν οι πρώτες προσκλήσεις και
τον Γενάρη το υ 20 19 έγινα ν οι πρώτες εντάξεις.
Συγχωρ έστε μας λίγο για το διάστημα που χρειαστήκαμε αλλά θα
πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι είμ αστε τελείως άπειροι και αν δεν
είχαμε την υποστήριξη από την ΕΥΔ Ε Π, νομίζω ότι ακόμα θα
προσπαθούσαμε να δούμ ε πώς θα εντά ξουμ ε πράξεις.
Πιστεύουμ ε ότι μέχρι το Δεκέμ βρη του 2019 που σας είπα ήδη θα
έχουμ ε εξειδίκευση του 98,4 , προ σκλήσεις στο 97 , 6 και το 94,3
εντάξεις. Α υτά είν αι εξάλλου τα οπο ία έχουμε δ εσμ ευτεί και απέναν τι
στην ΕΥ ΔΕΠ μ ε το ν πίνακα σχεδια σμ ού που έχο υμ ε ήδ η καταθέσει για
μέχρι τέλος το υ ’1 9.
Και κρατών τας αυτούς το υς ρυθμο ύς , πιστεύο υμε ό τι θα πάμε
πολύ κα λύτερα το ’20. Και οι Δήμο ι πλέον και εμ είς έχουμ ε αρχίσει
και κατα λαβαίνουμε πως λειτο υργ εί η ν έα νομοθ εσία , ο 441 2
συγ κεκριμένα για την υλοποίηση των διαφόρων έργω, μελέτες , έργα,
προμήθειες, υπ ηρεσίες .
Έχουμ ε τυποποιήσει σχ έδια διακηρ ύξεων, σχ έδια δείξο υν σχέδια
συμβάσεων για ν α βοηθήσουμ ε το υς Δήμο υς. Γιατί από την … το υ
ΕΣΗΔΗΣ υπάρχει μία καθυστέρηση . Π.χ. τα καινο ύργια πρότυπα
σχέδια για προμήθ ειες και οι υπηρ εσίες ακό μα δεν έχο υν βγ ει από το
ΕΣΗΔΗΣ .
Ενώ ο νό μος, η τελευταία μ εγάλη τρ οποποίηση έγινε την 1 η το υ
Απρίλη. Όπως είπα λοιπόν, είμα στε ένας καινο ύργιος φορ έας
ενδιάμεσος . Για ν α μπορέσο υμ ε να το λειτο υργήσο υμε , ζητήσαμε από
τον κάθ ε Δήμο να μας παράσχει αφιλοκερδώς , εξα κολουθεί δηλαδή ο
Δήμ ος και πληρ ώνει τη μισθοδο σία του , από ένα στέλεχος για να
στελεχώσει την υπ ηρεσία μας.
Επειδή λόγω της νομοθεσίας το υ Δ ημοσιοϋπαλληλικο ύ Κώδικα
δεν μπορούσαν οι συνάδελφοι αυτοί να αναλάβουν θέσεις
προϊσταμέν ων , δ ώσα με τρία στελέχη από τον ΑΣΔΑ που κατέλαβαν
τις θέσεις αντίστοιχα των προϊστα μένων σε αυτή την καινο ύργια
Διεύθυν ση.
Και έτσι σ ήμ ερα έχουμε μία Υπηρ εσία η οποία στελεχώνεται από
δέκα υπαλλήλους δ ιαφόρων ειδικοτήτων .
Κλείν οντας, αν δ εν υπάρχει στα σλάιντς, αλλά δράττοντας την
ευκαιρία, από αυτά που είπ ε η συνά δελφος από τον Π ειραιά, συμ φων ώ
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στο 99,9% αυτών που εξέφρασε και τον προβ λημα τισμό για τα
προβλήμα τα που υπάρχουν .
Αυτό που θέλω ιδιαίτερα να επισημά νω επιπλέον , είναι να δούμε
ποιος θα είναι ο ρ όλος μας σαν ενδιάμεσοι φορείς , στο σχεδιασμ ό το υ
καινούργιου Ε ΣΠΑ .
Δυστυχώς α υτά που βλέπω μέχρ ι τώρα από μεριάς του
Υπουργείου, από μεριά ς εγκυκλίο υ και τα λοιπά , εν ώ ξέρο υμε ό λοι
ότι ΟΧΕ υπάρχει και στο καιν ούρ γιο ΕΣΠΑ , αυτά φτάνο υν μέχρι
επίπεδο των ΕΥ ΔΕ Π.
Δεν β λέπω να υπ άρχει μέσα η διαδικασία να συμμ ετέχο υν οι
ενδιάμεσοι φο ρείς , ιδίως της ΟΧΕ Β ΑΑ και ιδίως της Αττικής, που να
μην ξεχνάμε ό τι σε επίπεδο χ ώρας, είναι και οι μοναδ ικές πο υ έχο υν
πλήρ η εκχώρ ηση.
Δεν είναι σαν την υπόλοιπη χ ώρα , ό που απλώς έχο υμε μέχρι το
επίπεδο του σχ εδιασμού , αλλά είμαστε στο επίπεδο υλοποίησης . Άρα
πιστεύω ό τι θα πρέπει και εμ είς να συμμετέχο υμ ε συντ εταγμένα σε
αυτή τη διαδικασία σχεδιασμού το υ καινούργια ΕΣΠΑ .
Ευχαριστο ύμε πο λύ για την προσοχ ή σας.
Κος ΚΟΥΓΙΟ ΥΦΑΣ:
Καλησπέρα , ον ο μάζομαι Στέλιος Κουγιο ύφας και π ροΐσταμαι της
Διεύθυν σης το υ εν διάμεσο υ φορ έα διαχείρισης , το υ Συνδέσμο υ Δήμων
Νότιας Α ττικής που αποτελείται από τους Δήμ ους Καλλιθέας ,
Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου .
Ξεκινών τας λίγο ανάποδα θα ήθελα να ε υχαριστήσω και να
αναφέρω τους άμεσους συν εργάτες μ ου , με την βοήθ εια των οποίων , η
οποία ήταν καθορ ιστική για να πραγματοποιηθο ύν τα αποτελέσμα τα
αυτά που θα σας παρουσιάσω στη συνέχεια .
Στον ΕΦ Δ την κυρ ία Κρόκο υ, την κυρία Τσιβουράκη, την κυρία
Κυριαζιάνου και τον κύριο Παπαδόπ ουλο . Και τον κύρ ιο Β ρίνιο που
προΐσταται της Διεύθ υνσης των Τεχ νικών Έργων και Ανάπτυξης το υ
ΣΥΔΝΑ .
Την κυρία Ζηρίν η και την κυρ ία Χριστοπο ύλο υ. Επίσης, θα
ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Ν τότσικα και τον κύρι ο
Σπηλιώ τη για την πολύτιμη βο ήθει ά τους μ έχρι τώρα.
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Θα σας παρουσιά σω την πρόοδο υλοποίησης μέχρι τα τέλη
Μαΐου το υ 2019 και την πρόβλεψη υλοποίησης μέχρ ι το τέλος το υ
2019. Ο τίτλος της ολοκληρ ωμέν ης χωρικής επέν δυσης για την
βιώσιμ η αστική ανάπτυξη τους … είν αι η μ ουσική και η ιστορία των
δρόμων.
Το όραμα για την περιοχή ολο κληρ ωμέν ης χωρικής επέμβασης
των τριών Δήμων, είναι η ανάπτυξη ειδ ικο ύ δικτύο υ τουρ ισμο ύ σαν
ένα ταξίδι στο χ ώρο και στο χρόν ο , μέσα από εικό νες , ήχο υς και
γεύσεις που αναμ ειγνύον ται αναδυόμε νες μ έσα από τις ιστορικές
διαδρομές των τριών τόπων .
Αρχαιολογικοί χώροι και γεύσεις της θάλασσας , αρχιτεκτονική
του μ εσοπο λέμο υ , γεύσεις και μο υσικές των Κων σταντινοπο λιτών ,
προσφυγικά , αναγνωρίσιμ ες γεύσεις και κο υζίνες δια φόρων γενιών
προσφύγων . Μν ήμ ες από τα ρεμπέτικα στις Τζιτζιφιές , που σήμερα
φιλο ξενο ύν την Εθ νική Λυρική Σ κηνή .
Ένα ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο μέσα από εικόνες , ήχο υς και
γεύσεις , κα τά μήκος ενός δικτύο υ ειδικο ύ το υρισμ ού , όπου η ιστορία
των τριών τόπων μ ετο υσιώνεται σε βιωματική εμπειρία .
Το δίκτυο ειδικο ύ το υρισμού «Νέοι λειτο υργικ οί, έξυπνοι ,
πράσινοι, πολιτιστικο ί,
το υριστικ οί, επιχειρημα τικ οί διάδρομοι»,
προσδιορίζεται με βάση αφενός τα δυνατά σημ εία της περιοχ ής
εφαρμογ ής της ΟΧ Ε.
Και αφετέρου τις ευκαιρίες που δ ημ ιουργο ύ νται από το κέντρ ο
πολιτι σμο ύ Ίδρ υμ α Σταύρος Νιάρχ ος και τα πεδία εφαρμογ ής της
στρατηγι κής της έξυπνης εξειδ ίκευσης , στην Περιφέρεια Αττικής .
Στο πλαίσιο το υ ο ράματος , οι επιμέρους γ ενικο ί στόχ οι είναι η
βιώσιμ η σε όρο υς οικονομικο ύς και περιβαλλοντικο ύς εξειδ ίκευση και
ενίσχ υση της τοπικής οικονομίας , στον το υρισμό και πο λιτισμό .
Η δημ ιουργία ενιαίου δικτύο υ πολιτιστικών , το υριστικών
διαδρομών , καινοτόμων ως προς το περιβάλλον , το κλίμα και την
βιώσιμ η κινητικότητα .
Και τέλος , η εν ίσχυση του ανθρ ώπινο υ δυναμικο ύ και η
προώθηση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης . Για την
επίτευξη του ορά ματος και των γ ενικών στόχ ων στο πλαίσιο το υ
σχεδίο υ δρά σης της ΟΧΕ , των τρ ιών δήμ ων, διατυπ ώνονται τρεις
άξονες στρατηγικής .
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Ο πρώτος, η αναζωογόνηση και εξει δίκευση της οικονομικής
λει το υργίας . Ο δεύτερος η εν ίσχ υση της πολιτιστικής ταυτότητας και
η ανάδειξη και προστασία του αστικού περιβάλλον τος . Και ο τρίτος η
προώθηση της επιχ ειρημα τικότητας και της απασχό λησης .
Στη συν έχεια θ α σας θίξω την συσχ έτιση τω ν αξόνων
στρατηγι κής της ΟΧΕ, των τριών αξόνων πο υ σας ανέφερα
προηγουμ ένως , μ ε το υς άξονες πρ οτεραιό τητας και τις επενδ υτικές
προτεραιό τητες το υ ΠΕΠ Αττικής .
Στο πρώτο διάγραμμα , είναι τέσσερ α τα διαγράμματα . Στα τρία
πρώτα είναι οι άξο νες στρατηγικής , ο πρώτος , ο δεύτερ ος και ο τρίτος
και στο τελευταίο είναι η τεχν ική βο ήθεια .
Στον πρώτο άξον α στρατηγικής στον νούμερο 1, πο υ είναι η
αναζωογόνηση κα ι εξειδίκευση της οικονομικής λειτο υργίας , το
συνο λικό ποσό που μας έχει εκχωρ ηθεί είναι 10 .346.00 0 και
περιλαμβάνει έξι επενδυτικές προ τεραιότητες και βρ ίσκεται στο υς
άξονες προτεραιότητας του ΠΕΠ 1 , 2 και 3.
Ο δεύτερος άξον ας στρατηγικής π ου είναι η ενίσχ υση της
πολιτι στι κής τα υτότητας και η ανάδειξη και προστασία το υ
περιβάλλοντος , συνολικο ύ ποσο ύ 16 .857.0 00 περ ιλαμβάνει το υς
άξονες προτεραιό τητας το υ ΠΕΠ 4 , 5, 6, 10 και 11 και απαρτίζεται
από επτά επενδ υτικές προ τεραιό τητες .
Και τέλος , ο τρίτος άξονας στρα τηγικής , η προώθηση της
επιχειρ ηματικό τητας
και
της
απασχόλησης
συν ολικού
ποσο ύ
8.037.000. Π εριλα μβάνε ι τους άξονες προτεραιό τητας το υ ΠΕ Π 8 και 9
και έχ ει πέν τε επεν δυτικές προ τεραιότητες .
Το συνο λικό ποσό της εκχ ώρησης π ου έχει γίνει στο ν ΣΥΔΝΑ
είναι 35.240 .000. Συν το τελευταίο διάγραμμα που είναι η τεχνική
βοήθεια. Πο υ είν αι το κομ μάτι του Ε ΤΠΑ και τ ο υ Ε ΚΤ,
που
περιλαμβάνει το υς άξονες προτεραιό τητας 12 και 13 και το συνο λικό
του πό σο είναι 176 .200 ευρώ .
Στα επόμενα διαγράμματα θα σας δείξω την υλοποίηση ανά
άξονα στρατηγικής και ανά άξονα προτεραιό τητας το υ Π ΕΠ .
Στον άξονα στρατηγικής 1, μ έχρι στιγμής δ εν έχει γίν ει τίποτα .
Στον άξονα στρ ατηγικής δ ύο , έχουμε προχ ωρήσει στον άξονα
προτεραιό τητας 6 , σε εξειδ ικεύσεις σε 3.277.0 00. Που περιλαμβάνει
δύο δράσεις τις οποίες αναλυτικά θα τις δο ύμε στον επό μενο πίνακα .
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Και στον άξονα προτεραιό τητας 1 0 , έχο υμε προχωρήσει σε
εξειδ ικεύσεις και π ροσκλήσεις πο υ το υ ποσο ύ των 500 χιλιάδων .
Πηγαίνοντας στον επόμενο άξονα στρατηγικής 3, που είναι η
προώθηση της επιχ ειρημα τικότητας και της απασχό λησης έχουμε στον
άξονα προτεραιό τητας 8 ,
περιλαμβάνει μία δράση και έ χ ουμ ε
εξειδ ίκευση και πρ όσκληση ποσο ύ 1. 630.000.
Και στον άξονα προτεραιό τητας 9 έχουμ ε δύο δρά σεις που
έχουμ ε σαν εξειδίκευση 4 .420.00 0 και σαν προσκλήσεις 3 .820.000.
Και αντίστοιχα τώρα για την τεχν ική βοήθ εια που π εριλαμβάνει
τον άξονα προτερ αιότητας 12 και 13 , έχο υμε προχωρήσει και σε
εξειδ ικεύσεις και σε προσκλήσεις .
Αυτά καταγράφον ται στον πίνακα αυτόν που σας δείχν ω, που
ουσια στι κά έχει α νά άξονα στρατηγ ική ς την πορ εία υλοποίησης ανά
δράση.
Έτσι, αυτά πο υ ανέφερα και προηγουμ ένως στον άξονα
στρατ ηγι κής 2, έχ ουμε τις δ ύο δράσεις , τον άξονα πρ οτεραιό τητας 6
και την μία δράση στον άξονα προ τερ αιότητας 10 .
Τον άξονα στρατηγικής 3 ,πο υ
είναι η προώθηση της
επιχειρ ηματικό τητας και της απασχόλησης . Έχο υμ ε μία δράση στον
άξονα προτεραιότητας 8 και δύο δρ ά σεις στον άξονα προτεραιό τητας
9. Και τέλος είναι η τεχνική β οήθ εια .
Τώρα, η πρόβλεψη ανά άξονα στρατηγικής και α νά άξονα
προτεραιό τητας μέχρι το τέλος το υ 2 019 , είναι να μπορ έσο υμε σε όλες
τις δράσεις να έχο υμε ο λο κληρώσει τις εξειδ ικεύσεις , τις προσκλή σεις
και να έχουμ ε το μεγαλύτερο μ έρο ς των εντά ξεων . Έτσι ώστε να
προχωρήσουμ ε σε κάποιες πληρωμ ές .
Αυτά φαίνονται πιο αναλυτικά στους πίνακες αυτούς το υς
επόμενο υς που αναφέρ εται ανά άξονα στρατηγικής 1, τις κινήσεις που
θα κάνουν για την εξειδ ίκευση , τις πρ οσκλήσεις και τις εντάξεις.
Το ίδιο στον ά ξον α στρατηγικής 2. Και στον άξονα στρατηγικής
3 και στην τεχνική βοήθεια .
Αυτά. Ήθελα να σας ευχαριστήσω πο λύ .
Κα ΚΥ ΠΡΙΑΝ ΙΔΟ Υ:
Λοιπόν, τώρα θα α κούσο υμε με μεγά λη ευχαρίστηση και προσοχ ή την
κυρία Κόμο υ, πριν προχωρήσο υμε στην κυρ ία Μαυρογο νάτου , αμέσως
μετά.
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Κα ΚΟ ΜΟΥ:
Σας ευχαριστώ πά ρα πολύ κυρία Πρ όεδρε. Σας ευχαριστώ και για την
πρόσκληση και για τη φιλοξενία , αλλά κυρίως για τη συνεργασία με τα
στελέχη της Διαχ ειριστικής Αρχ ής, που παρά τις όποιες δ ιαφωνίες
είναι εξαιρ ετική , σε βάθος χρόνο υ πάρα πολλές δ εκα ετίες .
Και να ευχαριστήσω πολύ και τη Μονάδα Α για το υπέροχο
βιντεά κι, που όν τως δείχνει πό ση βαρύτητα και αξία δίνει το
πρόγραμμα αυτό στον πολιτισμό και στην πολιτιστική κληρον ομιά .
Γιατί κατα φέραμ ε και εν τάξαμε έργα του υπο υργείου πρ αγματικά
πολύ σημαν τικά κα ι εμβλημα τικά σε α υτή την περ ίοδο .
Για πρώτη φορά εντάχθηκε ο αρχαιολογικός χ ώρος της
Ελευσίνας , πο υ μάλιστα είναι και πρωτεύο υσα Πολιτιστική
Πρωτεύο υσα της Ε υρώπης για το 20 2 1 .
Επίσης ένα έργο που δεν έδειξαν τα παιδιά αλλά εμείς το
θεωρο ύμε πολύ σημαντικό , πάνω στο παλιό Μουσείο της Ακρ όπολης ,
ούτως ώστε εκεί να μπορεί κάποιος , εκτός το υ να πιει ένα νερό , να δει
όλη την ιστορία των ανασκαφών , την ιστορία των αναστηλώσεων .
Ένα ανοιχτό εργαστήριο συντήρ ησης για τους επισκέπτες που με
laser θα βλέπουν καθαρισμού λιθίνων και λο ιπά .
Και να πω, όπως ακριβώς είπε και ο Άγγελος , ό τι για μας είναι
πολύ σημαν τικές και οι δράσεις του σύγχρ ονο υ που όν τως
προσελκύουν νεαν ικό κοινό , αλλά πραγματι κά είναι και θεσμοί πια,
που για πάρα πολλά χρόνια έχουν κα θιερωθεί στη συν είδηση ό χι μόν ο
των Αθ ηναίων .
Οπότε πραγματικά σας ευχαριστο ύμε για όλο α υτό , την
προσπάθεια , τη συνδρομ ή, τη βο ήθεια της Διαχ ειριστικής και τη
συν εργασία . Προ σβλέπουμ ε σε α κόμα με γαλύτερες δαπάνες και
ενεργοποίηση και αυτο ύς τους θεριν ούς μ ήνες πο υ α κολο υθούν , σε
όλο το φάσμα των έργων .
Επίσης στην εισαγ ωγική ομιλία του κυρίο υ Δρόση, α ναφέρθηκε η
εκκρεμ ότητα στον τρόπο παρακολο ύθ ησης των έργων α ποχέτευσης της
Ανατολι κής Α ττικής . Απαντήσαμ ε τη Δευτέρα , αλλά μ πορεί μ έσα στη
φούρ ια της Επιτρο πής Παρακο λούθ ησης να μ ην είδατε την απάντηση
του Υπουργ είο υ .
Και εκεί θα πάμε με υπο έργα της Εφορείας της αρμόδιας , όπως
έχει συμ φων ηθεί και με το ΥΠΟ ΙΑΝ και με όλη, συμβαίνει σε ό λη την
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Ελλάδα, είναι εις γνώσιν και της Ευρωπαϊκής Επιτρ οπής και των
Θεσμ ών.
Γιατί η επιτάχυνση αυτών των διαδικασιών ήταν και πρ οϋπόθεση
για το μεσοπρόθεσμο , οπότε έχο υμε κάνει αρκετά βήματα θεωρούμ ε
και με την κατά ργηση της … και με την κα τάργηση το υ ΑΣ ΕΠ
προχωράνε πιο γρήγορα οι προσλήψεις και έτσι νομ ίζουμε ότι και εκεί
θα ανταποκριθούμ ε Όπως πρέπει .
Και πάλι σας ευχ αριστώ πάρα πολύ για όλα και εύχο μαι καλή
συν έχεια .
Κα ΚΥ ΠΡΙΑΝ ΙΔΟ Υ:
Και εμείς ευχαριστούμ ε , να είστε κα λά, καλή συνέχεια . Και νομίζω η
κυρία Καθαράκ η, π αρακαλούμ ε. Η κυρία Μαυρογονάτου, αμέσως μ ετά.
Κα ΚΑ ΘΑΡΑ ΚΗ:
Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την π ρόσκληση και που μου δίνετε την
ευκαιρία να παρουσιάσω ουσιαστικά το πο ύ βρισκό μαστε σήμερα από
πλευράς Υπο υργείου Υγείας . Είμαι η Μαρία Καθαράκη, από την
Επιτελική Δομ ή Ε ΣΠΑ το υ Υπο υργείου Υγ είας.
Θα ήθελα λοιπόν πολύ σύν τομα , χ ωρίς να σας κουρά σω και να
υπάρξει ά λλη καθυστέρ ηση στο πρό γραμμα . Όσον αφο ρά τις δράσεις
του ΕΤ ΠΑ,
δεν θα προσθέσουμε κάτι περισσό τερο από την
παρουσίαση που ήδη έχ ει κάν ει η Δ ιαχειριστική και ο κύριος
Σπηλιώ της .
Όντως έχ ουν εντα χθεί 24 έργα συνο λικο ύ προϋπο λογισμού 26 ,3
εκατομμυρ ίων ευρώ,
τα οποία συμβά λλο υν στη βελτίωση της
ποιότητας προς τους πολίτες μ έσω της αναβάθμ ισης και τον
εκσυγχρονισμό το υ ιατροτεχνο λογικο ύ εξοπλισμού ν οσο κομείων .
Και είναι και σε συν έργεια μ ε αντίστοιχες εν εργειακές
αναβαθμίσεις με εν τάξεις από το επιχ ειρησιακό ΥΜΕ ΠΕ ΡΑ.
Εδώ θα ήθελα απλά να προσθέσω ότι πρόκειται στο άμεσο
χρονικό διάστημα σε συν εργασία και με τη μονάδα Α που ήδ η είναι
εξαιρετι κή, να υπο βάλουμ ε τυποποιημένο έν τυπο εξειδίκευσης για να
αιτηθο ύμε την δέσμευση πόρων για την επέκταση το υ εθνικού δικτύο υ
τηλεϊα τρικής στα ν ησιά της Π εριφέρ ειας Αττικής .
Είναι περίπου 1,2 εκατομμύρ ια ευρ ώ το έργο και ήδ η 2 0 Ιουνίο υ
ολοκληρώθ ηκε και το πόρισμα , η έκθεση πο υ ο υσια στικά δ ίνει τις
τεχνι κές προδ ιαγραφές . Γι’ αυτό το έργο ή δη έχο υν ενταχθεί , έχο υν ε
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γίνει δύο εντάξει στο Βόρ ειο και στο Νό τιο Αιγαίο και τώρα μ έσα
στον Ιο ύλιο κλείνει και η προθεσμία για την υποβολή προσφορ ών στην
διαγωνιστική διαδικασία .
Όσον αφορά το Ε ΚΤ τώρα. Ο προϋπολογισμός το υ Ε ΚΤ είναι
ιδιαίτερα σημαντικός για τις δρά σεις μας και την παροχή υπηρ εσιών
στο υς πολίτες της Περιφέρ ειας . Με έμφαση στην πολιτική της
πρωτοβάθμιας φρ οντίδας υγείας , σε δράσεις ψυχικής υγείας και
δράσεις αντιμ ε τώπ ισης εξαρτήσεων και πολύ πρόσφατα και σε δράσεις
Δημ όσιας Υγ είας .
Ήδη ως προς τη ν πρωτοβάθμια φρον τίδα υγείας είναι γνωστό ό τι
σήμ ερα λειτο υργο ύν με την συγχρηματοδότηση από το επιχειρ ησια κό
πρόγραμμα μεταρρ ύθμιση δ ημό σιο υ τομέα 12 7 ΤΟ ΜΥ, σε όλη τη χώρ α
σε ό λες τις περιφέρειες , οι οποίες έχ ουν δώσει και δαπάνες γύρος τα
11,5 εκατομμ ύρια ευρ ώ .
Ήδη από τις 12 7,
94 με 95 ΤΟΜΥ έχο υν μεταβεί στη
συγχρ ηματοδ ότηση των ΠΕΠ . Για εδώ ειδ ικά για το πρόγραμμα το
δικό μας της Α ττικής ,
29 ΤΟΜ Υ λειτουργ ο ύν στην Περ ιφέρεια
Αττι κής , εκ των ο ποίων οι 20 ήδ η χ ρηματοδ οτο ύνται από το ΠΕΠ με
ημερο μηνία μ ετάβ ασης 21/ 1 ο υ του ’1 9.
Υλοποιο ύν δαπάνες και άμεσα θα το δούμ ε και σε δήλωση
δαπανών στο ΟΠΣ. Να σημειώσω ό τι στο σύνο λο των Περιφερειών
έχουμ ε υποβάλει δ ελτία δηλώσεις γ ύρω στο 1, 036 εκα τομμύρια ευρώ ,
συνο λική δ ημό σια δαπάνη επιλέξιμ η 471.000 ευρ ώ .
Οι ΤΟΜΥ τώρα κα ι στην Α ττική αλλά και σε όλη τη χώρα , είναι
ομάδες
διεπιστημονικο ύ
χαρα κτήρα ,
οικογεν εια κής
ιατρικής .
Παρέχουν ουσιαστικά δράσεις πρό ληψ ης αγωγής υγ είας σε σ χο λεία , σε
ΚΑΠΗ, μ ε εξωστρ έφεια προς την κο ινότητα , μ ε πολλές δράσεις στην
κοινό τητα .
Πηγαίνοντας σε σχολεία , σε σχολικές μονάδες , στα ΚΑΠΗ,
στο υς Δήμ ους για να ενημ ερώσουν για θέματα υγείας πρόληψ ης . Για
στομα τική υγεία στα παιδιά , σε ηλικιωμένο υς για δι αχείριση θεμά των
χρόνιων νοσημάτων και ούτω καθεξής .
Με δικτύωση με άλλο υς φορείς στο χώρο της υγείας . Και να
πούμε εδώ ό τι ήδ η αξιοποιού μ ε πιλοτικά την εφαρμ ο γή του ΑΗ ΦΥ,
του ατομικο ύ ηλεκτρονικού φα κέλου υγείας και ήδ η είναι εφικτό και
το ηλεκτρονικό ρα ντεβο ύ στο για τρό της Τ ΟΜΥ.
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Οι εγγεγραμμ ένοι στην Π εριφέρεια Αττικής, στις Τ ΟΜΥ της
Περιφέρ εια Α ττικής αυτή τη στιγμ ή είναι γύρω στο υς 40 .000 - 45. 000
ωφελο ύμενο ι . Ο αριθμός αυτός λίγο αδικεί την πραγματικό τητα γιατί
οι ΤΟΜΥ κάνο υν ε δράσεις εν ημέρ ωσης , συμβουλευτικής υποστήριξης ,
διαχείρισης νοσημ άτων και η επισκεψιμότητα είναι πο λύ πιο αυξημ ένη
και σε μεγαλύτερο υς αριθμούς .
Όσον αφορά την ψυχική υγεία , αυτή τη στιγμ ή έχο υμε
υποστηρί ξει στα νομικά πρόσωπα ως επιτελική δομ ή ΕΣΠΑ ,
τα
Νομικά Πρό σωπα του Δημο σίο υ Δικαίο υ. Τα μεγά λα νοσοκο μεία
Δρομο καΐτειο και Δαφνί για να υπ οβάλουν τις προ τάσεις τους, τις
προσκλήσεις που έχετε εκδώσει κα ι ευχαριστο ύμε για την άριστη
συν εργασία που έχ ουμε .
Οπότε είναι έτοιμ η και αυτ οί να υποβάλουν δράσεις. Έχουν ήδ η
υποβάλλει δράσ εις στα θέματα ψυχικής υγείας και ακο λουθο ύν και οι
υπόλοιποι φορ είς .
Ομοίως
στις
δ ράσεις
αντιμ ετώπισης
εξαρτήσεων
έχο υν
υποβληθεί κάποιες πρώτες προτά σεις από το ΚΕΘ ΕΑ και ακολο υθεί
και ο ΟΚΑΝ Α , οι οποίοι υποστηρ ίζονται και από κάπ οια ομάδα της
ΜΟΔ.
Πολύ συνοπτικά λοιπόν θα ήθελα α πλά κλείνοντας , ν α πω ότι
προτείνο υμ ε σε όλες τις Επιτροπές Π αρακολο ύθησης ως επιτελικοί, να
ληφθεί υπόψ η και αν είναι να ενσωματωθεί και στα συμπεράσματα της
Επιτροπής σήμερ α , η δ υνατότητα , να δοθεί μία δ υνατό τητα στη
Διαχειρ ιστική Αρχ ή της Π εριφέρειας Αττικής .
Να εξο υσιοδο τηθεί ως προς δυνατότητα διαχείρισης μικρών
μεταβο λών στην εξειδ ίκευση , στα έργα το υ υγ είας , έτσι ώστε να
έχουμ ε μία επέκτα ση από 24 ή 18 μ ήνες ανάλογα μ ε τις δράσεις έως
και 48 μ ήνες ή έως το τέλος τ ο υ ’20 ή 23.
Προκειμένο υ να επιτευχθεί μία ανακατανομή των πόρ ων μεταξύ
των δράσεων , ανά λογα πάντα με την δυνατότητα χ ρημα τοδότησης και
τις δυνα τότητες το υ ίδιο υ του επιχειρ ησια κού προγράμμ ατος .
Κλείν οντας να ευχαριστήσω τη Διαχειρ ιστική Αρ χή,
το
προσωπικό όλο και τον προϊστάμενο και γ ενικώς ό λη την Περ ιφέρεια
για τη συν εργασία που είχαμε . Ειδικά στο έργο των ΤΟ ΜΥ, γιατί ήταν
ομαλή και έγκαιρ η η μ ετάβαση από το επιχ ειρ ησια κό , μεταρρ ύθμιση
δημόσιου τομ έα στο επιχειρ ησιακό της Αττικής .
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Ευχαριστώ πάρα πο λύ.
Κα ΚΥ ΠΡΙΑΝ ΙΔΟ Υ:
Και εμείς. Πο ύ είν αι η κυρία Μα υρο γονάτου; Έχουμε τη χαρά να σας
ακούσουμ ε.
Ενημ έρωση για την πρόοδο υλ οποίησης της Στρατηγι κής για την
Πληροφόρ ηση και την Επι κοινων ία τ ου Προγράμματος
Κα ΜΑ ΥΡΟΓΟΝ Α ΤΟΥ:
Καλησπέρα και α πό μένα . Σ ε α υτ ή την τελευταία π αρουσίαση το υ
πρώτου μέρο υς , θ α δούμε στοιχεία για την πορ εία υλοποίησης της
στρατηγι κής π ληρ οφόρ ησης και επικοινωνίας το υ προγράμματος και
θα εστιάσουμ ε την προσοχή στο κομ μάτι της έρ ευνας κοινού , η οποία
διενεργ ήθηκε το Μ άρτιο το υ 2 019 .
Καταρχάς να πούμε ότι στην προηγούμ εν η συν εδρίαση της
Επιτροπής παρο υσιάστηκε και εγ κρίθηκε ένας πρ ογραμματισμός
δράσεων για το ’19. Επειδ ή ο προϋπολογισμό ς αυτο ύ το υ
προγραμματισμο ύ ξεπερνο ύσε τις 30. 000 ευρ ώ, με βάση την εγκύκλιο
15351 το υ ’18 που εξέδω σε το Υπουργείο Ψηφια κής Πο λιτικής ,
έπρεπε να λάβει και την έγκρ ιση από τη Γενική Γραμματεία
Ενημέρ ωσης και Επικοινωνίας ,
προκειμένο υ να προβούμ ε στην
υλοποί ησ ή το υ.
Αυτή η έγκριση έγινε με ηλεκτρονικό τρόπο , μέσω της
ηλεκτρονικής
πλατφόρμας
Π ΑΣΙ ΘΕΑ
και
προέβλεπε
επίσης
συγ κεκριμέν ες
π οσοστώσεις ,
ως
προς
την
συμμετοχ ή
των
περιφερεια κών Μ έσων Ενημέρωσης, κυρίως τις δράσεις που είχαν να
κάνουν μ ε to medi a plan.
Το αίτημα της υπηρεσίας μας πρ ος την Γενική Γραμματεία
Ενημέρ ωσης
έγιν ε τον
Μάρτιο
του
’ 19. Ήτα ν
συνολικο ύ
προϋπολογισμού , ετήσιο υ συνο λικο ύ προϋπο λογισμ ού 558.000 ευρ ώ
και η κατανομ ή το υ έγιν ε σε έξι κα τηγορίες δραστηριότητας .
Όπως είπαμε και πριν ήταν η έρευν α κοινού, πο υ είν αι και το
κύρι ο κομμά τι στο οποίο θα δώσουν σήμερα έμ φαση . Έγινε επίσης
κατανομ ή προϋπολογισμ ού για την υλοποίηση στρατηγικής δράσεων
προβολής .
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Προβλ έφθ ηκε σύμ βουλος υπο στήριξης της Υπ ηρεσίας μας για
την υλοπο ίηση α υτών των δράσεων . Το δημιο υργικό υλικό πο υ θα
απαιτηθεί για την υλοποίησή το υς. Τα ψηφια κά Μέσα Μαζικής
Ενημέρ ωσης, που είναι ουσια στικά η υλοποίηση Me dia Plan και λοιπές
ενέργειες προβο λής που θα χρειαστεί να κάνουμ ε μέσα στο έτος .
Αυτό το αίτημα εγκρίθ ηκε από τη Γενική Γραμμα τεία τον
Απρίλιο το υ ’19 . Σ το μ εσοδιά στημα ωστόσο ως Υπηρεσία , προβήκαμε
στην ανάθεση τη ς έρευνας κοινο ύ το ν Φεβρουάριο το υ ’19, με κύριο
στόχο
αυτής
της
έρ ευνας
να
προσδιοριστεί
ο
βαθμός
αναγνωρισιμότητα ς του προγράμμα τό ς μας στο κοινό της Αττικής .
Και μέσα από α υτήν την αναγνωρισιμότητα να προσδιορίσο υμε
και ανάγκες ως προς την περαιτέρω κ αι καλύτερ η προβολή του
προγράμματος . Η διενέργ εια της έρευνας έγινε στο διά στημα 14 μ ε 21
Μαρτίο υ το υ ’1 9.
Και τα χαρακτηριστικά αυτής της έρευνας περιγράφ ονται και
στη
διαφάνεια .
Μεθοδολογικά
διενεργήθ ηκαν
τηλεφωνικές
συν εντεύξεις μέσω δομημέν ου ερωτη ματολογίο υ μέσης διάρκειας 10
λεπτών.
Το ερωτημα τολόγιο στήθηκε σε συνεργασία με την Υπηρεσία μας
και την εταιρ εία που έχ ει αναλάβ ει αυτή την έρ ευνα και αφορούσε
ουσια στι κά τη γν ώση και την άποψη το υ κοινο ύ της Αττικής για 12
εμβληματικά έργα ή κα τηγορ ίες έργων του προγράμματό ς μας.
Ο πληθυσμός κάλυψης αφορο ύσαν άτομα ηλικίας άνω των 17
ετών, κά τοικοι της Περ ιφέρειας . Τ ο δείγμα πο υ λήφθηκε ήταν 6 06
τηλεφωνικές συν εν τεύξεις .
Δειγμα τοληπτικά είχαμε ένα 65% χρήση ς σταθερ ών τηλεφώνων
και 35% χρ ήσης κιν ητο ύ αριθμο ύ τηλεφών ου . Όλα αυτά β έβαια
δημοσιευμένα σε τηλεφωνικό κατάλο γο για να μην έχουμε θέμα και με
τα προσωπικά δ εδο μένα .
Η δειγματοληπτική μέθοδος πο υ ακολο υθ ήθηκε ήταν η
στρωμα τοποιημέν η
τυχαία
δειγμ ατοληψία .
Έγινε
αναλογική
εκπροσώπηση το υ Δήμ ου σε σχέση με τον τον πληθυσμό του .
Αυτό σημαίν ει ό τι περιφερεια κές ενό τητες με μ εγαλύτερ ο
πληθυσμό είχαν προφανώς και μ εγαλύτερ ης συμμ ετοχ ή στο δείγμα . Η
δειγματο ληψία α φορούσε τόσο αστικές περιοχές άνω των 10.000
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κατοί κων όσο κα ι μη αστικές περιοχές , θ εωρο ύμ ε νες κα τά την
ΕΛΣΤΑΤ.
Και φυσικά έγιν ε τυχαία επιλογ ή τηλεφωνικών αριθ μών . Το
στατι στι κό σφάλμα που τελικά παρατηρήθ ηκε ήταν στο συν πλην 3,1 %
ένα εξαιρετικά κα λό στατιστικό σφάλμα , για τη διενέρ γεια αυτής της
έρευνας .
Όπως είπαμε και πριν , το ερωτημα το λό γιο δομήθ ηκε ουσιαστικά
πάνω στη βάση 1 2 εμβληματικών έργων ή και τομέων δράσης το υ
προγράμματος της Αττικής . Θα μ ο υ επιτρέψ ετε λίγο να σας τα
αναφέρω ονομα στικά .
Τα έργα που επ ιλέχθ ηκαν λοιπόν ήταν το Αστερ οσκοπ είο
Αθηνών. Το Ψ ηφιακό Μο υσείο της Ακρόπο λη ς. Το e-ticket, η
Τηλεματική. Αντιπ λημμ υρικά έργα σε διάφορες περ ιοχ ές της Α ττικής ,
όπως για παράδειγμα στη Χαμο στέρνας , στο Μοσχάτο και στη
Λεω φόρο Καβάλας .
Έγινε αναφορά στις δομές κοιν ωνικού χαρακτήρα που είναι
κέν τρα κο ινότητα ς ,
κοιν ωνικά πα ντοπωλεία , συσσίτια , κοινωνικά
φαρμακεία .
Δόθηκε επίσης το έργο της Εθνικής Πινακοθήκης . Ο ι δράσεις
πολιτι σμο ύ, σύγχρ ονου πολιτισμο ύ και τα φεστιβάλ .
Η προμήθεια των ασθενοφόρ ων . Η επέκταση της γρ αμμής το υ
τραμ προς τον Π ειραιά . Η προμήθεια των πυρο σβεστικών οχ ημάτων.
Και έγιν ε επίσης αναφορά προς το υς ερωτηθ έντες των έργων
αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμά των σε Ραφήνα , Ν έα Μάκρη και
Κορωπί.
Πάνω σε αυτά τα 12 εμ βληματικά έργα, ζητήθηκε από τους
ερωτώμενο υς να π ροσδιορίσουν οι ίδιοι τ ι γνώση έχο υν για α υτά τα
έργα. Τη σημαν τικότητα αυτών των έργων κατά τη γ νώμη το υς. Αν
επίσης γνωρίζο υν τους εμπλεκόμεν ους φορ είς στην υλοποίησή το υς
και ποιες ήταν οι βασικές πηγές εν ημέρωσης από τις ο ποίες μπορεί να
είχαν αντλήσει α υτή τη γνώση.
Επιπλέον, μια δ εύτερ η ενό τητα ερωτήσεων που το υς έγ ινε πάνω
σε αυτά τα 12 εμβ λημα τικά έργα, είχαν να κάνουν με το ότι όλα α υτά
τα έργα μπορού σαν να καταταχθούν σε επτά βασικο ύς πυλών ες ή
τομείς δ ράσεις για την κοινων ία .
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Που είναι το περιβάλλον , οι μεταφορές , δράσεις κο ινωνικο ύ
χαρακτή ρα, υποδο μές υγείας και εκπαίδευσης , πολιτισμός , έρευνα ,
καινοτομ ία , επιχ ειρηματικό τητα και ψηφια κός εκσυγχρ ονισμός .
Και σε σχ έση λο ιπόν με αυτο ύς τους 7 πυλώνες, ζ ητήθηκε
ουσια στι κά από το υς ερωτηθ έν τες να προσδιορ ίσουν και την
σημαντικό τητα ή π ως οι ίδιοι αντιλαμ βάνονται τη σπουδ αιότητα αυτών
των το μέων στην καθημερινή το υ ζωή και στην αξία που μπορεί να
έχουν πάνω στα έρ γα .
Μία τρίτη ενό τητα μετά ερ ωτήσεων που έγινε β άσει το υ
ερωτηματολογίου , είχαν να κάνο υν μ ε τη γνώση το υ κο ινού σε σχέση
με το ΠΕΠ Αττικής . Και αυτές οι ερωτήσεις που το υς γίνανε ,
ουσια στι κά μπορο ύσαν να χωριστούν σε δ ύο υποενό τητες.
Ήταν ερ ωτήσεις χωρίς υποβο ήθ ηση . Άρα λοιπό ν οι ίδιοι
ερωτηθέν τες απαντούσαν με ό,τι γνώση διαθέ ταν για το ΠΕΠ Αττικής ,
ποια είναι η γνώμη τους για αυτό . Αν ξέρουν τις δράσεις του ΠΕΠ , σε
αυτο ύς το υς επτά πυλών ες που αναφέραμε .
Αν ξέρουν ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των
έργων του ΠΕ Π και από πού προ έρχ ονται οι πόροι α υτών των έργ ων .
Και στη συνέχ εια σε μία άλλη εν ότητα , υπο ενότητα ερωτ ήσεων,
δόθηκε ένα είδος υποβοήθ ησης προς το κοινό , μ ε την έννοια ότι το υς
αναγνώστηκε σύν τομα , μία σύντομ η περίληψ η των β ασικών στόχων
που διέπο υν το πρό γραμμά μας.
Και μέσα από αυτή την υποβο ήθηση επαναπροσδιόρισαν
ουσια στι κά τις απαντήσεις το υς και την άποψή τους για το ΠΕΠ . Στο
τέλος αυτός των ερωτήσεων, ζητήθ ηκε και η γνώμ η τους για την
Περιφέρ εια Αττικής , σαν φορ έα πια, πώς την αν τιλαμβά νονται και πώς
αντιλαμβάν ονται το ρόλο της στην υλοποίηση αυτών των έργων .
Τώρα, θα δο ύμε τα βασικά συμπεράσματα σ ε σχ έση με αυτές τις
ενότητες των ερ ωτήσεων .
Ως προς τα εμβληματικά έργα , αυτό που διαπιστώσαμε μέσα από
την έρ ευνα και
είναι αναμενόμενο βέβαια ,
είναι ότι υπάρχει
αυξημ έν η γνώση του κοινο ύ για έργα που είναι εν ταγμέν α στην
καθημερινότητά το υς.
Έτσι λοιπόν, τα έργα στα οποία το κοινό πο υ ερ ωτήθηκε είχ ε
μεγαλύτερ η άποψη και γνώση , ήξερε πράγματα , ήτανε το ηλεκτρον ικό
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εισι τήρ ιο , ήταν η τηλεμα τική , ήτανε οι δομές κ οινων ικού χαρακτήρα,
γιατί ήτανε πράγματα τα οποία τα χρ ησιμοποιο ύσαν .
Επίσης από το κοινό θεωρ ούν ται σημαντικά έργα τα οποία
καλύπτο υν άμεσες και πρωτογεν είς ανάγκες της κο ινωνίας . Έτσι
λοιπόν, από το κο ινό που ερωτήθηκε , θεωρ ήθηκαν πο λύ σημαντικές ο ι
δράσεις πο υ είχαν να κάνουν με την προμήθεια των α σθενοφόρ ων . Τα
αντιπλημμ υρικά έρ γα και οι δ ομ ές κοινωνικο ύ χαρακτήρ α .
Διαπιστώσαμε επίσης από την έρευνα , ότι ένα μικρό ποσοστό
των πολιτών έχει ικανοποιητική γνώση για το υς φορ είς πο υ
εμπλέκον ται στην υλοποίηση των έρ γων . Είναι χαρα κτηριστικό ό τι οι
περισσό τερ οι συνδ έουν την υλοποίηση των έργων μ ε το κράτος , το
αρμόδιο Υπουργ είο ή τον φορέα πο υ μπορεί να φαίνεται δικαιο ύχος ,
αλλά όχι τόσο με το ΠΕΠ , το ΕΣΠ Α ή την Περιφέρ εια Α ττικής .
Και οι βασικές πηγές ενημ έρωσης του κο ινού , αποδ είχθηκε από
αυτή την έρευνα ότι είναι η τηλεόραση και το διαδίκτυ ο.
Βέβαια για ορισμένα έργα , όπως για παράδειγμα η πινακοθήκη ,
πολύ σημαν τικό ρ όλο στην εν ημ έρ ωση κατείχ ε και η πινακίδα το υ
έργου.
Άρα λοιπόν, τουλά χιστον ως προς το κομμάτι των ερωτήσεων για
τα εμβληματικά έργα , προέκυψ ε έν α γενικό συμπέρα σμα ότι υπάρχ ει
ανάγκη για καλύτερη και πιο αποτελεσματική προβολή των έργων το υ
ΠΕΠ προς το κοιν ό της Περιφέρ ειας .
Σε σχέση τώρα με τους επ τά βασικο ύς πυλώνες ή τομείς δράσης
για την κοινωνία στους όποιο υς είπαμε ό τι κατατ ά σσον ται ο υσιαστικά
αυτά τα 12 έργα . Για το υς πολίτες της Αττικής αποδείχτηκε ό τι οι πιο
σημαντικοί πυλώνες θεωρο ύνται το περιβάλλον , οι δράσεις κοινωνικο ύ
χαρακτήρα και οι υποδομές υγ είας και εκπαίδευσης .
Το ενδιαφέρ ον σε αυτό το κο μμάτι των ερωτήσεων είναι ότι η
σημαντικό τητα α υτών των τομ έων διαφ οροποιείται ανά ηλικια κή
ομάδα. Για παράδειγμα η ηλικιακή ομ άδα 25 -34 θεωρεί προτεραιό τητα
τον το μέα της υγείας και της εκπαίδευσης.
Η ηλικιακή ομάδα 35 -44 τις δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα και
ηλι κιακή ομάδα 45 -54 το περιβάλλον .
Τώρα αυτές οι απαντήσεις και όλα αυτά τα συμπεράσματα
δημιο υργο ύν την ανάγκη για , θα το δούμε . Είναι κά τι το οποίο θα
προκύψει στην πορ εία για να δούμ ε και τη στρα τηγική μ ας περαιτέρω .
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Σε σχ έση τώρα μ ε το ΠΕ Π . Ποια ήταν τα αποτελέσματα της
έρευνας . Στις ερωτήσεις χωρίς υποβο ήθησ η προ έκυψε ό τι ένα 24 % των
ερωτηθέν των της έρευνας , γνώριζε α ρκετά ή κάποια πράγματα για το
ΠΕΠ. Ό όπως είπαν χαρακτηριστικά το έχο υμε α κουστά .
Από αυτό το ποσοστό το 55% είχ ε πολύ έως αρκετά θετική
άποψη για το ΠΕ Π , το 41% δεν είχ ε άποψη και το 4 % εξέφρα σε ένα
είδος αρνητικής άποψης. Α νά Περιφερεια κή Ενό τητα την μεγαλύτερ η ,
την πιο θετική άποψη για το ΠΕΠ την εμ φάνισαν οι Περιφερ ειακές
Ενότητες Ν ήσων, με 41 %. Ν ότιο υ Τ τομέα με 30% , Βό ρειο υ Τομ έα μ ε
26 και Δυτικού Το μέα με 25 %.
Ανά ηλικιακή ομά δα αντίστοιχ α την υψ ηλό τερ η γν ώση για το
ΠΕΠ την εμφάνισα ν οι ομάδες πληθυσμού στις ηλικίες 55-64 με 29%.
25-34 με 27% και 45 -55 με 24%.
Και το μ εγαλύτερο μέρος αυτών πο υ έλαβαν μέρ ος στην έρευνα
δεν γνωρίζο υν σε ποιους τομείς από αυτούς το υς επτά στους οποίο υς
αναφερθήκαμε και πριν , δραστηριοπο ιείται το Π ΕΠ .
Είναι χαρακτηριστικό το υψ ηλό τερ ο ποσοστό το εμ φάνισε ο
τομέας του περιβ άλλον τος με 29% . Όλοι οι υπόλοιπ οι τομείς ήταν
πολύ πιο χαμ ηλά στα επίπεδα .
Τώρα ως προς την υλοποίηση και τη χρηματοδό τηση των έργων
του ΠΕ Π, το 62 % των ερωτηθ έν των συνδ έο υν τα έργα με την
Περιφέρ εια . Ένας στο υς δ ύο μ ε το κράτος και ένας στο υς τρ εις μ ε τον
Δήμ ο.
Αντίστοιχα το 62 % θεωρο ύν ό τι η χρηματοδ ότηση των έργων
προέρχεται από το ΕΣΠΑ και περίπο υ το 40% ό τι πρόκειται για πόρους
του κράτους ή της Περιφέρ ειας .
Από αυτές τις απαντήσεις προ κύπ τει σαφώς η ανάγκη , η προβολή
που θα ακολο υθηθεί τα επόμενα χ ρόνια για τα έργα του ΠΕΠ , να
μπορεί να συν δέσει τα έργα και να μ είνει στη σ υνείδηση των πολιτών
με το ΠΕΠ Α ττικής , το ΕΣΠΑ και την Περιφέρ ε ια και όχι με πόρους
του κράτους.
Μετά την υποβο ήθηση του κοινο ύ,
αυτό που είπαμε πριν
δηλαδ ή, ό τι τους δόθηκε μία σύντομ η περίληψη της βασικής
στοχοθ εσίας το υ προγράμματος , τα α ποτελέσμα τα που π ροέκυψαν ήταν
τα εξής .
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Ένα ποσοστό κοντά στο 68% δήλωσε ότ ι έχ ει πλέον πολύ έως
αρκετά θ ετική ά ποψη για το Π ΕΠ . Από αυτό το 68% στους
ερωτηθέν τες οι ο ποίοι στην προ ηγ ούμεν η απάντηση είχανε πει ότι
είμαι γνώστης το υ ΠΕΠ , αυτό το ποσοστό ήταν στο 74 .
Για αυτούς πο υ στην προηγο ύμ ενη ενότητα ερωτήσεων είχαν
δηλώσει μη γνώστες του ΠΕΠ , το ποσοστό αν ήλθ ε στο 6 6% .
Σε ό λες τις ηλικια κές ομάδ ες η θετική άποψη για το ΠΕΠ μετά
την υποβο ήθηση είπαμε , ανήλθ ε σε ποσοστό από 66 έως 70% .
Ενδιαφέρον για μ εγαλύτερ η , εκτενέστερ η εν ημέρ ωση γ ύρω από
τα έργα και τις δ ράσεις το υ ΠΕΠ , δήλωσε ό τι θέλει να έχει το 6 1%
των συνο λικά ερωτηθ έντων . Ανά ηλικιακή ομάδα αυτό το ποσοστό
διαμορφώθ ηκε σε υψ ηλά επίπεδα , κυρίως στις πιο παραγωγικές
ηλι κιακές ομάδ ες , που είναι α υτές των ηλικιών 25 μ ε 34 και 35 -4 4, 4554 και 55- 64.
Επίσης η άποψ ή το υς για το ποια πηγ ή ενημ έρωσης θα θ έλανε να
παίρνουνε γνώση για αυτά τα έργα , στο σύνολο των ερωτηθέντων το
68% δήλωσε ότι προτιμά την τηλεό ραση , το 60 % το διαδίκτυο , το
24% το ραδιό φων ο . Το 23 % τον έν τυπο Τ ύπο και το 14% τα social
me dia.
Ανά
ηλικια κή
ομά δα
τώρα
α υτά
τα
ποσοστά
λίγο
διαφοροποιο ύνται . Η τηλεόραση φαίνεται να είναι πιο έτσι εύπεπτη
πηγή ενημέρωσης για τις ομάδ ες 35 -45, 45- 54, 5 5-64. Το διαδίκτυο
είναι λογικό να χρησιμοποιείτ αι και να είναι πηγή πληροφόρ ησης για
νεότερες , μικρό τερες ηλικιακέ ς ομάδ ες . Είναι οι ομάδ ες 17 -24 και 2534.
Το ραδιόφων ο προτιμάται από τις ομάδες 4 5-55, 5 5- 64 και ο
έντυπος Τύπος επίσης από τις ίδιες ο μάδες .
Ανά ηλικια κή ομάδα φαίνεται ότι είνα ι πολύ χαμηλά η χρ ήση των
social media . Αυτό είναι βέβαια ένα θέμα το οπο ίο πρ έπει να δούμε ,
μιας και η Επιτροπ ή γενικά προμο τάρει και θέλει να αξιοποιηθεί αυτό
το μέσο ενημ έρωσης .
Σε σχέση τώρα με την Περ ιφέρεια Αττικής ως Π εριφέρεια
Αττι κής , πο υ είπαμε ό τι γίναν ε κάπ οιες επιπλέον ερ ωτήσεις , το 42 %
των ερω τηθ έντων δήλωσε ό τι έχει θετική άποψη για την Περιφέρ εια
Αττι κής .
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Η αρνητικό τερ η α ξιολόγ ηση για την Περιφέρ εια κον τά στο 2 0%
εμφανίστηκε στις ηλικιακές ομάδ ες 25 -34 και 35 -44. Και ανά
Περιφερ ειακή Εν ότητα την πιο θετική άποψη την εμφάνισαν οι
Περιφερ ειακές Ενότητες Νό τιο υ Τομέα με 50% . Δυτικού Τομέα με 49 ,
Πειραιά με 46 και Ανατολικής Αττικής με 44 .
Τώρα, σε σχέση γενικά με τα συνολικά συμπερά σματα που
μπορούμε να πάρ ουμε από τη δ ιεν έργεια αυτής της έρευνας κοινο ύ
ποια είναι .
Η στρατηγική επικοινωνίας που είναι καλό να ακολο υθ ήσουμ ε ως
πρόγραμμα τα επόμενα χρόνια , είναι σημαντικό να προβάλει
εκτεν έστερα στο κοινό το υς στόχο υς και τις δράσεις το υ
προγράμματος της Αττικής , δ ηλαδ ή του ΠΕ Π Αττικής .
Η επικοιν ωνία αυτ ών των δράσεων είναι καλό να χαρακτηρίζ εται
από σαφήνεια στο περ ιεχόμ ενο και τις πληρο φορίες γ ύρ ω από το κάθε
έργο. Φαίν εται το κοινό της Α ττικής να έχει αυξημ ένο ενδιαφέρον για
περαιτέρ ω ενημ έρ ωση γύρω από τα έργα του ΠΕΠ , με βασικο ύς
διαύλο υς επικοινωνίας την τηλεόραση και το διαδίκτυο .
Και προφανώς ό σο πιο αποτελεσματική γίν ει η επικοιν ωνία των
έργων του ΠΕΠ πρ ος το κοινό , τόσο καλύτερο αντίκτυπ ο θα έχει α υτή
η επι κοινωνία στην άποψη το υ κο ινού για την Π εριφέρ εια Αττικής .
Ποια είναι τα επόμενα βήματα τώρα . Ήδ η όπ ως είπαμε
διενεργ ήθηκε έρ ευνα κοινο ύ με αυτά τα συμπε ράσμα τα . Από εδ ώ κα ι
πέρα αναμένεται και είναι καλό να γίνει η εκπόνηση εν ός στο χευμένο υ
πλέον πλάνου στρ ατηγικής δράσεων προβολής , πο υ θα στηριχτεί πάνω
σε αυτά τα συμπερ άσματα , τα αποτελέσματα της έρ ευν ας κοινού .
Να υπάρξει η π ρόσληψη ενός συμβούλου υπο στήρ ιξης της
Διαχειρ ιστικής για όλα αυτά τα θέματα . Να δημιουργ ηθεί το
κατάλληλο υλικό προβολής και να αρχίσουν να τρέχο υν πια
συν τονισμ ένα ανά me dia plan προβ ολής των έργων ΠΕΠ .
Και όταν λέμ ε me dia plan εννοούμ ε ουσιαστικά προβ ολή μ έσα
από τα Μέσα Μαζι κής Εν ημέρ ωσης , τηλεόραση, ραδιόφωνο έν τυπος
και ηλεκτρονικός Τύπος και όποιες άλλες ενέργ ειες προβολής των
έργων θα χρεια στεί να γίνουν στην πο ρεία το υ χρόνο υ .
Αυτά από μένα . Όπως σας είπε πριν και ο κ ύριος Δρόσης πλέον
τρέχ ει εδώ και λίγες μέρες το pr oj ect Αttica.gr είναι αυτό το νέο
εγχείρ ημα το οποίο έχει χρ ηματοδο τήσει η υπηρεσία μ ας και μέσα από
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το οποίο σας καλο ύμε όλο υς Να το επισκεφτείτε για να μπορέσετε να
δείτε τα έργα που έχουμ ε κάνει .
Ευχαριστώ πο λύ .
Κα ΚΥ ΠΡΙΑΝ ΙΔΟ Υ:
Λοιπόν, ε υχαριστο ύμε πο λύ, συν εχίζ ουμε. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα
αυτά που μας είπ ε η κυρία Μα υρο γονάτου, έπρεπε να τα ξέρ ουμ ε
νωρίτερα.
Τώρα είναι η ώρα το υ δια λείμμα τος και το υ ελαφρο ύ γεύματος.
Θέλετε κά τι παραπάνω;
Κος............... ..:
Ένα βιντεά κι.
Κα ΚΥ ΠΡΙΑΝ ΙΔΟ Υ:
Ένα βιντεά κι, να το δούμ ε και μ ετά να ακολο υθήσει το ελαφρ ύ γεύμα.
ΠΡΟΒΟΛ Η ΒΙΝ Τ ΕΟ

Κα ΚΥ ΠΡΙΑΝ ΙΔΟ Υ:
Συνεχίζ ει ο κύριο ς Δρόσης, τον εξουσιοδοτώ στην θέση μου μετά.
Έχουμ ε Περιφερειακά Συμβο ύλια σήμερα.
ΔΙΑΛΕΙΜ ΜΑ
Ενημ έρωση για την πρόοδο υλ οποίησης του ΕΣΠΑ – (οι κονομι κή
πρόοδος / ενέργ ειες επιτάχυνσης της εφαρμογ ής / θεμα τικοί στ όχοι /
θεματική συ γκέν τρωση)
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
… η κυρία Βουμ βο υράκη θα μας κάνει μία εν ημ έρωση για την πρόεδρο
υλοποί ησης του ΕΣ ΠΑ συνολικά.
Ευαγγελία.
Κα ΒΟ ΥΜΒΟ ΥΡΑ ΚΗ:
Καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω μετά το light γεύμα, να μην σας
πέσει βαριά η παρο υσίασή μο υ.
Εδώ σε αυτή τη διαφάνεια, βλέπο υμε την ε ν εργοποίηση του
ΕΣΠΑ σε όρο υς δημόσιας δαπάνης. Από τα αριστερά προς τα δεξιά,
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βλέπο υμε το σύνο λο ΕΣΠΑ, στο οποίο αθροίζονται τομεακά, ΠΕ Π,
Π.Α. και εδαφική συν εργασία.
Οι προσκλήσεις λοιπόν στο σύνολο το υ ΕΣΠΑ είναι η μπάρα
στην πρώτη ομάδα , βλέπουμ ε την μπάρα με το ανοιχ τό μπλε. Έχο υν
υπερκα λύψ ει την κύρια χρ ηματοδό τηση, που είναι η σκούρα μπλε
μπάρα, με 101% και 26 δισ. Π ροϋπο λογισμό .
Οι εν τάξεις που είναι η κίτρινη μπάρα είναι στο 80% μ ε 20 δι σ.
Οι συμβάσεις , η π ορτο καλί μπά ρα είναι στο 58% και ο ι δαπάνες στο
κόκκινο μ ε 27 δι σ. ανάλογη βλέπουμε ότι είναι η ενεργοποίηση τόσο
στα τομεακά , όσο και στα περιφερειακά .
Να πω για τα περιφερ ειακ ά ότι οι πρ οσκλήσεις είναι στο 119% ,
οι εντάξεις στο 8 5 %. Οι συμβάσεις στο 45 και οι δαπάνες στο 23% .
Αναφορικά
τώρα
με
τις
υποχ ρεώσεις
της
θ εματικής
συγ κέν τρωσης που έχουμ ε σε αυτή την προγραμματική π ερίοδο , βάσει
του κανονισμού το υ Ε ΤΠ Α σε επίπεδ ο χώρα ς, οι πόροι που θα πρέπει
να κατευθ υνθούν στο υς θ εματικο ύς στόχο υς 1 έως 4 ,
είναι
τουλάχιστον το 50 % για τις λιγό τερ ο ανεπτυγμέν ες ή το 60 % για τις
περιφέρειες μετάβ ασης .
Θυμίζω
ό τι
οι
στόχοι
1
έως
4
είναι
RI S,
ΤΠΕ,
επιχειρ ηματικό τητα και ενεργειακά. Επί σης στον στό χο 4 πρέπει να
κατευθ υνθεί το 1 2% για τις ανεπ τυγμ ένες και το 15% για τις
μεταβατι κές.
Αντίστοιχα από το ν κανονισμό το υ ΕΚΤ θα πρέπει το υλάχιστον
το 20% των πόρων σε επίπεδο χ ώρας να κατευθ υνθεί στο στόχο 9 και
ταυτόχρονα σε επίπεδο προγράμματ ος, θα πρέπει τουλά χιστον το 60%
ή το 70% γ ια τις μεταβα τικές , ν α κατευθ υνθεί το πολύ σε 5
επενδυτι κές προ τεραιότητες .
Από την ανάλυση των στοιχείων υλο ποίησης που έχο υμε κάνει
μέχρι τώρα στο Ε ΣΠΑ , προκύπ τει ό τι τ όσο στο ΕΤΠ Α, όσο και στο
ΕΚΤ έχο υμ ε αναλογ ική επίτευξη της θεμα τικής συγκέντρωσης σε
επίπεδο συμβάσεων .
Εδώ βλέπουμ ε τις απόλυτες τιμ ές , τις πληρωμ ές , τις συμβάσεις ,
τις εντάξεις και τις δεσμεύσεις όλων των προγραμμάτων ανά θεματικό
στόχο.
Βλέπο υμε λοιπόν ότι ο θεμα τικός στόχος 7 που είναι μ εταφ ο ρές
και ο 8 πο υ είναι απασχόληση που και οι δ ύο μαζί αποτελούν το 27 %
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των δεσμευμ ένων πόρων το υ ΕΣΠΑ , δίνουν το 1/3 το υ συνόλο υ των
δαπανών του ΕΣ Π Α .
Μαζί με το υς θ εμα τικο ύς στόχους 4 ενεργειακά , 6 περιβάλλον , 9
κοινωνι κή ένταξη και καταπολέμηση της φτ ώχειας και 10 εκπαίδευση ,
δίνουν το 81% των δαπανών του ΕΣ Π Α .
Δηλαδή έξι θ εμα τικ ο ί στόχοι πο υ αποτελο ύν το 74% των
προγραμματικών πόρων δίνουν το 81 % των συνο λικών δαπανών μέχρι
σήμ ερα .
Επίσης στο γρά φημα μπορούμε να δούμε την υπερδέσμευση πο υ
έχει δοθεί για να καταστεί δυνα τή η ένταξη ν έων έργων στον στόχο 4
και 7 ενέργ εια και μεταφορ ές , όπο υ η δαπάνη των εν ταγμένων είναι
μεγαλύτερ η από τη δαπάνη των δ εσμ ευμέν ων πόρων .
Τέλος, οι θ εματικο ί στόχοι 1 , 2 και 3 που είναι η RIS , ΤΠΕ και
επιχειρ ηματικό τητα, έχουν ωρ ιμάσει οι συνθ ήκες και έχει αναπτυχθεί
η δυναμική για να αποδοθούν οι πόροι στην ο ικονομία , σχετικά
σύν τομα .
Βλέπο υμε ό τι η συμβασιοποίηση στον στόχο 3 , αντιστοιχεί σ το
96,5% των δεσμευμένων πόρων το υ στόχο υ .
Εδώ έχο υμ ε την α ντίστοιχ η εικόνα σε επί πεδο ΠΕΠ . Βλέπο υμε
την υπερδέσμευση που έχει δοθεί στο υς στόχο υς 4 , 6, 7 και 10. Όπο υ
ο προϋπολογισμ ός των ενταγμέν ων έργων υπερτερεί της δαπάνης των
δεσμ ευμ ένων πόρων .
Ο θεμα τικός στόχο ς 7 πο υ είναι μ ετα φορές , αποτελεί το 36% των
δεσμ ευμ ένων πόρων και δ ίνει το 59 % του συνό λο υ των δαπανών των
ΠΕΠ.
Ο θεματικός στόχος 9, που είναι η κοινωνική ένταξη ,
καταπολέμηση φτώχειας , που αποτελεί το 23% των π όρων , δίνει το
34% των δαπανών .
Δηλαδή έχο υμε δ ύο θεματικούς στόχ ους , τον 7 και το ν 9, που
δίνουν το 92 % του συνό λο υ των δαπανών των Π ΕΠ . Προ φανώς
βλέπο υμε ό τι θεμ ατικοί στόχ οι 1 , 2 και 3 παρουσιά ζουν μικρ ότερη
ενεργοποίηση.
Ωστόσο τα περισσότερα ΠΕ Π έχο υν ολοκληρώσει την εκχώρηση
στον ενδιάμεσο φο ρέα και υπάρχο υν 1 -2 ακόμα πο υ είν αι στο στάδιο
της εκχ ώρησης .
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Επίσης σημαντική ώθηση σε αυτούς τους στόχ ους έχει δώσει η
χρηματοδ ότηση από πόρους των ΠΕ Π , των επιχειρ ημα τικών σχ εδίων
που έχο υν αξιολο γηθεί θετικά από τη δράση το υ ΕΠΑΝΕΚ Ν έες
Τουρι στι κές Επιχειρήσεις .
Συνολικά έχο υν διατεθεί από τα ΠΕ Π 175 εκατομμ ύρια γι α τη
χρηματοδ ότηση 1 . 110 επ ενδυτικών σχεδίων . Αυτή είναι η εικόνα του
ΠΕΠ Αττικής σε συνέχ εια της προηγ ούμεν ης . Εδώ είναι το σύνολο των
ΠΕΠ και το ΠΕΠ Αττικής. Β λέπο υμε ότι η πορ εία είναι ανάλογη, δεν
θα επεκταθώ.
Εδώ βλέπο υμε λοιπόν, τις χωρικές επενδύσε ις σε σύνο λο όλων
των ΠΕΠ. Βλέπουμε λοιπόν ό τι περίπου το 18 % των πόρων των ΠΕΠ
έχουν καταν εμηθ εί στις χ ωρικές επεν δύσεις . Σ υγκεκριμ ένα το 12% σε
ΒΑΑ, είναι το κόκκινο τρ ιγωνάκι . Το 5,3% σε ΟΧΕ και το το 0,5% σε
ΤΑΠΤΟΚ.
Αναλυτικότερα έχ ουμε τρ ία σχ έδια ΒΑΑ υπό έγ κριση ,
34
εγκεκριμ ένα με συνο λική κατανεμηθε ίσα δημό σια δαπάνη 671
εκατομμύρ ια ευρ ώ , εκ των οποίων όπ ως βλέπετε οι δαπάνες είναι μόνο
δύο εκατομμύρ ια .
Στις ΟΧΕ έχο υμε 6 υπό έγκρ ιση, 11 εγκεκριμ ένα , συνο λική
δημόσια δαπάνη 295 εκα τομμ ύρια και δα πάνες 4 εκατομμ ύρια . Στα
ΤΑΠΤΟΚ με 16 εγκεκριμένα συνολικής δημ όσιας δαπάνης 26,5
εκατομμύρ ια , οι δα πάνες είναι 800 χιλιάρικα .
Συνολικά λοιπόν έχουμε καταν είμει σε χωρ ικές επενδ ύσεις 99 3
εκατομμύρ ια . Έχο υμε εντάξει ς 2 97 εκατομμ ύρια , νο μικές δ εσμ εύσεις
56 εκατομμύρια και δαπάνες 6,8 εκατομμ ύρια . Είναι προφανές ότι
απαιτείται ενεργοπ οίηση της δ ιαδικασίας .
Τώρα εδώ βλέπο υμε συν ολικά στην Π εριφέρεια Α ττικής ότι
ενεργοποιο ύνται
10
επιχειρ ησια κά
προγράμματα ,
συμπερ ιλαμβανομ ένου και το υ ΣΕΦ. Με 6.832 δύο έρ γα , των οποίων
οι εντάξεις είναι 3 ,5 δισ. και οι συμ βάσεις 2,3 δισ. κα ι οι πληρωμές
900 εκατομμ ύρια .
Εδώ έχο υμ ε τη συνεισφορά ανά πρόγραμμα . Βλέπο υμε ότι εκτός
από το ΠΕΠ Αττικής που είναι η δεύτερ η από αριστερά μπάρα , που
μαζί με το … δ ίνει τις π ερισσότερες δαπάνες . Μεγάλη συμβο λή σε
ένταξης και συμ βάσεις έχουν ΥΜΕ Π ΕΡΑΑ και ΕΠΑνΕ Κ.
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Και εδώ είναι η αντίστοιχη εικόνα ανά ταμείο. Β λέπουμε το
ΕΤΠΑ να κυριαρχ εί σε εντάξεις και Ε ΚΤ σε δαπάνες .
Τώρα ποιοι είναι ο ι στόχοι δαπανών γ ια το ’1 9. Η μεγιστοποίηση
των δαπ ανών για την εισρο ή πόρων 2,8 δισ. πο υ αντιστοιχο ύν σε 3,6
δισ. δ ημόσια δα πάνη , η επίτευξη το υ Ν συν 3 , η οποία δ εν
παρουσιάζει κανένα πρόβλημα , δ εν υπάρχει κανένας κίνδυνος
απώλειας .
Υπενθυμίζο υμε για άλλη μία φορά ό τι ο τρ όπος υπο λογισμού το υ
Ν συν 3 μ ετα κυλί ει την πίεση υλοπ οίησης το τελευταίο έτος . Ε ιδικά
για το ΠΕΠ Αττικής , αν για κάθε έτος καλύπτεται απλώς η υποχρέωση
του Ν συν 3 , το τελευταίο έτος , το 2023 θα απαιτηθούν δαπάνες ίσες
με το 48% του προ ϋπολογισμο ύ το υ π ρογράμματος , 452 εκατομμύρια .
Εκτιμούμ ε ό τι σε επίπεδο ΕΣΠ Α χρειάζεται μία μ έση α ύξηση με
ρυθμό υλοποίησης 2 0-25% κατ’ έτος έως το ’23.
Τώρα όσον αφορά τα σχέδια δ ράσης δαπανών έχο υν συν ταχθεί
ήδη από τις Διαχειριστικές , έχο υν αξιολογ ηθεί από την Υπηρεσία μας.
Αναμένεται η επικαιρο ποίησ ή τους μ ετά το τέλος το υ εξαμήνο υ .
Οι γενικές διαπιστώσεις είναι ό τι απαιτείται συν τονισμ ένη
προσπάθεια ,
για
την
ανάληψη
ενεργειών
επιτάχυνσης
της
συμβασιοποίησης ήδ η εν ταγμέν ων έργων . Αλλά και έγ καιρη
ενεργοποίηση νέων δράσεων όπως προβλέπεται στα σ χέδια δράσης .
Στο πλαίσιο αυτό γίν εται και η χρήση του εργαλείο υ της
υπερδέσμευσης .
Επίσης απαιτείται στοχ ευμ έν η παρακολο ύθηση των κρίσιμων και
μεγάλων έργων , ιδιαίτερα αυτών που έχο υν μεγάλη βαρύτητα στην
παραγωγή δαπανών .
Τώρα σύν τομα θα περάσω σε δύο μεγάλες ειδ ικές κατηγορίες
έργων. Τα μεγάλα έργα είναι 33 αυτής της περιόδου . Ο επιλέξιμος
προϋπολογισμός είναι 7,3
δισ. Έχουν υποβληθεί
ήδη 19.
Προγραμματίζοντα ι υποβο λές 11 έργ ων εντός το υ ’19 και 3 εν τός του
’20.
Σε αυτά περιλαμβάνονται έργα ε θνικού ενδιαφέρο ντος και
εμβέλειας , Κτημα τολόγιο ,
σύζευξη - διακλάδωση διασύνδ εση
Κυκλάδων μ ε Κρ ήτη και ultra f ast bro adband .
Εδώ να πω ότι τρία από τα έντεκα έργα που υπολογίζονται
προβλέπεται να υποβ ληθο ύν μ έσα στο ’19, είναι τρία έργα
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διαχειριστικής αρ μοδιότη τας της Α ττικής . Είναι η κρουαζιέρα το υ
Πειραιά , η προβλήτα κρο υαζιέρας του Π ειραιά και τα δύο έργα , τα
δύο ΚΕ Λ της Ανα τολικής Α ττικής εκχ ώρηση από το ΥΜ ΕΠΕΡΑΑ.
Παρακολο υθο ύν ται
18
εμβληματικά
έργα ,
συνολικο ύ
προϋπολογισμού 3 δισ. με τριμ ηνιαίες αναφορές στην Ε.Ε. Η
υλοποί ηση μ έχρι σήμ ερα έχο υμ ε σύμβαση 1, 7 δισ. στο 57% δ ηλαδ ή.
Και έχο υμε δαπάνες 580 εκατομμ ύρια ή 19% .
Τώρα, ό σον αφο ρά ειδικά την Α ττική έχο υμε το Τ ΕΠΙΧ πο υ
υλοποι εί ται και στην Περ ιφέρεια Αττικής ,
την κρουαζιέρα το υ
Πειραιά και τα δύο ΚΕΛ της Ανατολικής Α ττικής , τα ο ποία εκτός από
μεγάλα είναι και χ αρακτηρ ισμ ένα ως εμβληματικά .
Και θα τελειώσω μ ιλών τας για την προετο ιμασία κλεισίμ ατος της
τρέχο υσας π εριόδ ου , για την οποία στο πρό τυπο της πετυχημ έν ης
δουλειάς
που
έγινε
για
το
κλείσιμο
της
προηγούμ εν ης
προγραμματικής ,
με στενή στόχ ευση και παρακο λούθηση ,
τα
λεγόμ ενα screenin g και τις τακτικές προβολές κλεισιμάτων .
Η Υπηρεσία μας έχει ξεκινήσει τις ενέργειες προετο ιμασίας .
Στόχος είναι η ετοιμό τητα παροχής κατευθ ύνσεων , αμέσως μό λις
εκδοθο ύν κατευθ υν τήριες από την Ε.Ε .
Και μία σημαντική υπενθύμιση . Το 2 020 είναι το τελευταίο έτος
που υπάρχει η δυνατό τητα μ εταφο ράς πόρων μεταξύ των
επιχειρ ησια κών πρ ογραμμάτων .
Σας ευχαριστώ .
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Ευχαριστο ύμε πο λύ την κυρία Βουμβο υρά κη. Ό πως θ α έχετε
διαπιστώσεις κάποιοι, υπάρχει ένας σκιτσογράφει, πο υ καταγράφει με
το δικό μάτι την σημεριν ή συνεδρία ση, οπότε είμαστε έτοιμοι να δείτε
δύο τρία πλάνα;
Ευχαριστώ.
ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΡΑ ΚΤ ΙΚΑ
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Ωραία. Ευχαριστο ύμε πολύ, θα συν εχίσο υμ ε. Μια μικρ ή παρέμβαση
εκτός ημερ ησίας δ ιάταξης από την κυρία Σπηλιώτη, δ υο λόγια Αγν ή
για την RI S και ειδ ικά για την Περιφέρεια Αττικής.
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Κα ΣΠΗ ΛΙ ΩΤΗ:
Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημ ήτρ η για την ευκαιρ ία που μου δίνεις να
παρουσιάσει λίγα στοιχ εία, ελπίζω και εγώ να μην σα ς βαρύνω μ ετά το
φαγητό. Αλλά επειδή η RIS
ήρ θε για να μείνει και επειδή η
Περιφέρ εια Αττικής είναι ο σημαντικότερος παίκτης στην εθνική RI S ,
πιστεύω ότι είναι χρήσιμ ο για την Ε πιτροπή Παρα κολο ύθησης, να έχει
μία ει κόνα, του πώς έχο υν πάει οι φορείς της Α ττικής στην εθνική
RIS.
Η οποία όπως ξέρετε, χρημα τοδοτείται βασικά από το ΕΤΠΑ,
μέσω το υ ΕΠΑνΕ Κ. Μέχρι σήμ ερα λοιπόν, έχο υμ ε 17 7,1 εκα τομμ ύρια
εντάξεις με στο ιχεία χθεσινά, από τα οποία τα 114,5 αφορούν κρατικές
ενισχ ύσεις και 62, 6 έργα υποδομ ών.
Τώρα, τα έργα κρατικών εν ισχ ύσεων , προέρχονται κυρίως από
μία εμβ λημα τική δράση της Γενικής Γραμματείας Έ ρευνας και της
Ειδικής Υπηρ εσίας Διαχείρ ισης ΕΥ ΔΕ ΕΤΑΚ, τη λεγ ό μενη Ε ρευνώ –
Δημ ιουργ ώ – Καιν οτομώ, η οποία υλοποιείται σε δ ύο κύκλο υς .
Ο πρώτος κύκλος ήδη τα έργα έχο υν ενταχθ εί και είναι υπό
υλοποί ηση, ενώ έληξε και η προθ εσμία υποβ ολής π ροτάσεων στις
αρχές Ιουνίο υ για το δεύτερο κύκλο , τη δ εύτερη πρό σκληση μ ε μία
εξαιρετι κή ενεργοπ οίηση φορέων .
Έχουν υποβ ληθ εί περίπου 3.000 προτάσεις , 2.9 12 π ροτάσεις .
Πρόκειται για έρ γα είτε συν εργατικά , δ ηλαδ ή συνερ γασίες μ εταξύ
ερευνητι κών φορ έων και εθνικών κέντρ ων πανεπιστημίων κα ι
επιχειρ ήσεων . Ή έργα βιομηχανικής έρ ευνας και πειραματικής
ανάπτυξης πο υ υλο ποιούνται απευθείας από επιχειρήσεις .
Εδώ λο ιπόν έχο υμ ε μ ία αιτούμ ενη δ ημόσια δαπάνη 1,7 δισ. ό ταν
η διαθέσιμ η δημό σια δαπάνη είναι 250 εκατομμύρ ια ευρ ώ , από τα
οποία η Α ττική δικαιούνται τα 186 .
Μπορείτε να δ είτε λίγο συνολικά στον πρώτο και το δεύτερο
κύκλο ποσοστιαία πώς κινήθηκαν οι περιφέρ ειες . Σ το ν πρώτο κύκλο
της συγκεκριμέν ης δράσης η Αττική στις υποβολές είχε ένα μερίδιο
περίπου 43 % .
Στο δ εύτερο κύκλο έχει πέσει λίγο το ποσο στό συμμετοχής της
Αττι κής . Έχει πάει στο 36 % και αυτό κυρίως δ εδο μένου ό τι δεν
μπορούσαν να χρηματοδο τηθούν ,
ξέρουν δηλαδή οι φο ρείς της
Αττι κής , ό τι λόγ ω των ποσο στώσεων που ισχ ύο υν στο ΕΠΑνΕΚ δεν
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έχουν πολύ μεγάλες ευκαιρίες χρημ ατοδότησης σε σχ έση με άλλες
περιφέρειες .
Τώρα σε ό, τι αφο ρά τους τομ είς πρ οτεραιό τητας στο υς οποίους
είχε πολύ μεγάλη συμμ ετο χή η Α ττική, πρώτος είναι ο τομέας των
Τεχνολογιών Π ληρ οφορικής και Επικοινωνιών . Δεύτερο ς η υγεία και
τα φάρμα κα. Τρίτο, η αγροδιατρ οφή και η βιομ ηχανία τρο φίμων και
μετά έχο υμε το ν τουρισμό , πολιτισμό και τις δημιουργικές
βιομηχανίες .
Μπορείτε εδώ να δείτε ό τι σε α υτό το δεύτερ ο κύκλο , αυτά τα
στοιχ εία που σας δίνω αφορο ύν το δεύτερο κύκλο υπ οβολών , αυτά
που υποβλήθ ηκαν δηλαδή στις 5 του Ιούν η . Έχο υμε μία ισόρροπη
συμμ ετο χή στα έργα ερευνητικών οργ ανισμών και επιχειρήσεων .
Ενώ στον προ ηγο ύμενο κύκλο υπερτερο ύσαν ο ι ερ ευνητικοί
φορείς. Μπορ είτε να δείτε εδώ αν ά τομέα προτεραιότητας , πόσους
ερευνητι κούς φορ είς και πόσες επιχειρήσεις είχαμε ποσοστιαία . Είναι
αντίστοιχα η πορ το καλί και το μπλε κομμάτι της στήλης.
Και σε ό,τι αφορά το μ έγεθος των επιχειρήσεων για την Α ττική ,
σε συμμετοχ ές, ό χι σε αριθμό επιχ ειρήσεων , σε συμ μετοχ ές είχαμ ε
1.920 συμμ ετοχ ές . Από τις οποίες οι 942 είναι πολύ μικρ ές
επιχειρ ήσεις . Οι 488 μικρ ές επιχειρήσεις ,
215 μεσαίες και 275
μεγάλες επιχειρ ήσεις .
Τώρα αυτό πο υ είναι επίσης ενδιαφέρον είναι ό τι στον π ρώτο
κύκλο, στα ενταγ μένα έργα δηλαδή , είχαμ ε για την Αττική 234
μοναδικά ΑΦΜ επιχειρ ήσεων , δηλαδ ή 234 επιχειρήσεις που
χρηματοδ οτο ύνται μέσα από τα προ γράμματά μας, από τις οποίες οι
172, δηλαδή το συντριπτικό ποσο στό ήταν επιχειρ ήσεις οι οποίες δ εν
είχαν ξανασυμμετάσχει σε έργα έρ ευν ας και καινο τομίας .
Είναι η πρώτη φο ρά δηλαδ ή που δρ αστηρ ιοποιο ύνται στο χ ώρο
αυτό και πιστεύουμε ότι η ό λη διαδικα σία επιχειρημα τικής
ανακάλυψ ης, η οπ οία ενέπλεξε τις επιχειρήσεις σε όλη τη διαδικασία
σχεδιασμ ού των θ εματικώ ν προτεραιο τήτων το υ προγράμματος , έπαιξε
ένα σημαν τικό ρό λο στο να προ σελκύσει ν έους παίκτες στο παιχνίδι .
Μπορείτε να δείτε την κατανομ ή της δημόσιας δαπάνης στο
δεύτερο κύκλο ανά παρέμβαση. Δηλαδή τα περισσό τερα έργα ,
η
μεγάλη η στήλη η πρώτη αφορ ά συν εργατικά έργα ,
μεταξύ
επιχειρ ήσεων και ερευν ητικών φορ έων .
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Οι δύο επόμ ενες στήλες είναι βιομηχανική έρευνα και
πειραματική ανάπτυξη αντίστοιχα . Κ αι ένα μικρό ποσοστό αφορά το …
δηλαδ ή τη σφραγ ίδα αριστείας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
πέρασαν το Κατώ φλι βαθμο λογία ς στον ορίζον τα , αλλά επειδ ή τα
χρήματα του H OR IZON 2020 δ εν φτάνουν για να χρηματοδοτηθο ύν ,
χρηματοδ οτο ύνται από το ΕΠΑνΕ Κ.
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν οι τρεις ειδικές δράσεις ,
μικρές δράσεις πο υ έχουμ ε σε επιλεγμένους τομ είς . Ε κ των οποίων
πολύ σημαν τικός τομέας για την Αττική είναι η ανοιχ τή καινο τομία
στον πο λιτισμό .
Όπου εδ ώ ο υσια στικά δημιουργο ύνται open la bs με τρ εις
εταίρο υς , μία επιχείρηση , έναν ερ ευνητικό φορ έα και ένα φορ έα πο υ
εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμο ύ , προκειμένο υ να
δημιο υργηθο ύν επ ιδεικτικές δράσ εις νέων τεχν ολογιών σε φορείς
πολιτι σμο ύ μ ε τη συμμ ετοχή το υ κοιν ού . Είναι με καινούργια
προσέγγιση αυτή .
Και βέβαια εδώ η Αττική πάλι κα ταλαμβάνει το μερίδιο το υ
λέον τος σε ό,τι αφορά τις υποβ ολές των προ τάσεων . Έχει γίνει η
αξιολόγ ηση των πρ οτάσεων , έχο υμε τις εγκρίσεις και τώρα προχωράμε
στην έν ταξη.
Δυο λόγια για τις ερευνητικές υποδ ομές . Για την Α ττική έχο υν
ήδη πληρωθεί περ ίπου 12 εκατομ μύρια ευρώ μ έσα απ ό το πολυετές
σχέδιο υποστήριξης - ενίσχυσης των εθνι κών ερ ευν ητικών υποδομ ών ,
σε ένα σύν ολο 47 εκα τομμ υρίων πο υ τελικά θα διοχ ετευτο ύν στο υς
φορείς της Αττικής .
Και μία άλλη δ ράση υποδομών που αφορά αποκλειστικά
ερευνητι κά κέν τρ α που εποπτεύον ται από τη Γενική Γραμματεία
Έρευνας , όπως ο Δημ όκριτος , το Ε Λ ΚΕΘΕ, το ΠΑΣ ΤΕ Ρ, το…
Εδώ ήδ η έχο υν δο θεί 12 εκα τομμ ύρια επίσης, έχο υν πληρωθ εί
και το σύν ολο για την Αττική είναι 1 6 εκα τομμ ύρια ευρ ώ συνολικά .
Όπως ξέρ ετε είμαστε ενδιάμεσος φορ έας διαχείρισης για δράσεις
κρατι κών ενισχ ύσεων , της επενδ υτικής προτεραι ότητας 1Β και έχο υμε
έτοιμ η μία πρόσκληση για συν εργατικά έργα στους τομ είς πο υ έχουν
αναδειχθεί μ έσα α πό την επιχειρ ηματική ανα κάλυψη της Περιφέρ ειας .
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Οπότε
είμαστε
στη
διάθεσή
σας
προκειμ ένου
να
οριστι κοποιήσο υμ ε την πρόσκληση και επιτέλο υς να την βγάλο υμ ε
στον αέρα .
Σας ευχαριστώ πά ρα πολύ . Να κλείσω με ένα αισιόδοξο μήν υμα .
Είναι ότι η δαπάνη για την έρευνα το 2017, σύμφωνα μ ε τα
προκαταρκτικά στοιχεία το υ Εθνικού Κέν τρο υ Τεκμηρίωσης έχ ει
ανέβει στο 1 ,13 περίπου τοις εκατό το ’17, από 0,67 πο υ ήτανε τ ο ’11 .
Με μία πολύ μ εγ άλη συν εισφορά του τομ έα των επιχειρήσεων
στη δαπάνη για την έρευνα , παρό λη την κρίση . Για τί ό λη αυτή η
αύξηση έγινε και σε απόλυτες τιμές , στη διάρ κεια της περιόδου της
κρίσης.
Οπότε αυτό είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό στοιχ είο για την
οικονομία μας πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί και στο μ έλλον . Και το
ίδιο έδειξε και το European Inno vation Scoreb oard ,
ότι και οι
επιδόσεις της χώρ ας στην καιν οτομία , σε σχέση μ ε τις προηγούμ ενες
χρονιές , έχουν σημ αντικά β ελτιωθεί .
Δεν θα σας κο υράσω ά λλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ .
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Ευχαρισ το ύμε πο λύ την κυρ ία Σπηλιώτη. Στο σημείο α υτό να πω ότι
έχουμ ε μία εξαιρ ετική συν εργασία στο πλαίσιο της εκχώρησης και η
όποια καθυστέρ ηση στην έκδοση πρό σκληση ς είναι καθαρά δική μας.
Έχουν γίν ει πο λλές στοχ ευμέν ες παρατηρ ήσεις από την πλευρά
της ΓΓΕΤ και θ έλω να πιστεύω ότι μέσα στο καλο καίρι θα
καταφέρο υμε να την εκδ ώσο υμε α υτή την πρό σκληση.
Διαδικασία καταν ομής απ οθεματ ικο ύ επίδο σης
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μητσούλα, για να μας πει δυο
λόγια για την κα τανομή του αποθεματικο ύ επίδο σης.
Κα ΜΗ ΤΣΟΥ ΛΑ:
Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσο υμ ε λοιπόν για το αποθεμ ατικό επίδο σης
και τα βασικά β ήμ ατα για την κατανο μή του .
Λίγα λόγ ια συνο πτικά θα πω για τη διαδικασία που θα
ακολο υθηθ εί μ ε β άση τον καν ονισμ ό. Έτσι έως τις 3 0 Ιουνίο υ του
2019, ό λες οι Δια χειριστικές Αρχές υποβάλλο υν την ετήσια έκθ εση
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υλοποί ησης το υ προγράμματ ός
τους για το 2018 στο σύστημα
ηλεκτρονικής βά σης ανταλλαγής δεδομένων μ ε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Και στην έκθ εση αυτή αποτυπώνο νται οι τιμ ές επίτευξη ς των
δεικτών του π λαισίου επίδο σης, με β άση την υλοποίηση το υ φυσικο ύ
και οι κονομικού αντικειμέν ου έως τις 31 /12 ο υ το υ 2018 .
Για την εξασφάλιση της ποιότητας των δεδομ ένων που μπαίνουν
μέσα στο σύστημα , όσον αφορά τις τιμές των δεικ τών του πλαισίο υ
επίδοσης, έχ ει έχ ει μία πολύ στεν ή συν εργασία με τις Διαχειριστικές
Αρχές, την επιτροπ ή και την Ε ΥΣΣΑ, έτσι ώστε να έχει δ ιασφαλιστεί η
ποιότητα και να έχει προηγ ηθεί ο κατάλληλος έλεγχος , έτσι ώστε τα
στοιχ εία να είμαστε σίγο υροι ό τι είν αι αυτά που πρ έπει πραγματικά να
είναι.
Σε επόμεν η φάση , έως το τέλος το υ Αυγ ούστο υ του 2019 , η
Ευρωπαϊκή Επιτρ οπή εκδίδ ει μία εκτελεστική πράξη για να
προσδιορίσει για κάθε Ταμείο και για κάθε άξονα προτεραιότητας το υ
κάθε προγράμματος , ποιος άξονας και ποια προ τεραιότητα έχει
επιτύχει το ορ όσημ ό της και ορ ίζει αυτή την πληρο φο ρία ανά Ταμείο
και ανά κατηγορία Περιφέρ ειας .
Εδώ το κράτος - μέλος έρχεται σε επόμεν η φάση , έως το τέλος
Οκτωβρίο υ το υ 2 019 και υποβά λλει αίτηση για ανακατανομή το υ
αποθεματικο ύ επίδ οσης για το υς άξο νες οι οποίοι δεν έχουν επιτύχει
και δεν περ ιλαμβά νονται στην πρώτη απόφαση της Επιτροπής .
Η νέα α υτή καταν ομή φυσικά απαγορεύεται να γίνει σε άξον ες
που δεν έχο υν επιτύχ ει στην πρώτη φάση . Πρ έπει να γίνει σε άξον ες
που είναι επιτυχ ημέ νοι. Και ακο λο υθεί μία επόμεν η φάση , η οποία
είναι στην ουσία φάση αναθεώρ ησης , όπου την εγκρ ίνει η Ε υρωπαϊκή
Επιτροπή μέσα σε δύο μήν ες , το αργότερο δ ηλαδ ή σε δ ύο μήν ες , μετά
την αί τηση το υ κρ άτους – μ έλους .
Πρέπει να σας αναφέρω ότι στη συνέχεια της αν ακατανομής θα
πρέπει να γίνο υν προφανώς συγκεκρ ιμένες αλλαγ ές , γι’ αυτό μιλάμε
και για αναθεώρ ηση , μέσα στο επιχειρησιακό πρόγρ αμμα και στο
χρηματοδ οτικό σχ έδιο , άλλα πιθανά και στις στοχ εύσεις , όχι πιθανά
και στις στοχεύσεις των δεικτών εκεί που τοποθ ετο ύ ν ται οι νέοι πόροι.
Και θέλω επίσης ν α επισημάνω ότι τα επόμενα βήμα τα μετά την
έκδο ση της απόφα σης της επιτροπ ής , για τα επόμενα βήματα μάλλον , η
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ΕΥΣΣΑ προ τίθεται να προχωρ ήσει στην προ ετο ιμασία αναλυτικών
οδηγιών για το πώς θα κλείσει όλη α υτή η διαδικα σία της
επανεξέτασης των επιδόσεων και της κατανομ ής του αποθεματικού
επίδοσης.
Σας ευχαριστώ πο λύ.
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Ευχαριστο ύμε πο λύ την κυρία Μητσο ύλα.
Παρουσίαση βασικών δράσεων του Ε ΚΤ στο σύνολο τ ων ΠΕΠ κα ι
συνοπτική ενημέρωση για τους κοιν ούς δείκτ ες μα κρο πρόθεσμων
αποτελεσμάτων
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Να δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Χριστο φή από την ΕΥΣΕΚ Τ για
παρουσίαση των β ασικών δρά σεων του ΕΚ Τ στο σύνο λο των Π ΕΠ.
Κα ΧΡΙΣ ΤΟ ΦΗ:
Καλησπέρα και από μένα . Θα κάνω βασικά δύο συνοπ τικές
παρουσιάσεις . Η μία αφορά τις οριζόντιες δράσεις του Ευρωπαϊκο ύ
Κοινωνι κού Ταμείου στις οποίες συμμετέχ ει και το ΠΕΠ Αττικής
βέβαια .
Και η δεύτερη αφορά μία παρουσίαση για τον μακρ ο πρόθεσμο
δείκτη C R 07 ο οποίος μετριέται και στην παρούσα ετήσια έκθεση του
2018.
Λοιπόν, βασικά αρ χίζουμε με τις δρά σεις των κοινωνικών δομών .
Είναι στο ιχεία μ έχρι 31/12 ο υ το υ 2 018 . Είναι οι βασικές κοινων ικές
δομές, οριζόν τιες κοινωνικές δ ομές π ου χρ ηματοδο το ύν ται .
Όπως βλέπετε , βασική δράση είναι τα Κέν τρα Κοινό τητας , που
έχουμ ε 241 Κέν τρ α Κοινότητας σε ό λη την Ε λλάδα . Οι δομές βασικών
αγαθών με 224 σε όλη την Ε λλάδα και ακολουθ ούν τα Κέντρα
Διημέρ ευσης Ημερ ήσιας Φρ οντίδας Α τόμων μ ε Αναπ ηρία τα λεγόμενα
κρυφά Κ ΔΗΦΑ.
Τα κέν τρα ημ ερ ήσιας φρον τίδας ηλικιωμέν ων τα Κ ΗΦΗ. Τα
συμβο υλευτικά κέντρα και ο ι ξενών ες φιλοξενίας για τις
κακοποι ημέν ες γυν αίκες και οι δομ ές αστέγων .
Τρία πράγματα θα ήθελα να σημειώσω εδώ π έρα . Βασικά την
τριετή παράταση των δομ ών, όπως είναι τα Κέν τρα Κοινότητας , τα
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ΚΗΦΗ, τα ΚΔΗ Φ Α και οι δομές αστέγων. Και η διετής παράταση των
συμβο υλευτικών κέντρων και των ξεν ώνων φιλοξενίας .
Να σημειώσω ό τι στα Κ έντρα Κοινό τητα ς συμπεριλαμ βάνονται
τα παραρτήμα τα Ρ ομά και τα λεγό μενα ΚΕΜ, τα Κ έντρα Έν ταξης
Μεταναστών . Και επίσης στη διαδικασία είναι η έκδ οση προσκλήσεων
για την πράξη ενίσχυση τ ων υπηρ εσιών διαπολιτισμικής μεσολάβ ησης
στα ΚΕ Μ.
Να πάμε τώρα να δούμε λίγο στοιχεία για τον α ριθμό των
ωφελο ύμεν ων ανά είδος δομής. Β λέπετε εδ ώ πάλι στα Κέντρα
Κοινότητας υπάρχ ει ένας μ εγάλος π ληθ υσμός που ωφελείται από τα
Κέντρα Κ οινότητας, τόσο και απ ό τις δομές βασικών αγ αθών .
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ό τι οι υπό λοιπες δράσεις , πο υ μπορεί
ως μέγεθος πληθ υσμο ύ οι ωφελο ύμενοι να φαίνον ται συγκρ ιτικά
λιγότερο, αυτό όμ ως δεν σημαίν ει ότι είναι και αυτές σημαντικές ,
ιδίως αν λάβουμ ε υπόψιν ότι ο θ εματικός στόχος 9 αφορά την
κοινωνι κή ένταξη και την κοινων ική ενσωμά τωση . Κ αι για αυτό το
λόγο είναι αρ κετά σημαντικές .
Μέσα στις οριζόντιες δράσεις , βέβαια είναι η εναρμόνιση της
οικογεν ειακής και επαγγελματικής ζωής , η οποία χ ρηματοδ οτείται
τόσο από τα Π ΕΠ όσ ο και από το τομεα κό , Ανάπτυξη Ανθρώπινο υ
Δυναμι κο ύ και δ ια βίου μάθ ησης .
Όσον αφορά τη διαφορά, στο τομεα κό, εν τάσσονται θα
μπορούσαμ ε να πο ύμε, αφορά τον π ληθ υσμό που είναι πάνω από το
όριο της φτώχ εια ς . Ενώ στα ΠΕΠ αφορά κάτω από το όρ ιο της
φτώχ ειας και για αυτό είναι πο λύ σημαντικό το μέγεθος το υ
πληθυσμο ύ των 15 5 περίπου χιλιάδων ωφελο υμέν ων , από το σχο λικό
έτος ’1 5 – ’16 έως ’18 – ’19.
Επίσης βασική δ ράση , ως μία βα σική και σημαν τική δράση
πρόληψ ης για την αποϊδρυματοποίηση είναι η εξειδ ικευμ ένη
εκπαιδευτική υποστήριξη . Πο υ πολλο ί μπορεί να την έχ ετε α κουστά ως
τη λεγόμ ενη παρ άλληλη , που υλοποιείται στα γενικά σχολεία ,
δημο τικά και γυμν άσια της χ ώρας.
Και αυτή η δρά ση υλοποιείται τόσο στο τομεα κό όσο και στα
ΠΕΠ. Το τομ εακό έχει αναλάβει θα μπορ ούσαμε να πούμε την καθ ’
αυτή παράλληλη , δηλαδ ή το υς καθ ηγητές που παράλληλα διδάσκο υν
μέσα στην τάξη μα ζί με το ν κανονικό καθηγ ητή ή δάσκα λο.

5η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

91

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Και τα ΠΕΠ ενσωματώνο υν και χ ρηματοδ οτο ύν το υπόλοιπο
βοηθ ητι κό και ειδικό εκπαιδ ευτικό προσωπικό , όπως είναι οι σχολικο ί
νοσηλευτές , έτσι ώστε να μπορο ύν τα παιδιά Α μεΑ ή με μαθ ησιακές
δυσκολίες να εντά σσον ται στο γεν ικό σχο λείο , σ τα πλαίσια το υ «Εν ός
σχολείο υ για όλο υς ».
Δεν θα αναφερθ ώ στον τομ έα υγείας γιατί ήδη η εκπρόσωπος της
επιτελι κής υγ είας με έχει καλύψε ι, έχει αναφερθ εί τό σο στα ΤΟ ΜΥ
όσο και στις υπ ηρεσίες ψυχικής υγεία ς και της εξ αρτήσεις.
Να πω δ ύο πράγματα για τις δράσεις των Ρομά . Το πρώτο bu llet
αφορά τα παραρτήματα Ρομά, πο υ ό πως σας προανέφερα εντάσσονται
στη δράση των Κ έντρων Κ οινότητας. Έχουμε 2 0 νέα παραρτήματα
Ρομά που θα προστεθούν στα 50 πο υ λειτο υργούν .
Ως μία νέα δράση που αρχίζει και εξειδικεύεται είναι η
επιδότηση εν οικίο υ και αρχίζ ει και η εξειδίκευση και η εν εργοποίηση
της δ ράσης Ομάδες Βελτίωση Σ υνθηκών Διαβίωσης κα ι Διαχ είρισης
όπως και των οργα νωμένων χ ώρων μ ετεγ κατάστασης .
Εδώ πέρα ξεκινά ει η παρο υσίαση για την μ έτρ ηση το υ κοινο ύ
δείκτη των λεγόμ ενων CR 07 . Εν τάσσεται στο υς τέσσερ ις δείκτες ,
μακροπρόθεσμ ους δείκτες πο υ μετριούνται σε αυτή την ετήσια , για
τους υπόλοιπους τρεις θα σ ας παρ ουσιά σει η συνάδ ελφός από την
ΕΥΟΠΣ η κυρία Χ ριστοπο ύλου.
Να σημ ειώσω εδ ώ ότι η διαδικασία έγινε μ ε βάση τις
κατευθ ύνσεις και τον ορ ισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής . Βασικά
ποιους
μ ετράμ ε ;
Μετράμε
το υς
εργαζόμ ενους
και
τους
αυτοαπασχο λούμ εν ους πο υ έξι μ ήνες μετά την έξοδό το υς από την
πράξη, έχο υν β ελτιωμέν η κα τάσταση .
Τι σημαίν ει βελτιωμέν η κατάσταση ; Σημαίνει είτε μ ετακίν ηση
από επισφαλή
σε σταθ ερή απασχόληση , είτε μ ετακίνηση από
υποαπασχόληση σε πλήρ η απασχόληση , είτε μ ετακίνηση σε θ έση
εργασίας π ου απαιτεί υψηλό τερ ες δεξιότητες ή έλαβαν π ροαγωγή.
Να πούμε ότι για τη μέτρηση το υ δείκτη , ειδ ικά για αυτό τον
δείκτη , έγιναν δ ύο έρευνες . Η μία έρ ευνα μ ε ανάδοχο με αναθέτο υσα
αρχή την ΕΥΣΕΚΤ . Η μία έρευνα με τα ερωτημα τολόγια έγινε από το
Οικονομ ικό Παν επιστήμιο Αθ ηνών . Και ακολο ύθησε γ ια να μπορέσει
να γίνει, να πληρ ωθεί το δ είγμα που λέμε , ακο λο ύθησε τηλεφωνική
έρευνα από την εταιρεία Focus Bari.
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Ο πληθυσμός αναφορά στα ΠΕΠ είναι οι εργαζόμενες και οι
εργαζόμενοι που συμμ ετέχο υν στη δράση της εναρμό νι σης για το υς
κύκλους ’15 - ’16, ’16 - ’17 και ’17 – ’18. Ο συνο λικός πληθ υσμός
ήταν περ ίπου 2 8.0 00 συμμετέχ οντες και το δείγμα περ ίπου τέσσερις
χιλιάδες συμμ ετέχ οντες .
Όπως θα είδατε και στην ετήσια το υ ΠΕΠ Αττικής για κάθε ΠΕΠ
δόθηκαν 4 τιμές . Ε ίναι τιμ ές ανά επενδυτική προ τεραιό τητα , οι οποίες
συμμ ετέχο υν στη δράση . Δηλαδ ή η 9.1 και η 9 .3 π ου α φορά τον
πληθυσμό Α μεΑ.
Και αυτές οι δ ύο τιμές είναι και ανά φύλο , γιατί έπρεπε να γίνει
και στρωματοποίηση ανά φύλο.
Οι έρ ευν ες έχουν ολοκληρωθεί. Β έβ αια έχουν μπει ο ι τιμές στην
ετήσια. Να πω εδώ πέρα ότι η επεξεργασία και ανάλυση των
δεδομέν ων των ερ ευνών έχει γίν ει από το Οικονο μικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών.
Δεν θα σας κο υρ άσω άλλο . Ε υχαριστώ πολύ για την προσοχή
σας.
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Ευχαριστο ύμε πο λύ και εμείς . Να προβάλουμ ε μ ερικά ακόμα σκίτσα
από τον σκιτσογράφο είμαστε έτοιμο ι ;
ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΡΑ ΚΤ ΙΚΑ
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Ευχαριστο ύμε πο λύ.
Συνοπτική εν ημέρ ωση για τις ενέργειες αξιοποί ησης υ πηρεσι ών
Διαλειτουργικό τητ ας και επ ικοιν ωνί ας του ΟΠΣ με τα πληροφοριακά
συστήματα των δι οικητι κών π ηγών
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Συνεχίζο υμ ε με την κυρία Χριστ οπούλο υ. Μία μ ία συνοπτική
ενημ έρω ση για τις ενέργειες αξιοποίησης και επικοινωνίας του ΟΠΣ ,
με τα πληρο φοριακά συστήματα των δ ιοικητικών π ηγών.
Κα ΧΡΙΣ ΤΟΠΟ Υ ΛΟΥ:
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Καλησπέρα και από μένα . Θα σας κάνω μία πολύ σύν το μη παρουσίαση
για μία νέα λειτο υργικό τητα πο υ α ναπτύξαμε στο Ο ΠΣ ενόψ ει της
φετινής ετήσιας έκθεσης για τον υπο λογισμό μακροπρό θεσμων κοινών
δεικτών ΕΚ Τ μακροπρόθεσμου απ οτελέσματος ,
α πό διοικητικές
πηγές.
Όπως γνωρίζετε , σε αυτή την προ γραμματική περίο δο , όσοι
υλοποι ούν ΕΚ Τ θα το γνωρίσο υν , είχαμε την υποχρέωση να
συλλέγουμ ε μικρ ο δεδομένα ανά συμ μετέχοντα , ανά πράξη, με σκοπό
να υπολογίσουμ ε τους κοινο ύς δ είκτες του Ευρ ωπαϊκού Κοιν ωνικού
Ταμείου .
Κατά την είσοδο υπολογίζαμε το υς δ είκτες εκροής , ποιο είναι
δηλαδ ή το προ φίλ το υ συμμ ετέχον τα στην πράξη ΕΤ Κ και κατά την
έξοδο υπο λογίσαμ ε με το υς δ είκτες άμεσο υ αποτελέσματος μ ε τα
δελτία εξόδου , τα οποία είναι κα τά δήλωση , όπως και τα δελτία
εισόδο υ.
Και υπολογίζο υμ ε τους δ είκτες άμ εσο υ αποτελέσματος ΕΚΤ. Για
το 2018 έχο υμε την υποχρέωση να υπολογίσο υμ ε και τους δείκτες
μακροπρόθεσμ ο υ αποτέλεσμα ΕΚ Τ δηλαδ ή τι συν έβ η έξι μ ήνες μ ετά
την έξοδο από την πράξη .
Για να το π ετύχο υμε α υτό και να υπολογίσουμε α υτούς τους
δείκτες , ανατρ έξαμε σε διοικητικές πηγές . Δεν σ υλλέξαμ ε δ ηλαδ ή
κάποιο απογραφικό δελτίο . Να πούμ ε κάποια στατιστικά στοιχεία για
τι τά ξη μεγέθο υς π ληρο φορίας μιλάμε , γιατί πράγματι αυτή η συλλογ ή
των μι κροδ εδομέν ων είναι ένα μεγάλο διαχειριστικό βά ρος .
Αυτή τη στιγμή στο ΟΠΣ είναι περίπου 530.00 0 ωφελο ύμενο ι, οι
οποίοι έχουν συμπ ληρ ώσει ένα 1.30 0.000 δ ελτία . Είν αι περίπου δύο
δελτία ανά συμμ ετέχοντα ,
αλλά κάποιος συμμετέχ ων μπορεί να
συμμ ετάσχει και σε περισσό τερ ες από μία πράξ εις.
Παραδείγματος χ άρη, μπορεί κάθ ε χρονιά να π η γ αίνει για
περισσό τερ ες από μία χρονι ές το παιδί της στο ν παιδικό σταθμό , οπότε
να είναι ωφελούμ εν η σε περισσό τερ ες από μία πράξ η στο ΕΣΠΑ.
Έχουμ ε λοιπόν 7 20 χιλιάδες δ ελτία εισόδο υ , εισήλθαν στη
πράξη, έχο υμε το υς δείκτες εκρ οής και 580 δελτί α εξόδου, εξήλθαν
από την πράξη και μπορεί να έχουν προκύψει κάποι οι δείκτες
αποτελέσματος ανάλογα κατά πόσο άλλαξε η κατάστα ση σε σχέση μ ε
την είσο δο .
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Κάποια άλλα στο ιχεία είναι ότι έχ ουμε 22 5 διαπιστευμ ένο υς
χρήστες στο ΟΠΣ, που υποβάλλο υν απογραφικά δελτία . Να πούμε ότι
ο όγκος των στοιχ είων είναι πάρα πολύ μεγάλος και δ εν γίνον ται με
πληκτρο λόγηση, έτσι;
Συνήθ ως οι δικαιούχοι έχο υν πληροφορια κά συστήματα που
περιέχο υν αυτή την πληρο φορία και την τρο φοδο το ύν το ΟΠΣ μ ε
υπηρ εσί ες web se r vice .
Τώρα όσον αφορ ά τις δ ιοικητικές πηγές , το πρώτο ήτανε να
έρθουμ ε σε συν ενν όηση μ ε τις διοικητικές πηγ ές και να πετύχουμε τη
διαλει τουργικό τητα . Στη συν έχεια και με τη συν εργασία της ΕΥΣΕΚΤ
ορίσαμε τους κανό νες με το υς οποίους θα υπολογιστο ύν οι δείκτες και
εφαρμό σαμε α υτό ν τον μηχανισμό στα στοιχ εία που πήραμε από τις
διοικητι κές πηγές .
Οι δείκτες πο υ υπολογίζουμ ε είναι τρεις από τους τέσσερ ις ,
κοινο ύς δ είκτες μ ακροπρόθεσμ ου αποτελέσμα τος και επιπλέον , όσον
αφορά και το ταμείο ΠΑΝ, υπολογίζ ουμε και εκεί άλλο υς δύο δ είκτες ,
που δεν το υς αναφέρο υμε εδώ γιατί δεν αφορο ύν τα ΠΕΠ , αφορο ύν
μόνο το τομ εακό .
Είναι ο CR 06, ήταν άνεργος ή ανενεργός στην είσοδο και έξι
μήνες μετά είναι σε απασχόληση . O CR 08 και ο CR 09 είναι
υποσύνολα το υ C R 06. Δηλαδ ή εκτός το υ ό τι καλύπτεται ο CR 06,
επιπλέον στην είσο δο ήταν άνω των 5 4 ετών . CR είναι c ommon res ult,
τώρα είναι η ορολογία έτσι, πιο οικεία, σε αυτο ύς που ασχολο ύνται με
το ΕΚΤ.
Και ο CR 09 ο κο ινός δείκτης αποτελέσματος 09 , ε κτό ς του ότι
ήταν εργαζόμενος έξι μ ήνες μετά , όταν είχε εισέλ θει ανήκε σε μία
ομάδα μειονεκτούν τα .
Ο σχ εδιασμός ήταν πρώτα να επιλέξουμ ε από το σύστημά μας
ποιοι ήταν στην είσοδο άνεργοι ή αν ενεργοί , α λλά και να έχουν ε και
υποβληθέν δελτίο εξόδ ου στο Ο ΠΣ. Και από εκεί και ύστερα
απευθυνθ ήκαμ ε στις τρεις διοικητικές πηγές , στις ημερο μηνίες εξόδο υ
προσθέσαμε έξι μ ήνες και ρωτήσαμ ε τις διο ικητικές πηγές ανά ΑΦ Μ
και ανά ημερο μηνία εξόδο υ, να μας απαντήσο υν αν είν αι εργαζόμενος
ναι ή όχι . Και μ ε αυτή την απάντηση που λάβαμε υπο λ ογίσαμε τους
τρεις δ εί κτες .

5η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

95

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η πρώτη πηγ ή είνα ι η Αν εξάρτητη Αρ χή Δημο σίων Εσόδ ων . Από
εκεί προσδ οκο ύμ ε να πάρουμε μ ία πληρο φορία για α υτο ύς πο υ είναι
ελεύθ εροι επαγγελματίες .
Η δεύτερη αρχ ή είναι το Π ληρ οφορικό Σ ύστημα Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναμ ικο ύ του Υπουργ είου Διοικητικής Αν ασυγκρ ότησης ,
όπου από τις 40 κα τηγορίες εργαζομένων που έχ ει , εξαιρέθηκαν οι δύο
κατηγορίες , ό σοι ανήκουν δ ηλαδ ή σε πρακτική ά σκηση ή είναι
αντιρρησίες συνείδησης , δεν θεωρήθηκε θετική απάντηση ό τι είναι
απασχολούμ ενοι .
Όλες ο ι υπό λοιπ ες κατηγορίες πο υ έχ ει το Μ ητρ ώο αυτό ,
θεωρήθ ηκαν θετική απάντηση απασχολο ύμενοι και υπολογίστηκε ο
δείκτης .
Και τέλος είναι το πληρ οφορια κό σύστημα του ΕΡΓΑΝ Η, με το
οποίο έχο υμ ε διαλειτο υργικότητα . Δηλαδ ή έχ ουμ ε μ έσω web ser vice ,
κάνουμ ε την άντληση των στοιχείων ανά πάσα στιγμή , έτσι είμ αστε
διασυνδ εδεμ έν οι.
Ενώ μ ε τις άλλες δύο π ηγές γίν εται μία ανταλλαγή π ληροφορίας
που χρειάζ εται κάποιο χρόνο . Α υτές είναι οι τρ εις μας πηγές .
Όσον αφορά το πληρο φοριακό σύστημα του ΕΡΓΑ ΝΗ οι δύο
κατηγορίες εξαιρ έθηκαν και δ εν θ εωρείται εργαζόμ εν ος . Αυτοί που
είναι σε καθ εστώς voucher και η μα θητεία . Ό λες οι άλλες κατηγορίες
θεωρήθ ηκε εργαζόμενος ναι, για να υπολογιστεί ο δείκτης .
Είπαμε η επιλογ ή έγιν ε από το υς συμμ ετέχον τες που ήταν
άνεργοι ή ανενεργοί στην είσοδο . Α υτό αφορούσε 26 0 χιλιάδες ΑΦΜ
και 320.0 00 δελτία εξόδο υ .
Εδώ βλέπουμ ε τις απαντήσεις πο υ λά βαμε , δηλαδή ρ ωτήσαμε για
322 δελτία εξόδο υ και ήτανε γύρ ω στις 68 .744 η θετική απάντηση από
την ΕΡ ΓΑΝ Η. Γ ύρ ω στις 15.000 η θετική απάντηση α πό το Μητρ ώο
Δημ οσίων Υπαλλήλων και γ ύρω στις 10.000 η θε τική απάντηση από
την ΑΑΔΕ και το υς ελεύθ ερους επαγγελματίες .
Αυτές β έβαια οι θ ετικές απαντήσεις δεν είναι αθροιστικές έτσι ,
γιατί μπορεί για τον ίδιο συμμετέχ οντα να μας απάντησαν θετικά
περισσό τερ ες από μία πηγές .
Ο δείκτης που υπολογίστηκε , ο β ασικός δείκτης ο CR 06,
βλέπο υμε εδώ, εφό σον βασιστήκαμ ε σε απογραφικά δελτία εξόδου που

5η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

96

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

έχουν ε φυσικά την ημερ ομηνία , έτος λοιπόν και το φύλο , έχ ουμ ε τα
στοιχ εία μας ανά έτος και ανά φύλο π ώς παράγεται ο δείκτης .
Βλέπο υμε λοιπόν ότι εφόσον τους ρωτήσαμε το 201 9 , έχουμ ε
πάρει και κάποια στοιχεία για το ’19. Ακόμα βέβαια αυτά δεν θα
χρησιμ οποιηθο ύν στην παρούσα ετήσια έκθ εση, θα βάλετε τα έτη
μέχρι το 2018 .
Απλά εδώ φαίνονται τα στο ιχεία πο υ έχουμε πάρει ανά φύλο και
ανά έτος σε επίπεδ ο ΕΣΠΑ . Από εκεί και π έρα το κάθ ε επιχειρ ησια κό ,
το κάθε τομ εακό από τις αναφορές του ΟΠΣ αντλεί και έχει τα δικά
του στοιχεία.
Αντίστοιχα τώρα βλέπο υμε ό τι ο ι άλλοι δ είκτες που είναι
υποσύνολο έχο υνε πολύ μικρό τερα μ εγέθη , ο CR 08 που είναι άνω των
54 ετών στην είσο δο , πο λύ μικρότερ α μεγέθ η, ανά φύλο και ανά έτος.
Και το ίδιο και ο C R 09 που ήταν σε ευάλωτη ομάδα κατά την είσοδ ο.
Αυτά από μ ένα.
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Ευχαριστο ύμε πο λύ.
Ενημέρωση σχετικά με τη διαπραγμά τευση της νέας
Προγραμματικής Περιόδο υ 2021 - 20 27 & συν οπτική π αρουσίαση τ ης
1ης εγκυκλ ίου σχεδιασμού 2021 -2 02 7
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Και να κλείσο υμε την πρώτη υποενό τητα του δεύτερο υ μέρο υς μ ε την
κυρία Μ ητσο ύλα και πάλι , για μία
ενημ έρωση για την επόμ εν η
προγραμματική περίοδο .
Κα ΜΗ ΤΣΟΥ ΛΑ:
Ευχαριστώ. Θα πούμε λίγα λόγια για το πολ υετές πλαίσιο,
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περ ίοδο ’21 – ’ 27 και επίσης λίγα
λόγια για τα περιεχόμενα της πρώτης εγκυκλίο υ , πο υ ό πως ήδη είπε ο
κύρι ος Φίρμπας το πρωί, είναι στον αέρα από τις 6 Ιο υνίο υ και στην
ουσία ξεκινά , είναι η αφετηρία για το ξεκί ν ημα της προετοιμασίας της
επόμεν ης προγραμματικής περιόδ ου στην Ελλάδα .
Σχετικά με το π ολυετές δημοσιον ομικό πλαίσιο , ήδη όπως
γνωρίζετε έχ ει ανακοινωθεί από την Ευρ ωπαϊκή Επ ιτροπή ό τι οι
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προτεινόμ εν οι πόρ οι για την πολιτική συν οχής σε επίπ εδο Ευρ ωπαϊκής
Ένωσης ανέρχον ται σε 3 30 δισεκατομ μύρια ευρώ .
Από αυτά το 62 % καταν έμεται στις λιγότερο ανα πτυγμέν ες
Περιφέρ ειες . Το 1 4 περίπου τοις εκα τό στις Περιφέρ εια ς σε μετάβαση
και το υπόλοιπο 11 % στις π ερισσότερ ο ανεπτυγμ ένες Περιφέρ ειες .
Οι πόροι για την Ελλάδ α για την περίοδο ’21 – ’27 α νέρχονται
σε 1 9,2 εκατομμύρια ευρ ώ . Α υξημ ένη κατά ένα δ ισεκατομμύρ ιο 400
χιλιάδες σε σχέση με την περίοδο ’14 – ’20.
Όπως είπε και ο κύριος Σ λόιτερς το πρωί, η διαπραγμ άτευση το υ
πολυετο ύς δημοσιονομικο ύ πλαισίο υ συνεχίζ εται μ ε σχετικά αργό
ρυθμό, εν ώ τα κράτη - μ έρη καλούνται να συν εισφέρο υν μ ε τις
προτάσεις το υς για να μπορέσει να επιτευχθεί συμφωνία εν τός το υ
2020, για το πρώτο εξάμηνο το υ 2 020 προβλέπεται η συμ φωνία για
αυτό το μ έρος .
Όσον αφορά το υς κανονισμ ούς , αυτή η διαπραγμάτευση
εξελίσσεται μ ε πιο εντα τικο ύς ρ υθμο ύς και η οποία θέτει στην ο υσία
στο Γενι κό Κανονισμό και τις κοινές διατάξεις , έχει σημείο αναφοράς
μάλλον 7 Ταμεία επιμερισμ ένη ς δ ιαχείρισης .
Το γνωστό Ταμ είο Συνοχ ής , το Ταμ είο Θά λασσας και Αλιείας ,
το Ε υρωπαϊκό Ταμείο Π εριφερειακής Ανάπτυξης και το Ε υρωπαϊκό
Κοινωνι κό Ταμείο . Συμμ ετέχο υν στο CPR το Ε υρ ωπαϊκό Ταμείο
Ασύλο υ και Μετανάστευσης , το μέσο για τη διαχείριση των συνόρ ων
και των θεωρ ήσεων και το Ταμείο Εσωτερ ικής Ασφάλειας .
Τα οποία μαζί με τ ο Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν
συμπερ ιλαμβάνονται πια στο νέο ΕΣ ΠΑ .
Η πρόταση της επιτροπής συζητείται στο Σ υμβ ούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρ ωπαϊκό Κοιν οβούλιο από τον Ιούνιο
του 2 018. Εν το ύτο ις … τριμ ερ είς διαπραγματεύσεις μεταξύ των
θεσμι κών ο ργάνων ,
του Ε υρωπαϊκού Κ οινοβο υλίου δηλαδ ή ,
το υ
Συμβο υλίου και της Επιτροπής γ ια την επίτευξη της τελικής
συμ φωνίας , δεν έχ ουν ξεκιν ήσει , αλλά αναμένεται να ολοκληρωθο ύν
όπως ήδ η προ ειπώθηκε εντός το υ 2 0 20 , αφο ύ συγ κρο τήθηκε και το ν έο
Ευρωπαϊκό Κοινο β ούλιο.
θέλω να επισημάνω ενδεικτικά δύο - τρία σημεία τα οποία είναι
σημ είο συζ ήτησης και έχο υν σε πρώτη φάση καταλήξει σε σχ έση μ ε το
περιεχόμ ενο των θ εμάτων πο υ σχ ετίζονται με το Γενικό Κανονισμό .
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Αυτά είναι η ευελιξία για την μη κατάρτιση το υ Συμφώνου
Εταιρικής Σχ έσης . Η
διάρκεια του προγραμματισμο ύ , όπο υ
προβλέπεται ένας προγραμματισμός για τα π έντε π ρώτα έτη της
συνο λικής περ ιόδο υ και μ ετά από μία ενδιάμεση αναθεώρηση του 2 025
ο προγραμματισμό ς των άλλων δ ύο ετών .
Κάποια ζητήματα που αφορο ύν τις δράσεις του πο λιτισμού οι
οποίες θα χρημα το δοτο ύνται από όλο υς το υς στόχο υς πο λιτικής και όχ ι
μόνο από τον στόχο 5 που αφο ρά τις ολοκληρωμένες χωρικές
παρεμβάσεις και άλλα .
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ό τι τα ζητήμα τα που αφορούν
τους πόρο υς , στην ουσία τα ποσο στά της κοινο τικής συνδρομ ής , οι
προκαταβολές , η θ εματική συγ κέν τρ ωση το υ ΕΚΠΑ και του ΕΚ Τ και
οι οριζόν τιες αιρ εσιμότητες βρ ίσκον ται σε εκκρεμ ότητα , καθώς δεν
συζ ητιο ύν ται στο κομμάτι που έχ ει να κάνει με τον Γενικό Κανονισμό,
αλλά συζητιο ύνται στο π ο λυετ ές δ ημ οσιονομικ ό πλαίσιο.
Θα πούμε δυο κο υβέντες για τις βασικές διαφο ρές της τρέχουσας
με την επόμεν η προγραμματική περίο δο και θα λ ήξω το πρώτο μέρος .
Στην τρ έχο υσα προγραμματική περ ίοδο έχο υμε έν τεκα θεματικούς
στόχο υς που αφορ ούν τη στρα τηγική 20 20. Ενώ στην περίοδο ’21 –
’27 αυτοί ο ι 11 στόχοι, στην ο υσία ενοποιούν ται στους πέντε στόχο υς
πολιτι κής .
Που αντιστοιχο ύν έτσι τις 60 προ τεραιό τητες της τρέχουσας
προγραμματικής περιόδο υ σε 3 0 ειδ ικο ύς στόχ ους για την επόμ ενη .
Ουσια στική διαφο ρά σε σχ έση μ ε την τρ έχο υσα περίο δο αποτελεί το
γεγονός ότι η χωρ ική ανάπτυξη μετατρέπεται σε ένα διακριτό στόχο
πολιτι κής . Μία Ε υρώπη όπως λέγεται κοντά στο υς πολίτες .
Επίσης σημαντική διαφορά είναι ό τι η… διάσταση της πολιτικής
για τη συν οχή ανέρχεται στο 6% των πόρων το υ Ε ΤΠΑ έναντι του 5%
της τρέχ ουσας προγραμματικής περιό δου .
Επίσης μία πολύ σημαντική διαφορά που έχ ει να κάνει σε σχέση
με την τρ έχουσα περίοδο , είναι το γεγονός ό τι η ενίσχ υση της
θεσμι κής ικανότητας , ο θεματικός στόχος 11 που έχου με
στην
τρέχο υσα προγραμ ματική περίοδο , δ εν αποτελεί πλέον δ ιακριτό στόχ ο ,
αλλά υποστηρ ίζει και μόνο εν μέρ ει το σύν ολο των άλλων , των λο ιπών
στόχ ων πολιτικής
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Επίσης η πο λιτική συν οχής εξα κολο υθεί να επενδ ύει σε ό λες τις
Περιφέρ ειες λαμβάνοντας υπόψη τις τρεις κα τηγορ ίες Π εριφερ ειών .
Με βάση την παρ απάνω κατηγορ ιοποίηση λοιπόν, στην Ελλάδα
οι Περι φέρ ειες Αττικής και του Β ορείου Αιγαίο υ , συμπεριλαμβάνονται
στις
Περ ιφέρειες
σε
μετάβαση ,
με
προτεινόμ ενο
ποσοστό
συγχρ ηματοδ ότησης το 55% .
Ενώ όλες οι υπόλοιπες έντεκα Περιφ έρ ειες στις λιγότερο
ανεπτυγμ ένες
περιφέρειες ,
με
προτεινόμ εν ο
ποσοστό
συγχρ ηματοδ ότησης του 70% .
Επίσης έχ ει ενδια φέρον να σημ ειώσουμε την άμεση διασύνδεση
της πολιτικής της συνοχ ής μ ε το ευρωπαϊκό εξάμ ηνο , πο υ
πραγματοποιείται μέσω των ειδικών συστάσεων για τα κράτη - μέλη
που είναι ένα νέο δ εδομένο για τη χώρα .
Η θεματική συγ κέντρωση παραμέν ει ως υποχρέωση , τόσο στο
ΕΣΠΑ όσο και στο ΕΚ Τ… αλλά με κάποιες αλλαγές σε σχέση με την
τρέχο υσα προγραμματική περίοδο . Mία σημαντική διαφορά είναι η
συγχρ ηματοδ ότησ η των έργων υπό το ν όρο των αναγκαίων όρων .
Όπου αυτοί οι αναγκαίοι όροι ,
τέσσερις γενικ ο ί και 16
θεματι κοί αποτελο ύν συν έχεια των εκ των προτέρ ων αιρεσιμ ο τήτων
που εισήχθ ησαν στην παρούσα προγραμματική περίο δο . Η διαφορά
είναι, η κρίσιμ η διαφορά σε σχ έση με την τρέχουσα προγραμματική
περίοδο, είναι ό τι θα πρέπει πριν ολοκληρωθεί η έγ κριση το υ κάθε
προγράμματος να έχουν εγκριθ εί και να εκπληρ ωθεί όλο ι οι αναγκαίο ι
όροι.
Επίσης είναι σημα ντικό να ειπωθ εί ότι θα πρέπ ει η εκπλήρωση
των όρων αυτών να διασ φαλίζονται καθόλη τη διάρκεια της
προγραμματικής
περιόδου
και
η
Ευρ ωπαϊκή
Επιτροπή
θα
παρακολουθ εί στεν ά αυτή την δέσμευση .
Αυτό το κομμάτι έχει να κάνει μ ε το πρώτο σημ είο που έχ ει να
κάνει με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο . Λίγα λόγια για την
εγκύκλιο σχεδιασμ ού .
Όπως έχει ήδ η ειπ ωθεί , έχ ει διαβιβαστεί στο υς αρμόδιους φορ είς
στις αρχ ές Ιο υνίο υ η εγ κύκλιος για το σχεδιασμό της επόμεν ης
περιόδου και έτσι ξεκινάει η διαδικασία σχεδ ιασμο ύ .
Με βάση το περιεχόμενο της εγ κυκλίο υ , οι αρμόδιο ι φορείς
πολιτι κής, σε εθν ικό και σε π εριφερεια κό επίπεδο , καλο ύνται να
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διατυπώ σουν τις προτάσεις στρατηγικής και τις προτεραιότητές τους
με βάση το υς το μ είς των αρμοδιοτήτων τους, συμπληρώνον τας ένα
συγ κεκριμέν ο δομ ημένο ερω τηματο λόγιο , το οποίο επισυνάπτεται σε
αυτήν την εγ κύκλιο .
Το ευρ ύτερο πλαίσιο προγραμματισμού που αυτή τη στιγμ ή
ισχύει στην Ε λλάδ α και μέσα στο οπ οίο τελικά ό λοι οι φορ είς που θα
εμπλακο ύν στο σχεδιασμό και στη διαμόρφωση των αναπτυξιακών
προτεραιο τήτων της επόμεν ης περιόδ ου , διαμορ φώνον ται στο πλαί σιο
του ό τι έχο υμε το καινο ύργιο βέβαια Κανονιστικό Π λαίσιο για την
περίοδο ’21 – ’27.
Τις θέσεις της χώρας για την πολιτική συνοχ ής . Την έξοδο της
χώρας από τα προγράμματα στήριξης και την είσοδ ό της πια στο θεσμό
του ευρ ωπαϊκο ύ εξαμήνο υ και την δ ιαμόρφωσ η εντός του 2 018 αλλά
και το υ 20 25 , τον countr y spe cif ic reco mmendat ion .
Οι δεσμ εύσεις και οι μνημονιακές υπ οχρεώσεις για τη χ ώρα , που
διατυπώνον ται βέβ αια στα κείμενα α πό τον κανονισμό. Οι βασικές
αρχές για το νέο πολυετές δ ημοσιονομικό πλαίσιο και οι βασικοί
άξονες της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής .
Έτσι βέβαια , παρ άλληλα σε σχέση με το ευρωπαϊκό εξάμ ηνο
υπάρχει και η θέση πρ ότασης της Ε υρωπαϊκής Επιτροπ ής με τις κύρ ιες
κατευθ ύνσεις της χώρας για τη νέα προγραμματική περίοδο , που
περιλαμβάνεται
στο
παράρτημα
Δ
της
έκθεσης
πο υ
ήδ η
δημοσιοποιήθ ηκε για την Ελλάδα στο πλαίσιο το υ ευρωπαϊκο ύ
εξαμήνο υ.
Λίγα λόγια για την οργάνωση και το συντο νισμό το υ
αναπτυξιακο ύ προ γραμματισμο ύ . Ότι όλες οι απαιτούμενες εν έργειες
για την οργάνωση της κα τά ρτισης το υ αναπ τυξια κού πρ ογραμματισμο ύ
για τους αποδέκτες της εγκυκλίο υ , δηλαδ ή τα υπουργεία , την
Αυτοδιοί κηση , το υς κοιν ωνικοοικον ομικο ύ ς εταίρο υς και τα λο ιπά ,
έχουν τα εξής β ήμ ατα .
Σύσταση και ενεργοπο ίηση των οργάνων αναπτυξιακο ύ
σχεδιασμ ού.
Οργάνωση της διαβούλε υσης σε π εριφερεια κό και τομεα κό
επίπεδο και επεξεργασία των προ τάσεων σχ εδιασμο ύ με μελέτες ,
συν έδρια , ημ ερίδ ες και τα λοιπά .
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Και διαμόρφωση και κατάθεση των πρώτων συνοπτικών θέσεων
στη βάση των κα τευθύν σεων του ερωτημα τολογίου , που όπως σας είπα
πριν επισυνάπτεται στο περιεχό μενο της εγ κυκλίου .
Λίγα λόγια για τα όργανα κατάρτισης το υ ΕΣΠΑ και των
επιχειρ ησια κών . Έ χουμε ένα πρώτο θεσμό , ένα πρώτο ό ργανο μάλλον ,
την Επιτροπ ή Σχ εδ ιασμού της πο λιτικής το υ ΕΣΠΑ , πο υ έχει έργο το
συν τονισμ ό της προετο ιμασία ς το υ ΕΣΠΑ και των επιχειρ ησια κών
προγραμμάτων .
Τη Γραμματεία Υποστήριξη Σχεδιασμού το υ ΕΣΠΑ και την
Διυπ ηρεσιακή Γ ρα μματεία Τεχνικής Υποστήριξης , τα ο ποία αποτελούν
όργανα συν τονιστικά και στην ο υσία υποστηρίζουν την αρχική
Επιτροπή Σχ εδιασμ ού.
Επίσης, σημ είο αναφοράς σημαντικό ο ι ομάδες χάραξης
πολιτι κής , όπο υ οργανώνονται είτε στα υπο υρ γεία είτε στις
περιφέρειες , σε συν εργασία με τις επιτελικές δ ομές , όχι σε
συν εργασία , από τις επιτελικές δομ ές του ΕΣΠΑ όπο υ υπάρχουν αυτές .
Τις Διαχειριστικές Αρχές και σκοπό έχουν να διαμορ φώσο υν τις
προτάσεις , ο ι οπο ίες στην ο υσία θ α καταλήξο υν στα επιχειρ ησια κά
προγράμματα που θα υποβληθούν για την επόμεν η περίοδο στην
Ευρωπαϊκή Επιτρο πή .
Λίγα λόγια για τα βασικά ερωτήμ ατα . Δύο ακόμα σημ εία , τα
βασικά ερ ωτήματα που καλο ύνται να απαντήσο υν στην πρώτη φάση οι
φορείς και λίγα ακόμα λόγια για το χρονοδιάγραμμα , το… συνοπτικά
και τελειώνω .
Λοιπόν τα βασικά ερω τήμα τα έχο υν να κάνουν με τη σύν τομ η
περιγραφή της θ έσης το υ τομέα ή της Π εριφέρ ειας στο ευρ ύτερο
εθνικό και ευρωπα ϊκό περιβάλλον .
Τα βασικά προ βλήμα τα εμπόδια ή και α στοχ ίες που
αναδείχθηκαν
κα τά
την
υλοποίηση
των
στόχ ων
και
των
προτεραιο τήτων της στρατηγικής το υ φορέα ή του τομ έα πολιτικής .
Εδώ θα πρέπει να γίνεται και ιδιαίτερη μν εία και αναφορά στις
ΟΧΕ, στα ΤΑ ΠΤΟ Κ και τα λοιπά. Κ ύριες αναπτυξια κές επιλογ ές του
φορέα και ιεράρχησ ή τους. Κ αι επίσης οι ανάγκες χρημα τοδότησης για
την επόμεν η περίο δο .
Το χρονοδιάγραμ μα , όσον α φορά τις απαιτο ύμεν ες ενέργειες
είναι βέβαια εν δεικτικό . Ξεκινάμε μ ε τον Ιο ύνιο το υ 2019 , το μήνα
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που διατρέχ ουμ ε , όπου προωθείται η συγ κρό τηση των ομάδων
σχεδιασμ ού από υπουργεία και περιφέρειες .
Η έκδοση της υπ ουργικής από φασης για τη συγκρ ότηση της
Επιτροπής Σχ εδια σμού της πο λιτικής ΕΣΠΑ και των υποστηρικτικών
γραμματειών, όπως προανέφερα . Κα ι η οριστική διαμ όρφωση από το
Υπουργείο Οικονο μίας και Ανάπτυξης το υ οδ ικο ύ χάρ τη σχεδ ιασμο ύ
και η ενημ έρωσ ή του, η ενημ έρωση για το χάρτη αυτό, σχετικά των
υπηρ εσιών της Επιτροπής .
9 Σεπτεμ βρίο υ έχει οριστεί στο χρονοδιάγραμμα του 2019
προφανώς,
έχει οριστεί στο χρ ονοδιάγραμμα η υποβο λή των
προτάσεων από το υς αρμόδιο υς φορ είς πολιτικής στην ΕΑΣ και σε
συν έχεια της πρώτης εγ κυκλίου με βά ση το ερωτηματολόγιο .
Μεσο λαβεί μ ία άτυπη υποβολή του ΕΣ ΠΑ , δ ιαδικασίες
διαβούλευσης με την Ε υρωπαϊκή Ε πιτροπή , μ ετά απ ό έγκριση το υ
περιεχομ ένο υ το υ , του draf t από το Υ πουργικό Συμβ ούλιο .
Και το Μάρτιο το υ 2020 , ο χρονο προγραμματισμός προβλέπ ει
την επίσημ η υποβ ολή το υ ΕΣΠΑ και έγκρισή του από την Ευρ ωπαϊκή
Επιτροπή μ έσα σε δύο μ ήνες , σε συνέχ εια βέβαια των άτυπων
διαβουλεύσεων πο υ έχο υν προ ηγηθ εί .
Τέλος, έως 30/6 ο υ του 2020 προγραμματίζεται η επίσημη
υποβολή των επιχειρησιακών προγραμμάτων στην Ευρ ωπαϊκή
Επιτροπή, η οπο ία βέβαια θα α κολο υθ ήσει τις όποιες άτυπες
διαβουλεύσεις που θα έχουν γίνει ήδ η με την Επιτροπ ή και όλους τους
εμπλεκόμ ενους φο ρείς .
Σας ευχαριστώ .
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Ευχαριστο ύμε πο λύ την κυρία Μητσο ύλα και πάλι.
Πρόοδος υλοποί ησης έργ ων στο πλαί σιο της εκχώρ ησης πόρων του
Ταμείου Συν οχής
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Να μπούμε τώρα στην τελευταία ενό τητα του δ εύτερο υ μέ ρους, πριν το
κλείσιμ ο της σημ ερινής Επιτροπής. Να καλέσω τον Βασίλη τον
Σταμάτη και τον Λευτέρη το Πα παβασιλόπουλο, τα στελέχ η της
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Μονάδας Α,
για να μας πούνε δ υο λόγια για τα ζητήματα των
εκχω ρήσεων ό σον αφορά τα υγρά και τα στερεά απόβ λητα .
Κος ΣΤΑΜΑΤ ΗΣ:
Καλησπέρα . Θα αλλάξουμ ε λίγο τ ις δ ιαφάνει ες θα πούμ ε πρώτα για τα
απορρίμματα , γιατί εγώ πρέπει να φύγω .
Για την έκδο ση των προσκλήσεων υπήρ χανε δ ύο βασικές
προϋποθέσεις που έπρεπε να πληρούνται , ώστε να εκδοθο ύν οι
προσκλήσεις . Η μία ήταν η άρ ση της αιρεσιμό τητας για τα
απορρίμματα , η οποία ήρθε να εκπληρ ωθεί στο τέλο ς του ’16, τον
Δεκέμβ ριο του 20 16, όπου εγκρίθηκε ο αναθεωρ ημένος ΠΕΣΔΑ. Ο
οποίος είναι σε συμφωνία με το υς στόχο υς και τις κατευθ ύνσεις το υ
εθνικο ύ σχεδιασμ ο ύ για τα απορρίμμ ατα .
Και η δ εύτερ η προ ϋπόθεση ήταν οι πόροι. Το Π ΕΠ έχει περίπου
13 εκα τομμ ύρια από το Π εριφερεια κό Ταμείο Ανάπτυξης , το οποίο
όμως είναι για μικρές και τοπικές δ ράσεις , οπότε ήρ θε η εκχώρ ηση
150 εκα τομμ υρίων από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Τ αμείο Σ υνο χής , το οποίο
αφορά κατηγορία παρέμβασης 18, δηλαδ ή κεντρ ικές , διαδημοτικές
μονάδες .
Αυτό έγιν ε το ν Σ επτέμβρ η το υ ’1 7. Μετά την εκχώρ ηση , δ ύο
μήνες περ ίπου μ ετά την εκχώρ ηση , έγινε η Επιτροπή Π αρακολο ύθησης
του Υ ΜΕΠΕ ΡΑΑ που έγινε η εξειδίκευση και στη συνέχεια η
Υπηρεσία έκανε ένα σχέδιο πρόσκληση ς το οποίο πέρασε από την
Επιτελική δο μή το υ ΥΠ ΕΝ, τον τομέα του περιβάλλον τος, εν συν εχεία
από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τέλος από την Ειδική Υπ ηρ εσία Κρατικών
Ενισχύσεων.
Με αποτέλεσμα πριν ένα χρόνο περίπου να βγάλουμε την
πρόσκληση, η ο ποία είχε τίτλο «Ο λο κλήρωση κα ι συμπ λήρ ωση
υποδομών ο λοκληρωμέν ης διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρ εια
Αττι κής » και η ο ποία είχε το σύν ολο τις εκχ ώρησης και τα 150
εκατομμύρ ια.
Η πρώτη πράξη η οποία εντάχθηκε σε αυτή την πρόσκληση , ήταν
η λειτο υργική ανα βάθμ ιση του εργο στασίο υ μ ηχανικής ανακύκλωσης
στα Άνω Λιό σια . Ο επιλέξιμος προ ϋπολογισμο ύς της είναι γύρω στα
25 εκατομμ ύρια , όπου λίγες μ έρες μετά την έν ταξη είχαμε και την
προέγκρι ση δ ημοπ ράτησης του έργο υ αυτο ύ .

5η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

104

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το έργο αυτό αφορά τόσο την επ εξεργασία των σύμμεικτων
αποβλήτων , τα οπ οία θα ανέρχονται σε 350 χιλιάδες τόνους ετησίως ,
καθώς και μία γραμμή για τα βιοαπό βλητα από διαλογ ή σε π ηγή, από
τους Δήμο υς, η οποία θα είναι 100.0 00 τόνοι ετησίως .
Δηλαδή μι λάμε γ ια μία μονάδα η οποία θα επεξεργάζεται
συνο λικά 450 χιλιάδες τόνο υς ετησίως και είναι σε συμμόρ φωση και
σύμ φωνα με το σχεδιασμό το υ του ΠΕ ΣΔΑ Α ττικής .
Εκτός από αυτή την πράξη , ο Ε ΔΣΝ Α ως μοναδικός δικαιούχ ος
της πρόσκλησης και με τη βο ήθεια τεχνικών συμβο ύλων που
χρηματοδ οτο ύνται από την Υπηρεσία μας, δρομολόγια άλλα τέσσερα
έργα, τα οποία είναι η μ ονάδα επεξεργασίας αποβλήτων και
βιοαποβλήτων στο Γραμματικό.
Είναι η μονάδα επ εξεργασίας βιοαποβλήτων στην Δυτική Αττική
και η ΜΕΑ Σχιστού. Α υτά τα έργ α αυτή τη στιγμ ή τα ωριμάζει,
ετοιμάζον ται οι φ άκελοι έργο υ και ίσως μέχρι το τέλος του ’19 , το
πρώτο από αυτά υπ οβληθ εί για αξιο λό γηση .
Αυτά. Τώρα θα μιλήσει ο συνάδελφος για τα λύματα.
Κος ΠΑΠΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥ ΛΟΣ:
Καλησπέρα και α πό μένα . Περνάμ ε στη δ ιαχείριση λυμά των στην
Περιφέρ εια Αττικής . Εδώ υπάρχει επίσης εκχώρ ηση από τον Οκτώβ ριο
του 2015. Ο ι πόρο ι προέρχονται από το Ταμείο Συνο χής και είναι 23 9
εκατομμύρ ια συν ο λική δ ημόσια δαπάνη.
Αμέσως μετά την απόφαση εκχώρ ησης την υπο υργική του πο σού
αυτο ύ, η Υπηρ εσία μας έβγαλε μία από τις ίσως πρώτες προσκλ ήσεις
της τρέχ ουσας προγραμματικής περιόδου , σε πλήρ η αναγνώριση
βεβαίως της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας το υ θ έματος .
Το οποίο πέραν από την προφαν ή περιβαλλοντική το υ σημασία
και σκοπιμό τητα , υπάρχει και το θ έμα το οικονομικό , δηλαδή της
επιβολής προ στίμ ου στη χώρα, καθώς η Αττική έχει τέσσερις
οικισμούς Β προ τεραιότητας όπως τους λέμ ε , δηλαδή οικισμο ύς μ ε
πληθυσμό άν ω των 15.000 κα τοίκων που πρέπει και ο φείλουν να έχουν
τις σχ ετι κές υποδο μές από το 20 02.
Κατά συνέπεια έχ ει υποβληθεί μετά σ ε συνέχ εια της υπόθεσης
της… 167 του ’14 η σχετική από φαση . Η χ ώρα μας, εκταμιεύει προς
την Ε υρωπαϊκή Επιτροπή το ποσό των 2.400.000 ευρώ α νά εξάμηνο .
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Ειδικά για το υς οικισμο ύς Ρα φήνα , Αρτέμ ιδα και Νέα Μάκρ η ,
της Ανατο λικής Αττικής . Το ποσό αυτό ισοδ υναμεί π ερί που μ ε το 65 66% του συνο λικο ύ προστίμο υ που έχει ε πιβληθεί στη χ ώρα με αφορμ ή
και άλλους ο ικισμ ούς Β και Γ προ τερ αιότητας .
Ας δούμε τα έργα με τίτλο τον οικισμό , τον κύριο οικισμό πο υ
εξυπ ηρετο ύν . Περ νάμε πρώτα στο Μαρκόπουλο , επίσης οικισμός Β
προτεραιό τητας εδώ . Στην περίπτωση το υ Μαρκ οπ ούλου το έργο
αναβάθμισης
κα ι
επαναλειτο υργ ίας
ουσια στικά
το υ
ΚΕ Λ
χρηματοδ οτήθηκε από το ΠΕΠ Α ττικής ,
την περίοδ ο ’07 – ’13 .
Βρίσκεται αυτή τη στιγμ ή σε λειτουργ ία .
Επιπλέον έχο υν ο λοκληρωθεί η ερ γολαβία της Β φάσης του
εσω τερι κο ύ δικτύο υ Καλυβίων και Κ ουβαρά . Συν επώς στην τρ έχουσα
κατάσταση , στην υφιστάμεν η κατάσταση το έργο εκεί εξυπηρ ετεί
πλήρως τους ο ικισμούς α υτο ύς κα ι έτσι είναι σύμ φων ο μ ε το υς
περιβαλλοντικο ύς όρους .
Στην υπηρ εσία μα ς και με αφορμ ή την πρώτη π ρόσκληση, αυτή
που είπαμε των λ υμάτων, έχ ει ενταχ θεί ένα ποσό 2 8,5 εκατομμυρ ίων
ευρ ώ, το οποίο αφορά το άλλο κομμ άτι , το παραλιακό κομμάτι το υ
agglo merati on το υ Μαρκ οπούλου, π ου είναι το Πόρ το Ράφτη και
αφορά σε εσωτερικό δίκτυο και αγωγο ύς μεταφοράς προ ς το ΚΕ Λ.
Εδώ είμαστε στην φάση όπο υ έχει συμβασιοποιηθ εί το έργο των
αντλιο στασίων . Εν ώ τα δίκτυα αναμ ένεται να δημ οπρατηθο ύν άμεσα .
Καθώς επίσης και η επέκταση του Κ ΕΛ του υφιστάμενο υ με
δυναμικό τητα από 20.000 , σε 40 .000 ισοδύναμο υς.
Συνεπώς τα πράγμ α τα έχο υν δρ ομολογηθεί στο Μαρκό πουλο . Ο
Δήμ ος Μαρκοπο ύλου καλύπτει τις υποχρεώσεις της εθνικής και
κοινο τικής νομοθ εσίας , σε ό, τι α φορά την αποχέτευση και την
επεξεργασία λυμάτων .
Περνάμε στο Κ ορ ωπί , επίσης οικισμός Β προ τεραιό τητας και
εδώ. Το έργο της π ροηγούμ ενης πρ ογραμματικής περιόδου , περίοδο
’07 – ’13 … στην τρέχ ουσα περίοδο .
Επίσης εν ταγμένο στην
πρόσκληση την πρώτη που είπαμε της εκχώρησης .
Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμ ή στην Β φάση η οποία εντάχθηκε
λοιπόν τον Δεκέμβ ριο του 2 016 όπως είπαμε , ως συστηματοποιημέν η
και μεγάλο έργο βεβαίως. Μ ε τις σχετικές αποφά σεις ,
β λέπετε
εγκρι τικές του ’ 14 και το υ ’16 .
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Αυτή τη στιγμή το έργο έχει υλοποιηθεί σε ένα ποσοστό περίπου
88% οικονομ ικο ύ και φυσικο ύ αντικειμ ένου . Η
κατασκευή του
αναμένεται να περατωθεί το τρίτο τρίμ ηνο του ’2 0, ενώ με τη
δοκιμαστική λειτο υργία πλέον , θα πάμε σε έναν ορ ίζοντα τρίτου
τριμήν ου το υ ’21.
Υπάρχει μία σχετική φωτογραφία το υ ΚΕ Λ στη φάση κατασκευής
τώρα. Να πο ύμε και να θυμ ίσο υμε ότι στο ΚΕ Λ α υτό, πέραν το υ
Κορωπίου , που είν αι οικ ισμός Β προτεραιότητας , θα κατευθ υνθούν κα ι
τα λύματα από τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης των οικισμών
Παιανίας και Γλυκών Νερών , οικισμοί Γ προτεραιότητας , επίσης με
υποχρέω ση κο ινοτική να γίνο υν εκεί τα έργα .
Και με εργολαβίες , οι οποίες είναι σε εξέλιξ η, προσφάτως πολύ
των Γλυκών Νερών και της Παιανίας .
Και θα περάσουμ ε τώρα στα επόμ ενα 2 , Νέα Μά κρη και Ραφήνα ,
τα οποία βεβαίως είναι και μεγάλα αλλά είναι και εμ βλημα τικά . Εδώ
πέρα έχο υμε την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από το
2017 για τη Ν έα Μ άκρη.
Το agglo merat ion εδώ είναι Ν έα Μάκρη και Μαραθώνας που θα
εξυπ ηρετηθεί . Η
Νέα Μάκρ η Β προτεραιό τητα , Μαραθώνας Γ
προτεραιό τητα . Δικαιούχ ος εδώ η ΕΥΔΑ Π . Η οριστική μ ελέτη του
έργου χ ρημα τοδοτείται στο π λαίσιο της πρό σκλησης εκχ ώρησης σε
άλλο MI S και είναι η μελέτη των έργ ων .
Υπάρχει εδώ , όπως θα πούμε αργότερα και στην περίπ τωση της
Ραφήνας , η συν εργ ασία μας η οποία έχει ζητηθ εί βεβαίως και είναι σε
εξέλιξη το υλάχιστον ενάμιση χρόνο τώρα με την ομά δα Jaspers που
είναι ο Τ εχνικός Σ ύμβο υλος της Ε υρ ωπαϊκής Έν ωσης και ουσια στικά
συνδράμει στην προετο ιμασία και προέλεγχ ο , ώστε να έχουμ ε μία
ομαλή εξέλιξη στο φάκελο μ εγάλο υ έρ γου .
Έχουμ ε τα κτικό τατ ες συναντήσεις , έχ ουμε συνεχ ή επαφή . Έχο υν
ζητηθεί πο λλά στο ιχεία από την ο μάδα Jaspers στον τομέα αυτό κ αι
στο ένα έργο και στο άλλο . Και α υτός είναι και έν ας ενδεχ ομέν ως
λόγος πο υ υπάρχει μία μικρή καθ υστέρηση στην ολοκλήρωση της
διαδικασίας .
Καθότι συχνά έχουμε κληθεί να υποβάλουμ ε κα ι σχεδόν
προκαταρκτικές μελέτες από αυτόν . Τ ον Ιανουάριο το υ 2019 η ΕΥ ΔΑ Π
υπέβαλε την αίτηση χρ ηματοδό τησης για το συγκεκριμέν ο έργο .
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Η επιλέξιμ η δημ όσια δαπάνη είναι στα 100 εκατομμύρια και τις
επόμενες μέρ ες εκτιμάται ότι επίκειται η έν ταξη στο πρόγραμμα και
θέλο υμε να πιστεύουμε για δ ημοπ ράτηση κάποιων από τα κύρια
κατασκε υαστικά έρ γα , μέχρι το τέλος του ’19.
Κοινά με τη Ραφήνα και την Αρτέμιδα σε ό,τι αφορά την ομάδα
Jaspers, όπως τα είπαμε και για τον Μαραθώνα . Και εκεί συν εχή ς
συν εργασία και επ εξεργασία και ολο κλήρωση ουσιαστικά το υ π λήρ ους
φακέλο υ σκοπιμό τητας μ ε ό λα του τα παραρτήματα πο υ συνοδ εύει την
το φά κελο μ εγάλο υ έργου .
Στη Ραφήνα είχαμε πιο πρό σφα τα την ΑΕ ΠΟ, το 2018 το ν
Οκτώβριο, Οπό τε έκλεισε και το θέμα της περιβαλλον τικής
αδειοδότησης το υ έργου . Και εδώ ο ι οριστικές μελέτες ολοκληρωμ ένες
και η προμ ελέτη , σε συνέχ εια της έγ κρισης της ΑΕΠΟ.
Και εδώ πάλι τον Ιανουάριο η ΕΥ ΔΑΠ ως μοναδική δ ικαιούχος
έχει υποβάλει αίτηση στο πρόγραμμα μας. Είναι σε φάση αξιολόγησης .
Η επιλέξιμη δ ημόσια δαπάνη περί τα 212 εκα τομμύρια ευρώ , που πάλι
βλέπο υμε να επίκειται η έντ αξη τις πρ οσεχ είς μέρ ες .
Και πάλι ευελπιστούμε ό τι μέχρ ι το τέλος το υ ’19 θα έχουμε και
εδώ κάποια διαδικασία δημοπράτησης κάποιου υποέργο υ .
Και κλείνο υμ ε μ ε την περίπ τωση της Παλλήνης , το υ Δήμ ου
Παλλήνης , ο οποίος έχει ο υσιαστικά τρεις οικισμο ύς που εμ πίπτο υν
στο Κ οινοτικό Δίκαιο και έχο υν απαίτηση έργο υ. Είναι ο Γέρα κας , η
Παλλήνη και η Αν θούσα .
Τους χαρα κτηρίζο υμε οικισμο ύς Α προτεραιό τητας διότι όπως
βλέπετε και στη φωτογραφία αποδέκτης των λυμάτων είναι το ΚΕΛ
Ψυττάλειας με βάση την τελευτα ία επικ αιροποιημ ένη απόφαση
έκδο σης π εριβαλλο ντικών όρων για την Ψυττάλεια .
Το έργο ήταν β εβαίως ώριμο . Υπο βλήθ ηκε από την ΕΥΔΑ Π ,
επίσης μοναδικό δ ικαιούχο εδώ , τον Μάρτιο το υ ’18 στην πρόσκλησή
μας, αξιολογήθ ηκε και εντάχθηκε σα ν χθες , πέρυσι και είχε επιλέξιμ η
δημόσια δαπάνη 46.700.000 ευρ ώ, ήταν ένα παρ ’ ολίγο ν μεγάλο έργο
και αυτό, με την έν νοια το υ Κανονισμ ού.
Κατά συν έπεια πρ οχώρησε και αυτό το έργο , δ ημοπ ρατήθ ηκε
στις 17 Δεκεμβρίο υ το υ ’18 και αναμ ένεται η συμβα σιο ποίηση το υ έως
το τέλος του έτο υς . Και έτσι κλείνει και εδώ μία υποχρέωση τριών
οικισμών στο ν Δήμ ο Παλλήν ης .
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Τα απορρίμματα τα είπαμε , αυτά. Ευχαριστο ύμε θ ερμά .
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Ευχαριστο ύμε πολύ . Συνεχίζουμ ε με ένα μικρό βίντεο σχετικά με τη
λει το υργία των Κέντρων Κο ινότητας .
ΠΡΟΒΟΛ Η ΒΙΝ Τ ΕΟ
Ενημέρωση σχετικά με το Σύ μφων ο Ακεραιότ ητας
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Πάμε λοιπόν και στην τελευταία παρουσία ση της σημερ ινής ημ έρας . Ο
κύρι ος Στεφάνο υ δυο λόγια για το Σύμφωνο Α κεραιότητας και την
εμπλο κή της Υπηρ εσίας μας σε αυτό.
Κος ΣΤΕΦΑΝΟΥ :
Καλησπέρα και από μέ να. Θα μιλήσω όσο πιο σύν τομ α γίνεται για το
Σύμφωνο Ακεραιό τητας , ένα πιλοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ε λλάδ α σε ενταγμέν ο
έργο το υ Π ΕΠ ’14 – ’20.
Το έργο είναι η κατασκευή δικτύο υ ομβρίων σε περ ιοχές τ ων
Δήμ ου Νίκαιας , Α γίου Ιωάνν η Ρέντη και Μο σχάτο υ – Τ αύρου.
Για να δούμε όμ ως πώς φτάσαμε να μιλάμε για το Σύμφωνο
Ακεραιό τητας . Εκτιμάται ότι οι δημόσιες συμβάσεις , οι ετήσιες
δημόσιες συμβάσεις παγκοσμίως ανέρ χ ονται στα 9,5 τρι σεκα τομμ ύρια
εκ των οποίων τα 2,1 τρισ. είναι δαπάνες δημοσίων συμβάσεων στην
Ευρωπαϊκή Έν ωση .
Ειδικό τερα Λοιπ όν για την Ευρωπαϊκή Ένωση , στα 2,1
τρισεκα τομμ ύρια ευρ ώ δαπάνες δημοσίων συμβάσεων . Εκτιμάται η
διαφορά στην Ε υρ ωπαϊκή Έν ωση στα 120 δισεκατο μμύρ ια το έτος . Εκ
των οποίων τα πέν τε δισεκα τομμ ύρια αφορούν τις δημό σιες συμβάσεις .
Τα στοιχ εία είναι από το Rand E urop e.
Να μιλήσο υμ ε για την Ε λλάδα λίγο . Από τον δείκτη α ντίληψης
για τη διαφθορά , της διεθνο ύς διαφάνειας . Ο συγκεκρ ιμένος δείκτης ,
ο οποίος κατατάσσει την Ελλάδα στην 67 η θέση σε σύνο λο 180 , με
πρώτη ν ομίζω τη Δανία με 88 βαθμο ύς . Η Ελλάδα έχει 6 7 .
Κος............... ..:
(Εκτός μικρ οφών ο υ)
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Κος ΣΤΕΦΑΝΟΥ :
Ορίστε;
Κος............... ..:
(Εκτός μικρ οφών ο υ)
Κος ΣΤΕΦΑΝΟΥ :
Ναι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα είναι προτελευταία , νομίζω η
Βουλγαρία μας περνά ει, τελευταία είναι η Βουλγαρία . Κοντά όμως,
είμαστε πολύ κοντά .
Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο Σ ύμ φωνο Ακεραιό τητας ένα εργαλείο
που εισήγαγε η Διεθνής Διαφάν εια στα μέσα της δεκαετίας του ’90 για
την καταπολέμηση της διαφθο ράς . Έχει υλοποιηθεί σε περισσό τερ ες
από 18 χώρες στην Ευρώπ η ,
Ασία , Λατινική Αμερ ική , αναφέρω
ενδει κτι κά Γερμ ανία , Ιταλία , Ο υγγαρία , Λετονία , Βουλγαρία ,
Αργεντιν ή, Παναμ ά , Μεξικό και λο ιπά .
Σε περισσό τερ ες από 300 ξεχωριστές περιπτώσεις συμβάσεις.
Βασίζεται σε μία κοινή συμ φωνία , σύμβαση μ εταξύ της Αναθέτο υσας
Αρχής και των υποψηφίων αναδόχ ων , με την οποία δεσμεύονται
οικειοθελώς ,
α φενός να απέχο υν από φαινόμεν α δωροδοκίας ,
συμ φωνιών κάτω από το τραπέζι που λέ με, εκβιασμών και άλλων
πρακτικών διαφθ οράς , καθ’ όλη τη διάρ κεια δ ιεξαγωγής το υ
διαγωνισμο ύ και της εκτέλεσης της σύμβασης .
Και αφετέρ ου να συμ βάλο υν στη διεξαγωγή μιας δ ιαφανούς
διαγωνιστικής διαδικασίας . Στην κοιν ή αυτή συμφωνία συμμ ετέχει μί α
οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών , έχοντας το ρόλο του
ανεξάρτητο υ παρατηρ ητή ,
για την τήρηση των δεσμεύσεων από
συμβα λλόμ ενα μέρ η .
Η Αναθέτο υσα Αρ χή δεσμ εύεται να εξασφα λίσει πρόσβαση στον
ανεξάρτητο παρα τηρ ητή σε έγγραφα και διαδικασίες κα τά την
προετοιμα σία και τη διαδικα σία διεξαγωγής το υ διαγ ωνισμο ύ , α λλά
και κατά την εκτέλεση της σύμβασης .
Οι οικονομικοί φο ρείς , οι υποψ ήφιοι ανάδοχοι , προσχωρώντας
στο
Σ ύμφων ο
Ακεραιό τητας,
δ εσμεύον ται
να
ακολο υθήσουν
κανονισμο ύς και διαδικασίες , σύμφων α με την επιχ ειρ ημ ατική ηθική .
Να μην παραβιάζουν τις αρχ ές δικαί ο υ, του αν ταγωνισμ ού και να
διασφαλίζο υν στον ανεξάρτητο παρατηρητή πρόσβα ση σε έγγραφα και

5η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

110

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

πληρο φορίες που συνδ έονται με τη συμμ ετο χή το υς στη διαγωνιστική
διαδικασία .
Βασικοί στόχοι του Σ υμ φώνο υ Α κεραιότητας είναι η πρόληψ η
της
διαφθοράς,
παρατυπιών ,
παραλείψεων
ή
φαινομέν ων
κακοδιαχ είρισης στις δημ όσιες συμβ άσεις .
Η ευαισθ ητοποίησ η των πολιτών και η ενθάρρ υνση της
συμμ ετο χής το υς στην παρακολο ύθ ηση της υλοποίησης των δ ημο σίων
συμβάσεων , αυτό είναι και μία καινοτομία δ ηλαδ ή της Διεθνο ύς
Διαφάνειας και του Σ υμ φώνο υ Ακεραιό τητας πο υ θέλουμε να
ευαισθ ητοποιήσο υμε το υς πολίτες .
Η δημιουργία συνθ ηκών για υγιή ανταγωνισμό και ίσες ευκαιρίες
πρόσβασης για ό λες τις επιχειρήσεις . Η προώθηση της επιχειρημα τικής
ακεραιό τητας και ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ της δημό σιας
διοίκησης και των επιχειρ ήσεων .
Πλεον εκτήματα
του
Σ υμφώνο υ
Ακεραιό τητας,
είναι
η
αναγνώριση και ο έγκαιρος εν τοπισμός ευάλωτων στη διαφθο ρά η
κακοδιαχ είριση διαδικασιών . Έχ ουν δηλαδ ή έναν αν … κοντρ όλ έλεγχ ο
σε αντίθ εση μ ε τον … έλεγχο πο υ γίν εται π.χ. από την Ε ΔΕΛ.
Η ενίσχ υση της εμ πιστοσύν ης σε δ ημ όσιο υς φορ είς , η β ελτίωση
της α ξιοπιστίας της Αναθέτο υσας Αρ χής. Ενθάρρ υνση της συμμ ετοχ ής
των φορέων της κοινωνίας των πο λιτών και ενίσχ υση της κοινωνικής
λογοδοσίας .
Η ανάδειξη μ έσω της λευκής λ ίστας των εταιρ ειών που
υποστηρίζο υν την προώθηση της εταιρικής υπ ευθυνότητας , της
ακεραιό τητας ενισχύοντας την επιχειρηματική ηθική .
Οι οικονομικοί φο ρείς , οι εταιρίες δηλαδ ή προσβλέπο υν μέσω
της εγγραφή το υς στη λευκή λίστα ν α ενισχ ύσο υν τη φήμ η τους προς
το ευρύ κοινό και τους δ ημόσιους φορείς , καλλιεργώντας μία σχέση
αξιοπιστίας και εμ πιστοσύν ης .
Και τέλος είναι η προ σφορά τεχνογνωσίας και έγκυρο υ
δοκιμασμ ένο υ και αποτελεσματικό ερ γαλείο υ.
Η Διεθνής Δια φάνεια λοιπόν και η Γενική Διεύθυν ση
Περιφερ ειακής Πο λιτικής και αστικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ξεκίν ησαν αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα INTEG RITY PACTS Civil Control Mec hanis ms f or Saf eguarding EU f unds, Phase 2, με
στόχο την προώθηση καθαρών διαδικασιών στη διάθεση και
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αξιοποίηση των κονδυλίων από τα ευρ ωπαϊκά και επενδυτικά
διαρθρωτικά ταμεία .
Εφαρμόζεται σε 1 1 κράτη – μ έλη, σε 17 έργα , με συν ολικό
προϋπολογισμό 92 0 εκα τομμ ύρια ευρώ. Η χρ ηματοδ ότηση ανέρχ εται
στα 7,2 εκα τομμ ύρια ευρ ώ από την Ε υρωπαϊκή Επιτροπή και
συμμ ετέχο υν , το παρακολουθο ύ ν 1 5 φορ είς εκτός δ ηλαδ ή από τη
Διεθν ή Διαφάνεια , που έχο υν το ρό λο του αν εξάρτητου π αρα τηρ ητή.
Η Ελλάδα Λοιπόν συμμετέχει για πρώτη φορά στο σύμ φωνο
ακεραιό τητας με το σημαντικό αντιπλημμ υρικό έργο που είναι
ενταγμένο στο επιχειρησιακό πρό γραμμα «Α ΤΤΙΚΗ » ’14 – ’20 .
Κατασκευή δικτύο υ ομβρίων σε περιοχές τ ων Δήμ ων Ν ίκαιας - Αγίο υ
Ιωάννη Ρέντη και Ταύρου – Μο σχάτο υ.
Η περιοχ ή το υ έργ ου αν ήκει στις χαρ τογραφημέν ες ζών ες υψ ηλού
κινδύν ου πλημμ ύρ ας , σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογ ής της οδ ηγίας
2007 60 το υ Ευρωπαϊκού Κ οινοβο υλίου.
Προκαταρ κτική α ξιολόγ ηση κινδύν ων πλημμ ύρας , είναι της
Ειδικής Γραμματείας Υδάτων το Δεκέμβριο το υ 201 2 . Στο παρελθόν
έχει δ ώσει πληθώρ α σημαντικών πλημμυρικών συμβάν των . Νομίζω ότι
τα τελευταία 10 0 χρόνια πέντε απ ό τις 54 μεγά λες π λημμ ύρες στο
Δήμ ο Μο σχάτο υ - Ταύρου και δύο στο Δήμ ο Νίκαιας - Αγίου Ιωάνν η
Ρέντη.
Το έργο αυτό περιλαμβάνεται στα έρ γα πρώτης προτερ αιότητας
προς χρηματοδό τηση από το ΠΕΠ Αττικής . Σύμ φωνα με τη μελέτη
ιεράρχησης και προτεραιοπο ίησης των έργων αντιπλημμ υρ ικής
προστασίας της Α ττικής .
Το δίκτυο των αγωγών ομβρίων που θα κατασκευαστεί έχει
περίπου συνο λικό μήκος 7,1 χιλιό μετρα και θα περιλαμβάνει και
εννοεί ται φρ εάτια υδροσυλλογ ής , επίσκεψ ης, συμβο λής και πτώσης .
Ο προϋπο λογισμός το υ έργου ήταν 12,2 εκατομμ ύρ ια ευρ ώ , μ ε
τον ω φελούμενο π ληθ υσμό να αν έρχεται περίπου στις 3 0.000.
Εδώ στο χάρτη , φαίνεται ό λα τα έργα του ΠΕΠ Α ττικής και
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα που φαίνεται και όπως είπαν και
οι συνάδ ελφοί μο υ νωρίτερα .
Η περιοχή κατασκευής του έργου φαίνεται με μπ λε κύκλο ,
καλύτερα θα το δούμε στην επόμ ενη διαφάν εια , όπ ου μ ε κόκκινο
χρώμα φαίνεται το δίκτυο των αγωγών που θα κατασκευα στεί .
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Με το βεραμάν χρ ώμα , μπλε β εραμάν διακρίνονται τα όρια των
λεκανών απορροής των βα σικών συλλεκτήρ ων . Ο όγκος των ορίων της
εξυπ ηρετο ύμεν ες περιοχ ής λεκάν η απορροής , αποχετευόμ εν η έκταση
είναι περίπου στα 1.800 στρέμμα τα και διοχετεύεται από δύο
υποδίκτυα πο υ α πορρέουν σε δ ύο ανεξάρτητους συλλ εκτήρ ιους
κλάδο υς, Σ 1 και Σ2, ο βορ ειότερος, κα ταλήγ οντα ς στο φυσικό
αποδέκτη, πο υ είνα ι ο Κηφισός .
Λίγα λόγια για το χρονοδιάγραμμα το υ έργο υ . Η έν ταξη έγινε τον
Μάρτιο το υ ’18, η υπογραφή το υ Συμφώνο υ Α κεραιότητας ένα μήνα
μετά τον Απρίλιο . Η προκήρυξη δ ημο σ ιεύτηκε τον Ιο υλίου του ’18 και
η σύμβαση υπογράφτηκε το Μάρτιο του ’19.
Η Διεθν ής Δια φάνεια, ως ανεξάρτητος παρατηρητής , το ρόλο
αυτό έχ ει αναλάβει η Διεθνής Δια φάνεια Ελλάδας , στο ρόλο του
ανεξάρτητο υ
παρατηρ ητή .
Θα
παρακολο υθήσει
ολόκληρη
τη
διαδικασία διεξαγ ωγής του διαγων ισμού και εκτέλεση της σύμβασης
και κατα σκευής το υ έργο υ.
Θα αξιολογήσει υποβάλλον τας τυχό ν παρατηρήσεις της επί της
συμμόρ φωσης των συμβα λλομ ένων ή τυχόν παραβίαση εκ μ έρους το υς
του θ εσμικο ύ πλαισίο υ και των γ ενικών αρχών , συν τάσσον τας και
δημοσιοποιών τας
εκθ έσεις
επί
των
αποτελεσμάτων
της
παρακολούθ ησης.
Τα πορίσματα του ανεξάρτητο υ παρατηρ ητή π εριλαμβάν ονται και
δημοσιεύονται σε τακτικές εκθέσεις που συν τάσσει , οι οποίες είναι
προσβάσιμες στο ευρ ύ κοινό μέσω της ανάρτησ ής το υς στον
ιστό τοπο… πο υ είν αι της Διεθνούς Διαφάνειας αλλά και στον ιστότοπο
της Π ερι φέρ ειας Α ττικής καθώς και τον ιστότοπο της Διαχειριστικής .
Με α υτό τον τρό πο ενισχ ύον τας τη δ ημόσια πρό σβ αση στην
πληρο φορία και την ενημ έρωση γ ύρω από την εξέλιξη το υ έργο υ .
Η ένταξη στο Σύμφωνο Α κεραιό τητας πραγματοποιείται με την
υποβολή της δήλωσης προσχ ώρησης των οικονομ ικών φορέων , των
αναδόχων δηλαδ ή και είναι ο ικειοθελής.
Με τη λευκή λίστα που εφαρμόζεται στο Σ ύμ φωνο Α κεραιότητας
δίνεται η δ υνατό τητα στους πολίτες και σε κάθε ενδιαφερόμ ενο να
παρακολουθ εί κατά πόσο οι συμμετέχοντες τηρ ο ύν τις δεσμ εύσεις πο υ
έχουν αναλάβει α πό το Σ ύμ φωνο Α κεραιό τητας , συμ βάλλον τας έτσι
στην ενί σχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας .
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Με αυτό τον τρόπο αναδεικν ύονται οι εταιρείες που
υποστηρίζο υν την προώθηση της εταιρικής υπ ευθυνότητας , της
ακεραιό τητας , ενισχύον τας την επιχ ειρημα τική ηθική . Οι οικονομικοί
φορείς, οι εταιρ είες δηλαδή, προσβ λέπο υν μέσω της εγγραφής στη
λευκή λί στα την εν ίσχυση της φήμ ης τους προς το ευρ ύ κοινό και το υς
δημόσιους
φορείς ,
καλλιεργώντα ς
σχέσεις
αξιοπιστίας
και
εμπιστοσύνης .
Και κλείνον τας την παρουσίαση μου , μιας και μπαίνουμε πλέον
στην καρδιά το υ καλο καιριο ύ , από τη λευκή λίστα του Σ υμφώνο υ
Ακεραιό τητας θα ήθελα να περά σουμε στο λευκό μον αδικό τοπίο το υ
τόπου μ ου και να σας ευχαριστήσω πο λύ για την προ σοχ ή σας.
Καλό κα λοκαίρι, σας ευχαριστώ. Αν θέλετε δ ιευκρ ινίσεις, είναι
το Σαρακήνικο στη Μήλο.
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Έχετε ανοιχ τή πρό σκληση από τον Φ ραγκίσκο.
Κος ΣΤΑΜΑΤ ΗΣ:
Ναι βεβαίως.
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Πάμε λοιπόν στο κομμάτι της συζ ήτησης παρεμβάσεων. Παρακαλώ
ποιο μέλος της Επιτρο πής θέλει να κάνει κάποια τοποθ έτηση , κάποια
παρέμβαση. Έχ ει το λόγο . Μάγια σε βλέπω έτο ιμη.
Παρακαλώ κυρ ία Π απαρίζου.
Κα ΠΑ ΠΑΡΙ ΖΟ Υ:
Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την ωρ αία διοργάνωση .
Εγώ ένα πράγμα θα ήθελα να αναφέρω και μάλιστα ήθελα να ζητήσω
να μπει προς ψήφιση στην Επιτροπή. Ότι για το έργο το εκπαιδ ευτικ ό
με δι καιούχους των 8 εκατο μμυρίων , με τη δράση μ ε δ ικαιούχους τα
Νομικά Πρό σωπα Δημο σίο υ Δικαίο υ, εφό σον αφορ ά επιχειρήσεις ,
πιστεύω ό τι θα μπο ρούσαν …
Κος............... ..:
(Εκτός μικρ οφών ο υ)
Κα ΠΑ ΠΑΡΙ ΖΟ Υ:
Για της καταρ τίσεις μάλιστα. Ό τι θ α μπορούσαν να είναι δικαιούχοι
και σύνδεσμοι επιχειρήσεων , οι οποίοι έχο υν την επιχειρ ησια κή
ικανότητα για μία τέτοια δραστηριό τητα και οι οποίο ι μπορούν να
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αποδείξουν αν τίστοιχη εμπειρία σε έρ γα το υ ίδιο υ οικονομικο ύ και
φυσικο ύ αν τικειμένου και τα λοιπά και τα λοιπά .
Πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο και για τη δράση . Κ αι επειδή
κάποια πράγματα είναι εξειδικευμ έν α όσον αφορά εμάς και τις
τεχνο λογίες Πληρ οφορικής και Επικοινωνιών , πιστεύω ό τι έχο υμε
καλύτερη δυνα τότητα σε α υτό το συγ κεκριμ ένο α ντικείμεν ο να
δραστηριοποιηθ ούμε.
Όπως
ίσως
και
κάποιοι
άλλοι
σύνδεσμοι
οι
οποίοι
δραστηριοποιο ύντα ι σε μία από τις εννέα δραστηριό τητες , το μείς
δραστηριότητας της χώρας .
Ευχαριστώ.
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Ωραία, κα ταγράφηκε η παρατήρ ησή σας. Την έχετε κάνει και στον
Δίαυλο; Όχ ι, την π ερνάμε στα συμπερ άσματα.
Κάποια άλλη πα ρατήρ ηση, κάποια τοποθέτηση, πα ρέμβαση;
Έχουμ ε κά τι συνάδ ελφοι από την Ε υρ ωπαϊκή Επιτροπή;
Ναι, Γιώργ ο, έλα.
Κος............... ..:
Καλησπέρα σα ς, o Γιώργος … από την D G R EGIO. Δ ύο σημεία θέλω
να θίξω, το ένα είν αι για τα ΠΕΣ ΔΑ. Όπως ξέρ ετε μπορεί να ξέρ ετε, η
Ελλάδα έχει ήδ η π ληρ ώσει 80 εκα τομ μύρια ευρώ λόγω των προστίμων ,
για την κακή διαχείριση των στερεών αποβλήτων .
Και είναι πολύ σημαντικό να μπορέσ ο υν να επιτευχθούν οι
στόχο ι του ΠΕΣ ΔΑ, όσο το δ υνατό ν νωρίτερα, δ ιότι το 2 020 είναι η
τελευταία δ ιορία , ούτως ώστε η ανα κύκλωση να είναι στο 50%. Και
αυτή τη στιγμ ή είν αι στο 1 7% και υπ άρχει κάποιος κίνδ υνος .
Ταυτόχρ ονα αυτά τα ΠΕΣΔΑ θα πρέπει να αναθεωρηθούν μέχρι
τον Ιο ύλιο το υ 2 02 0 , δεδομ ένο υ ότι η οδηγία των στερ εών αποβλήτων
έχει α λλάξει και μέχρι το 2035 θα πρέπει η ανακύκλωση να ανέβ ει
μέχρι και 65% .
Επομένως απέχο υμ ε πολύ από αυτό και ένα βήμα προς την ορθή
κατεύθ υνση είναι η χωρ ιστή δια λογή των βιοαποβ λήτων . Επομένως η
εγκατάσταση των καφέ κάδων, ως μ ία λύση πο υ είναι στη σκέψ η της
Περιφέρ ειας .
Και ένα άλλο θέμ α είναι η άμ εση εγκατάστα ση των π ράσινων
σημ είων και σε α υτό πρ έπει να λυθ εί των κρατικών ενισχύσεων πο υ
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εμποδίζει αυτή την κα τάστα ση, ό σο το δυνατόν νωρ ίτερ α . Αυτά για τα
ΠΕΣΔΑ.
Το δεύτερ ο θέμα είναι βλέπο υμε στον άξονα 4 ότι η Ελλάδα
χάνει το αποθεμα τικό και είναι κρίμ α μία χώρα με τερ άστιες ανάγκες
εξοι κονόμ ησης εν έργειας να μην έχει κάνει καμία υλοποίηση στον
τομέα των αναν εώσιμων πηγ ών εν έργ ειας .
Από ό,τι γν ωρίζω υπάρχει μία πρό σκληση στους Δήμους για
αναβάθμιση δημο σίων κτιρίων και θα ήταν καλό οι Δήμοι να
ενεργοποιηθούν επίσης γρήγορα , για να μπορέσουν ν α υλοποιήσο υν
αυτά τα έργα .
Ευχαριστώ.
Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Ευχαριστο ύμε πολ ύ Γιώργο. Ήδ η τα ζητήμα τα υγρών και στερεών
αποβλήτων τα συζητήσαμε αρκετά διεξοδικά χθες. Ό σον αφορά το
κομμάτι των παρεμβάσεων εν εργεια κής εξοικονόμ ησης, είχαμε κάνει
ημερί δα στο χευμέν η.
Φωνάξαμε το υς Δήμο υς, δ υστυχώς δεν υπ ήρχε μεγάλο
ενδιαφέρον, πέσαμ ε και σε μία προεκλογική περίοδο. Η πρόσκλησή
μας είναι ανοιχ τή μέχρι αρχές το υ 2020. Θ έλω να πιστεύω ό τι από
Σεπτέμβ ριο θα έχο υμε π εραιτέρω αναθέρμανση το υ ενδ ιαφέρον τος.
Αν δεν έχο υμε κάποια άλλη παρέμβαση. Ναι, παρακαλώ, ο
κύρι ος Συρ ιόπουλο ς.
Κος ΣΥΡΙΟΠΟ ΥΛΟΣ:
Καλησπέρα σας, είμαι ο Παναγιώτης Συριόπο υλος, εκπροσωπώ τη
Γενι κή Διεύθυν ση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθ έσεων. Απ’ ό, τι
καταλαβαίνω α φο ύ κάνω την τελευταία παρέμβαση πρέπει να είναι
λιγότερο από ένα λεπτό.
Πολύ σύν τομα τρία πράγματα. Για τον άξονα 8, σημειώνουμ ε τις
προσπάθειες πο υ καταβλήθ ηκαν για την εν εργοποίηση του ά ξονα 8 ,
έγιναν τα πρώτα β ήματα, έγινε η πρ ώτη έν ταξη. Α κολουθο ύν και δ ύο
εξειδ ικεύσεις .
Παρόλο πο υ το π οσό φαίν εται να είναι , είναι τέλο ς πάντων
μικρό στον ά ξονα 8 , για εμάς έχ ει μ εγάλη σημασία βέβ αια, γιατί είναι
από τους κύρ ιους τομείς παρέμβασης και πεδίο ενδιαφέρ οντος .
Για τον άξονα 9 είμαστε πο λύ ευχαριστημέν οι από τις
προσπάθειες που καταβάλλονται και για τον έγκαιρο σχεδιασμό και
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για την προετο ιμασία και για την εφαρμ ογή της στήρ ιξης προς το
Ευρωπαϊκό Κοιν ων ικό Ταμ είο.
Γνωρίζο υμε τα ορ ιζόντια θέματα πο υ υπάρχο υν και στους και
στο υς δ ύο ά ξονες και στον 8 και στο ν 9 . Ε ίχαμε και την ευκαιρία και
χθες στο πλαίσιο άλλης… να τα συζ ητήσουμ ε μ ε τις εθν ικές αρχ ές .
Περιμ ένουμ ε μ ε ενδιαφέρον να υπάρξει εξέλιξη , να λυθο ύν τα
θέματα , ειδικά των κρατικών ενισχ ύσεων , έτσι ώστε έγ καιρα και στον
8 και στον 9 , ειδικά στο Π εδίο της κοινωνικής οικονο μίας να υπάρξει
πρόοδος.
Ένα πολύ μικρό σχόλιο για τα προ β λήμα τα στην εφαρ μογή . Τ ο
είχαμε δ ει και στο προσχέδιο της ετήσιας έκθεσης το οποίο έχει
υποβληθεί στη βά ση ανταλλαγής δ εδομένων . Και η Γενική Διεύθυν ση
Απασχόλησης και η Γενική Διεύθ υνση Π εριφερειακής Ανάπτυξης
έχουν εργαστεί συστηματικά και έχο υνε επεξεργαστεί σχέδια για την
απλούσ τευση το υ συστήματος δ ιαχείρισης και ελέγχο υ και των δ ύο
ταμείων .
Τα οποία έχο υν προταθεί στον νέο κανονισμό ,
ο πότε θα
υποθέτουμ ε ό τι θ α γίνουν δ εκτά και ελπίζουμε τ η χώρα μας να
μπορέσει να τα αξιοποιήσει , να επιδιώξει να τα αξιοποιήσει .
Και ένα πολύ μικρό τελευταίο σχό λιο , γιατί έτσι κι α λλιώς θα
έχουμ ε την τεχν ική συνάν τηση για τα θέματα του κοιν ωνικο ύ ταμείου
το Σ επτέμ βριο , για την έκθεση πο υ μόλις τώρα είδαμε για τα Κ έντρα
Κοινότητας .
Τα Κέντρα Κ οινό τητας είναι μία π ολύ σημαντική πα ρέμβαση ,
ειδικά στην Αττική , νομίζω το κοιν ωνικό αποτύπωμα που έχουν που
έχουν αφήσει είν αι ευδιά κριτο. Π εριμένο υμε να δ ούμε την τελική
έκθεση και τα τελικά αποτελέσματα και ελπίζουμ ε να είναι θετικά και
να αξιοποιηθο ύν στη ν έα προγραμματική περίοδο και όποιες ανάγκες
υπάρχουν.
Και ένα τελευταίο σχόλιο και δ εν θα σας κουράσω άλλο. Η
επιτυχία το υ επιχ ειρησια κο ύ προγράμματος της Περ ιφέρειας Α ττικής
είναι πολύ σημαντική για μία σειρά α πό λόγους .
Ένας εκ των οποίων είναι ότι και λόγω του μ εγέθο υς και λόγω
της φύσης της Α ττικής ,
φέρν ει και πολλαπλασιαστικά οφέλη σε
εθνικό επίπεδο .
Σας ευχαριστώ .
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Κος ΔΡΟΣΗΣ:
Εμείς ευχαριστο ύμ ε για την τοποθέτηση και μπαίνουμ ε στο τελευταίο
πλέον μ έρος . Θα διαβάσω τα συμ περάσματα και θ α κάνουμ ε και
έγκρι ση αυτών , πρ οκειμ ένο υ να μπορέσο υμ ε και αύριο να ανεβάσουμε
και στην SFC την ετήσια έκθ εση πο υ είναι η τελευταία μας
εκκρεμ ότητα για τον Ιούνιο .
Λοιπόν, πολύ σύν τομα . Η Επιτροπή Παρακολο ύθησης του Π ΕΠ
Αττι κής, η οποία συγ κροτήθ ηκε με την απόφαση 120 3 του ’1 5 της
Περιφερ ειάρχη Αττικής , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει , συν ήλθ ε
στην 5η συνεδρία ση , στις 27 Ι ουνίου 2019 , μ ετά από την 21/ 6 ο υ 201 9
πρόσκληση της Πρ οέδρο υ της.
Στην 5η συνεδρ ίαση παρέστησαν 31 μ έλη μ ε δικαίωμα ψ ήφο υ επί
συνό λο υ 50 και πέντε μ έλη χωρ ίς δικαίωμα ψήφο υ .
Διαπιστωμ έν ες απ αρτίας και μετά από πρόταση της Προέδρο υ
εγκρίθ ηκε η ημερ ήσια διάταξη και συνοπτικά πραγματοποιήθ ηκαν οι
παρακάτω τοποθ ετήσεις και παρεμ βάσεις :
Εισήγ ηση αναπληρ ώτριας Προ έδρο υ.
Παρουσία ση πορ είας υλοποίησης ΠΕ Π Αττικής .
Παρουσία ση εφαρ μογής εξειδί κευσης και τις ετήσι ας έκθεσης
υλοποί ησης για το 2018 .
Παρουσία ση της πρότασης εξειδίκευσης ν έων δράσεων .
Της προόδο υ υλοποίησης της στρατηγικής για την έξυπνη
εξειδ ίκευση .
Παρουσία ση της προόδου υλοποίησης των στρατηγικών ΟΧΕ
ΒΑΑ από τις αστικές αρχές.
Ενημέρ ωση για την πρόοδο της στρ ατηγικής π ληρ οφό ρησης και
επικοιν ωνίας το υ ΠΕΠ Α ττικής .
Ειδικά θ έματα . Ε νημέρ ωση για την πρόοδο υλοποίησης το υ
ΕΣΠΑ από την ΕΥ ΣΕ.
Παρουσία ση βασικών στοιχ είων RI S από την ΓΓΕΤ αναφορικά με
την Περι φέρ εια Α ττικής .
διαδικασία καταν ομής το υ αποθεμ ατικο ύ επιδόσεις από την
ΕΥΣΑ.
Παρουσία ση βασικών δράσεων το υ ΕΚΤ Στο σύνο λο των ΠΕ Π
και συνοπτική εν ημέρωση για το υς κοινο ύς δείκτες π αρακολο ύθησης
μακροπρόθεσμ ων α ποτελεσμά των από την Ε ΥΣΕΚΤ.
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Συνοπτική εν ημ έρ ωση για τις ενέργ ειε ς αξιοποίηση υπηρεσιών
διαλει τουργικό τητας και επικο ινωνία ς του ΟΠΣ από την ΕΥΔΟ ΠΣ.
Ενημέρ ωση
σχ ετικά
με
τη
διαπραγμάτευση
της
νέας
προγραμματικής περιόδο υ ’21 – ’27 και παρουσίαση της πρώτης
εγκυκλίο υ σχ εδιασμού .
Πρόοδος υλοποίησης έργων υγρών - στερ εών αποβλήτων στο
πλαίσιο εκχώρησης του Ταμείο υ Σ υνο χής.
Παρουσία ση έρ ευνας σχετικά με τη λειτο υργία των Κέν τρων
Κοινότητας από τα social netw ork.
Ενημέρ ωση σχ ετικά με το Σ ύμ φωνο Ακεραιό τητας .
Παρεμβάσεις . Πρό ταση επιτελικής δο μής το υ Υπο υργείο υ Υγείας
να δοθεί εξο υσιοδότηση στην Διαχειριστική Αρ χ ή για μικρ ές
διαχειριστικές μεταβολές στην ως τώρα εξειδίκευση το υ ΠΕΠ Α ττικής
για τα έργα υγείας που εν τάσσ ον ται αυτό. Όπως για παράδειγμα
παράταση της χρ ηματοδότησης ανάλογα με τη δ ιαθεσιμ ότητα των προς
αξιοποίηση πόρων .
Συνοπτική παρο υσίαση της εκπρο σώπου της ΓΓΕ Τ, το είπαμε
αυτό, για την δ ράση Ερευνών – Καινο τομώ.
Πρόταση της εκπ ροσώπου της Σ Ε ΠΕ για προσθ ήκη και των
συνδ έσμων επιχειρήσεων στην π ρόταση εξειδίκευσης για τις
καταρτήσεις το υ άξονα 8 η οποία και κ αταγράφηκε και η οποία θα
αποτελέσει ο ύτως ή άλλως αντικείμενο διαβούλευση ς και συζήτηση ς
κατά τη φάση το υ σχεδίο υ πρόσκλησης .
Τοποθέτηση το υ κυρίο υ … σχετικά μ ε τη διαχ είριση αποβλήτων
και ειδι κά για το υς στόχο υς το υς Π ΕΣΔΑ, καθώς και για την ανάγκη
περαιτέρ ω αξιοποίησης των παρεμβάσεων το υ θεματικο ύ στόχ ου 4 για
την εξοι κονόμ ηση ενέργειας.
Και τοποθέτηση του κυρ ίου Συριόπ ουλου γ ια τις προσπάθειες
ενεργοποίησης το υ άξονα 8 για την κοινωνική και αλληλέγγ υα
οικονομία και για τη σημαν τικότητα τ ων Κ έντρ ων Κοι ν ότητας.
Εφόσον συμφωνο ύμε, εγκρ ίνουμ ε την εξειδίκευση και τα
κριτήρια αξιο λόγ ησης των δράσεων που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο
της σημ εριν ής Πέμ πτης Σ υνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολο ύθησης.
Εγκρίνο υμε το σχέδιο της ετήσιας έκθεσης για το έτος 2018 και
εξο υσιοδ οτο ύμε τη Διαχειριστική Αρ χή να λάβει υπόψη τα σχόλια και
τις παρατηρήσεις που έχο υν υποβληθεί , καθώς και να προβεί σε όλες
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τις αναγκαίες διορ θώσεις και συμπληρώσεις για την υπ οβολή και την
αποδοχή της έκθεσης από την Ε υρωπ αϊκή Επιτροπή .
Εξουσιοδο τεί η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρ ειας Α ττικής να
προβεί σε ό λες τις απαιτούμ ενες ενέργειες ή και αλλαγ ές που δύνα ται
να απαιτηθούν για την ομαλή ενεργοποίηση και υλοποίηση των
δράσεων πο υ εγ κρίθηκαν μ έχρι σήμ ερ α .
Αν έχο υν κάποιο σχόλιο . Εγ κρίνο υμ ε τα συ μπεράσματά .
σας ευχαριστώ πο λύ για την παρουσία σας εδώ . Ε λπίζουμε να
σας δούμε στην επ όμενη Επιτροπή Π αρακολο ύθησης . Καλό καλο καίρι
και καλή συν έχεια σε ό λο υς .

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙ ΩΝ
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