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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

Προσέλευση – Εγγραφή : 09:00 –09:30 

 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης 

2. Έγκριση πρακτικών 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης 

3. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης   

 

ΙΙ.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ 2014-2020 

1. Πορεία υλοποίησης ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Ενημέρωση για την ετήσια έκθεση 
υλοποίησης.  

2. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-
2020 και της επίτευξης των ετήσιων στόχων. Νέες δράσεις προς εξειδίκευση. 

3. Παρουσίαση της πορείας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.  

4. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης 
του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.  

5. Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων.  

6. Ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Σχεδίου 
Αξιολόγησης του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Επόμενες ενέργειες.  

7. Κρατικές Ενισχύσεις. 

8. Ενημέρωση για την υλοποίηση της στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΕΠ 
Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.   

9. Άλλα θέματα 

 

ΙΙΙ.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΙV ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Καλημέρα σε όλους.  Να καλωσορίσουμε τους επισκέπτες στην Περιφέρειά μας εκτός Περιφέρειας, 
να τους ευχαριστήσουμε που είναι εδώ και να ευχηθούμε να έχουνε μια ευχάριστη διαμονή,  όλοι 
να είμαστε ωφέλιμοι για την εξέλιξη του προγράμματος έτσι ώστε ωφελημένοι να βγουν οι πολίτες 
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αλλά και οι πολίτες της χώρας μας. 

Να δούμε την ημερήσια διάταξη από τον Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής. Να προχωρήσουμε 
στην έγκριση των πρακτικών της 1ης συνεδρίασης και να μπούμε στα θέματα τα σημερινά.  

 

Ι.  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΘΕΜΑ 1ο  

Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης 

 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ: 

Καλημέρα σας και από εμένα.  Καλωσορίζω τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης στην πόλη της 
Φλώρινας για τη δεύτερη συνεδρία αυτής.  Καλωσορίζω όλους τους επισκέπτες, φίλους, 
συνεργάτες, πολιτικούς και θεσμικούς εκπροσώπους. 

Θα κάνω μια ανάγνωση της ημερήσιας διάταξης.    

Έγκριση της ημερήσιας διάταξης.  Έγκριση πρακτικών 1ης συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης.  
Θα ακολουθήσει η εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του κυρίου 
Περιφερειάρχη. 

Στο κύριο μέρος είναι η παρουσίαση της προόδου της υλοποίησης του επιχειρησιακού 
προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Πορεία υλοποίησης, ενημέρωση 
για την ετήσια έκθεση υλοποίησης, εισηγητής: ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας.  

Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της εξειδίκευσης του επιχειρησιακού προγράμματος και της 
επίτευξης των ετήσιων στόχων, νέες δράσεις προς εξειδίκευση, εισηγητής: ο Προϊστάμενος της 
Ειδικής Υπηρεσίας. 

Παρουσίαση της πορείας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, εισηγητής ο Προϊστάμενος της 
Ειδικής Υπηρεσίας.  Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της στρατηγικής ολοκληρωμένης 
χωρικής ανάπτυξης του επιχειρησιακού προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, εισηγητής: 
στέλεχος της Μονάδας Α1 Προγραμματισμού της Ειδικής Υπηρεσίας. 

Παρουσίαση της προόδου κάλυψης αιρεσιμοτήτων, εισηγητής: ο Προϊστάμενος της Ειδικής 
Υπηρεσίας Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.  Εδώ θα υπάρχει επίσης μια 
παρουσίαση εμβόλιμη από εκπρόσωπο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου όπως επίσης και μια παρέμβαση εκπροσώπου της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

Θα ακολουθήσει ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση από τα μέλη της Επιτροπής για το σχέδιο 
αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος.  Μια εισήγηση με αντικείμενο το θέμα των 
κρατικών ενισχύσεων.  Ενημέρωση για την υλοποίηση της στρατηγικής για την πληροφόρηση και 
επικοινωνία.  Άλλα θέματα. Αυτό είναι το κύριο μέρος που θα μας απασχολήσει στην Επιτροπή. 
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Θα ακολουθήσει ένα μικρό διάλειμμα εάν δούμε ότι το κύριο πρόγραμμα είναι βαρύ. Μετά το 
διάλειμμα συζήτηση-παρεμβάσεις από τα μέλη της Επιτροπής. Όποιος επιθυμεί που δεν είναι μέλος 
της Επιτροπής και επιθυμεί κάτι να πει μπορεί να υποβάλει ένα υπόμνημα στον Πρόεδρο της 
Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Και τέλος θα έχουμε τα συμπεράσματα και τις αποφάσεις τα οποία συμπεράσματα και αποφάσεις 
θα ανακοινώσουμε πριν το κλείσιμο της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Λοιπόν, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη;  Εγκρίνεται.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση πρακτικών 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης 

 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ: 

Έγκριση πρακτικών έχουμε.  

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης 

 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ: 

Παρακαλώ ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης κύριος Περιφερειάρχης έχει το λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ο κος Ιακωβίδης κάτι θέλει.  

Κος ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ: 

Καλημέρα, Ιακωβίδης λέγομαι, είμαι ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής 
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης και είμαι εδώ εκ μέρους του κ. Κορκολή του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ διότι δεν μπόρεσε να είναι στη συνάντηση, είχε προγραμματίσει 
να είναι εδώ σήμερα αλλά δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας.  

Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την πρόσκληση, τη Διαχειριστική Αρχή για την 
πρόσκληση και για την οργάνωση αυτής της συνεδρίασης, της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης.  Νομίζω ότι είναι μια συνεδρίαση μετά από πάρα πολύ προσπάθεια που έχει 
γίνει από όλα τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής και από όλους που εμπλέκονται στην υλοποίηση 
του προγράμματος και η οποία πιστεύουμε ότι στο τέλος θα έχει ένα ευτυχές αποτέλεσμα, ένα καλό 
αποτέλεσμα ως προς τους στόχους που έχουν τεθεί. 

Εκείνο που θέλω καταρχήν να σας ενημερώσουμε είναι για την πορεία του ΕΣΠΑ του ’14-’20.  Το 
ΕΣΠΑ έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό όπως ξέρουμε, είναι η πρώτη περίοδος υλοποίησής του.  Σε 
αυτή την πρώτη περίοδο εμφανίζει υψηλά ποσοστά εξειδίκευσης και ικανοποιητικά ποσοστά όσον 
αφορά τις νομικές δεσμεύσεις, τις εντάξεις και τις δεσμεύσεις. 

Ενημερωτικά να πούμε ότι μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου η εξειδίκευση στο σύνολο του ΕΣΠΑ ήταν στο 
67%, στις προσκλήσεις ήταν στο 36%, στις εντάξεις ήμασταν στο 17% περίπου και στις νομικές 
δεσμεύσεις περίπου στο 9%. 
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Όλα αυτά δίνουν μια διάσταση του πως προχωράει το ΕΣΠΑ και βέβαια όλο αυτό έχει γίνει μέσα 
από πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει από όλους και από τις διαχειριστικές αρχές των 
προγραμμάτων και από την Εθνική Αρχή Συντονισμού και από όλες τις επιτελικές δομές.  Και 
είμαστε σίγουροι ότι η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και μέχρι το τέλος θα αυξηθεί ούτως ώστε οι 
στόχοι να έχουν επιτευχθεί. 

Θέλω να αναφερθώ σε ένα σημαντικό γεγονός το οποίο πρέπει να το προσέξουμε και το οποίο μέχρι 
τέλος του χρόνου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για όλους μας.  Αυτό είναι η κάλυψη της 
επιπλέον προκαταβολής που έχει δοθείς στη χώρα και η οποία έχει κατανεμηθεί σε όλα τα 
προγράμματα και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η προκαταβολή, η προχρηματοδότηση 
ανέρχεται στο 7% σε κάθε ταμείο και σε κάθε πρόγραμμα να καλυφθεί ούτως ώστε να μην έχουμε 
απώλειες πόρων πιθανότατα επιστροφής του κομματιού της προκαταβολής το οποίο δεν θα έχει 
καλυφθεί. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κατά την άποψή μας  αλλά χρειάζεται να 
καταβάλουμε λίγο προσπάθεια ακόμα για να έρθουμε σε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να 
έχουμε. 

Είναι γνωστό ότι το ΕΣΠΑ έχει αναπτυχθεί σε όλους τους τομείς και στις υποδομές και στην 
επιχειρηματικότητα και στο κοινωνικό κομμάτι. Θα θέλαμε λίγο να επιστήσουμε την προσοχή στο 
κομμάτι της επιχειρηματικότητας και να γίνει μια μεγαλύτερη ενημέρωση για τον τομέα της 
επιχειρηματικότητας μια και είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία έχουν περιληφθεί 
μέσα στο ΕΣΠΑ και στα οποία πρέπει να δώσουμε λίγο παραπάνω προσοχή. 

Τι έχουμε μέχρι τώρα;  Έχουμε από το πρόγραμμα το ΕΠΑΝΕΚ, από το τομεακό πρόγραμμα 
επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, 4 προσκλήσεις οι οποίες 
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και μια πρόσκληση που 
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο οι οποίες έχουν εκδοθεί, υπάρχουν οι 
αιτήσεις, έχει γίνει η αξιολόγηση, έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση στη μια από αυτές τις 
προσκλήσεις και ολοκληρώνεται η αξιολόγηση στις υπόλοιπες 4 προσκλήσεις και πάρα πολύ 
σύντομα θα υπάρχουν και τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων. 

Εκτός όμως από αυτές που έχουν ήδη βγει υπάρχουν προσκλήσεις οι οποίες άμεσα μέσα στο 
Νοέμβριο θα προκηρυχθούν. Πρόκειται για το δεύτερο κύκλο των τριών προσκλήσεων από τις 4, η 
ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης, η αναβάθμιση των πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων 
επιχειρήσεων και η νεοφυής επιχειρηματικότητα. 

Αυτές οι προσκλήσεις, ο δεύτερος κύκλος, θα βγει μέσα στις αρχές Νοεμβρίου και μέχρι τέλος του 
χρόνου ελπίζουμε ότι θα έχουμε καταφέρει να βγάλουμε και άλλες προσκλήσεις 
επιχειρηματικότητας.  

Θέλω να αναφερθώ σε μερικές από αυτές. Είναι προσκλήσεις οι οποίες αφορούν το πρόγραμμα το 
ΕΠΑΝΕΚ το τομεακό πρόγραμμα, είναι η αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου 
μεγέθους, η ανάπτυξη clusters με τα clusters και άλλων δομών ενεργούς στήριξης της 
επιχειρηματικότητας. Η ενίσχυση συμπράξεων επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την 
προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία. Είναι μια πρόσκληση που 
είναι πάρα πολύ υψηλού προϋπολογισμού, ξεπερνάει τα 350 εκατομμύρια ευρώ.   

Είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής έρευνας και τεχνολογίας σε συνεργασία, σε επιχορήγηση 
ελληνικών φορέων  που συμμετέχουν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις. Είναι το εξοικονομώ κατ΄ 
οίκον εφόσον θα έχουμε ολοκληρώσει μέσα στο χρόνο που πρέπει να ολοκληρωθεί τις προβλέψεις 
για τον καινούργιο ΚΕΝΑΚ, η δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων τοπικής εμβέλειας, η ενίσχυση 
περιβαλλοντικής βιομηχανίας και η ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών μονάδων. 
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Σε αυτά δεν πρέπει να παραλείψουμε όλη αυτή την γκάμα των ενισχύσεων που γίνεται στις 
κοινωνικές δομές. Είναι ένα ευρύ φάσμα κοινωνικής πολιτικής που καλύπτεται και από τα ΠΕΠ, και 
από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και από το τομεακό πρόγραμμα. 

Τέλος θέλω να αναφερθώ σε μια «άρση» αδικίας η οποία είχε γίνει προς τη χώρα μας όταν 
κατανεμήθηκε ο προϋπολογισμός του ΕΣΠΑ ’14-’20 με στοιχεία 2007-2009 αυτή η υπόσχεση είχε 
δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της κατανομής των πόρων του ’14-’20 επειδή τα 
στοιχεία εκείνα δεν αντιπροσώπευαν πλήρως την κατάσταση των χωρών, ειδικά αυτών των χωρών 
οι οποίες ήταν σε κρίση την περίοδο που έγινε η κατανομή το 2013.  Δόθηκε η υπόσχεση ότι η 
κατανομή θα γίνει το 2016 με βάση στοιχεία 2007-2013.   

Αυτοί οι υπολογισμοί έχουν γίνει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει φτάσει σε ένα σημείο σχεδόν 
ολοκλήρωσης αυτής της προσπάθειας που έχει γίνει και απομένει αυτή τη στιγμή η συζήτηση των 
κανονισμών και η τροποποίηση των κανονισμών. Υπάρχει ένα προσχέδιο από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, συζητείται αυτή τη στιγμή στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη 
συμμετοχή και της χώρας μας. 

Αυτό πιστεύουμε ότι στον καινούργιο χρόνο, στις αρχές του καινούργιου χρόνου θα καταλήξει έτσι 
ώστε να έχουμε μια επιπλέον ενίσχυση της προγραμματικής περιόδου ’14-’20 με έναν 
προϋπολογισμό που θα ανέλθει περίπου στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ κοινοτικούς πόρους.  

Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στην Επιτροπή Παρακολούθησης, στη συνεδρίασή της και 
στα αποτελέσματά της.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ωραία, να ευχαριστήσουμε και εμείς.  

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ: 

Θα ακολουθήσει η εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του κυρίου 
Περιφερειάρχη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, αγαπητοί συνεργάτες, κυρίες και κύριοι, σας 
καλωσορίζω όλες και όλους στις εργασίες της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
επιχειρησιακού προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. 

Σήμερα όλοι μας εδώ συμμετέχουμε σε μια κορυφαία συνάντηση για την πορεία υλοποίησης του 
ΕΣΠΑ.  Συμμετέχουμε στη συνεδρίαση ενός πολύ σημαντικού οργάνου που αποστολή του είναι η 
παρακολούθηση, η εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και η ποιότητα υλοποίησης του 
επιχειρησιακού μας προγράμματος. 

Βρισκόμαστε ουσιαστικά στη φάση της ενεργοποίησης του Περιφερειακού προγράμματος και 
έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο και πολλά ανοιχτά μέτωπα για να καταφέρουμε να μετατρέψουμε 
το σπουδαιότερο χρηματοδοτικό εργαλείο το ΕΣΠΑ σε οδικό χάρτη ανάκαμψης της περιφέρειάς μας 
από την παρατεταμένη οικονομική κρίση.  

Συνέργεια, επικουρικότητα, ενότητα, σωστή διαχείριση των πόρων είναι μερικές από τις έννοιες 
κλειδιά που μας ακολουθούν σε ότι σχεδιάζουμε.  Βασικό μέλημα της περιφέρειάς μας αποτέλεσε η 
ολοκλήρωση των ενεργειών για την ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή του επιχειρησιακού 
προγράμματος έτσι ώστε οι προς ένταξη πράξεις να εξυπηρετούν τους στόχους και τις αναπτυξιακές 
αρχές του προγράμματος στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, να σχετίζονται με τους 
θεματικούς στόχους και τις επενδυτικές προτεραιότητες και να εξειδικεύονται από επενδυτική 
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προτεραιότητα με αναλυτικό τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ποιοτική επιλογή των πράξεων που θα 
συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος, θα είναι συμβατές με τις αιρεσιμότητες 
και τις αυτοδεσμεύσεις του και ταυτόχρονα θα συνδράμουν ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη 
το ποιοτικότερο περιβάλλον και το μεγάλο θέμα που είναι και το ζητούμενο, η κοινωνική συνοχή. 

Εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στον άνθρωπο, στο ποιοτικότερο περιβάλλον, στην ανταγωνιστική 
οικονομία.  Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η απορροφητικότητα για την απορροφητικότητα.  Σε αυτή την 
περίοδο καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να αξιοποιήσουμε και το τελευταίο ευρώ του 
συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος.  

Επιδίωξή μας είναι να μην μείνουμε στην ευημερία των αριθμών αλλά σε ένα ουσιαστικό 
αποτέλεσμα που θα διαχέεται άμεσα στην κοινωνία.  Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν απαιτείται πολύ και 
συστηματική δουλειά. Χρειάστηκε αθόρυβη προεργασία για να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε 
στις αυξημένες απαιτήσεις εξειδίκευσης, στις νέες διαδικασίες για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020.  

Κάθε ενέργειά μας συνδέεται με σαφήνεια, καθαρά και μετρήσιμα με την αναπτυξιακή προοπτική 
που θέλουμε να δώσουμε στην Δυτική Μακεδονία αλλά και με την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής 
κρίσης. 

Πρώτη προτεραιότητα για το επιχειρησιακό μας πρόγραμμα είναι η απασχόληση με έμφαση στην 
αντιμετώπιση της ανεργίας μέσα από στοχευμένες και προσεκτικά επιλεγμένες παρεμβάσεις.  
Δουλεύουμε για μια ανάπτυξη έξυπνη με επενδύσεις στην έρευνα καινοτομία, επιχειρηματικότητα, 
εκπαίδευση, βιώσιμη με επενδύσεις αποδοτικής χρήσης των φυσικών πόρων χωρίς αποκλεισμούς 
με έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και μείωση της φτώχειας. 

Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, μέσα στο διάστημα που περάσαμε από την 
προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης είχαμε να διαχειριστούμε αρκετά 
θέματα που επηρέασαν την εξέλιξη των έργων του ΕΣΠΑ σε όλη τη χώρα όπως οι περιορισμοί στην 
κίνηση κεφαλαίων, η ολοκλήρωση της προγραμματικής  περιόδου 2007-2013 και οι απαιτητικές 
διαδικασίες ενεργοποίησης του προγράμματος με την ανάγκη διαβούλευσης με τις κεντρικές αρχές 
για την εξειδίκευση, τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής των δράσεων, τον αγώνα κάλυψης 
των αιρεσιμοτήτων και αυτοδεσμεύσεων του προγράμματος. 

Μέσα σε αυτό λοιπόν το σύνθετο περιβάλλον με τις συνεχείς προσπάθειες της κεντρικής 
διαχειριστικής αρχής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας και των δικαιούχων θα πετύχουμε να κλείσει 
το πρόγραμμα του 2007-2013 με υπεραπορρόφηση της τάξης του 107% της συγχρηματοδοτούμενης 
δημόσιας δαπάνης.  

 

ΙΙ.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ 2014-2020 

ΘΕΜΑ 1ο 

Πορεία υλοποίησης ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Ενημέρωση για την ετήσια έκθεση 
υλοποίησης. 

 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ: 

Πορεία υλοποίησης του προγράμματος: 41% οι προσκλήσεις, 21% οι εντάξεις 66 εκατομμύρια, 
νομικές δεσμεύσεις στο 8,5% και 1% οι δαπάνες.  
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Στο ΕΚΤ βλέπουμε πλέον λίγο υψηλότερα ποσοστά.  Σημαντικό στο ΕΚΤ είναι οι δαπάνες που 
πλησιάζουν το 7,3% και ήδη έχει επιτευχθεί ο στόχος του 7% της προχρηματοδότησης.  

Δεν θα κάνω ανάλυση ανά άξονα, γιατί οι άξονες είναι 13 στο πρόγραμμα, θα προσεγγίσω το 
σύνολο του προγράμματος με βάση τις προτεραιότητες της στρατηγικής 2020. 

Δηλαδή θα δούμε πρώτα τους 3 πρώτους άξονες που αφορούν την έξυπνη ανάπτυξη, μετά τους 4 
άξονες της διατηρήσιμης, τους 4 άξονες της χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. 

Λοιπόν, οι πρώτοι τρεις άξονες που ουσιαστικά και ο κύριος Περιφερειάρχης έδωσε το στίγμα του 
ποιες είναι οι προτεραιότητες της Περιφέρειας από εδώ και πέρα.  Οι τρεις άξονες είναι οι άξονες 
πρώτα της ενίσχυσης της έρευνας, της βελτίωσης ο δεύτερος άξονας της χρήσης και της ποιότητας 
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Και ο άξονας 3 η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Στον πρώτο άξονα έχουμε ενεργοποιήσει ήδη, έχουν εξειδικευτεί δυο δράσεις της τάξης του 8,3% 
είναι περίπου το 80%.  Με μια πρόσκληση 4,5 εκατομμυρίων που αφορά την  υποβολή προτάσεων 
σε νέες ερευνητικές υποδομές.  

Και επίσης και αναφορικά με τις δράσεις RIS που θα τις πούμε λίγο αργότερα, θα τις αναλύσω, έχει 
ετοιμαστεί η σχετική πρόσκληση προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων για την ενίσχυση επενδυτικών 
σχεδίων καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων στους κλάδους γούνας, αγροδιατροφής 
και οίνου με στόχο να εκδοθεί αυτή η πρόσκληση μετά και τη έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Κρατικών Ενισχύσεων εντός του Νοεμβρίου 2016.  

Θα πρέπει να διευκρινίσω ότι η πρόσκληση αφορά μόνον αυτούς τους τρεις κλάδους διότι ήταν οι 
τρεις κλάδοι τους οποίους εξειδικεύσαμε κατά τις διεργασίες της επιχειρηματικής ανακάλυψης το 
2015.  Εκ του αντίστοιχου ταμείου, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  Αυτά με τη γραπτή διαδικασία. 

Τι προτείνουμε σήμερα;  Μια δράση που αφορά την ανάπτυξη αναβάθμισης των δικτύων 
τηλεθέρμανσης.  Δράση πρόληψης αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων για να 
καλύψουμε στην εξειδίκευση το σύνολο του άξονα προτεραιότητας 5.  Έργα επέκτασης και 
αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης, ένα υπόλοιπο ποσού 4,5 εκατομμυρίων. Και δράσεις επέκτασης 
και αναβάθμισης υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας άλλα 5 εκατομμύρια. 

Και τέλος το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, τα 
συμβουλευτικά κέντρα και οι ξενώνες φιλοξενίας για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών. 

Εδώ πρέπει να τονίσω ότι ήμασταν η μοναδική Περιφέρεια που με μεγάλες προσπάθειες του κυρίου 
Περιφερειάρχη και λόγω των μειωμένων πόρων που είχαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο η 
δράση συνέχισε να χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους για όλο το 2016 και η Περιφέρεια 
ανέλαβε την υποχρέωση τουλάχιστον για το 2017 να βάλει κάποιους, να εξοικονομήσει κάποιους 
δικούς της πόρους.  

Εδώ βλέπουμε συγκεντρωτική πορεία της εξειδίκευσης.  Το σύνολο του προγράμματος θα καλύψει 
περίπου το 75% εξειδίκευσης, 75% στο ΕΤΠΑ και 69,4% στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το 
υπόλοιπο της εξειδίκευσης θα είναι ένα ποσοστό περίπου του 25% το οποίο πιστεύουμε ότι μέχρι 
τις αρχές του 2017 θα έχει καλυφθεί.  

Αυτή είναι η συνολική πορεία της εξειδίκευσης σε ότι αφορά τις δράσεις και επενδυτικές 
προτεραιότητες.  Δηλαδή βλέπετε ότι φτάνουμε στο ΕΤΠΑ στις 14 από τις 17, στο ΕΚΤ στις 4 από τις 6 
θα μείνουν 2, και ακόμη υπολείπονται 9 στο 2017 και 2 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στις 
αρχές του 2017.  
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Εδώ βλέπουμε τη συγκεντρωτική πορεία της εξειδίκευσης σε ότι αφορά τους άξονες προτεραιότητες 
τις επενδυτικές προτεραιότητες, τα μέτρα του κάθε άξονα προτεραιότητας και να δούμε λίγο αυτόν 
τον συγκεντρωτικό πίνακα που δείχνει τα ποσοστά που υπολείπονται ανά άξονα και που ακριβώς 
υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα προβλήματα της εξειδίκευσης. 

Ο άξονας 1, βλέπετε ότι υπολείπεται ένα 20%, ο άξονας 2 δεν έχει εξειδικευτεί και όπως ανέφερα 
αφορά την ολοκλήρωση της αιρεσιμότητας που αφορά τη στρατηγική της ψηφιακής ανάπτυξης της 
χώρας.  Ο 3 που θα ενεργοποιηθεί μετά την ενεργοποίηση του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης γιατί 
σε συνεργασία με τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης θα γίνει η εξειδίκευση των δράσεων των 
ενισχύσεων.  4, 5 ολοκληρώθηκαν. Ο 6 σε ένα ποσοστό 42% που θα αφορά την περαιτέρω 
εξειδίκευση του τομέα τουρισμού πολιτισμού, βιοποικιλότητας και αστικών παρεμβάσεων σε 
συνέχεια της ολοκλήρωσης των επιχειρησιακών σχεδίων που αυτή την περίοδο εκπονεί η 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

Στον 7 που έχουμε ένα υπόλοιπο 20% και αφορά μεταφορές, αυτό θα εξειδικευτεί άμεσα. Στον 8 
που αφορά την αίρεση της αυτοδέσμευσης με τον μηχανισμό παρακολούθησης της αγοράς 
εργασίας και αυτό θα γίνει στο τέλος του ’16 αρχές του 2017. 

Ο άξονας 9 ολοκληρώνεται, εξειδικεύεται 100%.  Στον 10 έχει μείνει ένα μικρό στο Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο υπόλοιπο της τάξης του 10%. Και οι άξονες 11, 12 και 13 που έχουν ολοκληρωθεί.  
Δηλαδή βλέπουμε ότι σε σύνολο 13 αξόνων έχει ολοκληρωθεί η εξειδίκευση σε 6 και θα πω και σε 
άλλους δυο τείνει να ολοκληρωθεί. Στο 100% είναι μόνο δύο άξονες, ο άξονας 2 και ο άξονας 8.  

Συγκεντρωτικά να δούμε τα κριτήρια της αξιολόγησης. Υπάρχουν κριτήρια σε 32 δράσεις από τις 65.  
Στη δεύτερη επιτροπή προτείνονται κριτήρια αξιολόγησης μαζί με την εξειδίκευση σε δυο δράσεις 
που αφορά τις δράσεις ανάπτυξης αναβάθμισης δικτύων τηλεθέρμανσης και συμβουλευτική και 
ψυχολογική υποστήριξη για τις κακοποιημένες γυναίκες. 

Και εδώ πάλι πορεία επίτευξης των ετήσιων στόχων, τα έχουμε ήδη δει, ανά ταμείο.  Και εδώ 
προγραμματισμός των ετήσιων στόχων του 2017.  Βλέπουμε ότι η εξειδίκευση θα καλύψει το 100% 
του προγράμματος, οι προσκλήσεις το 106%, οι εντάξεις θα πλησιάσουν το 80%.  Αυτά βλέπετε ότι 
είναι στο τέλος στοχοθεσία για το 2017. Συμβάσεις περίπου στο 45% και οι δαπάνες στο 22%. 

Βλέπετε πολύ, θα πω, αισιόδοξες προσκλήσεις γιατί πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι διότι μετά το ’17 
είναι το 2018 που είναι το έτος της ενδιάμεσης αξιολόγησης και εκεί θα κριθούν πάρα πολλά 
πράγματα για την πορεία του επιχειρησιακού προγράμματος.  

Σας ευχαριστώ.  

 

ΘΕΜΑ 2ο 

Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 
και της επίτευξης των ετήσιων στόχων. Νέες δράσεις προς εξειδίκευση 

 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ: 

Και μια σύντομη παρουσίαση για την πορεία της RIS3, της στρατηγικής για την έξυπνη εξειδίκευση 
σε ότι αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.  Να θυμηθούμε ότι είναι μια στρατηγική η 
οποία προωθήθηκε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε πλέον η ανάπτυξη στα κράτη-μέλη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περικλείεται, να είναι στοχευμένη γύρω από τη στρατηγική 2020.  
Δηλαδή την έξυπνη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 
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Αυτό κατά την επιτροπή και όπως υιοθετείται και από τα κράτη μέλη προϋποθέτει ότι θα πρέπει να 
υπάρχει μια ιδιαίτερη στρατηγική και προσέγγιση σε ότι αφορά τις επενδύσεις στην έρευνα, στην 
καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα. Και αυτό το οποίο ανατρέπεται με την στρατηγική RIS 
είναι ότι πλέον δεν γίνεται ένας σχεδιασμός από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή δεν σχεδιάζουν οι 
θεσμικοί φορείς για τις επιχειρήσεις αλλά σχεδιάζουν οι επιχειρήσεις για τις επιχειρήσεις.  

Για το λόγο αυτό, αυτά τα έχουμε αναφέρει και στην πρώτη επιτροπή, να θυμηθούμε λίγο ποια 
είναι τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της περιφέρειάς μας.  Η ενέργεια και γενικότερα το 
περιβάλλον, η γούνα, ο τουρισμός και η αγροδιατροφή.  

Λοιπόν, για να πετύχουμε στην έξυπνη εξειδίκευση αυτό προϋποθέτει τη λεγόμενη διαδικασία της 
επιχειρηματικής ανακάλυψης. Τι είναι η επιχειρηματική ανακάλυψη;  Ουσιαστικά είναι η 
διαδικασία εκείνη η οποία έρχεται και φέρνει κοντά τον επιχειρηματικό κόσμο με όλους τους 
ερευνητικούς ακαδημαϊκούς φορείς οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν αποτελέσματα έρευνας. Ή 
μπορούν να εκπονήσουν έρευνα, να υλοποιήσουν έρευνα για λογαριασμό των επιχειρήσεων.  

Η διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης αναλύεται με τα λεγόμενα θεματικά εργαστήρια 
όπου συμμετέχουν οι θεσμικοί φορείς αλλά και οι επιχειρήσεις.  Λοιπόν, η Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας και η Ειδική Υπηρεσία στο διάστημα μέχρι σήμερα και ειδικότερα από τον Οκτώβριο 
μέχρι τον Δεκέμβριο 2015 έκανε τρία θεματικά εργαστήρια. 

Τα τρία θεματικά εργαστήρια αφορούσαν την γουνοποιία, την οινοποιία-αμπελουργία και το τρίτο 
ήταν για τον υπόλοιπο κλάδο της αγροδιατροφής.  Τι προσπαθούμε, πως προσπαθούμε να 
προσεγγίσουμε το θεματικό εργαστήριο, πως το προσεγγίσαμε μάλλον. Αυτό το οποίο αναζητείται 
ώστε να φτάσουμε σε πολύ καλές προτάσεις από πλευράς επιχειρήσεων αλλά και ερευνητικών 
φορέων, πρώτον είναι να κατανοήσουμε τι ακριβώς ζητάμε. Να δούμε ότι ο κλάδος έχει μια πολύ 
συγκεκριμένη δυναμική και αυτό το ζητάμε από μια πολύ καλή ανάλυση της υφιστάμενης 
κατάστασης του κάθε κλάδου. 

Θέλουμε να δούμε το βαθμό διείσδυσης της έρευνας και καινοτομίας στο συγκεκριμένο κλάδο για 
να δούμε αν υπάρχει προοπτική έρευνας, καινοτομίας στον κλάδο. Να δούμε καλές πρακτικές είτε 
οι πρακτικές αυτές προέρχονται από τον ελλαδικό χώρο είτε προέρχονται από τον ευρωπαϊκό και το 
διεθνή χώρο. Και έχουν πρακτική, μπορούν να έχουν εφαρμογή στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας και στους κλάδους τους οποίους εμείς αναλύουμε. 

Να δούμε τη δυνατότητα του κλάδου αναφορικά με την εξωστρέφεια που είναι πολύ σημαντικό και 
την αναζήτηση νέων αγορών. Να δούμε τη διείσδυση και τις δυνατότητες της διείσδυσης των νέων 
τεχνολογιών και των προοπτικών εφαρμογής τους στις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας. Και 
τέλος να δούμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της συνολικής αλυσίδας της αξίας από την πρώτη 
ύλη μέχρι τη διάθεση των τελικών προϊόντων. 

Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο κινείται, πρέπει να κινείται και κινήθηκε το κάθε θεματικό 
εργαστήρι.  

Τώρα, στο πρώτο στη γουνοποιία το οποίο ήταν και το πρώτο το οποίο έγινε τον Οκτώβριο του 2015 
και το οποίο έγινε στην Καστοριά στην περιοχή της γούνας, συμμετείχαν 97 εκπρόσωποι 
επιχειρήσεων και θεσμικών φορέων, μπορούμε να κατατάξουμε τις προτάσεις σε τρεις κύριες 
ενότητες.  

Η πρώτη ενότητα αφορούσε την εκτροφή των γουνοφόρων ζώων και ουσιαστικά τη βελτίωση μέσω 
ερευνητικής διαδικασίας της ποιότητας του προϊόντος, βελτίωση της διατροφικής αλυσίδας, 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση που είναι πολύ σημαντικό για εμάς και για τις ίδιες τις 
επιχειρήσεις αλλά και για την ίδια την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 
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Η μεταποιητική δραστηριότητα, η δεύτερη ενότητα, που αφορούσε νέους επιχειρηματίες, νέα 
επιχειρηματική κουλτούρα, νέοι μέθοδοι μεταποίησης με έμφαση το design και το styling και 
τεχνολογική ανάπτυξη ως απόρροια εφαρμοσμένης έρευνας. Και η τρίτη ενότητα παρεμβάσεων 
αφορούσε τις νέες αγορές. Ασία, Αμερική, συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές και εκθέσεις 
και εμπορικές συμφωνίες.  

Το δεύτερο θεματικό εργαστήρι που έγινε στην περιοχή του Αμυνταίου και αφορούσε την 
οινοποιία-αμπελουργία ήταν εξίσου επιτυχημένο, συμμετείχαν 95 εκπρόσωποι επιχειρήσεων και 
φορέων. Οι τρεις κύριες ενότητες αφορούσαν την υποβοήθηση του τομέα της μεταποίησης 
οινοποιίας, τη δικτύωση και ανάπτυξη του οινοτουρισμού. Είναι ένας τομέας όπου ο κλάδος της 
οινοποιίας-αμπελουργίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση και πιστεύω ότι θα αναπτυχθεί πάρα πολύ, θα 
έχουμε πολύ σοβαρές προτάσεις και στο πλαίσιο της εκπόνησης του επιχειρησιακού σχεδίου για τις 
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις πέριξ των λιμνών της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας. 

Και τέλος η δημιουργία παρατηρητήριου εντόμων, ανάπτυξη στρατηγικών φυτοπροστασίας στις 
ζώνες καλλιέργειας της αμπέλου.  

Στο τρίτο θεματικό εργαστήριο που αφορούσε τους υπόλοιπους κλάδους της αγροδιατροφής έγινε 
στη Σιάτιστα, συμμετείχαν 91 εκπρόσωποι επιχειρήσεων και θεσμικών φορέων.  Έχουμε δημιουργία 
επίδειξης, μια ενότητα παρεμβάσεων αφορούσε την επίδειξη προτύπων αγροκτήματος και 
καινοτομίας.   

Εδώ πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ότι αφορά τον κλάδο της αγροδιατροφής διότι 
υπάρχει άμεση συνέργεια και με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο οπότε μπορεί να υπάρχει θέμα μη 
επιλεξιμότητας κάποιων δράσεων άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.  Ας πούμε ο πιλοτικός 
αμπελώνας ή ο πιλοτικός αγρός είναι επιλέξιμα από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο και όχι από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, πρέπει να δούμε δηλαδή θέματα επιλεξιμότητας. 

Η δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ από τοπικούς κλάδους ενασχόλησης μελισσοκομία κλπ.  Και τέλος η 
βελτίωση καλλιεργητικών τεχνικών, αξιοποίηση ειδών αρωματικών φυτών και άλλων, όπως το τσάι 
του βουνού. 

Αν θέλουμε να δούμε έχουμε κάνει μια ανάλυση. Στο σχέδιο το οποίο έχουμε αναρτήσει στην 
ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας και αφορά τη 2η Επιτροπή Παρακολούθησης υπάρχει ένα ένθετο 
με την πορεία όπου έχουμε συμπεριλάβει τις προτάσεις επιχειρήσεων και φορέων αλλά με ένα 
συγκεκριμένο σκεπτικό. Έχουμε συμπεριλάβει τις προτάσεις οι  οποίες έχουν ένα συγκεκριμένο 
βαθμό ωριμότητας, δεν έχουν πολλά στάδια να ξεπεράσουν εμπλοκής με θεσμικούς φορείς, δηλαδή 
θέματα θεσμικού πλαισίου κλπ.  Όποιος θέλει να ενημερωθεί μπορεί κάλλιστα να ενημερωθεί μέσα 
από αυτό το ειδικό εγχειρίδιο της ενημέρωσης για την πορεία της RIS στη Δυτική Μακεδονία. 

Όπως ανέφερα και στην προηγούμενη παρουσίασή μου έχουμε εξειδικεύσει την επενδυτική 
προτεραιότητα 1.2 που αφορά δράσεις συνεργασιών και δικτύωση μεταξύ ερευνητικών φορέων, 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής RIS 
της Περιφέρειας προϋπολογισμός 3,3 εκατομμύρια.  Και εδώ σας δίνω σχέδιο, την πρόσκληση την 
οποία έχουμε ετοιμάσει. Και αναφέρω σχέδιο διότι δεν έχει λάβει ακόμη την έγκριση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων για να προχωρήσουμε στην πρόσκληση. Είναι προϋπολογισμού 2,5 
εκατομμυρίων και αφορά τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

Ο προγραμματισμός των επόμενων ενεργειών.  Μέχρι το Μάρτιο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης για τους υπόλοιπους τομείς.  Τουρισμός, ενέργεια και 
περιβάλλον, απορρίμματα. Την ενέργεια δηλαδή θα τη φέρουμε σε δυο: μία ως ενέργεια και μια 
ξεχωριστή διαδικασία θα κάνουμε για το περιβάλλον και τα απορρίμματα. 
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Και αμέσως μετά θα προχωρήσουμε στην εξειδίκευση του υπολειπόμενου προϋπολογισμού της 
επενδυτικής προτεραιότητας περίπου άλλα 2 εκατομμύρια με σκοπό να έχουμε το Μάιο του 2017 
μια δεύτερη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στους νέους τομείς επιχειρηματικής ανακάλυψης 
που θα έχουμε κάνει στις αρχές του 2017.  

Σας ευχαριστώ πολύ.  

 

Κος ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ: 

Ευχαριστώ πολύ.  Θέλω λίγο να ενημερώσουμε την Επιτροπή Παρακολούθησης για ενέργειες που 
έχουν γίνει στη στρατηγική αυτή.  

Ξέρουμε όλοι ότι είναι μια καινούργια στρατηγική, είναι μια καινούργια αντίληψη, τα είπε 
προηγουμένως ο Προϊστάμενος, για την ανάπτυξη της χώρας και είναι ευρωπαϊκή στρατηγική για 
την ανάπτυξη όλης της Ευρώπης. Και είναι δεδομένο ότι αυτή η καινούργια στρατηγική έχει και τις 
δυσκολίες της και έχει και τις καθυστερήσεις της και θέλει μια επιπλέον προσπάθεια για να 
προχωρήσει.  

Εκείνο που θέλω να ενημερώσω την Επιτροπή Παρακολούθησης είναι ότι στις 29 Ιουλίου του 2015 
συνεδρίαση το Συμβούλιο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης που αποτελείται από 16 γενικούς 
γραμματείς με σχετικές αρμοδιότητες και εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών και με ομόφωνη 
απόφαση εισηγήθηκε στους αρμόδιους υπουργούς την έγκριση της εθνικής στρατηγικής έρευνας 
και καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση. 

Μετά την περιφερειακή δηλαδή που υπάρχει και υπάρχει για τις 13 περιφέρειες τώρα πια υπάρχει 
και η εθνική στρατηγική. Για αυτή την εθνική στρατηγική θα πάρει το λόγο στη συνέχεια ο 
εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας ο κος Γυπάκης που είναι εδώ να μας 
ενημερώσει όλους για το πώς προχωράει, πού βρίσκεται και ποιες είναι οι άμεσες ενέργειες που 
γίνονται για να υλοποιηθεί. 

Εκείνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι για τις περιφερειακές στρατηγικές έχουμε ήδη σε επίπεδο 
χώρας 65 συναντήσεις που έχουν γίνει στη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης σε όλους 
τους τομείς, αγροδιατροφή, τουρισμό, υλικά, ενέργεια, περιβάλλον, ένδυση. Και από αυτές τις 
επιχειρηματικές ανακαλύψεις έχουν αρχίσει να ετοιμάζονται προσκλήσεις και κάποιες από αυτές 
τις προσκλήσεις έχουν βγει. 

Έχουμε ήδη μια πρόσκληση που έχει βγει στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος, υπάρχουν 
προσκλήσεις που έχουν ετοιμαστεί σε άλλες δυο περιφέρειες και είναι στη διαδικασία να εκδοθούν. 
Όλα αυτά βέβαια έχουν και τις δυσκολίες τους με την έννοια ότι οι περιφέρειες δεν είχαν μέχρι 
σήμερα ασχοληθεί με κομμάτι έρευνας τεχνολογίας. Ήταν ένας τομέας ο οποίος ήταν καθαρά σε 
κεντρικό επίπεδο. 

Αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει να αποκεντρώνεται. Βέβαια οι προσκλήσεις αυτές για να εκδοθούν 
θέλουν την υπογραφή του υπουργού επομένως γίνεται η πρόταση από την Περιφέρεια και η 
πρόσκληση βγαίνει από το Υπουργείο Οικονομίας. 

Σε όλες αυτές τις προσκλήσεις, το είπε και ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής, απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι να έχει δοθεί η έγκριση για το θέμα των κρατικών ενισχύσεων από την Ειδική 
Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων, μια υπηρεσία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, η οποία κοιτάει όλα 
τα θέματα των κρατικών ενισχύσεων. 

Εκείνο που πρέπει να πούμε επίσης για ενημέρωση είναι ότι έχει θεσμοθετηθεί το δίκτυο 
συντονισμού για τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης. Είναι ένα δίκτυο το οποίο έχει συσταθεί 
με την καθοδήγηση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.  Έχει συνεδριάσει ήδη 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 

Πρακτικά 2ης  Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης 24/10/2016 

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ Πρακτικά 2ης ΕπΠα 24-10-2016 (01) 13/59 

δυο φορές και θα συνεδριάσει πάλι ή μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου ή στην αρχή του 
καινούργιου χρόνου και περιλαμβάνει μέσα του η συζήτηση τα θέματα συντονισμού στα οποία 
αναφέρθηκε προηγουμένως ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής. 

Και τέλος να ενημερώσουμε και την Επιτροπή Παρακολούθησης ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
υπάρχει μια μορφή παρακολούθησης και όποιος θέλει να ενημερωθεί για τα θέματα της 
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης μπορεί να ανατρέξει στη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας 
έξυπνης εξειδίκευσης και από εκεί να ενημερωθεί για τα θέματα αυτά τα οποία τον ενδιαφέρουν. 

Νομίζω ότι καλό θα είναι τώρα κύριε Πρόεδρε να δώσουμε το λόγο στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας 
Τεχνολογίας να ενημερώσει για την εθνική στρατηγική και πως αυτή υλοποιείται, στον κ. Γυπάκη. 

Ευχαριστώ. 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Παρουσίαση της πορείας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 

 

Κος ΓΥΠΑΚΗΣ: 

Καλημέρα και από εμένα. Καταρχήν να ευχαριστήσω την Περιφέρεια για την πρόσκληση και να 
συγχαρώ και τα μέλη και τους συναδέλφους της Διαχειριστικής Αρχής για τη διοργάνωση σήμερα 
εδώ στη Φλώρινα. 

Είχα ετοιμάσει μια μικρή παρουσίαση αλλά θεωρώ για να μην χάσουμε πολύ χρόνο θα πω κάποια 
πραγματάκια έτσι σύντομα.  Αφορούν την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής έρευνας και 
καινοτομίας για την  έξυπνη εξειδίκευση.   

Όσον αφορά τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης αυτή στο πλαίσιο της εθνικής 
στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση πραγματοποιείται από τις 
πλατφόρμες οι οποίες λειτουργούν με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας 
της ΓΓΕΤ και είναι 8 τον αριθμό όσο είναι και οι τομείς προτεραιότητας της εθνικής στρατηγικής. 

Οι προτεραιότητες της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης η οποία εγκρίθηκε από την 
ελληνική Κυβέρνηση στις 4 Αυγούστου του ’15 περιέχει τα ευρήματα του πρώτου γύρου 
επιχειρηματικής ανακάλυψης που περιλαμβάνει την περίοδο του ’13-’15 και αυτή την περίοδο 
δηλαδή για το ’15-’16 ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος της διαδικασίας επιχειρηματικής 
ανακάλυψης κάτω από το συντονισμό των αντίστοιχων συμβουλευτικών ομάδων οι οποίες 
αποτελούνται από επιστήμονες με βαθιά γνώση του αντικειμένου της κάθε πλατφόρμας αλλά 
φυσικά συμμετέχοντες σε αυτές τις συμβουλευτικές ομάδες από τις επιχειρήσεις. 

Έχουμε φροντίσει ούτως ώστε οι συμβουλευτικές ομάδες να είναι περίπου 50% από ερευνητικού 
ακαδημαϊκούς φορείς και από επιχειρήσεις άρα το πρώτο input το οποίο παίρνουμε εμείς από 
αυτές τις ομάδες έχει γίνει μια πολύ καλή επεξεργασία στην αρχή και μετά σε ολομέλειες που 
γίνονται υπό το συντονισμό το δικό μας της  Γενικής Γραμματείας περνάει όλη αυτή η 
προτεραιοποίηση μέσα στην Ολομέλεια , βγαίνουν τα κείμενα σε διαβούλευση, παίρνουμε 
παρατηρήσεις από τη διαβούλευση και ολοκληρώνεται με αυτόν τον τρόπο η προτεραιοποίηση για 
κάθε θεματική περιοχή. 

Έχουν γίνει και οι 8 ολομέλειες δηλαδή και για τις 8 θεματικές. Οι εμπλεκόμενοι φορείς από αυτές 
τις ολομέλειες ήταν 854, 147 ανήκαν σε περιφέρειες και άλλους φορείς, διαδημοτικές επιχειρήσεις, 
ΟΤΑ, δήμοι κλπ. που έχουν έρθει.  280 επιχειρήσεις και γύρω στους 430 ερευνητικούς φορείς.  
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Τώρα, οι συμβουλευτικές ομάδες εργασίας συνεχίζουν αυτή τη στιγμή τη δουλειά τους 
εξειδικεύοντας περαιτέρω δράσεις που θα προκηρύξει η  Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας. Και επίσης προχωρούν σε διετή action plans.  Δηλαδή θα κάνουν ένα στρατηγικό 
πλάνο για την ερχόμενη διετία.  

Όσον αφορά τις προσκλήσεις και τις προδημοσιεύσεις έχουν γίνει αρκετές προσκλήσεις. Καταρχήν 
να πω το κομμάτι που αφορά τις ερευνητικές υποδομές όπου η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ έχει κάνει μια 
πρόσκληση η οποία λήγει τώρα στις 31/10 και αφορά τις 20 ερευνητικές υποδομές από τον εθνικό 
οδικό χάρη του ’14 που έχουν κληθεί δηλαδή οι φορείς των ερευνητικών υποδομών να υποβάλουν 
τεχνικά δελτία ούτως ώστε να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν.  

Υπάρχουν κάποιες ώριμες δράσεις και προδημοσιεύσεις, υπάρχει η προδημοσίευση μιας ενιαίας 
δράσης κρατικών ενισχύσεων που αυτή αφορά εθνικά, ακόμα και τις περιφέρειες, δηλαδή και τη 
δική σας και τους 8 θεματικούς τομείς με ένα συνολικό προϋπολογισμό 280 εκατομμύρια ευρώ.  

Ο πρώτος κύκλος θα ξεκινήσει με περίπου 126 εκατομμύρια ευρώ και το θεματικό περιεχόμενο της 
δράσης εξειδικεύεται μέσα από αυτή τη διαδικασία που σας είπα της επιχειρηματικής ανακάλυψης 
το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα. 

Η θεματική εξειδίκευση αφορά τον τομέα, την περιοχή της παρέμβασης και την προτεραιοποίηση.  
Υπάρχει μια άλλη δράση, στρατηγικές δράσεις ερευνητικών φορέων το νέο ΚΡΗΠΙΣ, η υλοποίησή 
της με 31 εκατομμύρια ευρώ. 

 4 προκηρύξεις διμερούς ερευνητικής και τεχνολογικής συνεργασίας της Ελλάδας με χώρες όπως η 
Κίνα, η Γερμανία, το Ισραήλ, η Ρωσία προϋπολογισμού 37 εκατομμυρίων ευρώ. Και υπάρχουν και 
ειδικές δράσεις που έχουν γίνει προδημοσιεύσεις, 3 ειδικές δράσεις, στους τομείς των 
υδατοκαλλιεργειών, των βιομηχανικών και προηγμένων λειτουργικών υλικών καθώς επίσης και του 
πολιτισμού συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατομμύρια ευρώ. 

Αναφορικά τώρα με την αιρεσιμότητα που έχουμε με τις ερευνητικές υποδομές αυτή τη στιγμή 
είναι σε εξέλιξη η αξιολόγηση μιας δεύτερης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία έληξε 
στις 28/7/16. Εκεί πέρα δώσαμε τη δυνατότητα σε τρεις τομείς που δεν υπήρχαν υποδομές στον 
εθνικό οδικό χάρτη και αυτός είναι ο τομέας αγροδιατροφής, οι μεταφορές και η εφοδιαστική 
αλυσίδα και ο τουρισμός καθώς επίσης και κάποιες που δεν επιλέχθηκαν από τον οδικό χάρτη, 
δηλαδή ήταν 13 υποδομές, 6 που κόπηκαν επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις της RIS και 
άλλες 7 που ήταν στη reserve list.  

Αυτή τη στιγμή λοιπόν αξιολογούνται 30 ερευνητικές υποδομές, ολοκληρώνεται η διαδικασία τέλος 
Οκτωβρίου και μετά θα γίνει μια οριζόντια επιτροπή η οποία θα αξιολογήσει αυτές όλες τις 
προτάσεις, θα γίνει δηλαδή ένα consensus αν έχουν συμβατότητα με την εθνική RIS και θα 
συμπληρωθεί μέσα στο Νοέμβριο και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία του ερευνητικού οδικού χάρτη 
ούτως ώστε και η αιρεσιμότητα η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή να αρθεί και να μπορούμε πλέον να 
προχωρήσουμε για υπόλοιπες δράσεις και προκηρύξεις στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Θέλατε κάτι κυρία Αρβανίτη;  Ναι.  

Κα ΑΡΒΑΝΙΤΗ: 

Ευχαριστώ πολύ. Θερμά να παρακαλέσουμε για τα θέματα του θεματικού στόχου 1 σε ότι αφορά 
ερευνητικές υποδομές να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας 
Κρατικών Ενισχύσεων. 
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Ευχαριστούμε πολύ.  

 

ΘΕΜΑ 4ο 

Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης του 
ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 

 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ: 

Μάλιστα. Συνεχίζουμε με την ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της στρατηγικής 
ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας ’14-’20. 

Θα γίνει η ενημέρωση από την Ειδική Υπηρεσία.  

 

Κα ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗ 

Καλημέρα σας. Οι δράσεις ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης είναι μεγάλης σημασίας για το 
επιχειρησιακό μας πρόγραμμα.  Και ως γνωστόν υπάρχουν δυο είδη βασικά για το δικό μας το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα.  Είναι τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που έχουν δράσεις από 
τους θεματικούς στόχους 2 έως 4 και 6 έως 9 προϋπολογισμού 41.500.000 ευρώ ενδεικτικού. 

Η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση που για προφανείς λόγους η περιφέρειά μας επέλεξε να 
αξιοποιήσει τις λίμνες και όλο το υδατικό δυναμικό της Περιφέρειας, θα περιέχει δράσεις από τους 
θεματικούς στόχους 2 έως 9 και ο προϋπολογισμός θα ανέρχεται περίπου στα 27.500.000 ευρώ. 

Και υπάρχει και μια πρόβλεψη για στήριξη των ΤΑΠΤΟΚ αλλά αυτό θα μελετηθεί στην πορεία θα 
μελετηθεί στην πορεία για να δούμε κατά πόσο θα χρειαστεί να στηρίξουμε και από το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα τις δράσεις του leader.  

Όσον αφορά τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης οι στόχοι τους προφανώς ήταν η 
αποκατάσταση του οικονομικού ιστού και της λειτουργίας μιας περιοχής σαν μοχλούς ανάπτυξης, η 
αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, η άμεση αντιμετώπιση κοινωνικών 
συνεπειών της κρίσης μέσω της αναζωογόνησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η προώθηση της 
σύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο αστικό περιβάλλον. 

Δεδομένου ότι η επιλογή της Περιφέρειας ήταν να μην ορίσει η ίδια τις περιοχές παρέμβασης αλλά 
να χρησιμοποιήσει το εργαλείο του από κάτω σχεδιασμού και να αφήσει τους φορείς να επιλέξουν 
μόνοι τους την περιοχή που θέλουν να παρέμβουν, επιλέξαμε τη διαδικασία των προσχεδίων και 
των τελικών σχεδίων. 

Σήμερα που μιλάμε έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της πρώτης φάσης. Να πούμε ότι καλέσαμε 
στην πρόσκληση όλα τα αστικά κέντρα που είχαν πληθυσμό πάνω από 10.000 βάσει της απογραφής 
του 2011 και για τα οποία στο Περιφερειακό χωροταξικό προβλεπόταν η ανάγκη για παρεμβάσεις 
στον αστικό τους ιστό.  

Με βάση αυτό το κριτήριο ήταν 5 οι δήμοι που μπορούσαν, τα αστικά κέντρα που μπορούσαν να 
υποβάλουν προτάσεις. Είμαστε στη χαρούμενη θέση να πούμε ότι ήρθαν και οι 5. Οι 4 όπως θα 
δείτε μετά ήρθαν, κατέβηκαν μόνοι τους, η Καστοριά επέλεξε να κάνει μια σύμπραξη με τοπικούς 
φορείς.  

Έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση.  
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Κος ……….: 

Όταν λέτε Καστοριά τι εννοείτε; 

 

Κα ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗ 

Είναι η πόλη της Καστοριάς.  Έπρεπε να είναι αστικό κέντρο με πληθυσμό πάνω από 10.000 στην 
απογραφή του ’11.  

Λόγω της Επιτροπής Παρακολούθησης πήγε λίγο πίσω η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αλλά η 
αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί.   Αμέσως μετά θα βγει η προκήρυξη των τελικών σχεδίων. Στόχος και 
υπολογισμός μας είναι μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του ’17 να αρχίσουν να βγαίνουν προσκλήσεις 
των έργων πια της στρατηγικής της κάθε αστικής αρχής, και φυσικά σε όλα τα στάδια η έμφαση 
είναι στην ενημέρωση των πολιτών, στη συμμετοχή τους και στην ενεργοποίηση των τοπικών 
δυνάμεων.  

Αυτή είναι η πρόσκληση που δημοσιεύσαμε, αυτές είναι οι προτάσεις που κατέβηκαν. Ο Δήμος 
Γρεβενών με ενδεικτικό, το τονίζω αυτό ενδεικτικό προϋπολογισμό 11.300.000 ευρώ.  Το εταιρικό 
σχήμα ΔΕΣΒΑ της πόλης Καστοριάς με 12.600.000 ευρώ, ο Δήμος Κοζάνης με 15.000.000 ευρώ, ο 
Δήμος Εορδαίας με 14.550.000 και ο Δήμος Φλώρινας με 13.120.000 ευρώ.  Αθροίζουν παραπάνω 
από τον προϋπολογισμό που είδατε, για αυτό τόνισα το ενδεικτικός. Κάποιες δράσεις για 
παράδειγμα που έχουν υποβληθεί δεν είναι επιλέξιμες από το επιχειρησιακό, αυτό θα πρέπει να 
γίνει μια αναπροσαρμογή των σχεδίων, η οποία θα γίνει στην επόμενη φάση και στα τελικά σχέδια.  

Τώρα όσον αφορά τη χωρική επένδυση της αξιοποίησης των λιμνών. Εδώ η Περιφέρεια είχε 
κατασταλάξει, ήθελε να αξιοποιήσει το υδατικό δυναμικό και ειδικά τις λίμνες της Περιφέρειας και 
για το λόγο αυτό ξεκίνησε αμέσως με τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών γιατί αποφάσισε ότι είναι 
κάτι πολύ σημαντικό, θα χρειαστεί βοήθεια από ειδικούς άρα μέσω της τεχνικής βοήθειας θα 
έχουμε ένα σύμβουλο εξειδικευμένο σε αυτά τα θέματα. 

Έχουν καταρτιστεί οι τεχνικές προδιαγραφές για την ανάθεση στο σύμβουλο το οποίο θα 
ολοκληρωθεί ίσως και εντός του μηνός με πρόβλεψη οι πρώτες προσκλήσεις να εκδοθούν το 2ο 
τρίμηνο του ’17.  

Και φυσικά σε όλο το σχεδιασμό πάλι ενημέρωση, συμμετοχή, ενεργοποίηση, είναι το τρίπτυχο που 
μας έρχεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάρτιση τέτοιου είδους σχεδίων, συμμετοχικές 
διαδικασίες και συλλογή των απόψεων των stake holders. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ευχαριστούμε και εμείς.  

 

ΘΕΜΑ 5ο  

Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ακολουθεί η παρουσίαση προόδου κάλυψης αιρεσιμοτήτων. Η κυρία Κωνσταντοπούλου απέναντι 
έχει το λόγο. 
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Κα ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: 

Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.  Θα ήθελα απλώς να σας πω δυο πράγματα για την ολοκληρωμένη 
χωρική ανάπτυξη σε επίπεδο εθνικό που βρισκόμαστε τώρα και τι έχει κάνει η υπηρεσία μας. 

Λοιπόν, τον Ιούλιο του 2015 η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης εξέδωσε 
την εγκύκλιο σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των ολοκληρωμένων χωρικών 
επενδύσεων ως εργαλείων ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
της περιόδου 2014-2020 την οποία αυτή εγκύκλιο ήρθε και συμπλήρωσε μετά ένας οδηγός που 
εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης τον Ιούνιο του 2016, ο οδηγός για τη διαχείριση 
και εφαρμογή των στρατηγικών ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης όπου γινόταν μια ανάλυση της 
διαδικασίας, της υποβολής και της αξιολόγησης των ΟΧΕ στο πλαίσιο οδηγιών και σχεδιασμού 
γενικότερα αυτής της στρατηγικής.  

Επίσης το Δεκέμβριο του 2015 συστάθηκε το εθνικό δίκτυο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ το οποίο είχε σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, την διάχυση καλών πρακτικών, την 
επεξεργασία προβλημάτων και την αντιμετώπισή τους στο συντονισμό ίσως των φορέων με στόχο 
βέβαια τη συνάφεια και τη συμπληρωματικότητα στο στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. 

Τώρα, πού βρισκόμαστε σήμερα.  Αρκετά επιχειρησιακά προγράμματα όπως ακούσαμε και ήδη 
έχουν δημοσιεύσει προσκλήσεις προς τις αστικές αρχές και τις οποίες τις καλούν είτε να 
διαμορφώσουν τις στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης μέσα στον αστικό ιστό, δηλαδή 
να εφαρμόσουν μια ΒΑΑ, μια βιώσιμη αστική ανάπτυξη.  Είτε στις υπόλοιπες περιοχές και έχω 
ενδεικτικά τη δυτική Ελλάδα, την κεντρική Μακεδονία, την Κρήτη. 

Οι διαδικασίες γενικά διαβούλευσης είναι συνεχείς και οι συνεργασίες είναι επιτυχημένες.  
Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ευχαριστούμε και εμείς.  Ο κος Ιακωβίδης θέλει να προσθέσει κάτι; 

Κος ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ: 

Το επόμενο θέμα είναι η ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία εκπλήρωσης 
των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων στο πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας στη συγκεκριμένη 
περίπτωση. 

Την εισήγηση θα την κάνει πάλι η Λίντα η Κωνσταντοπούλου.  Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι 
αυτή τη στιγμή εμείς θα σας κάνουμε μια ενημέρωση για το που βρισκόμαστε τώρα στην πρόοδο 
της εκπλήρωσης των αιρεσιμοτήτων.  

Θεωρούμε δεδομένο ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα τις έχουμε εκπληρώσει και τις υπόλοιπες, θα 
έχουμε εκπληρώσει τις εκκρεμότητες που έχουμε μέχρι στιγμής και είμαστε έτοιμοι να 
απαντήσουμε και πιο εμπεριστατωμένα σε όποια απορία έχει κάποιος ή σε ότι θέλει να ρωτήσει 
γιατί όπως καταλαβαίνετε η ενημέρωση είναι λίγο περιληπτική, λίγο σύντομη. Αλλά όποιος θέλει 
οτιδήποτε επιπλέον να τον ενημερώσουμε, να απαντήσουμε στις ερωτήσεις. 

Κα ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: 

Ωραία, ευχαριστώ και πάλι.  Λοιπόν, εδώ βλέπετε την αποτύπωση της κατάστασης (διακοπή), είναι 
ουσιαστικά η κατάσταση που βρισκόμαστε, από πού ξεκινάμε τόσο για τις θεματικές όσο και για τις 
γενικές αιρεσιμότητες. Και οι κόκκινοι αριθμοί αντιπροσωπεύουν την κατάσταση όπως είναι 
σήμερα.  Βλέπετε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και ειδικότερα στις θεματικές 
αιρεσιμότητες. 
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Για την αιρεσιμότητα 1, ξεκινάω με τις θεματικές, για την 1.1 έχει ήδη εκπληρωθεί, έχει 
ολοκληρωθεί ο μηχανισμός παρακολούθησης, δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω πράγματα.  

Για την αιρεσιμότητα 1.2 μας είπε αναλυτικά ο κος Γυπάκης που βρισκόμαστε, οπότε η νέα 
ημερομηνία είναι η 30η του Νοέμβρη όπου θα γίνουν ενδιάμεσα η αξιολόγηση των 30 προτάσεων 
ερευνητικών υποδομών και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τότε σύμφωνα με την ΓΓΕΤ. 

Για τη 2.1, για την ψηφιακή ανάπτυξη έχουμε ημερομηνία καταληκτική, νέα ημερομηνία στο τέλος 
του Οκτώβρη, είμαστε σε καλό δρόμο γιατί έχει σταλεί το σχέδιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
πιστεύουμε ότι θα εκπληρωθεί εντός της ημερομηνίας. 

Για την αποδοτικότητα της χρήσης της ενέργειας εκπονούνται οι 3 εκθέσεις για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και γραφεία, η έκθεση για τις μονοκατοικίες έχει 
ολοκληρωθεί. Και με βάση τα αποτελέσματα αυτών των τριών εκθέσεων θα αποφασιστεί η 
τροποποίηση του ΚΕΝΑΚ. 

Για τους υδατικούς πόρους τώρα, 6.1.  Έχουμε νέα ημερομηνία το τέλος του χρόνου. Έχει 
ολοκληρωθεί η διαβούλευση επί του σχεδίου της ΚΥΑ και αναμένεται η υπογραφή της.  Και για τα 
σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής οι απαιτήσεις του κριτηρίου θα ικανοποιηθούν με το έργο 
αυτεπιστασίας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. 

Για τον τομέα των αποβλήτων οι 13 φάκελοι ΠΕΣΔΑ έχουν υποβληθεί στο ΥΠΕΝ, ημερομηνία 
καταληκτική έχουμε την 30η Νοεμβρίου. Και όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 
με την ίδια ημερομηνία η εκπλήρωση αυτού του κριτηρίου θα ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα του 
ΠΕΣΔΑ.  

Για τις μεταφορές, το 7.1, είναι πλήρως ολοκληρωμένη αυτή η αιρεσιμότητα οπότε είμαστε 
καλυμμένοι.  Για τις αιρεσιμότητες 8.1 για τις πολιτικές στην αγορά εργασίας και για την 
αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα έχουν εκπληρωθεί, ήμασταν σύμφωνοι με το σχέδιο δράσης, 
δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω.  

Για την προσαρμογή των εργαζομένων επιχειρήσεων και επιχειρηματιών στην αλλαγή, 8.5, έχουμε 
νέα ημερομηνία το τέλος του χρόνου και οι υπηρεσίες ήδη επεξεργάζονται τα σχόλια της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα οποία υπεβλήθησαν σε εμάς τον προηγούμενο μήνα, τον Σεπτέμβριο του 
’16.  

Για το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο για τη μείωση της φτώχειας δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Εξάλλου 
η ΠΕΣ και της Δυτικής Μακεδονίας έχει αναρτηθεί σχεδόν ένα χρόνο τώρα.   

Για το εθνικό πλαίσιο πολιτικής για την υγεία έχουμε ημερομηνία τέλος του χρόνου αλλά 
βρισκόμαστε ήδη στη φάση αποστολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της στρατηγικής για την υγεία για 
να καλύψουμε αυτή την αιρεσιμότητα οπότε θα είμαστε εντός πλαισίου και απαιτήσεων.  

Και για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου έχουμε εκπληρώσει την αιρεσιμότητα, είμαστε 
εντάξει.  Το ίδιο ισχύει και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και για την επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση και ολοκληρώνουμε έτσι τις θεματικές αιρεσιμότητες. 

Τώρα, για τις γενικές αιρεσιμότητες οι εκκρεμότητες 4 και 7, για τις δημόσιες συμβάσεις έχουμε νέα 
ημερομηνία στο τέλος του χρόνου για την υλοποίηση δράσεων του action plan όσον αφορά το 
δεύτερο κριτήριο.  Και πιστεύουμε ότι θα είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος. 

Για τα στατιστικά συστήματα εκκρεμούν θέματα στατιστικής επικύρωσης των δεικτών, η 
προσαρμογή στη διεργασία συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, η κάλυψη ελλείψεων στους 
δείκτες αποτελέσματος όπου εδώ η Δυτική Μακεδονία δεν έχει πρόβλημα απλά το αναφέρω γενικά 
που βρισκόμαστε. 
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Και η διαμόρφωση πλαισίου συλλογής δεδομένων για τις αξιολογήσεις των επιπτώσεων. Και 
σχετικά με την αιρεσιμότητα 7 θα σας πει παραπάνω πράγματα σε σχέση με την ΕΥΣΕΚΤ ο 
προϊστάμενος κύριος Κύρκογλου. 

Ευχαριστώ.  

Κος ΚΥΡΚΟΓΛΟΥ: 

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τη συνάδελφο που με αναβάθμισε κιόλας, είμαι 
προϊστάμενος μονάδος όχι της υπηρεσίας. Είμαι ο Χρήστος ο Κύρκογλου από την Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισμού και Παρακολούθησης των δράσεων του Κοινωνικού Ευρωπαϊκού Ταμείου της Εθνικής 
Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας. 

Πολύ περιληπτικά θα σας αναφέρω ενέργειες που έχουν γίνει από την  υπηρεσία μας σε δυο 
θέματα σε σχέση με τη γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα 7. Η μια έχει να κάνει με τις 
διορθώσεις και την ομογενοποίηση των δεικτών και η δεύτερη εργασία σχετικά με την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με τους κοινούς δείκτες ΕΚΤ στα ΠΕΠ, δηλαδή τους 
δείκτες microdata για όσους γνωρίζουν. 

Σχετικά με την πρώτη εργασία, η υπηρεσία μας έχει ολοκληρώσει ένα σχέδιο διορθώσεων και 
ομογενοποίησης δεικτών. Έχει αποσταλεί αυτό στις διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων στις 9 Σεπτεμβρίου ώστε να ακολουθήσει η υπηρεσιακή 
διαβούλευση.  

Η εργασία αυτή συνίσταται στο να περιλαμβάνει διορθώσεις, τεχνικές διορθώσεις αλλά και 
προτάσεις αντικατάστασης δεικτών. Βασίζεται στη μέχρι τώρα εξειδίκευση των δράσεων. Έχει 
επικοινωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία έχει απαντήσει εγγράφως ότι περιμένει 
αναλυτικό σχέδιο διορθώσεων.  

Έτσι λοιπόν μετά την ολοκλήρωση των επιτροπών παρακολούθησης που είναι σε εξέλιξη αυτό το 
μήνα, θα συνεχίσει αυτή η συνεργασία μεταξύ της υπηρεσίας μας, των συναρμόδιων υπηρεσιών της 
ΕΑΣ και των διαχειριστικών αρχών των ΠΕΠ ώστε να καταλήξουμε στις αλλαγές αυτές και να 
υποβληθεί το σχέδιο δράσης στο πλαίσιο της αιρεσιμότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Σημειώνω επίσης ότι η υπηρεσία μας έχει συντονίσει το θέμα των δεικτών στις προσκλήσεις του ΕΚΤ 
που έχουν μέχρι τώρα εκπονηθεί στα πλαίσια των ΠΕΠ με το να εισάγονται επιπλέον δείκτες πέραν 
των επιχειρησιακών όπου έχει κριθεί αυτό αναγκαίο. 

Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για 
την παρακολούθηση των λεγόμενων κοινών δεικτών. Εκεί σε συνεργασία με μια άλλη υπηρεσία της 
ΕΑΣ την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
χαρακτήρα (πρόβλημα ήχου) ο νόμος 4403/2016  ο οποίος περιλαμβάνει διάφορες ρυθμίσεις.   

Οι πιο βασικές έχουν να κάνουν με προβλέψεις σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο έχει να κάνει με 
τον ορισμό του υπεύθυνου επεξεργασίας. Προβλέπει ο νόμος δηλαδή ότι ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας όλων των δεδομένων ή το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και προς 
αυτό θα εκδοθεί μια και μόνη άδεια τήρησης και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων από την Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Άρα λοιπόν αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλοι όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση ή αξιολόγηση 
πράξεων ή διαχειριστικές αρχές ή δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υπόκεινται της διαδικασίας που 
προβλέπει ο νόμος των προσωπικών δεδομένων, ο 2472/97.  Άρα λοιπόν είναι πολύ πιο ευέλικτες οι 
διαδικασίες και είναι ευνόητη η μείωση της γραφειοκρατίας στις διαδικασίες που προβλέπονται. 

Το δεύτερο επίπεδο που περιλαμβάνει ο νόμος ο 4403/2016 έχει να κάνει με τη μη υποχρεωτική 
συγκατάθεση των υποκειμένων, των ωφελούμενων δηλαδή στη λήψη των στοιχείων που 
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απαιτούνται για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Έτσι λοιπόν είναι υποχρεωτική η 
λήψη των διαφόρων στοιχείων που απαιτούνται για τη συμπλήρωση δεικτών και διασφαλίζεται ότι 
θα έχουν καλό υπόβαθρο σε δεδομένα για να μπορέσουν να συμπληρωθούν. 

Και το τρίτο επίπεδο είναι ότι στους σκοπούς της συλλογής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
ονοματίζονται ξεκάθαρα η παρακολούθηση και η αξιολόγηση. Έτσι λοιπόν και στα θέματα της 
αξιολόγησης οι αξιολογητές θα έχουν πρόσβαση στα διάφορα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να 
ολοκληρωθούν απρόσκοπτα οι αξιολογήσεις που προβλέπονται και που είναι και ένα θέμα στη 
σημερινή ημερήσια διάταξη, οι αξιολογήσεις. 

Τέλος προγραμματίζουμε και ένα σεμινάριο τον επόμενο μήνα με την εμπλοκή των υπηρεσιών και 
κυρίως των διαχειριστικών αρχών ώστε να ενημερωθούν όλοι για τις υποχρεώσεις για τα στοιχεία 
προσωπικών δεδομένων για τους ωφελούμενους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.  

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Μάρα από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού.  

Κα ΜΑΡΑ: 

Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.  Εκ μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού σας ευχαριστούμε για 
την πρόσκληση και για τη φιλοξενία στην όμορφη Φλώρινα. 

Το πρώτο επίπεδο είναι να διασφαλίσουμε το κλείσιμο της περιόδου δημοσιονομικά της περιόδου 
07-13 και για αυτό κατευθύνουμε τις ενέργειές μας σε τρία επίπεδα. Θέλουμε να απορροφήσουμε 
καταρχήν το 100% της οικονομικής συνδρομής, δεν θέλουμε να χάσουμε πόρους. 

Το δεύτερο είναι να ελαχιστοποιήσουμε την επιβάρυνση του.   

Για τις πολύ συντονισμένες προσπάθειες που κατέβαλαν να μειώσουν κατά 7 και πλέον 
εκατομμύρια την αρχική πρόβλεψη και από 13 να το κατεβάσουμε στα 5, αυτή η εξοικονόμηση 
πόρων μας έδωσε μεγάλο περιθώριο αναπνοής στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. 

Και το τρίτο πεδίο που είναι η εμπρόθεσμη και επιτυχής υποβολή εγγράφων κλεισίματος του 
επιχειρησιακού προγράμματος.  Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει διάφορες ενέργειες από 
όλες τις υπηρεσίες της ΕΑΣ και αντιλαμβανόμαστε ότι όλες οι υπηρεσίες έχουν ένα τεράστιο φόρτο 
διοικητικό, θέλουμε να τους ελαφρύνουμε και να τους υποστηρίξουμε προς αυτό οπότε συστήθηκε 
με πρωτοβουλία των τελικών δικαιούχων να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και σε 
συνεργασία με την ΑΕ έχει ενεργοποιηθεί και συνεχίζει να ενεργοποιείται κάθε φορά που 
απαιτείται και μας ζητείται χωριστή ομάδα υποστήριξης των τελικών δικαιούχων ούτως ώστε και 
εμείς να συνδράμουμε στην ελάφρυνση του Διοικητικού φόρτου είτε με κατευθύνσεις είτε και με 
προσωπική συμβολή.  

Το δεύτερο επίπεδο, το δεύτερο πεδίο μάχης που έχουμε είναι να επιτύχουμε το δημοσιονομικό 
στόχο του ’16.  Γνωρίζουμε όλοι ότι στην προγραμματική περίοδο ’14-’20 οι στόχοι μας είναι υψηλοί 
(1,2 δις. € περίπου) και λογοδοτούμε κάθε έτος κλείνοντας τους λογαριασμούς μας. 

Ως προς αυτό είναι 4 τα πεδία που προσπαθούμε να κατευθύνουμε τις δυνάμεις μας.  Το πρώτο 
είναι να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητας της πρόσθετης προχρηματοδότησης του 7%, αναλύθηκε 
από τους προηγούμενους ομιλητές για να διευκολυνθεί η ρευστότητα στην υλοποίηση των 
προγραμμάτων.  Εκτιμούμε ότι παρά τις δυσκολίες και με το συντονισμό των ενεργειών που έχουν 
αναληφθεί και σε πολιτικό επίπεδο θα επιτευχτεί εδώ για την Περιφέρεια και για το πρόγραμμα, 
δεν θα χάσουμε και αυτό το εργαλείο και είμαστε εξαιρετικά αισιόδοξοι. 
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Επίσης κεντρικός μας στόχος ήταν και παραμένει η μεγιστοποίηση των δαπανών και επειδή αυτές 
μεταφράζονται σε εισροές κοινοτικών πόρων για τη χώρα.  Και εδώ θέλω να πω, να μιλήσω  για το 
’17 την επόμενη χρονιά για πρώτη φορά πρέπει να λογοδοτήσουμε για το ν+3 και αυτό εμείς 
εκτιμούμε ότι θα το πιάσουμε όπως πιάναμε και πρωτύτερα το ν+2 διότι έχουμε έρθει σε 
συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.  

Και για πρώτη φορά το 2018 θα αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της αξιολόγησης επί δεικτών πια, 
ενός πλαισίου δεικτών που πρέπει να (πρόβλημα ήχου) τόσο σε φυσικό όσο και σε οικονομικό 
αντικείμενο. Αυτό νομίζω είναι το κύριο σημείο που θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πλέον 
εκφεύγουμε από τη μονοδιάστατη ερμηνεία της οικονομικής επίτευξης και αυτό το πλαίσιο δεικτών 
είναι αρκετά απαιτητικό και θα μας απασχολήσει.  

Οι επόμενες κρίσιμες ημερομηνίες είναι αυτές που φαίνονται στη διαφάνεια πίσω μου. Τέλος του 
μήνα θέλουμε να έχουμε όλων τη συνδρομή σας, όσοι από εδώ εμπλέκεστε ως τελικοί δικαιούχοι.  

Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο όλοι αντιλαμβανόμαστε το τιτάνιο έργο και ο διοικητικός 
φόρτος που απαιτείται.  Και εδώ σας θέλουμε αρωγούς διότι επί αυτού θα βαθμολογηθούμε. 

Στις 13 Ιανουαρίου προγραμματίζουμε να έχουμε την τελική έκθεση υλοποίησης στα χέρια μας. Σε 
δεύτερο στάδιο να περάσει από την έγκριση το Φεβρουάριο της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
προγράμματος και το Μάρτιο του ’17 πλέον να είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε την τελική έκθεση 
στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ευχαριστούμε και εμείς κυρία Μάρα.   

 

ΘΕΜΑ 6ο 

Ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Σχεδίου 
Αξιολόγησης του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Επόμενες ενέργειες 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Συνεχίζουμε με την ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του σχεδίου αξιολόγησης του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας ’14-’20 και για τις επόμενες ενέργειες από 
την Ειδική Υπηρεσία. 

Κα ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗ 

Η παρουσίαση ήταν να γίνει από τον Προϊστάμενο τον κ. Ηλία Μουρατίδη αλλά είχε μια πολύ 
σημαντική προσωπική υποχρέωση και δεν μπορεί να παραστεί. Θα προσπαθήσω να τον 
αντικαταστήσω. 

Σχέδιο αξιολόγησης.  Πολύ σημαντικό στη νέα προγραμματική περίοδο. Προβλέπεται από τον γενικό 
κανονισμό ΕΔΕΤ και συγκεκριμένα από τα άρθρα 54, 57.  Από τον κανονισμό 1301/13 του ΕΤΠΑ, 
1304 του ΕΚΤ και για την κατάρτιση του σχεδίου αξιολόγησης υπήρξε πολύ background εργασία, 
οδηγίες-κατευθύνσεις της ΕΥΣΑ την οποία και ευχαριστούμε.  (πρόβλημα ήχου) 

Με συναντήσεις όπου έγινε ανταλλαγή απόψεων γνώσεων και συντονισμός. Έγινε ένα πρόγραμμα 
κατάρτισης το Φεβρουάριο του ’16 για το σχεδιασμό για την ανάθεση αξιολογήσεων.  Και επίσης 
είχαμε ένα σχολιασμό επί του σχεδίου της περιφέρειάς μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον 12ο/15 
τα οποία σχόλια ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο του σχεδίου αξιολόγησης.  
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Η παροχή αξιόπιστης και τεκμηριωμένης πληροφορίας στην υπηρεσία μας αλλά και αντίστοιχα στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης για παράδειγμα.  Διαμόρφωση ενός πλαισίου για το σχεδιασμό 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.  Διασφάλιση πηγής αναγκαίων εισροών και κατάρτιση των ετήσιων 
εκθέσεων υλοποίησης. Η διευκόλυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύνθεση των ευρημάτων από τα 
διαφορετικά κράτη-μέλη και στην επικοινωνία των διαθέσιμων στοιχείων. 

Και η διασφάλιση πρόβλεψης κατάλληλων πόρων για την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων. Έχουμε 
δυο είδη, οι αξιολογήσεις εφαρμογής και οι αξιολογήσεις επιπτώσεων. Οι αξιολογήσεις εφαρμογής 
εστιάζουν στην εφαρμογή του προγράμματος, συνεισφέρουν στη βελτίωση του προγράμματος. Ενώ 
οι αξιολογήσεις των επιπτώσεων στοχεύουν στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων των 
παρεμβάσεων, εστιάζουν στην επίτευξη των στόχων του κάθε άξονα προτεραιότητας. 

Όσον αφορά τώρα το σχέδιο της Δυτικής Μακεδονίας.  

Έχουμε τρεις θεματικές αξιολογήσεις της στρατηγικής,  που όμως δεν θα γίνουν όλα από την ΕΥΔΕΠ, 
οι 8 θα γίνουν από την ΕΥΔΕΠ και οι 4 είναι οριζόντιες.  

Έχουμε έναν πίνακα στα κείμενα της Επιτροπής Παρακολούθησης που έχουν αναρτηθεί ήδη στην 
ιστοσελίδα μας, υπάρχει πλήρης κατάλογος με πολύ περισσότερα στοιχεία για κάθε αξιολόγηση.  

Εδώ βλέπουμε και κάποιες ενδεικτικές ημερομηνίες ολοκλήρωσης.  

Και έχουμε και 12 θεματικές. Εδώ να κάνουμε μια σημείωση ότι η αξιολόγηση με το νούμερο 7 που 
βλέπετε για την ειδική αγωγή είναι μια οριζόντια αξιολόγηση.  

Κόστος 405.000 ευρώ εκ των οποίων 339.000 από το ΕΤΠΑ και 66 από ΕΚΤ. 

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ευχαριστούμε και εμείς.  

Κος ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ: 

Κύριε Πρόεδρε, μια στιγμή η κυρία Κωνσταντοπούλου θέλει δυο πραγματάκια να πει για το σχέδιο 
αξιολόγησης, εκείνο που οπωσδήποτε πρέπει να ξέρουμε όλοι είναι ότι θα πρέπει να εγκρίνουμε 
σήμερα το σχέδιο αξιολόγησης.  Είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρουμε και θα πρέπει να το 
εγκρίνουμε.  Και η κυρία Κωνσταντοπούλου μια μικρή ενημέρωση να κάνει. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Βεβαίως, κυρία Κωνσταντοπούλου. 

Κα ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: 

Ευχαριστώ πολύ.  Θέλω να πω ότι το σχέδιο αξιολόγησης της Δυτικής Μακεδονίας ήταν ένα από τα 
καλύτερα που υποβλήθηκαν, ήταν πάρα πολύ καλή δουλειά και  υπήρξε πάρα πολύ καλή 
συνεργασία της υπηρεσίας μας με την Περιφέρεια και σας ευχαριστούμε πολύ. 

Επιπλέον θέλω να πω ότι η υπηρεσία μας μαζί με την ΕΥΣΕΚΤ συνεχίζουν να υποστηρίζουν τις 
διαχειριστικές αρχές προκειμένου να έχουμε αξιολογήσεις που υποστηρίζουν τα επιχειρησιακά 
προγράμματα και ότι έχει αποφασιστεί να γίνει ένα εθνικό σχέδιο αξιολόγησης σε συνεργασία 
αυτών των δύο υπηρεσιών το οποίο θα αφορά αξιολογήσεις και θέματα στρατηγικού χαρακτήρα σε 
εθνικό επίπεδο. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Ευχαριστούμε και εμείς.   

 

ΘΕΜΑ 7ο  

Κρατικές ενισχύσεις 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ακολουθεί το θέμα των κρατικών ενισχύσεων. Να δώσω το λόγο στην κυρία Αρβανίτη Νατάσσα. 

Κα ΑΡΒΑΝΙΤΗ: 

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση σε αυτό το  πάρα πολύ όμορφο 
μέρος και μας δόθηκε η ευκαιρία να το δούμε και από κοντά. 

Ποια είναι η ΕΥΚΕ που αναφέρεται τόσο συχνά.  Είναι η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων η 
οποία συστάθηκε τον Αύγουστο του 2015 για να καλύψει σχετική αιρεσιμότητα. Λειτουργεί ως 
αποκεντρωμένη μονάδα κρατικών ενισχύσεων για το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και είναι ο κεντρικός διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος κρατικών 
ενισχύσεων και του πληροφοριακού συστήματος σώρευσης κρατικών ενισχύσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό έχει διαμορφώσει πρότυπες ροές και πρότυπα έντυπα για όλες τις μορφές 
δράσεων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων τα οποία και έχει κάνει διαθέσιμα μέσω του διαύλου.  

Εδώ θα θέλαμε να παρακαλέσουμε τη διαχειριστική αρχή να κοιτάξει λίγο τον 
χρονοπρογραμματισμό των προσκλήσεων γιατί μέσα στο επόμενο εξάμηνο αναμένεται ένας 
τεράστιος όγκος δράσεων οπότε καλό θα ήταν και να μην πέσουν όλα μαζί ώστε να μπορέσουμε και 
εμείς να τα δούμε έτσι όπως πρέπει αλλά και να διευκολύνουμε και τους επενδυτές δεδομένου ότι 
σε πολλές δράσεις οι επενδυτές θα ήθελαν να υποβάλουν προτάσεις οπότε καλό θα είναι να μην 
έχουν ταυτόχρονα ομοειδείς δράσεις. 

Σε ότι αφορά τη RIS η ΕΥΚΕ έχει εκδώσει οδηγό με θέμα κρατικές ενισχύσεις και RIS 3.  Καθώς και 
ειδικό έγγραφο με θέμα κρατικές ενισχύσεις, δημόσια χρηματοδότηση ερευνητικών οργανισμών 
και ερευνητικών υποδομών.  Επειδή είναι ένα λίγο δύσκολο και περίεργο θέμα έχει κάνει 
εκπαιδευτικά σεμινάρια με έμφαση στη RIS  η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ήταν από τις πρώτες 
που έλαβε μέρος στην εκπαίδευση αυτή. 

Σε ότι αφορά τις υποδομές και τις κρατικές ενισχύσεις καλό θα είναι να θυμόμαστε ότι οι κρατικές 
ενισχύσεις δεν αφορούν μόνο επιχειρηματικότητα.  Στο πλαίσιο λοιπόν ελέγχου της 
χρηματοδότησης μιας υποδομής πρέπει να κοιτάμε εάν η υποδομή, η χρηματοδότηση της 
υποδομής αυτής εμπίπτει στους κανόνες του ανταγωνισμού, δηλαδή αν ενέχει στοιχεία κρατικής 
ενίσχυσης και προκειμένου να λάβει χώρα η ενίσχυση πρέπει αυτή η χρηματοδότηση να καταστεί 
συμβιβάσιμη με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. 

Τι εννοούμε με αυτό.  Εννοούμε ότι η οποιαδήποτε χρηματοδότηση πρέπει να περιγράφει σαφώς το 
πλαίσιο βάσει της οποίες ενισχύεται.  Δηλαδή πρέπει να περιγράφει βάσει ποιου κανονισμού 
δίδεται η ενίσχυση.  

Οι κανονισμοί των κρατικών ενισχύσεων είναι δυο.  Σε ότι αφορά την επιχειρηματικότητα και τις 
υποδομές είναι ο γενικός απαλλακτικός και ο de minimis.  Τα θέματα της αγροτικής ανάπτυξης 
έχουν αντίστοιχα δυο δικούς τους κανονισμούς, τον απαλλακτικό για τα αγροτικά και τον de 
minimis για τα αγροτικά. 
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Δίνουμε ιδιαίτερα σημασία στις ερευνητικές υποδομές.  Και επειδή δεν είναι πολύ εύκολο να 
αποφαινόμαστε με σαφήνεια για το αν υπάρχει θέμα κρατικής ενίσχυσης σε επίπεδο εξειδίκευσης 
αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε και σε επίπεδο πράξης και πολλές φορές και σε επίπεδο πρόσκλησης 
ώστε να ελέγχουμε τα θέματα αυτά. 

Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, ευχαριστούμε πολύ και πάλι. 

Κος ……….: 

Θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτά τα οποία είπε η κυρία Αρβανίτη ότι σε ότι αφορά τη δράση των 
ερευνητικών υποδομών που έχει προκηρύξει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ακολουθήσαμε τις 
οδηγίες της εγκυκλίου της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων, άρα έχουμε διερευνήσει και 
ειδικά στο κομμάτι, την παράγραφο που αφορά τις ερευνητικές υποδομές την οποία καταστήσαμε 
με μεγάλη σαφήνεια απαιτητή από τον τελικό δικαιούχο της πράξης το ΕΚΕΤΑ, το Εθνικό Κέντρο 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.  

Θέλω να τονίσω ότι όλες οι εγκύκλιοι και όλες οι κατευθύνσεις της Ειδικής Υπηρεσίας είναι προς τη 
σωστή κατεύθυνση. Καταλαβαίνουμε το φόρτο και ζητάμε τη βοήθειά σας διότι τουλάχιστον στις 
πρώτες φάσεις των προκηρύξεων χρειαζόμαστε τη συνεργασία και τη γνώση σας. 

Ευχαριστούμε πολύ.  

 

ΘΕΜΑ 8ο 

Ενημέρωση για την υλοποίηση της στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΕΠ 
Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 

 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ 

Πάμε τώρα στην τελευταία παρουσίαση του δεύτερου και  του κύριου μέρους της 2ης Επιτροπής που 
είναι η ενημέρωση για την πορεία υλοποίηση της στρατηγικής για την πληροφόρηση και 
επικοινωνία του επιχειρησιακού προγράμματος.  

Κα ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΑ 

Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα μας δώσετε τρία λεπτά χρόνο ακόμη για να παρουσιάσουμε τη 
στρατηγική επικοινωνίας και πληροφόρησης του προγράμματος. 

Η στρατηγική επικοινωνίας λοιπόν, όλες οι ενέργειες που γίνονται πληροφόρησης και επικοινωνίας 
υλοποιούνται σε εφαρμογή της στρατηγικής όπως ακριβώς εγκρίθηκε κατά την προηγούμενη 
συνεδρίαση, την 1η δηλαδή της Επιτροπής Παρακολούθησης.  

Βασικοί στόχοι της επικοινωνίας όπως όλοι γνωρίζετε η ανάδειξη του ρόλου της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων και των ωφελουμένων για τις προτεραιότητες 
αλλά και τις δυνατότητες τις οποίες δίνονται μέσα από πρόγραμμα και η δημοσιοποίηση στους 
πολίτες της Ένωσης όλων των επιτευγμάτων τα οποία γίνονται χάρη στα ταμεία και γενικώς στο 
ρόλο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Μέσα στο 2015 τον προηγούμενο χρόνο πραγματοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις, 25 με 220 
συμμετέχοντες με βασικότερες την εκδήλωση παρουσίασης της εξειδίκευσης του νέου ΠΕΠ Δυτικής 
Μακεδονίας η οποία έγινε το Μάιο του ’15.  Ημερίδα με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με 
αναπηρία με θέμα την τεχνική υποστήριξη για την ένταξη στοχευμένων δράσεων για τα ΑΜεΑ στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  Και θεματικές ημερίδες εργασίας 
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για την εξειδίκευση των δράσεων των κλάδων της γούνας, της οινοποιίας και της αγροδιατροφής οι 
οποίες έγιναν σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.   

Παρουσιάστηκαν τα έργα σε briefing, σε ενημερωτικά φυλλάδια, έγινε η αποστολή των 
ενημερωτικών δελτίων, λειτούργησε το info point μας, το call center το οποίο δέχεται 
τηλεφωνήματα τα οποία εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες αλλά έγιναν και επιτόπιες επισκέψεις 
και βασικό μας εργαλείο αποτέλεσε και αποτελεί η ιστοσελίδα wwwpepdim.gr στην οποία 
παρουσιάζονται άμεσα όλες οι νέες προσκλήσεις, οι εντάξεις αλλά και οι πληροφορίες τις οποίες 
πρέπει να έχουν οι δικαιούχοι σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους.  

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων για τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος καθώς επίσης και σε λεπτομέρειες κατάλληλης και 
έγκαιρης προετοιμασίας για την υποβολή των προτάσεων στις σχετικές προσκλήσεις για 
χρηματοδότηση. 

Μέσα στο 2016 πραγματοποιήθηκαν περίπου 85 συναντήσεις εργασίας με πάνω από 460 
συμμετέχοντες. Σε αυτή τη φάση, σας ζητώ συγνώμη αλλά πρέπει να ζητήσουμε λίγη βοήθεια 
απέξω.  Είναι ζωντανή η διαδικασία έχει και αυτά τα στοιχεία. 

Συνεχής λοιπόν ενημέρωση σε αυτή τη φάση γίνεται.  Αυτό που μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση 
είναι η συνεχής ενημέρωση των δικαιούχων, δηλαδή σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε με τεχνικές 
συναντήσεις, με τηλεφωνικές επικοινωνίες οι οποίες γίνονται και είναι πάρα πολλές προς τα 
στελέχη της υπηρεσίας και οι διαρκείς κατευθύνσεις και αναλύσεις θεμάτων τα οποία προκύπτουν 
προκειμένου να είναι οι δικαιούχοι έτοιμοι σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις και τις διαδικασίες. 

Επίσης πραγματοποιήθηκαν ενδεικτικά ενημερωτικές συναντήσεις στους τομείς των κοινωνικών 
δομών, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης το κομμάτι της κοινωνικής συνοχής και των κοινωνικών 
δομών είναι κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα καθώς επίσης και των επιχειρησιακών σχεδίων 
στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.   

Σχεδιάστηκε, αναδιαμορφώθηκε το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου και προσαρμόστηκε στις 
απαιτήσεις πληροφόρησης για το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2014-2020 και ιδιαίτερα σε διακριτή 
ενότητα δημιουργήθηκε και αναρτήθηκε βοηθητικό υποστηρικτικό υλικό για τη διευκόλυνση των 
δικαιούχων των πράξεων των έργων του επιχειρησιακού προγράμματος προκειμένου να μπορούν 
να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους ως προς την επικοινωνία και την πληροφόρηση, κάτι που είναι 
πολύ βασικό. 

Τώρα, μέχρι το τέλος του 2016 συνοπτικά προβλέπουμε να υλοποιήσουμε ενέργειες πληροφόρησης 
και επικοινωνίας οι οποίες έχουν να κάνουν με την παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού, με τη 
διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για τους δικαιούχους, με τον επανασχεδιασμό της 
ιστοσελίδας της υπηρεσίας έτσι ώστε να ανταποκρίνεται και σε όσα προβλέπονται για τα άτομα με 
αναπηρία και σε ότι προβλέπεται σχετικά με τις υποχρεώσεις που έχουμε αλλά και να 
προχωρήσουμε στην παραγωγή διαφημιστικού υλικού, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά μηνύματα, 
διαδικτυακά και να προχωρήσουμε μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου και στις αρχές του καινούργιου 
χρόνου στη διαφημιστική προβολή στα μέσα ενημέρωσης για να πετύχουμε όλους αυτούς τους 
στόχους οι οποίοι προαναφέρθηκαν. 

Αυτά τα ολίγα συνοπτικά, στη διάθεσή σας για οτιδήποτε άλλο υπάρχει.  Σας ευχαριστώ.  

Κα ……….: 

Ευχαριστώ πολύ. Θέλω απλά να πω δυο λόγια για την πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας 
Europe in my Region που διοργανώθηκε το 2016 με ιδιαίτερη επιτυχία. Έλαβαν μέρος 20 χώρες 
μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και είχε ως στόχο να ενθαρρύνει τους πολίτες να δουν και να 
μάθουν περισσότερα για τα έργα που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή τους. 
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Στην Ελλάδα έγιναν τέτοιες δράσεις στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας στην Αθήνα και σε 9 
περιφέρειες της χώρας και θα γίνει αυτή η εκστρατεία ξανά, η Ευρώπη στην περιοχή μου το 2017 
οπότε σας προσκαλούμε να προετοιμαστείτε και να λάβετε μέρος σε αυτή την εκστρατεία. Έχει 
πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ ζωντανή και ενεργοποιεί πολύ τον κόσμο και το κοινό για τα 
συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ.  Επίσης να σημειώσω, βέβαια ειπώθηκε κιόλας, να υπενθυμίσω μάλλον ότι 
σε όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας θα πρέπει να τηρείται η υποχρέωση για παροχή 
προσβάσιμης πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία. Μια υπενθύμιση. 

Ευχαριστώ πολύ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ωραία και εμείς ευχαριστούμε.  

 

ΙΙΙ.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ο λόγος τώρα είναι στα μέλη της Επιτροπής. Η κυρία Χρυσούλα Λέντζου, είναι από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

Κα ΛΕΝΤΖΟΥ: 

Ευχαριστώ πολύ για το λόγο κύριε Πρόεδρε, σεβαστά μέλη, επισημαίνοντας βέβαια ότι η Επιτροπή 
είναι μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου οπότε ευχαριστώ για το λόγο, να συγχαρώ την Περιφέρεια για 
τα καλά νέα που παρουσίασε και για την πρόοδο του προγράμματος.   

Αν θυμηθούμε το προηγούμενο ραντεβού μας στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης η εξειδίκευση 
ήταν στο 61%, ήδη ήμασταν σε πολύ καλό στάδιο στα κριτήρια επιλογής οπότε αυτό έβαλε μια πολύ 
καλή μαγιά για την ενεργοποίηση του προγράμματος.  

Από τότε αρκετά θετικά βήματα μπορούμε να επισημάνουμε όπως την καλή πρόοδο κάλυψης των 
αιρεσιμοτήτων, η δημοσίευση της πρώτης πρόσκλησης, RIS για την ενίσχυση ερευνητικών 
υποδομών, το νόμο για την ενίσχυση των τελικών δικαιούχων, μεταξύ άλλων συστάθηκε και η 
Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής που είναι πολύ καλό βήμα.  

Βεβαίως η αλλαγή του κανονισμού που επέτρεψε την άμεση εισροή ρευστότητας στη χώρα που 
είναι και το αγκάθι βέβαια και αυτό είναι και το διακύβευμα βέβαια που είναι η επιτάχυνση, έχει 
επαναληφθεί αρκετά με προσανατολισμό το δημοσιονομικό στόχο που πρέπει να καλύψουμε μέχρι 
το τέλος της χρονιάς.  

Αν μου επιτρέπετε να περάσω το μήνυμα ότι πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας γιατί αυτά τα 100 
αφορά σε ειδικό μέτρο που πάει πέραν από την ετήσια προκαταβολή. Έχει κερδηθεί μετά από πολύ 
προσπάθεια, είναι έκτακτο μέτρο για τη χώρα για ένεση ρευστότητας. Βέβαια φυσικά να 
επισημάνουμε πάλι ότι δεν χάνει πόρους το πρόγραμμα σε περίπτωση μη τυχόν μη επίτευξης απλά 
και σοβαρό βέβαια πολύ κακό μήνυμα προς Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κοινοβούλιο και ευρωπαίους 
πολίτες φυσικά. 

Η ανάγκη επιτάχυνσης της πορείας σε επίπεδο προσκλήσεων, εντάξεων, συντονισμού 
καθρεφτίζεται επίσης και στο στόχο του ν+3 που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ε, αυτός ο στόχος πρέπει να 
επιτευχθεί μέχρι το τέλος του 2017 και αν δεν κάνω λάθος είναι γύρω στα 32 εκατομμύρια. Αν 
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κοιτάξουμε τώρα δηλαδή το επίπεδο που βρισκόμαστε πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη φαντασία, 
ναι.  

Κάποια σημεία επιμέρους να επισημάνω που θα χρειαζόταν ιδιαίτερα μέριμνα για επιτάχυνση. Το 
ζήτημα των κρατικών ενισχύσεων, ποιος τις διαχειρίζεται. Οι ελάχιστες προδιαγραφές για 
ενεργειακή αποδοτικότητα. Η ενέργεια είναι ένας τομέας πολύ σημαντικός για την Περιφέρεια. Η 
εκκρεμότητα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ΠΕΣΔΑΠ φαντάζομαι είναι σε καλό στάδιο.  

Και κλείνοντας να επισημάνω επίσης πως υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμοι πόροι, το επενδυτικό 
σχέδιο της Επιτροπής το λεγόμενο Γιούνκερ plan, προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες όπου οι 
επιχειρήσεις επίσης μπορούν να στραφούν απευθείας.  Και να μην ξεχάσω να συγχαρώ κιόλας την 
Διαχειριστική Αρχή για την πολύ καλή πρωτοβουλία να συμμετάσχει στην άσκηση που οργανώνεται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αξιολόγηση των διαχειριστικών ικανοτήτων.  

Αυτή είναι μια άσκηση που ελπίζω να μας βγει σε πολύ καλό γιατί πρόκειται τον Ιανουάριο του ’17 
να έρθουν στην Περιφέρεια εμπειρογνώμονες και μαζί να συνεργαστείτε για μέτρα που πιθανά 
μπορεί να ληφθούν. 

Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.  Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Και εμείς ευχαριστούμε την κυρία Λέντζου.  Η κυρία Μπακοπούλου. 

Κα ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: 

Καλή σας μέρα και από εμένα. Είμαι η Άννα Μπακοπούλου από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης 
της Επιτροπής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη 
Διαχειριστική Αρχή για την πολύ καλή και εποικοδομητική συνεργασία μας. 

Τώρα, σχετικά με το Κοινωνικό Ταμείο. Έχει διαπιστωθεί πολύ σημαντική πρόοδος και είναι πολύ 
θετικό.   

Σχετικά με το κοινωνικό ταμείο έχει διαπιστωθεί πολύ σημαντική πρόοδος και είναι πολύ θετικό ότι 
δεν έχουμε πρόβλημα με την απορρόφηση και με το 7%.  Όμως θα ήθελα να σας εκφράσω και τις 
ανησυχίες της Γενικής Διεύθυνσης που δουλεύω για την καθυστέρηση εφαρμογής του 
προγράμματος σε σχέση με την εξειδίκευση των δράσεων που αφορούν τα θέματα της υγείας και 
της κοινωνικής οικονομίας. 

Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ευχαριστούμε την κυρία Μπακοπούλου.  Ο κύριος Αβδελλάς. 

Κος ΑΒΔΕΛΑΣ: 

Αβδελάς, από Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ-ΥΠΕΝ τομέας περιβάλλοντος.   

Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και απλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω 
το νέο νόμο τον 4414/16 όπου εκεί προβλέπεται εκπόνηση περιφερειακών σχεδίων προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή. Οπότε σε σχέση με την εξειδίκευση στο 100% του άξονα 5 θα πρέπει να 
δείτε αν θέλετε να χρηματοδοτήσετε αυτά τα περιφερειακά σχέδια μέσα από εκεί ή από κάπου 
αλλού. 

Ευχαριστώ πολύ. 

Κος ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ: 
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Καλημέρα σας και από εμένα, Καραμήτσος Ανδρέας από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου 
Υγείας.  Να σας ευχαριστήσω καταρχήν και εγώ και εκ μέρους του Υπουργείου για τη διοργάνωση 
σήμερα σε αυτό το πολύ ωραίο μέρος. 

Να απαντήσω στην εκπρόσωπο της ΕΥΣΕΚΤ αν άκουσα καλά, την κυρία Μπακοπούλου, της 
Επιτροπής ναι, σχετικά με την εξειδίκευση των δράσεων υγείας που αφορούν το ΕΚΤ.  Είναι σωστή η 
ανησυχία εκ μέρους σας, κατανοητή, καθότι όντως υπήρξαν θέματα κατά την εξειδίκευση των 
δράσεων ωστόσο η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί στο 100%.  Τα σχετικά δελτία εξειδίκευσης 
βρίσκονται στις τελευταίες αλλαγές τους τώρα, τις επόμενες μέρες κιόλας μπορεί να τα λάβετε.  

Αφορούν δράσεις που εστιάζουν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που είναι και η κύρια 
στρατηγική προτεραιότητα του Υπουργείου.  Σε δράσεις ψυχικής υγείας και σε δράσεις 
αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.  Όπως είπα θα τα λάβετε τις επόμενες μέρες, πιστεύουμε ότι και 
από πλευράς φυσικού αντικειμένου και από πλευράς δεικτών και προϋπολογισμών θα καλύπτουν 
τα προαπαιτούμενα.  

Εάν έχουμε τρία λεπτά για να αναγνώσω και έναν χαιρετισμό του Υπουργού Υγείας του κ. Ξανθού;  

«Αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχη, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης.  Ευχόμαστε 
επιτυχή έκβαση στις εργασίες της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης και καλή επιτυχία στη συνέχεια 
για την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος υπέρ των πολιτών της Περιφέρειας. 

Το Υπουργείο Υγείας και η Κυβέρνηση έχουν θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα την αναδιάρθρωση 
του συστήματος υγείας με σκοπό την καθολική κάλυψη, την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές 
υπηρεσίες καθώς και τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
των πολιτών. 

Η στρατηγική επίτευξης αυτών των στόχων είναι εισαγωγή ενός σύγχρονου ανθρωποκεντρικού 
μοντέλου υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας βασισμένο στις τοπικές μονάδες υγείας 
στελεχωμένες με οικογενειακούς γιατρούς και διεπιστημονικές μονάδες υγείας και με έμφαση στην 
προαγωγή, την πρόληψη και τις εξωστρεφείς υπηρεσίες στην κοινότητα.  Community based 
services. 

Οι θεσμικές μεταβολές που θεσπίζονται ευθυγραμμίζονται με την ως άνω πολιτική με κυριότερο 
παράδειγμα τις ρυθμίσεις του νόμου 4368/2016 για την υγειονομική περίθαλψη των ανασφάλιστων 
πολιτών και ευπαθών ομάδων.  Για την εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης έχει πραγματοποιηθεί 
στενή συνεργασία και διαβούλευση του Υπουργείου Υγείας με συναρμόδια υπουργεία και 
συναντήσεις με τις περιφερειακές αρχές. 

Καθόλη τη διάρκεια αυτής της συνεργασίας εδραιώθηκε ένα ιδιαίτερα εποικοδομητικό πλαίσιο 
καθιστώντας από μέρους του Υπουργείου Υγείας απολύτως κατανοητό το σχεδιασμό, τους στόχους 
και τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη.  Ο σχεδιασμός ανάπτυξης του δικτύου των 
τοπικών μονάδων υγείας έγινε αυστηρά με δημογραφικά, οικονομικά και υγειονομικά κριτήρια 
αποτυπώνοντας την αναγκαιότητα για μια εμπροσθοβαρή εφαρμογή κατά κύριο λόγο σε αστικές 
περιοχές της χώρας με αυξημένες ανάγκες για υπηρεσίες υγείας.  

Σήμερα το Υπουργείο Υγείας έχει ολοκληρώσει όλες τις πολιτικές και εθνικές προϋποθέσεις για την 
ένταξη των σχετικών έργων με βάση το στρατηγικό του σχεδιασμό με ιδιαίτερη έμφαση στις 
πολιτικές της πρωτοβάθμιας φροντίδας, της ψυχικής υγείας καθώς και της αντιμετώπισης των 
εξαρτήσεων. 

Ταυτόχρονα με εντατικούς ρυθμούς ολοκληρώνονται και οι σχετικές θεσμικές διεργασίες για τη 
θωράκιση των μεταρρυθμίσεων.  Στην αποστολή μας για τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών η 
στενή συνεργασία μας με τις περιφερειακές αρχές και τις υγειονομικές περιφέρειες επικεντρώνει 
την εθνική πολιτική για την υγεία καθορίζοντας τις δράσεις υγείας στο ΕΣΠΑ 2014-2020. 
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Ήδη και με τη δική σας συμβολή έχει αναδιατυπωθεί η στρατηγική και η τεχνική εξειδίκευση των 
δράσεων προτεραιότητας για την υγεία στην περιφέρειά σας.  

Σας ευχόμαστε και πάλι καλή επιτυχία στις εργασίες της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης με τη 
βεβαιότητα ότι θα έχουμε ως τομέας υγείας επαρκή συμμετοχή σε αυτήν με σκοπό την ευημερία 
του συνόλου του πληθυσμού και των κατοίκων της περιφέρειάς σας. 

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία, ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός».  

Κα ΕΞΑΡΧΑΚΟΥ: 

Καλημέρα και από εμένα, Εξαρχάκου από την Επιτελική του Παιδείας.  Να ευχαριστήσω και εγώ για 
τη θερμή υποδοχή στην όμορφη Φλώρινα. 

Θα κάνω μια γρήγορη αναφορά στην πολιτική του Παιδείας για τον εξοπλισμό πληροφορικής, το 
οποίο ήδη παρουσιάστηκε και στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής και θα ζητήσω τη 
συνδρομή σας, τη βοήθειά σας και τη συνεργασία σας ώστε να κερδίσουμε την ευκαιρία που 
χάθηκε με το μεγάλο έργο να εξοπλίσουμε μέσω της Περιφέρειας τα σχολεία με ψηφιακό εξοπλισμό 
πληροφορικής.  

Ήδη επειδή μίλησα και με τους συναδέλφους της μονάδας Α εχθές δεν είχαν την πλήρη εικόνα που 
βρισκόμαστε ως Επιτελική Δομή. Ήδη η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει εκδώσει πρόσκληση στην 
οποία ανταποκριθήκαμε και έχουμε έναν διαγωνισμό ήδη σε εξέλιξη για την πρωτοβάθμια, 
δευτεροβάθμια στα μικρά νησιά.  Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί λογικά και θα 
συμβασιοποιήσουμε την επόμενη χρονιά.  

Επίσης αναμένεται να βγει πρόσκληση πάλι από το Νότιο Αιγαίο με δικαιούχο την ΕΥΕ για τα τεχνικά 
λύκεια, την τεχνική εκπαίδευση.  Στο βόρειο Αιγαίο βρισκόμαστε με προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο 
ευρώ σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης σε δημόσια διαβούλευση, είναι και στο ΕΣΥΔΥΣ και στο site 
μας ενημερωτικά, το epiteliki.gov.gr. Την επόμενη εβδομάδα θα βγούμε στον αέρα. Μιλάω για 188 
σχολικές μονάδες. 

Και όσον αφορά την προσχολική αγωγή είναι 116 σχολικές μονάδες και η πρόταση κατατίθεται αυτή 
την εβδομάδα πάλι για το βόρειο Αιγαίο μιλώντας. 

Στη Στερεά Ελλάδα είναι 700 σχολικές μονάδες, η πρόσκληση ήδη έχει εκδοθεί, έχουν εγκριθεί και 
οι τεχνικές προδιαγραφές από την αρμόδια επιτροπή η οποία έχει συσταθεί για αυτό το σκοπό. Και 
αναμένεται να στείλουμε την πρότασή μας συνημμένη όπως πάντα με το σχέδιο τεύχους 
διακήρυξης.  

Αυτό που ζητάμε και από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι μια αντίστοιχη πρόσκληση για 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και έχουμε προϋπολογίσει περίπου στα 2,5 εκατομμύρια. Βεβαίως 
αυτό θα γίνει πάντα σε συνεργασία με τον Περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης που καταγράφει, 
αποδελτιώνει τις ανάγκες των σχολείων. Εμείς έχουμε δώσει τις οδηγίες, μας έχουν ενημερώσει ότι 
μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία οπότε να παρακαλέσουμε εσάς 
μετά για τις ενέργειές σας για την έκδοση μιας αντίστοιχης πρόσκλησης. 

Δεν έχω να πω κάτι άλλο, ευχαριστώ θερμά.  

Κος ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ: 

Κύριε Πρόεδρε, Τσουκνίδας από Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς.  

Επειδή είναι η πρώτη φορά που η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς συμμετέχει 
στη συγκεκριμένη Επιτροπή Παρακολούθησης θα μας επιτρέψετε να πούμε, να αναλύσουμε με λίγα 
λόγια το ρόλο μας γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε όλο το σύστημα διαχείρισης. 
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Ερχόμαστε με μια τριπλή ιδιότητα εδώ. Η πρώτη ιδιότητα είναι ως εθνικοί συντονιστές για το εθνικό 
στρατηγικό σχέδιο καταπολέμησης της διαφθοράς.  Η δεύτερη ιδιότητά μας είναι ως εθνικοί 
συντονιστές για την καταπολέμηση της απάτης. Αυτό τι σημαίνει;  Γιατί είναι ο κύριος ρόλος στον 
οποίο συμμετέχουμε στην Επιτροπή  Παρακολούθησης.  Σημαίνει ότι ουσιαστικά η Γενική 
Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς είναι το ελληνικό  AFCOS, δηλαδή η υπηρεσία που έχει 
ιδρυθεί σε επίπεδο χώρας για να μπορεί να καταπολεμήσει την απάτη και να υποστηρίξει τη μη 
απώλεια εθνικών πόρων από τα ευρωπαϊκά προγράμματα.   

Έχουμε κατά συνέπεια την ευθύνη για το σύνολο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που είναι στη 
χώρα για να δούμε φαινόμενα απάτης και να έχουμε την εθνική στρατηγική για καταπολέμηση της 
απάτης. 

Αντίστοιχα στην ίδια διαδικασία έχουμε και την ευθύνη για την εκπροσώπηση της χώρας όπως και 
τα αντίστοιχα AFCOS σε συνεργασία με την OLAF την Κεντρική Ευρωπαϊκή Επιτροπή Καταπολέμησης 
της Απάτης.  

Σε αυτό το στάδιο η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς είναι το σημείο υποδοχής 
των καταγγελιών για όλα τα θέματα που αφορούν όλα τα συγχρηματοδοτούμενα ή όλους τους 
πόρους που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οποιοδήποτε φαινόμενο υπάρχει που υπάρχει 
υπόνοια απάτης είναι ένα μοναδικό σημείο το οποίο μπορεί να έρθει η καταγγελία.  Περιγράφεται 
και στο σύστημα διαχείρισης.  

Ο τρίτος ρόλος με τον οποίο ερχόμαστε εδώ πέρα είναι η ιδιότητα της Γενικής Γραμματείας να 
συντονίζει τη συνέργεια μεταξύ όλων των ελεγκτικών μηχανισμών της χώρας. Δηλαδή στη Γενική 
Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς υπάγονται αυτή τη στιγμή το Σώμα Επιθεωρητών 
Δημόσιας Διοίκησης και το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων και έχουμε την ευθύνη της 
συνέργειας να συντονίσουμε δηλαδή την κοινή δράση μεταξύ ΣΔΟΕ, οικονομικής αστυνομίας, των 
σωμάτων που προανέφερα ακόμα και σε περιπτώσεις όπως  σε ακριτικές περιπτώσεις όπως εδώ 
πέρα με τα τελωνεία κλπ.  

Έτσι θέματα που αφορούν λαθρεμπόριο και πληροφορίες που έρχονται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή περνάνε μέσα από την υπηρεσία μας για να έχουμε ένα γρήγορο συντονισμό και λύσεις 
μεγάλων ζητημάτων.   

Σε σχέση τώρα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα και τις αναφορές που έγιναν, έχουμε να κάνουμε τις 
εξής παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι προφανώς πρέπει να αναγράφεται στα πλαίσια 
της δημοσιότητας και της πληροφόρησης σε όλες τις προσκλήσεις και όλες τις προκηρύξεις σε 
εμφανές σημείο ότι ο φορέας υποδοχής των καταγγελιών είναι το AFCOS, η Γενική Γραμματεία 
Καταπολέμησης της Διαφθοράς. 

Αυτό είναι υποχρέωση της χώρας και όλου του συστήματος γιατί πρέπει ο κάθε πολίτης να έχει ένα 
σημείο που να ξέρει ότι μπορεί να καταγγείλει μια περίπτωση που γνωρίζει ότι υπάρχει παράβαση 
θεμάτων είτε για τη διαφθορά είτε για την απάτη σε αυτό το σημείο. 

Το δεύτερο σημείο αφορά το θέμα της αξιολόγησης όπου πρέπει στο επίπεδο να γίνει μια 
πρόβλεψη ώστε περιοχές που παρουσιάζουν πιθανά γκρίζες ζώνες τόσο από τα στελέχη όσο και από 
τη Διαχειριστική Αρχή να υπάρχουν σημεία και δείκτες που να μπορούν να προβλέπουν ότι μπορεί 
να υπάρξει ενδεχόμενη απώλεια πόρων από κακή διαχείριση ή από οτιδήποτε άλλο.  

Αυτό έχει σημασία γιατί δεν έχουμε, δεν πρέπει να φτάσουμε σε κατασταλτικά μέσα αλλά στα 
σημεία αξιολόγησης να μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν φαινόμενα απάτης από την αρχή και να 
κάνουμε τις αντίστοιχες διορθωτικές κινήσεις. 

Κλείνοντας θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και θα θέλαμε επίσης επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχει 
εκτεταμένη συνεργασία μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και της Εθνικής Αρχής Συντονισμού για την 
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εξειδίκευση του σχεδίου καταπολέμησης της απάτης στην Περιφέρεια, θα θέλαμε να έχουμε μια 
ενημέρωση ώστε να μπορούμε να δούμε κατά πόσο έχει γίνει κατανοητή η αναγκαιότητα αυτής της 
διάστασης ή όχι. 

Κος ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ: 

Καλημέρα και από εμένα, Παύλος Λαουτάρης από τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων τη ΜΟΔ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Συγνώμη λίγο, προσπεράσαμε τον κύριο Πιτσέλη. 

Κος ΠΙΤΣΕΛΗΣ: 

Ναι, λέγομαι Πιτσέλης Ζήσης, είμαι ο Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση αλλά και για την πολύ καλή 
ενημέρωση που μας κάνατε. 

Η ΔΙΑΠ, η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ως εκ του ρόλου της συνδράμει στην 
υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθόσον 
παρακολουθεί την υλοποίηση μέσα από τις αντίστοιχες ΑΕ. 

Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας αναφέρω ότι προχωρεί και η δική μας υλοποίηση του δικού μας 
επιχειρησιακού προγράμματος 2015-2019 και η ιδιαιτερότητα που έχουμε κάνει είναι ότι οι άξονες 
και τα μέτρα του δικού μας επιχειρησιακού προγράμματος είναι εναρμονισμένα με τους 
αντίστοιχους του νέου επιχειρησιακού προγράμματος. 

Επίσης η ΔΙΑΠ έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα το οποίο ξεκίνησε για μια 
καταγραφή των έργων συνεχιζόμενων και νέων έργων κλπ. για την εκπόνηση δηλαδή του 
επιχειρησιακού σχεδίου αλλά κυρίως αυτό το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα στοχεύει στην 
παρακολούθηση και τη διαχείριση σε όλα τα στάδια υλοποίησης του δικού μας επιχειρησιακού 
προγράμματος. 

Μέσα από ένα σύνολο δεικτών σε μεγάλο βαθμό εναρμονισμένα με αυτά που πριν αναφέρθηκαν με 
αυτούς του ΣΕΣ, δηλαδή του νέου ΕΣΠΑ. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αυτό θα 
βοηθήσει πολύ στη διαχείριση του νέου ΕΣΠΑ και βέβαια σε επίπεδο έργων της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Και εμείς ευχαριστούμε.  Να μην πάμε από την άλλη πλευρά;  Να παραμείνουμε εντάξει, με την 
άδειά σας να εξαντλήσουμε από αυτή την πτέρυγα. Ορίστε. 

Κος ΠΑΠΠΑΣ: 

Παππάς Δημήτρης από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.  

Όπως γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε, είναι σε εξέλιξη η εκχώρηση του 30% των πόρων του 
προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020 στην Περιφέρεια. Αυτό ουσιαστικά 
σημαίνει επιπλέον διοικητικό βάρος για τις υπηρεσίες σας που καλούνται πια να ανταποκριθούν σε 
καινούργιες απαιτήσεις του νέου ρόλου.   

Ευελπιστούμε σαν Διαχειριστική Αρχή ότι θα δείξετε τον ίδιο ζήλο και θα ανταποκριθείτε στο νέο 
ρόλο σας προς όφελος των πολιτών της περιφέρειά σας αλλά και του στόχου, των ετησίων στόχων 
απορρόφησης του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης ’14-’20. 
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Κος ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ: 

Κάθε Περιφέρεια έχει εξειδίκευση οι πόροι που εκχωρούνται, όλο το πρόγραμμά μας είναι 4,7 
δισεκατομμύρια ευρώ περίπου σε όρους κοινοτικής συμμετοχής.   

Το 30% υπολογίζεται αν αφαιρεθούν οι ανειλημμένες υποχρεώσεις που ανέρχονται περίπου στο 1 
δισεκατομμύριο ευρώ σε όρους κοινοτικής συμμετοχής .  Αλλά η κοινή υπουργική απόφαση η οποία 
είναι σε εξέλιξη η υπογραφή της θα αναφέρει αναλυτικά πως εκχωρούνται ανά Περιφέρεια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ωραία, να πάμε από την άλλη πλευρά. 

Κος ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ: 

Ευχαριστώ πολύ. Παύλος Λαουτάρης από τη ΜΟΔ, από την ομάδα υποστήριξης δικαιούχων του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 

Παίρνω αφορμή από την αποστροφή από το κομμάτι που είπε ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής 
Αρχής σχετικά με την υποστήριξη των δικαιούχων κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. 

Είναι γνωστό ότι η ΜΟΔ εκτός των άλλων υποστηρίζει διαχειριστικά όλες τις διαχειριστικές αρχές 
στην υλοποίηση και συγκεκριμένα παρέχει υποστήριξη στους δικαιούχους.  Ήδη έχω μια λίστα από 
τους συναδέλφους από 61 έργα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου στην οποία πήρα 
μέρος συνάδελφοί μου προσπαθώντας και πετυχαίνοντας τελικά την επιτυχή ολοκλήρωσή τους. 

Για τη νέα προγραμματική περίοδο, για την τρέχουσα δηλαδή, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια 
υπουργική απόφαση από την ΕΥΘΥ βάσει της οποίας οι διαχειριστικές αρχές μπορούν να κάνουν 
ένα σχέδιο δράσης υποστήριξης των δικαιούχων ώστε αυτή η υποστήριξη πλέον να είναι  πιο 
συντεταγμένη. 

Ουσιαστικά δηλαδή να δημιουργηθεί ένα εργαλείο project management θα το λέγαμε που 
παρακολουθεί την υλοποίηση κάποιου έργου καθόλη τη διάρκεια της ζωής του.  φτιάξαμε λοιπόν 
ένα τέτοιο εργαλείο το οποίο το έχουμε στείλει ήδη στις διαχειριστικές αρχές, ένα σχέδιο δηλαδή 
οδηγού υποστήριξης των δικαιούχων το οποίο προτιθέμεθα ως εταιρία να βοηθήσουμε τις 
διαχειριστικές αρχές για να απαλύνουμε και να ελαττώσουμε το φόρτο εργασίας τον οποίον ούτως 
ή άλλως έχουν τώρα για το κλείσιμο των έργων. 

Να δημιουργηθεί δηλαδή ένα τέτοιο σύστημα που θα παρακολουθεί τα έργα και θα έχει ένα 
συντεταγμένο τρόπο υποστήριξης των δικαιούχων. Αυτή η υποστήριξη μπορεί να είναι είτε 
οριζόντια, πάντα σε στενή συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού είτε εξειδικευμένη για κάθε 
ένα δικαιούχο γιατί η Διαχειριστική Αρχή ήδη γνωρίζει από τις προηγούμενες προγραμματικές 
περιόδους τις αδυναμίες καθενός δικαιούχου. 

Τα μεν οριζόντια έργα, η μεν οριζόντια υποστήριξη συγκεκριμένα μπορεί να έχει τη μορφή 
σεμιναρίων, οδηγών διαχείρισης, helpdesk που μπορεί να δημιουργηθούν και αυτά θα αφορούν 
όλους τους δικαιούχους και ενδεχομένως ομάδα επιχειρησιακών προγραμμάτων αλλά περισσότερο 
αναφέρομαι αυτή τη στιγμή στην εξειδικευμένη υποστήριξη αδύναμων δικαιούχων. 

Ένα τέτοιο λοιπόν εργαλείο το έχουμε ήδη αναπτύξει και το έχουμε πιλοτικά συμπληρώσει για την 
Περιφέρεια του βορείου Αιγαίου, μάλιστα αυτό έγινε με τηλεδιάσκεψη από την αίθουσα 
τηλεδιάσκεψης της ΜΟΔ και το έχουμε στη διάθεση της Διαχειριστικής Αρχής.  Εκ των υστέρων 
μπορώ να συζητήσω με τα στελέχη της υπηρεσίας σας και να σας το δείξω και προτιθέμεθα αυτό με 
τη δική σας συνεργασία και εφόσον το επιθυμείτε να το αναπτύξουμε για τη δική σας Περιφέρεια 
για τη νέα προγραμματική περίοδο. 

Ευχαριστώ πολύ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Και εμείς ευχαριστούμε θερμά. Ο κος Σιόγκας από το ΓΕΩΤΕΕ. 

 

Κος ΣΙΟΓΚΑΣ: 

Καλημέρα και από εμένα κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί σύνεδροι, Σιόγκας Θεόδωρος Πρόεδρος του 
Περιφερειακού παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου.  Μια-δυο 
σύντομες παρατηρήσεις θέλω.  

Καταρχήν να συγχαρώ την περιφερειακή αρχή και τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής για την πολύ 
καλή δουλειά και τα αποτελέσματα που έχουν επιτύχει μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα.  

Θα ήθελα να επισημάνω ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί ένα πολύ 
σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την Περιφέρεια και ως εκ τούτου απαιτεί εγρήγορση, 
υπομονή, σοβαρότητα και πολύ δουλειά για να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα στην 
Περιφέρεια. 

Επίσης θα ήθελα να σημειώσω ότι χρειάζεται πολύ καλός συντονισμός με τα υπόλοιπα 
χρηματοδοτικά εργαλεία μια και θα αναφερθώ ειδικά στις ολοκληρωμένες χωρικές επεμβάσεις και 
για τις λίμνες, δεδομένου ότι τα προγράμματα, τα σχέδια θα χρηματοδοτηθούν και από άλλες πηγές 
όπως είναι το leader οπότε χρειάζεται ένας συντονισμός για τις δράσεις. 

Και να τελειώσω λέγοντας ότι για την έξυπνη εξειδίκευση της Περιφέρειας στον τομέα της 
αγροδιατροφής μήπως θα ήταν χρήσιμο να γίνουν κάποια θεματικά εργαστήρια ακόμα και 
αναφέρομαι ιδιαίτερα στον τομέα της κτηνοτροφίας που αποτελεί πολύ σημαντικό κλάδο του 
πρωτογενή τομέα της οικονομίας της Περιφέρειας όπου εντάσσονται και οι ιχθυοκαλλιέργειες με 
την έννοια της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης στις λίμνες, είναι ένας κλάδος που θα 
απασχολήσει και χρειάζεται περαιτέρω εξειδίκευση. 

Θα ήθελα να πω ότι είμαι αισιόδοξος ότι το φιλόδοξο σχέδιο που παρουσιάστηκε για τα 
αποτελέσματα στο τέλος του 2016 αλλά και του 2017 θα επιτευχτεί τελικά.  Το Γεωτεχνικό 
Επιμελητήριο όπου χρειαστεί θα είναι στη διάθεση της Περιφέρειας με προτάσεις και παρεμβάσεις 
στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της περιοχής.  

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Και εμείς ευχαριστούμε. Θέλετε να κάνετε μια παρέμβαση επ΄ αυτού; 

Κος ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ  

Σχετικά με τις ιχθυοκαλλιέργειες επειδή εξετάστηκε και από άλλες περιφέρειες, παράδειγμα δυτική 
Ελλάδα κλπ., πάρα πολλές περιφέρειες έχουν δει ότι η ειδική δράση που θα βγει από πλευράς ΓΓΕΤ 
τις καλύπτει.  Επομένως θα πρέπει ίσως να το δούμε γιατί πιθανόν αυτά που θέλετε εσείς να βάλετε 
στο Περιφερειακό πρόγραμμα ήδη να καλύπτεται από την εθνική στρατηγική και να μην χρειαστεί 
να επιφορτίσετε το δικό σας το πρόγραμμα με χρήματα τα οποία μπορούν να καλυφθούν από αυτή 
την ειδική δράση.  

Κος …………: 

Να συμπληρώσω κάτι και αμέσως μετά θα πάρετε το λόγο.  Πρώτον, ότι ο τομέας των 
υδατοκαλλιεργειών αφορά κατά κύριο λόγο το χρηματοδοτικό μέσο της αλιείας. Η Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας αυτή τη στιγμή δεν έχει εκχωρημένους πόρους από το Αλιείας.  
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Άρα αν μιλάμε για RIS στον τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών το οποίο το είχαμε ζητήσει και το έχουμε 
συζητήσει με την ΓΓΕΤ θα πρέπει να συζητήσουμε και για επενδυτική δραστηριότητα, 
χρηματοδότηση επενδυτικής δραστηριότητας και μετά τα ερευνητικά αποτελέσματα. 

Άρα θα πρέπει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να πάρει πρόσθετους πόρους και από το 
χρηματοδοτικό μέσο της αλιείας.  Το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Άρα αυτό είναι προς 
διαπραγμάτευση και προς διεκδίκηση από μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Συνεχίζουμε, ναι.  Οικονομικό Επιμελητήριο. 

Κα ΜΑΡΚΟΥΣΗ 

Καλησπέρα και από εμένα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ καλή δουλειά σας και την πολύ 
καλή παρουσίαση.  Βέβαια όπως όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα έτσι και το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας έχει στοιχεία, νούμερα, αριθμούς, στοιχεία, ποσοστά, 
προσκλήσεις, εξειδικεύσεις χωρίς να δίνεται μια έμφαση στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 

Δηλαδή, όταν μιλάμε για αποκλεισμό και φτώχεια τι εννοούμε;  Ποιες οι δράσεις συγκεκριμένες και 
όχι γενικές και αόριστες. Βέβαια όπως έχω πει αυτό είναι γενικότερα για όλα τα επιχειρησιακά 
προγράμματα σε όλη την Ελλάδα.  

Τώρα, αν εγώ πάω ως εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητήριο στο Οικονομικό Επιμελητήριο και 
μου πουν τι είπατε στην Επιτροπή Παρακολούθησης, ποια η  πορεία, ποιος ο απολογισμός του 
ΕΣΠΑ;  Πραγματικά δεν θα ξέρω τι να τους πω.  Θα τους δώσω αυτό τον απολογισμό του ΕΣΠΑ που 
μου κοινοποιήσατε. 

Επίσης σαν Οικονομικό Επιμελητήριο θα θέλαμε να ενημερωθούμε για τον τομέα της κοινωνικής 
οικονομίας. Δεν υπήρξε πουθενά το κομμάτι της κοινωνικής οικονομίας στο ΕΣΠΑ.  

Θα θέλαμε λίγο μια περισσότερη ενημέρωση και θα θέλαμε να σας πούμε ότι το Οικονομικό 
Επιμελητήριο θα είναι στη διάθεσή σας να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση της κοινωνικής 
οικονομίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Εντάξει, θα απαντήσετε μετά. Απλά επειδή το αναφέρατε τώρα είναι μπροστά μας το θεσμικό 
πλαίσιο, αναφέρθηκε αλλά ίσως δεν το προσέξατε για την κοινωνική οικονομία. Δεν έχει 
εξειδικευτεί δηλαδή.  Δεν υπάρχει ακόμα νομικό πλαίσιο, θα αναφερθεί ο κος Κύρκογλου. 

Ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς κάτι θέλει. 

Κος ΜΑΛΕΑΣ: 

Καταρχάς και από εμένα καλημέρα ή καλησπέρα. Θα ήθελα να πω ότι πολλές φορές οι αριθμοί 
ευημερούν αλλά δυστυχώς δεν έχει κανένα αντίκτυπο στην ανθρώπινη παρουσία.  Βλέπω ένα 
πρόγραμμα αρκετά φιλόδοξο γιατί σε σχέση με την απορροφητικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή 
μέχρι το τέλος τα νούμερα είναι αρκετά τραβηγμένα και δεν καταλαβαίνω πως σε ένα δίμηνο θα 
γίνει αυτή η μεγαλύτερη απορρόφηση. 

Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στον άξονα που αφορά ειδικά τα εργατικά κέντρα και αφορά την 
απασχόληση. Νομίζω ότι για την περιοχή που βιώνει τη μεγαλύτερη ανεργία και δυστυχώς και με 
την ιστορία της Δ.Ε.Η. και με την ιστορία της γούνας που είναι στην περιοχή μας και έχουν χτυπήσει 
στο κόκκινο και τα δύο νομίζω ότι και τα νούμερα που έχετε εντάξει στο επιχειρησιακό είναι μικρά 
αλλά θα ήθελα να δω και πιο εξειδικευμένα πότε προβλέπονται οι πρώτες δράσεις. 
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Γιατί αν κατάλαβα καλά τις πρώτες δράσεις τις πάτε για το πρώτο τετράμηνο του ’17, θεωρώ ότι 
τότε ίσως θα είναι και ανεπίκαιρες και χωρίς καμιά ουσία και χωρίς κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. 

Νομίζω ότι το κομμάτι της απασχόλησης θέλει άμεση παρέμβαση και θεωρώ ότι πιθανόν θέλει 
άμεση παρέμβαση και στους 4 νομούς. Δεν μπορώ να πω ποιος προηγείται. Ίσως η Καστοριά 
προηγείται λόγω του ότι γνωρίζει πρωτόγνωρη κρίση και στη γούνα αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να 
επανασχεδιάσουμε ή να δούμε μεγαλύτερα κονδύλια στην απασχόληση αλλά και ένα δρόμο 
απορρόφησης. Διότι το να μεγαλώσουμε τα κονδύλια μπορεί να είναι εύκολο αλλά δεν βλέπω να 
γίνεται τίποτα με την απορρόφηση. 

Και θα ήθελα μια απάντηση σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, πότε βλέπετε την πρώτη πρόσκληση 
πάνω στον τομέα της απασχόλησης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Κάποιος άλλος από αυτή την πλευρά;  Ο κος Μαυροματίδης Τεχνικό Επιμελητήριο.  

Κος ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ: 

Καλησπέρα σας, συγχαρητήρια για τη δουλειά.  Απλά θα ήθελα να πω σύντομα ως εκπρόσωπος του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου, ως Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ότι όντως έχουμε μια 
αναμενόμενη καθυστέρηση στην προκήρυξη κάποιων εκ των δράσεων αλλά είναι κατανοητό αυτό 
όπως έχετε ήδη πει δεδομένου ότι το βάρος της υπηρεσίας ως Διαχειριστική Αρχή πέφτει 
πρωτίστως στο κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος του ’07-’13, όπως έχετε δει και με 
προφανώς τους λόγους διαχείρισής του και όλα αυτά. 

Το επόμενο, λοιπόν, χρονικό διάστημα αναμένεται η ενεργοποίηση του συνόλου του ΠΕΠ αλλά θα 
ήθελα να επισημάνω ότι όποια ενεργοποίηση μέσω των προσκλήσεων θα πρέπει να είναι 
συνεργασία και σε επικοινωνία με τους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας έτσι ώστε ο συνολικός 
αυτός όγκος ο οποίος αναμένεται να είναι διαχειρίσιμος. 

Όσον αφορά το ρόλο του Τεχνικού Επιμελητηρίου ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας αυτός είναι 
διαχρονικά συμβουλευτικός. Άλλωστε ως σήμερα αρκετές φορές από τις παρεμβάσεις μας σας 
έχουν κοινοποιηθεί και ενσωματωθεί και στα προγραμματικά κείμενα του τρέχοντος ΠΕΠ αλλά και 
σε συνεχόμενες συναντήσεις που έχουμε και με την υπηρεσία διαχείρισης παραγωγικές με την 
έννοια της πρόσθεσης πραγμάτων και της δημιουργίας. 

Έτσι είχαμε μιλήσει και για τις μικρές τηλεθερμάνσεις, τα 5 εκατομμύρια ευρώ που είχε πει και ο 
κος Κιουρτσίδης κατά την εισήγησή του που αναμένεται σαν πρόσκληση. Ο ενεργειακός 
προσανατολισμός και πληθώρα άλλων δράσεων, δεν χρειάζεται να σας κουράσω. 

Υπό την έννοια λοιπόν του Τεχνικού συμβούλου θα ήθελα να αναδείξουμε ένα άλλο θέμα για την 
αρτιότερη και ουσιαστικότερη υλοποίηση του ΠΕΠ, ότι αυτή τη στιγμή και κυρίως μιλάω προς τους 
εκπροσώπους των υπουργείων, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα όπως γνωρίζετε όλοι με την έναρξη 
της εφαρμογής του νέου νόμου με τον 4412 και το κανονιστικό πλαίσιο. 

Θα θέλαμε λοιπόν εδώ δυο πράγματα να επισημάνουμε. Το πρώτο είναι ότι από την πλευρά της 
πολιτείας πρέπει να επισπευστεί η ενεργοποίηση του νόμου με την έκδοση των κανονιστικών 
πράξεων εφαρμογής, θέματα άμεσης, έμμεσης και επαγόμενης απασχόλησης για το σύνολο της 
οικονομίας προκύπτουν εδώ.  Ναι, τα προεδρικά διάταγμα, για αυτό λέμε κανονιστικό πλαίσιο, 
μιλάμε δηλαδή για το σύνολο των προεδρικών διαταγμάτων τα οποία έχουν κολλήσει τουλάχιστον 
από τις 8 Αυγούστου αν δεν κάνω λάθος. 

Και το δεύτερο είναι και είναι και μια πρόσκληση πρόταση προς τη Διαχειριστική Αρχή και από την 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να υπάρξει από κοινού ανάληψη δράσεων για την ενημέρωση, 
επιμόρφωση, κατανόηση των  νέων διατάξεων από το σύνολο των εμπλεκομένων φορέων, όχι μόνο 
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δηλαδή από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τις υπηρεσίες αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα 
δηλαδή τις εργοληπτικές επιχειρήσεις αλλά και γενικότερα τους φορείς παροχής υπηρεσιών. 

Η πρόταση που σας είχαμε στείλει πριν ενάμισι χρόνο περίπου από την πλευρά μας και μετά από 
συνεννόηση αντιληφθήκαμε ότι δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί γιατί ήταν το κλείσιμο του 
προηγούμενου και έναρξη του επομένου συνεχίζει να είναι ενεργή και επίκαιρη.  Δηλαδή να 
καθίσουμε και να δούμε το ΠΕΠ και που ουσιαστικά θα μπορούσαμε να υποβοηθήσουμε και να 
υποστηρίξουμε περισσότερο. 

Ως Τεχνικό, λοιπόν, Επιμελητήριο συλλογική έκφραση των Μηχανικών της Δυτικής Μακεδονίας και 
στο πλαίσιο του θεσμικού μας λοιπόν ρόλου είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία και κάθε 
πρωτοβουλία που θα ενισχύσει τον κοινό μας στόχο.   

Και θεωρούμε ότι είναι ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός, η αποτελεσματική υλοποίηση και η υψηλή 
προστιθέμενη αξία για το σύνολο του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας,  θέσεις εργασίας δηλαδή, ευκαιρίες 
απασχόλησης, προοπτική για τον τόπο μας.  

Στην κατεύθυνση αυτή ξανά επισημαίνω ως επιστημονική συλλογικότητα θέλουμε και μπορούμε να 
ανταποκριθούμε, πιστεύουμε ότι ήδη το έχουμε αποδείξει και θα συνεχίσουμε να το 
αποδεικνύουμε και το επόμενο διάστημα. 

Σας ευχαριστώ. 

Κος ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ: 

Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αν και δεν είμαι μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης, ευχαριστώ 
για τη δυνατότητα που μου δίνετε να προηγηθώ λίγο. 

Καταρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια στα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής για τη μέχρι τώρα 
πορεία όλων των προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί.  Εγώ θα ξεκινήσω την τοποθέτησή μου με 
μια κοινότυπη διατύπωση που έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια, ότι σήμερα περισσότερο από 
ποτέ οι κοινοτικοί πόροι είναι πιο κρίσιμοι, πιο χρήσιμοι, πιο σπάνιοι για τη χώρα. 

Συνεπώς θα πρέπει να δούμε αυτό που είπε και ο κύριος από την καταπολέμηση της διαφθοράς ότι 
να υπάρχει μια λελογισμένη χρήση και ιεράρχηση των πόρων ώστε να αποτελεί για εμάς κύριο 
μέλημα τόσο των φορέων του δημοκρατικού προγραμματισμού όσο και της επιτροπής και των 
αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών. 

Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι παρεμβάσεις του ΕΣΠΑ ειδικά αυτή την περίοδο που διανύουμε 
δεν πρέπει να συμβαδίζουν γενικότερα με την γενική οικονομική αλλά και κοινωνική κατάσταση της 
χώρας μας και εξηγώ τι εννοώ.  Ότι η χώρα διανύει, εφαρμόζει ένα πρόγραμμα το γνωστό ως 
μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα.  Τα μέτρα που θα πρέπει εμείς σαν Περιφέρεια, σαν διαχειριστική αρχή 
να δώσουμε προτεραιότητα είναι μέτρα τα οποία ανακουφίζουν κυρίως τους πολίτες και θα πρέπει 
να έχουν την πρώτη προτεραιότητα.  

Επίσης θα πρέπει να έχουν και έναν επιπλέον στόχο. Την κάλυψη των διαπιστωμένων αναγκών 
αλλά και την κινητοποίηση άλλων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.  

Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε τα τρία νέα σημεία που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα για το 
πρόγραμμα 2014-2020 και αυτό διότι αυτά τα σημεία δεν υπήρχαν στα προηγούμενα προγράμματα.  
Εννοώ το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και τις ολοκληρωμένες 
χωρικές επενδύσεις. 

Όσον αφορά το πρώτο, το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης το ανέφερε ο κος Παππάς επιφανειακά 
σηματοδοτώντας την ανάγκη που θα χρειαστεί κυρίως στο στελεχιακό δυναμικό και στο σχεδιασμό 
για να εφαρμόσουμε αυτή την απορρόφηση διότι επιτέλους καλούμαστε να υλοποιήσουμε αυτό 
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που ως Αυτοδιοίκηση διεκδικούσαμε τόσα χρόνια, να διαχειριστούμε κεντρικούς πόρους 
περιφερειακά.  

Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα με την κατάλληλη τοποθέτηση προσωπικού σχεδιασμού, δεν ξέρω 
πως πρέπει κάποια στιγμή να γίνει και αυτή η συζήτηση, θα έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε, 
να εντάσσουμε, να υλοποιούμε και συγχρόνως να λογοδοτούμε για την αποτελεσματικότητα ή όχι 
των προγραμμάτων αυτών.  Άρα αυτό είναι το  πρώτο στοίχημα. 

Δεύτερον, είναι η βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Αν και στα προηγούμενα χρόνια έγιναν κάποια 
προγράμματα παρόμοια με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, ήταν τα προγράμματα των 
ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων για τα προβλήματα και τις ανάγκες των αστικών κέντρων 
που ήταν η αποβιομηχάνιση, η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η δόμηση, οι χρήσεις γης, το  
περιβάλλον κλπ.  

Δυστυχώς μέχρι τώρα τα μεγαλύτερα, τα περισσότερα από αυτά που ανέφερα έμειναν άλυτα και θα 
έλεγα ότι οξύνθηκαν. Έτσι θα πρέπει να αξιολογηθεί πολύ σοβαρά αυτές οι πέντε προτάσεις αλλά 
από ότι μας ανακοίνωση και ο κος Κιουρτσίδης ότι έχει γίνει αξιολόγηση οπότε ίσως να τα έχει 
λάβει σοβαρά υπόψη η υπηρεσία. 

Από εδώ και μπρος όμως οι δημοτικές αρχές θα αποκτήσουν έναν πρωτεύοντα καθοριστικό ρόλο ο 
οποίος θα επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή και άλλων φορέων και άλλων παραγόντων εκπροσώπων 
της κοινωνίας σε αυτά τα προγράμματα τα λεγόμενα ΒΑΑ.  

Τώρα, τα ολοκληρωμένα, οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις έχουν ως στόχο κυρίως την τόνωση 
της τοπικής ανάπτυξης με τρόπο κυρίως ολοκληρωμένο. Τα έργα αφορούν και θα εξυπηρετούν 
περισσότερους από έναν τομείς, πολλαπλούς τομείς που θα αγγίζουν την καθημερινότητα των 
πολιτών. Έργα περιβάλλοντος, καθαριότητας, πολιτισμού, τουρισμού κλπ.   

Για τη Δυτική Μακεδονία οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις έχουν σαν στόχο τις λίμνες και το 
ευρύτερο περιβάλλον.  Για εμάς, εννοώ για τα Γρεβενά, είναι μια ευκαιρία για ορθολογική 
αξιοποίηση της λίμνης του Ιλαρίωνα που μαζί με τα μέτρα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα 
αποτελέσουν το πρόπλασμα ενός σχεδίου ανάπτυξης.  

Ελπίζουμε οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις να συμπεριλάβουν και τους δεκάδες ταμιευτήρες 
αρδευτικών ή όχι που έχουν κατασκευαστεί στη Δυτική Μακεδονία και παραμένουν μέχρι τώρα 
ανεκμετάλλευτοι.  

Τώρα, όμως στη βάση που βρισκόμαστε εκτιμώμενος κύριος στόχος και κύριο μέλημα είναι η 
ενημέρωση, η ενεργοποίηση των φορέων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα αλλά και όλων 
των δυνητικών φορέων δικαιούχων.  Και τι εννοώ.  Εννοώ ότι ως προς την ενημέρωση γίνεται 
προσπάθεια, γίνονται κινήσεις, νομίζω τα ανέφερε και η κυρία Κωσταρέλλα.  

Υπάρχει όμως ένας αριθμός που είναι, που λίγο ξενίζει, είναι οι 25 συναντήσεις με 220 άτομα 
συμμετοχές.  220 άτομα, δηλαδή περίπου 10 άτομα ανά συνάντηση. Άρα ίσως χρειάζεται 
περισσότερο ενεργοποίηση των φορέων.   

Εκτός από τις εκδηλώσεις ή εκμεταλλευόμενοι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νομίζω ότι πρέπει 
να βρούμε τις έξυπνες τομές για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και κυρίως σε θέματα έρευνας, 
καινοτομίας, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας. 

Οι φορείς υλοποίησης και εννοώ κυρίως τους δήμους, τον πρώτο βαθμό τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
έχουν τον κύριο λόγο για την ωρίμανση των έργων και των δράσεων.  Από τη στιγμή της σύλληψης 
μιας πρότασης στο σχεδιασμό, στην ωριμότητα και την κατάθεση στο ΕΣΠΑ μέχρι την υλοποίηση. 

Θα συμφωνήσουμε ότι οι διαδικασίες πλέον διαχείρισης ελέγχου γίνονται με βάση τις κοινοτικές, 
τους κανονισμούς και τις κοινοτικές οδηγίες και έχουν απαιτήσεις με βάση την αρχιτεκτονική του 
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αναπτυξιακού σχεδιασμού.  Αλλά θα πρέπει να κάνουμε κινήσεις ώστε ο τελικός δικαιούχος να έχει 
τη μεγαλύτερη δυνατότητα απορρόφησης πόρων και οι δήμοι και η Περιφέρεια. 

Δυστυχώς νομίζω ότι είναι σε όλους μας γνωστό, έχει συζητηθεί πολλές φορές σε κατ΄ ιδίαν 
συζητήσεις ότι το προγραμματικό πλαίσιο δεν έχει γίνει κτήμα κυρίως των φορέων που είναι και οι 
τελικοί δικαιούχοι. Είναι ευθύνη βέβαια και των αιρετών, είναι ευθύνη βέβαια και των 
υπηρεσιακών στελεχών. Πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία ώστε αυτό να μεταδοθεί, να βγει προς 
τα έξω, να έχει μια εξωστρέφεια ώστε ή διαχειριστική αρχή που εννοείται ότι διαθέτει έμπειρα 
στελέχη να γίνει η γέφυρα επικοινωνίας και να υπάρχει ένας συντονισμός μεταξύ των τελικών 
δικαιούχων και της διαχειριστικής αρχής. 

Το μέτρο βέβαια της τεχνικής στήριξης θα μπορούσε να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και είναι 
ένα μέτρο το οποίο θα υποστηρίξει την ωρίμανση των έργων και των δράσεων, είναι ένα πολύ 
μεγάλο πρόβλημα κυρίως για τους μικρούς δήμους που δεν έχουν τη δυνατότητα εξεύρεσης πόρων 
για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών. Είναι αρκετά χρήματα, είναι 5 περίπου εκατομμύρια 
ευρώ. 

Και από εκεί και πέρα η τεχνική στήριξη μπορεί να βοηθήσει και στην αναζήτηση κάποιων μελετών, 
στην επικαιροποίηση των μελετών και γενικότερα στην υποβολή του φακέλου γιατί από εμπειρία 
έστω τη μικρή που έχουμε υπάρχει ένα άγχος, ας πούμε ένας Γολγοθάς με αυτούς που θα 
ασχοληθούν με τα τεχνικά δελτία, με τους κωδικούς, το IMS, διάφορες ορολογίες που είναι σε εσάς 
περισσότερο γνωστοί.  

Τώρα, αυτό νομίζω που ενδιαφέρει και πολλούς δικαιούχους είναι ο προγραμματισμός και νομίζω ο 
προγραμματισμός των προκηρύξεων πρέπει να είναι και σε άλλες περιοχές, να υπάρχει ένας 
προγραμματισμός κατά πότε περίπου θα γίνει η δημοσίευση των προσκλήσεων να υπάρχει 
τουλάχιστον ένας χρόνος σχεδιασμού ώστε να μπορούν να ωριμάσουν.  

Δηλαδή για τον τελικό δικαιούχο αν κάποια στιγμή του αναφέρεις ότι σε τρεις μήνες θα βγάλεις μια 
προκήρυξη για το νερό ή για τον πολιτισμό είναι πολύ δύσκολο και εφόσον δεν έχει πόρους να 
ωριμάσει μια συγκεκριμένη πρόταση. Άρα τι κάνουμε;  Περισσότερο ωφελημένοι θα είναι ή οι 
μεγάλοι δήμοι ή αυτοί που είχαν την εκτίμηση ή την πρόβλεψη να ετοιμάσουν προτάσεις εδώ και 
αρκετό καιρό.  

Δεν θέλω να σας κουράσω παραπάνω, σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να 
παραθέσω τις απόψεις μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ο επόμενος κύριος. 

Κος ΔΕΜΚΑΣ: 

Καλησπέρα και από εμένα.  Τάσος Δέμκας από το Σύνδεσμο Εταιριών Πληροφορικής. Θέλω να 
ευχαριστήσω και εγώ και για τη φιλοξενία αλλά να φιλοξενήσω και ιδιαίτερα τη Διαχειριστική Αρχή 
και τα στελέχη της γιατί και τα προηγούμενα χρόνια συνεργαστήκαμε πολύ καλά, είναι μια από τις 
περιφέρειες από τις οποίες είχαμε ιδιαίτερα καλή συνεργασία. Ευελπιστούμε φυσικά ότι το ίδιο θα 
έχουμε. 

Και θα ήθελα να επισημάνω δυο-τρία πράγματα που αφορούν την πληροφορική. Καταρχήν ως 
γνωστό εμείς έχουμε ακόμα το θέμα της αιρεσιμότητας σε ότι αφορά τη θεματική ενότητα με τις 
τεχνολογίες της πληροφορικής.  Θεωρούμε ότι όπου να ‘ναι θα ξεπεραστεί το θέμα και θέλω να 
ενημερώσω ότι στο Σύνδεσμο έχουμε εξειδικεύσει, έχουμε προσλάβει στελέχη εξειδικευμένα ούτως 
ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν γιατί αμέσως μετά θα πρέπει να τρέξουμε κιόλας, να βοηθήσουν 
στο σχεδιασμό δράσεων πληροφορικής.  
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Και φυσικά επειδή μιλάμε για καινοτομία θα ήθελα να πω ότι η καινοτομία δεν είναι μόνο σε 
καθαρές δράσεις πληροφορικής αλλά σε όποια δράση και να πάρουμε πάντα υπάρχει το θέμα της 
καινοτομίας, άρα θα πρέπει και οι δράσεις πληροφορικής να είναι επιλέξιμες στο μέγιστο βαθμό θα 
έλεγα.  

Και ένα τελευταίο, επειδή πλέον υπάρχει η δυνατότητα της ενίσχυσης των επιχειρήσεων και οι 
επιχειρήσεις πληροφορικής είναι αυτές οι οποίες θα κληθούν να συμβάλλουν και να τραβήξουν 
μεγάλο μέρος και μεγάλο έργο για την επιτυχία της δράσης, νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί 
ιδιαίτερη μέριμνα για την ενίσχυση των εταιριών. 

Αυτά, ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Εμείς ευχαριστούμε, ο κος Ζαμανίδης Δήμαρχος της Εορδαίας.   

 

Κος ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ: 

Μετά την τοποθέτηση του κ. Βαγγέλη Σημανδράκου, ως εκπρόσωπος της περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων ίσως δεν θα έπρεπε να μιλήσω αλλά θα μου επιτρέψετε να προσθέσω κάποια πράγματα και 
να τονίσω και κάποιες σκέψεις του κ. Σημανδράκου. 

Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι στην έναρξη μιας προγραμματικής περιόδου πάντα υπάρχει μια 
δυσκολία επίτευξης των στόχων, είναι λογικό και αν κανείς αναλογιστεί και την παράταση της 
προηγούμενης με όλες τις υποχρεώσεις τις γραφειοκρατικές αυτό γίνεται ακόμα δυσκολότερο.  

Όμως κάτι το οποίο συνηθίζεται και εφαρμόζεται και μας διευκολύνει είναι να προετοιμαστούμε 
για την επόμενη προγραμματική περίοδο με την ωρίμανση κάποιων έργων και αυτό το κάναμε και 
στο τέλος της 3ης προγραμματικής περιόδου αλλά και στη διάρκεια του ΕΣΠΑ της προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου.  Νομίζω ότι υπήρξαν κάποιες επιλογές για ωρίμανση συγκεκριμένων 
έργων για την περίοδο που διανύουμε.  

Αυτές όμως οι ενέργειες θα πρέπει να υποστηριχτούν με την εξειδίκευση και τις προσκλήσεις οι 
οποίες πρέπει να βγουν.  Μάλιστα στο τέλος της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου υπήρξε 
και η καινοτομία της ένταξης εμπροσθοβαρών προτάσεων οι οποίες όμως μαθαίνουμε ότι όλες 
αυτές δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουν αλλά θα πρέπει να γίνουν εκ νέου όλες οι 
διαδικασίες ένταξης. 

Είχαμε κάνει μέχρι και αποδοχές ενταγμένων έργων, ακολουθήσαμε μια πολύ δύσκολη 
γραφειοκρατική διαδικασία με μνημόνια συνεργασίας με όλες τις υπηρεσίες που επροβλέποντο.  
Φτάσαμε στο σημείο να περιμένουμε απλά την έγκριση δημοπράτησης και σήμερα κινδυνεύουν 
αυτά τα έργα τα οποία ωρίμασαν και με χρήματα του επιχειρησιακού προγράμματος από την προ-
προηγούμενη προγραμματική περίοδο να μην γνωρίζουμε πως θα εκτελεστούν και πως θα 
φτάσουμε στο σημείο όχι μόνο να τα εκτελέσουμε αλλά να είμαστε και συνεπείς προς τον 
προγραμματισμό μας.  

Γιατί αν προγραμματίζουμε, χρηματοδοτούμε μελέτες από το επιχειρησιακό πρόγραμμα, φτάνουμε 
στο σημείο της εκτέλεσης και εντέλει αυτά τα έργα δεν εκτελούνται σημαίνει ότι ή δεν 
προγραμματίζουμε σωστά πράγμα το οποίο δεν το πιστεύω ή κάτι άλλο συμβαίνει και ανάλογα με 
τις συνθήκες πρέπει να προσαρμοστούμε σε πολιτικές οι οποίες δεν χαράζονται από εμάς αλλά εν 
πάση περιπτώσει σε εμάς και στους πολίτες της περιοχής είναι οι επιπτώσεις. 

Ας πούμε είχαν ωριμάσει τα έργα της διαχείρισης των λυμάτων τα λεκάνης του Σουλού, τα έργα ως 
εμπροσθοβαρή ήταν έτοιμα να δημοπρατηθούν, πάει στράφι όλος ο κόπος και η διαδικασία στο να 
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φτάσουμε μέχρι τη δημοπράτηση και σήμερα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτά τα έργα και είναι 
πολύ-πολύ σημαντικά και περιβαλλοντικά και εναρμονισμένα με τους στόχους του προγράμματος. 

Επίσης θέλω να πω το εξής ότι επειδή ακριβώς λέμε συνεχώς το ίδιο πράγμα ότι δηλαδή θα πρέπει 
να αξιοποιήσουμε όλα τα προγράμματα και θα πρέπει να τα συνδυάσουμε έτσι ώστε να αυξήσουμε 
την απορρόφηση των πόρων, εμείς ως τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού αναγκαζόμαστε τους 
λίγους πόρους που έχουμε για επενδυτικές δραστηριότητες, γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι σε σχέση 
με παλιότερα έχουμε περίπου το 30% των πόρων που είχαμε αλλά και αυτούς τους πόρους πολλές 
φορές από τις ενημερώσεις που έχουμε τους διαθέτουμε να ωριμάσουμε έργα τα οποία όμως δεν 
έχουμε τη δυνατότητα να τα εντάξουμε στο πρόγραμμα στη συνέχεια γιατί ο κάθε άξονας 
προτεραιότητας έχει περιορισμένα χρήματα, γιατί κάθε προγραμματική περίοδο έχουμε την τάση 
στη χώρα μας να διαμορφώνουμε καινούργιους και πιο δύσκολους όρους επιλεξιμότητας που δεν  
ξέρω και πόσο απαραίτητοι είναι.  

Και εν πάση περιπτώσει με αυτή τη διαδικασία να βγαίνει εκτός όλος ο προγραμματισμός μας και 
στο τέλος να μην μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα χρήματα που είχαμε.  Γιατί αν τα κάνουμε μελέτες 
που θα τις αφήσουμε στο συρτάρι μάλλον τα χάσαμε και εκείνα τα χρήματα. 

Θέλω να πω το εξής, ότι επειδή και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο χρηματοδοτήθηκαν 
από το πρόγραμμα μελέτες και ωρίμασαν έργα τα οποία πρέπει να ενταχθούν σε αυτή την περίοδο 
και μάλιστα κάποια από αυτά αφορούν και κοινωνικές δομές και συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες 
όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, θέλω να πω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε σήμερα ότι έχει 
ωριμάσει με πόρους από το επιχειρησιακό πρόγραμμα άμεσα και γρήγορα να εξειδικευτούν αυτές 
οι προτάσεις και να γίνουν οι ανάλογες προσκλήσεις έτσι που και να πετύχουμε πιο εύκολα τους 
στόχους του προγράμματος αλλά και να είμαστε συνεπείς με τους προγραμματισμούς τους οποίους 
κάνουμε.  

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα αυτό το θέμα να το θέσουμε σήμερα ως ένα θέμα για το οποίο να 
πάρουμε μια απόφαση και να συμφωνήσουμε ότι θα προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. 

Από τη μεριά τους όλοι οι οργανισμοί τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού ετοιμάζονται για 
συγκεκριμένα έργα, νομίζω ότι η διαχειριστική αρχή βοηθάει στο να έχουμε την πληροφόρηση την 
οποία έχουμε αλλά πολλές φορές αυτή η πληροφόρηση αλλάζει και δεν αλλάζει με ευθύνη της 
διαχειριστικής αρχής του προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας.  Το έχουμε ζήσει και αυτό, θα πρέπει 
και οι εκπρόσωποι των κεντρικών υπηρεσιών αυτό να το λάβουν υπόψη τους για να μπορούμε να 
είμαστε συνεπείς και εμείς στις υποχρεώσεις μας. 

Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ευχαριστούμε και εμείς τον κ. Ζαμανίδη, ο κος Γκέτσιος Δήμαρχος Νεστορίου. 

Κος ΓΚΕΤΣΙΟΣ: 

Γκέτσιος Πασχάλης λέγομαι, Δήμαρχος Νεστορίου εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ κύριε Πρόεδρε.  

Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, περιεκτικός και στόχος μου είναι να φανώ χρήσιμος και 
ωφέλιμος. Αν είμαι και ευχάριστος ακόμα καλύτερα.  Αλλά μεταξύ των δύο κύριε Πρόεδρε προτιμώ 
το πρώτο.  Χρήσιμος και ωφέλιμος. 

Άκουσα με προσοχή όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες τους οποίους συγχαίρω.  Ο 
προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής είπε ότι στον άξονα 6 έχουμε αρκετά χρήματα, 29 
εκατομμύρια περίπου κύριε Κιουρτσίδη.  Θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ λίγα.  Αν δείτε τα αιτήματα 
των δήμων Δυτικής Μακεδονίας είναι πάνω από 100 εκατομμύρια. Άρα το 75% είμαστε εκτός. 
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Δεύτερον, επειδή εκπροσωπώ και τους ορεινούς δήμους θα έλεγα το εξής:  Το πρόγραμμα 
αναβάθμισης το κτιριακό-ενεργειακό θα έλεγα ότι θεωρώ ότι είναι σκόπιμο και χρήσιμο και λογικό 
να ενταχθούν οι ορεινοί δήμοι της Δυτικής Περιφέρειας. Άλλωστε ο κος Ζαμανίδης είναι εδώ, δεν 
νομίζω να διαφωνήσει καθόλου.  Αυτοί οι δήμοι έχουν περισσότερη ανάγκη από  αναβάθμιση 
ενεργειακή των κτιρίων τους.   

Τρίτο, κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφερθήκατε και στον άξονα των σχολικών κτιρίων πράγματι 
υπάρχουν κάπου 59 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Εκ των οποίων τα 50 εκατομμύρια ήδη έχουν 
κατανεμηθεί στην πόλη της Κοζάνης για το πανεπιστήμιο της Κοζάνης.  Θα παρακαλούσα, το έχουμε 
πει χίλιες φορές, σήμερα να υπάρξει και δέσμευση ότι έκπτωση υπάρχει από το πανεπιστήμιο 
Κοζάνης να διατεθεί στους νομούς που δεν παίρνουν, Φλώρινας, Γρεβενών, Καστοριάς και 
Πτολεμαΐδα.  

Βάλτε την έκπτωση σε αυτούς τους νομούς.  Δεν είναι δυνατόν και λογικό, μιλάμε για ισόρροπη 
ορθολογική ανάπτυξη των νομών. Δεν μπορεί από τα 59 εκατομμύρια τα 50 να πάνε στην Κοζάνη 
και στα υπόλοιπα 9.700.000 να συμμετέχει και η Κοζάνη για κατασκευή κτιρίων.   

Δεν θα σας κουράσω πολύ. Θα έλεγα ότι τα χρήματα που απομένουν από το ΕΣΠΑ στη Δυτική 
Μακεδονία είναι πολύ λίγα. Αν βάλουμε πανεπιστήμιο, αν βάλουμε την ένταξη της βελτίωσης που 
δεν διαφωνούμε καθόλου του οδικού άξονα Κοζάνης-Λάρισας 20 εκατομμύρια, άρα τα 80, 100 
εκατομμύρια από το νέο ΕΣΠΑ έχουν ήδη διατεθεί. Άρα θα πρέπει να αγωνιστούμε όλοι οι δήμοι για 
τα υπόλοιπα, ούτε 200 εκατομμύρια ευρώ.  Σε αυτό θα αγωνιστούμε.  

Τελειώνοντας θα έλεγα στον εκπρόσωπο της διαφθοράς και της απάτης ότι αν για το Δήμο μας 
έχετε κάτι τέτοια, καταπολέμηση είπαμε διαφθοράς και απάτης, είμαστε εδώ. Σας δίνουμε το 
πράσινο φως, ενημερώστε μας να πατάξουμε μαζί και τη διαφθορά και την απάτη.  

Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ και θα παρακαλούσα κύριε Πρόεδρε.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Και εσείς ενημερώστε μας ταυτόχρονα, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αν υπάρχουν κάποια στοιχεία να 
τα βλέπουμε. 

Κος ΓΚΕΤΣΙΟΣ: 

Εμείς χαιρόμαστε να πατάξουμε και τη διαφθορά και την απάτη.  Θα παρακαλούσα κύριε Πρόεδρε, 
το είχα αίτημα και στην προηγούμενη φορά ότι αντί να βρίσκουμε το φάκελο εδώ όταν ερχόμαστε 
αυτό το φάκελο να τον έχουμε τουλάχιστον δυο-τρεις μέρες νωρίτερα στα χέρια μας να το 
διαβάζουμε, να το μελετούμε και να ερχόμαστε εδώ πανέτοιμοι. Παράκληση, τίποτε άλλο. 

Χίλια ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Να είστε καλά. Απλά το υλικό έχει αναρτηθεί πολύ νωρίτερα ηλεκτρονικά. Ο κος Κούτσιανος από 
την Ομοσπονδία ατόμων με αναπηρίες. 

Κος ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ: 

Καλησπέρα και από εμένα.  Καταρχάς να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για τη συμπερίληψη του 
παραρτήματος για την εξειδίκευση του on-off κριτηρίου αξιολόγησης εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία στο φάκελο των προσκλήσεων.   

Ωστόσο κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο 
της σωστής εφαρμογής των παραπάνω κριτηρίων σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των πράξεων, 
περαιτέρω εξειδίκευση, διαγωνιστικές διαδικασίες, παραλαβή παραδοτέων, καθώς η εμπειρία του 
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παρελθόντος έχει δείξει ότι σωστές αρχικές προδιαγραφές ενδέχεται να χαθούν κατά την πορεία 
υλοποίησης των πράξεων.  

Για το λόγο αυτό, αυτό είναι κοινό πρόβλημα όλων των περιφερειακών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και σε ορισμένα τομεακά οπότε θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για ένα πρότυπο 
εξειδικευμένο οδηγό για τον έλεγχο του κριτηρίου της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία 
στα έργα που υλοποιούνται και θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, 
στον οποίο μάλιστα θα πρέπει να περιλαμβάνονται κριτήρια βάσει των οποίων οι ελεγκτές θα τα 
αξιολογούν.  

Εδώ σε κάποια Επιτροπή Παρακολούθησης τέθηκε και ένα θεσμικό ζήτημα. Θέσαμε και ένα θέμα 
που αφορά στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας, τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων να 
δημοσιοποιούνται προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα αξιολόγησης του έργου των ίδιων των 
ελεγκτών.  

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης που το θέσαμε το θέμα αυτό και συγκεκριμένα της Κεντρικής 
Μακεδονίας τέθηκε ζήτημα ότι αυτό προσκρούει στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.   

Όσον αφορά τον εξοπλισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, όσον αφορά τις κεντρικές εγκαταστάσεις 
ούτως ή άλλως πρέπει να είναι προσβάσιμες για να πληροί και τα κριτήρια της αιρεσιμότητας 
ωστόσο πρέπει να είναι και ο εξοπλισμός προσβάσιμος.   

Παραδείγματος χάρη σε περίπτωση εξειδίκευσης δράσεων που αφορούν νοσοκομειακές μονάδες 
θα πρέπει να είναι προσβάσιμος ο ψηφιακός μαστογράφος παραδείγματος χάρη. Στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να είναι προσβάσιμες οι ψηφιακές 
βιβλιοθήκες.   

Τέλος θα κάνω δυο-τρεις γενικές επισημάνσεις που αφορούν νομίζω όλα τα επιχειρησιακά 
προγράμματα.  Επειδή η νέα προγραμματική περίοδος δίνει έμφαση στην επιχειρηματικότητα και 
στο ανθρώπινο δυναμικό αυτό αφορά και τα άτομα με αναπηρία γιατί συνήθως στην προηγούμενη 
προγραμματική περίοδο δόθηκε έμφαση στις κοινωνικές δομές, κυρίως κτιριακές εγκαταστάσεις.  

Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει μια συμβατότητα της εθνικής πολιτικής και των περιφερειακών 
πολιτικών γιατί η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, απασχόληση και εξειδικευμένη κατάρτιση 
είναι συγκοινωνούντα δοχεία.  Αν δεν υπάρχει ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον θαρρώ πως 
είναι πάρα πολύ δύσκολο να απορροφηθούν και να αξιοποιηθούν οι δράσεις που αφορούν και την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της απασχόλησης και κυρίως την εξειδικευμένη 
κατάρτιση. 

Κλείνοντας και αυτή είναι μια γενική επισήμανση, επειδή βρίσκεται σε διαβούλευση η τροποποίηση 
για τον Καλλικράτη και τέθηκαν ζητήματα στελέχωσης από τον προϊστάμενο της Διαχειριστικής 
Αρχής, θεωρώ ότι θα πρέπει να αλλάξει και το διοικητικό μοντέλο για να υποστηρίξει την υλοποίηση 
του ΕΣΠΑ.  

Εάν δεν δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στις περιφέρειες με ταυτόχρονη στελέχωση των 
υπηρεσιών θα υπάρξουν αρκετά ζητήματα σε όλους τους θεματικούς στόχους και στους άξονες 
προτεραιότητας.  

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Και εμείς ευχαριστούμε τον κ. Κούτσιανο.  Έχουμε ολοκληρώσει;  

Κος ΚΥΡΚΟΓΛΟΥ 
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Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τέθηκαν δυο θέματα τα οποία άπτονται και της υπηρεσίας μας ως 
υπηρεσία του συντονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Υπουργείου Οικονομίας 
πλέον. Ένα έχει να κάνει με την ενεργοποίηση της κοινωνικής οικονομίας και ένα με τις δράσεις 
απασχόλησης. 

Σχετικά με τις δράσεις κοινωνικής οικονομίας να πω ότι δεν έχει υπάρξει ακόμα κάποια εξειδίκευση, 
κατεύθυνση από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και τις επιτελικές του δομές, μάλλον δεν έχει 
συσταθεί ακόμα η επιτελική δομή αλλά οι υφιστάμενες υπηρεσίες, οι ΕΥΚΕΚΟ, έχουν γίνει και έχει 
ξεκινήσει μια συνεργασία της υπηρεσίας μας μαζί με τις συναρμόδιες υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής 
Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας με το Υπουργείο Εργασίας το τμήμα το οποίο είναι 
αρμόδιο για την απασχόληση και την κοινωνική οικονομία για την επιτάχυνση αυτής της 
διαδικασίας. Δεν έχουμε ακόμα κάποιο input άρα είναι προφανές και σαφές ότι κάπου οι 
περιφέρεις εξαρτώνται από αυτές τις κατευθύνσεις όπως αντίστοιχα εξαρτώνται από τις 
κατευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας για την ενεργοποίηση της δράσης. 

Από την άλλη πλευρά όντως και ο νόμος, το νέο πλαίσιο για την κοινωνική οικονομία δεν έχει 
εκπονηθεί, είναι προς ψήφιση από όσο γνωρίζουμε αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή δεν είναι 
μόνο το θέμα ότι δεν έχει βγει ο νόμος, ακόμα και αν ψηφιστεί πάλι θα περιμένουμε το τι θα 
αποφασιστεί, τι κατευθύνσεις θα υπάρξουν κεντρικά από το Υπουργείο Εργασίας. 

Υπάρχουν πολλά και σύνθετα θέματα στο θέμα της κοινωνικής οικονομίας, παράδειγμα το αν θα 
γίνει το κεντρικό ταμείο ενίσχυσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, αν οι επιχορηγήσεις θα 
αναληφθούν από αυτό ή από τα ΠΕΠ ή και από τα ΠΕΠ θέματα και διαχειριστικά και τεχνικά 
κρατικών ενισχύσεων, ποια ποσά θα δοθούν κλπ.  

Άρα είμαστε σε μια φάση αναμονής και προσπάθειας δικής μας των κεντρικών υπηρεσιών για 
επιτάχυνση αυτού του θέματος. 

Τώρα, όσον αφορά το θέμα της απασχόλησης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε αυτή την 
προγραμματική περίοδο οι οριζόντιες δράσεις απασχόλησης για ανέργους έχουν αναληφθεί από το 
τομεακό πρόγραμμα το ενοποιημένο των πεδίων εργασίας και εκπαίδευσης.  Το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. 

Υπάρχουν δράσεις απασχόλησης και στα περιφερειακά προγράμματα και στο συγκεκριμένο εδώ της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η κατεύθυνση είναι να είναι πιο στοχευμένες, πιο πολύ 
σχεδιασμένες και υλοποιούμενες σε μια λογική από τα κάτω προς τα πάνω. 

Αμέσως μετά την ενεργοποίηση, τη λήξη αυτού του κύκλου και αυτού του μήνα των επιτροπών 
παρακολούθησης έχει προγραμματίσει η υπηρεσία μας σε υπηρεσιακή διαβούλευση με όλες τις 
περιφέρειες να ενεργοποιήσουμε αυτές τις δράσεις καθώς επίσης και τις δράσεις του θεματικού 
στόχου 8 του Κοινωνικού Ταμείου που κυρίως θα εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της RIS. 

Πάντως πρέπει να σημειώσω ότι αυτή τη στιγμή στην Περιφέρεια υπάρχει μια πολύ σημαντική 
δράση απασχόλησης η οποία είναι σε εξέλιξη και η οποία και από άποψη ωφελουμένων αλλά και 
από άποψη προϋπολογισμού και επιδόσεων χρηματοοικονομικών είναι σε πολύ καλό επίπεδο, είναι 
η γνωστή δράση των παιδικών σταθμών η οποία ναι μεν μπορεί να έχει περάσει λίγο στο 
ασυνείδητο το συλλογικό ως μια δράση ενίσχυσης των παιδικών σταθμών όμως είναι μια δράση για 
την ενίσχυση της γυναικείας απασχολησιμότητας, για να συνεχίσουν οι γυναίκες που εργάζονται να 
εργάζονται ή οι άνεργες να έχουν την ευκαιρία να ζητήσουν δουλειά. 

Έτσι είναι περιγεγραμμένο και μέσα στο πρόγραμμα και μάλιστα είναι και περιγεγραμμένη η δράση 
στη πιο ενεργητική επενδυτική προτεραιότητα την 9.1  Άρα δεν είναι αυτή τη στιγμή ανενεργές οι 
δράσεις απασχόλησης στην Περιφέρεια. 
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Και τέλος αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε μια συνολική αποτίμηση, τοποθέτηση για τις δράσεις 
του ΕΚΤ.  Οι δράσεις του ΕΚΤ στο Περιφερειακό πρόγραμμα αθροίζουν σε πάνω από 20, 20 με 30 αν 
λάβουμε υπόψη και τις δράσεις του ΕΚΤ οι οποίες είναι στον θεματικό στόχο 8.  

Αυτή τη στιγμή και με τις δυο ενεργοποιούμενες δράσεις που παρουσιάστηκαν σήμερα τους 
ξενώνες και τα κέντρα κακοποιημένων γυναικών περίπου έχουμε μια ενεργοποίηση και υλοποίηση 
ανάλογα το στάδιο της κάθε δράσης περίπου 10 δράσεων το οποίο επιτρέψτε μου τη φράση είναι 
ένα εξαιρετικό σκορ για την Περιφέρεια.  Μη έχοντας ακόμη συμπληρώσει ούτε καν δυο χρόνια από 
την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων.  

Και είναι προφανές ότι σε μια τέτοια γκάμα δράσεων 20 με 30 δεν μπορούν όλες, δηλαδή και 
μαθηματικά να το πάρει κάποιος να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα.  Είναι σαφές και ευνόητο ότι θα 
δίνεται και κεντρικά, από τα κεντρικά υπουργεία αλλά και στο επίπεδο της Περιφέρειας μια 
προτεραιότητα σε δράσεις οι οποίες για κάποιο λόγο έπρεπε και πρέπει να τρέξουν πρώτες.  

Οι παιδικοί σταθμοί επειδή η δράση ακολουθεί το σχολικό έτος και δεν μπορούσαν οι μαμάδες να 
περιμένουν πέρα από το καλοκαίρι το προηγούμενο για την πρώτη ενεργοποίηση, δράσεις οι οποίες 
συνδέονται με εθνικές πολιτικές στις οποίες αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και μιλάω για τα κέντρα κοινότητας τα οποία πέρα από τη συνολική γκάμα των υπηρεσιών τους 
έχουν σαν στόχο να ενισχύσουμε την καθολική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 
από 1/1/2017. 

Δράσεις οι οποίες μέχρι τώρα υλοποιούνται και συνεχίζουν να είναι στη ζωή με επιβάρυνση 
εθνικών πόρων, τα ΚΗΦΗ, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, οπότε και αυτή η 
κατάσταση έπρεπε να λήξει και να περάσουν στη χρηματοδότηση για να μην επιβαρύνεται ο 
κρατικός προϋπολογισμός. 

Και από την άλλη πλευρά έχουμε δράσεις οι οποίες είτε αναμένουμε κεντρικές κατευθύνσεις βλέπε 
υγείας και κοινωνική οικονομία ή δράσεις οι οποίες και αυτές με τη σειρά τους είχαν ένα 
προηγούμενο στάδιο ωρίμανσης όπως η RIS που έπρεπε να ωριμάσει, να γίνει η περίφημη 
επιχειρηματική ανακάλυψη για να αρχίσουμε να μπούμε στη διαδικασία να συνεργαζόμαστε για να 
ενεργοποιηθούν. 

Και τελειώνοντας ήθελα να ευχαριστήσω μια και έχω το λόγο, την Περιφέρεια για την πολύ καλή, 
την άριστη συνεργασία που έχουμε μέχρι τώρα στην ενεργοποίηση όλων αυτών των δράσεων και 
στις άλλες που προγραμματίζονται. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Και εμείς ευχαριστούμε θερμά. Να ακούσουμε τον κ. Μπίρο που είναι Αντιπεριφερειάρχης 
Φλώρινας και μας φιλοξενεί κιόλας η Φλώρινα. 

Κος ΜΠΙΡΟΣ: 

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που σήμερα η 2η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει στην 
περιφερειακή ενότητα Φλώρινας, στην όμορφη πόλη της Φλώρινας.  Πράγματι θεωρώ ότι το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα της δυτικής Μακεδονίας είναι ρεαλιστικό και θα έλεγα στοχευμένο σε 
παρεμβάσεις που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ορθολογική διαχείριση των πόρων της δυτικής 
Μακεδονίας.  Και πιστεύω ότι μέσα από το πρόγραμμα αυτό μπορούμε να πετύχουμε την ισόρροπη 
ανάπτυξη της Περιφέρειας. 

Θα ήθελα να πω όμως ότι η επιτάχυνση των διαδικασιών που είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό και 
που αφορά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό όλων των φορέων της περιοχής έχει μια υστέρηση 
όσον αφορά την υλοποίηση γενικότερα των δράσεων.  Και αυτό φυσικά δεν οφείλεται ούτε στη 
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Διαχειριστική Αρχή αλλά οφείλεται σε πολιτικές είτε σε ετοιμότητα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στις υπηρεσίες που έχουν σχέση με την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. 

Θεωρώ ότι όπως έγινε και στο προηγούμενο πρόγραμμα αλλά και σε αυτό το  πρόγραμμα η 
επιτάχυνση των διαδικασιών είναι σημαντικό ζήτημα γιατί έτσι μπορούμε να ξεπεράσουμε και να 
ενισχύσουμε με πολύ σωστό τρόπο τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα πρέπει να έχουμε ως 
στόχο στην υλοποίηση των έργων της Περιφέρειας.  

Επίσης ένα άλλο αρνητικό σημείο που έχει σχέση με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι ότι 
παρόλο που η Περιφέρεια αυτή αναλογικά θεωρείται από τις πιο πλούσιες περιφέρειες της χώρας 
μας εντούτοις στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει. Οι πόροι οι οποίοι δίδονται στην Περιφέρεια 
είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που πραγματικά δικαιούται να πάρει και αυτό νομίζω ότι θα 
πρέπει να αξιολογηθεί και θα πρέπει να το διεκδικήσουμε από κοινού έτσι ώστε να μπορέσουμε να 
πετύχουμε περισσότερους πόρους στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

Επίσης ένας σημαντικό στοιχείο που αναφέρθηκε από πάρα πολλούς είναι ότι υπάρχει 
υποστελέχωση των υπηρεσιών και φυσικά ο όγκος της γραφειοκρατίας που υπάρχει είναι πάρα 
πολύ μεγάλος και αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το διαχειριστούμε και να 
μπορέσουμε να εξορθολογίσουμε καλύτερα τον όγκο της γραφειοκρατίας που υπάρχει αυτή τη 
στιγμή.  

Εγώ νομίζω ότι σε γενικές γραμμές οι πόροι οι οποίοι δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
αρκετά σημαντικοί πρέπει όμως στοχευμένα να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ανάπτυξης 
ανάλογα με τις περιοχές που υπάρχουν οι δυνατότητες και να υπάρχει ορθολογική διαχείριση των 
πόρων όπως είπα νωρίτερα. 

Αυτό όμως ειπώθηκε και από τον Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών στις περισσότερες των περιπτώσεων 
δεν μπορούν να υλοποιηθούν γιατί δεν υπήρχε η αντίστοιχη ετοιμότητα. Εμείς ως περιφερειακή 
αρχή από την ημέρα που αναλάβαμε προσπαθήσαμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας να 
ωριμάσουμε και να προσπαθήσουμε να εντάξουμε έργα που είναι ιδιαίτερα σημαντικής αξίας για 
την περιφερειακή ενότητα Φλώρινας όπως είναι ο κάθετος άξονας, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι 
υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια τόσο σε επίπεδο κεντρικής Κυβέρνησης και φυσικά αυτά δεν 
μπορείς να τα ξεπεράσεις ούτε σε ένα χρόνο ίσως και σε δυο χρόνια. 

Νομίζω ότι η επιτάχυνση των διαδικασιών και γενικότερα η γραφειοκρατία πρέπει να αξιολογηθεί 
ως μια διαδικασία πολύ επιβαρυντική για όλη την Περιφέρεια και για όλη τη χώρα και σε αυτό το 
στόχο πρέπει να είμαστε πιο συνεπείς και πιο θα έλεγα επιλεκτικά διαχειρίσιμοι έτσι ώστε να 
υλοποιήσουμε τους στόχους τους οποίους βάζουμε. 

Εγώ θέλω μέσα από αυτά τα λίγα που είπα να σας καλωσορίσω.  Εύχομαι σήμερα από την παρουσία 
όλων εδώ που είστε να βγουν τα θετικότερα συμπεράσματα και φυσικά να προσπαθήσουμε όλοι 
μαζί από κοινού να υλοποιήσουμε τους στόχους τους οποίους βάζουμε προς το συμφέρον της 
τοπικής οικονομίας, της εθνικής οικονομίας και γενικότερα της Περιφέρειας της Δυτικής 
Μακεδονίας.  

Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ευχαριστούμε τον κ. Μπίρο. Ο κος Κιουρτσίδης;  

Κος ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ: 

Λίγο να συμπληρώσω θέλω κάποια απάντηση σε κάποια θέματα που ακούστηκαν ειδικά από την 
εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου.  Θίξατε ένα πάρα πολύ ευαίσθητο σημείο και είναι 
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ένα σημείο στο οποίο πράγματι μέχρι τώρα δεν έχουμε, δεν απολογούμαστε, δεν συζητάμε πάρα 
πολύ αλλά που ελπίζουμε ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να συζητάμε πάρα πολύ. 

Αυτά τα λεφτά τα οποία ξοδεύονται συνήθως ο απολογισμός μας είναι αν τα λεφτά αυτά 
δαπανήθηκαν και τα έργα που πιθανά ή τους άξονες τους οποίους δαπανήθηκαν αυτά τα λεφτά. 
Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ για το αποτέλεσμα αυτής της δαπάνης και κατά πόσο αυτό είναι ωφέλιμο 
για την περιοχή. 

Ένας από τους λόγους που υπήρξε αυτή η δυσκολία και στη δική μας την περίπτωση αλλά και σε 
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είμαστε εμείς μόνο οι οποίοι δεν το έχουμε αυτό είναι και 
ο λόγος για τον οποίο υπάρχει και η γενική αιρεσιμότητα 7.  Τι μας λέει;  Μας λέει ότι θα πρέπει να 
έχουμε ένα σύστημα στατιστικό με το οποίο θα παρακολουθούμε όλη αυτή την εξέλιξη.  

Αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται. Μέχρι το τέλος του χρόνου πιστεύουμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί και 
θέλουμε να πιστεύουμε ότι στην επόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης και πριν από αυτή στην 
ετήσια έκθεση που θα ετοιμαστεί στις αρχές του καλοκαιριού θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε 
μια συζήτηση για το πόσα έχουν δαπανηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή και που έχουν δαπανηθεί αυτά 
τα λεφτά. 

Θα έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να μιλήσουμε λίγο για το αποτέλεσμα αυτής της δαπάνης. Αυτή 
είναι μια προσπάθεια που θα γίνει σε όλη τη διοίκηση, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη τη διοίκηση την 
ελληνική, να προσπαθήσει να μιλήσει λίγο με τη λογική του αποτελέσματος. Και πιστεύουμε ότι 
ξεκινώντας από το 2017 θα το έχουμε αυτό, θα την έχουμε αυτή τη δυνατότητα. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Η κυρία Αρβανίτη, παρακαλώ. 

Κα ΑΡΒΑΝΙΤΗ: 

Ευχαριστώ πολύ. Η ΕΥΚΕ εκτός από τα θέματα των κρατικών ενισχύσεων είναι και ο συντονιστικός 
φορέας των χρηματοδοτικών εργαλείων για την προγραμματική περίοδο ’14-’20.  Τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία που στηρίζονται στην έννοια των επιστρεπτέων ενισχύσεων. 

Όπως ανέφεραν κυρίως οι φορείς, οι εκπρόσωποι των φορέων, οι πόροι δεν επαρκούν άρα πρέπει 
να μοχλευθούν και με άλλους πόρους κυρίως ιδιωτικούς.  Αυτό γίνεται στο πλαίσιο των 
χρηματοδοτικών εργαλείων.  

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία έχουν διάφορες μορφές, δάνεια, εγγυήσεις, κεφάλαια συμμετοχών 
κλπ. Σε εθνικό πλαίσιο είμαστε στη διαδικασία επικαιροποίησης της εκ των προτέρων αξιολόγησης 
για τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων στην προγραμματική περίοδο ’14-’20. Ήδη είμαστε σε 
διαδικασία σύστασης ταμείων χαρτοφυλακίου που αφορούν προϊόντα επιχειρηματικότητας, 
εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες και κεφαλαίων συμμετοχών.  Μόλις ολοκληρωθεί η εκ των 
προτέρων αξιολόγηση θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε και σε άλλα ταμεία.  

Αυτά, όποιος έχει απορία μπορεί να ρωτήσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ο κος Κιουρτσίδης και μετά να ολοκληρώσουμε. 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ: 

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.  Θα προσπαθήσω να απαντήσω, να τοποθετηθώ σε κάποια θέματα τα 
οποία έθεσαν τα αγαπητά μέλη της Επιτροπής.   
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Πρώτον σε ότι αφορά τους εκπροσώπους και αγαπητούς συναδέλφους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
να πω ότι το Περιφερειακό σχέδιο για την διαχείριση των απορριμμάτων που τέθηκε από την κυρία 
Λέντζου νομίζω ότι έχει ήδη υπογραφεί ή αναμένεται να υπογραφεί εντός των ημερών η κοινή 
υπουργική απόφαση για τη στρατηγική μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και το αμέσως 
επόμενο στάδιο είναι η πρόταση το Περιφερειακό σχέδιο να έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 
περιφέρεις για έγκριση.  Εάν όλα πάνε καλά πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του 2016 θα έχει κλείσει το 
ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας.  

Ευχαριστούμε την κυρία Μπακοπούλου για τα καλά της λόγια, για τη σημαντική πρόοδο και την 
κυρία Λέντζου για τα δυο ταμεία.  Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα και θα προσπαθήσουμε να 
επιταχύνουμε, αναφέρθηκαν και ο κος Κύρκογλου ειδικά για θέματα κοινωνικής οικονομίας και ο 
εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής της Υγείας για τα θέματα της υγείας.  Είναι οι δυο τομείς του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου τους οποίους πρέπει να δούμε.  

Αναφορικά με την παρέμβαση της εκπροσώπου από την Επιτελική Δομή της παιδείας και σε ότι 
αφορά τις ΤΠΕ στην παιδεία.  Νομίζω ότι και κατά το στάδιο της διαβούλευσης έγινε μια αναφορά. 
Εκείνο το οποίο μας είχε ξενίσει τότε ήταν και μάλιστα σε προχωρημένη ώρα ότι ξαφνικά ακούσαμε 
για έργα γέφυρες τα οποία πρέπει να επιβαρύνουν τα περιφερειακά προγράμματα χωρίς να έχουμε 
καμία πρότερη ενημέρωση από την ειδική υπηρεσία της ψηφιακής σύγκλισης ή από το Υπουργείο. 

Προφανώς εσείς τώρα αναφέρεστε σε εντελώς νέες δράσεις για τις οποίες θα θέλαμε να 
ενημερωθούμε.  Όπως ανέφερα έχει τελειώσει η χαρτογράφηση σε επίπεδο υποδομών για την 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έχουμε κάνει μια προεργασία σε ότι αφορά τις τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών.  Θέλουμε όμως να δούμε από κοινού τη φιλοσοφία γύρω από 
αυτές τις προκηρύξεις γιατί πλέον είμαστε σε ένα στάδιο που δεν μπορούμε να δίνουμε χρήματα 
για ένα εργαστήριο λέω παράδειγμα το οποίο σε δυο χρόνια θα χρειαστεί αναβάθμιση.  

Πρέπει να επιλέξουμε άλλους τρόπους να ενισχύσουμε τις νέες τεχνολογίες σε επίπεδο 
εκπαίδευσης είτε αφορά την πρωτοβάθμια, είτε τη δευτεροβάθμια, η τριτοβάθμια λίγο-πολύ 
καλύπτεται και με ίδια μέσα. 

Είναι όμως ένας τομέας που μας προβληματίζει γιατί τουλάχιστον από όσο θυμάμαι εγώ και στις 
τρεις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους χρηματοδοτούσαμε εργαστήρια τα οποία αυτή τη 
στιγμή είναι πεπαλαιωμένα και γνωρίζετε και πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να παρέμβουμε και σε 
ένα εργαστήριο το οποίο χρηματοδοτήθηκε την αμέσως προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Δεν 
θα είναι επιλέξιμη μια τέτοια παρέμβαση.  

Άρα θέλουμε καινοτόμα έργα που αφορούν τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών είτε με 
κεντρικούς servers, να μειώσουμε τους υπολογιστές εντός αίθουσας και να πάμε σε χρήση, μάλλον 
σε ενίσχυση ή σε κίνητρα στα παιδιά να αγοράζουν, να έχουν τους δικούς τους προσωπικούς 
υπολογιστές.  

Γενικά πρέπει να εισάγουμε και σε αυτόν τον τομέα την καινοτομία τουλάχιστον για να είναι πιο 
ορθολογική η παρέμβαση η χρηματοδοτική.  

Σε ότι αφορά τα θέματα διαφθοράς και απάτης να σας ενημερώσουμε ότι ήδη έχουμε κάνει, 
υπάρχει link της ιστοσελίδας της Ειδικής Υπηρεσίας στην ιστοσελίδα του AFCOS για ενημέρωση.  
Έχω καταγράψει αυτό το οποίο είπατε ότι σε όλες τις προσκλήσεις πρέπει να αναφέρεται ότι 
φορέας υποδοχής καταγγελιών είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς.  

Σε ότι αφορά την εκχώρηση των πόρων του 30% που ανέφερε ο κος Παππάς για το γεωργικό ταμείο, 
νομίζω ότι ήδη έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης των προτάσεων του Leader.  
Περιμένουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκχώρησης και νομίζω ότι θα έλεγα ότι οι πόροι δεν 
είναι ιδιαίτερα αυξημένοι για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Γνωρίζουμε ότι είναι με βάση 
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κάποια κριτήρια, κριτήρια κατανομής. Ευελπιστούμε όμως, γιατί νομίζω ότι τώρα εκχωρείται μόνο 
το 50%.  Και επαναξιολόγηση για να δοθούν και κάποιοι πρόσθετοι πόροι. 

Μάλιστα, επειδή πολύ καλά κάνετε και αθροίζετε και τις ανειλημμένες υποχρεώσεις για την κάθε 
Περιφέρεια και δυστυχώς για εμάς είναι λίγο υψηλές οι ανειλημμένες υποχρεώσεις, κάποια στιγμή 
πρέπει να το κάνουμε και εμείς για να μιλάμε για ανειλημμένες υποχρεώσεις φορέων.  Όταν 
μεταφέρουμε έργα από τη μια περίοδο στην άλλη. 

Λοιπόν, αναφέρθηκα στο θέμα των υδατοκαλλιεργειών ότι οπωσδήποτε θα χρειαστεί 
χρηματοδότηση και από το αλιείας.  Για την κοινωνική οικονομία νομίζω ότι απαντήθηκε από τον κ. 
Κύρκογλου.   

Θέλω να μιλήσω τώρα λίγο για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και να τοποθετηθώ επί των 
τοποθετήσεων του κ. Σημανδράκου και του κ. Ζαμανίδη.  Λοιπόν, τα σχέδια, τα προσχέδια τα οποία 
υποβλήθηκαν θα το ομολογήσω ότι ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Ειδικής Υπηρεσίες. Παρότι 
δουλεύτηκαν με πολύ κόπο και σε μια περίοδο που ήταν καλοκαιρινή και ξέρουμε τι σημαίνει 
καλοκαίρι, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλά.  Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται 
περισσότερη δουλειά.  

Θα καθίσουμε με έναν-έναν τους φορείς να τα δούμε ξανά.  Είναι στη σωστή κατεύθυνση, 
χρειάζεται όμως να δούμε θέματα όπως είπε η κυρία Αρβανίτη μόχλευσης πόρων, δηλαδή χρήση 
χρηματοδοτικών εργαλείων. Εμείς όπως γνωρίζετε στην προγραμματική περίοδο 2007-2013 
ήμασταν από τις περιφέρειες που δώσαμε και αρκετά χρήματα στο χρηματοδοτικό εργαλείο του 
JESSICA.  Περίπου 13,5 εκατομμύρια τα οποία επειδή ακριβώς είναι ανακυκλούμενοι οι πόροι από 
το τέλος του 2016 αναμένεται να αρχίσει η εισροή των επιστρεπτέων πόρων. 

Άρα θα πρέπει να δούμε πως αυτοί οι πόροι πλέον ξαναγυρνάνε σε εσάς γιατί θα γυρίσουν πάλι 
στην αστική ανάπτυξη. Άρα παρεμβάσεις οι οποίες άπτονται της μόχλευσης ιδιωτικών πόρων και 
νομίζω ότι έχουν σχεδόν όλα τα σχέδια αν θυμάμαι καλά νομίζω ότι θα πρέπει να τα δούμε στο 
αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. 

Βέβαια αφού ενημερωθούμε και από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με ποιο τρόπο θα 
επανασυσταθεί το ταμείο χαρτοφυλακίου και πως θα εισρεύσουν οι πόροι, οι επιστρεπτέοι πόροι 
από τους δικαιούχους των πρώτων ενισχύσεων σε αυτό το ταμείο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα 
θέλαμε μια ενημέρωση.  

Τώρα, σε ότι αφορά γενικότερα την ενημέρωση και τον προγραμματισμό των προσκλήσεων που 
έχετε αναφερθεί, αναφερθήκατε, και επίσης και τη χρηματοδότηση μελετών κλπ.  

Αυτή η προγραμματική περίοδος, η έγκριση αυτού του προγράμματος έγινε σε μια περίοδο που ο 
πρώτος βαθμός τοπικής Αυτοδιοίκησης ολοκλήρωνε, ήταν σε φάση ολοκλήρωσης των 
επιχειρησιακών του σχεδίων. Γιατί ξέρουμε ότι έχετε και τα 5ετή επιχειρησιακά σχέδια. 

Άρα θεωρήσαμε σε πολλές περιπτώσεις ότι το επιχειρησιακό σχέδιο του κάθε φορέα τοπικής 
Αυτοδιοίκησης εναρμονίζεται, έχει διαβάσει, έχει δει το επιχειρησιακό σχέδιο της Περιφέρειας. 
Ξέρουμε όμως ότι ένα επιχειρησιακό σχέδιο ενός φορέα είναι κάτι πιο ολοκληρωμένο.  Το ΠΕΠ είναι 
ένα κομμάτι της χρηματοδότησης αυτού του επιχειρησιακού σχεδίου.  

Δυστυχώς το είπατε και εσείς, το έχουμε ξαναπεί ότι οι πόροι σε αυτή την προγραμματική περίοδο 
δεν είναι πάρα πολλοί. Και δεν ξέρουμε και πόσο μπορούμε να τους ενισχύσουμε με την 
ανακατανομή που θα γίνει το 2017-2018.   Όπου έχουμε πει ότι ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο να 
πάρουμε πρόσθετους πόρους στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Καταλαβαίνετε ότι έτος με το έτος οι πόροι των υποδομών ελαχιστοποιούνται. Άρα πρέπει να 
κάνουμε πολύ καλύτερη διαχείριση. Αυτό σημαίνει πολύ καλή προτεραιοποίηση των έργων που 
σχεδιάζει ένας φορέας τοπικής Αυτοδιοίκησης.  



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 

Πρακτικά 2ης  Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης 24/10/2016 

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ Πρακτικά 2ης ΕπΠα 24-10-2016 (01) 49/59 

Ξέρουμε ότι οι ανάγκες είναι αυξημένες, ξέρουμε ότι οι συνθήκες, οι κοινωνικές συνθήκες 
δημιουργούν ανάγκες για νέες υποδομές, το ξέρουμε πολύ καλά, αλλά πρέπει να υπάρχει μια 
προτεραιοποίηση.  

Μπορεί σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο να καταγράφονται 20, 30 δράσεις, έργα, προφανώς δεν 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν.  Κατά προτεραιότητα τι μπορεί, τι πρέπει ένας φορέας τοπικής 
Αυτοδιοίκησης να έχει σε προτεραιότητα. 

Είμαστε ευχαριστημένοι από την άποψη ότι βλέπουμε κυρίως τους μεγάλους φορείς να έχουν στο 
μυαλό τους μια προτεραιοποίηση. Και αυτό σε πολλές περιπτώσεις διευκολύνει και την ειδική 
υπηρεσία στο έργο της. Ξέρει δηλαδή  περίπου τι θα έρθει σε κάθε πρόσκληση.  

Το θέμα της ωριμότητας ή της ωρίμανσης είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Αναφέρεστε στην τεχνική 
βοήθεια.  Πρέπει να σας πω ότι η τεχνική βοήθεια του προγράμματος δεν μπορεί να 
χρηματοδοτήσει ωρίμανση τεχνικών μελετών. Το έκανε μια φορά το 2006 για πολύ-πολύ 
συγκεκριμένους λόγους αλλά δεν φαίνεται, δεν είναι ορατό ότι η τεχνική βοήθεια μπορεί να 
χρηματοδοτήσει ωρίμανση μελετών, τεχνικών μελετών. 

Είναι ένα θέμα το οποίο και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο αντιμετωπίστηκε με 
κάποιον διαφορετικό τρόπο.  Να δούμε έναν τρόπο αλλά οι πόροι της τεχνικής βοήθειας, 
αναφέρθηκε ο κος Σημανδράκος αν θυμάμαι στο ΕΤΠΑ ας πούμε ότι είναι 5,5 εκατομμύρια. Να 
αναλογιστείτε ότι το 30% των πόρων είναι το πρόγραμμα πληροφόρησης και επικοινωνίας, μόνο 
από εκεί. Και επίσης ότι εκεί μέσα είναι οι πόροι τους οποίους θα πρέπει να δαπανήσει η Ειδική 
Υπηρεσία για να πληρώσει την αμοιβή του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης ο οποίος θα διαχειριστεί 
τις δράσεις των κρατικών ενισχύσεων.  

Άρα να σας πούμε ότι θα περισσέψει περίπου ένα εκατομμύριο;  Ίσως το νούμερο να είναι και λίγο 
αυξημένο. Είναι λίγοι οι πόροι, καταλαβαίνουμε τη μεγάλη θυσία την οποία κάνετε για να 
ωριμάσετε κάποια έργα.  

Επιμένω σε αυτό που είπα και προηγουμένως ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής 
προτεραιοποίηση των παρεμβάσεων που  θέλει να χρηματοδοτήσει, που θα επιθυμεί να 
χρηματοδοτήσει ο κάθε φορέας. 

Για το  θέμα της ενημέρωσης δικαιούχων αναφέρθηκα προηγουμένως, αναφέρθηκε και ο 
εκπρόσωπος από τη ΜΟΔ.  Σίγουρα θα υπάρξουν, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό 
αυτή τη στιγμή στις υπηρεσίες λόγω έλλειψης δυναμικού. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να συζητηθεί σε 
ένα πλαίσιο συνεργασίας και με το Τεχνικό Επιμελητήριο και με το Οικονομικό αλλά και με το 
ΓΕΩΤΕΕ τι συνδρομή μπορεί να παρέχουν οι τρεις αυτοί επιστημονικοί φορείς προς τους φορείς, 
προς τους δικαιούχους κυρίως του πρώτου βαθμού τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Για τα εμπροσθοβαρή έργα που αναφέρθηκε ο κος Ζαμανίδης εν μέρει έχει δίκιο. Ευχαριστούμε για 
την παρέμβαση του στο ότι δεν αποτελεί ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας, το οτιδήποτε έχει γίνει στο 
συγκεκριμένο έργο και νομίζω ότι αναφέρεστε στις παρεμβάσεις του Σουλού που αφορά το Δήμο 
Εορδαίας και το Δήμο Αμυνταίου.  Έχουμε λύση, νομίζω τις επόμενες μέρες θα γίνει μια συνάντηση 
για να δούμε το θέμα των συγκεκριμένων παρεμβάσεων. 

Αυτά είχα να πω κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ωραία. Πριν την ολοκλήρωση μήπως θέλει κάποιος να τοποθετηθεί;  Η κυρία …  

Κα ……….: 
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Δυο λόγια μόνο. Ενδεχομένως συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες σας και λόγω της προηγούμενης 
ιστορίας, θα την πω ιστορία, με την ψηφιακή σύγκλιση και τις καθυστερήσεις οι οποίες επέφεραν 
αυτό το αποτέλεσμα ή αν είναι χρήσιμος ο εξοπλισμός. 

Παρόλα αυτά εγώ θα γίνω μάρτυρας ενδεχομένως και ο περιφερειακός διευθυντής μπορεί να το 
καταθέσει αυτό, ότι στην κεντρική υπηρεσία λαμβάνουμε συνέχεια τηλέφωνα από καθηγητές, 
διευθυντές σχολείων που μας λένε δεν έχουμε υπολογιστές, στείλτε μας υπολογιστές.  Τώρα αυτό 
για εμάς είναι ένα καμπανάκι θα λέγαμε.  

Από εκεί και πέρα δεν ξέρω για τον παρωχημένο εξοπλισμό που λέτε, οποιοσδήποτε φαντάζομαι και 
χρήστης εξ ημών έχει έναν υπολογιστή δεν τον αλλάζει κάθε 3, 4 χρόνια.  Δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον 
δεν το κάνω αυτό. 

Παρόλα αυτά ο εξοπλισμός αυτός αφορά φορητό επιτραπέζιο προτζέκτορα και πολυμηχάνημα. 
Αυτή είναι. Τα σχολεία που διαθέτουν βεβαίως και δεν θα καταγραφούν φαντάζομαι, δεν το 
χρειάζονται.  Αλλά για τα σχολεία που το χρειάζονται θεωρώ ότι δεν είναι κάτι το οποίο αφορά σε 
προηγούμενη ιστορία. Το λέω έτσι για να είμαι λίγο πιο σαφής. Ότι χρειαστείτε βεβαίως θα 
προωθηθεί και μέσω των τευχών διακήρυξης που περιγράφουν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές 
και τη συνολική έκταση για το έργο. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Και εμείς ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να τοποθετηθεί είτε είναι μέλος ή μη 
μέλος της Επιτροπής;  Παρακαλώ.  

Κα ΚΟΜΠΟΥ: 

Κόμπου από την Επιτελική Δομή του πολιτισμού. Να σας ευχαριστήσουμε για τα χρόνια εξαιρετικής 
συνεργασίας με την Διαχειριστική σας Αρχή, για τη σημερινή φιλοξενία και να πω σε συνέχεια των 
όσων είπε η κυρία Μαρκούση και ο κος Ιακωβίδης, ότι εμείς κάναμε μια αποτίμηση κυρίως του γ και 
εν μέρει του προηγούμενου ΕΣΠΑ με μια μελέτη που αναθέσαμε για την κοινωνικοοικονομική 
επίπτωση των έργων πολιτισμού στις περιοχές της Ελλάδας.   

Δυστυχώς το δείγμα δεν ήταν η Δυτική Μακεδονία αλλά έδειξε ότι για κάθε, να το πω απλά, έναν 
πολλαπλασιαστή 3,44 δηλαδή ότι για κάθε ένα ευρώ συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού που 
πολύ σωστά είπε η κυρία Λέντζου προέρχεται από τους ευρωπαίους φορολογούμενους. Οι τοπικές 
κοινωνίες παίρνουν 3,44 με συνυπολογισμό των διανυκτερεύσεων, του τζίρου επιχειρήσεων γύρω 
από τους χώρους και τα μουσεία που ήταν στο δείγμα πράγμα που πρέπει να συνυπολογίσουμε 
γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. 

Είναι αναρτημένη αυτή η μελέτη στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να τη δείτε και τη θεωρούμε μια 
βάση για περαιτέρω ανάλυση όλων αυτών που πράγματι πρέπει κάποτε να δούμε πόσο σημαντική 
είναι η κοινοτική χρηματοδότηση για τη χώρα. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Και εμείς ευχαριστούμε.  Κάποιος άλλος;   Ωραία. Επιτρέψτε μου δυο-τρεις επισημάνσεις και 
παρατηρήσεις και να κλείσουμε.  

Αφού σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας, για τις τοποθετήσεις σας και την πολύτιμη 
προσφορά σας στο γενικότερο εγχείρημα μέσω και αυτού του προγράμματος για την Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας, θέλω να χαιρετίσω για πρώτη φορά την παρουσία του εκπροσώπου της 
Γενικής Γραμματείας που αφορά την πάταξη της διαφθοράς και της απάτης. 
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Και αισθάνομαι πιο ήρεμος για τη διαφανή λειτουργία όλων, των  υπηρεσιακών, των πολιτικών 
παραγόντων αλλά και των δικαιούχων που υλοποιούν τα έργα γιατί θα πρέπει να γνωρίζετε ότι 
πολλές φορές τα νούμερα δεν βγαίνουν με το αποτέλεσμα. Όχι μόνο της ωφελιμότητας που κάποια 
στιγμή πρέπει να τη μετρήσουμε την ωφελιμότητα αλλιώς να κάνουμε έργα για τα έργα χωρίς ποτέ 
να μετρήσουμε αν θα τα χρησιμοποιήσουμε τι ωφελιμότητα θα επιφέρουμε, τότε στη Δυτική 
Μακεδονία όλα αυτά τα χρόνια που πέσανε 2,8 δις από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είμαστε πάντα 
πρωταθλητές της ανεργίας, πάντα θα επιζητούμε την προσβασιμότητα γιατί έχουμε περιοχές που 
δεν έχουν την ίση πρόσβαση με άλλες περιοχές και λάθος κατανομή και του εισοδήματος.  

Θα υπάρχουν μονοκαλλιέργειες στον άξονα Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Φλώρινα που θα είναι η Δ.Ε.Η., 
στην Καστοριά η γούνα και πάει λέγοντας.  

Και χαιρετίζουμε την παρουσία σας εκπρόσωπε της Γενικής Γραμματείας γιατί με το που αναλάβαμε 
εμείς, ένας δρόμος που τον πλήρωσε ο ελληνικός λαός και ο λαός της Ευρώπης μέσω του 
ευρωπαϊκού προγράμματος και εννοώ το δρόμο Αμμοχωρίου έτσι δεν είναι κύριε Μπίρο;  Σηκώθηκε 
στον αέρα. Τον φτιάξανε, τον εγκαινιάσανε και την άλλη μέρα σηκώθηκε στον αέρα ο δρόμος. Και 
ξανά σηκωνόταν ο δρόμος και τον ξανά φτιάχνανε εκεί.  

Και όταν παραλάβαμε εμείς ξανά σηκώθηκε ο κόσμος. Μόλις το εντοπίσαμε αμέσως κάλεσα τις 
αρμόδιες υπηρεσίες.  Τότε τον Υπουργό Επικρατείας τον κ. Νικολούδη που είχε την ευθύνη του 
ελέγχου και της πάταξης της διαφθοράς και τον αρμόδιο Υπουργό τον κ. Σπίρτζη. 

Πήραμε αυτά που έπρεπε να πάρουμε για να είμαστε εντάξει και να τα δείξουμε και είναι σε εξέλιξη 
και προσφάτως ήρθαν πριν από μια εβδομάδα και στο γραφείο μου οι ελεγκτές που ελέγχουν τα 
έργα κλπ. και ελπίζουμε να υπάρχει ένα πόρισμα και ένα αποτέλεσμα.  

Και όποιος ευθύνεται στον εισαγγελέα.  Όποιος και αν είναι αυτός. Για να τελειώνει αυτή η ιστορία.  
Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να προστατεύσουμε το δημόσιο χρήμα πρωτίστως, τους πολίτες αλλά 
και τους υπηρεσιακούς και τους πολιτικούς. Δεν μπορεί όλους να τους βάζουμε σε ένα καλάθι.  Έτσι 
θα γίνουμε και σοβαρότεροι και πιο υπεύθυνοι και πιο αποτελεσματικοί.  

Πριν υπήρξε μια τοποθέτηση από την εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου που θέλησε να 
τις διευκρινίσουμε τι σημαίνει αποκλεισμός και φτώχεια. Αποκλεισμός και φτώχεια σημαίνει όταν 
πέφτουν τα δισεκατομμύρια και πάνε στους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες που τα βγάζουν στο 
εξωτερικό εγώ που δεν έχω καμία πρόσβαση και καμία δυνατότητα ούτε παίρνω κάτι από την 
αναδιανομή του πλούτου και του εισοδήματος αφού δεν έχω μετρήσει την ωφελιμότητα είμαι 
άνεργος ή είμαι στα συσσίτια της Περιφέρειας και του κράτους.  

Αυτό σημαίνει αποκλεισμός και φτώχεια.  Για εμάς αυτό είναι προτεραιότητα. Από την πρώτη μέρα 
που αναλάβαμε χωρίς να υπάρχει ενδοθεσμικό πλαίσιο, το ξέρουν τα παιδιά που ήρθαν από το 
Υπουργείο Υγείας και από το Υπουργείο Εργασίας είναι εδώ εκπρόσωποι, δουλέψαμε και 
υιοθετήθηκαν οι πολιτικές μας και ευτυχώς σήμερα υλοποιούνται. 

Πάμε στα ζητήματα της απασχόλησης.  Απευθύνομαι στον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου 
Καστοριάς ο οποίος έφυγε.  Τα ζητήματα της απασχόλησης για εμάς είναι πρώτη επιλογή αλλά όχι 
ως απασχόληση της ημιαπασχόλησης και της επαιτείας, απασχόληση σε συνθήκες με προοπτική και 
τα χρήματα που θα διαθέσουμε μέσα και από το ΕΣΠΑ να διαφυλάττουν τον κλάδο και την εξέλιξή 
του μέσα από τις συλλογικές της καινοτομίας, της πραγματικής εξειδίκευσης και κατάρτισης. 

Όχι τα χρήματα σε αυτούς που στήνουν τα ΚΕΚ.  Τα χρήματα στον εργαζόμενο, στον ωφελούμενο 
και μέσα από αυτό να ωφεληθεί η επιχείρηση στην οποία θα εργαστεί ή μπορεί να εργάζεται και να 
κρατήσει τη θέση εργασίας του ή αν δεν εργάζεται να μπει στην αγορά εργασίας με ίσους όρους.  

Και θα ξεκινήσει άμεσα. Ξέρετε γιατί υπάρχει καθυστέρηση;  Γιατί πρέπει να υπάρχει ένα 
παρατηρητήριο της απασχόλησης που δεν υπήρχε αυτά τα χρόνια αλλά όλοι μιλούσαν. Η 
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απασχόληση έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά και η ανεργία. Άνεργος είναι όχι ο ένας, ο δύο, ο τρεις, οι 
πέντε, οι εκατό. Είναι ο Θόδωρος ο Καρυπίδης, ο Μπάμπης ο Κιουρτσίδης, έχουν ονοματεπώνυμο. 
Τους έχουμε καταγράψει, αυτό ζητήσαμε με ποιοτικά χαρακτηριστικά, με δεξιότητες για να δούμε τι 
ανέργους διαθέτουμε, τι σχεδιάζουμε στις λογικές της πολιτικής απασχόλησης, που θέλουμε να την 
πάμε την επιχειρηματικότητα μέσα και από την καινοτομία για να δούμε αυτοί οι άνθρωποι θα 
βρουν δουλειά, έχουν δυνατότητες;   

Αν θέλουμε αυτό το  όργανο που είναι Επιτροπή Παρακολούθησης να είναι όργανο δημοκρατικού 
προγραμματισμού στη λογική της συναντίληψης, της συναπόφασης με απόλυτη διαφάνεια στη 
λειτουργία του, με ίσες αποστάσεις, με λογική να απαντήσουμε στα προβλήματα του μέλλοντος, 
πρέπει να έχουμε μια δικαιοσύνη μέσα μας και μια ειλικρίνεια και να υπηρετήσουμε το δίκαιο.   

Έρχομαι στο θέμα που βάλατε με τις εκπτώσεις του πανεπιστημίου. Κοιτάξτε, αυτό που υλοποιούμε 
σήμερα εμείς έχει σχεδιαστεί πριν από εμάς.  Το ’18 που θα μας δοθεί η δυνατότητα της 
αναμόρφωσης εδώ θα βάλουμε και τις δικές μας πινελιές και τις προτεραιότητες αλλά είμαστε 
υποχρεωμένοι στη συνέχεια των πραγμάτων, των δεσμεύσεων έναντι των εταίρων μας να 
υλοποιήσουμε τα πράγματα.  

Έχουμε το πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έτσι όπως σχεδιάστηκε με 50 εκατομμύρια ευρώ 
όπως το είπατε.  Ο Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής ο κος Χαν ο οποίος τώρα είναι Διεύρυνσης 
και Καλής Γειτονίας μας επισκέφθηκε και μας τίμησε στην Περιφέρεια.  

Ξέρετε, ένα πράγμα με ρώτησε στο γραφείο μου. Πολλά τα λεφτά σε ένα μικρό πρόγραμμα, 
δύσκολο αυτό το έργο.  Δώσαμε μάχη για να το κρατήσουμε.  Και δεν έχει να κάνει με τα 50 
εκατομμύρια και με τα κτίρια.  Έχει να κάνει ότι αν αυτό το έργο δεν το κρατούσαμε σήμερα δεν θα 
είχαμε πανεπιστήμιο στη Δυτική Μακεδονία. Και επειδή αναγνωρίζω τις αδικίες του παρελθόντος 
που δημιουργούσαν προσδοκίες στις τοπικές κοινωνίες βγάζανε και προεδρικά διατάγματα και 
λέγανε αρχιτεκτονική στην Καστοριά και μετά την άλλη μέρα την παίρνανε την αρχιτεκτονική. Εμείς 
πήραμε πρωτοβουλίες να αποκαταστήσουμε αυτές τις αδικίες. 

Ο αγωγός που περνάει από τη Δυτική Μακεδονία του ΤΑΡ τον μετατρέψαμε σε αγωγό φιλίας, 
συνέργειας και γνώσης. Και ξέρετε πολύ καλά στην επιμονή μου ότι από την εταιρική ευθύνη που 
αρχικώς δεν υπήρχε σχεδιασμός από την προηγούμενη Κυβέρνηση, καταφέραμε τα 12 εκατομμύρια 
να τα κάνουμε 32 και από αυτά τα 32 που κάποιοι συνάδελφοί μου παίρνανε τη μεζούρα για να 
πάρουν και τα λεφτά δεν τους πέρασε γιατί τεκμηριώσαμε τι σημαίνει κατανομή πόρων και που 
πρέπει να τους διαθέσουμε εκεί που υπάρχον και οι δυνατότητες, πήραμε 9 εκατομμύρια, 8 με 9 
εκατομμύρια.  Το 1 εκατομμύριο, είπα αυτό θα το πάρετε εσείς οι δήμοι στο δημοκρατικό 
προγραμματισμό όπως και έτσι πρέπει να γίνει και στο θέμα του ΕΣΠΑ που φωνάζει η ΚΕΔ αλλά 
ξέρετε ότι εγώ λειτουργό όπως θέλει η ΚΕΔ, συναπόφαση, συναντίληψη. Είπαμε όλα τα έργα θα τα 
συναποφασίσουμε.  

Αποποιούμαι ή αν θέλετε ανοίγω αυτό που μου δίνει και τη δυνατότητα ο νόμος και την υποχρέωση 
για να είμαι πιο δίκαιος, πιο δημοκρατικός γιατί δεν είμαι ξερόλας.  Είπα 1 εκατομμύριο στην 
Καστοριά για τα μεταπτυχιακά του αερίου για να ετοιμάζουμε τους επιστήμονες του μέλλοντος. 
Μόνο σε αυτό παρενέβησα.  Είναι μια αποκατάσταση της αδικίας για την Καστοριά;  Μερικώς, με 
όποιον τρόπο μπορούμε. 

Φτιάχνουμε την πανεπιστημιούπολη στην Κοζάνη, από τα 50 που πήρε πολύ μεγάλη έκπτωση 62% 
πάμε στα 25, θα υλοποιήσουμε όχι γιατί είμαστε στη Φλώρινα, είναι δέσμευση, την 
πανεπιστημιούπολη της Φλώρινας. Η πρόσκληση θα βγει το επόμενο διάστημα γιατί κάποιοι 
βγάζανε προσκλήσεις χωρίς να υπάρχει ρυμοτομικό και θέλανε αυτοί εδώ οι άνθρωποι να 
εγκρίνουν και θα έρχονταν εδώ η Γενική Γραμματεία να τους πει τι κάνετε εδώ πέρα.   
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Και είπα στους ανθρώπους εμείς δεν πρόκειται να τους κοροϊδέψουμε. Θα δώσουμε μάχη να 
λύσουμε το ρυμοτομικό της Φλώρινας που ήταν και καταφύγιο άγριας ζωής, γίνεται η τροπολογία, 
είναι έτοιμη, θα περάσει μέσα στη Βουλή το επόμενο διάστημα και μόλις διευθετηθεί θα δούμε και 
την πανεπιστημιούπολη της Φλώρινας. 

Από εκεί και μετά όλοι οι πόροι που υπάρχουν και βάλαμε στο παιχνίδι και ευτυχώς πήρε αυτή την 
απόφαση το Υπουργείο Παιδείας, εγώ είπα στη Διαχειριστική Αρχή όπως είπα και σε όλους τους 
Δημάρχους, κανένα έργο Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο χωρίς τη συναπόφαση και τη σύμφωνη γνώμη 
της περιφερειακής διεύθυνσης. Αυτοί έχουν τα νούμερα, αυτοί ξέρουν πως εξελίσσεται ο μαθητικός 
πληθυσμός.  

Πρέπει να εξαντλούμε το διάλογο, να είμαστε με σεβασμό στη γνώση και οι άνθρωποι που έχουν 
ένα θέμα είτε στον επαγγελματικό τους τομέα, είτε βιώνουν ένα πρόβλημα είναι και πιο θετικοί, 
σου δίνουν και πολλές φορές τη λύση.  

Άρα κύριε Δήμαρχε από εκεί και μετά όλα τα υπόλοιπα χρήματα συν αυτά που υπάρχουν και τα 
ξέρετε θα διατεθούν για να ικανοποιήσουμε υποδομές στην εκπαίδευση. Αλλά με συναπόφαση, 
σύμφωνη γνώμη της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.  Διότι αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν και 
πως εξελίσσονται οι ανάγκες σε συνεννόηση πάντα μαζί σας και μαζί μας και ξέρουν να κάνουν και 
έναν προγραμματισμό. 

Στα θέματα της υγείας. Είχαμε κάνει πολλές συζητήσεις στο Υπουργείο και είχαμε καταλήξει σε ένα 
σχέδιο και ξαφνικά με την πρωτοβάθμια περίθαλψη που εμείς ήμασταν διατεθειμένοι να μπούμε 
μέσα στις 4 περιοχές της Ελλάδος να είμαστε εμείς πιλοτικά τελικώς δεν επιλεγήκαμε παρόλο που 
το θέλαμε, είχαμε συμφωνήσει ένα πλαίσιο. Τώρα βλέπω πάνε να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. 

Παρόλα αυτά εμείς τρέχουμε δράσεις.  Και δεν είναι ότι τρέχουμε δράσεις μόνο μέσα από το ΕΣΠΑ, 
καλύπτουμε και ανάγκες από αλλού με άλλους πόρους.  Και για να απαντήσουμε στα προβλήματα 
της νησιωτικής Ελλάδας που δεν έχουν γιατρούς και πεθαίνουν εκεί τα παιδιά μας αλλά και της 
Δυτικής Μακεδονίας που κλείνουν οι κλινικές έγινε όπως ξέρετε η γνωστή νομοθετική ρύθμιση και 
τροπολογία με τη χρηματοδότηση επιπρόσθετα των 500 ευρώ στους επικουρικούς.  

Και με αυτούς τους πόρους τους άλλους, όχι του ΕΣΠΑ και έχει σημασία γιατί το λέω αυτό και θα 
δείτε που θέλω να καταλήξω, φέραμε από τους 42 γιατρούς που λείπανε τους 40 και 8 αρχιάτρους 
γιατί δεν μπορούσαμε να βρούμε παθολόγους, μέχρι και εκεί απευθυνθήκαμε και λύσαμε το 
πρόβλημα της υγείας. 

Τι θέλω να πω με αυτό;  Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από τις αρμοδιότητες. Πρέπει όμως 
απέναντι στο νόμο όλοι να στεκόμαστε με δέουσα προσοχή, σεβασμό και εκεί να αποκαλυπτόμαστε 
όλοι. Όπου υπάρχει αδικία του νόμου όπως την αντιλαμβανόμαστε και την καταγράφομε από την 
καθημερινότητά μας εκεί είναι η Βουλή να μπορούμε να κάνουμε τις προτάσεις μας για νομοθετικές 
ρυθμίσεις. Για να μπορούμε να καλυτερεύουμε τον τόπο.  

Και ένας τόπος γίνεται καλύτερος όταν καλυτερεύουν οι άνθρωποί του.  Οι πολίτες, οι δήμαρχοι, οι 
περιφερειάρχες, οι βουλευτές.  Αν δεν καλυτερεύσουμε εμείς δεν πρόκειται να καλυτερεύσει και ο 
τόπος. Αλλά για να καλυτερεύσει κανείς πρέπει να μιλάει συχνά με τον εαυτό του και όταν κάνει 
λάθος αφού κάνει και την αυτοκριτική να ζητάει και δημόσια συγνώμη. 

Εγώ συγνώμη θα ζητήσω για πράγματα που θα μπορούσαμε να τα είχαμε προλάβει στη λογική να 
υπάρχει ένας αυτοματισμός και κανιβαλισμός απέναντι στην κοινωνία και σε κάποιους ανθρώπους 
της περιοχής μας χάρη της πολιτικής σκοπιμότητας. Δηλώνω ότι αυτό δεν θα το ξανά επιτρέψω 
γιατί όπως είδα σήμερα από τους ειδικούς αυτό το πρόγραμμα εξελίσσεται θετικά και συγχαίρω τη 
Διαχειριστική Αρχή. 

Ευχαριστώ θερμά και συγνώμη για τον τόνο.  
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IV.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ: 

Προς έγκριση είναι δυο θέματα.  Είναι η στρατηγική για την αξιολόγηση του επιχειρησιακού 
προγράμματος και η τροποποίηση της εξειδίκευσης του επιχειρησιακού προγράμματος μαζί με τα 
κριτήρια. 

Εγκρίνονται;  Εγκρίνονται.  Ευχαριστούμε. 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Κος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ: 

Θα πρέπει όμως να αναγνώσουμε και τα συμπεράσματα της Επιτροπής.  Δώστε μας τρία λεπτά, τρία 
λεπτά θέλουμε για να διαβάσουμε τα συμπεράσματα της Επιτροπής. 

  

Αποφάσεις-Συμπεράσματα της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας 2014-2020  η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου 4109/22.9.2016 
απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας που τροποποιεί την με αριθμό πρωτοκόλλου 
1597/26.3.15 απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης του επιχειρησιακού 
προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συνήλθε στη 2η συνεδρίαση στις 24/10/2016 στη 
Φλώρινα με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 4693/12.10.2016 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής 
Παρακολούθησης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. 

Στη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας παρέστησαν 30 μέλη με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 43 μελών με δικαίωμα 
ψήφου και 9 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 20 μελών χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα 
με τους αντίστοιχους συνημμένους πίνακες συμμετεχόντων μελών Επιτροπής Παρακολούθησης με 
υπογραφές, συνημμένα 1 και 2. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και μετά από πρόταση του Προέδρου εγκρίθηκε από τα μέλη η 
ακόλουθη ημερήσια διάταξης.  Εισαγωγικό μέρος.  Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης, έγκριση 
πρακτικών 1ηςΣυνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης, εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής 
Παρακολούθησης   

Δεύτερο μέρος, παρουσίαση-πρόοδος υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος 2014-2020. 
Πορεία υλοποίησης ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Ενημέρωση για την ετήσια έκθεση 
υλοποίησης.  Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020 και της επίτευξης των ετήσιων στόχων. Νέες δράσεις προς εξειδίκευση. 

Παρουσίαση της πορείας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.  Ενημέρωση για την πορεία 
εφαρμογής της στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης του επιχειρησιακού 
προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.  Παρουσίαση προόδου κάλυψης αιρεσιμοτήτων.  

Ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Σχεδίου 
Αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Επόμενες 
ενέργειες. Κρατικές Ενισχύσεις. Ενημέρωση για την υλοποίηση της στρατηγικής για την 
Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.   Άλλα θέματα. 
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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.   

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 τα έτη 2014 και 2015.   

Ειδικότερα σε σχέση με την επίτευξη των στόχων κάλυψης του 7% της πρόσθετης 
προχρηματοδότησης μέχρι το τέλος του 2016, η Ειδική Υπηρεσία ανέφερε ότι όσον αφορά τις 
δράσεις του ΕΚΤ ο στόχος έχει ήδη επιτευχθεί και σε ότι αφορά τις δράσεις του ΕΤΠΑ προβλέπεται 
να καλυφθεί. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξέφρασε την ανάγκη επιτάχυνσης των απαραίτητων ενεργειών τόσο 
από την Ειδική Υπηρεσία και τις Κεντρικές Αρχές όσο και από το σύνολο των Δικαιούχων του 
επιχειρησιακού προγράμματος ώστε να καλυφθεί ο στόχος του 7% της πρόσθετης 
προχρηματοδότησης συμβάλλοντας επιπρόσθετα στην κάλυψη του ετήσιου δημοσιονομικού 
στόχου για τη μεγιστοποίηση εισροής κοινοτικών πόρων.   

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. 

Πορεία εφαρμογής της εξειδίκευσης του επιχειρησιακού προγράμματος 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.  

Παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν νέες δράσεις προς εξειδίκευση καθώς και τα κριτήρια επιλογής 
τους συνολικού προϋπολογισμού 33,1 εκατομμύρια ευρώ, όπως φαίνεται στο συνημμένο έγγραφο 
εξειδίκευσης της εφαρμογής (συνημμένα 3 και 4).  

Ενημερώθηκε η Επιτροπή και ενέκρινε τον επικαιροποιημένο πίνακα με τα στοιχεία των 
μεταφερόμενων και τμηματοποιημένων (phasing) έργων όπως διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο του 
κλεισίματος του ΕΣΠΑ 2007-2013 και προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα 2014-2020.  Ο συγκεκριμένος πίνακας βρίσκεται μέσα στα κείμενα της εξειδίκευσης. 

Σε σχέση με την επίτευξη των ετήσιων στόχων της 1ης εξειδίκευσης, η Ειδική Υπηρεσία ανέφερε ότι 
όσον αφορά τις δράσεις του ΕΚΤ παρουσιάζουν πολύ καλό βαθμό επίτευξης στους στόχους της 
εξειδίκευσης, των προσκλήσεων των εντάξεων και των νομικών δεσμεύσεων και καλό βαθμό 
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επίτευξης στους στόχους των δαπανών για το έτος 2016.  Και σε ότι αφορά τις δράσεις του ΕΤΠΑ 
παρουσιάζουν καλό βαθμό επίτευξης στους στόχους της εξειδίκευσης και των προσκλήσεων και 
ικανοποιητικό βαθμό των εντάξεων, των νομικών δεσμεύσεων και των δαπανών.  

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 δεδομένα των προσκλήσεων, 
κατά το χρόνο ενεργοποίησής τους, ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις 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 
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 από την Ειδική 
Υπηρεσία της Περιφέρειας. 

Πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης   

Η Ειδική Υπηρεσία  ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης για την πορεία εφαρμογής της 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.  Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην πορεία ενεργοποίησης των 
δράσεων του θεματικού στόχου 1 που αφορούν τις ερευνητικές υποδομές και τις δράσεις ενίσχυσης 
της έρευνας επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, καθώς επίσης και στα ζητήματα που 
επηρεάζουν την εξειδίκευση και τη δυνατότητα ενεργοποίησης των υπόλοιπων δράσεων.  

Όσον αφορά στις λοιπές δράσεις η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την έγκριση της 
Εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία 2105 η οποία απεστάλη στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.  

Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε ουσιαστικά μία διετής διαδικασία σχεδιασμού της εθνικής και 
των περιφερειακών στρατηγικών  RIS για την έξυπνη εξειδίκευση και άρχισε η διαδικασία 
υλοποίησης τους. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τη διαδικασία επιχειρηματικής 
ανακάλυψης που εφαρμόζεται σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και την πρόοδο στην 
προετοιμασία και έκδοση προσκλήσεων και στα δύο επίπεδα.  

Αναφέρθηκαν οι προϋποθέσεις για την ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση των Περιφερειακών 
στρατηγικών και οι ενέργειες που υλοποιούνται από τις Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ και των 
υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού  του ΕΣΠΑ προκειμένου να εκπληρωθούν οι 
προϋποθέσεις αυτές. 

Επίσης, η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την επίσημη σύσταση του Δικτύου 
Συντονισμού για τη στρατηγική RIS, το οποίο έχει σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, τη διάχυση καλών 
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πρακτικών, την επεξεργασία και ανάδειξη προτεραιοτήτων και προτάσεων, εξασφαλίζοντας τη 
συνάφεια και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ του εθνικού και του περιφερειακού επιπέδου. 

Πορεία εφαρμογής της στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης  

Η Ειδική Υπηρεσία ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης για την πορεία εφαρμογής της 
Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης του επιχειρησιακού προγράμματος.  

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του 1ου σταδίου υλοποίησης της ολοκληρωμένης 
χωρικής ανάπτυξης για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη που αφορά την επιλογή των προσχεδίων ΒΑΑ 
και στην προετοιμασία του 2ου σταδίου υλοποίησης. 

Επίσης ενημερώθηκε όσον αφορά στις εξελίξεις σχετικά με την πορεία υλοποίησης της στρατηγικής 
ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης αξιοποίησης των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας, που 
βρίσκεται στο στάδιο ανάθεσης εκπόνησης του επιχειρησιακού σχεδίου. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την έκδοση εγκυκλίου σχεδιασμού, υλοποίησης και 
παρακολούθησης των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων ως εργαλείων ολοκληρωμένης 
χωρικής ανάπτυξης των επιχειρησιακών προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 
από την ΕΥΣΣΑ καθώς και των οδηγιών για τη διαχείριση και εφαρμογή των στρατηγικών αυτών από 
την ΕΥΘΥ.  

Επίσης, η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την επίσημη σύσταση του δικτύου και 
απόφαση συγκρότησης εθνικού δικτύου ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020.  

Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων    

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ για τις 29 εκ των 
προτέρων αιρεσιμότητες (7 γενικές και 22 θεματικές) που εφαρμόζονται στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014 –2020, καθώς επίσης και για την πορεία υλοποίησης των 
δράσεων που αφορούν στις 18 αιρεσιμότητες (2 γενικές και 16 θεματικές) που έχουν αξιολογηθεί 
ως μη ή μερικώς εκπληρούμενες στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα.  

Οι υπόλοιπες 11 αιρεσιμότητες (5 γενικές και 6θεματικές) έχουν αξιολογηθεί ως εκπληρούμενες 
καθώς ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των επιμέρους κριτηρίων. Ειδικότερα, αναφέρθηκε η πρόοδος 
εκπλήρωσης που παρουσιάζουν οι θεματικές αιρεσιμότητες 1.2, 2.1, 4.1, 6.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.3, 8.5 
και 9.3 και οι γενικές αιρεσιμότητες 4 και 7. 

Σημειώθηκε η ολοκλήρωση της κατάρτισης της Περιφερειακής Στρατηγικής RIS 1.1 και της 
Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική ένταξη θεματική αιρεσιμότητα 9.1 από την Eιδική 
Υπηρεσία και την αποστολή τους στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Σε σχέση με τη γενική αιρεσιμότητα 7 στατιστικά συστήματα, έγινε συνοπτική αναφορά στην 
πρόοδο ικανοποίησης των απαιτήσεων των επιμέρους ενεργειών του σχεδίου δράσης που έχει 
ενσωματωθεί στα εγκεκριμένα προγράμματα. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τις ενέργειες της ΕΥΣΕΚΤ στα θέματα της 
ομογενοποίησης, διορθώσεων δεικτών ΕΚΤ. καθώς και για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων σε συνεργασία με την ΕΥΘΥ. 

Ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Σχεδίου 
Αξιολόγησης.  Παρουσιάστηκε από την Ειδική Υπηρεσία το σχέδιο αξιολόγησης όπως 
διαμορφώθηκε μετά από τη διαδικασία της διαβούλευσης που ξεκίνησε το Δεκέμβριο 2015 και 
ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2016. 
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τους στόχους του σχεδίου αξιολόγησης, τα θέματα 
τα οποία πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης σύμφωνα με τους κανονισμούς, το 
σύστημα αξιολόγησης 

Η Ειδική Υπηρεσία ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης σχετικά με τον προγραμματισμό των 
ενεργειών για την εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης σύμφωνα με τις ανάγκες της υλοποίησης του 
επιχειρησιακού προγράμματος. 

Επίσης η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε συνοπτικά από τον εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ 
σχετικά με τις ενέργειες που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν με στόχο το συντονισμό της 
Αξιολόγησης των επιχειρησιακών σε εθνικό επίπεδο.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει το Σχέδιο αξιολόγησης, ήτοι τα παραπάνω σημεία 1,2 και 3 
όπως παρουσιάζεται στο συνημμένο σχέδιο, συνημμένο 5. 

Κρατικές Ενισχύσεις.  Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τα θέματα που αφορούν τις 
κρατικές ενισχύσεις από την εκπρόσωπο της ΕΑΣ ΕΥΚΕ και την Ειδική Υπηρεσία  και τονίστηκε ότι 
πριν την έκδοση των προσκλήσεων για έργα υποδομών ακολουθείται η διαδικασία ελέγχου της 
ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης.  Επίσης επισημάνθηκε η ανάγκη επαναχρησιμοποίησης των 
ανακυκλούμενων πόρων. 

Ενημέρωση για την υλοποίηση της στρατηγικής για την πληροφόρηση και επικοινωνία.  
Παρουσιάστηκαν συνοπτικά από την Ειδική Υπηρεσία οι δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας 
που υλοποιήθηκαν καθώς και αυτές που προγραμματίζονται για το επόμενο έτος. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ για τις ακόλουθες 
υποχρεώσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων. 

Πρώτον, λειτουργία διαδικτυακού τόπου Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 (να έχει 
ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2016).  Ανάρτηση των ευκαιριών χρηματοδότησης στην ενιαία 
διαδικτυακή πύλη www.espa.gr.  Υποστήριξη δραστηριοτήτων επικοινωνίας των δικαιούχων μέσω 
οδηγιών επικοινωνίας.  Πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας «Europe in my Region» 
σχεδιάζεται να οργανωθεί και το 2017 και προτείνεται να συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό των 
επικοινωνιακών ενεργειών του επιχειρησιακού προγράμματος. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας θα πρέπει να τηρείται η 
υποχρέωση για παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία (Παράρτημα 5, 
Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020).  

Η καταπολέμηση της απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα έργα.  Η Επιτροπή Παρακολούθησης 
ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας για την  καταπολέμηση της διαφθοράς 
για το ρόλο της Γενικής Γραμματείας στην καταπολέμηση της διαφθοράς και την αντιμετώπιση της 
απάτης στις συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες, πράξεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισημάνθηκε η 
ανάγκη ανάδειξης σε εμφανές σημείο σε όλες τις προσκλήσεις και προκηρύξεις του σημείου 
υποδοχής καταγγελιών. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας.  Συνημμένα 
πίνακας συμμετεχόντων μελών με δικαίωμα ψήφου και χωρίς δικαίωμα ψήφου, έγγραφο 
εξειδίκευσης εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος 2η έκδοση, κριτήρια επιλογής πράξεων 
και σχέδιο αξιολόγησης.  

Ευχαριστώ πολύ.  
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ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
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