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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
Προσέλευση – Εγγραφή : 09:00 –09:30 
 
Ι .  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1.  Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης  
2.  Έγκριση πρακτικών 2ηςΣυνεδρίασης Επιτροπής 

Παρακολούθησης 
3.  Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης   
 

ΙΙ .   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ 2014-
2020 

1.  Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Ε.Π.  «Δυτική 
Μακεδονία» 2014-2020 και ενημέρωση σχετικά με την 
Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 2016.  

2.  Εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και 
ενημέρωση σχετικά με την επίτευξη των ετήσιων στόχων 
του Προγράμματος.  

3.  Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων.  

4.  Ενεργοποίηση και πρόοδος υλοποίησης του Πλάνου 
Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

5.  Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για 
την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του Προγράμματος.  

6.  Πρόοδος υλοποίησης της Στρατηγικής Χωρική Ανάπτυξης.  
7.  Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχή Συντονισμού επί  οριζοντίων 

θεμάτων (αναφέρονται ενδεικτικά).  
 Ενημέρωση για τα σχέδια δράσης και την επιτυχή 

ολοκλήρωση των χρηματοδοτικών στόχων.  
 Ενημέρωση σχετικά με την Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 

2014–2020 στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής του 
2016 και της νέας αναθεώρησης.  

 Ενημέρωση για την 1η Έκθεση Προόδου του ΕΣΠΑ 
2014–2020.  

 Χωρικές Παρεμβάσεις.  
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 Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων (Χρηματοδοτικά 
Εργαλεία,  ΠΣΚΕ, αντιμετώπιση θεμάτων RIS και 
Κρατικών Ενισχύσεων,  σύσταση και δημιουργία 
Ταμείων).  

 Ενημέρωση για θέματα που αφορούν δράσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.  

Άλλα θέματα 
 

ΙΙΙ.   ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 
ΙV ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ι.   ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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ΘΕΜΑ 1ο  

Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης 
& 

ΘΕΜΑ 2ο  
Έγκριση πρακτικών 2ηςΣυνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης  

 
Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Καλημέρα σε όλους,  στα μέλη της Επιτροπής και  στους αγαπητούς 
προσκεκλημένους.   Η 3 η  Επιτροπή Παρακολούθησης του  
Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 ξεκινά 
τ ις εργασίες της ημέρας.   

Θα κάνω μια ανάγνωση της ημερήσιας διάταξης και  αμέσως μετά 
το λόγο έχει  ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ο 
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κύριος Θόδωρος Καρυπίδης.  

Σχέδιο ημερήσιας διάταξης 3 η ς  Επιτροπής Παρακολούθησης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.    
Έγκριση της ημερήσιας διάταξης.   Έγκριση πρακτικών 2η ς  συνεδρίασης 
Επιτροπής Παρακολούθησης.  Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής 
Παρακολούθησης.  

Κύριο μέρος των εργασιών,  η παρουσίαση της προόδου 
υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος της Δυτικής 
Μακεδονίας 2014-2020 και  η ενημέρωση σχετικά με την ετήσια 
έκθεση υλοποίησης του 2016.    

Εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος και  ενημέρωση 
σχετικά με την επίτευξη των ετήσιων στόχων του προγράμματος.                              
Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 και  των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.  

Ενεργοποίηση και  πρόοδος υλοποίησης του πλάνου αξιολόγησης 
του επιχειρησιακού προγράμματος.  

Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της στρατηγικής για την 
πληροφόρηση και  επικοινωνία του προγράμματος.  

Πρόοδος υλοποίησης της στρατηγικής χωρικής ανάπτυξης.  
Παρεμβάσεις εθνικής αρχής συντονισμού επί  οριζοντίων 

θεμάτων,  αναφέρονται  ενδεικτικά.  
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 Ενημέρωση για τα σχέδια δράσης και  την επιτυχή ολοκλήρωση 
των χρηματοδοτικών στόχων.   

 Ενημέρωση σχετικά με την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014–2020 
στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής του 2016 και  της νέας 
αναθεώρησης.  

 Ενημέρωση για την 1η Έκθεση Προόδου του ΕΣΠΑ 2014–2020.    
 Χωρικές Παρεμβάσεις.   
 Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων (Χρηματοδοτικά Εργαλεία,  ΠΣΚΕ, 

αντιμετώπιση θεμάτων RIS και  Κρατικών Ενισχύσεων,  σύσταση 
και  δημιουργία Ταμείων).   

 Ενημέρωση για θέματα που αφορούν δράσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου.  

Άλλα θέματα.   
Συζήτηση,  παρεμβάσεις από τα μέλη της Επιτροπής 
Παρακολούθησης.    
Συμπέρασμα,  αποφάσεις της 3 η ς  Επιτροπής Παρακολούθησης,  
κλείσιμο των εργασιών.  

Καλημέρα σε όλους,  καλώς ήρθατε στις εργασίες της 3 η ς  Επιτροπής 
Παρακολούθησης.    

 
ΘΕΜΑ 3ο  

Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης 
 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ: 
Παρακαλώ τον κύριο Περιφερειάρχη και  Πρόεδρο της επιτροπής 
παρακολούθησης για την εισήγησή του.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Ευχαριστώ πολύ,  καλημέρα και  από εμένα.   

Θέλω να ευχαριστώ θερμά τα μέλη της Επιτροπής,  τους 
συναδέλφους του πρώτου και  δευτέρου βαθμού στην Αυτοδιοίκηση,  
όλους τους επιστημονικούς και  κοινωνικούς εταίρους,  μα πάνω από 
όλα θέλω να ευχαριστήσω στο πρόσωπο του δημάρχου Καστοριάς που 
είναι  εδώ όλους τους πολίτες της Καστοριάς για τη φιλοξενία που 
τύχαμε εχθές και  σήμερα.  



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ ΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

3 η   ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ Ε ΠΙΤ ΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Τ ΗΣ 29 η ς  ΝΟΕ ΜΒΡΙΟΥ 2017   

6

Η εισήγησή μου θα είναι  πολύ συγκεκριμένη κύριε  προϊστάμενε 
και  θα ξεκινήσω με το ρόλο των επιχειρησιακών προγραμμάτων,  τους 
πόρους των οποίων εμείς διαχειριζόμαστε και  ε ίναι  εξαιρετικά 
σημαντικός και  κατά γενική ομολογία συμβάλλουν σημαντικά στην 
επίτευξη των όποιων αναπτυξιακών στόχων θέτει  μια Περιφέρεια.  

Το γεγονός ότι  εμείς ως αιρετή περιφερειακή διοίκηση έχουμε 
την ευθύνη της διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων δεν 
αναιρεί  την ενεργό συμμετοχή μας στην πορεία υλοποίησης,  δεν 
αναιρεί  τ ις αναπτυξιακές επιλογές μας και  τέλος δεν αναιρεί  την 
πραγματικότητα.  Εμείς λογοδοτούμε στους πολίτες της περιφέρειάς 
μας.   

Κυρίες και  κύριοι ,  η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αυτή την 
κρίσιμη περίοδο οφείλει  να επιτύχει  εκείνο το μείγμα πολιτι κών που 
θα οδηγήσει  στην κάλυψη των βασικών της ελλείψεων και  στην 
πραγματική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της.   

Σήμερα προκειμένου να μετουσιωθεί  ο αναπτυξιακός σχεδιασμός 
μας σε πράξη κινητοποιήσαμε τους φορείς της Περιφέρειας ενώ 
συνεργαστήκαμε αρμονικά και  εποικοδομητικά με τους κεντρικούς 
φορείς αλλά και  τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αξιοποιεί  με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο τους πόρους του επιχειρησιακού προγράμματός της 
2014-2020 με την υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων.   

Η υλοποίηση αυτών των έργων είναι  αποτέλεσμα σωστού 
σχεδιασμού και  διαχείρισης από το σύνολο των εμπλεκομένων 
θεσμικών οργάνων και  αναδεικνύει  τη συσσωρευμένη εμπειρία και  
γνώση που υπάρχει  στην Περιφέρεια της δυτικής Μακεδονίας.  

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της 
περιφέρειάς μας αποτελεί  προτεραιότητα με την κατανομή σημαντικών 
πόρων στις δράσεις της.  Έμφαση θα πρέπει  να δοθεί  στην ενίσχυση 
κλάδων που προωθούν την περιφερειακή οικονομία με την στρατηγική 
της έξυπνης εξειδίκευσης,  όπως επίσης και  στην προώθηση των 
συνεργατικών σχηματισμών τα γνωστά clusters .  

Στο τρέχον επιχειρησιακό πρόγραμμα η Δυτική Μακεδονία 
εστιάζει  την προσπάθειά της στην εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών 
που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα,  δίνουν ώθηση στους 
δυνητικούς τομείς υψηλής ανάπτυξης και  στη δημιουργία βιώσιμων 
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θέσεων απασχόλησης και  αποτελούν μοχλό για επένδυση ιδιωτικών 
πόρων.  

Η διεύρυνση της παραγωγικής δομής της περιφέρειάς μας με 
παράλληλη προώθηση της καινοτομίας ισχυροποιούν την ίδια την 
Περιφέρεια απέναντι  σε υφέσεις και  διαρθρωτικές μεταβολές και  
δημιουργούν  νέες και  βιώσιμες θέσεις απασχόλησης.   

Είναι  αναγκαία λοιπόν η δημιουργία ευνοϊκότερου κοινωνικού 
κλίματος για την επιχειρηματικότητα με βάση μια ολοκληρωμένη 
πολιτική που δεν θα αποσκοπεί  μόνο στην αλλαγή της νοοτροπίας αλλά 
και  στη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων,  στην εξάλειψη 
των εμποδίων για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων αλλά και  στην 
προώθηση σε μέγιστο βαθμό ενός επιτυχημένου μοντέλου βασιζόμενου 
στο τρίπτυχο επιχειρηματικότητα,  καινοτομία,  απασχόληση.  

Η ενίσχυση του ρόλου των αστικών κέντρων στην προώθηση της 
ανάπτυξης της κοινωνικής συνοχής και  του επιπέδου ζωής και  
διαμόρφωσης ενός λειτουργικού πλέγματος επικοινωνίας με τ ις 
αγροτικές και  ορεινές περιοχές της Περιφέρειας αποτελεί  επίσης 
πρόσταγμα για την περιφερειακή αρχή.  

Η ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη και  η ολοκληρωμένη χωρική 
ανάπτυξη θα πρέπει  να αποτελέσουν το σπίτι  των αλλαγών που θα 
βασίζονται  στην καινοτομία,  το επιχειρηματικό πνεύμα και  την 
οικονομική ανάπτυξη.   

Παράλληλος στόχος η προώθηση,  η διατήρηση ενός ελκυστικού 
φυσικού και  ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.   Σε σχέση με την 
αγροτική ανάπτυξη στόχος για την Περιφέρεια αποτελεί  τα μεγάλα 
αστικά κέντρα να έχουν κυρίαρχο ρόλο στη μεταφορά τεχνογνωσίας 
προς τ ις απομακρυσμένες ημιαστικές αγροτικές περιοχές που θα αφορά 
την ανάπτυξη και  την προώθηση της ανταγωνιστικότητας.   

Η συγκράτηση του πληθυσμού μέσω ενός σύγχρονου και  
καινοτόμου πρωτογενή τομέα αποτελεί  πρόκληση για όλους.   Για την 
Περιφέρεια αποτελεί  σημαντική προτεραιότητα η αξιοποίηση και  
ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και  της πολιτιστικής 
κληρονομιάς,  εκμεταλλευόμενη μέσα από μια πολύ επίπεδη 
διαδικασία,  το πλούσιο φυσικό και  πολιτιστικό απόθεμά της κάνοντας 
χρήση των νέων τεχνολογιών.  
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Πολύ σωστά θεωρούμε τον τουρισμό ως ατμομηχανή της 
ανάπτυξης για την περιφέρειά μας και  πολύ σωστά στρέφουμε και  σε 
αυτόν τ ις προσδοκίες μας.   Ας μην θεωρήσουμε όμως πως αυτό θα 
είναι  εύκολο.  Χρειάζεται  σχέδιο,  κόπος,  υπομονή,  επιμονή και  πάνω 
από όλα αλλαγή νοοτροπίας.  

Η Δυτική Μακεδονία έχει  όλα τα χαρακτηριστικά,  συγκεντρώνει  
όλα τα πλεονεκτήματα που μπορούν να την κατατάξουν υψηλά στους 
τουριστικούς προορισμούς.   Δεν χρειάζεται  να απαριθμήσουμε τα 
φυσικά,  ιστορικά,  πολιτιστικά στοιχεία που συνηγορούν  σε αυτό.   

Μπορούμε προκαταβολικά να πούμε πως η κατακλείδα μας 
τέτοιας συζήτησης δεν ε ίναι  άλλη από τη διαπίστωση πως το 
τουριστικό προϊόν πρέπει  να βρίσκεται  στα χέρια των τοπικών 
κοινωνιών.  

Για να ανταποκριθούν οι  τοπικές κοινωνίες σε μια προσπάθεια 
ανασύνθεσης της συνολικής φυσιογνωμίας του τουριστικού μας 
προϊόντος πρέπει  να βρεθούν συμμέτοχοι  σε μια σειρά από οφέλη που 
συναθροιζόμενα θα προσδιορίζουν το χαρακτήρα μιας αξιόσιμης και  
αξιοβιώσιμης ανάπτυξης.   Μιας ανάπτυξης που δεν θα αποξενώνει  τους 
ανθρώπους από τον τόπο τους αλλά θα επαναφέρει  την αγάπη και  την 
περηφάνια για τον τόπο,  τη γειτονιά,  τη δουλειά του καθενός.   

Η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και  
των αποχετευτικών δικτύων της Περιφέρειας αποσκοπεί  στην 
προστασία και  ανάδειξη αξιοποίηση του πλούσιου υδάτινου φυσικού 
πλούτου της Περιφέρειας,  λίμνες και  ποτάμια.   Επίσης,  στην  ίδια 
κατεύθυνση,  ε ίναι  και  η ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης των 
υδάτινων πόρων και  του πόσιμου νερού.  

Σημαντικές παρεμβάσεις στις τηλεθερμάνσεις και  προσεχώς το 
επόμενο διάστημα στο φυσικό αέριο έτσι  ώστε η Δυτική Μακεδονία να 
εξυπηρετήσει  πλήρως και  σε χαμηλό κόστος τ ις χειμερινές,  
ενεργειακές της ανάγκες.   

Η ολοκλήρωση των καθέτων αξόνων και  η σύνδεση αυτών με την 
Εγνατία Οδό όπως επίσης και  η βελτίωση του ενδοπεριφερειακού 
οδικού δικτύου αποσκοπεί  σε μια ισόρροπη ανάπτυξη εντός της 
Περιφέρειας και  αναδεικνύει  τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.  

Κυρίες και  κύριοι ,  δεν θα πρέπει  να υποβαθμίζουμε τ ις δράσεις 
κοινωνικής συνοχής,  παιδεία,  υγεία,  όπου οι  παρεμβάσεις μας ε ίναι  



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ ΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

3 η   ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ Ε ΠΙΤ ΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Τ ΗΣ 29 η ς  ΝΟΕ ΜΒΡΙΟΥ 2017   

9

καίριες και  σημαντικές.  Όπως επίσης δεν πρέπει  να υποβαθμίζουμε και  
τ ις παρεμβάσεις της κοινωνικής προστασίας που πρέπει  να είναι  σωστά 
διαρθρωμένες και  να καλύπτουν το σύνολο των πολιτών της 
περιφέρειάς μας.  

Για αυτό το λόγο άφησα για το  τέλος της ε ισήγησής μου μια 
αναφορά σε δυο κύρια και  καίρια θέματα που πρέπει  να αντιμετωπίσει  
η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.  Απασχόληση και  ανεργία.  

Το ποσοστό ανεργίας σε επίπεδο της Περιφέρειας βαίνει  συνεχώς 
αυξανόμενο τα τελευταία χρόνια σημειώνοντας αύξηση πάνω από 10 
μονάδες σε σχέση με το 2011.   Χρειάζεται  περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά να δημιουργηθούν οι  συνθήκες για την αναβίωση της αγοράς 
εργασίας και  την αύξηση της απασχόλησης.    

Καταρχήν μέσω της στήριξης της απασχόλησης και  της 
διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης σε επιχειρήσεις 
που πλήττονται  περισσότερο από την κρίση είτε  με τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας και  επιχειρήσεων με τη χορήγηση επαρκών 
κινήτρων είτε  μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων προσαρμοσμένων στις 
ανάγκες του παραγωγικού συστήματος έτσι  ώστε το εργατικό δυναμικό 
να μπορεί  να προσαρμοστεί  στις νέες συνθήκες,  να μειωθεί  η ανεργία 
και  να αυξηθεί  η παραγωγικότητα της εργασίας.   

Η Δυτική Μακεδονία οφείλει  να καταβάλει  προσπάθεια για την 
προώθηση δράσεων που θα επιφέρουν αποτελέσματα στην απασχόληση 
και  την αυτοαπασχόληση με ε ιδικά κίνητρα και  σε συναρμογή με τ ις 
δράσεις προς την έξυπνη εξειδίκευση.  

Να προωθήσει  επίσης ολοκληρωμένες χωρικές δράσεις εντός και  
εκτός αστικών κέντρων.  Να καταπολεμήσει  τη φτώχεια και  τον 
κοινωνικό αποκλεισμό που αποτελεί  πρωταρχικό στόχο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020.   

Η αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής και  της κοινωνικής 
δικαιοσύνης μέσα από την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης 
ε ίναι  καθήκον αλλά και  προτεραιότητα όλων μας.   Οι  βασικές 
προτεραιότητες της Περιφέρειας ε ίναι  οι  δράσεις αύξησης της 
απασχόλησης ατόμων που βρίσκονται  σε κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού,  η βελτίωση της προσβασιμότητας και  της συμμετοχής 
των ευάλωτων και  ε ιδικών ομάδων του  πληθυσμού σε ποιοτικές 
υπηρεσίες υγείας,  κοινωνικής φροντίδας και  προστασίας.   
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Η καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος κοινωνικής 
προστασίας το οποίο θα λειτουργεί  ως ολοκληρωμένο δίκτυο παροχής 
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και  προστασίας.   

Η δημιουργία δομών στήριξης των μειονεκτούντων ατόμων όπως 
τα κέντρα κοινότητας.   Η δημιουργία των περιφερειακών 
παρατηρητηρίων,  παρακολούθηση της ανεργίας και  της κοινωνικής 
ένταξης.   Η προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και  της 
κοινωνικής οικονομίας και  η υλοποίηση τοπικών αναπτυξιακών 
προγραμμάτων.  

Κλείνοντας,  μια φράση για την πρώτη αναθεώρηση του  
επιχειρησιακού προγράμματός μας.   Περιμένουμε μια πολύ 
διαφορετική κατανομή των πρόσθετων πόρων προς την περιφέρειά μας.    

Κυρίες και  κύριοι ,  αγαπητά μέλη της Επιτροπής,  η συνεχιζόμενη 
κρίση στη χώρα μας τείνει  να ανατρέψει  την όποια καλοπροαίρετη 
προσπάθεια στήριξης της προσπάθειάς μας από μέρους των θεσμικών 
και  λοιπών φορέων.  Παρεμβάσεις από μέρους της Περιφέρειας όπως η 
σημερινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούν δείγμα ουσιαστικής 
στήριξης του έργου της και  δείχνουν ότι  ο μόνος δρόμος εξόδου από 
το τέλμα που έχει  περιέλθει  η ανάπτυξη ειδικά στην Περιφέρεια ε ίναι  
η ουσιαστική στήριξη στρατηγικών και  πολιτικών με αναπτυξιακά 
μέσα και  οράματα και  όρους βιώσιμης ανάπτυξης.  

Ευχαριστώ θερμά.   
 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Ευχαριστούμε τον κύριο Περιφερειάρχη Θεόδωρο Καρυπίδη για την 
εισήγησή του ως Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης.   
 Να προχωρήσουμε στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης αλλά 
και  στην έγκριση των πρακτικών της δεύτερης συνεδρίασης της 
Επιτροπής παρακολούθησης.   Εγκρίνονται ;   Εγκρίνονται .   
 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 & 2  
 
Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Έναν χαιρετισμό από τον Γενικό Διευθυντή της Εθνικής Αρχής 
Συντονισμού,  τον κ.  Γιάννη Φίρμπα.   
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Κος ΦΙΡΜΠΑΣ:  
Ευχαριστώ πάρα πολύ.   Ο χαιρετισμός  θα είναι  εκ μέρους της 
πολιτικής μου ηγεσίας του Υπουργείου μου,  δηλαδή του Αλέξη του 
Χαρίτση του αναπληρωτή Υπουργού αρμόδιου για το ΕΣΠΑ καθώς και  
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και  ΕΣΠΑ του Τάκη 
του Κορκολή τον οποίο και  αναπληρώνω εγώ σήμερα στις εργασίες τ ης 
Επιτροπής σας.  

Μερικά σημεία θα ήθελα να αναδείξω.  Πολλές λεπτομέρειες θα 
ακούσετε στη συνέχεια από τους συναδέλφους μου της Εθνικής Αρχής 
Συντονισμού.   

Το πρώτο και  κυρίαρχο θα έλεγα ότι  η πρόοδος υλοποίησης του 
ΕΣΠΑ μέχρι  σήμερα παρότι  ενίοτε η ε ικόνα για τους μη μυημένους 
μπορεί  να φαίνεται  προβληματική,  ε ίναι  αρκετά καλή και  σε όρους 
εξειδίκευσης εφόσον έχουμε καταφέρει  μέχρι  σήμερα στα 
προγράμματά μας του ΕΣΠΑ να πλησιάζουμε το 70% της εξειδίκευσης,  
να έχουμε εντάξει  περισσότερο από το μισό,  να έχουμε εντάξει  έργα 
προϋπολογισμού μεγαλύτερου από το μισό.    

Να έχουμε φτάσει  σε δεσμεύσεις και  εκεί  θα πρέπει  να 
καταβληθεί  μεγαλύτερη προσπάθεια 32% και  να έχουμε φτάσει  σε 
12,5% σε επίπεδο ΕΣΠΑ που όμως η ε ικόνα μέχρι  το τέλος του έτους,  
το τέλος του 2017 αναμένεται  να φτάσει  στο αρκετά ικανοποιητικό 
ποσοστό του 20%.  

Σημειώνω ότι  η Ελλάδα βρίσκεται  στις υψηλότερες θέσεις 
μεταξύ των 28 κρατών-μελών χωρίς αυτό κατ΄ ανάγκη να σημαίνει  ότι  
μόνο η απορρόφηση είναι  αυτό που μας ενδιαφέρει .  

Η προγραμματική περίοδος 2014-2020 χαρακτηρίζεται  από ένα 
πολύ σημαντικό νέο μότο θα το έλεγα,  ότι  ε ίναι  μια περίοδος που δίνει  
έμφαση στο αποτέλεσμα.   Και  σε αυτό πρέπει  να συνεχίσουμε όλοι  να 
δίνουμε έμφαση.  Δεν μας αρκεί  να απορροφούμε τους πόρους αλλά 
θέλουμε να πιάνει  τόπο κάθε ευρώ που επενδύεται  στη χώρα και  στις 
περιφέρειές της.  

Ένα άλλο κρίσιμο σημείο για την επίτευξη και  των στόχων που 
τ ίθενται  τόσο σε επίπεδο αποτελεσμάτων όσο και  σε επίπεδο 
απορροφήσεων είναι  ο κρίσιμος παράγων που λέγονται  δικαιούχοι  και  
που σήμερα βρίσκονται  εδώ αρκετοί  από αυτούς.  
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Εμείς σαν Εθνική Αρχή Συντονισμού και  σε συνεργασία με τη 
Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης τη ΜΟΔ, έχουμε βάλει  υψηλό στόχο 
τη συγκροτημένη και  συντονισμένη υποστήριξη των δικαιούχων για 
την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου  τους.   Έχουμε εκδώσει  μια 
εγκύκλιο για την υποστήριξη των δικαιούχων πολύ αναλυτική,  πολύ 
συγκεκριμένη που για πρώτη φορά αναδεικνύει  σαν εργαλείο τη 
διαμόρφωση συγκεκριμένων σχεδίων από τις διαχειριστικές αρχές οι  
οποίες σε συνεργασία με εμάς θα πρέπει  να υποστηρίξουν 
συντονισμένα το έργο των εμπλεκόμενων φορέων και  δικαιούχων.  

Στην τρέχουσα περίοδο επιλέξαμε να δώσουμε έμφαση σαν χώρα 
όπως είχαμε και  στο παρελθόν σε κάποια έργα προτεραιότητας.   Δεν 
πάμε πλέον σε αυτά τα 181 που θα είχατε ακούσει  την προηγούμενη 
περίοδο που λίγο-πολύ είχε μέσα και  μικρότερα έργα και  μεγαλύτερα 
και  πάρα πολύ μεγάλα.   Επελέγησαν 18 πραγματικά εμβληματικά έργα 
τα οποία θα τα παρακολουθούμε από πάρα πολύ κοντά,  τα οποία θα 
είναι  στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μιας κεντρικής διϋπουργικής 
επιτροπής η οποία έχει  συγκροτηθεί  σε επίπεδο υπουργών οι  οποίοι  θα 
αναλαμβάνουν παρακολουθώντας,  εμείς θα τους υποστηρίζουμε την 
παρακολούθηση,  αλλά θα αναδεικνύονται  πιθανά εμπόδια που μπορεί  
να εμφανίζονται  στην υλοποίηση και  αυτή η διϋπουργική  ομάδα θα 
καλείται  να δίνει  λύσεις σε κάθε εμπόδιο που θα τ ίθεται .  

Ένα από τα εμπόδια που ακούγεται  και  όντως έχει  εμφανιστεί  
στην τρέχουσα περίοδο,  δεν ε ίναι  αρμοδιότητα αυτής της υπουργικής 
επιτροπής που αναφέρθηκα,  ε ίναι  το πληροφοριακό σύστημα κρατικών  
ενισχύσεων.   Είναι  μια σημαντική πρωτοβουλία στη νέα περίοδο,  
υπήρχε και  στο παρελθόν αλλά πλέον και  δια νόμου όλες οι  κρατικές 
ενισχύσεις πρέπει  να περνάνε μέσα από το πληροφοριακό σύστημα 
κρατικών ενισχύσεων το οποίο φτιάχτηκε ώστε να διασφαλίζει  
διαφάνεια και  αντικειμενικότητα στις διαδικασίες που αφορούν στις 
κρατικές ενισχύσεις.  

Εδώ δημιουργήθηκε,  λόγω του ότι  πάρα πολλές προτάσεις και  
προσκλήσεις μαζεύτηκαν,  ένα bott leneck που λέμε και  στα 
νεοελληνικά.   

Δεν σταθήκαμε απαθείς στο να περιμένουμε να λυθεί  από μόνο 
του.  Έχουν αναληφθεί  συντονισμένες προσπάθειες και  για την 
εξεύρεση κατάλληλου δυναμικού που θα μπορέσει  να λύνει  και  να 
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χτίζει  σωστά το πληροφοριακό σύστημα.   Σημειώνω προς ενημέρωσή 
σας ότι  ε ίναι  αρκετά δύσκολο να βρούμε τέτοιες ε ιδικότητες,  
προγραμματιστές στην ουσία,  developers ,  που να φτιάχνουν κώδικα 
και  που φαίνεται  να είναι  από εκείνες τ ις περιπτώσεις που στην 
Ελλάδα έχουμε αρνητική ανεργία.  Είναι  πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε 
τέτοιους ανθρώπους.  

Παρόλα αυτά έχουμε βρει  αρκετούς και  θα συνεχίσουμε να 
βρίσκουμε και  άλλους,  αλλά δεν μείναμε εκεί .  Αναλήφθηκαν 
πρωτοβουλίες,  θα τα ακούσετε και  στη συνέχεια σε μεγαλύτερη 
λεπτομέρεια,  προκειμένου και  να υπάρξει  μια ομαδοποίηση των 
δράσεων και  να μην υπάρχει  κατακερματισμός και  να ακολουθούμε  
μια,  τηρώντας το πνεύμα του νομοθέτη για διαφάνεια και  
αντικειμενικότητα στις διαδικασίες,  να ακολουθήσουμε σε κάποια από 
αυτά τα έργα κρατικών ενισχύσεων,  κάποιες από αυτές τ ις 
προκηρύξεις πιο απλές και  γρήγορες διαδικασίες τόσο για 
διαφοροποίηση σε σχέση με το συνολικό προϋπολογισμό της 
πρόσκλησης όσο και  στις αναμενόμενες επενδύσεις που θα προκύψουν 
από εκεί .  

Αυτά είναι  κάποιες βασικές ενέργειες που ελπίζουμε ότι  στο 
επόμενο διάστημα θα μας επιτρέψουν να τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα 
το θέμα των κρατικών ενισχύσεων.    

Ένα άλλο επίσης σημείο συμφόρησης αποτελούσε και  αποτελεί  
το θέμα,  αλλά βρισκόμαστε στα τελευταία στάδια της επίλυσής του ,  
της επιλογής και  ορισμού των λεγόμενων ενδιάμεσων φορέων.   

Προωθείται  στο επόμενο διάστημα μια νομοθετική επιλογή η 
οποία θα μας επιτρέψει  να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που έχουν 
αναδειχθεί  και  να ακολουθήσουμε διαδικασίες που θα προσομοιάζουν 
με αυτές που ακολουθήθηκαν στο επιχειρησιακό ανταγωνιστικότητας.   

Τέλος,  θα ήθελα να πω ότι  ξεπεράστηκε με επιτυχία το μεγάλο 
πρόβλημα που προέκυψε στα πρώτα στάδια της υλοποίησης του ΕΣΠΑ 
και  που σε κάποιο βαθμό μια καθυστέρηση οφείλεται  και  σε αυτό που 
ακούει  στο όνομα αιρεσιμότητες.  Αυτές οι  αιρεσιμότητες που είναι  μια 
καινούργια επιλογή κανονιστική για την περίοδο 2014-2020 και  που θα 
πρέπει  όλοι  να τ ις βλέπουμε ως παράγοντα επιτυχίας και  όχι  εμπόδιο 
για την υλοποίηση,  ήταν 41 συνολικά στο ΕΣΠΑ.  
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Ξεκινήσαμε πολύ πίσω ως χώρα έχοντας εκπληρωμένες από την 
αρχή 16 μόνο από αυτές,  19 μερικώς και  6 που δεν εκπληρώνονταν 
καθόλου.  Και  σήμερα που μιλάμε έχει  απομείνει  στην ουσία μια που 
αφορά στο ΕΤΠΑ και  αφορά στον τομέα των υδατικών πόρων που 
όμως υπάρχει  ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που θα τηρηθεί  και  
δεν θα δημιουργήσει  περαιτέρω προβλήματα.   Υπάρχουν και  τρεις σε  
εκκρεμότητα που αφορούν το πρόγραμμα αλιείας και  θάλασσας.   

Μίλησα και  εχθές σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση που 
οργάνωσε η Περιφέρεια και  που ευχαριστούμε για αυτό στο πλαίσιο 
της δημοσιότητας που απαιτείται  για τ ις δράσεις των προγραμμάτων 
του ΕΣΠΑ και  ε ίχε  θέμα την πολιτική συνοχής,  το χθες και  το αύριο 
της.  

Το αύριο της ε ίναι  πάρα πολύ κοντά,  ε ίναι  μεθαύριο στην ουσία.   
Τον επόμενο χρόνο θα ενταθούν οι  συζητήσεις για το μέλλον της 
πολιτικής συνοχής και  στο επόμενο διάστημα θα καταλήξουμε πάλι  σε 
διαδικασίες που θα αφορούν στις κατανομές των νέων πόρων.  

Σας καλούμε όλους να είστε σε εγρήγορση,  θέλουμε την 
υποστήριξή σας για να δούμε πως από τις καλύτερες δυνατές θέσεις θα 
μπορέσει  η χώρα να επιδιώξει  τη στήριξη της πολιτικής συνοχής που 
για μια ακόμη φορά θα δεχθεί  πίεση για μείωση των πόρων της και  
που για αυτή τη χώρα που ωφελήθηκε πάρα πολύ όλα τα προηγούμενα 
χρόνια και  που ακόμα έχει  ανάγκες για τα επόμενα που έρχονται ,  ε ίναι  
πάρα πολύ σημαντικοί  οι  πόροι  και  θα πρέπει  όλοι  μαζί  και  με την 
αποτελεσματική μας δουλειά να τους στηρίξουμε και  ή δυνατόν να 
τους κρατήσουμε ίσως ή και  να τους αυξήσουμε.  

Σας ευχαριστώ,  καλή συνέχεια στη δουλειά σας,  καλή δύναμη 
συνάδελφοι .  Ευχαριστώ και  καλή δύναμη.   
 

ΙΙ.   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ 2014-2020 
 

ΘΕΜΑ 1ο  
Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Ε.Π.  «Δυτική Μακεδονία» 

2014-2020 και ενημέρωση σχετικά με την Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης του 2016.  

 
Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
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Και  τώρα μπαίνουμε στο κύριο μέρος των εργασιών της 3 η ς  Επιτροπής.  
Θα ξεκινήσω εγώ ως Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας με μια 
σύντομη παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του επιχειρησιακού  
προγράμματος.   

Μια σύντομη ενημέρωση για την ετήσια έκθεση υλοποίησης του 
προγράμματος και  την αναθεώρηση,  την 1 η  αναθεώρηση,  ουσιαστικά 
αυτό το οποίο ονομάζουμε τεχνική προσαρμογή.   

Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας,  κυρίες και  κύριοι  
παρευρισκόμενοι  σήμερα στις εργασίες της 3 η ς  Επιτροπής,  ξεκινώντας 
πρέπει  να πω δυο πράγματα.   Πρώτον,  βρισκόμαστε στη μέση χρονικά 
της υλοποίησης της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου,  διανύουμε 
ουσιαστικά το 4 ο  έτος 2017.   Ένα κρίσιμο έτος όπως κρίσιμο θα είναι  
και  το επόμενο έτος το 2018 το οποίο ε ίναι  και  έτος πλαισίου 
επίδοσης στην αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων.  

Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι  η πορεία υλοποίησης του 
επιχειρησιακού προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας ε ίναι  
ικανοποιητική.   Υπάρχουν σημεία τα οποία χρήζουν βελτιώσεων,  
αναφέρθηκε και  ο κύριος Φίρμπας σε μερικές οριζόντιες πρωτοβουλίες 
οι  οποίες έχουν ήδη αναληφθεί  και  ευελπιστούμε όλοι  ότι  θα 
ολοκληρωθούν μέχρι  το τέλος της χρονιάς όπως είναι  η ανάδειξη των 
ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης για δράσεις κρατικών ενισχύσεων που 
ουσιαστικά μέχρι  σήμερα έχει  αναστείλει  τ ις δράσεις ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας σε επίπεδο επιχειρησιακών προγραμμάτων.   
Περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων.  

Θα δείτε  από τους δείκτες προόδου που θα παρουσιάσουμε ότι  η 
δυτική Μακεδονία παρά τις αμφισβητήσεις που δέχεται  κατά καιρούς 
βρίσκεται  πάρα πολύ κοντά ή υπερβαίνει  τους μέσους εθνικούς 
στόχους οι  οποίοι  αναδείχθηκαν,  παρουσιάστηκαν από τον κ.  Φίρμπα.  

Η παρουσίαση χωρίζεται  σε 4 ενότητες.  Η πορεία του 
επιχειρησιακού προγράμματος,  πρώτη ενότητα.   Το πλαίσιο επίδοσης 
θα παρουσιαστεί  από τον κ.  Μουρατίδη προϊστάμενο της Μονάδας 
Προγραμματισμού.  

Τρίτη ενότητα η ενημέρωση για την ετήσια έκθεση υλοποίησης 
και  η τέταρτη ενότητα αναθεώρηση του επιχειρησιακού προγράμματος.   
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Να θυμηθούμε το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας για την 
τρέχουσα προγραμματική περίοδο.   Η συμβολή στη δημιουργία μιας 
διατηρήσιμης,  ανταγωνιστικής,  περιφερειακής οικονομίας με βιώσιμες 
θέσεις εργασίας,  ποιοτικό περιβάλλον και  κοινωνική συνοχή.   

Πορεία επίτευξης ετήσιων στόχων της δεύτερης εξειδίκευσης του 
επιχειρησιακού προγράμματος.   Πού σταματήσαμε στην προηγούμενη 
επιτροπή παρακολούθησης τον Οκτώβριο του 2016,  που βρισκόμαστε 
σήμερα και  που ευελπιστούμε να βρισκόμαστε στο τέλος του έτους 
2017;  

Βλέπετε ότι  στο τέλος του 2016 σε σχέση με τους στόχους που 
είχαν τεθεί  στη δεύτερη εξειδίκευση είχε καλυφθεί  το 96% του στόχου  
της εξειδίκευσης,  οι  προσκλήσεις στο 72%, οι  εντάξεις στο 102% των 
προβλέψεων,  οι  συμβάσεις στο 100% και  οι  δαπάνες στο 95% των 
προβλέψεων.  

2017: η εξειδίκευση στο 88%. Το μέσο ποσοστό εξειδίκευσης 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι  στο 70%.  88%, 101% οι  
προσκλήσεις,  οι  εντάξεις στο 71% με βάση τους συνολικούς στόχους 
του 2017 και  οι  συβάσεις στο 42% ενώ οι  δαπάνες παρουσιάζουν μια 
υστέρηση στο 49%.  

Οι  εντάξεις.  Θα πρέπει  να πούμε,  τα στοιχεία τα οποία 
παρουσιάζουμε είναι  στοιχεία 31 Οκτωβρίου 2017.   Ήδη οι  εντάξεις 
του προγράμματος βρίσκονται ,  έχουν υπερβεί  κατά πολύ το 71% το  
οποίο παρουσιάζεται .   

Εδώ γίνεται  μια αντιστοίχιση των ετήσιων στόχων σε επίπεδο  
ταμείων.  Στο ΕΤΠΑ, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και  στο ΕΚΤ τα ταμεία λίγο-πολύ ακολουθούν τη γενική εικόνα του  
προγράμματος.  Εδώ είναι  η πορεία επίτευξης των ετήσιων στόχων για  
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.   

Και  εδώ βρισκόμαστε στους άξονες προτεραιότητας του  
επιχειρησιακού προγράμματος.  Έχουμε ουσιαστικά 13 άξονες εκ των 
οποίων οι  10 αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και  οι  3 άξονες αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  

Οι  4 πρώτοι  άξονες ε ίναι  οι  άξονες οι  οποίοι  καθορίζουν,  
συμπεριλαμβάνουν και  τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης.   
Βλέπουμε ότι  περίπου ένα ποσοστό του 24% των πόρων διατίθεται  σε 
δράσεις της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης,  εξαιρετικά υψηλό για 
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την περιφέρειά μας.   Αντιλαμβανόμαστε όλοι  ότι  ε ίναι  εξαιρετικά 
υψηλοί  και  οι  στόχοι  οι  οποίοι  έχουν τεθεί  γενικότερα.  

Η κατανομή των πόρων συνολικά και  ανά ταμείο.   Το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει  το 93% των πόρων ενώ στο 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αναλογεί  ένα ποσοστό περίπου 7%.  
Συνολικά το πρόγραμμά μας μαζί  με τη δημόσια δαπάνη ανέρχεται  σε 
330,7 εκατομμύρια.    

Και  εδώ φαίνεται  η πρόοδος υλοποίησης στο σύνολο του  
προγράμματος.  Εξειδίκευση 248,7 εκατομμύρια,  οι  προσκλήσεις ε ίναι  
224 εκατομμύρια πλέον,  157 εκατομμύρια οι  εντάξεις,  59 εκατομμύρια 
οι  συμβάσεις,  οι  νομικές δεσμεύσεις και  29 εκατομμύρια οι  δαπάνες 
δηλωμένες στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.  

Ήδη οι  εντάξεις ανέρχονται  στα 166,3 εκατομμύρια.  Οι  
συμβάσεις έχουν ξεπεράσει  τα 59 εκατομμύρια,  ε ίναι  60,4 
εκατομμύρια ενώ και  οι  δηλωμένες δαπάνες στο ολοκληρωμένο 
πληροφοριακό σύστημα έχουν ξεπεράσει  τα 29 εκατομμύρια είναι  στο 
30,7 εκατομμύρια ευρώ.  

Αντίστοιχη παρουσιάζεται  η πορεία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και  για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.   
Η πορεία του κανόνα ν+3.   Βλέπουμε στα μπλε κουτάκια την πορεία 
του κανόνα ν+3.  Παρακαλώ να δούμε όλοι  την τελευταία  στήλη όπου 
ουσιαστικά παρουσιάζεται  η υπεραπορροφητικότητα του 
προγράμματος σε σχέση με το στόχο.  Ο στόχος δηλαδή στο Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης υπερκαλύπτεται  κατά 25,9 
εκατομμύρια ενώ αντίστοιχα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 
3,6 εκατομμύρια ευρώ.   

Συνηθίζουμε την ανάλυση των αξόνων να την  κάνουμε ανά 
προτεραιότητα στρατηγικής 2020.  Άρα βλέπουμε εδώ την πορεία σε 
ότι  αφορά την προτεραιότητα της έξυπνης ανάπτυξης,  της 
διατηρήσιμης ανάπτυξης και  της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.    

Οπωσδήποτε βλέπουμε ότι  η διατηρήσιμη ανάπτυξη παρουσιάζει  
μαζί  με την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς ιδιαίτερα ικανοποιητική 
πορεία.  Η έξυπνη ανάπτυξη που αντιστοιχεί  στους θεματικούς 
στόχους,  στους άξονες 1,  2 και  3 παρουσιάζει  μια υστέρηση.  Για αυτά 
θα αναφερθώ και  λίγο παρακάτω.   
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Έξυπνη ανάπτυξη,  θεματικοί  στόχοι  1,  2 και  3.   Κρατικός στόχος 
1,  ενίσχυση της έρευνας της τεχνολογικής ανάπτυξης και  καινοτομίας.   
Ήδη έχουμε δημοπρατήσει  μια πράξη,  δημοπρατείται  μάλλον μια 
πράξη ερευνητικών υποδομών ενώ τις προσεχεί ς ημέρες θα 
δημοσιευθεί  και  η πρώτη πρόσκληση που αφορά δράσεις στρατηγικής 
έξυπνης εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.  

Η συγκεκριμένη πρόσκληση βρίσκεται  εδώ και  αρκετό καιρό σε  
στάδιο προδημοσίευσης.  Να ενημερώσω την επιτροπή ότι  έχουμε 
ολοκληρώσει  τ ις διαδικασίες με το πληροφοριακό σύστημα κρατικών 
ενισχύσεων.  Τις προσεχείς ημέρες η υπηρεσία θα τρέξει  κάποια 
συγκεκριμένα τεστ και  η πρόσκληση θα είναι  διαθέσιμη προς τους 
δυνητικούς δικαιούχους αυτής 1/1/2018 για υποβολή προτάσεων.  

Εντός του έτους και  μέχρι  την ολοκλήρωση του 2017 η Ειδική 
Υπηρεσία θα προχωρήσεις σε συγκεκριμένες συναντήσεις με τα δυο 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Περιφέρειας,  το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας και  το Τ.Ε.Ι.  Δυτικής Μακεδονίας για την 
ανάλυση εξειδίκευση συγκεκριμένων δράσεων που θα αφορούν τ ις 
ερευνητικές υποδομές.   Για να κλείσουμε με αυτόν τον τρόπο την 
πρώτη κύρια επενδυτική προτεραιότητα του θεματικού στόχου που 
αφορά στην ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών.  

Θα ακολουθήσει  η ολοκλήρωση της διαδικασίας  της 
επιχειρηματικής ανακάλυψης για τους τομείς του τουρισμού και  της 
ενέργειας στις αρχές του 2018 έτσι  ώστε άμεσα η Περιφέρεια να 
προχωρήσει  σε μια δεύτερη πρόσκληση που θα αφορά δράσεις 
σύμπραξης μεταξύ ιδιωτικών φορέων,  ιδιωτικών επιχειρήσεων και  
επιστημονικών ερευνητικών ιδρυμάτων.   Μια δράση ανάλογα με αυτή 
που ήδη θα δημοσιεύσουμε τ ις προσεχείς ημέρες και  θα αφορά τον 
τομέα του τουρισμού.   Λίγο αργότερα θα αφήσουμε τη δράση,  τη 
δημοσίευση δράσης για τον τομέα της ενέργειας.    

Θεματικός στόχος 2,  βελτ ίωση της πρόσβασης και  της χρήσης 
και  της ποιότητας των τεχνολογιών πληροφορικών και  επικοινωνιών.  
Εδώ είναι  ένας θεματικός στόχος ο οποίος δεν έχει  ενεργοποιηθεί .  
Αναμένεται  ανάληψη πρωτοβουλιών από τη Γενική Γραμματεία 
Ψηφιακής Πολιτικής,  να ενημερώσουμε  την Επιτροπή 
Παρακολούθησης ότι  και  από πλευράς της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας θα ζητηθεί  στο αμέσως προσεχές διάστημα μια συνάντηση 
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με τη Γενική Γραμματεία ώστε να προχωρήσουμε στην εξειδίκευση 
των δράσεων που θα άπτονται  των περιφερειακών πρωτοβουλι ών και  
προτεραιοτήτων της Δυτικής Μακεδονίας.  

Θεματικός στόχος 3,  ήδη είχαμε ενημέρωση από τον κ.  Φίρμπα 
για τ ις διαδικασίες που έχουν ήδη δρομολογηθεί  για την ανάδειξη του 
ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης των δράσεων κρατικών ενισχύσεων έτσι  
ώστε να προχωρήσουμε άμεσα σε προσκλήσεις προς τ ις επιχειρήσεις 
της Περιφέρειας.   

Να ενημερώσω την Επιτροπή Παρακολούθησης ότι  η Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει  στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ,  
το γνωστό ΤΕΠΙΧ ΙΙ,  και  θα προχωρήσει  άμεσα και  σε μια προκήρυξη 
που θα αφορά τη δημιουργία συνεργατικού σχηματισμού στους τομείς 
προτεραιότητας RIS.   Να τονίσω ότι  η προκήρυξη των συνεργατικών 
σχηματισμών θα αφορά επιχειρηματικά clusters  και  όχι  ερευνητικά ή 
επιστημονικά.   

Θεματικοί  στόχοι  4,  5,  6 και  7.   Ο θεματικός στόχος 4 που 
αφορά την υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου όπου με την ολοκλήρωση των περιφερειακών 
σχεδίων για την ενεργειακή βελτίωση των δημοσίων κτιρίων αλλά και  
για την αξιοποίηση της βιομάζας με έμφαση στην τηλεθέρμανση θα 
ενεργοποιηθούν οι  αντίστοιχες προσκλήσεις.   

Να ενημερώσω την Επιτροπή ότι  αναφορικά με την ενεργειακή,  
με το Περιφερειακό σχέδιο για την ενεργειακή βελτίωση των δημοσίων 
κτιρίων η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πρωτοπορεί  σε επίπεδο 
χώρας.  Μάλλον είμαστε η μόνη Περιφέρεια που έχει  καταρτίσει  ένα 
τέτοιο ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο πραγματικά μας βοήθησε πάρα 
πολύ στο να ξέρουμε τον τύπο των δράσεων αλλά και  τους 
προϋπολογισμούς,  τους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς των δράσεων.  

Να αναφέρω επίσης ότι  η προκήρυξη θα αφορά δημόσια κτίρια 
στον τομέα της παιδείας και  της υγείας.   

Επίσης προωθείται  η πρόσκληση για τ ις δράσεις δέσμευσης και  
αξιοποίησης του διοξειδίου.  Είναι  μια μεγάλη πιλοτική ερευνητική 
δράση που σκοπό έχει  να παρουσιάσει  αποτελέσματα προς την 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αξιοποίησης του διοξειδίου του 
άνθρακα από τους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς της Δυτικής 
Μακεδονίας.   
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Άξονας προτεραιότητας 5,  προώθηση της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή.   Είναι  ο άξονας ο οποίος υλοποιείται  βάσει  του 
αρχικού σχεδιασμού της Περιφέρειας και  δεν παρουσιάζει  κανένα 
απολύτως πρόβλημα.   

Πορεία υλοποίησης.  Συνεχίζεται  με τον άξονα 6,  ο μεγαλύτερος 
άξονας προτεραιότητας του επιχειρησιακού μας προγράμματος όπου 
ήδη έχουν ολοκληρωθεί  προσκλήσεις στους τομείς ύδρευσης και  
αποχέτευσης.   Να ενημερώσω την Επιτροπή ότι  η δυτική Μακεδονία 
ε ιδικά στον τομέα των αποχετεύσεων έχει  καλύψει  και  με τη συνδρομή 
της εκχώρησης από το Ταμείο Συνοχής έχει  καλύψει  τ ις ανάγκες της 
σε ότι  αφορά τους οικισμούς γ προτεραιότητας.  Δεν έχουμε πλέον 
καμία απολύτως εκκρεμότητα με τα ενταγμένα έργα τα οποία έχουμε 
προωθήσει  και  μέσα από το Ταμείο Συνοχής.    

Περιμένουμε όλοι  πολύ γρήγορα να υλοποιηθούν αυτά τα έργα 
για κάποιες περιοχές εξαιρετικά σημαντικά.  Και  τώρα προχωρούμε σε 
δράσεις οι  οποίες άπτονται  της προστασίας των υδάτινων πόρων και  
των ευαίσθητων αποδεκτών.   

Με την ολοκλήρωση του σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αλλά και  του επιχειρησιακού 
σχεδίου για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση η οποία 
περιστρέφεται  γύρω από τις λίμνες,  έχει  ως θέμα τις λίμνες της 
δυτικής Μακεδονίας,  την ανάδειξη και  αξιοποίηση των λιμναίων 
οικοσυστημάτων προγραμματίζονται  προσκλήσεις για δράσεις αρχικά 
στον τομέα πολιτισμού,  στους τομείς πολιτισμού και  τουρισμού.   Ήδη 
τις προσεχείς ημέρες η Περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας,  η Ειδική 
Υπηρεσία,  προγραμματίζει  συναντήσεις τόσο με την επιτελική δομή 
του πολιτισμού όσο και  με την επιτελική δομή του τουρισμού για τον 
καθορισμό και  τη φύση των δράσεων οι  οποίες ουσιαστικά θα 
ξεκινήσουν.  

Η επενδυτική προτεραιότητα 6.4 συνδέεται  με την ολοκλήρωση 
των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης των 
οποίων έχει  ολοκληρωθεί  η αξιολόγηση του δευτέρου σταδίου και  στη 
συνέχεια η Ειδική Υπηρεσία θα προχωρήσει  στην έκδοση 
προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων επιλογής πράξεων.   Οι  
προσκλήσεις αναμένονται  προς όλους τους δικαιούχους των σχεδίων 
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης,  οι  δικαιούχοι  ε ίναι  οι  5 πόλεις της 
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δυτικής Μακεδονίας,  αστικές πόλεις.   Κοζάνη,  Πτολεμαΐδα,  Φλώρινα,  
Καστοριά και  Γρεβενά.   Θα καλεστούν ουσιαστικά για να υποβάλουν 
προστάσεις σε συγκεκριμένους τομείς.   

Άξονας προτεραιότητα 7,  οι  οδικές μεταφορές.   Όπου 
προετοιμάζεται  πλέον μια μεγάλη πρόσκληση για οδικά έργα 
πρωτεύοντος δικτύου αυτοκινητοδρόμου.   Ουσιαστικά μιλάμε πλέον 
για το δεύτερο κάθετο άξονα Νίκη,  Φλώρινα,  Πτολεμαΐδα,  Κοζάνη,  
όρια νομού Λάρισας.   

Όπως επίσης και  προσκλήσεις οδικών έργων που άπτονται  της 
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης αλλά και  ΟΧΕ.  Είναι  τα λεγόμενα τοπικά 
οδικά δίκτυα τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο μέσα από 
τις περιοχές ολοκληρωμένης παρέμβασης.   

Επίσης προγραμματίζουμε και  κάποιες συνωδές,  μια συνωδή 
πρόκληση για δράση οδικής ασφάλειας πέρα από τις μελέτες για τ ις 
οποίες ε ίστε ενήμεροι ,  μελέτες οδικής ασφάλειας που έχει  εκπονήσει  η 
Εγνατία Οδός Α.Ε.   

Πορεία υλοποίησης της 3 η ς  προτεραιότητας,  χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη.   Η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.  Θεματικός στόχος 8.   Δεν 
ενεργοποιήθηκαν δράσεις του άξονα καθώς δεν ε ίχαν ολοκληρωθεί  οι  
απαιτήσεις αυτοδέσμευσης για τη δημιουργία μηχανισμού διάγνωσης 
αναγκών της αγοράς εργασίας.   Βρίσκεται  ήδη σε εξέλιξη η 
δημιουργία του μηχανισμού.   

Όπως επίσης το πρόβλημα στον άξονα το συγκεκριμένο,  τον 
άξονα 8,  ε ίναι  και  η μη ύπαρξη ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης για τ ις 
δράσεις οι  οποίες περιγράφονται  στο επιχειρησιακό μας πρόγραμμα 
και  ουσιαστικά μιλάμε για τ ις δράσεις αυτοαπασχόλησης.   

Θεματικός στόχος 9.   Είναι  η προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και  καταπολέμησης της φτώχειας.  Ουσιαστικά μιλάμε για τ ις δράσεις 
υγείας και  πρόνοιας που αφορούν τ ις υποδομές.   Ο άξονας 
προτεραιότητας 9 υλοποιείται  βάσει  του αρχικού σχεδιασμού του 
προγράμματος.   

Ο άξονας 10,  θεματικός στόχος 10 είναι  ο δεύτερος κύριος 
άξονας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.  Ήδη έχουν 
ενεργοποιηθεί  οι  δράσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας,  τρεις κύκλοι .   
Μιλάμε για τη χρηματοδότηση των βρεφονηπιακών σταθμών.  Επίσης 
δράση συμβουλευτικής και  ψυχολογικής υποστήριξης,  δράσεις 
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κοινωνικής φροντίδας και  προστασίας,  τα γνωστά κέντρα κοινότητας,  
τα ΚΗΦΗ κλπ.   

Προωθείται  η δημιουργία του Περιφερειακού παρατηρητηρίου 
κοινωνικής ένταξης.  Επίσης προωθείται  μια πρόσκληση η οποία θα 
αφορά ολοκληρωμένα προγράμματα μικρής κλίμακας για την 
προώθηση στην απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων.   Και  για τ ις 
δράσεις της κοινωνικής επιχειρηματικότητας αναμένεται  η δημιουργία 
του Περιφερειακού μηχανισμού υποστήριξης της ανάπτυξης της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας.   

Ο θεματικός στόχος 11 που είναι  και  ο τελευταίος άξονας 
προτεραιότητας του κυρίου προγράμματος που αφορά τις δράσεις της 
παιδείας.  Υλοποιείται  βάσει  του αρχικού σχεδιασμού,  αναμένεται  μια 
τελευταία πρόσκληση που θα αφορά δράσεις τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.   

Και  να ενημερώσουμε και  πάλι  την Επιτροπή ότι  σε ότι  αφορά 
στις προτεραιότητες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά 
με τ ις υποδομές τεχνικής εκπαίδευσης,  η Περιφέρεια σε συνεργασία με  
την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ διερευνά για την πιθανή υλοποίηση των 
υποδομών τεχνικής εκπαίδευσης μέσω ΣΔΙΤ.   

Τέλος η πορεία υλοποίησης των αξόνων τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ 
και  ΕΚΤ όπου και  οι  δυο άξονες έχουν ενεργοποιηθεί  με αντίστοιχες 
προσκλήσεις.  Ο κύριος δικαιούχος των αξόνων τεχνικής βοήθειας ε ίναι  
η ίδια η Ειδική Υπηρεσία.   

Η επόμενη διαφάνεια παρουσιάζει  τ ις προβλέψεις δαπανών με 
βάση το δημοσιονομικό στόχο του 2017.   Βλέπουμε το δημοσιονομικό 
στόχο του ΕΤΠΑ αριστερά και  του ΕΚΤ με κόκκινη  γραμματοσειρά.  Ο 
ετήσιος στόχος του ΕΤΠΑ 33,7 εκατομμύρια,  του ΕΚΤ 3,7 
εκατομμύρια.   

Ο στόχος για το 2017 αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης θα φτάσει  σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας 
13,8 εκατομμύρια στο 41% του ετήσιου στόχου.  Το ΕΚΤ,  το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα υπερκαλυφθεί  ο στόχος και  σε 
επίπεδο συνόλου προγράμματος σε σχέση με τους στόχους τους 
δημοσιονομικούς στο 47%.  Περίπου στο 50% των αρχικών στόχων 
που είχαν τεθεί  για το 2017.   

Γιατί  υπάρχουν αυτές οι  αποκλίσεις ;    
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Σίγουρα το κύριο θέμα μας για το έτος 2017 ήταν τ ι  επιπτώσεις 
και  πόσο σοβαρές ήταν οι  επιπτώσεις από το νέο νόμο για τ ις δημόσιες 
συμβάσεις,  το ν.4412.  Και  τ ις συνεχείς και  διαρκείς τροποποιήσεις  
αυτού του νόμου.   

Θα δείξω παρακάτω μια διαφάνεια για να δείτε  τους χρόνους οι  
οποίοι  στα δείγματα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή και  
συγκρινόμενοι  με το αντίστοιχο δείγμα της προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου,  που ακριβώς βρισκόμαστε και  γιατί  
καθυστερεί  τόσο πολύ η έναρξη των έργων,  των νέων έργων,  γιατί  
πολλές φορές έχουμε μάθει  να κατηγορούμε κυρίως τους τελικούς 
δικαιούχους για τ ις καθυστερήσεις ενώ αυτή τη φορά αυτό δεν 
συμβαίνει .  

Η υστέρηση στην υλοποίηση των έργων πολλές φορές,  μάλλον σε 
πολλά νέα έργα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο υπάρχει  και  
λόγω διαφόρων άλλων θεμάτων.  Τεχνικά θέματα.  Αντιμετωπίσαμε  
σοβαρά θέματα τεχνικά σε σημαντικά έργα όπως είναι  η κατασκευή 
της πανεπιστημιούπολης Κοζάνης.   

Ένα σοβαρό θέμα το οποίο συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε στις 
επιτροπές παρακολούθησης είναι  η οικονομική δυσπραγία των 
αναδόχων,  ε ίναι  σαφής η αδυναμία των αναδόχων να υποστηρίξουν την 
υλοποίηση των έργων.  Όχι  να τη χρηματοδοτήσουν,  να την 
υποστηρίξουν.  

Και  φυσικά σοβαρές καθυστερήσεις οι  οποίες παρουσιάζονται  
και  στις παραλαβές εξοπλισμού κυρίως στα μεγάλα οριζόντ ια έργα.  Η 
καθυστέρηση οπωσδήποτε της ενεργοποίησης σημαντικών για το 
πρόγραμμα αξόνων προτεραιότητας,  όπως είπα ο θεματικός στόχος 2 
και  3.   

Η ελλιπής στελέχωση των υπηρεσιών των φορέων υλοποίησης 
εξακολουθεί  να είναι  πρόβλημα αλλά αυτή τη φορά νομίζω ότι  θα 
πρέπει  να ευχαριστήσουμε τ ις τεχνικές υπηρεσίες για την προσπάθεια 
την οποία καταβάλουν και  η οποία είναι  εμφανής σε όλες τ ις 
δραστηριότητες της διαχείρισης.   Αλλά θα αναδείξουμε ένα ακόμη 
θέμα που είναι  για εμάς πολύ σημαντικό,  ότι  οι  τελικοί  δικαιούχ οι ,  τα 
στελέχη των τελικών δικαιούχων χρειάζονται  μια συνεχή που 
ελπίζουμε θα είναι  εποικοδομητική,  συνεχή εκπαίδευση και  κατάρτιση 
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γιατί  τα θέματα διαχείρισης στη νέα προγραμματική περίοδο 
αλλάζουν.   Ή έχουν ήδη αλλάξει  πάρα πολύ.   

Να δούμε λίγο εδώ τους χρόνους.   Το 2007-2013 ο μέσος χρόνος 
από την απόφαση ένταξης μέχρι  την ημερομηνία δημοπράτησης ήταν 
215 ημέρες.   Το 2014-2020 καταγράφουμε ήδη μέσους χρόνους 311 
ημέρες.  Δηλαδή για να δημοπρατήσουμε ένα έργο απαιτείται  περίπου 
ένας χρόνος.   

Να το κρατήσουμε αυτό,  γιατί  στην επόμενη Επιτροπή 
Παρακολούθησης του 2018 θέλουμε να κάνουμε συγκρίσεις.   Αλλά 
παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και  καταγράφονται  σε επίπεδο 
θεσμικού πλαισίου θα ζητήσουμε από όλους τους τελικούς δικαιούχους 
μια εγρήγορση η οποία πρέπει  να μεταφερθεί  και  στα στελέχη των 
τεχνικών υπηρεσιών και  των υπολοίπων υπηρεσιών ώστε να 
επιταχύνουμε όσο μπορούμε τ ις διαδικασίες.  

Αντίστοιχα οι  νομικές δεσμεύσεις .  Βλέπετε ήδη καλύπτουν,  
βέβαια το δείγμα δεν ε ίναι  αντιπροσωπευτικό,  έχουμε μόνο μια 
περίπτωση νομικής δέσμευσης,  ήδη έχει  ξεπεράσει  τον ένα χρόνο.   

Κύρια σημεία ενδιαφέροντος.  Σίγουρα η καθυστέρηση στην 
εφαρμογή του 4412.  Ήρθε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τα 
επιχειρησιακά προγράμματα.  Θα καταγράψουμε ως σημείο 
ενδιαφέροντος και  τ ις μεγάλες εκπτώσεις οι  οποίες παρατηρούνται  στα 
έργα και  οι  οποίες πολλές φορές σε συγκεκριμένους άξονες οδηγούν 
σε τρίτες και  τέταρτες προκηρύξεις έτσι  ώστε να μπορεί  να καλυφθεί  ο 
προϋπολογισμός των αξόνων προτεραιότητας.   

Ενέργειες εκπαίδευσης και  κατάρτισης,  αναφέρθηκε και  ο κος 
Φίρμπας σε ένα σχέδιο εκπαίδευσης και  κατάρτισης και  γενικότερα 
υποστήριξης των δικαιούχων,  των τελικών δικαιούχων.  

Επίσης σημαντική για την αποτελεσματική υλοποίηση του 
επιχειρησιακού  προγράμματος θα είναι  και  η λειτουργία,  η έναρξη 
λειτουργίας των προβλεπόμενων περιφερειακών Μηχανικών 
διακυβέρνησης και  παρακολούθησης των στρατηγικών τόσο της RIS,  
ήδη έχει  υπάρξει ,  υπάρχει  ήδη το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας 
και  Καινοτομίας με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο το 11μελες,  του 
οποίου ο ρόλος ε ίναι  εξαιρετικά σημαντικός αναφορικά με την πρόοδο 
της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας.  
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Επίσης ο περιφερειακός μηχανισμός για τη διάγνωση των 
αναγκών της αγοράς εργασίας όπως και  του Περιφερειακού 
παρατηρητηρίου γ ια την κοινωνική ένταξη.    

Ως τελευταίο σημείο,  το ανέφερα και  προηγουμένως στα 
προβλήματα,  η ελλιπής χρηματοδότηση των αναδόχων από το  
τραπεζικό σύστημα.  Αυτό θέλουμε και  η κεντρική Κυβέρνηση να το 
ξαναδεί .  Θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα στην πορεία του  
προγράμματος,  στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος σε 
σημαντικά έργα εάν κάποιες αγκυλώσεις του τραπεζικού συστήματος 
δεν επιτρέψουν την επαρκή χρηματοδότηση των αναδόχων των έργων.   

Οι  ανάδοχοι  ε ίναι  πολύ καλοί  στις περισσότερες περιπτώσεις 
αλλά δυστυχώς δεν διαθέτουν πλέον επαρκή κεφάλαια για να 
υποστηρίξουν τα έργα.   Αυτό το τονίζουμε ιδιαιτέρως διότι  το 2017 
ουσιαστικά είναι  το πρώτο έτος που υλοποιούμε νέα έργα στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα.  Το 2016 ουσιαστικά ήταν έτος στο οποίο 
επικεντρωθήκαμε περισσότερο στη μεταφορά,  στην ενεργοποίηση των 
προγραμμάτων,  στη μεταφορά των έργων phasing και  των  
μεταφερόμενων έργων.  

Ουσιαστικά τα νέα μας έργα υλοποιούνται ,  ξεκίνησαν την 
υλοποίησή τους το 2017.    Και  αν από το πρώτο ουσιαστικά έτος 
υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος οι  ανάδοχοι  
παρουσιάζουν αυτά τα προβλήματα να μην φανταστούμε τ ι  θα γίνει  
στα επόμενα δυο και  τρία χρόνια.  

Άρα είναι  ένα θέμα το οποίο πρέπει  να το δούμε και  οι  
περιφέρειες αλλά και  η κεντρική διοίκηση πρέπει  να το δει  με πολύ -
πολύ μεγάλη προσοχή.    

Σε αυτό το σημείο έχω ολοκληρώσει  την πρώτη ενότητα.   Δίνω 
το λόγο στον  κ.  Μουρατίδη για τη δεύτερη ενότητα που θα αναλύσει  
το πλαίσιο επίδοσης.  

Ευχαριστώ πολύ.  
 

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  
Καλή σας ημέρα.  Το θέμα της δικής μου παρουσίασης έχει  να κάνε ι  με 
την πορεία των δεικτών του προγράμματος και  του πλαισίου επίδοσης.  

Να θυμηθούμε ότι  στη νέα προγραμματική περίοδο τα 
προγράμματα είναι  προγράμματα στοχευμένα στα αποτελέσματα.  Εδώ 
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λοιπόν θα κάνουμε μια πρώτη προσπάθεια παρουσίασης της πορείας 
των αποτελεσμάτων μέσα από δείκτες και  από το πλαίσιο επίδοσης.   

Σε αυτή τη διαφάνεια έχουμε μια συγκεντρωτική εικόνα της  
πορείας όλων των δεικτών του προγράμματος ανά άξονα 
προτεραιότητας που δίνεται  στην πρώτη στήλη,  το σύνολο των δεικτών 
που υπάρχουν σε κάθε άξονα.   Συνολικά βλέπετε κάτω έχουμε 56 
δείκτες που παρακολουθούμε στο πρόγραμμα.  

Πόσοι  έχουν ενεργοποιηθεί  ανά άξονα,  συνολικά βλέπετε 26 
δείκτες δηλαδή σχεδόν οι  μισοί  δείκτες του προγράμματος έχουν 
ενεργοποιηθεί .  Όπως γίνεται  φανερό και  από την παρουσίαση  του 
προϊσταμένου νωρίτερα στους άξονες 2,  3,  4 δεν έχουν ενεργοποιηθεί  
οι  δείκτες όπως και  στον άξονα 8.   

Στις επόμενες στήλες δείχνουμε για τους δείκτες που υπάρχει  
ενεργοποίηση σε τ ι  ποσοστό αυτοί  έχουν φτάσει .  Σε σχέση πάντοτε με 
τ ις τ ιμές ένταξης των δεικτών.   Όσον αφορά το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ όσον 
αφορά σε τ ιμές υλοποίησης.   

Βλέπουμε σε αυτή την οθόνη ότι  13 συνολικά δείκτες ξεπέρασαν 
ήδη σε τ ιμές ένταξης τη στιγμή στόχου,  τρεις δείκτες βρίσκονται  στο 
75-100,  4 στο από 50 έως 75 και  6 κάτω από 50%.  Δεν 
ενεργοποιήθηκαν αυτοί  οι  τελευταίοι  που δείχνει  η τελευταία στήλη,  
30 δείκτες.  

Αντίστοιχα φαίνεται  και  η ε ικόνα για το ΕΤΠΑ και  για το ΕΚΤ. 
Από το σύνολο των 43 δεικτών του ΕΤΠΑ ενεργοποιήθηκαν οι  23 
δηλαδή 53% των δεικτών.   Και  στο ΕΚΤ από τους 13 οι  3.   

Να θυμηθούμε βέβαια ότι  οι  περισσότεροι  δείκτες το ΕΚΤ ή 
σχεδόν όλοι  στο πλαίσιο της αναθεώρησης θα αναθεωρηθούν.  Εδώ 
γίνεται  η προσπάθεια παρουσίασης της πορείας των δεικτών όπως τους 
ε ίχαμε πρωτοσχεδιάσει  στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.   

Συνεχίζουμε με μια αναλυτική παρουσίαση  όλων των δεικτών 
ανά άξονα με την περιγραφή του κάθε δείκτη.  Δεν έχει  νόημα να τ ις 
αναφέρουμε μια-μια.  Ήδη υπάρχει  καταγεγραμμένος αυτός ο πίνακας 
στο κείμενο,  στο αρχείο που έχει  αναρτηθεί  και  έχει  αποσταλεί  σε όλα 
τα μέλη μέσω διαύλου αλλά και  μέσω email ,  οπότε εάν υπάρχουν 
κάποιες περισσότερο ανάγκες σε ερμηνεία βεβαίως να τα 
συζητήσουμε.  
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Εδώ είναι  οι  άξονες 4 και  5.   Ο 6,  7,  8,  9.  Συμπερασματικά θα 
μπορούσαμε να πούμε για τους δείκτες γενικά ότι  όσον αφορά τους 
άξονες 1,  5,  6,  7,  9 και  11 έχουμε καλή πορεία.   Και  ευελπιστούμε ότι  
θα πετύχουμε τ ις τ ιμές στόχους.  Στους υπόλοιπους,  στον άξονα 2 
δηλαδή,  στον άξονα των ΤΠΕ, στον άξονα 3 της επιχειρηματικότητας,  
στον άξονα 4 της μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα και  στον άξονα 
8 θέλει  περισσότερη προσπάθεια.  Θέλει  να ολοκληρωθούν όλες εκείνες 
οι  προαπαιτούμενες ενέργειες που αναφέρθηκα νωρίτερα,  να μην τ ις 
ξαναπούμε έτσι  ώστε να ευελπιστούμε ότι  θα φτάσουμε με μεγαλύτερη 
επιτυχία προς την επίτευξη και  εκείνων των τιμών.   Και  οι  άξονες 
τεχνικής βοήθειας.   

Το πλαίσιο επίδοσης.  Εδώ δίνεται  μια συγκεντρωτική εικόνα ανά 
άξονα προτεραιότητας στην πρώτη στήλη,  έχουμε και  πολλούς άξονες.   
Βέβαια όπως βλέπετε στο πλαίσιο επίδοσης συμμετέχουν μόνο οι  11 
άξονες,  δεν συμμετέχουν οι  άξονες της τεχνικής βοήθειας.    Σε αυτή 
τη διαφάνεια βέβαια έχουμε χωρίσει  τους δείκτες του φυσικού 
αντικειμένου που εμπεριέχονται  στο πλαίσιο και  τους δείκτες 
οικονομικού,  ένας οικονομικός για κάθε άξονα,  ο γνωστός F100,  11 
οικονομικοί  δείκτες.  

Πού βρίσκονται  οι  φυσικοί  δείκτες ;   Βλέπετε ότι  έχουμε  
συνολικά 18 δείκτες για όλο το πρόγραμμα,  οι  11 έχουν ήδη 
ενεργοποιηθεί  μέχρι  τ ις 31/10,  άρα είναι  ένα ποσοστό 61%. Ακριβώς 
στις επόμενες δυο στήλες δείχνουμε την πρώτη μας εκτίμηση για την 
επίτευξη των τιμών ως προς την  υλοποίησή τους μέχρι  το τέλος του 
2018.    

Τι  παρατηρούμε εδώ συνολικά;  Ότι  θέλει  περισσότερη  
προσπάθεια στον άξονα 1 να μπορέσουμε να πετύχουμε την τ ιμή 
στόχου.   Είμαστε στο 50%, αφορά τις ερευνητικές υποδομές που 
ανέφερε νωρίτερα ο προϊστάμενος που πρέπει  να τρέξουν  με 
γρηγορότερο ρυθμό οι  ενέργειες ένταξης και  υλοποίησης.    

Στον 2 το 0% σημαίνει  ότι  δεν γνωρίζουμε αν θα μπορέσουμε να 
προλάβουμε να υλοποιήσουμε τ ις εφαρμογές,  τ ις ψηφιακές εφαρμογές 
μέσα από τον άξονα 2.   Το 0 δεν ε ίναι  πρόβλεψη είναι  
προβληματισμός.  Μακάρι  να μπορέσουμε γιατί  όπως γνωρίζετε ε ίδαμε 
πολύ καθαρά από την περίοδο ένταξης μέχρι  δημοπράτησης θέλει  
μεγάλο χρονικό διάστημα θα προλάβουμε να υλοποιήσουμε και  τ ις 
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ψηφιακές εφαρμογές;   Δηλαδή τα προγράμματα που θα χρειαστεί  για 
την Αυτοδιοίκηση,  τον τομέα υγείας,  πρόνοιας κλπ. ;   Θα προλάβομε να  
τα υλοποιήσουμε;  Υπάρχει  λοιπόν ένας προβληματισμός για αυτόν τον 
δείκτη.  

Στον άξονα 3 δείχνουν τα πράγματα ότι  αν ολοκληρώσομε 
γρήγορα τις διαδικασίες του ΕΦΔ θα καταφέρουμε να πετύχουμε το 
δείκτη που έχουμε στον άξονα 3.   Στον άξονα 4 κατά αντιστοιχία εδώ 
είναι  οι  ενεργειακές δράσεις,  βελτίωση των δημοσίων κτιρίων κλπ.   
Με ερωτηματικό το 50.  

5,  6,  7 βλέπετε έχουμε ενθαρρυντικά αποτελέσματα.  Στον 8 
υπάρχει  ερωτηματικό γιατί  και  στο πλαίσιο της αναθεώρησης 
αναθεωρούνται  και  ο δείκτης του πλαισίου επίδοσης.  Επομένως εδώ το 
0 δεν δείχνει  ότι  θα είναι  0,  ότι  ε ίναι  απλά ένας προβληματισμός που 
έχουμε για τον δείκτη του άξονα 8.  

Προφανώς ζητάμε στο πλαίσιο αναθεώρησης τροποποίηση και  
αλλαγή του δείκτη και  φυσικά εάν ολοκληρωθούν όλες αυτές οι  
ενέργειες σύντομα το ’18 έχουμε την ελπίδα να πετύχουμε και  αυτόν 
τον δείκτη που θα είναι  αριθμός επιχειρήσεων που θα υποστηριχθούν 
από τον άξονα 8 στο πλαίσιο της αυτοαπασχόλησης.   

Στον άξονα 9 υπάρχει  βλέπετε θετικό αποτέλεσμα.  Στον άξονα 10 
είναι  πάλι  άξονας της κοινωνικής ένταξης του ΕΚΤ που 
τροποποιούνται  στο πλαίσιο της αναθεώρησης όλοι  οι  δείκτες και  εδώ 
είχαμε και  το γνωστό δείκτη του health safety net  του τομέα υγείας,  
της τροποποίησης της αλλαγής της  πολιτικής υγείας κ.ο.κ.   Και  εδώ 
προτείνεται  μια σειρά νέων αλλαγών στους δείκτες του πλαισίου του.   

Στον άξονα 11 φαίνεται  ότι  τα πράγματα θα πάνε πιο ευοίωνα με 
θετικό αποτέλεσμα.  Όσον αφορά τους οικονομικούς δείκτες στις 
επόμενες στήλες,  κάτι  αντίστοιχο μπορούμε να πούμε για τον κάθε 
άξονα.  Βλέπετε ένα αναμένουμε να υπερκαλυφθεί ,  ο 3 και  ο 4 με 
προϋποθέσεις,  ο 5 υπέρ κάλυψη,  ο 6,  ο 7 αν πετύχουμε γρήγορα των 
μεταφορών να τα ξεκινήσουμε στο ’18 και  να υλοποιηθούν πιστεύουμε 
ότι  θα έχουμε και  μεγαλύτερο αποτέλεσμα.  Εδώ είμαστε έτσι  λίγο 
φειδωλοί ,  προσεκτικοί .   

Στον άξονα 8 με παρένθεση που σημαίνει  αν όλα ολοκληρωθούν 
και  πάνε καλά θα έχουμε και  το επιθυμητό αποτέλεσμα.  Στον 9,  10 
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φαίνεται  ότι  θα  τους υπερκαλύψουμε τους οικονομικούς δείκτες όπως 
και  στον άξονα 11.   

Αυτή είναι  η συγκεντρωτική εικόνα των αξόνων.  Και  εδώ 
δείχνουμε ανά άξονα και  την περιγραφή του κάθε δείκτη,  ε ίτε  του 
δείκτη εκροών είτε  του βασικού σταδίου υλοποίησης του δείκτη και  
του οικονομικού δείκτη σε κάθε άξονα.  Αντίστοιχος πίνακας υπάρχει  
και  στο κείμενο που έχει  αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα αλλά και  σας έχει  
αποσταλεί  μέσω διαύλου.  

Οπότε θα περάσουμε  τ ις επόμενες διαφάνειες ,  θα μου 
επιτρέψετε,  για λόγους οικονομίας του χρόνου,  όλοι  οι  άξονες ,  ο 9,  
11.  Αυτά όσον αφορά τους δείκτες και  το πλαίσιο.  

Σας ευχαριστώ.   Στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.   
 

 
Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Συνεχίζουμε με την 3 η  ενότητα,  μια σύντομη ενημέρωση για την 
ετήσια έκθεση υλοποίησης τους επιχειρησιακού προγράμματος του 
έτους 2016.   
 Λοιπόν,  η ετήσια έκθεση υλοποίησης αποτελεί  κανονιστική 
υποχρέωση για το κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα.  Συντάσσεται  
σύμφωνα με το άρθρο 50 και  άρθρο 111 του κανονισμού 1303/2013.    

Η ετήσια έκθεση υλοποίησης του προγράμματος για τη Δυτική 
Μακεδονία συντάχθηκε το Μάιο του 2016.  Περιλαμβάνει  ένα κύριο 
άλφα μέρος όπου γίνεται  επισκόπηση της υλοποίησης προγράμματος 
υλοποίησης ανά άξονα προτεραιότητας,  παρουσίαση των δεικτών και  
ε ιδικών δεικτών του προγράμματος και  τα δημοσιονομικά στοιχεία.  

Επίσης κεφάλαιο που αναφέρεται  στις αξιολογήσεις και  
ζητήματα τα οποία επηρεάζουν τ ις επιδόσεις του προγράμματος αλλά 
και  τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται .   

Η ετήσια έκθεση μόνο για αυτές οι  οποίες υποβάλλονται  τα έτη 
2017,  ’19 και  στην τελική έκθεση υλοποίησης έχει  και  ένα μέρος β 
όπου γίνεται  μια ενδελεχής παρουσίαση και  της αξιολόγησης της 
υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος.  Η πρόοδος στην 
εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης.  Τα αποτελέσματα των μέτρων 
ενημέρωσης και  δημοσιότητας για τα ταμεία.  
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Η πρόοδος εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης και  
εδαφικής ανάπτυξης.   Η πρόοδος υλοποίησης των δράσεων για την 
ενίσχυση ικανότητας των αρχών του κράτους-μέλους και  των 
δικαιούχων για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται  τα ταμεία.   Και  
φυσικά για τα μέτρα αντιμετώπισης,  πρόληψης και  αντιμετώπισης 
κινδύνου της φτώχειας,  διακρίσεων,  κοινωνικού αποκλεισμού.   

Η έκθεση υλοποίησης του 2016 υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή,  στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 30 Ιουνίου 
του 2017.  Μετά από την αλληλογραφία επί  των παρατηρήσεων της 
επιτροπής η ελληνική πλευρά απήντησε με τρεις πολύ συγκεκριμένες 
επιστολές επί  των παρατηρήσεων.   

Η νέα έκδοση απεστάλη στις 24 Οκτωβρίου 2017 και  έχουμε 
έγκριση στις 27 Οκτωβρίου 2017.   
 

ΘΕΜΑ 3ο  
Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων 
 
Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ: 
Λίγα λόγια για την αναθεώρηση.  Αναθεώρηση  όπως την ονομάζουμε  
τεχνική προσαρμογή 2016.   Πώς ξεκινάει ,  γ ιατί  μάλλον έχουμε την  
τεχνική προσαρμογή.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τ ις 
ελληνικές χορηγήσεις με βάσει  τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα 
στατιστικά στοιχεία.  

Αυτό επιτρέπει  στην Επιτροπή μια  ανακατανομή πρόσθετων 
πόρων ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ από τους οποίους η ελληνική 
πλευρά,  η Ελλάδα λαμβάνει  περίπου 1.970.800.000.    

Η πρόταση της τεχνικής προσαρμογής αφορά  την κατανομή των 
πόρων,  την πρόσθετη κατανομή πόρων στη Δυτική Μακεδονία και  στα 
δυο ταμεία.  Στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
πρόσθετοι  πόροι  850.000 και  στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
πρόσθετοι  πόροι  6,5 εκατομμυρίων ευρώ.  

Σε ότι  αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης οι  
πρόσθετοι  πόροι  κατευθύνονται  στο θεματικό στόχο 6 και  ε ιδικότερα 
στις δράσεις των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης και  ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης ενώ σε ότι  αφορά 
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το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο οι  πόροι  κατανέμονται  μόνο στον 
άξονα 10 ενώ επιτρέπεται  στο θεματικό στόχο 8 μια ανακατανομή των 
πόρων και  δυνατότητα δημιουργίας νέας δράσης ή ενεργοποίηση μιας 
νέας επενδυτικής προτεραιότητας το οποίο η Δυτική Μακεδονία το 
έχει  προτείνει .  

Ουσιαστικά από εκεί  που είχαμε μόνο μια επενδυτική 
προτεραιότητα ενεργοποιημένη,  αυτή της αυτοαπασχόλησης την 8.3 
ουσιαστικά,  προώθηση αυτοαπασχόλησης επιχειρηματικότητας και  της 
δημιουργίας επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων πολύ 
μικρών,  μικρών και  μεσαίων επιχειρήσεων έχουμε 336.000 οι  οποίες 
κατευθύνονται  στον 8.5 προσαρμογή των εργαζομένων των 
επιχειρήσεων και  των επιχειρηματιών στις αλλαγές.   

Μπορεί  να φαίνεται  μικρό το ποσό αλλά ουσιαστικά είναι  το 
μάξιμουμ που επιτρέπεται  με βάση την αναθεώρηση σε ότι  αφορά,  η 
μεταφορά πόρων εντός αξόνων 25%, όχι  παραπάνω.   

Στο θεματικό στόχο 10 οι  πόροι  κατανέμονται  στην επενδυτική 
προτεραιότητα 10.1 2,1 εκατομμύρια αφορά περαιτέρω ενίσχυση των 
πόρων για τ ις δράσεις εναρμόνισης χρηματοδότησης των 
βρεφονηπιακών σταθμών.  Στην επενδυτική προτεραιότητα 10.2 
καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και  προώθηση της ισότητας 
των ευκαιριών 900.000 ευρώ.  

Επενδυτική προτεραιότητα 10.3 που αφορά τις δράσεις υγείας σε 
σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,  τ ις δράσεις πρωτοβάθμιας 
υγείας,  τ ις δράσεις ψυχικής υγείας και  τ ις δράσεις των εξαρτήσεων.  
Και  τέλος πρόσθετοι  πόροι  στην προαγωγή της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και  της επαγγελματικής ένταξης.   Η επενδυτική 
προτεραιότητα 14.   

6,5 εκατομμύρια ευρώ σε όρους κοινοτικής συνδρομής,  περίπου 
στα 9 εκατομμύρια ευρώ σε όρους δημόσιας δαπάνης.   

Αυτή ήταν μια σύντομη ενημέρωση για την αναθεώρηση.  
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και  αναμένουμε τ ις 
παρατηρήσεις σας και  ερωτήσεις σας στο επόμενο στάδιο.   
 
 

ΘΕΜΑ 2ο  
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Εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ενημέρωση 
σχετικά με την επίτευξη των ετήσιων στόχων του Προγράμματος.  

 
Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Προχωράμε τώρα στην παρουσίαση της εξειδίκευσης του 
επιχειρησιακού προγράμματος και  τ ις δράσεις οι  οποίες αναμένεται  να 
εξειδικευτούν,  ζητάμε έγκριση από την Επιτροπή για να 
εξειδικεύονται  στην 3η  έκδοση,  στην 3η  εξειδίκευση του 
επιχειρησιακού προγράμματος.   

Παρουσίαση ο κος Μουρατίδης.  
 

 
Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  
Να συνεχίσουμε με το  θέμα της εξειδίκευσης του επιχειρησιακού 
προγράμματος.   Σας έχει  αποσταλεί  το συνολικό κείμενο της 3 η ς  
έκδοσης που περιλαμβάνει  τόσο τις δράσεις που έχουν εξειδικευτεί  
μετά τη 2η  συνεδρίαση πέρυσι  δηλαδή τον Οκτώβριο του ’16 με 
γραπτές διαδικασίες μέχρι  την 3 η  συνεδρίαση και  αυτές που 
προτείνονται  για έγκριση στη σημερινή συνεδρίαση.   

Τι  περιλαμβάνει  λοιπόν το έγγραφο της εξε ιδίκευσης που σας 
έχει  αποσταλεί  μέσω διαύλου και  μέσω email  της 2η ς  εξειδίκευσης που 
είχαμε τότε 34 δράσεις σε 18 από τις 23 επενδυτικές προτεραιότητες.    

Είχαμε μετά ακολουθήσει  τη διαδικασία τη γραπτή και  
εξειδικεύτηκαν άλλες πέντε δράσεις σε 4 επενδυτι κές προτεραιότητες.  
Και  σήμερα προτείνονται  στην 3 η  συνεδρίαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης 7 νέες δράσεις σε 4 επενδυτικές προτεραιότητες.   

Εδώ βλέπουμε συνοπτικά τ ις δράσεις που εξειδικεύτηκαν με τη 
γραπτή διαδικασία που αφορούσαν τους κύκλους της εναρμόνισης για 
βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς και  τα ΚΔΑΠ, τα Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά με αναπηρία,  τ ις δράσεις 
κοινωνικής φροντίδας ουσιαστικά την αύξηση του προϋπολογισμού για 
τη συνέχιση της λειτουργίας των ΚΗΦΗ για επιπλέον δυο έτη.  

Τις δράσεις αναβάθμισης υποδομών της σχολικής εκπαίδευσης 
που εξειδικεύσαμε και  τον εξοπλισμό τεχνολογιών πληροφορικής και  
επικοινωνιών για τ ις σχολικές μονάδες της Περιφέρειας.  Και  την 
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εξειδίκευση,  την επιπλέον εξειδίκευση στον άξονα 13 της τεχνικής 
βοήθειας για το μηχανισμό διάγνωσης της αγοράς εργασίας.   

Σήμερα στην 3η  συνεδρίαση προτείνονται  αυτές οι  συγκεκριμένες 
7 δράσεις.  Η πρώτη αφορά την επενδυτική προτεραιότητα 3.1 του 
άξονα 3 για τη σύσταση του ταμείου Επιχειρηματικότητας.   Με 
συνολικό προϋπολογισμό 5 εκατομμυρίων και  την ανάλυση των 
δράσεων κα του περιεχομένου όπως αυτό περιλαμβάνεται  στην 3 η  
έκδοση της εξειδίκευσης.   

Τη δράση 3.1.5 για τη δημιουργία των συνεργατικών σχημάτων 
clusters  όπως αναφέρθηκε και  από τον Περιφερειάρχη τον κ.  Καρυπίδη 
αλλά και  τον προϊστάμενο το επόμενο διάστημα της διαχειριστικής 
αρχής τον κ.  Κιουρτσίδη,  το επόμενο διάστημα θέλουμε να 
προχωρήσουμε στην προκήρυξη αυτής της πρόσκλησης.   

Και  από τον άξονα 3 πάμε στον άξονα 6 όπου εκεί  εξειδικεύουμε 
εξ ολοκλήρου τις δράσεις για την τουριστική ανάπτυξη και  για την 
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.   Είναι  το σύνολο της δράσης 
για τον τουρισμό,  8.000.000  προϋπολογισμός και  το υπόλοιπο της 
πολιτιστικής κληρονομιάς τα 8,2 εκατομμύρια.  Και  έτσι  
εξειδικεύονται  στο σύνολό τους και  αυτές οι  δυο δράσεις.  

Στην επενδυτική 6.4 έχουμε τη δράση βλέπετε της 
περιβαλλοντικής αναβάθμισης αναπλάσεων των αστικών περιοχών στο 
πλαίσιο πλέον εξειδίκευσης και  των επιχειρησιακών σχεδίων βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης και  τ ις ΟΧΕ, της αξιοποίησης,  μια ολοκληρωμένης 
χωρικής επένδυσης για την αξιοποίηση των λιμνών δυτικής 
Μακεδονίας και  τη δράση για τη χωροταξική και  πολεοδομική 
οργάνωση.   

5 εκατομμύρια για την αναβάθμιση του οικιστικού ιστού και  
736.000 για τ ις δράσεις χωροταξικής και  πολεοδομικής οργάνωσης.  
Στο σύνολό τους δηλαδή του διαθέσιμου προϋπολογισμού και  οι  δυο 
δράσεις.  

Υπενθυμίζουμε ότι  στο 6.4 διοχετεύονται  ή κατανέμεται  και  το 
επιπλέον ποσό του ΕΤΠΑ στο πλαίσιο της αναθεώρησης για τη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη.    

Στον άξονα 7 έχουμε την επενδυτική 7 .2 όπου και  εδώ για το 
ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο ουσιαστικά εξειδικεύουμε το υπόλοιπο 
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ποσό και  έτσι  ολοκληρώνεται  στο σύνολό της και  η δράση 7.2.1.1.  για 
το ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο.  

Βλέπετε συνολικά προτείνουμε τ ις 7 δράσεις με προϋπολογισμό 
42 εκατομμύρια που αφορά όλο το ΕΤΠΑ βέβαια,  ένα σύνολο περίπου 
13% για το πρόγραμμα.    

Συγκεντρωτικά που φτάνουμε με αυτή την εξειδίκευση τη 
σημερινή;  Βλέπετε στο 80,5% του προγράμματος και  μας μένει  ένα  
μικρό ποσό και  ποσοστό της τάξεως του 11,5% όπως βλέπουμε στη 
διαφάνεια.   

Τη συγκεντρωτική πορεία την έχουμε και  στο κείμενο της 
εξειδίκευσης.  Εδώ να πούμε ότι  ο άξονας 1 έχει  ένα μικρό υπόλοιπο  
που θέλει  να εξειδικεύσουμε το επόμενο διάστημα.   Ο άξονας 2 το 
σύνολό του για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.   

Ο άξονας 3 λίγο περισσότερο από το μισό έχει  μείνει  να 
εξειδικεύσουμε και  στον άξονα 6 έχουμε ένα μικρό ποσό 6% για τ ις 
δράσεις βιοποικιλότητας.  Το επόμενο διάστημα θα γίνει  άμεσα η 
εξειδίκευσή του.   Έχουμε ολοκληρώσει  και  τη σχετική μελέτη για το 
σχέδιο αξιοποίηση της βιοποικιλότητας της Δυτικής Μακεδονίας.   

Έχουμε και  τον άξονα 8 στο σύνολό του.    Ένα μικρό υπόλοιπο 
έμεινε και  στον άξονα 10 φυσικά που αφορά τις δράσεις υγείας,  
πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για τ ις ευάλωτες ομάδες και  για την 
κοινωνική οικονομία.   

Αυτοί  οι  πίνακες παρουσιάζονται  και  υπό μορφή κειμένου βέβαια 
στην 3η  έκδοση του εγγράφου εξειδίκευσης.   Αυτές ε ίναι  οι  υπόλοιπες 
δράσεις για να τ ις δούμε και  με το όνομά τους τ ι  έχει  μείνει .  Στον 
άξονα 1 έχουμε τη δράση 1.2.1.2.  που αφορά την εξειδί κευση για τα 
κουπόνια καινοτομίας,  στήριξης δηλαδή των επιχειρήσεων για την 
έρευνα με κουπόνια καινοτομίας.  Οι  καινοτόμες δράσεις που θέλουν 
λίγη παραπέρα εξειδίκευσης.  

Στον άξονα 2 το σύνολο των 4 δράσεων,  ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση,  πολιτισμός,  παιδεία και  υγεία.  Στον άξονα 3 έχουμε για 
την εξειδίκευση για τ ις δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων,  τ ις 
κλασικές δράσεις τους τομείς βέβαια της έξυπνης εξειδίκευσης ένα 
υπόλοιπο,  τη δημιουργία της θερμοκοιτίδας με την ολοκλήρωση τώρα 
και  της μελέτης που έχει  εκπονηθεί  μέσω της τεχνικής βοήθειας θα 
προχωρήσουμε άμεσα σε αυτή την εξειδίκευση.   
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Και  στην επενδυτική 3.2 το σύνολο των δράσεων για την 
εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.  Στον άξονα 6 βλέπετε έχουμε το 
υπόλοιπο της βιοποικιλότητας που είχαμε επίσης την επενδυτική  6.3 
που αφορά και  τη στήριξη και  των δομών αλλά και  δράσεις ανάδειξης 
αξιοποίησης βιοποικιλότητας και  ένα μικρό υπόλοιπο για τη βελτίωση 
της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα περίπου μισό εκατομμύριο.  

Στον άξονα 8 ε ίναι  το σύνολο των δράσεων όπως αυτές όμω ς θα 
τροποποιηθούν μέσω και  θα εγκριθούν από την πρώτη αναθεώρηση 
γιατί  όπως αναφέρθηκε και  νωρίτερα ένα ποσό 25% περίπου του άξονα 
πάει  και  για τον 8.5 για τ ις δράσεις της ενδοεπιχειρησιακής 
κατάρτισης πιστοποίησης των εργαζομένων.   

Και  στον άξονα 10 που είπαμε και  νωρίτερα τις δράσεις υγείας,  
ας τ ις πούμε έτσι  εν συντομία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
στην επενδυτική 10.4.    

Ταυτόχρονα σας έχουμε αποστείλει  και  την εξειδίκευση των 
κριτηρίων αξιολόγησης των πράξεων.  Έτσι  σήμερα συνολικά 
συγκεντρωτικά θα έχουμε με τ ις προτεινόμενες,  με τα προτεινόμενα 
προς έγκριση κριτήρια θα έχουμε εγκεκριμένα κριτήρια σε 37 δράσεις 
από το σύνολο των 54 δράσεων του προγράμματος.  

Ποιες ε ίναι  οι  6 δράσεις για τ ις οποίες προτείνεται  η έγκριση 
κριτηρίων,  ε ίναι  αυτές που βλέπουμε δεξιά στον πίνακα.  Αφορούν τη 
σύσταση του ταμείου επιχειρηματικότητας,  τα clusters ,  την ενίσχυση 
της τουριστικής ανάπτυξης,  την ανάλυση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς,  την περιβαλλοντική αναβάθμιση και  τη χωροταξική και  
πολεοδομική οργάνωση.   

Να υπενθυμίσουμε ότι  στις δράσεις 6.2.1.1.  και  6.2.1.2.  
προτείνουμε δυο κατηγορίες κριτηρίων.  Μια για υποδομές και  μια 
εκδηλώσεις γιατί  έχουν φυσικά διαφορετικό χαρακτήρα.   

Επίσης προτείνουμε στην Επιτροπή Παρακολούθησης τόσο σε 
αυτά τα κριτήρια αυτών των δράσεων όσο και  των επόμενων δράσεων 
και  των προηγούμενων κριτηρίων που έχουν εγκριθεί  να προσθέσουμε 
την εξής τροποποίηση.   Στο κριτήριο γ,  της ομάδας γ σκοπιμότητα της 
πράξης υπάρχει  ένα κριτήριο σε αυτή την ομάδα που αναφέρεται  στη 
συνέργεια και  στη συμπληρωματ ικότητα με άλλες πράξεις.   

Προτείνουμε λοιπόν αντί  του ναι /όχι  που είχαμε μέχρι  σήμερα 
και  αποτελούσε και  κριτήριο αποκλεισμού να παίρνει  τ ιμές 1/0.   Και  
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το 0 να είναι  αποδεκτό ως τ ιμή ως θετική αξιολόγηση στο σύνολο 
αυτής της ομάδας κριτηρίων.  Με αυτό τον τρόπο δίνουμε ένα μπόνους 
στις πράξεις που έχουν συνέργεια κατά ένα βαθμό σε σχέση με τη 
συνολική βαθμολογία.  Και  έτσι  προτάσσονται  αυτές οι  πράξεις,  
ενισχύονται  ας πούμε στη συνολική τους βαθμολογία.  

Αυτό προτείνεται  γιατί  υπάρχουν περιπτώσεις πράξεων που όχι  
κατ΄ ανάγκη,  δεν χρειάζεται  κατ΄ ανάγκη να έχουν συνέργεια μερικές 
φορές οι  νέες πράξεις.  Μπορεί  να έχουν όμως συνέργεια με νέες 
δράσεις στο μέλλον.   Αυτό λοιπόν σημαίνει  ότι  δεν μπορούμε να το 
έχουμε ως κριτήριο αποκλεισμού αλλά περισσότερο ως κριτήριο 
επιβράβευσης μιας πράξης.   

Επίσης,  όπως αναφέρθηκε και  από τον προϊστάμενο νωρίτερα 
έχουν ολοκληρωθεί ,  ε ίμαστε στο στάδιο ολοκλήρωσης των 
επιχειρησιακών σχεδίων της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και  της 
ολοκληρωμένης χωρικές επένδυσης.   

Είμαστε στη διαδικασία σύνταξης των πρακτικών αξιολόγησης 
ουσιαστικά της Επιτροπής Αξιολόγησης,  θα αποσταλούν τα πρακτικά 
αμέσως μετά την Επιτροπή στις αστικές αρχές,  θα περιμένουμε ένα 
μικρό διάστημα ενστάσεων που προβλέπεται  με βάση το θεσμικό 
πλαίσιο και  μετά θα ολοκληρώσουμε τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης.    

Εμείς προτείνουμε λοιπόν σήμερα στην επιτροπή για τ ις 
προσκλήσεις που θα ακολουθήσουν για αυτά τα επιχειρησιακά σχέδια 
και  αφορούν όλους τους άξονες του προγράμματος εκτός από τον 
άξονα 1 εν πάση περιπτώσει  και  τον άξονα 11,  προτείνουμε σε όλα τα 
εγκεκριμένα κριτήρια των δράσεων που έχουμε μέσα στο πρόγραμμα 
και  έχουν εγκριθεί  και  θα ελεγχθούν και  σήμερα,  να προσθέσουμε στη 
λίστα 1 το αυτονόητο,  δηλαδή ότι  στη λίστα ελέγχου θα υπάρχει  ένα 
κριτήριο που θα λέει  ότι  η πράξη,  η προτεινόμενη πράξη 
συμπεριλαμβάνεται  στο επιχειρησιακό σχέδιο ΟΧΕ-ΒΑΑ ή όχι  έτσι  
ώστε να διασφαλίζουμε ότι  οι  πράξεις που θα έρχονται  θα είναι  και  
του επιχειρησιακού σχεδίου τους.  

Και  επιπλέον,  πάλι  στη λίστα 1 που είναι  on/off  να έχουμε για 
τ ις δράσεις της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και  το υποκριτήριο που 
θα λέει  ότι  υπάρχει  θετική αξιολόγηση των προτάσεων από τις 
αρμόδιες επιτροπές αξιολόγησης των αστικών αρχών.  Δεδομένου ότι  
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όπως γνωρίζετε στο θεσμικό πλαίσιο υπάρχει  η εμπλοκή,  η συμμετοχή 
των αστικών αρχών στο στάδιο της αξιοποίησης και  ένταξης των 
προτάσεων με αυτή τη μορφή.   Δηλαδή να συντάσσουν ένα έντυπο 
αξιολόγησης με μερικά κριτήρια βέβαια της πρότασης.  

Επομένως και  αυτό θα πρέπει  να έρχεται  θετικό για να 
μπορέσουμε να συνεχίσουμε και  στο επόμενο στάδιο την αξιολόγηση.   
Αυτά σχετικά με τα κριτήρια.   Τους στόχους τους έχει  αναφέρει  ο  
προϊστάμενος και  μια γρήγορη ενημέρωση για τον προγραμματισμό 
των στόχων του 2018 που προβλέπεται  στο πλαίσιο της 3 η ς  
εξειδίκευσης του εγγράφου εξειδίκευσης του προγράμματος.  

Βλέπετε η εξειδίκευση θα ολοκληρωθεί  στο 100%, οι  
προσκλήσεις θα ξεπεράσουν το 117%, οι  εντάξεις θα φτάσουν το 100% 
και  θα το  περάσουν.  Οι  συμβάσεις εφόσον προχωρήσουν ομαλά οι  
διαδικασίες θα φτάσουν στο 72% μέχρι  το τέλος του 2018 και  οι  
δαπάνες κοντά στο 35% του προγράμματος.  Αυτές ε ίναι  οι  προβλέψεις 
για τους ετήσιους στόχους του 2018.   

Ανάλογα για το ΕΤΠΑ βλέπουμε σε αυτή την οθόνη εξειδίκευση 
100%, προσκλήσεις 120%, εντάξεις 111%, συμβάσεις κοντά στο 73% 
και  δαπάνες κοντά στο 33%.  Στην τελική μας οθόνη βλέπουμε και  τ ις 
προβλέψεις για τους στόχους του ΕΚΤ, μια πλήρη εξειδίκευση.  
Προσκλήσεις κοντά στο 76%, εντάξεις κοντά στο 70%, συμβάσεις εκεί  
κοντά και  δαπάνες υψηλές κοντά στο 50%.  

Σας ευχαριστώ,  στη διάθεσή σας.   
 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι  η ενημέρωση για την 
πρόοδο υλοποίησης του πλάνου αξιολόγησης του επιχειρησιακού 
προγράμματος.   
 Η εκπρόσωπος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κυρία Μυρτώ 
Ζορμπαλά μια παρέμβαση επί  της εξειδίκευσης.  
 
Κα ΖΟΡΜΠΑΛΑ:  
Πρώτον,  δεν κατάλαβα πολύ καλά αυτό το θέμα με τ ις διαβεβαιώσεις 
που πρέπει  να υποβάλλονται  αν ένα έργο ανήκει  σε μια ΟΧΕ-ΒΑΑ.  
Απλώς θέλω να υπενθυμίσω ότι  σύμφωνα με τον κανονισμό είναι  η 
αστική αρχή η οποία επιλέγει  τα έργα και  αυτό να είναι  σαφές.   
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Δηλαδή μην μέσω αυτών των διαδικασιών ουσιαστικά κάποιος 
στερήσει  από τ ις αστικές αρχές τα δικαιώματα τα οποία έλκει  
απευθείας από τον κανονισμό.  

Δεύτερον,  ε ίδα εδώ πέρα στα θέματα της οδικής ασφάλειας ότι  
στην εξειδίκευση μέσα γίνεται  αναφορά και  σε έργα μεθοριακών 
σταθμών και  τελωνείων.   Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τ ι  σχέση μπορεί  
να έχουν με την οδική ασφάλεια αυτά τα έργα.   Στη σελίδα 118 
περιγραφή δράσεις,  παρεμβάσεις ενεργητικής ασφάλειας μεταφορών.  

  
Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  
Να απαντήσουμε άμεσα,  έχει  ολοκληρωθεί  αυτή η δράση.  Έχει  
εξειδικευτεί  στην πρώτη Επιτροπή και  αφορούσε μόνο τ ις γνωστές 
δράσεις ενίσχυσης με εξοπλισμό,  προμήθεια εξοπλισμού της 
πυροσβεστικής και  της αστυνομίας.   
 
Κα ΖΟΡΜΠΑΛΑ:  
Εντάξει ,  οκ.  
  
Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  
Όσον αφορά τις αστικές αρχές,  ναι  σαφώς προβλέπεται  από τον 
κανονισμό να συμμετέχει  η αστική αρχή στο πλαίσιο αξιολόγησης με 
δυο τρόπους,  έτσι  όπως περιγράφεται  και  στην εγκύκλιο τη σχετική.   
Είτε  εξ ολοκλήρου να έχει  τη διαχείριση ως ενδιάμεσος φορέας 
διαχείρισης όλου του προγράμματος ε ίτε  με μερική συμμετοχή στην 
αξιολόγηση μέσα από συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης με τα οποία 
θα αξιολογεί  η Επιτροπή Αξιολόγησης της Αστικής Αρχής την κάθε 
πρόταση που είναι  να υποβάλουν για χρηματοδότηση στις αντίστοιχες 
προσκλήσεις.  

Σαφώς λοιπόν όλες οι  αστικές αρχές  συμμετέχουν με αυτόν τον 
τρόπο.  Αυτό επέλεξαν οι  ίδιοι  εξάλλου να συμμετέχουν μέσα από τη 
μερική αξιολόγηση της πρότασης με συγκεκριμένα κριτήρια.  Φυσικά 
και  θα διαφυλάσσεται  αυτό.  

Ευχαριστώ.   
 

ΘΕΜΑ 4ο  
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Ενεργοποίηση και πρόοδος υλοποίησης του Πλάνου Αξιολόγησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 
Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ: 
Και δυο λόγια για το σχέδιο αξιολόγησης του επιχειρησιακού 
προγράμματος.  Στην οθόνη να βλέπουμε τ ις διαφάνειες.   Να 
θυμηθούμε ότι  στη 2 η  συνεδρίαση εγκρίθηκε το σχέδιο αξιολόγησης το 
evaluation plan του επιχειρησιακού προγράμματος από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης που περιελάμβανε αν θυμάστε έναν πίνακα με 
περίπου 15 αξιολογήσεις,  αξιολογήσεις της εφαρμογής και  αξιολόγηση 
επιπτώσεων του προγράμματος.  

Σύμφωνα λοιπόν με το πλάνο η πρώτη αξιολόγησης εφαρμογής 
προβλέπονταν για το 2017.   Όπως βλέπετε έχει  ήδη γίνει  η προκήρυξη 
της αξιολόγησης εφαρμογής σε συνέχεια και  των οδηγιών και  
κατευθύνσεων από την ΕΥΣΑ, Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού 
Σχεδιασμού και  Ανάπτυξης της Εθνικής Αρχής Σχεδιασμού.   Έγινε και  
η επιλογή του αναδόχου συμβατοποιήθηκε τον Οκτώβριο,  αρχές 
Οκτωβρίου με χρονική διάρκεια μέχρι  τον Αύγουστο του 2018.   Έχει  
ήδη υποβληθεί  το πρώτο draft  παραδοτέο με τα περιεχόμενα όπως 
αναφέρεται  από το α έως το ε  κεφάλαιο εν πάση περιπτώσει ,  31 
Οκτωβρίου.  

Περιλαμβάνει  την πρώτη αξιολόγηση εφαρμογής του 
προγράμματος και  την πρώτη αξιολόγηση της στρατηγικής 
επικοινωνίας.  Στοχεύει  η πρώτη αξιολόγηση της εφαρμογής στην 
απόδοση,  να εξετάσει  την απόδοση των υλοποιούμενων δράσεων,  το 
βαθμό υλοποίησης των αρχικών μας στόχων και  την 
αποτελεσματικότητα.  Εστιάζοντας στην αποδοτικότητα και  
αποτελεσματικότητα,  στην επίτευξη των στόχων του πλαισίου 
επίδοσης και  στην εξακολούθηση της ισχύος της επικαιρότητας της 
λογικής παρέμβασης.   Αυτό το γνωστό logic intervention που ζούμε 
στην 5η  προγραμματική περίοδο.  

Επιπρόσθετα καλείται  να διερευνήσει  και  ανάγκες σε δεδομένα 
που θα χρειαστούν στο πλαίσιο των επόμενων αξιολογήσεων 
επιπτώσεων έτσι  ώστε να δοθεί  ευκαιρία να προετοιμαστούμε 
καταλληλότερα για τ ις επόμενες αξιολογήσεις με τη διαθεσιμότητα 
στοιχείων και  δεδομένων.  
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Οι ενότητες που περιλαμβάνει  ε ίναι  αυτές οι  6,  
αποτελεσματικότητα,  πλαίσιο επιδόσεων,  αποδοτικότητα,  
επικαιρότητα του logic intervention,  αναθεώρηση,  ανάγκες για 
αναθεώρηση του προγράμματος.  Υποστηρίζει  βασικά,  βλέπετε και  την 
πρώτη αναθεώρηση ταυτόχρονα,  και  βέβαια την προετοιμασία για τ ις 
αξιολογήσεις των επιπτώσεων.  

Αντίστοιχα η αξιολόγηση της στρατηγικής επικοινωνίας με βάση 
το εγκεκριμένο σχέδιο επικοινωνίας που έχουμε του προγράμματος 
έχει  αντικείμενο να αξιολογήσει  την αποτελεσματικότητα της 
υλοποίησης αυτής της στρατηγικής.   Ειδικότερα με θέματα που 
αφορούν την προβολή του επιχειρησιακού προγράμματος και  το ρόλο 
και  της συνεισφοράς ή συνδρομής,  κοινοτικής συνδρομής όπως 
εύστοχα αναφέρθηκε και  εχθές από την κυρία Ζορμπαλά των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και  επενδυτικών ταμείων στην επίτευξη 
των στόχων του προγράμματος.  

Τα ερωτήματα που καλείται  να απαντήσει  ε ίναι  ή θέματα που 
αφορούν την αναγνωρισιμότητα του ΕΣΠΑ, πόσο οι  πολίτες,  οι  φορείς 
κλπ.  γνωρίζουν και  αναγνωρίζουν το ΕΣΠΑ, την πολιτική,  το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα,  τ ις πράξεις,  το ρόλο των ταμείων και  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.   Το βαθμό επίγνωσης και  κατανόησης των 
στόχων και  των πράξεων του επιχειρησιακού προγράμματος,  πηγές 
πληροφόρησης για τ ις πράξεις,  γ ια τα προγράμματα,  κατά πόσο 
γνωρίζουν και  από πού προέρχονται  οι  πληροφορίες που γνωρίζουν.    

Επάρκεια ενημέρωσης,  βαθμός λοιπόν επάρκειας ενημέρωσης για 
τ ις πράξεις,  προσωπική συμμετοχή,  ενδιαφέρον και  αντιλαμβανόμενο 
όφελος από τους πολίτες και  τους φορείς.   

Με αυτά τα σύντομα στοιχεία για την πρόοδο του σχεδίου 
αξιολόγησης ολοκληρώνεται  και  αυτή η παρουσίαση.   

Σας ευχαριστώ.   
 

ΘΕΜΑ 5ο  
Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την 

Πληροφόρηση και Επικοινωνία του Προγράμματος  
 
Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
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Μια σύντομη ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της στρατηγικής 
για την πληροφόρηση και  επικοινωνία του επιχειρησιακού 
προγράμματος από την κυρία Ιωάννα Κωσταρέλλα,  υπεύθυνη 
Πληροφόρησης και  Δημοσιότητας του Προγράμματος.   
Κα ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΑ:  
Καλή σας μέρα.   Θα σας πω πολύ σύντομα κάποια πράγματα για την 
πορεία της στρατηγικής επικοινωνίας.  Θα περάσω πιο γρήγορα αυτά τα  
οποία όλοι  ήδη γνωρίζετε,  τ ις ενέργειες τ ις οποίες έχουν γίνει  μέχρι  
σήμερα στο πλαίσιο της πληροφόρησης και  της επικοινωνίας,  τ ις 
ημερίδες και  τ ις συναντήσεις για να πάμε σε κάτι  πιο καινούργιο που  
είναι  τα νέα δεδομένα τα οποία έχουμε να δουλέψουμε στην τρέχουσα 
περίοδο και  προέρχονται  από τα 7 σημεία των επιτρόπων Κρέτσου και  
Τάισεν.   

Είναι  οι  7 επικοινωνιακές δράσεις για την αύξηση της 
ορατότητας της πολιτικής της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι  
οποίες αποφασίστηκαν στις 25 Απριλίου 2017.   Κομμάτι  αυτών των 
στρατηγικών είναι  και  η χθεσινή,   μάλλον κομμάτι  αυτών των δράσεων 
είναι  και  η χθεσινή ενημερωτική εκδήλωση την οποία κάναμε και  
ε ίχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε.   

Τώρα,  οι  7 επικοινωνιακές δράσεις αφορούν σε διαγωνισμούς 
βίντεο,  στην επιλογή εμβληματικών projects  σε κάθε Περιφέρεια,  σε 
διαγωνισμούς φωτογραφικούς με θέμα εχθές,  σήμερα,  αύριο και  σε 
διάφορες καμπάνιες με έμφαση στη διεξαγωγή ενημερωτικών 
εκδηλώσεων οι  οποίες ε ίναι  ανοιχτές προς το κοινό με στόχο οι  
πολίτες να ενημερωθούν για όλα αυτά τα οποία έχουν προσφέρουν τα 
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία.  

Όλα αυτά θα υλοποιηθούν μέσα,  ξεκινώντας από το τέλος του 
2017 και  μέσα στο 2018.  Αυτό το οποίο εμείς κάνουμε αυτή τη στιγμή 
και  το κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά είναι  η διοργάνωση ενός 
μαθητικού  διαγωνισμού ο οποίος γίνεται  σε συνεργασία με την 
περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία και  ο 
οποίος περιλαμβάνει  έναν διαγωνισμό φωτογραφίας,  story tel l ing,  
ζωγραφικής και  τεχνολογιών της πληροφορίας της επικοινωνίας.  

Ήδη αυτός ο διαγωνισμός είναι  στον αέρα.  Μέχρι  τ ις 30 
Νοεμβρίου περιμένουμε να έχουμε τ ις συμμετοχές,  μέχρι  τα τέλη του 
Μαρτίου να έχουμε την υποβολή των έργων των μαθητών ούτως ώστε 
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μέχρι  το Μάιο του 2018 πιθανότατα γύρω από την ημερομηνία της 9 η ς  
Μαΐου να έχουμε μια μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση έξω στην οποία να 
δείξουμε τ ι  έκαναν οι  μαθητές και  πως αντιλαμβάνονται  οι  ίδιοι  την 
παρουσία της Ευρώπης στη Δυτική Μακεδονία.   

Αυτό για εμάς ε ίναι  και  το πιο σημαντικό γιατί  απαντά 
ουσιαστικά όχι  μόνο στα ζητήματα των  υποχρεωτικών ας το  πούμε 
δράσεων που έχουμε αλλά κυρίως το γεγονός ότι  μπορούμε να 
παρέμβουμε και  σε νεαρότερες ηλικίες στα σχολεία που είναι  πολύ 
βασικό και  να λειτουργήσουν εκεί  προτρέποντας τους μαθητές να 
βγουν έξω,  να ψάξουν,  να βρουν τα έργα,  να μιλήσουν με τους 
δικαιούχους,  να έχουν επαφές και  να παράξουν δικό τους πρωτογενές 
υλικό.  

Επίσης κάτι  άλλο στο οποίο δίνουμε έμφαση αυτή τη στιγμή 
είναι  η παραγωγή,  οι  συναντήσεις και  η παραγωγή του έντυπου 
ενημερωτικού υλικού  η οποία αφορά συγκεκριμένα στα κέντρα 
κοινότητας ως μια νέα δομή η οποία πρέπει  να υποστηριχθεί .  Ήδη 
έχουμε ξεκινήσει  τ ις επιτόπιες συναντήσεις και  το σχεδιασμό 
συνολικά των δράσεων.   

Και  βέβαια ένα άλλο σημείο στο οποίο δίνουμε έμφαση και  
υλοποιείται  αυτή τη στιγμή είναι  η παραγωγή ενός βίντεο με τα  
εμβληματικά έργα τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν από τα διαρθρωτικά 
ταμεία στη Δυτική Μακεδονία.   Το βίντεο αυτό περίπου 12 λεπτών 
βρίσκεται  στη φάση του σχεδιασμού,  έχουμε δηλαδή το πλάνο του τ ι  
ακριβώς θα περιλαμβάνει .  Είμαστε στη φάση της υλοποίησής του και  
στην επόμενη φάση στη διαφημιστική προβολή στα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  

Αυτά συνοπτικά.  Θεωρήσαμε πιο σημαντικό να αναφερθούμε στο 
τ ι  υλοποιείται  αυτή τη στιγμή γιατί  τα υπόλοιπα ήδη τα γνωρίζετε ,  
αλλά φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη 
διευκρίνιση.  

Ευχαριστώ.   
 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κωσταρέλλα.   
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ΘΕΜΑ 6ο  

Πρόοδος υλοποίησης της Στρατηγικής Χωρική Ανάπτυξης 
 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Μια σύντομη ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης της Στρατηγικής 
Χωρικής Ανάπτυξης.  
 
Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  
Θα μου επιτρέψετε αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης να 
πω δυο λόγια για το διαγωνισμό που ανέφερε νωρίτερα η κυρία 
Κωσταρέλλα.   Όταν σκεφτόμασταν και  σχεδιάζαμε αυτό τον 
διαγωνισμό αναρωτιόμασταν αν οι  εκπαιδευτικοί  και  η περιφερειακή 
διεύθυνση και  οι  διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης θα ανταποκρίνονταν.   

Η ανταπόκρισή τους ήταν εξαιρετικά υψηλή και  άμεσα και  
θέλουμε ακόμα μια φορά να εκφράσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.  Όχι  
μόνο το δέχτηκαν αλλά κατάφεραν να το εντάξουν στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα των μαθητών,  πολύ σημαντικό.  Παίρνει  μια πιο επίσημη 
μορφή.   

Πάμε στις δράσεις ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης.   Να 
θυμηθούμε γρήγορα ότι  έχουμε τα γνωστά ΒΑΑ με 41,5 εκατομμύρια 
από τους άξονες του προγράμματος και  την ολοκληρωμένη χωρική 
επένδυση από τους άξονες 2 έως 9 με 27,5 εκατομμύρια.   Επίσης 
ε ίχαμε και  μια αρχική έκφραση,  διάθεση περίπου ενός ποσοστού της 
τάξεως του 12% του αντίστοιχου προϋπολογισμού του Γεωργικού 
Ταμείου για τα ΤΑΠΤΟΚ, την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των 
τοπικών κοινοτήτων ή αλλιώς τα γνωστά leader.  

Πού βρισκόμαστε με τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.   
Όπως θυμάστε ε ίχε  εγκριθεί  στην 1 η  συνεδρίαση της Επιτροπής η 
εφαρμογή τους με δυο φάσεις.  Η πρώτη φάση που περιελάμβανε την 
επιλογή προσχεδίων και  διήρκησε από τον Απρίλιο του ’16 μέχρι  τον 
Νοέμβριο του ’16.  Ολοκληρώθηκε με την επιλογή 5 προσχεδίων.   

Η δεύτερη φάση,  ξεκίνησε αμέσως μετά από το Φλεβάρη του ’17 
και  ουσιαστικά τον Δεκέμβρη,  τον επόμενο μήνα ολοκληρώνεται  με 
την τελική επιλογή των σχεδίων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.   
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Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα και  στις δυο φάσεις στα θέματα 
ενημέρωσης,  συμμετοχής και  ενεργοποίησης των φορέων,  των 
υπηρεσιών,  των πολιτών,  συλλογικών οργανώσεων κλπ.   Αυτά είναι  τα 
πέντε επιχειρησιακά σχέδια.   Των Γρεβενών,  Γρεβενά 2020.   Της 
Καστοριάς «τόπος να ζεις και  να δημιουργείς»,  της Κοζάνης «η πόλη 
κινείται ,  κάνουμε μαζί  το επόμενο βήμα».   Της Εορδαίας Πτολεμαΐδα 
«εδώ ζούμε καλύτερα».   Φλώρινας «Φλώρινα βιώσιμη πόλη,  πύλη 
πολιτισμού».   Με τους αντίστοιχους ενδεικτικούς συνολικούς 
προϋπολογισμούς όπως είχαν υποβληθεί  από τ ις αστικές αρχές.   

Κάνοντας ένα γρήγορο άθροισμα βλέπουμε ότ ι  φτάνουμε περίπου 
στα 60και  εκατομμύρια ενώ έχουμε διαθέσιμα 41 εκατομμύρια.  Με 
δεδομένο ότι  εδώ μιλάμε για συνολικούς προϋπολογισμούς η Επιτροπή 
Αξιολόγησης προτείνει   και  εγκρίνει  φυσικά μια αναμόρφωση,  
αναπροσαρμογή των προϋπολογισμών λίγο χαμηλότερα έτσι  ώστε με 
τ ις εκπτώσεις που προφανώς προβλέπονται  σε όλες αυτές τ ις δράσεις 
να μπορέσουμε να καλύψουμε το σύνολο αυτών των δράσεων.  

Άρα στα εγκεκριμένα σχέδια θα υπάρχει  μια αναπροσαρμογή 
όλων αυτών των προϋπολογισμών προς τα κάτω της τάξεως των 7,  8 
περίπου εκατομμυρίων ανά σχέδιο.  Ανάλογα βέβαια και  με τους 
συνολικούς προϋπολογισμούς.   

Το είπαμε,  γιατί  πάει  πίσω;  Ναι ,  και  μια γρήγορη εικόνα των 
περιοχών παρέμβασης ανά επιχειρησιακό σχέδιο.  Εδώ βλέπουμε της 
περιοχής Γρεβενών παρά τον Γρεβενίτη ποταμό και  σύνδεση με την 
περιοχή του θεάτρου εδώ στο Καστράκι .  Εδώ της πόλης της Καστοριάς 
βλέπετε από την είσοδο της πόλης και  αυτό το κεντρικό σημείο.   Εδώ 
είναι  της Κοζάνης από την πλατεία,  από την κεντρική πλατεία Λασάνη 
μέχρι  το σταθμό του ΟΣΕ.   Εδώ είναι  της  Πτολεμαΐδας από το κέντρο 
και  τη νότια ε ίσοδο της πόλης και  μια σύνδεση με την περιοχή της 
ΑΕΒΑΛ.  

Και  τέλος το σχέδιο το επιχειρησιακό της Φλώρινας παρά τον 
Σακουλέβα ποταμό όπως βλέπουμε και  σε αυτό το σχέδιο.   Αμέσως με 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα αποσταλούν για ενημέρωση όλα 
τα σχέδια και  όλο το υλικό φυσικά και  στην επιτροπή 
παρακολούθησης.  

Όσον αφορά την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση,  αξιοποίηση 
των λιμνών.   Οι  λόγοι  για τους οποίους έγινε η επιλογή είναι  γνωστοί .  
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Η διαδικασία προέβλεπε την εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου 
που διήρκησε από το Σεπτέμβρη του ’16 και  ολοκληρώνεται  τον 
Δεκέμβριο,  τον επόμενο μήνα,  του ’17.   Προβλέπεται  αμέσως μετά η 
έκδοση προσκλήσεων,  αξιολόγηση,  ένταξη και  υλοποίηση φυσικά.    

Αυτή είναι   η περιοχή παρέμβασης που  προβλέπει  η 
ολοκληρωμένη χωρική επένδυση.  Βλέπετε τ ις ομάδες των λιμνών της 
Δυτικής Μακεδονίας,  Πρεσπών,  εδώ είναι  του Αμυνταίου όπως τ ις 
ονομάζουμε,  Δεγορίτιδα,  Πετρών,  Χειμαρίτιδα,  Ζάζαρη,  της 
Καστοριάς και  των τεχνητών λιμνών Ιλαρίωνα και  Πολυφύτου.    

Εδώ στο ολοκληρωμένο σχέδιο προβλέπονται  δυο περιοχές 
παρέμβασης ανά ομάδα λιμνών,  κοντινή περιοχή εστίασης και  η 
ευρύτερη.  Βλέπετε η γραμμοσκιασμένη παρά τη λίμνη,  οι  άμεσες 
γειτνιάζουσες περιοχές με τη λίμνη όπως αναφέρεται  και  στο 
ολοκληρωμένο σχέδιο,  βλέπετε η γραμμοσκίαση και  η ευρύτερη 
γραμμοσκίαση κλπ.   

Αυτό είναι  το σχέδιο λοιπόν της περιοχής παρέμβασης.  Φυσικά 
δίνεται  προτεραιότητα στις περιοχές άλφα εστίασης κοντά δηλαδή στις 
παραλίμνιες περιοχές και  εδώ αναφέρονται  συνοπτικά τα βασικά 
χαρακτηριστικά ανά ομάδα λιμνών γιατί  όπως πολύ εύστοχα 
εντοπίζεται  στο σχέδιο έχουν διαφορετικά και  παρόμοια και  κοινά 
αλλά και  διαφορετικά στοιχεία,  έτσι  με τ ις Πρέσπες να έχουμε και  
εθνικό δρυμό διασυνοριακής σημασίας,  με τ ις λίμνες Αμυνταίου που 
έχουμε ένα σύμπλεγμα διασυνδεδεμένων λιμνών με ανάπτυξη όπως 
γνωρίζουμε στον αγροτικό τομέα και  έντονα του οίνου,  στον τομέα 
του οίνου.   

Στην Καστοριά που είναι  η μόνη λίμνη κοντά σε μεγάλη πόλη με 
την παραλίμνια πόλη της Καστοριάς και  συνδέεται  όπως μου 
υπενθυμίζει  ο προϊστάμενος και  με το σχέδιο της βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης με την περιοχή.  Φυσικά θα είναι  διαχωρισμένες οι  
περιοχές,  δράσεις που θα γίνουν από το ΒΑΑ δεν θα γίνουν από το 
ΟΧΕ και  αντίστροφα.  

Και  τέλος οι  μοναδικές τεχνητές λίμνες του Ιλαρίωνα και  του 
Πολυφύτου στην ευρύτερη περιοχή με τα δικά τους ξεχωριστά 
χαρακτηριστικά.   Το όραμα του σχεδίου για τ ις λίμνες μας καθότι  
όπως γνωρίζουμε είμαστε η Περιφέρεια με τ ις περισσότερες λίμνες και  
όπως πολλές φορές τονίζει  και  ο Περιφερειάρχης ότι  ε ίμαστε η μόνη 
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Περιφέρεια χωρίς παραλίες και  θάλασσα αλλά έχουμε το μεγαλύτερο 
ποσοστό επιφανειακών υδάτων.  

Να κάνουμε λοιπόν αυτά τα λιμναία μας συστήματα τόπους 
ανθεκτικής βιώσιμης και  ενδογενούς ανάπτυξης στη Δυτική 
Μακεδονία.  Με τους τρεις αυτούς στρατηγικούς στόχους που 
αντίστοιχα εκφράζουν τους τρεις άξονες ή πυλώνες ανάπτυξης της 
διατήρησης,  προστασίας,  ανάδειξης του φυσικού και  πολιτιστικού 
αποθέματος,  να προστατέψουμε λοιπόν πρώτα τις λίμνες και  να τ ις 
αναδείξουμε.   

Τον δεύτερο άξονα να ενισχύσουμε την παραγωγική βάση και  την 
οικονομική γενικώς ανάπτυξη με στήριξη επιχειρήσεων κλπ.  στις 
περιοχές αυτές,  να αναδείξουμε τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και  
τέλος να συμπληρώσουμε άλλες υποδομές για τη συνολικότερη 
ανάπτυξη,  οργάνωση των περιοχών αυτών.   

Τους ε ιδικούς στόχους θα μου επιτρέψετε να τους περάσουμε 
γρήγορα.  Σύντομα θα αναρτήσουμε και  την ΟΧΕ βέβαια και  θα 
αποσταλεί  στα μέλη για ενημέρωση.    

Επιμένουμε στη διαδικασία διαβούλευσης γιατί  όπως βλέπετε 
έχουν γίνει  συνολικά 7 διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της κατάρτισης της 
ΟΧΕ, συμμετείχαν περίπου 145 εκπρόσωποι  φορέων κλπ.   Στις 21 του 
Ιουλίου βλέπετε ε ίχε  αποσταλεί  εφόσον είχαν ενημερωθεί  καταρχήν 
και  έγγραφο με συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο για να υποβληθούν 
προτάσεις από όλους τους φορείς και  ε ίχαμε άμεση ανταπόκριση από  
τους φορείς.  

Οι  ημερομηνίες ενδεικτικά όλων αυτών των διαβουλεύσεων για 
ενημέρωσή σας.    

Σας ευχαριστώ.  
 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Ευχαριστούμε τον κ.  Μουρατίδη για τη σύντομη παρέμβαση για τ ις 
περιοχές ολοκληρωμένης παρέμβασης στη Δυτική Μακεδονία.  
 

ΘΕΜΑ 7ο  
Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχή Συντονισμού επί οριζοντίων θεμάτων  
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 Ενημέρωση για τα σχέδια δράσης και την επιτυχή ολοκλήρωση των 
χρηματοδοτικών στόχων 

 
Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Συνεχίζουμε τώρα με παρεμβάσεις από τ ις υπηρεσίες της Εθνικής 
Αρχής Συντονισμού.  Αρχικά με μια ενημέρωση για τα σχέδια δράσης 
και  την επιτυχή ολοκλήρωση των χρηματοδοτικών στόχων.  
 Το λόγο έχει  η κυρία Μάρα Κατερίνα.  
 
Κα ΜΑΡΑ:  
Καλημέρα σας εκ μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της 
Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.  

Πραγματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Ειδική 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος Δυτικής 
Μακεδονίας που μας έδωσε τη χαρά να μας προσκαλέσει  για άλλη μια 
φορά στην 3η  Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος και  μας 
δόθηκε και  εχθές η ευκαιρία να επισκεφτούμε επιτόπου ορισμένα 
εμβληματικά έργα τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν και  υλοποιήθηκαν 
εδώ στην πόλη της Καστοριάς.  

Όπως αναφέρθηκε και  στην αρχή από τον Προϊστάμενο των 
Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού τον κ.  Φίρμπα,  
σήμερα βρισκόμαστε στο να έχουμε ενεργοποιήσει  μέσω προσκλήσεων 
το 70% των πόρων του ΕΣΠΑ στο οποίο βέβαια σε αυτή την 
ενεργοποίηση δεν συμπεριλαμβάνονται  τα προγράμματα της αλιείας,  
της αγροτικής ανάπτυξης και  του INTERREG. 

Έχουμε εντάξει  παραπάνω από το 50%, από νομικές δεσμεύσεις 
βρισκόμαστε σχεδόν στο 32% και  οι  δαπάνες με στοιχεία 31/10 είναι  
στο 12,5% του συνολικού προϋπολογισμού,  έχουμε λίγο δρόμο ακόμα 
να διανύσουμε.   

Πάντως και  με αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία,  τα επίσημα 
στοιχεία που μας δίνει  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ελλάδα κατατάσσεται  
στην πρώτη πεντάδα των κρατών-μελών σε όλη την Ευρώπη στην 
απορρόφηση των πόρων.   

Οι  προτεραιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού για το 
έτος 2017 παρόλο που είναι  μέσω της προγραμματικής περιόδου ’14 -
’20,  πρώτο κομμάτι ,  το πρώτο τετράμηνο του έτους μας απασχόλησε 
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ιδιαίτερα το κλείσιμο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου με 
την οριστική υποβολή της τελικής έκθεσης εφαρμογής,  την απάντηση 
στις παρατηρήσεις της Επιτροπής,  τη συνεργασία μας για την 
οριστικοποίηση των τελικών κειμένων.  Και  εκτιμούμε ότι  έως τ ις 
αρχές του Δεκεμβρίου του ’17 θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να 
υποβάλουμε πλέον τα οριστικά στοιχεία,  τα οριστικά κείμενα στην 
ηλεκτρονική βάση,  στη σχετική βάση την FSC όπως όλοι  γνωρίζετε.   

Παράλληλα από το μέσω του έτους και  μετά και  εμείς 
κατευθύναμε όλες μας τ ις ενέργειες ούτως ώστε να επιτύχουμε το 
στόχο δαπανών για το ’17 που για όλο το ΕΣΠΑ, για το τρέχον έτος 
για το ’17 ανέρχεται  στο 20% του συνόλου του προϋπολογισμού του.   

Προς αυτήν την κατεύθυνση δηλαδή τη μεγιστοποίηση των 
δαπανών για να πετύχουμε αυτή την αθροιστική απορρόφηση του 20% 
ενεργοποιήσαμε μια σειρά διαχειριστικών συντονιστικών εργαλείων 
που θα τα δούμε στη συνέχεια και  ταυτόχρονα επικεντρωθήκαμε στο 
να επιτύχουμε τον κανόνα,  επειδή όπως όλοι  γνωρίζετε τα 
επιχειρησιακά προγράμματα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 
του ’14-’20 βάσει  του άρθρου 86 του κανονισμού του 1303 υπόκεινται  
στον κανόνα της αυτόματης αποδέσμευσης.    

Όπως ακούσατε και  για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας 
αλλά και  για το σύνολο της χώρας είμαστε στην ευχάριστη θέση να 
διαπιστώσουμε ότι  δεν συντρέχουν λόγοι  ανησυχίας,  τους έχουμε 
καλύψει  αυτούς τους στόχους.   Βέβαια αυτή η κάλυψη βοηθήθηκε από 
4 παραμέτρους.  Από τις αρχικές προκαταβολές,  από τ ις ετήσιες 
προκαταβολές,  από το 7% της πρόσθετης χρηματοδότησης των 
προγραμμάτων και  φυσικά και  από την εφαρμογή του ΤΟΠΑΠ.  

Αυτό τ ι  σημαίνει ;   Ότι  τα επόμενα έτη και  μέχρι  το κλείσιμο και  
αυτής της προγραμματικής περιόδου επειδή μετακυλύεται  η 
υποχρέωση της εκτέλεσης δαπανών θα πρέπει  να είμαστε όλοι  σε μια 
συντονισμένη δράση και  εγρήγορση ούτως ώστε να συνεχίσουμε να 
επιτυγχάνουμε τη στόχευση του ν+3.    Δηλαδή φέτος επιτύχαμε όπως 
είδατε που σας παρουσίασε ο κος Μουρατίδης το στόχο του 2014,  του 
χρόνου θα επιτύχουμε το στόχο του ’15,  του ’16 κλπ.   Δηλαδή πριν 
τρία έτη από το έτος που διανύουμε αυτή τη στιγμή.  

Βέβαια αυτή την προγραμματική περίοδο τα επιχειρησιακά 
προγράμματα και  τα τομεακά και  τα περιφερειακά είναι  επιφορτισμένα 
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με μια σειρά νέων δεσμεύσεων,  τ ις ακούσατε στις αναλυτικές 
παρουσιάσεις της διαχειριστικής αρχής οι  οποίες ε ίναι  καινούργιες και  
ενδεικτικά αναφέρουμε τη θεματική συγκέντρωση,  τ ις δεσμεύσεις για 
την κλιματική αλλαγή που είδατε για τη μείωση των εκπομπών του 
διοξειδίου του άνθρακα κλπ.  αλλά ταυτόχρονα και  την επίτευξη των 
στόχων του πλαισίου επίδοσης που είχαμε την ευκαιρία να το δούμε σε 
επίπεδο οικονομικών και  φυσικών δεικτών την πορεία υλοποίησής του 
εδώ από τη μονάδα προγραμματισμού της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.   

Ένα κύριο μεθοδολογικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί  η 
υπηρεσία μας για να δούμε με ποιους τρόπους προσεγγίζουμε το στόχο 
μας,  τ ι  προβλήματα συναντούμε στην πορεία και  τ ι  ενέργειες μπορούν 
να ληφθούν ούτως ώστε να προλάβουμε τυχόν αστοχίες ε ίναι  τα σχέδια 
δράσης όπως ακούστηκε και  προηγουμένως.   

Τα καταρτίζουμε σε ετήσια βάση αλλά τα παρακολουθούμε σε 
τριμηνιαία βάση αλλά ταυτόχρονα όπως καταλαβαίνετε η επικοινωνία 
είναι  καθημερινή,  οι  προσπάθειες ε ίναι  καθημερινές,  τα προβλήματα 
δεν μπορούμε να τα αφήσομε να τα δούμε σε τριμηνιαία βάση,  τα 
αντιμετωπίζουμε όπως προκύπτουν στην πορεία.  

Είναι  πολύ λεπτομερή και  παρακολουθούμε μέσω αυτών όχι  μόνο 
την επίτευξη των οικονομικών στόχων αλλά και  όλων των πολλαπλών 
δεσμεύσεων που αναφέρθηκαν προηγούμενα και  ακούσατε,  όπως το 5% 
για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη τα ΒΑΑ, το 20% για την κλιματική 
αλλαγή αλλά και  τ ις θεματικές συγκεντρώσεις.  

Είναι  πάρα πολύ σημαντική η ε ισαγωγή των ακριβών στοιχείων 
σε αυτά τα σχέδια δράσης.  Όλα αυτά τα μεθοδολογικά εργαλεία 
καθίστανται  ανούσια ή ανενεργά εάν εμείς  ως τελικοί  δικαιούχοι ,  
τέλος πάντων όλοι  οι  συμμετέχοντες σε αυτή την προσπάθεια δεν 
φροντίσουν να δώσουν επαρκή στοιχεία και  έγκαιρη ενημέρωση γιατί  
και  εμείς αυτός ε ίναι  ο μόνος τρόπος που έχουμε για να το 
παρακολουθούμε.  Η καταχώρηση γίνεται  όπως και  στις προηγούμενες 
προγραμματικές περιόδους στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα 
το γνωστό ΟΠΣ.  

Και  όταν όλα αυτά διασφαλιστούν θα μπορέσουμε πλέον να 
επιτύχουμε με αρκετή ασφάλεια και  τους στόχους του πλαισίου 
επίδοσης που ακούστηκε πρωτύτερα.  
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Επειδή λοιπόν όλοι  οι  εμπλεκόμενοι  φορείς στην πορεία 
παρουσιάζουν ζητήματα επάρκειας,  ανάγκες υποβοήθησης κλπ.  η 
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής για την υποστήριξη 
αυτών των δικαιούχων έχει  αναλάβει  κάποιες ενέργειες όπως η 
συγκρότηση ομάδας έργου για το συντονισμό και  την παρακολούθηση 
οριζόντιων και  εξειδικευμένων έργων υποστήριξης δικαιούχων σε 
συνεργασία με τη ΜΟΔ Α.Ε.  όπως ακούσατε στην αρχή της ομιλίας 
του γενικού διευθυντή του κ.  Φίρμπα.  

Κατάρτιση και  επεξεργασία σχεδίων υποστήριξης των 
διαχειριστικών αρχών για την υποστήριξη των δικαιούχων και  
διοργάνωση στοχευμένων σεμιναρίων υποστήριξης πάλι  σε συνεργασία 
με τη ΜΟΔ Α.Ε.  όπως ένα πρόσφατο που έγινε πολύ μεγάλο στη 
Θεσσαλονίκη.   

Ακούσατε και  πάλι  στην αρχή της παρουσίασης για τα 
εμβληματικά 18 έργα που αθροίζουν συνολικά 3 δισεκατομμύρια.   Τα 
παρακολουθούμε και  αυτά μέσω του ΟΠΣ μέσα από ένα παράλληλο 
ενιαίο σύστημα πιο στενά,  πιο επισταμένα διότι  αυτά είναι  τα έργα 
σημαίες που εκφράζουν επιλεγμένες παραμέτρους που θέλουμε να 
προβάλουμε υλοποίησης αυτής της προγραμματικής περιόδου.  

Και  ταυτόχρονα έχουμε και  τα γνωστά μεγάλα έργα βέβαια 
αυξημένου προϋπολογισμού χαρακτηρίζονται  μεγάλα έργα σε αυτή την 
προγραμματική περίοδο.  Συνολικά είναι  8,7 δισεκατομμύρια,  από αυτά 
τα 15 είναι  fazing και  τα 19 είναι  μεγάλα έργα τα οποία και  αυτά τα 
παρακολουθούμε διότι  εκφράζουν και  αυτά πολύ σημαντικές πτυχές 
αναπτυξιακής συμβολής των διαρθρωτικών ταμείων αυτή την 
προγραμματική περίοδο στη χώρα μας.  

Κλείνοντας,  σε τρεις κατευθύνσεις θα μπορούσε να συμπυκνωθεί  
η δράση μας από εδώ και  στο εξής.   Η τήρηση των προθεσμιών 
ανάληψης νομικών δεσμεύσεων και  γενικότερα των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το σύστημα διαχείρισης και  ελέγχου.   

Όπως ακούστηκε και  πρωτύτερα από τον Προϊστάμενο της 
Διαχειριστικής Αρχής τον κ.  Κιουρτσίδη οι  καθυστερήσεις που 
δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή του 4412/16 θα απαλειφθούν διότι  
όντως δημιουργήθηκε μια συγκέντρωση,  μια συμφόρηση είπαμε ναι ,  
και  τώρα εμείς ευελπιστούμε να ομαλοποιηθεί  αυτή η ροή,  να 
προχωρήσουμε σε μια σταθερή έκδοση προσκλήσεων γ ια τα νέα έργα 
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που θα μας φέρουν τ ις δαπάνες διότι  εξαντλήθηκαν οι  δαπάνες που ότι  
μας έφεραν όποιο τυχόν μεταφερόμενο ή όποιο τυχόν fazing για να 
μπορέσουμε να περάσουμε σε πιο έντονους ρυθμούς υλοποίησης.  

Η δεύτερη διάσταση είναι  αυτό που είπα προηγουμένως την 
έγκαιρη και  πλήρη εισαγωγή των στοιχείων στο ΟΠΣ φυσικά με 
έμφαση στην καταχώρηση δαπανών,  το καταλαβαίνουμε όλοι  και  την 
επιτάχυνση των διαδικασιών διοικητικής ολοκλήρωσης για όποιες 
πράξεις έχουν φτάσει  στην ολοκλήρωση του φυσικού και  οικονομικού 
τους αντικειμένου.  

Σας ευχαριστώ και  πάλι  για την πρόσκληση,  τη φιλοξενία στην 
όμορφη πόλη της Καστοριάς και  φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας όπως 
πάντα για οτιδήποτε χρειαστεί .  

 
Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μάρα για την ενημέρωση την 
οποία παρείχε στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης για τους 
στόχους της χώρας.    
 

 Ενημέρωση σχετικά με την Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014–2020 στο 
πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής του 2016 και της νέας 

αναθεώρησης 
 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Προχωράμε σε μια ενημέρωση για την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014-
2020 στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής του 2016 και  της νέας 
αναθεώρησης.   
 Το λόγο έχει  η κυρία Κωνσταντοπούλου.  
 
Κα ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:  
Ευχαριστώ πολύ Προϊστάμενε.   Να σας καλημερίσω και  ευχαριστούμε 
για την πρόσκληση και  για τη φιλοξενία στην πόλη της Καστοριάς.   
Θα σας αναφέρω κάποια πράγματα τα οποία παρακολουθεί  η υπηρεσία 
μας,  η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και  Αξιολόγησης της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού οριζόντια.  

Και  θα ξεκινήσω με την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ.  Λοιπόν,  το 
2016 η διαδικασία της τεχνικής προσαρμογής για το έτος 2017 είχε ως 
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αποτέλεσμα την αύξηση των διαθέσιμων πόρων για τη χώρα μας για 
την περίοδο ’17-’20 για το διάστημα που απομένει  με ένα κονδύλι  των 
970 εκατομμυρίων περίπου ευρώ σε τρέχουσες τ ιμές.   Αυτό το γεγονός 
βέβαια επέβαλε την τροποποίηση του ΕΣΠΑ για το ’14-’20 των 
επιχειρησιακών που συγχρηματοδοτούνται  και  βέβαια βασίστηκε και  
οφειλόταν στο γεγονός ότι  έπρεπε να επικαιροποιηθούν τα στατικά 
στοιχεία που είχαν χρησιμοποιηθεί  ε ιδικά για την τρι ετία 2007-2009 
λαμβάνοντας υπόψη βέβαια τα αποτελέσματα της κρίσης τα οποία 
έγιναν ορατά στη χώρα μας από το 2010 και  μετά.   

Η διαδικασία αναθεώρησης τώρα του ΕΣΠΑ το ’14-’20 και  των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βρίσκεται  ακόμα σε εξέλιξη αλλά 
περιμένουμε να ολοκληρωθεί  μέχρι  το τέλος του χρόνου.  Και  βέβαια 
συνεπεία αυτού προγραμματίζεται  μια ευρύτερη αναθεώρηση εντός του 
2018 συνεκτιμώντας και  την τροποποίηση του δημοσιονομικού 
κανονισμού και  των κανονισμών βέβαια που διέπουν την υλοποίηση 
των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.   

Ευχαριστώ.   
 
Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.    
 
 
 
 
 
 

 Ενημέρωση για την 1η Έκθεση Προόδου του ΕΣΠΑ 2014–2020.  
 Χωρικές Παρεμβάσεις.  

 
Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Η κυρία Κωνσταντοπούλου μπορεί  να συνεχίσει  για μια ενημέρωση για 
την πρώτη έκθεση προόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020 και  για μια 
ενημέρωση για τ ις χωρικές παρεμβάσεις.  
 
Κα ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:  
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Λοιπόν,  ευχαριστώ και  πάλι .   Συνεχίζουμε με την έκθεση προόδου.  
Μέχρι  τ ις 31 Αυγούστου του 2017 το κράτος-μέλος και  η Ελλάδα 
δηλαδή είχε την υποχρέωση στην Επιτροπή να υποβάλει  την έκθεση 
προόδου σχετικά με το ΕΣΠΑ, την εφαρμογή του συμφώνου εταιρικής 
σχέσης και  αυτό θα ξαναγίνει  βέβαια και  το ’19 με στοιχεία μέχρι  31 
Δεκεμβρίου του ’18.    Τώρα η έκθεση προόδου αφορούσε στοιχεία 
μέχρι  31 Δεκέμβρη του ’16.   

Οι  διαπιστώσεις μέσα στην έκθεση προόδου αφορούν το 
μακροοικονομικό πλαίσιο όπου τα δίδυμα ελλείμματα βασικά 
δημοσιονομικό και  τρεχουσών συναλλαγών έχουν μειωθεί ,  η ανεργία 
μειώνεται ,  έχουμε κάποιες διαπιστώσεις όπως ότι  προχωρούμε και  
παλεύουμε για την αντιμετώπιση της φτώχειας και  για την βελτίωση 
της κατάστασης στην αγορά εργασίας αλλά παράλληλα εμφανίζονται  
μέσα στην έκθεση και  οι  νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όπως 
είναι  η κυκλική οικονομία,  η νέα νησιωτική πολιτική,  ζητήματα 
μετανάστευσης και  προσφύγων και  ενεργειακή ψηφιακή πολιτική.  

Πέραν του μακροοικονομικού πλαισίου επίσης αναφερόμαστε 
στην πρόοδο σε σχέση με τους στόχους της στρατηγικής 2020 και  τη 
συμβολή του ΕΣΠΑ στην κλιματική αλλαγή.  Και  με βάση αυτούς τους 
στόχους έχουν καλυφθεί  οι  στόχοι  εκτός από το στόχο της μείωσης της 
φτώχειας όπου εκεί  έχουμε στοιχεία επιδείνωσης.   

Στην πρόοδο ενεργοποίηση σε σχέση με τους θεματικούς στόχους 
παρατηρείται  μια βελτίωση σε κάποιους,  δεν θα αναφερθώ σε 
λεπτομέρειες και  κάποιοι  άλλοι  έχουν ανοδική πορεία,  κάποιοι  άλλοι  
σταθερά και  αναμενόμενα αποτελέσματα.    

Και  τέλος στην ολοκληρωμένη προσέγγιση όπου έχουμε 14 
επιχειρησιακά προγράμματα,  τα 13 δηλαδή περιφερειακά 
επιχειρησιακά και  το ΕΠΑΝΕΚ έχουν επιλέξει  να ενεργοποιήσουν τα 
εργαλεία ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης και  βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης.   

Ειδικά για αυτά να πούμε ότι  προβλέπονται  11 στρατηγικές 
ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης εκτός του αστικού χώρου με 
προϋπολογισμό 250 περίπου εκατομμυρίων και  έχουν εγκριθεί  ή 
βρίσκονται  σε φάση έγκρισης οι  10.   Ο συνολικός προϋπολογισμός για 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη και  για ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις 
ανέρχεται  στα 550 εκατομμύρια ευρώ και  προβλέπονται  ότι  μέχρι  
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σήμερα γύρω στις 34 στρατηγικές ΟΧΕ και  ΒΑΑ μαζί  ε ίναι  
εγκεκριμένες ή βρίσκονται  σε φάση έγκρ ισης.   

Για τα ΤΑΠΤΟΚ που όπως αναφέρθηκε και  προηγουμένως είναι  
μια εξέλιξη του leader θα πρέπει  να έχουν εγκριθεί  όλες οι  
στρατηγικές ΤΑΠΤΟΚ μέχρι  31/12/2017.    

Στόχος γενικότερα είναι  όλες οι  χωρικές επενδύσεις και  
οτιδήποτε αφορά τη χωρική ανάπτυξη μέχρι  το τέλος του χρόνου να 
έχει  ολοκληρωθεί ,  δηλαδή να έχουν δοθεί  τουλάχιστον οι  εγκρίσεις.  

Ευχαριστώ.  
 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Κωνσταντοπούλου για τη σύντομη 
παρέμβαση.  
 

 Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων (Χρηματοδοτικά Εργαλεία,  ΠΣΚΕ, 
αντιμετώπιση θεμάτων RIS και Κρατικών Ενισχύσεων,  σύσταση 

και δημιουργία Ταμείων).  
 
Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Θα προχωρήσουμε σε μια σύντομη ενημέρωση για θέματα κρατικών 
ενισχύσεων,  χρηματοδοτικά εργαλεία,  πληροφοριακό σύστημα 
κρατικών ενισχύσεων,  αντιμετώπιση θεμάτων RIS κλπ.  από την κυρία 
Γιαννοπούλου.  
 
Κα ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ:  
Καλησπέρα σας.   Λέγομαι  Άντα Γιαννοπούλου και  εκπροσωπώ την 
Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων.   Από τα θέματα που τέθηκαν 
και  επηρεάζουν όπως άκουσα την επίδοση του προγράμματος ε ίναι  το 
πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων,  ο … το οποίο κάλυψε ο 
Γενικός Διευθυντής μας ο κος Φίρμπας και  για το ΠΣΚΕ έκανε μια 
αναφορά αλλά προφανώς άφησε σε εμένα πολλά περισσότερα.   

Η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων είναι  και  κεντρικός 
διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος,  έτσι  θα ήθελα να σας 
πω δυο λόγια.  Όλοι  συμφωνούμε ότι  πραγματικά το ΠΣΚΕ έχει  
προκαλέσει  καθυστερήσεις και  αυτό αναμένεται  σε όλο αυτό που 
ανέφερε ο κος Φίρμπας,  δηλαδή στο μεγάλο όγκο προσκλήσεων καθώς 
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την τρέχουσα προγραμματική περίοδο είναι  υποχρεωμένο να 
φιλοξενήσει  όχι  μόνο τ ις δράσεις κρατικών ενισχύσεων αλλά και  τ ις 
δράσεις επιχειρηματικότητας.   

Οπότε αν φανταστούμε τον όγκο των προσκλήσεων που βγαίνουν 
από τα 13 ΠΕΠ δυο-τρεις ανά χρόνο,  από αλιεία,  από ΕΠΑΝΕΚ, από 
διάφορα άλλα προγράμματα,  leader κλπ.  ε ίναι  τεράστιος ο όγκος.   
Είναι  μικρός ο αριθμός του ανθρώπινου δυναμικού που έχουν γίνει  
διάφορες ενέργειες για να ενισχυθεί  αλλά η πιο σημαντική ενέργεια 
ε ίναι  οι  ενέργειες που έγιναν για μια απλοποιημένη διαδικασία 
φιλοξενίας των δράσεων σε συνεργασία με την Επιτροπή την οποία 
μάθαμε ότι  επίσημα και  εχθές έχουμε την έγκριση μέσα από την 
επιστολή από την Επιτροπή.  

Αυτή η απλοποιημένη διαδικασία η οποία θα καλύψει  
μεγαλύτερο από το 80% των δράσεων που βγαίνουν θα επιφέρει  μια 
τεράστια ελάφρυνση στον όγκο εργασιών της ΜΟΔ.  

Δεν θα ήθελα να σας κουράσω.  Γενικά αφορά και  το πρόγραμμα 
Δυτικής Μακεδονίας καθώς αφορά δράσεις προϋπολογισμού μέχρι  10 
εκατομμυρίων και  για διψήφιο αριθμό δικαιούχων,  δηλαδή μικρό 
αριθμό δικαιούχων,  οπότε ακολουθώντας αυτή την απλοποιημένη 
διαδικασία η οποία δεν στερείται  σε τ ίποτα την κανονική λειτουργία 
του ΠΣΚΕ, δηλαδή όσον αφορά την επαρκή διαδρομή ελέγχου,  την 
αποφυγή φαινομένων απάτης κλπ. ,  ουσιαστικά μειώνει  τα στοιχεία που 
θα πρέπει  ο χρήστης,  η διαχειριστική αρχή να καταχωρεί  στο ΠΣΚΕ.  

Κάποια πράγματα θα ανεβαίνουν με PDF,  γενικότερα θα 
κερδίζουμε πάρα πολύ χρόνο γιατί  σε κάθε πρόσκληση δεν θα πρέπει  
να δημιουργούμε νέες μάσκες,  νέα υποσυστήματα,  θα είναι  πολύ πιο 
εύκολο οπότε πιστεύουμε ότι  αυτή την καθυστέρηση που έχουμε τώρα 
στην έκδοση των προσκλήσεων θα την προσπεράσουμε σύντομα.  

Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω,  ε ίναι  τα 
χρηματοδοτικά μέσα.  Τα νέα χρηματοδοτικά μέσα που προέκυψαν με 
την εκ των προτέρων αξιολόγηση για να καλύψουν ένα κενό της 
αγοράς.  Είναι  γνωστό,  δημιουργήθηκαν τρία ταμεία μέσα από μια 
επιστολή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων είχαν μια 
σημαντική συνεισφορά τα ΠΕΠ και  το πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 
θα συμμετάσχει  με το ποσό των 5 εκατομμυρίων.  
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Μέσα από αυτό θα μπορούν να χορηγηθούν δάνεια επιμερισμένου 
ρίσκου και  για κεφάλαια κίνησης,  εγγυήσεις και  μικροδάνεια τα οποία 
βέβαια εκκρεμεί  η ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου.  Πρέπει  να πούμε 
ότι  αυτή η διαδικασία προχωράει  και  ε ίναι  στην ενεργοποίηση 
επιλογής των ενδιάμεσων χρηματοδοτικών οργανισμών,  δηλαδή των 
τραπεζών.  

Το πιο σημαντικό σημείο επίσης εδώ που θα μπορούσαμε να 
πούμε είναι  ότι  από τη στιγμή που το ΠΕΠ έκανε τη συνεισφορά του 
στο διαχειριστή το 25% αυτού του ποσού μπορεί  να καταλογιστεί  σαν 
αίτημα πληρωμής σαν δαπάνη.  

Για τ ις υποδομές μια υποσημείωση ότι  έχουν σταλεί  και  από την 
ΕΥΚΕ οριζόντιες οδηγίες για να σας βοηθήσουν σε έργα για το 
πλαίσιο που πρέπει  να ακολουθήσετε.   Και  κλείνοντας επειδή άκουσα 
ότι  θα ενεργοποιηθούν και  δράσεις RIS σε συνεργασία με το 
Συμβούλιο Καινοτομίας αλλά και  για μια άμεση έκδοση πρόσκλησης 
συνεργατικού σχηματισμού cluster  και  επίσης και  για μια δομή 
υποστήριξης επιχειρηματικότητας,  RIS κλπ. ,  θα ήθελα να τονίσω ότι  η 
ΕΥΚΕ είναι  στη διάθεσή σας τόσο στο σχεδιασμό όσο και  σε 
οποιαδήποτε φάση υλοποίησης κάτι  βέβαια που ξέρει  το πρόγραμμα 
Δυτικής Μακεδονίας γιατί  ε ίμαστε σε συνεργασία σε όλες τ ις δράσεις 
με υλικό,  με τεχνογνωσία και  σε δράσεις που μπορεί  να είναι  λίγο 
γκρίζες,  μπορεί  να μπουν στον άξονα 1 ή στον άξονα 3.   Σκοπός ε ίναι  
να μην χαθεί  το φυσικό αντικείμενο και  ο αναπτυξιακός στόχος που 
έχει  το πρόγραμμα και  να βρούμε τη βέλτιστη λύση στο κατάλληλο 
πλαίσιο.  

Οπότε σας ευχαριστώ και  ευελπιστούμε στη συνέχεια της καλής 
συνεργασίας.  

 
Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Γιαννοπούλου.  
 

 Ενημέρωση για θέματα που αφορούν δράσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου  

 
Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
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Τελειώνοντας μια σύντομη ενημέρωση για θέματα που αφορούν 
δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου από την κυρία 
Χριστοφή.  
 
Κα ΧΡΙΣΤΟΦΗ:  
Καλημέρα και  από εμένα,  ευχαριστώ κύριε  Προϊστάμενε.  

Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διαχειριστική Αρχή για 
την άριστη συνεργασία που έχουμε και  που σίγουρα θα έχουμε.  Θα 
προσπαθήσω να είμαι  αρκετά σύντομη,  σε μερικά σημεία έχω ήδη 
καλυφθεί .  

Μια καταρχάς ενημέρωση για τ ις οριζόντιες ενεργοποιημένες 
δράσεις στο σύνολο των ΠΕΠ.  Από ότι  μπορείτε  να δείτε  το ΠΕΠ 
Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει  στο μεγαλύτερο μέρος αυτών των 
δράσεων,  παράδειγμα κέντρα κοινότητα,  ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ, εναρμόνιση 
βέβαια,  συμβουλευτικά κέντρα.   

Μια γρήγορη ενημέρωση για τ ις δράσεις που είναι  να 
ενεργοποιηθούν οριζόντια σε συνεργασία με όλες τ ις αρμόδιες 
υπηρεσίες,  τ ις επιτελικές δομές και  τ ις άλλες υπηρεσίες της ΕΑΣ.   

Καταρχάς να πούμε για τ ις δράσεις υγείας.  Έχει  ήδη ειπωθεί .  
Είναι  τρία βασικά είδη δράσεων,  τα λεγόμενα ΤΟΜΥ, οι  εξαρτήσεις 
και  οι  δομές ψυχικής υγείας.   Και  για την κοινωνική και  αλληλέγγυα 
οικονομία που είναι  οι  δράσεις,  οι  start  up επιχειρήσεις βασικά είναι  
ώριμες όπως και  λίγο αργότερα θα ζητηθεί  και  ενεργοποίηση για τα 
κέντρα στήριξης κοινωνικής οικονομίας.  

Αυτές οι  δυο δράσεις ήδη έχει  γίνει  μια συνεργασία,  έχει  
ξεκινήσει  μια διαβούλευση εσωτερική μεταξύ των υπουργείων και  των 
περιφερειών και  αναμένεται  όσον αφορά τις δράσεις υγείας να 
ολοκληρωθεί  και  να ξεκινήσει  και  η διαδικασία διαβούλευσης με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Και  για την κοινωνική και  αλληλέγγυα οικονομία έχει  ήδη σταλεί  
ένα δελτίο,  κάποιες προτάσεις εξειδίκευσης.   

Θα ήθελα να τονίσω για τ ις δράσεις ΡΟΜΑ και  αυτές έχουν 
ξεκινήσει  την ενεργοποίηση,  έχει  ξεκινήσει  η ενεργοποίηση ,  έχει  
σταλεί  στις περιφέρειες μια σχετική επιστολή του Γενικού Γραμματέα 
ΕΣΠΑ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία για την κοινωνική 
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ένταξη των Ρομά τη νεοσυσταθείσα στο Υπουργείο Εργασίας και  
αναμένονται  να ολοκληρωθεί  η διαβούλευση.  

Θα ήθελα να τονίσω τελευταία τ ις δράσεις αποδρυματοποίησης 
που στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΠΕΠ αφορούν 
σε ένα μεγάλο μέρος τ ις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης.    

Για τ ις δράσεις αυτές αναμένεται  από το Υπουργείο Εργασίας σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Υγε ίας να γίνει  η λεγόμενη εθνική 
στρατηγική για την αποδρυματοποίηση που θα συμπεριλαμβάνει  και  
τ ις στέγες και  άλλου είδους δράσεων.  

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΣΕΚΤ έχει  αναθέσει ,  ανέθεσε μια μελέτη 
κόστους για τ ις στέγες αυτές και  αναμένεται  να παραληφθεί  και  η 
μελέτη θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα μας για όποιον ενδιαφέρεται .   

Για τη αναθεώρηση έχω καλυφθεί ,  μόνο να πούμε ότι  στα θέματα 
ΕΚΤ δοθήκανε κάποιες οριζόντιες κατευθύνσεις για την εισαγωγή των 
πρόσθετων πόρων τόσο σε υφιστάμενες όσο και  σε νέες δράσεις όπως  
είδαμε.  Και  το δεύτερο κομμάτι  της αναθεώρησης όσον αφορά τις 
δράσεις ΕΚΤ ήταν η αναμόρφωση των δεικτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου.  

Βασικά γίνανε δυο βασικές ενέργειες.  Η πρώτη βασική ενέργεια 
ήταν η ολοκλήρωση των αλλαγών διορθώσεων στους επιχειρησιακούς 
δείκτες ΕΚΤ όπως ανέφερε και  ο κος Μουρατίδης.  Και  το δεύτερο 
σημείο ε ίναι  η στοχοθέτηση των νέων δεικτών.  Δηλαδή μπήκανε τ ιμές 
και  σχετικές τεκμηριώσεις και  τώρα μπορούμε να πούμε ότι  με την 
αναθεώρηση έχουμε όλα τα απαραίτητα δεδομένα έτσι  ώστε να έχουμε 
ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τους δείκτες ΕΚΤ.  

Για την αξιολόγηση τώρα για το δεύτερο έγγραφο εργασίας ήδη 
έγινε αναφορά.   Δεν θέλω να αναφερθώ παραπάνω.  Να αναφέρω μόνο 
στα πλαίσια των σχεδίων αξιολόγησης των ΠΕΠ που συμπεριλαμβάνει  
και  τ ις οριζόντιες αξιολογήσεις που θα γίνει  ε ίτε  από τ ις άλλες 
διαχειριστικές ε ίτε  από την ΕΥΣΕΚΤ να αναφέρω μόνο δυο ενέργειες,  
δυο εξελίξεις.  

Η πρώτη αφορά την αξιολόγηση της εναρμόνισης η οποία γίνεται  
με αναθέτουσα αρχή το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανθρώπινου 
δυναμικού και  δια βίου μάθησης.  Και  αναμένεται  η ανάθεση της 
μελέτης,  ε ίναι  στη διαδικασία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού.  
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Η δεύτερη αξιολόγηση αφορά τις δομές γυναικών θυμάτων βίας 
στα ΠΕΠ και  στο Διοικητικής Μεταρρύθμισης που ενδιαφέρει  και  αυτή 
η αξιολόγηση το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας γιατί  έχει  ενταγμένες 
σχετικές δράσεις.  Η αναθέτουσα αρχή είναι  η υπηρεσία μας η οποία 
γίνεται  σε συνεργασία με τη γενική γραμματεία και  την επιτελική 
δομή.   Αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο των προδιαγραφών.  
Αναμένουμε άμεσα εντός Δεκεμβρίου να ολοκληρωθούν.  Οι  
προδιαγραφές αυτές θα σταλούν στις διαχειριστικές αρχές προκειμένου 
να εγκριθούν και  από τ ις διαχειριστικές να αρχίσει  η διαβούλευση.  

Λίγα λόγια για την επικοινωνία και  την πληροφόρηση.   Το πρώτο 
είναι  να υπενθυμίσουμε για τα 60 χρόνια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου,  φέτος κλείνουμε 60 χρόνια από την ίδρυσή του.   Και  στα 
πλαίσια αυτά από την ΕΥΣΕΚΤ έχει  παραχθεί  σχετικό υλικό 
επικοινωνίας,  έχει  σταλεί  στις διαχειριστικές αρχές για την 
αξιοποίηση στις εκδηλώσεις τοπικού χαρακτήρα και  στις ιστοσελίδες 
των προγραμμάτων.   

Όπως ανέφερε και  η συνάδελφός μου από τη Διαχειριστική Αρχή 
έχει  εκπονηθεί  ένα σχετικό υλικό επικοινωνίας για τα κέντρα 
κοινότητα από την ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας 
προκειμένου να διοχετευθεί  στο δίκτυο το κέντρο κοινότητας και  
στους δήμους,  στις δομές έτσι  ώστε να υπάρχει  ένα ομογενοποιημένο 
υλικό επικοινωνίας.   

Όλα αυτά τα αρχεία όσον αφορά τα 60 χρόνια όσο και  τα κέντρα 
κοινότητας μπορείτε  να τα βρείτε  και  στην ιστοσελίδα μας.   

Ευχαριστώ πολύ.   
 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Ευχαριστούμε την κυρία Χριστοφή.  Με την εισήγησή της 
ολοκληρώνεται  το δεύτερο μέρος που αφορά την παρουσίαση προόδου 
του επιχειρησιακού προγράμματος και  ενημέρωση επί  οριζοντίων 
θεμάτων.    
 

ΙΙΙ.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ  -  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 
Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
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Μπαίνουμε στο τρίτο και  τελευταίο μέρος των εργασιών της 
Επιτροπής.  Ο λόγος πλέον στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης 
για τ ις τοποθετήσεις τους επί  των θεμάτων ή ερωτήσεις επί  των 
θεμάτων που έχουν παρουσιαστεί .  
 Θα ξεκινήσω από αριστερά πρώτα με τ ις εκπροσώπους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.    
 
Κος ΣΑΡΓΙΑΝΟΣ:  
Ονομάζομαι  Σαργιάνος Νίκος και  εκπροσωπώ τη Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και  Τεχνολογίας.   Όπως ίσως γνωρίζετε η Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και  Τεχνολογίας έχει  αναλάβει  την κατάρτιση,  οργάνωση,  
συντονισμό και  παρακολούθηση της υλοποίησης της εθνικής 
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης.   

Είναι  μια καινούργια μεθοδολογία που εφαρμόστηκε σε αυτό το 
πρόγραμμα πλαίσιο και  σύμφωνα με ορισμένα πρόσφατα έγγραφα που 
δημοσιοποιήθηκαν προς το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο,  η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προτίθεται  να τη συνεχίσει  και  για την επόμενη 
προγραμματική περίοδο ’21-’27.  

Στο πλαίσιο αυτής της εθνικής στρατηγικής έξυπνης 
εξειδίκευσης έχουν αναδειχθεί  8 θεματικοί  τομείς προτεραιότητας για 
τη χώρα και  με βάση αυτούς τους θεματικούς  τομείς πρέπει  να 
γίνονται  ως γνωστό όλες οι  προκηρύξεις του ΕΣΠΑ.  

Όσον αφορά την εξέλιξη στην υλοποίηση αυτής της εθνικής 
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης η ναυαρχίδα ήταν το πρόγραμμα 
ερευνώ,  δημιουργώ,  καινοτομώ που υλοποίησε η υπηρεσία μας.   Και  
για το οποίο υπήρξε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον,  αρκεί  να σας πω 
ότι  υποβλήθηκαν 2430 περίπου προτάσεις έργων που είχαν έναν 
συνολικό προϋπολογισμό 1,64 δις και  η δημόσια δαπάνη την οποία 
ζητούσαν ήταν περί  το 1,40 δις.   

Ένεκα της  πολύ μεγάλης ζήτησης και  του πολύ μεγάλου 
ενδιαφέροντος αποφασίστηκε να αυξηθεί  συνολικά ο προϋπολογισμός 
της δράσης αυτής από τα 280 στα 410 εκατομμύρια συνολικά για 
όλους τους κύκλους προσκλήσεων που θα ακολουθήσουν.   Ειδικά δε 
για αυτόν τον πρώτο κύκλο του οποίου η αξιολόγηση βαίνε ι  προς 
ολοκλήρωση τα κονδύλια αυξήθηκαν από 126 σε 256 εκατομμύρια 
ευρώ,  δηλαδή υπέρ διπλασιασμός των κονδυλίων.   
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Στα πλαίσια της δράσης αυτής προβλέπονταν τρεις παρεμβάσεις.  
Η παρέμβαση 1 αφορούσε έργα τα οποία θα υπέβαλαν μεμονωμένες 
επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων οι  οποίες θα διενεργούσαν 
κάποιου είδους έρευνα προκειμένου να εξελιχθούν αυτές οι  ίδιες,  να 
εξελίξουν τα προϊόντα τους ή τ ις υπηρεσίες τους.   

Στο  πλαίσιο της παρέμβασης 2 προβλεπόταν η συνεργατική,  η 
συνυποβολή προτάσεων ανάμεσα σε επιχειρήσεις και  ερευνητικούς 
φορείς πανεπιστήμια,  Τ.Ε.Ι. ,  ερευνητικά ιδρύματα.   

Και  στο πλαίσιο της παρέμβασης 3 προβλεπόταν η αξιοποίηση 
και  η εμπορευματοποίηση ερευνητικά ώριμων αποτελεσμάτων τα οποία 
μπορούσαν με μια μικρή προσπάθεια να βρουν το δρόμο τους πρ ος την 
αγορά.   

Σε σχέση λοιπόν με αυτές τ ις τρεις κατηγορίες παρεμβάσεων στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης του ερευνώ,  δημιουργώ,  καινοτομώ,  το 
μεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η παρέμβαση 2 δηλαδή οι  
συνεργατικές προτάσεις.  Εκεί  υποβλήθηκαν γύρω στις 1940 προτάσεις  
ενώ στην παρέμβαση 1 όπου ήταν οι  μεμονωμένες επιχειρήσεις 450 
προτάσεις και  στην παρέμβαση 3 38 προτάσεις.   

Αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρωθεί ,  έχει  ολοκληρωθεί  η 
αξιολόγηση για την παρέμβαση 1 και  έχουν εγκριθεί  176 προτάσεις για 
να χρηματοδοτηθούν και  στην παρέμβαση 3 11 προτάσεις.  

Μέσα στο μήνα το Δεκέμβριο εννοώ προβλέπεται  ότι  θα 
ολοκληρωθεί  και  η διαδικασία αξιολόγησης για την παρέμβαση 2 που 
έχει  απορροφήσει  και  το μεγαλύτερο αριθμό προτάσεων.  

Όσον αφορά τους θεματικούς τομείς έχει  ενδιαφέρον να πούμε 
ότι  πρωταθλητής τομέας ήταν οι  τεχνολογίες πληροφορικής και  
επικοινωνιών με δεύτερη την αγροδιατροφή και  βιομηχανία τροφίμων.   
Τρίτη την υγεία και  τα φάρμακα,  τέταρτο τον τουρισμό.   

Ένα δεύτερο μεγάλο κομμάτι  στο πλαίσιο της εθνικής 
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης ήταν η κατάρτιση και  η έγκριση 
αφού προηγουμένως είχε εκπληρωθεί  η αιρεσιμότητα 1,2 που 
αφορούσε τ ις υποδομές έρευνας και  καινοτομίας,  η ένταξη λοιπόν στο 
πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης για χρηματοδότηση εθνικών 
ερευνητικών  υποδομών 19 στον αριθμό που εντάσσονται  στο πολυετές 
χρηματοδοτικό σχέδιο για ερευνητικές υποδομές.  
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Τι  αφορούν αυτές οι  υποδομές;   Είναι  συνεργατικοί  σχηματισμοί  
αρκετών ερευνητικών φορέων,  πανεπιστημίων,  Τ.Ε.Ι.  κλπ.  οι  οποίοι  
επικεντρώνονται  σε κάποιο επιστημονικό εξειδικευμένο αντικείμενο 
και  πλέον αυτή τη στιγμή έχουμε 19 τέτοιες εθνικές ερευνητικές 
υποδομές που χρηματοδοτούνται  και  υπάρχει  σε εξέλιξη και  ο 
δεύτερος κύκλος όπου προβλέπεται  ότι  θα προστεθούν άλλες 9 τέτοιες 
εθνικές ερευνητικές υποδομές οι  οποίες θα χρηματοδοτηθούν.  

Αυτές οι  εθνικές ερευνητικές υποδομές όπως σας ε ίπα είναι  
συνεργατικοί  σχηματισμοί  πανεπιστημίων,  ερευνητικών φορέων,  
Τ.Ε.Ι. ,  εξειδικευμένων ερευνητικών ιδρυμάτων γύρω από 
συγκεκριμένα αντικείμενα της εθνικής RIS,  των τομέων της εθνικής 
RIS.   Και  μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε κυρίως από 
επιχειρήσεις μικρές ή μεγάλες προκειμένου να ζητήσουν τα φώτα τους 
τα επιστημονικά,  τα ερευνητικά προκειμένου να μπορέσουν να 
εξελίξουν τα προϊόντα τους,  τ ις υπηρεσίες τους και  ότι  άλλο τους 
ενδιαφέρει .   

Είναι  πολύ χρήσιμο αυτό να διασπαρεί  αυτή η πληροφορία σε 
όλες τ ις επιχειρήσεις και  εδώ φυσικά στις επιχειρήσεις της Δυτικής 
Μακεδονίας.  

Στο πλαίσιο των εθνικών ερευνητικών υποδομών αρκεί  να 
αναφέρω εδώ κάτι  που έχει  ενδιαφέρον για τη Δυτική Μακεδονία ότι  
σε μια από αυτές τ ις εθνικές υποδομές συμμετέχει  το πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας με χρηματοδότηση 300.000 ευρώ.   Αυτή αφορά 
θέματα ενεργειακά για αυτοκίνητα του μέλλοντος με περιβαλλοντικές 
τεχνολογίες,  δηλαδή αυτοκινήτων του μέλλοντος με περιβαλλοντικές 
ευαισθησίες.  

Υπάρχει  τώρα ένας τρίτος πυλώνας,  ε ίναι  το λεγόμενο 
πρόγραμμα ΚΡΗΠΙΣ 2 που είναι  συνέχιση του προηγούμενου ΚΡΗΠΙΣ 
που ήταν ενταγμένο στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και  
αυτό τ ι  ε ίναι ;   Είναι  μ ια δράση για την στρατηγική ανάπτυξη 
ερευνητικών και  τεχνολογικών μεμονωμένων φορέων.  

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του προγράμματος έχουν εγκριθεί  30 
έργα για χρηματοδότηση.   Αξίζει  να πούμε ότι  έχει  ξεκινήσει  ήδη αυτή 
τη στιγμή που μιλάμε μια άλλη πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας 
για ε ιδικές δράσεις οι  οποίες αφορούν σε βιομηχανικά υλικά,  σε 
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υδατοκαλλιέργειες και  καινοτομία στον πολιτισμό.  Η σχετική 
πλατφόρμα υποβολής προτάσεων έχει  ανοίξει  στις 15 Νοεμβρίου.   

Προγραμματίζονται  επίσης ή βρίσκονται  υπό διαβούλευση ή υπό 
συζητήσεις ή υπό σκέψεις και  κάποιες καινούργιες δράσεις όπως είναι  
τα clusters  που αφορούν ερευνητικούς σχηματισμούς σε συνεργασία 
και  με επιχειρήσεις που θέλουν να εκμεταλλευθούν συγκεκριμένη 
τεχνογνωσία ερευνητικών φορέων,  τα spin offs ,  τα start  ups δηλαδή,  
τα competent  centers ,  κέντρα εξειδίκευσης ικανοτήτων απόλυτα 
εξειδικευμένα,  και  τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας για ακαδημαϊκά 
ιδρύματα και  ερευνητικούς φορείς.   Αυτό είναι  στην ουσία μια 
συγχώνευση των παλαιότερων γραφείων διαμεσολάβησης που 
χρηματοδοτούσε η ΓΓΕΤ και  των γραφείων διασύνδεσης που  
χρηματοδοτούσε το Υπουργείο  Παιδείας.    Είναι  κάποια ας πούμε 
συμπόρευση των δυο προηγούμενων τέτοιων γραφείων.  

Κάτι  που θα ενδιέφερε ίσως την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
θα ήταν το εξής σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα το ερευνώ,  
δημιουργώ,  καινοτομώ για το πώς πήγε η Περιφέρεια συγκριτικά με 
άλλες περιφέρειες.   

Από άποψη συμμετοχών λοιπόν διαφόρων φορέων της 
Περιφέρειας ε ίτε  αυτές ε ίναι  επιχειρήσεις,  ε ίτε  πανεπιστήμια,  Τ.Ε.Ι.  
και  ερευνητικοί  φορείς,  κατατάσσεται  στην 9η  θέση σε σχέση με τ ις 13 
περιφέρειες της χώρας.  Στη 10 η  όμως θέση όσον αφορά στη συμμετοχή 
επιχειρήσεων,  δηλαδή κατάτι  χαμηλότερα.  Γιατί  στον τομέα αυτό είναι  
λίγο ψηλότερα η Πελοπόννησος,  την έχει  ξεπεράσει  η Πελοπόννησος.  

Από την Περιφέρεια εκδηλώθηκαν 136 συμμετοχές στο 
συγκεκριμένο πρόγραμμα από τις οποίες οι  82 αφορούσαν επιχειρήσεις 
και  οι  54 ερευνητικά ιδρύματα.  Και  η αιτούμενη δημόσια δαπάνη των 
φορέων όλων αυτών της Περιφέρειας ήταν περί  τα 23,3 εκατομμύρια 
ευρώ από τα οποία η αιτούμενη δημόσια δαπάνη των επιχειρήσεων 
ήταν 10,3 εκατομμύρια και  των ερευνητικών φορέων πανεπιστημίων,  
Τ.Ε.Ι.  κλπ.  η αιτούμενη δημόσια δαπάνη ήταν γύρω στα 13 
εκατομμύρια ευρώ.  

Και  με βάση αυτή την αιτούμενη δημόσια δαπάνη ο πρωταθλητής 
και  εδώ στην Περιφέρεια ήταν οι  τεχνολογίες πληροφορικής και  
επικοινωνιών πολύ κοντά όμως με την αγροδιατροφή και  τη 
βιομηχανία τροφίμων,  τρίτη το περιβάλλον και  τη βιώσιμη ανάπτυξη,  
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τέταρτη τα θέματα ενέργειας,  πέμπτο τον τουρισμό-πολιτισμό,  έκτο 
την υγεία και  τα φάρμακα και  έβδομο τα υλικά και  τ ις κατασκευές.   

Κλείνοντας θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι  στη Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και  Τεχνολογίας λειτουργεί  μητρώο αξιολογητών,  εθνικό 
μητρώο αξιολογητών που περιλαμβάνει  μέχρι  στιγμής 3.500 
πιστοποιημένους επιστήμονες εξειδικευμένους οι  οποίοι  ως ελάχιστο 
ποσό εγγραφής στο μητρώο έχουν την ύπαρξη τουλάχιστον 
μεταπτυχιακού.   Αυτοί  μπορούν να εγγράφονται  στην πλατφόρμα,  στη 
συνέχεια περνούν από κρίση επιτροπής αξιολόγησης και  
πιστοποιούνται .  Αυτή τη στιγμή οι  πιστοποιημένοι  ε ίναι  3.500,  στο 
επόμενο δίμηνο προβλέπεται  ότι  θα αυξηθούν και  θα φτάσουν τους 
5.000.   

Αυτούς λοιπόν τους αξιολογητές μπορεί  να τους χρησιμοποιεί  
και  η Περιφέρεια κατόπιν αιτήματός της προς την υπηρεσία μας όποτε 
έχει  ανάγκη για αξιολογήσεις προσκλήσεων,  για  πιστοποιήσεις,  γ ια 
παραλαβές έργων,  για ελέγχους ενδιάμεσους κλπ.   

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.   Είμαστε στη διάθεσή σας.   
Ευχαριστώ.  
 
 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σαργιάνο  για την παρέμβασή του 
εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και  Τεχνολογίας.  
Πράγματι  θα ζητούσαμε τα στοιχεία για τη Δυτική Μακεδονία για να 
δούμε τ ι  ακριβώς,  πόσο ήταν το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων κυρίως 
και  των συνεργασιών επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα ή τα 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.   

Θα πω αρχικά ότι  ε ίναι  ικανοποιητική,  μας ικανοποιεί  η 
προσπάθεια από μέρους των επιχειρήσεων.  Να προσθέσω σε ότι  αφορά 
τις ερευνητικές υποδομές ότι  το έργο ερευνητικών υποδομών το οποίο 
χρηματοδοτείται  από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας κατατάσσεται  στα 
έργα ενέργειας στο σχέδιο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.  Έχει  αξιολογηθεί  δεύτερο 
κατά σειρά στο σχέδιο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.   

Άρα εντάσσεται ,  ε ίναι  κομμάτι  των μεγάλων έργων υποδομών,  
ερευνητικών υποδομών στα οποία αναφέρθηκε και  ο κος  Σαργιανός.   
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Παρακαλώ τώρα ποιος άλλος θέλει  να πάρει  το λόγο.   Θα ήθελα 
μόνο το όνομά σας για τα πρακτικά και  το φορέα που εκπροσωπείται .  

 
Κα ΣΤΟΥΠΗ:  
Ονομάζομαι  Στέλλα Στουπή,  εκπροσωπώ την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 
του Υπουργείου Υγείας.  Με την ευκαιρία να μεταφέρω τις ευχές του 
κυρίου υπουργού κυρίου Ξανθού για καλή συνέχεια στο έργο σας και  
στη μεγάλη σας προσπάθεια.  

Εγώ να αναφερθώ ότι  έχει   επιτελεστεί  ήδη μεγάλη προσπάθεια 
για την ωρίμανση τη θεσμική όλων των δράσεων όπως αναφέρθηκε 
προηγουμένως από την κυρία Χριστοφή τόσο για την πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας όσο και  για την ψυχική  υγεία και  τ ις εξαρτήσεις.   

Μόλις πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο 
αφού εκδόθηκε η σχετική ΚΥΑ για τη λειτουργία των πράξεων των 
ΤΟΜΥ καθώς επίσης και  υπουργική απόφαση ορισμού της λειτουργίας 
των ΤΟΜΥ από τον Υπουργό.  

Από την πλευρά της ψυχικής υγείας και  τ ις εξαρτήσεις έχουν 
επίσης εκδοθεί  οι  σχετικές εγκρίσεις σκοπιμότητας οπότε εκτιμάται  
ότι  μπορείτε  να προβείτε  σε σχετικές προσκλήσεις.   

Όσον αφορά τώρα τις ΤΟΜΥ εδώ υπάρχει  ένα θέμα ενώ είχε 
γίνει  προκήρυξη προσωπικού από το καλοκαίρι  κλπ.  έχουν προσέλθει  
πάρα πολλοί  ενδιαφερόμενοι  όσον αφορά στις ε ιδικότητες του λοιπού 
ιατρικού προσωπικού και  του Διοικητικού,  έχουμε όμως έλλειψη σε 
ενδιαφέρον ιατρικό.   Αυτό ίσως έχει  να κάνει  με την ελκυστικότητα 
της περιοχής Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με τους γιατρούς.   

Ίσως κατά τη γνώμη μου επειδή προέρχομαι  από το χώρο της 
υγείας και  από το φαινόμενο του ιατροκεντρικού ακόμα που προσπαθεί  
να μεταφερθεί ,  να γίνει  ανθρωποκεντρικό το σύστημα της υγείας όπου 
οι  γιατροί  συνήθως εξειδικεύονται  και  δεν προτιμούν τ ις ε ιδικότητες 
της δημόσιας υγείας και  της απλής παθολογίας.   

Τοποθετώ αυτό το θέμα εδώ γιατί  το ενδιαφέρον σε άλλες 
περιφέρειες της Ελλάδος ισχύει .  Δηλαδή τόσο στην Κεντρική 
Μακεδονία όσο και  σε άλλες περιφέρειες που τώρα δεν ε ίμαι  σε θέση 
να σας τ ις πω,  υπάρχει  προσέλευση γιατρών στην προκήρυξη.  Για 
αυτό,  αυτό που θέλω να πω εδώ είναι  ότι  θα υπάρξει  και  δεύτερη 
προκήρυξη όσον αφορά τους γιατρούς.   
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Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και  
βοήθεια τόσο στις προσκλήσεις όσο και  στο πλαίσιο της 
διαβούλευσης.    Ευχαριστώ πολύ.   

 
Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.   Ο επόμενος παρακαλώ,  ο κος Ζαμανίδης.  
 
Κος ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ:  

Ευχαριστώ.  Εκ μέρους των δήμων της Δυτικής Μακεδονίας θέλω 
καταρχάς να συγχαρώ και  να ευχαριστήσω στο πρόσωπο του 
Προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής όλα τα στελέχη της 
διαχειριστικής αρχής γιατί  πραγματικά όλο αυτό το διάστημα υπήρξε 
με όλους τους δήμους μια άριστη συνεργασία και  βοήθεια σε όλα τα 
επίπεδα για τα έργα που τελικοί  δικαιούχοι  ε ίνα ι  οι  δήμοι .  

Όμως θα πρέπει  να πούμε και  αυτό είναι  μια γενική παρατήρηση 
ότι  δυστυχώς σε κάθε προγραμματική περίοδο εγώ συμμετέχω από τη 
2η  προγραμματική περίοδο στις επιτροπές παρακολούθησης,  δυστυχώς 
υπάρχουν γραφειοκρατικές διαδικασίες που αυξάνουν χωρί ς να 
προσφέρουν ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση της αποτελεσματικότητας η 
οποία όσον αφορά την υλοποίηση των έργων δυστυχώς κάθε φορά 
παραμένει  σε χαμηλά επίπεδα ενώ μας απασχολεί  πιο πολύ η 
απορροφητικότητα η οποία φαίνεται  ότι  σε αυτή τη χρονική περίοδο 
υπάρχουν υστερήσεις και  οι  υστερήσεις αυτές εγώ πιστεύω ότι  θα 
αυξηθούν,  δεν θα υπάρξει  αποσυμφόρηση όπως είπαν πολλοί  ομιλητές 
γιατί  πέραν της ομαλοποίησης με τον 4412 δυστυχώς οι  τροποποιήσεις 
ε ίναι  πολλές και  δεν ξέρω αν θα συνεχιστούν αλλά το τελευταίο 
διάστημα η υποχρεωτική διαδικασία διαγωνιστική με ηλεκτρονικούς 
διαγωνισμούς νομίζω ότι  θα προκαλέσει  ακόμα μεγαλύτερη 
συμφόρηση γιατί  δεν υπάρχει  εκπαίδευση των στελεχών και  
πληροφόρηση για να μπορέσουν να τ ις εφαρμόσουν αποτελεσματικά 
και  γρήγορα.  

Πιστεύω ότι  το γεγονός ότι  οι  περισσότεροι  ομιλητές 
αναφέρθηκαν στον 4412 δείχνει  ότι  πραγματικά δημιουργήθηκαν 
πολλά προβλήματα στη διαγωνιστική διαδικασία χωρίς να 
αντιμετωπίσουν κάποιο ελάττωμα,  κάποιο μειονέκτημα που υπήρχε 
στις διαγωνιστικές διαδικασίες.  
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Δεν θα περιγράψω συγκεκριμένα πράγματα αλλά νομίζω ότι  ε ίναι  
ένα ζήτημα για το οποίο ίσως η επιτροπή παρακολούθησης θα πρέπει  
να πάρει  μια απόφαση την οποία να κοινοποιήσει  στο Υπουργείο 
προκειμένου με κάποιον τρόπο να μπορούν οι  διαγωνιστικές 
διαδικασίες να κυλούν πιο ομαλά.  

Μόνο αυτή την παρατήρηση θέλω να κάνω,  ευχαριστώ.  
  

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κ.  Ζαμανίδη ως εκπρόσωπο της ΠΕΔ. 
Μια μικρή παρατήρηση,  παρέμβαση ο κος Φίρμπας.  
 
Κος ΦΙΡΜΠΑΣ:  

Επειδή και  εγώ είμαι  από το 2 ο  κοινοτικό πλαίσιο  και  επειδή 
ξεκίνησα με κάποιους κανονισμούς μεγέθους 20,  25 σελίδων και  όχι  
παραπάνω και  έχουμε φτάσει  στις 4.200,  καταρχήν θα μπορούσα να 
συμμερισθώ την αγωνία σε σχέση με το βάρος της διαχείρισης κλπ.   

Όμως με την αναφορά σας στον 4412 στην ουσία επιβεβαιώνετε 
μια προσωπική ενδεχομένως αντίληψη ότι  ενώ όλοι  γύρω από αυτό το 
τραπέζι ,  οι  περισσότεροι  τουλάχιστον,  έχετε την αίσθηση ότι  το 
σύστημα διαχείρισης του ΕΣΠΑ βαραίνει  προϊόντος του χρόνου όταν 
πάμε στα παραδείγματα και  αν σας ρωτούσα πείτε  μου κάποι α 
παραδείγματα από το σύστημα διαχείρισης του ΕΣΠΑ που έχει  βαρύνει  
φοβάμαι  ότι  θα ακούμε παραδείγματα σαν τον 4412 που δεν ε ίναι  
ΕΣΠΑ, είναι  εξωγενές.  

Οφείλουμε να τον τηρήσουμε,  δεν ε ίναι  θέμα ΕΣΠΑ. Και  εκτός 
ΕΣΠΑ να τον κάναμε με τον 4412 θα πηγαίναμε.   Ή θα μου λέγατε 
παραδείγματα για καθυστέρηση των αδειοδοτήσεων των 
περιβαλλοντικών ή θα μου λέγατε κάποια τέτοια πράγματα.  

Θα είχατε,  γιατί  πραγματικά με ενδιαφέρει ,  δεν ε ίναι  κριτ ική,  
δεν σας κάνω κριτική αλλά επειδή εμείς γινόμαστε δέκτες όπου και  αν 
πάμε για ένα σύστημα βαρύ,  περίπλοκο,  δύσκολο που δεν μπορούν να 
το ακολουθήσουν οι  δικαιούχοι  και  το ακούμε ενίοτε σαν κριτική 
έναντι  ημών.  

Θέλετε να μας πείτε  ως άνθρωπος της Αυτοδιοίκησης μερικά 
παραδείγματα του συστήματος ΕΣΠΑ που  πραγματικά δημιουργούν  
πρόβλημα σε εσάς αλλά να είναι  του δικού μας συστήματος;  
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Ευχαριστώ.   
 

Κος ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ:  
Θα πω το εξής ότι  η όλη διαδικασία η οποία εξελίσσεται  από την 

ώρα της αξιολόγησης μέχρι  την ώρα της προέγκρισης δημοπράτησης  
έχει  μια αλληλογραφία η οποία είναι  πάρα πολύ μεγάλη.  Θα μπορούσε 
να απλουστευθεί  κατά την άποψή μου και  δεν θα μιλήσω για 
αδειοδοτήσεις ούτε για νόμους διαγωνιστικών διαδικασιών.  Είναι  ένα 
άλλο κεφάλαιο και  νομίζω ότι  μπορώ να το διακρίνω.  

Όμως όλη αυτή η αλληλογραφία η οποία γίνεται  και  η οποία 
γίνεται  με τ ις καλύτερες προθέσεις από τη Διαχειριστική Αρχή μας 
βοηθάει ,  μας δίνει  διευκρινίσεις,  νομίζω ότι  μπορούσε να είναι  πολύ 
πιο απλουστευμένη και  να μην χρειάζεται  τόσο μεγάλη διαδικασία 
αλληλογραφίας μέχρι  την ώρα που από την ώρα της αξιολόγησης θα 
πάρουμε την έγκριση δημοπράτησης.   Νομίζω ότι  αυτοί  οι  χρόνοι  
μπορούν να συντομευθούν.  Αυτή την αίσθηση έχω .  Μπορεί  να κάνω 
λάθος,  δεν διεκδικώ το αλάθητο.  Αλλά αυτή η αίσθηση είναι  γενική  
στην τοπική Αυτοδιοίκηση δεν ε ίναι  δική μου άποψη μόνο.  Και  τη 
μεταφέρω ως μια ας πούμε θέση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
προς την Επιτροπή Παρακολούθησης.   

 
Κος ΦΙΡΜΠΑΣ: 

Ας μην μπούμε σε διάλογο αλλά δεν ήταν παράδειγμα του  
συστήματος διαχείρισης.  Ήταν ένα παράδειγμα αντίθετα της 
προσπάθειας του συστήματος διαχείρισης να υποστηρίξει  με 
διαδικασίες οι  οποίες δεν θα μας οδηγήσουν λόγω εξωγενών 
παραγόντων εφαρμογής  νομοθεσίας,  τρόπων ανάθεσης και  ούτω το 
κάθε εξής.   Δεν θα μας οδηγήσουν σε εκπλήξεις.   Ας μην το 
συνεχίσουμε,  έχετε δίκιο αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι  δεν 
ε ίμαστε εμείς στο κέντρο που φτιάξαμε κάποιο σύστημα διαχείρισης ,  
κάποιοι  σαδιστές που θέλουμε να κουράζουμε τον κόσμο,  το αντίθετο.  

Θέλουμε διασφαλίζοντας την ομαλή υλοποίηση των πραγμάτων 
να βοηθούμε όπου μπορούμε.  Το αν έχουμε νομοθεσίες,  κοινοτικές 
οδηγίες οι  οποίες εφαρμοζόμενες ε ίναι  λόγω του κοινοτικού 
κεκτημένου και  ούτω το κάθε εξής απαιτητικές duralex sed lex λένε 
στα λατινικά.   
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Ευχαριστώ.  
 

Κος ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ:  
Η βοήθεια ε ίναι  δεδομένη και  την αναγνωρίζουμε.   
 
Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Ο Πρόεδρος του Τεχνικού  Επιμελητηρίου ο κος Μαυροματίδης.  
 
Κος ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ:  

Σας ευχαριστούμε πρώτα από όλα για την εκτενή ανάλυση 
συνάδελφοι  και  το λέω το συνάδελφοι  υπό την έννοια του ότι  όλοι  εδώ 
πέρα είμαστε με ένα σκοπό,  να δούμε δηλαδή τι  ε ίναι  καλύτερο χωρίς 
τ ις διαφοροποιήσεις ανεξαρτήτων των φορέων που είμαστε ή 
εκπροσωπούμε.   

Θα ήθελα να πω δυο-τρία πράγματα και  δυο-τρεις 
προβληματισμούς.   

Στη 2η  Επιτροπή Παρακολούθησης που είχαμε κάνει  επισημάναμε 
την καθυστέρηση στην προκήρυξη των δράσεων.   Και  το επόμενο 
χρονικό διάστημα είχαμε πει  ότι  περιμένουμε τ ις προσκλήσεις του 
ΠΕΠ.  Και  όντως βλέπουμε τώρα μια ωρίμανση,  μια διαδικασία τέλος 
πάντων για την πρόσκληση όλων αυτών.  

Εμείς ως Τεχνικό Επιμελητήριο σας έχουμε πει  πέρα από το ότι  
ε ίμαστε ο τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας κλπ. ,  θα το πω με πιο 
απλά λόγια τ ι  θα μπορούσαμε να κάνουμε.  Σας έχουμε πει  εδώ και  
αρκετό καιρό,  να μην πω πόσο καιρό,  έχουμε έρθει  πολλές φορές αλλά 
δεν κατέστη δυνατό ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες λόγω ακριβώς 
του φόρτου εργασίας πράγμα που ακριβώς υποδηλώνει  και  τη 
γραφειοκρατία την οποία εσείς πρέπει  να περαιώσετε ως Διαχειριστική 
Αρχή,  λέω τους συναδέλφους της Διαχειριστικής Αρχής.   Κάθε φορά 
που προσπαθούμε να συναντηθούμε,  με παραδείγματα μιλάω εγώ θα το 
δείτε ,  περιμένετε μην βιάζεστε γιατί  και  για εσάς κύριε  Φίρμπα έχω 
μια άλλη πιο γενική αρχή που έχει  σχέση με τον κ.  Ζαμανίδη.  

Εννοώ ότι  επί  ενάμισι  χρόνο προσπαθούμε να βρεθούμε ακριβώς 
για να δούμε πως θα επιταχύνουμε τ ις τεχνικές υπηρεσίες,  τους 
δήμους,  όλους εργολήπτες κλπ.  στο κομμάτι  της ανάπτυξης του ΠΕΠ 
και  πως αυτό πρέπει  να ωριμάσει .   Και  αντιλαμβάνομαι  ότι  δεν ε ίναι  
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ευθύνη της ίδιας της Διαχειριστικής αλλά κάθε φορά όταν ερχόμαστε 
σε συνάντηση και  δεν ε ίναι  μομφή αυτό είναι  ακριβώς για να 
αναδείξει ,  δεν το λέω μισοάδειο το ποτήρι  το λέω μισογεμάτο το 
ποτήρι ,  αναδεικνύει  ακριβώς το φόρτο  εργασίας που έχουν.    

Τη μια το συμπλήρωμα προγραμματισμού,  την άλλη το κλείσιμο 
του  προηγούμενου επιχειρησιακού,  σας λέω γιατί  τα βλέπω και  
υπηρεσιακά με τους συναδέλφους.   Δεν έχουν δηλαδή το χρόνο ας 
πούμε κάποιες ώρες να ασχοληθούμε.  Αυτό από μόνο του κάτι  λέει .  
Ίσως ενδεχομένως επιβεβαιώνει  και  αυτά που λέγατε εσείς.  

Άρα τι  λέμε για να έρθουμε στην ουσία,  ότι  συνεχίζουμε να 
είμαστε εδώ έστω και  στο ενδιάμεσο ουσιαστικά του ΠΕΠ, να δούμε,  
να εξειδικεύσουμε και  γιατί  όχι  με την τεχνική βοήθεια να 
χρησιμοποιήσουμε ένα κομμάτι  αυτής για να επιταχύνουμε αυτό το 
έλλειμμα που έχουμε στην ωρίμανση έργων.  Και  αυτό έχουμε,  να γίνω 
και  πιο συγκεκριμένος ακόμα,  στο ζήτημα της διαδικασίας ωριμότητας 
των έργων,  δηλαδή πως γίνεται  η μελέτη,  με ποιον τρόπο,  τ ι  κλπ.  και  
στη διαδικασία αν θέλετε μετά παρακολούθησης του έργου με ότι  
προβλέπει  ο 4412 και  γιατί  όχι  και  θα πω και  κάτι  ακόμα,  θα σας το 
πω λίγο με ένα παράδειγμα.   Γιατί  μου αρέσει  που χρησιμοποιείται  
τέτοια παραδείγματα και  εσείς.  

Είναι  σαν να μας έχουν πει  ότι  ελάτε εδώ πέρα είμαστε δρομείς 
να έχουμε πυροβολήσει  τα πόδια μας και  να λέμε τρέξτε.  Ο 4412 
ουσιαστικά δεν λέμε ότι  ε ίναι  λάθος που έχει  εξορθολογιστεί  που 
μπαίνει  με μια διαδικασία αλλά και  μόλις αυτές τ ις ημέρες που μιλάμε 
ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι  έχει  έρθει  ε ισερχόμενο που λέει  παιδιά 
σταματήστε τα όλα μέχρι  να βγουν τα νέα τεύχη.  

Δηλαδή,  δεν ήθελα να το πω αλλά θα το πω έτσι ,  η ε ισήγηση που 
είχα στη 2η  Επιτροπή Παρακολούθησης αν τη διαβάσω,  ακριβώς η ίδια 
γιατί  έχω το κομπιούτερ μπροστά μου,  δυο σειρές μόνο θα αλλάξω από 
τη μιάμιση σελίδα που είχα πει .  Αυτό σημαίνει  ότι   κάτι  δεν κάνουμε 
σωστά όχι  ως Περιφέρεια,  ξανά τονίζω ως Διαχειριστική Αρχή κλπ,  ως 
χώρα.   Και  εδώ έρχονται  οι  ευθύνες όλων μας .   

Δηλαδή το γεγονός ότι  εγώ έχω το σύστημα διαχείρισης ο ένας ή 
εγώ είμαι  η ΚΕΔΕ, η ΠΕΔ, ο άλλος ή ο Δήμαρχος κλπ.  δεν έχει  
σημασία διότι  αυτή εδώ και  για αυτό ξεκίνησα έτσι ,  αυτή εδώ τη 
στιγμή και  σε αυτό το τραπέζι  ε ίμαστε σαν μια ομάδα.  Μια ομάδα η 
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οποία πέρα από τα τυπικά οφείλει  και  ad hoc να βρει  λύσεις,  να 
προτείνει  λύσεις.  

Μια από αυτές ενδεχομένως με τη μικρή συμβολή που θα 
μπορούσε να έχει  το Τεχνικό Επιμελητήριο σας ε ίπα.   

Συνεχίζω,  και  κάτι  ακόμα πολύ σημαντικό.  Δημιουργούμε πολλές 
φορές προβλήματα με τον 4412 αλλά και  με την πολυδαίδαλη 
νομοθεσία που έχουμε κάνει .  Και  να το πω με όρους μηχανικούς ε ίναι  
σαν να θέλαμε να χτίσουμε μια γέφυρα και  να την κάνουμε μόνο με 
σοβατίσματα.   

Τι  εννοώ με αυτόν τον τρόπο; ότι  αυτή τη στιγμή έχουμε 
δημιουργήσει  ένα πολυδαίδαλο γραφειοκρατικό,  όχι  γραφειοκρατικό,  
νομικό,  όχι  νομικό όπως θέλετε πείτε  το παρατηρήσεις επί  
παρατηρήσεων χωρίς με σαφήνεια ορισμένο σε επίπεδο χώρος το τ ι  
έχουμε  και  το τ ι  κάνουμε.   Με αποτέλεσμα μέχρι  σήμερα που μιλάμε 
παραδείγματος χάρη για τ ις δαπάνες κάτω από 2.500 μια έξτρα 
κατάθεση που πρέπει  να γίνει  υπέρ κάποιου τρίτου κλπ.   Το οποίο 
ενδεχομένως να έχει  ζήτημα επιλεξιμότητας,  δηλαδή πληρωμής άρα 
πρόβλημα στην υλοποίηση του προγράμματος.  

Θα μου πείτε ,  ωριμάζουμε πολύ γρήγορα σε μια διαδικασία;  
Ναι ,  θα πρέπει  να ωριμάσουμε πάρα πολύ γρήγορα αλλά δεν μπορούμε 
να μπουκώσουμε,  το ε ίχατε πει  εσείς με τα ελληνικά πολύ εύστοχα.  
Μπουκώσαμε αυτή τη στιγμή ένα σύστημα το οποίο όμως δεν το 
αφήνουμε να λειτουργήσει .  

Και  τ ι  εννοώ;  Εννοώ ότι  αυτή τη στιγμή υπάρχει  ένα πολύ 
μεγάλο πρόβλημα στους φορείς να προσλάβουν τεχνικούς,  για το 
Τεχνικό Επιμελητήριο μιλάω.  Και  τ ι  εννοώ,  ε ίναι  κλασική,  οριζόντια η 
διάταξη που υπάρχει  σε επίπεδο χώρας.  Η έννοια εξωγενής παράγοντας 
όταν πρόκειται  για κάτι  το οποίο θέλουμε να γίνουμε πρωταθλητές,  το 
ε ίπατε σαν παράδειγμα με την έννοια του Δεκεμβρίου ότι  περιμένουμε 
το Δεκέμβριο γιατί  κάθε φορά την τελευταία στιγμή φαντάζομαι  
εννοούσαμε ότι  επιταχύνουμε.   

Η έννοια όμως αυτή θέλει  υποστήριξη και  την υποστήριξη πρέ πει  
να καθίσουμε να τη δούμε.  Ένα είδος το ε ίπαμε εδώ.   Εάν μπορεί  με 
δικαίωμα υπογραφής είτε  με το ζήτημα της ωρίμανσης μελετών ή 
οτιδήποτε άλλο εδώ είναι  οι  δήμαρχοι  και  να πουν αν ε ίναι  κάτι  άλλο,  
πρέπει  να το δούμε.  
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Να σας πω ένα παράδειγμα για τα ΒΑΑ.   Για τα ΒΑΑ περιμέναμε 
σε συνεργασία που είχαμε με τη Διαχειριστική Αρχή ότι  κάποια 
στιγμή,  τον Ιούνιο ήταν ο αρχικός προγραμματισμός με διορθώνετε 
λίγο,  να υπήρχε μια σχετική ωριμότητα και  να βγαίνανε σε 
προσκλήσεις.  Προφανώς όλοι  θέλουμε να βγούμε σε προσκλήσεις 
άπαντες σε αυτό το τραπέζι  και  για αυτό συζητάμε.  

Αυτή τη στιγμή είμαστε Νοέμβριο.  Ενδεχομένως όταν θα βγουν 
οι  προσκλήσεις να πάμε Γενάρη,  Φλεβάρη,  Μάρτη.  Δεν είναι  κατ΄ 
ανάγκη αυτό τόσο τραγικό.  Ξέρετε όμως ποιο ε ίναι  το μεγάλο μας 
πρόβλημα;  Ότι  δεν έχουμε το σωστό χρονοπρογραμματισμό σε 
επίπεδο φορέων,  υλοποίησης δηλαδή για να μπορούμε να 
υποστηρίξουμε.  Δηλαδή αυτά που σας ε ίπα προηγουμένως ουσιαστικά.   

Και  κλείνω με τρεις-τέσσερις επισημάνσεις γιατί  ε ίναι  και  άλλοι  
συνάδελφοι  που θέλουν να τοποθετηθούν και  για να μην 
μακρηγορήσω.    

Θα πρέπει  λίγο να ξεκαθαρίσουμε και  να πούμε με έναν πολύ 
καθαρό  τρόπο,  και  που για να μην  έχουμε άλλες καθυστερήσεις πέρα 
από τις κλασικές,  μελέτες ας το πούμε προσανατολισμού ή ότι  άλλο 
θέλετε πείτε  το,  με όποιον άλλον τρόπο  θέλουμε από την τεχνική 
βοήθεια,   εάν μπορούμε μέσα από την τεχνική βοήθεια,  το ξαναφέρνω  
ξέρω ότι  ε ίναι  κοινότυπο και  μερικά πράγματα πρέπει  να τα πούμε,  
μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε το κομμάτι  της ωρίμανσης των έργων.  
Δηλαδή να βγούμε και  να πούμε,  πως λέγαμε παλιότερα υποέργο τάδε,  
αν δεν το πούμε υποέργο από την τεχνική βοήθεια,  από οπουδήποτε 
αλλού να χρηματοδοτήσουμε την ωρίμανση των μελετών.  Διότι  η 
ωρίμανση των μελετών γίνεται  με δυο τρόπους όπως ξέρετε,  ε ίτε  με 
outsourcing είτε  με τους ίδιους τους φορείς.  Με τους ίδιους τους 
φορείς το αναλύσαμε προηγουμένως περί  της εκπαίδευσης ή 
ενδεχομένως ενίσχυσης αλλά με το κομμάτι  του outsourcing θα πρέπει  
να γίνει  λίγο πιο ευέλικτο.  

Έχει  τη δυνατότητα ο Δήμος να προκηρύξει  διότι  σε 8 μήνες 
ενδεχομένως έχουμε εξειδικεύσει  αυτό το έργο άρα θα πρέπει  σε 4 
μήνες να έχει  και  αν δεν ε ίναι  8 μήνες να είναι  12 μήνες για να έχει  
και  τη μελέτη.  Κάνω λάθος Δήμαρχε;  

Λοιπόν,  ε ίναι  πράγματα τα οποία δεν τα συζητάμε τώρα εδώ,  τα 
συζητάμε και  φαντάζομαι  εσείς τα ακούτε παντού σε όλη τη χώρα που 
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πηγαίνετε και  όχι  τώρα σαν δεινόσαυρος όπως είπατε εχθές όλα τα 
χρόνια.  

Δεύτερον,  για τα clusters  στο 3.1.1.05 θα ήθελα να κάνω μια 
ερώτηση.   Εάν έχουμε την εξειδίκευση,  γιατί  αν δεν κάνω λάθος ο 
προϊστάμενος ε ίπε και  σε  επίπεδο επιχειρηματικών αν κατάλαβα 
αρχικώς,  φαντάζομαι  ότι  δεν υπάρχει  εξειδίκευση να έχουμε φτάσει  σε 
σημείο του ποιος με ποιον αλλά θα ακολουθήσουμε τ ις κατευθύνσεις 
που έχει  δείξει  η RIS,  σωστά;  

Διαφορετικά θα είχαμε εντελώς στοχευμένες προσκλήσεις.  Είναι  
σημαντικό αυτό για να δούμε ποιοι  ε ίναι  οι  παίκτες ή πως μπορούν να 
ενημερωθούν αν δεν έχουν ήδη ενημερωθεί ,  να περάσει  δηλαδή σε 
επίπεδο διάχυσης πληροφορίας ποιοι  πραγματικά μπορούν γιατί  τα 
cluster  ε ίναι   πολύ βασικό σημείο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας 
το ξέρετε πάρα πολύ καλά γιατί  ε ίναι  όλα διασπασμένα.   

Στη βελτίωση της δράσης της ενεργειακής απόδοσης των 
δημοσίων κτιρίων.   Πέρα από τα δημοτικά και  το έχουμε συζητήσει  
πέρα από τα δημοτικά αν δεν  κάνω λάθος από της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και  τα νοσοκομεία,  δεν ε ίμαι  σίγουρος νοσοκομεία,  
νομίζω είχαμε.  

 
Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Πρωτοβάθμια και  δευτεροβάθμια εκπαίδευση και  κέντρα υγείας.  
 
Κος ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ:  

Θα πρέπει  να εξετάσουμε εδώ διότι  το κονδύλι  ε ίναι  αρκετά 
ικανοποιητικό και  αν έχουμε πάρει  άλλη απόφαση ενδεχομένως να 
τροποποιήσουμε κατά ένα μέρος στα κτίρια υψηλής συγκέντρωσης 
όπως παραδείγματος χάρη είναι  οι  υπηρεσίες.   Δηλαδή δημαρχεία ή τα 
κτίρια της Περιφέρειας όπως τουλάχιστον σε επίπεδο προγράμματος να 
προβλεφθεί  η δυνατότητα και  αν δεν υπάρχει  αυτή η δυνατότητα να το 
κάνουμε,  αυτό λέω,  να προβλεφθεί  η δυνατότητα της υλοποίησης 
έργων και  σε αυτά εξοικονόμησης.  

Γιατί  εκεί  πέρα έχουμε 12 ώρες ουσιαστικά ανοιχτά 
καταστήματα τα οποία είναι  γεμάτα,  αν το βάλουμε με σχέση κόστους-
οφέλους κλπ.    Αν είναι  ή όχι  θα μου το πείτε ,  εάν δεν ε ίναι  να το …  
Λέω μήπως με την εξειδίκευση δηλαδή το έχουμε περιορίσει ,  αυτό 
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εννοώ διαφορετικά μπορεί  να παραβιάζω και  θύρες ανοιχτές τώρα 
αλλά απλά το λέω προς επισήμανση γιατί  ε ίναι  πάρα πολύ σημαντικό 
ειδικά με το κομμάτι  της ενεργειακής της εξοικονόμησης και  της 
αναγκαιότητας της δημιουργίας ESCO το οποίο αν δεν κάνω λάθος δεν 
υπάρχει  στο πρόγραμμα γιατί  τώρα πρέπει  να δούμε και  τα άλλα 
χρηματοδοτικά εργαλεία με τα revolving fund και  όπως άλλο θέλουμε 
να τα πούμε τύπου ESCO κλπ.   

 Τώρα,  οι  δράσεις χωροταξικής και  πολεοδομικής οργάνωσης 
φαντάζομαι  ότι  εξειδικεύτηκαν σε σχέση με τους δήμους για το τ ι  
ακριβώς θα πρέπει  να γίνουν σχετικά με τα γενικά πολεοδομικά ή ότι  
άλλο εκτιμάτε.   

Και  τελευταίο και  κλείνω με αυτό και  αν χρειαστεί  μετά τ ις 
τοποθετήσεις αν μπορούμε να βοηθήσουμε θα βοηθήσουμε.  Αυτή τη 
στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον 10 INTERREG Europe στην Περιφέρεια 
που τρέχουν.  Τα INTERREG EUROPE πηγαίνουν για την εξειδίκευση 
του policy instrument  σωστά;  

Εδώ αυτή τη στιγμή ήδη έχουμε αρχίσει  να εξειδικεύουμε γιατί  
έτσι  οφείλουμε να κάνουμε,  δεν μπορούμε να περιμένουμε το 2020 
όταν θα υπάρχει  ένα παραδοτέο από κάποιο INTERREG EUROPE κλπ.  
για να δούμε τ ι  γίνεται ,  ωστόσο θεωρώ ότι  θα πρέπει  όλοι  να 
συνεισφέρουν και  λέω αρκετούς από τους φορείς εδώ που εμπλέκονται  
κλπ.  και  η διαχειριστική αρχή προφανώς ήδη καλείται  γιατί  ε ίναι  πολύ 
κομβικός και  σημαντικός ο ρόλος της,  να δούμε πως μπορούμε να 
εξειδικεύσουμε ή πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε σε επίπεδο 
εξειδίκευσης κάποιες από τ ις αναμενόμενες προσκλήσεις λαμβάνοντας 
αυτά υπόψη.    

Τόσο και  για την επιτυχία του INTERREG EUROPE που είναι  
δευτερεύουσα αλλά πρωτεύουσα για να ενσωματώσουμε όποιες καλές 
πρακτικές,  εμπειρίες κλπ.  που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Δεν 
χρειάζεται  να πω περισσότερα καταλαβαίνετε.  

Σας ευχαριστώ για την υπομονή,  μόνο ένα τελευταίο.  Θα ήθελα  
πέρα από τα διαδικαστικά τυπικά που είπα στην αρχή να υπάρχει  και  
μια ακόμα επισήμανση ότι  εμείς εδώ οφείλουμε τουλάχιστον εσείς που 
είστε σε επίπεδο υπουργείων εννοώ δηλαδή που έχετε μια κεντρική 
θεσμική οντότητα πέρα από εμάς που είμαστε Αυτοδιοίκηση ή νομικά 
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πρόσωπα δημοσίου δικαίου στο τραπέζι  να περνάμε λίγο και  τ ις 
δυσχέρειες και  με έναν επίσημο τρόπο.  

Ναι ,  να καταγραφεί  στην Επιτροπή Παρακολούθησης ως πόρισμα 
ότι  έχουμε πρόβλημα με τον 4412 λέω εγώ παραδείγματος χάρη και  τ ις 
αλλαγές ή με το ζήτημα της έγκαιρης ωρίμανσης των έργων και  θα 
πρέπει  να βελτιωθεί  το πλαίσιο ή με το ζήτημα της πρόληψης κατ΄ 
εξαίρεση όπως παραδείγματος χάρη όταν πρόκειται  για έργα ΕΣΠΑ 
παρόλο που εξαιρούνται  όταν έχουμε συγχρηματοδοτούμενα γιατί  
ευτυχώς έχει  προβλεφθεί .   Να τα προβλέψουμε να τα γράψουμε,  δεν 
λέω ότι  ε ίμαι  ε ιδικότερος αλλά 4,  5 σημεία και  να γίνουν σε επίπεδο 
κεντρικής αν θέλετε πολιτικής.  

Δεν μπορεί  να θεωρείται  εξωγενής παράγοντας το τ ι  κάνει  το 
Υπουργείο Υποδομών έναντι  παραδείγματος χάρη του Υπουργείου 
Οικονομικών που διαχειρίζεται  το ΕΣΠΑ.  Είμαστε ο ίδιος παράγοντας 
διότι  ε ίμαστε ίδια χώρα και  ε ίμαστε στο ίδιο τραπέζι .  

Σας ευχαριστώ.   
 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Ευχαριστούμε τον κ.  Μαυροματίδη.   Η επόμενη.  
 

Κα ΚΑΡΑΜΗΤΣΑ:  
Γεια σας,  Φανή Καραμήτσα,  εκπροσωπώ εδώ τη Γενική 

Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και  
Ανάπτυξης.   

Να ευχαριστήσω και  εγώ από την πλευρά μου για την πρόσκληση 
στη σημερινή Επιτροπή,  για τη φιλοξενία,  για όλο το υλικό του 
φακέλου με το οποίο μας προμηθεύσατε και  τ ις προηγούμενες μέρες 
και  σήμερα.    

Η υπηρεσία μας έχει  μια πολύ καλή συνεργασία με τα στελέχη 
της Ειδικής Υπηρεσίας και  με τ ις άλλες υπηρεσίες της Περιφέρειας της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης εννοώ και  με τ ις άλλες υπηρεσίες της 
Περιφέρειας,  που είναι  αρμόδιες για την εκτέλεση του προγράμματος 
δημοσίων επενδύσεων και  ε ίμαστε βέβαιοι  ότι  θα συνεχιστεί  αυτό.    

Ο ρόλος της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων σε ότι  αφορά 
αυτό το τραπέζι  ε ίναι  να εξασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα των πόρων 
του κρατικού προϋπολογισμού για την εκτέλεση των  έργων 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ ΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

3 η   ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ Ε ΠΙΤ ΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Τ ΗΣ 29 η ς  ΝΟΕ ΜΒΡΙΟΥ 2017   

76

εντάσσοντας τα έργα του ΕΣΠΑ στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 
για να λαμβάνουν γραμμή προϋπολογισμού.   

Η διεύθυνση δημοσίων επενδύσεων διαχρονικά είναι  αρωγός της 
προσπάθειας των ειδικών υπηρεσιών για την ταχεία εκτέλεση των 
προγραμμάτων.  Η αλήθεια ε ίναι  ότι  τα τελευταία χρόνια έχει  αλλάξει  
ριζικά ο τρόπος εκτέλεσης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.   
Οπότε μπορεί  να καταγραφεί  στις θετικές αλλαγές.    

Σταχυολογώ πολύ σύντομα δυο-τρία πράγματα που ήταν κομβικά 
και  που άλλαξαν το τοπίο.  Καταρχήν η υιοθέτηση των ηλεκτρονικών 
πληρωμών που γίνονται  αποκλειστικά για τα έργα του ΠΔΕ 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το 2015 ήδη,  η κατάργηση του 
υπολόγου φυσικού προσώπου που επιτάχυνε πάρα πολύ τη διαδικασία,  
η θέσπιση θεσμικού πλαισίου για την πραγματοποίηση των πληρωμών 
των έργων ΕΣΠΑ συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου με το ποια 
παραστατικά χρειάζονται  για να πραγματοποιηθούν οι  πληρωμές.  

Αυτά επιτάχυναν και  εκσυγχρόνισαν σημαντικά τ ις διαδικασίες 
πραγματοποίησης των πληρωμών των έργων.   Ταυτόχρονα να πω και  
κάτι  άλλο πολύ σημαντικό,   η σύσταση για παράδειγμα του κεντρικού 
λογαριασμού ΕΣΠΑ, η διεύρυνσή του,  η οριοθέτησή του,  η διαδικασία 
δηλαδή κατά την οποία τα χρήματα που εισρέουν από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή κατευθύνονται  σε αυτό το λογαριασμό αποκλειστικά και  
κατευθύνονται  αποκλειστικά μετά για τη χρηματοδότηση έργων.   

Αυτό ήταν μια παρέμβαση σημαντική που διευκόλυνε πάρα πολύ 
τα θέματα της ρευστότητας που όπως ξέρετε υπήρξαν έντονα στο 
παρελθόν και  θεωρούμε ότι  έχει  ριζικά επιλυθεί  αυτό το ζήτημα.   

Όλα αυτά,  όλες αυτές οι  αλλαγές έγιναν σε συνεργασία με τ ις 
υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.   Έχουμε λάβει  και  αρκετή 
τεχνική βοήθεια και  από τ ις υπηρεσίες της Επιτροπής για αυτό το 
θέμα.  Πολλά έγιναν,  ε ίναι  και  άλλα πράγματα που ακόμη έχουν να 
γίνουν σε ότι  αφορά την απλοποίηση στο δικό μας κομμάτι  και  
εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.   

Κλείνοντας θα ήθελα να πω το εξής,  σε ότι  αφορά το 2017 και  
επειδή βρισκόμαστε λίγο πριν τον τελευταίο μήνα του έτους.   Για το 
πρόγραμμα,  για το ΠΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας το ’17 είναι  
ενταγμένα και  τα 86 έργα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και  
έχουν ικανοποιηθεί  όλα τα αιτήματα πιστώσεων δεσμεύοντας έναν 
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προϋπολογισμό πιστώσεων,  πιστώσεις δηλαδή,  54 εκατομμυρίων ευρώ 
για το ’17.    

Ο κος Μουρατίδης στην αρχή της ε ισήγησής του δεν ήταν τόσο 
αισιόδοξος για την υλοποίηση όλου του ποσού αυτού.  Εγώ από την 
πλευρά μου επειδή η πραγματοποίηση,  η μετατροπή των πιστώσεων σε 
πληρωμές έχει  μεγάλη σημασία και  ανήκει  στους στόχους,  τους 
δημοσιονομικούς στόχους του κρατικού προϋπολογισμού,  εγώ αυτό 
που θα ήθελα να πω είναι  να παροτρύνω όσους βρίσκονται  σε αυτή την 
αίθουσα,  όσους εμπλέκονται ,  με όσες δυνάμεις έχουν να κάνουν ότι  
μπορούν έτσι  ώστε μέχρι  το τέλος του έτους εντός του ’17 να 
απορροφηθεί  το μεγαλύτερο δυνατό ποσό από αυτά τα λεφτά που είναι  
δεσμευμένα για φέτος.  

Σας ευχαριστώ πολύ.   
 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Καραμήτσα.  Ο κος 

Αμανατίδης.  
 

Κος ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ:  
Ευχαριστώ Πρόεδρε.  Φάνηκε από αυτά που παρακολουθήσαμε 

σήμερα ότι  έγινε μια εργώδης δουλειά η οποία δεν μπορεί  δυστυχώς να 
αποτυπωθεί ,  δεν ε ίναι  πάνω από το έδαφος η δουλειά που έγινε.    

Δεν μπορούμε να δούμε πολλά έργα γιατί  έπρεπε να δουλευτούν 
μέχρι  τώρα και  νομίζω ότι  αξίζουν πράγματι  συγχαρητηρίων οι  
άνθρωποι  της διαχειριστικής αρχής γιατί  φάνηκε ότι  όλη αυτή η 
δουλειά υποδομής θα αρχίσει  να παράγει  και  απτό έργο στο επόμενο 
διάστημα.   

Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα το οποίο αφορά και  
εκπροσωπώντας τ ις αναπτυξιακές εταιρίες,  δηλαδή τις ομάδες της 
τοπικής δράσης,  που αφορά κάτι  που το συζητήσαμε και  εχθές για 
λίγο,  πού βρίσκεται  η πορεία εκχώρησης αρμοδιοτήτων ενδιάμεσων 
φορέων στο πλαίσιο του προγράμματος της αλιείας στις ομάδες της 
τοπικής δράσης.  

Το δεύτερο,  θέλω και  επειδή ειπώθηκε νωρίτερα και  από τον 
Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου και  από τον εκπρόσωπο των 
δήμων περί  διαδικασιών,  θα ήθελα και  εγώ με τη σειρά μου να βγω 
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έξω από το σύστημα του ΕΣΠΑ όπως είπε και  ο κος Φίρμπας,  το εξής:   
Ότι  όλοι  λέμε και  υπάρχει  μια μελέτη της ΚΕΔΕ αν θυμάμαι  καλά που 
λέει  ότι  για την παραγωγή ενός έργου απαιτούνται  34 κινήσεις.  

Επομένως και  έρχομαι  σε αυτό που και  ο Δημήτρης είπε 
νωρίτερα,  καλό θα είναι  και  σε εθνικό επίπεδο να γίνει  μια έρευνα,  
μια μελέτη μέσα από την τεχνική βοήθεια κατά πόσο αυτές οι  
διαδικασίες ε ίναι  απαραίτητες σε ένα διάγραμμα ροής εργασιών 
δηλαδή,  λήψης αποφάσεων,  και  κατά πόσο θα μπορούσαν αυτές να 
συμπυκνωθούν ή να μειωθούν.  Που είναι  όμως επαναλαμβάνω όπως 
και  εσύ το ε ίπες Γιάννη εκτός συστήματος  ΕΣΠΑ.   Μια πρόταση αυτή.   

Η δεύτερη πρόταση είναι  αυτό που ο πολίτης δεν μπορεί  να το 
αντιληφθεί ,  όπως βλέπετε δεν μιλώ για έργα γιατί  ε ίμαστε ακόμα πιο 
μπροστά,  αυτό που ο πολίτης δεν μπορεί  να δει  ε ίναι  η προσπάθεια 
που γίνεται  από εσάς καταρχήν ως Εθνική Αρχή,  από τ ις 
διαχειριστικές αρχές,  από τ ις υπηρεσίες,  από την Αυτοδιοίκηση και  
τελικά από τους δικαιούχους.  

Ο πολίτης όταν ακούει  ότι  ένα έργο εντάσσεται  θέλει  τον άλλο 
μήνα να δει  να σκάβουν.  Επομένως εκτιμώ ότι  και  για λόγους 
επικοινωνίας στο κομμάτ ι  της επικοινωνιακής προβολής του 
προγράμματος θα μπορούσε επίσης να υπάρξει  μια έκδοση η οποία να 
καταγράφει  όλα αυτά τα στάδια έτσι  ώστε στην προσπάθεια που όλοι  
μέχρι  το επίπεδο των δικαιούχων γίνεται  να γίνουν κοινωνοί  και  οι  
πολίτες και  όλοι  οι  άλλοι  φορείς.  

Νομίζω ότι  ε ίναι  μια έλλειψη την οποία θα πρέπει  να 
προωθήσουμε αν μη τ ι  άλλο για να μην αδικούνται  οι  προσπάθειες των 
φορέων.   Εννοώ όλων όσων,  των συντελεστών παραγωγής της 
διαδικασίας της ανάπτυξης.   Όπως επίσης σε αυτό μέσα να ενταχθούν 
πέρα των,  επαναλαμβάνω,  των διαδικασιών μέχρι  να παραχθεί  ένα 
έργο,  να ενταχθεί  μέσα και  αυτό που λέμε οι  αιρεσιμότητες.   Δηλαδή 
να καταλάβουν οι  πολίτες και  οι  εκπρόσωποι  των ΤΟΕΒ των δήμων ότι  
μέχρι  τώρα δεν μπορούν να προκηρυχθούν αρδευτικά έργα από το 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης γιατί  δεν έχει  κλείσει  το θέμα των 
αιρεσιμοτήτων για το νερό.  

Έτσι  λοιπόν ενώ γίνονται  προσπάθειες από τη μεριά σας,  η άλλη 
μεριά αν μπορούμε να πούμε ότι  ε ίναι  η άλλη μεριά,  δεν τα γνωρίζει  
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αυτά με συνέπεια να κρίνονται  κάποιοι  ενώ υπερβάλουν μέσα σε ένα 
σύστημα γραφειοκρατικό το οποίο ε ίναι  υποχρεωμένοι  να τρέξουν.  

Και  κλείνοντας θα ήθελα να ρωτήσω πού μπορεί  να δει  κανείς 
ποια ε ίναι  αυτά τα 18 εμβληματικά έργα προκειμένου να δει  την 
πορεία τους και  να τα παρακολουθεί  ε ίτε  ως φορέας ,  ε ίτε  ως πολίτης.   

Ευχαριστώ πολύ.   
 
 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Ευχαριστούμε τον κ.  Αμανατίδη.    
 

Κος ΜΑΛΕΑΣ:  
Μαλέας Γιώργος εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς 

και  ε ιδικότερα όλων των εργατικών κέντρων.   
Να σας καλωσορίσω και  εγώ.  Εγώ είμαι  ο τελευταίος που θα 

επιχειρήσω να πω ότι  δεν γίνεται  δουλειά ή δεν γίνεται  προσπάθεια.  
Αλλά όταν βλέπουμε σε ένα πρόγραμμα με 11 άξονες οι  5,  δηλαδή 
περίπου το 50% παρουσιάζουν 0 σε όλους σχεδόν τους πίνακες 
σημαίνει  ότι  κάτι  δεν πάει  καλά,  κάτι  δεν κάνουμε καλά,  κάτι  φτ αίει .   

Πέρα από το να λέμε ότι  όλα πάνε καλά νομίζω ότι  οι  αριθμοί  
και  κάπου το ίδιο ε ίχα πει  και  πέρυσι  στην αισιοδοξία που είχε 
εκφραστεί ,  λένε ότι  κάτι  δεν πάει  καλά.  Και  ε ιδικά σε εμάς τους 
εργαζόμενους ή ακόμα και  τ ις επιχειρήσεις δεν φαίνεται  ότι  ούτε και  
το ’18 θα πάει  καλά παρότι  ο Περιφερειάρχης έθεσε σαν πρωταρχικό 
στόχο την απασχόληση και  τ ις βιώσιμες θέσεις εργασίας.   

Δεν υπάρχει  ούτε μια μέχρι  τώρα βιώσιμη θέση εργασίας που να 
έχει  προκύψει  από το ΕΣΠΑ, από το επιχειρησιακό πρόγραμμα.  Δεν 
φαίνεται  ότι  θα υπάρξει  το ’18 και  μιλάμε σε μια περιοχή που η 
ανεργία έχει  εκτιναχθεί  στα ύψη,  ε ίναι  πρώτη σχεδόν σαν Περιφέρεια 
στην Ευρώπη και  η επιχειρηματικότητα βουλιάζει  και  κλείνουν 
συνεχώς επιχειρήσεις.  

Η γούνα,  ο μοναδικός εξωστρεφής παράγοντας και  κλάδος που 
φέρνει  έσοδα θα βουλιάξει .  Και  όταν θα αποφασίσουμε να έχουμε 
εντάξει  στο επιχειρηματικό πλαίσιο δράσεις,  έργα και  να 
προκηρύξουμε πιθανόν δεν θα υπάρχουν δικαιούχοι .    
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Άρα για εμένα δεν  ξέρω τι  πρέπει  να κάνετε,  δεν ε ίμαι  αρμόδιος 
ούτε και  για αυτό θα πω,  αυτά που αποφασίζετε θα πρέπει  να έχετε 
λύση.  Ακούω εδώ και  τρία χρόνια περίπου τον ενδιάμεσο φορέα.  
Ακόμα δεν ε ίναι  κανένας ικανός να πει  πως θα γίνει  αυτός ο 
ενδιάμεσος φορέας,  βγάλτε τον.   

Πείτε  έτσι  να ξεκινήσουν.  Θα έχουμε φτάσει  σε ωρίμανση έργων 
και  θα ψάχνουμε τον ενδιάμεσο φορέα.  Και  όταν θα το έχουμε βρει  
δεν θα βρίσκουμε τ ις επιχειρήσεις.  Για αυτό εγώ δεν θα ενστερνιστώ 
την αισιοδοξία που υπάρχει  από κάποιους.  

Θεωρώ ότι  πρέπει  να ενσκήψει  η διαχειριστική αρχή και  η 
Περιφέρεια ε ιδικά στο κομμάτι  της επιχειρηματικότητας και  της 
απασχόλησης.   Το 0% που δεν βλέπω ότι  θα γίνει  συν το ’18 γιατί  από 
απαντήσεις της διαχειριστικής σε προγράμματα,  σε προτάσεις και  στο 
επιχειρησιακό του κλάδου της γούνας οι  προϋποθέσεις που βάζει  με 
τ ις καλύτερες των προϋποθέσεων,  να πάρω ότι  όλα θα οδηγηθούν με 
βάση τις απαντήσεις που δίνει  με τον πιο γρήγορο και  ταχύ ρυθμό δεν 
βλέπω ότι  θα δώσουν πριν από ένα χρόνο και  μια προκήρυξη.  Όχι  
αποτέλεσμα της προκήρυξης,  προκήρυξη δεν θα δώσει .  

Άρα για αυτό θα πρέπει  να ενταθούν σε αυτή τη συγκεκριμένη 
κατεύθυνση διότι  για την περιοχή τη δική μας κατά την άποψη μπορεί  
να παρουσιάζει  απορροφητικότητα και  δεν ε ίναι  απορροφητικότητα το 
10%, τόσο είναι  συνολικά η απορροφητικότητα στους άλλους 6 από 
ότι  ε ίδα από τους πίνακες.   

Δεν ε ίναι  ορατό στον κόσμο,  στην κοινωνία ότι  θα αποδώσει .   
Μπορεί  να εξημερώσουν του χρόνου στην επόμενη επιτροπή 
παρακολούθησης τα νούμερα,  να μιλάμε για 60,  70 αλλά κανένας από 
τη δυτική Μακεδονία να μην έχει  αντιληφθεί  αυτό το 60,  70 που έχει  
πάει  και  τ ι  έχει  γίνει .  

Για αυτό ουσιαστικά για την περιοχή μας όπως το 
αντιλαμβάνονται  οι  εργαζόμενοι  αλλά θεωρώ και  οι  επιχειρήσεις 
εφόσον δεν ενταθούν οι  προσπάθειες να έχουμε αποτέλεσμα στον 
άξονα 2,  3,  8 και  10 δεν θα υπάρξει  καμία αντίληψη ότι  κάτι  γίνεται .  

Και  κλείνοντας για το ΕΣΠΑ καλό θα είναι  η αρμόδια Επιτροπή 
να δει ,  έχουν βγει  αποτελέσματα από νεοφυείς,  από νέους επιστήμονες 
αλλά αφενός οι  πράξεις κατοχύρωσης αργούν ακόμη και  έχουν νέοι  
άνθρωποι  βγει  στον επιχειρηματικό κλάδο νομίζω ότι  θα κλείσουν τ ις 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ ΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

3 η   ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ Ε ΠΙΤ ΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Τ ΗΣ 29 η ς  ΝΟΕ ΜΒΡΙΟΥ 2017   

81

επιχειρήσεις που τ ις ξεκινήσανε γιατί  ακόμη δεν θα έχουν δει  την 
ένταξή τους παρότι  έχουν βγει  τα πρώτα αποτελέσματα.  

Σας ευχαριστώ.   
 
 
 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Ευχαριστούμε τον κ.  Μαλέα.   Ο κος Δεσποτίδης.  
 

Κος ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ:  
Δεν ε ίμαι  μέλος της Επιτροπής αλλά θα ήθελα να μου δώσετε το 

λόγο για λίγο.  
 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Κύριε  Δεσποτίδη,  πρώτα τα μέλη της Επιτροπής.   Ο κος 

Κούτσιανος.  
 

Κος ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ:  
Εκπροσωπώ την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.  

Αρχικά θα θέλαμε να πληροφορήσουμε τ ις εμπλεκόμενες με την 
υλοποίηση του ΠΕΠ υπηρεσίες ότι  ο μηχανισμός παρακολούθησης της 
σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία και  συνεπώς και  το άρθρο 9 αυτής που αναφέρεται  στη 
γενική αιρεσιμότητα 3 αναπηρία έχει  πλέον τροποποιηθεί  με τον 
πρόσφατο νόμο 4488/17.   

Ως συντονιστικός μηχανισμός έχει  οριστεί  ο Υπουργός 
Επικρατείας με κεντρικό σημείο αναφοράς τη Γενική Γραμματεία 
Διαφάνειας και  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης,  ενώ επιμέρους σημεία αναφοράς θα οριστούν σε όλα τα 
υπουργεία,  τ ις περιφέρειες και  τους δήμους της χώρας.  

Εδώ θα πρέπει  να υπάρξει  μια ιδιαίτερη προσοχή έτσι  ώστε τα 
σημεία αναφοράς στις περιφέρειες και  τους Δήμους να μην είναι  οι  
πρόνοιες,  οι  κοινωνικές υπηρεσίες δηλαδή,  αφορά θεωρώ και  
θεωρούμε ως αναπηρικό κίνημα ότ ι  θα πρέπει  να παρακολουθείται  η 
σύμβαση από έναν μηχανισμό που αφορά την ανάπτυξη και  τον 
προγραμματισμό και  στους δήμους και  στις περιφέρειες.   
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Ένα διαχρονικό πρόβλημα που τονίζουμε σε κάθε Επιτροπή 
Παρακολούθησης είναι  στον έλεγχο της σωστής εφαρμογής των 
κριτηρίων για τη μη διάκριση και  την προσβασιμότητα στα άτομα με 
αναπηρία.   Σε όλες τ ις φάσεις υλοποίησης των πράξεων.   Περαιτέρω 
εξειδίκευση,  αποφάσεις αυτεπιστασίας,  διαγωνιστικές διαδικασίες,  
παραλαβή παραδοτέων.  

Καθώς η εμπειρία του παρελθόντος έχει  δείξει  ότι  οι  σωστές 
αρχικές προδιαγραφές χάνονται  στην πορεία της υλοποίησης,  για αυτό 
η Εθνική Συνομοσπονδία στα πλαίσια έργου που έχει  αναλάβει  
χρηματοδοτούμενη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα τεχνική βοήθεια 
2014-2020 θα εκπονήσει  σχετικό οδηγό για την  υποστήριξη των 
ειδικών υπηρεσιών κατά τον έλεγχο της προσβασιμότητας των 
παραδοτέων.   

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι  γιατί  γίνεται  ιδιαίτερη μνεία 
στο κριτήριο προσβασιμότητας των μονάδων υγείας και  εκπαίδευσης 
όλων των βαθμίδων και  τη σχολαστική παρακολούθηση της εφαρμογής 
του κριτηρίου αυτού.   

Επίσης για τη δράση,  τη συμπερίληψη της δράσης «δράσεις 
βελτίωσης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ» στον θεματικό στόχο 9.   Και  με 
αναφορά σε Περιφερειακό σχέδιο βελτίωσης προσβασιμότητας στη 
δυτική Μακεδονία καθώς και  την ε ισαγωγή του νέου δείκτη δημόσια 
κτίρια που καλύπτουν τ ις ανάγκες προσβασιμότητας τα οποία είναι  σε 
πλήρη συμφωνία όχι  μόνο με τ ις απαιτήσεις των ταμείων αλλά και  του 
νέου νόμου 4488 για την εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών.  

Επίσης θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι  η Εθνική Συνομοσπονδία 
αναπτύσσει  παρατηρητήριο για θέματα αναπηρίας με το οποίο μπορούν 
να συνεργαστούν όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  φορείς στην κατεύθυνση 
δημιουργίας δεικτών σχετικά με την αναπηρία και  προσβασιμότητα,  
την παρακολούθηση αυτών και  τη συλλογή στοιχείων τα οποία κατά 
κοινή ομολογία απουσιάζουν.  

Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι  θα πρέπει  να επιταχυνθούν 
οι  διαδικασίες ενεργοποίησης των μηχανισμών καταγραφής των 
αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
για να ενεργοποιηθούν δράσεις που αφορούν τ ις επενδυτικές 
προτεραιότητες στους τομείς αυτούς καθώς το αναφέραμε και  εχθές 
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στην εκδήλωση της ΕΥΔ του μηχανισμού στήριξης της κοινωνικής 
οικονομίας.   

Είναι  μια καινοτόμα για την Ελλάδα,  γιατί  στις άλλες χώρες της 
Ευρώπης έχει  προχωρήσει  πάρα πολύ,  μια καινοτόμος μέθοδος για τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης .  και  επίσης καταλαβαίνουμε ότι  ο 
κος Φίρμπας ανέφερε ότι  υπάρχει  μια έλλειψη εξειδίκευσης στελεχών 
και  εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού όσον αφορά την 
πληροφορική,  της τεχνολογίας πληροφορικής και  επικοινωνιών και  
στις υπηρεσίες.    

Αυτό είναι  μια παραδοξότητα ενώ υπάρχουν τόσοι  άνθρωποι ,  
τόσοι  επιστήμονες πληροφορικής οι  οποίοι  αναζητούν διέξοδο στις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  θα μπορούσαν να βοηθήσουν και  αυτό 
είναι  ένα πρόβλημα θεσμικού πλαισίου αλλά θα μπορούσε να βοηθήσει  
την επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν το ΕΣΠΑ για να 
μπορέσουν να προσληφθούν και  να υποβοηθήσουν το έργο των 
περιφερειών.  

Ευχαριστώ.  
 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Ευχαριστούμε και  εμείς.  Ο Πρόεδρος  του ΓΕΩΤΕΕ.  
 

Κος ΣΙΟΓΚΑΣ:  
Κύριε  Πρόεδρε,  κύριοι  σύνεδροι ,  καλησπέρα και  από εμένα.   Δεν 

θα σας απασχολήσω πολύ,  δυο-τρεις παρατηρήσεις-σχόλια θέλω να 
κάνω.  

Καταρχήν θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου και  να αποδώσω 
τα εύσημα σε όλους όσους εργάστηκαν για τη  μέχρι  σήμερα πορεία 
του προγράμματος και  την εξαιρετική παρουσίαση που είδαμε.   Ήδη 
από τις παρουσιάσεις αναδείχθηκε ένας προβληματισμός για την 
πορεία της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος που 
ασφαλώς πρέπει  να οδηγήσει  σε εγρήγορση και  ανάληψη δράσης και  
πρωτοβουλιών από όλους τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να 
έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα,  την καλύτερη δυνατή 
συνέχεια.   

Είμαστε ίσως στο κρισιμότερο σημείο,  στην κρισιμότερη καμπή 
τόσο της πορείας του προγράμματος αλλά κυρίως μέσα από αυτό της 
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επίτευξης της βιωσιμότητας,  της ευημερίας και  της ανάπτυξης της 
περιφέρειάς μας η οποία δυστυχώς έχει  πάρα  πολλά προβλήματα,  
δέχεται  πολλές βολές πολυεπίπεδα με αποτέλεσμα μια φθίνουσα 
πορεία η οποία πρέπει  άμεσα να αντιστραφεί  λαμβάνοντας υπόψη και  
τ ις τελευταίες εξελίξεις.  

Γιατί  δυστυχώς πρέπει  να πούμε ότι  τα κονδύλια σε σχέση και  με 
τη χθεσινή ημερίδα τα κονδύλια τα οποία διατίθενται  μέσα από την 
πολιτική συνοχής δεν συνάδουν τελικά με την εικόνα που εισπράττουν 
οι  πολίτες για την αποτελεσματικότητα και  το πώς βελτιώνουν τον 
τρόπο ζωής ειδικότερα στην περιφέρειά μας.  

Βέβαια θα πρέπει  να το δούμε και  από την άλλη όψη του 
νομίσματος.  Αν δεν υπήρχαν αυτά τα κονδύλια η κατάσταση στην 
Περιφέρεια θα ήταν σίγουρα πολύ-πολύ χειρότερη.   

Άρα εδώ πέρα είναι  ξεκάθαρο ότι  θα πρέπει  να υπάρχει  μια 
συνέργεια και  συμπληρωματικότητα μεταξύ των πόρων από κάθε πηγή 
χρηματοδότησης,  την εξυπηρέτηση ενός οράματος για την ανάπτυξη 
της Περιφέρειας το οποίο θεωρώ ότι  ανάγλυφα αναδείχθηκε στη 
διαδικασία διαβούλευσης που έγινε τους προηγούμενους μήνες για τα 
τρία θέματα της βιοποικιλότητας,  της ολοκληρωμένης χωρικής 
επένδυσης και  της τουριστικής ανάπτυξης.   

Το Επιμελητήριό μας συμμετείχε ενεργά και  με διαβούλευση 
μεταξύ των μελών του και  με προτάσεις προς την  υπηρεσία και  την 
Περιφέρεια για όλα τα θέματα τα οποία τέθηκαν προς διαβούλευση.   
Εκεί  πέρα αναδείξαμε και  αναδείχθηκε νομίζω ότι  πρέπει  να 
εξυπηρετείται  ένας κεντρικός σχεδιασμός προκειμένου να μπορέσουμε 
και  εμείς να ακολουθήσουμε ίσως το μοντέλο που ανέφερε ο κος 
Φίρμπας επιλέγοντας κάποια εμβληματικά έργα τα οποία θα 
διαμορφώσουν μια ιδιαίτερη ταυτότητα για την Περιφέρεια για να 
ξεφύγουμε από τον ανταγωνισμό με τ ις υπόλοιπες ελληνικές 
περιφέρειες αλλά και  σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Θέλω να σταθώ λιγάκι  σε αυτά τα εμβληματικά έργα και  να 
ρωτήσω τον κ.  Φίρμπα σε συνέχεια της ερώτησης του κ.  Αμανατίδη 
ποια ε ίναι  αυτά τα 18 έργα,  κυρίως βέβαια ειδικότερα ποιο έργο από 
αυτά αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και  πως συμβάλει  
στην επίτευξη του οράματος της Περιφέρειας για την ανάπτυξη για να 
είμαστε και  εμείς σε θέση και  να τα αξιολογήσουμε και  να δούμε την 
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πορεία και  ίσως κάποιες πιθανές δράσεις ίσως και  προτάσεις για να 
μπορέσουμε να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.   

Άρα λοιπόν κλείνοντας θα ήθελα και  δυο-τρεις προτάσεις.   Το 
πρώτο είναι  ότι  ε ίναι  ξεκάθαρο ότι  πρέπει  να αξιοποιήσουμε ως 
Περιφέρεια ότι  όργανο,  ότι  εργαλείο διαθέτουμε.  Πρόχειρα έχω στο 
μυαλό μου την αγροδιατροφική σύμπραξη δυτικής Μακεδονίας η οποία 
καλείται ,  μπορεί  μάλλον όχι  καλείται ,  και  μπορεί  και  καλείται  να 
παίξει  ρόλο για το σχεδιασμό συντονισμό δράσεων αλλά και  για την 
ενημέρωση δικαιούχων,  για την ενημέρωση επιχειρήσεων,  για την 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.  Κυρίως όμως για το συνδυασμό 
όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων.   

Και  τέλος ε ίναι  θεωρώ πολύ σημαντικό να είναι  η Περιφέρεια σε 
συνεχή επαφή με τ ις υπόλοιπες ευρωπαϊκές περιφέρειες για τη 
μεταφορά καλών πρακτικών και  τεχνογνωσίας οι  οποίες θα μπορέσουν 
να αξιοποιηθούν και  από εμάς για να επιτύχουμε τελικά τους στόχους 
μας.  

Ευχαριστώ πολύ.  
 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Ευχαριστούμε και  εμείς.   Ο κος Καρακάσης.  
 

Κος ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ:  
Μανώλης Καρακάσης,  Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 

Δυτικής Μακεδονίας.   
Θέλω να τονίσω και  εγώ τρία πράγματα.    Πρώτον  όσον αφορά 

την επιχειρηματικότητα όπως είπαν και  προηγουμένως αλλά και  
φάνηκε από την παρουσίαση οι  άξονες που αφορούν την 
επιχειρηματικότητα έχουν μείνει  πολύ πίσω.   Και  μιλάμε ότι  ε ίμαστε 
μια Περιφέρεια με το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας.   

Άρα θα πρέπει  με κάθε τρόπο μια και  ε ίναι  υπηρεσιακοί  
παράγοντες και  στελέχη σε κεντρικό επίπεδο και  μια που αναφέρεται  
ότι  ένα πρόβλημα μεγάλο είναι  ο καθορισμός των ενδιάμεσων φορέων 
διαχείρισης και  διάφορα άλλα νομικά θέματα,  δεν ε ίναι  δυνατόν να 
μιλάμε για τέτοιες καθυστερήσεις τη στιγμή που έχουν περάσει  τόσα 
επιχειρησιακά προγράμματα.   Και  να μην έχουμε ακόμα ενδιάμεσους 
διαχειριστικούς φορείς.   
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Είναι  απαράδεκτο,  διότι  αυτή τη στιγμή και  ως χώρα,  όχι  μόνο 
ως Περιφέρεια ζούμε τη μεγαλύτερη κρίση όλων των εποχών.  Και  μας 
δίνεται  η ευκαιρία,  μας δίνονται  κονδύλια για να τα διαχειριστούμε 
και  να έχουμε αποτελεσματικότητα και  δεν τα αξιοποιούμε.   Άρα μια 
και  ε ίναι  εδώ τα στελέχη σε κεντρικό επίπεδο θα πρέπει  να τα 
πιέσουμε ότι  πρέπει  να βρουν άμεσες λύσεις.   Για αυτά τα προβλήματα 
και  τα τεχνικά ζητήματα τα οποία καθυστερούν την υλοποίηση έργων 
που αφορούν την επιχειρηματικότητα.  

Ήθελα δεύτερον να τονίσω για το κομμάτι  του τουρισμού,  το 
ανέφερε και  στην ομιλία ο Περιφερειάρχης ως προτεραιότητα.  
Πράγματι  και  στα προηγούμενα επιχειρησιακά προγράμματα έχουμε 
επενδύσει  πολλά ποσά,  μεγάλα ποσά,  στον τουρισμό και  ε ιδικά στις 
κατασκευές,  εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων.  

Δυστυχώς μέχρι  σήμερα στο κομμάτι  του τουρισμού και  ως 
Περιφέρεια όχι  μόνο είμαστε τελευταίοι  σε σχέση με τ ις άλλες 
περιφέρειες στην Ελλάδα,  αλλά έχουμε πολύ μικρό ποσοστό,  πάρα 
πολύ μικρό ποσοστό όσον αφορά τα έσοδα που έχουμε σαν Περιφέρεια 
από τον τουρισμό.  Εδώ κάτι  φταίει  και  πρέπει  να το δούμε,  να το 
προτάξουμε και  αν μπορούμε αξιοποιώντας κάποιες προτεραιότητες 
από τους  άξονες να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια 
όσον αφορά το κομμάτι  του τουρισμού.  

Και  ένα τρίτο,  θέλω λίγο να πω και  να ρωτήσω τη διαχειριστική 
αρχή όσον αφορά τη σύσταση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας.  
Επειδή έχουμε και  το ταμείο το άλλο,  δεν νομίζω να έχει  σχέση,  ε ίναι  
κάτι  ξεχωριστό αυτό το ταμείο επιχειρηματικότητας που είναι  στο 
πρόγραμμα.   Αν στο μέλλον προβλέπουμε ή γίνεται  αυτά τα ταμεία,  
εάν αυτά τα ταμεία μπορούν στο μέλλον να συνενωθούν για να είναι  
πιο αποτελεσματικά όσον αφορά τα χρήματα τα οποία θα αξιοποιούν 
για επιχειρηματικούς και  επενδυτικούς σκοπούς.  

Σας ευχαριστώ.   
 
 
 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Ευχαριστούμε τον κ.  Καρακάση.  Ο κος Δέμκας.  
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Κος ΔΕΜΚΑΣ:  
Καλησπέρα και  από εμένα,  πέρασε η ώρα αλλά πρέπει  να πούμε 

και  εμείς κάποια πράγματα.  Εκπροσωπώ τον Σύνδεσμο Εταιριών 
Πληροφορικής Ελλάδος.  

Θα ξεκινήσω με μια αποστροφή από την εισήγηση του κ.  Φίρμπα.  
Αναφερόμενος στο ΟΠΣ κρατικών ενισχύσεων και  σε κάποια φάση 
αναρωτήθηκε εάν ο κλάδος του developer έχει  αρνητικό πρόσημο στην 
ανεργία.   

Δυστυχώς δεν ε ίναι  καθόλου έτσι .  Δυστυχώς αυτός  ο χώρος,  ο 
δικός μας ο χώρος αιμορραγεί  πλήρως από στελέχη.  Έργα 
πληροφορικής επί  της ουσίας τα τελευταία δυο έτη,  ε ίπατε κάτι  άλλο 
και  δεν το κατάλαβα καλά;  

 
Κος ΦΙΡΜΠΑΣ:  

Συγνώμη,  αρνητική ανεργία στη δική μου γλώσσα σημαίνει  
ψάχνω να βρω και  δεν βρίσκω.  

 
Κος ΔΕΜΚΑΣ:  

Ακριβώς αυτό,  αυτό σημαίνει  ότι  όλοι  έχουν δουλειά αλλά δεν 
ε ίναι  έτσι  καθόλου.  

 
Κος ΦΙΡΜΠΑΣ:  
Εμείς γιατί  δεν βρίσκουμε;  
 
Κος ΔΕΜΚΑΣ:  
Να σας πω γιατί  δεν βρίσκετε.  
 
Κος ΦΙΡΜΠΑΣ:  
ΟΚ, εντάξει .  
 
Κος ΔΕΜΚΑΣ:  
Καταρχήν δεν βρίσκετε και  ε ίναι  απορίας άξιο το γιατί  δεν βρίσκετε,  
γιατί  όντως υπάρχουν πάρα πολλοί  που αναζητούν δουλειά.  Όποτε 
ανοίγει  μια θέση εργασίας στο δικό μας το χώρο οι  ενδιαφερόμενοι  
ε ίναι  πολλοί ,  μα πάρα πολλοί  και  μάλιστα με πολύ υψηλά προσόντα 
και  σπουδές.  
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Οι εταιρίες μας τα τελευταία έτη έχουν,  γιατί  ξέρετε τώρα όταν 
κάποιος τελειώνει  ένα σχολείο δεν ε ίναι  έτοιμος προγραμματιστής,  
εμείς ε ίμαστε αυτοί  οι  οποίοι  επενδύουμε και  σε χρόνο και  σε χρήμα 
και  τους κάνουμε προγραμματιστές.   

Το τελευταίο διάστημα τους έχουμε χάσει  και  τους  έχουμε χάσει  
γιατί ;   Γιατί  δεν υπάρχουν έργα,  γιατί  δεν έχουμε να τους 
απασχολήσουμε.  Πάρα μα πάρα πολλοί  από αυτούς ακολούθησαν το 
παράδειγμα των ιατρών.  Έφυγαν από τη χώρα.  Παρόλα αυτά είναι  
πάρα πολλοί  οι  οποίοι  ψάχνουν για δουλειά και  τους ξέρουμε,  έχω 
προσωπικά εγώ να σας φέρω.  Όταν ψάχνετε προγραμματιστή να 
ρωτάτε εμένα.    

 
Κος ΦΙΡΜΠΑΣ:  
Απαγορεύεται  από το σύστημα διαχείρισης.  
 
Κος ΔΕΜΚΑΣ:  
Είναι  ένας χώρος που πονάει .  Παρόλα αυτά ενώ τα τελευταία δυο 
χρόνια δεν έχουν υλοποιηθεί  έργα πληροφορικής άκουσα σήμερα,  να 
το δω κιόλας,  να αναρωτιέται  ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας ότι  δεν 
θα προλάβουμε να κάνουμε έργα ψηφιακής  πολιτικής.    

Επίσης άκουσα ότι  δεν έχουν ενταχθεί  έργα για την έξυπνη 
ανάπτυξη,  έτσι  το ανέφερε,  λόγω του ότι  αναμένονται  κάποιες 
απαντήσεις κεντρικά για την ψηφιακή πολιτική.  Δηλαδή εγώ αυτό που 
αντιλαμβάνομαι  ε ίναι  ότι  η Περιφέρεια ακόμα και  τα λίγα που μπορεί  
να κάνει  στο  πλαίσιο των δικών της αρμοδιοτήτων δεν μπορεί  να το 
προχωρήσει  γιατί  κάτι  κάπου κεντρικά δεν προχωράει ,  δεν δίνονται  
απαντήσεις ή πρέπει  να περιμένουμε να γίνει  κάτι  κεντρικά το οποίο 
όμως δυστυχώς καθυστερεί  πάρα πολύ.  

Ένα είναι  αυτό που ήθελα να πω.  Και  ένα δεύτερο επειδή ζω 
μέσα σε φορείς της δημόσιας διοίκησης,  θέλω λίγο να αναρωτηθούμε 
ποιοι  ε ίναι  αυτοί  οι  οποίοι  δεν προλαβαίνουν να υλοποιήσουν τα έργα 
τα οποία εμείς από εδώ λέμε ότι  χρηματοδοτούμε.   

Μιλάμε για υπηρεσίες υποστελεχωμένες και  μιλάμε για 
υπηρεσίες στις οποίες προκαλούμε πρόσθετο φόρτο με διάφορους 
τρόπους.  Αναρωτήθηκα για παράδειγμα βλέποντας τα έργα γ ια τα 
ύδατα,  ε ίδα ωραία έργα για τα ύδατα,  τεχνικά έργα τα οποία έχουν 
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ενταχθεί  κλπ.   Δεν ε ίδα όμως καθόλου να υπάρχουν έργα που να 
υποστηρίξουν την ορθή διαχείριση των υδάτων και  τον έλεγχο της 
ποιότητας των υδάτων κάτι  που εγώ πιστεύω ότι  πρέπει  να μπει  και  το 
προτείνω.  

Είδα ότι  έχουμε αναφέρει  έργα τα οποία είναι  για να βοηθήσουν 
ευαίσθητες ομάδες αλλά ταυτόχρονα αναρωτιέμαι  ότι  για να το 
κάνουμε αυτό θα πρέπει  να συλλέξουμε του κόσμου τα προσωπικά 
δεδομένα τα οποία μάλιστα στην περίπτωση αυτή είναι  και  ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα.  

Γνωρίζω τελευταία γιατί  μιλάω με πάρα πολλούς φορείς ότι  
υπάρχει  ο νέος κανονισμός για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων,  ο GTPR, ο οποίος κοστίζει  πάρα πολύ για να εφαρμοστεί  
και  οι  φορείς δεν μπορούν να ανταποκριθούν.  Δεν πρέπει  ή δεν μπορεί  
να λάβετε κάποια μέριμνα ούτως ώστε να υποστηριχθούν αυτά;  

Και  σαφώς επειδή ακριβώς μιλάμε για υποστελέχωση των 
υπηρεσιών που ταυτόχρονα τους ζητάνε με νόμους,  ανοιχτά δεδομένα,  
μεγάλα δεδομένα ηλεκτρονική διασύνδεση εγγράφων,  συστήματα 
διαχείρισης διαδικασιών πράγματα τα οποία απουσιάζουν.  Αυτά δεν 
πρέπει  με κάποιο τρόπο να χρηματοδοτηθούν;  

Αυτά,  ευχαριστώ.  
 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Ευχαριστούμε τον κ.  Δέμκα.   Ο κος Σιδηρόπουλος.  
 

Κος ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ:  
Σας ευχαριστώ πολύ θα είμαι  πολύ σύντομος.  Εκπροσωπώ την 

Ειδική  Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης που είναι  μια από τις ε ιδικές 
υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και  έχει  την υπευθυνότητα 
για τη σύνταξη και  τη συντήρηση του συστήματος διαχείρισης και  
ελέγχου.   

Η δουλειά μας ε ίναι  μετά την κατασκευή του ας το πούμε έτσι ,  
τη συγγραφή του,  να διαρκώς ερμηνεύουμε όπου υπάρχουν 
προβλήματα αλλά και  να απλοποιούμε.   Ο κύριος ρόλος της δουλειάς 
μας ε ίναι  και  να υποστηρίζουμε τ ις διαχειριστικές αρχές αλλά και  τους 
δικαιούχους.   
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Τα εργαλεία τα βασικά μας ε ίναι  το helpdesk το οποίο ε ίναι  στη 
διάθεση και  των διαχειριστικών αρχών και  των δικαιούχων,  τη 
διοργάνωση σεμιναρίων πάνω στο σύστημα διαχείρισης και  ελέγχου 
αλλά και  να παρέχουμε υποστήριξη κατά περίπτωση.  Προσωπικά έχω 
τη χαρά να έχω βρεθεί  αρκετές φορές και  εδώ με τους συναδέλφους 
της Διαχειριστικής Αρχής και  με δικαιούχους της περιφέρειάς σας 
τόσο λοιπόν εδώ στη Δυτική Μακεδονία όσο και  στην Αθήνα.  

Τέλος να σας πω ότι  δεν εκλαμβάνουμε οποιαδήποτε κρίση ή 
κριτ ική για το σύστημα διαχείρισης και  ελέγχου ως κριτ ική ή γκρίνια 
αλλά ως μια ευκαιρία να μαθαίνουμε και  να βελτιωνόμαστε όλοι  προς 
όφελος όλων.  

Σας ευχαριστώ πολύ.  
 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Ευχαριστούμε τον κ.  Σιδηρόπουλο.    
 

Κος ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ:  
Καλησπέρα και  από εμένα,  Ξανθόπουλος Θεόδωρος από τη ΜΟΔ, 

από τη Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης Περιβάλλοντος.  
Η ΜΟΔ ως γνωστό είναι  βασικός φορέας υποστήριξης δημόσιας 

διοίκησης για την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων πέρα 
από τη στελέχωση των ειδικών υπηρεσιών διαχείρισης και  τη μέριμνα 
για τη στέγαση,  την παροχή υλικοτεχνικής υποδομής και  τη λειτουργία 
των υπηρεσιών.  

Θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στη δράση της ΜΟΔ στον 
τομέα της εκπαίδευσης.   Σχετική αναφορά έκανε νωρίτερα και  η 
εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Εφαρμογής.  

Η ΜΟΔ λοιπόν παρέχει  αφού καταγράφει  αιτήματα και  ανάγκες 
από τις διαχειριστικές αρχές,  παρέχει  παραδοσιακή εκπαίδευση με 
σχετικά σεμινάρια.  Επίσης έχει  αναπτύξει  και  σύστημα 
τηλεκπαίδευσης e-learning για τα στελέχη των ειδικών υπηρεσιών και  
τους δικαιούχους.  Μέχρι  σήμερα στο σύστημα έχουν εγγραφεί  25 
στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας και  40 στελέχη από δικαιούχους του 
ΠΕΠ δυτικής Μακεδονίας.   Στη χθεσινή εκδήλωση είχε διατεθεί  και  
σχετικό προωθητικό υλικό,  φυλλάδια και  ακουστικά.  
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Επίσης η ΜΟΔ αναπτύσσει  οδηγούς και  εγχειρίδια με σκοπό τ η 
μεταφορά τεχνογνωσίας για την υλοποίηση των 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και  έργων.   Τελευταία σχετική 
εργασία η οποία έχει  αναρτηθεί  στο ιστότοπο της ΜΟΔ είναι  ο οδηγός 
για την εφαρμογή του νόμου 4412/2016 για τ ις δημόσιες συμβάσεις.  

Για το θέμα τώρα που ανέκυψε,  τέθηκε εκπαίδευση πάνω στο 
νόμο θέλω να πω ότι  πέρα και  από τη δουλειά που κάνει  η ΜΟΔ ή με 
τους οδηγούς που αναπτύσσει  από όσο ξέρω το Εθνικό Κέντρο 
Δημόσιας Διοίκησης και  Αυτοδιοίκησης παρέχει  κατά καιρούς 
εκπαιδευτικά σεμινάρια σε δικαιούχους αλλά και  εμείς ως ΜΟΔ 
μπορούμε σε συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή εφόσον μαζευτούν 
κάποιοι  δικαιούχοι  και  θέλουν να εκπαιδευτούν τόσο στο νόμο 4412 
όσο και  στο ΕΣΗΔΗΣ να το δούμε περισσότερο συγκροτημένων και  να 
οργανώσουμε κάποιο εκπαιδευτικό σεμινάριο και  για τους 
δικαιούχους.  

Τέλος όσον αφορά την τεχνική υποστήριξη που παρέχει  η ΜΟΔ 
στους δικαιούχους,  σχετική αναφορά είχε κάνει  και  ο Προϊστάμενος 
της Εθνικής Αρχής Συντονισμού για τα σχέδια υποστήριξης 
δικαιούχων,  θέλω να σας πω ότι  η ΜΟΔ διαθέτει  πέντε ε ιδικές ομάδες 
υποστήριξης.  Μέσω αυτών των ομάδων παρέχεται  υποστήριξη σε 
δήμους και  λοιπούς δικαιούχους,  φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης 
για την υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων σε τομεακά και  
περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα και  την υλοποίησή τους.   

Ανέκυψε βέβαια,  τέθηκε σήμερα το θέμα των μελετών και  εχθές 
σε μια κουβέντα που είχαμε με τον Προϊστάμενο της Ειδικής 
Υπηρεσίας τέθηκε πραγματικά και  σήμερα από τον εκπρόσωπο του 
Τ.Ε.Ε.  το θέμα της χρηματοδότησης των μελετών.  Έχω  να πω ότι  
υπάρχει  κάποια συζήτηση αυτό τον καιρό εσωτερικά στη ΜΟΔ μήπως 
μπορεί  να καλυφτεί  και  αυτό το θέμα μέσα από κάποια αναδιοργάνωση 
αλλά προς το παρόν δεν θέλω να δεσμευτώ για τ ίποτα,  ε ίναι  ένα θέμα 
που το καταγράφω και  θα το μεταφέρω αυτό το πρόβλημα της 
χρηματοδότησης,  της υλοποίησης ουσιαστικά των μελετών από τους 
δήμους.   

Τώρα όσον αφορά τη λοιπή  υποστήριξη για υποβολή προτάσεων 
τον τελευταίο χρόνο η ΜΟΔ έχει  αναπτύξει  εσωτερικά μια ε ιδική 
εφαρμογή επονομαζόμενη OTA SUPPORT με την οποία υποδεχόμαστε 
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αιτήματα και  ερωτήματα από δήμους και  άλλους φορείς της τοπικής 
Αυτοδιοίκησης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.  

Βρισκόμαστε λοιπόν ως ΜΟΔ στη διάθεση ιδιαίτερα των μικρών 
δήμων οι  οποίοι  συνήθως στερούνται  κατάλληλης στελέχωσης 
προκειμένου να εξετάσουμε σχετικά αιτήματά τους και  να τους 
υποστηρίξουμε αναλόγως στην υλοποίηση των έργων και  στο πλαίσιο 
της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.  

Ευχαριστώ πολύ.  
 

Κος ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  
Ονομάζομαι  Παπαχρηστόπουλος Σπύρος,  εκπροσωπώ την 

επιτελική δομή του ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδε ίας.    
Έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη τη δράση για την ανάπτυξη 

και  αναβάθμιση των υποδομών της σχολικής εκπαίδευσης.   Είναι  ένα 
έργο που αφορά εξοπλισμό σχολείων πρωτοβάθμιας,  δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και  προσχολικής με υπολογιστές κλπ.   

Είναι  στη φάση της υποβολής πρότασης,  αφορά 466 σχολικές 
μονάδες και  εξελίσσεται  ομαλά και  όπως γνωρίζετε συνήθως σε αυτές 
τ ις περιπτώσεις για τ ις δράσεις ΕΚΤ η απορρόφηση πάντα σχεδόν 
βαίνει  καλώς από την επιτελική δομή ΕΣΠΑ.  

Τώρα,  μου διεμηνύθη από το αρμόδιο τμήμα να το θέσω υπόψη 
σας εάν προκύψουν από εκπτώσεις κτιριακών έργων κάποιες 
πιστώσεις,  κάποια υπόλοιπα να γίνει  προσπάθεια να διατεθούν για τ ις 
ανάγκες του εργαστηριακού εξοπλισμού των ΕΠΑΛ δεδομένου ότι  η 
περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης δυτικής Μακεδονίας έχει  ήδη 
καταγράψει  τ ις ανάγκες και  μπορεί  όλο αυτό να εξελιχθεί  ομαλά και  
γρήγορα.  

Σας ευχαριστώ.   
 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Ευχαριστούμε και  εμείς.  
 

Κα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ:  
Σοφία Αθανασίου,  εκπροσωπώ την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του 

Υπουργείου Εργασίας,  Τομέας Απασχόλησης και  Κοινωνικής 
Οικονομίας.   Εγώ προέρχομαι  από τον τομέα απασχόλησης ωστόσο η 
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υποδιεύθυνση της κοινωνικής οικονομίας θα ήθελε να ενημερωθούν τα 
μέλη της Επιτροπής για τ ις ενέργειες που έχει  προβεί  πρόσφατα.   

Έχω εδώ κάποια στοιχεία για τους δείκτες που έχουν 
κοινοποιηθεί  σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ. Είναι  σχετικά με τ ις 
δράσεις της επενδυτικής προτεραιότητας 9.5 των ΠΕΠ, πρόκειται  για 
το δίκτυο εκροών,  αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και  νέων 
φορέων κοινωνικής και  αλληλέγγυας οικονομίας για τα  ΠΕΠ. 

Βλέπω εδώ ότι  για τη δυτική Μακεδονία ο δείκτης ε ίναι  στους 36 
φορείς.   Στον παραπάνω υπολογισμό έχουν ληφθεί  υπόψη οι  
διαθέσιμοι  προϋπολογισμοί  5 ανά ΠΕΠ όπως πρόκειται  να 
αναθεωρηθούν.  Οι  κατευθύνσεις της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής 
και  Αλληλέγγυας Οικονομίας καθώς και  στοιχεία εγγεγραμμένων στο 
μητρώο κοινωνικής οικονομίας φορέων Κ.Α.Λ.Ο.  και  η δυναμική των 
εγγραφών κατά τα τελευταία χρόνια.   

Ο δείκτης αποτελέσματος ε ίναι  ο αριθμός υποστηριζόμενων 
υφιστάμενων και  νέων φορέων κοινωνικής και  αλληλέγγυας 
οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται  ένα έτος μετά τη λήξη 
της παρέμβασης.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του μητρώου κοινωνικής οικονομίας του 
Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τη βιωσιμότητα των φορέων γενικού 
μητρώου κοινωνικής οικονομίας 58,6 περίπου των εγγεγραμμένων στο 
μητρώο αυτό διατηρούν τη λειτουργία τους τρία έτη μετά την αρχική 
εγγραφή τους.   

Θα μπορούσαμε να κάνουμε την παραδοχή πως δεδομένης της 
υποστήριξης μέσω των δράσεων των διαρθρωτικών ταμείων η 
βιωσιμότητα για ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης θα είναι  ίση ή 
μεγαλύτερη του παραπάνω ποσοστού αφού μέχρι  σήμερα οι  εν λόγω 
φορείς δεν έχουν ουδέποτε ενισχυθεί .   

Τώρα,  αν λάβουμε υπόψη τις τ ιμές του δείκτη εκροής για τα 
ΠΕΠ η τιμή στόχος για αυτό τον δείκτη για τη δυτική Μακεδονία 
διαμορφώνεται  στις 26.    

Περαιτέρω άλλες ενέργειες ε ίναι  ότι  πολύ πρόσφατα μέσα 
Νοεμβρίου έχουν αποσταλεί  σε όλες τ ις ε ιδικές υπηρεσίες των ΠΕΠ 
σχέδιο δελτίου εξειδίκευσης νέας δράσης με τ ίτλο επιχορήγηση νέων 
φορέων κοινωνικής και  αλληλέγγυας οικονομίας .   Η προτεινόμενη 
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εξειδίκευση αφορά σε δράση που εντάσσεται  στην επενδυτική 
προτεραιότητα 9.5.    

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και  της 
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και  την 
κοινωνική και  αλληλέγγυα οικονομία ώστε να διευκολυνθεί  η 
πρόσβαση στην απασχόληση του επιχειρησιακού σας προγράμματος.  

Επίσης έχει  αποσταλεί  σχέδιο μεθοδολογίας συγκριτικής 
αξιολόγησης για τη δράση της κρατικής ενίσχυσης,  επιχορήγηση νέων 
φορέων κοινωνικής και  αλληλέγγυας οικονομίας,  λίστα ελέγχου 
πληρότητας προτάσεων κρατικών ενισχύσεων φορέων Κ.Α.Λ.Ο. ,  φύλλο 
αξιολόγησης πράξης κρατικών ενισχύσεων φορέων Κ.Α.Λ.Ο.   

Τώρα,  σύμφωνα με την ΚΥΑ σύστασής της η Ειδική Υπηρεσία 
Επιτελική Δομή που σας ε ίπα ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας,  
Υποδιεύθυνση 1 δηλαδή,  έχουν την αρμοδιότητα και  την ευθύνη του 
σχεδιασμού και  της εξειδίκευσης δράσεων κοινωνικής οικονομίας και  
κοινωνικής επιχειρηματικότητας υπό την προοπτική υλοποίησής τους 
μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και  άλλων 
προγραμμάτων και  την υποστήριξη των εμπλεκόμενων υπηρεσιών κατά 
το σχεδιασμό σχετικών πράξεων και  δράσεων.  

Ειδικότερα την ευθύνη της διατύπωσης προτάσεων και  τη 
συμμετοχή στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για 
δράσεις που εμπίπτουν στις πολιτικές του Υπουργείου,  στους τομε ίς 
της κοινωνικής οικονομίας προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από την 
αντίστοιχη διαχειριστική αρχή.  

Στο παραπάνω πλαίσιο τα έγγραφα που θα αποσταλούν 
αποτελούν προτάσεις προς αξιοποίηση από τις ε ιδικές υπηρεσίες των 
ΠΕΠ, έχουν ενσωματώσει  τ ις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης για 
την ανάπτυξη της Κ.Α.Λ.Ο.  που εκπόνησε η Ειδική Γραμματεία 
Κοινωνικής και  Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας 
και  διαμορφώθηκαν κατόπιν συνεργασίας με την ΕΥΣΕΚΤ.  

Ξέχασα στην αρχή να ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση και  
την πολύ ζεστή φιλοξενία.   

 
Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  

Να ευχαριστήσουμε και  εμείς την κυρία Αθανασίου Σοφία,  την 
εκπρόσωπο της Επιτελικής Δομής του Υπουργείου Εργασίας.   Να 
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συνεχίσουμε,  ο επόμενος ή η επόμενη.  Η κυρία Νίκου εκπρόσωπος της 
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος Τομέας 
Ενέργειας.   

 
Κα ΝΙΚΟΥ:  

Καλησπέρα και  από εμένα.   Δυο λόγια μόνο να πω σε σχέση με 
την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και  κυρίως με τα όσα 
ειπώθηκαν στην παρέμβαση του εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε.   

Είναι  και  τα κτίρια διοίκησης επιλέξιμα,  η εξειδίκευση και  η 
επιλεξιμότητα στην ενεργειακή αναβάθμιση δεν βάζει  περιορισμούς 
μόνο σε σχολεία ή νοσοκομεία και  κτίρια υγείας.   

Απλά θα διαφωνήσω με το ότι  οι  πόροι  ε ίναι  πολλοί .  Οι  πόροι  
ε ίναι  πάρα πολύ λίγοι ,  δηλαδή δεν ε ίναι  απλώς λίγοι ,  ε ίναι  πάρα πολύ 
λίγοι .  Και  επειδή η απαίτηση για ενεργειακή αναβάθμιση είναι  αρκετά 
ψηλή πρέπει  να είναι  τα κτίρια από β και  να πληρούν τ ις απαιτήσεις 
του καινούργιου ΚΕΝΑΚ.  

Άρα θα πρέπει  η Περιφέρεια να βάλει  προτεραιότητες και  
δυστυχώς δεν χωράνε όλα τα κτίρια μέσα.  Από την άλλη υπάρχουν 
όμως και  άλλα εργαλεία και  θα υπάρξουν και  άλλα εργαλεία που 
μπορούν να αξιοποιηθούν και  εκεί  έρχεται  και  ο θεσμός των ESCO, 
των εταιριών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών που θα μπορούσε αυτός 
ο θεσμός να προχωρήσει .  Ήδη έχουν γίνει  αρκετά βήματα και  θα 
μπορούσε να υπάρχει  συγχρηματοδότηση και  μέσα από το Ταμείο 
Υποδομών που πρόκειται  να συσταθεί ,  υπάρχει  αρκετά μεγάλο ποσό 
για εξοικονόμηση ενέργειας όχι  μόνο σε δημόσια κτίρια,  ε ίναι  
ευρύτερα σε κτίρια και  εκεί  θα μπορούσαν να είναι  επιλέξιμες και  οι  
ίδιες οι  ESCO να πάρουν κάποια χρηματοδότηση προφανώς για πολύ 
συγκεκριμένο σκοπό και  συνδεόμενες με κτίριο.  

Ευχαριστώ πολύ.   
 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Ευχαριστούμε και  εμείς την κυρία Νίκου.  Δεν έχουμε άλλους 

από τα μέλη της Επιτροπής.  Ολοκληρώθηκε και  ο κύκλος της 
συζήτησης και  των παρεμβάσεων με την έννοια των τοποθετήσεων.  Θα 
δοθούν απαντήσεις προφανώς.   
 Ναι ,  ζήτησε το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κυρία Σταματία.  
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Κα ΠΑΠΑΚΗ:  

Ναι ,  καλησπέρα και  από εμάς.  Καταρχήν να ευχαριστήσω την 
Περιφέρεια για την πρόσκληση σε αυτή την 3 η  Επιτροπή 
Παρακολούθησης και  βεβαίως τα μέλη της Διαχειριστικής Αρχής τόσο 
για την καλή συνεργασία που έχουμε όσο και  για τη διοργάνωση της 
συνάντησής μας σήμερα στην Καστοριά.   

Λοιπόν,  θα ήθελα καταρχήν να αναφερθώ στο μέλλον της 
πολιτικής μας γιατί  το μέλλον δεν ε ίναι  τόσο μακρινό όσο νομίζουμε.   
Η Ένωση όπως γνωρίζετε βρίσκεται  σε ένα αποφασιστικό σημείο της 
ιστορίας της και  η κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί  θα έχει  
επίπτωση τόσο στους πόρους όσο και  στο περιεχόμενο της πολιτικής 
συνοχής.  

Ήδη έχει  κυκλοφορήσει  η 7 η  έκθεση συνοχής στην οποία γίνεται  
μια προσπάθεια να απαντηθούν τρία ερωτήματα.   Σε ποιο βαθμό μετά 
την κρίση υπάρχει  σύγκλιση μεταξύ των περιφερειών,  ποια ε ίναι  η 
επίπτωση των εθνικών πολιτικών στη συνοχή και  ποια ε ίναι  η 
επίπτωση της περιφερειακής  πολιτικής της Ένωσης στη συνοχή.  

Για μετά το 2020 οι   προτεραιότητες αλλάζουν.  Οι  προκλήσεις 
που αφορούν όλο τον ευρωπαϊκό χώρο όπως είναι  η κλιματική αλλαγή,  
η μετανάστευση,  η ενεργειακή μετάβαση που αφορά κυρίως την 
Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας θα πρέπει  να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά.   

Οι  διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό και  για τα 
διαρθρωτικά ταμεία δεν ε ίναι  ποτέ εύκολες.   Ειδικά όμως για ένα 
παλιό κράτος-μέλος όπως είναι  η Ελλάδα που είναι  αποδέκτης του 
κοινοτικού προϋπολογισμού το καλύτερο διαπραγματευτικό χαρτί  πέρα 
από την καλή προετοιμασία είναι  τα χειροπιαστά αποτελέσματα.    Τα 
αποτελέσματα δηλαδή των διαρθρωτικών παρεμβάσεων κατά την 
περίοδο ’14-’20.  

Όσον αφορά στην πρόοδο του προγράμματος της δυτικής 
Μακεδονίας πρέπει  να τονίσουμε εδώ ότι  έχουν γίνει  αρκετά θετικά 
βήματα τον τελευταίο χρόνο.   Να σημειωθεί  βέβαια όπως είπε και  ο 
κύριος Κιουρτσίδης ότι  υπάρχει  αλληλεπίδραση με δράσεις σε εθνικό 
επίπεδο.  
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Στο πλαίσιο αυτό είναι  θετικό ότι  έχουν κλείσει  όλες οι  
αιρεσιμότητες και  μας μένει  ανοιχτή μόνο αυτή των υδάτων,  η 6.1.   
Δεύτερον,  ε ίναι  θετικό ότι  προχωράει  η εξειδίκευση του 
προγράμματος η οποία ήδη βρίσκεται  στο 75% για το ΕΤΠΑ και  όπως 
μας παρουσίασε ο κος Μουρατίδης με την 3 η  εξειδίκευση θα φτάσει  
στο 80%.  

Κατά τρίτο λόγο η απορρόφηση.   Κρίνεται  αρκετά ικανοποιητική 
αν λάβουμε υπόψη τα διάφορα κωλύματα που  υπήρχαν,  ωστόσο θα 
θέλαμε να είναι  υψηλότερη.   Τώρα που τα περισσότερα εμπόδια έχουν 
ξεπεραστεί  όπως οι  αιρεσιμότητες,  η πρόοδος αναμένεται  πλέον να 
επιταχυνθεί .  

Επίσης ε ίναι  καλό ότι  κάποιοι  θεματικοί  στόχοι  έχουν τεθεί  σε 
κίνηση και  ότι  υπάρχει  πρόοδος στις δράσεις χωρικής ανάπτυξης.  Με 
την αναθεώρηση του προγράμματος που είδαμε στην παρουσίαση θα 
προστεθούν πόροι  στον άξονα 6 οι  οποίοι  βέβαια δεν ε ίναι  πολλοί  
αλλά με μια καλή στόχευση μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα.  

Από την άλλη  πλευρά υπάρχει  μια σειρά θεμάτων που ενδέχεται  
να δημιουργήσουν προβλήματα όχι  μόνο σε σχέση με το πλαίσιο 
επίδοσης αλλά και  επί  της ουσίας στην υλοποίηση των παρεμβάσεων 
σε ορισμένους τομείς.  

Έχουμε τους θεματικούς στόχους 1,  2 και  3.   Τους παρουσίασε 
γλαφυρά πριν ο κος Μαλέας και  ο κος Καρακάσης αν θυμάμαι  καλά ότι  
έχουμε πολλά προβλήματα.  Έχουμε τους ενδιάμεσους φορείς,  έχουμε 
το ΠΣΚΕ, τα περιφερειακά συμβούλια καινοτομίας και  εδώ πρέπει  να 
πούμε ότι  για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει  ήδη συσταθεί  
το Περιφερειακό Συμβούλιο κάτι  που είναι  πολύ θετικό.  

Ο ρυθμός υλοποίησης αυτών των αξόνων είναι  εξόχως 
ανησυχητικός και  ε ίναι  προβλήματα που τα συζητάμε αρκετά χρόνια.   

Όσον αφορά στο ΠΣΚΕ όπως είπε η συνάδελφος από την ΕΥΚΕ 
ελπίζουμε τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί  να επιλυθούν.  
Θεωρούμε ότι  ε ίναι  εξαιρετικό εργαλείο και  ότι  θα τεθεί  σύντομα σε 
λειτουργία.   Ναι  χωρίς προβλήματα και  χωρίς bott leneck.    

Αναφορικά λοιπόν με τους θεματικούς άξονες 1 και  3 τώρα,  θα 
θέλαμε να υπογραμμίσουμε εδώ ότι  η καθυστέρηση ή η μείωση των 
στόχων σε αυτούς τους τομείς θα αποτελούσε για εμάς οπισθοδρόμηση 
και  θα ήταν κατά κάποιο τρόπο απαξίωση τόσο για τ ις περιφέ ρειες,  τα 
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ερευνητικά ιδρύματα,  τ ις επιχειρήσεις και  τ ις διαχειριστικές αρχές 
γιατί  από το 2013 έχουμε καταβάλει  και  έχετε καταβάλει  όλοι  εσείς 
μια μεγάλη προσπάθεια να δώσουμε σάρκα και  οστά στη RIS και  την 
επιχειρηματικότητα που τόσο χρειάζεται  η Περιφέρεια.  

Τα έργα τεχνολογιών,  πληροφοριών και  επικοινωνιών.  Όπως είπε 
και  ο εκπρόσωπος του ΣΕΠΕ έχουμε και  εδώ καθυστέρηση.  Το 
ξέρουμε ότι  η καθυστέρηση είναι  λόγω της αιρεσιμότητας αλλά αυτό 
ίσχυε πριν από ένα χρόνο.  Θέλουμε να πιστεύουμε λοιπόν ότι  σύντομα 
θα ξεκαθαρίσει  το πλαίσιο για τ ις παρεμβάσεις στα μεμονωμένα έργα 
τοπικού χαρακτήρα και  ε ιδικά για τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται  
στις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις αυτό επείγει  για να μπορέσει  
η Περιφέρεια να ενεργοποιήσει  τ ις αντίστοιχες δράσεις.  

Ένα ακόμα ζήτημα που μας απασχολεί  οι  ενεργειακές και  
περιβαλλοντικές παρεμβάσεις.  Είναι  γνωστή η καθυστέρηση των 
παρεμβάσεων της ενεργειακής απόδοσης του θεματικού στόχου 4,  
έγινε η καθυστέρηση λόγω του ΚΕΝΑΚ, ο ΚΕΝΑΚ έχει  ενεργοποιηθεί  
πλέον,  ο άξονας 4 έχει  εξειδικευτεί  στο σύνολό του για την 
Περιφέρεια.  Θα πρέπει  λοιπόν να αρχίσουν να υλοποιούνται  τα έργα.   
Αλλά να πούμε και  εδώ ότι  η Περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας υπήρξε 
πρωτοπόρος στη μελέτη των έργων προτεραιότητας οπότε περιμένουμε 
σύντομα αποτελέσματα.  

Τα απόβλητα,  υγρά και  στερεά,  ε ίναι  ο θεματικός στόχος 6.   Εδώ 
θα ήθελα να αναφέρω μια ενέργεια που γίνεται  από την  υπηρεσία μας 
σε συνεργασία βέβαια με τ ις εθνικές και  περιφερειακές αρχές.  Έχουμε 
αναλάβει  μια πρωτοβουλία για την εκπόνηση εθνικού επιχειρησιακού 
σχεδίου το οποίο θα αρχίσει  να υλοποιείται .   Αλλά και  εδώ πρέπει  να 
πούμε ότι  η περιφέρειά σας ε ίναι  αρκετά προχωρημένη.  

Όσον αφορά στα στερεά απόβλητα,  θέλω να υπογραμμίσω και  να 
χαιρετίσω τις προσπάθειες που έχετε κάνει  σε τοπικό επίπεδο γιατί  
στη δυτική Μακεδονία έχουμε το πρώτο εργοστάσιο ολοκληρωμένης 
διαχείρισης απορριμμάτων της χώρας το οποίο και  εξυπηρετεί  και  
καλύπτει  τ ις ανάγκες της περιφέρειάς σας.  

Μια μικρή αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.   Θέλουμε 
να υπάρξει  επιτάχυνση ιδίως στους θεματικούς στόχους 8 και  9 υγεία 
και  κοινωνική οικονομία.   Παρόλο που ξέρουμε ότι  υπάρχει  ένα 
σύνθετο πλαίσιο εθνικών και  περιφερειακών αρμοδιοτήτων.  
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Δυο τελευταία σημεία στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ και  θα 
κλείσω.  Μελέτες και  απλοποίηση.  Έχει  γίνει  αναφορά και  από τον 
εκπρόσωπο των δήμων προηγουμένως και  από το Τεχνικό 
Επιμελητήριο.  Θέλω να πω ότι  η υπηρεσία μας κατ΄ επανάληψη στο 
παρελθόν αλλά και  τώρα εξακολουθεί  να πιστεύει  ότι  απαιτείται  
αυστηρότητα όσον αφορά κυρίως στην ποιότητα των μελετών  αλλά 
και  απλοποίηση της νομοθεσίας και  των διοικητικών διαδικασιών που 
διέπουν την εκτέλεση βασικών κατηγοριών έργων.   Με παράλληλη 
πάντα εξασφάλιση όμως της ασφάλειας των έργων και  της 
συμβατότητάς τους με τη νομοθεσία.   

Και  τέλος το οποίο θεωρούμε επίσης πολύ  σημαντικό είναι  η 
ενημέρωση και  η πληροφόρηση.   Η ενημέρωση είναι  βασική 
παράμετρος της επιτυχίας των παρεμβάσεών μας.  Αναφέρθηκε πριν και  
ο κος Αμανατίδης ότι  οι  πολίτες πρέπει  να είναι  ενημερωμένοι  και  για 
τα στάδια υλοποίησης του κάθε έργου.  Θα πρέπει  οι  πολίτες να έχουν 
συνείδηση ότι  το έργο το οποίο χρησιμοποιούν είναι  έργο στην 
υλοποίηση του οποίου έχει  συμβάλει  και  η Ευρώπη αλλά και  οι  
εθνικοί  και  τοπικοί  φορείς.  Είναι  μια κοινή προσπάθεια.  Θα πρέπει  
αυτό να αναδεικνύεται  συστηματικά.   Το είπαμε και  εχθές στην 
εκδήλωση που διοργανώσατε.  

Θέλουμε λοιπόν οι   πολίτες να αγκαλιάσουν τα έργα μας και  για 
να γίνει  αυτό χρειάζεται  να έχουν και  λόγο στα έργα μας.  Η 
διαδικασία της σωστής διαβούλευσης και  όχι  της διεκπεραιωτικής 
διαβούλευσης είναι  πολύ σημαντική και  αυτό μας το έχει  καταδείξει  
και  η πρόσφατη εμπειρία μας με τ ις ΒΑΑ.  

Εκδηλώσεις όπως η χθεσινή εκδήλωση επικοινωνίας και  όπως ο 
μαθητικός διαγωνισμός για τον οποίο μας ενημερώσατε πριν 
πιστεύουμε ότι  θα συντελέσουν σε αυτό το σκοπό.  Και  χαιρόμαστε 
πάρα πολύ κύριε  Μουρατίδη γιατί  μας ενημερώσατε ότι  στα πλαίσια 
της καμπάνιας του Europe in my Region και  για το διαγωνισμό το 
σχολικό είχατε μεγάλη,  θετική ανταπόκριση από την Περιφέρεια.  

Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ και  εύχομαι  καλή επιτυχία στο 
έργο σας.   
 
Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
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Ευχαριστούμε την εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης της 
Περιφερειακής Πολιτικής.   Έχει  ολοκληρωθεί  ο κύκλος των 
παρεμβάσεων.  Θα δοθούν κάποιες απαντήσεις,  πρώτα ο κος Φίρμπας  
και  μετά εγώ επί  κάποιων θεμάτων,  ερωτήσεων που έχουν τεθεί .  

 
Κος ΦΙΡΜΠΑΣ:  

Ευχαριστώ Πρόεδρε.   Σταχυολογώντας δυο-τρία.   Έγινε συχνή 
αναφορά στο θέμα των υποστηρικτικών μελετών.   Δυο πράγματα.  Ένα,  
αυτό που εμείς ως Εθνική Αρχή Συντονισμού ζητάμε είναι  η πιστή 
εφαρμογή της λεγόμενης υπουργικής απόφασης για την  υποστήρι ξη 
των δικαιούχων.  

Εκεί ,  ύστερα από μια εκτενή διαδικασία και  διάλογο καταλήξαμε 
στο τ ι  μπορούμε και  πως μπορούμε να το κάνουμε αυτό.   Για εμάς 
ε ίναι  εξαιρετικά σημαντικό να εφαρμοστούν τα σχέδια δράσης με την 
ευθύνη και  των διαχειριστικών αρχών διότι  πρέπει  να γνωρίζετε 
κάποια πράγματα.  

Ένα,  δεν έχουμε άπειρους πόρους ακόμα και  για θέματα τα οποία 
ενδεχομένως θεωρούνται  αυτονόητα.   Π.χ.  δεν έχει  την πολυτέλεια 
ούτε το ανθρώπινο δυναμικό η Εθνική Αρχή Συντονισμού και  η ΜΟΔ 
να παίρνει  τ ις ρούγες και  τα βουνά για να μπορέσει  να φτάσει  σε κάθε 
δικαιούχο που πραγματικά έχει  ανάγκη.   

Εξ ου και  καλά κάνει  η ΜΟΔ και  έχει  φτιάξει  ένα σύστημα e-
learning,  εξ ου και  καλά κάνουμε εμείς και  επιμένουμε στο εξής:   Ότι  
η Διαχειριστική Αρχή που έχει  την ε ικόνα,  εμείς δεν μπορούμε να την 
έχουμε την εικόνα,  η ΜΟΔ συγκεντρώνει  σκόρπια αιτήματα.  Τα 
αιτήματα λοιπόν λέμε μέσα στην ΥΑ υποστήριξης πρέπει  να περνάνε 
και  από τη Διαχειριστική Αρχή η οποία οφείλει  να γνωρίζει  ποιοι  
δικαιούχοι  και  μάλιστα και  ποιοι  κατά προτεραιότητα έχουν ανάγκη να 
υποστηριχθούν και  πως.  

Να τα καταγράψουμε,  να συμπεριληφθούν στο σχέδιο δράσης και  
να μπορέσουμε εμείς τους πόρους που έχουμε κατάλληλα να τους 
κατευθύνουμε,  πόρους εθνικής αρχής συντονισμού και  ΜΟΔ να τους 
κατευθύνουμε για τέτοιου τύπου δράσει ς και  κυρίως,  το έχουμε κάνει  
ρητό και  στην ΥΑ υποστήριξης,  να μπορέσουν και  οι  ίδιες οι  
διαχειριστικές αρχές και  αυτό είναι  μια έκκληση προς τους 
συναδέλφους -ξέρουμε ότι  έχετε πολύ δουλειά εξίσου πάρα πολύ 
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δουλειά έχουμε και  εμείς-  να μπορέσουμε πράγματα που εσείς 
γνωρίζετε και  που αν έχετε ανάγκη περαιτέρω υποστήριξης να τη 
δώσουμε σε εσάς να μπορέσετε εσείς με τους δικαιούχους σε κάποια 
σημεία να τους υποστηρίξετε.  

Στο θέμα των μελετών τώρα,  παρακαλώ να γνωρίζετε όλοι  ότι  
ε ίναι  ένα αρκετά λεπτό θέμα στην αντιμετώπισή του.   Ένα,  δεν 
επιτρέπεται  και  το γνωρίζετε να χρηματοδοτήσουμε μελέτες από την 
τεχνική βοήθεια οι  οποίες δεν θα οδηγήσουν σε έργο.  Αν αυτό γίνει  θα 
πρέπει  να επιστραφούν.    

Επειδή με ε ίπατε και  δεινόσαυρο,  ο ίδιος λέω τον εαυτό μου και  
τον αποδέχομαι  τον όρο,  έχω άλλα 8 χρόνια για τη σύνταξη,  δεν ξέρω 
αν θα είμαι  εδώ στα κοινοτικά αλλά εν πάση περιπτώσει ,  έχω ζήσει  
περιόδους τ ις οποίες πληρώσαμε με ολόκληρα μέτρα τεχνικής βοήθειας  
την ωρίμανση έργων στη λογική ότι  θα πάνε στην επόμενη 
προγραμματική περίοδο και  η συντριπτική πλειοψηφία αυτών ουδέποτε 
έγινε έργο.  Οπότε και  ουδέποτε τολμήσαμε να το δηλώσουμε ως 
επιλέξιμο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Τέτοιο τύπου επιλογές δεν μπορούμε,  λοιπόν,  να τ ις φορτωθούμε 
εάν δεν διασφαλίζονται  κάποια πράγματα.   Τι  ε ίναι  λοιπόν αυτά που 
πρέπει  να διασφαλίζονται ;   Χωρίς να απαγορεύεται  αλλά γνωρίζοντας 
ότι  οι  πόροι  ε ίναι  περιορισμένοι ,  αν ρωτήσετε τους συναδέλφους εδώ 
πέρα παιδιά τ ι  τεχνική βοήθεια έχει  το πρόγραμμα για το υπόλοιπο 
διάστημα και  μπορεί  να χρηματοδοτήσει  τεχνικές μελέτες;    

Και  για αυτό έχουμε δώσει  μια απάντηση η οποία λέει  ότι  αν 
ε ίναι  διασφαλισμένο ότι  πρόκειται  το έργο να γίνει .  Προφανώς είναι  
επιλέξιμο από την τεχνική βοήθεια όλες οι  μελέτες προετοιμασίας 
αλλά εκεί  πρέπει  να είμαστε προσεκτικοί  στο ότι  δεν μπορεί  η 
διαχειριστική αρχή επιλεκτικά να δείξει  το συγκεκριμένο έργο και  
αύριο να πάει  να κάνει  συγκριτική αξιολόγηση τον έναν να τον έχει  
υποστηρίξει  και  τους άλλους να μην τους έχει  υποστηρίξει .  

Πρέπει  λοιπόν να είναι  πολύ προσεκτικοί ,  να ε ίναι  πολύ 
στοχευμένο,  η ΜΟΔ και  στη βάση και  της ομάδας υποστήριξης μπορεί  
να κάνει  μια τέτοια διαδικασία όπως επίσης ακόμα και  για μελέτες 
εφαρμογής προβλέπουμε,  ενώ στο παρελθόν λέγαμε ότι  όχι  δεν γίνεται  
και  πρέπει  να είναι  υπό έργο,  προβλέπουμε ακόμη και  την περίπτωση 
που αν είναι  ένα έργο σίγουρο,  σκόπιμο που θα γίνει  και  δεν υπάρχουν 
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πόροι  για να υποστηριχθεί  ως υποέργο η τεχνική του ωρίμανση και  σε 
αυτή την περίπτωση με τη σύμφωνη πάντα γνώμη της Διαχειριστικής 
Αρχής αλλά με την έγκριση για αυτονόητους λόγους της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και  ΕΣΠΑ ώστε να μην 
φορτώνουμε άσκοπα το εθνικό ΠΔΕ, με καταλαβαίνετε υποθέτω,  
μπορεί  ακόμα και  για αυτό να υπάρξει  μια λύση.   Αλλά έχει  κανόνες 
και  διαδικασίες.   

Επέστρεψε στην αίθουσα ο συνάδελφος που θα μου βρει  
πληροφορικάριους.   Όχι  δεν ε ίναι  όσους θέλουμε διότι  αν ήταν όσους 
θέλουμε δύο προκηρύξεις που έχουν γίνει  κεντρικά τόσο από τη ΜΟΔ 
ενδεχομένως ο συνάδελφος ο κος Ξανθόπουλος μπορεί  να ξέρει  κάτι  
παραπάνω,  αλλά εγώ γνωρίζω ότι  όταν ψάξανε να βρουν τους 
developers  για να μπορέσουν να στελεχώσουν και  η ΜΟΔ αλλά και  
μέσω άλλου φορέα που βρήκαμε μια δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη 
διαδικασία,  ενώ προκηρύσσανε για παράδειγμα 25 άτομα και  δεν σας 
λέω με υπερβολικά υψηλές απαιτήσεις,  ακόμα και  όταν κατ έβασαν τον 
πήχη σε junior  developers  κατάφεραν με τα λεφτά που μπορούμε να 
δώσουμε.  

 
Κος ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ:  

Μια ερώτηση που θα έκαναν ήταν αυτή.   
 

Κος ΦΙΡΜΠΑΣ:  
Λοιπόν,  σας απάντησα γιατί  δεν θέλω να θεωρήσετε ότι  αυτά που 

σας ε ίπα δεν ανταποκρίνονται  στην αλήθε ια.  Όταν ενημερωνόμαστε ότι  
προκηρύξαμε και  δεν βρήκαμε κόσμο είναι  αυτό.   Τώρα γιατί  δεν 
βρήκαμε;   

Λοιπόν,  σε ότι  αφορά το θέμα μια που μιλάμε για πληροφορική,  
για το θέμα που αναδείχθηκε προηγούμενα και  για τη συμβολή της 
Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής υπήρξε πράγματι  
αιρεσιμότητα,  όντως την εφαρμόσαμε,  δημιουργήθηκε μια Γενική 
Γραμματεία για να συντονίσει  το όλο σύστημα και  σταδιακά και  με 
την πρόοδο της στελέχωσής της όλα η δική μου εκτίμηση είναι  ότι  θα 
βρουν το βηματισμό.  

Όμως μέχρι  τότε δεν υπάρχει  κανένας λόγος να περιμένουμε.  
Πρέπει  να ωριμάσουν ιδέες από τους δικαιούχους,  υπάρχουν 
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διαδικασίες που επίσης πρέπει  να ακολουθηθούν προκειμένου να 
περάσουν και  να τύχουν της έγκρισης της Γενικής Γραμματείας σε ότι  
αφορά τη συμβατότητα με την ψηφιακή πολιτική και  να προχωρήσουμε 
και  σε αυτόν τον τομέα.  

Τέλος στα δυο επίμαχα θέματα του ενδιάμεσου φορέα και  του 
πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων.  Θέλω ξεκινώντας 
από το τελευταίο,  όντως δεν καταφέραμε κάνοντας ένα ποιοτικό άλμα 
στην καινούργια περίοδο σε σχέση με το πληροφοριακό σύστημα 
κρατικών ενισχύσεων,  υπογραμμίζω για όσους δεν το γνωρίζουν στην 
αίθουσα ότι  ε ίμαστε αν όχι  η μόνη από τις λίγες χώρες που 
εφαρμόζουμε τέτοιο σύστημα.   Υπάρχουν χώρες που κάνουν το 
αντίστοιχο,  μόνο χάρτινα.   

Εμείς ε ίχαμε την πρόθεση και  το κάναμε και  νόμο να προωθούμε 
μέσω του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων.  Βρήκαμε 
τον τρόπο για να αντιμετωπίσουμε το 80% τουλάχιστον του 
μποτιλιαρίσματος εκτός από σώρευση,  συσσώρευση,  του 
μποτιλιαρίσματος που αντιμετωπίσαμε.  

Είμαι  πραγματικά πολύ αισιόδοξος το επόμενο διάστημα αλλά 
πρέπει  όλοι  να κατευθυνθούμε συντονισμένα.   Δεν μπορεί  να βγάζουμε 
13 διαφορετικές π.χ.  προκηρύξεις των 500.000 ευρώ του ενός 
εκατομμυρίου,  μπορούμε να τ ις ομαδοποιήσουμε,  να ακολουθήσουμε  
πρότυπα και  να ακολουθήσουμε απλοποιημένες διαδικασίες και  νομίζω 
ότι  θα πάμε πολύ καλύτερα.  

Τώρα το θέμα του ενδιάμεσου φορέα που ακούστηκαν και  
κάποιες εκφράσεις ε ίναι  απαράδεκτο μετά από τόσα χρόνια κλπ. ,  
ξέρετε όταν σου προκύπτει  ένα νομικό θέμα μέσα στην πορεία της 
διαδικασίας διότι  υπήρξε ο 4412 και  με βάση αυτόν υπήρξε ένα 
ερώτημα προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και  
προσπαθούμε να βρούμε και  τον έχουμε βρει  απλά τα νομικά θέματα 
και  οι  νομοθετικές ρυθμίσεις δεν γίνονται  από τη μια στιγμή  στην 
άλλη,  προέκυψε ένα θέμα.   

Ενώ ήμασταν ώριμοι ,  απόλυτα ώριμοι  ε ίχαμε συνεργαστεί  με τ ις 
περιφέρειες,  ε ίχαμε φτιάξει  πρότυπα τεύχη προκήρυξης κλπ. ,  ξαφνικά 
προέκυψε ένα νομικό θέμα.  Εμείς δεν μπορούμε,  δεν έχουμε την 
πολυτέλεια,  δηλαδή δεν ε ίμαστε κάποιοι  οι  οποίοι  μπορούμε να 
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κλείσουμε τα μάτια,  να ξέρουμε ότι  υπάρχει  θέμα και  να πούμε δεν 
πειράζει  βρε αδερφέ θα τα βρούμε στην πορεία.   

Δώσαμε όλες μας τ ις δυνάμεις,  συνεργαστήκαμε με κατάλληλους 
φορείς και  στο επόμενο διάστημα θα γίνει  η νομοθετική ρύθμ ιση.  
Μέχρι  τότε θα μπορούσε κανείς να πει  ότι  μπορείς να πας και  χωρίς 
ενδιάμεσο φορέα.  Μπορείς να πας με την ΔΙΑΠ, μπορούσες να κάνεις 
διάφορες επιλογές.  Μπορούσες.   

Ε,  αν δεν μπορείς διότι  δεν έχεις τον κατάλληλο κόσμο με 
συγχωρείτε  θαύματα δεν γίνονται .  Μπορώ να σας απευθύνω μια 
ερώτηση γιατί  εγώ πραγματικά δεν το γνωρίζω;  Εκεί  που δεν υπήρχε  
πρόβλημα ενδιάμεσου φορέα όπως ήταν το ΕΠΑΝΕΚ υπήρξε η επαρκής 
ζήτηση και  η κατάλληλη ποιότητα αυτών που υπεβλήθησαν ώστε να 
επωφεληθείτε  από εκεί  που δεν υπήρχε το Τεχνικό θέμα και  το 
Τεχνικό πρόβλημα;   

Διότι  πραγματικά εγώ να δεχθώ,  ε ίμαι  έτοιμος να δεχθώ,  θα 
διαπιστώνετε ότι  με δισταγμό δέχομαι  έτσι  το να μας καταλογίζονται  
τα πάντα σε εμάς,  το κρύβω επιλεκτικά ότι  δεν με ενοχλεί ,  αλλά θέλω 
πραγματικά να μιλάμε επί  των τύπων των ήλων.  Αν δηλαδή σήμερα δεν 
ε ίχαμε κανένα θέμα ενδιάμεσου φορέα νομίζετε,  έχετε την πεποίθηση 
ότι  τα πράγματα θα ήταν και  θα είχαμε τ ις προτάσεις που όλοι  
περιμένανε να βγουν κλπ. ;  

Μην ξεχνάμε και  αυτό είναι  το παράπονό μου ότι  ε ίναι  σαν να 
βγάζουμε τους εξωγενείς παράγοντες ε ίτε  αυτοί  ε ίναι  οι  
κοινωνικοοικονομικοί  παράγοντες,  ε ίτε  αυτοί  ε ίναι  παράγοντες που 
επηρεάζουν ευρύτερα την αγορά.   Σας ενημερώνω εάν δεν το 
γνωρίζετε,  στην προηγούμενη περίοδο και  λόγω της κρίσης 
εγκεκριμένες προτάσεις σε επενδυτικά σχέδια περισσότερο από 50%, 
55% εγκαταλείφθηκαν λόγω του ότι  από εξωγενείς παράγοντες δεν 
μπορούσαν να προχωρήσουν.   

Συμφωνώ με το συνάδελφό μου,  ε ίμαστε ανοιχτοί  στην κριτ ική,  
ε ίμαστε πέραν της κριτ ικής θέλουμε να ακούσουμε και  συγκεκριμένες 
προτάσεις και  ε ίμαστε έτοιμοι  να τ ις ενστερνιστούμε και  να τ ις 
πάρουμε,  να τ ις κάνουμε εφαρμογή.  Αλλά δεν ισχύει  ότι  τα πάντα από 
τη μια στιγμή στην άλλη λύνονται .  
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Λοιπόν,  ε ίμαστε εδώ,  δεχόμαστε προτάσεις,  καταβάλλουμε όλοι  
και  οι  διαχειριστικές αρχές και  η Περιφέρεια εξαιρετικές προσπάθειες 
αλλά δεν ε ίναι  τα πάντα τόσο εύκολα προς επίλυση.   

 
Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  

Ευχαριστούμε τον κ.  Φίρμπα.  Θα κάνω μια τοποθέτηση και  θέλω 
να απαντήσω,  να καλύψω τρεις τομείς.    

Λοιπόν,  το πρώτο που θέλω,  βέβαια με κάλυψε σε ένα μεγάλο 
βαθμό ο κος Φίρμπας,  και  αφορά τη χρηματοδότηση μελετών από την 
τεχνική βοήθεια.  Σωστά ανέφερε και  συμφωνώ και  σε πολλούς εξ υμών 
το έχω αναφέρει  σε συζητήσεις ότι  σε μια ανταγωνιστική διαδικασία 
όπως είναι  οι  προσκλήσεις στην περίοδο 2014-2020 και  αναφέρομαι  σε 
μια συγκριτική αξιολόγηση,  αν μη τ ι  άλλο είναι  στρέβλωση της 
ανταγωνιστικής διαδικασίας όταν ο ένας ο φορέας χρηματοδοτείται  
τεχνική μελέτη ενώ ο άλλος ο φορέας δεν τη χρηματοδοτείται .    Ένα 
είναι  αυτό.  

Ένα δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι  ότι  σε ότι  αφορά τα 
σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης το θέμα της χρηματοδότησης των 
μελετών μέχρι  ενός ποσοστού 10% το ορίσαμε και  στις προσκλήσεις.   
Αυτό το οποίο όμως όλοι  πρέπει  να λάβουμε υπόψη είναι  το πόσο 
χρονοβόρα είναι  αυτή η διαδικασία της εκπόνησης της μελέτης με τη 
νέα νομοθεσία 4412 και  εάν αυτές οι  μελέτες όπως είπε και  ο κος 
Φίρμπας θα οδηγήσουν στα έργα.  Και  αν οι  φορείς μας ε ίναι  έτοιμοι  
να υπομείνουν την ανάκτηση των πόρων εάν η μελέτη δεν οδηγήσει  σε 
έργο.  

Από την τεχνική βοήθεια τώρα,  έχουμε πει  και  όχι  μόνο εμείς,  
υπάρχει  και  σε έγγραφο και  των εθνικών αρχών ότι  μπορεί  να 
χρηματοδοτηθεί  έργο υπό 3 προϋποθέσεις.   Το έργο είναι  εξαιρετικά 
αναπτυξιακό,  ε ίναι  ονοματισμένο στο πρόγραμμα και  έχει  μοναδικό 
δικαιούχο.   

Εάν εδώ μέσα υπάρχει  ένα τέτοιο έργο και  εμείς δεν το 
γνωρίζουμε να έρθει  ως πρόταση στην υπηρεσία και  να το δούμε.  
Αυτές ε ίναι  οι  τρεις προϋποθέσεις της τεχνικής βοήθειας και  αυτό το 
έχουμε μεταφέρει .   Επομένως το 2017 να συζητάμε τώρα,  βέβαια 
κατανοούμε το πρόβλημα,  να συζητάμε  για το πώς θα 
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χρηματοδοτηθούν οι  τεχνικές μελέτες νομίζω ότι  δεν ε ίναι  και  τόσο 
ώριμο.   

Δεύτερο θέμα,  σε ότι  αφορά την επιχειρηματικότητα.   Το θέμα 
του ενδιάμεσου φορέα υπάρχει ,  υπήρχε.  Σας ανέλυσε ο κος Φίρμπας 
ποιες ήταν οι  διαδικασίες,  που είχαμε φτάσε ι  και  γιατί  εκεί  σταμάτησε 
η διαδικασία.    

Εγώ θέλω να πω το εξής,  η προκήρυξη την  οποία έχουμε αυτή 
τη στιγμή σε στάδιο προδημοσίευσης είναι  προκήρυξη 
επιχειρηματικότητας.  Αντιλαμβάνεται  κάποιος άλλο κάτι  διαφορετικό;  
Είναι  προκήρυξη επιχειρηματικότητας.   Το ότι  ε ίναι  μια δράση η 
οποία απαιτεί  τη συνεργασία επιχειρήσεων ή επιχείρησης με έναν 
ερευνητικό φορέα δεν αναιρεί  το τελικό αποτέλεσμα το οποίο ε ίναι  
ένα ερευνητικό αποτέλεσμα το οποίο προάγει  την ανταγωνιστικότητα 
των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.  Εκτός και  αν δεν το 
αντιλαμβανόμαστε αυτό.  

Και  οι  τρεις τομείς οι  οποίοι  καλύπτονται  σε αυτή την 
προκήρυξη είναι  οι  τρεις τομείς στους οποίους έχουμε ολοκληρώσει  
την επιχειρηματική ανακάλυψη.  Και  ε ίναι  η γουνοποι ία,  ε ίναι  η 
αγροδιατροφή και  ε ίναι  και  ο οίνος.  Ορίστε,  εδώ είναι  η προκήρυξη.  

Και  επίσης ο κύριος Περιφερειάρχης έχει  δεσμευτεί  ότι  αν 
υπάρξουν και  παραπάνω από τα 2,5 εκατομμύρια που έχουμε αυτή τη 
στιγμή διαθέσιμα στην προκήρυξη,  υπάρχουν και  παραπάνω καλές 
προτάσεις,  όλες οι  προτάσεις θα ενταχθούν.   

Να ενημερώσω και  τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και  
Τεχνολογίας ότι  στη συγκεκριμένη προκήρυξη ναι  προτιθέμεθα να 
χρησιμοποιήσουμε το μητρώο των αξιολογητών.   Και  αυτή η 
προκήρυξη για να γνωρίζουν τα μέλη της Επιτροπής κάλλιστα θα 
μπορούσε η Διαχειριστική Αρχή να πει  ότι  θα περιμένουμε ενδιάμεσο 
φορέα.   

Η Διαχειριστική Αρχή επειδή αντιλαμβάνεται  τ ις ανάγκες των 
κλάδων γιατί  και  εμείς σε αυτή την κοινωνία ζούμε,  το πήρε πάνω της.  
Μακάρι  να μπορούσαμε να πάρουμε και  άλλες προκηρύξεις.  Και  την 
προκήρυξη των clusters  θα την πάρουμε επάνω μας για να την 
υλοποιήσουμε ως Ειδική Υπηρεσία.   

Λυπάμαι  αλλά αυτές ε ίναι  οι  δυνατότητές μας.   Είμαστε λίγοι ,  
ε ίναι  πολύ ευρύ το αντικείμενο,  αυτά μπορούμε να κάνουμε.  
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Λοιπόν,  σε ότι  αφορά τις αιρεσιμότητες που αναφέρθηκε ο κος 
Αμανατίδης.  Η αιρεσιμότητα του νερού έχει  καλυφθεί ,  έχει  κλείσει .  
Δεν υπάρχει  κάποιο άλλο πρόβλημα με τη συγκεκριμένη αιρεσιμότητα.  

Τώρα σε ότι  αφορά τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας 
σχετικά με τον εργαστηριακό εξοπλισμό των ΕΠΑΛ, είπα και  στη 
εισήγησή μου ότι  η πρόθεση της Περιφέρειας ε ίναι  τρεις μεγάλες 
πόλεις να καλυφθούν μέσω ΣΔΙΤ σε νέες  υποδομές,  οι  οποίες 
υποδομές θα καλύψουν και  τον εργαστηριακό εξοπλισμό.   

Από εκεί  και  πέρα όχι  για αυτές τ ις υποδομές αλλά για άλλες 
υποδομές απαιτείται  κάποιος εργαστηριακός εξοπλισμός ναι  να το 
δούμε.   Βέβαια θα θυμίσω ότι  η τελευταία φορά που είχαμε 
χρηματοδοτήσει ,  ε ίχε  χρηματοδοτήσει  το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
εργαστηριακό εξοπλισμό ήταν στην 3 η  προγραμματική περίοδο 2000-
2006.    

Ναι ,  θέλουμε να δούμε και  πως αξιοποιείται  εκείνος,  θα τον 
πετάξουμε ή τ ι  θα τον κάνουμε.   Δεν πετάμε τ ίποτα πλέον.    

Αυτά είχα να πω,  ευχαριστώ πάρα πολύ.  Θα με συγχωρέστε λίγο 
για την ένταση της φωνής αλλά πραγματικά ορισμένες φορές θέλουμε 
να έρχεστε στη θέση μας.  Λοιπόν,  η υπηρεσία κατ΄ επανάληψη έχει  
δεχθεί  πολλά πυρά θα το πω έτσι  αλλά δεν νομίζω ότι  η γενική εικόνα 
του προγράμματός μας ή η δουλειά την οποία κάνουμε είναι  τόσο 
χάλια.    

Είπα και  στην εισήγησή μου ότι  ε ίναι  ικανοποιητική.  Η 
προσωπική μου εκτίμηση είναι  ότι  θα ήμουν ευχαριστημένος αν οι  
δράσεις επιχειρηματικότητας όντως είχαν προχωρήσει  καλύτερα.   Όχι ,  
δεν προχώρησαν,  δεν ευθυνόμαστε ως Ειδική Υπηρεσία.   Τις ευθύνες 
μας ξέρουμε να τ ις αναλαμβάνουμε,  τ ις δεχόμαστε και  συζητάμε για να  
γίνουμε και  καλύτεροι .   

Ευχαριστώ πάρα πολύ.   
 

Κος ………:  
Συγνώμη λίγο,  όσον αφορά τα δυο ταμεία επιχειρηματικότητας.  
 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Ναι ,  αυτό δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το απαντήσω εάν τα δυο 

ταμεία μπορούν να συνδεθούν διότι  το ΤΕΠΙΧ ΙΙ ε ίναι  μια οριζόντια 
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εθνική δράση.  Εκεί  συμμετέχουμε.   Να μπορέσει  το ταμείο ανάπτυξης 
δυτικής Μακεδονίας να ενωθεί  με το ΤΕΠΙΧ ΙΙ νομίζω ότι  ε ίναι  μια 
διαδικασία την οποία δεν θα την αναλύσουμε ή δεν θα τη δούμε εμείς 
ως Ειδική Υπηρεσία αλλά θα πρέπει  να την δει  το Ταμείο Δυτικής 
Μακεδονίας με τον αντίστοιχο φορέα ο οποίος θα λειτουργήσει  το 
ΤΕΠΙΧ ΙΙ.  

Λοιπόν,  να προχωρήσουμε.   
 
 
 

 
IV.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 
Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  

Το πρώτο θέμα που θέλουμε στο κλείσιμο να φέρουμε στην 
Επιτροπή είναι  εάν εγκρίνεται  η εξειδίκευση του επιχειρησιακού 
προγράμματος στις δράσεις όπως αναφέρθηκαν,  όπως περιγράφηκαν 
και  τα κριτήρια επιλογής των πράξεων.  Εγκρίνονται ;   

Εγκρίνονται .   
ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  

Σε τρία λεπτά θα αναγνώσουμε τα συμπεράσματα της Επιτροπής.   
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Από το Δήμο Κοζάνης θέλει  να κάνει  μια τοποθέτηση.  Να 

δώσουμε τη δυνατότητα και  σε μέλη μη της Επιτροπής διότι  αυτό είναι  
και  ένα όργανο διαβούλευσης που πρέπει  να βγαίνουμε όλοι  
περισσότερο ενωμένοι  και  καλύτεροι .   Για αυτό να σας ακούσουμε.  

 
Κος ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ:  

Δεν θα υπήρχε λόγος να παρέμβω αν δεν ακουγόταν 
επανειλημμένα η λέξη εδώ πέρα και  επίμονα η φράση εξωγενείς 
παράγοντες.   Όταν λέμε εξωγενείς παράγοντες τ ι  σημαίνει  στην πράξη;  
Σημαίνει  ότι  έχουμε διαφορετικά κράτη,  διαφορετικό κράτος ε ίναι  το 
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Υπουργείο Οικονομίας,  διαφορετικό το Υπουργείο Μεταφορών,  
διαφορετικό το ΥΠΕΝ;  

Δηλαδή ο 4412 προέκυψε από κάπου,  από κάποιο άλλο 
Υπουργείο που επηρεάζει  δραστικά την εξέλιξη του ΕΣΠΑ.  Το ΕΣΠΑ 
δεν κινείται  εν κενώ,  κινείται  μέσα σε κάποια πλαίσια,  περιθώρια.  
Όταν ακυρώνεται  από αυτές τ ις διαδικασίες τους εξωγενείς παράγοντες  
το ίδιο το πρόγραμμα που εμείς ε ίμαστε σαφώς υπέρ του 
προγράμματος αυτού και  σαφώς σε σχέση με τα ΒΑΑ που απασχολούν 
τους δήμους ε ίναι  κάτι  το οποίο θα θέλαμε να εφαρμοστεί .  

Όταν όμως αυτά τα εμπόδια προκύπτουν από τους εξωγενείς 
παράγοντες και  ακυρώνουν στην ουσία όλη αυτή την προσπάθεια θα 
πρέπει  να μπούμε μπροστά και  να πούμε ότι  πρέπει  να βρεθούν τρόποι  
όπως ανέφερε ο κος Αμανατίδης,  να βρεθούν τρόποι  να ξεπεραστούν 
αυτά τα προβλήματα για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το ΕΣΠΑ 
που θέλουμε να υλοποιήσουμε.   Για αυτό πρόκειται .  

Όταν έχουμε μπροστά μας διαγωνισμούς που κρατάνε μεγάλα 
διαστήματα,  όταν έχουμε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς αν θέλουμε 
να είμαστε συνεπείς με τη νομοθεσία που κρατάνε πολύ μεγάλα 
διαστήματα δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις υλοποίησης αυτού του 
προγράμματος έγκαιρα.  Χώρια για τ ις χρηματοδοτήσεις,  χώρια για το. .   

Και  θα καταλήγαμε μετά εάν αυτά όλα δεν ξεπεραστούν γιατί  
όταν έχεις ένα σχέδιο ΒΑΑ θα πρέπει  να κάνεις και  τροποποίηση 
σχεδίου πόλης.   Και  προεδρικά διατάγματα.  Όλα αυτά δεν έχουν 
ληφθεί  υπόψη στο βάθος που θα πρέπει  για να μπορέσουμε να έχουμε  
υλοποίηση του προγράμματος.  

Αυτή ήταν η παρέμβαση που ήθελα να κάνω και  δεν ε ίναι  
καθόλου μομφή απέναντι  στο ΕΣΠΑ και  στο πρόγραμμα που 
υλοποιείται  ε ιδικά από την Περιφέρεια.  

Ευχαριστώ που με ακούσατε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  να ευχαριστήσω τον κύριο Αντιδήμαρχο.  Νομίζω ότι  ήταν 
ωφέλιμη η παρέμβαση όπου εμπεριέχει  να αναλάβουμε και  
πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.   
 Αυτά είναι  τα συμπεράσματα.   
 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ ΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

3 η   ΣΥΝΕ ΔΡΙΑΣΗ Ε ΠΙΤ ΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Τ ΗΣ 29 η ς  ΝΟΕ ΜΒΡΙΟΥ 2017   

110

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  
Αποφάσεις – συμπεράσματα της 3η ς  Επιτροπής Παρακολούθησης,  

Καστοριά 29 Νοεμβρίου 2017.  
Σύγκλιση της Επιτροπής Παρακολούθησης -  Ημερήσια Διάταξη 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020,  η οποία συγκροτήθηκε 
με την με αρ.  πρωτ.  4109/22-09-2016 (ΦΕΚ Β' 3089/28-09-2016) 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας που τροποποιεί  την 
υπ.  αρ.  πρωτ.  1597/26-03-2015 (ΦΕΚ 624/Β'/15-04-2015) Απόφαση 
Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επι χειρησιακού 
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020,  συνήλθε 
στην 3η Συνεδρίαση στις 29/11/2017  
στην Καστοριά,  μετά την με αρ.  πρωτ.  4276/13-11-2017 πρόσκληση 
του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης,  Θεοδώρου Καρυπίδη,  
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.  

Στην 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020 παρέστησαν τριάντα πέντε (35) μέλη με δικαίωμα ψήφου 
επί  συνόλου σαράντα τεσσάρων (44) μελών με δικαίωμα ψήφου,  και  
έντεκα (11) μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου επί  συνόλου είκοσι  (20) 
μελών χωρίς δικαίωμα ψήφου,  σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα 
Συμμετεχόντων Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης (συνημμένο 1).  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία,  και  μετά από πρόταση του 
Προέδρου,  εγκρίθηκε από τα μέλη η ακόλουθη ημερήσια διάταξη:   
Εισαγωγικό μέρος,  έγκριση της ημερήσιας διάταξης,  έγκριση 
πρακτικών 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης,  ε ισήγηση 
του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης   

Δεύτερο μέρος,  παρουσίαση-πρόοδος υλοποίησης του 
επιχειρησιακού προγράμματος 2014-2020.   Παρουσίαση της προόδου 
υλοποίησης του Ε.Π.  «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020 και  ενημέρωση 
σχετικά με την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 2016.  Εξειδίκευση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος και  ενημέρωση σχετικά με την 
επίτευξη των ετήσιων στόχων του Προγράμματος.  

Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 και  των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων.  Ενεργοποίηση και  πρόοδος υλοποίησης του Πλάνου 
Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  Ενημέρωση για την 
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πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και  
Επικοινωνία του Προγράμματος.   Πρόοδος υλοποίησης της 
Στρατηγικής Χωρική Ανάπτυξης.  

Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχή Συντονισμού επί  οριζοντίων θεμάτων 
(αναφέρονται  ενδεικτικά).  Ενημέρωση για τα σχέδια δράσης και  την 
επιτυχή ολοκλήρωση των χρηματοδοτικών στόχων.  Ενημέρωση σχετικά 
με την Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014–2020 στο πλαίσιο της τεχνικής 
προσαρμογής του 2016 και  της νέας αναθεώρησης.  

Ενημέρωση για την 1η Έκθεση Προόδου του ΕΣΠΑ 2014–2020.  
Χωρικές Παρεμβάσεις.  Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων (Χρηματοδοτικά 
Εργαλεία,  ΠΣΚΕ, αντιμετώπιση θεμάτων RIS και  Κρατικών 
Ενισχύσεων,  σύσταση και  δημιουργία Ταμείων).  Ενημέρωση για 
θέματα που αφορούν δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.   
Άλλα θέματα.  

Τρίτο μέρος,  συζήτηση-παρεμβάσεις.  Τέταρτο μέρος 
συμπεράσματα-αποφάσεις.   

Η Επιτροπή Παρακολούθησης μετά από την παρουσίαση των 
θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και  τη συζήτηση που ακολούθησε,  
κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα:  

Πρώτον,  πορεία υλοποίησης του ΕΠ 2014-2020.   Η Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης για 
την πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος μέχρι  σήμερα.  Αναφέρθηκε 
στα βασικά στοιχεία ενεργοποίησης του Προγράμματος δίνοντας 
έμφαση στην εξειδίκευση,  στις προσκλήσεις,  στις εντάξεις,  στις 
νομικές δεσμεύσεις και  στις δαπάνες.   

Επίσης,  αναφέρθηκαν τα προβλήματα που προέκυψαν και  
αντιμετωπίστηκαν ή χρήζουν αντιμετώπισης.   Παρουσιάστηκε η 
πρόοδος των δεικτών του προγράμματος και  του Πλαισίου Επίδοσης 
του προγράμματος.  Τέλος,  η Ειδική Υπηρεσία ενημέρωσε την 
Επιτροπή Παρακολούθησης για την κατάρτιση,  υποβολή και  έγκριση 
από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  της Ετήσιας Έκθεσης 
Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 
για το έτος 2016.  

Ειδικότερα σε σχέση με την επίτευξη του κανόνα ν+3 για το 
2014 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ανέφερε ότι  έχει  καλυφθεί  και  
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για τα δύο ταμεία ΕΤΠΑ και  ΕΚΤ. Σε σχέση με την επίτευξη των 
ετήσιων στόχων δαπανών του Σχεδίου Δράσης του επιχειρησιακού 
προγράμματος ανέφερε ότι  όσον αφορά τις δράσεις του ΕΚΤ ο στόχος 
καλύπτεται  μέχρι  το τέλος του 2017,  ενώ σε ότι  αφορά τις δράσεις του 
ΕΤΠΑ προβλέπεται  η κάλυψη μικρότερου ποσοστού του ετήσιου 
στόχου.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την Ειδική 
Υπηρεσία του επιχειρησιακού προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας για 
τ ις προσπάθειες που καταβάλλονται  για την επίτευξη του ετήσιου 
στόχου δαπανών για τον οποίο καταρτίζεται  τακτικά και  
παρακολουθείται  συστηματικά,  σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας και  Ανάπτυξης,  Σχέδιο 
Δράσης ανά Ταμείο.  Καταβάλλεται  κάθε δυνατή προσπάθεια για τη 
μεγιστοποίηση των δαπανών του ΕΠ έως 31-122017.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξέφρασε την ανάγκη επιτάχυνσης 
των απαραίτητων ενεργειών τόσο από την ΕΥΔ και  τ ις Κεντρικές 
Αρχές όσο και  από το σύνολο των Δικαιούχων ώστε να καλυφθούν οι  
στόχοι  δαπανών για το 2018.   

Επιπλέον η Επιτροπή Παρακολούθησης τόνισε την ανάγκη λήψης 
των αναγκαίων μέτρων για την επιτάχυνση υλοποίησης του 
προγράμματος και  τη διασφάλιση επίτευξης των δεικτών του Πλαισίου 
Επίδοσης μέχρι  το τέλος του 2018.  

Δεύτερον,  πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας  2014-2020.   Η 
Ειδική Υπηρεσία ενημέρωσε την Επιτροπή για την πορεία εφαρμογής 
της εγκεκριμένης εξειδίκευσης του Προγράμματος.   

Συγκεκριμένα,  αναφέρθηκε στην ενεργοποίηση των δράσεων ανά 
Άξονα Προτεραιότητας,  Θεματικό Στόχο και  Επενδυτική 
Προτεραιότητα καθώς και  στον προγραμματισμό ενεργοποίησης των 
υπόλοιπων δράσεων.  

Εγκρίθηκε το 3 ο  Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020 και  επισυνάπτεται  συνημμένα στην παρούσα απόφαση 
(συνημμένο 2).   

Ειδικότερα παρουσιάστηκαν και  εγκρίθηκαν νέες δράσεις προς 
εξειδίκευση καθώς και  τα κριτήρια επιλογής τους συνολικού 
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προϋπολογισμού 42,5  εκατομμυρίων ευρώ,  όπως φαίνεται  στο 
συνημμένο Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής του επιχειρησιακού 
προγράμματος,  3η έκδοση (συνημμένα 2 και  3).  

Επίσης εγκρίθηκε η πρόταση της Ειδικής Υπηρεσίας για την 
τροποποίηση στα εγκεκριμένα και  στα υπό έγκριση στην 3η 
συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης κριτήρια των δράσεων 
του Προγράμματος,  του κριτηρίου «Συνέργεια και  
συμπληρωματικότητα με άλλες πράξεις» της ομάδας κριτηρίων «Γ.  
Σκοπιμότητα Πράξης» το οποίο θα περιλαμβάνει  τη βαθμολόγηση του 
κριτηρίου με τ ιμές 1 ή 0 αντίστοιχα με τ ις απαντήσεις «Ναι» ή «Όχι»,  
και  στο πεδίο για τη θετική αξιολόγηση να γίνεται  αποδεκτή και  η 
τ ιμή «Όχι».  

Ειδικότερα όσον αφορά τις προσκλήσεις για τ ις περιοχές 
παρέμβασης των Επιχειρησιακών Σχεδίων ΒΑΑ και  ΟΧΕ, εγκρίθηκε η 
πρόταση της Ειδικής Υπηρεσίας για την προσθήκη στα εγκεκριμένα 
κριτήρια επιλογής πράξεων στις αντίστοιχες δράσεις στο κριτήριο 
«Επιλεξιμότητα Πράξης» της Λίστας Ελέγχου Πληρότητας και  
Επιλεξιμότητας Πρότασης και  του υποκριτηρίου «Η πράξη 
συμπεριλαμβάνεται  στο Επιχειρησιακό Σχέδιο ΒΑΑ ή ΟΧΕ» καθώς 
επίσης και  του υποκριτηρίου για τη θετική αξιολόγηση των προτάσεων 
από τις αρμόδιες Επιτροπές Αξιολόγησης των Αστικών Αρχών που 
αφορά μόνο τα  
Επιχειρησιακά Σχέδια ΒΑΑ.  

Σε σχέση με την επίτευξη των ετήσιων στόχων της 2 η ς  
εξειδίκευσης,  η Ειδική Υπηρεσία ανέφερε ότι  όσον αφορά τις δράσεις 
του ΕΚΤ παρουσιάζουν καλό βαθμό επίτευξης στους στόχους της 
εξειδίκευσης,  των προσκλήσεων των εντάξεων,  των νομικών 
δεσμεύσεων και  των δαπανών για το έτος 2017.   Και  σε ότι  αφορά τις 
δράσεις του ΕΤΠΑ παρουσιάζουν καλό βαθμό επίτευξης στους στόχους 
της εξειδίκευσης,  των προσκλήσεων και  των εντάξεων και  
ικανοποιητικό βαθμό επίτευξης στους στόχους των νομικών 
δεσμεύσεων και  των δαπανών για το έτος 2017.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης αναγνωρίζει  ότι  η εξειδίκευση του 
επιχειρησιακού προγράμματος αποτελεί  έναν προγραμματισμό 
σταδιακής ενεργοποίησης του εγκεκριμένου επιχειρησιακού 
προγράμματος εκ μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας,  καθώς και  ότι  τα 
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δεδομένα των Προσκλήσεων,  κατά το χρόνο ενεργοποίησής τους,  
ενδέχεται  να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τ ις ανάγκες του 
επιχειρησιακού προγράμματος ή κάθε δράσης.  

Για το λόγο αυτό εξουσιοδοτεί  την Ειδική Υπηρεσία να 
προβαίνει  σε τροποποίηση-προσαρμογή στοιχείων των δράσεων-
προσκλήσεων που περιλαμβάνονται  στο εγκεκριμένο Έγγραφο 
Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος,  μόνο 
όταν αυτό κριθεί  αναγκαίο,  χωρίς άλλη έγκριση από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης.  Οι  τροποποιήσεις-προσαρμογές θα είναι  μικρής 
κλίμακας,  στο πλαίσιο της απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης 
και  του εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος.  

Οι  τροποποιήσεις μπορεί  να αφορούν τα στοιχεία που στο Νόμο 
4314/2014,  αρ.  19,  αναφέρονται  ως ενδεικτικά,  ήτοι  στους 
δικαιούχους και  στον προϋπολογισμό ή σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 
πρέπει  να διαφοροποιηθεί  προκειμένου να εκδοθεί  απρόσκοπτα η 
πρόσκληση.  

Επίσης όπου απαιτείται  η Ειδική Υπηρεσία μπορεί  να προβαίνει  
σε μικρές,  ήσσονος σημασίας αλλαγές στην εξειδίκευση των 
κριτηρίων,  προκειμένου αυτά να καθίστανται  πιο σαφή και  
αποτελεσματικά.  

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού,  στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της 
παρακολουθεί  την εφαρμογή των Αποφάσεων της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής 
Μακεδονίας 2014-2020 από την Ειδική Υπηρεσία.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού  προγράμματος  
εξουσιοδοτεί  την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης να προβεί  σε 
τροποποίηση,  προσαρμογή και  συμπλήρωση των στοιχείων του 3ου 
εγγράφου εξειδίκευσης του επιχειρησιακού προγράμματος  
λαμβάνοντας υπόψη την πορεία έγκρισης της 1 η ς  Αναθεώρησης του 
Προγράμματος,  όπως ενδεικτικά αναφέρεται  η συμπλήρωση των 
δεικτών του επιχειρησιακού προγράμματος ,  η τροποποίηση του 
Πλαισίου Επίδοσης,  η τεχνική προσαρμογή των Χρηματοδοτικών 
Πινάκων.  Αμέσως μετά την έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του 
Προγράμματος θα αποσταλεί  το επικαιροποιημένο έγγραφο 
εξειδίκευσης.  
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Πορεία Αναθεώρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και  των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.   Η Ειδική Υπηρεσία ενημέρωσε την 
Επιτροπή Παρακολούθησης για την πρόταση της 1 η ς  Αναθεώρησης του 
Επιχειρησιακού προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας  2014-2020 η 
οποία υποβλήθηκε,  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας SFC,  στις 28 -
09-2017 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.   

Στις 02-11-2017 στάλθηκαν παρατηρήσεις από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή οι  οποίες καλύφθηκαν σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού και  υποβλήθηκε εκ νέου μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας SFC στις 08/11/2017 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή .   

Στις 16-11-2017 στάλθηκαν παρατηρήσεις για τους οικονομικούς 
δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης που αντιμετωπίστηκαν άμεσα και  
υποβλήθηκε εκ νέου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας SFC στις 
17/11/2017 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση στις 17.11.2017.  

Ενεργοποίηση και  πρόοδος υλοποίησης του Πλάνου Αξιολόγησης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος.   Η Ειδική Υπηρεσία ενημέρωσε  
την Επιτροπή Παρακολούθησης σε συνέχεια των οδηγιών της Εθνικής 
Αρχής Συντονισμού,  σχετικά με την ενεργοποίηση και  την εφαρμογή 
του Σχεδίου Αξιολόγησης σύμφωνα με τ ι ς ανάγκες της υλοποίησης του 
επιχειρησιακού προγράμματος.  

Συγκεκριμένα,  σε συνέχεια της 2 η ς  Συνεδρίασης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος 24 Οκτωβρίου 
2016 όπου εγκρίθηκε το Σχέδιο Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος και  του με αριθμ.  πρωτ.  60062  Εγγράφου Εργασίας 2  
της Εθνικής Αρχής Συντονισμού περί   κατευθύνσεων και  οδηγιών για 
την ενεργοποίηση των Σχεδίων Αξιολόγησης και  την προκήρυξη της 
Αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων 2014-2020 ενεργοποιήθηκε στις 12-10-2017,  με την  
υπογραφή σχετικής Σύμβασης πρώτον η 1η  Αξιολόγηση Εφαρμογής του 
επιχειρησιακού προγράμματος καθώς και   η 1η  Αξιολόγηση της 
Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος.  

Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την 
Πληροφόρηση και  Επικοινωνία του Προγράμματος .   Η Ειδική 
Υπηρεσία παρουσίασε αναλυτικά στα μέλη της Επιτροπής τον 
απολογισμό των δράσεων πληροφόρησης και  επ ικοινωνίας για το έτος 
2017,  σύμφωνα με την εγκεκριμένη Στρατηγική Επικοινωνίας του 
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επιχειρησιακού προγράμματος.  Επίσης,  παρουσίασε τον 
προγραμματισμό των ενεργειών πληροφόρησης και  επικοινωνίας για το 
έτος 2018.  

Πρόοδος υλοποίησης της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης.   Η 
Ειδική Υπηρεσία ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης για την 
πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Ανάπτυξης του επιχειρησιακού προγράμματος δυτικής Μακεδονίας .  
Συγκεκριμένα,  αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του 1ο υ  σταδίου 
υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης για τη Βιώσιμη 
Αστική Ανάπτυξη που αφορά την επιλογή των προσχεδίων ΒΑΑ, καθώς 
επίσης και  στο στάδιο ολοκλήρωσης του 2 ο υ  σταδίου υλοποίησης που 
αφορά την επιλογή των τελικών Επιχειρησιακών Σχεδίων ΒΑΑ.  

Ενημερώθηκε επίσης,  όσον αφορά στις εξελίξεις σχετικά με την 
πορεία υλοποίησης της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Ανάπτυξης (ΟΧΕ) αξιοποίησης των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας,  
που βρίσκεται  στο στάδιο ολοκλήρωσης της κατάρτισης του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου.   

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε ότι  προβλέπεται  η 
ενεργοποίηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων ΒΑΑ και  του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου ΟΧΕ στις αρχές του 2018.  

Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού .   Η Επιτροπή 
ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους της Εθνικής Αρχής Συντονισμού 
για τα σχέδια δράσης και  την επιτυχή ολοκλήρωση των 
χρηματοδοτικών στόχων,  τα εργαλεία παρακολούθησης και  
συντονισμού των επιχειρησιακών προγραμμάτων,  την αναθεώρηση του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής του 2017 και  
της νέας αναθεώρησης που προβλέπεται  να ετοιμασθεί  και  να 
υποβληθεί  στις αρχές του 2018.  

Για την 1η  Έκθεση Προόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020 που 
συντάχθηκε και  τα αποτελέσματα αυτής,  για τ ις ενέργειες υποστήριξης 
των διαχειριστικών αρχών στην ενεργοποίηση του σχεδίου 
αξιολόγησης,  για την εξέλιξη στο σχεδιασμό και  την υλοποίηση των 
Χωρικών Παρεμβάσεων στο σύνολο της χώρας,  για τα θέματα των 
κρατικών ενισχύσεων και  την αντιμετώπιση των δυσκολιών που έχουν 
παρατηρηθεί  στην λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος 
κρατικών ενισχύσεων.  
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Για την ενεργοποίηση σε εθνικό επίπεδο της Εθνικής 
Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση,  για την πρόοδο ανάθεσης 
οριζόντιων αξιολογήσεων αναφορικά με τ ις δράσεις εναρμόνισης και  
για τη δράση των δομών γυναικών θύματα βίας,  για τ ις αλλαγές που 
συζητούνται  τη στιγμή αυτή στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και  τέλος 
για τ ις νέες προκλήσεις που εμφανίζονται  στις συζητήσεις για τη νέα 
προγραμματική περίοδο.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Θεόδωρος 
Καρυπίδης Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας.  

Και  συνημμένα ο πίνακας συμμετεχόντων μελών της Επιτροπής,  
έγγραφο εξειδίκευσης εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος,  
3η  έκδοση,  κριτήρια επιλογής πράξεων επιχειρησιακού προγράμματος 
Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.   

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  
 

Κος ………..:  
Συγνώμη αλλά είχατε κάνει  μια ε ισήγηση και  εσείς για τον 4412 

για τον οποίο έγινε εκτενής αναφορά.   Θεωρώ ότι  έστω δυο γραμμές 
θα έπρεπε στο κείμενο της Επιτροπής εκεί  που έχετε πριν το 2 και  
δηλαδή το συντονισμό μεταξύ των αρχών κλπ. ,  ότι  να υπάρχει  ένας 
καλύτερος συντονισμός μεταξύ των,  πράγμα που ανέδειξε και  ως 
Τεχνικό και  το ε ίπαμε.  Νομίζω ότι  πρέπει  να προστεθεί  γιατί  ε ίναι  
βασικό για να το έχει  και  ο Περιφερειάρχης όταν θα χρειαστεί  να 
μιλήσει  κάτω στην Αθήνα ως Πρόεδρος της Επιτροπής.  

 
Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  

Ωραία,  πριν το σημείο 2 θα προστεθεί .   
 

Κα ……….:  
Δεν ε ίμαι  σίγουρη ότι  κατάλαβα καλά όταν το διάβαζες,  αλλά το 

θέμα των προσαρμογών των κριτηρίων επιλογής πράξεων μπορεί  να 
γίνει  με πρωτοβουλία της Διαχειριστικής Αρχής χωρίς να χρειάζεται  
να ξαναπεράσει  από την Επιτροπή.  Απλώς θα ήθελα να μπει  στα 
πρακτικά ότι  οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα είναι  συμβατή με τ ις 
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διατάξεις του άρθρου 110 του κανονισμού και  τ ις αρμοδιότητες της 
Επιτροπής Παρακολούθησης.  

 
Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  

Ευχαριστούμε πολύ.  
 

Κος ………:  
Όπως και  αυτό που πρότεινα εγώ για να γίνει  μια μελέτη σε 

εθνικό επίπεδο για τη ροή των εργασιών από τότε που υποβάλλεται  μια  
πρόταση μέχρι  που ολοκληρώνεται  μήπως μερικά στάδια σε 
συνεργασία με το αρμόδιο ΥΠΟΜΕΔΙ.   

 
Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ:  

Ευχαριστούμε πολύ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Λοιπόν,  θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους.   Εντάξει  η 

εξάντληση μετά από τόσες ώρες ε ίναι  αναμενόμενη αλλά διαπιστώνω 
ότι  ε ίναι  πραγματικά πολύ εξαντλητική η δουλειά που κάνετε και  
πρέπει  να σας ευχαριστήσουμε.  

Δεν θεωρούμε ότι  έχουμε ανθρώπους που είναι  κάτι  διαφορετικό 
από εμάς από τη δική μας την υπηρεσία,  ε ίμαστε όλοι  από την ίδια 
κατεύθυνση και  για τον ίδιο στόχο εργαζόμαστε.  Αλλά ο στόχος θα 
πρέπει  να είναι  και  λίγο ξεκάθαρος.   

Και  εδώ με  λύπη μου θα πω ότι  ενώ θέλουμε μια Ευρώπη που 
όλοι  αγωνιζόμαστε και  το δείχνετε και  εσείς με τη δουλειά σας αλλά 
και  εμείς με τ ις πολιτικές μας επιλογές,  σε αυτήν εδώ την Περιφέρεια 
ανοίγει  μια άλλη συζήτηση.  Και  μέσα από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια 
και  τ ις ευρωπαϊκές οδηγίες και  τ ις αποφάσεις.  

Αυτή εδώ η Περιφέρεια που όπως ξέρετε πολύ καλά είναι  η 
ενεργειακή καρδιά της χώρας βάλλεται  σε δυο επίπεδα,  δεν ε ίναι  μόνο 
ένα το επίπεδο.   Βάλλεται  και  ο λιγνίτης που είναι  ένα εθνικό καύσιμο 
και  πρέπει  να το κατανοήσουμε όλοι  και  ε ίναι  καύσιμο της 
Ευρωπαϊκής Ενώσεως διότι  το φυσικό αέριο ούτε καν είναι  καύσιμο 
της Ευρώπης,  ε ίναι  ένα εισαγόμενο καύσιμο και  άρα θα πρέπει  μα 
κάθε τρόπο αυτό το καύσιμο να προστατευθεί  και  με νέες πρακτικές 
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και  τεχνικές που να προστατεύει  και  το περιβάλλον όπως είναι  οι  
οδηγίες και  εδώ πρέπει  να συμφωνήσουμε.  

Αλλά έχουμε και  ένα δεύτερο χτύπημα εκτός από τη συρρίκνωση 
του λιγνίτη,  την αποεπένδυση κατά τις ορολογίες των θεσμών,  κατά 
εμάς το ξεπούλημα της Δ.Ε.Η. ,  που βάζει  επιπρόσθετα σε νέα 
περιπέτεια τη χώρα και  την περιοχή μας.  

Άρα λοιπόν εμείς κινούμαστε τώρα σε αυτό το περιβάλλον όπου 
αυτές οι  εξελίξεις και  θέσεις εργασίας επιπρόσθετα θα συρρικνώσουν 
και  την ανεργία η οποία όπως την περιγράψαμε είναι  πάρα πολύ 
μεγάλη και  θα έχουμε μια ανεξέλεγκτη εξέλιξη της ανεργίας και  
νομίζω ότι  θα πρέπει  να επανακαθορίσουμε,  επειδή και  αυτό ελέχθη 
και  από εσάς,  τ ις προτεραιότητές μας.  

Πρωτίστως να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια,  να υπάρχει  ένα 
μεροκάματο σε κάθε σπίτι .  Υπάρχουν σπίτια που δεν έχουν 
μεροκάματο.   Έχουμε 13.000 οικογένειες από το ΤΕΒΑ που αυτό είναι  
και  από την Ευρώπη που δεν υπάρχει  μεροκάματο.   Είναι  άλλο εγώ στο  
σπίτι  μου να δηλώνω άνεργος αλλά να δουλεύουν δυο ακόμη μέλη 
στην οικογένειά μου και  άλλο να είμαστε μια 3μελης,  4μελης 
οικογένεια και  να μην δουλεύει  κανείς.  Να μην  υπάρχει  ούτε ένα 
ευρώ εισόδημα.  

Αυτά πρέπει  κάποια στιγμή να τα συζητήσουμε και  με τη δική 
σας εμπειρία που όλα αυτά τα χρόνια διαχειρίζεστε τα προγράμματα 
και  εφαρμόζετε τ ις ευρωπαϊκές πολιτικές αλλά όπου βρίσκεστε σε 
όποια φόρα συμμετέχετε νομίζω ότι  πρέπει  και  εμείς από τη μεριά μας 
βέβαια μέσα από την Ένωση των περιφερειών στην Ευρώπη να 
αναπτύσσουμε αυτούς τους προβληματισμούς.  

Ενημερώνουμε ως οφείλουμε και  εσάς αλλά και  τους εταίρους 
μας που μαζί  δίνουμε τη μάχη για το καλό αυτής της περιοχής και  της 
χώρας ότι   υπάρχει  μια πρωτοβουλία σε εξέλιξη μαζί  με άλλες 30 
ενεργειακές περιφέρειες από λιγνίτη,  θα είμαστε και  στο Στρασβούργο 
τις επόμενες ημέρες,  ξεκίνησε η προσπάθεια και  από το Δήμο της 
Κοζάνης,  πλέον μπαίνουμε σε άλλες διαδικασίες έτσι  ώστε να 
διασφαλίσουμε ποσά για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο αύριο,  
σε αυτή την αλλαγή που δεν ε ίναι  αλλαγή μετάβασης είναι  σοκ.  
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Και  εκεί  λοιπόν θέλουμε και  τη στήριξή σας και  τη γνώση σας να 
δούμε πως από κοινού μπορούμε να έχουμε και  καλύτερη τεκμηρίωση 
αλλά και  καλύτερα αποτελέσματα.   

Και  όπως είπα εχθές ε ίμαστε στην περιφέρεια των αντιθέσεων,  
ενώ είμαστε ενεργειακή καρδιά έχουμε ενεργειακή φτώχεια,  εδώ ο 
κόσμος κρυώνει ,  δεν έχει  να βάλει  πετρέλαιο.  Ειδικά στην Καστοριά 
που βρισκόμαστε και  μας φιλοξενεί .   Μπορεί  να είναι  ζεστή η 
φιλοξενία αλλά οι  άνθρωποι  κρυώνουν εδώ.  

Ενημερώνω ότι  οι  πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει  για το φυσικό 
αέριο ε ίναι  πάρα πολύ σημαντικές και  ε ίναι  οριστικοποιημένες αυτές 
οι  αποφάσεις και  οι  δεσμεύσει ς.  Είχαμε πει  ότι  θα βάλουμε τα 
χρήματα εμείς από το δικό μας το ΠΕΠ, τελικώς όμως και  εδώ πρέπει  
να ευχαριστήσω και  τον κ.  Χαρίτση και  τον κ.  Κορκολή,  έχουμε μια 
άριστη συνεργασία.   Όχι  μόνο εγώ,  το λένε όλοι  οι  περιφερειάρχες,  
δεν ξέρω πόσοι  ε ίστε στο Υπουργείο του κλπ.   

Όπου πλέον στην επόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης που θα 
κάνουμε δεν θα είναι  αυτά τα χρήματα που θα είναι  εγγεγραμμένα από 
το ΠΕΠ το δικό μας,  θα είναι  άλλα 12,5 εκατομμύρια διότι  από 
κεντρικούς πόρους με το over booking θα χρηματοδοτήσει  το 
Υπουργείο το φυσικό αέριο,  τα δίκτυα σε Καστοριά,  Μανιάκους,  
Άργος Ορεστικό και  Γρεβενά.   

Και  αυτό δεν το λέω για να είμαι  δεσμευμένος,  για να είμαστε 
όλοι  δεσμευμένοι .   Το λέω γιατί  έχω μάθει  στη ζωή μου όταν οι  
άνθρωποι  που ασχολούνται  με τα κοινά αναγνωρίζουν τ ις ανάγκες και  
ιεραρχούν αυτές τ ις ανάγκες και  διαθέτουν πόρους και  δυνάμεις εμείς 
απαντάμε με ευχαριστώ.   Στην αδικία απαντάμε με κινητοποιήσεις.  
Και  τη Δευτέρα σας καλώ όλους στη Φλώρινα να φωνάξουμε όλοι  μαζί  
κάτω τα χέρια από τη Δ.Ε.Η.  

Ευχαριστώ θερμά και  καλό ταξίδι .   
ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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