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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Παρόντα Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης
Με δικαίωμα ψήφου
1. Κος Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος της
Επιτροπής

Παρακολούθησης

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

Περιφέρειας Ηπείρου 2014 -2020
2. Κος Γιώργος Λογοθέτης, αντικαταστάτης του κου Παναγιώτη Κορκολή,
Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων & ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας &
Ανάπτυξης.
3. Κα Ευγενία Παπανικολάου, Προϊσταμένη της

Ειδικής Υπηρεσίας

Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου
4. Κα Ευγενία Μαμάη ως εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
5. Κος Χρήστος Κύρκογλου ως εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου (ΕΥΣ ΕΚΤ)
6. Κα Θεοδώρα Σγουρομύτη ως εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή
Πιστοποίησης
7. Κος Ιωάννης Γυφτέας, αντικαταστάτης της κας Ελευθερίας Μπακάλη ως
εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020
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8. Κος Παναγιώτης Χατζηνικολάου ως εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας
Έρευνας και Τεχνολογίας
9. Κος Κωνσταντίνος Αρβανίτης ως εκπρόσωπος της ΜΟΔ Α.Ε.
10. Κος Γεώργιος Μπαταγιάννης ως εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής
ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τομέα Ενέργειας
11. Κα Δήμητρα Κουμπάρου, αντικαταστάτρια της κας Δήμητρας Κούτρα ως
εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, τομέα Περιβάλλοντος
12. Κος Άγγελος Παπασακελλαρίου ως εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής
ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τομέα Παιδείας
13. Κος Ιωάννης Μυλωνάς ως εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
14. Κα Κλεάνθη Καρυωτάκη αντικαταστάτρια του κου Δημητρίου Μπλούκου
ως εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, τομέα Τουρισμού
15. Κα Φωτεινή Δαλαβέρη ως εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
Υπουργείου Υγείας
16. Κος Ανδρέας Κορυλάκης ως εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
Υπουργείου

Εργασίας,

Κοινωνικής

Ασφάλισης

και

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης, τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας
17. Κος Γεράσιμος Σούρμπης ως εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
Υπουργείου

Εργασίας,

Κοινωνικής

Ασφάλισης

και

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης, τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
18. Κα Πανωραία Ζαχαρή ως εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
Υπουργείου

Εργασίας,

Κοινωνικής

Ασφάλισης

και

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ)
19. Κα Βικτωρία Σωτηριάδου ως εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τομέα Υποδομών και
Μεταφορών
20. Κος Δημήτριος Κατράς, προϊστάμενος της Μονάδας Β΄ ως εκπρόσωπος
της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ)
21. Κος Παναγιώτης Μαυρογένης ως εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας
Ψηφιακής Πολιτικής
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22. Κα Αυρηλία Μούλια, ως εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
23. Κος Χρήστος Ντακαλέτσης ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
24. Κα Μαρία Σκανδάλη, ως εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας
Ατόμων με Αναπηρία
25. Κος Γιώργος Τάσσος, ξενοδόχος, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
26. Κος Γιάννης Σύρρος ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πληροφορικής &
Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ)
27. Κα Ζωίτσα Παπαρούνα ως εκπρόσωπος της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου
Χωρίς δικαίωμα ψήφοι οι ακόλουθοι:
1.

Κα Άννα Μπουτσιούκου ως εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Επενδύσεων

2.

Κος Κύπρος Κυπριανού ως εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης
Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (REGIO) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής

3.

Κα Αναστασία Μπακοπούλου ως εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης
Απασχόλησης, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη (EMPL) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

4.

Κα Ελευθερία Παπαγεωργίου ως εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας
Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ)

5.

Κα Μαρία Πετροπούλου ως εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας
Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ)

6.

Κα Αναστασία Ζώτου ως εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ

7.

Κος Σπυρίδων Σπυρόπουλος ως εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας
Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ
(ΕΑΣ).

8.

Κος Δημοσθένης Αβαρκιώτης ως εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας
για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.)
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ΗΜΕΡΗΣΙ Α ΔΙ ΑΤ ΑΞΗ
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης.
2. Έγκριση Πρακτικών 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης.
3. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης.
ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 20142020»
4. Πορεία υλοποίησης του Ε.Π. «Ήπειρος 2014 – 2020».
5. Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2018.
6. Εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
7. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων.


Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ.



Διαδικασία κατανομής αποθεματικού επίδοσης.



Παρουσίαση για τις βασικές δράσεις του ΕΚΤ στο σύνολο των ΠΕΠ



Συνοπτική ενημέρωση για τους κοινούς δείκτες μακροπρόθεσμων
αποτελεσμάτων ΕΚΤ.



Συνοπτική ενημέρωση για τις ενέργειες αξιοποίησης υπηρεσιών
διαλειτουργικότητας και επικοινωνίας του ΟΠΣ με τα πληροφοριακά
συστήματα των διοικητικών πηγών.



Ενημέρωση

σχετικά

με

τη

διαπραγμάτευση

της

νέας

Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 & συνοπτική παρουσίαση
της 1ης Εγκυκλίου Σχεδιασμού 2021 – 2027.
8.

Άλλα θέματα.

ΙΙΙ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Καλημέρα. Σας καλωσορίζουμε όλους
στην Επιτροπή Παρακολούθησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ
2014 – 2020».
Στους 9 μήνες, που έχουν μεσολαβήσει απ’ την προηγούμενη
Επιτροπή, έχουν γίνει σημαντικά βήματα, έχουν προωθηθεί οι Δράσεις,
αντιμετωπίστηκαν ζητήματα που έχουν να κάνουν με δημοπρατήσεις έργων
και με Προσκλήσεις. Δε θα μπω σε λεπτομέρειες, τις οποίες θα αναλύσουν τα
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στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, θα σταθώ σ’ ένα γενικότερο
πλαίσιο, που δείχνει τη γενικότερη πορεία του Περιφερειακού Προγράμματος
και την αναπτυξιακή κατεύθυνση που θέλουμε να δώσουμε στην Ήπειρο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Μέχρι σήμερα έχει ενεργοποιηθεί το 87,6
του Προγράμματος και οι Αποφάσεις Ένταξης ανέρχονται στο 75,4%, είμαστε
απόλυτα εντός των στόχων. Σε πρακτικό επίπεδο, ένας σημαντικός αριθμός
έργων και Δράσεων είτε συνεχίζεται, είτε ολοκληρώνονται.
Ειδικότερα βρίσκονται στο τελικό στάδιο τα δίκτυα αποχέτευσης και οι
Βιολογικοί Καθαρισμοί στα παράλια και στις ευαίσθητες περιοχές της
Ηπείρου. Παράλληλα, εντάχθηκαν προς κατασκευή έργα σε οικισμούς της
κατηγορίας Γ΄, έχουμε μόνο εξαίρεση στο Κανναλάκι, που θα χρηματοδοτηθεί
από το ΕΠΕΡΑΑ. Το επόμενο βήμα είναι, να προχωρήσουμε στους οικισμούς
της κατηγορίας Δ΄, με τελικό στόχο να διασφαλίσουμε στο απόλυτο ότι το
Περιβάλλον θα προστατεύεται απ’ τη διαχείριση των αστικών λυμάτων.
Έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Στερεών
Αποβλήτων.
Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα αναστηλώσεων στα αρχαία Θέατρα και
γενικά

το

Πρόγραμμα

των Πολιτιστικών Διαδρομών.

Υπάρχει

μικρή

καθυστέρηση στην παράκαμψη του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης,
που οφείλεται κυρίως σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά και στο τέλειωμα
των απαλλοτριώσεων. Εκεί έχουμε υποέργα, που είμαστε εξαρτημένοι από
κάποιους φορείς, που πρέπει να μας ζητήσουν κάποια έργα, τα οποία αυτές
τις μέρες τελειώνουν.
Η επιχειρηματικότητα. Είμαστε η μόνη Περιφέρεια στη χώρα που έχει
ενεργοποιήσει το 97% του Άξονα, εκδίδοντας μέχρι σήμερα 11 Προσκλήσεις,
έχοντας εντάξει έως τώρα 173 Πράξεις. Είμαστε και η μόνη Περιφέρεια, που
αξιοποιεί στο απόλυτο τους πόρους που είχε δεσμεύσει στον Άξονα αυτό,
χωρίς να χρειάζεται πόρους στο ΕΤΕΑΝ, απ’ το οποίο, παρ’ όλα αυτά, έχουμε
αποσπάσει τη «μερίδα του λέοντος» σε εντάξεις Επενδυτικών Σχεδίων στον
Τουρισμό στην Ήπειρο, με την ίδια συμμετοχή και με το Πρόγραμμα 125
εκατομμύρια, κάπου 400 τόσες επενδύσεις.
Στον τομέα των Υποδομών – Μεταφορών τις επόμενες μέρες
υπογράφουμε τη σύμβαση για την οδό Νιάρχου, ενώ μόλις τον περασμένο –
είναι ο δρόμος που πηγαίνει στο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστημιακό
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Νοσοκομείο, που εκεί έχουμε 20.000 κόσμο μετακίνηση την ημέρα– ενώ μόλις
τον περασμένο μήνα εκχωρήθηκε, αλλά δεν έχει υπογραφεί ακόμα απ’ το
Υπουργείο Υποδομών η αρμοδιότητα για την κατασκευή του έργου σύνδεσης
της Ιόνιας Οδού με τη γέφυρα Καλογήρου, ο δρόμος που πηγαίνει προς την
Πρέβεζα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη μη
ωριμότητα ορισμένων άλλων έργων, μας έχει οδηγήσει στην απόφασή μας να
μεταφέρουμε για φέτος το ποσό 4,6 εκατομμύρια Ευρώ στον Άξονα της
Υγείας, που έχουμε μεγάλη ζήτηση.
Δομές Πρόνοιας. Αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητά τους για τους
πολίτες, παρατείναμε τη λειτουργία τους, μέσω εξοικονόμησης πόρων.
Χρηματοδοτούμε επίσης και τις ΤΟΜΥ.
Προωθούμε νέες δράσεις, και συγκεκριμένα στον τομέα Απασχόλησης
των νέων επιστημόνων είμαστε έτοιμοι για το Πρόγραμμα Πλήρους
Αμειβόμενης

Εργασιακής

Εμπειρίας

πτυχιούχων

ΑΕΙ

σε

ιδιωτικές

επιχειρήσεις. Λόγω και των Εκλογών που μεσολάβησαν, η Πρόσκληση
αναμένεται να εκδοθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, έχουμε πάρει τις
σχετικές εγκρίσεις, είναι περίπου για 500 επιστήμονες ΤΕΙ – ΑΕΙ,
μεταπτυχιακούς και ντοκτοράδες, που θα έχουν πλήρη μισθό και ασφάλιση
για 18 μήνες από μας και 4 απ’ τις επιχειρήσεις.
Η Περιφέρεια Ηπείρου –αυτό είναι απ’ το ΕΚΤ, έτσι;– η Περιφέρεια
Ηπείρου συμμετέχει ενεργά στη Β΄ φάση του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ», διαθέτοντας απ’ το Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα 10
εκατομμύρια Ευρώ. Επίσης για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στις
τέσσερις αστικές πόλεις της Ηπείρου, διαθέτει 5 εκατομμύρια Ευρώ.
Προετοιμαζόμαστε επίσης σε μια σειρά νέων Δράσεων, όπως είναι η
αξιοποίηση

των

ιαματικών

λουτρών,

μέσω

ενός

ολοκληρωμένου

Προγράμματος, που θα στοχεύει στην ανάπτυξη των περιοχών, στις οποίες
λειτουργούν αυτά, όπως είναι στην Κόνιτσα, Αμάραντος – Καβάσιλα, στην
Άρτα, στην Πρέβεζα και στην περιοχή της Σαγιάδας. Στην προώθηση των
τοπικών

προϊόντων

και

στην

ανάπτυξη

καινοτόμων

επιχειρηματικών

πρωτοβουλιών.
Έχουμε ανταποκριθεί στην Πρόσκληση του Υπουργείου, έχουμε κάνει
ήδη μια προεργασία για

πίνακες με έργα,

κυρίως υποδομών και
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αντιπλημμυρικών, που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν για Μελέτες,
ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Όλα αυτά είναι σε επίπεδο καταγραφής
και για τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν, και ιδίως για την εξειδίκευση
των Δράσεων κατά Άξονα. Περιμένουμε και τη σημερινή ενημέρωση, που θα
γίνει απ’ τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και στη συνέχεια θα
δρομολογήσουμε τις δικές μας ενέργειες.
Συμπερασματικά θέλω να τονίσω για μια ακόμη φορά πως στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 – 2020» έχουμε κάνει αρκετές
σημαντικές παρεμβάσεις σε όλους τους Άξονες, έχουν στηριχθεί κι έχουν
προσφερθεί υπηρεσίες σε χιλιάδες συμπολίτες. Τα πλήρη αποτελέσματα και η
συνολική εκτίμηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα γίνει αντιληπτή,
όταν ολοκληρωθούν και τα δεκάδες έργα, που βρίσκονται σε εξέλιξη, ή και
πρόκειται να ξεκινήσουν, όπως είναι και τα αντιπλημμυρικά, οι οδικές και
αγροτικές υποδομές, η υλοποίηση των Επενδυτικών Σχεδίων και των Σχεδίων
Καινοτομίας.
Το

θετικό

αποτέλεσμα

μέχρι

σήμερα

της

υλοποίησης

του

Προγράμματος είναι απόρροια της συνεργασίας που υπάρχει με όλους
ανεξαιρέτως τους φορείς, με τον άριστο συντονισμό της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης της Περιφέρειας Ηπείρου.
Έχουμε δει ότι η ανάπτυξη της Ηπείρου πρέπει να στηριχτεί στα
πλεονεκτήματα του τόπου μας. Ποια είναι αυτά; Έχουμε ένα πολύ ωραίο
περιβάλλον και στα ορεινά και στα πεδινά, κι έχουμε πάρει τις πρωτοβουλίες
αυτές που θα δώσουνε άλλη κατεύθυνση. Ξεκινάμε τα μονοπάτια απ’ το
Γράμμο μέχρι τα Άγραφα και με τις διακλαδώσεις, που εκεί, αφού κάνουμε τη
σήμανση, θα μπορεί ο καθένας να βρίσκει τα τοπικά προϊόντα της περιοχής,
να βρίσκει στοιχεία Πολιτισμού, να μπορεί να επισκέπτεται στάνες και χίλια
δυο άλλα πράγματα.
Έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε ένα Κέντρο Καινοτομίας, που θα έχει
μέσα τα τρία πλεονεκτήματα του πρωτογενούς τομέα της Ηπείρου. Έχουμε
μια περιοχή που έχει 5.000 αρωματικά φυτά και φαρμακευτικά. Εκεί θα
κάνουν ένα Κέντρο για τα αρωματικά φυτά, που θα βοηθάμε αυτούς που θα
έχουνε κάνει επενδύσεις στον γεωργικό τομέα, αλλά στη συνέχεια, αφού θα
μπορούμε να τους βοηθάμε στα εκχυλίσματα και γενικά στην παραγωγή
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αποσταγμάτων, να μπορούν αυτοί να τα τυποποιούνε και να μπορούνε να
βγαίνουν στη διεθνή αγορά.
Είδαμε στην πράξη, κάποιοι που ξεκίνησαν στην περιοχή μας σε
ορεινά μέρη και κάνουν αυτή τη δουλειά, ότι με τις Εκθέσεις που
συμμετέχουμε τοπικών προϊόντων σε όλον τον κόσμο, είτε τις μεγάλες που
είναι στην Ανούγκα στην Κολωνία, είτε στη Σιάλ στο Παρίσι, στο Ντουμπάι,
μικρότερες άλλες θεματικές, τα προϊόντα της Ηπείρου έχουνε πέραση, και
αρκετά πολύ ζητούνται τα αρωματικά φυτά.
Το δεύτερο που βλέπουμε είναι ότι απ’ τα αρωματικά φυτά και το ζωικό
κεφάλαιο, που υπάρχει στην περιοχή μας, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έτσι
κοιτάμε να κάνουμε ένα Κέντρο, μαζί με τα αρωματικά φυτά, για τις ντόπιες
φυλές, τις οποίες θέλουμε και να τις βελτιώσουμε, και επίσης στο κρέας
αρκετές πλέον βιομηχανίες της περιοχές βαδίζουν προς την τυποποίηση
προϊόντων που έχουν σχέση με το κρέας, είτε με τα γελάδια ελευθέρας
βοσκής σε μοσχαρίσιο κρέας, είτε με τα αρνιά, που είδαμε στις αγορές,
παράδειγμα στην Πολωνία που πήγαμε με προϊόντα, ότι μας είπανε ότι αρνί
τυποποιημένο κατά γαλλικό τύπο κατεψυγμένο έχει χοντρική τιμή εκεί 20
Ευρώ το κιλό, όταν το ζητούμενο είναι Χριστούγεννα – Πάσχα, αν θα πάρει 3
Ευρώ ένας σε ζώο βάρος 5, 5,5 σφαγμένο ένα ζώο.
Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι τα πλεονεκτήματα του τόπου στον
πρωτογενή τομέα που πρέπει να τα αναδείξουμε, είτε αυτό είναι μέλι, είτε είναι
λάδι, είτε είναι προϊόντα που προέρχονται απ’ την κτηνοτροφία.
Έχουμε γραφτεί σε μια Οργάνωση AREPO, που έχει έδρα το Μπορντώ
της Γαλλίας για τα Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης και ΠΟΠ. Στηρίζουμε τα
ΠΟΠ, και για μας στην Ήπειρο η κορωνίδα είναι η φέτα και είμαστε αντίθετοι
με όλους αυτούς, που παν να δημιουργήσουν πρόβλημα στη φέτα, είτε
δημιουργώντας καταστάσεις με γάλατα απ’ έξω, είτε με χίλια δυο πράγματα,
που στις υγιείς επιχειρήσουμε που έχουμε ειδικά στην Ήπειρο και στους
κτηνοτρόφους τους δημιουργούνε καταστάσεις. Δε θα αφήσουμε αυτά να
περάσουν, είτε να γίνονται προϊόντα εκτός Ελλάδος και να πωλούνται, εκτός
στεριανής Ελλάδος που είναι η φέτα, και να πωλούνται στην Ευρώπη ως
ελληνικά. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Θέλει πολλή δουλειά, εμείς είμαστε
αποφασισμένοι απ’ τα πλεονεκτήματα του τόπου να αναδείξουμε τον
πρωτογενή ποιοτικό τομέα, άλλωστε αυτό είναι και το πλεονέκτημα αυτού του
τόπου.
Επίσης σας είπα για τα ορεινά και τα πεδινά, και εκεί στην παροχή
υπηρεσιών θέλουμε την ποιοτική παροχή υπηρεσιών, το Αεροδρόμιο
Ιωαννίνων πλέον δέχεται πολλά τσάρτερ απ’ το εξωτερικό, έχουμε ανεβάσει
πολύ την τουριστική κίνηση και στα παράλια, και στα ορεινά, θέλουμε πολλή
δουλειά ακόμα, είμαστε στα πρώτα στάδια, αυτός είναι ο σχεδιασμός μας και
πιστεύω ότι με την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα που, όπως
προείπα, είμαστε η μόνη Περιφέρεια απ’ τις 13 που εκτελούμε το Πρόγραμμα,
οι άλλες το έχουν εκχωρήσει, τα ποσά αυτά μέχρι στιγμή στο ΕΦΕΠΑΕ, όπως
είπα, και στο ΕΤΕΑΝ, και εμείς προχωράμε πάρα πολύ καλά, γίνονται
δουλειές στον τόπο, που ταυτίζονται και μέσω των Επιστημονικών Κέντρων
με τα ατού του τόπου.
Θέλω να σας ευχαριστήσω και θέλω να δείξετε τον ίδιο σεβασμό και
στον σχεδιασμό του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος και ευρωπαϊκά, και
κεντρικά τα Υπουργεία, όπως κι εμείς εδώ που θα συνεργαστούμε με όλους
τους φορείς να δώσουμε αυτό, που ταιριάζει στην περιοχή μας, για να έχουμε
ένα αύριο. Αλλά όλα αυτά θέλουν δουλειά και δε θέλουν κουβέντες.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Η κυρία Διευθύντρια της Διαχειριστικής Αρχής συνεχίζει, θα δίνει το
λόγο, όπως πρέπει, και θα συνεχίσουμε και θα είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι
χρειάζεστε. Ευχαριστώ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Καλημέρα κι από μένα, ευχαριστούμε για την παρουσία
σας.
Ο κύριος Λογοθέτης, Προϊστάμενης της ΕΥΣΕ, εκ μέρους της Γενικής
Γραμματείας ΕΣΠΑ, τοποθετείται.
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Σας ευχαριστούμε πολύ, την καλημέρα και τη δική μας.
Ευχαριστούμε

πάρα

πολύ

για

την

πρόσκληση.

Θα

θέλαμε,

κύριε

Περιφερειάρχα, να σας συγχαρούμε για την επιτυχία σας, για την επανεκλογή
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σας, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο σας και φυσικά στον σχεδιασμό,
τον οποίο μας παρουσιάσατε, που πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικός.
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ θα ’θελα να ευχαριστήσουμε τόσο τον Πρόεδρο της Επιτροπής, όσο και
τη Διαχειριστική Αρχή και τα στελέχη της, τα οποία ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα, το οποίο κάναμε εμείς σαν Υπουργείο, αλλά και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, για να μπορέσουμε να διεξάγουμε αυτές τις Επιτροπές
Παρακολούθησης.
Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πιεστικό χρονικό σημείο απ’ όλες τις
πλευρές, αλλά έτσι έχουμε μάθει στο ΕΣΠΑ να δουλεύουμε κάτω από πολύ
μεγάλη πίεση και να ανταποκρινόμαστε. Μάλιστα το ’19, πέρα του ότι έχουμε
τις καθαρά τυπικές μας υποχρεώσεις, που είναι τα αιτήματα υποβολής
πληρωμών προς το τέλος του χρόνου και την επίτευξη των στόχων μας,
έχουμε επίσης και την απαίτηση, τον Κανονισμό να αναθεωρήσουμε τα
Προγράμματα, αυτό πρέπει να γίνει μέχρι τέλος Οκτωβρίου κι αυτό είναι ένα
αποτέλεσμα της κατανομής του αποθεματικού επίδοσης.
Άρα μας περιμένει πάρα πολλή δουλειά, και θα πρέπει να
ευχαριστήσουμε και όλες τις Διαχειριστικές Αρχές, και τη Διαχειριστική Αρχή
του ΠΕΠ Ηπείρου για την ενεργή συμμετοχή της στην προσπάθεια αυτή.
Όπως θα γνωρίζετε, το ΕΣΠΑ ’14 – ’20 παρουσιάζει συνεχή βελτίωση
στις επιδόσεις του, καθώς εμφανίζει υψηλά ποσοστά ενεργοποίησης των
Δράσεων, με τις εκδοθείσες Προσκλήσεις να έχουνε καλύψει ήδη τους
διαθέσιμους πόρους και επίσης οι εντάξεις να καλύπτουνε ένα πολύ μεγάλο
ποσοστό τους. Έχουμε πρόσφατα στοιχεία του ΟΠΣ, τα οποία θα σας τα
παρουσιάσουν στη συνέχεια οι συνεργάτες μας από την Εθνική Αρχή
Συντονισμού και την Υπηρεσία μας για την ενεργοποίηση και τις δαπάνες του
Προγράμματος του ΕΣΠΑ.
Το ΕΣΠΑ τη στιγμή αυτή έχει ένα ποσοστό απορρόφησης της τάξης
του 27% περίπου, με το ΠΕΠ Ηπείρου να παρουσιάζει πραγματικά ένα πολύ
καλό κι ένα πολύ σημαντικό ρυθμό υλοποίησης.
Όπως γνωρίζετε, στο σημείο αυτό που βρισκόμαστε ο στόχος μας
είναι, να δώσουμε πολύ μεγάλη προτεραιότητα στην επιτάχυνση των ρυθμών
απορρόφησης, για να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα ομαλό κλείσιμο του
ΕΣΠΑ

και

επίσης

πολύ

μεγάλη

προτεραιότητα,

κι

εδώ

θέλω

να
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παρακινήσουμε όλους ότι θα πρέπει να καταβάλουμε σημαντική προσπάθεια
να συμβασιοποιήσουμε έργα. Έχουμε ακόμα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο
εκκρεμεί σα συμβασιοποίηση και θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια όλοι μας, για να πετύχουμε την πλήρη συμβασιοποίηση του
ΕΣΠΑ.
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Με βάση τις εκτιμήσεις που έχουμε σαν Υπηρεσίες ο στόχος
μας για το 2019 είναι, να έχουμε πετύχει ένα ρυθμό απορρόφησης, που θα
φτάνει στο 40% στο τέλος του ’19 στο ΕΣΠΑ ’14 – ’20 και επίσης στο 2020 να
φτάσουμε σ’ ένα ποσοστό απορρόφησης της τάξης του 60%. Ο στόχος
δαπανών του ’19 έχει τεθεί στα 2,8 δις Ευρώ κοινοτική συνδρομή. Είναι ένας
δύσκολος

στόχος,

αλλά

θεωρούμε

με

την

προσπάθεια

την

οποία

καταβάλουμε να τον πετύχουμε.
Επίσης θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το τελευταίο διάστημα έχει
καταβληθεί σημαντική προσπάθεια, και από τη Γενική Γραμματεία, να
επιλύσουμε μία σειρά σημαντικών τεχνικών προβλημάτων. Αυτό δεν έχει γίνει
μόνο απ’ την πλευρά τη δικιά μας, αλλά έχει γίνει σε συνεργασία με
Διαχειριστικές Αρχές, με φορείς Τομεακής Πολιτικής και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και είναι συνεχώς βελτιούμενη.
Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι είμαστε στη φάση υποβολής των
ετήσιων Εκθέσεων, είναι κάτι το οποίο θα ολοκληρώσουμε σήμερα για τα όλα
τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, τα Τομεακά και τα Περιφερειακά, και με βάση
αυτές τις ετήσιες Εκθέσεις θα κατανεμηθεί και το αποθεματικό επίδοσης στους
επιτυχημένους Άξονες των Προγραμμάτων.
Αμέσως μετά, κι εφόσον γίνει αυτή η κατανομή του αποθεματικού, θα
έχουμε τις τροποποιήσεις των Προγραμμάτων, τα οποία θα πρέπει να
υποβληθούν μέχρι και το τέλος του Οκτωβρίου, ώστε να εκδοθούνε οι
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Εκείνο το οποίο θέλω να βεβαιώσουμε ότι δεν υπάρχει πρόθεση
μετακίνησης πόρων μεταξύ Προγραμμάτων, με εξαίρεση περιπτώσεις που
κανονιστικά δεν επιτρέπεται να διατηρηθούνε στα Προγράμματα. Επόμενο
βήμα είναι, μετά το ’19 και εντός του ’20 να μπορέσουμε να εξετάσουμε τις
ανάγκες ενδεχόμενων τελικών τροποποιήσεων χρηματοδοτικών πινάκων, για
να μπορέσουμε πια να πάμε σ’ ένα ασφαλές και αποτελεσματικό κλείσιμο και
του ΕΣΠΑ αυτού, κατ’ αντιστοιχία του ΕΣΠΑ ’07 – ’13, που θα πρέπει να
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επισημάνουμε ότι δεν είχαμε καμία επιστροφή κοινοτικής συνδρομής για
κανένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Και μάλιστα είχαμε πετύχει κι ένα πάρα
πολύ μεγάλο στόχο, το να έχουμε πάρα πολύ λίγα ημιτελή έργα. Κλείσαμε το
ΕΣΠΑ ’07 – ’13 μόνο με 80 ημιτελή έργα, σε σύγκριση με το προηγούμενο Γ΄
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Άρα νομίζω ότι οι στόχοι είναι αυτοί και για την
τρέχουσα περίοδο.
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Σε ό,τι αφορά τη νέα προγραμματική μια μικρή αναφορά, να
πούμε ότι η διαπραγμάτευση είναι σε εξέλιξη, η χώρα μας έχει καταβάλει
προσπάθειες, ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τους πόρους που
κατανέμονται στη δικιά μας την ποσόστωση και έχουμε επισημάνει ορισμένες
αλλαγές που θα θέλαμε στους Κανονισμούς. Έχουμε ζητήσει την αύξηση των
προκαταβολών, έχουμε ζητήσει την τροποποίηση του Κανόνα «ν+3», αντί του
νέου «ν+2» που προτείνεται, και το οποίο φέρνει αρκετές δυσκολίες στην
υλοποίηση.
Είναι θέματα που τα ’χουμε βάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η
διαπραγμάτευση συνεχίζεται, είναι κάτι το οποίο εμείς εκτιμούμε ότι θα κλείσει
περί την άνοιξη του 2020 η διαπραγμάτευση αυτή, αλλά μέχρι να κλείσει η
διαπραγμάτευση αυτή, αυτό το οποίο έχουμε κάνει είναι, ότι έχουμε εκδώσει
την Εγκύκλιο Σχεδιασμού για τη νέα προγραμματική περίοδο, ο στόχος της
Εγκυκλίου είναι να εκκινήσουμε τη διαδικασία σχεδιασμού του νέου Εταιρικού
Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων του και
σηματοδοτείται πια η έναρξη του επισήμου διαλόγου με τους φορείς πολιτικής
της χώρας. Όλα πρέπει να προετοιμαστούμε έγκαιρα, για να διαμορφώσουμε
τις προτάσεις μας.
Είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι πια είμαστε και σ’ ένα πολύ
καλύτερο σημείο σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική, έχουμε
εγκεκριμένη εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική, έχουμε επίσης το Εθνικό
Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, που κι αυτό είναι εγκεκριμένο και θα λάβουμε
υπόψη σε σχέση με τα δύο αυτά και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και τις ειδικές για τη χώρα συστάσεις.
Το χρονοδιάγραμμα είναι πάρα πολύ σφιχτό και υπάρχει και ένας
άτυπος διάλογος, που θέλουμε να εκκινήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προς το τέλος του 2019. Άρα, πέρα απ’ τους στόχους που έχουμε για το ’14 –
’20, που είναι ο στόχος των ενδιάμεσων πληρωμών, που πρέπει να
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πετύχουμε, πέρα των αναθεωρήσεων που έχουμε το ’19, θα πρέπει να
ξεκινήσουμε κι έναν άτυπο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη νέα
προγραμματική περίοδο. Άρα στο πλαίσιο αυτό καλούμε όλους τους φορείς
να συμμετέχουνε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στην όλη αυτή διαδικασία.
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Κλείνοντας, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εργασίες της
Επιτροπής, καλή δουλειά και στη συνέχεια στην επίτευξη των στόχων του
Προγράμματος και για άλλη μια φορά ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη
συνεργασία.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί τώρα, ή
να κάνουμε παρουσιάσεις πρώτα και μετά;
......................................... (Εκτός μικροφώνου)
ΓΚΟΓΚΟΣ: Εμείς θα θέλαμε στην ουσία να πούμε δύο λόγια εισαγωγικά και
στη συνέχεια, αν μας επιτρέπετε, να τοποθετηθούμε όπως βλέπουμε την
ατζέντα μετά τη συζήτηση που… την παρουσίαση που θα γίνει για την ετήσια
Έκθεση Υλοποίησης του Προγράμματος, αλλά όχι στο τέλος-τέλος της
ατζέντας, επί της ουσίας δηλαδή της προόδου, γιατί ο πρόοδος θα
παρουσιαστεί μετά.
Δύο λόγια εισαγωγικά. Κι εμείς ευχαριστούμε, συγχαρητήρια, κύριε
Περιφερειάρχη, για την επανεκλογή σας, ευχαριστούμε που οργανώσατε
σήμερα αυτή την Επιτροπή Παρακολούθησης σε μία περίοδο, που είναι
ιδιαίτερη δύσκολη για τους ανθρώπους, οι οποίοι τρέχουνε τα πράγματα στην
καθημερινότητα.
Βέβαια το ΕΣΠΑ, όπως ξέρουμε όλοι, δε σταματάει ποτέ, είναι ένας
αγώνας δρόμου συνεχής. Και είναι συνεχής γιατί, όπως πολύ σωστά είπε κι ο
συνάδελφος της Αρχής Συντονισμού, ο Γιώργος ο Λογοθέτης, είμαστε σε μία
περίοδο που πρέπει να τρέξουμε το ΠΕΠ 2014 – 2020, αλλά πρέπει να
αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να δουλεύουμε για την επόμενη περίοδο
προγραμματισμού ’21 – ’23.
Εμείς εχθές είχαμε την ευκαιρία να έχουμε μία πάρα πολύ χρήσιμη και
εποικοδομητική τεχνική συνάντηση και με τη Διαχειριστική Αρχή, και με
διάφορους εκπροσώπους, φορείς, ιδιαίτερα ανθρώπους που ασχολούνται με
την καινοτομία στην Περιφέρεια, αλλά και με τις Ολοκληρωμένες Αστικές και
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Χωρικές Παρεμβάσεις. Πάνω σ’ αυτά είχαμε την ευκαιρία να αντλήσουμε
ορισμένα συμπεράσματα, τα οποία θα θέλαμε να τα καταθέσουμε στη
συνέχεια της ατζέντας, όταν θα μας δώσει την ευκαιρία μετά την ετήσια
Έκθεση Υλοποίησης.
ΓΚΟΓΚΟΣ: Αυτά προς το παρόν, σας ευχαριστούμε και πάλι, δεν ξέρω αν ο
συνάδελφός μου ο Φρανς Πόιτνερ θέλει να προσθέσει κάτι, ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ευχαριστούμε τον κύριο Γκόγκο. Ο κύριος Γκόγκος είναι
συντονιστής είναι των Περιφερειακών Προγραμμάτων στη Γενική Διεύθυνση
Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Και τώρα ο κύριος Πόιτνερ είναι Αναπληρωτής Προϊστάμενος για την
Ελλάδα και την Κύπρο στη Διεύθυνση Απασχόλησης για το Κοινωνικό Ταμείο.
Κύριε Πόιντερ.
ΠΟΪΝΤΝΕΡ: Colleagues from Monitoring Committee and the Authorities,
thank you very much for inviting me to this Monitoring Committee today and
also the Technical Meeting yesterday, which already given us some really
valuable and detailed insights into the progress of some of the actions.
The matchings of the meeting yesterday we also able to visit the
project at TOMY, one of the recently established Primary Health Centres and
what we sawed was really impressive and I’m convinced that this kind of
investment will certainly have a big positive and lasting impact on the
population here in the Region, in the city and in all the others cities and
regions, where such synthesized established.
My name is Edit Franz Poitner, I work in …… where our Unity deals
with … and Policy Monitoring …… in Greece and Cyprus.
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Να μεταφράζω κι εγώ, έτσι;
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία της Επιτροπής Παρακολούθησης
σήμερα και της τεχνικής συνάντησης χθες, μέσω της οποίας ήδη έχουμε
αποκτήσει μια αρκετά καλή εικόνα για την πρόοδο των δράσεων.
Στο πλαίσιο της τεχνικής συνάντησης χθες επισκεφτήκαμε ένα ΤΟΜΥ,
που έχει ήδη ιδρυθεί στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Αυτό
που είδαμε ήταν πολύ εντυπωσιακό και έχουμε… είμαστε πια πεπεισμένοι ότι
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τέτοιου είδους επενδύσεις θα έχουνε θετικό αντίκτυπο και μακροχρόνιο
αντίκτυπο, τόσο στον πληθυσμό των Ιωαννίνων και στις άλλες πόλεις και
περιοχές όπου τέτοιες δομές θα δημιουργηθούν.
Το όνομά μου είναι Φραντς Πόιντνερ, εργάζομαι στη Γενική Διεύθυνση
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και η μονάδα μας ασχολείται με το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την παρακολούθηση των πολιτικών στους
τομείς μας στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
ΠΟΪΝΤΝΕΡ: I am particularly happy to be here today, because this Meeting
comes at the time, when many crucial decisions need to be taken and
interesting developments happing. On the one hand I’m aware that you have
recently … decision a proofed a report for last year, which is an important one,
because is the base for the release of the performance ESF support 6%,
which will go the performing priority access.
For the ESF support I can speak, congratulations, you have made it, so
there will not be any major difficulties. We have learned today from the speech
of the Governor and yesterday in the Technical Meeting, and you will hear
about it today, the progress is satisfactory in our fields and we are relieved to
see that the spend has increased compare to the previous Meeting and the
implementation of the ground has progressed.
In particularly welcome the progression on those activities, which have
had long delays of activations, such as the Employment Measures and the
thematic objectivate. We also welcome the positive developments regard to
the Community Centres, of which we have 9 operation in the Region and
some of which we heard will get new stuff, to take up new responsibilities and
provide new services to the specific target groups, such is the Roma
population.
The idea of these Centres … point of reference for the Social Services
provided in particularly for the recepiences of the guarantee minimum
incomes … or it is also called a social solidarity incomes … (δεν είναι δυνατή
η απομαγνητοφώνηση)
And we think that the really crucial for the Social Solidarity Income to
be come in success in the meaning. and it really becomes to social safety net,
that is serves his name.
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ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Λοιπόν αυτό ήταν ένα… μια πολύ σημαντική συνάντηση για
μένα, και γι’ αυτό συμμετείχα, γιατί λαμβάνει χώρα σε μια στιγμή όπου
σημαντικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν και να γίνουνε βήματα προόδου σε
σημαντικούς τομείς. Ξέρω ότι η ετήσια Έκθεση για το 2018 έχει ήδη εγκριθεί
από την Επιτροπή, μέσω μιας γραπτής απόφασης, αυτή ήταν μια σημαντική
Έκθεση και κατέδειξε ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί θα είναι η βάση για το
αποθεματικό επίδοσης, το οποίο θα προσθέσει 6% του προϋπολογισμού
στους άξονες προτεραιότητας.
Όπως σας είπα, εκπροσωπώ το Ευρωπαϊκό Ταμείο και συγχαίρω τη
Διαχειριστική Αρχή και όλους τους υπόλοιπους, επειδή όλοι οι στόχοι έχουν
επιτευχθεί και το αποθεματικό θα προστεθεί στους Άξονες Προτεραιότητας.
Αυτό που μάθαμε ήδη από χθες, κι αυτό που θα παρουσιαστεί σήμερα
από τις Αρχές σε σας είναι πολύ ικανοποιητικό. Ξέρω ότι, και έχω
ανακουφιστεί, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, επειδή οι δαπάνες έχουν αυξηθεί σε
σχέση με την προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης και ότι η εφαρμογή
των Δράσεων προχωράει με γρήγορους ρυθμούς.
Ιδιαίτερα καλωσορίζουμε την πρόοδο των Δράσεων που είχανε
καθυστερήσει αρκετά στην ενεργοποίησή τους, όπως τα Προγράμματα
Απασχόλησης στον Θεματικό Στόχο 8. Επίσης καλωσορίζουμε και δεχόμαστε
θετικά την πρόοδο όσον αφορά τα Κέντρα Κοινότητας, από τα οποία 9
λειτουργούνε στην περιοχή και κάποια απ’ αυτά τώρα προσλαμβάνουνε
προσωπικό και αποκτούν αρμοδιότητες και παρέχουν και νέες υπηρεσίες σε
τμήματα του πληθυσμού, παραδείγματος χάρη στους Ρομά.
Η αρχική ιδέα ήταν ότι αυτά τα Κέντρα θα αποτελέσουνε κεντρικό
σημείο αναφοράς για τις Κοινωνικές Υπηρεσίες που παρέχονται στους
πολίτες που έχουνε ανάγκη και ιδιαίτερα σ’ αυτούς που λαμβάνουν το
Εισόδημα Αλληλεγγύης. Αυτό ήτανε το κυριότερο μέτρο που εισήχθη στο
πλαίσιο του Μνημονίου και θεωρείται αρκετά σημαντικό απ’ την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, γιατί δημιουργεί ένα δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας και γι’ αυτό
σχεδιάστηκε.
ΠΟΪΝΤΝΕΡ: I have already mentioned another Action, which equally
important in the perception of the Commission, not because these two
Actions, the TOMYS and the Community Centers are more important than the
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others Actions, they are equally important, but because I think these are
structural Actions in the base of the sense meaning that the sustainable and
we hope them also to function should one day the EU support be decreasing
and finishing. I think is an important point to recall here that the ESF is not …
to Finance, you know, an easy of short of replacing where there is a need of
National Funds and in financing all eternity Actions, structures which have
been established many years ago, but it is important to use it, to address
current and future needs, which indentifying … Policies Process to find the
solution to a problem and to initiate reforms.
And this bring me to the last point of my intervention, just a few words
on the future ESF.
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ο λόγος για τον οποίο επισημαίνω αυτές τις δύο Δράσεις, και
όχι άλλες δράσεις Υγείας ή Κοινωνικής Πρόνοιας και Ενσωμάτωσης, είναι όχι
ότι επειδή οι άλλες δεν είναι σημαντικές, αλλά επειδή αυτές είναι διαρθρωτικές
με την αυτούσια έννοια του όρου και πιστεύω ότι θα είναι βιώσιμες και θα
λειτουργούνε, ακόμα κι όταν η στήριξη του ESF τελειώσει, ή μειωθεί. Γιατί
πρέπει να θυμόμαστε ότι το Κοινωνικό Ταμείο δεν είναι εδώ για να
χρηματοδοτεί επ’ άπειρον το κόστος ορισμένων Δομών, που έχουνε
δημιουργηθεί πολλά χρόνια πριν, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι πόροι
του Κοινωνικού Ταμείου για την αντιμετώπιση παροδικών και μελλοντικών
αναγκών, που προσδιορίζονται σε διάφορους τομείς, και να βρίσκουμε λύσεις
στα προβλήματα και να δίνει το έναυσμα για μεταρρυθμίσεις.
Κι αυτό με φέρνει σε μια άλλη… σ’ ένα άλλο σημείο, στο οποίο θέλω να
παρέμβω, το οποίο αφορά το μέλλον του Ευρωπαϊκό Κοινωνικού Ταμείου ως
το 2021.
ΠΟΪΝΤΝΕΡ: On the future, the Authority had repeat, the gentlemen on the
podium, I would like to add that some important words. After some exceptional
years, I think with the relationship … in Greece and its the European partners
was mainly governed by the ……in Greece enter into a new process of
economic and social governance, they so called European Semester, which is
a annually context of reporting, monitoring, assessment, recommendations
and in this context the Commission is published report, the Country Report in
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February of this year. And it provides the Commission assessments of the
overall economic situation and also situation that helps to a identify … Policy
challengement, chances and investment needs in a annex, in its annex …
And based on the findings in this report the Commission outline, the
investment priorities for the future.
In addition to this, they are also country specific recommendations,
which the Commission has published just a couple of days ago, and also
these play a role for the choice of investment of the next Program.
I’ am not going into details now, but I recommend the reading of the
Country Report, taking seeable ideas … and the truth of all the funs which we
are representing here today.
And now at this stage we are moving into a process, which be called
“Informal Dialogue”, as long as there is no adapted regulations, roles, we
discuss informally, which will be a formal dialogue, when the oldest
documents have been adapted.
And while in this phase I suppose that many meetings will take place
with National Authorities, it is crucial that Region Authorities have a role to
play. And they have a major role to play, because in line with partnership
principal must be there and we expect the Region to be fully involved and …
to National Authorities in this process.
There should be a strategic process in the debate on Working …
regional level, reflection on how to address regional particularities and how to
respond to these needs. The Regional Authorities will play an important role in
this.
But then again, when it comes to the Debate at the regional level, I
think we would like to recall that the partnership principal must applies well
and in addition to wading comprehensive concentrations we also expect that
all region … and stay … including the social partners, the civil society involved
in this process and all stages of preparation of the Program.
I wish us an interesting meeting and a good future then to all of us.
Thank you very much.
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ωραία. Μετά από κάποια… μετά το πέρας ορισμένων ιδιαίτερων
χρόνων, όπου οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και των Ευρωπαίων μας εταίρων
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διέπονταν από το Μνημόνιο, η Ελλάδα τώρα έχει εισέλθει σε μια διαδικασία…
σε μια νέα διαδικασία οικονομικής και κοινωνικής διακυβέρνησης, το λεγόμενο
“Ευρωπαϊκό

Εξάμηνο”.

Πρόκειται

για

έναν

ετήσιο

κύκλο

εκθέσεων

παρακολούθησης, αξιολόγησης και συστάσεων σ’ αυτό το πλαίσιο και η
Επιτροπή έχει ήδη δημοσιεύσει, έχει εκδώσει την Έκθεση για την Ελλάδα στις
27 Φεβρουαρίου του 2019 και αυτή περιλαμβάνει την αξιολόγηση της
Επιτροπής σχετικά με τη συνολική κατάσταση στην Ελλάδα και βοηθάει στον
προσδιορισμό των προκλήσεων και των επενδυτικών αναγκών στη χώρα.
Με βάση τα πορίσματα αυτής της Έκθεσης η Επιτροπή τόνισε και
υπογράμμισε τι βλέπει ως επενδυτικές προτεραιότητες για την οικονομική, την
κοινωνική και την περιφερειακή ανάπτυξη. Και σε συνδυασμό μ’ αυτές τις
επενδυτικές προτεραιότητες για το μέλλον, επίσης έχει εκδώσει κάποιες
συστάσεις, κάποιες προτάσεις πρόσφατα στις 5 Ιουνίου, οι οποίες θα
παίξουνε σημαντικό ρόλο στην επιλογή των επενδύσεων για την επόμενη
περίοδο.
Δε θα επισέλθω σε λεπτομέρειες τώρα, αλλά σας προτείνω, σας
προτρέπω να διαβάσετε αυτή την Έκθεση για τις δραστηριότητες που
πρόκειται να συμβούν και τις Δράσεις που πρόκειται να λάβουν χώρα στο
μέλλον.
Όσον αφορά… όσο είμαστε σ’ αυτή φάση οι συναντήσεις… θα πρέπει
να γίνουνε συναντήσεις μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών σε
κεντρικό επίπεδο, και σε αυτό ακριβώς το σημείο οι Περιφερειακές Αρχές
έχουνε να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο, με βάση την Αρχή της Συμμετοχής.
Οπότε η Επιτροπή αναμένει από τις Περιφέρειες να εμπλακούν ενεργά στον
εθνικό διάλογο για το μέλλον του Κοινωνικού Ταμείου.
Για τον καλύτερο σχεδιασμό και για την καλύτερη υλοποίηση σε
περιφερειακό επίπεδο, αναμένουμε να σκεφτείτε… να σκεφτείτε πώς θα
αντιμετωπίσετε τις ιδιαιτερότητες του τόπου σας και πώς θα ανταποκριθείτε
στις ανάγκες της Περιφέρειάς σας. Οι Περιφερειακές Αρχές παίζουν ένα
σημαντικό ρόλο και γνωρίζουνε σε βάθος τα προβλήματα και τις ανάγκες,
ιδιαίτερα στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής και της Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης και γι’ αυτό το λόγο στους επόμενους μήνες θα πρέπει να
βρίσκονται σε συνεργασία με τις Εθνικές Αρχές.
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Όσον αφορά τις συζητήσεις εδώ σε περιφερειακό επίπεδο, σε τοπικό
επίπεδο, θα πρέπει πάλι να αναφερθώ στην Αρχή της Συμμετοχής, ότι αυτή
πρέπει να εφαρμοστεί και σ’ αυτή την περίπτωση και πρέπει να γίνουνε
διαβουλεύσεις με τους περιφερειακούς παράγοντες, συμπεριλαμβάνοντας και
τους κοινωνικούς παράγοντες, οι οποίοι πρέπει να εμπλακούν τόσο στην
προετοιμασία του Προγράμματος, όσο και στην παρακολούθηση, και στην
υλοποίηση.
Εύχομαι μία δημιουργική συνάντηση και να έχουμε καλές μελλοντικές
εργασίες στο πρόγραμμα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Σας ευχαριστούμε.
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Thank you very much.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ακούσουμε τους εκπροσώπους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Πλέον, όπως ειπώθηκε κι από σας, εγκρίνουμε και τα Πρακτικά της 4 ης
Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, δηλαδή της προηγούμενης,
και εγκρίνουμε και την Ημερήσια Διάταξη, που περιλαμβάνει τώρα να δείξουμε
από πλευράς μας τι έχουμε κάνει και μετά να ’χουμε και τις τοποθετήσεις.
Σας ευχαριστώ.
ΓΚΟΓΚΟΣ: Μία διευκρίνιση απλά. Επειδή, όταν μας έδωσες το λόγο, εγώ
είχα την εντύπωση ότι πρέπει να κάνω μία εισαγωγική παρέμβαση και όχι να
αναφερθώ εκτενώς στα θέματα, και κυρίως στα θέματα τα οριζόντια και τα
ιδιαίτερα συγκεκριμένα θέματα που ακουμπήσαμε χθες, δεν μπόρεσα να τα
εκθέσω, όπως ο συνάδελφός μου ο κύριος Πόιντερ, γιατί θεωρούσα ότι
έπρεπε να γίνει απλώς ένα απάντημα στο καλωσόρισμα και την introduction,
την εισαγωγή που έκανε ο κύριος Περιφερειάρχης.
Θα μου δοθεί η ευκαιρία μετά την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης,
όπως ζήτησα;
......................................... (Εκτός μικροφώνου)
ΓΚΟΓΚΟΣ: Ευχαριστώ.
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ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Άρα συνεχίζουμε με τις παρουσιάσεις τις δύο της
Υπηρεσίας μας. Η μία θα γίνει από μένα και αφορά την πορεία υλοποίησης
του Προγράμματος και η δεύτερη την εξειδίκευση και την ετήσια Έκθεση
Υλοποίησης του ’18. Αλλάζω όμως θέση… (διακοπή της εγγραφής)
Λοιπόν, Πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ» χρηματοδοτείται με 337
εκατομμύρια δημόσια δαπάνη, περιλαμβάνει 10 Θεματικούς Στόχους, 7
μονοτομεακούς Άξονες Προτεραιότητας και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς
πόρους και δύο Διαρθρωτικά Ταμεία, το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έχουν οριστεί ενδιάμεσοι
Φορείς Διαχείρισης, η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
Περιφέρειας, με αρμοδιότητες διαχείρισης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων
του Άξονα 1, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΝΕΚ, με αρμοδιότητες
διαχείρισης της συνεισφοράς μας στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας 2, και ο
Δήμος Ιωαννιτών, ο οποίος αναλαμβάνει αρμοδιότητες για την αξιολόγηση και
επιλογή Πράξεων που συμπεριλαμβάνονται στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης.
Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιοποιηθεί 75 Προσκλήσεις υποβολής
αιτημάτων, ύψους 295 εκατομμυρίων Ευρώ, 50 για το ΕΤΠΑ και 25 για το
ΕΚΤ, που αντιστοιχούν στο 87,6 του προϋπολογισμού του Προγράμματος.
Έχουν εκδοθεί 324 Αποφάσεις Ένταξης, 254 εκατομμύρια, 269 για το ΕΤΠΑ
και 55 για το ΕΚΤ, που αντιστοιχούν στο 75,4%.
Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 143,5 εκατομμύρια, 42,6% του
Προγράμματος, και οι δαπάνες ανέρχονται σε 73 εκατομμύρια, που
αντιστοιχούν στο 21,7 του ΠΕΠ.
Τα έργα και οι Δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα

αφορούν

κυρίως

δημόσιες

υποδομές

για

Ενεργειακή

Αποδοτικότητα, Διαχείριση Λυμάτων, Πολιτισμό, Παιδεία, Υγεία – Πρόνοια,
μέσω των Αξόνων 2, 3 και 4 σε ποσοστό 70%, Κοινωνικές Δράσεις, Κέντρα
Κοινότητας, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία, Δομές
Στήριξης

Γυναικών

θυμάτων

βίας,

Κέντρα

Ημερήσιας

Φροντίδας

Ηλικιωμένων, Δομές Κοινωνικής Παρέμβασης για τη φτώχεια, δηλαδή
Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Συσσίτια, Κοινωνικά Φαρμακεία και
Ξενώνας Φιλοξενίας Αστέγων μέσω του Άξονα 5, ποσοστό 12%.
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ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Επίσης η Έρευνα και η Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα,
Ενίσχυση

συνεργασιών

επιχειρήσεων

και

Ερευνητικών

Κέντρων,

«ηλεκτρονικό επιχειρείν», ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων για καινοτόμα
προϊόντα, δράσεις εξωστρέφειας επιχειρήσεων, τεχνολογικός εκσυγχρονισμός
των επιχειρήσεων, απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα, μέσω
των Αξόνων 1 και 5, σε ποσοστό 14%.
Στο

Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

περιλαμβάνονται

Στρατηγικές

Ολοκληρωμένων Εδαφικών Επενδύσεων, όπως είναι η Πολιτιστική Διαδρομή
των αρχαίων θεάτρων, με Φορέα Στρατηγικής την Περιφέρεια Ηπείρου, το
Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Ιωαννιτών και
τρεις Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων,
σε συνέργεια με το Πρόγραμμα της Αγροτικής Ανάπτυξης.
Άξονας 1, Ενίσχυση Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητα με ανάπτυξη
Καινοτομίας και ΤΠΕ. Οι Δράσεις του Άξονα εντάσσονται στους Θεματικούς
Στόχους 1, 2 και 3 και συγχρηματοδοτούνται απ’ το ΕΤΠΑ. Έχουνε εκδοθεί 11
Προσκλήσεις, το 97,6%, έχουν ενταχθεί 173 Πράξεις, 48,7%, έχουν αναληφθεί
νομικές δεσμεύσεις 46,8% και πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 2,5
εκατομμυρίων, 5,7%.
Για την ενεργοποίηση του Άξονα έχει εκχωρηθεί η υλοποίηση των
Πράξεων

Κρατικών

Ενισχύσεων

στη

Διεύθυνση

Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού της Περιφέρειας και η υλοποίηση του ΤΕΠΙΧ 2 στην ΕΥΔ
ΕΠΑΝΕΚ.
Παρά τη σημαντική καθυστέρηση των προηγούμενων ετών απ’ το 2018
και μέχρι σήμερα παρατηρήθηκε σημαντική πρόοδος, με τη χρήση της
εναλλακτικής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος ήταν δυνατή η
άμεση έκδοση Προκηρύξεων και τα έτη ’18 – ’19 εκδόθηκαν 6 Προσκλήσεις
Επιχειρηματικότητας. Εντάχθηκαν και ξεκίνησε η υλοποίηση 46 Ερευνητικών
Επενδυτικών Σχεδίων, δημόσιας δαπάνης 12 εκατομμυρίων Ευρώ, και με την
επίσπευση της υλοποίησης έγινε χρήση υπερδέσμευσης κατά 33% της
Επενδυτικής Προτεραιότητας 1Β.
Επίσης εντάχθηκαν 124 Επενδυτικά Σχέδια στην Πρόσκληση του
«ηλεκτρονικού επιχειρείν», καθώς και η συμμετοχή του ΠΕΠ στο Ταμείο
Επιχειρηματικότητας 2. Πρόσφατα αξιολογήθηκαν θετικά 30 επιπλέον
προτάσεις ενίσχυσης υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την
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ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, ύψους 7,2 εκατομμυρίων
Ευρώ, ενώ βρίσκονται στη φάση αξιολόγησης άλλες 66 προτάσεις που
αφορούν επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τα Επενδυτικά Σχέδια υλοποιούνται στο πλαίσιο των
Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 1Β, 2Β, 3Α, 3Β και 3C. Η Επενδυτική
Προτεραιότητα 1Α δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη, καθώς δεν υπάρχει
ωριμότητα των σχετικών Πράξεων, που έχουν αποφασιστεί από το
Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας να χρηματοδοτηθούν
εξυπηρετώντας τη RIS. Το 2018 εντάχθηκαν στην Τεχνική Βοήθεια του
Επιχειρησιακού, υλοποιούνται και θα ολοκληρωθούν μέσα στο ’19 Μελέτες
Σκοπιμότητας για 4 Ερευνητικά Κέντρα. Μετά την ολοκλήρωση των Μελετών
θα εκδοθεί η σχετική Πρόσκληση.
Άξονας 2, Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη. Οι
Δράσεις του Άξονα εντάσσονται στους Θεματικούς Στόχους 4, 5 και 6 και
συγχρηματοδοτείται απ’ το ΕΤΠΑ. Έχουν εκδοθεί 23 Προσκλήσεις, 87% του
Άξονα, έχουν ενταχθεί 58 Πράξεις, 88,3%, ενώ έχουν αναληφθεί νομικές
δεσμεύσεις στο 46,1% και οι δαπάνες αγγίζουν το 22%.
Σχετικά με την Επενδυτική Προτεραιότητα 4.3. τον Φεβρουάριο του ’18
εγκρίθηκε ο Οδηγός Εφαρμογής του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ»,
στάλθηκαν οδηγίες για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων και
στη συνέχεια εκδόθηκαν οι σχετικές Πράξεις. Η Πράξη «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’
ΟΙΚΟΝ ΙΙ» εντάχθηκε και υλοποιείται από το 2018.
Αναφορικά με την Επενδυτική Προτεραιότητα 4Ε έχουν ολοκληρωθεί τα
Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στους Δήμους τους τέσσερις της
Ηπείρου, καθώς και τα Σχέδια Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας, ενώ έχει εκδοθεί
η σχετική Πρόσκληση Υποβολής Έργων για την πλήρη ενεργοποίηση της
Επενδυτικής.
Όσον αφορά την Επενδυτική Προτεραιότητα 5Β έχουν εκδοθεί
Προσκλήσεις Ενίσχυσης των Δομών Πολιτικής Προστασίας, αποχέτευσης
ομβρίων, αντιπλημμυρικής προστασίας κι έχει ενταχθεί το σύνολο των
προτάσεων που υποβλήθηκαν. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε ωριμότητα σε
έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και γι’ αυτό στη 2η Αναθεώρηση του
Προγράμματος προβλέφθηκε η δυνατότητα υλοποίησης έργων σε περιοχές
εκτός των καθορισμένων ζωνών δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμυρών.
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ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6Β εκδόθηκε Πρόσκληση
για Επενδύσεις Διαχείρισης Λυμάτων οικισμών Γ΄ προτεραιότητας, έχει
ενταχθεί το σύνολο των προτάσεων που υποβλήθηκε και απομένει ένας
οικισμός, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τη συμμόρφωση
των απαιτήσεων με την Οδηγία 91. Οι ενταγμένες Πράξεις της 6.3.
υλοποιούνται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, επίσης το ’18 εντάχθηκε το σύνολο
των

προτάσεων

που

υποβλήθηκαν

απ’

τους

Φορείς

Διαχείρισης

Προστατευόμενων Περιοχών στην 6Δ και αξιολογήθηκαν οι προτάσεις έργων
αστικών αναπλάσεων της Επενδυτικής 6Ε.
Άξονας 3, Ενίσχυση Υποδομών Μεταφορών. Οι Δράσεις του Άξονα
εντάσσονται στο Θεματικό Στόχο 7, συγχρηματοδοτούνται απ’ το ΕΤΠΑ,
έχουμε εκδώσει 6 Προσκλήσεις που αντιστοιχούν στο 98% του Άξονα, έχουν
ενταχθεί 3 Πράξεις, 56,2%, έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις 15,1 και οι
δαπάνες που δηλώθηκαν είναι 0,8%.
Εντάχθηκε η Κατασκευή της νέας οδού σύνδεσης της Ιόνιας Οδού με
την περιοχή των Τζουμέρκων και η κατασκευή της οδού Νιάρχου, ενώ
αναμένεται η υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση υποδομών Μεταφορών
στο πλαίσιο της ΟΧΕ. Επίσης έχει ενταχθεί ο εξοπλισμός Αστυνομικών
Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου και ενεργοποιήθηκε η Δράση, που αφορά
την κατασκευή βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων επεμβάσεων σε
τμήματα μειωμένης οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου.
Η υλοποίηση των Δράσεων του Άξονα παρουσίασε μία υστέρηση, η
οποία οφείλεται κυρίως στις μεγάλες εκπτώσεις, που παρατηρούνται σε
συμβάσεις δημοσίων έργων και γι’ αυτό το λόγο ζητήθηκε και εγκρίθηκε η
τροποποίηση του ποσοστού δέσμευσης των πόρων από 120% σε 151%.
Ο Άξονας 4, Ενίσχυση Υποδομών Εκπαίδευσης, Υγείας – Πρόνοιας. Οι
Δράσεις

εντάσσονται

στους

Θεματικούς

Στόχους

9

και

10

και

συγχρηματοδοτούνται απ’ το ΕΤΠΑ. Έχουν εκδοθεί 9 Προσκλήσεις, το 93,4%,
24 Πράξεις έχουν ενταχθεί, 130,3%, οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν
αναληφθεί αγγίζουν το 84,2%, ενώ οι δαπάνες που δηλώθηκαν το 67,1%.
Ο Άξονας έχει ενεργοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό και οι περισσότερες
Πράξεις έχουν ήδη αποκτήσει νομική δέσμευση και υλοποιούνται. Ο Τομέας
της Υγείας και της Πρόνοιας έχει πλήρως ενεργοποιηθεί, η μόνη Επενδυτική
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Προτεραιότητα που δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί, είναι η 9Β, Παροχή
Στήριξης για τη φυσική και οικονομική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων
Κοινοτήτων εντός των αστικών και αγροτικών περιοχών, καθώς αναμένεται η
επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος απ’ την Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής
Ένταξης Ρομά στους χώρους που θα αναπτυχθούν οι Ομάδες Βελτίωσης
Συνθηκών Διαβίωσης.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Για τον τομέα της Εκπαίδευσης υλοποιούνται σε όλες τις
βαθμίδες οι προβλεπόμενες απ’ τη χαρτογράφηση υποδομών και αναγκών
Πράξεις, ενώ τα θέματα που επηρεάζουν την εφαρμογή είναι και εδώ οι
μεγάλες εκπτώσεις που παρατηρούνται και γι’ αυτό εγκρίθηκε η τροποποίηση
του ποσοστού δέσμευσης πόρων από 120% σε 145%.
Ο Άξονας 5, Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού – Κοινωνική ένταξη και
καταπολέμηση διακρίσεων. Είναι οι Δράσεις στο Θεματικό Στόχο 8 και 9 και
συγχρηματοδοτείται ο Άξονας από το ΕΚΤ. Έχουν εκδοθεί 24 Προσκλήσεις,
61,2% του Άξονα, έχουν ενταχθεί 52 Πράξεις, 59,6%, οι νομικές δεσμεύσεις
αγγίζουν το 46% και οι δαπάνες το 37,7%. Ο Άξονας έχει ενεργοποιηθεί σε
μεγάλο βαθμό, καθώς υλοποιούνται όλες οι Δράσεις με κοινωνική διάσταση.
Σύντομα

θα

ενεργοποιηθούν

και

οι

Δράσεις

των

Επενδυτικών

Προτεραιοτήτων 8.1, 8.5 και 9.5, με ενδιάμεσο Φορέα τη ΔΙΑΠ της
Περιφέρειας. Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 10 Κέντρα Κοινότητας και μετά την
επικαιροποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού θα χρηματοδοτηθούν δύο
Παραρτήματα για Ρομά, οι Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης Ρομά και
η Δράση επιδότησης του ενοικίου.
Υλοποιούνται

οι

Δράσεις

Εναρμόνισης

Οικογενειακής

και

Επαγγελματικής Ζωής με τους ωφελούμενους στα τέσσερα έτη υλοποίησης
να ανέρχονται στις 7.600, Υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών και παιδιών
με τη λειτουργία τριών Συμβουλευτικών Κέντρων και ενός Ξενώνα Φιλοξενίας,
παράλληλης στήριξης παιδιών με αναπηρία, οι ωφελούμενοι στα τέσσερα έτη
υλοποίησης ανέρχονται στους 57, και 2 Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας
Φροντίδας δυναμικότητας 44 παιδιών με αναπηρία, απομένοντας να
ενεργοποιηθεί η Δράση για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης με δυναμικότητα 28 ΑΜΕΑ.
Υλοποιούνται επίσης όλες οι Δράσεις του τομέα της Πρόνοιας, που
αφορούν στη λειτουργία Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών σε 11 Δήμους,
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μιας Δομής Φιλοξενίας Αστέγων και η λειτουργία 9 Κέντρων Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων, που εξυπηρετούν συνολικά 3.798 ωφελούμενους,
ενώ αναμένεται να χρηματοδοτηθεί η υποστήριξη της λειτουργίας του
Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Επίσης υλοποιούνται, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Ψυχικής
Υγείας και Απεξάρτησης και έχει ξεκινήσει η λειτουργία των ΤΟΜΥ, που
χρηματοδοτήθηκαν κατ’ αρχήν από το Επιχειρησιακό «Μεταρρύθμιση
Δημόσιου Τομέα» και στη συνέχεια από το ΠΕΠ. Δεν έχει ακόμη
ενεργοποιηθεί

η

δημιουργία

των

Κέντρων

Στήριξης

Κοινωνικής

και

Αλληλέγγυας Οικονομίας, ενώ έχουν ενταχθεί 3 έργα για την κάλυψη των
λειτουργικών εξόδων των Ομάδων Τοπικών Δράσης για την υλοποίηση των
Δράσεων ΕΚΤ στις περιοχές των ΤΑΠΤΟΚ.
Όσον αφορά τους δύο Άξονες της Τεχνικής Υποστήριξης της
Εφαρμογής των έργων, αλλά και των δικαιούχων του Επιχειρησιακού, από
τον Άξονα 6, με προϋπολογισμό 786.000 έχουν ενταχθεί 3 Πράξεις, 64,9%,
νομικές δεσμεύσεις 5,2% και δαπάνες 3,9%. Απ’ τον Άξονα 7, με
προϋπολογισμό 5,2 έχουν ενταχθεί 11 Πράξεις, 97,4%, ποσοστό νομικών
δεσμεύσεων 51,3% και δαπανών 38,9%.
Σας ευχαριστώ.
Θα συνεχίσει ο κύριος Μπαλτογιάννης.
......................................... (Διακοπή της εγγραφής)
ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καλημέρα και από εμένα. Θα σας παρουσιάσω εν
συντομία συγκεκριμένα στοιχεία της ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του 2018,
καθώς

και

της

Εξειδίκευσης

και

της

Μεθοδολογίας

Αξιολόγησης

συγκεκριμένων Δράσεων, που ζητάμε την έγκρισή τους απ’ την Επιτροπή
Παρακολούθηση.
Η ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 2018 συντάχθηκε απ’ την Υπηρεσία,
υποβλήθηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης στις 14-6ου του 2019,
εγκρίθηκε απ’ την Επιτροπή Παρακολούθησης στις 26 Ιουνίου και
υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27 Ιουνίου και αναμένουμε την
έγκριση ή τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το 6% των πόρων κάθε Άξονα συνιστά αποθεματικό επίδοσης. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη επανεξετάζει τις
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επιδόσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αναφορικά με την επίτευξη
των ορόσημων που έχουνε τεθεί. Το αποθεματικό επίδοσης των Αξόνων που
δεν πέτυχαν τους στόχους τους κατανέμεται σε άλλους Άξονες του
Επιχειρησιακού Προγράμματος.
ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ποιος είναι ο κανόνας; Εάν υπάρχουν τρεις ή
περισσότερες δείκτες, σχετιζόμενοι με το πλαίσιο επίδοσης σ’ έναν Άξονα,
όλοι οι δείκτες εκτός ενός πρέπει να πετύχουν τουλάχιστον 85% της τιμής
στόχου μέχρι το τέλος του 2018 και ένας δείκτης, που δεν έχει πετύχει το 85%
πρέπει να πετύχει τουλάχιστον 75% της τιμής στόχου.
Στον Άξονα 1, στον δείκτη «Ενταγμένα έργα κρατικών ενισχύσεων» το
ποσοστό

επίτευξης

ανήλθε

σε

155%,

στον

δείκτη

«Αποφάσεις

χρηματοδότησης κρατικών ενισχύσεων Έρευνας και Καινοτομίας» το
ποσοστό

επίτευξης

ανήλθε

σε

153,3%

και

στον

δείκτη

«Ποσό

πιστοποιημένων δαπανών» το ποσοστό επίτευξης ανήλθε σε 75,4%. Ως εκ
τούτου, επιτεύχθηκαν οι στόχοι του Άξονα για το 2018.
Στον Άξονα 2, Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη
οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων
επεξεργασίας λυμάτων επιτεύχθηκαν κατά 220%, στον δείκτη «Ενταγμένα
έργα Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς» η επίτευξη ανήλθε στο 125% και
στον δείκτη «Ποσοστό πιστοποιημένων δαπανών» η επίτευξη ανήλθε σε
110,2%. Άρα και αυτός ο Άξονας πέτυχε τους στόχους για το 2018.
Στον Άξονα 3, Ενίσχυση Υποδομών Μεταφορών, ο δείκτης «Ενταγμένα
έργα οδοποιίας – ανακατασκευή – αναβάθμιση» είχε ποσοστό επίτευξης 50%,
ενώ ο δείκτης «Ποσό πιστοποιημένων δαπανών» είχε επίτευξη μόλις 4%, με
συνέπεια τη μη επίτευξη των στόχων. Αυτό συνεπάγεται τη μεταφορά πόρων
4,6 εκατομμυρίων Ευρώ, που η Υπηρεσία προτείνει να μεταφερθούν από τον
Άξονα 3 στον Άξονα 4, όπως είπε κι ο Περιφερειάρχης, για την κάλυψη των
αναγκών.
Στον Άξονα 4, Ενίσχυση Υποδομών Εκπαίδευσης, Υγείας και
Πρόνοιας, ο δείκτης «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση
Πράξεων Κοινωνικών Υποδομών» επιτεύχθηκε σε βαθμό 450%, ο δείκτης
«Ενταγμένα έργα Εκπαίδευσης σ’ όλες τις βαθμίδες» επιτεύχθηκε σε ποσοστό
266% και ο δείκτης «Ποσό πιστοποιημένων δαπανών» επιτεύχθηκε με
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ποσοστό επίτευξης 348%. Αυτό σημαίνει πως επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι για
το 2018 και του Άξονα 4.
ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ:

Για

τον

Άξονα

5,

οι

προηγούμενοι

Άξονες

χρηματοδοτούνταν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ο
Άξονας 5 χρηματοδοτείται απ’ το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Για την Άξονα
5, Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση
διακρίσεων, ο δείκτης «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα
εξαρτημένων ατόμων» η επίτευξη ανήλθε σε 234%, ο δείκτης «Αριθμός
υποστηριζόμενων Δομών» η επίτευξη ανήλθε σε 123,5% και ο δείκτης «Ποσό
πιστοποιημένων δαπανών» η επίτευξή του ανήλθε σε 196,9%, που σημαίνει
ότι και αυτός ο Άξονας πέτυχε τους στόχους για το 2018.
Στα κείμενα «Εξειδίκευση και μεθοδολογία αξιολόγησης», τα οποία σας
ζητάμε να εγκρίνετε, υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις σε κείμενα ήδη
εγκεκριμένων

Δράσεων,

που

αφορούν

ενημέρωση

στοιχείων

των

Προσκλήσεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 3Α, 4C, 5B και 6C, υπάρχει
ενημέρωση του προϋπολογισμού Δράσεων των Κέντρων Ημέρας Φροντίδας
Ηλικιωμένων και των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών σύμφωνα με τις
εντάξεις, υπάρχει, κατόπιν εισήγησης της Επιτελικής Δομής Υγείας, η
προσθήκη στις Δράσεις της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.4 που αφορούν
την Υγεία για τη δυνατότητα χρηματοδότησης των Δράσεων Υγείας έως 48
μήνες, ή ως το τέλος του 2023, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των πόρων.
Έγινε προσαρμογή των πινάκων 1, 2 και του προγραμματισμού των
Προσκλήσεων, ενώ συντάχθηκε και Μεθοδολογία Άμεσης Αξιολόγησης
Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, που αφορά τις νέες θέσεις εργασίας.
Οι Δράσεις που σας ζητάμε έγκριση για Εξειδίκευση και Κριτήρια είναι.
Η πρώτη αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που
δραστηριοποιούνται στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης για την
Περιφέρεια Ηπείρου, για να αναπτύξουν νέα καινοτόμα προϊόντα και
υπηρεσίες, αφορά τη δεύτερη προκήρυξη αυτής της Δράσης.
Η δεύτερη αφορά την υλοποίηση παρεμβάσεων, με σκοπό τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, που έχουν αποδεδειγμένα μικρή
ενεργειακή απόδοση κι οι οποίες ανήκουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά
εισοδήματα, που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλήρως με ίδια κεφάλαια
την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, ή στις οποίες θα υλοποιηθούν
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παρεμβάσεις, που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής
απόδοσης. Και αυτή η Δράση ουσιαστικά θα προκηρυχθεί για δεύτερη φορά.
ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Η τρίτη Δράση αφορά την υλοποίηση αντιπλημμυρικής
προστασίας σε πεδινές και αστικές μη δασικές περιοχές της Περιφέρειας, οι
οποίες περιλαμβάνονται κατά προτεραιότητα στις Ζώνες δυνητικά υψηλού
κινδύνου πλημμύρας, ενώ είναι δυνατή η υλοποίηση έργων και σε περιοχές
εκτός των καθορισμένων ζωνών, μετά από την απαραίτητη τεκμηρίωση.
Η επόμενη Δράση αφορά την αποκατάσταση και αξιοποίηση του
οικιστικού αποθέματος της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της πόλης των
Ιωαννίνων, που περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών.
Και τέλος η τελευταία Δράση αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων, που
δραστηριοποιούνται στους τέσσερις τομείς Προτεραιότητας της Περιφερειακής
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
με την πρόσληψη ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Τώρα, κύριε Γκόγκο.
ΓΚΟΓΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Θα ήθελα να πω δυο, τρία πράγματα, όπως ανέφερα σε σχέση μ’ αυτά
που θεωρούμε κρίσιμα και σε συνέχεια της χθεσινής τεχνικής συνάντησης.
Προφανώς ο συνάδελφός μου ο κύριος Κυπριανού, μετά τις υπόλοιπες
παρουσιάσεις και στο τέλος που θα γίνει η συζήτηση, επί του συνόλου θα
παρέμβει για κάποια πιο συγκεκριμένα θέματα.
Το πρώτο θέμα αφορά τη συνολική πορεία του Προγράμματος. Όπως
τόνισε και ο κύριος Λογοθέτης, αυτό το οποίο έχει στη φάση και για μας πολύ
μεγάλη σημασία είναι το επίπεδο συμβασιοποίησης, δηλαδή οι νομικές
δεσμεύσεις. Απ’ την παρουσίαση της κυρίας Παπανικολάου τι είδαμε; Είδαμε
ότι μέχρι σήμερα το επίπεδο νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται στο 42%. Στη
συζήτηση που κάναμε χθες μας ειπώθηκε ότι η πρόβλεψη μέχρι τέλος του
2019 είναι, να φτάσουμε περίπου στο 57 με 58% νομικές δεσμεύσεις.
Προφανώς οι πληρωμές και οι απορροφήσεις έχουν μεγάλη σημασία, αλλά
δεν μπορούμε να έχουμε υψηλό επίπεδο πληρωμών, αν δεν έχουμε
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συμβάσεις, κύριε Περιφερειάρχη. Γι’ αυτό λοιπόν εμείς δίνουμε ιδιαίτερη
βαρύτητα σ’ αυτό.
ΓΚΟΓΚΟΣ: Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι, εάν μέχρι τέλος του χρόνου
φτάσουμε όντως αυτό που προβλέπουμε, δηλαδή 58% συμβάσεις, ας πούμε
60%, θεωρητικά θα πρέπει, κατά την άποψή μας, μέχρι το τέλος του
επόμενου χρόνου 2020 να κάνουμε περίπου άλλο 60% συμβάσεις, δηλαδή
ένα over booking της τάξης του 20%, έτσι ώστε να δοθεί ένα περιθώριο δύο,
τριών ετών για να υλοποιηθούν οι Δράσεις και τα έργα και να παράξουν
απορροφήσεις και πληρωμές μέχρι το τέλος του ’23. Άρα λοιπόν για μας αυτό
που έχει συνολικά σημασία στην πρόοδο του Προγράμματος είναι αυτός ο
δείκτης χρηματοδοτικά, οι νομικές δεσμεύσεις.
Το δεύτερο σημείο, στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ, είναι ο Άξονας
1. Συμφωνούμε μ’ αυτό που είπατε, το Πρόγραμμα Ηπείρου είναι το
Πρόγραμμα με την καλύτερη κινητοποίηση του Άξονα 1. Υπάρχει η
μεγαλύτερη ενεργοποίηση, αλλά εγώ θα προσθέσω και κάτι ακόμα, είναι το
Πρόγραμμα με το μεγαλύτερο ποσοστό εντάξεων. Κι εκεί θέλουμε να πούμε
συγχαρητήρια στους ανθρώπους, που έχουνε δουλέψει πίσω απ’ αυτό, γιατί
υπό τις προϋποθέσεις, δηλαδή τις δυσκολίες και τις παιδικές ασθένειες του
ξεκινήματος, βλέπετε ΠΣΚΕ, ΕΦΕΠΑΕ κι όλα τα λοιπά, αλλά και την έλλειψη
ορισμού Φορέα που θα τα τρέξει αυτά, το επίπεδο, το επίπεδο που έχετε
μέχρι σήμερα ενεργοποίησης είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Όμως επειδή αυτό που είναι ακόμα πιο σημαντικό, δεν είναι μόνο η
ενεργοποίηση, και οι συμβάσεις, κι οι απορροφήσεις, εχθές είχαμε την
ευκαιρία να κάνουμε μία πολύ ωραία συζήτηση και τους συνεργάτες σας από
τη ΔΙΑΠ, και με τα στελέχη της ΔΙΑΠ σχετικά δηλαδή με την παραχώρηση που
τους έχει γίνει να διαχειριστούν και να τρέξουν την υλοποίηση των Δράσεων,
με τη βοήθεια βέβαια εξωτερικού Συμβούλου.
Τι είπαμε λοιπόν εμείς, ποια ήταν η σκέψη μας; Είπαμε ότι προφανώς,
όταν είμαστε στο 2019 και έχουμε καθυστέρηση σε όλα αυτά, παρ’ όλες τις
προσπάθειες που έχουν γίνει, και πρέπει να τρέξουμε, είναι προφανές ότι η
επιλογή αυτή είναι μια επιλογή ανάγκης. Γιατί; Γιατί οι άνθρωποι αυτοί μας
εξηγήσανε ότι, εκτός από την καθημερινή τους δουλειά στα πλαίσια της ΔΙΑΠ,
έχουνε τώρα επιπλέον σαν συμπληρωματικό χρέος και υποχρέωση, και
ευθύνη να τρέξουνε κι αυτές τις Δράσεις. Υπάρχει ένας Σύμβουλος εξωτερικός
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προφανώς και θα βοηθήσει, αλλά αυτό, είπαμε, δεν είναι ένα μοντέλο που
μπορεί πραγματικά να ωθήσει στην Περιφέρεια Ηπείρου την καινοτομία, δεν
είναι δηλαδή ένας μηχανισμός, ο οποίος μπορεί να δώσει τα αποτελέσματα σε
μία ολόκληρη Περιφέρεια σε όρους καινοτομίας, έξω και πέρα από το ΠΕΠ,
για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού.
Και επειδή πολύ σωστά είπε κι ο συνάδελφος ο κύριος Λογοθέτης ότι
πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και το μέλλον, εμείς συζητήσαμε και
θέλαμε σήμερα να καταθέσουμε και μία σκέψη που έχουμε για το μέλλον, και
η σκέψη μας είναι ότι θα πρέπει για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού
να δούμε κατά πόσον θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μία δομή, η
οποία… έναν μηχανισμό δηλαδή, ένα είδος μηχανισμού, να το ονομάσω
Innovation Office της Περιφέρειας, το οποίο θα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα
τα

θέματα

προώθησης

της

Καινοτομίας,

της

Έρευνας

και

της

Επιχειρηματικότητας.
Αυτός ο Οργανισμός, διότι αντιλαμβάνεστε, κύριε Περιφερειάρχη, το
θέμα της Καινοτομίας για τα επόμενα χρόνια είναι ένα τεράστιο θέμα, είναι ένα
ολόκληρο οικοσύστημα, το οποίο δεν αφορά μόνο τον Άξονα του ΠΕΠ, είναι
έξω και πέρα απ’ αυτό. Έχει Προγράμματα ανταγωνιστικά, όπως το
HORIZON, άλλα, έχει συνεργασίες με φορείς άλλων χωρών, ιδιωτικών ή
δημοσίων, έχει μεταφορά τεχνογνωσίας, δημιουργία δικτύων. Όλα αυτά δεν
είναι δυνατόν να τα κάνουνε τρεις άνθρωποι, με τη βοήθεια ενός εξωτερικού
Συμβούλου, θέλω να πω, ή πέντε, ή δέκα, οσοδήποτε. Απλά και ο εξωτερικός
Σύμβουλος προφανώς θα βοηθήσει, αλλά όταν τελειώσει αυτή η περίοδος
προγραμματισμού και τελειώσει η σύμβασή του, θα φύγει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Μα δεν έχουμε Σύμβουλο.
ΓΚΟΓΚΟΣ: Α, δεν έχετε; Συγγνώμη, είχα καταλάβει λάθος. Είχα καταλάβει
λάθος.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Όχι, στην ΟΧΕ έχουμε Σύμβουλο.
ΓΚΟΓΚΟΣ: Α, στην ΟΧΕ. Τότε κατάλαβα λάθος.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εδώ όχι, είναι μόνον οι…
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ακούστε να σας πω κάτι.
ΓΚΟΓΚΟΣ: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Συγγνώμη που σας διακόπτω.
Σ’ αυτόν τον τομέα η Υπηρεσία αυτή τα πάει λίγο πιο άριστα απ’ το
άριστα. Καμία Περιφέρεια δεν έκανε αυτό το πράγμα, όλες εκχώρησαν τους
πόρους αυτούς στο ΕΦΑΠΑΕ, δεν το τόλμησαν. Εμείς έχουμε φτιάξει μια
πολύ καλή μαγιά των υπαλλήλων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, παρά που το
Πληροφοριακό Σύστημα στην αρχή δε μας βοήθησε, υπήρχαν προβλήματα
στις Προσκλήσεις μέχρι να εγκριθούν, σήμερα είμαστε σε τέτοια κατάσταση,
που

δεν

έχουμε

κανένα

πρόβλημα.

Δηλαδή

δουλεύουνε,

θα

συμβασιοποιήσουμε και την επόμενη αυτή που βγάλαμε τελευταία, τα
αποτελέσματα, κι εγώ βλέπω ότι θα προχωρήσει πολύ γρήγορα.
Ίσως το μοντέλο το δικό μας πρέπει να είναι και για τις άλλες
Περιφέρειες. Υπάρχει στο στελεχειακό δυναμικό που δουλεύει και βοηθάει,
δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα.
ΓΚΟΓΚΟΣ: Ίσως να υπάρχει μία παρεξήγηση σ’ αυτό που είπα. Εγώ ακριβώς
αυτό τόνισα, ότι είσαστε η καλύτερη Περιφέρεια σε ενεργοποίηση και
προφανώς αυτό οφείλετε στους ανθρώπους αυτούς.
Αυτό το οποίο όμως λέμε είναι, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί τους έχει
εκχωρηθεί η αρμοδιότητα να τρέξουν τον Άξονα Ανταγωνιστικότητα, τον
Άξονα Καινοτομία του ΠΕΠ. Αυτό όμως που λέμε είναι στο μέλλον, όπως
γνωρίζετε, οι πόροι αφενός της Καινοτομίας θα αντιστοιχούν στο 35% του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, δηλαδή εδώ μιλάμε για μία
τεράστια αύξηση πόρων, αν υποθέσουμε δηλαδή ότι το Πρόγραμμά μας αυτή
την περίοδο έχει για την Καινοτομία 43,7 εκατομμύρια Ευρώ, όπως ειπώθηκε,
και διατηρήσει το συνολικό προϋπολογισμό ΕΤΠΑ στα ίδια επίπεδα στην
επόμενη υποθετικά, δηλαδή περίπου 300 εκατομμύρια Ευρώ, σημαίνει 35%
των πόρων στην Καινοτομία, πάνω από 100 εκατομμύρια Ευρώ στις Δράσεις
Καινοτομίας.
Αλλά, όπως είπαμε, η Καινοτομία δεν είναι μόνο το ΠΕΠ, και
προφανώς η εμπειρία των ανθρώπων, γιατί ειλικρινά συμφωνώ μαζί σας,
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«πετάνε» οι άνθρωποι αυτοί της ΔΙΑΠ εδώ, έχουν κάνει ένα τεράστιο έργο και
συμφωνούμε απόλυτα, όμως για το μέλλον ίσως να πρέπει οι άνθρωποι
αυτοί, με την εμπειρία που έχουν να αποτελέσουν μία dedicated ομάδα, μία
δομή που δε θα ασχοληθεί μόνο με την απορρόφηση του ΠΕΠ, γιατί η
Καινοτομία είναι τεράστιο πράγμα. Που θα ασχοληθεί επίσης, γιατί το
συζητήσαμε χθες, να δίνει τροφή σε διάφορους φορείς που έχουνε
αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων, να τους τροφοδοτεί με δεδομένα, διότι, αν δε
δώσεις τα δεδομένα, δεν μπορείς να πάρεις συλλογική και ώριμη απόφαση
για το μέλλον.
Να μπορεί αυτή η δομή να τροφοδοτεί με σκέψη το ΠΣΕΚ. Διότι εχθές,
για παράδειγμα, συζητήσαμε με τον Πρόεδρο του ΠΣΕΚ, δεν υπάρχει η
κινητήρια δύναμη που θα τους δώσει έμπνευση για τα θέματα της ατζέντας.
Αποφασίζουν οι άνθρωποι από μόνοι τους τι θα συζητήσουν. Το ΠΣΕΚ δεν
είναι πανάκεια, όμως είναι ένα συμβουλευτικό όργανο, το οποίο… που θα
μπορούσε να παίξει έναν πολύ δυναμικό και ουσιαστικό ρόλο στην
Περιφέρεια, και το είπαμε χθες. Μπορεί στην Περιφέρειά σας να τον παίζει σ’
ένα βαθμό πολύ καλύτερο, απ’ ό,τι είναι στις άλλες Περιφέρειες, όμως
καταλάβαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί εκφράζουν απόψεις με δικιά τους πάντα
πρωτοβουλία.
Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να τους χρησιμοποιήσουμε τους
ανθρώπους αυτούς, γιατί έχουν την τεχνογνωσία, και να καταβάλουν
προτάσεις για το μέλλον, της επόμενης δηλαδή περιόδου προγραμματισμού,
αφού μπαίνουμε σ’ αυτή τη διαδικασία συζήτησης.
Είναι μία σκέψη, δε λέμε ότι… σκέψεις καταθέτουμε και από κει και
πέρα προφανώς εσείς θα το δείτε με τους συνεργάτες σας, με τα άλλα όργανα
απόφασης και τα λοιπά.
Ε, συζητήσαμε χθες και για τα Ερευνητικά Εργαστήρια, και μάλιστα
συζητήσαμε παρουσία σας, γιατί είχατε την ευκαιρία να ’ρθειτε κοντά μας στην
τεχνική συνάντηση, και σας ευχαριστήσαμε γι’ αυτό και τον πολύτιμο χρόνο
που διαθέσατε.
Επειδή όμως τονίσατε κι εσείς εχθές, είμαστε μόνο στην αρχή και
υπάρχει πάρα πολύς δρόμος μπροστά μας, και γι’ αυτά συμφωνούμε μαζί
σας, εμείς θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε σήμερα δύο σημαντικά θέματα γι’
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αυτά τα Ερευνητικά Κέντρα, που είναι ύψιστης σημασίας, όπως μας
εξηγήσατε, για την Περιφέρειας.
ΓΚΟΓΚΟΣ: Ποια είναι αυτά τα δύο; Τα δύο αυτά σημαντικά θέματα, που εμείς
θέλουμε να αποτελέσουνε έτσι έναν τρόπο πιο προσεκτικής σκέψης, είναι το
θέμα της βιωσιμότητάς τους. Θα θέλαμε δηλαδή να δείτε, κατά πόσο η
βιωσιμότητα αυτών των Εργαστηρίων θα είναι εξασφαλισμένη με την υιοθεσία
τους από την επιχειρηματική κοινότητα, δηλαδή τη συμμετοχή των
μεγαλύτερων φορέων των επιχειρηματικών μέσα στη λειτουργία, προκειμένου
αυτά τα Κέντρα να είναι βιώσιμα.
Το δεύτερο σημείο είναι το θέμα της απρόσκοπτης λειτουργίας και της
διοίκησής τους. Διότι πολλές φορές, το γνωρίζετε, κύριε Περιφερειάρχη, η ιδέα
είναι καλή, όταν ερχόμαστε όμως στην πράξη, καμιά φορά, αν ο τρόπος που
γίνεται το governance, όπως λέμε, αυτών των πραγμάτων δεν είναι με σαφή
και πάρα πολύ καλά δομημένο τρόπο, μπορεί η αποτελεσματικότητα να μην
είναι αυτή που επιθυμούμε.
Εσείς θα το σκεφτείτε, εσείς θα αποφασίσετε, εμείς έχουμε υποχρέωση
να πούμε ότι αυτά τα δύο σημεία είναι σημαντικά.
Συζητήσαμε επίσης εχθές για την ΣΒΑ των Ιωαννίνων και επίσης για
την ΟΧΕ, για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, όπου σήμερα θα έχουμε το
απόγευμα και την ευκαιρία να επισκεφτούμε ένα απ’ αυτά, το αρχαίο θέατρο
της Δωδώνης.
Ε, μας ενημέρωσε ο κύριος Βάββας, ο εξωτερικός Σύμβουλος που
έχετε για την ΟΧΕ, και διαπιστώσαμε μέσα απ’ αυτή την ενημέρωση ότι έχει
γίνει μια τεράστια δουλειά πίσω απ’ αυτό. Και έχει γίνει μία δουλειά, που στο
επίπεδο τουλάχιστον προετοιμασίας μας εξέπληξε. Αλλά έχει ακόμη πάρα
πολύ δρόμο για να προχωρήσουμε. Η ιδέα αυτή πρέπει να οδηγήσει σε
έμπρακτα αναπτυξιακά αποτελέσματα και σε όρους Οικονομίας, και σε όρους
Απασχόλησης.
Εμείς θέλαμε να καταθέσουμε δύο θέματα, που τα θεωρούμε πολύ
σημαντικά και το είπαμε και χθες. Το θέμα της διακυβέρνησης όλης αυτής της
δομής και του δικτύου θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, μας
ειπώθηκε εχθές ότι υπάρχει ένα Συμβούλιο Φορέων, που αποτελείται από 19
Φορείς, εμείς είπαμε ότι είναι σημαντικό αυτό, όταν πραγματικά, όπως και το
ΠΣΕΚ, έρχεται με συγκεκριμένες και χρήσιμες προτάσεις για τη λειτουργία του
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δικτύου, και όχι μόνο να υπάρχει για να υπάρχει, αυτό αποτελεί μέρος της
governance, και επίσης είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει κι εδώ ένας φορέας,
που θα το λειτουργεί αυτό το δίκτυο, που θα μπορεί να το εντάξει στο
τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας, που θα μπορεί πραγματικά να δώσει
πιστοποίηση σε όλους τους επαγγελματίες που εμπλέκονται κατά μήκος
αυτής της διαδρομής για αριστεία, και μία σειρά από άλλα πράγματα. Άρα
λοιπόν θεωρούμε ότι είναι αυτό ιδιαίτερα σημαντικό.
ΓΚΟΓΚΟΣ: Σχετικά με τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη ενημερωθήκαμε για τη
στρατηγική και τα έργα που προβλέπουν τα Γιάννενα, ο Δήμος Ιωαννίνων.
Μας ειπώθηκε ότι προβλέπονται να γίνουν 19 έργα, από τα οποία τα 16 είναι
έργα προτεραιότητας. Από την πλευρά μας όμως τονίσαμε ότι, επειδή η
Αστική Ανάπτυξη αποτελεί και Θεματικό Στόχο, όπως ξέρετε, για την επόμενη
περίοδο προγραμματισμού και επίσης αυξάνονται οι πόροι, θα πρέπει να
δούμε λίγο την αναβάθμιση, την ανασυγκρότηση των πόλεών μας σε ένα
μεγαλύτερο μακροχρόνιο πλαίσιο.
Θεωρούμε, και συμφωνήσαμε όλοι γύρω από το τραπέζι εχθές, ότι δεν
μπορούμε να μιλάμε για Στρατηγική Ανασυγκρότησης Πόλεων στα χρονικά
μόνο περιθώρια μιας περιόδου προγραμματισμού, δηλαδή έξι ετών. Εμείς
έχουμε διαβάσει αρκετές απ’ αυτές τις Στρατηγικές και έχουμε δει ότι έχουν
λίγο – πολύ τη λογική και τη δομή των ΠΕΠ. Αυτό το οποίο θεωρούμε ότι θα
ήτανε για την επόμενη περίοδο πολύ χρήσιμο, η Στρατηγική των πόλεων να
είναι πιο μακροχρόνια, δηλαδή πώς περιμένουμε να είναι η πόλη μας στα
επόμενα 20 χρόνια, κι από κει να αντλήσουμε και να αποφασίσουμε ποια είναι
τα έργα προτεραιότητας, που θα χρηματοδοτήσει η επόμενη περίοδος. Αλλά
δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε μόνο, δεν μπορούμε να αλλάξουμε το
πρόσωπο των πόλεών μας μόνο σε μία περίοδο 6 ετών, με μία στρατηγική 6
ετών. Ίσως αυτό θα είναι κάτι, που θα ’πρεπε να το σκεφτούμε.
Συζητήσαμε, παρουσία σας επίσης, ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το
θέμα των ορεινών όγκων και της ανάπτυξης των ορεινών όγκων, που πρώτος
εσείς γνωρίζετε πόση μεγάλη σημασία έχει για την προώθηση της οικονομικής
ανάπτυξης της υπαίθρου, διότι είναι αλήθεια ότι η Ήπειρος έχει έναν
απίστευτο ορεινό όγκο μ’ ένα απίστευτο φυσικό κάλλος. Εκεί μιλήσαμε για τα
μονοπάτια, σας είπαμε εμείς ότι είδαμε στο internet αυτή την πολύ, πολύ
σημαντική και όμορφη προσπάθεια που γίνεται για την ανάδειξη ενός
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μονοπατιού στο «Epirus trail» 370 χιλιομέτρων και μας εξηγήσατε ότι έχει
αρχίσει, ξεκινήσει ήδη μία μεγάλη δουλειά απ’ την «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» για την
χωροθέτηση του μονοπατιού και μία σειρά από άλλα πράγματα.
ΓΚΟΓΚΟΣ: Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό αυτό, καθώς επίσης και την
πιστοποίηση του μονοπατιού. Εμείς είμαστε ανοιχτοί και για την επόμενη
περίοδο και για την τώρα περίοδο, αν υπάρχουν πόροι, μας εξηγήθηκε ότι
υπάρχει 1 εκατομμύριο για τον καθαρισμό του μονοπατιού, προφανώς πρέπει
να γίνουν και κάποια άλλα πράγματα για την πιστοποίησή του, για τον ορισμό
καταφυγίων κατά μήκος της διαδρομής, αλλά και για τη διαχείριση όλων
αυτών των πραγμάτων. Είναι θέματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και θα
θέλαμε μαζί σας την επόμενη περίοδο να τα δούμε, πώς θα προχωρήσουν.
Αυτά είναι τα πιο σημαντικά οριζόντια θέματα, στα οποία θα θέλαμε
σήμερα να καταθέσουμε τις σκέψεις μας, και βέβαια ο συνάδελφος ο κύριος
Κυπριανού αργότερα κατά τη συζήτηση θα πει κάποια πιο συγκεκριμένα
πράγματα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Σας ευχαριστούμε, κύριε Γκόγκο.
Θέλω να πω το εξής, εμείς ακόμα στην Ελλάδα δυστυχώς τα
Ερευνητικά

Κέντρα

έχουν

έναν

κρατικισμό

μέσα

τους.

Εμείς

στην

προηγούμενη περίοδο κάναμε το Πρόγραμμα «Νέα Γνώση», περιμέναμε
αποτελέσματα τα οποία να είναι χρήσιμα για την περαιτέρω πορεία, λίγα απ’
αυτά ήταν χρήσιμα. Οπότε τώρα ακούμε βέβαια τις προτάσεις του ΠΣΕΚ,
αλλά πάνω απ’ όλα, όπως σας είπα και χθες, έχουμε την πυξίδα, τι θέλουμε
να κάνουμε στην Ήπειρο. Η Καινοτομία δε θα ανακαλύψει την Αμερική, απλά
είναι δίπλα μας.
Εμείς τι κάνουμε; Είπαμε, θα κάνουμε αυτά τα Κέντρα στα
πλεονεκτήματα του τόπου. Όποιος θα εμπλακεί δεν μπορεί να είναι
επιχείρηση, αν… θα δούμε πως θα γίνει το σχήμα της λειτουργίας, γιατί
υπάρχουν και κανόνες κι απ’ τον «Καλλικράτη», αλλά το πρώτο που θα ’ναι,
δε θα είναι εκτός Ηπείρου. Ακούστηκαν ονόματα χτες για επιχειρήσεις εκτός
Ηπείρου, ειπώθηκαν χτες, όχι από σας. Εμείς… αυτά τα ονόματα δεν έχουν
καμία σχέση με μας. Δηλαδή ό,τι θα γίνει, θα είναι πλήρως ταυτισμένο με τους
στόχους που έχει η Ήπειρος.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Η Ήπειρος αυτή τη στιγμή θέλει ένα
Κέντρο, όπως είπα, το οποίο θα κάνει, ας πούμε, στα αρωματικά φυτά τα
εκχυλίσματα και την… και την απόσταξη. Αυτό θα είναι ένα Κέντρο, το οποίο
πρέπει να είναι τέτοιο, που να δίνει τη δυνατότητα σ’ όποιον κάνει αυτή τη
διαδικασία να μην πληρώσουμε πολλές δομές, κι από κει και πέρα να κάνει
την τυποποίηση.
Το δεύτερο που χρειαζόμαστε είναι, να δουλέψουμε, αφού κάνουμε
αυτό, στους τομείς της ποιότητας του γάλακτος, του κρέατος και τα λοιπά.
Πάλι σ’ αυτά έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Κάνουμε κάποιες Μελέτες
αυτή τη στιγμή, στις οποίες θα τους δώσουμε και παρατάσεις, γιατί πάνω απ’
όλα θα πρέπει να ταυτιστούν μ’ αυτά που σκεφτόμαστε εμείς. Αφού
τελειώσουμε εκεί, εκεί θα αρχίσουμε πλέον όλες τις επιχειρήσεις, τους Νέους
Αγρότες, τα Σχέδια Βελτίωσης που κάνει ο καθένας, να τα παντρέψουμε.
Έχουμε πάρει πολλές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα περάσουν απ’ αυτή
την κατεύθυνση. Γι’ αυτό σας είπα, είμαστε στο μηδέν, θεωρώ, γιατί έχουμε
πολύ μεγάλο δρόμο να διανύσουμε ποιότητας, και το σύνθημα είναι στην
Ήπειρο π ο ι ό τ η τ α , δεν είναι, όπως είπα και χθες, ποσότητα, εκεί είναι η
διαφορά μας.
Έχουμε τα Ινστιτούτα Γάλακτος, ας πούμε, που δουλεύουν, αυτή τη
στιγμή, παράδειγμα, δουλεύουν για το κατσικίσιο το γάλα, το οποίο στην
Ελλάδα είναι παρεξηγημένο. Έχουμε από κει να φτιάξουμε προϊόντα, έχουμε
τυριά που είχε η Πίνδος, δε βάζουμε όρια στην ανάπτυξη, αλλά σ’ αυτά,
επειδή έχουμε παρατηρήσει, επιχειρήσεις στην Ελλάδα να μη σέβονται τους
ανθρώπους της παραγωγής και τον τόπο, θα είμαστε αυστηροί ποιοι θα
συμμετέχουν στο γίγνεσθαι του γεωγραφικού προσδιορισμού των Προϊόντων
Γεωγραφικής Ένδειξης και ΠΟΠ.
Και επίσης θέλουμε να κάνουμε και τις αγορές παραγωγών. Γιατί, όταν
μια Γερμανία, το Ισραήλ το βλέπουμε που το ’χουν κάνει και έχουνε τα
μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ του κόσμου, αλλά δίνουν την αξία στο προϊόν,
«απ’ το αυτί και στο δάσκαλο», θα μου επιτρέψετε την έκφραση, δεν μπορεί
εμείς να μην το κάνουμε αυτό, θα το επιδιώξουμε. Βγάζαν αγορά βιολογικών
προϊόντων, αυτό είναι λάθος, η αγορά είναι ποιοτικών προϊόντων, που μπορεί
να μην είναι και βιολογικά.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Και μία μεγάλη αλλαγή που έγινε απ’ τις
15 του μηνός, που αφορά την Ήπειρο. Εγώ το ’14 είχα πάει στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και διαμαρτυρήθηκα για τα βοσκοτόπια της Ηπείρου. Γιατί η κυρία
Μπατζελή, νομίζω, ήταν το ’11 Υπουργός, που πήγε κι έκοψε όλα τα
καλύτερα βοσκοτόπια, εκεί που έχουμε το ατού ως Ήπειρος. Τα θεώρησε
δασικές εκτάσεις και δάση, και τα βγάλανε έξω απ’ το ΟΣΔΕ.
Ήταν μέγα λάθος, δουλέψαμε απ’ το ’14 μέχρι σήμερα, έκανε
προσφυγή η Κυβέρνηση τελευταία, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,
βοηθήθηκε απ’ την Ισπανία που είχε ανάλογο πλέον πρόβλημα και στις 15
του μηνός Μαΐου βγήκε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει ότι,
βοσκοτόπια είναι και σ’ αυτά που υπάρχουν πουρνάρια, δέντρα, οτιδήποτε,
γιατί αυτά είναι τα πραγματικά βοσκοτόπια της Πίνδου, που παράγουν την
ποιότητα που είναι τα 5.000 αρωματικά φυτά και τα φαρμακευτικά φυτά, που
δίνουν την ιδιαιτερότητα και στο γάλα, και στο κρέας, και γενικότερα στα
προϊόντα μας.
Αυτό αλλάζει όλη την κατάσταση υπέρ μας στην Ήπειρο στα ποιοτικά
μας προϊόντα.
ΓΚΟΓΚΟΣ: Μία κουβέντα σ’ αυτά που είπατε, κύριε Περιφερειάρχη. Νομίζω
ότι συμφωνούμε απόλυτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Μα δεν είπα ότι διαφωνούμε, απλώς
ήθελα…
ΓΚΟΓΚΟΣ: Συμφωνώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): … γιατί … (διακοπή της εγγραφής)
ΓΚΟΓΚΟΣ: Συμφωνούμε, συμφωνούμε απόλυτα και γι’ αυτό το λόγο, όπως
είπατε, δεν μπορούμε να ’χουμε Ερευνητικά Κέντρα κρατικοδίαιτα. Γι’ αυτόν
ακριβώς τον λόγο συμφωνούμε και γι’ αυτό είπαμε ότι πρέπει να ’ναι βιώσιμα,
και γι’ αυτό είπαμε ότι πρέπει να συμμετέχει ο επιχειρηματικός κόσμος.
Προφανώς έχετε, μαζί με τους συνεργάτες σας, την ευθύνη απόφασης για το
ποιος θα

συμμετέχει,

εσείς ξέρετε

τους φορείς καλύτερα απ’ τον

οποιονδήποτε, αυτό όμως που έχει σημασία είναι, να είναι μέσα άνθρωποι
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του επιχειρηματικού κόσμου, που είναι αξιόλογοι, που είναι αξιόλογοι, δε
γίνεται αλλιώς, συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας, προκειμένου αυτά τα
Ερευνητικά

Κέντρα

να

μην

καταντήσουν

ελλειμματικά

και

να

είναι

κρατικοδίαιτα. Έχουμε συμφωνήσει, αυτή ήταν κι εμάς η άποψή μας, την
καταθέσαμε.
Τώρα καταθέσαμε επίσης σαν δεύτερο την απρόσκοπτη λειτουργία, κι
εκεί πώς θα λειτουργήσουν. Γιατί δεν φτάνει μόνο να φτάσεις στην κορυφή,
πρέπει να διατηρηθείς και στην κορυφή, και για να διατηρηθείς, πρέπει αυτά
να λειτουργούν και σωστά.
Αυτό ήτανε, εσείς θα τα σκεφτείτε αυτά, είμαστε στην αρχή, εμείς θα
είμαστε μαζί σας, αν μας θέλετε, σ’ αυτή τη δύσκολη προσπάθεια. Εμείς θα
είμαστε μαζί σας, δεν είμαστε απέναντι, δεν είμαστε εδώ μόνο για τις
απορροφήσεις και τους δείκτες, θεωρούμε ότι η πορεία ενός Προγράμματος
έχει να κάνει και με μία τροφή σκέψης. Εμείς τις σκέψεις μας καταθέτουμε,
ούτε Ελεγκτές είμαστε, ούτε ερχόμαστε να σας ελέγξουμε, γύρω απ’ το ίδιο
τραπέζι καθόμαστε και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, που είμαστε δίπλα σας
σ’ αυτή τη διαδικασία. Και έτσι θέλουμε να μας βλέπετε, δε θέλουμε να μας
βλέπετε σαν κάποιους, που ερχόμαστε να σας ελέγξουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): … (Εκτός μικροφώνου)
ΓΚΟΓΚΟΣ: Ευχαριστούμε. Γι’ αυτό το λόγο καταθέσαμε κι αυτές τις σκέψεις,
που καταθέσαμε και σας ευχαριστούμε θερμά.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Συνεχίζουμε με τις παρουσιάσεις της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού, μόνο πριν ξεκινήσουν οι παρουσιάσεις, θα ήθελα να σας πω ότι
γύρω στις 2:00 η ώρα θα πρέπει να ’χουμε τελειώσει τη Συνεδρίαση, διότι
υπάρχει ένα λεωφορείο, το οποίο θα μας πάει στον αρχαιολογικό χώρο της
Δωδώνης και μετά από κει θα πάμε στον «ΟΜΙΛΟ» για φαγητό. Άρα λοιπόν
στο επόμενο δίωρο, μέχρι να φύγουμε, θα πρέπει να ’χουν ολοκληρωθεί οι
παρουσιάσεις και οι οποιεσδήποτε συζητήσεις θα κάνει η Επιτροπή.
Άρα ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ απ’ την κυρία
Μαμάη Τζένη, ΕΥΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού.
Ευχαριστώ.
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ΜΑΜΑΗ: Καλημέρα κι από μένα.
Στην παρουσίαση της Υπηρεσίας μας θα παρουσιάσουμε τα στοιχεία…
την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ συνολικά μέχρι σήμερα, σε συνέχεια των
στοιχείων που δόθηκαν και από τον κύριο Λογοθέτη, και στο ύφος της
παρουσίασης,

που

είχαμε

κάνει

στην

προηγούμενη

Επιτροπή

Παρακολούθησης.
Βλέπουμε λοιπόν στην πρώτη-πρώτη διαφάνεια σε απόλυτες τιμές τη
μέχρι σήμερα υλοποίηση του συνόλου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ. Συγκεντρωτικά στοιχεία, συγκεντρωτικά νούμερα δείχνουν ότι οι
Προσκλήσεις,
χρηματοδότηση,

που

έχουνε

έχουνε

πραγματοποιηθεί,

πραγματοποιηθεί

ξεπερνούν

εντάξεις

στα

την
4/5

κύρια
των

Προσκλήσεων, έχουνε συμβασιοποιηθεί τα 3/5 των εντάξεων και αυτό που
μας απασχολεί αυτή τη στιγμή, όπως ήδη έχει ειπωθεί, είναι η εντατικοποίηση
της συμβασιοποίησης και της παραγωγής δαπανών.
Στην τρίτη στήλη το σύνολο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων, διαθέτουν λίγο περισσότερο απ’ το 1/3 του προϋπολογισμού
των Τομεακών, έχουνε συμβασιοποιήσει το 50% περίπου των εντάξεων και
επίσης παρουσιάζουν χαμηλούς ρυθμούς παραγωγής δαπανών.
Στη δεύτερη διαφάνεια υπενθυμίζουμε τις υποχρεώσεις απορρόφησης
πόρων ανά Ταμείο και ανά θεματική συγκέντρωση.
Στο ΕΤΠΑ, στους Θεματικούς Στόχους 1 έως 4 πρέπει να
απορροφηθούν τουλάχιστον το 50% των πόρων του ΕΣΠΑ… του ΕΤΠΑ, του
Ταμείου. Σχετικά με την κωδικοποίηση αυτών των Θεματικών Στόχων 1 έως 4
διευκρινίζω ότι ο 1 είναι η Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης
και Καινοτομίας, ο 2 είναι η Ενίσχυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνίας, ο 3 είναι Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Μικρομεσαίων και ο 4
Μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, για
όσους δεν είναι πολλοί εξοικειωμένοι. Σε αυτόν τον Θεματικό, τον τελευταίο
Θεματικό Στόχο τον 4 πρέπει να απορροφηθούν περισσότερα από το 12%
των πόρων του Ταμείου του ΕΤΠΑ.
Για το ΕΚΤ, γρήγορα πρέπει να επιτύχουμε απορρόφηση τουλάχιστον
20% των πόρων του Ταμείου στον Θεματικό Στόχο 9. Σχετικά με την
υλοποίηση, αν συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό η παραγωγή συμβάσεων, τότε θα
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έχουμε επίτευξη των στόχων της Θεματικής Συγκέντρωσης με το κλείσιμο της
προγραμματικής περιόδου και για το ΕΤΠΑ, και για το ΕΚΤ.
ΜΑΜΑΗ: Εδώ είναι η πορεία υλοποίησης σε όρους Ενωσιακής Στήριξης,
πάμε κατευθείαν στο ίδιο, αλλά σε δημόσια δαπάνη. Στο γράφημα εδώ
φαίνεται αμέσως η υπερδέσμευση που έχει δοθεί στους Θεματικούς Στόχους
7 και 10, στις Μεταφορές και στην Εκπαίδευση, προκειμένου, όπως είναι
γνωστό, να καταστεί δυνατή η ένταξη νέων έργων και οι μεγαλύτερες
δαπάνες.
Στον 7, στις Μεταφορές. Αποτελεί… ο 7 είναι το 36% των δεσμευμένων
πόρων των ΠΕΠ. Εδώ είναι το σύνολο των… ο 7 λοιπόν αποτελεί το 36% των
δεσμευμένων πόρων των ΠΕΠ, δίνει το 59% των συνολικών δαπανών του
συνόλου των ΠΕΠ.
Ο Θεματικός Στόχος 9, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση της
Φτώχειας, που αποτελεί το 23% των δεσμευμένων πόρων των ΠΕΠ, δίνει το
34% των συνολικών δαπανών των ΠΕΠ.
Δηλαδή οι δύο Θεματικοί Στόχοι, ο 7 και ο 9, δίνουν το 92% των
συνολικών δαπανών των ΠΕΠ.
Μικρότερη ενεργοποίηση παρουσιάζουν οι Θεματικοί Στόχοι 1, 2 και 3,
που συνδέονται αντίστοιχα με τη RIS, με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνίας και την Επιχειρηματικότητα αντίστοιχα, όμως πλέον είναι εφικτή
η απρόσκοπτη υλοποίησή τους, καθώς έχουν επιλυθεί τα όποια προβλήματα
και τα Προγράμματα έχουν ήδη προχωρήσει σε σχετική εκχώρηση πόρων
προς τον Φ, ή βρίσκονται στο στάδιο εκχώρησης. Σημαντική ώθηση δίνει η
χρηματοδότηση από πόρους των ΠΕΠ, Επιχειρηματικών Σχεδίων που είχαν
αξιολογηθεί

θετικά

από

τη

Δράση

«Νέες

τουριστικές

μικρομεσαίες

επιχειρήσεις» του ΕΠΑΝΕΚ, και συγκεκριμένα διατίθενται από τα ΠΕΠ
περίπου 175 Ευρώ για τη χρηματοδότηση 1.110 Επενδυτικών Σχεδίων.
Για την υλοποίηση του Προγράμματος της Ηπείρου δε θα πω κάτι, έχει
αναλυθεί πολύ διεξοδικά.
Χωρικές Επενδύσεις στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.
Παρουσιάζεται λοιπόν εδώ η πορεία υλοποίησης των Χωρικών Επενδύσεων,
δηλαδή των ΟΧΕ, των ΒΑΑ και των ΤΑΠΤΟΚ στα ΠΕΠ. Από τα μέχρι στιγμής
στοιχεία διαπιστώνεται η ενεργοποίησή τους στο σύνολο των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων και πλέον καταγράφονται δαπάνες για το σύνολο των
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εργαλείων. Όπως φαίνεται και στη διαφάνεια, έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα 34
ΒΑΑ, 11 ΟΧΕ, 8 ΤΑΠΤΟΚ και είναι υπό έγκριση 3 ΒΑΑ, 6 ΟΧΕ. Στο σύνολό
τους όλα τα εργαλεία διαχειρίζονται 992,7 εκατομμύρια, εντάξεις 296, νομικές
δεσμεύσεις και δαπάνες όπως φαίνονται στη διαφάνεια.
ΜΑΜΑΗ: Στόχοι δαπανών. Ο στόχος δαπανών για το 2019 για το σύνολο του
ΕΣΠΑ ανέρχεται σε 2,8 δις. Όπως έχουμε ξαναπεί, ενώ δε διαφαίνεται
κίνδυνος απώλειας πόρων, λόγω εφαρμογής του «Κανόνα ν+3», επειδή
αυτός μετακυλύει την πίεση της υλοποίησης στο τελευταίο έτος εφαρμογής,
αυτό σημαίνει ότι δε θα πρέπει να επαναπαυτούμε στην απλή επίτευξη
στόχου «ν+3» για κάθε έτος, γιατί τότε θα φτάσουμε στο 2023, το τελευταίο
έτος, που θα πρέπει να έρθουν δαπάνες 386 εκατομμύρια, δηλαδή σχεδόν το
50% του συνόλου του Προγράμματος.
Στην Περιφέρεια Ηπείρου δραστηριοποιούνται 10 Επιχειρησιακά
Προγράμματα, το σύνολο των έργων που υλοποιούνται απ’ όλα τα
Προγράμματα είναι 2.475, το σύνολο των εντάξεων απ’ όλα τα Προγράμματα
956 εκατομμύρια, συμβάσεις 700, πληρωμές 332, όπως φαίνονται στη
διαφάνεια. Αυτά τα 10 Προγράμματα παρουσιάζονται εδώ αναλυτικά σε
στήλες, το Πρόγραμμα της Ηπείρου είναι η δεύτερη, και από όλα τα χρήματα,
που έχουνε διατεθεί στην Περιφέρεια εδώ, η συνεισφορά των Ταμείων είναι
όπως φαίνεται στο γράφημα εδώ για το ΕΤΠΑ, για το ΕΚΤ και για το Ταμείο
ΠΤΑ και λοιπά.
Σχέδια Δράσης δαπανών. Σχέδια Δράσεις για το 2019, έχουν
αποσταλεί από τις ΕΥΔ κι έχουν αξιολογηθεί από την ΕΥΣΕ Σχέδια Δράσεις,
αναμένεται επικαιροποίηση, μετά το κλείσιμο του πρώτου εξαμήνου του ’19.
Γενικές διαπιστώσεις, απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους
εμπλεκόμενους, και από την ΕΑΣ και από δικαιούχους της Υπηρεσίας, με την
ανάληψη ενεργειών επιτάχυνσης της συμβασιοποίησης των ήδη ενταγμένων
έργων, αλλά και την έγκαιρη ενεργοποίηση νέων Δράσεων, όπως
προβλέπονται στα Σχέδια Δράσης. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται και χρήση του
εργαλείου υπερδέσμευσης για διευκόλυνση.
Στοχευμένη παρακολούθηση των χρήσιμων και μεγάλων έργων, και
μία διαπίστωση για τις δαπάνες του ΠΕΠ Ηπείρου, ότι βρίσκονται στο μέσο
όρο δαπανών, συγκρινόμενες με τα υπόλοιπα ΠΕΠ.
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ΜΑΜΑΗ: Κατηγορίες έργων που γίνονται, είναι μεγάλα και εμβληματικά έργα.
Όσον αφορά τα μεγάλα έργα έχουμε 33 μεγάλα έργα, συνολικού κόστους 10,8
δις, έχουνε πραγματοποιηθεί 19 υποβολές φακέλων μεγάλων έργων,
προγραμματίζονται άλλες 11 για το ’19 κι άλλες 3 για το ’20. Και
επιγραμματικά κάποια μεγάλα έργα είναι, το Κτηματολόγιο, η Σύνδεση
Κυκλάδων – Κρήτης και λοιπά. Εμβληματικά έργα και τέλος προετοιμασία για
το κλείσιμο της προγραμματικής περιόδου ’14 – ’20 στο πρότυπο της
επιτυχημένης δουλειάς, που έγινε και στην προηγούμενη περίοδο ’07 – ’13 θα
γίνει στενή στοχευμένη παρακολούθηση, screening και τακτικές προβολές
κλεισίματος των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων απ’ την Υπηρεσία μας, ώστε
να ξεκινήσουμε ασφαλές το κλείσιμο της τρέχουσας προγραμματικής
περιόδου.
Στόχος πάντα είναι η ετοιμότητα παροχής κατευθύνσεων, αμέσως
μόλις εκδοθούν κατευθύντριες οδηγίες απ’ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και το
τέλος ότι το ’20, μια υπενθύμιση, είναι το τελευταίο έτος που υπάρχει η
δυνατότητα μεταφοράς πόρων μεταξύ των Επιχειρησιακών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ευχαριστούμε την κυρία Μαμάη.
Τον λόγο τώρα έχει η κυρία Παπαγεωργίου Ελευθερία για το θέμα της
διαδικασίας κατανομής του αποθεματικού της επίδοσης.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Καλημέρα κι από μένα. Ευχαριστούμε πολύ για την
πρόσκληση και για τη φιλοξενία σας, όπως πάντα είναι απ’ τις καλύτερες.
Θα σας πω πάρα πολύ σύντομα για το αποθεματικό και… επίδοσης και
τι εξετάζει. Τι εξετάζει είναι η περίφημη εξέταση των επιδόσεων του κάθε
Προγράμματος. Τι είναι η εξέταση των επιδόσεων; Είναι μια διαδικασία κατά
την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με το κράτος μέλος, ελέγχει
την επίτευξη των οροσήμων του πλαισίου επιδόσεων των Προγραμμάτων σε
επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας, Ταμείου, Κατηγορία Περιφέρειας, και έτσι
σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα στις
ετήσιες Εκθέσεις όλων των Προγραμμάτων, θα βγούνε τα αποτελέσματα του
ελέγχου της επίτευξης των στόχων για κάθε Πλαίσιο, με μία εκτελεστική
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ενημερωτικά να αναφέρω ότι σε εθνικό επίπεδο το ύψος
του αποθεματικού ανέρχεται σε 1,2 δις Ευρώ για όλα τα Επιχειρησιακά
Προγράμματα.
Σύντομα θα σας πω το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή τι θα κάνουμε από
δω και πέρα. Έως σήμερα έχουν υποβληθεί όλες οι ετήσιες Εκθέσεις όλων,
από όλες τις Διαχειριστικές Αρχές των Προγραμμάτων, όπου αποτυπώνονται
οι τιμές επίτευξης των δεικτών, έχει ήδη προηγηθεί ένας έλεγχος και από την
ΕΥΣΑ του Υπουργείου Οικονομίας της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και απ’
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δύο μήνες μετά από σήμερα, έως δηλαδή τέλος
Αυγούστου του ’19, εκδίδεται η εκτελεστική απόφαση – πράξη της Επιτροπής,
όπου προσδιορίζεται το αποθεματικό για κάθε Ταμείο και κράτος μέλος τα
Προγράμματα και οι προτεραιότητες με επιτυχημένα ορόσημα ανά Ταμείο και
Κατηγορία Περιφερειών, δύο μήνες μετά τον Αύγουστο, έως τέλος του
Οκτωβρίου… τον Οκτώβριο του ’19 το κράτος μέλος υποβάλει αίτηση για την
ανακατανομή του αποθεματικού στους μη επιτυχημένους Άξονες μόνο και σε
καμία περίπτωση δε γίνεται ανακατανομή στους μη επιτυχημένους ήδη
Άξονες.
Μετά απ’ αυτή την αίτηση και μετά από δύο μήνες γίνεται η έγκριση
αναθεώρησης των Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου και
στη συνέχεια ίσως απαιτηθούν αλλαγές στο χρηματοδοτικό πλαίσιο των
Προγραμμάτων και για ό,τι αφορά τη συνέχεια θα δοθούν οδηγίες από εμάς
ως Διαχειριστικές για τα επόμενα βήματα και την έκδοση της απόφασης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτά ήταν εν συντομία για το αποθεματικό, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ευχαριστούμε την κυρία Παπαγεωργίου.
Και τώρα τον λόγο για τον ΕΚΤ ο κύριος Κύρκογλου Χρήστος, που θα
παρουσιάσει τις βασικές Δράσεις του ΕΚΤ στο σύνολο του ΠΕΠ και τους
κοινούς δείκτες μακροπροθέσμων αποτελεσμάτων στο ΕΚΤ.
ΚΥΡΚΟΓΛΟΥ: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Θα παρουσιάσω εν συντομία μία συνοπτική εικόνα των Δράσεων του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο σύνολο των 13 Περιφερειακών
Προγραμμάτων, καθώς και τις εργασίες που έγιναν από την Υπηρεσία μας για
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την εξεύρεση τιμών σ’ ένα συγκεκριμένο δείκτη των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
ΚΥΡΚΟΓΛΟΥ: Οι Δράσεις στο σύνολο των 13 ΠΕΠ σε όλη τη χώρα όσον
αφορά τον αριθμό τους, στις Κοινωνικές Δομές είναι αυτές που φαίνονται σε
αυτή τη διαφάνεια, βλέπουμε τις Δομές Αστέγων, Δομές Βασικών Αγαθών,
Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία, τα ΚΗΦΗ,
Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες για κακοποιημένες γυναίκες και τα Κέντρα
Κοινότητας.
Είναι φανερό ότι τη μερίδα του λέοντος την έχουν τα Κέντρα Κοινότητας
και οι Δομές Βασικών Αγαθών, ως πιο μαζικού τύπου, μπορούμε να πούμε,
παρεμβάσεις. Αντίστοιχη είναι και η κατάσταση, η εικόνα στον αριθμό των
ωφελουμένων, όπου βλέπουμε ότι τη μερίδα του λέοντος την έχουνε τα
Κέντρα Κοινότητας με περίπου 200.000 ωφελούμενους. Αυτή η εικόνα κι
αυτός ο

αριθμός

των ωφελουμένων καταλαβαίνουμε

ότι θα

βαίνει

αυξανόμενος, καθώς η λειτουργία των Δομών συνεχίζεται, η προγραμματική
περίοδος συνεχίζεται, υπάρχουν και οι παρατάσεις, ή και διευρύνσεις σε
προσωπικό κάποιων Δομών, όπως τα Κέντρα Κοινότητας, άρα οι
ωφελούμενοι θα αυξάνονται, και μιλάμε για τους μοναδικούς ωφελούμενους.
Εδώ βλέπουμε την εικόνα από την πολύ γνωστή παρέμβαση – δράση
της Εναρμόνισης της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής. Όπως
γνωρίζουμε, αυτή η παρέμβαση υλοποιείται σε δύο επίπεδα από το Τομεακό
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» και αφορά και τον κύκλο 2014 – ’15, εμπροσθοβαρής κύκλος, μέχρι
και τον κύκλο που υλοποιείται τώρα ’18 – ’19, αθροιστικά έχουμε περίπου
181.000 ωφελούμενες μητέρες, ενώ από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράμματα από το 2015 – ’16, που ξεκίνησε η παρέμβαση μέχρι και τον
κύκλο που τώρα τελειώνει, έχουμε γύρω στις 155.000 ωφελούμενες μητέρες.
Όσον αφορά τη Δράση Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης
έχουμε περίπου 2.500 ωφελούμενους μαθητές, ενώ οι Δομές, δηλαδή τα
σχολεία στα οποία έχει λάβει χώρα αυτή η παρέμβαση, έως τώρα είναι 2.374
σχολεία.
Τέλος

υπάρχουν

κι

οι

άλλες

Δράσεις,

οι

οποίες

σταδιακά

ενεργοποιούνται στο σύνολο των Περιφερειών σε δύο μεγάλους τομείς. Στον
Τομέα Υγείας έχουμε την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, όπου έχουμε τα
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γνωστά ΤΟΜΥ, όπου από τις 127 Τοπικές Μονάδες Υγείας έχουν ήδη
περάσει στα ΠΕΠ, μετά από την αρχική τους χρηματοδότηση από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», έχουν περάσει
στα ΠΕΠ 94 και υπάρχουνε και παρεμβάσεις, πάρα πολλές δράσεις σε δύο
υποτομείς, στον υποτομέα της Ψυχικής Υγείας και των Εξαρτήσεων, οι οποίες
σταδιακά έχουν αρχίσει να ενεργοποιούνται και να υλοποιούνται στο σύνολο
των 13 Περιφερειών.
ΚΥΡΚΟΓΛΟΥ: Όσον αφορά τις δράσεις για τους Ρομά υπάρχει μια γκάμα
παρεμβάσεων, η πιο βασική έως τώρα και υλοποιούμενη είναι τα
Παραρτήματα Ρομά ως παραρτήματα στα Κέντρα Κοινότητας, τα οποία είναι
περίπου 50 σε όλη τη χώρα και θα προστεθούν άλλα 20 νέα Παραρτήματα ως
αποτέλεσμα διεύρυνσης προσωπικού, δηλαδή νέων προσλήψεων. Η
επιδότηση ενοικίου, η οποία είναι μια παρέμβαση, η οποία κι αυτή σταδιακά
έχει αρχίσει να ενεργοποιείται, καθώς και δύο παρεμβάσεις που έχουν να
κάνουν με τη δημιουργία Ομάδων Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης και
Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης. Είναι δράσεις, οι
οποίες έχουν προκύψει και ως αποτέλεσμα της συνεργασίας και υπηρεσιακής
διαβούλευσης συναρμόδιων Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού,
αλλά και των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης, και αρκετές δύσκολες, θα
μπορούσα να πω, διαχειριστικά, οπότε θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και τις
Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ, και τις Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού για τη συνεργασία τους.
Και τέλος να πω πολύ συνοπτικά για τις ενέργειες που έχουν γίνει απ’
την Υπηρεσία μας για την εξεύρεση τιμών σ’ έναν συγκεκριμένο δείκτη
μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων, ο οποίος εφαρμόζεται στην Πράξη
«Εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» δηλαδή τη γνωστή
παρέμβαση των Παιδικών Σταθμών.
Όπως φαίνεται και από τον ορισμό του δείκτη, ο σκοπός είναι να
βρεθούν τιμές για εργαζόμενους ή για αυτοαπασχολούμενους συμμετέχοντες
κατά την είσοδο στην Πράξη, που 6 μήνες μετά το τέλος της Πράξη έχουν
βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας, κι αυτή η βελτιωμένη κατάσταση
σύμφωνα με τον Κανονισμό νοείται, όπως φαίνεται από τα τέσσερα bullets
στη

διαφάνεια,

δηλαδή

μετακινήθηκαν

από

επισφαλή

σε

σταθερή

απασχόληση, ή μετακινήθηκαν από υποαπασχόληση σε πλήρη απασχόληση,
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ή έλαβαν προαγωγή, ή μετακινήθηκαν σε θέση εργασίας που απαιτεί
υψηλότερες δεξιότητες, προσόντα, εξειδίκευση.
ΚΥΡΚΟΓΛΟΥ: Όπως ανέφερα, ο δείκτης αυτός εφαρμόζεται στην Πράξη της
Εναρμόνισης της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, καταλαβαίνουμε
από τη φύση του δείκτη ότι έπρεπε να γίνει μία έρευνα, μία μελέτη για να
προσδιοριστεί το τι κάναν οι ωφελούμενοι, οι ωφελούμενες μητέρες 6 μήνες
μετά τη λήξη της παρέμβασης, του κάθε κύκλου, δεν μπορούσε αυτό να
βρεθεί με διοικητικά στοιχεία.
Εδώ είναι τα… βλέπουμε τα στοιχεία της έρευνας, δε σας κουράσω
αναφέροντας ένα προς ένα τα στοιχεία, απλά θα πούμε ότι η έρευνα έγινε
από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αποστολή ηλεκτρονικού
ερωτηματολογίου στη βάση των δεδομένων macro data, που τηρούνται στο
ΟΠΣ, και πραγματοποιήθηκε και έρευνα από εξειδικευμένα εταιρεία ερευνών,
προκειμένου να συμπληρωθεί το απαιτούμενο δείγμα. Το απαιτούμενο δείγμα
σχεδιάστηκε και για τις δύο Επενδυτικές Προτεραιότητες, 9.1 και 9.3 στην
οποία υλοποιείται η Δράση αυτή, και κατηγοριοποιήθηκε ανά φύλλο, έτσι
ώστε να εναρμονίζονται τα αποτελέσματα με τις απαιτήσεις που υπάρχουνε
στην ετήσια Έκθεση, που έπρεπε να συμπληρωθεί από τα ΠΕΠ.
Αυτά τα αποτελέσματα έχουν σταλεί, ή στέλνονται σταδιακά από την
Υπηρεσία μας σε κάθε Διαχειριστική Αρχή των ΠΕΠ. Εδώ βλέπουμε το
προφίλ των ερευνών, η διάρκεια, η πρώτη έρευνα από το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο και η τηλεφωνική έρευνα, η επεξεργασία και ανάλυση των
δεδομένων

και

ερευνών,

η

στάθμιση

και

η

τελική

εξαγωγή

των

αποτελεσμάτων έχει γίνει από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Αυτά ήθελα να πω σε σχέση με την παρουσίασή μου. Με την ευκαιρία,
κύριε Πρόεδρε, που έχω το λόγο, θα ήθελα να ευχαριστήσω κι εγώ για την
πρόσκληση, για την άρτια οργάνωση της Επιτροπής, όπως πάντα. Να
εκφράσουμε κι εμείς ως Υπηρεσία Συντονισμού του ΕΚΤ την ικανοποίησή μας
για την πολύ καλή υλοποίηση και επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου στο ΠΕΠ Ηπείρου, βλέπουμε με πολύ μεγάλη
ικανοποίηση και εξειδίκευση Δράσεις στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8.1,
θεωρούμε ότι είναι και μία… η έναρξη ενεργοποίησης των παρεμβάσεων του
Θεματικού Στόχου 8, και να διαβεβαιώσω ότι πάντα η Υπηρεσία μας ως
Συντονιστική Υπηρεσία του ΕΚΤ είναι κοντά σας και να ευχηθώ καλή συνέχεια
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υλοποίηση

του

υπολοίπου

τμήματος

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Θα συνεχίσουμε με την κυρία Άσπα Ζώτου, Ενημέρωση
για τις ενέργειες αξιοποίησης υπηρεσιών διαλειτουργικότητας και επικοινωνίας
του ΟΠΣ με το Πληροφοριακό Σύστημα των Διοικητικών Πηγών.
ΖΩΤΟΥ: Γεια σας και από μένα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση,
ευχαριστούμε για τη διοργάνωση.
Εγώ

θα

σας

μιλήσω

για

τους

Δείκτες

Μακροπρόθεσμου

Αποτελέσματος, που υπολογίστηκαν απ’ το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα.
Τα στοιχεία αυτά είναι συνολικά για τη χώρα, τα δελτία αποτελούνται
από 530.000 ωφελούμενους, τα απογραφικά που υποβλήθηκαν στο ΟΠΣ
ανέρχονται περίπου στο 1.300.000, εκ των οποίων 720.000 είναι εισόδου και
περίπου μισό εκατομμύριο είναι εξόδου. 225 είναι οι διαπιστευμένοι χρήστες
που υπέβαλαν απογραφικά δελτία, να τονίσω ότι τα δελτία τα απογραφικά
υποβάλλονται είτε one by one στο σύστημα, είτε είναι web service, τα
περισσότερα υποβάλλονται με web service, καθότι είναι πάνω από 1
εκατομμύριο.
Τώρα ως προς τον υπολογισμό των μακροπρόθεσμων δεικτών, που
θα σας μιλήσω σε λίγο, χρησιμοποιήσαμε τους Άξονες Διαλειτουργικότητας με
χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, κυρίως κατευθύνσεις δόθηκαν απ’ την
Υπηρεσία ΕΥΣ ΕΚΤ για το πώς θα συνεργαστούμε, πώς θα αντλήσουμε
στοιχεία απ’ τους φορείς διοικητικών πηγών και εφαρμόσαμε το μηχανισμό
στα απογραφικά δελτία στο ΟΠΣ.
Οι δείκτες που μας ενδιαφέρουν είναι ο CR06, που αφορά τους
συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, αφότου εξήλθαν 6 μήνες
απ’ την Πράξη, ο CR08 είναι… προϋποθέτει ότι πρέπει να υπάρχει ο CR06,
να ’χει λάβει τιμή 1, είναι οι συμμετέχοντες άνω των 54 ετών, κι αυτοί εντός,
εφόσον εξήλθαν 6 μήνες απ’ τη συμμετοχή τους, και ο CR09 είναι οι
μειονεκτούντες συμμετέχοντες.
Τα φίλτρα που χρησιμοποιήθηκαν, προκειμένου να εκμαιεύσουμε
στοιχεία απ’ τις διοικητικές πηγές, είναι, να είναι άνεργοι και ανενεργοί από τα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5η

28 Ιουνίου 2019

–51–

δελτία εξόδου, να έχουν… να απαντάνε στο ερώτημα 6 μήνες μετά την έξοδο
να είναι ανενεργοί, είτε άνεργοι, και επίσης έχουν υπολογιστεί για κάθε
συμμετέχοντα ανά ΑΦΜ, ανά Πράξη και ανά δελτίο εξόδου. Οι τρεις
διοικητικές πηγές που χρησιμοποιήσαμε ήταν το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, το
Μητρώο στο Υπουργείο Οικονομικών και το Μητρώο στο Υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
ΖΩΤΟΥ: Η μία διοικητική πηγή η ΑΑΔΕ, λαμβάνουμε στοιχεία σχετικά με την
επιχειρηματική δραστηριότητα συμμετεχόντων 6 μήνες αφότου εξήλθαν από
την Πράξη που ωφελήθηκαν, το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού αφορά
απασχόληση ωφελουμένων στον δημόσιο τομέα. Εδώ δεν έχουμε… δεν
έχουν ληφθεί υπόψη δύο κατηγορίες, η πρακτική άσκηση και οι αντιρρησίες
συνείδησης, δε λαμβάνονται υπόψη αυτές οι απαντήσεις.
Και το Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ αφορά την κατάσταση απασχόλησης των
ωφελουμένων στον ιδιωτικό τομέα, ο σκοπός εδώ είναι, να εκμαιεύσουμε
στοιχεία για την απασχόληση του μισθωτού, αν όντως προσελήφθη κάπου
στον ιδιωτικό τομέα 6 μήνες μετά την Πράξη που ωφελήθηκε, και η κλήση
γίνεται μαζικά σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές.
Αυτή είναι η κωδικοποίηση για τα στοιχεία που παίρνουμε με web
service, είναι το μοναδικό σύστημα διαλειτουργικότητας απ’ τις τρεις
διοικητικές πηγές μόνο με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ έχουμε διαλειτουργικότητα, τα
άλλα γίνονται με κάποιον άλλο τρόπο, δεν είναι με διαλειτουργικότητα. Όπως
είπα, εδώ δε λαμβάνονται υπόψη οι απαντήσεις Voucher και μαθητεία,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας ΕΥΣ ΕΚΤ δε συνιστά απασχόληση.
Όπως εξήγησα και προηγουμένως, τα φίλτρα που χρησιμοποιήσαμε
προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα είναι, να είναι άνεργοι,
ανενεργοί, αυτό σημαίνει ότι, όταν δημιουργήθηκαν δελτία εισόδου,
δημιουργήθηκαν εκροές, οι άνεργοι… ο δείκτης CO01 και ο δείκτης CO03, η
ημερομηνία αναφοράς είναι έως και την 31 η-5ου, τα ΑΦΜ είναι 260.000 των
ωφελουμένων και τα δελτία είναι 320.000. Η διαφορά αυτή έγκειται στο ότι,
π.χ. οι γυναίκες μπορεί να συμμετέχει το ίδιο ΑΦΜ όπως στο πρόγραμμα
Εναρμόνιση, να συμμετέχει ξανά, οπότε βλέπουμε το ίδιο ΑΦΜ.
Λοιπόν τα δελτία εξόδου, που πήραμε τα στοιχεία για να βγάλουμε
αυτούς τους δείκτες, είναι σύνολο 322.000, 68.000 είναι οι ωφελούμενοι με
βάση το Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, με βάση το Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων για
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τους υπαλλήλους που απασχολήθηκαν στο Δημόσιο Τομέα είναι 15.000 και
με βάση το Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών είναι περίπου 11.000.
ΖΩΤΟΥ: Ζητώ για το νούμερο CR06, είναι κάπου 75.000, είναι εκ
παραδρομής. Ο δείκτης λοιπόν CR06, επαναλαμβάνω είναι οι συμμετέχοντες
μετά από 6 μήνες που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, εδώ βλέπουμε την
κατανομή μεταξύ των γυναικών και αντρών, όπως εύλογα βλέπουμε οι
γυναίκες είναι έτσι… παίρνουν τη μερίδα λέοντος, περίπου, νομίζω είναι
50.000 και κάπου 20.000 πρέπει να ’ναι οι άντρες.
Ο CR08, που είπαμε είναι οι άντρες πάνω από 54 ετών οι
συμμετέχοντες, πάλι… εδώ μάλλον, όχι πάλι, εδώ βλέπουμε το αντίστροφο,
είναι μικρότερο ποσοστό.
Και ο CR09, που είναι οι μειονεκτούντες συμμετέχοντες είναι περίπου
11.000, κι εδώ βλέπουμε, πάλι τη μερίδα λέοντος έχουν οι γυναίκες και με τη
μεγαλύτερη, αν παρατηρήσουμε, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο έτος 2018.
Αυτά, σας ευχαριστώ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κι εμείς ευχαριστούμε.
Η κυρία Παπαγεωργίου, Ενημέρωση σχετικά με τη διαπραγμάτευση
της νέας προγραμματικής περιόδου και συνοπτική παρουσίαση της 1 ης
Εγκυκλίου Σχεδιασμού 2021 – 2027.
......................................... (Διακοπή της εγγραφής)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Τέλος πάντων, νομίζω ότι κάτι έχει συμβεί τεχνικό και
εμφανίζεται μόνο η 1η Εγκύκλιος, ενώ έχω ετοιμάσει και παρουσίαση για την
επόμενη προγραμματική. Δεν είναι εδώ, Μιχάλη, μπορείς να με βοηθήσεις ή
το χάσαμε;
Τέλος πάντων, λοιπόν. Δεν είναι, αυτή αφορά την Εγκύκλιο μόνο, τέλος
πάντων θα σας πω πέντε πράγματα για την επόμενη προγραμματική περίοδο
και για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ήταν πολύ σημαντικό, γιατί τα ’χα
σε πινακάκια και θα ’ταν πολύ ωραίο για να τα δούμε.
......................................... (Εκτός μικροφώνου)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Να το βγάλει από πού;
......................................... (Εκτός μικροφώνου)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Το στικάκι άστο τώρα, θα αργήσουμε.
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ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Λοιπόν όπως έχει ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, οι προτεινόμενοι πόροι για την Πολιτική Συνοχής στην επόμενη
προγραμματική περίοδο θα ’ναι 330 δις, εκ των οποίων το 62% θα
κατανεμηθούν

σε

λιγότερο

αναπτυγμένες

Περιφέρειες,

το

46%

στις

Περιφέρειες σε μετάβαση και το 11% στις περισσότερο ανεπτυγμένες.
Όπως ξέρουμε και το είπε κι ο κύριος Λογοθέτης το πρωί, οι
διαπραγματεύσεις κινούνται με αργό ρυθμό, δε θα ’χουμε συμφωνία πριν το
’20.
Για την Ελλάδα τώρα. Οι πόροι παρουσιάζουν μία αύξηση της τάξεως
του 8%, δηλαδή θα φτάσουμε περίπου στο 19,2 δις, 1,4 δις περισσότερα απ’
την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.
Τι γίνεται τώρα με τον Γενικό Κανονισμό. Αντίθετα αυτός έχει επιδείξει
εντατικούς ρυθμούς εξέλιξης στη διαπραγμάτευση και στην επόμενη
προγραμματική ο Γενικός Κανονισμός θέτει διατάξεις για 7 Ταμεία. Εκτός απ’
το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ Plus, Ταμείο Συνοχής «Θάλασσα – Αλιεία», θα έχουμε στον
Γενικό Κανονισμό και κοινές διατάξεις για 3 νέα Ταμεία, το Ταμείο Ασύλου και
Μετανάστευσης, το Μέσο για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων,
και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν
είναι στον Γενικό Κανονισμό.
Τώρα όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις του Γενικού Κανονισμού, να
μη σας κουράζω, περίπου οι τριμερείς διαπραγματεύσεις των θεσμικών
οργάνων θα ξεκινήσουν μάλλον το ’20, αφού συγκροτηθεί και σε Σώμα το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Να σας πω τώρα μερικές διαφορές απ’ την τρέχουσα περίοδο. Οι 11
Θεματικοί Στόχοι του ’14 – ’20 ενοποιούνται σε 5 Στόχους Πολιτικής. Οι 60
Επενδυτικές Προτεραιότητες μειώνονται σε 30 Ειδικούς Στόχους για την
επόμενη. Η Χωρική Ανάπτυξη μετατρέπεται σ’ έναν διακριτικό στόχο
πολιτικής, που ονομάζεται «Μία Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες» και
στηρίζει διακριτικά τις Αναπτυξιακές Στρατηγικές που καταρτίζονται σε τοπικό
επίπεδο, και ενισχύει τον ρόλο των Τοπικών Αρχών.
Ενισχύεται, όπως είπε κι ο κύριος Γκόγκος, η Αστική Διάσταση και οι
Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την Αστική Ανάπτυξη θα είναι περίπου το
6% των πόρων του ΕΤΠΑ, ενισχύεται, έχουμε ενίσχυση της θεσμικής
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ικανότητας του Θεματικού Στόχου 11 της τρέχουσας περιόδου, η οποία όμως
δεν αποτελεί πλέον διακριτό στόχο.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Οι 11 Περιφέρειες της χώρας εντάσσονται στις λιγότερο
αναπτυγμένες,

που

αυτό

σημαίνει,

θα

έχουν

ένα

ποσοστό

συγχρηματοδότησης 70% και δύο, η Αττική και το Νότιο Αιγαίο στην
κατηγορία της μετάβασης, όπου το ποσοστό συγχρηματοδότησης θα είναι
55%. Έχουμε άμεση διασύνδεση της Πολιτικής Συνοχής με το «Ευρωπαϊκό
Εξάμηνο», το είπε κι ο κύριος Φραντς, που θα πραγματοποιηθεί μέσω των
ειδικών συστάσεων ανά κράτος μέλος, η θεματική συγκέντρωση παραμένει
ως υποχρέωση τόσο στο ΕΤΠΑ, όσο και το ΕΚΤ Plus, αλλά με αλλαγές σε
σχέση με την τρέχουσα περίοδο, και οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες που
ξέραμε, γίνονται αναγκαίοι όροι.
Έχουμε τέσσερις γενικούς αναγκαίους όρους και 16 θεματικούς, οι
οποίοι όροι επηρεάζουν διαφορετικά την υλοποίηση των Προγραμμάτων,
υπεύθυνοι για την υλοποίηση αυτών των αναγκών όρων είναι τα Υπουργεία,
και σε κάποιες περιπτώσεις οι Περιφέρειες, και θα πρέπει να έχουν εκδηλωθεί
αυτοί οι αναγκαίοι όροι με την έγκριση κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Τώρα η διαδικασία σχεδιασμού για τη χώρα μας ξεκίνησε επίσημα με
την 1η Εγκύκλιο, η οποία έχει αποσταλεί στις 6-6ου του ’19 –F5; εντάξει– έτσι
έγινε και σηματοδοτήθηκε η έναρξη του επισήμου διαλόγου με τους φορείς
πολιτικής της χώρας, για ποιο λόγο; Για να διαμορφώσουμε τις εθνικές
κατευθύνσεις πολιτικής.
Βασικός γνώμονας για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων είναι η
Οικονομία, το ευρύτερο αναπτυξιακό περιβάλλον της χώρας και οι
ευρωπαϊκές πολιτικές, κι οι αρμόδιοι φορείς πολιτικής σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο, με βάση την Εγκύκλιο, καλούνται να διατυπώσουν τις
προτάσεις στρατηγικής και τις προτεραιότητές τους, με βάση τους τομείς
αρμοδιότητας, συμπληρώνοντας ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο
αποτελεί και παράρτημα της Εγκυκλίου που έχει σταλεί.
Αυτές οι προτάσεις, που θα λάβουμε, θα αποτελέσουν βασική εισροή
για την κατάρτιση των εθνικών στόχων πολιτικής για την περίοδο ’21 – ’27 και
του Εταιρικού Συμφώνου.
Το ευρύτερο τώρα περιβάλλον για την ανάπτυξη της χώρας
διαμορφώνουν τα εξής κείμενα, οι θέσεις της χώρας για την Πολιτική Συνοχής,
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η έξοδος της χώρας απ’ τα Προγράμματα Στήριξης, η είσοδος της χώρας στο
θεσμό του «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου», οι δεσμεύσεις και οι μεταμνημονιακές
υποχρεώσεις, το νέο Πολυετές και τα δύο πολύ σημαντικά κείμενα, που είπε
και ο κύριος Λογοθέτης το πρωί, τα οποία για πρώτη φορά είναι έτοιμα κι
έχουν εγκριθεί πριν τον σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου,
που είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και η Εθνική Στρατηγική για
τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη ’20 – ’30, η οποία παρουσιάστηκε και
εγκρίθηκε στο EUROGROUP της 27ης Απριλίου του ’18 και στηρίζεται στη
Δημοσιονομική Σταθερότητα, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τις ποιοτικές και
προσβάσιμες υποδομές για την ανάπτυξη, καθώς και τη δίκαιη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη.
Οι αποδέκτες της Εγκυκλίου είναι, Υπουργεία, Αυτοδιοίκηση και
κοινωνικοοικονομικοί εταίροι. Οι ενέργειες που έπονται μετά την Εγκύκλιο
είναι, η Σύσταση και η ενεργοποίηση των Οργάνων αναπτυξιακού Σχεδιασμού
σε όλο το φάσμα τους, η Οργάνωση της διαβούλευσης σε περιφερειακό και
τομεακό επίπεδο, καθώς και η επεξεργασία των προτάσεων, μελέτες,
Συνέδρια, Ημερίδες και ό,τι αυτό σημαίνει, και η Διαμόρφωση κι η κατάθεση
των πρώτων συνοπτικών θέσεων στη βάση των κατευθύνσεων και των
ερωτηματολογίων της Εγκυκλίου.
Αυτό που εμείς περιμένουμε τώρα είναι, οι πρώτες θέσεις από τους
φορείς και στη συνέχεια ακολουθούμε ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο… η
καθημερινότητα μας ξεπερνάει, έχει αλλάξει ήδη, αυτό που έχουμε σκοπό το
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, κι έχουμε ξεκινήσει και εργαζόμαστε
πάνω σ’ αυτό, είναι να συγκρατήσουμε όλα τα Όργανα Σχεδιασμού σε
κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο, στη συνέχεια ένα ενδεικτικό είναι τον
Σεπτέμβρη να υποβάλουμε, να υποβληθούν από τους αρμόδιους φορείς, που
έχει πάει η Εγκύκλιος, οι προτάσεις τους, να γίνει μία άτυπη…
......................................... (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Βεβαίως.
......................................... (Εκτός μικροφώνου)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Τον Σεπτέμβριο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): … (Εκτός μικροφώνου)
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ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Λέμε Σεπτέμβριο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): … (Εκτός μικροφώνου)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Όχι, μιλάμε… για το ΕΣΠΑ μιλάμε τώρα, δε μιλάμε για τα
Προγράμματά σας, μιλάμε για το ΕΣΠΑ, τα Προγράμματα έπονται.
......................................... (Εκτός μικροφώνου)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): … (Εκτός μικροφώνου)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ωραία. Λέμε Σεπτέμβριο, θα πάμε Οκτώβριο, κύριε
Περιφερειάρχα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): … (Εκτός μικροφώνου)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Οι Υπηρεσίες όμως δουλεύουνε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ποιες Υπηρεσίες; Άμα δεν έχεις
καραβοκύρη…
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Σωστό κι αυτό.
Λοιπόν τον Μάρτιο του ’20 έχουμε προδιαγράψει την επίσημη υποβολή
του ΕΣΠΑ και έγκριση απ’ την Επιτροπή εντός δύο μηνών, σε συνέχεια
άτυπων διαβουλεύσεων, και ως 30 Ιουνίου του ’20 έχουμε την επίσημη
υποβολή των Προγραμμάτων σε συνέχεια άτυπων διαβουλεύσεων.
Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα, καλή δουλειά, καλό σχεδιασμό, καλή
δύναμη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Έχει δρόμο μεγάλο.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Πολύ, πάρα πολύ.
......................................... (Εκτός μικροφώνου)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Τα ορόσημα ως προς τι;
......................................... (Εκτός μικροφώνου)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ως προς τον σχεδιασμό.
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Στόχος μας είναι στις … τον Μάρτιο του ’20 να υποβάλουμε άτυπα το
ΕΣΠΑ και τον Ιούνιο του ’20 τα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Αυτός είναι ο
σχεδιασμός.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ο κύριος Αβαρκιώτης από τη Γενική Γραμματεία
Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Θέλετε να κάνετε μία τοποθέτηση;
......................................... (Εκτός μικροφώνου)
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ναι, ναι.
......................................... (Διακοπή της εγγραφής)
ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ: Καλησπέρα, δώστε μου ένα λεπτάκι απλά για να κάνω μία
διόρθωση.
Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα, θέλω να σας ευχαριστήσω για την
πρόσκληση. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρουσίαση για τη Γενική
Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς όσο πιο σύντομα γίνεται,
δίνοντας παράλληλα κάποια στοιχεία τόσο για φέτος, όσο και για την
προγραμματική περίοδο ’14 – ’20.
Λοιπόν

η

Γενική

Γραμματεία

Καταπολέμησης

της

Διαφθοράς

συστάθηκε, όπως ξέρετε, το 2015 και είναι η αρμόδια Αρχή για την
καταπολέμηση… για τον συντονισμό για την καταπολέμησης της απάτης.
Δεν ξέρω αν ακούγομαι, γιατί… ακούγομαι, έτσι;
Λοιπόν όσον αφορά τώρα τις αρμοδιότητές της βλέπουμε ένα
οργανόγραμμα έτσι, η σύσταση της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της
Διαφθοράς βάσει το 4320, εγώ προέρχομαι από την Υπηρεσία AFCOS, που
τα αρχικά είναι Anti-fraud Coordination Service, και θέλω να σας πω έτσι δυο
λόγια τόσο για την Υπηρεσία, για τη Μονάδα στην οποία εντάσσομαι, όσο και
συνολικότερα για τη Γενική Γραμματεία.
Λοιπόν μέσα στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας είναι η συνεργασία με
την OLAF, η διαχείριση των καταγγελιών, ο συντονισμός με άλλα Ελεγκτικά
Σώματα για υποθέσεις απάτης, η ανάπτυξη πολιτικών καταπολέμησης της
απάτης και βέβαια άλλες νομοθετικές αρμοδιότητες.
Λοιπόν τα περνάω λίγο γρήγορα αυτά, θα ήθελα σ’ ένα λεπτό να σας
τα πω. Εδώ βλέπετε ουσιαστικά κάθε Άξονα, που περιέγραψα πριν, πώς
αναλύεται, δηλαδή όσον αφορά τη συνεργασία με την OLAF, σε τι συνίσταται
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αυτή η συνεργασία. Όσον αφορά το κομμάτι της διαχείρισης των καταγγελιών
εδώ να δώσουμε ένα στίγμα ότι η υποχρέωση δημιουργίας Μηχανισμού
Υποδοχής Καταγγελιών είναι το 2013 και από το ’16 η Γενική Γραμματεία
Καταπολέμησης της Διαφθοράς έχει θέσει σε πλήρη λειτουργία την
ηλεκτρονική φόρμα υποβολής καταγγελίας, όπως βλέπουμε εδώ στο
kataggelies.gsac.gov.gr. Η φόρμα είναι αυτή, όπου ζητούνται κάποια στοιχεία
είτε ανώνυμα, είτε επώνυμα.
ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ: Λοιπόν σε επίπεδο συνεργασίας με Ελεγκτικά Σώματα έχουμε
καταρτίσει ουσιαστικά ένα δίκτυο και θέλουμε αυτό να το επεκτείνουμε και με
τις υπόλοιπες Υπηρεσίες τόσο σε επίπεδο Διαχειριστικών Αρχών, όσο και
Δικαστικών Σωμάτων, και να σας δώσω κι ένα στίγμα έτσι, χωρίς να πω
τίποτα εγώ, τι σημαίνει η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς
και η Υπηρεσία AFCOS σε σχέση με τη συνεργασία με τα υπόλοιπα Ελεγκτικά
Σώματα, όπως είπα για συγχρηματοδοτούμενες δράσεις 2014 – 2020.
Όσον αφορά τις πολιτικές, δε θέλω να μείνω εδώ, υπάρχει και στο site
της Υπηρεσίας, αλλά κι εγώ θα μπορούσα μετά προσωπικά να σας δώσω
ακόμα περισσότερα στοιχεία, πάμε λίγο να δούμε τα στατιστικά όσον αφορά
τον συντονισμό κάποιων καταγγελιών που έγιναν με την Υπηρεσία OLAF το
2017 και το 2018, 8 για το 2017, 17 για το 2018. Ανά έτος οι καταγγελίες ήτανε
από το 2015, που συστάθηκε η Υπηρεσία, 6, ανεβαίνουμε το ’16, το 2017, το
2018 και το 2019 στους αριθμούς που βλέπετε, 37, 68, 76 και 25.
Εδώ βλέπουμε συνοπτικά ανά προγραμματική περίοδο για την περίοδο
’07 – ’13 και κάποιες που είναι αταξινόμητες ακόμα, γιατί δεν έχουμε
κατορθώσει να δούμε… δεν αναφέρεται πολλές φορές κιόλας σε ποια
προγραμματική περίοδο είναι, γιατί μιλάμε και για καταγγελίες που
φιλτράρονται και σε εθνικό επίπεδο και σε συγχρηματοδοτούμενο πλαίσιο. Το
55% αυτών ήταν επώνυμες και το 45% ανώνυμες.
Τώρα ανά Ταμείο. Εδώ τη μερίδα του λέοντος έχει το ΕΚΤ και τα
υπόλοιπα με τους αριθμούς που βλέπετε έτσι συνοπτικά.
Λοιπόν διαβίβαση των καταγγελιών, γίνεται στα υπόλοιπα Σώματα που
σας περιέγραψα πριν, με τα οποία συνεργαζόμαστε, την ΕΙΣΥ, την ΕΔΕΛ, την
OLAF την ίδια, τις Δικαστικές Αρχές και βέβαια τις λοιπές Υπηρεσίες, που δεν
μπορώ να σας τις περιγράψω όλες εδώ.
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Τα θέματα των καταγγελιών τώρα αφορούν κυρίως δημόσιες
συμβάσεις, θα δούμε και στην Ήπειρο μετά ότι όλες οι καταγγελίες αφορούν
μόνο δημόσιες συμβάσεις και διαδικασίες διαγωνισμού, και λιγότερο τις
υπόλοιπες περιπτώσεις. Δε θέλω να τις διαβάσω, λόγω της πίεσης του
χρόνου, απλά να τις δείτε, έτσι να τις διατρέξουμε.
Και τώρα όσον αφορά την Ήπειρο αυτή τη στιγμή για την περίοδο 2014
– 2020 υπάρχουν 5 καταγεγραμμένες σε σχέση με τις 92, που είναι στο
υπόλοιπο της χώρας. Η διαβίβαση έχει γίνει για τις τρεις απ’ αυτές στο
ΣΕΕΔΔ, η μία στο ΣΑΥΠ και η άλλη στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης,

αφορά…

οι

τρεις

τουλάχιστον

που

μπορέσαμε

να

αποσαφηνίσουμε ότι είναι για ΕΤΠΑ, για το Ταμείο ΕΤΠΑ, και όλα αφορούσαν
και οι 5 τις διαδικασίες του Διαγωνισμού, τις αναθέσεις δηλαδή για τις
δημόσιες συμβάσεις.
Το καλό βέβαια είναι ότι έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο ποσοστό
χωρίς ευρήματα και έχουν δύο αυτή τη στιγμή υπό παρακολούθηση, με το
ΣΕΕΔΔ και το ΣΑΥΠ.
Αυτά, εάν χρειαστείτε οτιδήποτε… Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο
σας, είμαι στη διάθεσή σας, και τα τηλέφωνά μου.
Να ’στε καλά.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ευχαριστούμε.
Να συνεχίσουμε. Αν κάποιος από τα μέλη της Επιτροπής θέλει να
τοποθετηθεί, λέγοντας και ποιος είναι. Ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Η κυρία Μπουτσιούκου.
ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ. Ονομάζομαι Μπουτσιούκου Άννα και
εκπροσωπώ τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Μία πολύ μικρή πληροφορία για τα μέλη της Επιτροπής, που σχετίζεται
και με τη Θεματική Ενότητα που ανέπτυξε η κυρία Παπαγεωργίου για την
περίοδο ’21 – ’27. Το Υπουργείο, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υποβολής προτάσεων
έργων μη ώριμων για άμεση υλοποίηση, αποφάσισε να χρηματοδοτήσει από
εθνικούς πόρους Μελέτες Ωρίμανσης.
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Έτσι λοιπόν βγήκε μια Πρόσκληση τον Οκτώβριο του ’18, στα πλαίσια
αυτής της Πρόσκλησης έχουν υποβληθεί 1.200 προτάσεις, συνολικού
προϋπολογισμού 890 εκατομμύρια, απ’ αυτά για την Περιφέρεια Ηπείρου
έχουν κατατεθεί από Υπουργεία 11 προτάσεις με 8 εκατομμύρια περίπου
προϋπολογισμό, και απ’ την ίδια την Περιφέρεια 10 προτάσεις με
προϋπολογισμό 9.100.000. Αυτές οι προτάσεις είναι στη διαδικασία της
επεξεργασίας από την αρμόδια Διεύθυνση και από ομάδα εργασίας και τα
αποτελέσματα θα τα πληροφορηθούνε οι Υπηρεσίες.
Αυτά όσον αφορά το τι έχει αποφασίσει το Υπουργείο μας σε σχέση με
την περίοδο ’21 – ’27.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Να ρωτήσω κάτι; Εκτός απ’ τις 10 προτάσεις της
Περιφέρειας, στάλθηκε και μια δεύτερη επιστολή με προτάσεις Δήμων. Αυτές;
ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΟΥ: Δεν έχω στοιχεία από την αρμόδια Υπηρεσία για τους
Δήμους, μόνο για το Υπουργείο και για τις Περιφέρειες αυτή τη στιγμή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και…
ΔΑΛΑΒΕΡΗ: Ευχαριστώ πολύ για το λόγο. Είμαι η Φωτεινή Δαλαβέρη, από
την Επιτελική Δομή του Υπουργείου Υγείας, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την
άρτια διοργάνωση και φιλοξενία, κυρίως όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω την
Υπηρεσία, διότι με πολύ καλούς όρους διοίκησης έργου έχουμε συνεργαστεί
κι έχουμε προχωρήσει το κομμάτι της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στην Ήπειρο,
και ειδικά τη μετάβαση από το Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
στο

Περιφερειακό

Πρόγραμμα,

χωρίς

να

έχουμε

αναταραχές

στη

χρηματοδότηση και διακοπές.
Ήθελα να κάνω λίγο γνωστό… να πω πριν απ’ όλα ότι έχω
εντυπωσιαστεί ως μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης από την
παρουσίαση του Άξονα στη RIS, όπως ξέρετε για τη RIS περνάμε από
διάφορες Επιτροπές και ακούμε τι συμβαίνει, και ήτανε εκτός του θέματος
Υγείας μία εντυπωσιακή πληροφόρηση που είχαμε για το τι συμβαίνει στην
Ήπειρο.
Και σχετικά με τον Τομέα της Πολιτικής της Υγείας θα ήθελα να
γνωστοποιήσω μερικά πράγματα. Ήμουν Προϊσταμένη στην Υπηρεσία
Εφαρμογής, όταν το 2013 ξεκίνησε η ωρίμανση της νέας Στρατηγικής στην
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περίοδο της κρίσης με στόχο να ξεπεράσουμε την κρίση και να σχεδιάσουμε
για μετά απ’ αυτήν. Το 2013 με ’15 ολοκληρώθηκε αυτή η συνεργασία και
αποκρυσταλλώθηκε μία πολιτική, η οποία είναι απολύτως εναρμονισμένη με
τις σύγχρονες θεωρίες περί Πολιτικών Υγείας και με τις κατευθύνσεις που δίνει
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά και έχει ενστερνιστεί και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
ΔΑΛΑΒΕΡΗ: Το 2016 ψηφίστηκε ο Νόμος 4368, ο οποίος θεωρεί βασικό
αγαθό την Υγεία και παρέχει δωρεάν καθολική πρόσβαση στις Δημόσιες
Δομές, ή στις χρηματοδοτούμενες απ’ το Δημόσιο Δομές, ελεύθερη πρόσβαση
και καθολική εξυπηρέτηση για όσους πάνε εκεί. Βεβαίως ξέρετε ότι στα
φάρμακα ακόμη υπάρχει συμμετοχή και δεν υπάρχει αυτή η φροντίδα και η
μέριμνα, παρά μόνο και με τη συμμετοχή των ιδιωτών. Αλλά για τη λήψη
ιατρικών υπηρεσιών οι υπηρεσίες είναι ελεύθερες εντελώς και δωρεάν, είτε
έχεις εισόδημα, είτε είσαι ασφαλισμένος, είτε είσαι πρόσφυγας, είτε είσαι
πολίτης αυτής της χώρας.
Με τον 4461 το Νόμου του 2017 και τον 4486 καθιδρύθηκε και η
ναυαρχίδα της Πολιτικής για την Πρωτοβάθμια, η Πολιτική σχεδιάστηκε και
ορίστηκαν οι προϋποθέσεις για την Πολιτική των ΤΟΜΥ. Καθόλου δε
θεωρούμε λιγότερες αναγκαίες τις πιο ειδικές Πολιτικές για την αντιμετώπιση
εξαρτήσεων και την Ψυχική Υγεία, ειδικά για την Ψυχική Υγεία, επειδή έχει
γίνει με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, αλλά και του
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, πολύ μεγάλη δουλειά τα προηγούμενα
χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, τολμώ να πω, τώρα στοχεύουμε μόνο σε
πολύ ειδικές κατηγορίες έργων, που αφορούν κυρίως τα παιδιά και τους πολύ
μεγάλους για τις νεοαναδυόμενες ανάγκες για την Γ΄ Ηλικία, που έχει να κάνει
με την άνοια και τις διαταραχές γύρω από αυτήν και το Αλτσχάιμερ, και τα
λοιπά.
Λοιπόν ας επιστρέψω λίγο στην Πρωτοβάθμια, να πω μερικά στοιχεία
για την Ήπειρο. Οι ΤΟΜΥ δεν παρέχουν απλώς υπηρεσίες σε άτομα, αλλά
παρέχουνε φροντίδα στην οικογένεια και στους φροντιστές των χρονίων
ασθενών, υποστήριξη και αγωγή υγείας και εκπαίδευσης στους φροντιστές,
παρέχουν επιδημιολογική επιτήρηση στις Κοινότητες και υπηρεσίες μέσα στην
Κοινότητα. Μετρώντας τα άτομα βλέπουμε το μισό έργο των ΤΟΜΥ, ενώ
βλέποντας

τις

δράσεις

που

κάνουν στην Κοινότητα,

βλέπουμε

ότι
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επεκτείνονται στο σύνολο των Δήμων που λειτουργούν με Προγράμματα σε
χώρους εργασίας, παραδείγματος χάρη αυτόν τον καιρό κάνουν όλες
εμβολιασμό στους πυροσβέστες για τον τέτανο και τα λοιπά, ή πηγαίνουν σε
εργοστάσια, ή σε και άλλες Υπηρεσίες, για να παρέχουν υπηρεσίες σε
εργαζόμενους, σε άλλες Οργανικές Μονάδες ή επιχειρήσεις για να παρέχουν
υπηρεσίες σε εργαζόμενους.
ΔΑΛΑΒΕΡΗ: Εμβολιάζουν τα μικρά παιδιά στα σχολεία, παραδείγματος χάρη
θα πω την Κρήτη, η οποία είναι στο 97% στην ιλαρά, ενώ ήτανε πολύ
χαμηλότερο το ποσοστό με τη συνδρομή των ΤΟΜΥ και την έμφαση στην
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, και… δηλαδή μη μετρώντας άτομα, έχουμε
μία μεγάλη ωφέλεια, η οποία δε θα αποτιμηθεί στους δείκτες των
Προγραμμάτων.
Σε νούμερα, επειδή στοχεύει στον αστικό πληθυσμό της Ηπείρου και η
Ήπειρος είναι μοιρασμένη, 168.000 αγροτικός πληθυσμός, με την τελευταία
απογραφή, και 169.000 αστικός, στοχεύει περίπου στα 115.000 άτομα απ’
αυτά το Σχέδιο για την τρέχουσα περίοδο, θα μας απασχολήσει τουλάχιστον
μία

δεκαετία

αυτή

η

μεταρρύθμιση

στην

Πρωτοβάθμια,

όπως

θα

αποκρυσταλλωθεί τελικά, οι 115.000 αυτού του Στόχου σε επίπεδο κάλυψης
έχουμε φτάσει τις 53.000 και μισό, δηλαδή οι 27 γιατροί, που είναι μέσα στο
συνολικό προσωπικό των 80 ατόμων, καλύπτουν 53.000 και μισό από τα
άτομα στις αστικές περιοχές της Ηπείρου, με περισσότερη επιτυχία στα
Ιωάννινα, όπου υπάρχουν αυτή τη στιγμή και λειτουργούν 6 ΤΟΜΥ.
Θα έλεγα κι ένα νούμερο ακόμη για τις 22.000 και μισό άτομα…
συγγνώμη, 24.000μιση άτομα που έχουν πάρει ήδη υπηρεσίες από τα
καλυπτόμενα 53.000 και μισό άτομα της Ηπείρου, δηλαδή βλέπουμε και την
εμπιστοσύνη του κοινού, ότι σε ένα ποσοστό περίπου 50% και περισσότερο
έχει φτάσει να εξυπηρετείται από τις ΤΟΜΥ.
Δε θέλω να σας απασχολήσω περισσότερο, θα ήθελα να πω ότι και
στο “European Semester” υπάρχει η σύσταση να συνεχιστούν οι ΤΟΜΥ και
θεωρούν ότι είναι αυτή μία καλή πολιτική, πρέπει να φροντίζουμε πάρα πολύ
την ποιότητα και είδατε και τη γιατρό που έλεγε ότι, δε ενδιαφέρουν τόσο τα
νούμερα, όσο η ποιότητα της απόδοσης των αποτελεσμάτων, της
πραγματικής πρόληψης, της διατήρησης της καλής υγείας των ατόμων που
έχω στην ευθύνη μου, έλεγε η γιατρός.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5η

28 Ιουνίου 2019

–63–

ΔΑΛΑΒΕΡΗ: Και θα ήθελα να πω τέλος ότι ο κύριος Τέντρος, που είναι ο
επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο Παγκόσμιο Συνέδριο
που έγινε στην Αστάνα το 2018 το φθινόπωρο, 40 χρόνια μετά το εμβληματικό
Συνέδριο της Άλμα Άτα για την Πρωτοβάθμια, είπε ότι έχει εντυπωσιαστεί
ερχόμενος στην Ελλάδα, γιατί ιστορικά δεν είχαμε και μεγάλη έμφαση στην
Πρωτοβάθμια Φροντίδα, και έχει εντυπωσιαστεί από τα βήματα που έχουν
γίνει. Είναι μία αρχή μόνο και τα θετικά λόγια πρέπει να υποχωρούν ενόψει
της δουλειάς που πρέπει να γίνει για τη συνέχεια, για να εμπεδωθεί μια
αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας στους επαγγελματίες Υγείας και στους
πληθυσμούς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κι εμείς ευχαριστούμε.
Ο κύριος Αρβανίτης απ’ τη ΜΟΔ.
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ: Να ευχαριστήσω… (διακοπή της εγγραφής)
Περιφερειάρχη, δε με θέλουν τα μικρόφωνα σ’ αυτή την αίθουσα!
Κατ’ αρχήν να συγχαρώ και επίσημα τον Περιφερειάρχη για την
επανεκλογή του και καλή δύναμη και στη νέα θητεία. Να ευχαριστήσω για την
όλη διοργάνωση της σημερινής συνάντησης και να συγχαρώ τη Διαχειριστική
Αρχή του ΠΕΠ για την πρόοδο, που φαίνεται ότι είναι σε πολύ ικανοποιητικό
επίπεδο, της εξέλιξης του Περιφερειακού Προγράμματος για την Ήπειρο.
Από πλευράς της ΜΟΔ θα αναφερθώ μόνο στο θέμα του Εθνικού
Σχεδίου Λυμάτων, που νομίζω ότι ενδιαφέρει και την Ήπειρο, αλλά εδώ
είμαστε σε πάρα πολύ κατάσταση. Ολοκληρώθηκε το Μάιο του ’19 ο Εθνικός
Σχεδιασμός με τα 13 Περιφερειακά Σχέδια Λυμάτων, επικαιροποιημένα με μία
νέα μεθοδολογία και ο συνολικός αριθμός των οικισμών Γ΄ Προτεραιότητας
έχει οριστικοποιηθεί μέχρι το 2023, που θα έχουμε δεδομένα της νέας
απογραφής, είναι 399 οικισμοί σ’ όλη τη χώρα Γ΄ Προτεραιότητας και στην
Ήπειρο ένας μόνος οικισμός προστέθηκε, αλλά… οι Κωστακιοί, αλλά ήδη έχει
λυμένα τα θέματα της υποδομής των λυμάτων του.
Απ’ ό,τι φαίνεται στην Ήπειρο έχουμε δύο εκκρεμότητες, η μία
αφορούσε την Κόνιτσα, που απ’ ό,τι κατάλαβα ήταν υπό ένταξη και έχει
ενταχθεί κι η Πράξη στο ΠΕΠ, άρα το μόνο που μας μένει είναι το Κανναλάκι,
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εκεί έχουμε ένα σημαντικό θέμα, με την έννοια του ότι υπάρχει μια Μελέτη
εδώ και μια δεκαετία, που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί και να παραληφθεί απ’
τον Δήμο, προβλήματα φαίνεται να υπάρχουν, θα συνεργαστούμε και με τον
καινούργιο Δήμαρχο, με την καινούργια Δημοτική Αρχή, και θέλουμε και τη
δική σας συνδρομή, για να αντιμετωπιστεί το θέμα της ολοκλήρωσης της
Μελέτης, για να μπορέσει και αυτός ο οικισμός να προωθηθεί για
χρηματοδότηση.
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ: Να ενημερώσω επίσης ότι, σε συνεργασία με τη Διαχειριστική
του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, έχει συμφωνηθεί ένα σχέδιο επικινδυνότητα υποέργων
λυμάτων σε όλη τη χώρα, με στόχο όλο τα υποέργα λυμάτων μέσα στο
πρώτο εξάμηνο του 2020 να έχουν συμβασιοποιηθεί. 31 υποέργα σ’ έναν
κυλιόμενο πίνακα μπήκαν σ’ έναν πρώτο Πίνακα Επικινδυνότητας, ευτυχώς
κανένα απ’ αυτά τα 31 δεν αφορά την Ήπειρο, οπότε δεν έχουμε κάποιο
συγκεκριμένο

θέμα

συμβασιοποίηση

της

εδώ,

ένα

υποέργο

αναβάθμισης

της

σημαντικό
ΑΕΛ

που

Ιωαννίνων

αφορά

τη

φαίνεται

να

ξεμπλόκαρε με τις προδικαστικές προσφυγές, οπότε νομίζω ότι δε θα ’χουμε
θέμα και σ’ αυτό.
Ήθελα να αναφερθώ τέλος σε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, που
απασχόλησε όλες τις συναντήσεις που έγιναν για το Επιχειρησιακό Σχέδιο
Λυμάτων σε όλες τις Περιφέρειες, αφορά τις ιδιωτικές συνδέσεις, δηλαδή μετά
την ολοκλήρωση των υποδομών δικτύων η σύνδεση των ιδιοκτησιών στο
δίκτυο, που έχει βρεθεί μία… και συμφωνηθεί μία αντιμετώπιση του
προβλήματος αυτού και με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, και με τις
Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε οι εξωτερικές διακλαδώσεις του
δικτύου αποχέτευσης, που φτάνουν μέχρι την ιδιοκτησία, που μέχρι τώρα
ήταν μη επιλέξιμη δαπάνη και καλυπτόταν από πόρους της ΔΕΥΑΙ, ή του
Δήμου, που δεν υπήρχαν συνήθως και στη συνέχεια αναζητιόταν από τους
ιδιοκτήτες, γίνεται προσπάθεια αυτές οι δαπάνες να γίνουν επιλέξιμες, με
τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου των ΔΕΥΑ και της ΕΥΔΑΠ. Έχει
συμφωνηθεί η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, απλά με την προκήρυξη
των Εκλογών δεν πρόλαβε να πάει στη Βουλή, ελπίζουμε ότι μετά τις Εκλογές
θα καταφέρουμε να προωθηθεί και να λυθεί ένα σημαντικό πρόβλημα, ώστε
τα έργα με την ολοκλήρωσή τους να έχουν και την πραγματική τους
λειτουργία, όπως θα έπρεπε.
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Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ευχαριστούμε.
Μόνο για το Κανναλάκι να πω κάτι, ότι με την… η Περιφέρεια Ηπείρου
μάζεψε όλους τους φορείς και τελειώσαμε το θέμα του αποδέκτη. Γιατί ούτε
αυτό το είχανε λύσει, έχει αναλάβει ο Δήμος να μπορέσει να φέρει σε επίπεδα
σωστά τη Μελέτη, δε μας έχει παραδοθεί να τη δούμε. Εντάξει; Είναι ένα θέμα
αυτό, είναι στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, θα είναι κεντρικά όλα τα θέματα του
Κανναλακίου, αλλά εμείς από κοντά, επειδή είναι ο τελευταίος οικισμός,
βοηθήσαμε τα μέγιστα.
Τώρα στη Δ΄ Κατηγορία Οικισμών υπάρχει ενδιαφέρον και ειδικά σε
ευαίσθητους χώρους, πρέπει όμως και οι Δήμοι να δουλέψουν περισσότερο.
Το λέω αυτό, γιατί αυτό που αναφέρατε τελευταίως στις συνδέσεις, ενώ έχουν
τελειώσει πάρα πολλά έργα, δεν έχουν προβεί σε συνδέσεις και πολλές φορές
μας παραξενεύει το θέμα, ένα έργο τελειωμένο να μην έχει όλες τις συνδέσεις
και να δημιουργούνται θέματα.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κάποιος άλλος που θέλει να τοποθετηθεί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ο κύριος Τάσσος.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ο κύριος Τάσσος.
ΤΑΣΣΟΣ: Θα σας μιλήσω σαν εκπρόσωπος του ΣΕΤΕ πρωτίστως, όπου εδώ
θα ’θελα να ευχαριστήσω την Περιφέρεια, διότι τόσο κατά την επιχειρηματική
ανακάλυψη της RIS τον Δεκέμβριο του 2015, όσο και στην 1 η Επιτροπή
Παρακολούθησης που κάναμε, εμείς ζητήσαμε αφενός μεν να μπούνε… να
έχουμε

καινούργιες

μορφές

τουριστικού

marketing

στο

Πρόγραμμα

Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας, η Περιφέρεια μας εισάκουσε και τα
έχει εντάξει όλα αυτά, με αποτέλεσμα η τουριστική προβολή είναι σε εξέλιξη
αυτή τη στιγμή και τρέχει.
Και το δεύτερο, που είχαμε ζητήσει ιδιαίτερα κατά την επιχειρηματική
ανακάλυψη, ήτανε ότι είχαμε ανάγκη από Σχολές για να βγάλουμε
πιστοποιημένους Οδηγούς Βουνού, Οδηγούς για Rafting και τα λοιπά με
ευρωπαϊκή πιστοποίηση. Και χάριν της Περιφέρειας η συγκεκριμένη Δράση,
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που ζητούσαμε, έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα INTERREG ΕΛΛΑΔΑΣ –
ΑΛΒΑΝΙΑΣ, έχουμε μια έγκριση 700.000 Ευρώ και υλοποιείται στην Κόνιτσα η
πρώτη Σχολή στα Βαλκάνια για να βγάλουμε πιστοποιημένους με ευρωπαϊκή
πιστοποίηση Οδηγούς Βουνού για rafting, για kayak, για αλεξίπτωτο πλαγιάς,
για fly fishing στο ποτάμι, και εδώ φυσικά κάνουμε και τα δομημένα
Εκπαιδευτικά Προγράμματα, θα είναι προσαρμοσμένα απόλυτα με τις
ευρωπαϊκές προδιαγραφές και συνάμα με τις προδιαγραφές που ορίζει η
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
ΤΑΣΣΟΣ: Τώρα θα ήθελα επίσης, κύριε Πρόεδρε, να μιλήσω και ως
εκπρόσωπος… όχι, ως μέλος του ΠΣΕΚ σχετικά με… και να σας
ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα εσάς για τη συνεχή συμπαράστασή
σας, την κυρία Καλογιάννη, που είναι απούσα, για το συντονισμό και τη
Διαχειριστική Αρχή για τη συνεχή της βοήθεια, για να ολοκληρωθούνε οι
Μελέτες

Σκοπιμότητος

για

τα

3

Ερευνητικά

Κέντρα

που

έχουμε

προγραμματίσει, που το ένα αναφέρεται στα αρωματικά και φαρμακευτικά
φυτά, το άλλο είναι στο Κέντρο Καινοτομίας Κρέατος και το τρίτο είναι στη
Γενετική Βελτίωση Ζώων.
Απ’ τη Διαχειριστική Αρχή θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διευθύντρια,
την κυρία Παπανικολάου, τον κύριο Μπαλτογιάννη, τον κύριο Γιαννώρο και
την κυρία Πενιά, η οποία μας ανέχεται και μας υπομένει, και φυσικά έχουμε
μια συνεχή βοήθεια και συνεργασία μαζί τους.
Επίσης θα ήθελα να τονίσω προς όλους σας ότι απ’ το ΠΣΕΚ κάναμε
τις προδιαγραφές για τις Μελέτες Σκοπιμότητος δύο άτομα, οι οποίοι είχαμε
την τεχνογνωσία και το επιστημονικό background για να τα στηρίξουμε. Κι ο
στόχος εδώ αναφέρεται στη Στρατηγική της Περιφέρειά μας, ώστε να
πρωτοτυπήσουμε σαν Περιφέρεια, με σκοπό να βγούμε στις αγορές με
εντελώς καινοτόμα προϊόντα, πρώτη απ’ όλες τις Περιφέρειες της χώρας και
συνάμα τα έργα αυτά τα περιφερειακά είναι έργα, τα οποία είναι μοναδικά,
τουλάχιστον για τα Βαλκάνια, να μην πω για την Ευρώπη, ιδιαίτερα το Κέντρο
Κρέατος, το οποίο αναφέρεται και στο κρέας των μικρών μηρυκαστικών, που
είναι το πιο νόστιμο κρέας που υπάρχει σ’ όλη την Ευρώπη το κρέας το δικό
μας, λόγω της βιοποικιλότητας της χλωρίδας που έχουμε.
Κύριε Γκόγκο, μιλήσαμε για τη βιωσιμότητα των Κέντρων, που εδώ θα
ήθελα να σας πω ότι απ’ την πρώτη στιγμή, που προτείναμε τη δημιουργία
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αυτών των Κέντρων στο ΠΣΕΚ, το πρώτο μέλημά μας ήταν η βιωσιμότητα
των Κέντρων. Δεν είναι δυνατόν, μετά το πέρας των Μελετών Σκοπιμότητος
να μην έχουμε και business plan για κάθε Κέντρο. Αν δεν υπάρχει business
plan, αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί.
Και, συνάμα, σκοπός των Ερευνητικών αυτών Κέντρων δεν είναι να
δημιουργήσουμε

εμείς

Πανεπιστημιακά

Ερευνητικά

Κέντρα,

αλλά

να

δημιουργήσουμε Περιφερειακά Ερευνητικά Κέντρα, κι απ’ την πρώτη στιγμή
αναφερθήκαμε στο εδώ πρέπει να ’ρθουνε οι μεγαλύτεροι Ερευνητικοί
Οργανισμοί της χώρας να δουλέψουν για την Περιφέρειά μας, μαζί με το
Πανεπιστήμιο που έχουμε, και με τα άλλα Πανεπιστήμια, αν θέλουν, της
χώρας, να συνδράμουν στα λειτουργικά έξοδα με Προγραμματικές Συμβάσεις
υποχρεωτικά, και εφόσον έχουμε τα business plan, έχουμε τις πρώτες μορφές
Προγραμματικών Συμβάσεων, θα έχουμε τις Μελέτες Σκοπιμότητος, οι οποίες
είναι άρτιες και είναι απόλυτα κοστολογημένες, τότε μπορούμε να ζητήσουμε
συγχρηματοδότηση από συγκεκριμένα Ιδρύματα ή Οργανισμούς της χώρας,
ώστε να συνδράμουν στην υλοποίηση, διότι τα χρήματα που εμείς έχουμε
προγραμματισμένα είναι 500.000 Ευρώ ανά Κέντρα και τα τελικά χρήματα για
τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά είναι στα 3,5 περίπου εκατομμύρια, για
το Κέντρο Κρέατος είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια Ευρώ, για το Κέντρο
Γενετικής Βελτίωσης Ζώων δεν το γνωρίζω. Επομένως χωρίς business plan,
δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε.
Φυσικά όλα αυτά βρίσκονται κάτω απ’ την καθοδήγηση του
Περιφερειάρχη μας και είναι θέματα πλέον πολιτικών αποφάσεων, πώς θα
προχωρήσουμε περαιτέρω.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ευχαριστούμε, κύριε Τάσσο. Κάποιος άλλος; Εσείς.
ΣΟΥΡΜΠΗΣ: Σούρμπης από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου
Εργασίας, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ευχαριστώ πολύ για την
πρόσκληση και συγχαίρω για την άρτια και πολύ καλή οργάνωση της
συνάντησής μας τόσο χθες, όσο και σήμερα.
Θα ήθελα να επικεντρώσω σε τρία βασικά, πρώτον σε ό,τι αφορά τις
Στέγες Υποστήριξης Διαβίωσης, που μιλήσαμε και χθες για κάποια
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προβλήματα που υπάρχουν, σας ενημερώνω ότι βρίσκεται υπό επεξεργασία
η Πρόσκληση σε συνεργασία με την Επιτελική μας Δομή και την ΕΥΣ ΕΚΤ,
υπάρχουνε κάποια διαχειριστικά προβλήματα, τα οποία θα προσπαθήσουμε
με την ΕΥΣ ΕΚΤ άμεσα, και ειδικά σε ό,τι αφορά το ΠΕΠ Ηπείρου, που έχει
ήδη μια Δομή και θέλετε να προχωρήσετε σε Πρόσκληση, να τα λύσουμε
άμεσα. Υπάρχουν κάποιες σημαντικές σκέψεις.
ΣΟΥΡΜΠΗΣ: Δεύτερο, σε ό,τι αφορά τα Κέντρα Στήριξης Οικογένειας και τα
Κέντρα Ολοκλήρωσης Φροντίδας Ηλικιωμένων θα πρέπει να κληθούν οι
Δήμοι να κάνουν αίτηση τροποποίηση των ενταγμένων Πράξεων, με βάση την
τελευταία τροποποίηση της ΚΥΑ Ίδρυσης και Λειτουργίας των Κέντρων
Κοινότητας σε ό,τι κυρίως αφορά στο νέο προσωπικό που θα προσληφθεί.
Τρίτο θέμα, στα θέματα της Ειδικής Γραμματείας Ρομά, όπως έχει
αναφερθεί, υπάρχει χαμηλή ανταπόκριση των Δήμων, αυτή τη στιγμή
μπορούν να προχωρήσουν οι εξής Δράσεις. Να προχωρήσει η Πρόσκληση
απ’ τα ΠΕΠ των Δράσεων Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης και της
επιδότησης ενοικίου, ώστε να κινητοποιηθούν οι Δήμοι. Δεύτερο, να
προχωρήσει το πλαίσιο επέκτασης των Κέντρων Κοινότητας, βάσει της νέας
ΚΥΑ, είτε η αύξηση του προσωπικού των υφιστάμενων Παραρτημάτων Ρομά,
ή είτε η ίδρυση νέων Παραρτημάτων στις περιοχές εκείνες που δεν έχουν,
αλλά κρίνεται απαραίτητο ότι πρέπει να αποκτήσουν.
Τέλος σε επίπεδο προετοιμασίας υπάρχουνε σκέψεις για νέα
Προγράμματα για τους Ρομά, που θα αξιοποιήσουν κονδύλια, τα οποία
περισσεύουν από τη μη έγκριση προβλεπόμενων Προγραμμάτων. Τέτοια νέα
Προγράμματα είναι, η προετοιμασία παιδιών Ρομά για συμμετοχή σε παιδικές
κατασκηνώσεις και η παρακολούθησή τους στη συνέχεια τόσο κατά την
περίοδο της παραμονής στην κατασκήνωση, όσο και στη διάρκεια του
επόμενου χρόνου από τη δημιουργία Δομών Δεσμών μεικτών πληθυσμών και
ανατροπή νοοτροπιών. Και δεύτερο νέο πρόγραμμα, που υπάρχουνε
σκέψεις, είναι η Δράση «Εργαστήρι μητέρας – παιδιού Ρομά», που θα
στοχεύει στην προετοιμασία των μικρών παιδιών Ρομά να ενταχθούν στην
υποχρεωτική Εκπαίδευση, δεδομένου ότι υπάρχει πρόβλημα στη συμμετοχή
των παιδιών Ρομά στους Δημοτικούς ή ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς,
ή την ένταξή τους στο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα των Voucher.
Ευχαριστώ πολύ.
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ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κι εμείς.
Κάποιος άλλος; Ο κύριος Κυπριανού απ’ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής.
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: Ευχαριστώ, Εύη.
Επειδή είμαι ο χειριστής του Προγράμματος ειδικά για την Ήπειρο, το
λέω κάθε φορά, θα το ξαναπώ, ότι έχουμε άριστη σχέση με τη Διαχειριστική
Αρχή, με την Εύη, τον Νίκο, τη Γιόλα, το Βασίλη, όλους, και επειδή έχω δει
πάρα πολλά Προγράμματα, το λέω κάθε φορά ότι είναι… αυτή η ομάδα είναι
τούρμπο, είναι φοβερή, «τραβάει».
Να αντιδράσω σε κάποια πράγματα λίγο πιο τεχνικά, πέρα απ’ αυτά
που είπε ο Χρήστος. Πρώτα σ’ αυτό που είπε ο κύριος Τάσσος, συμφωνούμε
απόλυτα εμείς. Εξάλλου θεωρούμε ότι η ύπαρξη του business plan και των
Προγραμματικών

Συμβάσεων

πρέπει

να

είναι

προώθηση

πριν

τη

συγχρηματοδότηση, και δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα προχωρήσουν τα
πράγματα όπως πρέπει.
Για το ΠΣΕΚ. Είναι και στα Πρακτικά της προηγούμενης Επιτροπής,
ζητήσαμε όσο το… κατά το δυνατόν να δημοσιοποιούνται οι αποφάσεις του
ΠΣΕΚ, αν όχι τα Πρακτικά, αν υπάρχει λόγος να μη δημοσιοποιούνται τα
Πρακτικά, τουλάχιστον οι αποφάσεις.
......................................... (Εκτός μικροφώνου)
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: Οι προτάσεις, ναι, είναι συμβουλευτικό σώμα, οπότε κάποιες
προτάσεις κάνει συγκεκριμένες. Εμείς θα θέλαμε να τις δούμε, ακόμη και τα
Πρακτικά, αν μπορούμε να τα έχουμε, εμείς στην Επιτροπή θα θέλαμε να τα
διαβάσουμε και γενικότερα να δημοσιεύονται. Νομίζω δεν υπάρχει λόγος να
μην έχουμε διαφάνεια εδώ. Λοιπόν αυτό ήταν το πρώτο θέμα.
Δεύτερο, για κάποια θέματα που αγγίξαμε στην τεχνική συνάντηση. Για
την ΓΒΑΑ Ιωαννίνων, Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, υπάρχει ένα
θέμα, μία αβεβαιότητα για κάποιους αρχαιολογικούς χώρους στο Κάστρο,
εμείς θα θέλαμε μια ενημέρωση γι’ αυτό, ένα χρονοδιάγραμμα για την
υλοποίηση, ποιος κάνει τι, έτσι ώστε να ξεκολλήσουμε. Το ίδιο και για το… το
ίδιο ζητάμε, χρονοδιάγραμμα και ενημέρωση, και για την Παράκαμψη
Νικόπολης για ΟΧΕ.
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Αυτά δεν είναι καινούργια θέματα που προκύπτουν τώρα, απλά είναι
μια καταγραφή, κάποια πράγματα που εμείς θα λύσουμε με τη Διαχειριστική
και τα αναφέρω.
Έχει προκύψει ένα θέμα για το φυσικό αέριο, μίλησε ο κύριος
Περιφερειάρχης ότι θέλουμε να κάνουμε κάποιες Δράσεις στις τέσσερις
πόλεις. Νομίζω το συντομότερο και μόλις ωριμάσει ο σχεδιασμός, θα ήταν
καλό

να

προχωρήσετε

σε

μια

ενημέρωση

και

στην Επιτροπή με

χρονοδιάγραμμα πάλι, για το τι σκοπεύετε να κάνετε για τις τέσσερις πόλεις,
έτσι ώστε να ’μαστε κι εμείς έτοιμοι, αν χρειαστεί μια τροποποίηση.
Λοιπόν τέταρτο θέμα για το «Epirus trail», επίσης θα θέλαμε μία
καταγραφή των δράσεων για τα μονοπάτια από τα Άγραφα μέχρι τον Γράμμο,
για να ξέρουμε πώς προχωράει. Είναι σημαντική η τυποποίηση κι εμείς
θέλουμε να σας βοηθήσουμε, να ξέρουμε και να σας βοηθήσουμε σ’ αυτή την
καλή προσπάθεια.
Ένα άλλο θέμα, μια πρόταση που θέλουμε να κάνουμε. Την επόμενη
φορά που θα έρθουμε εδώ στα Γιάννενα, αν συμφωνείτε κι εσείς, και επειδή η
«ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» είναι Φορέας Υλοποίησης για ΟΧΕ και για το μονοπάτι που
λέγαμε, εμείς θα θέλαμε να κάνουμε μια επίσκεψη και να μιλήσουμε με τα
στελέχη, να ενημερωθούμε, νομίζω ότι θα ’ταν καλό.
Ένα άλλο θέμα για την… που ακούσαμε τώρα στις παρουσιάσεις, η
χαμηλή ωρίμανση έργων. Αν καταλάβαμε σωστά, απ’ τα 1.800 έργα, οι
προτάσεις 21 αφορούν την Ήπειρο, οπότε αυτό μας ακούγεται λίγο χαμηλός
αριθμός, ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα που λέμε γενικότερα σ’ όλες τις
Περιφέρειες ότι η Ελλάδα έχει μια ιδιαιτερότητα, μεταφερόμενα έργα, είχε το
100% στην προηγούμενη περίοδο, είχε προκαταβολές ψηλότερες, οπότε ίσως
να έχουμε ένα πρόβλημα με την ωρίμανση έργων και την απορρόφηση προς
το τέλος του Προγράμματος, οπότε είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε.
......................................... (Εκτός μικροφώνου)
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: Και την προετοιμασία για την επόμενη περίοδο.
Αυτά, αυτά, δεν είναι κάτι… είναι μία έτσι καταγραφή από κάποια
θέματα που θα μας απασχολούν εμάς στην Επιτροπή και τη Διαχείριση τις
επόμενες βδομάδες, μήνες, χρόνο.
Ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Κι εμείς ευχαριστούμε.
Να σας ενημερώσω για την Παράκαμψη της Νικοπόλεως. Είναι στο
τελικό στάδιο, εγώ κάποια έργα που πρότειναν, που, παράδειγμα, δεν
απαντάει η Λευκάδα για μία μετατόπιση ενός κομματιού του δικτύου
ύδρευσης, θα το πω στους Εθνικούς Πόρους, δεν μπορώ να τους περιμένω
άλλο.
Επίσης κάναμε μια αναθεώρηση στον προϋπολογισμό αυτή την ώρα,
βάσει των τελικών εγκρίσεων που έχουμε πάρει όλες και είμαστε σ’ αυτό το
στάδιο. Έχουμε τελειώσει και το θέμα των απαλλοτριώσεων και θα υποβληθεί
μέχρι τις 15 Ιουλίου στη Διαχειριστική Αρχή προς έγκριση.
Άρα η Νικόπολη τελειώνει. Το θέμα αυτό που μας προβληματίζει και το
έθεσα, είναι ένας δρόμος που είναι κομμάτι της ένωσης της Ιόνιας Οδού με
την Πρέβεζα. Ένα κομμάτι είναι έτοιμο, λέει, το Υπουργείο, εμείς έχουμε 30
εκατομμύρια Ευρώ στη διάθεσή μας από τον κόμβο Καμπής μέχρι τη γέφυρα
Καλογήρου. Πήραν μια πρώτη απόφαση στο Υπουργείο ότι, επειδή αυτά είναι
στα έργα τα διευρωπαϊκά, να κάνουμε μια Προγραμματική Σύμβαση μαζί, τα
οποία εγκρίθηκαν, αλλά δεν έχει υπογραφεί ούτε η Προγραμματική Σύμβαση,
ούτε μας έχει παραδοθεί, αφού δεν έχει προγραμματιστεί… αφού δεν
υπογράφτηκε η Προγραμματική Σύμβαση, να πάρουμε τα τεύχη να δούμε τι
έχουν, τι δεν έχουν, πώς έχουν και λοιπά.
Στα θέματα που έχει ο Δήμος Ιωαννιτών πραγματικά το πρώτο έργο
που πέρασε τώρα είναι μία… ένα έργο που αφορά στο κέντρο της πόλης, το
παραδοσιακό κέντρο της πόλης, το ιστορικό κέντρο της πόλης και η άλλη
πρόταση που είχαν έναν περιφερειακό δρόμο, με παρέμβαση κάποιων έχει
πάει πίσω και του ιδίου του Υπουργού Περιβάλλοντος, τώρα λύθηκαν αυτά τα
θέματα, αλλά τώρα αλλάζουν οι Αρχές, οπότε πάει κι αυτό λίγο πιο πίσω.
Για τα έργα, που λέτε, που αφοράν τις Αρχαιότητες τις Υπηρεσίες, εγώ
βλέπω μια δυσλειτουργία μόνιμη, η οποία προέρχεται από το ίδιο το ισχύον
νομικό πλαίσιο. Δηλαδή κάνει μια Μελέτη ο Δήμος, πηγαίνει στο ΚΑΣ, μέχρι
να συνεννοηθούνε με τις Τοπικές Αρχαιότητες, περνάει ο καιρός, και μία μόνο
παρατήρηση μπορεί να φέρει την υπόθεση ένα, δύο χρόνια πίσω.
Άρα εκεί θέλει μια τροποποίηση, γιατί θα γίνει και Προγραμματική
Σύμβαση, που να λέει ότι οι μεγάλοι Δήμοι και οι Περιφέρειες έχουν το
δικαίωμα να εκτελούνε έργα συντήρησης χώρων, που έχουν ενδιαφέρον
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ιστορικό, χωρίς να θέλει προγραμματική σύμβαση και με τη συνεπίβλεψη των
Υπηρεσιών. Γιατί έτσι όπως γίνεται τελικά, δουλεύεις χωριστά, φτάνεις να το
υποβάλεις, και μετά ξεκινάς πάλι απ’ την αρχή. Εγώ είδα κάτι τέτοιες
δυσλειτουργίες στον Δήμο Ιωαννιτών με τις Κεντρικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Πολιτισμού, σ’ αυτό που ρωτήσατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Για τα μονοπάτια. Μέχρι τώρα έχουμε
κάνει χωρίς δαπάνες, παράδειγμα, τα 100 χιλιόμετρα που ήταν κομμάτι του
«Ursa trail» στο Μέτσοβο έχει πάρει και διεθνή αναγνώριση, έχουν έρθει απ’
τη Δανία η Πρόεδρος, αναγνώρισε. Στα πλαίσια αυτά με εθελοντικές ομάδες
συνεχίζουμε τα πάντα, έχουμε κάνει τις μελέτες, αλλά και ηλεκτρονικά να
φαίνεται η διαδρομή και τώρα είμαστε στη μελέτη κάποιων δύσβατων
περιοχών.
Δηλαδή παράδειγμα απ’ τη Βάλια Κάλντα στη Βοβούσα χρειάζεται μια
πεζογέφυρα.

Αυτή

τη

στιγμή

μελετάμε

αυτή

την

πεζογέφυρα,

να

αδειοδοτήσουμε την πεζογέφυρα, για να αποφύγουμε κάποια σημεία, τα
οποία είναι δύσκολα και επικίνδυνα στη διάβαση των πεζοπόρων τμημάτων.
Τέτοια θέματα έχουμε να λύσουμε και επίσης εκπονούμε τις Μελέτες
Συντήρησης κάποιων καταφυγίων, σύνδεση περιοχών με υπάρχουσες παλιές
κτηνοτροφικές μονάδες στα βουνά. Παράλληλα κάνουμε κι ένα άλλο δεύτερο
πρόγραμμα με εθνικούς πόρους, που αφορά τις εγκαταστάσεις των
μετακινούμενων κτηνοτρόφων πάνω στα βουνά με πρόχειρες εγκαταστάσεις.
Κι όταν πρόχειρες, εγκαταστάσεις οι οποίες δεν φέρουν φέροντα στοιχεία από
τσιμέντο ή από σίδερο, κι οι οποίες θα είναι αντοχής να μείνουν στα βουνά, κι
εκεί εντοπίσαμε το θέμα, παράδειγμα, του θέματος. Κι εκεί μελετάμε μαζί με το
Μεταπτυχιακό του Πολυτεχνείου που είναι στο Μέτσοβο φωτοβολταϊκά,
μετακινούμενα συστήματα, που θα έχουν αυτοί οι κτηνοτρόφοι στα βουνά, για
να μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις δουλειές. Όλα είναι θέμα δουλειάς.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, θέλω να σας πω ότι –θα σας δώσω το
λόγο τώρα– ότι γίνεται μεγάλος αγώνας απ’ όλες τις Υπηρεσίες και ήθελα να
τονίσω ότι αυτό που βλέπω εγώ στο θέμα της Καινοτομίας και των
επιχειρήσεων, που άρχισε με την Αγροδιατροφή κι έχουμε 46 προτάσεις
εγκεκριμένες και συνεχείς με μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τώρα έχουμε τη
«Νεοφυή Επιχειρηματικότητα», έχουμε το «e-επιχειρείν» και άλλα, βλέπω ότι
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οι Υπηρεσίες μας ανταποκρίνονται τα μέγιστα όχι μόνο στο να αξιολογήσουν
τις προτάσεις, αλλά να τις περπατήσουν κιόλας τις προτάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Γιατί παρατηρούμε μια δυσλειτουργία
τεράστια στον Αναπτυξιακό Νόμο, που αυτή τη στιγμή γίνεται κεντρικά μια
κλήρωση μέσω της ΜΟΔ για να ’ρθουνε να αξιολογήσουνε, όταν ζητάνε οι
επενδυτές την πρόταση, τι έχουν κάνει. Αρχίζει ο ένας, δεν μπορώ να έρθω,
παραιτείται, μέχρι να ξαναγίνει η κλήρωση, περνάνε 3, 4 μήνες. Κι δώσε και
πάρε, κι ο άλλος, ενώ έχει τελειώσει την επένδυση, κάνει 6-7 μήνες. Και μετά
άλλους 6-7 μήνες να δουλέψουν τα αποτελέσματα, κι αυτό φέρνει πολύ πίσω
τα πράγματα, ενώ παλιά που οριζόταν από την Ήπειρο τα στελέχη στον
Αναπτυξιακό Νόμο, σε μια βδομάδα είχαμε αποτελέσματα. Είναι πολύ
δύσκολο αυτό το πράγμα που γίνεται κι εμείς τα παρατηρούμε από κοντά,
γιατί μας ενδιαφέρει το αύριο του τόπου.
Δεν παρατηρούμε προβλήματα απ’ τον ΕΦΑΠΑΕ, που έχει στην Πάτρα
τη Δομή, που εξετάζει τα θέματα που έχει στην αρμοδιότητά του. Αλλά
κεντρικά από τον Αναπτυξιακό Νόμο υπάρχει τεράστια δυσλειτουργία. Δηλαδή
ο Οικονομολόγος μπορεί να βγει στην κλήρωση απ’ την Ξάνθη, ο Πολιτικός
απ’ την Πάτρα κι ο Μηχανολόγος απ’ τη Θεσσαλονίκη. Έλα, αυτούς να τους
συντονίσεις και να τους βάλεις να πάνε να εξετάσουν μια επένδυση. Είναι…
είναι άτοπο.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ο κύριος Λογοθέτης.
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Ευχαριστώ και πάλι.
Απλώς εγώ θα ήθελα, κύριε Περιφερειάρχα, να σας συγχαρώ για τον
σχεδιασμό σας. Εκείνο το οποίο θα θέλαμε να θίξουμε είναι ότι, πέρα από όλα
αυτά τα οποία έχετε σχεδιάσει για Επιχειρηματικότητα, για τοπικά προϊόντα,
ζωικά προϊόντα, νομίζω ότι πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι τη στιγμή αυτή η
Περιφέρεια Ηπείρου δεν είναι μία απομονωμένη περιοχή. Είναι μία
Περιφέρεια, η οποία έχει την Εγνατία Οδό, την Ιόνια Οδό και το λιμάνι
Ηγουμενίτσας. Και πέρα απ’ αυτά, τα οποία είναι μεγάλα τμήματα του
διευρωπαϊκού δικτύου κι είναι κομμάτι του άξονά μας, είναι ότι τη στιγμή αυτή
βρισκόμαστε και σε μία έγκριση απ’ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των χαρτών
Δυτικών Βαλκανίων. Επίσης υπάρχει ακόμα ένας διάδρομος, ο οποίος
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καταλήγει απ’ τη Σλοβενία στην Ήπειρο, είτε λέγεται Κακαβιά, είτε λέγεται
λιμάνι Ηγουμενίτσας.
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Άρα εδώ ερχόμαστε και βλέπουμε ότι η Περιφέρεια Ηπείρου
πια γίνεται ένα κεντρικό σημείο, ένας κόμβος. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το
λάβετε υπόψη σας πάρα πολύ σοβαρά, ώστε να μπορέσετε να αποκτήσετε, ή
να αποκτήσουμε, να το πούμε καλύτερα, γιατί όλοι «στην ίδια βάρκα» είμαστε,
μία μεγαλύτερη εξωστρέφεια και να δούμε τα Βαλκάνια πια σαν μία περιοχή
δικιά μας, που θα μπορούσαμε να κάνουμε τις εξαγωγές μας των προϊόντων.
Εδώ θα μας βοηθήσει πάρα πολύ ο Μηχανισμός «Συνδέοντας την
Ευρώπη», ήδη έχουμε ένα έργο το Adri-Up, το οποίο είναι σε φάση
υλοποίηση, και επίσης στο CEF II, θα έχουμε πολύ περισσότερους πόρους σε
ό,τι αφορά το Ταμείο Συνοχής.
Εμείς απ’ την πλευρά μας σαν Υπουργείο, επειδή είμαστε μέλη της
Συντονιστικής Επιτροπής του CEF, σας έχουμε δώσει τη δυνατότητα, στη
Διαχειριστική Αρχή να υποβάλει προτάσεις κι είναι κάτι στο οποίο θα θέλαμε
να συνεργαστούμε, για να δούμε προτάσεις προς την πλευρά αυτή.
Πέρα απ’ αυτά, θέλουμε να αναφερθούμε πάλι λίγο στο κλείσιμο και
στη νέα προγραμματική.
Απ’ την κυρία Παπαγεωργίου τι ακούσαμε; Ακούσαμε ότι έχουμε
παραπάνω χρήματα στη νέα προγραμματική. Ερχόμαστε σ’ ένα κομβικό
σημείο, το 2023. Πρέπει να κλείσουμε το τρέχον ΕΣΠΑ και πρέπει να
καλύψουμε το «ν+2» του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο.
Δηλαδή ερχόμαστε να καλύψουμε και να… να καλύψουμε πολύ μεγαλύτερες
απαιτήσεις σε σχέση με το ’07 – ’13, ή το με το ’14 – ’20.
Εδώ αναφέρει κι ο κύριος Γκόγκος, αναφέρει κι ο κύριος Κυπριανού, οι
συμβάσεις μας πρέπει να φτάσουν στο 120%, και για να φτάσουν οι
συμβάσεις στο 120%, λαμβανομένης υπόψη της αστοχίας και των Κρατικών
Ενισχύσεων, αλλά και των μεγάλων εκπτώσεων, θα πρέπει οι εντάξεις να
ξεπεράσουν το 140 με 150.
Απ’ τη μεριά τη δικιά μας σαν Υπουργείο μπορούμε να σας δώσουμε
υπερδέσμευση στοχευμένη για όπου θέλετε, προκειμένου να καταστεί δυνατό
η ένταξη, να ξεπεράσουμε δηλαδή την απαίτηση του Νόμου του 120%, άρα
είναι ένα εργαλείο, το οποίο θα θέλαμε να το εκμεταλλευτείτε, να το δείτε και
να μας κάνετε προτάσεις, να μπορέσουμε πραγματικά να εντάξουμε
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περισσότερα έργα και να ’χουμε εκείνον τον κουβά τον απαραίτητο,
προκειμένου

να

μπορέσουμε

να

καλύψουμε

αστοχίες

υλοποίησης.

Παράλληλα ο κύριος Κυπριανού αναφέρθηκε για τα έργα τα phasing, σίγουρα
θα έχουμε έργα, τα οποία δε θα κλείσουμε, άρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να
το λάβουμε υπόψη μας, και σίγουρα θα πρέπει να ’ναι κάποια απ’ τα έργα
αυτά, εφόσον έχουμε τους διαθέσιμους πόρους, να τους μεταφέρουμε στη νέα
προγραμματική σα νέα έργα.
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ:

Οι

Μελέτες

Ωρίμανσης,

που

αναφέρθηκε

η

κυρία

Μπουτσιούκου, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, το οποίο και αυτό θα
πρέπει να το δούμε, άρα πρέπει να στραφούμε πραγματικά στην επιτάχυνση
της υλοποίησης και κυρίως στη συμβασιοποίηση, να ξεπεράσουμε το 100%,
να πάμε σε ασφαλή κλεισίματα των Προγραμμάτων.
Τώρα σε Κρατικές Ενισχύσεις πραγματικά η προσπάθειά σας είναι
πάρα πολύ μεγάλη, νομίζω ότι είσαστε απ’ τις κορυφαίες Περιφέρειες στο
θέμα της διαχείρισης πόρων Κρατικών Ενισχύσεων. Ο κύριος Γκόγκος
αναφέρθηκε και επίσης σε άλλα Προγράμματα, τα οποία έχουνε διαχείριση
απ’ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κι είναι το Πρόγραμμα HORIZON, άρα και από
κει μπορείτε να δείτε, ή να δούμε ευκαιρίες συγχρηματοδότησης κάποιων
έργων ή κάποιων προτάσεων, πρέπει κι αυτό να το βάλουμε κάτω απ’ τον ίδιο
κουβά και φυσικά εμείς θα είμαστε αρωγοί στην όποια προσπάθεια, είτε
λέγεται ΕΣΠΑ, είτε λέγεται CEF να βοηθήσουμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Κι εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Θέλω να πω το εξής. Παράδειγμα είπαμε για τη σύνδεση με τα Δυτικά
Βαλκάνια. Οι δύο άξονες που συνδέουν είτε από την Ηγουμενίτσα, είτε απ’
την Κακαβιά είναι και οι δυο χαρακτηρισμένοι διευρωπαϊκοί. Αυτά τα χειρίζεται
κεντρικά το Υπουργείο Υποδομών, και εκεί υπάρχει ένα θέμα, πρέπει να
δούμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή ζητήσαμε ένα κομμάτι απ’ όλα τα έργα,
υπάρχουν κι άλλες κάποιες Μελέτες έτοιμες που έχουνε γίνει, πρέπει να
δούμε τι θα γίνει. Εγώ θεωρώ ότι, αν το Υπουργείο κάνει Προγραμματικές
Συμβάσεις με εμάς, θα φύγουν πιο εύκολα τα έργα, θα μπορέσουν να
υλοποιηθούνε.
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Το δεύτερο, που θέλω να σας πω, είναι ότι οι φορείς οι άλλοι, που
πρέπει να έχουνε προτάσεις, οι Δήμοι είχαν υστέρηση στα οικονομικά τους και
δεν έχουνε ωριμάσει πάρα πολλές προτάσεις, είναι ένα θέμα. Δηλαδή στους
Βιολογικούς Καθαρισμούς, είτε στα απορρίμματα, εμείς, αν περιμέναμε τους
Δήμους, η Ήπειρος δε θα είχε κάνει αυτά τα πράγματα, που κάνει σήμερα. Οι
Δήμοι δε συμμετείχανε σ’ αυτά τα έργα, είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, κι εγώ
δε βλέπω αυτή τη στιγμή να υπάρχει ετοιμασία, μας έφεραν κάποιες
προτάσεις, εμείς τις έχουμε στείλει στην κυρία Μπουτσιούκου και λοιπά, τα
δικά μας τα προωθούμε, των Δήμων ή … δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς
βαδίζουν. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό.
Δεύτερο, δεν ξέρουμε τι χρήματα θα είναι για Υποδομές, για να ρίξουμε
και το ανάλογο βάρος στο ’23 – ’27.
Και κάναμε μια συζήτηση με τη ΔΕΠΑ την προηγούμενη Παρασκευή,
που ήταν στα Γιάννενα, είχαμε μάσει τα ηλεκτροβόρα φορτία της Ηπείρου, και
κάναμε μια συζήτηση πώς, αφού είμαστε έξω από το πέρασμα του αγωγού
του ΤΑΠ από δω, τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που έγινε ήταν, το Αστικό
ΚΤΕΛ σηκώθηκε και συμφώνησε, βοηθήθηκε αρκετά και από μας, και έφτιαξε
ένα πρατήριο φυσικού αερίου, το οποίο το ονομάζει «ΦΥΣΙΚΟΝ». Αυτό θα
δώσει τη δυνατότητα και σ’ άλλα οχήματα να κινούνται προς αυτή την
κατεύθυνση.
Αλλά δε βλέπω μέχρι στιγμής να σκέφτονται, πώς θα λύσουμε το θέμα.
Μιλήσαμε γρηγορότερα, έχουν γίνει προτάσεις να έρχεται, παράδειγμα, με
ειδικά καράβια, ας πούμε, τα οποία θα δίνουν… θα γίνει μια γραμμή και
λοιπά, αλλά όλα αυτά ακόμα είναι στο θεωρητικό, δεν είναι στο πρακτικό.
Ζητούνται, όπως μου είπανε, 5 στρέμματα χώρος δημόσιος κοντά
στους αστικούς ιστούς, για να μπορέσουν να γίνουν κάποιες εγκαταστάσεις,
αλλά θέλει πιο δυνατά και από τη ΔΕΠΑ. Να γίνουν κάποιες συζητήσεις πιο
σοβαρές, για να έχουμε αποτελέσματα.
ΜΥΛΩΝΑΣ: Λέγομαι Μυλωνάς Γιάννης, είμαι ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού.
Να αναφερθώ πολύ σύντομα για τα ΒΑΑ, γιατί είχα μια ενημέρωση
χθες απ’ τον Προϊστάμενο της Εφορίας Αρχαιοτήτων των Ιωαννίνων. Για τα
τέσσερα αυτά έργα, που θέλουμε να κάνουμε, θα προωθηθεί άμεσα η
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Προγραμματική Σύμβαση, θα συνεργαστούμε με την Εφορία Αρχαιοτήτων να
προωθηθεί η Προγραμματική Σύμβαση στο Υπουργείο Πολιτισμού, έτσι ώστε
ο Δήμος Ιωαννιτών, ο νέος Δήμαρχος, να υλοποιήσει τα έργα αυτά, που
είπατε, κύριε Περιφερειάρχα, υπό την επίβλεψη της τοπικής εδώ Εφορίας
Αρχαιοτήτων…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Τη συνεπίβλεψη.
ΜΥΛΩΝΑΣ: Τη συνεπίβλεψη. Γιατί πραγματικά ο Νόμος ο Αρχαιολογικός ο
3028 είναι πολύ αυστηρός ως προς τις επεμβάσεις σε κηρυγμένους
αρχαιολογικούς χώρους μνημεία, και βέβαια, όπως είπατε, οι Μελέτες που
μπορεί να γίνουνε κι από τρίτους εκτός του Υπουργείου Πολιτισμού, για
οποιεσδήποτε επεμβάσεις σε τέτοιους χώρους, πάνε σίγουρα στο ΚΑΣ για
έγκριση, το ΚΑΣ συνεδριάζει κάθε βδομάδα και ξεκινάει η συνεδρίασή του απ’
το απόγευμα και τελειώνει πολύ αργά μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή γρήγορα
προωθούνται τα θέματα των μελετών και των επεμβάσεων, οπότε πιστεύω ότι
θα έχουμε πολύ σύντομα την Προγραμματική Σύμβαση του Υπουργείου
Πολιτισμού, τώρα βέβαια ενόψει των Εκλογών, ε, με την… θα δούμε πότε θα
γίνει, πότε θα υπογραφεί, για να μπορέσουν να υλοποιηθούν άμεσα τα έργα.
Δηλαδή έχουν γίνει και σ’ άλλες περιπτώσεις οι Προγραμματικές
Συμβάσεις κι έχουν υλοποιηθεί τα έργα, με τη συνεπίβλεψη, όπως είπατε, των
Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.
Αυτά.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ναι, ναι.
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, λέγομαι Βικτωρία Σωτηριάδου, είμαι από
την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.
Κατ’ αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Διαχειριστική
Αρχή και την Περιφέρεια για την άψογη οργάνωση και την άριστη φιλοξενία
και χθες, και σήμερα.
Θα ήθελα να αναφερθώ πάρα πολύ σύντομα στην ενδυνάμωση της
συνεργασίας μας μεταξύ Υπουργείου και Περιφέρειας, και Διαχειριστικής
Αρχής για την επίλυση προβλημάτων και για την επιτάχυνση, όσο γίνεται
περισσότερο, ορισμένων θεμάτων, τα οποία ήδη συζήτησα και με τις
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Υπηρεσίες σας. Αυτό που είπατε και πριν, για την παράκαμψη της
Φιλιππιάδας και για το γεφύρι Πλάκας – Πράμαντα, για τα οποία σύντομα θα
έχετε και μία ενημέρωση από μας, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, μέσα
στο πλαίσιο βέβαια ότι τώρα γίνονται Εκλογές και εν αναμονή του
καραβοκύρη, που είπατε κι εσείς, κύριε Περιφερειάρχα, πιο πριν.
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ: Επίσης σύντομα να πω ότι το Υπουργείο μας έχει
ολοκληρώσει το Master Plan, το εθνικό Σχέδιο, Στρατηγικό Σχέδιο
Μεταφορών, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή που το ετοίμασε και με
άξονα… μάλλον τελική ημερομηνία το 2037 και ενδιάμεση το ’27, θέτει την
ανάπτυξη των υποδομών στη χώρα.
Συμπληρωματικό ως προς αυτό για το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα
είναι το ΣΠΕΜ, το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών, το οποίο
μόλις αναθεωρήθηκε και στο οποίο έχουμε εντάξει όλες τις προτάσεις των
Περιφερειών, που έχουν έρθει στο Υπουργείο. Επομένως ό,τι προτάσεις
έγιναν από την Περιφέρεια και τη Διαχειριστική Αρχή εντάσσονται μέσα σ’
αυτό.
Και τέλος ήθελα να αναφερθώ σε κάτι, το οποίο είναι, κατά την άποψή
μας, πολύ σημαντικό, που είναι τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
Έχει βγει ένας νέος Νόμος, υπάρχει μία ΚΥΑ, η οποία είναι σε φάση που
μαζεύει υπογραφές. Όπως αναφέρθηκε κι απ’ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα
πρέπει τα έργα, τα οποία θα είναι για την επόμενη προγραμματική περίοδο,
να εντάσσονται σ’ ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
Κατ’ αρχήν στην προηγούμενη φάση μέχρι τώρα ήταν οι Δήμοι, οι
οποίοι ήταν κυρίως υπεύθυνοι, το σχήμα αυτό δεν προχωράει όχι μόνο στην
Ελλάδα, αλλά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, άρα λοιπόν η
αντιμετώπιση τώρα είναι του αστικού κόμβου. Δηλαδή ότι υπάρχει ένας
αστικός κόμβος, όπου είναι περισσότεροι Δήμοι του ενός, σε πολλές
περιπτώσεις, όπως στη Γαλλία, εμπλέκεται άμεσα και η Περιφέρεια και το
Κεντρικό Υπουργείο στο σχεδιασμό, και ο στόχος με βάση λοιπόν τη
συνδεσιμότητα, την Connectivity, και με τα διευρωπαϊκά δίκτυα και λοιπά,
γίνεται μία προσέγγιση ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού με όραμα.
Και άρα λοιπόν πλέον το καλό είναι με τα ΣΒΑΚ, μ’ αυτή τη νέα
προσέγγιση, να μην έχουν μόνο έργα πλακοστρώσεων, σε στυλ κάνουμε
πεζόδρομους και κάνουμε ποδηλατόδρομους, αλλά να δούνε την ανάπτυξη
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την αστική σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο, πώς συνδέεται με τα Logistics, πώς ας
πούμε συνδέεται με τα αεροδρόμια, με τα λιμάνια, με τους υπόλοιπους
δρόμους και λοιπά, και άρα ένα όραμα ότι, τι θέλουμε παραδείγματος χάρη να
είναι στα Γιάννενα σε…; Το 2030 δεν είναι μακριά, είναι σε 10 χρόνια, πώς θα
είναι, ας πούμε; Θα ’χουν αυτόνομα αυτοκίνητα; Θα ’χουν ηλεκτρικά
ποδήλατα; Θα ’χουνε δίκτυο, όπου η μετακίνηση είναι υπηρεσία, η
Κινητικότητα είναι υπηρεσία και όχι υποδομές μόνο. Επομένως μέσα σ’ αυτό
το πλαίσιο θα έχουμε μια πιο στενή συνεργασία από δω και πέρα.
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για την άψογη
οργάνωση και την καλή εκτέλεση του Προγράμματος. Ευχαριστώ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Είναι κάποιος άλλος, που θα ήθελε να πάρει τον λόγο;
ΣΥΡΡΟΣ: Καλησπέρα, Γιάννης Σύρρος, από τον ΣΕΠΕ, τον Σύνδεσμο
Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας. Θα ήθελα κι εγώ να
σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και να ευχαριστήσω επίσης για την άμεση
συνεργασία που είχαμε για το κομμάτι των Κρατικών Ενισχύσεων και των
Δράσεων, που σχεδιάσαμε από κοινού με την Περιφέρειά σας.
Επίσης αυτή τη στιγμή είναι κάποια πράγματα, που πρέπει να δούμε
σε συνέχεια με το κομμάτι της κατάρτισης, που είναι σε εξέλιξη, επίσης ο
ΣΕΠΕ είναι στη διάθεσή σας για τον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που
’χουν βάση κατάρτιση είτε για ανέργους, είτε για εργαζόμενους.
Σας έχουμε στείλει και τον απολογισμό της Δράσης, που υλοποίησε ο
ΣΕΠΕ πρόσφατα, που αφορούσε 3.000 ανέργους σε όλη την Ελλάδα και στη
δικιά σας Περιφέρεια με ιδιαίτερη επιτυχία. Απλά ενδεικτικά αναφέρω για την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ήταν ένα πρόγραμμα κατάρτισης 3.000 ανέργων σ’
όλη την Ελλάδα, υλοποιήσαμε, πιάσαμε τον στόχο μας με 2.990 άτομα ηλικίας
18 έως 24 ετών. Απ’ αυτά πιστοποιήθηκε το 61% των ωφελουμένων και
βρήκε δουλειά το 22%, ένα ποσοστό που θεωρήθηκε και από την αντίστοιχη
Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ιδιαίτερα υψηλό.
Απλά μια και συζητήσαμε και για την επόμενη προγραμματική περίοδο,
έχουμε κάνει και κάποιες συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα
υπόλοιπα Περιφερειακά Προγράμματα, με δεδομένο ότι ουσιαστικά οι πόροι
για RIS, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για Τεχνολογίες Πληροφορικής και
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Επικοινωνιών θα ανέλθουν περίπου στο πενταπλάσιο ποσό σε σχέση με την
προγραμματική περίοδο στην οποία βρισκόμαστε, θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη έμφαση, πώς θα στηριχθεί η κάθε Δομή στην κάθε Περιφέρεια, ώστε
να

μπορέσει

να

ανταπεξέλθει

και

να

έχουμε

όντως

ουσιαστικό

μετασχηματισμό σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας απ’ τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, απ’ τις λειτουργίες του Κράτους, απ’ το πώς θα μπορέσουμε να
βοηθήσουμε τους καταναλωτές να απολάβουν νέες υπηρεσίες προς αυτή την
κατεύθυνση.
ΣΥΡΡΟΣ: Που σημαίνει ότι σε επόμενο στάδιο θα περιμένουμε κι από τη δικιά
σας Περιφέρεια, όπως και από κάποιες άλλες να δούμε κάποια εξειδικευμένα
workshops με τη δικιά μας συμβολή, αν το επιθυμείτε βεβαίως, ώστε να σας
παρουσιάσουμε λύσεις, εφαρμογές και υπηρεσίες, όπου πραγματικά θα
μπορέσουν να βοηθήσουν είτε τη βιομηχανία στην Ήπειρο, ώστε να έλθει στη
2η Βιομηχανική Επανάσταση, είτε να δούμε πόσο θα βοηθήσουμε τους
Δήμους και τους νεοεκλεγέντες, που έχει αυξηθεί αρκετά ο αριθμός των νέων
Δημάρχων,

που

έχουν

εισέλθει

πλέον

στην

ανάγκη

της

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης για δράσεις «Smart Cities» και οτιδήποτε άλλο.
Οπότε για μια φορά ακόμα επισημαίνουμε την καλή συνεργασία που
έχουμε και είμαστε στη διάθεσή σας για τη βοήθεια προς την Περιφέρεια.
Ευχαριστώ.
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Στην τοποθέτησή μου δε θέλω να πω πολλά πράγματα,
πώς πάει συνολικά το Πρόγραμμα στη RIS, στις ΓΕΓΕΤ και των Περιφερειών,
δεν έχουμε άλλωστε και όλη την πληροφόρηση, εκείνο όμως που θέλω να
συνεισφέρω στη συζήτηση η οποία… και να πω στη συζήτηση τη σημερινή
είναι σε σχέση με τα Εργαστήρια και την κριτική έτσι λίγο των πραγμάτων της
RIS σας, η οποία κατά την άποψή μου έχει εξελιχθεί πάρα πολύ καλά. Νομίζω
ότι είναι απ’ τις λίγες Περιφέρειες που έχει πραγματικά προχωρήσει έτσι η RIS
στις Περιφέρειες και θεωρώ ότι θα φέρει και αποτελέσματα.
Εκείνο όμως το οποίο θέλω να σας πω είναι η επιτυχία των… να
καταθέσω προσωπικές λίγο απόψεις για την επιτυχία των Εργαστηρίων στην
ανάπτυξη της Περιφέρειας.
Πριν από ένα χρόνο με κάλεσαν στο Γεωπονικό για μία παρουσίαση
του Προγράμματος, το πώς έχει πάει το Πρόγραμμα της Αυστραλίας σε σχέση
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με το αμπέλι. Εκεί μας παρουσίασαν, ένας άνθρωπος από το Ινστιτούτο
Αμπέλου της Αυστραλίας, μας παρουσίασε πώς ξεκίνησε απ’ τη δεκαετία του
’50. Όταν ξεκίνησε, πέραν των αναπτυξιακών κινήτρων τα οποία έθεσαν, το
πρώτο ήταν ένα Ερευνητικό Κέντρο. Παράλληλα δηλαδή με τα αναπτυξιακά
κίνητρα δημιούργησαν ένα Ερευνητικό Κέντρο, με αρχικές βοήθειες από
Γάλλους Συμβούλους, με αρχικές βοήθειες από διάφορους ανθρώπους ανά
τον κόσμο, που στη συνέχεια εξελίχτηκε φυσικά σε μία υπόθεση δική τους
αυστηρά και εξελισσόταν αναλόγως με το πώς τα πράγματα πήγαν, πού
πήγαιναν, δημιουργούσαν τις προτεραιότητες.
Τι θέλω να πω μ’ αυτό. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό,
θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το ότι στήνετε αυτά τα Εργαστήρια και σε δύο
τομείς, που στην Ελλάδα είναι κατακερματισμένη η έρευνα. Επειδή έχω
ασχοληθεί ειδικά πάρα πολύ και με τα θέματα της κτηνοτροφίας, και με τα
θέματα

των

αρωματικών

αποσπασματική

έρευνα,

φυτών,
δεν

πολλά

υπάρχουν

Εργαστήρια
αφιερωμένα

στην

Ελλάδα,

εργαστήρια

με

συστηματικότητα, που να αντιμετωπίζουνε τα θέματα αυτά, συνεπώς είναι και
μία ευκαιρία να στηθεί κάτι πολύ σημαντικό, που θα έχει ευρύτερη, θα έλεγα
εγώ, αξία και για τη χώρα. Δε μιλώ διαπεριφερειακά, είναι σίγουρο το
διαπεριφερειακά και ειδικά γύρω από την Ήπειρο.
Τι όμως σημεία, κατά την άποψή μου, πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα.
Το πρώτο έχει να κάνει με το, πώς αυτός ο φορέας θα στηθεί, ποιοι άνθρωποι
θα τον απαρτίζουν, πώς θα συνδεθεί η παραγωγή με τον ερευνητικό χώρο,
μέσα από ποιες διαδικασίες, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι όλα λυμένα σε
θεσμικό επίπεδο, άρα οι Μελέτες σας θα πρέπει να δούνε αρκετά πράγματα
και σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο, μήπως χρειάζονται κάποιες
συμπληρώσεις στο θεσμικό πλαίσιο, εκεί δηλαδή που έρχεται να συναντήσει ο
παραγωγικός χώρος τον ερευνητικό χώρο.
Το δεύτερο πράγμα, το οποίο θέλω να πω, είναι το management,
δηλαδή το management της υλοποίησης πλέον του έργου, οι άνθρωποι, η
κρίσιμη μάζα των ανθρώπων που θα απαρτίσει για να προχωρήσει αυτή την
ιστορία. Στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε σ’ αυτό το σημείο… υπάρχουνε,
«μπάζουμε» –δηλαδή να μην το πω, χρησιμοποιώ λαϊκή έκφραση, να μη
γραφεί στα Πρακτικά– στηριζόμαστε σε ανθρώπους, συνεπώς, κύριε
Περιφερειάρχα, οι άνθρωποι που θα επανδρώσουν και θα κινητοποιήσουν
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αυτή τη δραστηριότητα πρέπει από τα πριν να τυγχάνουν, να έχουν δηλαδή
χαρακτήρα όπου αντιμετωπίζουν, μπορούν να συντονίσουν και την έρευνα και
την παραγωγή.
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Άρα λοιπόν το δεύτερο σημείο για μένα είναι το
management, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Το τρίτο είναι το business plan, με ό,τι είπατε και δε θέλω να
προσθέσω τίποτα άλλο.
Μπορεί το εγχείρημα να πετύχει, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος ότι μπορεί
το εγχείρημα να πετύχει και να σας δώσει πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία.
Ειδικά δε, σας είπα για τα αρωματικά, στο κρέας ακόμα είναι πιο πίσω η
έρευνα στην Ελλάδα. Λοιπόν είναι μια ευκαιρία, κατά την άποψή μου, αυτή
εδώ να στηθεί ένα πραγματικό σοβαρό Κέντρο, υπάρχουνε άνθρωποι, εγώ
έτσι παρακολουθώ, σε όση πληροφόρηση μπορώ να έχω γύρω απ’ αυτό, ότι
υπάρχει ενδιαφέρον κι αυτό το ενδιαφέρον πρέπει να μετουσιωθεί σ’ αυτή τη
σύζευξη, δηλαδή ο παραγωγικός χώρος πώς θα το αγκαλιάσει.
Και υπάρχουν και εργαλεία ευρωπαϊκά, δεν πρέπει να το δείτε μόνο με
τα εργαλεία τα χρηματοδοτικά τα τοπικά, της χώρας. Υπάρχουν τρομερά
εργαλεία χρηματοδοτικά στην Ευρώπη, στα οποία μπορείτε να συμμετέχετε.
Και συνεπώς, γι’ αυτό είπα management, οι άνθρωποι, που θα διαχειριστούν
όλη αυτή την ιστορία, να έχουνε εξωστρέφεια, να είναι άνθρωποι που
μπορούνε να δούνε τι συμβαίνει στο εξωτερικό, τόσο στην Ευρώπη, όσο και
στον υπόλοιπο κόσμο.
Ένα τέτοιο εγχείρημα, στημένο σωστά, μόνο επιτυχία μπορεί να φέρει.
Εγώ αυτό ήθελα να σας καταθέσω και να σας πω ότι ποτέ η προστιθέμενη
αξία δεν μπορεί να προσεγγιστεί χωρίς την Έρευνα και την Καινοτομία, κι
αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση και για την Ευρώπη συνολικά.
Δε θα ’θελα να πω κάτι άλλο, αυτή ήταν η… ευχαριστώ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εάν δεν είναι κάποιος άλλος, που θέλει να πάρει τον
λόγο, κύριε Γκόγκο.
ΓΚΟΓΚΟΣ: Μια μικρή έτσι παρέμβαση. Νομίζω ότι, επειδή σας είπα και στην
αρχή, έχω αρμοδιότητα να πηγαίνω σε πολλά Περιφερειακά Προγράμματα, σε
πολλές Περιφέρειες, πρέπει να πούμε ότι και στην τεχνική εχθές και σήμερα
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εδώ έχει γίνει μία πάρα πολύ καλή συζήτηση. Οι άνθρωποι εδώ ήρθανε με
προτάσεις, με ιδέες, με σκέψεις.
ΓΚΟΓΚΟΣ: Μία μικρή λεπτομέρεια, θεωρούμε ότι μάλλον πρέπει κάπως να
τις αποτυπώσουμε στα Πρακτικά, εσείς θα το δείτε πώς θα γίνει αυτό, γιατί
είναι καλό, κάπου αυτές οι σκέψεις, που όλοι συμμετείχαν γύρω απ’ το
τραπέζι, να αποτυπωθούν. Θα είναι δηλαδή κρίμα, «είπον, είδον και
απήλθον». Κάπου πρέπει να βρούμε ένα τρόπο –έτσι;– εσείς αποφασίστε το,
αν θέλετε κάποια βοήθεια γι’ αυτά που εμείς καταθέσαμε, μπορούμε να
επικοινωνήσουμε και με e-mail μαζί σας, το ίδιο μπορούν να κάνουν κι οι
άλλοι συμμετέχοντες για την παρέμβασή τους και την πρότασή τους, αλλά
νομίζω ότι είναι χρήσιμο.
Ευχαριστούμε.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Πριν φύγουμε απ’ αυτή την αίθουσα για να συνεχίσουμε
την επίσκεψη, να διαβάσω εν τάχει την απόφαση, την οποία εγκρίνουμε σαν
μέλη.
Η απόφαση θα γράφει την ατζέντα, μην τη διαβάσω τώρα, είναι
ακριβώς όπως την έχουμε, ότι εγκρίθηκαν τα Πρακτικά της 4 ης, ότι
ενημερώθηκε η Επιτροπή απ’ τη Διαχειριστική Αρχή για την πορεία
υλοποίησης του Επιχειρησιακού, καθώς και για την κατάρτιση της ετήσιας
Έκθεσης.
Σημειώνω ότι χρειάζεται την έγκριση της Επιτροπής και το γράφουμε
για την εξειδίκευση και μεθοδολογία, και διαβάζω ακριβώς αυτή την
παράγραφο: Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος
παρουσίασε τις Δράσεις που προτείνονται προς εξειδίκευση και τα κριτήρια
επιλογής των Πράξεων. Η Επιτροπή Παρακολούθησης, μετά την εισήγηση του
Προέδρου της, ενέκρινε ομόφωνα το περιεχόμενο των κειμένων, «Εξειδίκευση
εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος», καθώς και «Μεθοδολογία και
κριτήρια επιλογής Πράξεων Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ ’14 –
’20».
Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι, που έχουμε την έγκριση, από κει και
πέρα αναφέρονται οι παρεμβάσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού σύμφωνα
με την ημερήσια ατζέντα οι τίτλοι τους και ο κατάλογος των συμμετεχόντων.
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Εάν λοιπόν συμφωνείτε σ’ αυτό και εγκρίνετε και την απόφαση, θα την
ανα… Ναι;
ΓΚΟΓΚΟΣ: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν έχουμε κάποιο με την απόφαση αυτή,
αλλά πώς θα χειριστούμε το θέμα, που σας είπα μόλις πριν;
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Πρέπει να σημειώσουμε δηλαδή στην απόφαση…;
ΓΚΟΓΚΟΣ: Όχι, δεν ξέρω, εσείς αποφασίστε, αλλά εδώ ειπώθηκαν μία σειρά
από πολύ χρήσιμα πράγματα, πώς θα αποτυπωθούν σαν memory της
σημερινής συνάντησης;
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Στα Πρακτικά, στα Πρακτικά.
ΓΚΟΓΚΟΣ: Ωραία, α, εντάξει, αυτό…
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Απλώς είναι η απόφαση – συμπεράσματα αυτό.
ΓΚΟΓΚΟΣ: Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι, αυτό ήθελα να καταλάβω, αυτό ήθελα
να καταλάβω.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ναι, ναι, ναι, ναι.
ΓΚΟΓΚΟΣ: Στα Πρακτικά, ωραία, ωραία.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Λοιπόν άρα ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ από την
πλευρά μου όλους εσάς πρώτον για τα καλά σας λόγια, που είπατε για την
Υπηρεσία, αρχής γενομένης απ’ τον Περιφερειάρχη και όλους εσάς. Επίσης
για τη συνεργασία που έχουμε με όλες τις Υπηρεσίες, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και Εθνικές Αρχές, και να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, γιατί νομίζω, τους
δικούς μου, γιατί όλα αυτά, τα οποία ακούσατε, τα κάνουμε όλοι μαζί, άρα
οφείλω και δημόσια να τους ευχαριστήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Εγώ ως Περιφερειάρχης σας ευχαριστώ
πάρα πολύ. Μια κουβέντα θέλω να πω μόνο ότι έχουμε πολλή δουλειά.
Εντάξει, τίποτα άλλο, ευχαριστώ.
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ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Άρα κατεβαίνουμε προς την είσοδο της Περιφέρειας, όπου
υπάρχει ένα λεωφορείο, για να πάμε να επισκεφτούμε τον αρχαιολογικό
χώρο.

– Λύεται η συνεδρίαση –
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