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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ : ……..παρόλα θέλω να ευχαριστήσω τον Γενικό 

Γραμματέα τον κύριο Χαρίτση. Είναι μεγάλη τιμή για μας που βρίσκεται σήμερα εδώ 

στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης της Νέας Προγραμματικής Περιόδου. Και αυτό 

αγαπητά φίλοι και μέλη σε μια κρίσιμη συγκυρία για την χώρα μας και για την 

κοινωνία μας. Να πω πριν ξεκινήσω ότι έχουμε απαρτία και μας διευκολύνει να 

συνεχίσουμε τις εργασίες μας. 

Αγαπητοί φίλοι,  Αρχαία Ολυμπία. Δεν ξεκινάμε τυχαία την 1η Επιτροπή 

Παρακολούθησης της Νέας Προγραμματικής Περιόδου από την Αρχαία Ολυμπία. 

Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα ενότητας των δυνάμεών μας, ένα 

μήνυμα αλληλεγγύης, ένα μήνυμα συμπόρευση στον ίδιο στόχο που δεν είναι 

άλλος να βελτιώσουμε την ζωή των πολιτών μέσα από τις αξίες και αυτό είναι το 

κρίσιμο θέμα για όλους εμάς. 

Ταυτόχρονα η 1η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ιδιαίτερη σημασία. Και θα 

κουβεντιάσουμε για το πώς θα ξεκινήσουμε την Νέα Προγραμματική Περίοδο. Ποιοι 

είναι οι άξονες που θέτουμε, ποιο είναι το όραμα μας, ποιες είναι οι προτεραιότητες, 

ποια βήματα θα ακολουθήσουμε έτσι ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή γνώση 

και ταυτόχρονα και προετοιμασία. 

Αγαπητοί φίλοι, η περίοδος χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη ρευστότητα και στη 

χώρα μας και στην Ευρώπη αλλά και στην παγκόσμια κοινότητα. Η επικυριαρχία 
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των αγορών πάνω στις κοινωνίες, στην δημοκρατία είναι ένα ζήτημα που φέρνει 

μεγάλες συγκρούσεις και ένα πολύ δύσκολο παγκόσμιο τοπίο και περιβάλλον. Οι 

συγκρούσεις, η αστάθεια σε όλη την λεκάνη της μεσογείου αλλά και του ανατολικού 

τόξου φέρνουν γρήγορα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα στην περιοχή μας και 

καλούμαστε και εμείς αλλά και η Ευρώπη να διαμορφώσουν μια νέα ατζέντα 

αντιμετώπισης του μεταναστευτικού προβλήματος που σε λίγο θα είναι όχι μόνο 

κρίσιμο αλλά αυτό το ζήτημα θα ταλαιπωρήσει πολύ όλα τα μέλη στην Ευρωπαϊκή 

κοινότητα και πρέπει να βρούμε άμεσα λύσεις. Η παρατεταμένη ύφεση, η λιτότητα 

που υφίσταται εδώ και σχεδόν έξι χρόνια η χώρα μας έχει οδηγήσει στην εκτίναξη 

της ανεργίας σε αστρονομικά επίπεδα, στην αβεβαιότητα, τις λιγοστές θέσεις 

εργασίας που εξακολουθούν να υφίστανται, στην κατάρρευση του βιοτικού 

επιπέδου των ελλήνων πολιτών, στην διάλυση του τραπεζικού συστήματος. 

Ουσιαστικά, στην καταστροφή της μεσαίας τάξης και την κατάρρευση του 

κοινωνικού κράτους. 

Η παρατεταμένη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μεταξύ της ελληνικής 

κυβέρνησης και των θεσμών μέσα σε κλίμα έλλειψης αλληλεγγύης και κατανόησης 

και με την απειλή πολλές φορές της εξόδου οδηγεί την ελληνική οικονομία σε 

παραλυσία αλλά και την ελληνική κοινωνία στην αστάθεια και τον δόγο. Αυτό είναι 

ένα δυσμενές περιβάλλον, ένα δύσκολο περιβάλλον στην πολιτική διαχείριση αλλά 

και στην λειτουργία. Όσο όμως και αν φαντάζει δύσκολος ο δρόμος, όσο και αν 

είναι ασταθές το περιβάλλον, ένας μακροχρόνιος και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός 

μπορούμε και πρέπει και να το κάνουμε αλλά και να αναμετρηθούμε με την ευθύνη 

μας. Να χαράξουμε δρόμο, να προχωρήσουμε, να πάρουμε γρήγορες αποφάσεις 

και η Νέα Προγραμματική Περίοδος είναι πολύ καλή συγκυρία γιατί ξεκινάει και με 

την σχεδόν νέα λαϊκή ετυμηγορία που έχουν οι αιρετές περιφέρειες ως θεσμός που 

στο κύριο κορμό της ευθύνης και της αρμοδιότητάς του έχουν την παραγωγική και 

την οικονομική ανασυγκρότηση, δηλαδή την ανάπτυξη, δηλαδή το ζητούμενο. 

Αγαπητοί φίλοι, η Περιφέρειά μας είναι μια Περιφέρεια με μεγάλο γεωγραφικό 

εύρος. Ήδη, εμείς καλύπτουμε περίπου αν δεν κάνω λάθος σε έκταση το 8,6 της 

χώρας μας, το 6,3 σε επίπεδο πληθυσμού της χώρας. Είμαστε μια Περιφέρεια με 

οικονομικές επιδόσεις κάτω του μέσου όρου των ελληνικών περιφερειών. Είμαστε 
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μια Περιφέρεια από τις φτωχότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα είμαστε 

μια Περιφέρεια με σκληρούς θύλακες ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν 

πρέπει να διαφεύγει από κανέναν μας ότι εμείς ανεργία είχαμε και πριν την κρίση. 

Έχουμε δομική ανεργία. Και το αίτημα και η πρόκληση σήμερα στην ελληνική 

κοινωνία είναι η αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια και ελπίδα δεν έρχεται χωρίς εργασία, 

χωρίς μεροκάματο και εισόδημα. Άρα λοιπόν έχουμε ένα διαρθρωτικό δομικό 

πρόβλημα που πρέπει με τα εργαλεία και τα μέσα που έχουμε αλλά και με την 

πολιτική βούληση να το αντιμετωπίσουμε.  

Ένα δεύτερο ζήτημα που μας αφορά άμεσα και πρέπει να μπει στον πυρήνα των 

προσεγγίσεων που πρέπει να κάνουμε και των κατευθύνσεων που πρέπει να 

δώσουμε είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας. Έχουμε κυρίως στα αστικά μας 

κέντρα σκληρούς θύλακες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Και αυτή είναι μια 

από τις μεγάλες προκλήσεις. Η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη-καινοτομία στην 

Περιφέρειά μας είναι σχετικά καλή. Ουσιαστικά είμαστε από τις σημαντικότερες 

περιφέρειες στην χώρα στην παραγωγή ερευνητικής δραστηριότητας. Έχουμε 

μεγάλο και σημαντικό αριθμό ερευνητικών ιδρυμάτων, έχουμε σύγχρονα και ισχυρά 

πανεπιστήμια, σχολές και τμήματα. 

Σε ότι αφορά το περιβάλλον και την ενέργεια είμαστε από τις Περιφέρειες με μεγάλο 

συγκριτικό πλεονέκτημα. Το φυσικό περιβάλλον για εμάς πρέπει να είναι η αιχμή 

του δόρατος. Έχουμε μια πλούσια βιοποικιλότητα. Ένα μεγάλο αριθμό 

προστατευόμενων περιοχών, έχουμε οι τρεις (3) από τους δέκα (10) υγροτόπους 

μας είναι στην Συνθήκη Ramsar, σαράντα (40) από τις τετρακόσιες δεκαεννιά (419) 

περιοχές Natura 2000 της χώρας είναι εδώ. Έχουμε τέσσερα (4) από τα δεκαεφτά 

(17) εθνικά πάρκα της χώρας, έχουμε δυο (2) από τα δεκαεννιά (19) αισθητικά 

δάση της χώρας, έχουμε εφτά (7) από τα πενήντα ένα (51) διατηρητέα μνημεία 

φύσης της χώρας και βεβαίως, έχουμε τριάντα ένα (31) από τα εξακόσια εφτά (607) 

καταφύγια άγριας ζωής της χώρας. Αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα, ένα συγκριτικό 

πλεονέκτημα όταν η Ευρώπη, όταν άλλες χώρες, όταν άλλες περιοχές έχουν 

δαπανήσει τον φυσικό τους και ορυκτό τους πλούτο. Εμείς έχουμε ένα καθαρό 

τοπίο μια πολύ προωθημένη βάση πάνω στην οποία να ξεκινήσουμε και βεβαίως 

έχουμε σημαντικές δυνατότητες παραγωγής ενέργειας .  
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Σε ότι αφορά τις μεταφορές, το οδικό δίκτυο είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο, επιμέρους 

βελτιώνεται. Αλλά αγαπητοί φίλοι για να διαμορφώσεις ένα παραγωγικό 

περιβάλλον, ένα αναπτυξιακό περιβάλλον χωρίς τις δύο κύριες μεγάλες 

αναπτυξιακές οδικές αρτηρίες την Ιόνια και την Ολυμπία Οδό δεν μπορεί να γίνει. 

Για εμάς είναι κυρίαρχα θέματα, δεν εντάσσονται μεν στο δικό μας επιχειρησιακό 

πρόγραμμα όμως είναι η πρώτη πολιτική μας προτεραιότητα. Ολυμπία Οδός : 

χωρίς την Αρχαία Ολυμπία για εμάς δεν είναι Ολυμπία Οδός. Την περιπέτεια την 

ξέρετε, την ξέρουμε όλοι μας. Όμως θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε 

σταθερά προσηλωμένοι στην διεκδίκηση να ολοκληρωθεί μέχρι και το τελευταίο 

χιλιόμετρο από Αθήνα – Πάτρα,  Πάτρα – Πύργος,  Πύργος – Καλό Νερό, Καλό 

Νερό – Τσακώνα. Το ίδιο είναι και η Ιόνια Οδός. Από το Ρίο - Αντίρριο έχουμε μεν 

την γέφυρα μας ένα πολύ χρήσιμο έργο αλλά από εκεί και μετά έχουμε την μεγάλη 

δοκιμασία από Αντίρριο μέχρι Γιάννενα. Είναι δυο μεγάλες προκλήσεις, είναι δυο 

μεγάλα στοιχήματα που εδώ χρειάζεται συστράτευση των πάντων. 

Οι λιμενικές μας εγκαταστάσεις είναι σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο. Βεβαίως 

έχουμε προβλήματα, τα προβλήματα θα τα αντιμετωπίσουμε. Έχουμε και από την 

προηγούμενη περίοδο ένα σχέδιο. Θέλουμε να έχουμε ένα σύγχρονο Κατάκολο 

που θα δέχεται την κρουαζιέρα που θα διαχέεται η οικονομική ανάπτυξη της 

κρουαζιέρας. Έχουμε ένα λιμάνι της Πάτρας σε αρκετά καλό επίπεδο, έχουμε μεν 

προβλήματα τα θέτουμε μπροστά σε ότι αφορά και την τρίτη φάση,. Έχουμε μια 

σύγχρονη ΝΑΒΙΠΕ, ένα πράσινο λιμάνι με οικονομική ζώνη αλλά δυστυχώς δεν 

έχει ούτε μια οικονομική δραστηριότητα. Έχουμε ένα σύγχρονο λιμάνι του Αιγίου, το 

ολοκληρώσαμε. Αλλά και εκεί χρειάζεται δουλειά για να μπορέσει να αποκτήσει 

οικονομική δραστηριότητα. 

Το σιδηροδρομικό μας δίκτυο σχεδόν είναι ανύπαρκτο για την περιοχή μας. Δεν 

έχουμε τρένο μέχρι την Πάτρα, δεν έχουμε τρένο μέχρι τον Πύργο και την 

Καλαμάτα και δεν έχουμε τρένο από την ανατολική και βόρεια πλευρά μας  

Αιτωλοακαρνανία μέχρι Γιάννενα. 

Αγαπητοί φίλοι, σε ότι αφορά το προφίλ της Περιφέρειας θα τελειώσω με μια 

αναφορά που έχει να κάνει με τις αεροπορικές μεταφορές. Έχουμε δυο αεροδρόμια 
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στραμμένα στην επιβατική κίνηση και κυρίως σε πτήσεις charters, είναι Ακτίου και 

Αράξου. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στην αεροπορική σύνδεση για έναν 

λόγο : να βγούμε από την απομόνωση και το δεύτερο να δούμε που θα πάνε τα 

προϊόντα μας που παράγουμε στην περιοχή μας. Άρα λοιπόν η Νέα 

Προγραμματική Περίοδο πρέπει να βάζει μπροστά αυτή την μεγάλη πρόκληση και 

πρέπει να δούμε λίγο σε ότι αφορά την υγεία και τις υποδομές, δεν μιλάω για την 

λειτουργία αυτό είναι άλλο θέμα. Εκεί πάσχουμε. Αλλά σε ότι αφορά τις υποδομές 

είμαστε μια Περιφέρεια που ίσως έχει τις πιο σύγχρονες υποδομές σε επίπεδο 

δημόσιας υγείας νοσοκομειακής περίθαλψης. 

Η εκπαίδευση βρίσκεται σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο. Έχουμε σημαντική 

συγκέντρωση μαθητικού πληθυσμού της χώρας με έμφαση τους φοιτητές της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουμε μια ικανοποιητική συμμετοχή στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Βεβαίως, όμως, έχουμε μια χαμηλή 

συμμετοχή στη δια βίου μάθηση. Και εδώ είναι μια πρόκληση. Η εξειδίκευση και η 

επανεξειδίκευση του προσωπικού μας με βάση τις παραγωγικές μας ανάγκες και 

προκλήσεις. 

Αγαπητοί φίλοι, αυτό είναι το περιβάλλον που έχουμε. Τα πλεονεκτήματα, 

αδυναμίες, παθογένειες, δομικά προβλήματα αλλά αυτή είναι και η πρόκληση. Και η 

ευθύνη όλων υμών με βάση το μοναδικό ακόμη οικονομικό εργαλείο που έχουμε 

μπροστά μας την Νέα Προγραμματική Περίοδο καλούμαστε να δώσουμε τις 

απαντήσεις. Οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι σχεδόν είναι ανύπαρκτοι. Όχι τώρα, την 

τριετία που διανύσαμε. Ως θεσμός λειτουργούμε με μείωση εξήντα τοις εκατό (60%) 

των κεντρικών αυτοτελών πόρων. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε στα όρια μας. Το 

πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχει περιοριστεί στο ελάχιστο. Άρα λοιπόν το 

μοναδικό μεγάλο διαθέσιμο οικονομικό εργαλείο που έχουμε είναι οι πόροι του 

ΕΣΠΑ. Είναι οι Ευρωπαϊκοί πόροι. 

Ο θεσμός της Περιφέρειας, αγαπητοί φίλοι, στα μόλις τέσσερα χρόνια ζωής του έχει 

αποδείξει πέραν και κάθε αμφισβήτηση τον καθοριστικό ρόλο που έχει στην 

προσπάθεια οικοδόμησης ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγματος. Με αιχμή λοιπόν 

όχι πλέον το κράτος αλλά το δικό μας ολοκληρωμένο σχέδιο, το ΠΕΠ Δυτικής 
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Ελλάδος 2014-2020 στοχεύουμε στην Νέα Προγραμματική Περίοδο να δώσουμε 

μεγαλύτερη οικονομική και παραγωγική αξία στο τόπο μας. Να βελτιώσουμε τις 

υπάρχουσες υποδομές, να αξιοποιήσουμε την τοπική παραγωγή, να 

προστατεύσουμε την φυσική μας κληρονομιά, να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο 

δυναμικό και να συνδέσουμε της δραστηριότητες μας ώστε να ενισχύσουμε την 

προστιθέμενη αξία της τοπικής μας ταυτότητας. 

Για την παραγωγή και προαγωγή αυτού του αναπτυξιακού οράματος μας το ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδος 2014-2020 διαρθρώνεται πάνω σε πέντε στρατηγικούς στόχους 

που ικανοποιούν τόσο την εθνική στρατηγική όπως αυτή εκφράζεται από το 

σύμφωνο εταιρικής σχέσης 2014-2020 όσο και την ευρωπαϊκή στρατηγική για 

έξυπνη διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 

Ο πρώτος άξονας είναι «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας 

των επιχειρήσεων». Μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την 

καινοτομία, και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.  

Ο δεύτερος άξονας είναι «η προστασία του περιβάλλοντος» και η μετάβαση σε μια 

οικονομία φιλική προς το περιβάλλον. Έχει δυο κρίσιμα στοιχεία εδώ και μια μεγάλη 

πρόκληση για εμάς. Ήρθατε στην Αρχαία Ολυμπία και τα σκουπίδια τα είδατε στους 

δρόμους. Αυτό το φαινόμενο πρέπει επιτέλους να σταματήσει, να γίνει ένα 

παρελθόν. Και αυτό έχει να κάνει και με τους δικούς μας σχεδιασμούς, έχει να κάνει 

και με την προετοιμασία και ετοιμότητα των φορέων που έχουν την ευθύνη 

διαχείρισης και βεβαίως, να αξιοποιήσουμε το περιβάλλον μας στην αναπτυξιακή 

μας διαδικασία. 

 

ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ :……… (δεν ακούγεται). 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ : Βεβαίως.. Ο τρίτος άξονας έχει να κάνει με «την 

ανάπτυξη εκσυγχρονισμό συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών». Ο τέταρτος 

άξονας έχει να κάνει με «την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση 

φτώχειας και των διακρίσεων». Και ο πέμπτος άξονας έχει να κάνει με «την 



      
1

Η
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

2014-2020 

 
 
                    Αρχαία Ολυμπία, 18 Ιουνίου 2015 

 

7 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

ανάπτυξη εκσυγχρονισμό συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας 

και εκπαίδευσης». 

Είναι τέσσερις κρίσιμοι άξονες πάνω στους οποίους θα δουλέψουμε το 

επιχειρησιακό μας πρόγραμμα. Νομίζω ότι έχει μια ιδιαίτερη αξία να αναφερθώ σε 

μερικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχεδίου μας. Δίνουμε έμφαση σε 

συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας μας που έχουμε πλεονέκτημα. Δηλαδή όλα 

τα διαθέσιμα στοιχεία δεδομένα, μελέτες, επιτεύγματα συγκλίνουν προς το να 

έχουμε καλύτερα και ταχύτερα αποτελέσματα για την ανάπτυξη και την δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας. 

Θα αναφερθώ μόνο σε ένα μεγάλο πλεονέκτημα στο πρωτογενή τομέα. Είμαστε 

από τις ελάχιστες περιοχές Περιφέρειας όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην 

Ευρώπη που έχουμε στον πρωτογενή τομέα ενεργό εργατικό δυναμικό το είκοσι έξι 

τοις εκατό (26%). Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Ένα πρόβλημα έχουμε εκεί. 

Έχουμε ανταγωνιστικότητα και χαμηλή παραγωγικότητα. Αυτά τα δύο πρέπει να 

αντιμετωπίσουμε για να δώσουμε ώθηση μεγάλη στον πρωτογενή τομέα. Δίνουμε 

και ρίχνουμε βάρος στην επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα, η 

καινοτομία διαπερνά οριζόντια όλο το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος, προωθούμε την 

εξωστρέφεια είτε πρόκειται για προϊόντα ή για υπηρεσίες είτε για γνώση και 

τεχνογνωσία. Προωθούμε την περιβαλλοντική αειφορία οριζόντια σε όλες τις 

πτυχές του προγράμματος μας και κάθετα σε συγκεκριμένες δράσεις για την 

διατήρηση του περιβαλλοντικού αποθέματος και μείωση του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος και 

την ενίσχυση της οριακής αποδοτικότητας. 

Χρηματοδοτούμε σημαντικές υποδομές που θα άρουν την απομόνωση της 

Περιφέρειά μας, θα αυξήσουν την διασύνδεσή της με άλλες περιοχές σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο. Εστιάζουμε στην ανάταση των αδικιών, των ανισοτήτων και της 

φτωχοποίησης που δημιούργησε η κρίση με έμφαση στην επανένταξη αυτών που 

επλήγησαν. Ρίχνουμε βάρος στην δημιουργία ενός πλέγματος υποδομών υγείας 

και κοινωνικής πρόνοιας ιδίως για τις πλέον ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες. 

Επενδύουμε στην αξιοποίηση τοπικού ανθρώπινου δυναμικού. Στόχος μας είναι 
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ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για την περιοχή μας που θα αποτελέσει την 

μακροχρόνια και βιώσιμη λύση για την επανεκκίνηση της οικονομίας μας, την 

αναδιάρθρωση του παραγωγικού μας ιστού την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

πολιτών μεριμνώντας για τους πιο αδύναμους την δημιουργία προοπτικών για την 

κοινωνία μας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 

Αυτό το ξεκίνημα που σηματοδοτούμε σήμερα από την Αρχαία Ολυμπία σας καλώ 

όλους να το κάνουμε μια νέα αφετηρία για την Περιφέρειά μας. Μια αφετηρία μιας 

νέας δημιουργικής περιόδου. Μια αφετηρία που θα δώσουμε αξίες, θα δώσουμε 

ελπίδα στην κοινωνία, θα κρατήσουμε όρθια την κοινωνία μας και την Περιφέρειά 

μας για να κρατηθεί και η χώρα όρθια. Αυτές είναι οι μεγάλες προκλήσεις, με αυτές 

τις σκέψεις και σας καλωσορίζω στην 1η συνεδρίασή μας και αμέσως να δώσω τον 

λόγο στον φίλο τον Χαρίτση που μας κάνει την μεγάλη τιμή να είναι εδώ στην 1η 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Ευχαριστώ πολύ. 

 

ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Καλημέρα σε όλες και όλους. Να ευχαριστήσω πολύ τον 

κύριο Περιφερειάρχη για τα θερμά του λόγια και κυρίως για την πολύ γόνιμη 

συνεργασία που έχουμε αναπτύξει το τελευταίο διάστημα η Περιφέρεια με το 

Υπουργείο. Και είμαι βεβαίως ότι θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία για το επόμενο 

διάστημα. Επίσης να τον συγχαρώ για την επιλογή του να επιλέξει την Αρχαία 

Ολυμπία ως τόπος διεξαγωγής της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του νέου 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, πολύ εύστοχη επιλογή κατά την γνώμη μου. Τυχαίνει 

μάλιστα να βρίσκεται πολύ κοντά και στο δικό μου γενέθλιο τόπο. 

Θα προσπαθήσω πολύ συνοπτικά, δεν θέλω να χρονοτριβήσω. Η Επιτροπή 

Παρακολούθησης έχει πολλά και σοβαρά θέματα να αντιμετωπίσει σήμερα. Άρα θα 

προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Αλλά νομίζω ότι μιας και μιλάμε για την σύγκλιση 

της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης έχει μια σημασία να δώσουμε αν θέλετε σε 

αδρές γραμμές το πολιτικό πλαίσιο του αναπτυξιακού μοντέλου όπως το 

αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση και μέσα στο οποίο βεβαίως εντάσσεται και η 

αξιοποίηση των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία. Και βεβαίως κάποια λίγο πιο 
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συγκεκριμένα στοιχεία ήδη για τα προγράμματα της Νέας Προγραμματικής 

Περιόδου. 

Ύστερα λοιπόν από μια σημαντική προετοιμασία τόσο σε επίπεδο 

προγραμματισμού όσο και σε επίπεδο διαβούλευσης μεταξύ φορέων χάραξης 

πολιτικής και κοινωνικοοικονομικών εταίρων καταλήξαμε στο στρατηγικό και 

επιχειρησιακό πλαίσιο με το οποίο η Ελλάδα θα προχωρήσει στην επόμενη 

προγραμματική περίοδο. Καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του 

νέου ΕΣΠΑ θα διαδραματίσει ο εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός που θα 

ανταποκρίνεται και θα απαντάει στις βασικές αναπτυξιακές, οικονομικές και 

κοινωνικές προτεραιότητες της χώρας μας για τα επόμενα χρόνια. Ειδικά στην 

σημερινή συγκυρία η άμεση και απρόσκοπτη ενεργοποίηση των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων καθίσταται εξαιρετικά αναγκαία σε συνάθροιση βεβαίως και άμεση 

σύνδεση με την ομαλή ολοκλήρωση των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013. 

  Τώρα για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος και σαφής. Η σημερινή κατάσταση 

χαρακτηρίζεται από μεγάλη πίεση και από ασφυκτική έλλειψη ρευστότητας. Να 

δηλώσουμε ευθύς εξαρχής ότι παρόλο που οι χρηματοροές του ΕΣΠΑ έχουν την 

δική τους δυναμική και ότι αυτή θα πρέπει να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο και προς 

αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε εντατικά. Χωρίς δημοσιονομική κυριαρχία ο 

βαθμός υλοποίησης του ΕΣΠΑ δεν είναι εξασφαλισμένος. Η πολιτική της 

κυβέρνησης λοιπόν είναι προς αυτή την κατεύθυνση, προς την εξασφάλιση της 

δημοσιονομικής κυριαρχίας γεγονός που θα ωφελήσει τόσο τους αναπτυξιακούς 

θεσμούς όσο και τους αναπτυξιακούς πόρους. Επιπρόσθετα, χωρίς δημοσιονομική 

κυριαρχία είναι σημαντικό να πούμε ότι και οι μοχλεύσεις πόρων από άλλες πηγές 

όπως είναι οι ιδιωτικοί πόροι στους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων δεν μπορεί 

να επιτευχθεί. 

Δεύτερο σημείο, πέρα από το ΕΣΠΑ απαιτείται μια δέσμη παρεμβάσεων στο πεδίο 

των χρηματοπιστωτικών θεσμών και της μείωσης του ιδιωτικού χρέους έτσι ώστε 

και αυτός είναι ένας βασικός στόχος για το επόμενο διάστημα να προκύψουν 

«θεραπευμένες» αν θέλετε υφιστάμενες παραγωγικές μονάδες αλλά και 

επιχειρήσεις που θα σταθούν εκ νέου σε επενδύσεις και δεν θα κατευθύνουν την 
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ρευστότητα στην μαύρη τρύπα του χρέους. Η αποκατάσταση των δυναμικών αλλά 

υπερχρεωμένων επιχειρήσεων από κοινού με τις νεοφυής επιχειρήσεις και την 

νεανική επιχειρηματικότητα θα ωφελήσει συνολικά το βιόκοσμο της 

επιχειρηματικότητας. 

Τρίτο σημαντικό σημείο του γενικότερου οικονομικού πλαισίου μέσα στο οποίο 

καλούμαστε να λειτουργήσουμε, η ίδρυση ενός νέου δημόσιου αναπτυξιακού 

χρηματοδοτικού θεσμού. Αναπτυξιακής τράπεζας είναι ένα άκρως απαραίτητο 

βήμα για τον εξορθολογισμό της πιστωτικής επέκτασης σε εξασφαλισμένους και 

χαμηλού ρίσκου ανακυκλούμενους πόρους στις δημόσιες υποδομές. Σε αυτή την 

κατεύθυνση και με αυτή την λογική η κυβέρνηση έχει ήδη εξαγγείλει και προχωράει 

τους επόμενους μήνες στην υλοποίηση του σχεδίου για την ίδρυση αναπτυξιακής 

επενδυτικής τράπεζας. 

Τώρα ποιοι είναι οι διαθέσιμοι πόροι του νέου ΕΣΠΑ. Δεν θέλω να σας κουράσω με 

πάρα πολλά νούμερα. Έτσι και αλλιώς τα περισσότερα τα γνωρίζετε και ειδικά αυτά 

τα οποία αφορούν και στο Περιφερειακό Πρόγραμμα της Δυτικής Ελλάδος. Να 

υπενθυμίσω μόνο ότι για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 οι συνολικοί 

διαθέσιμοι πόροι είναι περίπου 26,5 δισεκατομμύρια δημόσια δαπάνη. Οι 

Περιφέρειες εξ’ αυτών θα διαχειριστούν πόρους 6,6 δις δημόσιας δαπάνης δηλαδή 

περίπου το 34,8 τοις εκατό των συνολικών πόρων των τριών ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΚΤ 

και Ταμείο Συνοχής, τα οποία αυξάνονται σε 8,2 δις με την εκχώρηση 1,58 δις από 

το πρόγραμμα της αγροτικής ανάπτυξης. Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση έτσι ώστε σε 

όρους δημόσιας δαπάνης κάθε περιφέρεια να έχει να διαχειριστεί περισσότερους 

πόρους σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. 

Κύριοι άξονες της αναπτυξιακής στρατηγικής για το ΕΣΠΑ 2014-2020. Η 

καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η δημιουργία 

θέσεων εργασίας, η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας και οι επενδύσεις 

στο τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος αποτελούν μερικές κεντρικές 

βασικές προτεραιότητες για την νέα προγραμματική περίοδο. Στην κατεύθυνση 

επίτευξη των παραπάνω θα αξιοποιήσουμε την πολιτική της συνοχής η οποία 

αποτελεί το κύριο επενδυτικό εργαλείο, ειπώθηκε και από τον κύριο Περιφερειάρχη 
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προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι οι εθνικοί αλλά και οι στόχοι ευρύτατης 

στρατηγικής Ευρώπη 2020. 

 Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τις διαγνωσμένες ανάγκες της χώρας την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020 η στόχευση των πόρων έχει κατευθυνθεί σε 

συγκεκριμένους άξονες. Πρώτον, ενίσχυση των επιχειρήσεων, μετάβαση στην 

ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας 

προστιθέμενης αξίας. Δεύτερον, ανάπτυξη αξιοποίηση δυνατοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού και κοινωνική ενσωμάτωση στρωμάτων τα οποία αυτή την 

στιγμή βρίσκονται εκτός παραγωγικής διαδικασίας. Τρίτον, προστασία του 

περιβάλλοντος, μετάβαση σε μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον. Τέταρτον, 

ανάπτυξη εκσυγχρονισμός και συμπλήρωση υπαρχουσών υποδομών για την 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Πέμπτον και πολύ σημαντικό και 

εκεί η χώρα μας πρέπει να κάνει άλματα γιατί βρίσκεται πάρα πολύ πίσω, βελτίωση 

της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης. 

Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, η Ελλάδα στοχεύει σε ένα μοντέλο 

ανάπτυξης που δεν θα στηρίζεται πλέον στην κατανάλωση και τον δανεισμό αλλά 

σε υγιείς επενδύσεις που δημιουργούν βιώσιμες και ικανοποιητικά αμειβόμενες 

θέσεις εργασίας, που προσελκύον νέες επενδύσεις και στηρίζονται σε νέα μοντέλα 

επιχειρηματικής διακυβέρνησης και κοινωνικής οικονομίας. Στόχος είναι να 

περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή ώστε να 

επιστρέψει η Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης. Αυτό θα επιτευχθεί ενδεικτικά με μέτρα 

όπως τα παρακάτω : 

• Προώθηση μέτρων αντιμετώπισης ανεργίας και καταπολέμηση της φτώχειας 

με στόχο την κοινωνική συνοχή. 

• Δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας μέσω προώθησης προγραμμάτων 

υψηλής οικονομικής αποδοτικότητας. 

• Αποφασιστική στροφή προς την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας με 

στοχευμένες επενδύσεις. 
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• Στήριξη της καινοτομίας της νεανικής επιχειρηματικότητας και της 

εξωστρέφειας ως στρατηγικών εθνικών προτεραιοτήτων. 

• Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής οικονομίας και 

μείωση της εξάρτησής μας από τις εισαγωγές κα αύξηση των εξαγωγών. 

• Δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων. 

Να κλείσω αυτή την σύντομη τοποθέτηση αναφέροντας μερικές βασικές διαφορές ή 

αν θέλετε καινοτομίες της Νέας Προγραμματικής Περιόδου σε σχέση με την 

προηγούμενη τις οποίες νομίζω καλό θα ήταν να λάβουμε υπόψη μας κατά τον 

σχεδιασμό των προγραμμάτων. Το κανονιστικό πλαίσιο περιλαμβάνει βεβαίως 

πολλούς περιορισμούς κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων μερικοί από τους οποίους πολύ σημαντικοί και οι οποίοι θα μας 

απασχολήσουν και στη φάση υλοποίησης και θα πρέπει να δούμε πως θα τους 

αξιοποιήσουμε στο έπακρον είναι και οι παρακάτω : 

• Ο προσανατολισμός στα αποτελέσματα, η ισχυρή λογική δηλαδή 

παρέμβασης με καθορισμό σαφών στόχων ποιοτικών και ποσοτικών με τους 

οποίους θα μετρηθεί η πρόοδος, 

• Η στρατηγική εστίαση και στοχοθέτηση των πόρων στην ανάπτυξη και την 

απασχόληση με ιδιαίτερη έμφαση στη θεματική και στο απαιτούμενο ελάχιστο 

μερίδιο δράσης για δράσεις από το ευρωπαϊκό κοινοτικό ταμείο οι οποίες απαντάνε 

βεβαίως και στις πιεστικές ανάγκες που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή την στιγμή ως 

προς την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. 

• Η εξασφάλιση του αναγκαίου πλαισίου ρυθμίσεων και σχετικών μέσω της 

εκπλήρωσης των εκ προτέρων αιρεσιμοτήτων για την αποτελεσματικότητα των 

παρεμβάσεων. 

• Και βεβαίως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο θα πρέπει να το 

αξιοποιήσουμε κατά το δυνατόν περισσότερο η στρατηγική των ολοκληρωμένων 

χωρικών προσεγγίσεων που από κοινού με την περιφερειακή στρατηγική έξυπνης 
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εξειδίκευσης (RIS) μπορούν να δημιουργήσουν υλοποιήσιμα αναπτυξιακά οράματα 

στις Περιφέρειες και να συγκεντρώσουν πόρους σε εντοπισμένες αναπτυξιακές 

προκλήσεις. 

Στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 οι Επιτροπές Παρακολούθησης των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αποτελούν ουσιαστικό σημείο έναρξης 

υλοποίησης των προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου και της ροής 

χρηματοδότησης της χώρας από τα διαρθρωτικά ταμεία. Ο ρόλος τους είναι 

στρατηγικής σημασίας δεδομένου ότι είναι υπεύθυνες τόσο για τον έλεγχο της 

πορείας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων όσο κυρίως θα έλεγα για τις επιλογές 

που θα γίνουν ώστε οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν να έχουν προστιθέμενη 

αξία στις περιοχές παρέμβασης. Ιδιαίτερα κομβικής σημασίας έχει η τήρηση των 

χρονοδιαγραμμάτων των εκ προτέρων αιρεσιμοτήτων και η ολοκλήρωση και 

έγκριση του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που θα διασφαλίσει τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις για την έκδοση προσκλήσεων ήδη από τον επόμενο 

μήνα. 

Σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι στην πάρα πολύ κρίσιμη δεν χρειάζεται να το 

αναλύσουμε πόσο κρίσιμη είναι η κοινωνική συγκυρία την οποία διέρχεται η χώρα 

μας αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι οι εμπλεκόμενοι στην 

διαχείριση των προγραμμάτων το κράτος, η αυτοδιοίκηση, οι διαχειριστικές αρχές, 

παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς όλοι μαζί από κοινού να επικεντρωθούμε στην 

ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ενεργοποίηση του προγράμματος της νέας 

περιόδου. Και βεβαίως στην αποτελεσματική και ποιοτική ολοκλήρωση των 

προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013. Σας ευχαριστώ πολύ. 

 

ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ : Να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα για τα πολύ 

ενδιαφέροντα που είπε. Να πάρουμε μια πρώτη απόφαση. Εγκρίνεται η ημερήσια 

διάταξη; Εγκρίνεται. Ωραία προχωράμε στο δεύτερο κεντρικό θέμα. Αφορά την 

έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. Θα ήθελα η Διευθύντρια της 

Διαχειριστικής Αρχής να πει δυο λόγια για τον κανονισμό λειτουργίας γιατί θα είναι 
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το ευαγγέλιο και το θεσμικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθούμε. Κυρία 

Σταθοπούλου. 

 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ : Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε 

στην Αρχαία Ολυμπία, έναν τόπο που για την Περιφέρειά μας παρουσιάζει ιδιαίτερη 

αξία. Ελπίζω οι εργασίες της σημερινής 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης να είναι 

αποτελεσματικές και να υποστηρίξουν δυναμικά την εφαρμογή της Νέας 

Προγραμματικής Περιόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδος 2014-2020. Θα πω δυο τα πολύ βασικά σημεία του κανονισμού της 

εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης δεδομένου ότι πρέπει και 

να ψηφιστεί. 

Η συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης έγινε με απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος στις 18/03/2015. Συνεδριάζει τουλάχιστον μια 

φορά το χρόνο ή και τακτικότερα αν υπάρχει ανάγκη. Η ενημέρωση των μελών 

γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΔΙΑΥΛΟΣ» όπου αναρτώνται οι 

προσκλήσεις, η ημερήσια διάταξη, έγραφα και τα λοιπά. Έχει απαρτία όταν 

παρίστανται τουλάχιστον το εξήντα τα εκατό (60%) των μελών με δικαίωμα ψήφου. 

Σήμερα έχουμε παραπάνω από το εξήντα τα εκατό (60%) και άρα μπορεί να 

συνεχίσει τις εργασίες της η Επιτροπή Παρακολούθησης. Και η λήψη αποφάσεων 

γίνεται σε πνεύμα συναίνεσης ή με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 

Η γραπτή διαδικασία χρησιμοποιείται για επείγοντα θέματα ή για θέματα που 

υπάρχει γραπτή εξουσιοδότηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης και η 

εισήγηση γίνεται και η αποστολή της εισήγησης μάλλον γίνεται πάντα μέσω 

«ΔΙΑΥΛΟΥ». Η γνώμη της Επιτροπής των μελών πρέπει να εκφραστεί εντός δέκα 

(10) εργάσιμων ημερών πάντα μέσω του «ΔΙΑΥΛΟΥ» και στα εξαιρετικά επείγοντα 

θέματα σε διάστημα όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών. 

Για την έγκριση της εισήγησης πρέπει να υπάρχει θετική απάντηση της απόλυτης 

πλειοψηφίας των μελών με δικαίωμα ψήφου. Η παράλειψη αποστολής γραπτής 

απάντησης θεωρείται ως αποδοχή της εισήγησης. Κατ’ εξαίρεση στην περίπτωση 
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δυσλειτουργίας του «ΔΙΑΥΛΟΥ» η αποστολή του σχεδίου της εισήγησης ή και της 

γραπτής γνώμης μπορεί να γίνει εναλλακτικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με φαξ. 

Η σύνταξη του σχεδίου της απόφασης και των συμπερασμάτων της Επιτροπής 

Παρακολούθησης πραγματοποιείται από την γραμματεία της Επιτροπής που είναι 

η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδος. Η οριστικοποίηση της απόφασης λαμβάνεται είτε κατά την 

διάρκεια της συνεδρίασης είτε εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα 

της συνεδρίασης πάντα μέσω «ΔΙΑΥΛΟΥ». Η δημοσιοποίηση των αποφάσεων 

πραγματοποιείται με ανάρτηση στον ιστότοπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Δυτικής Ελλάδας και στο «ΔΙΑΥΛΟ». 

(Όχι, έχει πάει πίσω με συγχωρείται)….. Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της 

Επιτροπής Παρακολούθησης δίνεται να συγκροτούνται μη αμειβόμενες ομάδες 

εργασίας και υποεπιτροπές όπου συμμετέχουν στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης, μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, εμπειρογνώμονες φορέων και 

τα λοιπά. Στόχος είναι η εξειδίκευση, η εφαρμογή, η αξιολόγηση η παρακολούθηση 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Επιπλέον στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος συγκροτείται η Περιφερειακή Επιτροπή 

Αναπτυξιακού Σχεδιασμού η οποία λειτουργεί ως υποεπιτροπή της Επιτροπής 

Παρακολούθησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 

ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ : Να ευχαριστήσουμε και εμείς την Διευθύντρια της 

Διαχειριστικής Αρχής, την κυρία Σταθοπούλου. Να επαναλάβω ότι διαπιστώθηκε η 

απαρτία και εγκρίθηκε η ημερήσια διάταξη. Και τώρα ζητώ την έγκριση του 

εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. Την έχουμε; 

Την έχουμε, άρα εγκρίθηκε ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας. Και προχωράμε 

στα βασικά στοιχεία του Νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020. Και η 

κυρία Σταθοπούλου πάλι Διευθύντρια θα μας εισάγει το συγκεκριμένο θέμα. 
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ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ : Συνεχίζουμε λοιπόν με τα βασικά στοιχεία του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας της Νέας Προγραμματικής 

Περιόδου 2014-2020. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης τέως Υπουργείου Ανάπτυξης νυν 

Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού υπάρχουν δέκα 

θεματικοί στόχοι οι οποίοι υποστηρίζουν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Νέας 

Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

Ο πρώτος, αναφέρεται στην ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και 

της καινοτομίας. 

Ο δεύτερος, στη βελτίωση της πρόσβασης της χρήσης και της ποιότητας των 

τεχνολογιών, των πληροφοριών και των επικοινωνιών. 

Ο τρίτος, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Ο τέταρτος, στην υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς. 

Ο πέμπτος, στην προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και στην 

πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων. 

Ο έκτος, στη διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

αποδοτικότητας των πόρων. 

Ο έβδομος, στην προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και στην άρση των 

προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων. 

Ο όγδοος, στην προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και 

υποστήριξης κινητικότητας των εργαζομένων. 

Ο ένατος, στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 

και κάθε διάκρισης. 

και τέλος, ο δέκατος στην επένδυση, στην εκπαίδευση, την επαγγελματική 

κατάρτιση και την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση. 
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Οι Θεματικοί Στόχοι αυτοί κατανέμονται σε πέντε Άξονες Προτεραιότητας. Οι 

Θεματικοί Στόχοι 1, 2 και 3 αποτελούν τον Άξονα Προτεραιότητας 1 ο οποίος 

αναφέρεται «στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων, στην μετάβαση στη ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την 

καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας». 

Οι Θεματικοί Στόχοι 4, 5 και 6 αφορούν τον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία 

του περιβάλλοντος, μετάβαση σε μια οικονομική, φιλική οικονομία προς το 

περιβάλλον». 

Ο Άξονα Προτεραιότητας 3 «ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός συμπλήρωση 

μεταφορικών υποδομών» περιλαμβάνει το Θεματικό Στόχο 7. 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 που αναφέρεται στην «ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού, στην προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης και καταπολέμηση της 

φτώχειας και των διακρίσεων» περιλαμβάνει το Θεματικό Στόχο 8 και 9 και 

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Ο Άξονα Προτεραιότητας 5 «ανάπτυξη εκσυγχρονισμός συμπλήρωση κοινωνικών 

υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης» περιλαμβάνει τους Θεματικούς 

Στόχους 9 και 10. 

Και τέλος έχουμε ακόμα δυο  Άξονες Προτεραιότητας τον 6 και τον 7 οι οποίοι 

αναφέρονται «στην Τεχνική Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης αντίστοιχα». 

Στο slide αυτό βλέπετε τους προϋπολογισμούς σε δημόσια δαπάνη ανά Άξονα 

Προτεραιότητας. Βλέπουμε δηλαδή, ότι ο Άξονας Προτεραιότητας 1 έχει 

προϋπολογισμό 70,3 εκατομμύρια δηλαδή ποσοστό 14,34 επί του συνολικού 

προϋπολογισμού του προγράμματος. Ο 2, 157,5 εκατομμύρια ποσοστό 32,10 %, ο 

3: 131,4 εκατομμύρια, ο 4 81,6, ο 5: 40,8 και η Τεχνική Βοήθεια του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου 1,5 εκατομμύριο και του ΕΚΤ 7,5. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού μας Προγράμματος στην Νέα Προγραμματική 

Περίοδο ανέρχεται σε όρους δημόσιας δαπάνης σε 490,9 εκατομμύρια ευρώ. 



      
1

Η
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

2014-2020 

 
 
                    Αρχαία Ολυμπία, 18 Ιουνίου 2015 

 

18 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο χρηματοδοτεί τους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 6 

όπως προείδαμε. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όλους τους 

υπόλοιπους Άξονες Προτεραιότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός που όπως 

είπαμε είναι 490,9 εκατομμύρια ευρώ σε όρους δημόσιας δαπάνης αντιπροσωπεύει 

392,8 εκατομμύρια ευρώ σε κοινοτική συνδρομή. Εάν δούμε την κατανομή των 

πόρων ανά ταμείο βλέπουμε ότι το ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί με 407,8 εκατομμύρια 

ευρώ και το ΕΚΤ συνεισφέρει με 83,2 εκατομμύρια ευρώ δημόσια δαπάνη στην Νέα 

Προγραμματική Περίοδο στο Επιχειρησιακό μας Πρόγραμμα. 

Εκτός από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Δυτικής Ελλάδος 2014-2020 

υπάρχουν και άλλες πηγές χρηματοδότησης. Όλα τα τομεακά εθνικά προγράμματα, 

επιχειρησιακά προγράμματα, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους, 

το Ταμείο Συνοχής το οποίο εκχωρεί στην Περιφέρειά μας 50,2 εκατομμύρια ευρώ, 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργικής Αγροτικής Ανάπτυξης το οποίο θα εκχωρήσει το 

30 % των πόρων του στα δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, το 

πρόγραμμα Κόσμε  και η ιδιωτική πρωτοβουλία. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη υποβολή του Επιχειρησιακού μας Προγράμματος 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιήθηκε στις 17/7/2014 μετά από 

διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και με το Υπουργείο Ανάπτυξης 

υπεβλήθει για δεύτερη φορά στις 14/12/2014 και τέλος εγκρίθηκε στις 12/12/2014 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Θα αναφερθώ πάρα πολύ σύντομα, παρόλο που έχω καλυφθεί και από τον Γενικό 

Γραμματέα σε ένα μεγάλο μέρος, στα νέα στοιχεία που θα αντιμετωπίσουμε στο 

σχεδιασμό και την εφαρμογή των δράσεων στην Νέα Προγραμματική Περίοδο. Το 

πρώτο στοιχείο είναι ένα νέο εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την 

εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών σε συγκεκριμένες χωρικές ενότητες. 

Εφαρμογή σε περιοχές που έχουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν ή έχουν σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες μπορούν 

να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό 

σχέδιο. Έχουμε δυο κατηγορίες ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων. Η πρώτη 
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αναφέρεται στην βιώσιμη αστική ανάπτυξη - θα ακούτε συχνά τα επόμενα χρόνια 

ΒΑΑ - βιώσιμη αστική ανάπτυξη και η δεύτερη σε άλλες χωρικές στρατηγικές. 

Οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο 

Συνοχής μέσω συνδυασμένων επενδύσεων με αναφορά σε δυο τουλάχιστον 

άξονες προτεραιότητας. Το δεύτερο σημαντικό νέο στοιχείο είναι οι αιρεσιμότητες 

και οι αυτοδεσμεύσεις. Όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα εγκριθήκαν υπό την 

αίρεση ότι μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο έχει συμφωνηθεί 

με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Υπουργείο θα ολοκληρωθούν κάποιες 

εκκρεμότητες, μελέτες και στρατηγικές από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα. 

Υπάρχουν αιρεσιμότητες σε οριζόντιο εθνικό επίπεδο και αιρεσιμότητες οι οποίες 

αφορούν τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. 

Οι αιρεσιμότητες της Περιφέρειάς μας είναι δύο. Η πρώτη αφορά στην εκπόνηση 

και έγκριση στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, μια αιρεσιμότητα η οποία έχει 

ολοκληρωθεί, έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και περιμένουμε 

και γραπτώς την έγκριση αυτή άμεσα. Η δεύτερη είναι η επικαιροποίηση και η 

έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Η αιρεσιμότητα αυτή είναι σε εξέλιξη και πρέπει να 

ολοκληρωθεί τέλος Σεπτεμβρίου του 2015. Και επιπλέον υπάρχουν και δυο 

αυτοδεσμεύσεις για την Περιφέρειά μας. Η πρώτη αφορά στην εκπόνηση και στην 

έγκριση της περιφερειακής στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη και την 

καταπολέμηση της φτώχειας και η δεύτερη στην εκπόνηση και στην έγκριση του 

μηχανισμού περιφερειακής αγοράς εργασίας. Και οι δύο αυτές εκπονούνται, θα 

ολοκληρωθούν τέλη Ιουνίου, θα μπουν σε διαβούλευση και ελπίζουμε ότι θα 

εγκριθούν από το Περιφερειακό Συμβούλιο τον Ιούλιο. 

Ένα νέο τρίτο στοιχείο είναι η έμφαση που δίνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά 

και σε εθνικό στις διαδικασίες καταπολέμησης της διαφθοράς και της απάτης. Η 

προσέγγιση μηδενικής ανοχής στις διαδικασίες προετοιμασίας, αξιολόγησης και 

εκτέλεσης των έργων. Ενδείξεις διαφθοράς και απάτης δίνεται να ανιχνευθούν στην 

προετοιμασία των έργων, περίεργα κριτήρια, κοντινές προθεσμίες λήξης και τα 
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λοιπά. Στην αξιολόγηση των έργων, έλλειψη έμπειρου και ικανού προσωπικού, 

υποτιθέμενα κριτήρια και τα λοιπά, υποκειμενικά κριτήρια. Στην εκτέλεση των 

έργων, μεταβολή στο φυσικό αντικείμενο του έργου, αλλαγή στη νομική υπόσταση 

και τα λοιπά. Για την αντιμετώπιση της διαφθοράς απαιτείται συμμετοχή των 

φορέων και των πολιτών, διάλογος και συμφωνία για κοινή αντιμετώπιση και ένας 

συνεχής και συστηματικός έλεγχος. 

Το τέταρτο νέο στοιχείο είναι ο νέος τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος. Δηλαδή η χρήση της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΔΙΑΥΛΟΣ» για την ενημέρωση, την ψήφιση και 

παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων του προγράμματος, η άμεση 

και ταχύτερη ενημέρωση των μελών μέσω συστήματος δεικτών κι εισηγήσεων και 

τέλος η δημιουργία υποεπιτροπών και ομάδων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της 

συνεργασίας μεταξύ των μελών της επιτροπής και των αρμόδιων φορέων. 

Τελευταίο νέο σημείο που θα αναφερθώ είναι η νέα δομή, η αναδιάρθρωση των 

Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Νέας 

Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Παραμένουν τέσσαρις (4) μονάδες στην 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την διαφορά ότι η 

μονάδα Β1 και η Β2 διαχειρίζονται και οι δυο, παρακολουθούν και ελέγχουν τις 

ενταγμένες πράξεις με την διαφορά ότι η Β1 θα παρακολουθεί τις πράξεις του 

Άξονα Προτεραιότητας 1, 2, 4 και η Β2 τις πράξεις των Αξόνων Προτεραιότητας 3, 

5, 6 και 7. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ : Να ευχαριστήσουμε την κυρία Σταθοπούλου. Θέλω 

όμως να κρατήσουμε κάποια πράγματα. Ένα : αιρεσιμότητες. Είναι πολύ κρίσιμο 

σημείο. Αν το κατανοήσουμε όλοι εμείς και δουλέψουμε για να έχουμε με βάση τους 

χρόνους το καλύτερο σχέδιο ουσιαστικά θα διευκολύνουμε όλη την λειτουργία του 

προγράμματος. Κρίσιμο θέμα οι αιρεσιμότητες. 

Το δεύτερο πολύ κρίσιμο : διαφάνεια παντού. Πρέπει να έχουμε ένα Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα που θα λειτουργεί με βάση όλους τους κανόνες που θα θέσουμε ως 
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Επιτροπή Παρακολούθησης και είναι για το ΕΣΠΑ. Τζάμι που λέμε η Περιφέρειά 

απλά πράγματα. 

Τρίτο θέμα, απέφυγα να πω πριν τον αγώνα που είχαμε κάνει να είναι 

πολυτομεακά, πολυταμειακά τα προγράμματα. Το απέφυγα σκόπιμα. Όπως για 

πρώτη φορά θα υπάρχουν ολοκληρωμένες πολιτικές σε όλους τους τομείς που 

παράγουν την αναπτυξιακή. Το τρίτο που πρέπει να βάλω είναι για πρώτη φορά 

είναι τόσο μεγάλο το ποσό. Αλλά πιστέψτε με είναι πολύ μεγαλύτερες οι ανάγκες. 

Απέφυγα να βάλω τα 490 εκατομμύρια συν όλα τα υπόλοιπα τα οποία θα έρθουν 

από το αγροτικής ανάπτυξης το αλιεία και τα λοιπά γιατί είναι πολύ μεγάλες οι 

ανάγκες. Άρα, μην παγιδευόμαστε ακούγοντας ένα πολύ μεγάλο νούμερο. 

Και αμέσως τώρα να δώσουμε τον λόγο τον κύριο Γεωργίου για την εξειδίκευση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020. Ο κύριος Γεωργίου είναι ο 

αναπληρωτής  Διευθυντής της Διαχειριστικής Αρχής. 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ : Να σας καλωσορίσω και εγώ με την σειρά μου σε αυτή 

την 1η Επιτροπή του Προγράμματος. Θα μπορούσα να πω ότι νιώθω λίγο πιο 

οικογενειακή μετά την ΔΕΠΙΝ περίοδο. Είναι ένα πρόγραμμα που το διαχειρίζεται 

μόνη η Περιφέρεια μας. Και να σας παρουσιάσω την εξειδίκευση που δεν είναι 

τίποτα παραπάνω από ένα κατέβασμα της στρατηγικής πιο κάτω στην βάση πιο 

κοντά στους δικαιούχους με έναν προγραμματισμό που κάνει η Διαχειριστική Αρχή 

επάνω στις προσκλήσεις που θα εκδώσει και στις εκτιμήσεις για την πορεία των 

προσκλήσεων ενημερώνοντας γι’ αυτό την Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Βλέπουμε λοιπόν γιατί κάνουμε την εξειδίκευση. Γιατί προβλέπεται από τον 4344 το 

Νόμο που λέει ότι την διαχείριση της επόμενης προγραμματικής περιόδου όπου 

εκεί προβλέπεται η εξειδίκευση να είναι ένα εργαλείο το οποίο θα πληροφορεί την 

Επιτροπή, θα αξιολογεί την πορεία του προγράμματος και θα διευκολύνει την 

υλοποίηση του. Δεν μπορεί να βασιστεί η εξειδίκευση πουθενά αλλού μόνο στην 

στρατηγική και στις προτεραιότητες που βάζει το  πρόγραμμα και φυσικά δεν είναι 

άλλος φορέας που θα ασχοληθεί με αυτό από την Διαχειριστική Αρχή. 
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Σύμφωνα με το Νόμο, η εξειδίκευση είναι μια δυναμική διαδικασία, λαμβάνει υπόψη 

σίγουρα την ωριμότητα των πράξεων που μπορούν να ενταχθούν όπως αυτό το 

διαπιστώνει η Διαχειριστική Αρχή. Και φυσικά δεν θα μπορούσε στο πρώτο στάδιο 

και συγκεκριμένα στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης να αφορά την εξειδίκευση 

εκείνων των θεματικών προτεραιοτήτων που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη 

ωριμότητα για να έχουμε ένταξη. 

Έτσι λοιπόν βλέπουμε σε επίπεδο προγράμματος και για να βοηθήσω λίγο την 

κατανόηση του, να πούμε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος 

είναι τετρακόσια ενενήντα (490) εκατομμύρια και από αυτά το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης χρηματοδοτεί τα τετρακόσια εφτά (407) και τα ογδόντα 

τρία (83) είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Έτσι λοιπόν σε επίπεδο 

προγράμματος εξειδικεύουμε το πενήντα τρία τοις εκατό (53%) του προγράμματος 

ενώ οι εκτιμήσεις μας σε επίπεδο προγράμματος πάλι για το έτος 2015 – να 

διευκρινίσω ότι τα ποσοστά πάνε επί του προηγούμενου ποσού και όχι επί του 

προγράμματος – αναμένουμε προσκλήσεις που θα αγγίξουν το εβδομήντα επτά 

τοις εκατό (77%) του προγράμματος. Επ’ αυτών των προσκλήσεων το εβδομήντα 

τέσσερα τοις εκατό (74%) θα ενταχθεί. Επί των ενταγμένων θα έχουμε το πενήντα 

εφτά τοις εκατό (57%) με νομικές δεσμεύσεις. Και τέλος, θα έχουμε 28.900.000 

εκατομμύρια δαπάνες το οποίο αντιστοιχεί στο τριάντα τρία τοις εκατό (33%) των 

νομικών δεσμεύσεων. Σε επίπεδο προγράμματος πάλι μπορούμε να πούμε ότι θα 

έχουμε δεσμεύσεις μέχρι τέλος του χρόνου το δεκαοχτώ τοις εκατό (18%) του 

προγράμματος και θα έχουμε απορροφήσει το έξι τοις εκατό (6%). Θα μου 

επιτρέψτε να κρατήσω και μια δικλείδα για την Διαχειριστική Αρχή. Γιατί υπάρχουν 

κάποιες εκκρεμότητες στο θεσμικό πλαίσιο. Αυτό το λέω για την Επιτροπή που θα 

πρέπει να ολοκληρωθούν προκειμένου να συνεχίσουμε εμείς την δουλειά μας και 

να βγάλουμε αυτές τις προκηρύξεις. 

Χωρίς να θέλω να σας κουράσω, γιατί πιστεύω ότι το έχετε διαβάσει ήδη, στον 

Άξονα Προτεραιότητας 1, όπου ο προϋπολογισμός είπαμε είναι εβδομήντα (70) 

εκατομμύρια, εξειδικεύουμε το δώδεκα τοις εκατό (12%) και αναμένουμε να έχουμε 

πρόσκληση στο περίπου ένα τοις εκατό (1%) το οποίο θα συμβασιοποιηθεί αλλά 

εκτιμούμε ότι δεν θα έχουμε νομικές δεσμεύσεις και δαπάνες. Τι δράσεις 
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εξειδικεύουμε στον άξονα είναι η ενίσχυση των σχεδίων έρευνας και καινοτομίας και 

προώθησης διεθνικών διερευνητικών έργων για ΜΜΕ. Ποιοί είναι οι δικαιούχοι; 

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιχειρηματικοί συνεργατισμοί και ερευνητικά ή 

ακαδημαϊκά ιδρύματα. Δεν σας κουράζω παραπάνω, πιστεύω ότι τα έχετε δει όλα 

αυτά απλά να αποκτήσουν μια καλύτερη εικόνα. 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 2, εκτιμούμε ότι θα εξειδικεύσουμε το πενήντα ένα τοις 

εκατό (51%) από το οποίο θα έχουμε γύρω στο πενήντα εννέα τοις εκατό (59%) 

προσκλήσεις μέχρι τέλους του χρόνου. Το μισό από αυτό το πενήντα τρία τοις 

εκατό (53%) θα γίνει εντάξεις. Το σύνολο των εντάξεων θα το έχουμε νομικές 

δεσμεύσεις και από αυτό θα έχουμε το σαράντα τέσσερα τοις εκατό (44%) 

δαπάνες. Οι δράσεις που εξειδικεύουμε είναι επενδύσεις έργα αντιπλημμυρικής 

προστασίας, είναι επενδύσεις στην διαχείριση του ύδατος και επενδύσεις στην 

διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών με την προστασία και την αξιοποίηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων καθώς και παρεμβάσεις αστικής 

ανάπτυξης. Δικαιούχοι ποιος άλλος; Δήμοι, δημόσιοι φορείς, Περιφέρεια και 

Υπουργεία. 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 3, όπου έχουμε εκατό τριάντα ένα (131) εκατομμύρια 

προϋπολογισμό, εξειδικεύουμε το ενενήντα τοις εκατό (90%) από τα οποία το 

ογδόντα τρία (83%) το προκηρύσσουμε μέχρι το τέλους του χρόνου. Σχεδόν όλο το 

κάνουμε εντάξεις και από τις εντάξεις μόνο το είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) το 

κάνουμε νομικές δεσμεύσεις, εκτιμούμε ότι θα γίνει νομική δέσμευση με μηδενικές 

δαπάνες μέχρι τέλους του χρόνου λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζουν αυτά 

τα έργα. Δράσεις σύμφωνα με την στρατηγική του προγράμματος είναι η 

αναβάθμιση των οδικών αξόνων, των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, η 

αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών οδών, ο σιδηρόδρομος και κάποια έργα για ευφυή 

συστήματα μεταφορών. Δικαιούχοι το Υπουργείο, οι ΟΤΑ, φορείς διαχείρισης 

λιμένων και ο ΟΣΕ για το τρένο μας. 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 4, με προϋπολογισμό ογδόντα ένα (81) εκατομμύρια 

εξειδικεύουμε δέκα (10) εκατομμύρια δηλαδή το δώδεκα τοις εκατό (12%) το οποίο 

από ότι βλέπετε στο εκατό τοις εκατό (100%)  προκηρύσσουμε, στο εκατό τοις 
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εκατό (100%) το κάνουμε ένταξη, στο εκατό τοις εκατό (100%) το κάνουμε νομική 

δέσμευση και στο είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) δηλαδή δυόμιση (2,5) 

εκατομμύρια εκτιμούμε δαπάνες μέχρι τέλος του χρόνου. Οι δράσεις που 

εξειδικεύουμε και που θα προκηρύξουμε και είναι δράσεις του κοινωνικού ταμείου 

είναι τα ΒΡΕΦΟ που λέμε βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί για 

ΑΜΕΑ, εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε σχολεία με άτομα με ειδικές 

ανάγκες και τέλος λειτουργία κοινωνικών δομών υποστήριξης για γυναίκες όπου 

εδώ μετά από μια τεχνική σύσκεψη που είχαμε με την Γενική Γραμματεία Ισότητας 

δεν θα είναι μόνο συμβουλευτικά κέντρα αλλά και ξενώνες για κακοποιημένες 

γυναίκες. Δικαιούχοι είναι η ΕΕΤΑΑ, το Υπουργείο Παιδείας, οι ΟΤΑ, η Γενική 

Γραμματεία Ισότητας και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες. 

Συνεχίζοντας τον Άξονα 5, με προϋπολογισμό σαράντα (40) εκατομμύρια 

εξειδικεύουμε το ενενήντα τέσσερα τοις εκατό (94%) το οποίο και θα προκηρύξουμε 

το οποίο σχεδόν όλο το ογδόντα τοις εκατό (80%) αναμένουμε να το έχουμε σαν 

ένταξη, όλη την ένταξη θα την έχουμε με νομική δέσμευση και θα έχουμε το 

σαράντα οχτώ τοις εκατό (48%) και δεκαπέντε (15) εκατομμύρια δαπάνες μέχρι 

τέλους του χρόνου. Εδώ έχουμε υποδομές σαν δράσεις υποδομές στον τομέα 

υγείας και της εκπαίδευσης και τέλος υποδομές για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με 

δικαιούχους την 6η ΥΠΕ, την Κτιριακές Υποδομές ΑΕ και τους ΟΤΑ. 

Τέλος βλέπουμε τους δύο άξονες ΕΚΤ και ΕΤΠΑ της Τεχνικής Βοήθειας όπου 

έχουν συνολικά προϋπολογισμό εννέα (9) εκατομμύρια όπου εδώ εξειδικεύουμε 

περίπου το πενήντα εννέα τοις εκατό (59%). Θα έχουμε μια πρόσκληση σχεδόν στο 

σύνολο της εξειδίκευσης αλλά δεν είμαστε σίγουροι ακόμα για τις εντάξεις, τις 

νομικές δεσμεύσεις και δαπάνες. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ : Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γεωργίου. Να 

κρατήσουμε νομίζω ότι περίπου το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του 

προγράμματος εξειδικεύεται. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στην εκκίνηση 

της Νέας Προγραμματικής Περιόδου, πολύ μεγάλο κεφάλαιο και θα το δούμε πως 

μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα με ταχύτητα και σταθερότητα. Και να δώσω 
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τώρα τον λόγο στην κυρία Κατηφόρη για την εισήγηση του τρίτου θέματος που είναι 

«Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής των Πράξεων» και αυτό έχει ιδιαίτερη 

σημασία. 

ΚΑΤΗΦΟΡΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ : Κυρίες και κύριοι καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην 1η 

Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδος 

2014-2020. Η παρουσίασή μου θα επικεντρωθεί στα κριτήρια αξιολόγησης 

επιλογής πράξεων της νέας προγραμματικής περιόδου εκτός κρατικών 

ενισχύσεων. Η διαδικασία αυτή αποτελεί βασικό στάδιο των επιμέρους διαδικασιών 

για την χρηματοδότηση πράξεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής 

Ελλάδας για την Νέα Προγραμματική Περίοδο. 

Οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Αρχής περιγράφονται στο άρθρο 

125 του Κανονισμού 1303/2013. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ανώτερο άρθρο για 

την επιλογή των πράξεων η Διαχειριστική Αρχή συντάσσει τα κριτήρια και μετά την 

έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος μεριμνεί 

ώστε να διασφαλίζεται η συμβολή των πράξεων στην επίτευξη των ειδικών στόχων 

και των αποτελεσμάτων της σχετικής προτεραιότητας, να αποφεύγεται η διακριτική 

μεταχείριση και να υπάρχει διαφάνεια, να τηρούνται οι γενικές αρχές προώθησης 

της ισότητας ανδρών και γυναικών, της μη διάκρισης και της αειφόρου ανάπτυξης 

όπως ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του κανονισμού. 

Σκοπός των κριτηρίων. Είναι πρώτον, η διασφάλιση της εφαρμογής των 

διαδικασιών επιλογής και έγκρισης πράξεων ώστε να είναι απολύτως σύμφωνες με 

τις θεσμικές απαιτήσεις της Νέας Προγραμματικής Περιόδου. Και δεύτερον, η 

διασφάλιση της επιλογής των καλύτερων προτάσεων που θα ολοκληρωθούν 

εγκαίρως σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά τους και θα έχουν την μεγαλύτερη 

συνεισφορά στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του προγράμματος. Σε κάθε 

περίπτωση η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης θα πρέπει να είναι διαφανή 

και σαφώς περιγεγραμμένα και να συνοδεύουν την πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων ώστε να είναι εκ των προτέρων γνωστοί οι όροι και οι προϋποθέσεις 

αξιολόγησης των αιτήσεων. 
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Οι βασικές μεθοδολογίες αξιολόγησης είναι η άμεση αξιολόγηση κατά την οποία 

ορίζεται στην πρόσκληση η αρχική καθώς η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

αιτήσεων χρηματοδότησης των δυνητικών δικαιούχων. Κάθε αίτηση που 

υποβάλλεται αξιολογείται άμεσα χωρίς να απαιτείται να παρέλθει η προθεσμία 

υποβολής. Εφόσον η αίτηση ικανοποιεί τα κριτήρια που ορίζονται στην πρόσκληση 

προωθείται για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

Η άλλη μέθοδος αξιολόγησης είναι η συγκριτική αξιολόγηση. Στην συγκριτική 

αξιολόγηση ορίζεται στην πρόσκληση η αρχική καθώς και η καταληκτική 

ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις χρηματοδότησης 

των δυνητικών δικαιούχων αλλά η αξιολόγηση όλων των προτάσεων γίνεται 

συγκριτικά και ολοκληρώνεται μετά την καταληκτική ημερομηνία. Τα δε 

αποτελέσματα ανακοινώνονται ταυτόχρονα για όλες τις προτάσεις. 

Η διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση πράξεων διενεργείται σε δυο 

στάδια. Στο πρώτο στάδιο γίνεται ο έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας της 

πρότασης και στο δεύτερο στάδιο διενεργείται η αξιολόγηση των προτάσεων ανά 

κριτήριο ομάδα κριτηρίων. Το πρώτο στάδιο έχει στόχο να διασφαλίσει ανεξάρτητα 

από την μεθοδολογία της αξιολόγησης συγκριτική ή άμεση τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο και στην πρόσκληση 

προκειμένου η πρόταση να προχωρήσει στο στάδιο Β της αξιολόγησης. Αρχικά 

κατά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης γίνεται από το σύστημα ένας αρχικός 

έλεγχος συμβατότητας της πρότασης με τον οποίο ελέγχεται. Εάν η ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται 

στην πρόσκληση ο αιτούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης 

πρότασης είναι εντός των ορίων εφόσον τίθεται στην πρόσκληση και το τεχνικό 

δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο. 

Στην συνέχεια εξετάζεται η επιλεξιμότητα της πρότασης ως προς τα επιμέρους 

κριτήρια του πρώτου σταδίου. Ειδικότερα, εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει 

την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 

πρόσκληση. Εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα 

εκτέλεσης του έργου. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχείων τεκμηρίωσης 
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παραδείγματος χάρη κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων και τα λοιπά 

που υποβάλλονται συνημμένα κατά την επιβολή του αιτήματος και τα οποία πρέπει 

να προσδιορίζονται στην πρόσκληση. 

Εάν η υποβαλλόμενη πρόταση έχει την τυπική πληρότητα η άλλη περίοδος 

υλοποίησης της προτεινόμενης προς χρηματοδότησης πράξης εμπίπτει εντός της 

περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος εάν το φυσικό αντικείμενο της 

προτεινόμενης πράξης δεν έχει περαιωθεί μέχρι την ημερομηνία που ο δυνητικός 

δικαιούχος επέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης. Εάν η προτεινόμενη πράξη δεν 

περιλαμβάνει επένδυση σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαψε ή 

μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από 

την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους 

κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Εάν η πράξη εμπίπτει στους θεματικούς 

στόχους και προτεραιότητες και ειδικούς στόχους τα πεδία παρέμβασης και στις 

δράσεις της εκάστοτε πρόσκλησης. Και τέλος εάν διασφαλίζεται με άλλα 

επιχειρησιακά προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. 

Επίσης εξετάζεται εάν υποβάλλονται αποφάσεις των αρμόδιων ή συλλογικών 

οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων όπου αυτό προβλέπεται από 

την σχετική νομοθεσία. Στην περίπτωση βέβαια πράξεων της τεχνικής βοήθειας, 

εάν η πράξη υποβάλλεται στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος τεχνικής 

βοήθειας. 

Όλα τα παραπάνω κριτήρια του σταδίου Α με εξαίρεση τα δυο τελευταία τα οποία 

ενδέχεται να μην απαιτούνται έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και η θετική τους 

αξιολόγηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο 

της αξιολόγησης των προτάσεων. Διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και 

ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος. 

Το στάδιο Β, δεύτερο στάδιο. Κατά το δεύτερο στάδιο διενεργείται η αξιολόγηση 

των προτάσεων σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία διακρίνονται σε 

πέντε βασικές ομάδες. 
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Στην πρώτη ομάδα κριτηρίων αξιολογούμε την πληρότητα και σαφήνεια του 

περιεχομένου της πρότασης. Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων 

αξιολογείται πρώτον η πληρότητα και η σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της 

προτεινόμενης πράξης. Πιο συγκεκριμένα, εδώ, εξετάζεται ο προσδιορισμός των 

βασικών χαρακτηριστικών αυτής. Για παράδειγμα, στα κριτήρια αξιολόγησης της 

πράξης οδοποιίας ζητείται ο σαφής προσδιορισμός του φυσικού αντικειμένου 

δηλαδή τα χιλιόμετρα της οδού, αν αφορά κατασκευή ή και βελτίωση, την 

χιλιομετρική θέση όπου γίνεται η παρέμβαση, την κατηγορία της οδού και βασικά 

χαρακτηριστικά αυτής. Επίσης, εξετάζεται η μεθοδολογία υλοποίησης της πράξης. 

Πώς θα υλοποιηθεί δηλαδή η πράξη, απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία 

ενεργειών και τα λοιπά. Ζητείται η αποτύπωση των παραδοτέων της πράξης και 

τέλος ελέγχεται η καταλληλότητα των δράσεων δημοσιότητας επικοινωνίας 

ανάλογης έκτασης με την προτεινόμενη πράξη. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει 

να αποτυπώνονται σε τεχνικό δελτίο της πράξης επαρκώς. 

Το δεύτερο κριτήριο της πρώτης ομάδας αφορά την ρεαλιστικότητα του 

προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το προτεινόμενο συγχρηματοδότησης 

φυσικό της αντικείμενο. Εδώ η αξιολόγηση αφορά την πληρότητα του 

προτεινόμενου προϋπολογισμού, το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης 

πράξης είναι εύλογη. Ο προϋπολογισμός προκύπτει είτε από κανονιστικές πράξεις 

είτε με στοιχεία για το πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν 

υλοποιηθεί στο παρελθόν. Και τέλος, την ορθή κατανομή του προϋπολογισμού στις 

επιμέρους εργασίες είδη δαπανών και το εύλογο του προϋπολογισμού στις 

εργασίες είδη δαπανών σε σχέση με το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο. 

Τρίτο κριτήριο είναι η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της 

πράξης. Η οποία εξετάζεται σε σχέση με την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης 

δηλαδή αν είναι αυτεπιστασία, ανάθεση και τα λοιπά. Τους ενδεχόμενους κινδύνους 

που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης για παράδειγμα αρχαιολογικά 

ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με την έκθεση κανονιστικών 

αποφάσεων. Ο δικαιούχος συμπληρώνει εδώ ένα αναλυτικό χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης ανά υποέργο με αναφορά ενδεχομένων κινδύνων και τρόπους 

αντιμετώπισης τους. 
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Η δεύτερη ομάδα κριτηρίων αφορά την ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και την 

τήρηση του θεσμικού πλαισίου. Στην ομάδα αυτή εξετάζονται τα παρακάτω πέντε 

κριτήρια: 

Πρώτον, τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών κανόνων για την 

απασχόληση προσωπικού. Εξετάζεται αν το προτεινόμενο στο τεχνικό δελτίο 

πράξης θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων συνάδει με το εθνικό 

δημοσιονομικό δίκαιο. 

Δεύτερο κριτήριο, συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και 

των κρατικών ενισχύσεων. Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 

ενισχύσεων η συμβατότητα της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών 

ενισχύσεων. 

Τρίτο κριτήριο εξετάζεται με ποιο είναι η αειφόρους ανάπτυξη συγγνώμη εξετάζεται 

με πιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης 

ειδικότερα σε σχέση με τους όρους περιορισμούς και κατευθύνσεις της 

συγκεκριμένης ΚΥΑ στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Τέταρτο κριτήριο είναι η προαγωγή ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της 

μη διάκρισης. Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ 

ανδρών και γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλλου, φυλής, εθνικής 

καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας προσανατολισμού. 

Και πέμπτο κριτήριο είναι η εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με 

αναπηρία. Εξετάζεται πως η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων 

με αναπηρία σύμφωνα με το ισχύων θεσμικό πλαίσιο. Για την αξιολόγηση του 

κριτηρίου αυτού επισυνάπτεται σχετικό παράδειγμα στο οποίο προσδιορίζονται τα 

αναγκαία μέτρα για την διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με 

αναπηρία. 
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Περνάμε στην τρίτη ομάδα κριτηρίων όπου εδώ αξιολογείται η σκοπιμότητα της 

πράξης. Προκειμένου να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα της πράξης αυτή εξετάζεται ως 

προς τα παρακάτω έξι κριτήρια: 

Πρώτο κριτήριο : αναγκαιότητα υλοποίηση της πράξης αυτής. Εξετάζεται η 

παραχώρηση τεχνικό δελτίο πράξη τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης 

της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο αυτή συμβάλλει στην αντιμετώπιση της 

ανάγκης ή του προβλήματος που έχει εντοπιστεί και του ειδικού στόχου που έχει 

προσδιοριστεί. 

Δεύτερο κριτήριο : αποτελεσματικότητα της πράξης. Εξετάζεται η συμβολή της 

προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των ειδικών στόχων και δεικτών εκροής όπως 

αναφέρονται στην πρόσκληση. Ο δείκτης εκροής που συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότητα της πράξης θα καθορίζει την πρόσκληση και θα προέρχεται 

από τους δείκτες του εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος και τους δείκτες 

της εξειδίκευσης. 

Τρίτο κριτήριο : αποδοτικότητα της πράξης. Εξετάζεται η σχέση των αναφερόμενων 

εκροών της προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό βάση της 

οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής από την 

υλοποίηση της. Ο δείκτης εκροής όπου συμβάλλει στην αποδοτικότητα της πράξης 

καθορίζεται επίσης στην πρόσκληση. 

Τέταρτο κριτήριο αφορά την βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση της πράξης. 

Ο δικαιούχος θα πρέπει να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίον τα παραδοτέα της 

προτεινόμενης πράξης θα αξιοποιηθούν. Για παράδειγμα στα κριτήρια αξιολόγησης 

πράξεων όπου αφορούν έργα υποδομής ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει το 

έντυπο δυο όπου θα περιγράφει εκεί την σκοπιμότητα, την βιωσιμότητα, την 

αποτελεσματικότητα και την λειτουργικότητα της πράξης. 

Πέμπτο κριτήριο, η καινοτομία της πράξης. Η αξιολόγηση της καινοτομίας μιας 

πράξης αφορά την ύπαρξη καινοτόμων εφαρμογών κατά την κατασκευή, την 

λειτουργία ή την χρήση καινοτόμων υλικών. 
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Και τέλος, το έκτο κριτήριο της τρίτης ομάδας είναι η συνέργεια και η 

συμπληρωματικότητα με άλλα έργα. Εξετάζεται η συνέργεια και η 

συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης πράξης με άλλα έργα που είναι είτε 

ολοκληρωμένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ή 

άλλων προγραμμάτων ή και ταμείων. 

Περνάμε στην τέταρτη ομάδα κριτηρίων όπου αφορά την ωριμότητα της 

προτεινόμενης πράξης. Τα κριτήρια αυτά καλύπτουν : 

Πρώτον, το Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης. 

Εξετάζεται εδώ ο βαθμός ωριμότητας αυτής από την άποψη της εξέλιξης των 

προαπαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών. Μελέτες, έρευνες 

αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις,  τεύχη δημοπράτησης και τα λοιπά για την έναρξη της 

υλοποίηση της. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού υποβάλλονται και 

εξετάζονται όλα τα παραπάνω δηλαδή μελέτες, περιλήψεις, διακηρύξεις και τα 

λοιπά τεύχη διαγωνισμού όπως προβλέπονται από το ισχύων θεσμικό πλαίσιο. 

Δεύτερον εδώ εξετάζεται και ο βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών. 

Στο κριτήριο εδώ εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρου 

κριτηρίου οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης 

και αφορούν είτε τις διαδικασίες απόκτησης γης είτε εγκρίσεις από συμβούλια και τα 

λοιπά. 

Τέλος είναι η πέμπτη ομάδα κριτηρίων όπου αφορά την Διοικητική, Επιχειρησιακή 

και Χρηματοοικονομική ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου. Κατά την εξέταση της 

εν λόγο ομάδας κριτηρίων αξιολογείται η διοικητική ικανότητα του φορέα της 

πρότασης αν διαθέτει δηλαδή την οργανωτική δομή και τις απαραίτητες  

διαδικασίες για την υλοποίηση της πράξη. Στα κριτήρια πράξεων του ΕΤΠΑ ο 

δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλλει το οργανόγραμμά του καθώς και την 

νομοθεσία σύστασής του. 

Δεύτερο κριτήριο εδώ είναι η Επιχειρησιακή ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου. 

Εδώ εξετάζεται η προηγούμενη εμπειρία του στην υλοποίηση παρόμοιων πράξεων 
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και διαθεσιμότητα και επάρκεια του προσωπικού. Για την αξιολόγηση του 

παραπάνω κριτηρίου για πράξη του ΕΤΠΑ είναι αναγκαία η επιβολή πρώτον 

πίνακα έργων με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αρχικό και τελικό της τελευταίας 

πενταετίας με προϋπολογισμό πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. 

Και δεύτερον απόφαση της προϊσταμένης  αρχής για διαθεσιμότητα επάρκεια του 

προσωπικού της ομάδας έργου με αναφορά στην ειδικότητα και εμπειρία. 

Τρίτο κριτήριο είναι η Χρηματοοικονομική ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου. 

Εξετάζεται η δυνατότητα του να συμβάλει με ιδίους πόρους προτεινόμενης πράξης. 

Το κριτήριο αυτό εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η καταβολή ιδίων πόρων. Για 

την αξιολόγηση του παραπάνω κριτηρίου για πράξεις του ΕΤΠΑ απαιτείται η 

υποβολή απόφασης της προϊσταμένης  αρχής για την καταβολή της ιδίας 

συμμετοχής και του ΦΠΑ όπου απαιτείται. 

Όπως έχετε ήδη παρατηρήσει στα αρχεία της πρόσκλησης της Επιτροπής τα 

παραπάνω κριτήρια του δεύτερου σταδίου εξειδικεύονται περαιτέρω ανά ταμείο, 

δράση και πρόσκληση. Επίσης τα κριτήρια αξιολόγησης των ερευνητικών έργων 

ακολουθούν την ίδια φιλοσοφία στο δεύτερο στάδιο διαφοροποιούνται λόγω της 

φύσης αυτών. 

Τα εξειδικευμένα κριτήρια μαζί με τα παραρτήματα θα συνοδεύουν την αντίστοιχη 

πρόσκληση έτσι ώστε ο δικαιούχος να ενημερώνεται για τον τρόπο αξιολόγησης 

της αίτησής του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ : Να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Κατηφόρη για 

την εύστοχη τοποθέτησή της. Είναι πολύ κρίσιμα αυτά τα  θέματα. Αυτά έχουν δυο 

όψεις. Το ένα είναι το δαιδαλώδες και η γραφειοκρατία. Αλλά θα μου πείτε όλοι σας 

εμείς κάναμε την δημοκρατία μας μια απέραντη γραφειοκρατία και όχι την διοίκηση 

αλλά είναι πολύ κρίσιμο θέμα αυτό. Το δεύτερο να κρατήσουμε και κυρίως χωρίς 

δικαιούχοι πως γίνεται μια αντικατάσταση, μια μετάβαση από την επάρκεια που 

γνωρίζετε μέχρι σήμερα. Αυτό είναι το κρίσιμο. Άρα λοιπόν έχουμε μια σύνθετη 

διαδικασία, δύσκολη διαδικασία, πρέπει να την κατανοήσουμε για να μπορέσουμε 
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να την αξιοποιήσουμε. Να δούμε τα θετικά και τις ευκαιρίες που έχει. Σας 

ευχαριστώ. Και να δώσω τον λόγο τώρα στον Νίκο τον Θωμόπουλο για την τέταρτη 

εισήγηση είναι : «Παρουσίαση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Προώθηση 

Πιλοτικών Δράσεων» πολύ κρίσιμο θέμα. Κύριε Θωμόπουλε.  

 

ΝΙΚΟΛΟΑΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ : Καλή σας μέρα. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην 1η 

Επιτροπή Παρακολούθησης. Σύντομα για τα επόμενα λιγότερα από δέκα λεπτά θα 

προσπαθήσω να σας αναλύσω το πώς η Περιφέρεια έχει ολοκληρώσει ήδη τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την εκπόνηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 

όπου όπως σας είπε και η κυρία Σταθοπούλου είναι μια αιρεσιμότητα για να 

μπορέσουμε να έχουμε τις πρώτες προκηρύξεις, εντάξεις και υλοποιήσεις έργων 

στον τομέα της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Πολύ 

σύντομα θα σας πω τα στάδια τα οποία χρονικά και τον κόπο που κάναμε για να 

φτάσουμε στο σημείο αυτό να έχουμε μια εγκεκριμένη στρατηγική αλλά επίσης θα 

τονίσω και το τι κάνουμε από εδώ και πέρα ώστε έτσι την εξής στρατηγική 

πραγματικά να οδηγήσει σε προσκλήσεις, σε εντάξεις και σε ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. 

Πολύ σύντομα να θυμίσουμε τι είναι αυτή η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και 

γιατί είναι αιρεσιμότητα. Ουσιαστικά είναι ο προσδιορισμός των μοναδικών και 

χαρακτηριστικών μέσων της Περιφέρειας και τομείς τους οποίους πραγματικά έχει 

αριστεία εκεί που η Περιφέρεια έχει να επιδείξει ένα ιδιαίτερο δυναμικό πάντα σε 

σχέση με την καινοτομία και την ανάπτυξη. Η στρατηγική δεν είναι ένα ψηφιακό 

πρόγραμμα το οποίο έχει συγκεκριμένους πόρους, κανόνες και λοιπά. Και το 

σημαντικότερο είναι ότι δεν χρηματοδοτεί φυσικά νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς 

όπως γίνεται με ένα κλασσικό ψηφιακό πρόγραμμα. Απαιτεί όμως την συμμετοχή 

όλων των δυναμικών φορέων της περιφερειακής οικονομίας συντεταγμένα σε ένα 

συγκεκριμένο στόχο. Ξεκινήσαμε μια διαδικασία από κάτω προς τα πάνω με ένα 

πολύ ισχυρό τέτοιο χαρακτηριστικό εδώ και τρία περίπου χρόνια με συνεργασίες με 

όλους τους φορείς τομεακά, συλλογικά προσπαθώντας να ενεργοποιήσουμε τις 

επιχειρήσεις και τα επιμελητήρια που πραγματικά βρήκαμε ένα πολύ καλό επίπεδο 
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συνεργασίας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κοπιώδη προσπάθεια 

καθώς επίσης και τους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς. 

Σημαντικά ορόσημα είναι ο Απρίλιος του 2013 στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος όπου κάναμε μια πρώτη παρουσίαση των Αξόνων 

και των ευρημάτων που είχαμε συνθέσει μέχρι τότε. Ενώ αυτή η στρατηγική πήρε 

ένα ολοκληρώθηκε ένα πρώτο σημαντικό μέρος τον Μάρτιο του 2014 όπου και 

εγκρίθηκε αρχικά το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας και υποβλήθηκε στα 

Υπουργεία και σε όλους τους φορείς ενώ τον τελευταίο χρόνο μέχρι και τον Μάρτιο 

τον περασμένο του 2015 την ολοκληρώσαμε προσθέτοντας πόρους, προσθέτοντας 

δείκτες και επίσης όλο το απαραίτητο στοιχείο το οποίο πρέπει να την κάνει να είναι  

λειτουργική και χρήσιμη για την Περιφέρεια. 

Οι τομείς ίσως το έχετε ξανακούσει τους έχουμε ξανά τονίσει σε πάρα πολλές 

συνεδρίες αλλά αυτό που φάνηκε σε πρώτη εικόνα είναι ότι η Περιφέρεια 

παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δυναμικά και αριστεία στους τομείς 

τουρισμού και πολιτισμού, στον πρωτογενή τομέα και στον τομέα της 

αγροδιατροφής όπου πραγματικά εκεί το δυναμικό είναι πάρα πολύ σημαντικό. 

Τονίστηκε και από τον κύριο Περιφερειάρχη αλλά και τα στατιστικά στοιχεία μας το 

πιστοποιούν ότι εκεί πραγματικά πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος και επίσης σε 

μερικούς τομείς του τριτογενούς τομέα το οποίο πραγματικά η Περιφέρεια έχει ένα 

ιδιαίτερο προβάδισμα. Άρα ο τίτλος τα προηγμένα υλικά και η μικροηλεκτρονική 

ενώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι και ο τρείς αυτοί κάθετοι τομείς συνεργούν 

οριζόντια από τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και τα ενεργειακά 

συστήματα τα οποία σε όλους τους παραπάνω τομείς και μπορούν να δώσουν 

προστιθέμενη αξία. 

Η στρατηγική όπως σας είπα έχει ολοκληρωθεί, έχει υποβληθεί και στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άρα πραγματικά για μας είναι ένα κείμενο το οποίο 

μπορούμε να προχωρήσουμε. Αλλά είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν πρέπει να 

είναι ένα κείμενο το οποίο θα μπει στην βιβλιοθήκη μας, θα ανέβει στο site και θα 

παραμείνει εκεί. Πρέπει αυτή σιγά-σιγά να αρχίσει γίνεται πράξη, πρέπει μέσα από 

αυτή την στρατηγική να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε και να ανακαλύπτουμε να 
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σχεδιάζουμε προσκλήσεις προς σε όλους αυτούς τους τομείς. Για να το κάνουμε 

αυτό το τελευταίο δυο τρεις μήνες κάνουμε μια πολύ συντεταγμένη προσπάθεια 

συστηματικά και μέσα από αυτές τις διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης 

προσπαθούμε να φτιάξουμε ουσιαστικά να σκιαγραφήσουμε τις προσκλήσεις προς 

τους τομείς επιχειρηματικότητας που πριν από λίγο σας περιέγραψα. 

Άρα το τελευταίο δίμηνο και τρίμηνο ξεκινήσαμε τις διαδικασίες επιχειρηματικής 

ανακάλυψης οι οποίες έχουν στόχο τι να κάνουν; τι; 

 Να ανακαλύψουν καινοτόμες ιδέες στους τομείς επιχειρηματικότητας της RIS, να 

τις καταγράψουν και έτσι ώστε κατάλληλα να διαμορφώσουμε στοχευμένες 

πιλοτικές προσκλήσεις προς τους τομείς αυτής. Η διαδικασία αυτή τονίζουμε δεν 

είναι άμεση ενεργητική ενίσχυση των φορέων έρευνας και τεχνολογίας. Έχει στόχο 

καθαρά τις επιχειρήσεις και ξεκινήσαμε από το εύκολο όπως γίνεται σε αυτές τις 

περιπτώσεις από τον τομέα της μικροηλεκτρονικής και των προηγμένων υλικών. 

Γιατί αυτοί οι τομείς και συναντήσαμε αρκέτο προβληματισμό και αντιδράσεις από 

κάποιους φορείς είναι διότι στο μικρό χρόνο προετοιμασίας που είχαμε μπροστά 

μας από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Απρίλιο θα έπρεπε να έχουμε κάνει μια 

τέτοια πιλοτική διαδικασία. 

 Ήταν για εμάς πρωτόγνωρη διαδικασία. Πάλι ξεκινήσαμε από κάτω προς τα πάνω 

και αυτοί οι δυο τομείς είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά που μας βοηθούσαν σε αυτή 

τη διαδικασία δηλαδή έχουμε ένα μικρό πλήθος επιχειρήσεων με σημαντική χωρική 

συγκέντρωση που είναι η περιοχή της Πάτρας, είναι καλά οργανωμένος τομέας 

υπάρχει ο σύλλογος επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας και τα Επιμελητήρια που είναι 

πραγματικά τις βοηθούν. Οι επιχειρήσεις του τομέα αυτού έχουν μια υψηλή 

επίδοση στην υιοθέτηση καινοτομίας και έχουν μια στενή συνεργασία με 

ενεργητικούς φορείς όχι τόσο της Πάτρας παγκοσμίως και από καλά Πανεπιστήμια.  

 

Άρα είχανε όλο το μικροσύστημα του τομέα αυτό ήταν προετοιμασμένο για μια 

τέτοια διαδικασία. Τονίζω εδώ ότι αυτό πραγματικά ήταν η πρώτη πιλοτική 

προσπάθεια. Θα ακολουθήσουν όλοι οι τομείς που αναφέρθηκαν στην ρις με 
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κυρίαρχο ρόλο τον πρωτογενή τομέα και τον τομέα της αγροδιατροφής. Ήδη 

ενδεικτικά φαίνεται στην διαφάνεια κάποιοι τομείς τους οποίους ήδη 

επεξεργαζόμαστε τον τρόπο με τον οποίο θα ξεκινήσουμε την επιχειρηματική μας 

ανακάλυψη. Οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες που έχουμε «σημαία» στην Περιφέρεια 

όπως σταφίδες ο πρωτογενής τομέας επίσης καλύπτει την αλιεία, τουρισμός, 

πολιτισμός. Και θα ακολουθήσουν και οι επόμενες. Πώς θα κάναμε; Πάλι από κάτω 

προς τα πάνω διαδικασία. Με θεματικές συναντήσεις. Συμμετείχαν όλοι οι δυνατοί 

φορείς που μπορούν πραγματικά να δώσουν προστιθέμενη αξία σε αυτές τις 

προσκλήσεις. Τράπεζες, επιστημονικά ιδρύματα, τα επιμελητήρια και το κάναμε 

συντεταγμένα. Ακολουθήσαμε μια συγκεκριμένη διαδικασία με έντυπα και 

μεθοδολογία η οποία υιοθετήθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο κάνουν και άλλες Περιφέρειες στην Ελλάδα. Και τα 

αποτελέσματα πραγματικά έδειξε ότι όντως είχαμε στοχεύσει καλά από τις σαράντα 

πέντε (45) εταιρείες που είναι στον τομέα οι τριάντα οχτώ (38) όπου συμμετείχαν 

στην διαδικασία αυτή πράγμα που σημειώνει πραγματικά καταφέραμε και 

στοχεύσαμε και φέραμε τις εταιρείες γιατί αυτό θέλαμε να κάνουμε στην Περιφέρεια 

να συζητήσουμε μαζί τους και να δούμε το πώς θα αναπτύξουμε την  καινοτομία 

στον τομέα αυτό. Ακολουθήσαμε τη διαδικασία όπως σας είπα τυποποιημένη με 

παράλληλες συνεδρίες τόσο σε οριζόντιο επίπεδο όσο και θεματικά έτσι ώστε να 

μπορέσουμε να πάρουμε από τις εταιρείες τα πραγματικά αιτήματα που έχουν για 

την ανάπτυξη αλλά και πως αυτές θα μπορέσουμε να τις κάνουμε να συνεργαστούν 

μεταξύ τους. 

Τα συμπεράσματα τα οποία φαίνονται στις επόμενες δυο διαφάνειες μας έδειξαν ότι 

πραγματικά για τον τομέα της μικροηλεκτρονικής έδειξε ότι ο τομέας αυτός 

πραγματικά έχει μια ωριμότητα πολύ αυξημένη στον τομέα αυτό. Οι προτάσεις είναι 

αρκετά ομογενοποιημένες και προέρχονται από συνένωση των εταιρειών μεταξύ 

τους. Και ουσιαστικά η στόχευση πρέπει να γίνει στην περαιτέρω ενίσχυση του 

οικοσυστήματος με την διασύνδεση με τους λοιπούς κλάδους της περιφερειακής 

οικονομίας. 

Τα υλικά όντως έδειξαν ότι είναι ένας τομέας είναι ακόμα στην αρχή της 

επιχειρηματικής της ανάπτυξης. Είχαμε πάρα πολλές προτάσεις. Ωστόσο φαίνεται 
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ότι εκεί πρέπει να δοθεί έμφαση στο χώρο ώστε να μπορέσουν να 

ομογενοποιηθούν περισσότερο οι προτάσεις. Και να αναπτυχθεί ένα κατάλληλο 

οικονομικό και κοινωνικό οικοσύστημα. Άρα οι προσκλήσεις οι οποίες το επόμενο 

διάστημα ετοιμάζουμε για τον τομέα αυτό πραγματικά μέσω την διαδικασία αυτή θα 

μας βοηθήσει να είναι αρκετά στοχευμένες έτσι ώστε για τον μεν γ1 

μικροηλεκτρονικής να πάμε σε προσκλήσεις οι οποίες θα ενισχύσουν νέα 

υφιστάμενα clusters στον τομέα,  να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις σε θέματα 

προσωπικού μάρκετινγκ. Πραγματικά εκεί που πονάνε και έχουν προβλήματα στην 

ανάπτυξη τους. Και βέβαια να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά 

εργαλεία πέρα από τις επιδοτήσεις τα έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν την δυναμική 

τους. 

Ο τομέας των υλικών δείχνει ότι έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Εκεί πρέπει να 

χρησιμοποιούμε την εφαρμογή της αρχικής ανάπτυξης του οικοσυστήματος με 

ανάπτυξη των λίγων υφιστάμενων επιχειρήσεων αλλά κυρίως να βοηθήσουμε στο 

να δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις στον τομέα αυτό. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσία μου, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. 

Είμαι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση και αυτό που ήθελα να τονίσω 

ότι η διαδικασία αυτή είναι πραγματικά χρήσιμη. Νομίζουμε ότι θα πρέπει να 

υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί και στις άλλες δράσεις του προγράμματος γιατί 

πραγματικά έτσι μας βοηθάει να δημιουργήσουμε στοχευμένες προσκλήσεις προς 

τους φορείς που την έχουν ανάγκη. Σας ευχαριστώ πολύ. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ : Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Θωμόπουλο.  

Μόνο μία υπενθύμιση, όταν ξεκινήσαμε ως αιρετή Περιφέρεια, παίρνοντας την 

ευθύνη ανάληψης του ΕΣΠΑ και έχοντας μία αξιολόγηση των παθογενειών που 

έχουμε γιατί αυτό είναι κάτι κρίσιμο ότι έχουμε παθογένειες, κυρίως στο 

παραγωγικό κομμάτι, συγκροτήσαμε το Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος σε ανύποπτο χρόνο, το 2012. Αυτό μας άνοιξε ένα 

δρόμο, πολύ μεγάλο δρόμο, να προσεγγίσουμε ένα θέμα το πώς θα περάσει η 
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καινοτομία στην επιχειρηματικότητα αξιοποιώντας τη γνώση, το πνεύμα και πάνω 

σε αυτό κουμπώσαμε, για αυτό είπε και ο κύριος Θωμόπουλος ότι είναι μία δουλειά 

που ξεκίνησε από τα κάτω προς τα πάνω και πριν καν θεσμοθετήσει η χώρα τα 

συμβούλια έρευνας και καινοτομίας, ήταν μία πρωτοβουλία μοναχική της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος αλλά τη βρήκαμε μπροστά μας και θέλω να 

κρατήσουμε επίσης που δίνεται το ειδικό βάρος, στις τρεις κατηγορίες : 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, δέστε είμαστε Αρχαία Ολυμπία, έχουμε την 

κρουαζιέρα, έχουμε κοντά μας το Κατάκολο άρα έχουμε έναν πόλο αναπτυξιακό 

μεγάλο. Τουρισμός λοιπόν πολιτισμός ταυτόχρονα και αφορά στην Περιφέρεια, το 

δεύτερο το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουμε είναι ότι είμαστε η 

Περιφέρεια πρώτη στην αγροτική παραγωγή, άρα δεύτερο βάρος στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ να το πούμε γενικότερα γιατί εάν είμαστε καθηλωμένοι στο ΑΕΠ 

προέρχεται γιατί δεν έχουμε παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα και εδώ αυτό 

το εργαλείο μας βοηθάει πολύ πως θα περάσουμε και το τρίτο ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ 

ΥΛΙΚΑ  και ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ γιατί έχουμε ένα θησαυρό στην Πάτρα με βάση 

το Πανεπιστήμιο και τα ερευνητικά μας κέντρα που ήδη έχει αρχίσει και παράγει 

μεγάλη τεχνογνωσία.  

Με αυτές τις τρεις υποσημειώσεις  να περάσουμε στον επόμενο ομιλητή, είναι η 

κυρία Αδαμοπούλου και θα είναι για την παρουσίαση της στρατηγικής για την 

πληροφόρηση και επικοινωνία του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΟΥ : Κύριε πρόεδρε, κύριε πρόεδρε …. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ : Ναι δήμαρχέ μου  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ : Μισό λεπτό μόνο να πω κάτι, συγνώμη κυρία 

Αδαμοπούλου για αυτό. Επειδή εμείς είμαστε αιρετοί και εγώ εκπροσωπώ την 

ΚΕΔΕ   και ο Νικόλας της ΠΕΔ και επειδή πρέπει να φύγουμε για την Αθήνα αυτά 
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είναι περισσότερο τεχνικά, πολύ χρήσιμα αλλά εμείς θέλουμε αφού τελειώσουμε να 

κάνουμε μία τοποθέτηση γιατί εμάς ο ρόλος μας εδώ είναι πολιτικός περισσότερο 

με όλο το σεβασμό στους παρευρισκόμενους όλους για να ακούσει και κάτι ο 

Γενικός. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ : Έχετε δίκιο αγαπητέ δήμαρχε, δε θα διαταράξουμε, 

εγώ θα ήθελα να κλείσουμε όλες τις θεματικές ενότητες και να μιλήσουμε στο τέλος  

καταλαβαίνω ότι είναι πρακτικά αδύναμο … 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ : μιλάει μακριά από το μικρόφωνο.. αδύνατη η 

απομαγνητοφώνηση. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ : Ναι .. ναι… ναι  άρα τελειώνοντας η κυρία 

Αδαμοπούλου θα δώσω μόνο σε εσάς τους δύο το λόγο κατ’ εξαίρεση  και θα μου 

δώσετε και το δικαίωμα κατ’ εξαίρεση . Κυρία Αδαμοπούλου.  

 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ : Καλημέρα σας και από μένα, θα είμαι 

πραγματικά πάρα πολύ σύντομη θα σας μιλήσω για την στρατηγική επικοινωνίας 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος 2014-2020 το 

οποίο διέπεται από τους κανονισμούς και νόμους τους ήδη γνωστούς δεν θα τους 

ξαναπώ.  

Ο βασικός στόχος της επικοινωνιακής στρατηγικής είναι  η καλύτερη και 

πληρέστερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δυνητικών δικαιούχων, της 

κοινής γνώμης της Περιφέρειας και όλης της χώρας, αλλά και των πολιτών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σκοπούς, τις κατευθύνσεις, τις επιπτώσεις, τις 

ωφέλειες, τις προτεραιότητες και τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

Το στοχοθετούμενο κοινό  είναι: 
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• Οι δυνητικοί δικαιούχοι 

• Οι δικαιούχοι 

• Το ευρύ κοινό 

• Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  

• Αιρετοί 

Η μέθοδος επικοινωνίας που θα ακολουθήσουμε για κάποιες ενδεικτικές 

στρατηγικές επιλογές είναι :  

• Η κεφαλαιοποίηση της προηγούμενης εμπειρίας που είχαμε από τις 

προηγούμενες Προγραμματικές περιόδους .  

• Σχεδιασμός με βάση τη γνώση 

• Αξιοποίηση της αναγνωρισιμότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013 και για αυτό 

διατηρούμε και το σήμα του ΕΣΠΑ  

• Ενιαία στρατηγική κατά την έναρξη και υλοποίηση του Προγράμματος  

• Αφηγήματα  και  Εκπαίδευση του κοινού με σκοπό να αντιληφθεί και να μάθει 

τους σκοπούς και τα έργα και τις δράσεις και  

• Απλοποίηση της γλώσσας που χρησιμοποιείται για να είναι κατανοητή από 

όλους. 

Κάποιες ειδικές στρατηγικές επιλογές είναι :  

 Διασφάλιση της συνέχειας, της ομοιομορφίας και  απλότητας της επικοινωνίας 

σε όλες τις φάσεις  του προγράμματος   

 Ενεργοποίηση των δικαιούχων για την προώθηση της υλοποίησης των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων 

 Ευρεία προβολή των δράσεων  

 Λειτουργία ενός δικτύου συνεργαζόμενων φορέων που θέλουμε να 

δημιουργήσουμε και με τελικούς δικαιούχους  
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 Προβολή των ήδη υπαρχόντων παραδειγμάτων  συμμετοχής στα 

προγράμματα 

 

Κάποιες ενδεικτικές δράσεις δημοσιότητας που σχεδιάζουμε :  

 Υλοποίηση της εναρκτήριας ημερίδας  

 Πραγματοποίηση μιας τουλάχιστον ενημερωτικής δραστηριότητας ετησίως 

 Προβολή του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εγκαταστάσεις της 

Διαχειριστικής Αρχής 

 Δημιουργία ιστοσελίδας για το Πρόγραμμα για την Προγραμματική Περίοδο.  

 Ηλεκτρονική δημοσίευση του καταλόγου των πράξεων τουλάχιστον δύο φορές 

το χρόνο θα ανανεώνεται  

 Παρουσίαση παραδειγμάτων πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής τις καλές πρακτικές τις οποίες 

ενδεχομένως να τις παρουσιάσουμε και στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ  

 Πραγματοποίηση θεματικών ημερίδων, συνεδρίων και 

 Εορτασμός της Ημέρας της Ευρώπης στις 9 Μαϊου.  

 

Έχουμε κάποιες ειδικές κατηγορίες δημοσιότητας που αφορά την επικοινωνία με 

τους Δικαιούχους όπου θα προσπαθήσουμε η ενημέρωσή τους σχετικά με τις 

δράσεις δημοσιότητας όπου είναι οι ίδιοι υποχρεωμένοι να κάνουν στα πλαίσια της 

υλοποίησης των έργων τους. 

Η Επικοινωνία για ειδικές κατηγορίες κοινού όπου είναι κυρίως για δράσεις ΕΚΤ 

σε ειδικές κατηγορίες κοινού όπως παραδείγματος χάριν οι ΡΟΜΑ όπου θα 

υπάρχει συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ . 

Η Επικοινωνία για τα άτομα με αναπηρία, όπου η Διαχειριστική Αρχή θα 

φροντίσει για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στην ενημέρωση 

προβλέποντας κάποιες ιδιαίτερες δράσεις και κάποιες πιο εξειδικευμένες ενέργειες 

όπως παραδείγματος χάριν η δημιουργία της ιστοσελίδας της Διαχειριστικής Αρχής 
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θα γίνει σύμφωνα με το πρωτόκολλο WCAG όπου αφορά τα άτομα με αναπηρία, 

τα τηλεοπτικά μηνύματα και όποια video παραχθούν θα είναι προσβάσιμα στα 

άτομα με ακουστική και οπτική αναπηρία και όλοι οι χώροι που θα 

πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και ημερίδες θα είναι προσβάσιμοι για άτομα με 

κινητική αναπηρία. 

Υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις των τελικών δικαιούχων οι οποίες διακρίνονται 

στις υποχρεώσεις κατά την υλοποίηση της πράξης και  μετά την ολοκλήρωση της 

πράξης. 

Πιο συγκεκριμένα κατά την υλοποίηση μιας πράξης, ο δικαιούχος ενημερώνει το 

κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία : 

 παρέχοντας στον διαδικτυακό του τόπο, εφόσον έχει, σύντομη περιγραφή της 

πράξης, αυτό είναι μία νέα υποχρέωση για τους τελικούς δικαιούχους   

 τοποθετεί προσωρινή πινακίδα σημαντικού μεγέθους για κάθε πράξη για τα 

οποία η συνολική δημόσια συνδρομή στην πράξη υπερβαίνει τις 500 000 € 

αλλά όμως και για τις πράξεις οι οποίες είναι κάτω των 500.000 €, είναι  

υποχρεωμένος να αναρτήσει μία αφίσα σε μέγεθος Α3 τουλάχιστον σε ορατό 

σημείο. 

 Για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και κατά περίπτωση για τις 

πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, ο δικαιούχος 

εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες στην πράξη έχουν ενημερωθεί γι’ αυτή τη 

χρηματοδότηση. 

Κατά την ολοκλήρωση της πράξης, ο δικαιούχος το αργότερο εντός τριών μηνών 

από την ολοκλήρωση, τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα σε σημείο εύκολα 

ορατό από το κοινό, για κάθε πράξη που πληροί το κριτήριο ότι είναι άνω των 

500.000 €, χωρίς να είναι βέβαια αυτό δεσμευτικό από την πλευρά της 

Διαχειριστικής Αρχής εφόσον κρίνει ότι και ένα έργο το οποίο είναι κάτω των 

500.000 € αλλά είναι σημαντικό πρέπει να μπει πινακίδα και επίσης η πράξη 

συνίσταται στην προμήθεια υλικών ή στη χρηματοδότηση έργων υποδομής ή 

κατασκευής. 



      
1

Η
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

2014-2020 

 
 
                    Αρχαία Ολυμπία, 18 Ιουνίου 2015 

 

43 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Για την υποστήριξη των τελικών δικαιούχων η Διαχειριστική Αρχή θα παρέχει 

λεπτομερείς πληροφορίες με Συντονισμό – Καθοδήγηση – Υποστήριξη και 

Παρακολούθηση  

Επίσης θα εκδώσει  έναν πρακτικό Οδηγό Επικοινωνίας  όπου θα έχει διάφορες 

πληροφορίες για το πώς ο τελικός δικαιούχος θα πρέπει να κάνει τη δημοσιότητά 

του με οδηγίες για γραφιστικά πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές και λοιπά .  

Ο προϋπολογισμός για τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας του 

προγράμματος ανέρχεται στο 1.500.000,00 ευρώ, το οποίο αποτελεί το 0,3% του 

προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  Από αυτό το 1.200.000,00 

ευρώ αφορά  δράσεις  ΕΤΠΑ  και  300.000,00 ευρώ για τις δράσεις του ΕΚΤ. 

Η υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας θα γίνει με ίδια μέσα.    

 

Για το 2015 για τους υπόλοιπου μήνες η Διαχειριστική Αρχή προγραμματίζει τη 

δημιουργία ιστοσελίδας του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μία εναρκτήρια 

Εκδήλωση  για τη δημοσιοποίηση της έναρξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, 

και μία Έρευνα  αναγνωρισιμότητας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ).  

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, όμως θα ήθελα σε αυτό το σημείο να 

παρακολουθήσετε μία ταινία μικρού μήκους που είχαμε βγάλει για την 

προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, την είχαν σκεφτεί και τη δημιούργησαν με 

τη συνδρομή μας δύο πολίτες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος . 

 

« Η Οικογένειά μου»  

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ : Νομίζω ότι είδαμε μία εικόνα και καταλήγει σε τρεις 

λέξεις Η Ευρώπη μας – η Περιφέρειά μας – η Οικογένειά μας, πρέπει να είμαστε 

σταθερά προσηλωμένοι στο ευρωπαϊκό όραμα μην μηδενίζουμε τα πράγματα και 

θέλω να το υπενθυμίσω γιατί έχουμε μία κακή νοοτροπία στη χώρα όλα τα έργα 
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είναι δικά μας όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι αυτή τη στιγμή 95% 

ευρωπαϊκοί πόροι. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε μία επίγνωση, ταυτόχρονα να 

έχουμε έναν αντίστοιχο σεβασμό με τα προβλήματα, τις αδυναμίες αλλά οι αξίες της 

δημοκρατίας είναι κάτι ανώτερο όλων μας και η Ευρώπη έχει αξίες δημοκρατίας με 

τα όποια προβλήματα, άρα λοιπόν δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ευρωπαϊκοί 

πόροι, διαχειριστές είμαστε εμείς αλλά δικαιούχοι είναι οι ευρωπαίοι πολίτες, οι 

έλληνες πολίτες .  

Πριν πάμε δε θα κάνουμε για καφέ γιατί αν πάμε για καφέ χαλαρώσαμε, δεν θα 

γίνει τίποτα, θα το πάρουμε συνέχεια. Θα μου δώσετε το δικαίωμα, αυτή την άδεια 

εντός εισαγωγικών, στους δύο εκπροσώπους της ΚΕΔ επειδή πάνε σε μια πολύ 

σημαντική …… ένας .. ένας .. λοιπόν Καστρινέ έχεις το λόγο ξέρω ότι είσαι 

σύντομος, γρήγορος για να προχωρήσουμε κανονικά .  

 

ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ :  Η εισαγωγή του Περιφερειάρχη ήταν να μας πιάσει από 

μπροστά. Πρώτα από όλα ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη που βρίσκεται σήμερα 

εδώ και ξεκινάει την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης, ευχαριστούμε τον Γενικό 

Γραμματέα τον κύριο Καρύτση ο οποίος είναι νέος άνθρωπος εύχομαι να είναι και 

νέος στις ιδέες να είναι γρήγορος στις αποφάσεις και θα τα πούμε κατ’ ιδίαν τα 

περισσότερα όταν θα έρθει η ώρα, ευχαριστούμε τον κύριο Λογοθέτη που δύο τρεις 

φορές τον επισκεφθήκαμε και μάλιστα τη μία με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου 

και είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει και πάνω απ’ όλα ευχαριστούμε το 

προσωπικό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος γιατί πράγματι οι άνθρωποι εκεί της 

Διαχειριστικής Αρχής και γενικότερα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος είναι 

συνεργάτες μας και μας βοηθούν με το παραπάνω και δεν το λέω αυτό για να τους 

γλύψουμε για να πάρουμε κανένα έργο παραπάνω αυτή είναι η πραγματικότητα, 

έτσι πρέπει να τα πούμε και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η επόμενη μέρα για να 

μην πέσουμε στα βράχια κύριοι της Κυβέρνησης που εκπροσωπείτε, είναι να 

είμαστε ωμοί, ψυχροί και ψύχραιμοι και να πάμε σε αυτό που μας έχει επιλέξει ο 

κόσμος στο να παίρνουμε αποφάσεις . 
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Θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις γιατί εμείς δεν είμαστε τεχνικοί, παρότι το 

ΕΣΠΑ το έχουμε μάθει πολύ καλά γιατί μας βοήθησε η Διαχειριστική Αρχή ειδικά 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος να το μάθουμε πάρα πολύ καλά. Εγώ εκτιμώ ότι 

και από μηχανικούς καινούργιους εγώ το ξέρω καλύτερα παρότι είμαι μαθηματικός 

στο επάγγελμα και έμπορος γιατί είμαι αδιόριστος λόγω παλιών κακών 

συναναστροφών να το πω και έτσι, γιατί εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα μέσω 

συνδικαλιστικών διεργασιών και ατέρμονων συζητήσεων, καταλαβαίνετε κύριε 

Γενικέ τι λέω, να μπορούμε φεύγοντας από δήμαρχοι που σήμερα είναι η ώρα μας 

αύριο δεν θα είναι να βρούμε τη θέση μας για να ζήσουμε. Ήθελα να σας μιλήσω σε 

ένα διαφορετικό τόνο για να καταλάβετε και να βγάλετε κάποια πολιτικά 

συμπεράσματα γιατί όλα αυτά είναι πράγματι πολύ σοβαρά και πολύ σωστά αλλά 

έχω εδώ πέρα και τον ειδικό μου συνεργάτη και τους ανθρώπους τους δικούς μου 

όπως και ο καθένας από εμάς που εμείς δεν έχουμε λόγους να διαφωνήσουμε . 

Εκεί που θα διαφωνήσουμε όμως περιφερειάρχη που ξέρεις ποια είναι η θέση μου 

για σένα, δεν χρειάζεται να τα πούμε, χωρίο που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει 

παρότι έχουμε διαφορετικά σημεία αναφοράς, θα είναι στον καταμερισμό και 

άκουσα στην εξειδίκευση μάλλον. Άκουσα στην διάρκεια της κουβέντας ότι έχει 

εξειδικευθεί το 51% περίπου, εκτιμώ το 12% άκουσα από αλλού θα τα δούμε 

αναλυτικά και εκεί θα τοποθετηθούμε, και εκεί θα τοποθετηθούμε στο ναι μεν μια 

οικογένεια αλλά η οικογένεια πρέπει να κοιτάξει και τα τρία παιδιά της.  

Άκουσα στη διάρκεια της κουβέντας, για να πω κάποιες σκόρπιες σκέψεις, πρώτα 

από όλα για να με μάθει και ο Γενικός να πουλήσω τη διαφήμισή μου, είμαι ο 

δήμαρχος Πηνειού ο Αλέξης ο Καστρινός, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΚΕΔΕ και εκπρόσωπος στην Επιτροπή Παρακολούθησης, είμαι Πρόεδρος 

επιτροπής οικονομικών των ΟΤΑ της ΚΕΔΕ για όλη την Ελλάδα και σύντομα θα 

είμαι και σε μία επιτροπή που διαχειρίζεται κομμάτι του ΕΣΠΑ, αλλά αυτό το 

αφήνουμε για έκπληξη για να μπορούμε να γίνουμε  συνομιλητές αργότερα από 

διαφορετικά πόστα με κοινό στόχο όμως πάντα γενικέ. Το ότι καλύτερο για όλους 

μας.  

Θα ήθελα να κάνω όμως κάποιες επισημάνσεις πάνω σε αυτά που ακουστήκανε. 

Όλα αυτά είναι αψόγως καλά, θα ήθελα όμως σε όλα αυτά να ενημερωθούνε και οι 
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Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για να μην κάνουνε 20 και 40 μέρες να στείλουνε  τα 

νομίμως  ελήφθη, θα ήθελα σε όλα αυτά να ενημερωθούνε και οι επίτροποι ο 

κύριος Αγγελάρας και λοιπά και λοιπά για να μην έχουμε πισωγυρίσματα έτσι ώστε 

να μπορούμε να πιάνουμε τους στόχους μας .  

Να πω ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι από τις πρώτες Περιφέρειες και 

μπράβο της και στην απορροφητικότητα και στην δουλειά που κάνει και αυτά γενικέ 

μου άλλωστε στοιχεία είναι αριθμοί και οι αριθμοί δεν κοροϊδεύονται είναι έξυπνες 

λέξεις οι αριθμοί είναι κάτι που φαίνεται. Θα ήθελα να κάνω όμως κάποιες 

επισημάνσεις, όταν λέμε πολιτισμό – τουρισμό  πρέπει να πούμε κάποιες 

υποδομές και δεν θα πούμε το Κατάκολο επειδή είμαστε κοντά στην Ολυμπία, δεν 

θα πούμε το Αίγιο για να είναι ευχαριστημένη η Πάτρα, δεν θα πούμε κάτι κοντά 

στο Μεσολόγγι για να είναι ευχαριστημένο το Μεσολόγγι, Καραπάνος και λοιπά. 

Εγώ θα πω κάτι πιο πρωτοποριακό αλλά εκεί θέλουμε να δώσουμε την έμφαση τι 

γίνεται, με τις μαρίνες; Εμείς ας πούμε είχαμε καταθέσει, το λέω έτσι γενικά δεν με 

ενδιαφέρει και ας μην γίνει και ποτέ διαφορετικά θα το πω όμως, ότι υπάρχει ένας 

σχεδιασμός, τουλάχιστον έτσι υπήρχε μέχρι πρόσφατα τώρα θα ακούσουμε τις 

προβλέψεις της νέας Κυβέρνησης, ποια είναι η θέση της, άλλωστε οι άνθρωποι 

τέσσερις μήνες είναι μόνο και σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, εγώ θα ήθελα να 

δοθούν οι προτεραιότητες. Έχουμε καταθέσει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-

2013 ένα ώριμο έργο που  ήταν έτοιμο κατά 100% για δημοπράτηση, που ήταν μία 

μελέτη τουριστικών σκαφών μη μου πείτε ότι είναι οπισθοδρομικό 100 χρόνια 

μπροστά είναι. Ένα δεύτερο πράγμα να πούμε σε αυτά εδώ πέρα τα πράγματα, 

λέμε για τον πολιτισμό, ο πολιτισμός είναι μία γενική έννοια, από το γράψιμο ενός 

βιβλίου, από τον άκρατο σκεπτικισμό που μπορεί να έχει κάποιος από εμάς, από 

τις υποδομές, έχει πάρα πολλά πράγματα και από τους ειδικούς ας πούμε που 

παίρνουνε μια τσάντα στην πλάτη και σου λένε ψηφιακά και παραψηφιακά και 

τέτοια πως θα κονομήσουμε όλα αυτά πολιτισμός είναι. Είπατε για αγροτική 

παραγωγή ότι είναι η δεύτερη κατηγορία πράγματι εμείς έχουμε ένα ραντεβού στο 

αγροτικής ανάπτυξης και θα πω ότι δεν νοείται να είμαστε στο 2015 και να μην 

έχουμε υπόγεια αρδευτικά δίκτυα. Ήδη  το ΤΟΕΒ του δήμου προχωράει ένα έργο 

το ΤΟΕΒ το δικό μας ας πούμε με μικρά ποσά των εννέα εκατομμυρίων, που αυτά  
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τα ποσά με την έκπτωση αν υπολογίσουμε με την πείνα που υπάρχει αυτή την 

στιγμή, θα παιχτεί σε μία τάξη του εκατό, της τάξης του εκατό να το πω και έτσι, μια 

έκπτωση του 40 %, άρα δηλαδή τα εννέα εκατομμύρια θα γίνουν δηλαδή γύρω στα 

πεντέμιση εκατομμύρια .  

Θα ήθελα να πω ότι στα προηγμένα υλικά στα ερευνητικά κέντρα θα έπρεπε να 

καταλάβουνε ότι επειδή συνδέεται με την αγροτική παραγωγή, ότι υπήρχε εδώ 

πέρα το ΕΘΙΑΓΕ το οποίο είναι στην περιοχή του Κοροίβου για παράδειγμα το 

οποίο ήταν το πρότυπο τότε σε καινοτομία, σε σπόρους και ούτω καθεξής. Η 

κατάληξη ποια είναι; Τραγική και να κλείσει. Θα ήθελα να κάνω και κάποιες άλλες 

επισημάνσεις γιατί ήμουνα σε όλες τις συζητήσεις είμαι τρίτη φορά δήμαρχος και 

άλλη μια φορά Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και κάθε φορά με καταστατικό 

ποσοστό από την πρώτη Κυριακή χωρίς να παίρνω ευλογίες από κανένα 

κομματικό μηχανισμό, δεν είμαι από παρθενογένεση όπως κανείς μας αλλά εγώ 

ευλογίες δεν παίρνω και δεν στρατεύομαι. Σας λέω λοιπόν ότι επειδή εκτιμώ στη 

ζωή ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο αλλά τα πάντα είναι διαχειρίσιμα, θα θέλαμε εμείς 

μαζί με εσάς να συνδιαμορφώσουμε την πρόταση της κατανομής. Εμείς αυτή είναι 

η θέση μας, είναι καθαρά πολιτική η θέση μας μάλλον αυτοδιοικητική είναι η 

σωστότερη έκφραση και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε.  

Άκουσα πριν όμως κάποια πράγματα τα οποία  ειπώθηκαν και από τον κύριο 

Περιφερειάρχη να μην ξανασυναντήσουμε λέει για τα σκουπίδια, εμείς προχτές 

είχαμε τον κύριο Τσιρώνη στη ΚΕΔΕ, καλεσμένος μας επί θεμάτων αυτών. Πιο πριν 

είχαμε πάει στο Γενικό Γραμματέα των απορριμμάτων το κύριο Καπετάνιο, έχουν 

σημασία αυτά που θα πω, γιατί έχουν σημασία; Γιατί το έργο του εργοστασίου το 

οποίο είναι με ΣΔΙΤ θέλει και υπογραφή του κυρίου Σταθάκη του πολιτικού σας 

Προϊστάμενου, είναι τριμερής η υπογραφή. Δηλαδή θέλουμε δεκαεφτά εκατομμύρια 

από το ΕΣΠΑ που μπήκαν από την Περιφέρεια τη δική μας θα θέλουμε τη 

διαδικασία των ΣΔΙΤ αναγκαστικά δηλαδή τους αναδόχους και τα λοιπά και αυτή τη 

στιγμή στο ερώτημα εάν σήμερα μας φέρουνε να υπογράψουμε, ο κύριος Τσιρώνης 

μας είπε ότι αυτό θα εξεταστεί πάλι από την αρχή, ανά περιοχή και λοιπά και λοιπά 

που είμαστε έτοιμοι για υπογραφή, δεν φταίμε εμείς αν ο τότε Πρωθυπουργός και 

υπουργός Πολιτισμού ο κύριος Σαμαράς άργησε ενάμιση χρόνο να μας δώσει την 
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θετική γνωμοδότηση από το ΚΑΣ, τι φταίμε εμείς δηλαδή ; Γιατί εμείς φταίμε όταν 

κανένας ΧΥΤΑ δεν δέχεται τα σκουπίδια τα δικά μας; Γιατί εμείς φταίμε όταν 

προχτές κουβεντιάζαμε στον κύριο Καπετάνιο και πράγματι ο άνθρωπος έδειξε 

μεγάλη διάθεση, δεν μπορώ να πω, κάτι που είναι αλήθεια θα το πω όπως και κάτι 

που είναι εναντίον και αυτό θα το πω, για να βοηθήσει για την ενδιάμεση λύση και 

να φύγουμε από αυτό που είπε ο φίλος ο Περιφερειάρχης, πραγματικά φίλος που 

είπε ότι ποιών είναι οι ευθύνες γιατί και ο κύριος Τσιρώνης όταν ήρθε στη ΚΕΔΕ 

σαν Εισαγγελέας και είναι συνδικαλιστικό όργανο,  δεν πας σαν Εισαγγελέας στην 

ΚΕΔΕ εάν πας σαν Εισαγγελέας θα χάσεις τη ΚΕΔΕ και η αμελλητί συμμόρφωση 

που είπε ο κύριος Βούτσης νομίζω ότι ήταν μια ατυχής έκφραση, ο Προϊστάμενός 

μας, έκανε ένα διάβημα για τα ταμειακά διαθέσιμα και είπε αμελλητί συμμόρφωση 

νομίζω ότι ήταν ατυχής …  ατυχής….. έτσι εγώ με ευγένεια,  συνεργάτες νομίζω ότι 

είμαστε τώρα από κει και πέρα υπάρχουνε τρόποι για να αντιμετωπίσουμε ένα 

εκατομμύριο πράγματα.  

Εγώ Γενικέ μου θα ήθελα να πω ότι ξεκίνησες καλά γιατί έμαθα ότι υπέγραψες 

κάποια έργα του ΕΣΠΑ γιατί δουλειά μας είναι αυτή, ίσως γιατί δε θέλω να πω για 

τα ταμειακά διαθέσιμα του ΝΙΚΑ έτσι γιατί να μην είναι στη Καλαμάτα ή εάν είναι 

στον Πειραιά εντάξει; απλά ενημερωτικά το λέω γιατί και εγώ μπορεί να είμαι 

καρπωμένος …. Δεν σ’ αρέσει να είμαι ειλικρινής ….. γιατί με τον κύριο Λογοθέτη 

έχουμε κάνει κουβέντα και τέτοια αλλά πρόσεξε για να λέω και εγώ δεν λέω τυχαία 

… εντάξει;  με όλο το σεβασμό και στη θέση και στο πρόσωπό σου και καλά έκανες 

αν θέλειςγια μένα η δυσκολία ξέρεις ποια είναι ; στο να υπογράφεις εμένα μου 

αρέσει να υπογράφεις για να προχωράμε πράγματα, λοιπόν θετικό είναι … μην το 

πάρεις αρνητικά .. θετικό είναι .. αλλά σημειώνω και το που έτσι γιατί πρέπει να τα 

σημειώνουμε και αυτά.  

Θα ήθελα τέλος να πω ότι γιατί μακρηγορήσαμε ότι θα πρέπει να προσεχτούν 

πάρα πολύ τα χρήματα που θα μπουν στον άξονα – κατηγορία δεν ξέρω όπως 

θέλετε να την πείτε Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση μεταφορικών 

υποδομών και θα ήθελα εδώ να επισημάνω, εγώ προφανώς είμαι αντίθετος στο 

σκεπτικό της Κυβέρνησης αλλά εμένα δεν με λογαριάζει κανείς γιατί στη σύσκεψη 

που είχαμε πάει όταν εμείς προφανώς θα ήρθατε από την Τρίπολη δεν θα ήρθατε 
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από εδώ από την Πάτρα …. Από την Τρίπολη θα ήρθατε; …. Έτσι μπράβο … Όχι 

δεν το λέω … 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ : Γιατί το λέτε αυτό ; 

 

ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ :  Όχι δεν το λέω … 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ : Πείτε το …  

 

ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ :  Γιατί εγώ όταν φεύγοντας τώρα να πάω στην Αθήνα, γιατί 

στη ΚΕΔΕ πάμε δυο φορές την εβδομάδα, θα υπάρχει ο φόβος μετά την Πάτρα ο 

οποίος θα είναι τεράστιος, μέχρι την Πάτρα δεν υπάρχει κανένας δεν φταίτε εσείς … 

δεν φταίτε εσείς που τα κάνατε σε τέσσερις μήνες για να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά 

αλλά θα πρέπει να επισπεύσουμε μια διαδικασία γιατί ο  χρόνος γενικέ μου περνάει 

και εμείς οι νέοι άνθρωποι γιατί είσαι νεότατος άνθρωπος θέλουμε η επόμενη μέρα 

από τη σημερινή να είναι ακόμα πιο παραγωγική από τη χθεσινή.  

Τώρα διοικείτε εσείς οι αποφάσεις είναι δικές σας, εμείς σεβόμαστε εσάς, με εσάς 

συνεργαζόμαστε και μαζί θέλω να πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε στα πάντα και να 

ξεφύγει σωστό να πούμε για το νομοσχέδιο γιατί για το νομοσχέδιο θα φύγω εγώ 

για την Αθήνα που κατατίθεται σε διαβούλευση σε πέντε ημέρες βέβαια ήταν άλλος 

ο στόχος για να προλάβουμε τους υπερχρεωμένους δήμους στο τέλος του μήνα θα 

μπορούσαμε όμως να κάνουμε και παραπάνω νομοσχέδια, δε χάθηκε ο κόσμος, να 

κάνουμε και δύο και τρία νομοσχέδια γιατί στο υπουργείο εσωτερικών που 

κατατίθενται τα νομοσχέδια υπάρχει σωρεία προβλημάτων κύριε Γενικέ που δεν θα 

καταγραφούνε.  

Εγώ θα ήθελα λοιπόν από εσάς με όλο το σεβασμό και να κλείσω γιατί σας 

κούρασα να ακούσω εάν θα υπογραφεί το εργοστάσιο για τα απορρίμματα της 
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Ηλείας γιατί … ένα λεπτό γενικέ μου …. από πλευράς του υπουργείου  του κυρίου 

Σταθάκη, αυτό με ενδιαφέρει λοιπόν… σας ευχαριστώ, εύχομαι τα καλύτερα και 

όπως ξεκινήσατε έτσι να συνεχίζετε πάντα με το καλό και δυναμικά να είσαστε 

καλά.  

  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ : Δήμαρχε να σε ευχαριστήσω, η διαφωνία είναι 

μέρος της δημοκρατίας και είναι μία υγιής διαδικασία, η σύγκληση ταυτόχρονα πάλι 

είναι μέρος της δημοκρατίας, άρα  λοιπόν είναι μια υγιής διαδικασία, νομίζω ότι 

είναι κρίσιμα θέματα τα οποία μας θέσατε εμείς θα το ενσωματώσουμε ένα μέρος 

στον πυρήνα της λειτουργίας μας, δύο θέματα πολύ κρίσιμα. Εγώ είπα και το 

ξαναλέω, το θέμα με τα απορρίμματα πρέπει να το λύσουμε εμείς, εμείς, δεν 

υπάρχουν ούτε σωτήρες ούτε κανείς, θα ματώσουμε αλλά θα το λύσουμε και το 

δεύτερο θέμα όσον αφορά τις κατανομές, κοιτάξτε όταν είσαι σε ένα πρόγραμμα 

ανταγωνιστικό, ανοικτό δεν μπορείς να το κλείσεις διοικητικά, για αυτό χρειάζεται η 

δυναμική που έχει να κάνει μέσα από τις επιτροπές παρακολούθησης από την 

κινητικότητα από τους άξονες, στόχους και σε όλα τα υπόλοιπα, αυτό ναι .. ναι ναι. 

Διοικητικά άμα τα μοιράσεις θεωρητικά θα είσαι ο πιο δίκαιος αλλά εξ’ 

αποτελέσματος δεν μπορείς να το φέρεις εύκολα, το καταλαβαίνεις ωραία, άρα 

λοιπόν να έχουμε να κρατήσουμε, εγώ κρατώ τις παρατηρήσεις σας σωστά τις 

θέτετε, αυτός είναι ο ρόλος των θεσμών αλλά να κρατήσουμε από την άλλη πλευρά 

ότι πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα ανταγωνιστικό, ένα πρόγραμμα στοχευμένο 

και ένα πρόγραμμα που θα πηγαίνει και με τον άριστο, δεν μπορεί να είναι 

καθηλωμένο ένα πρόγραμμα και νομίζω ότι εσείς έχετε δώσει δείγματα γραφής, 

προσωπικά εσείς, και αυτό πρέπει να το πω . Άρα χαίρομαι επειδή θα πορευτούμε 

και με συμφωνίες και με διαφορετικές προσεγγίσεις δηλαδή υγιής διαδικασία. Να 

προχωρήσουμε κύριε Γενικέ ή θέλετε να πείτε κάτι ; 

 

ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ : Θέλω να πω δυο λόγια .  
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ : Ναι . 

 

ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Ο κύριος δήμαρχος έβαλε πολλά θέματα, προφανώς δεν θα 

επιχειρήσω να απαντήσω σε όλα και δεν έχει νόημα, όπως είπε και ο ίδιος 

προτάσεις κάνει και καλώς τις κάνει και για αυτό είμαστε εδώ άλλωστε για να τα 

συζητήσουμε όλα και να  δούμε πως προχωράμε και να συζητήσουμε και ο ίδιος 

μαζί από κοινού . Θα μου επιτρέψετε όμως δύο τρία σχόλια μόνο .  

Πρώτα για ένα σχόλιο το οποίο είναι λίγο γενικότερο δεν έχει να κάνει με τη 

σημερινή μας συζήτηση αλλά επειδή το είπατε και εσείς και κατά τη γνώμη μου 

επειδή καταλαβαίνω ότι είστε και εσείς ένας άνθρωπος ιδιαίτερα πολιτικοποιημένος 

και με έντονο κοινωνικό κριτήριο νομίζω ότι να αναπαράγετε σχόλια του τύπου 

ποιος θα οδηγήσει τη χώρα στα βράχια και  με ποιους τρόπους και με ποιες 

πολιτικές νομίζω ότι δεν έχει και πολύ νόημα έτσι; Γιατί έχουμε δει και ποιοι έχουν 

οδηγήσει τη χώρα στα βράχια τα προηγούμενα χρόνια με τις πολιτικές που 

ακολουθήθηκαν και ας μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση καλύτερα.  

Λοιπόν, όχι επειδή το αναφέρατε, αναφερθήκατε σε αυτήν την έκφραση,  στα 

βράχια έχουμε πέσει προ πολλού με άλλες πολιτικές όχι με ευθύνη της σημερινής 

κυβέρνησης, η σημερινή κυβέρνηση εάν θέλετε να πω τη γνώμη μου είναι και η 

πρώτη η οποία μέσα από τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης έχει δώσει και στον 

ελληνικό λαό τη δυνατότητα να ανακτήσει σε μεγάλο βαθμό την αξιοπρέπειά του  

και επειδή μιλάμε και εδώ για την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας ανάπτυξη χωρίς 

σε ένα λαό ο οποίος θα λειτουργεί και θα ζει με όρους αξιοπρέπειας ο οποίος θα 

νοιώθει ότι έχει την τύχη του στα χέρια του δεν μπορεί να υπάρξει.  

Λοιπόν επί των συγκεκριμένων θεμάτων που βάλατε και πρώτα πρώτα για τα 

απορρίμματα τα οποία προφανώς και κατανοώ και είναι γνωστό αυτό σε όλη τη 

χώρα αποτελούν το νούμερο ένα ζήτημα σε όλες τις τοπικές κοινωνίες και σε όλα 

τα επίπεδα, την αυτοδιοίκηση και πρώτου και δεύτερου βαθμού αλλά βεβαίως και 

σε κεντρικό επίπεδο βλέπουμε τι γίνεται σε όλη τη χώρα. Αναγνωρίζοντας λοιπόν η 

κυβέρνηση ότι αυτό το πρόβλημα είναι μείζον, το νούμερο ένα, έχει προχωρήσει σε 
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μία διαδικασία αναθεώρησης ενός σχεδιασμού και με την εκπόνηση του νέου ΕΣΔΑ 

το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, λοιπόν εσείς με ρωτάτε συγκεκριμένα για την 

υπογραφή του Σταθάκη και για μία συγκεκριμένη του υπουργού οικονομίας και για 

μια συγκεκριμένη μονάδα, επειδή εμείς δεν διακατεχόμαστε ούτε από ιδεοληψίες 

ούτε από μία λογική άσπρου μαύρου μόνο έτσι; Πρώτα απ’ όλα να πούμε ότι η 

κυβέρνηση λειτουργεί συλλογικά, η χάραξη πολιτικής για αυτό το θέμα δεν είναι 

αρμοδιότητα του συγκεκριμένου υπουργείου είναι αρμοδιότητα άλλων υπουργείων, 

το δικό μας το υπουργείο βεβαίως έχει συνυπευθυνότητα και άρα υπογράφει και 

αυτή. Την προηγούμενη εβδομάδα μπήκε υπογραφή για το αντίστοιχο ΣΔΙΤ στη 

Δυτική Μακεδονία έτσι; Λοιπόν εφόσον αποφασισθεί συλλογικά από την 

κυβέρνηση ότι πρέπει η αντίστοιχη μονάδα, με ποιους όρους; θα το δούμε, με το 

υπάρχον σχήμα ή όχι;  να προχωρήσει η υπογραφή του υπουργού θα μπει. Δεν 

είναι θέμα του υπουργού να αποφασίσει πολιτικά τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη 

μονάδα, είναι σαφές αυτό νομίζω έτσι,. 

Θα  συμφωνήσω μαζί σας σε μια σειρά άλλα θέματα που βάλατε κατά κάποιο 

τρόπο το συνδέσατε κιόλας και κατά τη γνώμη μου έχει πάρα πολύ μεγάλο 

ενδιαφέρον επειδή πριν είδαμε και μία πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και το είπα 

και στον κύριο Περιφερειάρχη για τη RIS για την έξυπνη εξειδίκευση και επειδή 

αναφερθήκατε και στην επιστήμη υλικών όπου έτσι και αλλιώς υπάρχει στην 

περιφέρεια μια πολύ σημαντική προϊστορία αλλά και στο πρωτογενή τομέα, δικιά 

μου αν θέλετε πρόταση, σύσταση είναι να αξιοποιηθούν εργαλεία όπως η RIS 

ακριβώς για να διασυνδέσουν την παραγωγή, το πρωτογενή τομέα μέσω της 

στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης με δουλειά η οποία γίνεται έρευνα στα 

πανεπιστήμια σε τομείς όπως προκύπτει και από την παρουσίαση σε τομείς αιχμής 

της Περιφέρειας που είναι η επιστήμη υλικών. Η έρευνα πρέπει να συνδεθεί με την 

παραγωγή, αυτό είναι βασικό, είναι κομβικό και τα εργαλεία όπως η RIS μπορούν 

να μας οδηγήσουν σε αυτή την κατεύθυνση.  

Τώρα για τους οδικούς άξονες νομίζω ήδη πάρει ενημέρωση από τον αρμόδιο 

υπουργό και δεν χρειάζεται εγώ να πω κάτι και ο κύριος Σπίντσης  και ο κύριος 

Σταθάκης έχουν πει και η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ και η ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ είναι έργα τα οποία 

θα γίνουν, θα πραγματοποιηθούν είναι πρώτης προτεραιότητας έργα υποδομών,  
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αυτά  δεν έχω σημειώσει κάτι άλλο. Αναφερθήκατε λίγο στην αρχή και στα 

ζητήματα με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αναφέρθηκα και εγώ λίγο στην αρχική 

μου εισήγηση στα προβλήματα που υπάρχουν συνολικότερα στη δημόσια διοίκηση 

συμφωνώ μαζί σας και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και εγώ θα έλεγα ότι 

εφόσον και εσείς από τη μεριά σας και ως πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης 

και μέσω της ΚΕΔΕ αλλά και εσείς ως δήμαρχος εντοπίζετε συγκεκριμένα 

προβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων της διοίκησης καλό 

θα ήταν να γινόμαστε και εμείς κοινωνοί αυτών των προβλημάτων για να δούμε 

πως από κοινού μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε. Εγώ κρατάω από εσάς την 

τελευταία σας αν θέλετε πρόταση, το είπα και εγώ στην εισήγησή μου στην αρχή ότι 

όλοι μαζί να δούμε πως μπορούμε από κοινού να προχωρήσουμε μπροστά τα 

προγράμματα της νέας περιόδου ειδικά σε αυτή τη συγκυρία είναι πάρα πολύ 

κρίσιμο να προχωρήσουν τάχιστα εμείς έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια 

το τελευταίο διάστημα για την ενεργοποίηση των προγραμμάτων βάση των 

διατάξεων του νόμου4314 που ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, έτσι είμαστε 

πλέον έτοιμοι για αυτό γίνονται οι επιτροπές παρακολούθησης να ξεκινήσουμε 

μέσα στο καλοκαίρι τις πρώτες προσκλήσεις για να τρέξουνε προγράμματα και εδώ 

είμαστε ότι χρειαστείτε στη διάθεσή σας . 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ : Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε το Γενικό Γραμματέα 

τον κύριο Χαρίτση για την ενημέρωση που μας έδωσε για όλα τα ζητήματα νομίζω 

είναι πολύ κρίσιμα θέματα για τον σχεδιασμό μας και να περάσουμε αμέσως μετά 

στην κυρία Γιάννα Ρεκουνιώτη, δεν ξέρω εάν είναι και καλαβρυτινή αλλά μάλλον 

είναι καλαβρυτινή, θα εισηγηθεί τα βασικά σημεία του νέου συστήματος διαχείρισης 

και ελέγχου, ένα πολύ κρίσιμο θέμα εκπροσωπεί την Εθνική Υπηρεσία Θεσμικής 

Υποστήριξης. Έχουμε όλοι ανάγκη τη βοήθεια της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

 

ΓΙΑΝΝΑ ΡΕΚΟΥΝΙΩΤΗ : Καλησπέρα, θα δούμε τα βασικά στοιχεία του 

συστήματος διαχείρισης, τα πεζά θέματα τώρα.  
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Τι είναι το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου το ΣΔΕ; 

Είναι ένα σύνολο διοικητικών αρχών με καθορισμένη οργανωτική δομή και 

εφαρμόζουν συγκεκριμένες διαδικασίες με στόχο την χρηστή δημοσιονομική 

διαχείριση των πόρων. 

Με απλά λόγια το σύστημα είναι φορείς – αρχές και διαδικασίες, τους γνωστούς 

μας φορείς τους βλέπουμε εδώ και βλέπουμε και τη λειτουργική τους συσχέτιση. Η 

Εθνική Αρχή Συντονισμού συντονίζει, καθοδηγεί διαχειριστικές και ενδιάμεσους 

φορείς, έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του ΟΠΣ αλλά συνεργάζεται και με την 

αρχή Πιστοποίησης αλλά και με την Επιτροπή και είναι ο κύριος συνομιλητής της 

χώρας για το ΕΣΠΑ. Η Αρχή Ελέγχου έχει την ευθύνη για τον έλεγχο της ορθής 

λειτουργίας του συστήματος, η Αρχή Πιστοποίησης είναι υπεύθυνη για την 

κατάρτιση και πιστοποιημένων δηλώσεων δαπανών και αιτήσεων πληρωμών 

κυρίως στην Επιτροπή, ενώ αρμοδιότητες διαχείρισης ασκούνται όπως ξέρετε από 

τις Διαχειριστικές και τους ενδιάμεσους φορείς σε κάθε περίπτωση η Διαχειριστική 

Αρχή έχει την τελική ευθύνη .Η δικαιούχοι είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των 

πράξεων και στο πλαίσιο τώρα του συστήματος δέχονται επαληθεύσεις από τις 

Διαχειριστικές και τους Ενδιάμεσους φορείς, ελέγχους από τα αρμόδια όργανα και 

ίσως εκχωρήσεις ενδεχομένως από την Αρχή Πιστοποίησης .  

Διαδικασίες, αυτές τώρα εντάσσονται σε εννιά λειτουργικές περιοχές θα τις 

συναντήσουμε και στο εγχειρίδιο του συστήματος που θα δούμε και παρακάτω. Μία 

πρώτη εικόνα ,    

 Ι:  Επιλογή και έγκριση Πράξεων     

 ΙΙ:  Παρακολούθηση και επαλήθευση Πράξεων   

 ΙΙΙ: Έλεγχοι, Δημοσιονομικές διορθώσεις ελεγκτικών οργάνων - ανακτήσεις    

 IV:  Ροή χρηματοδότησης       

 V:  Ορισμός και παρακολούθηση Ενδιάμεσων Φορέων    

VI:  Παρακολούθηση ΕΠ   
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VII: Αιτήσεις πληρωμής, ετήσιοι λογαριασμοί και δήλωση διαχείρισης κάτι 

καινούργιο που θα δούμε και παρακάτω  

VIII: Διαχείριση κινδύνων  και αυτό νέο στοιχείο   

IX: Παρακολούθηση εφαρμογής του ΣΔΕ.  

Πως προκύπτει το σύστημα ; 

Ουσιαστικά από το Πλαίσιο όπου είμαστε όλοι δέσμιοι, το Κανονιστικό, Ευρωπαϊκό, 

Εθνικό και για αυτό δίνω έτσι σύντομα το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό, το γνωρίζετε 

μάλλον οι περισσότεροι, τα βασικά σημεία του νόμου για το νέο ΕΣΠΑ αλλά κυρίως 

τις διαφορές μεταξύ των δύο περιόδων που ουσιαστικά είναι νέες διαδικασίες που 

εισάγονται λόγω των αλλαγών στη καινούργια περίοδο .  

Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο, τα βασικά είναι ο Δημοσιονομικός, ο Κανονισμός 

κοινών διατάξεων ο διάδοχος του πρώην γενικού, τον λέμε παντού ο Κανονισμός ή 

και γενικός, ειδικότεροι κανονισμοί ΕΤΠΑ – ΕΚΤ και Ταμείο Συνοχής και λοιπά και 

αρκετές εξωσυμβατικές - εκτελεστικές πράξεις αποφάσεις – δηλώσεις καθοδηγητικά 

σημειώματα πολλά είναι υπό συζήτηση ακόμη . Έρχεται τώρα το Εθνικό 

Κανονιστικό Πλαίσιο να ενσωματώσει τις απαιτήσεις των κανονισμών, να 

συμμορφωθεί με αυτές και εναρμονίζει το περιεχόμενο του εγκεκριμένου ΕΣΠΑ 

αλλά αξιοποιεί και την προηγούμενη εμπειρία και διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση 

από την μία περίοδο στην άλλη.  

Το Εθνικό όργανο έχει εκτός του βασικού Νόμου 4314 που αναφέρεται συνέχεια, 

υπουργικές αποφάσεις αλλά και το εγχειρίδιο διαδικασιών του συστήματος 

διαχείρισης και ελέγχου, το εγχειρίδιο περιλαμβάνει τις διαδικασίες και 

τυποποιημένα έντυπα λίστες ελέγχου, το Τεχνικό Δελτίο για παράδειγμα καθώς και 

οδηγίες – οδηγούς εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για κάποια εξειδικευμένα θέματα. 

Βασικά σημεία του Νόμου τώρα εστιάζοντας κυρίως όμως σε αυτά που επιφέρουν 

αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ξέρουμε πλέον τις δομές τις 

δεκατρείς των περιφερειακών, μία για όλα τα Ευρωπαϊκή Συνεργασία, μία κοινή 

αρχή Πιστοποίησης και κοινή αρχή Ελέγχου για όλα τα Επιχειρησιακά, ενδιάμεσους 
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φορείς, Εθνική Αρχή Συντονισμού, επιτελικές δομές ΕΣΠΑ στα υπουργεία αυτό 

είναι νέο στοιχείο, αυτό στο πρώτο μέρος για τα Ταμεία ΕΤΠΑ – ΕΚΤ & Ταμείο 

Συνοχής το δεύτερο μέρος του Νόμου αναφέρεται στο Γεωργικό και στο Αλιείας. 

Για τις αρμοδιότητες τώρα των Διαχειριστικών Αρχών, διατηρούνται όλες οι 

αρμοδιότητες του Ν. 3614/2007 και ασκούνται όλες οι καινούργιες αρμοδιότητες του 

νέου Κανονισμού 1303/2013  

Ένα νέο στοιχείο είναι ότι αποτυπώνονται διακριτά πλέον οι αρμοδιότητες μεταξύ 

πολιτικού και διοικητικού προϊσταμένου της Διαχειριστικής.  

Για τους Ενδιάμεσους φορείς να κρατήσουμε ότι περιορίζεται δραστικά ο αριθμός,  

οι εκχωρήσεις γιατί οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν δεν μεταβιβάζονται σε 

άλλους Ενδιάμεσους φορείς .  

Ως προς τους κανόνες τώρα που τίθενται στο νόμο και που αποτυπώνονται και στις 

διαδικασίες βλέπουμε ότι έχουμε πλέον έντονη τη χρονική διάσταση συγκεκριμένες 

προθεσμίες , 

 αξιολόγηση από τη Διαχειριστική των προτάσεων εντός εξήντα ημερών.  

  Ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης από το δικαιούχο εντός δεσμευτικής 

προθεσμίας.  

  Ένταξη  πράξεων / ανάκληση πράξεων: με απόφαση του ΕΓ/ Περιφερειάρχη 

-θετική εισήγηση του προϊσταμένου της ΔΑ.    

• Για την υπερδέσμευση έχουμε ότι δεν μπορούμε να εντάξουμε πράξη εάν έχει 

δεσμευθεί το 120% ανά άξονα προτεραιότητας και το 110% της συνολικής 

δημόσιας δαπάνης του ΕΠ overbooking. 

Επαληθεύσεις τα γνωστά  διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις από τη 

διαχειριστική, οι Διαχειριστικές Αρχές διενεργούν ελέγχους νομιμότητας των 

διακηρύξεων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων και 

των τροποποιήσεών τους.  

Δημοσιονομικές διορθώσεις και εδώ οι αρμόδιες αρχές διαχείρισης και ελέγχου 

έχουν την πρωταρχική ευθύνη αλλά και για την επιδίωξη της ανάκτησης των 
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σχετικών ποσών. Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης δικαίου Εθνικού ή 

Ενωσιακού οι Διαχειριστικές Αρχές προβαίνουν σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου 

της χρηματοδότησης αλλά επίσης τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρμόδιες Εθνικές 

Αρχές ή στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές κατά 

περίπτωση .  

Χρηματοδοτήσεις, το καινούργιο είναι μία ΣΑΕ ανά Περιφερειακό, μία ΣΑΕ ανά 

Πρόγραμμα και φορέα για τα Τομεακά και επίσης μία ειδική πρόβλεψη – νέο 

στοιχείο – για σταδιακή εγγραφή στο ΠΔΕ, εάν το έργο απαιτεί 

προπαρασκευαστικές ενέργειες.  

Νέα στοιχεία που ακούσαμε λοιπόν πριν αναπόφευκτα ενσωματώνονται και στις 

διαδικασίες η δήλωση διαχείρισης και ετήσια σύνοψη και καταπολέμηση της 

απάτης είναι δύο νέες απαιτήσεις αλλά έχουμε και μέσα στα θέματα μεγάλα έργα, 

υπολογισμός καθαρών εσόδων, απλοποιημένα κόστη, επάρκεια των δικαιούχων, 

επίσης κάποια νέα στοιχεία είναι πιο τεχνικά αυτά αφορούν περισσότερο τη 

Διαχειριστική Αρχή και αναπτύσσονται πλήρως στην πλήρη εκδοχή της 

παρουσίασης δεν θα τα πω όλα αυτά μην φοβάστε. 

Να δούμε λίγο μόνο ποιος κάνει τι . 

 Η Διαχειριστική Αρχή συντάσσει δήλωση διαχείρισης και ετήσια σύνοψη 

λογιστικών και άλλων ελέγχων.  

 Η Αρχή Πιστοποίησης τους ετήσιους λογαριασμούς 

 Η Αρχή Ελέγχου γνωμοδότηση – γνώμη λογιστικού ελέγχου και ετήσια έκθεση 

ελέγχου  

Στο πλαίσιο τώρα του συστήματος έχουν προβλεφθεί δύο διαδικασίες μία για τη 

Δήλωση Διαχείρισης και την ετήσια Σύνοψη και μία για  τους ετήσιους 

λογαριασμούς και οι δύο διαδικασίες προϋποθέτουν καλή συνεργασία των τριών 

αρχών και τήρηση των προθεσμιών ώστε να υποβληθούν εγκαίρως όλα τα 

έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι 15 Φεβρουαρίου. 

Δήλωση διαχείρισης και Ετήσια Σύνοψη, είπαμε συντάσσεται από τη Διαχειριστική, 

συνοδεύει τους ετήσιους λογαριασμούς η Δήλωση Διαχείρισης, επιβεβαιώνει 
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ουσιαστικά το σύνολο της διαχείρισης, το κείμενο διαμορφώνεται βάση του 

Παραρτήματος VΙ του Εκτελεστικού Καν: 207/2015, υπογράφεται από τον 

Προϊστάμενο της ΔΑ και αποστέλλεται στην ΕΔΕΛ. Η Ετήσια Σύνοψη συνοδεύει 

τους ετήσιους λογαριασμούς μαζί με την Δήλωση διαχείρισης περιλαμβάνει τα 

οριστικά αποτελέσματα ελέγχων και επαληθεύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, 

τα στοιχεία προόδου της εφαρμογής, αν υπάρχουν συστάσεις και κάποια 

διορθωτικά μέτρα, συμπληρώνεται και αυτή σύμφωνα με σχετικό Υπόδειγμα,  

αποστέλλεται στην ΕΔΕΛ μαζί με τη δήλωση διαχείρισης προκειμένου να τα 

εξετάσει μαζί με τους λογαριασμούς και να συντάξει τη γνώμη λογιστικού ελέγχου. 

Το δεύτερο μεγάλο κομμάτι και στο επίκεντρο των πολιτικών βλέπουμε και της 

Επιτροπής αφορά την καταπολέμηση της απάτης. Ο Κανονισμός θέτει σαφώς την 

υποχρέωση για πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης αλλά και την υποχρέωση 

του κράτους μέλους για αποτελεσματικό μηχανισμό εξέτασης των καταγγελιών σε 

ότι αφορά βέβαια τα διαρθρωτικά ταμεία. Σε ότι αφορά στο εθνικό Πλαίσιο στο 

Νόμο 4314 προβλέπεται η Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης στις διαρθρωτικές 

δράσεις και το σχέδιο δράσης μέτρα του οποίου είναι το εσωτερικό δίκαιο 

συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστικών συντονίζεται από την ΕΥΘΥ. Η δημιουργία 

Ομάδας αξιολόγησης κινδύνων απάτης σε κάθε ΔΑ με τη χρήση του Εργαλείου 

αξιολόγησης κινδύνων απάτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημιουργία 

μηχανισμού υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών. δήλωση Περιουσιακής 

Κατάστασης  και μη Σύγκρουσης Συμφερόντων σε όσους εμπλέκονται στις 

διοικητικές περιοχές αξιολόγησης - επαληθεύσεις  - πληρωμές και αφορά το 

προσωπικό των υπηρεσιών. 

Καταπολέμηση της απάτης, τρεις διαδικασίες προβλέπονται στο ΣΔΕ, στο Σύστημα 

Διαχείρισης και Ελέγχου : 

 Αξιολόγηση κινδύνων απάτης με τα εργαλεία της Επιτροπής 

  Εξέταση ενδείξεων απάτης και αναφορά υπονοιών απάτης, σε περίπτωση 

που εντοπίζεται μία τέτοια ένδειξη μετά από επαλήθευση για παράδειγμα 
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  Υποδοχή και εξέταση καταγγελιών συγκεκριμένα δηλαδή η ροή που 

ακολουθείται και επιβάλλεται μετά από μία καταγγελία σύμφωνα με το νέο ΕΣΠΑ, 

ποιος το εξετάζει και τα λοιπά.   

Επίσης έχουν υλοποιηθεί οριζόντιες δράσεις από την Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ, να 

μην τις αναφέρουμε.  

Απλοποιημένα κόστη, τώρα αυτό είναι κάτι καινούργιο, όχι εντελώς γιατί και το 

2007-2013 εφαρμόστηκε μόνο για κάποιες έμμεσες δαπάνες και συγκεκριμένη 

περίπτωση. Τώρα έχουμε περισσότερες επιλογές, μπορεί να γίνει με μοναδιαία 

κόστη, κατ’ αποκοπή, σταθερά ποσοστά  ανάλογα με τη φύση του έργου και 

ουσιαστικά τι είναι αυτές οι επιλογές απλοποιημένου κόστους;  είναι 

προκαθορισμένα ποσά ή μέθοδοι υπολογισμού ποσών για τον υπολογισμό 

αποζημίωσης του κόστους εκτέλεσης ενός έργου και αποτελεί μία μέθοδο 

διαχείρισης έργων προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί 

μέσω του έργου και όχι στην παραγωγή ελέγχου των δαπανών. Η αποζημίωση 

όμως στη βάση αυτή θέλει προσοχή γιατί γίνεται ναι μεν χωρίς ελέγχους και 

επαληθεύσεις αλλά προϋποθέτει αυστηρή επαλήθευση του φυσικού αντικειμένου.  

Που δεν εφαρμόζεται; στις περιπτώσεις έργων που υλοποιούνται αποκλειστικά 

μέσω δημοσίων συμβάσεων .  

Τα στοιχεία για την καινούργια εκτίμηση διαχειριστικής ικανότητας δικαιούχων, 

βλέπουμε ότι πλέον δεν εκδίδεται ένα πιστοποιητικό αλλά αξιολογούνται στα 

πλαίσια της κάθε πράξης και τέλος τι απομένει για την πλήρη ενεργοποίηση;  θα 

πρέπει σε χρονικό διάστημα ολοκληρώνονται οι διαδικασίες λοιπόν διαχείρισης και 

ελέγχου άρα το εγχειρίδιο μαζί με όλες τις τυποποιημένες λίστες και υπουργικές 

αποφάσεις για κανόνες επιλεξιμότητας δημοσιονομικές και προληπτικούς ελέγχους, 

αλλά ούτως ή άλλως ότι χρειάζεται για να βγουν οι προσκλήσεις θα είναι έτοιμο 

μέσα στον Ιούλιο, δηλαδή τεχνικό δελτίο – πρόσκληση – επιλογή πράξης. 

 Αυτά ευχαριστώ καλή συνέχεια.  
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ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ : Συνεχίζουμε με την κυρία Μαρία Κωστοπούλου 

προϊσταμένη της μονάδας Α΄ της Ειδικής Υπηρεσίας Σχεδιασμού της Στρατηγικής 

και Αξιολόγησης της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, θα μας παρουσιάσει διάφορα 

πολύ ενδιαφέροντα θέματα, όπως την πρόοδο κάλυψης αιρεσιμοτήτων, την 

ανάπτυξη του ενιαίου συστήματος δεικτών ΕΣΠΑ, την ενημέρωση για το 

περιεχόμενο του πλάνου αξιολόγησης και για τις ολοκληρωμένες χωρικές 

επενδύσεις. 

 

ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι .. γεια σας και από μένα πράγματι έχω αρκετές 

παρουσιάσεις να κάνω, θα τις κάνω όσο γίνεται πιο σύντομα, θα προσπαθήσω να 

επικεντρώσω μόνο στα πολύ πολύ ενδιαφέροντα σημεία που νομίζω ότι θα σας 

απασχολήσουν. Είναι έτσι και αλλιώς το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούμαστε να 

υλοποιήσουμε το πρόγραμμα της περιόδου 2014 – 2020, είναι δηλαδή  το πλαίσιο 

το οποίο πρέπει να έχουν υπόψη τους όλα τα μέλη της Επιτροπής 

Παρακολούθησης ώστε στη συνέχεια να αξιολογήσουν όλα τα έργα, τις πράξεις και 

τις πολιτικές και να αποφασίσουν ποια θα επιλέξουν και ποια όχι. Αν δεν γνωρίζουν 

δηλαδή το πλαίσιο αυτό που μπορεί να φαίνεται λιγάκι κουραστικό δεν μπορούν να 

αξιολογήσουν και να επιλέξουν σωστά την υλοποίηση του Προγράμματος και είναι 

απαραίτητο όλες οι πράξεις να περνάνε μέσα από την Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Άρα μου επιτρέπεται κύριε Περιφερειάρχη το γεγονός ότι τα περισσότερα μέλη της 

Επιτροπής Παρακολούθησης είναι εκτός της αίθουσας όταν παρουσιάζεται το 

πλαίσιο είναι λιγάκι προβληματικό για τα ίδια τα μέλη  

 

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ : Εγώ σε κατανοώ, σε κατανοώ απόλυτα αλλά αυτή 

είναι και η παθογένεια της χώρας, όλοι θέλουμε να πάμε μόλις πάρει το μικρόφωνο 

έφυγε ο άλλος …. Ε!! λοιπόν; ……. Για αυτό πρέπει να κάνουμε μεγάλες δομικές 

αλλαγές …………….. μια παράκληση να φωνάξουμε   

 

ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ακούστηκε πολλές φορές το θέμα των αιρεσιμοτήτων  
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ : Τα ξέρετε όλα κυρία Κωστοπούλου ε!!!! 

 

ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αλίμονο…,  το θέμα των αιρεσιμοτήτων είναι μία 

καινοτομία της νέας προγραμματικής περιόδου. Καινοτομία με τα θετικά της και τα 

αρνητικά της βέβαια γιατί δυσκολεύει πολύ τις  χώρες να τις υλοποιήσει να τις 

εκπληρώσει αλλά από την άλλη μπαίνουν και ορισμένα πράγματα σε μία τάξη.  

Λοιπόν, συνολικά στον πίνακα που βλέπετε έχει την εικόνα  για την εκπλήρωση ή 

μη των αιρεσιμοτήτων, υπάρχουν θεματικές αιρεσιμότητες και γενικές 

αιρεσιμότητες, δηλαδή ανά πολιτική υπάρχουν αιρεσιμότητες και υπάρχουν και 

γενικές που αφορούν όλη τη χώρα και όλα τα Προγράμματα. Μέχρι σήμερα … 

μάλλον αυτή ήταν η εικόνα του Δεκεμβρίου 2014, όταν κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν 

τα Επιχειρησιακά Προγράμματα και βλέπετε στον πίνακα ότι σε ένα σύνολο 29 

αιρεσιμοτήτων έχουμε 22 θεματικές αιρεσιμότητες και 7 γενικές αιρεσιμότητες από 

τις οποίες αρκετές έχουν εκπληρωθεί οι 10 και οι 13 είναι μερικώς εκπληρούμενες 

και άλλες 6 δεν έχουν καθόλου εκπληρωθεί .  

Πολύ σύντομα να σας τις αναφέρω αυτές που αφορά η πρώτη στο θεματικό στόχο 

1 – δηλαδή στα θέματα έρευνας και τεχνολογίας και καινοτομίας είναι η ύπαρξη  

μιας Περιφερειακής ή Εθνικής Ευφυούς Στρατηγικής Εξειδίκευσης όπως 

αναφέρθηκε στρατηγικές  Έξυπνης Εξειδίκευσης βρίσκονται σε στάδιο 

ολοκλήρωσης έχουν ολοκληρωθεί όλες οι περιφερειακές εκτός της Περιφέρειας 

Αττικής και ολοκληρώνονται ελπίζουμε πολύ σύντομα, ελπίζουμε μέσα στο τέλος 

του μήνα αυτού η Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης. Για το συγκεκριμένο 

θέμα υπάρχει και αυτοδέσμευση της υλοποίησης του προγράμματος δεν μπορεί να 

ενεργοποιήσει δράσεις του συγκεκριμένου θεματικού στόχου 1 εάν δεν 

ολοκληρωθεί και η Στρατηγική  Έξυπνης Εξειδίκευσης και η Εθνική. 

Η δεύτερη αιρεσιμότητα συνδέεται άμεσα με  την  Έξυπνη  Εξειδίκευση και αφορά 

τις ερευνητικές υποδομές οπότε μόλις ολοκληρωθεί η εθνική θα ολοκληρωθεί και η 

δεύτερη αιρεσιμότητα για τις ερευνητικές υποδομές . 
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Η επόμενη αιρεσιμότητα αφορά την ψηφιακή ανάπτυξη αυτό έχει ένα πρόβλημα 

είναι η αλήθεια αυτή η αιρεσιμότητα, πρέπει να επανεξεταστεί ο χρόνος 

ολοκλήρωσής της και η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

ετοιμάζει πρόταση σχετικά με τον ενιαίο συντονισμό πολιτικής και ενοποίησης των 

δράσεων τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών   

Μία άλλη αιρεσιμότητα αφορά στην αποδοτικότητα της χρήσης ενέργειας, επίσης 

είναι μία αιρεσιμότητα που εκπληρούται μερικώς όμως ακολουθεί το σχέδιο δράσης 

και τα χρονοδιαγράμματα και ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. 

Προχωρούμε στην επόμενη αιρεσιμότητα που αφορά στον τομέα των υδατικών 

πόρων, εδώ καταλαβαίνεται ιδιαιτέρως το θέμα της τιμολογιακής πολιτικής για το 

νερό δημιουργεί αρκετά προβλήματα, ωστόσο υλοποιούνται οι ενέργειες και 

ελπίζουμε δηλαδή ότι θα ολοκληρωθεί πριν από το τέλος της προθεσμίας που 

υπάρχει που είναι το τέλος του 2016.  

Το επόμενο κριτήριο που αφορά σε σχέδια διαχείρισης απορροής των ποταμών 

έχουν εγκριθεί τα 13 από τα 14 σχέδια απομένει αυτό του Νοτίου Αιγαίου και 

βρίσκεται υπό επεξεργασία το σχέδιο προκήρυξης για το δεύτερο κύκλο των 

σχεδίων διαχείρισης για να ολοκληρωθεί βέβαια και η αιρεσιμότητα.  

Στον τομέα των αποβλήτων και εδώ υπάρχουν βέβαια κάποια προβλήματα και 

χρειάζεται να επανεξεταστεί το χρονοδιάγραμμα ιδιαίτερα όσον αφορά στην 

υστέρηση του ΕΣΔΑ και του ΠΕΣΔΑ. Δηλαδή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων και του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων αντίστοιχα .  

Πάμε στο θέμα των μεταφορών, μεταφορές – σιδηροδρομικό δίκτυο και λοιποί 

τρόποι μεταφοράς και εδώ μερικώς εκπληρούται η αιρεσιμότητα αυτή και το 

Στρατηγικό Πλαίσιο Εθνικών Μεταφορών έχει εγκριθεί από τη Γενική Γραμματεία 

Μεταφορών και Δικτύων και χρειάζεται δηλαδή να γίνουν και οι υπόλοιπες 

ενέργειες που βλέπετε παρακάτω μέχρι να ολοκληρωθεί .  

Ενεργειακές πολιτικές για την αγορά εργασίας και εδώ πρόκειται για μία 

αυτοδέσμευση του Περιφερειακού Προγράμματος, το νέο σχέδιο για την ανάπτυξη 

του Εθνικού Συστήματος διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας εγκρίθηκε 
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σε εθνικό επίπεδο, υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και προχωράει η εφαρμογή του. Η προσαρμογή εργαζομένων, 

επιχειρήσεων και επιχειρηματιών στην αλλαγή και εδώ ακολουθεί η εφαρμογή, η 

υλοποίηση μάλλον της αιρεσιμότητας, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης. 

Έχουμε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Πολιτικής για την μείωση της φτώχιας, εδώ 

όπως ακούστηκε ήδη έχει ολοκληρωθεί το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την 

Κοινωνική Ένταξη και ολοκληρώνεται το Περιφερειακό.  

Η Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των ΡΟΜΑ επίσης και εδώ υπάρχουν ορισμένα 

κριτήρια που ακόμα δεν έχουν εκπληρωθεί για τις μεθόδους παρακολούθησης για 

την αξιολόγηση των δράσεων, αλλά νομίζω ότι βαίνει σύμφωνα και με το σχέδιο 

δράσης.  

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Πολιτικής για την υγεία αναμένεται η 

συμβασιοποίηση του μηχανισμού υποστήριξης για το πρωτογενές σύστημα υγείας 

και συστάθηκε η διεύθυνση στρατηγικού σχεδιασμού από την οποία υλοποιούνται 

οι δράσεις ψυχιατρικής μεταρρύθμισης σύμφωνα με το μνημόνιο που υπήρχε 

συνεργασίας μεταξύ του Επιτρόπου Aadort   και του υπουργού τότε Λυκουρέντζου . 

Το Στρατηγικό Πλαίσιο Πολιτικής για την μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του 

σχολείου επίσης έχει κάποια προβλήματα στην υλοποίησή του αλλά ωστόσο 

προχωρά σύμφωνα με το σχέδιο δράσης. 

Το Στρατηγικό Πλαίσιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, επίσης προχωρά σύμφωνα 

με το σχέδιο δράσης και το κριτήριο είναι να υπάρχει το στρατηγικό πλαίσιο μέχρι 

τον Ιούνιο του 2015, νομίζουμε ότι μπορεί να έχει εκπληρωθεί αλλά όχι θα υπάρχει 

μία υστέρηση ενός ή δύο μηνών όχι παραπάνω .  

Επίσης το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Πολιτικής για την επαγγελματική και 

εκπαιδευτική, εκπαίδευση και κατάρτιση και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα σχετικό με 

την υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος και για αυτό θα επανεξεταστεί  το 

χρονοδιάγραμμα στο σχέδιο δράσης της συγκεκριμένης αιρεσιμότητας.  
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Μπαίνουμε στις γενικές αιρεσιμότητες όπως βλέπετε δύο από τις γενικές 

αιρεσιμότητες δεν εκπληρούνται – μία φορά στις δημόσιες συμβάσεις και η δεύτερη 

αφορά στα στατιστικά συστήματα. Υπάρχουν και εδώ αρκετές δυσκολίες αλλά σε 

όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα υπάρχει αναλυτικό σχέδιο δράσης στο οποίο 

αναφέρονται όλα τα στάδια υλοποίησης και σε περίπτωσης διαφοροποίησης αυτού 

θα πρέπει να αλλαχθεί και αυτό σχέδιο δράσης . 

 Ειδικότερα τώρα για τα στατιστικά συστήματα, θα ήθελα να σας κάνω μία ιδιαίτερη 

παρουσίαση που αφορά – να το συνδέσουμε δηλαδή – που αφορά στο δεύτερο 

θέμα μας, μπαίνουμε δηλαδή κατευθείαν στο δεύτερο θέμα μας, στην πρόοδο 

ανάπτυξης του ενιαίου συστήματος παρακολούθησης δεικτών του ΕΣΠΑ. Είναι η 

αιρεσιμότητα ουσιαστικά 7 που είδατε προηγουμένως, η γενική αιρεσιμότητα, και 

αυτή αφορά όλα τα Προγράμματα. 

Πράγματι και αυτό είναι από τα νέα στοιχεία που  μπαίνει στην περίοδο 2014 – 

2020 που προβλέπει το άρθρο 142 του Γενικού Κανονισμού και σε περίπτωση μη 

υλοποίησης προβλέπεται και πιθανή αναστολή μάλιστα των πόρων στις 

περιπτώσεις σοβαρής ανεπάρκειας όσον αφορά τόσο την ποιότητα και την 

αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης και των δεδομένων και τους κοινούς 

και ειδικούς δείκτες. Δηλαδή αναφερόμαστε εδώ πέρα στα στατιστικά στοιχεία 

ουσιαστικά που χρησιμοποιούμε για να διαμορφώσουμε τους δείκτες. 

Από πού προέρχονται τα στατιστικά στοιχεία;  

Ποιος τα παρακολουθεί;  

Με τι συχνότητα; και τα λοιπά.  

Δηλαδή κάτι σαν ταυτότητα του κάθε στοιχείου, του κάθε στατιστικού στοιχείου. 

Με τους κανονισμούς λοιπόν εισάγεται για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα  η 

προϋπόθεση εκπλήρωσης της γενικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας. Υπάρχει 

επίσης  ένα σχέδιο δράσης γιατί εφόσον η χώρα δεν ήταν έτοιμη να ανταποκριθεί 

να εκπληρώσει την αιρεσιμότητα αυτή, υπάρχει ένα σχέδιο δράσης που 

ολοκληρώνεται μέχρι τον Απρίλιο του 2016. Στην παρούσα φάση, η αιρεσιμότητα 



      
1

Η
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

2014-2020 

 
 
                    Αρχαία Ολυμπία, 18 Ιουνίου 2015 

 

65 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

αυτή κρίνεται ως μερικώς εκπληρούμενη, για όλα τα εγκεκριμένα προγράμματα, 

καθώς ικανοποιούνται  κάποια από τα κριτήρια και όχι όλα. Στο πλαίσιο του 

σχεδίου καταρτίστηκε και απεστάλλει άτυπα  στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχέδιο 

εγγράφου με τίτλο « Το Ενιαίο σύστημα παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ  2014 – 

2020», το οποίο πρόκειται για ένα κείμενο δυναμικό και θα επικαιροποιείται 

συνεχώς. Σε εξέλιξη επίσης βρίσκονται οι ενέργειες σύνδεσης του Συστήματος 

Διαχείρισης και Ελέγχου με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα – το ΟΠΣ 

από τη μία και από την άλλη η συνεργασία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού με την 

Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό 

ζήτημα είναι το συγκεκριμένο, τόσο για τα προσωπικά δεδομένα αλλά και σε 

επίπεδο επιχειρήσεων πόσο πρέπει να είμαστε προσεχτικοί για το πώς 

χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά. 

Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί ότι ο προτεινόμενος μηχανισμός 

στατιστικής επικύρωσης δεικτών θα ενεργοποιηθεί άμεσα και υπάρχει μεταξύ 

άλλων συμφωνία και συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και άλλους 

φορείς και για τις μεθόδους δηλαδή μέτρησης όλων αυτών των δεικτών, την χρήση 

και τα λοιπά.   

Για την ενεργοποίηση βέβαια των επιχειρησιακών Προγραμμάτων και για αυτό λέω 

ότι όλα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά για την Επιτροπή Παρακολούθησης, οι 

διαχειριστικές αρχές συνεργάζονται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού για την 

καλύτερη χρήση δεικτών στις προσκλήσεις που θα γίνουν από δω και μπρος.  

Αυτά ήθελα να σας πω όσον αφορά το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης των 

Δεικτών, προχωρούμε στο τρίτο θέμα που αφορά στην αξιολόγηση της 

Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 ………. Λοιπόν όσον αφορά τις 

αξιολογήσεις της Προγραμματικής Περιόδου αυτής, αξιολογήσεις γινόντουσαν και 

στις προηγούμενες περιόδους, κάθε φορά σε κάθε περίοδο υπάρχει βελτίωση της 

παρακολούθησης και της αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της 

υλοποίησης, ωστόσο στην περίοδο αυτή μπαίνει πιο συστηματικά η 

παρακολούθηση, γιατί στο παρελθόν γινόταν περισσότερο κατ’ επιλογήν των 

μελών αλλά στην περίοδο αυτή μπαίνει και κανονιστικά οι υποχρεώσεις τόσο της 
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αξιολόγησης κατά την υλοποίηση αλλά και αξιολόγηση των επιπτώσεων, δηλαδή 

των αποτελεσμάτων. 

Άρα έχουμε δύο ειδών ουσιαστικά αξιολογήσεις για την παρακολούθηση, την 

υλοποίηση την παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων και από την 

άλλη των επιπτώσεων, των γενικότερων επιπτώσεων, αξιολόγηση η οποία είναι 

ουσιαστικά πιο δύσκολη σε σχέση με την παρακολούθηση της υλοποίησης .  

Τέλος υπάρχει και μία αξιολόγηση, μια συνοπτική αναφορά της αξιολόγησης που 

παρουσιάζει τα συμπεράσματα των υπολοίπων αξιολογήσεων έτσι ώστε να 

βοηθηθεί το κράτος μέλος στην επόμενη προγραμματική περίοδο να δούμε τι θα 

γίνει μετά από 7 χρόνια, εν πάση περιπτώσει η αξιολόγηση αυτή στο σχεδιασμό .  

Λοιπόν προχωράμε.. η αξιολόγηση θα πρέπει να συνδεθεί με τη λογική της 

παρέμβασης και θα ακούσει ότι στην περίοδο αυτή υπάρχει μία λογική παρέμβασης 

όπως έχει σχεδιασθεί το Πρόγραμμα με συγκεκριμένους ειδικούς στόχους και 

δείκτες αποτελέσματος. Όλες οι αξιολογήσεις εξετάζονται από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης δηλαδή θα εγκρίνονται από την επιτροπή Παρακολούθησης και 

βέβαια θα παρακολουθεί και τα συμπεράσματα όλων αυτών των αξιολογήσεων. 

Επίσης διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιοποιούνται . Το σχέδιο 

αξιολόγησης καταρτίζεται από τη Διαχειριστική Αρχή το οποίο μπορεί να καλύπτει 

περισσότερο από ένα Επιχειρησιακά Προγράμματα μάλλον στην περίπτωση της 

χώρας μας νομίζω ότι κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα καταρτίσει ένα σχέδιο 

αξιολόγησης και υποβάλλεται για έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης το 

αργότερο ένα έτος μετά την έγκριση του Προγράμματος. Η έγκριση του 

Προγράμματος ήταν 18 Δεκεμβρίου 2014 άρα μέχρι 18 Δεκεμβρίου του 2015 θα 

πρέπει να έχει εγκριθεί η αξιολόγηση αυτή, μέχρι τον Σεπτέμβριο έχει δεσμευτεί η 

Εθνική Αρχή Συντονισμού να δώσει οδηγίες σχετικά με το θέμα της αξιολόγησης. 

Σκοπός είναι να βελτιωθεί η ποιότητα των αξιολογήσεων που διενεργούνται κατά 

την διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου και πρέπει επίσης να διασφαλίζεται η 

διαθεσιμότητα των στοιχείων που θα πρέπει να τροφοδοτούν κάθε φορά τις ετήσιες 

εκθέσεις παρακολούθησης και τις εκθέσεις προόδου.  
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Δεν θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο με αυτό το θέμα, βλέπετε στην 

διαφάνεια και το χρονοδιάγραμμα, τα ορόσημα δηλαδή, αυτά θα τα λάβετε οπότε 

μπορείτε να τα μελετήσετε αναλυτικά λεπτομερώς.  

Να πάμε στο τέταρτο θέμα που αφορά την εγκύκλιο για τις Ολοκληρωμένες 

Χωρικές Επενδύσεις. Ήδη αναφέρθηκαν, εγώ σας παρουσιάζω λιγάκι το γενικό 

πλαίσιο  δηλαδή όλες αυτές τις αναφορές που ακούσατε από τους προηγούμενους 

εισηγητές, συνδέονται άμεσα με αυτό το γενικό πλαίσιο που σας αναφέρω τώρα. 

Λοιπόν, υπάρχει μία εγκύκλιος, εάν δεν έχει υπογραφθεί θα υπογραφθεί μέχρι 

αύριο και θα σας αποσταλεί, αλλά οι Διαχειριστικές Αρχές έχουν ήδη λάβει το 

σχέδιο της εγκυκλίου αυτής και ήδη έχει γίνει και διαβούλευση με τις Διαχειριστικές 

Αρχές. Να σας αναφέρω μόνο τα βασικά σημεία που περιλαμβάνει η εγκύκλιος 

αυτή, καταρχήν βέβαια το τι είναι οι ΟΧΕ, δεύτερον τις περιοχές παρεμβάσεις και 

μιλάμε περιοχές παρέμβασης υποπεριφερειακές περιοχές,  διαπεριφερειακές 

περιοχές, ειδικά για τον αστικό χώρο κάποιες συγκεκριμένες περιοχές με ειδικά 

προβλήματα είτε πληθυσμού και τα λοιπά. Οι αρμόδιοι φορείς είναι η Διαχειριστική 

Αρχή, η οποία ξεκινά και τη διαδικασία δηλαδή, υπάρχουν ενδιάμεσοι φορείς 

υλοποίησης εάν επιλεγεί αυτή η λύση από την Διαχειριστική Αρχή και έχουμε 

βέβαια και από το υπουργείο κάποιες οδηγίες που δίνονται από την Εθνική Αρχή 

Συντονισμού .  

Πως γίνεται η διαδικασία προετοιμασίας των ΟΧΕ;  

Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν δύο είδη ΟΧΕ, υπάρχουν οι Ολοκληρωμένες 

Χωρικές Επενδύσεις για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη όπως προηγουμένως είπε και 

η κυρία Σταθοπούλου το ΒΑΑ και θα το ακούμε τώρα συνεχώς η Βιώσιμη Αστική 

Ανάπτυξη και υπάρχουν και οι ΟΧΕ που αφορούν τις υπόλοιπες περιοχές και 

κάνουμε αυτή τη διάκριση γιατί κανονιστικά η διαχείριση διαφέρει και το 

σημαντικότερο στοιχείο που τις ξεχωρίζει είναι ότι στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 

είναι οι αστικές αρχές όπως ονομάζει ο Κανονισμός οι οποίες επιλέγουν τις 

πράξεις, δηλαδή είναι μια διαδικασία από τα κάτω, προβλέπει ο Κανονισμός 5% 

του προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ, να προσανατολιστούν στην Βιώσιμη Αστική 

Ανάπτυξη τουλάχιστον έτσι;  Στην Ελλάδα έχουν συμπληρωθεί και με πόρους του 



      
1

Η
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

2014-2020 

 
 
                    Αρχαία Ολυμπία, 18 Ιουνίου 2015 

 

68 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Κοινωνικού Ταμείου ώστε να γίνουν πιο ολοκληρωμένες δράσεις, λοιπόν αυτούς 

τους πόρους είναι οι αστικές αρχές που μπορεί να είναι οι δήμοι, ένας δήμος 

μπορεί να είναι μία συνεργασία δήμων, μπορεί να είναι μία νομική σχέση δήμων 

μεταξύ τους, πάντως σημασία έχει ότι πρόκειται για αστικές αρχές και δεν είναι ένας 

σχεδιασμός που γίνεται από τα υπουργεία και την κεντρική διοίκηση. Αυτή είναι 

λοιπόν η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, στην περίπτωση των άλλων ολοκληρωμένων 

χωρικών επενδύσεων που γίνονται στον υπόλοιπο γεωγραφικό χώρο σε αυτή την 

περίπτωση μπορεί ο σχεδιασμός να προέλθει και από κεντρικές υπηρεσίες, μπορεί 

ο σχεδιασμός να προέλθει και από την Περιφέρεια. Αυτή είναι η διάκριση μεταξύ 

της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης  και των υπόλοιπων χωρικών επενδύσεων. Από 

κει και πέρα η διαδικασία το ποιος θα διαχειριστεί την επένδυση αυτή, αυτή την 

στρατηγική, θα μπορεί, αυτό είναι επιλογή της Διαχειριστικής Αρχής εάν επιλέξει να 

διαχειριστεί και να την παρακολουθήσει η Διαχειριστική Αρχή ή να δώσει τη 

διαχείριση μέρους ή ολόκληρης σε κάποιον ενδιάμεσο φορέα. Αυτό επίσης τα 

σχέδια για να επιλεγούν, υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν δύο τρόποι, ή 

να επιλεγεί κατευθείαν με κριτήρια που θα αποφασισθούν όμως από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης υποχρεωτικά, κάποια συγκεκριμένη περιοχή για κάποιο 

συγκεκριμένο λόγο, υπάρχουν στην εγκύκλιο ενδεικτικά κάποια κριτήρια που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μπορούν αυτά τα κριτήρια να συμπληρωθούν ή να 

χρησιμοποιηθούν μέρος από αυτά τα κριτήρια λοιπόν η Διαχειριστική Αρχή θα 

επιλέξει μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και από κει και πέρα θα επιλέξει 

επίσης ποιος θα διαχειριστεί το ολοκληρωμένο αυτό σχέδιο. Θα μπορούσε όμως 

και να χρησιμοποιήσει και τη διαδικασία της επιλογής δηλαδή με πρόσκληση να 

ζητήσει προτάσεις και από κει και πέρα με συγκεκριμένα κριτήρια που θα έχουν 

πάλι εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης να αξιολογήσει και να επιλέξει 

μέσα από την Πρόσκληση αυτή τα σχέδια των ΟΧΕ που θα υλοποιήσει.  

Λοιπόν όλα αυτά θα τα βρείτε μέσα στην εγκύκλιο, δεν θέλω να σας δώσω άλλες 

πληροφορίες γιατί νομίζω ότι θα είναι πιο κουραστικό εάν μπούμε στις 

λεπτομέρειες, επίσης να πω μόνο ότι υπάρχουν παραρτήματα στην εγκύκλιο αυτή. 

Καταρχήν μια μεθοδολογία που χρησιμοποιεί ο ΟΟΣΑ όσον αφορά τις 

συγκεκριμένες λειτουργικές αστικές περιοχές που μπορεί να βοηθήσει τη 



      
1

Η
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

2014-2020 

 
 
                    Αρχαία Ολυμπία, 18 Ιουνίου 2015 

 

69 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Διαχειριστική Αρχή, ένα προτεινόμενο υπόδειγμα γραπτής συμφωνίας μεταξύ της 

Διαχειριστικής Αρχής και της Αστικής Αρχής που είναι απαραίτητο να γίνει αυτή η 

συμφωνία και δίνουμε έτσι ένα υπόδειγμα καταρχήν υπόδειγμα που μπορεί να 

συμπληρωθεί, επίσης ένα ενδεικτικό σχέδιο περιεχομένου των κύριων σημείων που 

πρέπει να ακολουθήσει για την επιλογή η Διαχειριστική Αρχή και τέλος την 

περιγραφή του δικτύου ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης αυτό νομίζω ότι έχει 

ιδιαίτερη σημασία για μας που υλοποιούμε δηλαδή να υπάρχει μία συνεχής 

ανατροφοδότηση των εμπειριών και της πληροφόρησης μεταξύ των διαχειριστικών 

αρχών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο έτσι ώστε να βελτιώνεται δηλαδή ο 

σχεδιασμός των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων και φυσικά να βελτιώνεται 

και η αποτελεσματικότητά τους.  

Ένα τελευταίο μόνο σημείο νομίζουμε ότι δεν θα ήταν σκόπιμο να μην είναι μεγάλος 

ο αριθμός των επενδυτικών αυτών σχεδίων για να έχει κάποιο συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα, να υπάρχει ένα απτό αποτέλεσμα μόνο όταν υπάρχει ένας 

ικανοποιητικός προϋπολογισμός με τη συνέργια διαφόρων δράσεων από τα 

διάφορα Ταμεία ώστε να δούμε και συγκεκριμένο αποτέλεσμα που έτσι και αλλιώς 

υποχρεούται να υπάρχει που είναι στόχοι και επιπτώσεις μέσα στο σχέδιο αυτό, ας 

το δούμε αυτό να υλοποιείται.  

Αυτά ήθελα να σας πω . Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ : Να ευχαριστήσουμε την κυρία Κωστοπούλου η 

οποία έχει μια από τις πιο κρίσιμες εισηγήσεις και όταν ακούμε αξιολόγηση στην 

Ελλάδα όλοι κάτι νοιώθουμε. Όμως εάν θέλουμε πραγματικά να μπορούμε να 

βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα μας πρέπει να αξιολογούμεθα δεν γίνεται 

διαφορετικά. Θέλω να δούμε τη θετική πλευρά που σε οδηγεί στο αποτέλεσμα μέσα 

από τη διαδικασία της αξιολόγησης. Εγώ είμαι υπέρ και πάντα ήμουν υπέρ και το 

λέω με καθαρό λόγο και θα δούμε νομίζω ότι πρέπει να είναι μία αυτονόητη 

διαδικασία η οποία θα διαπερνά όλες τις δομές που διαχειρίζονται πόρους και 

στρατηγικές και το δεύτερο πολύ κρίσιμο είναι τα δύο καινούργια που έρχονται είναι 

η ΒΑΑ είναι οι Βιώσιμες Αστικές Ανάπτυξης όπως και οι Χωρικές Αναπτύξεις, 
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πρέπει επιτέλους να περάσουμε σε αυτά τα μοντέλα ανάπτυξης με την έννοια ότι 

συγκλίνεις πόρους, σταματάς τον τιμοκατάλογο έργων για να τον πουλάει ένας ένας 

κατά το δοκούν και διαμορφώνεις κλίμακα ανάπτυξης είτε σε ένα χώρο, είτε σε αυτό 

που θεωρείς στο αστικό το δυνατό σου σημείο. Εμείς δουλεύουμε σε αυτή την 

κατεύθυνση και θα επιμείνουμε και θα επιμείνουμε επειδή νομίζουμε ότι πιάνει τόπο 

το χρήμα και οι πόροι που βάζεις και το δεύτερο έχεις φάρο, έχεις πυλώνα 

ανάπτυξης.  

Λοιπόν τώρα να καλέσω τον κύριο Γιαννακόπουλο και ο Γιαννακόπουλος θα μας 

παρουσιάσει την Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη πολύ κρίσιμο 

θέμα, πολύ κρίσιμο η κοινωνία μας πονά.  

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ : Καλησπέρα σας και από μένα, 

ονομάζομαι Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος είμαι από την εταιρεία EΕΟGROUP και 

έχουμε αναλάβει το έργο για την Στρατηγική και τη κοινωνική ένταξη και την 

καταπολέμηση της φτώχειας στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Κατανοώ και 

αντιλαμβάνομαι ότι είναι περασμένη η ώρα και όλοι έχουμε κουραστεί και θα 

προσπαθήσω να είμαι αρκετά σύντομος και σαφής ταυτόχρονα.  

Το έργο που έχουμε αναλάβει έχει πλήρες τίτλο «Καταγραφή αναγκών και 

διαμόρφωση στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού και την αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχιας και του  

κοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την 

καινούργια Προγραμματική Περίοδο» ένα από τα παραδοτέα που εκπονούμε και θα 

ήθελα να σας παρουσιάσω σε αδρές γραμμές σήμερα είναι η Περιφερειακή 

Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχιας . Να 

σημειώσουμε μόνο ότι το πρώτο τεύχος της συγκεκριμένης μελέτης θα παραδοθεί 

στην αναθέτουσα αρχή στις 30/06 δηλαδή στα τέλη του τρέχοντος μήνα, ενώ το 

έργο ολοκληρώνεται το Νοέμβριο οπότε θα παραδοθεί και το τελικό κείμενο όπου 

θα είναι και η ολοκληρωμένη στρατηγική .  



      
1

Η
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

2014-2020 

 
 
                    Αρχαία Ολυμπία, 18 Ιουνίου 2015 

 

71 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Να τονίσουμε για ποιο λόγο, ποια είναι η ανάγκη που γίνεται αυτό. Πρώτα απ’ όλα  

η στρατηγική αυτή αποτελεί δέσμευση της Περιφέρειας στο πλαίσιο της νέας 

Προγραμματικής Περιόδου και δεύτερο συνιστά βασική προϋπόθεση για την 

ενεργοποίηση δράσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ειδικότερα στο 

πλαίσιο του θεματικού  στόχου 9 . 

Να υπογραμμίσουμε επίσης ότι η Περιφερειακή Στρατηγική συμβάλει στην 

εξειδίκευση της εθνικής στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη καθώς και στην 

εφαρμογή των λοιπών στρατηγικών στόχων για τους ανθρώπινους πόρους και έχει 

εννοείται και άμεση συνέργια με την Εθνική Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη 

των ΡΟΜΑ. 

Θα σας δώσω λίγο ένα περίγραμμα της στρατηγικής ως κειμένου, στην πρώτη 

ενότητα ένα μεγάλο πρώτο κεφάλαιο έχει να κάνει με το ευρωπαϊκό και διεθνές 

περιβάλλον όχι συγνώμη και εθνικό περιβάλλον σε σχέση με φαινόμενα φτώχιας – 

κοινωνικού αποκλεισμού και ομάδων που διαβιούν στα όρια της φτώχιας, μια 

δεύτερη ενότητα αφορά την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την κοινωνική 

ένταξη πάνω στην οποία πατάμε και εξειδικεύουμε στη συνέχεια. Μία επόμενη 

ενότητα αφορά στην αποτύπωση της υφιστάμενης κοινωνικοοικονομικής  

κατάστασης στη Δυτική Ελλάδα όπου εκεί έχουμε μία παράθεση ποσοτικών 

στοιχείων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων συγνώμη, δημογραφικές τάσεις , 

στοιχεία για την απασχόληση, στοιχεία για την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό 

και τα λοιπά, η επόμενη ενότητα αφορά μία αναλυτική χαρτογράφηση των 

κοινωνικών φορέων και των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια όπου εκεί 

θα σας πω ότι υπάρχει πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα που έχει γίνει και στο 

τέλος είναι η πρόταση για τη διαμόρφωση της στρατηγικής συνολικά .  

Τώρα ως προς τη μεθοδολογία και τα βασικά βήματα, πρώτα απ’ όλα έχουμε 

συναντήσεις εργασίας με τη Διαχειριστική Αρχή που είναι και η αναθέτουσα αρχή  

για το έργο μας όπου εκεί έχει προσδιορισθεί το πλαίσιο εργασίας και από κει 

αντλούμε και πάρα πολύ υλικό σε σχέση με τα όσα έχουν γίνει αλλά και για λοιπές 

πληροφορίες. Επίσης όπως σας είπα στο κομμάτι που αφορά κυρίως τη 

χαρτογράφηση έχει γίνει την αναλυτική έρευνα γραφείου και επισκόπηση του 
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πεδίου όπου εκεί έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία για την ευρύτερη κοινωνική 

δραστηριότητα στην περιφέρεια καθώς επίσης στατιστικά δεδομένα και στοιχεία για 

το εργατικό δυναμικό, την απασχόληση, την ανεργία, τις ευάλωτες ομάδες που 

υπάρχουν και θέματα εκπαίδευσης και λοιπά και επίσης υπάρχει και  ανάλυση 

στοιχείων από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας το προσφάτως υποβληθέν το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δηλαδή για την περίοδο 2014 – 2020 και σε σχέση 

πάντα με τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές .  

Στη χαρτογράφηση όπως σας είπα έγινε και πρωτογενής άντληση στοιχείων με τη 

χρήση ενός μικρού ερωτηματολογίου το οποίο διακινήθηκε στους 19 δήμους της 

Περιφέρειας όπου εκεί ζητήθηκε να συμπληρωθούν στοιχεία όπως οι δομές και οι 

φορείς που δραστηριοποιούνται στο κομμάτι της αντιμετώπισης της φτώχιας καθώς 

επίσης και οι  ομάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, οι ευάλωτες ομάδες του 

πληθυσμού και τέλος προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι δήμοι σε σχέση 

με αυτό το ζήτημα. Κλείνοντας το μεθοδολογικό πλαίσιο υπάρχει σύνδεση αυτών 

των ευρημάτων και ο σχεδιασμός της περιφερειακής στρατηγικής. 

Τώρα ποιες είναι οι βασικές πηγές άντλησης του υλικού εννοείται ότι έχουμε να 

κάνουμε με τις κατευθυντήριες γραμμές όπως αυτές απορρέουν από το Ευρώπη 

2020, τους Κανονισμούς του ΕΣΠΑ για τη νέα περίοδο, το Εθνικό Πρόγραμμα 

Μεταρρυθμίσεων, την Εθνική Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη, το Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο εννοείται ότι είναι η ομπρέλα και η στρατηγική 

η οποία θεωρείται δεδομένη. Επίσης τα ποσοτικά δεδομένα αντλούνται από την 

Εθνική Στατιστική Αρχή από τις στατιστικές βάσεις της EUROSTAT, κείμενα και 

υλικό από την ΕΥΣΕΚΤ καθώς επίσης και από άλλη βιβλιογραφία. 

Τώρα κάποια πρώτα αποτελέσματα θα ήθελα να σας παρουσιάσουμε σε σχέση με 

την κοινωνική δραστηριότητα στην περιφέρεια από τους δήμους. Μπορούμε να 

πούμε πρώτα πρώτα ότι υπάρχει σημαντική κοινωνική δραστηριότητα για την 

κάλυψη των αναγκών των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και μάλιστα οι 

περισσότεροι δήμοι διαθέτουν σχετικές υπηρεσίες είτε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου είτε κοινωφελής επιχειρήσεις είτε άλλες μορφές οργάνωσης για την 

υποστήριξη των ευπαθών ομάδων αλλά και για την υλοποίηση προγραμμάτων 
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κοινωνικού χαρακτήρα. Σε αρκετούς δήμους δε λειτουργούν και δομές 

αντιμετώπισης της φτώχειας όπως είναι τα κοινωνικά παντοπωλεία, τα κοινωνικά 

φαρμακεία και άλλα, ενώ φαίνεται ότι σημαντική υποστήριξη ειδικά στους 

ηλικιωμένους ανθρώπους της περιφέρειας και τα άτομα με αδυναμία 

αυτοεξυπηρέτησης παρέχει το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Επίσης άλλες 

σημαντικές δομές που λειτουργούν στην Δυτική Ελλάδα είναι τα ΚΑΠΗ τα ΚΗΦΗ , 

τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τα δημοτικά ιατρεία, οι παιδικοί 

σταθμοί και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί.  

Πέραν αυτού, πέραν από το κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης και του 

οργανωμένου κράτους θα μπορούσε να κοιτάξει κανείς και το κομμάτι της 

κοινωνίας των πολιτών και την κοινωνική δραστηριότητα από τους λοιπούς φορείς 

όπου εδώ πάλι παρατηρείται σημαντική δραστηριότητα ως προς την παροχή 

υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης και από την χαρτογράφηση που έχουμε κάνει 

έχουν αναδειχθεί πολλοί και διαφορετικοί φορείς και δομές όπως είναι οι φορείς 

ψυχικής υγείας, δομές για άτομα με αναπηρία, δίκτυα και δομές υπηρεσιών 

απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης, οργανώσεις και πρωτοβουλίες της 

κοινωνίας των πολιτών, η εκκλησία και άλλα.  

Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι συμβάλλει στο επίπεδο την έντονη 

κινητικότητα προς την κατεύθυνση της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης, 

συμβουλευτικής, θεραπείας και φροντίδας σε άτομα και ομάδες που 

αντιμετωπίζουν ή διαβιούν σε κατάσταση φτώχιας και επίσης αναδεικνύει 

προβλήματα και αιτήματα που υπάρχουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού τα 

οποία πολλές φορές δεν είναι ούτε ορατά, ούτε εντοπίσιμα από τους μηχανισμούς 

του κράτους και συνήθως οργανώνονται μέσα από ομάδες ή από την κοινωνία των 

πολιτών.  

Τώρα ποιες είναι οι βασικές ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού με βάση αυτή τη 

χαρτογράφηση, η σειρά αυτή είναι ενδεικτική και όχι σειρά προτεραιότητας, είναι τα 

άτομα με αδυναμία πρόσβασης σε βασικά αγαθά που ζουν κάτω από το όριο της 

φτώχιας ή είναι σε κίνδυνο φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού, είναι άτομα με 

δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, είναι τα άτομα με αναπηρία, είναι 
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επίσης οι ΡΟΜΑ και οι λοιπές περιθωριοποιημένες κοινότητες παράδειγμα οι 

μετανάστες που  είναι εγκατεστημένοι στην περιφέρεια, οι πολύτεκνες οικογένειες, 

γυναίκες και παιδιά θύματα κακοποίησης, μακροχρόνια άνεργοι, άνεργες γυναίκες 

και τέλος άτομα με χαμηλά προσόντα.  

Τώρα ως προς την Περιφερειακή Στρατηγική, ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι και 

προτεραιότητες έτσι όπως μέχρι σήμερα τουλάχιστον έχουν διαμορφωθεί. Ο 

πρώτος στρατηγικός στόχος αναφέρεται στην εξασφάλιση της πρόσβασης  σε 

βασικά είδη διαβίωσης ομάδων του πληθυσμού που κινδυνεύουν από φτώχεια ή 

κοινωνικό αποκλεισμό. Ο δεύτερος στρατηγικός στόχος αναφέρεται στην 

διασφάλιση της πρόσβασης στις κοινωνικές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες υγείας 

από οικονομικά ασθενείς πολίτες ή από πολίτες απομακρυσμένων περιοχών ή από 

πολίτες που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Ο τρίτος 

στρατηγικός στόχος αφορά στην ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων μειονοτήτων 

στον κοινωνικό ιστό της περιφέρειας και καταπολέμηση των διακρίσεων, ενώ ο 

τελευταίος στρατηγικός στόχος αφορά την προώθηση στην απασχόληση. Για κάθε 

ένα στρατηγικό στόχο υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες όπως βλέπεται, για 

παράδειγμα στον πρώτο στρατηγικό στόχο έχουμε μία προτεραιότητα η οποία 

αναφέρεται στην εξασφάλιση της πρόσβασης σε βασικά αγαθά για τα άτομα που 

είναι σε κατάσταση φτώχιας ή απειλούνται από τη φτώχια, στο δεύτερο στρατηγικό 

στόχο έχουμε την προτεραιότητα της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας καθώς και 

την πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόνοιας και λοιπές υπηρεσίες . Στον τρίτο 

στρατηγικό στόχο στην ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων 

προτεραιότητες είναι η κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση των κοινοτήτων 

αυτών στον πληθυσμό καθώς και η πρόληψη και αντιμετώπιση του αποκλεισμού 

των ευπαθών ομάδων. Στον τελευταίο στρατηγικό στόχο που αφορά την  

προώθηση στην απασχόληση η προτεραιότητα είναι η υποστήριξη των ευπαθών 

ομάδων του πληθυσμού για την ενεργό ένταξη τους στην αγορά εργασίας.  

Αυτή ήταν η σύντομη παρουσίαση, ελπίζω να μην σας κούρασα, σε κάθε 

περίπτωση είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και ερωτήματα, σας 

ευχαριστούμε πολύ.  
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ : Να ευχαριστήσουμε και εμείς τον κύριο 

Γιαννακόπουλο, δεν είναι εύκολο το κομμάτι της κοινωνικής …. Πολύ δύσκολο 

κομμάτι, το θέμα είναι να φθάνουν οι πολιτικές του να τον ξαναενσωματώνουν στην 

κοινωνία γιατί μονίμως να κρατάς ένα κομμάτι ως θύλακα δεν το αντέχει ούτε η 

χώρα και κανένα ταμείο, άρα θέλει πολύ προσοχή πως αυτό το κομμάτι το μειώνεις 

και εντάσεις τον κόσμο στην παραγωγική διαδικασία αυτό είναι το πιο δύσκολο 

πράγμα. Έχουμε τελευταίο ομιλητή το Γρηγόρη τον Αλεξόπουλο ο οποίος θα μας 

παρουσιάσει τις βασικές αρχές του ΟΠΣ. Κύριε Αλεξόπουλε έχουμε και 

αντιπεριφερειάρχη Γρηγόρη Αλεξόπουλο. 

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ : ε ναι που ήταν έξω από το Αίγιο δήμαρχος αν 

θυμάμαι σωστά ή είναι και τρίτος συνονόματος ; Εν τω μεταξύ και με τέτοιο μικρό 

πρέπει να είμαστε και ξαδέρφια και να μην το έχουμε ανακαλύψει δεν μπορεί;  

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ : Από πού είσαι ; 

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ :  από την περιοχή, απέξω από την Αμαλιάδα είναι η 

καταγωγή μου .. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ : Ωραία … ωραία  να είστε καλά δυνατή περιοχή  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν καλησπέρα και από μένα είμαι ο Γρηγόρης 

ο Αλεξόπουλος όπως ήδη ακούσατε. Θέλω να σας παρουσιάσω το όραμά μας για 

το ΟΠΣ της νέας περιόδου. Είμαι ο τελευταίος ομιλητής οπότε εκ των πραγμάτων 

θα προσπαθήσω να το κάνω αυτό όσο γίνεται πιο σύντομα  απλά επειδή και όταν 
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ακούτε ΟΠΣ έχετε μια ανησυχία και όταν ακούτε αλλαγές και νέα περίοδο έχετε 

άλλη μια ανησυχία θέλω φεύγοντας από αυτήν την παρουσίαση τουλάχιστον να 

νιώθετε κάπως αισιόδοξοι για το τι έρχεται. Μια μικρή αναφορά πρώτα στο ΟΠΣ 

της τρέχουσας περιόδου. Κάποιο αριθμοί ποιοι ήταν εμπλεκόμενοι κατ’ αρχήν. 

Εμπλεκόμενοι ήτανε τους οποίους υποστήριζε το πληροφοριακό σύστημα και οι 

φορείς διαχείρισης με περίπου 1500 χρήστες και οι δικαιούχοι μέσω της 

ηλεκτρονικής υποβολής. Μιλάμε για περίπου για 8000 χρήστες. Η Αρχή 

Πιστοποίησης, η Αρχή Ελέγχου, Υπουργεία, Περιφέρειες κ.λ.π. Μέσα στο ΟΠΣ 

υπάρχουν οι χρήστες που αναφέραμε υπάρχουν περίπου 140.000 έργα ήδη αυτή 

τη στιγμή. Έχουν γίνει  400 αιτήματα πληρωμής και υπάρχουν αντίστοιχα 

παραγόμενες αναφορές και συνημμένα έγγραφα. Το ΟΠΣ του ‘07-‘13 είχε 

σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις προηγούμενες εκδοχές. Δεν ξέρω πόσοι 

από εσάς ήσασταν χρήστες και της τρίτης περιόδου αλλά κάποια κέρδη που 

αποκομίσαμε και πάνω σε αυτά θα χτίσουμε για την 5η περίοδο είναι η ηλεκτρονική 

υποβολή των δελτίων από τους δικαιούχους, οι έλεγχοι επικύρωσης οι οποίοι 

ουσιαστικά υποστηρίζανε τους χρήστες τους  βοηθούσανε στην αποφυγή λαθών . 

Ξεκινήσαμε να στείλουμε επιτέλους  διαλειτουργικότητα όσοι είναι πιο παλιοί θα 

θυμούνται τις τρομακτικές εποχές που το MIS δεν ήτανε απαραίτητα συνδεδεμένο 

με τον ενάριθμο του ΠΔΕ. Κάποιες αποφάσεις εκδίδονται οπωσδήποτε από το 

σύστημα. Υπάρχει ψηφιακή υπογραφή των παραγομένων εγγράφων. Αυτό αφορά 

στην εκτύπωση απ’ του ΟΠΣ η οποία φαίνεται ότι έχει παραχθεί από το ΟΠΣ. Και 

επεκτάθηκαν πάρα πολύ τα θέματα των αναφορών και του PI. Αυτά ήταν τα 

πλεονεκτήματα. Και σ’ αυτά λέμε ότι θα χτίσουμε. Για να χτίσουμε όμως πρέπει να 

δούμε κατ΄ αρχήν ποιες είναι οι προκλήσεις της νέας περιόδου. Κατ’ αρχήν αλλάζει 

το θεσμικό πλαίσιο. Έτσι; Ήταν ένα θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε διεξοδικά 

σήμερα. Αναγκαστικά αντιμετωπίζουμε και τεχνολογικές απαιτήσεις. Βλέπουμε τα 

πράγματα με κάποιες λύσεις που δόθηκαν πριν από 10-12 χρόνια να πρέπει να 

αναθεωρηθούν, να πρέπει να προχωρήσουμε σε καινούριες τεχνολογίες που 

υποστηρίζουν από κάτω το ΟΠΣ. Κρίσιμο θέμα είναι οι αιρεσιμότητες. Έγινε και 

αναλυτική παρουσίαση για την κάλυψη της αιρεσιμότητας 7. Και ένα επιπλέον 

ζήτημα είναι ότι θα κληθεί το ΟΠΣ να υποστηρίξει πέρα από το καθαρόαιμο ΕΣΠΑ 

‘14-‘20 απαιτήσεις και για άλλα ταμεία. Τον ΕΟΧ, το ΤΕΒΑ που είναι το Ταμείο 
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Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους και πάλι λέγοντας. Το θεσμικό πλαίσιο 

είναι φυσικά ο κανονισμός ο νόμος του 2014 με άρθρο που αναφέρεται στο ΟΠΣ 

και το ΣΔΕ. Εμάς ειδικά σαν υπηρεσία μας απασχολεί πάρα πολύ το θέμα της 

Ψηφιακής Συνοχής του e-cohesion το οποίο θα αναπτύξω και λίγο διεξοδικότερα. 

Αυτές είναι οι απαιτήσεις που πλέον ξεκινάνε από τις Βρυξέλλες και αφορούνε τη 

μηχανογράφηση των συστημάτων που υποστηρίζουνε τις Διαχειριστικές Αρχές 

συνολικά. Όχι μόνο εμάς. Ζητείται λοιπόν η μοναδικότητα στην εισαγωγή 

πληροφορίας. Να μπαίνει δηλαδή το δεδομένο μία φορά και να μην το 

πληκτρολογούμε ξανά και ξανά σε διαφορετικά συστήματα, σε διαφορετικές οθόνες 

από διαφορετικές πηγές. Μας ζητείτε πλήρης ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων και 

δεδομένου του δικαιούχου. Μας ζητείται να στηθεί μία διαδικτυακή πύλη για τους 

δικαιούχους. Να μπαίνουνε τα στελέχη και από εκεί να κατευθύνονται στις 

εφαρμογές που θέλουν και όχι να αναγκάζονται να ανοίξουν 4 -5 εφαρμογές και να 

κάνουν μια δουλειά εδώ μια δουλειά εκεί και πάλι λέγοντας.  Θα χρειαστεί να 

υποστηρίξουμε την ηλεκτρονική υπογραφή. Υπάρχουν θέματα όσον αφορά την 

ακεραιότητα, διαθεσιμότητα, προσβασιμότητα των δεδομένων. Υπάρχει μία γραμμή 

να αποφύγουμε τα έντυπα και να πάμε στη λογική των ηλεκτρονικών φορμών 

μιλάμε και για ηλεκτρονική υπογραφή εδώ. Και φυσικά επέκταση των 

αυτοματισμών ελέγχων, υπολογισμών και ειδοποιήσεων. Δεν θα περιγράψω όλο το 

σχήμα απλώς φανταστείτε στο μέσον αυτού που βλέπετε ότι είναι το ΟΠΣ που 

γνωρίζετε το Κεντρικό Πληροφοριακό και Λογιστικό Σύστημα. Από αριστερά 

ξεκινάει και έρχεται η πληροφορία από τους δικαιούχους είτε αυτή είναι 

Περιφέρειες, Ο.Τ.Α., είτε Υπουργεία, είτε ΜΚΟ και πάλι λέγοντας. Εισάγεται από τη 

διαδικτυακή πύλη και πίσω από το σύστημα υποστηρίζονται και οι Διαχειριστικές 

Αρχές και η Αρχή Πιστοποίησης και αντίστοιχα η διασύνδεση με SFC το βλέπετε 

επάνω και με το ΟΠΣ της Αρχής Ελέγχου. Μεγάλη έμφαση υπάρχει στο ζήτημα της 

διαλειτουργικότητας. Αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη είναι ένα θέμα 

ευρύτερο. Όχι μόνο δεν καλύπτει και δεν αφορά μόνο διαχειριστικές ανάγκες αλλά 

και άλλες ανάγκες του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η Δημόσια Διοίκηση. Αυτή τη 

στιγμή λοιπόν σας δείχνουμε εδώ κάποια συστήματα με τα οποία είτε υπάρχει ήδη 

η διασύνδεση είτε προγραμματίζεται να υπάρξει και τα οποία είναι ενδεικτικά και όχι 

αποκλειστικά. Έτσι; Για παράδειγμα με το ΟΠΣ – ΠΔΕ υπάρχει ήδη διασύνδεση. Το 
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ΠΣΥΠΟΔΕ από το οποίο γίνονται πια ηλεκτρονικές πληρωμές είναι ένα σύστημα με 

το οποίο προχωράμε να διασυνδεθούμε και  να σας φέρομε προσυμπληρωμένα σε 

μεγάλο βαθμό τα δελτία δήλωσης δαπανών. Να έχετε ήδη μέσα τα στοιχεία των 

παραστατικών που σας ενδιαφέρουν. Βλέπετε εδώ και άλλες αναφορές. Υπάρχει το 

ΟΠΣ της Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχουν το ΕΣΥΔΥΣ και το ΚΙΝΔΙΣ που έχουν τη 

διενέργεια των διαγωνισμών πια και πάλι λέγοντας. Όπως είπα αυτό είναι 

ενδεικτικό. Αλλάζει επίσης και η προσέγγιση για την ασφάλεια. Γίνεται καθολική. 

Δίνεται έμφαση στην διαδικασία της αυθεντικοποίησης η οποία θα έχει και 

πρόσθετα μέτρα. Αυτό για να το μεταφράσω σε απλά ελληνικά όσοι από σας έχετε 

χρήση e-banking θα ξέρετε περιπτώσεις που εκτός από τον κωδικό και το 

password σου ζητάει,  έχεις το μηχανάκι της τράπεζας και σου ζητάει έναν κωδικό 

ακόμα. Ε, κάτι τέτοιο πρόκειται αλλά σε πολύ πιο απλοποιημένη μορφή ούτως 

ώστε να μην ταλαιπωρούμε του χρήστες μας. Υπάρχουν νέα τεχνολογικά πρότυπα 

στα οποία καλούμαστε να συμμορφωθούμε και να σημειώσουμε εδώ ότι η 

υπηρεσία ΟΠΣ έχει ήδη πιστοποιηθεί κατά ISO 27001 που είναι πιστοποίηση για 

ασφάλεια τεχνολογιών πληροφορικής και μέσα σε αυτό υπάρχουν 17 πολιτικές 

ασφαλείας. Τα διαφορετικά επίπεδα στα οποία υλοποιείται τώρα ένα πληροφοριακό 

σύστημα. Ένα πληροφοριακό σύστημα έτσι και αλλιώς θα κληθεί να υλοποιήσει 

διαδικασίες του ΣΔΕ. Δεν αυτενεργούμε, δεν είναι αυτοσχεδιασμός. Ξεκινώντας 

από κάτω και προς τα πάνω υπάρχουν οι υποδομές, υπάρχουν οι συγκεκριμένες 

εφαρμογές διαδικασίες οι οποίες μπορούνε μεταξύ τους να οδηγούνε η μία στην 

άλλη και φυσικά οι χρήστες. Η προσπάθειά μας είναι να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα 

και σε πραγματικό χρόνο των διαδικασιών, συγκεκριμένοι κανόνες εκτέλεσης και 

προτεραιότητες ούτως ώστε να βοηθάμε και την ταχύτητα με την οποία γίνονται τα 

πράγματα. Θέλω να σας δείξω και μια διαφάνεια που αφορά την αξιοποίηση των 

δεδομένων. Πώς χτίζονται δηλαδή οι αναφορές και το σύστημα BI δηλαδή το 

Business Intelligence. Ξεκινάμε από τη βάση μας από το θεμέλιό μας που είναι οι 

πηγές των δεδομένων. Αυτές μπορεί να είναι είτε στο ΟΠΣ του ΕΣΠΑ, είτε από 

άλλα ΟΠΣ από άλλα πληροφοριακά συστήματα με τα οποία υπάρχει διασύνδεση 

και αντλούνται δεδομένα. Προχωράμε στην επεξεργασία και στον μετασχηματισμό 

αυτών φτιάχνοντας ενδιάμεσα αρχεία όσοι ασχολούνται με στατιστική και BI θα 

αντιλαμβάνονται τι ακριβώς εννοούμε και φτάνουμε σε ένα τρίτο επίπεδο που είναι 
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οι χρήστες και η ενημέρωσή τους σε πραγματικό χρόνο. Αφ’ ενός με τακτικές 

αναφορές θα υπογραφτεί η απεικόνιση, οι αναλύσεις ad hoc  που μας ζητούνται για 

συγκεκριμένα θέματα, αφ΄ ετέρου δίνοντας στους χρήστες εργαλεία ώστε να 

στήσουν οι ίδιοι μόνοι τους τις αναφορές που θεωρούνε χρήσιμες. Ένα άλλο 

ζήτημα που ήδη οι προλαλήσαντες αναφέρανε είναι η εξωστρέφεια. Υπάρχει η 

ανάγκη να δοθεί έμφαση προς την πληροφόρηση προς τον πολίτη και τη διαφάνεια 

τόσο για την υλοποίηση των πράξεων όσο και για ολόκληρο το ΕΣΠΑ. Για την 

πορεία μάλλον υλοποίησης ολοκλήρωσης του ΕΣΠΑ. Συνεχίζουμε και επεκτείνουμε 

την προσπάθεια. Έχει γίνει ήδη από την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο 

μέσω απ’ το anaptixi.gov.gr. Η εν λόγω πύλη ουσιαστικά θα αξιοποιηθεί ούτως 

ώστε να παρέχει πληροφορία με πιο ευέλικτα στοιχεία αναζήτησης και πιο έτσι 

απεικονίσεις που ενδιαφέρουν τους χρήστες. Λοιπόν, τα καλά νέα ειδικά για όσους 

είναι από Διαχειριστική ή δικαιούχοι που έγιναν χρήστες ηλεκτρονικής υποβολής. 

Στην 5η περίοδο μιλάμε για ένα μοναδικό κωδικό MIS για όλη την πορεία του 

έργου. Σε ποιο επιχειρησιακό και σε ποιον άξονα είναι η ιδιότητα πλέον της πράξης 

πράγμα που σημαίνει ότι αν έχω να μεταφέρω μια πράξη από το περιβάλλον στο 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας ή αντίστροφα δεν κάνω όλη τη διαδικασία να την ξηλώσω 

και να ξαναβάλω στο σύστημα τα στοιχεία της είναι μία τρομερά πιο απλή 

διαδικασία. Ενιαίο και φιλικό περιβάλλον για τα δελτία. Εκεί που οι δικαιούχοι 

μπαίνουν και συμπληρώνουν το δελτίο τους εκεί θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά 

της η Διαχειριστική. Δεν θα έχετε μεταφορές από την ηλεκτρονική στο ΟΠΣ να 

κοιτάω μια από δω μια από κει, τι λέει το ένα σύστημα τι λέει το άλλο, τι αλλαγές 

έγιναν. Μένουμε σε ένα ενιαίο περιβάλλον τουλάχιστον για τα κομμάτια που 

αφορούν τους δικαιούχους. Προς συμπλήρωση των δαπανών από το e-pde . Αυτό 

δεν είναι αμέσως διαθέσιμο αλλά είναι κάτι που θα ’ναι πάρα πολύ σύντομα. 

Ουσιαστικά να έρχονται έτοιμα παραστατικά και να ‘χετε να ασχοληθείτε με την 

επιλεξιμότητα των δαπανών και μόνο. Επέκταση της διαλειτουργικοτητας ας πούμε 

στα σχέδια μας είναι διασύνδεση με το ΕΣΥΔΥΣ. Αναφορές και εκτυπώσεις σε 

πολλές διαφορετικές μορφές δεν είναι μόνο το pdf αλλά να μπορείτε εύκολα να 

παίρνετε αρχεία excel ή αρχεία word για να δουλέψετε. Υπάρχει ένας 

ανασχεδιασμός των δομών των δεδομένων. Οι πίνακες της βάσης σχεδιάζονται 

ξανά από την αρχή με στόχο την ταχύτερη πρόσβαση. Αυτή τη στιγμή κατά καιρούς 
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πέρα από τα δικτυακά θέματα βλέπατε να μπαίνετε αργά στο ΟΠΣ. Αυτό είχε να 

κάνει με τον τρόπο που το security είχε υλοποιηθεί χτίζοντας σε επιλογές που 

έγιναν πριν από χρόνια που ουσιαστικά το ξαναστήνουμε από την αρχή. Στόχος 

είναι να είναι πιο απλή η πρόσβαση και η ακεραιότητα των δεδομένων και πλήρης 

υποστήριξη της ηλεκτρονικής διακίνησης των εγγράφων και των δελτίων. Πάμε στο 

χρονοδιάγραμμα τώρα. Όπως είπαμε τον Ιούλιο πρέπει να ‘μαστε σε θέση να 

κάνουμε κάποια πράγματα. Εμείς έχουμε δουλέψει ούτως ώστε πρόσκληση τεχνικό 

δελτίο πράξης και απόφαση ένταξης αρχές Ιουλίου θα τα ΄χετε. Πολύ σύντομα ήδη 

έχουν γίνει και δουλειές που δεν τις έχετε δει όπως ο προγραμματισμός, εισαγωγή 

στον πυρήνα κάποιων δεδομένων κ.λ.π. Καθώς θα προχωράει το έτος και καθώς 

θα προκύπτουν και οι ανάγκες θα δίνονται και άλλα δελτία στην παραγωγή. Το 

δελτίο δήλωσης δαπανών ας πούμε είναι μία προφανής επιλογή για τις αρχές του 

Φθινοπώρου έτσι; Ο στόχος είναι μέχρι το τέλος μέχρι το Δεκέμβριο του ’15 να έχει 

ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του νέου ΟΠΣ η οποία περιλαμβάνει βασικά δελτία και 

διαδικασίες και ένα χρόνο αργότερα να έχουμε καταφέρει να δώσουμε την 

αναβάθμιση και βελτιστοποίηση και ολοκλήρωση όλων των λειτουργιών. Τα βήματα 

τα δικά σας τώρα τα επόμενα βήματα τα οποία θα γίνουν τον Ιούλιο είναι 

προφανώς η αίτηση κωδικών πρόσβασης η οποία θα γίνει σε συνεργασία με τη 

Διαχειριστική Αρχή από το γραφείο ΟΠΣ παραδοσιακά να μας βοηθήσουνε όλοι οι 

συνάδελφοι γα την ενημέρωση του πυρήνα με τα στοιχειά των δεικτών υπάρχει και 

αυτό με το δελτίο ταυτότητας δείκτη που είναι κάτι καινούριο. Τους δείκτες του 

επιχειρησιακού προγράμματος μέσα στο σύστημα να τους παρουσιάζουμε οπότε 

θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε έκδοση προσκλήσεων προς και 

συμπλήρωση και την υποβολή των τεχνικών δελτίων. Όσον αφορά την υπηρεσία 

ΟΠΣ θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη και με οδηγούς χρήσης οι οποίοι θα 

περιέχουν αι διαγράμματα με τους ελέγχους επικύρωσης που τρέχει στο σύστημα 

με ανακοινώσεις και υποστηρικτικό υλικό το οποίο θα εμφανίζεται και μέσα στην 

οθόνη του δελτίου σας. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε και τους χρόνους 

απόκρισης στο help desk άρα θα ξεκινήσουμε να τους μετράμε για να τους 

βελτιώσουμε. Και ο συνολικός σχεδιασμός έχει στόχο να σας υποστηρίζει στην 

ορθή εφαρμογή του ΣΔΕ και να κάνει την εργασία σας πιο παραγωγική, πιο 

αποδοτική. Το ΟΠΣ δεν διαλέγει τις διαδικασίες αλλά το ΟΠΣ μπορεί να σας 
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βοηθήσει να κάνετε τη δουλειά σας πιο ξεκούραστα και αυτός είναι ο στόχος μας. 

Σας ευχαριστώ πολύ.  

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Αλεξόπουλο για τα 

ενδιαφέροντα. Ξέρετε είναι η εικόνα με την ταχύτητα και την ακρίβεια και τη 

διευκόλυνση. Νομίζω ότι είναι απ’ τα πιο δυνατά στοιχεία και είναι ένα βήμα πολύ 

μπροστά από όλες τις διοικητικές δομές της χώρας. Και νομίζω ότι είναι πολύ 

κρίσιμο αυτό το θέμα. Λοιπόν τώρα πάμε… 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ: Κύριε Πρόεδρε μία ερώτηση μπορώ να κάνω; 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Όχι. Όχι. Λοιπόν πάμε τώρα, πάμε τώρα να 

δώσουμε ρόλο και λόγο στα μέλη της Επιτροπής που έχουν ψήφο, στα μέλη που 

δεν έχουν ψήφο αλλά συμμετέχουν αλλά και στους φίλους που εκφράζουν τις 

παροδικές τάξεις που δεν είναι μέλη αλλά μας τιμούν με την παρουσία τους. Θέλω 

να είναι ένας γόνιμος διάλογος και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με τα τρία 

στελέχη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι μεγάλη τιμή για μας. Είναι δύο 

κορυφαία στελέχη αν θέλουν το λόγο. Κυρία Ζορμπαλά αν θέλετε το λόγο από σας 

θα ξεκινήσουμε.  

 

ΜΥΡΤΩ ΖΟΡΜΠΑΛΑ: Ακατάληπτο.  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Όχι, όχι. Κάθε άλλο. Να δίναμε το λόγο στην κυρία 

Ζορμπαλά είναι γνώριμη σε μας μια διαχρονική παρουσία. Είναι Διευθύντρια 

Περιφερειακής, Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης. Μέλος εντάξει. Εντάξει τι να 

κάνουμε. Τι να κάνουμε.  
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ΜΥΡΤΩ ΖΟΡΜΠΑΛΑ: Σας ευχαριστώ για την αναβάθμιση που μου κάνατε. Κατ’ 

αρχήν ήθελα να σας πω ότι βρίσκομαι εδώ με την κυρία Γερωλυμάτου που είναι η 

εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης και με τον κύριο Γιάννη 

Σολωμονίδη ο οποίος θα είναι στο εξής ο υπεύθυνος από πλευράς Γενικής 

Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής για τη Δυτική Ελλάδα. Θα ήθελα να συγχαρώ 

εκ μέρους των συναδέλφων και εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  την 

Διαχειριστική Αρχή για την καταπληκτική δουλειά που έχει κάνει, τους συναδέλφους 

των Υπουργείων και όλους όσους έχουν συμβάλλει στην προετοιμασία του 

προγράμματος και των διάφορων εγγράφων τα οποία είναι εργαλεία για να 

προχωρήσει περαιτέρω το πρόγραμμα. Θέλω να πω ότι υπάρχει σε αυτή τη 

δουλειά πάρα πολύ αφανής εργασία που δεν φαίνεται και δεν αναγνωρίζεται και 

καλό είναι κάπου αυτό είναι οι Επιτροπές Παρακολούθησης είναι  πολύ καλή 

ευκαιρία να καταλάβουμε τι δουλειά κάνει το ΟΠΣ, να πατάνε ένα κουμπάκι τι 

δουλειά είναι το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου τι δουλειά κρύβουνε πάρα πολλά 

πράγματα. Όπως όλοι γνωρίζουμε τα ΠΕΠ δεν είναι κάποιες χρηματοδοτικές ροές 

προς την χώρα και την περιφέρεια είναι εργαλεία ανάπτυξης και δεν είναι εργαλεία 

μιας  οποιασδήποτε οικονομικής ανάπτυξης αλλά είναι εργαλεία ανάπτυξης με 

όρους συνοχής κοινωνικής, οικονομικής και χωρικής όπως η καινούρια συνθήκη 

της Λισαβόνας το επιβάλει.  

Είσαστε σε μία φάση αγαπητοί φίλοι της Περιφέρειας αρκετά κρίσιμη και 

πέφτει στους ώμους σας ένα βαρύ καθήκον να βοηθήσετε την Περιφέρεια όχι μόνοι 

σας αλλά και άλλους φορείς μαζί να βγείτε σιγά σιγά από την κρίση με βάση ένα 

άλλο μοντέλο ανάπτυξης το οποίο θα βασίζεται πιο πολύ στην ποιοτική και 

δυναμική επιχειρηματικότητα, στη συνοχή, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην 

καταπολέμηση της φτώχειας και όπου θα παίρνετε όλα τα πλεονεκτήματα τα οποία 

μπορεί να προέρθουν από τον γεωγραφικό χώρο στον οποίο ανήκετε και 

αναφέρομαι ειδικά στην Στρατηγική της Αδριατικής Ιονίου. Το ΠΕΠ που αυτή τη 

φορά δεν είναι ένα ΠΕΠ με το ΕΤΠΑ μόνο του αλλά είναι ένα ΠΕΠ με το ΕΤΠΑ και 

το κοινωνικό ταμείο έχει κάθε δυνατότητα νομίζω να συμβάλλει στην επίτευξη 

αυτού του στόχου. Πιστεύουμε πως σίγουρα θα τα καταφέρετε και εμείς θα είμαστε 

στο πλευρό σας ότι χρειαστεί για να τα καταφέρετε. Όπως έχουνε, έχει αναφέρει και 
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ο κύριος Χαρίτσης η πολιτική της περιόδου ’14-’20 δεν είναι η πολιτική των 

προηγουμένων προγραμματικών περιόδων. Είναι πιο στοχευμένη έχει ειδικούς 

όρους, έχει αιρεσιμότητες, έχει στρατηγική σαφή Ευρώπη 20-20 και έχει μία 

σημαντική σύνθεση της πολιτικής συνοχής με τη ευρύτερη πολιτική της οικονομικής 

διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά τη διακυβέρνηση σε εθνικό 

επίπεδο εκεί κατ΄ αρχήν πρέπει όπως βρισκόμαστε και τώρα εδώ να έχουμε την 

εταιρική σχέση. Και όταν λέμε εταιρική σχέση καινούριοι κανονισμοί επιβάλλουν μια 

ουσιαστική εταιρική σχέση και όχι συνεύρεση κάτω από την ίδια στέγη για λίγες 

ώρες της Επιτροπής Παρακολούθησης και είναι μία διαδικασία συνεχής. Με 

ιδιαίτερη χαρά άκουσα τους ομιλητές να λένε ότι θα ‘ταν πάρα πολύ καλό η 

διαδικασία της RIS να είχε επεκταθεί και σε άλλου είδους παρεμβάσεις γιατί 

πραγματικά είναι μία διαδικασία από κάτω προς τα πάνω που μας κάνει μας 

βοηθάει να καταλάβουμε και εμείς τι θέλουμε και να ιεραρχούμε τις προτεραιότητές 

μας. Αυτό είναι για την Επιτροπή Παρακολούθησης. Από εκεί και ύστερα είναι 

γνωστό ότι αυτή τη στιγμή η Ελληνική Διοίκηση βρίσκεται σε μια δύσκολη στιγμή. 

Δεν υπάρχει ούτε πολύ προσωπικό ούτε και πάρα πολλοί πόροι γι΄ αυτό πρέπει 

λίγο να σκεφτεί κανείς πώς μπορεί να υπάρξει και το λέω με την πλήρη έννοια 

αλληλοβοήθεια και αλληλεγγύη μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης αν 

θα ‘μαστε στο κεντρικό κράτος  ανάμεσα στην Περιφέρεια και τους Δήμους πώς 

μπορεί πραγματικά ο ένας να δώσει χείρα βοηθείας για να τα βγάλουνε όλοι μαζί 

καλά. Ελπίζουμε και ‘μεις να βάλουμε και ‘μεις και ένα χεράκι αλλά βασικά και εσείς 

πρέπει να δείτε πώς θα βοηθάει πραγματικά ο ένας τον άλλον στα διάφορα 

επίπεδα. Βεβαίως υπάρχει και ένα θέμα αποτελεσματικότητας που είναι 

προβληματικό όπως γνωρίζουμε τόσο της Δημόσιας Διοίκησης ένα μεγάλο ζήτημα 

όσο και των δικαιούχων. Για την αποτελεσματικότητα των δικαιούχων υπάρχουν τα 

προγράμματα Τεχνικής Βοήθειας που πρέπει να βοηθηθούνε. Η ικανότητα του 

δικαιούχου δεν είναι ένα απλό κριτήριο επιλογής είναι μια δουλειά που πίσω πρέπει 

να γίνεται και πραγματικά να είναι ικανός ο δικαιούχος να το αναλάβει και αυτό 

πρέπει να δείτε πώς θα το επεξεργαστείτε και κυρίως να δείτε πώς θα 

συνδυαστούνε οι διάφορες Τεχνικές Βοήθειας. Υπάρχει η Εθνική Τεχνική Βοήθεια, 

υπάρχει η Περιφερειακή Τεχνική Βοήθεια κάπου όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να 

συναντηθούν. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του Δημόσιου Τομέα εκεί είναι 



      
1

Η
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

2014-2020 

 
 
                    Αρχαία Ολυμπία, 18 Ιουνίου 2015 

 

84 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα το 

οποίο ανήκει στο ΕΚΤ για τον εκσυγχρονισμό του Δημόσιου Τομέα αλλά υπάρχει 

και ένα άλλο ζήτημα το οποίο εμείς στην Επιτροπή επιμένουμε πάρα πολύ και 

νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να επιμένουμε αν δεν έχουμε. Είναι το θέμα της 

απλοποίησης του νομοθετικού και διοικητικού πλαισίου που διέπει την υλοποίηση 

των έργων τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία. Ένα 

αγαπημένο μας παράδειγμα είναι οι ΧΥΤΑ και που θέλουνε 15 χρόνια για να γίνει 

ένας ΧΥΤΑ στην Ελλάδα. Και πιστεύουμε ότι το καλύτερο πρόγραμμα η καλύτερη 

δυνατή Διαχειριστική Αρχή, η καλύτερη δυνατή πολιτική ηγεσία, οι καλύτερες 

δυνατές προθέσεις όλα ακυρώνονται όταν για να γίνει ένα απλό βήμα χρειάζονται 

μερικά χρόνια. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Και φυσικά εκεί μπαίνουνε και οι 

καθυστερήσεις. Τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεστε με μια χρηματική προίκα για την 

επόμενη Προγραμματική Περίοδο και το θέμα είναι πώς θα επενδυθεί αυτό. Η 

γνώμη μας γιατί απλώς γνώμη εμείς εκφράζουμε είναι ότι οι Περιφέρειες δεν πρέπει 

να κάνουνε μεγάλα έργα στο μέτρο του δυνατού. Οι Περιφέρειες πρέπει να κάνουνε 

μικρά ή μεσαίας κλίμακας έργα και κυρίως όχι πολύ βαριά έργα, πολύ σύνθετα. 

Πρέπει γρήγορα να κάνουν έργα τα οποία γρήγορα να έχουν αντίκτυπο στην 

κοινωνία και κυρίως στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Πρέπει οι προϋπολογισμοί 

να είναι απολύτως δικαιολογημένοι και εκεί υπάρχουν τρόποι να δει κανείς πόσο 

είναι δικαιολογημένος ένας προϋπολογισμός γιατί αυτή τη στιγμή κάθε ευρώ 

μετράει και κανένα ευρώ δεν πρέπει να πάει τζάμπα. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει 

ιδιαίτερη πρόνοια για το θέμα των καθυστερήσεων. Τις καθυστερήσεις τις 

αντιμετωπίζουμε δυστυχώς σαν ένα φυσικό φαινόμενο. Τι να κάνουμε συμβαίνουν 

και καθυστερήσεις. Δεν είναι έτσι. Οι καθυστερήσεις υποσκάπτουν την ανάπτυξη 

και αυτό κάπως πρέπει να τα αξιολογούμε και να τα μετράμε. Οι πολίτες στερούνται 

κάποια δημόσια αγαθά όταν δεν γίνεται ένας δρόμος. Οι επιχειρήσεις όταν δεν 

μπορούν εύκολα να πάνε χρήματα στα ταμεία τους για να κάνουνε επενδύσεις 

στερούνται και στο τέλος στερείται και η χώρα. Και φυσικά έχουμε και εμείς ως 

Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πρόγραμμα  τα προγράμματα τα οποία 

συγχρηματοδοτούμε δεν υλοποιούνται. Ως προς το modus operanke επίσης πρέπει 

νομίζω να σκεφτεί κανείς πώς θα χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα. Υπάρχει στην 

Ελλάδα όπως και σε όλη την Ευρώπη εμπειρία από τις ολοκληρωμένες 
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προσεγγίσεις με τις συνέργιες και συμπληρωματικότητες. Αυτά είναι πράγματι και 

αυτά δεν είναι απλά κριτήρια επιλογής, έχω δεν έχω συνέργια, έχω δεν έχω 

συμπληρωματικότητα. Είναι πράγματα που δουλεύονται από την αρχή, δηλαδή 

πρέπει να κάτσει κανείς να σκεφτεί πώς θα συναφθούν αυτές οι δράσεις ώστε να 

δοθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα να εμπλακούν όσο γίνεται περισσότεροι και 

φυσικά να υπάρξουν σε πολλές περιπτώσεις και οικονομίες κλίμακας. Η καινούρια 

Προγραμματική Περίοδος αντικατοπτρίζοντας και τις αλλαγές που επήλθαν στη 

συνθήκη θα υπογραμμίζει ιδιαίτερα τη χωρική συνοχή. Χωρική συνοχή δεν είναι 

μόνο τα ITS, τα CITS και τα TOP πώς τα λένε. Είναι και αυτά. Αυτά είναι κάποια 

εργαλεία τα οποία τα προτείνει ο κανονισμός.  

Από εκεί και ύστερα όμως νομίζουν ότι κάθε έργο, κάθε δράση πρέπει να έχει 

κανείς στο μυαλό του τη χωρική της διάσταση. Δεν μπορείς λόγου χάρη να 

φτιάχνεις μια βιομηχανική ζώνη η οποία να μην συνδέεται με ένα δρόμο ο οποίος 

δρόμος να οδηγεί τα φορτηγά στο σιδηροδρομικό σταθμό. Δεν μπορείς να 

φτιάχνεις ένα τεράστιο βρεφονηπιακό σταθμό διώροφο σε μία περιοχή η οποία έχει 

ελάχιστα παιδιά όπως θα μπορούσαμε κάλλιστα φυσικά και πρέπει να υπάρχει 

βρεφονηπιακός σταθμός στην περιοχή που είναι αραιοκατοικημένη γιατί είναι 

σημαντικό να συγκρατιέται ο πληθυσμός σε κάποιες περιοχές αλλά δεν μπορεί να 

κάνει κανείς έργα τα οποία δεν προκύπτουν κάτω από μία ιδιαίτερη αξιολόγηση 

που λαμβάνει υπόψη της και τη γεωγραφία. Ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί 

πάρα πολύ και μας θλίβει και έχουμε προσπαθήσει και σε πολλές Προγραμματικές 

Περιόδους και τα αποτελέσματα είναι πενιχρά είναι το θέμα των σκουπιδιών. Είναι 

κάτι το οποίο και εσείς το ξέρετε αρκεί  να πατήσει κανείς στους δρόμους να δει τι 

συμβαίνει. Κάποτε πρέπει να δοθούνε κάποιες λύσεις μια για πάντα. Η χώρα μας 

έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έχει ξαναδικαστεί από το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πληρώνει πρόστιμα. Κάπως πρέπει να λυθεί το θέμα 

και νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να αναλάβει μερίδιο της ευθύνης που έχει. Όσον 

αφορά την εξειδίκευση και τα κριτήρια η μεν εξειδίκευση είναι ένα θέμα το οποίο 

ανήκει στις Εθνικές Αρχές δεν προβλέπεται πουθενά από τον κανονισμό. Ήταν μια 

επιλογή του Έλληνα νομοθέτη απλώς αν μας επιτραπεί θα θέλαμε να 

προσθέσουμε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται εξειδίκευση του προγράμματος καλό θα 
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είναι  να είναι λίγο πιο πολύ να πούμε ας μου επιτραπεί η έκφραση πιο πολύ 

ζουμερό. Δηλαδή όταν ξέρει κανείς για ποια έργα μιλάει καλό είναι να τα αναφέρει 

ώστε να μην έχουμε και ερωτηματικά τι σημαίνει. Για τα κριτήρια, θα θέλαμε για τον 

επόμενο γύρο κριτηρίων να υπάρχει μία πιο εξειδικευμένη προσέγγιση. Κατ’ αρχήν 

βεβαίως είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρξει σεβασμός στις αρμοδιότητες της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και στις αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Αρχής στο 

θέμα του καθορισμού των κριτηρίων. Τα κριτήρια καθορίζονται από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης στη Διαχειριστική Αρχή. Έχει τη δυνατότητα λίγο να παίξει 

προκειμένου να τα προσαρμόσει αλλά δεν μπορεί να αλλάξει όλο το πλαίσιο. Θα 

θέλαμε να είναι πιο εξειδικευμένη, θα θέλαμε να είναι πιο εξειδικευμένα στο μέτρο 

του δυνατού τα κριτήρια ώστε να αντιστοιχούνε στους σκοπούς των ειδικών 

στόχων και στους δείκτες προκειμένου να είναι σίγουρο αν τα έργα τα οποία 

επιλέγονται οι δράσεις που επιλέγονται συμβάλουν στην υλοποίηση των δεικτών. 

Πρέπει τα κριτήρια επίσης να αντικατοπτρίζουν και τις αρχές του προγράμματος και 

τις αρχές επιλογής πράξης του προγράμματος.  

Υπάρχουν προγράμματα τα οποία θέτουν πολύ σαφής αρχές μέσα και αυτές 

πρέπει να εκφράζονται στα κριτήρια. Πρέπει στο θέμα της ωριμότητας, των 

συνεργιών και της συμπληρωματικότητας ενδεχομένως να είναι πιο επεξεργασμένα 

τα κριτήρια και επίσης να υπάρχει κάποια συνάφεια. Δεν λέω να είναι ίδια τα 

κριτήρια, αλλά μια συνάφεια σε όλη τη χώρα. Δηλαδή δεν μπορεί ένα έργο να 

επιλέγεται με βάση άλφα κριτήρια σε μία Περιφέρεια και με τελείως διαφορετικά 

κριτήρια να επιλέγεται στην άλλη. Κάπου πρέπει να μπορεί να υπάρχει μία 

γενικότερη συγκρισιμότητα των παρεμβάσεων. Πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη 

προσοχή σε δράσεις οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με της ΕΑΚ ούτε με τους 

διάφορους όρους αυτοδέσμευσης. Πράξη η οποία δεν είναι σύμφωνη με την ΕΑΚ 

πρέπει να απορρίπτεται ένα ναι, όχι κριτήριο και φυσικά θα πρέπει να δει κανείς 

πώς θα εντάξει μέσα σε αυτή τη διαδικασία και τις διεθνείς σας  δραστηριότητες 

Αδριατική και Ιόνιο γιατί εσείς είσαστε στην καρδιά αυτής της στρατηγικής. Δεν έχω 

πολύ σαφή εικόνα πώς θα γίνει η διάρθρωση των κριτηρίων επιλογής. Ίσως 

ενδεχομένως θα πρέπει να αρχίσετε να έρχεστε σε επαφή με τους συναδέλφους 

σας των άλλων συμμετεχόντων κρατών για να δείτε πώς θα το κάνετε και πώς θα 
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προωθήσετε τις συνεργασίες σας. Διότι αν κάνετε και οι δύο παράλληλα τα ίδια 

πράγματα μπορεί να κάνετε μαζί και θα’ ναι και καλύτερα και πιο γρήγορα θα 

τελειώσετε και πιο οικονομικό θα είναι και όλοι θα είναι ευτυχισμένοι. Νομίζω ότι 

αυτό πρέπει να δουλευτεί λίγο. Θα ήθελα να πω για το θέμα της απάτης ότι είδαμε 

από το Υπουργείο Οικονομίας μας παρουσιάστηκε το σχέδιο της καταπολέμησης 

της απάτης. Αυτά είναι σε εθνική κλίμακα. Από εκεί και ύστερα όμως θα πρέπει και 

οι Περιφέρειες και οι δήμοι να πάρουνε αυτά τα πράγματα που είναι να πάρουνε σε 

εθνική κλίμακα και να τα μεταφράσουνε σε δράσεις συγκεκριμένες τι σημαίνει όταν 

υλοποιώ ένα έργο σε ένα μικρό δημοτικό έργο τι μπορεί να σημαίνει απάτη, τι 

ενδείξεις θα έχουμε απάτης. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να διαχυθούνε και να 

γίνουν κτήμα όλων.  

Όσον αφορά την RIS θα ήθελα να πω, πραγματικά είμαστε πάρα πολύ 

ικανοποιημένοι ότι προχωράει η RIS της Δυτικής Ελλάδος και μάλιστα ήσασταν 

πρώτοι από αυτούς που είχανε πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα. Η έγκριση της 

αιρεσιμότητας της μένει ότι θα μπορείτε να αρχίσετε να κάνετε προκηρύξεις και 

αυτό είναι καλό και ξέρουμε ότι στην RIS υπάρχει ο θεματικός στόχος 8 όπου έχετε 

στο πρόγραμμα μέσα με ένα πολύ μικρό ποσό. Αυτό θα πρέπει να υπάρχει μία 

πρόνοια σε αυτό το μικρό ποσό να συνδεθεί με δράσεις για την απόκτηση 

δεξιοτήτων που σχετίζονται με την RIS. Όσον αφορά το πλαίσιο αξιολόγησης θα 

θέλαμε πάρα πολύ αυτό να αποτελέσει με ένα αντικείμενο συζήτησης σε επίπεδο 

Επιτροπής Παρακολούθησης. Είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης που πρέπει να 

το εγκρίνει και καλό θα ήτανε επειδή είναι σημαντικό θέμα να μην εγκριθεί μία 

απλώς γραπτή διαδικασία.  

Όσον αφορά τώρα το σχέδιο επικοινωνίας όντως δεν είναι καινούρια 

πράγματα έχουμε και στο παρελθόν υπήρχαν σχέδια επικοινωνίας. Η διαφορά είναι 

τώρα ότι είναι πιο στοχευμένες οι βάσεις. Νομίζω ότι στην Ελλάδα που έχουμε 

αρκετή εμπειρία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα social media, τα 

you tube. Αυτά είναι πηγές επικοινωνίας που είναι καλή. Θέλω να σας πω ότι και 

στην Επιτροπή το θέμα της επικοινωνίας μας απασχολεί πάρα πολύ. Υπάρχει η 

Διεύθυνση τώρα που απασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Είναι πάρα πολύ 

σημαντικό ο πολίτης να καταλαβαίνει σε τι χρησιμεύουν τελικά όλα αυτά τα λεφτά, 
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που πάνε αυτά τα λεφτά και πώς αλλάζει η καθημερινότητα του. Αλλά πρέπει να 

ξανασκεφτεί κανείς όλη την επικοινωνία. Ήθελα να σας πω ότι αν θέλετε και 

οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί να δοθεί από τις υπηρεσίες μας. Είμαστε εδώ έχουμε 

εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί πραγματικά να στηρίξει. Έχει γίνει πριν κάνα 

μήνα στην Αθήνα μία συνάντηση. Νομίζω ότι υπάρχει μία εμπειρία που καλό να 

είναι να την και κυρίως και επαφές με άλλα κράτη- μέλη από κει που μπορεί να 

λειτουργήσει. Και αν όταν κάνετε κάποιες εκδηλώσεις δημοσιότητας και αυτά θα 

μπορούσατε κάλλιστα να ενημερώνετε την Επιτροπή ώστε να βοηθάει και εκείνη. 

Αυτά. Δεν νομίζω να έχω κάτι άλλο. Με συγχωρείτε κάτι που τώρα το θυμήθηκα. 

Αυτό που μας απασχολεί είναι το θέμα στην εξειδίκευση των προγραμμάτων και 

των κριτηρίων πότε θα υλοποιηθεί όλο το πρόγραμμα. Δηλαδή πρέπει κάποτε τα 

κριτήρια να τεθούν. Εμείς απλώς σαν σύσταση. Προφανώς δεν είναι τίποτα 

παραπάνω από μία σύσταση. Σας συνιστούμε μέχρι 30 Σεπτεμβρίου να έχετε 

τελειώσει με αυτά τα ζητήματα ώστε να μπορείτε γρήγορα να αρχίσετε να κάνετε 

προκηρύξεις και να μπορείτε να υλοποιείτε έργα. Η συνάδελφός μου που είναι η 

κυρία Γερολυμάτου θέλει κάτι να προσθέσει σχετικά με το θέμα των παιδικών 

σταθμών. 

     

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Είναι η κυρία Γερολυμάτου, είναι αν δεν κάνω λάθος 

από την… 

 

ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ: Από την Γενική Διεύθυνση της Απασχόλησης. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Ναι 

 

ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ: Θέλω και εγώ να συμπληρώσω την κυρία Ζορμπαλά ότι το ΕΚΤ 

θεωρεί πολύ σημαντικό ότι  μετά από μία διακοπή Προγραμματικής Περιόδου 

εμφανιζόμαστε ξανά στις Περιφέρειες και πιστεύουμε επίσης ότι είναι πολύ 
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σημαντικό να αντιμετωπίσουμε μαζί τις συνέπειες της κρίσης τόσο σε Εθνικό όσο 

και σε Περιφερειακό επίπεδο. Μία συμπλήρωση μόνο θέλω να κάνω που αφορά 

τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η Επιτροπή έχει συμφωνήσει για την υλοποίησή 

της. Απλά εκφράζουμε τον προβληματισμό μας για το υψηλό ποσοστό του 

προϋπολογισμού που στην Περιφέρειά σας είναι 26% και αυτό σημαίνει ότι δεν θα 

δοθεί η δυνατότητα για υλοποίηση άλλων δράσεων του ΕΚΤ. Θέλουμε η Επιτροπή 

Παρακολούθησης να δώσει τη σύμφωνη γνώμη της για την υλοποίηση της δράσης 

που αφορά τον πίνακα υλοποίησης που έχει δοθεί μέσα από την επιστολή που έχει 

στείλει ο κύριος Χαρίτσης για όλη την Προγραμματική Περίοδο και επίσης θα ήθελα 

αυτό να το λάβουνε γνώση και να γραφτεί στα πρακτικά. Αυτή είναι η παρατήρηση 

που έχω να κάνω για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Όσο για τις υπόλοιπες 

δράσεις για τα κέντρα των κακοποιημένων γυναικών και για τα ΜΕΑ βρισκόμαστε 

ακόμα σε διαβούλευση. Μπορεί βέβαια να εγκριθεί αλλά δεν θα πρέπει να γίνει 

οποιαδήποτε ενεργοποίηση αν δεν τελειώσουμε με το θέμα της διαβούλευσης. Θα 

σας διαβάσω… Απλά θα σας καταθέσουμε το κείμενο που αφορά …. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Ναι. Να ευχαριστήσω την κυρία Γερολυμάτου. Και 

εμένα με βασάνιζε όταν είδαμε λίγο τα προγράμματα πήγα να δω τι σημαίνει ως 

κόστος οι βρεφονηπιακοί σταθμοί. Το κόστος είναι τεράστιο. Δηλαδή αυτό που 

είπατε είναι μία πραγματικότητα. Που σημαίνει ότι περιορίζονται οι δυνατότητες 

πολιτικών στον πιο ευαίσθητο τομέα. Αυτή όμως είναι μία πραγματικότητα την 

οποία πρέπει να την ξέρουμε, να τη διαχειριστούμε. Όχι να λέει ο καθένας άλλα 

πράγματα να δούμε τι έχουμε, και πώς τα διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο. Να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Σολωμονίδη που θα ’ναι μεγάλη τιμή μας. 

 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Συγνώμη. Μπορώ να διακόψω ένα λεπτό; Υπάρχει 

ένα Volkswagen Polo έξω χρώματος μπλε που δημιουργεί πρόβλημα. 

Ευχαριστούμε πολύ.  
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Ωραία. Θα ‘ναι μεγάλη τιμή μας για τη νέα μας 

συνεργασία. Ουσιαστικά θα είναι στη θέση του κυρίου Χρυσάνθου που ήτανε 

γνώριμος σε εμάς για πάρα πολλά χρόνια. Ο κύριος Σολωμονίδης έχει το λόγο. 

 

ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. Θα ‘θελα και εγώ να ευχαριστήσω για τη 

φιλοξενία και την άψογη διοργάνωση. Παρ’ όλο που θα είμαι νέος στο ΕΤΠΑ, δεν 

είμαι νέος στα Διαρθρωτικά Προγράμματα γιατί προέρχομαι από το ΕΚΤ. Αυτό που 

ήθελα να πω μετά από όλα αυτά που άκουσα είναι ότι χαίρομαι που έρχομαι σε 

αυτή την Περιφέρεια κατ΄ αρχήν γιατί βλέπω πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και είναι 

μία Περιφέρεια εκτός από τις ομορφιές και με πολύ σημαντικά θέματα να 

βοηθήσουμε και εμείς. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το πιο σημαντικό πράγμα 

που πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι μας είναι η άψογη διασφάλιση της αξίας του κάθε 

ευρώ που δίνουμε. Γιατί μην ξεχνάμε ο Ευρωπαίος πολίτης και ο Έλληνας πολίτης 

που δίνει αυτά τα 500 εκατομμύρια θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή η άψογη 

διασφάλιση της προστιθέμενης αξίας. Και αυτό επιτυγχάνεται με σωστό σχεδιασμό, 

γρήγορη κατάρτιση των προγραμμάτων, γρήγορη εφαρμογή και φυσικά σωστό 

σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Και τώρα που είπα για τον έλεγχο θέλω να ξέρετε 

ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι ευρωπαϊκοί ελεγκτικοί μηχανισμοί τόσο η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά ιδιαιτέρως και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο που 

είναι ο Ανώτατος Ελεγκτικός μηχανισμός αρχίζουν πλέον και δίνουν περισσότερη 

έμφαση στους ελέγχους τους, στο θέμα της προστιθέμενης αξίας. Οπότε θα είναι 

σημαντικό να ξέρουμε ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. Και όσο 

και αν συμφωνούμε ότι τα προγράμματα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Μέχρι τώρα 

έχουν δώσει μεγάλη βοήθεια στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαν να 

δώσουν και πολύ μεγαλύτερη. Γι΄ αυτό θα ήθελα να δώσουμε περισσότερη έμφαση 

σε αυτό και από την πλευρά μου θα κάνω ότι μπορώ να καταρτισθώ και να 

ενημερωθώ όσο σύντομα γίνεται και να συνεργαστώ άψογα με όλους σας για το 

καλύτερο ό,τι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν.  
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς θέλουμε τη 

βοήθειά σας. Θέλουμε τη βοήθειά σας γιατί είναι πολύ κρίσιμα αυτά που 

διαχειριζόμαστε. Δεν ξέρω από τα δύο κορυφαία στελέχη. Κύριε Λογοθέτη θέλετε 

να πείτε κάτι; Είμαι σίγουρος ότι θέλετε και θα πάμε και στον …. Α, εντάξει. Ο 

κύριος Λογοθέτης.  

 

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και 

φιλοξενία σας η οποία ήτανε άψογη και η επιλογή του χώρου ιδανική. Πραγματικά 

έχει γίνει και θα συμφωνήσω με την Μυρτώ ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά 

και δουλειά η οποία είναι αφανής και νομίζω ότι πρέπει να δοθούν συγχαρητήρια 

σε πάρα πολύ κόσμο για την όλη προσπάθεια την οποία έχει κάνει. Αυτό το οποίο 

θέλω να επισημάνω είναι αυτό το οποίο είπατε. Έχουμε σαν εργαλεία αναπτυξιακά 

το ΕΣΠΑ ‘07-’13 και ’14-’20. Και το πιο σημαντικό το οποίο τονίσατε δεν έχουμε 

εθνικό ΠΔΕ. Συνεπώς πρέπει να το εκμεταλλευτούμε πλήρως και αυτό ήτανε μία 

δουλειά την οποία ξεκινήσαμε το ’13 προκειμένου να τακτοποιήσουμε και να 

κλείσουμε τα προγράμματα της Προγραμματικής ’07-’13 ενώ παράλληλα να 

μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και ενώ ήταν σε διαδικασία διαβούλευσης τα 

προγράμματα, να ξεκινήσουμε την παράλληλη χρηματοδότηση θα μπορούσαμε να 

πούμε έτσι των έργων. Άρα δύο Προγραμματικές οι οποίες τρέχουν παράλληλα για 

να μπορέσουμε να καλύψουμε το τεράστιο πρόβλημα το οποίο έχουμε σαν χώρα 

της κρίσης. Από τη μεριά τη δικιά μας είχαμε δώσει οδηγίες για το πώς θα 

μπορέσουμε να εξυγιάνουμε τα πράγματα του ’07-’13 και μέσα από τα 

προγράμματα και την εξυγίανση να βρούμε έργα κατάλληλα τα οποία θα τα κάναμε 

εμπροσθοβαρή στην Προγραμματική Περίοδο συγνώμη μάλλον εν δυνάμει 

μεταφερόμενα. Να βρούμε έργα τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε facing για τη 

νέα προγραμματική περίοδο και παράλληλα δώσαμε τη δυνατότητα και σε 

εμπροσθοβαρής δράσεις. Άρα τρεις παράλληλες ενέργειες μαζί με την εξυγίανση 

ώστε να κλείσουμε αποτελεσματικά και τα έργα του ’07-’13  αλλά και να 

ξεκινήσουμε να χρηματοδοτούμε έργα του ’14-’20. Έτσι σε ότι αφορά το ’07-’13 

είδαμε τα έργα τα οποία ήταν ολοκληρωμένα, είδαμε τα έργα τα οποία κλείνουν 

31/12/15, είδαμε τα έργα τα οποία χρειαζόντουσαν και απεντάχθηκαν. Μια 



      
1

Η
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

2014-2020 

 
 
                    Αρχαία Ολυμπία, 18 Ιουνίου 2015 

 

92 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

πραγματικά τιτάνια προσπάθεια από όλους μας. Το κόστος και για μας και για σας 

ήταν κατανοητό, είχατε πολλές αντιδράσεις αλλά το πραγματοποιήσατε. 

Απεντάξαμε έργα τα οποία δεν ήταν χρήσιμα, δεν βοήθησαν πουθενά. Παράλληλα 

προσδιορίσαμε τα έργα τα οποία μπορούσαμε να μεταφέρουμε έστω μία πρώτη 

επιλογή και είδαμε και τα έργα τα οποία μπορούσανε να γίνουνε facing φυσικά 

πάντα με την προϋπόθεση να μην έχουμε σημαντική επιβάρυνση του ΠΔΕ. 

Καταλήξαμε συνεπώς σε πίνακες ένα μοντέλο το οποίο θεωρούμε ότι είναι πολύ 

σημαντικό έτσι όπως το ‘χαμε δουλέψει και είναι και κάτι το οποίο θα θέλαμε να 

εφαρμόσουμε και στη νέα  Προγραμματική Περίοδο ξεκινώντας από αύριο αν είναι 

δυνατόν. Έτσι είδαμε τα έργα τα οποία κλείνουν το ’07-’13 και τα έργα τα οποία 

είναι εν δυνάμει ενταγμένα στο ’14-’20. Παράλληλα με την διαδικασία προς το 

παρόν δράσεων μπορέσαμε και ξεκινήσαμε έργα. Δώσαμε τη δυνατότητα είτε έργα 

τα οποία ήτα ενταγμένα στο ’07-’13 να μεταφερθούν στο ’14-’20 είτε έργα τα οποία 

μπορούσαν να ξεκινήσουν διαδικασίες δημοπράτησης χωρίς όμως 

συμβασιοποίηση. Να ξεκινήσουνε και αυτά με την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά με 

τη διαδικασία την οποία κάνουμε σήμερα θα εξειδικευτούν θα περάσουν τα κριτήρια 

αξιολόγησης και θα ενταχθούν πια στο πρόγραμμα δίνοντας έτοιμες και γρήγορες 

δαπάνες. Συνεπώς σήμερα είμαστε πιστεύω σε μια καλή εικόνα σε μια πολύ καλή 

σχέση σε σχέση με το ξεκίνημα του ΕΣΠΑ ’07-’13 όπου η Προγραμματική πρακτικά 

του ’07-’13 ξεκίνησε το ‘10 ενώ σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό υλικό μια πολύ 

καλή μαγιά την οποία μπορούμε να δουλέψουμε και να βελτιώσουμε και να 

εξειδικεύσουμε αυτά που έχουμε παραπάνω. Συνολικά σαν έργα facing έχουμε 

έργα 3 ακόμα δις ευρώ. Είναι έργα τα οποία είναι συμβασιοποιημένα έχουν αρκετά 

έργα συμβασιοποιημένα συνεπώς ένα μεγάλο κομμάτι τους μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σα δαπάνη έτοιμη στην τρέχουσα. Έχουμε εν δυνάμει 

μεταφερόμενα γύρω στο 1,5 δις φυσικά όλα αυτά τα έργα δεν είναι σίγουρο ότι θα 

περάσουν τα κριτήρια αξιολόγησης γι΄ αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. 

Δεν πρέπει να τα περάσουμε αυτόματα, πρέπει να τα αξιολογήσουμε, να δούμε ότι 

συνάδουνε με τους στόχους τις προτεραιότητες τους πόρους προκειμένου να τα 

εντάξουμε. Αλλά υπάρχει ένα υλικό το οποίο μπορούμε να δουλέψουμε. Επίσης 

είναι τα εμπροσθοβαρή τα οποία είναι περίπου 650 εκατομμύρια ευρώ και τα οποία 

έχουνε ξεκινήσει είτε διαδικασία δημοπράτησης, είτε είναι από δημοπράτηση, είτε 
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είναι ώριμα για να ξεκινήσουνε. Άρα νομίζω ότι έχουμε ακόμα ένα πολύ καλό υλικό 

για τη δουλειά την οποία ξεκινάμε. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο θέλω να 

αναφερθώ και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε είναι οι μεγάλοι οδικοί άξονες. 

Παράλληλα με το ’07-’13 και το ’14-’20 έχουμε και το χρηματικό μηχανισμό 

κοιτώντας την Ευρώπη. Όπου εκεί σαν χώρα από το Ταμείο Συνοχής το οποίο 

υπάρχει έχουμε μία διαθεσιμότητα πόρων 580 εκατομμυρίων ευρώ κοινοτικής 

συνδρομής. Υποβάλλαμε προτάσεις για δύο μεγάλα έργα το ένα ήταν τη Θορία -

Δομοκός και το άλλο είναι Ροδοδάφνη- Ψαθόπυργος-Ρίο για να μην έχετε 

παράπονο. Τα υποβάλλαμε με πολύ μεγάλη προσπάθεια, τα υποβάλλαμε σχεδόν 

με όσο δυνατόν πιο καλή τεκμηρίωση και μελέτη. Δεν είναι κάτι το οποίο εντάσσεται 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περνάει μία πολύ σκληρή διαδικασία αξιολόγησης. Τα 

μηνύματα είναι θετικά ότι μας τα έχουνε εγκρίνει. Και έτσι ερχόμαστε σε ένα πολύ 

καλό σημείο ότι διασφαλίσαμε μπρος τους πόρους πέρα από το ΕΣΠΑ ’14-’20. Το 

λιμάνι Πάτρας υλοποιείται στην τρέχουσα. Ο στόχος μας είναι να το κλείσουμε και 

αυτό το έργο έως το τέλος της Προγραμματικής ’07-’13. Υπάρχουν καθυστερήσεις 

λόγω ρευστότητας αλλά και εδώ πάλι θα προσπαθήσουμε να το κλείσουμε και να 

μην το κάνουμε facing. Θα βοηθήσει πάρα πολύ στις δαπάνες του προγράμματος. 

Άρα είναι μία διαδικασία την οποία την βλέπουμε και ανάλογα θα πορευτούμε. 

Αναφερθήκατε επίσης στο κομμάτι το οποίο αφορά την αναβάθμιση της σύνδεσης 

Πάτρα – Πύργος – Καλαμάτα. Είναι σε εξέλιξη οι μελέτες από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

Μεταφορών, οι οποίες πρέπει να κλείσουν και αυτές τέλος του ’15 – αρχές του ’16. 

Πρέπει όμως να πάμε σε αποφάσεις γιατί θα κάνουμε τις μελέτες σε αυτές. 

 

ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Και τι θα κάνουμε στην Πάτρα. 

 

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Ακριβώς. Άρα είναι δύο πράγματα τα οποία τρέχουνε παράλληλα 

πρέπει να τα δούμε και αυτά γιατί πραγματικά η σύνδεση Πάτρας – Πύργου- 

Καλαμάτας είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα δούμε το κόστος μέσα από τις μελέτες 

που έχουνε προκύψει. Ο στόχος ο δικός μας είναι μέσα από το SEF επειδή 

υπάρχει ένα μεγάλο ποσό χρηματικών εργαλείων να δούμε εάν μπορούμε να 
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αξιοποιήσουμε πέρα από απευθείας χρηματοδοτήσεις και grants να αξιοποιήσουμε 

και πόρους χρηματοδοτικών εργαλείων. Είναι κάτι το οποίο έχουμε συνάντηση με 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μας παρουσιάσετε τα εργαλεία και θα δούμε πώς θα 

τα αξιοποιήσουμε. Άρα είναι σημαντική αυτή η προσπάθεια. Ένα τρίτο σημείο το 

οποίο θα ήθελα να αναφερθώ λίγο για το ΟΠΣ πραγματικά έχει γίνει μια πάρα πολύ 

καλή δουλειά από το ΟΠΣ έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, αλλά θέλουμε να εστιαστούμε 

εμείς κυρίως αφενός στη δουλειά την οποία κάναμε και ήτανε πραγματικά πολύ 

σημαντική το να έχουμε πάρα πολύ καλή εικόνα των έργων και συνολική εικόνα 

των έργων σε επίπεδο ΕΣΠΑ. Μας βοήθησε αφάνταστα και είχαμε μία κοινή 

γλώσσα με όλες τις Διαχειριστικές με όλους τους….. . Ένα όμως σημείο το οποίο 

πρέπει οπωσδήποτε να δούμε σε ότι αφορά το ΟΠΣ είναι η υλοποίηση των έργων. 

Πρέπει να συνδέσουμε τη χρηματοδότηση με αυστηρά χρονοδιαγράμματα 

υλοποίησης. Είναι κάτι το οποίο στερούμε, δεν το έχουμε δει, δεν το έχουμε 

αναδείξει και δυστυχώς εδώ έρχεται το πρόβλημα ότι τα έργα μας φεύγουνε εκτός. 

Πρέπει συνεπώς να ξέρει ο άλλος ο οποίος εντάσσεται ότι δεν εντάχθηκε και μετά 

πάει και πίνει καφέ. Εντάχθηκε αλλά έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης, το οποίο πρέπει να παρακολουθούμε και αν δεν τηρείται θα πρέπει να 

υπάρχουνε συγκεκριμένες ποινές και συγκεκριμένες διαδικασίες αποδέσμευσης 

πόρων. Έχει εφαρμοστεί αυτό στα έργα του SEF και στα έργα διευρωπαϊκού 

δικτύου που ναι μεν εντάσσουμε έργα, ναι μεν διασφαλίζουμε πόρους αλλά σε μία 

ενδιάμεση αξιολόγηση οι πόροι ανακτώνται. Μας τους παίρνουνε πίσω. Συνεπώς 

νομίζω ότι μία τέτοια διαδικασία πρέπει να την εφαρμόζουμε ώστε να ξέρει ο κάθε 

φορέας ο οποίος ξεκινάει το έργο του ότι πρέπει να το τελειώσει σε συγκεκριμένες 

προθεσμίες. Μέσα από το ΟΠΣ είχαμε φτιάξει μάλιστα και ένα σύστημα 

παρακολούθησης επιλογών ώστε αν υπήρχανε σημαντικά προβλήματα 

καθυστέρησης να μας τα λένε να μας τα μεταφέρουνε και να κάνουμε παρεμβάσεις 

όπου απαιτείται προκειμένου να τις λύσουμε για να τηρήσουμε τα 

χρονοδιαγράμματα. Άρα με το ΟΠΣ της νέας Προγραμματικής Περιόδου αυτός 

πιστεύω πρέπει να είναι ο κύριος στόχος μας στο να μπορέσουμε να έχουμε έργα 

τα οποία υλοποιούνται εμπρόθεσμα και ολοκληρώνονται εμπρόθεσμα. Σήμερα με 

το ΕΣΠΑ έχουμε πολύ μικρό αριθμό ολοκληρωμένων έργων και πλησιάζει το τέλος 
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της Προγραμματικής. Και πάλι ευχαριστώ για τον χρόνο και για την όλη 

προσπάθεια.  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λογοθέτη. Είπε μία 

μεγάλη αλήθεια. Σε πολλούς φορείς δικαιούχος ουσιαστικά μόλις εντάσσουνε το 

έργο σταματάει η δουλειά τους. Ενώ τότε πρέπει να επιταχυνθεί η δουλειά. Είναι 

μία κακή νοοτροπία και αντίληψη. Είναι μία λογική πήρα το έργο το παρουσίασα, το 

κέρδισα, το ‘φερα και μετά stop. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο. Εδώ αν το δούμε με 

την αξιολόγηση είναι ένας ασφαλής δρόμος για να παραδώσουμε τα έργα 

ολοκληρωμένα και λειτουργικά. Τα έργα είναι για τους χρήστες. Δεν είναι για τις 

δομές. Ούτε για το πολιτικό σύστημα. Είναι για τους χρήστες, τους πολίτες. Είναι 

ένα από τα κρίσιμα σημεία τα οποία πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά. Πρέπει να 

τελειώνουμε με αυτή την παθογένεια. Όλο το πολιτικό δυναμικό απ’ όπου είναι δεν 

παρεξηγώ βάλτε εμένα πρώτον. Δηλαδή σταματάει τη δουλειά του μόλις εντάσσει 

το έργο. Βγάζει και το δελτίο, το πανηγυρίζει και στο stop. Ενώ να αποφασίσουμε 

ότι τότε ξεκινάει η δουλειά μας. Λοιπόν να προχωρήσουμε λίγο. Ποιος θέλει το 

λόγο. Ο Γιανναδάκης ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Κύριε Γιανναδάκη. 

Το Επιμελητήριο είναι και σύμβουλος της Περιφέρειας σε πολύ κρίσιμα θέματα. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ: Λοιπόν σας ευχαριστώ πολύ κύριε Περιφερειάρχα. 

Το πάτησα απλά δεν ξέρω πώς ακούγομαι. Τα κατάφερα τώρα; Ωραία. Λοιπόν. Η 

αλήθεια είναι ότι έχω κάποια ερωτήματα τα οποία νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο να 

απαντηθούνε και να κάνω και κάποιες προτάσεις. Δηλαδή. Άκουσα με πολύ 

ενδιαφέρον βέβαια ακούγεται πολύ καιρό τώρα τελευταία το κομμάτι της 

Αναπτυξιακής Τράπεζας με τον κύριο Χαρίτση. Και θα ήθελα να ρωτήσω εάν 

υπάρχει πολιτική αυτή τη στιγμή στην Κυβέρνηση σε σχέση με την μοναδική 

τράπεζα που δεν είναι στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που είναι η 

Τράπεζα Αττικής η οποία έχει ένα συγκεκριμένο προφίλ. Εάν υπάρχει διαβούλευση 

και οποιαδήποτε πολιτική στόχευση σε αυτό το θέμα και αν αυτό και επειδή και τα 

ταμεία έχουνε κάνει προτάσεις και το ΤΣΜΕΔΕ που είναι ο βασικός μέτοχος της 

Τράπεζας Αττικής για τα ομόλογα έργου τα οποία έχουν τεθεί κατά καιρούς στη 

δημόσια διαβούλευση. Αν έχετε κάποια πολιτική γι΄ αυτό το θέμα και αν σε κάποια 

συνεργασία με το ΕΠΟΜΕΔΙ. Μία ερώτηση είναι αυτή. Η δεύτερη είναι από την 
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παρουσίαση που έκανε ο κύριος Γεωργίου. Υπήρξε μία πρόβλεψη για κάθε άξονα 

σε σχέση με την υλοποίηση αυτής της Προγραμματικής Περιόδου για το έτος 2015. 

Και προφανώς δεν θα μπορούσε να είναι αναλυτική για το τι περιλαμβάνει αυτή η 

πρόβλεψη επειδή όμως είμαστε Επιτροπή Παρακολούθησης και θα πρέπει στο 

τέλος του ’15 να ξέρουμε αυτά που προβλέψαμε τι κάναμε και άρα να έχουμε μια 

εικόνα και επειδή προφανώς αυτή τη στιγμή θα πρέπει να μιλήσουνε και άλλοι δεν 

περιμένω από τη Διαχειριστική Αρχή να μας δώσει τώρα την εικόνα. Όμως πρέπει 

να ξέρουμε. Να μας έρθει ένα ενημερωτικό στο δίαυλο με κάποιο τρόπο. Έργο - 

έργο ποια είναι αυτά. Αν είναι έργα facing αν είναι έργα τα οποία εντάσσονται γιατί 

πρέπει να έχουμε και μία εικόνα σε σχέση με το τι τελικά ας πούμε κάνουμε και 

ποιος είναι ο βαθμός ωρίμανσης. 

 Επίσης από την παρουσίαση που έκανε ο κύριος Θωμόπουλος είδα δύο βασικούς 

άξονες για το RIS. Ξέρουμε ότι στην περιοχή μας είναι αιχμής βάσει του δυναμικού 

που έχουμε. Προφανώς δεν θα μείνουμε εκεί. Δεν θα μείνουμε δηλαδή μόνο στα 

προηγμένα υλικά και δεν θα μείνουμε και στη μικροηλεκτρονική. Υπάρχει εδώ ας 

πούμε  ένα πολύ μεγάλο πεδίο δόξης λαμπρών που λέει το εξής ότι. Πρώτον, 

πιστεύω ότι πρώτη η Περιφέρεια να ζητήσει συνδρομή απ’ το ΕΚΤ σε σχέση με τις 

βάσεις δεδομένων που υπάρχουν για την έρευνα που έχει παραχθεί όχι μόνο από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Υπάρχουνε πάρα πολλά προγράμματα 

όπως τώρα είναι ο ορίζοντας ’20-’20 πριν ήταν το FP 7 το FP 6 και άλλα τέτοια 

προγράμματα στα οποία έχουν ενταχθεί ελληνικά πανεπιστήμια ή ερευνητικά 

κέντρα έχουνε παράξει ερευνητικά αποτελέσματα και δεν γίνεται αυτή την υπεραξία 

που έχει δημιουργηθεί και έχει πάει κατευθείαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί από 

εκεί ουσιαστικά αξιολογούνται και παραλαμβάνονται αυτά τα έργα να μην έχει 

εικόνα το ελληνικό δημόσιο που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το τι ακριβώς 

έχει υπάρξει σε επίπεδο τεχνογνωσίας. Και αυτό θα μας διευκολύνει σε πολύ 

μεγάλο βαθμό είτε να ανακαλύψουμε τον τροχό είτε χρηματοδοτούμε κάτι το οποίο 

έχει ενδεχομένως ξαναγίνει. Αυτή την τοποθέτηση κύριε Περιφερειάρχα σε 

ανύποπτο χρόνο σας την είχα κάνει στοχευμένα για το θέμα των 

υδρογονανθράκων. Γιατί έχουμε και σε αυτό το κομμάτι πλούσιο επιστημονικό έργο 

αλλά δεν ξέρουμε τελικά στο σύνολό του ποιο είναι αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να το 
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κάνουμε αυτό άμεσα και πρέπει επίσης να δούμε και ότι στο τέλος της ημέρας εάν 

θέλει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικότερα να παίξει 

ένα ρόλο στρατηγικό σε αυτό τον τομέα δεν γίνεται αυτός ο διάλογος να γίνεται 

μόνο μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και της επιχειρηματικής κοινότητας. Πρέπει 

και η αυτοδιοίκηση να παίξει ρόλο σε αυτό γιατί δεν γίνεται να υπηρετήσουμε την 

αιρεσιμότητα ή ας το πούμε στην κατεύθυνση της χωρικής ανάπτυξης και των 

στοχευμένων χωρικών σχεδίων και απ’ την άλλη η αυτοδιοίκηση να είναι απούσα 

από αυτόν τον διάλογο. Πρέπει λοιπόν και τα επιμελητήρια να αναλάβουν και τις 

ευθύνες τους σε αυτό. Ο φίλος μου ο Πλάτωνας ο Μαρλαφέκας κάνει εξαιρετική 

δουλειά σε αυτό. Το Τεχνικό Επιμελητήριο επίσης μπορεί να συνδράμει για λόγους 

που όλοι καταλαβαίνουμε και άρα θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να 

αποκτήσει μία συνολική συγκροτημένη διάσταση έτσι ώστε και ούτε παράπονα να 

ακούγονται αλλά να γίνει και ένας χρονοπρογραμματισμός στο τι θέλουμε να 

κάνουμε βρε παιδιά πώς θα το κάνουμε, με ποιους θα το κάνουμε, και τι θέλουμε 

στο τέλος της ημέρας που θέλουμε να καταλήξουμε. Τέταρτο, είναι πολύ θετικό 

πιστεύω να υπάρξουν αυτές οι υποεπιτροπές. Και εκεί ενδεχομένως επειδή είμαστε 

ένα πολυπληθές όργανο και δεν έχουν όλοι οι φορείς το ίδιο προφίλ είναι προφανές 

αυτό. Αυτό θα βοηθήσει στο ότι όταν θα φτάνουμε σε μια τελική ολομέλεια οι 

υποεπιτροπές θα έχουν τις επιμέρους παρατηρήσεις και αυτό θα γλιτώσει σε πάρα 

πολύ χρόνο από τις τοποθετήσεις που γίνονται γιατί θα υπάρχει από πριν 

επεξεργασμένα ζητήματα και νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερο σκόπιμο αυτή η 

Επιτροπή Παρακολούθησης να μην συναντάται μια φορά το χρόνο ή το εξάμηνο 

αλλά να έχει μία διαρκή σχέση ανά ομάδα ενδιαφέροντος για να μπορεί να κάνει και 

πιο ουσιαστικά την παρακολούθηση  και να κάνει καλύτερες προτάσεις. Γιατί εδώ 

μέσα χανόμαστε. Άρα αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα. Πέμπτο, νομίζω ότι εδώ 

πρέπει να κάνουμε δύο τομές. Το ΟΠΣ είναι ένα τεράστιο εργαλείο για την 

παρακολούθηση των έργων και για τη διαφάνεια. Αίτημα το οποίο θέλω να 

καταγραφεί από την πλευρά μας είναι να έχουνε πρόσβαση στο ΟΠΣ, πλήρη 

πρόσβαση τουλάχιστον σε ότι αφορά το ΠΕΠ. Γιατί φαντάζομαι δεν υπάρχει 

κανένας λόγος να ζητήσω πρόσβαση στο ΟΠΣ. Συνολικά το Εθνικό δεν έχει κανένα 

νόημα. Όχι με τον τρόπο που έχουμε αυτή τη στιγμή αν μπει κάποιος παράδειγμα 

στο anaptyxi.gov.gr που μπορεί να σου βγάλει τα αναλυτικά στοιχεία γιατί εκεί πέρα 
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για να σκάψεις μέσα σε ένα έργο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και να βγάλεις 

συμπεράσματα. Πιστεύω ότι τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης πρέπει να 

έχουνε πρόσβαση για να μπορούν να αξιολογούν αναλυτικά το τι γίνεται και να 

θέτουν και ερωτήματα και νομίζω ότι εφόσον τεχνικά το εργαλείο υπάρχει και 

επειδή και ο αναπληρωτής Υπουργός του ΕΠΟΜΕΔΙ μίλησε για το θέμα της 

διαύγειας και παρακολούθησης όλων των τύπων των έργων. Πρέπει να το δούμε 

συνολικά αυτό. Και να δούμε πώς θα μπορούσε το ΟΠΣ εφόσον σαν πλατφόρμα 

υπάρχει και τα τεχνικά εργαλεία υπάρχουνε να μπαίνουνε μέσα και έργα και 

δράσεις που είναι από ίδιους πόρους. Δηλαδή από τη ΣΑΤΑ, από τους ΚΑΠ, από 

το ΠΔΕ για να έχουμε μία συνολική εικόνα τελικά γιατί κάποτε είχαμε ας πούμε για 

παράδειγμα μια αναλογία όπου το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ήτανε 

συγκρίσιμο ίσως και παραπάνω από το ΕΣΠΑ. Τώρα έχουμε φτάσει σε μία 

αναλογία 1 προς 10. Ανάποδα.  

Πρέπει όμως εφόσον αυτά τα λίγα χρήματα που έχουμε ως κράτος αυτή τη στιγμή 

και διαχέονται με όποιο τρόπο διαχέονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να υπάρχει 

μία εικόνα και ένας καλός προγραμματισμός. Πιστεύω ότι αυτό το παρατηρητήριο 

μέσα από το ΟΠΣ που τεχνικά είναι ενδεχομένως το πιο εξελιγμένο εργαλείο που 

μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή για να μην ξανά ανακαλύπτουμε τον τροχό να 

κάνουμε μία παρέμβαση κύριε Χαρίτση. Νομίζω ότι θα’ πρεπε να το δείτε και εσείς 

αυτό κεντρικά σαν κυβέρνηση σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών 

προφανώς και με την Αυτοδιοίκηση. Πώς θα μπορούσανε αυτά τα εργαλεία που τα 

έχουμε πληρώσει ως ευρωπαίοι φορολογούμενοι θα μπορούσαν να διευρύνουν το 

ρόλο τους για να εξυπηρετήσουν συνολικά το δημόσιο τομέα και όχι μόνο τα 

συγχρηματοδοτούμενα έργα. Το λέω αυτό γιατί κάποτε συζητάγαμε για το 

παρατηρητήριο έργων και μελετών στην περιοχή γιατί αυτό θεωρώ ότι σε πολύ 

μεγάλο βαθμό θα αναγκάσει και τους ΟΤΑ να ωριμάσουνε πολύ καλύτερα τα 

τεχνικά τους δελτία, τα έργα τους και τον προγραμματισμό τους. Έκτο, έβαλε ο 

κύριος Λογοθέτης το θέμα των διαγραμμάτων υλοποίησης και ορθά το έβαλε. 

Όμως πρέπει να δούμε δύο ζητήματα. Πρώτον, τι συνεργασία έχουν οι υπηρεσίες 

μεταξύ τους γιατί αν η αρχαιολογία πάει με τον αραμπά να το πω και έτσι, ότι 

προγραμματισμό και να βάλει η Περιφέρεια ή ο εκάστοτε Δήμος ή το εκάστοτε 



      
1

Η
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

2014-2020 

 
 
                    Αρχαία Ολυμπία, 18 Ιουνίου 2015 

 

99 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Υπουργείο τα αποτελέσματα τα έχουμε δει στην πράξη και χρειάζονται μνημόνια 

συνεργασίας και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε και κυρίως και ποια 

είναι η λειτουργία της Δικαιοσύνης. Δηλαδή όταν για παράδειγμα στην Ολυμπία οδό 

έκανε ενάμιση χρόνο να εκδικάσουν απαλλοτριώσεις και κανένας δεν πήρε καμία 

ευθύνη και το δημόσιο μετά έπρεπε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε 

αποζημιώσεις στον ποιανού το ρουθούνι άνοιξε; Ποιος αγχώθηκε; Ποιος πόνεσε; 

Άρα αυτά και ίσως μέλη του Γενικού Συντονισμού πρέπει να τα βάζετε επιτακτικά 

σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία. Και έβαλα δύο ένα του Πολιτισμού και ένα το 

Δικαιοσύνης για να μην υπάρχει μονομέρεια στο για ποιους μιλάμε. Άλλα δύο 

ζητήματα θέλω να βάλω για το θέμα της παράτασης του ΕΣΠΑ. Φαίνεται ότι 

εφόσον η χώρα δε ζήτησε το Δεκέμβρη του ’14 την παράταση ότι πλέον 

τουλάχιστον από την κουβέντα που κάναμε την προηγούμενη Κυριακή με τον 

Γενικό Γραμματέα Υποδομών τον Γιώργο τον Δέβε. Ότι η χώρα πλέον θα μπορέσει 

να κάνει για συγκεκριμένα έργα με συγκεκριμένη τεκμηρίωση μια μεταφορά. 

Τουλάχιστον αυτό κατάλαβα εγώ. Αν υπάρχει άλλη εικόνα κύριε Χαρίτση καλό θα 

ήταν να μας τη δώσετε γιατί προφανώς εκτός από τα Τομεακά υπάρχουν και τα 

Περιφερειακά. Και επειδή τα Περιφερειακά μπορεί να ματώσουν εξίσου και ίσως και 

περισσότερο στις μεταφορές και στις γέφυρες και δεν ξέρουμε στο τέλος σήμερα 

στο ΣΕΣ τι θα γίνει τελικά ποιο είναι το καθαρό κομμάτι για να δούμε και στο 

χρονοπρογραμματισμό το τι ακριβώς γίνεται. Σε αυτό θα ΄θελα να έχουμε και μια 

εικόνα από πλευρά σας. Και για το όγδοο, θα ΄θελα επίσης να γίνει λίγο πιο 

εξειδικευμένο το τι συνιστά η Τεχνική Βοήθεια. Δεν το πολύ κατάλαβα. Τελικά τι θα 

μπορέσουμε να κάνουμε. Να βοηθήσουμε στην πράξη και τους ΟΤΑ να 

ωριμάσουνε τεχνικά δελτία και γενικότερα γιατί ξέρουμε ότι τα χρήματα είναι πολύ 

λιγότερα, ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτή τη στιγμή πάρα πάρα πολλοί 

δήμοι οι οποίο τύποις έχουνε πάρει τεχνική επάρκεια για να μπορούν να εντάσσουν 

έργα και στην πραγματικότητα το 80% των έργων που κάνουνε ήταν στις 

προγραμματικές σύμβαση με την Περιφέρεια είτε με μεγαλύτερους Δήμους και άρα 

εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε όχι για να 

δοθούν λεφτά για μελέτες. Δεν το βάζω συντεχνιακά αλλά γιατί το να ρισκάρουμε 

αυτή τη στιγμή με όλη αυτήν την που σωστά σε πολύ μεγάλο βαθμό όλη αυτή την 

από πίσω δουλειά που έχει γίνει για το τελικά σε ποιον σχεδιασμό εντάσσεται το 
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καθετί το οποίο προτείνεται. Είναι τουλάχιστον ας το πούμε έτσι αφελές να 

πιστεύουμε ότι οι Δήμοι με την τεχνική στελέχωση που έχουν σε επίπεδο 

υπηρεσιών θα μπορέσουν να πατήσουν εύκολα για να μην πω γενικώς και 

καθόλου σε όλο αυτό το drop down list που υπάρχει που λέει πες μου γι΄ αυτό που 

εντάσσεις ή πες μου γι΄ αυτό που εντάσσεις και πάμε παρακάτω. Έτσι για να δούμε 

και λίγο στην πραγματικότητα ποια είναι η υποδομή που έχουμε σε επίπεδο 

υπηρεσιών και ποιος τελικά θα επανεντάξει. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ.  

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου ο οποίος πέρα από τις διεκδικήσεις και ολοκληρωμένες 

προσεγγίσεις αναπτυξιακές και… Έχει και μια φοβερή εξειδίκευση και τον βλέπω 

έτοιμο στέλεχος για διαχείριση των αντίστοιχων προγραμμάτων. Να δώσουμε τον 

λόγο στον κύριο Μαρλαφέκα.  

 

ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την 

πρόσκληση. Κατ΄ αρχήν εδώ εκπροσωπώ είμαι μέλος της Επιτροπής αυτής είναι 

και ο κύριος Νικολούτσος από το Επιμελητήριο Ηλείας. Εμείς οι δύο είμαστε σε 

αυτή την Επιτροπή. Μέλη αυτής της Επιτροπής. Ξεκινώντας θα ήθελα να πω το 

εξής ότι σαν ένα μικρό πολιτικό αν θέλετε κείμενο – αναφορά. Ότι εμείς θέλοντας να 

εκπροσωπήσουμε την υγιή επιχειρηματικότητα και μόνο της χώρας και της 

περιοχής μας θέλω να πούμε το εξής. Ότι πιστεύουμε και νομίζω ότι σιγά – σιγά 

έχουνε αρχίσει και το οικοσύστημα ας το πούμε του κράτους γενικότερα να το 

καταλαβαίνει ότι είναι ανάγκη πλέον οτιδήποτε σχεδιασμός γίνει, να γίνει στην 

πραγματική οικονομία. Γιατί; Γιατί πολύ απλά όταν τώρα έχουμε και μιλάμε ότι ένας 

σταθμός βρεφονηπιακός στοιχίζει τόσα χρήματα αν δεν φέρουν την ανάπτυξη θα 

φέρουν επί 10 μετά το 20. Και επειδή το 20 είναι η τελευταία αν θέλετε το τελευταίο 

ΕΣΠΑ μέχρι το ’20 μετά λοιπόν αν δεν έχουμε καταφέρει να ανεβάσουμε το ΑΕΠ 

ώστε οι επιχειρήσεις και αυτοί που παράγουν πλούτο να πληρώνουνε τους φόρους 

τους δεν θα ΄χουμε τίποτα για να συζητάμε και τίποτα για ανάπτυξη. Άρα, λοιπόν, 

πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι το τελευταίο ΕΣΠΑ, το ΣΕΣ το οποίο αν δεν 
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δώσουμε με αυτά τα χρήματα λίγα ή πολλά δεν δώσουμε συγκεκριμένες ανάσες 

στην πραγματική οικονομία δεν ξέρω η επόμενη μέρα πώς θα ‘ναι. Όπως πολύ 

καλά γνωρίζετε στη χώρα μας είναι σύνηθες το φαινόμενο, οι αποφάσεις οι 

σχεδιασμοί προγραμμάτων που αφορούν την επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι σχεδόν το σύνολο της αγοράς να γίνονται 

μακριά και χωρίς τη συμμετοχή των ίδιων και των τελικών δικαιούχων. Ή αυτών 

που υφίσταται τις συνέπειες αυτών των αποφάσεων. Στην περίπτωση του 

σχεδιασμού τουλάχιστον της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου μπορούμε να 

πούμε ότι μας ζητήθηκε έμμεσα και άμεσα η συμμετοχή τόσο από την Κεντρική 

Κυβέρνηση όσο και απ’ την Περιφέρεια. Και θέλω να ευχαριστήσουμε γι΄ αυτό. 

Ανταποκριθήκαμε θετικά με συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις δηλαδή 

γίνεται αυτονόητο που πολλές φορές είναι το ζητούμενο. Απομένει βέβαια να δούμε 

στην πράξη κατά πόσο έχουμε εισακουστεί.  

Η Περιφέρεια και πολύ σωστά έδωσα πρόσφατα στη δημοσιότητα στη δημόσια 

διαβούλευση ένα πολύ σοβαρό εργαλείο την πρώτη φάση του πενταετούς 

Επιχειρησιακού Σχεδίου της Περιφέρειας 2014 - 2019 που ουσιαστικά αποτελεί την 

πυξίδα για την πορεία μας όπως την αντιλαμβάνεστε και την προγραμματίζει ο 

βασικός αναπτυξιακός αυτοδιοικητικός θεσμός της περιοχής. Το ΠΕΠ θεωρητικά 

και ουσιαστικά αποτελεί ένα υποσύνολο αυτού του επιχειρησιακού που έχει 

ευρύτερα χαρακτηριστικά. Εκεί περιγράφεται με αρκετά αναλυτικό τρόπο η 

υφιστάμενη κατάσταση της Περιφέρειάς μας και προκρίνονται στρατηγικοί πυλώνες 

παρεμβάσεων ώστε να καταφέρουμε την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας. Και 

παράλληλα να διαμορφωθεί το απαραίτητο δίκτυ κοινωνικής προστασίας για τις 

αδύναμες κοινωνικές ομάδες που είναι τόσο απαραίτητο για τη δημιουργία 

συνθηκών κοινωνικής ειρήνης. Διαβάζω από το πενταετές Επιχειρησιακό Σχέδιο 

της Περιφέρειας που δόθηκε στη Δημοσιότητα προ ημερών. Κεφάλαιο 

επιχειρηματικότητας σελίδα 365. Και ακολούθως. Η επιχειρηματική δραστηριότητα 

σε μια περιοχή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανάπτυξης και ευημερίας για τη χώρα 

μας και κατ΄ επέκταση για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος η οποία βρίσκεται στη 

μέση μιας βαθιάς χρηματοοικονομικής κρίσης. Η δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στο δρόμο για την ανάκαμψη. Στην ενότητα Αχαΐας 
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παρατηρούμε ότι από το 2007 οι ενάρξεις επιχειρήσεων ξεπερνούσαν σταθερά 

αυτές των διακοπών. Από το 2008 και ύστερα η τάση αυτή διακόπτεται. Με 

εξαίρεση το 2009. Και πλέον οι περισσότερες επιχειρήσεις τερματίζουν τις 

δραστηριότητές τους με αποκορύφωμα το 2011 όπου 5.033 επιχειρήσεις 

τερματίζουν τη δραστηριότητά τους. Επιπλέον σταθερά από το 2007 και ύστερα οι 

επιχειρήσεις που ξεκινούν τη δραστηριότητά τους μειώνουν τη σταθερά κατά έτος. 

Η Αχαΐα όπως σχεδόν και στις άλλες δύο περιοχές της Περιφέρειας 

Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία ο μεγάλος όγκος των επιχειρήσεων έστω και σε 

ελαφρώς μικρότερο μέγεθος που δημιουργούνται είναι και που λήγουν τη 

λειτουργία τους σε όλα τα υπό εξέταση χρόνια διακρίνονται από το χαρακτηριστικό 

ότι είναι ατομικές επιχειρήσεις. Δηλαδή, κλείνουνε οι πιο μεγάλες με προσωπικό και 

ανοίγουνε ατομικές επιχειρήσεις. Συνεχίζω από το ίδιο κείμενο. Η Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας είναι στην τρίτη θέση με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας στη 

χώρα και εξακολουθεί να παρουσιάζει επιδείνωση αν και με βραδύτερους ρυθμούς. 

Από τα πρώτα χρόνια της κρίσης. Με αυτά τα δεδομένα η αποκλιμάκωση της 

μείωσης της ανεργίας θα απαιτήσει μακροχρόνια προσπάθεια και δεν προβλέπεται 

να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα τα επόμενα χρόνια. Με απλά λόγια 

παραδεχόμαστε ότι.  

 Πρώτον, χωρίς μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούμε να έχουμε ανάκαμψη 

και αύξηση της απασχόλησης.  

 Δεύτερον, χωρίς ανάκαμψη της απασχόλησης και της ενεργούς ζήτησης δεν 

μπορούμε να ‘ χουμε ανοδική πορεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του 

ΑΕΠ.  

 Τρίτον, χωρίς σταθερό περιβάλλον και αναστροφή του κλίματος της 

γενικότερης χρηματοοικονομικής αβεβαιότητας και ασφυξίας δεν έχουμε 

άμεσα φως στο τούνελ.  

Μπορούμε να διαβουλευόμαστε, να σχεδιάζουμε τις καλύτερες, δημοκρατικότερες 

και τελειότερες παρεμβάσεις αλλά πολύ φοβάμαι ότι ο χρόνος έχει τελειώσει. 

Επειδή ως επιχειρηματίας έχω μάθει πάνω απ΄ όλα να είμαι πραγματιστής χωρίς 

να παραβλέπω ότι η γενικότερη εξέλιξη των πραγμάτων σε επίπεδο χώρας 
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προτείνω μια άμεση παρέμβαση για Δυτική Ελλάδα τώρα. Ποια είναι η πρόταση. 

Πρέπει να εξανεμιστούν και τα τελευταία ζωντανά κύτταρα του μικρομεσαίου 

επιχειρείν μια άμεση παρέμβαση έκτακτης ανάγκης με βασικό μοχλό την 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τη συμβουλή των Επιμελητηρίων και όλων των 

θεσμικών φορέων που επιθυμούν στα πλαίσια του ΠΕΠ που καλούμαστε να 

ψηφίσουμε και να υλοποιήσουμε. Με την απαραίτητη πολιτική βούληση η 

πρότασή μας για την υλοποίηση ενός ειδικού προγράμματος ενίσχυσης 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα μπορούσε να μελετηθεί και να υλοποιηθεί άμεσα 

και μία τέτοια πιλοτική δράση, θα έβρισκε μιμητές και σε άλλες Περιφέρειες με 

δύο βασικούς στόχους. Πρώτον, τη διάσωση της μικρομεσαίας επιχείρησης με 

όρους αποκατάστασης και αναπροσανατολισμού σε καιρό κρίσης και δεύτερο την 

ενίσχυση με όλα τα μέσα κάθε νέας σοβαρής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. 

Αναλαμβάνω τη δέσμευση ως Επιμελητήριο Αχαΐας εάν υπάρχει η καταρχήν 

δέσμευση από εσάς προσωπικά να εξετάσετε αυτή την πρόταση, να σας 

παρουσιάσουμε ολοκληρωμένες προτάσεις με όρους προϋποθέσεις 

χρηματοδοτικά εργαλεία, φορείς υλοποίησης και επιδιωκούμενα αποτελέσματα 

σε ελάχιστο χρόνο. Πρέπει να τολμήσουμε και θέλω να πω το εξής. Προς τον 

κύριο Χαρίτση. Εμείς εκπροσωπούμε και εγώ και ο κύριος Νικολούτσος τη 

Διαχειριστική των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Είμαστε και οι δύο στο Δ.Σ.. 

Είναι παρακλάδι το ΕΦΕΠΑΕ. Το τελευταίο ΠΕΠ που έγινε σε συνεργασία με την 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είχε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα σε σχέση με το 

προηγούμενο ΠΕΠ που ΄χουνε, που ‘ταν στις τράπεζες. Πρέπει λοιπόν να σας 

πω ότι είναι ανάγκη ότι αφορά την επιχειρηματικότητα να περάσει μέσω από τον 

ΕΦΕΠΑΕ τη διαχείριση γιατί έχουμε αποτελέσματα τα οποία είναι πολύ καλά για 

όλους. Η πρότασή μας λοιπόν είναι η διαχείριση να γίνει από τον ΕΦΕΠΑΕ που 

μέλη είναι όλα τα Επιμελητήρια της Ελλάδος κατά τόπους είναι 5 Διαχειριστικές 

Αρχές σε συνεργασία βέβαια όπως κάναμε και με την άριστη συνεργασία που 

είχαμε με τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Ευχαριστώ 

πάρα πολύ.  
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μαρλαφέκα. Για την 

ιστορία να πω ότι όντως την προηγούμενη φορά είχαμε μία πολύ καλή συνεργασία. 

Ως Περιφέρεια μπήκαμε μπροστά. Να σταματήσουν απλά να γίνονται εκχωρήσεις 

στις τράπεζες όλου του πακέτου για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Περάσαμε άγονη 

γραμμή όταν το λέγαμε. Είμαστε δύο Περιφέρειες στο κλαρί. Στο τέλος το πετύχαμε. 

Γιατί; Δεν έφτανε ούτε ένα ευρώ στην επιχειρηματικότητα. Όλα ήτανε μια κλειστή 

εσωτερική διαχείριση που αποκτούσανε ρευστό μόνο οι τράπεζες. Με συμφωνία 

βέβαια. Αυτό το γόρδιο δεσμό τον σπάσαμε. Και νομίζω ότι έχουμε δώσει δείγματα 

γραφής και το Υπουργείο θα δει αυτή τη διαφοροποίηση προς όφελος και της 

επιχειρηματικότητας και την καλύτερη ροή ενίσχυσης και χρηματοδότησης των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μέσα από εκεί θέσεων εργασίας. Ποιος άλλος θέλει 

το λόγο. Ο κύριος…. Όλοι, όλοι. Μην βιαζόσαστε όλοι. Σε μηδέν χρόνο. Λοιπόν, ο 

κύριος Νικολούτσος. 

 

ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γενικέ, κύριε Περιφερειάρχα, κυρίες και 

κύριοι. Πολλά από αυτά που ήθελα να πω καλύφτηκαν από την τοποθέτηση του 

Πλάτωνα Μαρλαφέκα σε σχέση με τα θέματα της οικονομίας και την προσπάθεια 

που κάνουμε εμείς να στηρίξουμε αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις του τόπου. 

Βεβαίως θεωρώ ότι αυτή η Διαχειριστική μέρος του ΕΦΕΠΑΕ θα μπορούσε να 

κάνει πολύ περισσότερα και τις επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στο ΕΣΠΑ είναι 

οι επιχειρήσεις μεταποίησης του πρωτογενούς τομέα και νομίζω ότι είναι μια 

ευκαιρία να το ξαναδούμε αυτό το θέμα από την αρχή μήπως τα κεφάλαια του 

Υπουργείου μήπως περάσουν και αυτά με κατάλληλη μόχλευση στον ΕΦΕΠΑΕ 

ούτως ώστε να μην έχουμε μέσα στο ίδιο επιχειρηματικό περιβάλλον διαφορετική 

αντιμετώπιση για δύο μορφές επιχειρήσεων. Με την ευκαιρία θέλω να πω ότι τα 

χρόνια πέρασαν με μια καλή συνεργασία με την Περιφέρεια τόσο στην υλοποίηση 

των Προγραμμάτων όσο και σε άλλες δράσεις. Επίσης έφεραν και κάποια θετικά 

αποτελέσματα στον όλο χώρο. Βέβαια και εγώ θέλω να αναφέρω και σαν Ηλείος ότι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των προτάσεων είναι για να 

τοποθετηθούν για χρηματοδότηση στο νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα θα έπρεπε 

κύριε Περιφερειάρχη να γίνει και ένας απολογισμός γιατί πιστεύουμε εμείς στην 
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Ηλεία ότι υπάρχει μια σχετικά άνιση κατανομή. Είναι πάγια η θέση η δικιά μας και 

νομίζω ότι με την ευκαιρία θα πρέπει να το δούμε το θέμα μήπως τελικά θα σας 

πω.  

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Βρε αδερφέ Νικολούτσο μια ζωή έχω βαρεθεί…. 

  

ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ: Είπαμε να το δούμε. Υπάρχει η αίσθηση αυτή. Και με την ευκαιρία 

υπάρχει αίσθηση. Εγώ δεν έφερα στοιχεία. Εντάξει. Μεταφέρω κύριε 

Περιφερειάρχα ένα κλίμα που υπάρχει στον τόπο μου. Αυτό λέω. Βέβαια με την 

ευκαιρία θέλω να πω ότι ίσως να γίνει μία αναφορά για το πακέτο Γιούνκερ. Και η 

πληροφόρηση την οποία έχουμε ότι στο πακέτο Γιούνκερ για τη Δυτική Ελλάδα και 

για την Ηλεία ενδεχομένως να υπάρχουν προτάσεις σε αυτή την κατεύθυνση και 

βέβαια αυτό και σύμφωνα και με τις δηλώσεις της νέας κυβέρνησης θα 

επανεξεταστεί. Είναι πολύ σοβαρό χρηματοδοτικό εργαλείο και πρέπει να δούμε τι 

θα γίνει. Βέβαια εγώ θεωρώ ότι για να προχωρήσει καλά το πρόγραμμα όπως έχει 

είναι απαραίτητο να μπει και ο σχεδιασμός και του Περιφερειακού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης καθώς και του πενταετούς 

επιχειρησιακού σχεδίου που ξεκίνησε το σχεδιασμό η Περιφέρεια έτσι ώστε να 

έχουμε μία συμβατότητα ανάμεσα σε αυτές τις δράσεις. Εμάς προσωπικά μας 

προβληματίζει ιδιαίτερα και το ενδεχόμενο του σημερινού προγράμματος του ΕΣΠΑ 

να ενταχθούν στο πρόγραμμα ’14-’20 και σε αυτή την περίπτωση θα μειωθεί πολύ 

το νέο αντικείμενο και τότε θα δημιουργηθεί σοβαρή μείωση των δυνατοτήτων που 

δίνει το καινούριο ΕΣΠΑ. Νομίζω ότι υπάρχει και η πολιτική διαπραγμάτευση που 

ζητάει μέσα από το καινούριο αυτό ΕΣΠΑ, μέσα από το καινούριο ΣΕΣ να υπάρχει 

παράλληλα και η επιμήκυνση του υπάρχοντος ΕΣΠΑ. Πιστεύω ότι η διαδικασία της 

λειτουργίας της Επιτροπής γι’ αυτό πιστεύω ότι σήμερον την ημέρα με τον 

καινούριο σχεδιασμό θα είναι τακτικότερο ώστε να είναι και αποτελεσματικότερο. 

Ευχαριστώ πολύ. 
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου 

Ηλείας για τις εύστοχες και συγκεκριμένες παρατηρήσεις του. Έχω δει κάποια 

χέρια. Η κυρία…  

Να πάμε  

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ: Σας ευχαριστώ κόμβο από τον Πολιτισμό. Να ευχαριστήσω πάρα 

πολύ και εσάς κύριε Πρόεδρε και τη Διαχειριστική σας Αρχή. Είναι πολύτιμοι 

συνάδελφοι πάρα πολλά χρόνια. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Παράκληση όσοι μιλήσανε δεν φεύγουμε. Δεν 

κάνουμε το καθήκον μας και φύγαμε.  

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ: Έλεγα λοιπόν ότι οι συνάδελφοι της Διαχειριστικής  σας Αρχής 

είναι πραγματικά πολύτιμοι με αληθινή έννοια για τα έργα του Πολιτισμού πάρα 

πολλά χρόνια τώρα και θέλω και από αυτή τη θέση να τους ευχαριστήσω για την 

αμέριστη βοήθεια και για το χώρο που βρεθήκαμε σήμερα εδώ και σημειολογικά 

λέει πολλά για τις αναφορές στα έργα στο φιλμάκι γενικώς για όλα τόσα χρόνια 

τώρα. Είναι πραγματικά πολύτιμη η συνεργασία τους. Να πω πάλι δύο πράγματα 

για τις σωστικές ανασκαφές που είναι ένα αγκάθι για όλη την Ελλάδα αφού 

διαβεβαιώσω όλη την αίθουσα ότι κανένας αρχαιολόγος δεν είναι ευχαριστημένος 

να βρίσκονται αρχαία στα έργα και να σκάβει με τις συνθήκες που γίνεται αυτό. 

Θέλω να σας το πω. Πολλά ξεκινάνε από τον κακό σχεδιασμό. Αν καθόμασταν μαζί 

στις προμελέτες πολλά αρχαία δεν θα βρίσκονταν κατά τη διάρκεια των έργων 

όπως έγινε στο μετρό της Αθήνας και δυστυχώς δεν έγινε στο μετρό της 

Θεσσαλονίκης. Και από εκεί και πέρα η διαδικασία με τα μνημόνια που είπε ο 

κύριος πριν ή με την προσπάθεια που έχει γίνει και με τον προηγούμενο νόμο και 

με τον τωρινό είναι πολύτιμη γιατί έχει συντμήσει κατά πολύ τους χρόνους που 

απαιτούνταν και χάναμε για όλες αυτές τις διαδικασίες μαζί βεβαίως με κάποιες 
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καινούριες δυσκολίες που ανέκυψαν όπως ήταν η έγκριση από πίεση για την 

πρόσληψη του προσωπικού και μία σειρά από τέτοια προβλήματα που λόγω της 

κατάστασης της κρίσης δυστυχώς χτύπησαν τις προσλήψεις και έκαναν τις 

διαδικασίες πιο δύσκολες. Πάντως θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σε συνεργασία με 

τις Διαχειριστικές και με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου γίνεται πάντα κάθε 

προσπάθεια όλα αυτά να ξεπερνιούνται όσο το δυνατόν γρηγορότερα και όσο το 

δυνατόν αποτελεσματικότερα γιατί κανείς δεν πιστεύει βέβαια ότι αυτά τα έργα 

πρέπει να βγαίνουνε εκτός χρόνου ή να πληρώνουμε ατασθαλίες ή να 

δημιουργούνται όλα όσα δημιουργούνται. Θα ΄θελα πάντως από τους φορείς να 

παρακαλέσω να έρχονται σε επαφή με τις Διαχειριστικές Αρχές γιατί πολύ συχνά 

είμαστε ο αποδιοπομπαίος τράγος και πάντα φταίει η κακή η αρχαιολογία χωρίς να 

έχουνε αναφερθεί ειλικρινά τα υπόλοιπα προβλήματα που μπορεί να είχε ο 

εργολάβος, άλλοι φορείς οι απαλλοτριώσεις όπως είπε ο κύριος και είναι κάτι πολύ 

βασικό να αναφέρονται με ειλικρίνεια τα προβλήματα και όχι πάντα εμείς να είμαστε 

ο συνήθης ύποπτος. Ευχαριστώ. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Λοιπόν. Θα παρακαλούσα λίγο ησυχία. Ξέρω ότι οι 

εντάσεις είναι πάντα προς το τέλος αλλά εάν το συντομεύσουμε, το 

συντομεύσουμε. Εμένα μου αρέσουνε οι εντάσεις αλλά καλύτερα να το 

συντομεύσουμε. Λοιπόν. Κατανοώ. Πολλές φορές νιώθετε πάρα πολύ άσχημα ως 

Υπουργείο Πολιτισμού. Θέλω όμως να δείτε και την άλλη πλευρά. Ναι, ναι, ναι αλλά 

να μην ορθολογίζουμε τον κύκλο γιατί κάνει κακό σε όλους μας. Μένουμε δια τις 

φιλικές σχέσεις και μένουμε εκεί. Το θέμα είναι θα φέρουμε ένα αποτέλεσμα; 

Μπορεί να φέρουμε ένα αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι τα έργα βαρύτητας που τα 

ξέρουμε όλοι πρέπει να πέσετε πάνω κατά πάνω. Δηλαδή έχουμε τη μίνι 

περιμετρική στην Πάτρα. Η συνεργασία που έχω με την κυρία Κουμούση είναι 

άριστη. Άριστη. Με κατανοεί. Όμως το έργο θα πάει πίσω. Δηλαδή οι διαδικασίες 

που έχετε όχι είναι πολύ δαίδαλες, όχι είναι πολύ δαίδαλες νομίζω ότι είναι μη 

διαχειρίσιμες πλέον οι διαδικασίες που έχετε. Είναι μη διαχειρίσιμες.  

 



      
1

Η
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

2014-2020 

 
 
                    Αρχαία Ολυμπία, 18 Ιουνίου 2015 

 

108 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ: Έχουμε πει να κάνουμε μία κοινή σύσκεψη στην Αθήνα πολύ 

σύντομα για να…. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Δεν ξέρω εγώ θέλω τη μίνι περιμετρική. Τη μίνι 

περιμετρική θέλω να μου τη βγάλετε πέρα. Δεν γίνεται. Είναι 22 εκατομμύρια ευρώ 

θα φορτωθείτε λίγο το κράτος. Ποιο κράτος; Αυτό το ταλαίπωρο;  

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ: Έχετε απόλυτο δίκιο μας το ανέγγειλε και εχθές η κυρία 

Σταθοπούλου πρέπει να κάνουμε μία σύσκεψη. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Μίνι περιμετρική αλλιώς δεν έχει τίποτα. 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ: Ναι, ναι, ναι έχετε απόλυτο δίκιο. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Ξεκαθαρίζουμε και οριοθετούμε τίποτα δεν έχει. 

Θέλω να είμαι ειλικρινής. Ενώ με την κυρία Κουμούση έχω την άριστη συνεργασία. 

Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτή η πατρίδα στο τέλος θα ξαναπληρώνει ένα 

μάρμαρο. Δεν γίνεται. Που πιο πολύ; Τον άφραγκο; Δεν γίνεται. Μίνι περιμετρική. 

Δεν ξέρω. Βγάλτε όλες τις αποφάσεις μια μέρα. Δύο. Γιατί εκεί έχουμε συνδυασμό 

και από την επιχειρηματικότητα. Πολλές επιχειρήσεις είναι στο όριό τους. Λοιπόν 

έχετε το λόγο. Πείτε ποιο φορέα εκπροσωπείτε και για να γνωριζόμαστε.  

 

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ: Ο Βασίλης Χρηστίδης εκπροσωπώ τον Σύνδεσμο 

Επιχειρήσεων Πληροφορικής. Θα ‘ μια πολύ σύντομος και συγκεκριμένος. Η κυρία 
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Ζορμπαλά αναφέρθηκε στην ανάγκη να κλείσουμε ότι έχει να κάνει με 

προετοιμασία και εξειδίκευση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Εγώ θα ήθελα αυτό να το 

αποφασίσουμε να μην πάμε πιο πέρα, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε γρήγορα 

την υλοποίηση των έργων.  

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Με συγχωρείτε. Είναι τόσο εύκολο;  

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ: Δεν είναι. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: ‘Όχι. Άρα να λέμε και το βαθμό δυσκολίας που 

υπάρχει. Ένας βαθμός δυσκολίας που εμείς ότι αποφασίσουμε να μπορούμε να το 

υλοποιήσουμε. Δεν θα βγούμε εκτός χρονοδιαγραμμάτων όταν βλέπεις τον βαθμό 

δυσκολίας. Είναι ζήτημα. Κατανοώ.  

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ: Η δική μας πάντως θέση εδώ σαν Επιτροπή θα πρέπει να 

είναι ότι πρέπει να επιταχύνουμε, να βάλουμε ένα τέτοιο στόχο και όπου υπάρχει 

ανάγκη να τον υπερβούμε θα πρέπει να είναι αιτιολογημένο. Αυτή είναι η δική μου 

πρόταση. Επίσης ο κύριος Λογοθέτης αναφέρθηκε και ο κύριος Περιφερειάρχης 

στο μεγάλο πρόβλημα της υλοποίησης των έργων και τήρησης των 

χρονοδιαγραμμάτων. Πρέπει να συντονιστούμε και σε εθνικό επίπεδο ώστε να 

λύσουμε προβλήματα που αφορούν τις απλοποιήσεις, απλοποιήσεις διαδικασιών. 

Επίσης να στοχεύσουμε την Τεχνική Βοήθεια έτσι ώστε να βοηθηθούν οι δικαιούχοι 

να μπορέσουν να ανταποκριθούν και να έχουν αυστηρά χρονοδιαγράμματα και 

προϋποθέσεις έτσι ώστε να μην επαναπαύονται όταν εντάξουν το έργο αλλά το 

έργο να το φτάνουν τουλάχιστον στο επίπεδο της συμβατοποίησης. Ο Σύνδεσμος 

Επιχειρήσεων Πληροφορικής έχουμε τεχνογνωσία σε ότι αφορά διαδικασίες κυρίως 

ανάθεσης έργων. Είμαστε σε συνεργασία με τον κύριο Χαρίτση να βοηθήσουμε και 

στη διάθεση εδώ της Περιφέρειας. Τώρα, στο εξειδικευμένο θέμα της εξειδίκευσης 
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των 5 αξόνων. Θα σταθώ στον άξονα 1. Στον άξονα 1 στον οποίο περιλαμβάνονται 

τρεις θεματικοί στόχοι. Απλώς θυμίζω η έρευνα και καινοτομία, τα έργα 

τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών και επίσης τα έργα κρατικών 

ενισχύσεων εντάσσονται σε αυτό τον τομέα για την ανταγωνιστικότητα και την 

στήριξη της εξωστρέφειας των  επιχειρήσεων. Έχει πόρους. Έχει κάποιους 

πόρους. Είναι περίπου στα 70 εκατομμύρια στο 14% περίπου του έργου. Παρ ‘ όλα 

αυτά στην εξειδίκευση είδα ότι μόνο το 1% και απ’ ότι κατάλαβα το 1% για το 2015 

προγραμματίζεται. Είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό και απ’ ότι κατάλαβα αυτό 

αφορά τον πρώτο θεματικό στόχο που έχει να κάνει με την έρευνα και καινοτομία. 

Πρέπει να δούμε ότι η ανάγκη σήμερα στήριξης των επιχειρήσεων είναι 

επιτακτικότερη από κάθε άλλη φορά. Επίσης, πρέπει να σκεφτούμε και προτείνω 

να μην πάμε σε μία λογική ισοκατανομής ας πούμε των πόρων μέσα στο βάθος του 

χρόνου. Γιατί; Διότι, η επιχειρηματικότητα δεν στοχεύει μόνο σ’ αυτούς τους μικρούς 

περιορισμένους πόρους για να πάρει μπροστά. Στοχεύει κυρίως σε μία 

εμπροσθοβαρή αξιοποίηση των πόρων για να κάνει μόχλευση. Αν δεν κάνουμε 

μόχλευση δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε στόχους ανάπτυξης, σοβαρούς 

στόχους ανάπτυξης που τις έχει ανάγκη η οικονομία σήμερα. Επομένως εάν σε 

προηγούμενες εποχές σχεδιάζαμε να ισοκατανείμουμε τους πόρους είναι μια λογική 

αυτή. Στο βάθος του χρόνου για να μπορέσουμε να στηρίξουμε και σήμερα και 

αύριο και μεθαύριο καινοτομία είναι μια λογική αυτή εδώ δεν πρέπει να το κάνουμε. 

Εδώ πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή, να είμαστε εμπροσθοβαρής στις 

δράσεις να πάμε για παράδειγμα σε ανοιχτές ίσως προσκλήσεις διετίας με τρίμηνες 

υποβολές έργων. Συγκεκριμένες δηλαδή διαδικασίες ώστε να ρίξουμε τα χρήματα 

νωρίς, να στηρίξουμε την οικονομία για να πετύχουμε τη μόχλευση να φέρουν τα 

ίδια χρήματα δηλαδή και άλλα χρήματα από άλλες πηγές. Άρα, θα ήθελα να 

καταγραφεί και να επιχειρήσουμε να αλλάξουμε το προγραμματισμό, τον άμεσο 

προγραμματισμό σε αυτόν τον συγκεκριμένο, στον άξονα 1. Γνωρίζω ότι υπάρχουν 

συγκεκριμένες δυσκολίες. Θα αναφερθώ μόνο σε δύο. Η μία δυσκολία είναι το θέμα 

των κρατικών ενισχύσεων σε εθνικό επίπεδο ακόμη δεν έχει ακόμη κλείσει. Αλλά 

δεν πρέπει να το περιμένουμε. Πρέπει εμείς να σχεδιάσουμε και να 

προγραμματίσουμε. Διότι θα κλείσει τα θέμα αυτό. Επομένως μην το περιμένουμε. 

Μην πάμε χρονικά σε αλληλουχία χρονική. Εμείς να είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι το 
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ένα. Το δεύτερο θέμα ανοιχτό και αυτό είναι ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης. 

Αναφέρθηκε ο κύριος Μαρλαφέκας πριν. Υπάρχει καλή εμπειρία. Πράγματι, από τα 

Επιμελητήρια σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας 

από το Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ελπίζουμε ότι και αυτό θα κλείσει προς αυτή 

την κατεύθυνση. Ο κύριος Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στο πώς έσπασε ένας 

φαύλος κύκλος με τις τράπεζες με την αξιοποίηση του ΕΦΕΠΑΕ. Πιστεύω και αυτό 

δεν πρέπει να το περιμένουμε. Πιστεύουμε ότι θα κλείσει σύντομα. Άρα,  

επαναλαμβάνω την πρόταση. Να επαναπρογραμματίσουμε, να επανασχεδιάσουμε 

άμεσα τώρα δηλαδή τον άξονα 1. Είναι πάρα πολύ μικρός ο προγραμματισμός του 

1%. Σε μια οικονομία η οποία χειμάζεται.  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Ευχαριστούμε. Κατανοώ την αγωνία σας. Ξέρετε για 

την ιστορία θέλω να πω κάτι. 13/3/2014 στο Περιφερειακό Συμβούλιο όταν πήγα 

πιεστικά να περάσουμε το πρόγραμμα τότε, για να είναι πρόγραμμα ΄14 -΄20 και να 

μην είναι πρόγραμμα ΄16-΄20. Τότε είχα πει εγώ ένα πράγμα ελπίζω: μακάρι η 

χώρα μας να τελειώσει και να υπογραφεί η συμφωνία πριν από τον Ιούνιο 2014, 

πριν από τις ευρωεκλογές, γιατί αν δεν υπογραφεί θα πάμε τον Σεπτέμβρη και όταν 

θα πάμε τον Σεπτέμβρη θέλουμε άλλους οκτώ μήνες προκήρυξη και ξέρετε πότε θα 

δούμε την προκήρυξη; Σε έναν χρόνο. Έχουν περάσει δεκαέξι μήνες. Δεν ξέρω αν 

καταλαβαίνετε. Άρα θέλω όταν είμαστε σε μία, σε ένα όργανο επιτροπής που 

παίρνει κρίσιμες αποφάσεις να γνωρίζουμε και το ρίσκο των αποφάσεων μέχρι που 

μπορεί να πάει. Να μην παγιδεύουμε και ένα όργανο που είναι καθοριστικό όργανο. 

Με πολύ μεγάλη ευκολία μπορώ να το αποδεχτώ, αλλά όταν πάω γνωρίζοντας το 

ρίσκο και νομίζω το γνωρίζετε και εσείς, το ξέρετε και εσείς, που υπάρχουν κάποιες 

ακόμα εκκρεμείς αποφάσεις. Ωραία λέμε όλοι να τελειώσουμε. Ναι, μακάρι. Αλλά 

είναι πολύ υψηλού ρίσκου μια απόφαση που μας δεσμεύει μέσα από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης αυτή, και το ξέρουμε όλοι μας. Εεε.. το όνομα σας; 

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΟΓΓΟΛΙΔΗΣ: Καλησπέρα σας. Τώρα δεν φαίνομαι βέβαια. Είμαι ο 

Βασίλης Γογγολίδης από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Χωρίς 

να είναι επανάληψη θέλω σίγουρα να συγχαρώ όλους για αυτή την προσπάθεια και 
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να πω ότι για μένα, γιατί ειπώθηκε κάποια στιγμή, δεν είναι αφανής η δουλειά. Γιατί 

σαν Γενική Γραμματεία έχουμε πολύ συχνή σχέση και ξέρω ότι οι άνθρωποι έχουν 

καταβάλλει απίστευτη προσπάθεια για να φτάσουν στο σημείο αυτό και μπράβο 

τους. Να πω ορισμένα πράγματα σε σχέση με τα θέματα που υπάρχουν στην 

ατζέντα. Όσον αφορά την εξειδίκευση του προγράμματος, νομίζω ότι είναι πολύ 

θετικό, ότι είναι αν θέλετε σύνοψη αρκετών πραγμάτων που έχουν ακουστεί. Ήδη η 

περιφέρεια βάζει μπροστά σαν στόχο να αξιοποιήσει την έρευνα και την καινοτομία 

και θεωρώ ότι δεν είναι αυτοσκοπός, θέλω λίγο να το συνδέσω με του κυρίου 

Χρηστίδη το σχόλιο. Δεν είναι αυτοσκοπός η έρευνα, είναι ζητούμενο να 

μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε ερευνητικά αποτελέσματα που υπάρχουν πάρα 

πολλά. Άρα είναι καλό ότι η περιφέρεια βάζει στο επίκεντρο το θεματικό στόχο. 

Εδώ έχω μία παρατήρηση που υποθέτω είναι απλώς λάθος εκείνης της στιγμής. 

Στο παράρτημα 1 στην σελίδα 9 που υπάρχει μέσα στον ΔΙΑΥΛΟ αναφέρονται, 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Κύριε Θωμόπουλε… 

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΟΓΓΟΛΙΔΗΣ: Ναι. Μέσα λοιπόν στο παράρτημα 1 στην σελίδα 9 

αναφέρονται δράσεις για την επενδυτική προτεραιότητα 1β αλλά ο τίτλος της 

επενδυτικής προτεραιότητας, αν καταλαβαίνω καλά, αντιστοιχεί στον 1α υποδομές. 

Μιλώντας λίγο κατάλαβα ότι δεν θέλετε ερευνητικές υποδομές, θέλετε να 

ενισχύσετε την επιχειρηματικότητα υποστηριζόμενη από την έρευνα. Άρα 

προφανώς είναι λάθος που έχει γραφεί μέσα στο παράρτημα, έτσι καταλαβαίνω. 

Σαν τίτλος λοιπόν της επενδυτικής προτεραιότητας δεν αντιστοιχεί σε αυτό που 

είναι ο σωστός τίτλος. Θα συμφωνήσω με ένα σχόλιο. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ : Μια παράκληση, τον κύριο Θωμόπουλο θέλω. Θέλω 

για καθετί που θα τίθεται ερώτημα να υπάρχει απάντηση. Τον κύριο Θωμόπουλο 

θέλω. Έλα ρε Νίκο. Το άκουσες; Γράφτο.  
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΟΓΓΟΛΙΔΗΣ: Είχα σκοπό να το θέσω και εγώ, τέθηκε προηγουμένως 

και νομίζω ότι είναι μια καλή αφορμή. Σαν συμπερίληψη του θεματικού στόχου 2 

μέσα σε αυτόν τον άξονα. Έτσι και αλλιώς περιλαμβάνεται μέσα στον άξονα αλλά 

και μέσα στην εξειδίκευση. Και αν θέλετε θα μπορούσα να κάνω μια πρόταση 

λοιπόν εδώ πέρα. Επειδή οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών έχουν μια 

διττή, έτσι, υπόσταση, είτε, τώρα θα το πω όπως το λέμε εμείς στη ΓΓΕΤ, στην 

γλώσσα μας δηλαδή, είναι  enabler άλλων τομέων δηλαδή βοηθάει άλλους τομείς, 

είτε υπάρχει ο ίδιος για να αναπτύξει εργαλεία νέα. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να 

είναι εκτός της τρέχουσας εξειδίκευσης γιατί έχω ακούσει από τις διάφορες ημερίδες 

που έχετε κάνει επιχειρηματικής ανακάλυψης ότι αυτά οι τομείς οι βασικοί νέα υλικά 

και όλοι οι τομείς που έχουν αναγνωριστεί μέσα στην περιφερειακή RIS είναι 

σίγουρο ότι χρειάζονται ΤΠΕ. Άρα θα μπορούσαν οι προσκλήσεις να καλούν μόνο 

μεν επιχειρήσεις, ή όλους τους φορείς τελοσπάντων που έχουν σχέση με τους 

βασικούς τομείς αλλά εφόσον θέλουν να έχουν τις τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών ως enabler αυτών των βασικών τομέων. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν 

κάτι πολύ εύκολο που θα μπορούσε να βάλει, γιατί νομίζω ότι είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένοι αυτοί οι δύο τομείς και ο 1 και ο 2 με την επιχειρηματικότητα 3.  

Όσον αφορά την μεθοδολογία έχω την εξής παρατήρηση: υπάρχουν τα κριτήρια 

που αναφέρονται μέσα για τις δράσεις ενίσχυσης ερευνητικών δραστηριοτήτων. 

Στην πρώτη ομάδα κριτηρίων αναφέρεται, συγνώμη. Α! έχω καταγράψει στην 

σελίδα 45 του αρχείου που λέει κριτήρια ΕΤΠΑ, βασιμότητα της ιδέας και μου ήταν 

λίγο ασαφές. Μήπως εννοούμε εφικτότητα της ιδέας; 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Το ασαφές πλέον το κατανοούμε όλοι στην Ελλάδα. 

Προχωράμε.  

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΟΓΓΟΛΙΔΗΣ: Ωραία, ας το κάνουμε κάποια στιγμή σαφές, μήπως 

εννοεί εφικτότητα, φαντάζομαι ότι αυτό θέλει να πει. Από εκεί και πέρα γιατί δεν 
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θέλω να μακρηγορήσω, νομίζω ότι μας βάζει σε μια λογική σε σχέση με τα κριτήρια 

που είχαμε μέχρι τώρα αλλά θα συμφωνήσω με κάτι που ειπώθηκε πριν στο ίσως 

πιο εξειδικεύμενα κριτήρια ως εξής: όλα αυτά τα κριτήρια πως διασφαλίζουν ότι 

κάποια πρόταση που θα υποβληθεί είναι εντός της περιφερειακής RIS;  

Να πω ένα ακραίο παράδειγμα: μία πρόταση φοβερή και τρομερή που έχει σχέση 

με πυρηνική ενέργεια. Δεν νομίζω ότι η RIS, ούτε η εθνική ούτε η περιφερειακή λέει 

κάτι τέτοιο. Άρα νομίζω ότι υπάρχει ένα έλλειμμα σε αυτό το σημείο των κριτηρίων, 

ότι εναρμονίζεται η πρόταση που έχει υποβληθεί σε σχέση με τους στόχους της 

περιφερειακής RIS. Γιατί αλλιώς πιστεύω ότι θα γυρίσει ένα μπούμερανγκ. Και γιατί 

μου το έβγαλες το έργο; Είτε λέγεται διαχειριστική αρχή είτε λέγεται ο οποιοσδήποτε 

περιφερειάρχης. Και γιατί μου το βγάλες και γιατί έβαλες του αυτουνού, του 

αλλουνού ξέρω εγώ. Νομίζω ότι θα ήταν πιο χρήσιμο να υπήρχε κάτι τέτοιο.  

Τέλος και τελειώνω εδώ πέρα, να αναφερθώ σε ένα θέμα πολυπλοκότητας και 

επιτρέψτε μου μια προσωπική, όχι μόνο προσωπική σαν ΓΓΕΤ εμπειρία. Συζητάμε 

να κάνουμε απλούστευση και όλοι ζητάμε την απλούστευση και σίγουρα θα δεχτώ 

ότι ο καθένας από μας έχει ίσως κάποιες ευθύνες, και η ΓΓΕΤ έχει αν θέλετε πρώτη 

κάποιες ευθύνες και ίσως είναι κάποια πράγματα δύσκολα. Εκ των πραγμάτων το 

αντικείμενο αυτό δεν είναι εύκολο. Στο τρέχον, τρέχον στο ΕΣΠΑ 2007-13 είχαμε 

περιορισμούς που είχαν σχέση μόνο  με το είδος των περιφερειών. Άλλο η Στερεά 

Ελλάδα άλλο οι οκτώ περιφέρειες και τα λοιπά και οι υπόλοιπες. Και ήμασταν στην 

δυσάρεστη θέση ερευνητικά έργα που συμμετείχε ένας φορέας από την Στερεά 

Ελλάδα ένας άλλος φορέας από κάποια άλλη περιφέρεια, ενώ είχε αξιολογηθεί το 

project ως πάρα πολύ καλό δεν υπήρχαν διαθέσιμα κονδύλια. Εμείς μιλάμε τώρα, 

όχι εμείς, έρχεται αυτό άνωθεν, έξωθεν. Μιλάμε για απλοποίηση. Και ενώ μιλάμε 

για απλοποίηση ερχόμαστε και λέμε: εκτός από τους περιορισμούς που έχει τώρα 

λόγω της κατηγορίας των περιφερειών. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ : Ναι, λίγο να το κλείνουμε τώρα. Λίγο ναι. Έτσι.  
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΟΓΓΟΛΙΔΗΣ: Ναι. Το κλείνω τώρα. Έχουμε και τους θεματικούς 

στόχους που πρέπει να παρακολουθούμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα να πιάνω κάποια 

ποσοστά. Επιπλέον ζητάμε όμως να παρακολουθούμε και τους τομείς. Πως θα 

πάει; Θα κληθείτε εσείς παραδείγματος χάριν να απολογήθειτε, να κάνετε μια 

αναφορά πως πήγε ο τομέας της μικροηλεκτρονικής; Άρα ήρθαμε και βάλαμε άλλες 

δύο επιβαρύνσεις στο σύστημα. Επομένως η πολυπλοκότητα είναι τελικά κάτι το 

οποίο είναι και bottom up και top down και θα συναντηθούμε κάπου στην μέση. Σας 

ευχαριστώ. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ :  Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Έχουν σηκωθεί, έχω 

δει πάρα πολλά χέρια. Θα τα μοιράζω λίγο ένθεν και ένθεν. Κύριος Γκορίλας. 

 

ΓΚΟΡΙΛΑΣ: Κύριε Γενικέ, κύριε Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι. Σε αυτήν την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με 

Αναπηρία την οποία εκπροσωπώ, με την ιδιότητα της που έχει τώρα σαν μέλος της 

επιτροπής παρακολούθησης του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας θέλει να θέσει υπόψη 

μερικά πράγματα στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Ότι οι κανονισμοί των 

ευρωπαϊκών ταμείων περιλαμβάνουν ισχυρότερες απαιτήσεις υπέρ των ατόμων με 

αναπηρία με κορύφωση την πρόβλεψη γενικής αιρεσιμότητας 3 για αναπηρία που 

οδηγούν στην υποχρέωση μια οριζόντιας διάχυσης της διάστασης της αναπηρίας 

και εφαρμογή της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία σε όλες τις δράσεις και 

σε όλες τις φάσεις της υλοποίησης. Στην υλοποίηση δράσεων στοχευμένων στα 

άτομα με αναπηρία και στην συμπερίληψη της ΕΣΑΜΕΑ μεταξύ των κοινωνικών 

εταίρων των οποίων θα ενισχυθεί η διαχειριστική ικανότητα και η συμμετοχή σε 

ενέργειες που στηρίζονται από το ΑΕΠ. Όσον αφορά στην εξειδίκευση των 

δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος, η ΕΣΑΜΕΑ είναι έτοιμη να 

συμμετάσχει στην εκπόνηση μελέτης εθνικής στρατηγικής και περιφερειακών 

στρατηγικών για την αναπηρία. Στον τομέα της μεθοδολογίας των κριτηρίων 

επιλογής πράξεων επιχειρησιακού προγράμματος αυτό το σημείο επιδέχεται 

σημαντική βελτίωση και περιέχεται και σε ένα έντυπο που σας έχω επιδώσει κύριε 
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Περιφερειάρχα και στην κυρία Σταθοπούλου, να μην σας κουράζω. Στις 

περιφερειακές στρατηγικές και μάλιστα στην στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης 

επισημαίνουμε ότι υπάρχει πλήρης απουσία αναφορών στην αναπηρία και στον 

συσχετισμό με την έξυπνη εξειδίκευση, ιδιαίτερα σε μια περιφέρεια που διαθέτει 

φορείς που έχουν πρωτοστατήσει σε αντίστοιχες δράσεις. Για παράδειγμα 

αναφέρω την δημιουργία του Πανεπιστημίου Πατρών εδώ για την δημιουργία του 

μηχανισμού Seatrak για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στην θάλασσα, το 

οποίο έχει εφαρμοστεί και σε όλη την Ελλάδα. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί μέριμνα 

για την προσβασιμότητα των δημοσίων ιστοσελίδων στα άτομα με αναπηρία. 

 Όσον αφορά την παρουσίαση προόδου κάλυψης αιρεσιμοτήτων, η ΕΣΑΜΕΑ 

μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην κάλυψη της αιρεσιμότητας διότι έχει 

ήδη δημιουργήσει μια υποστηρικτική υπηρεσία στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός 

υποέργου συμβούλου τεχνικής υποστήριξης σε θέματα αναπηρίας και 

προσβασιμότητας και έτσι μπορεί να ενισχύσει σημαντικά το έργο της επιτροπής. 

Στην βιώσιμη αστική ανάπτυξη θεωρούμε αναγκαία ότι πρέπει να συσχετιστούν οι 

αστικές αναπλάσεις με την δράση προσβάσιμοι προορισμοί τουριστικού 

ενδιαφέροντος, δράση που υποστηρίζει και το Υπουργείο Τουρισμού 

προσθέτοντας έτσι επιπλέον αξία στις δράσεις αστικής ανάπτυξης. Ο προσβάσιμος 

τουρισμός που καλύπτει τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων τρίτης 

ηλικίας και άλλων ομάδων με παρόμοιες ανάγκες όπως και ο ιατρικός τουρισμός 

μπορεί να συνεισφέρει τα μέγιστα στην διεύρυνση της τουριστικής αγοράς, στην 

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και συνεπώς στην αναβάθμιση του 

τουριστικού προϊόντος της χώρας μας. Ολοκληρώνοντας θέλουμε να πούμε ότι η 

ΕΣΑΜΕΑ θα είναι παρούσα σε όλη την διάρκεια της νέας προγραμματικής 

περιόδου σαν εκπρόσωπος μιας μεγάλης μερίδας ωφελουμένων αλλά και ως 

δυνητικός δικαιούχος. Θέτει δε στην διάθεση όλων την εξειδικευμένη τεχνογνωσία 

που έχει αναπτύξει σε θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας και τελειώνοντας 

βέβαια θέλω και δύο συγκεκριμένα αιτήματα να θέσω στον κύριο Περιφερειάρχη: 

1. Θέλω να παρακαλέσουμε για την υιοθέτηση και την ένταξη για 

χρηματοδότηση από το νέο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος 2014-2020 της πρότασης μας 

για την εκπόνηση περιφερειακής στρατηγικής για την αναπηρία με δικαιούχο την 
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ΕΣΑΜΕΑ δρομολογώντας έτσι ένα ουσιαστικό στρατηγικό σχεδιασμό για την 

αναπηρία στην Περιφέρεια σας στον άξονα προτεραιότητας 6 και 7 νομίζω 

υπάγεται αυτό, 

2. Επίσης και ένα πάγιο αίτημα που είναι η δημιουργία του κέντρου ημέρας και 

οικοτροφείου για άτομα με αυτισμό στην Πάτρα, μετά από σχετική έγκριση 

σκοπιμότητας και σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Υγείας όπως γνωρίζετε, με 

αξιοποίηση των κληροδοτημάτων που λιμνάζουν στην Πάτρα του Σταθακόπουλου 

και του Καρανικολού.  

Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ : Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γκορίλα. Πολύ 

ενδιαφέροντα πράγματα αυτά. Εμείς θα δούμε τα αιτήματα που θέσατε στην πορεία 

του προγράμματος. Θέλω και μία παράκληση, κύριε Γκορίλα, προς τα μέλη σας. 

Την προηγούμενη προγραμματική περίοδο ήμασταν από τις περιφέρειες που 

εντάξαμε πάνω από πέντε δομές προνοιακές, ίσως το μοναδικό περιφερειακό 

πρόγραμμα. Εγώ θέλω να λειτουργήσουν αυτές και το καταλαβαίνετε. Πρέπει να 

λειτουργήσουν. 

 

ΓΚΟΡΙΛΑΣ: Πρέπει να υπάρχει και συνέπεια του κράτους για την στήριξη αυτών 

των δομών. Αν υπάρχει ασυνέπεια, τίποτα απολύτως δεν μπορεί να λειτουργήσει. 

Ούτε αυτές. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Τώρα πως θα πάει στο αίτημα στην Αθήνα είναι. 

Αλλά εντάξει το καταλαβαίνω τι λέτε αλλά θέλω να καταλάβετε και την άλλη 

πλευρά. Έχουμε πέντε δομές προνοιακές που πραγματικά θα αλλάξουν όλο τον 

χάρτη σε πολιτικές πρόνοιας και το έχουμε ανάγκη. Όμως η κρίση έχει φέρει τόσο 

μεγάλη δυσκολία, πρόγραμμα εθνικό δεν υπάρχει, προσλήψεις δεν υπάρχουν και 

ανησυχώ τέλος του χρόνου πως θα μπορούν να λειτουργήσουν αυτές οι δομές. Το 

ξέρετε και εσείς. Ξέρω το πόσο ευαίσθητος είστε. Είναι ένα ζήτημα και θα έχουμε 
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κουφάρια, θα έχουμε κουφάρια. Παρ’ όλα αυτά εμείς έτσι όπως το θέσατε τα 

αιτήματα θα τα αξιολογήσουμε θετικά. Λοιπόν ναι. Ο κύριος.. 

 

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ: Σταματιάδης λέγομαι από Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείο 

Περιβάλλοντος στον τομέα του περιβάλλοντος. Θέλω να κάνω δύο- τρεις 

παρατηρήσεις σύντομες, ειδικές και λίγο γενικότερες. Ειδικές, ήδη τις έχω συζητήσει 

κατ’ ιδίαν με τον προϊστάμενο της μονάδας Α που αφορούν τα νερά κολύμβησης, 

τις ακτές κολύμβησης, το οποίο είναι ένα έργο που, κατά την άποψη μου, κατά την 

άποψη δηλαδή του Υπουργείου, πρέπει μες στον Σεπτέμβριο και υπάρχει 

δυνατότητα να βγει στον αέρα και κυρίως ένας καλύτερος συντονισμός σε ότι 

αφορά τα θέματα όλων των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής, 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου. Τα έχω συζητήσει με τον προϊστάμενο της 

μονάδας Α, νομίζω ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία, θα βρεθεί λύση γύρω από 

αυτό. 

Κάποια γενικότερα σε ότι αφορά τα κριτήρια είναι σίγουρο ότι το θέμα της αειφορίας 

είναι πολύ γενικό. Εμείς είμαστε στην διάθεση της διαχειριστικής και των άλλων 

διαχειριστικών φυσικά ούτως ώστε να κάνουμε μια καλύτερη εξειδίκευση στο 

κομμάτι του περιβάλλοντος που είναι αναγκαίο και εκεί νομίζω ότι θα έχουμε μια 

καλή συνεργασία. Έτσι. 

Ένα άλλο θέμα το οποίο θέτω είναι το θέμα των ΟΧΕ. Εκεί εκτιμώ ότι για την 

εγκύκλιο η οποία ετοιμάζεται το υπουργείο δεν έχει εικόνα στο κομμάτι της 

βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και κατά την άποψη μας θα έπρεπε να έχει. Δεν είναι 

θέμα ένταξης πράξεων είναι θέμα συνολικών κριτηρίων και της εγκυκλίου το πώς 

θα βγει ότι θα έπρεπε τελοσπάντων να υπήρχε μια συνεργασία και εκτιμώ ότι 

τελοσπάντων μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ των δύο υπουργείων 

ούτως ώστε να περιλάβει και την περιβαλλοντική διάσταση καλύτερα με μια άποψη 

γιατί εμείς είμαστε φορέας σχεδιασμού. Άρα όταν πάμε να κάνουμε τέτοιου τύπου 

σημαντικές επενδύσεις πρέπει να υπάρχουν και τα άλφα-βήτα κριτήρια τα οποία να 

ληφθούν υπόψη. Δεν θέλουμε να μπούμε στον τομέα της εξειδίκευσης, αυτό είναι 

κάτι άλλο είναι οι τοπικοί φορείς εξειδικεύουν. Αλλά το κομμάτι του πλαισίου του 
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οδηγού της εγκυκλίου είναι σίγουρο ότι θα θέλαμε να έχουμε μια άποψη, εικόνα ας 

το πούμε έτσι να ενσωματώσουμε κάποια πράγματα. Αυτό θέλω να αναφέρω. 

Ευχαριστώ πολύ. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ :: Ναι σας ευχαριστώ. Έχουμε κάνει τόσες κουβέντες 

όμως. Χάθηκε να τα είχαμε ενσωματώσει πιο πριν; Τόσες κουβέντες έχουμε κάνει, 

χάθηκε να ήταν ενσωματωμένα πιο πριν; 

 

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ: Εεε.. επισήμως.  

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ :: Καλά τώρα. 

 

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ: Την έχουμε πάρει ανεπισήμως από την περιφέρεια. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ :  Καλά καλά. Εντάξει. Είμαστε όλοι επισήμως. Δεν 

θέλω να πω. Μένω μέχρι εκεί. Έλα τώρα. Είμαι και πολλές φορές αρκετά ευγενής. 

Καταλαβαίνω τι λέτε. Εμείς είμαστε στην διάθεση σας αλλά αυτό έπρεπε να είχε 

γίνει και πολύ πιο πριν όταν κάνουμε ανοιχτό διάλογο τόσο καιρό μαζί σας. 

 

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ: Συμφωνώ μαζί σας αλλά εμείς εισπράττουμε, όπως σας λέω, 

επίσημη άποψη αυτή την στιγμή του υπουργείου. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ :: Το κατάλαβα ότι είναι επίσημε. Προφανώς είναι 

επίσημη, αλλά κουβεντιάζουμε με το υπουργείο δυόμιση χρόνια. Έτσι. Παρ’ όλα 
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αυτά θα κάνουμε την προσπάθεια. Λοιπόν, ποιος άλλος έχει τον λόγο; Ναι, ναι 

έχετε. Ναι βεβαίως εσείς. 

 

ΒΑΛΛΙΑΝΤΖΑΣ: Γεια σας. Βαλλιάντζας λέγομαι. Από το Υπουργείο Παιδείας από 

την Επιτελική Δομή στον τομέα της παιδείας. Δεν έχω, δύο μικρές παρατηρήσεις: 

το πρώτο είναι πρώτα από όλα να σας ευχαριστήσουμε για την υποστηρίξη σας σε 

σχέση με την παράλληλη στήριξη στην ειδική αγωγή που έχουμε και την 

υποστήριξη των ΕΣΑΜΕΑ. Είναι ένα σημαντικό έργο όπως ξέρετε και εσείς που 

συνεισφέρετε σε αυτή την περίοδο με ειδικό βοηθητικό προσωπικό και σχολικούς 

νοσηλευτές για την υποστήριξη παιδιών ΑΜΕΑ γιατί είναι σημαντικό στην πιο 

σημαντική τους ηλικία στο δημοτικό και στο γυμνάσιο να μπορούν να ενταχθούν 

στο σχολείο και επομένως συνεισφέρουμε σημαντικά στην κοινωνική ενσωμάτωση 

αυτών των παιδιών και από την πλευρά μας.. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ :: Πιο δυνατά. Δεν ακούγεστε. 

 

ΒΑΛΛΙΑΝΤΖΑΣ: Ναι λέω από την πλευρά μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την 

συνεισφορά σας. Το δεύτερο κομμάτι που ήθελα να πω είναι σε σχέση με την 

εκπαιδευτική προτεραιότητα 10α είστε από τις λίγες περιφέρειες που έχουν 

σημαντικό ποσοστό εξειδίκευσης. Είναι στην διάθεση της διαχειριστικής αρχής και 

της περιφέρειας οι περιφερειακές υπηρεσίες, δηλαδή περιφερειακός διευθυντής 

δυτικής Ελλάδας εκπαίδευσης καθώς και διευθυντής πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των νομών για να σας διευκολύνουν σε οποιαδήποτε 

αποτύπωση ή ιεράρχηση αναγκών. Εμείς σαν επιτελική δομή θα έρθουμε σε επαφή 

με την διαχειριστική αρχή ώστε να συνεισφέρουμε σε αυτό σε ότι θέλετε σε σχέση 

με την εξειδίκευση. Απλά να κάνω μια μικρή παρατήρηση ότι στο νέο έργο που 

έχετε αναφερόσαστε σε συμπλήρωση και παράλληλη ολοκλήρωση σχετικού 

εξοπλισμού με ιδιαίτερη έμφαση στην χρησιμοποίηση σύγχρονων οπτικών μέσων. 

Είναι σωστό αυτό που βάζετε απλά να υπενθυμίσω ότι υπάρχει το μεγάλο έργο 
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που είναι το ψηφιακό σχολείο πάνω στο οποίο είναι περίπου 165 εκατομμύρια 

ευρώ και το οποίο βρίσκεται αυτή την στιγμή ένα κομμάτι του σε συμβασιοποίηση. 

Αναφερόμαστε δηλαδή σε όλα τα σχολεία της χώρας, σε όλες τις αίθουσες 

δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια με διαδραστικό πίνακα καθώς και τουλάχιστον ένα 

με δύο κινητά εργαστήρια σε όλα τα σχολεία της χώρας. Ως εκ τούτου προτείνουμε 

ότι έχει σχέση με παρόμοιου είδους εξοπλισμό να είμαστε σε συνεννόηση ώστε να 

μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη ή αν μπορούμε να δούμε κάποιον άλλον τρόπο 

συνεργασίας. Ευχαριστώ πολύ. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ :: Σας ευχαριστώ. Πράγματι χρειάζεται η συνεργασία 

πάντα γιατί πάντα πρέπει να προσέχεις. Το τέλειο σχέδιο να έχεις πάντα πρέπει να 

προσέχεις. Τον λόγο κάποιος είχε ζητήσει από εδώ. Βεβαίως. Το ΓΕΩΤΕΕ, ο φίλος 

ο Νίκος. 

 

ΠΕΤΤΑΣ: Μόλις τον αρνήθηκα για να διευκολύνω τον χρόνο όλων μας αλλά αφού 

μου δόθηκε καλησπερίζω από την πλευρά μου. Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε 

Περιφερειάρχα. Είναι γνωστή η ευαισθησία του τοπικού παραρτήματος του 

γεωτεχνικού επιμελητήριου στο θέμα της έρευνας. Είναι επίσης γνωστή η μέριμνα, 

η θέση της περιφέρειας για την δεινή θέση που έχει βρεθεί η έρευνα, η έρευνα στον 

πρωτογενή τομέα ειδικά στην δικιά μας Περιφέρεια και στην Πελοπόννησο. 

Αναδεικνύεται περίτρανα από τις προτεραιότητες της ευρωπαικής ένωσης, τις 

εθνικές προτεραιότητες καθώς και στις περιφερειακές προτεραιότητες όπως αυτές 

φαίνονται πάρα πολύ καλά από την RIS ανάλυση, ότι η έρευνα είναι απαραίτητη για 

να οδηγήσει σε αναπτυξιακή έξοδο τον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση που 

συνδέεται με αυτόν. Νομίζω ότι γι’ αυτό μπήκα στον πειρασμό να το θέσω αυτό σε 

ολόκληρη την επιτροπή. Νομίζω ότι θα πρέπει συνολικά ως Περιφέρεια γι’ αυτό το 

θέμα να κινηθούμε πιο ενεργητικά έτσι ώστε να μην βρεθούμε μπροστά σε 

αδιέξοδα όπως αυτά που καταλαβαίνω ότι θα βρεθούμε. 
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Τι εννοώ; Ενώ η RIS αναδεικνύει τον πρωτογενή τομέα ως ένα τομέα στον οποίο 

πρέπει να επενδύσει η περιφέρεια για να μην λέω πολλά, βλέπω ότι έχουμε αυτή 

την στιγμή εξειδίκευση του 10% των πόρων, των εβδομήντα εκατομμυρίων ευρώ σε 

δομές σύγχρονης τεχνολογίας μικροηλεκτρονικής και πολύ σωστά. Το υπόλοιπο 

90% που θα πάει αφού δεν έχουμε υποδομές γεωργικής έρευνας; Αυτή είναι η 

ερώτηση μου. Τι θα κάνουμε; Πως θα κινηθούμε μαζί και ως επιμελητήριο έτσι 

ώστε να φέρουμε σε μια αξιοπρεπή κατάσταση την γεωργική έρευνα στην 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος; Μόνο μια τελευταία σειρά θα πω, καταλαβαίνει η 

Επιτροπή Παρακολούθησης και τυχόν άλλοι που βρίσκονται στον χώρο ότι με 

προκήρυξη του Νοεμβρίου του ’14, τα αποτελέσματα της οποίας θα βγουν τον 

Μάρτη, έπρεπε να βγουν τον Μάρτη του ’15 και θα βγουν οσονούπω, οι ερευνητές 

που υπήρχαν, εκατό ανά την Ελλάδα, σε όλο το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας 

στις μονάδες έρευνας της γεωργικής έρευνας αυξήθηκαν κατά 100%, άλλοι εκατό 

δηλαδή. Έγινε προκήρυξη, προσλήφθηκαν εκατό ερευνητές. Η Κρήτη είχε 

δεκατρείς ερευνητές και παίρνει άλλους έντεκα και φτάνει, είχε δώδεκα και φτάνει 

στους είκοσι τρείς ή είκοσι δύο, είκοσι δύο ή είκοσι τρείς. Η Δυτική Ελλάδα είχε έναν 

ερευνητή και θα πάρει με αυτή την προκήρυξη, δεν τα λέω για τον Περιφερειάρχη, 

είναι πολύ καλός γνώστης του γεγονότος, τα λέω για την Επιτροπή. Η Δυτική 

Ελλάδα είχε έναν ερευνητή σε ένα υπό κατάρρευση ινστιτούτο, ανέφερε ο 

δήμαρχος του Κοροίβου, που έχει κλείσει. Μιλάω για την Πάτρα, το Ινστιτούτο της 

Πάτρας και θα πάρει και άλλον έναν. Η Πελοπόννησος δεν είχε κανέναν και θα 

πάρει άλλον έναν ερευνητή, με αυτή την προκήρυξη των εκατό ατόμων. Και η 

Δυτική Μακεδονία θα πάρει πενήντα. Η Κρήτη σας είπα ήδη ότι πήρε άλλους δέκα-

δώδεκα. Θα πω μόνο μια λεπτομέρεια ακόμα: ο αμπελώνας της Ελλάδας από 

μέγεθος, έκταση, αριθμό γεωργών, αμπελουργών, αξία, αριθμό ποικιλιακή 

σύνθεση, γεωγραφικής ένδειξης, ανωτέρας ποιότητας και τα λοιπά είναι η 

Πελοπόννησος. Δεν είναι η Κρήτη, δεν είναι η δυτική Ελλάδα, δεν είναι η Βόρεια 

Ελλάδα που έχει άξιο ποικιλιακό δυναμικό όλη η Ελλάδα αλλά ο αμπελώνας της 

Ελλάδος είναι η Πελοπόννησος. Στην Κρήτη μετά από αυτή την αναδιάρθρωση, 

γιατί η προκήρυξη εντασσόταν σε μια αναδιάρθρωση των δομών γεωργικής 

έρευνας στην Κρήτη μένουν δύο ινστιτούτα: το ένα  είναι ινστιτούτο επίπεδο 

διεύθυνσης στο Ηράκλειο και στα Χανιά μένει τμήμα. Και τα δύο ινστιτούτα έχουν 
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στον τίτλο τους όπως μπορείτε εύκολα να διαπιστώσετε τον τίτλο άμπελος μαζί με 

όλα τα άλλα κηπευτικά και τα λοιπά. Επί Σκανδαλίδη αν θυμάμαι καλά το ’11 

υπήρχε μια προσπάθεια για αναδιοργάνωση ινστιτούτων γεωργικής έρευνας σε 

όλη την Ελλάδα. 

Όλα αυτά ενόψει βέβαια να αναδιοργανωθεί μια έρευνα που είχε εγκαταλειφθεί 

τελείως αλλά επειδή είχαμε μπροστά μας το ’14-’20 και ξέραμε όλοι ότι θα δώσει 

προτεραιότητα στην έρευνα. Τότε η πρόταση και των ερευνητών, αυτό δεν ξέρω αν 

το γνωρίζετε κύριε Περιφερειάρχα, των ερευνητών του Εθνικού Ιδρύματος 

Αγροτικής ‘Ερευνας αλλά και του Υπουργού, του τότε υπουργού ήταν το Ινστιτούτο 

της Πάτρας να γίνει κέντρο, ένα από τα τρία κέντρα φυτικής έρευνας στην Ελλάδα. 

Όχι μόνο δεν έγινε, υποβιβάστηκε σε τμήμα και πέρασε όπως πολύ καλά γνωρίζετε 

στο Ινστιτούτο Γεωργοκτηνοτροφικών Φυτών της Λάρισας, της Θεσσαλίας δηλαδή, 

στην Λάρισα. Πέρασε ως τμήμα. Το δε Ινστιτούτο της Καλαμάτας που ήταν 

αμπέλου, πέρασε ως το τμήμα, δηλαδή υποβιβάστηκε και αυτό από διεύθυνση και 

πέρασε ως τμήμα στην Κρήτη. Αυτή είναι η κατάσταση και όπως ακριβώς δηλαδή 

ισχύει για την Δυτική Ελλάδα οι υποδομές, δεν έχουμε υποδομές, να μην λέω 

πολλά, φυσικό αέριο, μαζικές μεταφορές οτιδήποτε, ακόμα χειρότερα, για 

διάφορους λόγους που δεν είναι του παρόντος, είναι η κατάσταση ολόκληρου του 

υποστηρικτικού δικτύου και όχι μόνο της γεωργικής έρευνας, του δημόσιου 

υποστηρικτικού δικτύου τέτοια είναι η κατάσταση και ακόμα σε χειρότερα επίπεδα 

για τον πρωτογενή τομέα. Παρ’ όλα αυτά είναι τεκμηριωμένο και από την RIS ότι ο 

πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση που συνδέεται με αυτόν δηλαδή με ολόκληρο 

το αγροδιατροφικό σύμπλεγμα έχει εξαιρετική σημασία και για την περιφέρεια και 

για την εθνική οικονομία. Για την περιφέρεια θα σας πω ότι η συμμετοχή του 

πρωτογενή τομέα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι μεγαλύτερη από την 

συμμετοχή του πρωτογενή τομέα της Θεσσαλίας στο ΑΕΠ της Θεσσαλίας, μόνο 

αυτό σας λέω. Εδώ θα ήθελα να κλείσω. Και μια διαδικαστική που θα μπορούσε 

προς την Διαχειριστική Αρχή. Θα ήθελα να ζητήσει η Επιτροπή Παρακολούθησης 

στην Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η 

παραγωγικότητα μας, να μας δώσει, να μας προωθεί τις εξειδικεύσεις, τους 

προγραμματισμούς σε επεξεργάσιμα κείμενα και excel και doc και excel. Είναι 
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πάρα πολύ καλό να ήμασταν έτοιμοι και να μην προσπαθούμε να αντιγράψουμε 

από τα pdf την κατανομή και τα λοιπά, θα βοηθήσει καλύτερα. Ευχαριστώ και 

συγνώμη για τον χρόνο. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ :: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο του 

ΓΕΩΤΕΕ, περιέγραψε μια κατάσταση που είναι μια πραγματικότητα. Ενώ έχουμε 

προμετωπίδα την ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα, τα δύο ινστιτούτα που έχουμε 

ουσιαστικά υπολειτουργούν. Το αθάνατο ελληνικό πολιτικό, έτσι πολιτειακό 

σύστημα βεβαίως, από  που ήταν ο προηγούμενος υπουργός που εισηγήθηκε το 

θέμα; Βόρεια Ελλάδα. Όμως να πούμε δύο αλήθειες: η Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδος έχει μεγαλύτερη αγροτική παραγωγή από όλο αυτό που λέμε ο κάμπος 

της Θεσσαλίας. Και εμείς έχουμε ένα μεγαλύτερο πλεονέκτημα, το μεγαλύτερο 

κομμάτι της εξωστρέφειας είναι από μη επιδοτούμενη αγροτική παραγωγή, μη 

επιδοτούμενη. Υπάρχουν κλάδοι παραγωγής μας, οι πιο δυναμικοί, που δεν 

παίρνουν ένα ευρώ επιδότηση. Αυτοί πρέπει να είναι η αιχμή του δόρατος. Όταν 

ξεκινήσαμε να βάλουμε τα στοιχεία, καταρχήν στην πολιτική μας και το δεύτερο να 

την εξειδικεύσουμε μέσα από το RIS, αυτά παίξανε το σημαντικό πλεονέκτημα. 

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πράγματι υπάρχει σε ότι αφορά το αγροτικό που 

έχουμε κενό στα ερευνητικά μας προγράμματα, που είναι μια πραγματικότητα. Παρ’ 

όλα αυτά εμείς και θα το δουλέψουμε και θα διεκδικήσουμε. Πρότερα να πω μόνο 

το εξής: αυτή την στιγμή που μιλάμε το πρόγραμμα από την αγροτική οικονομία και 

ενδιαφέρει και εσάς, του Υπουργείου Γεωργίας δεν έχει εγκριθεί και δεν ξέρει κανείς 

ούτε τι εκχώρησε, τίποτα δεν ξέρουμε. Δηλαδή η προμετωπίδα της χώρας που θα 

είναι ο αγροτικός τομέας δεν θα’ ναι δεν είναι έτοιμο. Τα περιφερειακά 

προγράμματα έχουν προηγηθεί πολύ πριν. Γιατί, ξέρετε γιατί; Ουδείς θέλει να 

εκχωρήσει από το κεντρικό κράτος ουδεμία εξουσία. Αυτό είναι ένα πολιτικό 

πρόβλημα. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να μιλήσει; Δευτερόλεπτο κύριε 

Νικολούτσο. 
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ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ: Μια τοποθέτηση του κυρίου Θωμόπουλου εδώ για το RIS στο 

οποίο έχουμε συμμετάσχει και εμείς ενεργά. Έχω πάντα μια απορία μιλάμε πάντα 

για καινοτομία, ίσως πρέπει να δούμε και το πώς θα παράξουμε καινοτομία. Είναι 

βασικό αυτό, δηλαδή πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο διαδικασίας παραγωγής 

καινοτομίας. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ :: Είναι κατανοητό, κύριε Νικολούτσο. 

 

ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ: Μπορεί να έχω μια συγκεκριμένη επιχείρηση, να είναι άψογη 

επιχείρηση και να θέλει να κάνει καινοτομία. Πρέπει να υπάρχει μια βοήθεια προς 

την Ελλάδα. Αυτό μόνο. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ :: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρωστάμε στον 

κύριο Λυκούργο Σταματελάτο να κάνει μία ερώτηση και αμέσως έχει τον λόγο η 

κυρία Βεργοπούλου. Την ήθελε να την κάνει στον Αλεξόπουλο.  

 

ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ: Ευχαριστώ πρόεδρε αλλά καλύφθηκα από τον πρόεδρο του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου λόγω συντεχνιακής επικοινωνίας που έχουμε, καλύφθηκα. 

Ήταν η ερώτηση για το ΟΠΣ βασικά. Εμείς σαν αναπτυξιακός οργανισμός θέλουμε 

να έχουμε την δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος, όπως φαντάζομαι 

και οι αιρετοί. Θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να μπαίνουν, να 

παρακολουθούν και υλοποιήσεις φυσικού αντικειμένου και βέβαια πιστώσεις. Σας 

ευχαριστώ πολύ. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ :: Ωραία, ωραία, να σας ευχαριστήσω. Κυρία 

Βεργοπούλου. 
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ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ: Επειδή είμαστε όλοι κουρασμένοι, μόνο δύο παρατηρήσεις. 

Καταρχήν να πω ότι χαίρομαι που με τον κύριο Χαρίτση εννοούμε τον 

εκσυγχρονισμό με την ίδια έννοια δηλαδή κλειστό αυτοκινητόδρομο, όχι απλά 

αναβάθμιση του υπάρχοντος. Ένα δεύτερο είναι μιας και είπαμε για ιδιωτική 

πρωτοβουλία, η οποία πιστεύεται ότι θα αναπτυχθεί με κατάκτηση της 

δημοσιονομικής κυριαρχίας. Απλά να τονίσουμε και εμείς ότι θέλουμε και ασφαλές 

οικονομικό περιβάλλον για να γίνει αυτό. Και ένα τελευταίο, μιας και τα θέματα 

ισότητας πάντα σε προγράμματα ευρωπαικής ένωσης είναι πολύ, μπαίνουν 

μπροστά και πολύ σημαντικά, η γυναικεία απασχόληση που τόσο μεγάλο 

πρόβλημα αντιμετωπίζει, απαιτεί κοινωνικές δομές που να την στηρίζουν. Δηλαδή 

δεν εννοείται ισότητα, συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας χωρίς 

κοινωνικές δομές που να εξυπηρετούν τις ίδιες. Αυτό μόνο σαν μια παρατήρηση. 

Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ.  

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ :  Η κυρία Βεργοπούλου είναι περιφερειακή 

σύμβουλος. Είναι από την νέα γενιά των πολιτικών συνεργατών μας και νομίζω ότι 

έβαλε δύο πολύ κρίσιμα σημεία, πάρα πολύ κρίσιμα σημεία. Λοιπόν, νομίζω ότι 

είχαμε την δυνατότητα. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει μιλήσει. Έχουν 

μιλήσει οι πάντες. Έχει γίνει ένας γόνιμος διάλογος μέχρι στιγμής. Θα έλεγα ότι 

χρωστάμε κάποιες απαντήσεις. Ο κύριος Θωμόπουλος θέλει να δώσει κάποιες 

απαντήσεις, αν θυμάμαι θα πω τα πρόσωπα που έχουν σημειώσει αν κατάλαβα 

καλά. Ο κύριος Θωμόπουλος. 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ. Πολύ 

σύντομα.  

Καταρχήν στον κύριο Χρηστίδη για τις παρατηρήσεις του σχετικά με την ψηφιακή 

σύγκλιση και την εξειδίκευση στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Η αλήθεια είναι 

ότι δεν τον έχουμε προκηρύξει, δεν τον έχουμε εξειδικεύσει ακόμα για τους 

ακόλουθους λόγους: 
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1. Καταρχήν, εκκρεμεί η αιρεσιμότητα της ψηφιακής ατζέντας, η οποία είναι ένα 

εθνικό κείμενο το οποίο θα καλύψει και τις δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο 

επιχειρηματικότητας στον τομέα αυτό. Άρα περιμένουμε να δούμε και την κεντρική 

ψηφιακή ατζέντα σε εθνικό επίπεδο που θα πάει για να μπορέσουμε και εμείς να 

ακολουθήσουμε από κοντά. Έχουμε πολύ μικρότερο προϋπολογισμό η Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας στον τομέα της επιχειρηματικότητας στην ψηφιακή σύγκλιση, 

οπότε είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να έρθει λίγο αργότερα. 

2. Επίσης είναι διαδικαστικά συστήματα όπως το σύστημα κρατικών ενισχύσεων 

το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί σήμερα και δεν μπορούμε εμείς να 

διακινδυνεύσουμε μέχρι το 2015 προκηρύξεις και εντάξεις έργων, χωρίς να ξέρουμε 

το σύστημα. 

3. Και υπάρχει και το τρίτο χαρακτηριστικό ότι ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιος 

θα είναι ο φορέας ο οποίος θα διαχειριστεί τις κρατικές ενισχύσεις. ΕΦΕΠΑΕ; 

Κάποιος άλλος; Αυτό είναι επίσης ένα σημαντικό ζήτημα.  

Για τον κύριο Γογγολίδη προφανώς λόγω μάλλον ορθογραφικής παράβλεψης δεν 

αναφέρεται η 1α, η 1α είναι οι υποδομές στις κρατικές, στις ερευνητικές υποδομές. 

Περιμένουμε από την ΓΓΕΤ να ολοκληρώσει την αιρεσιμότητα αυτή σε εθνικό 

επίπεδο, έτσι ώστε οι δικοί μας πόροι που είναι γύρω στα δύο εκατομμύρια ευρώ 

να κουμπώσουν με πολύ μεγαλύτερα τα οποία είναι μέσα στο ΕΠΑΝΕΚ. Αρά 

σαφώς είναι το 1β το οποίο εξειδικεύουμε και όχι το 1α όπως αναφέρεται εκεί. 

 Και ένα τελευταίο ότι όταν εμείς κάναμε τις εξειδικεύσεις μας στις επιχειρηματικές 

ανακαλύψεις, δεν, προφανώς και δεν σταματάμε θα καλούμε επιχειρήσεις στον 

τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και ενέργειας, καθότι όπως σας είπα είναι 

οριζόντια η διάσταση. Ήδη σε αυτή που κάναμε ήταν μέσα και επιχειρήσεις των 

ψηφιακών υπηρεσιών και προφανώς σε επόμενες συναντήσεις που θα κάνουμε για 

εφόδια και αγροδιατροφή θα προσκληθούν και οι επιχειρήσεις αυτές καθώς επίσης 

και εταιρίες που είναι στο ενεργειακό κομμάτι που επίσης είναι ο άλλος άξονας της 

RIS. Ευχαριστώ.  
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ :  Θα ευχαριστήσουμε τον κύριο Θωμόπουλο. Ο 

κύριος Γεωργίου είναι εδώ; Δεν τον βλέπω έχει μια ερώτηση ο κύριος Γιανναδάκης. 

Επ, Βαγγέλη.  

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Κύριε πρόεδρε, επιφυλάσσομαι να δώσω στοιχεία στον 

κύριο Γιανναδάκη γιατί δεν είμαι σε θέση αυτή την στιγμή να κάνω όλη αυτή την 

ανάλυση. Ναι νομίζω ότι ήταν και σαφής και αυτός.  

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ :: Ναι γι’ αυτό σου είπα. Δεν θέλω να μείνει καμία 

πτυχή από ότι έχει βάλει ο καθένας που να μην υπάρχει μια απάντηση. Πρέπει να 

ξέρουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Για να μπορούμε να το υπηρετήσουμε και να το 

στηρίξουμε. Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Ούτε… Άλλη απάντηση υπάρχει; 

Εκκρεμότητα; Η κυρία Σταθοπούλου. Πριν περάσουμε στον Γενικό η κυρία 

Σταθοπούλου.  

 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει τις διεργασίες της 

πρώτης επιτροπής παρακολούθησης της νέας προγραμματικής περιόδου. Θεωρώ 

ότι έχουμε την δυνατότητα στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε με καλύτερη πιθανώς 

εξειδίκευση. Επειδή είδα ότι υπάρχει μια τέτοια σύσταση από την ευρωπαϊκή 

επιτροπή η οποία είναι θετική στα κομμάτια αυτά που θα εξειδικεύσουμε στο άμεσο 

μέλλον. Είμαστε στην διάθεση σας για συνεργασία, θέλουμε να σας 

ευχαριστήσουμε γιατί χθες, και χθες η τεχνική συνάντηση ήταν πάρα πολύ 

εποικοδομητική για μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα είμαστε και στο 

μέλλον δίπλα σας και χρειαζόμαστε πάντα την βοήθεια σας. Νομίζω τον λόγο 

πρέπει να τον έχει ο κύριος Γενικός Γραμματέας του ΕΣΠΑ. Από μένα δεν υπάρχει 

κάτι άλλο. Ευχαριστώ.  
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ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ και πάλι που μου δίνετε τον λόγο για να 

απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις να δώσουμε κάποιες διευκρινήσεις ίσως και να 

κάνουμε και κάποιες προτάσεις. Βάσει όλων αυτών που ακούστηκαν τα οποία είχαν 

πάρα πολύ ενδιαφέρον και αν θέλετε πέρα από τον αποφασιστικό χαρακτήρα που 

έχουν οι επιτροπές παρακολούθησης σε μια σειρά από ζητήματα ενεργοποίησης 

των νέων προγραμμάτων για εμάς έχει πολύ μεγάλη σημασία και όλη αυτή η 

συζήτηση η οποία γίνεται με τα μέλη της επιτροπής και την ανταλλαγή απόψεων 

και προβληματισμών που ακολουθεί. 

 Μπαίνω απευθείας στα ζητήματα τα οποία τέθηκαν. Πρώτα από όλα να πω ότι 

συμφωνώ απολύτως με κάποια θέματα που τέθηκαν από την κυρία Ζορμπαλά. Για 

παράδειγμα, σε σχέση με την λογική του ΕΣΠΑ, για παράδειγμα σε σχέση με τα 

μικρά και τα μεσαία έργα στα οποία εκεί πρέπει να είναι η μεγαλύτερη στόχευση, 

ειδικά στα περιφερειακά προγράμματα. Να φύγουμε από μια λογική έργων 

μεγάλων φαραωνικών τα οποία μπορεί να δημιουργούν ένα επικοινωνιακό, αν 

θέλετε, αντίκτυπο αλλά επί της ουσίας δεν έχουν, δεν δημιουργούν το οικονομικό-

κοινωνικό αποτύπωμα που θέλουμε να προκύπτει μέσα από τα προγράμματα. Άρα 

συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση. Επίσης συμφωνώ και στο ζήτημα των 

καθυστερήσεων το οποίο είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικό και μάλιστα εγώ θα 

του έβαζα και μια δεύτερη πτυχή αν θέλετε. Πέρα από την προφανή, την 

αναπτυξιακή, το ζήτημα της αντιμετώπισης των καθυστερήσεων έχει να κάνει και με 

έναν δημοσιονομικό εξορθολογισμό μέσα από την αντιμετώπιση αυτού του 

προβλήματος. Τώρα τέθηκε επίσης το ζήτημα της πάταξης της διαφθοράς, της 

απάτης. Επίσης συμφωνούμε ότι αυτό είναι ήδη ένα εθνικό σχέδιο, έχει ζητηθεί σε 

κεντρικό επίπεδο και με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ευρωπαϊκής επιτροπής, θα 

πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να διαχέεται προς τις περιφέρειες.  Έτσι να γίνουν 

κοινωνοί, να ενταχθούν και αυτές σε αυτό. Θα προσπαθήσω κωδικοποιημένα να 

τοποθετηθώ για να μην φάμε πάρα πολύ χρόνο. Στο θέμα των βρεφονηπιακών 

σταθμών, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, συμφωνούμε και εμείς. Πρέπει να 

προτείνουμε στην επιτροπή να εγκρίνει την συνολική κατανομή για το σύνολο της 

περιόδου και θα προσέθετα και για τα δύο πρώτα έτη, για το 2015-2016, έτσι; Αυτό 

στο οποίο θα διαφωνήσω από αυτά τα οποία τέθηκαν από την επιτροπή είναι το 
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ζήτημα της εξειδίκευσης. Θεωρούμε ότι η δουλειά η οποία έχει γίνει ήδη από την 

Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος είναι πάρα πολύ σημαντική στο 

ζήτημα της εξειδίκευσης. Έχει φτάσει σε ένα ποσοστό το οποίο είναι περισσότερο 

από ικανοποιητικό θα έλεγα, νομίζω και για λόγους πρακτικούς αλλά και για λόγους 

πολιτικούς, αν θέλετε, και για λόγους οικονομικούς. Αυτή την στιγμή δεδομένης της 

ρευστότητας που υπάρχει στην ελληνική οικονομία αλλά και της δυναμικής η οποία 

ευελπιστούμε να αναπτυχθεί το επόμενο διάστημα και της μεταβλητότητας αν 

θέλετε λίγο των αναγκών που υπάρχουν αυτή την περίοδο, νομίζω ότι πολιτικά, και 

αναπτυξιακά αν θέλετε, δεν θα ήταν σκόπιμο να προχωρήσουμε σε περαιτέρω 

εξειδίκευση το αμέσως προσεχές διάστημα. Βεβαίως το ζήτημα των κριτηρίων είναι 

ένα άλλο θέμα. Εκεί να δούμε ίσως και σε επόμενη επιτροπή παρακολούθησης 

κατά πόσο τα κριτήρια θα πρέπει να εξειδικευτούν περαιτέρω αλλά το να μπει 

χρονικός περιορισμός στην ολοκλήρωση της εξειδίκευσης τους αμέσως επόμενους 

μήνες νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφύγουμε και αυτή είναι η δική 

μου εισήγηση.  

Ε, τώρα σε μια σειρά από άλλα ζητήματα τα οποία τέθηκαν από τους ομιλητές. 

Πρώτα από όλα από τον εκπρόσωπο  του ΤΕΕ τέθηκε το ζήτημα της Τράπεζας 

Αττικής, το οποίο απασχολεί και μένα προσωπικά, και οι δικές μου ασφαλιστικές 

εισφορές εκεί μέσω ΤΣΜΕΔΕ. Ε, εντάξει εκεί καταλήγω τέλοσπαντων τελικά. Για τη 

Τράπεζα Αττικής να σας πω κάτι, για όλους τους πιστωτικούς οργανισμούς που δεν 

ανήκουν σε αυτό που λέμε τέσσερις συστημικές τράπεζες. Το έχουμε πει εδώ και 

πάρα πολύ καιρό πρέπει να βρούμε τον ειδικό ρόλο τον οποίο θέλουμε να παίξουν 

στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η εξαγγελία της Αναπτυξιακής Επενδυτικής 

Τράπεζας, αυτή ακριβώς την λογική έρχεται να υπηρετήσει. Θα πρέπει να δούμε 

λοιπόν φορείς όπως η Αττική Τράπεζα, πως μπορούν να παίξουν ένα ρόλο πιο 

στοχευμένο στο συνολικό χρηματοπιστωτικό κύκλο, έτσι; Αυτό ήδη, από όσο 

γνωρίζω, χωρίς να έχω εμπλακεί προσωπικά άρα δεν έχω πλήρη εικόνα, έχει 

προχωρήσει αρκετά και μέσω του νέου εκπροσώπου του ελληνικού δημοσίου, 

όπως ορίζει ο νόμος, στο διοικητικό συμβούλιο γίνεται αυτή η προσπάθεια και με 

την διοίκηση και το αρμόδιο υπουργείο. Ελπίζουμε το επόμενο διάστημα θα έχουμε 

κάτι πιο απτό να πούμε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Πάντως η λογική είναι ότι 
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πρέπει όλοι οι χρηματοπιστωτικοί φορείς, υπάρχοντες και νέοι που θα 

δημιουργηθούν  να έχουν μια στοχεύμενη παρουσία μέσα στην παραγωγική 

διαδικασία και να εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες. Άρα και η Τράπεζα Αττικής 

θα πρέπει να μπει και σε μια τέτοια λογική. Η παρουσία του ΤΣΜΕΔΕ ως βασικού 

μετόχου δείχνει και την κατεύθυνση την οποία θα πρέπει να κινηθεί η τράπεζα το 

επόμενο διάστημα. 

Ειπώθηκε για το ΠΔΕ προφανώς είναι σαφές.  Εμείς έχουμε αυτή την στιγμή μια 

αναλογία ΠΔΕ ως προς τους πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία η οποία είναι αν 

θέλετε είναι τραγική, ουσιαστικά είναι λίγο πάνω από το 10% είναι οκτακόσια, είναι 

γύρω στα 6.800 περίπου για φέτος. Πολιτική της κυβέρνησης και αυτό κατά την 

γνώμη μας συνιστά και εν μέρει βασικό συστατικό της αναπτυξιακής πολιτικής, θα 

πρέπει να είναι η ενίσχυση του ΠΔΕ, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Άρα θα πρέπει το 

επόμενο διάστημα να δούμε πως θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε το ΠΔΕ για να 

μπορέσουν και οι περιφέρειες να έχουν περισσότερους πόρους στην διάθεση τους 

για να πραγματοποιήσουν και μέρος του προγράμματος τους μέσα από εθνικούς 

πόρους και όχι μόνο μέσα από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, τα οποία 

βεβαίως και σωστά έχουν τους δικούς τους κανόνες και διέπονται από 

συγκεκριμένους κανονισμούς. Άκουσα μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση σχετικά με 

την διεύρυνση ρόλων-εργαλείων όπως το ΟΠΣ το οποίο θα πρέπει να το 

διερευνήσουμε και πως θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περαιτέρω. Το ζήτημα της 

υλοποίησης το οποίο τέθηκε επίσης είναι πάρα πολύ σύνθετο. Ειπώθηκαν και δύο 

συγκεκριμένα παραδείγματα. Εμένα θα μου επιτρέψετε να πω ότι γνωρίζω τα 

προβλήματα τα οποία έχουν αντιμετωπιστεί και ο κύριος Περιφερειάρχης 

αναφέρθηκε. Εγώ εν μέρει συμφωνώ και με την τοποθέτηση της εκπροσώπου του 

Υπουργείου Πολιτισμού, πολλές φορές βρίσκουμε και μια εύκολη λύση και έναν 

αποδιοπομπαίο τράγο για να κρύψουμε κάτω από το χαλί άλλα πιο δομικά αν 

θέλετε προβλήματα στην λειτουργία του συστήματος.  

Αυτό να πω μόνο τώρα. Θέσατε το θέμα της παράτασης του ΕΣΠΑ το οποίο 

προφανώς είναι πολύ μεγάλο θέμα, απασχολεί τους πάντες. Δεν μπορώ αυτή την 

στιγμή να πω πάρα πολλά πάνω στο θέμα, έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις. Την 

προηγούμενη βδομάδα μάλιστα στην Ρίγα, στην Λετονία, είχαμε μια συνάντηση και 
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με άλλες χώρες οι οποίες έχουν εκφράσει επίσημα ή ανεπίσημα την πρόθεση τους 

να ζητήσουν παράταση των προγραμμάτων. Εμείς αναγνωρίζοντας την ανάγκη 

υλοποίησης αυτού του αιτήματος, εμείς θα επιμείνουμε σε όλα τα επίπεδα. Θα 

συνεχίσουμε παρότι η επιτροπή αυτή την στιγμή έχει αρνητική στάση απέναντι σε 

αυτό το αίτημα, θα το θέτουμε και ευελπιστούμε ότι στο τέλος θα το επιτύχουμε. Σε 

κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι σαφές και προς όλους τους εμπλεκόμενους, ότι 

εφόσον αυτή την στιγμή δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό δεν υπάρχει κάποια σχετική 

απόφαση. Θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι στον βαθμό που αναλογεί στον 

καθένα μας και στο πεδίο λειτουργίας μας θα πρέπει να επιταχύνουμε τις 

διαδικασίες μας και όχι μερικές φορές ξέρετε αυτό αφορά όλους μας να 

επαναπαυόμαστε ίσως ότι μπορεί ενδεχομένως να υπάρξει μια παράταση, άρα δεν 

έχει τόση μεγάλη σημασία η επιτάχυνση των προγραμμάτων. Τα προγράμματα του 

’07-’13 πρέπει να κλείσουν, έχουμε πολλά προβλήματα υπάρχει όμως το τελευταίο 

διάστημα, θεωρούμε, μια πρόοδος. Θα πρέπει αυτή η πρόοδος να επιταχυνθεί για 

να κλείσουν ομαλά τα προγράμματα αλλιώς θα έχουμε προβλήματα τόσο με την 

επιβάρυνση του εθνικού ΠΔΕ το 2016 αλλά όπως βλέπουμε και με τα 

μεταφερόμενα έργα προς τη νέα προγραμματική περίοδο. 

Τέθηκε το ζήτημα της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο τίθεται 

από τους πάντες και δικαίως. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά, θα επαναλάβω το 

γνωστό κλισέ ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής 

οικονομίας. Είναι κλισέ αλλά μερικές φορές τα κλισέ αποτυπώνουν την 

πραγματικότητα, αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό αφορά τους πάντες. Άρα και 

στις συζητήσεις που έχουμε κάνει εμείς και με την επιτροπή και για τα 

χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας περιόδου ’14-’20 έχουμε βάλει ακριβώς το ζήτημα 

ότι τα εργαλεία αυτά σε ότι αφορά την Ελλάδα θα πρέπει να απαντάνε στις 

πιεστικές ανάγκες, στις ιδιαιτερότητες αν θέλετε της ελληνικής οικονομίας σε αυτή 

την οικονομική συγκυρία. Δεν μπορούν να είναι εργαλεία οριζόντια, μπορεί άλλες 

χώρες να έχουν άλλες ανάγκες, μπορεί να έχουν άλλες στοχεύσεις. Οι ανάγκες της 

ελληνικής οικονομίας και δη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πολύ 

συγκεκριμένες και πρέπει να απαντάνε σε αυτές. Επειδή όμως δεν μπορούμε να 

περιοριστούμε μόνο σ’ αυτό, το τελευταίο διάστημα έχει γίνει μια πολύ μεγάλη 
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προσπάθεια για να διερευνηθούν και άλλες δυνατότητες ενίσχυσης των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πέρα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία και πέρα από 

το ΕΣΠΑ. Θα αναφέρω τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα: 

1. Τις επαφές που έχουμε κάνει ως Υπουργείο Οικονομίας, ο Υπουργός κύριος 

Σταθάκης και εγώ με την EIΒ, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την 

διερεύνηση δυνατότητας χορήγησης δανεισμού στοχευσμένου σε μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις  

2. Αντίστοιχες επαφές έγιναν μόλις χθες και προχθές στο Λονδίνο από την 

ηγεσία του Υπουργείου με την EΒRD, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και 

Ανάπτυξης  

3. Επίσης όταν είχαμε, όταν φιλοξενήσαμε στην Αθήνα τον αντιπρόεδρο τον 

κύριο Katainen ο οποίος μας παρουσίασε το πακέτο Γιούνκερ, έγινε μια πολύ 

ενδιαφέρουσα συζήτηση για το πώς σε ότι αφορά την Ελλάδα ειδικά. Βεβαίως θα 

πρέπει να πούμε ότι στο πακέτο Γιούνκερ έτσι και αλλιώς προβλέπεται ότι η 

ενίσχυση των μικρομεσαίων είναι μία από τις βασικές στοχεύσεις του αναπτυξιακού 

αυτού εργαλείου. Εμείς επισημάναμε και έγινε κατανοητό, νομίζω ότι από κοινού με 

την επιτροπή σε αυτό το θέμα μπορούμε να προχωρήσουμε. Ότι η βασική 

στόχευση για μας θα είναι ότι μέσω του πακέτου Γιούνκερ να δούμε πως μπορούμε 

να διερευνήσουμε την δυνατότητα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Αυτά είναι μόνο τρία παραδείγματα, εκτός ΕΣΠΑ ποιες άλλες κινήσεις έχουν γίνει. 

Βεβαίως πέρα από το ζήτημα της Αναπτυξιακής Επενδυτικής Τράπεζας το οποίο 

ήδη ανέφερα. 

Έχει τεθεί το θέμα του πρωτογενούς τομέα. Προφανώς για μια περιοχή όπως η 

Δυτική Ελλάδα όπως και για πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας είναι κυρίαρχο 

ζήτημα και συνδέεται και με τις μικρομεσαίες που λέγαμε πριν. Πάρα πολλές 

μικρομεσαίες ουσιαστικά αποτελούν επιχειρήσεις μεταποίησης προϊόντων του 

αγροτικού τομέα. Υπάρχει λοιπόν το ζήτημα της σύνδεσης παραγωγής και 

επιχειρηματικότητας αν θέλετε. Το συζητάγαμε και με κάποιους απέξω, εσείς; Μαζί 

νομίζω το συζητάγαμε. Ούτε ο παραγωγός μπορεί να γίνει απευθείας 
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επιχειρηματίας, ούτε ο επιχειρηματίας περιμένουμε να γίνει αγρότης, έτσι; Άρα 

πρέπει να δούμε πως αυτοί οι δύο οι οποίοι προέρχονται μερικές φορές από 

διαφορετικούς κόσμους θα έρθουν κοντά. Εμείς σε αυτή την λογική θέλουμε να 

ενισχύσουμε την συνέργεια μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων, δηλαδή υπουργείων , 

των διαφορετικών ταμείων, των φορέων σε αυτό το σημείο. Και νομίζουμε ότι για να 

γίνουμε και λίγο πιο συγκεκριμένοι ότι η αξιοποίηση της RIS ειδικά της έξυπνης 

εξειδίκευσης μπορεί να βοηθήσει σημαντικά. Άρα, το έχουμε συζητήσει και με τον 

κύριο Περιφερειάρχη, νομίζω ότι ειδικά για τις για περιφέρειες όπως η Δυτική 

Ελλάδα η στόχευση της RIS θα πρέπει να είναι σε αυτή την κατεύθυνση. 

Τέθηκε το θέμα του ΕΦΕΠΑΕ. Πράγματι ο ΕΦΕΠΑΕ έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο 

και στην τρέχουσα ακόμα προγραμματική περίοδο ως ενδιάμεσος φορέας 

διαχείρισης. Θα συνεχίσει να παίζει στην επόμενη, απλώς νομίζουμε ότι είναι και 

προς όφελος των περιφερειών μέσα από μια διαγωνιστική διαδικασία να 

διερευνήσουν και άλλες ενδεχομένως δυνατότητες εφόσον κρίνουν αυτές ότι 

χρειάζονται. Εάν καλύπτονται από τον ΕΦΕΠΑΕ μια χαρά, αν θεωρούν ότι πρέπει 

να καταφύγουν σε άλλα αντίστοιχα σχήματα θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα αυτή η 

ευελιξία.  

Τέθηκε ακόμα το θέμα των κρατικών ενισχύσεων. Είναι μια διαδικασία η οποία για 

τις περιφέρειες βρίσκεται ακόμα στην αρχή. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία 

το έχουμε πει και με τους περιφερειάρχες για συνεργασία για την καλύτερη 

εφαρμογή του βέλτιστου σχήματος για τις κρατικές ενισχύσεις για να δούμε και ποια 

πρέπει να είναι η αναλογία μεταξύ grants, επιδοτήσεων και χρηματοδοτικών 

εργαλείων, να το δούμε και από κοινού.   

Αυτά είναι τα θέματα όπως τα βλέπω εγώ. Κλείνοντας, εγώ θέλω μόνο να 

επαναλάβω αυτό που είπα και στην αρχή το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό. 

Αυτή την στιγμή στην συγκυρία που βρισκόμαστε δεν έχουμε την πολυτέλεια ούτε 

να σπαταλάμε δυνάμεις δεξιά και αριστερά, πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να 

αγωνιστούμε από κοινού να ολοκληρωθούν τα τρέχοντα προγράμματα, τα οποία 

ακόμα έχουν πολύ δρόμο, παρότι πιεζόμαστε χρονικά. Αλλά σε αυτό τον χρόνο 

που διαθέτουμε μέχρι την ολοκλήρωση των προγραμμάτων πρέπει να εργαστούμε 
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πάρα πολύ σκληρά για να κλείσουν με τον πιο ομαλό και τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο και να εκκινήσουμε τα νέα προγράμματα της περιόδου ’14-’20 με έναν τρόπο 

που αν θέλετε δεδομένης της συγκυρίας και της κατάστασης της ελληνικής 

οικονομίας θα ξεφεύγει από μία λογική εγώ θα έλεγα business as usual. Θέλουμε 

προγράμματα και δράσεις στοχευμένες οι οποίες θα απαντάνε σε πραγματικές 

ανάγκες και οι οποίες θα αντιμετωπίζουν το ζήτημα, θα αποτελούν μάλλον μοχλό 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας πάρα πολύ σημαντικό για την επόμενη 

περίοδο. Δεν θέλουμε απλώς να υλοποιήσουμε προγράμματα απλώς για να 

υλοποιήσουμε προγράμματα. Θέλουμε προγράμματα τα οποία θα δημιουργήσουν 

πολλαπλασιαστικά οφέλη στην οικονομία και στην κοινωνία. Άρα ας εργαστούμε 

όλοι μαζί από κοινού σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ : Πλησιάζουμε προς το τέλος. Από όλο τον διάλογο 

θέλω να σταθώ σε τέσσερα σημεία που είναι, νομίζω, πολύ κρίσιμα. 

Η κυρία Ζορμπαλά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως από την αρμόδια 

Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής έθεσε πολύ κρίσιμα θέματα. Και νομίζω ότι είναι 

θέματα που πρέπει να τα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας για να μπορούμε να 

έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και αν οι κανόνες μπουν από την αρχή 

της έναρξης του προγράμματος με την αντίστοιχη αξιολόγηση είναι η καλύτερη 

δυνατή διασφάλιση για να μπορέσουμε να πετύχουμε και αυτό που είπε ο κύριος 

Σολομωνίδης το ένα ευρώ. Το ένα ευρώ, αγαπητοί φίλοι, ήταν κανόνας για την 

περιφέρεια. Αν δεν μπορείς να διασφαλίσεις το ένα ευρώ δεν μπορείς να 

διασφαλίσεις το σύνολο. Αν μπορείς να διασφαλίσεις το ένα ευρώ θα σεβαστείς το 

σύνολο. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε με κανόνες διαφάνειας παντού, 

κριτήρια σε όλα τα στάδια διαχείρισης του προγράμματος. 

Ένα δεύτερο μεγάλο ζήτημα που συμφωνώ απόλυτα, αφορά τα απορρίμματα. 

Πρέπει επιτέλους να δώσουμε οριστική λύση, οριστική λύση στο πρόβλημα. Δεν 

μπορεί να έχουμε πολιτικές για την ποιότητα ζωής, δεν μπορεί να έχουμε πολιτικές 

για την ανάπτυξη με συγκριτικό πλεονέκτημα το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά 

αποθέματα και δεν μπορούμε να λύσουμε τα απορρίμματα. 
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Ένα τρίτο μεγάλο θέμα που το θεωρώ πολύ κρίσιμο είναι η αποτελεσματικότητα. 

Είπε η κυρία Ζορμπαλά είναι γενικώς προβληματική στην χώρα μας. Μπορεί να 

μας πονάει αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Κ’ αυτό αφορά τους πάντες. Αφορά 

υπουργεία, αφορά αυτοδιοίκηση, αφορά όλους τους φορείς διαχείρισης έργων και 

επιλέξιμους φορείς, τους πάντες. Γιατί αν δεν πετύχουμε στην αποτελεσματικότητα 

δεν θα φτάσει  ποτέ αυτό που λέμε όλοι μας στον πολίτη, στο χρήστη. Το έργο δεν 

είναι για να το κάνεις για τον εργολάβο, δεν είναι να το κάνεις για τον φορέα. Το 

έργο είναι για να φτάσει στον πολίτη και αυτό πρέπει να είναι η αρχή μας. Αν εμείς 

τα κάνουμε μόνο για τις δομές δεν έχει κανένα νόημα.  

Υπάρχει και ένα κρίσιμο ζήτημα σε ότι αφορά την ικανότητα των δικαιούχων, είναι 

πολύ κρίσιμο θέμα. Την προηγούμενη φορά επάρκεια πήραν σχεδόν οι πάντες, μια 

εύκολη διαδικασία. Όμως, η αδυναμία στην υλοποίηση φάνηκε και αυτή είναι μια 

πραγματικότητα. Νομίζω ότι το νέο μοντέλο γίνεται πιο αυστηρό, είναι λίγο πιο 

ευέλικτο, θέλετε λίγο πιο αυστηρό πρέπει να το κάνουμε πιο αποτελεσματικό. Είναι 

σαφές σε ότι αφορά τον χρονικό περιορισμό για την εξειδίκευση με καλύπτει 

απόλυτα η θέση του γενικού γραμματέα, το είπα και πριν στην παρατήρηση μου.  

Είναι πολύ δύσκολο να δεσμεύσεις με απόλυτο τρόπο ένα πρόγραμμα όταν ξέρεις 

τις αδυναμίες που έχεις να διαχειριστείς μπροστά σου. Παρόλα αυτά εμείς θα 

λάβουμε σοβαρά υπόψη την παρατήρηση και την σύσταση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Είναι οι εταίροι μας, δεν είμαστε μόνοι μας. Άρα και θα ακούμε και θα 

προβληματιζόμαστε, αλλά και εσείς θα ακούτε και εμάς, τις δυσκολίες που έχουμε. 

Και νομίζω αν κρατήσουμε αυτή την αρχή θα πάμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

προς το μέλλον. 

Δύο ζητήματα ακόμα, το ένα το έθεσε ο κύριος Λογοθέτης το οποίο όμως είναι 

πάρα πολύ κρίσιμο. Ο αγώνας που έγινε για να εξυγιανθούν τα προγράμματα και 

να μπορέσουμε να πάμε στην νέα προγραμματική περίοδο τον προσπερνάμε με 

πολύ μεγάλη ευκολία οι πάντες. Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Πιστέψτε με, 

πολύ δύσκολος αγώνας. Και βεβαίως ήθελε κόπο, χρόνο και να δούμε τι ήταν 

θετικό που έβγαινε από αυτό. Θυμάμαι όταν πήγαμε στην Περιφέρεια ως αιρετή 

αυτοδιοίκηση ήταν 1/1/2011, πήραμε το ΕΣΠΑ αν δεν κάνω λάθος 30 Ιουνίου του 

’11. Ξέρετε ποια ήταν η ετοιμότητα τότε; Ελάχιστα έργα όταν λέμε ελάχιστα και σε 
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κάποιους άξονες ούτε ένα έργο. Σήμερα πάμε στην νέα προγραμματική περίοδο με 

καλύτερο οπλοστάσιο. Το ένα έχει να κάνει με τα έργα τα εμπροσθοβαρή που είναι 

πολύ έτοιμα και μπορούν να περάσουν άμεσα. Έχει να κάνει με τα phase και 

ταυτόχρονα έχει με την δυνατότητα της παράλληλης, αυτός ήταν ο σχεδιασμός μην 

κοιτάτε που καθυστερήσαμε τώρα και είμαστε έξι μήνες πριν. Υπάρχει μια 

προετοιμασία από πριν. Άρα λοιπόν μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε έστω ένα 

εξάμηνο την παράλληλη χρηματοδότηση της χώρας. Παράλληλα ήταν μια πολιτική 

επιλογή. Όταν το θέσαμε, γιατί το θέσαμε και εμείς, είχε την πολιτική της σημασία 

αλλά και την οικονομική σημασία για να μπορέσει να στηριχτεί η χώρα και η 

πραγματική οικονομία σε μία περίοδο που δεν υπάρχει πρόγραμμα δημοσίων 

επενδύσεων επί της ουσίας. Δηλαδή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 

εξαντλείται για να βρούμε μόνο το κρίσιμο νούμερο να συμμετέχουμε στην 

απορρόφηση των χρημάτων, για να πληρώσουμε τις δαπάνες και να ξαναγυρίσει. 

Δεν μπορεί δηλαδή με το 1/10 του διαχειρίσιμου που είναι το πρόγραμμα δημοσίων 

επενδύσεων σοβαρά να πεις ότι αντιμετωπίζονται τα προβλήματα. Άρα ήταν πολύ 

εύστοχη τότε η προετοιμασία πάνω στα τρία ζητήματα. Δουλέψαμε πολύ 

βασανιστικά, δεν ήταν εύκολο να κουμπώσουν τα προγράμματα.  

Και πρέπει να πω και δύο στοιχεία ακόμα τα οποία είναι κρίσιμα. Το άφησα για να 

μην φανεί ότι υπάρχει πολιτική εκμετάλλευση. Τα προγράμματα μας είναι 

πολυταμειακά- πολυτομεακά, μια πολιτική διεκδίκηση και κατάκτηση. Πολύ μεγάλη 

κατάκτηση. Όμως αυτό συμπαρασύρει ότι πρέπει να κουμπώσουμε και με τις 

δεσμεύσεις που έχουν τα υπουργεία, γιατί στην χώρα υπάρχει συνέχεια, τα 

προγράμματα έχουν συνέχεια. Είναι πολύ δύσκολο και ήταν πολύ δύσκολο να 

δέσεις αυτή την μετάβαση προς τα κάτω. Ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα 

διαχειριστεί ένα σοβαρό ποσό, δεν είναι υπερβολικό για τις ανάγκες της χώρας. Δεν 

είναι υπερβολικό. Να το ξέρουμε γιατί ότι έχει ο καθένας στο μυαλό του σήμερα, μια 

λέξη θα ξέρει η κοινωνία, ΕΣΠΑ. Μπορώ να το βάλω στο ΕΣΠΑ λέει; Λες και είναι, 

έτσι. Αυτό είναι μια κρίση του ίδιου του συστήματος. Άρα οι πάντες περιμένουν και 

τα πουλιά που πετάνε το ΕΣΠΑ, ενώ εμείς ξέρουμε και πρέπει να ξέρουμε όταν 

είμαστε μέλη ενός τόσο σοβαρού οργάνου, της επιτροπής παρακολούθησης, ποιες 
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είναι οι αντοχές του. Μέχρι που μπορεί να πάει. Άρα υπάρχουν εδώ δύο κρίσιμα 

θέματα: 

1. Το ένα είναι να υπάρχει η καλύτερη δυνατή μεγιστοποίηση μέσα από την 

υπεραξία της διαχείρισης για να μείνει στον τόπο, 

2. Και το δεύτερο είναι οι στοχευμένες παρεμβάσεις. Δεν χωράνε τα πάντα. 

Χρειάζεται στοχευμένα για να μπορούμε να έχουμε πολλαπλασιαστικά οφέλη.Εδώ 

είναι το κρίσιμο σημείο δηλαδή με πόρους πιο λίγους να πετύχεις το μεγαλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα.  

Νομίζω ότι σε αυτά τα θέματα είναι στραμμένο και το πρόγραμμα. Έχει γίνει μια 

πάρα πολύ καλή δουλειά. Εγώ θέλω, κύριε Γενικέ, ταυτόχρονα με τις μεγάλες μου 

ευχαριστίες που ήσασταν σήμερα εδώ και όχι μόνο ήρθατε για ένα χαιρετισμό και 

να φύγετε. Έχετε μείνει καρτερικά σε όλη την συζήτηση. Εγώ κρατώ την αξία αυτού 

που κάνατε και νομίζω πρέπει να το κρατήσουμε. Γιατί πολλοί είναι μόνο για την 

κάμερα, την κάμερα και το παραθυράκι. Καλό και αυτό αλλά το άλλο δείχνει 

σεβασμό και πλήρη κατανόηση. Και εγώ το εκτιμώ, το καταγράφω και νομίζω ότι 

εκφράζω το σύνολο των συμμετεχόντων στην αίθουσα.  

Το δεύτερο που θέλω να θέσω: πρέπει να πάρουμε παράταση. Αγαπητοί φίλοι από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση βάλτε πλάτη, βάλτε πλάτη. Δεν μπορούν, θα τα μιλήσω πιο 

ελεύθερα όπως τα νιώθω δυτικά και όντας ορεσίβιος. Δεν μπορεί να κλείσει το 

πρόγραμμα ΕΣΠΑ τέλος του χρόνου. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην ροή 

χρηματοδότησης, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Άρα λοιπόν θα πρέπει και οι δύο 

πλευρές να το κρατήσουμε. Προσδιορίστηκα από πριν σε σχέση με τον 

προσανατολισμό που πρέπει να έχουμε, τον ευρωπαϊκό, θέλω εδώ να βοηθήσετε. 

Δεν μπορεί να κλείσει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ τέλος του χρόνου. Εγώ σε όποιο βήμα 

ευρωπαϊκό συμμετέχω θα το θέσω. Η πρώτη ευκαιρία που το έθεσα ήταν στην 

κυρία Κρέτσου, στην Υπουργό Περιφερειακής Πολιτικής που την είχαμε 

φιλοξενούμενη και καλεσμένη στην Περιφέρεια μας. Το πρώτο θέμα που έθεσα 

είναι αυτό. Το δεύτερο για να γίνει αυτό επειδή ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή ‘Ενωση 

γενικά θέλει περισσότερους συμμάχους. Θα συνεργαστώ και με τον κύριο Χαρίτση. 

Στην Επιτροπή Περιφερειών που συμμετέχω από πλευράς αυτοδιοίκησης θα το 
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θέσω. Στη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής- Ιονίου που συμμετέχω και έχω, έχει η 

χώρα μας την τιμή να έχει και την προεδρία με τον υποφαινόμενο για τα δυόμιση 

χρόνια, θα το θέσω και σε όλα τα βήματα και δημόσια και δια λόγου που θα έχω 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν θέλουμε πραγματικά να δώσουμε ένα χέρι βοηθείας 

και νομίζω η δημοκρατία και η αλληλεγγύη το πρώτο που κάνει είναι να δώσει χέρι 

βοηθείας. Εμείς θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να μπορέσουμε να τα 

κλείσουμε, το κάνουμε. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα καθυστέρησης στη 

ροή χρηματοδότησης το οποίο επηρεάζει και την επιχειρηματικότητα. Οι 

περισσότερες επιχειρήσεις δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν τα έργα, πλέον είναι 

οριακά και το ξέρουμε όλοι μας.  

Τελειώνω, αγαπητοί φίλοι, πριν η κυρία Σταθοπούλου διαβάσει τα συμπεράσματα. 

Θα αξιοποιήσουμε κύριε Γιανναδάκη και την πρόταση σας, προβλέπεται μέσα από 

τον κανονισμό λειτουργίας. Θέλω όμως μία παράκληση: εγώ θα κάνω τις 

υποεπιτροπές. Θέλω να συμμετέχουμε, να μην γίνει για τους τύπους. Το βάζω, 

αγαπητέ Θανάση ευθύς εξαρχής. Αν είναι να μην συμμετέχουμε, πέστε μου να μην 

κάνω και τον κόπο. Αν θέλουμε να συμμετέχουμε πραγματικά δημιουργικά χωρίς 

να έχει ο καθένας στο μυαλό του ότι θα καπελώσει τους άλλους αλλά για μια 

καλύτερη εξειδίκευση και προσέγγιση και να έρθει υποβοηθητικά προς την  

επιτροπή, αυτή είναι μια ανοιχτή πρόκληση για μας. Θα δούμε τον χρόνο που θα 

κάνουμε την επόμενη προγραμματική περίοδο. Νομίζω ότι εγκαινιάζουμε με μια 

πολύ καλή πρακτική το νέο ξεκίνημα μας. Είμαστε εταίροι όλοι σε αυτή την 

προσπάθεια. Δεν χωράει συνδικαλισμός εδώ. Τα μέλη έχουν ευθύνη. Στην 

διαβούλευση χωράει ο συνδικαλισμός και η διαβούλευση είναι μια ανοιχτή, 

δημοκρατική διαδικασία προς τα έξω, την οποία οφείλουμε να την κάνουμε και την 

έχουμε κάνει, γιατί έχει γίνει μία δουλειά πάνω από δύο χρόνια η προετοιμασία. 

Εγώ θέλω να συγχαρώ τη Διαχειριστική Αρχή. Θέλω να τους ευχαριστήσω. Έχουν 

κοπιάσει πάρα πολύ. Θέλω να τους ευχαριστήσω πραγματικά, είναι άμεσοι 

συνεργάτες μου. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά σε πολύ δύσκολη συγκυρία, 

αγαπητοί φίλοι. Η μισή Ελλάδα τα έχει παρατήσει και αυτοί έχουν δουλέψει νύχτα 

και δεν το καταλαβαίνει κανένας και με πόνο και με μέτρο στην διαχείριση. Άρα 

λοιπόν εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω, να τους πω ότι θα είμαι δίπλα τους όπως 
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ήμουν και σε όλη την διάρκεια. Θέλω να ευχαριστήσω όμως και τους φίλους μας 

από την Αθήνα και τον κύριο Λογοθέτη και τον κύριο Καρμή. Μας έχουν βοηθήσει 

πάρα πολύ και μέσω αυτών και τα άλλα στελέχη σας που έχετε. Γιατί υπάρχει 

πολλές φορές μια κουραστική και κοπιώδης αλληλοεπαφή. Δεν τα έχουμε κάνει όλα 

μόνοι μας. Θέλω να μας κατανοήσετε αν κάπου έχουμε και εμείς τις δικές μας 

αδυναμίες δεν έχουμε πρόθεση σε τίποτα. Θέλουμε το καλύτερο να κάνουμε και 

θέλουμε την βοήθεια όλων για το καλύτερο. Ούτε ξέρουμε τα πάντα ούτε θα το 

πούμε ποτέ αυτό. Εμείς θέλουμε να είναι μια επιτροπή παρακολούθησης η οποία 

θα είναι δημοκρατική, πλουραλιστική και θα κοιτάει ένα πράγμα: το δημόσιο 

συμφέρον. Τίποτε άλλο. Μόνο το δημόσιο συμφέρον. Αν ερχόμαστε με αυτό το 

πνεύμα και όχι πως θα στηρίξει ο καθένας το δικό του χώρο που εκπροσωπεί, είτε 

είναι του σκληρού πυρήνα του κράτους, που πολλές φορές και το κράτος είναι 

ανίκητο, είτε είναι των παραγωγικών τάξεων. Νομίζω αν έχουμε κανόνες θα 

πετύχουμε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την συμμετοχή σας. Νομίζω 

ότι η αρχαία Ολυμπία μας δίνει αυτό το μήνυμα να νιώθουμε σε αυτή την γη με 

άλλες αξίες. Τις έχει, δεν ήρθαμε τυχαία εδώ, το είπα. Γενικέ, η Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδος θα είναι πάντα ένας βασικός σας συνεργάτης με τις συμφωνίες της, τις 

διαφωνίες της, τις διαφορετικές προσεγγίσεις της, αλλά θα είναι ένας  συνεργάτης 

για να μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα. Λοιπόν να σας ευχαριστήσω, καλή 

δύναμη και να δώσουμε τον λόγο στην κυρία Σταθοπούλου.  

 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Περιφερειάρχη για τα καλά 

σας λόγια. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης θα είναι πάντα στην διάθεση σας και 

στην διάθεση των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης αλλά και των 

Υπουργείων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζω να ανταποκριθούμε όσο 

καλύτερα μπορούμε στα συνεχώς αυξανόμενα θέματα που τίθενται στο τραπέζι και 

πρέπει να ανταποκριθούμε θετικά. Θα παρακαλούσα για την υπομονή σας, ξέρω 

ότι είναι πάρα πολύ αργά, αλλά δυστυχώς πρέπει να διαβάσουμε τις αποφάσεις και 

τα συμπεράσματα της σημερινής μας πρώτης Επιτροπής Παρακολούθησης έτσι 

ώστε αμέσως μετά να τα ψηφίσετε και να κλείσουμε με ένα πολύ ελαφρύ γεύμα για 
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να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στις βάσεις μας, γιατί είστε και οι περισσότεροι 

από μακριά και έχετε ένα ταξίδι μπροστά σας. 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις-συμπεράσματα λοιπόν. 

Σύγκληση της Επιτροπής Παρακολούθησης – Ημερήσια Διάταξη  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ. αριθ. 1402/18-3-

2015 (ΦΕΚ 597/τ.Β/15-4-2015) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 

συνήλθε στη 1η συνεδρίαση, στην Αρχαία Ολυμπία, στις 18 Ιούνιου 2015, με την 

υπ. αριθ. 2958/9-6-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας 2014-2020, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με τα ακόλουθα θέματα της 

Ημερήσιας Διάταξης, αυτά δεν τα διαβάζω τώρα πια τα γνωρίζουμε πολύ καλά 

όλοι. 

Στη 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, παρέστησαν  30 μέλη με 

δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 39 μελών,  και  7 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, 

σύμφωνα με το συνημμένο κατάλογο των συμμετεχόντων.  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, και μετά από πρόταση του Προέδρου, εγκρίθηκε από 

τα μέλη η ημερήσια διάταξη. 
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1. Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε ομόφωνα τον εσωτερικό κανονισμό 

λειτουργίας, κατόπιν εισήγησης της Διαχειριστικής Αρχής, ο οποίος επισυνάπτεται 

στο συνημμένο παράρτημα.  

2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 

Παρουσιάστηκε από την προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής η στρατηγική, οι 

στόχοι και οι άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος. 

3. Εξειδίκευση Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Παρουσιάστηκε από την Διαχειριστική Αρχή συνοπτικά η εξειδίκευση εφαρμογής 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, η 

οποία περιλαμβάνει, σύμφωνα με το αρ. 19 του Ν. 4314/2014: 

• Τη μεθοδολογία και τη διαδικασία της εξειδίκευσης  

• Το περιεχόμενο της εξειδίκευσης με βάση το εγκεκριμένο Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, ήτοι τις δράσεις που πρόκειται να ενεργοποιηθούν μέσω 

αντίστοιχων προσκλήσεων και  

• τον προγραμματισμό των προσκλήσεων και των εντάξεων για το έτος 2015. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 μετά την εισήγηση του προέδρου της και λαμβάνοντας 

υπόψη τα ανωτέρω ενέκρινε ομόφωνα: 

α) τη μεθοδολογία, τη διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης εφαρμογής 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 και 

β) τον προγραμματισμό των προσκλήσεων και εντάξεων για το έτος 2015, όπως 

αυτά παρουσιάστηκαν με τις εξής παρατηρήσεις : 

1. η εξειδίκευση της δράσης 9.iii.1.1-c θα έχει και σαν επιπλέον περιεχόμενο τη  

 δημιουργία/λειτουργία ξενώνων κακοποιημένων γυναικών 
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2. ‘Εγινε υπόδειξη λάθους στη σελίδα 9 του παραρτήματος εξειδίκευσης του  

 Προγράμματος και συγκεκριμένα στον τίτλο της δράσης, ο οποίος θα πρέπει 

να διορθωθεί σε «1.b.1.2. Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας σε 

τομείς προτεραιότητας της RIS3». 

 

4. Μεθοδολογία & Κριτήρια επιλογής πράξεων 

Παρουσιάστηκε από την Διαχειριστική Αρχή συνοπτικά η μεθοδολογία και τα 

κριτήρια επιλογής πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, που αφορούν σε δράσεις για τις οποίες πρόκειται να 

εκδοθούν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντός του 2015 μετά και τη 

σχετική εξειδίκευση. Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε  ομόφωνα την 

μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων. 

5. Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 

Παρουσιάστηκε από την Διαχειριστική Αρχή συνοπτικά η Περιφερειακή Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης και η προώθηση των πιλοτικών ερευνητικών δράσεων για 

τις ΜΜΕ 

6. Περιφερειακή Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020 

Παρουσιάστηκε από την Διαχειριστική Αρχή συνοπτικά η Στρατηγική Επικοινωνίας 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020. Η 

Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε ομόφωνα την Στρατηγική Επικοινωνίας του 

ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.  

7. Βασικά στοιχεία του νέου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για βασικά στοιχεία του νέου 

Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. 

8. Παρουσίαση προόδου κάλυψης  αιρεσιμοτήτων 
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τις 27 εκ των προτέρων 

αιρεσιμότητες (7 γενικές και 20 θεματικές) που εφαρμόζονται στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 καθώς επίσης και για την 

πορεία υλοποίησης των δράσεων που αφορούν στις 18 αιρεσιμότητες (2 γενικές 

και 16 θεματικές) που έχουν  αξιολογηθεί ως μη ή μερικώς  εκπληρούμενες στο 

εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Οι υπόλοιπες 9 αιρεσιμότητες (5 γενικές 

και 4 θεματικές) έχουν  αξιολογηθεί ως εκπληρούμενες καθώς ικανοποιούνται οι 

απαιτήσεις των επιμέρους κριτηρίων. 

Ειδικότερα αναφέρθηκε η πρόοδος εκπλήρωσης που παρουσιάζουν οι θεματικές 

αιρεσιμότητες 1.1, 1.2, 4.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.5, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 

10.4 και οι γενικές αιρεσιμότητες 4 και 7, με βάση τις ενέργειες που έχουν 

περιγραφεί στα επιμέρους σχέδια δράσης.  

Σημειώθηκε δε η ολοκλήρωση κατάρτισης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης (θεματική αιρεσιμότητα 1.1.  Η Περιφερειακή Στρατηγική για την 

Κοινωνική ένταξη (θεματική αιρεσιμότητα 9.1) βρίσκεται σε φάση εκπόνησης. 

9. Πρόοδος ανάπτυξης του Ενιαίου συστήματος παρακολούθησης δεικτών 

ΕΣΠΑ – αιρεσιμότητα 7 «στατιστικά συστήματα και δείκτες αποτελέσματος» 

Παρουσιάστηκε στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης η πρόοδος ανάπτυξης 

του ενιαίου συστήματος παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020 από την 

ομάδα εργασίας που λειτουργεί στην ΕΑΣ για το σκοπό αυτό (έγγραφο το οποίο 

εστάλη στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκή Επιτροπή), και η πρόοδος εκπλήρωσης της 

γενικής αιρεσιμότητας 7 «Στατιστικά συστήματα και δείκτες αποτελέσματος» που 

περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα.  

Έγινε αναλυτική αναφορά στις κυριότερες κανονιστικές απαιτήσεις των δεικτών, στο 

περιεχόμενο του συστήματος καθώς και στις ενέργειες που προγραμματίζονται στο 

επόμενο διάστημα από την Εθνική Αρχή Συντονισμού. 

10. Ενημέρωση για το περιεχόμενο του Πλάνου Αξιολόγησης 
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Παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή Παρακολούθησης οι απαιτήσεις των Κανονισμών 

ως προς τα θέματα των αξιολογήσεων που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά 

τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, οι απαιτήσεις για την 

κατάρτιση του σχεδίου αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και 

οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης ως προς τις αξιολογήσεις και το 

σχέδιο αξιολόγησης του Προγράμματος. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τα σημαντικότερα στοιχεία που θα 

πρέπει να συμπεριληφθούν στο σχέδιο αξιολόγησης, καθώς και για τα χρονικά 

ορόσημα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτισή του. 

Τέλος, η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τις ενέργειες που θα 

ακολουθήσουν από την ΕΥΣΣΑ και την ΕΥΣΕΚΤ για την καλύτερη υποστήριξη και 

για το συντονισμό των ΔΑ και προκειμένου τα σχέδια αξιολόγησης να έχουν 

ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης κάθε Προγράμματος 

το αργότερο ένα έτος μετά την ημερομηνία έγκρισης κάθε Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό 1303/2013. 

11. Παρουσίαση για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη 

Παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης η φιλοσοφία του εργαλείου των 

ΟΧΕ και η ύπαρξη σχετικών εγκυκλίων από πλευράς ΕΑΣ. Παρουσιάσθηκαν τα 

σχετικά είδη ΟΧΕ και  τα θέματα και τρόποι διαχείρισής τους καθώς τα κριτήρια 

επιλογής των χωρικών περιοχών. 

12. Παρουσίαση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη  

Παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης η διενεργούμενη μελέτη για τις 

πολιτικές κοινωνικής ένταξης και τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις ευαίσθητες 

ομάδες πληθυσμού στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας. Έχουν επίσης παρουσιάστει τα 

βασικά στοιχεία των απαραίτητων πολιτικών για την άρση των υφιστάμενων 

αποκλεισμών. 

13. Παρουσίαση βασικών αρχών ΟΠΣ για την προγραμματική περίοδο 2014-

2020 
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Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενημερώθηκαν από την Εθνική Αρχή 

Συντονισμού για τις βασικές αρχές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος. 

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων μελών, καθώς και λοιπών 

παρατηρητών, εκπροσώπων διαφόρων φορέων, μελών ή μη. 

 

Επισημάνσεις των  εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Η Επιτροπή θεωρεί τη θέσπιση κατάλληλων κριτηρίων για την επιλογή πράξεων ως 

βασικό στοιχείο για την υλοποίηση ποιοτικών έργων που θα οδηγήσουν σε απτά 

και ορατά αποτελέσματα για τους πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος της 

Επιτροπής Παρακολούθησης που εγκρίνει τα κριτήρια είναι κομβικός, δεδομένου 

ότι έγκριση σωστών κριτηρίων θα αποτελέσει τη βάση και για την προετοιμασία των 

προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων. 

Τα κριτήρια θα πρέπει να οδηγούν στην επιλογή πράξεων κατάλληλων για την 

επίτευξη των στόχων του Προγράμματος σε συνάφεια με τους σχετικούς δείκτες και 

με διαφανή διαδικασία προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. 

Τα κριτήρια πρέπει να αποτυπώνουν τις αρχές και τους όρους βάσει των οποίων 

θα γίνεται η επιλογή των πράξεων με τέτοιο τρόπο ώστε κατά τη συγγραφή των 

προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων να γίνονται μόνο μικρές και 

συγκεκριμένες προσαρμογές.  Επίσης θα πρέπει να σχετίζονται με θεματικούς 

στόχους ή επενδυτικές προτεραιότητες και να εξειδικεύονται ανά επενδυτική 

προτεραιότητα με επαρκώς αναλυτικό τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ποιοτική 

επιλογή πράξεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.  

Δεδομένου ότι τα κριτήρια που παρουσιάζονται συνδέονται με συγκεκριμένες 

δράσεις συνιστάται να είναι σε μεγάλο βαθμό σαφή, στοχευμένα και επαρκώς 

αναλυτικά. 

Τα κριτήρια πρέπει να διασφαλίζουν την επιλογή πράξεων εφικτών να υλοποιηθούν 

ενώ θα πρέπει παράλληλα να δίνουν έμφαση στην επίτευξη στόχων που 
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σχετίζονται με την Στρατηγική Ευρώπη 2020 δίνοντας για παράδειγμα υψηλότερη 

βαθμολογία σε τέτοιου είδους έργα.  Επίσης θα πρέπει να εξετάζεται η 

συμβατότητα με τις αιρεσιμότητες και να βασίζονται σε διαφανή μεθοδολογία.  Είναι 

σημαντικό να αποτυπώνουν την ανάγκη για συντονισμό μεταξύ των διαφόρων 

επιχειρησιακών προγραμμάτων στην περίπτωση που αφορούν παρεμφερείς 

δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από περισσότερα του ενός προγράμματα.  Για 

την υλοποίηση τέτοιων δράσεων, ένα κοινό πλαίσιο εφαρμογής πρέπει να 

ακολουθηθεί.  Τα κριτήρια για τέτοιες δράσεις πρέπει να διασφαλίζουν την ίση 

μεταχείριση και να εφαρμόζονται σε όλα τα σχετικά Προγράμματα.  Η ύπαρξη 

συνεργειών μεταξύ των ταμείων θα πρέπει να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την 

επιλογή των πράξεων. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής είναι έτοιμες να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις 

ελληνικές αρχές στο έργο τους  για τον σχεδιασμό και την εξειδίκευση των 

κατάλληλων κριτηρίων.  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους αδύναμους 

δικαιούχους ούτως ώστε να συμμετέχουν ισότιμα στις επικείμενες προσκλήσεις. 

Προκειμένου να επιτευχθεί η υλοποίηση του Προγράμματος η Επιτροπή συνιστά 

την περαιτέρω εξειδίκευση των κριτήριων στην επόμενη συνεδρίαση της 

ευρωπαϊκής επιτροπής. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Δεν θα, δεν θα το βάλουμε. 

 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Το σβήσαμε αυτό. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ : Δεν θα το βάλουμε. 

 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Σε συνεννόηση του Γενικού Γραμματέα και του 

κυρίου Περιφερειάρχη. 
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ :Γιατί; 

 

ΜΥΡΤΩ ΖΟΡΜΠΑΛΑ: Κοιτάξτε, καταρχήν είναι μία σύσταση. Η επιτροπή δεν λέει. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ :Ναι, την λαμβάνουμε πάρα πολύ σωστά.  

 

ΜΥΡΤΩ ΖΟΡΜΠΑΛΑ: Η Επιτροπή δεν λέει ότι πρέπει να γίνουν οι προσκλήσεις 

στις 30/9. Εκφράζω όμως μια αγωνία για την γρήγορη υλοποίηση του 

προγράμματος. Είπαμε τουλάχιστον τα κριτήρια να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 

Σεπτεμβρίου. Αυτό ζητήσαμε, είναι μία σύσταση. Νομίζω ότι είναι, νομιμοποιείται η 

Επιτροπή να την κάνει ως σύμβουλος στην  Επιτροπή Παρακολούθησης. Γι’ αυτό 

θα παρακαλούσα να έμενε αυτή η ημερομηνία. 

 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Για να ολοκληρωθούν τα κριτήρια πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί η εξειδίκευση. Πως θα ολοκληρωθούν τα κριτήρια εάν δεν έχουμε 

ολοκληρώσει την εξειδίκευση; Είναι αδύνατο μέχρι τις 30 να έχει ολοκληρωθεί η 

εξειδίκευση και του υπόλοιπου 50% του Προγράμματος. Τώρα έχουμε 

προτεραιότητα να μεταφέρουμε, μάλλον να βγάλουμε προσκλήσεις να 

μεταφέρουμε τα έργα τα οποία προέρχονται από την τρέχουσα προγραμματική 

περίοδο. Θεωρώ ότι είναι, θα πούμε ψέματα αν πούμε ότι στις τριάντα θα 

μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την εξειδίκευση. Έχουμε αναθεώρηση του 

προγράμματος, έχουμε πάρα πολλές δουλειές πολύ πιεστικές και δεν νομίζω ότι θα 

μπορέσουμε να ανταποκριθούμε παρόλο που έχουμε την διάθεση. Και υπάρχουν 

και εκκρεμότητες με τις ΟΧΕ και διάφορα άλλα θέματα, τα συστήματα διαχείρισης, 

αιρεσιμότητες που αυτές έχουν μεγάλη εξάρτηση από τα κριτήρια και την 

εξειδίκευση.  
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ΜΥΡΤΩ ΖΟΡΜΠΑΛΑ: Προφανώς δεν είναι εντολή, δεν είναι προθεσμία, δεν είναι 

τίποτα. Είναι μία σύσταση, είναι μία σύσταση η οποία είναι σύσταση της επιτροπής 

και δεν νομίζω ότι είναι λογικό να αλλοιώνεται, για να το πω πολύ απλά. Ξέρουμε 

ότι η λίστα των καθηκόντων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μπορείτε να την τηρήσετε, 

μπορείτε να μην την τηρήσετε αλλά δεν βλέπω γιατί πρέπει να αλλάζει. Και το ίδιο 

υπάρχει και στα Ιόνια. Μέσα στην απόφαση των Ιονίων Νήσων υπάρχει η 

τριακοστή Σεπτεμβρίου του 2015. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Στην Ήπειρο δεν υπάρχει. 

 

ΜΥΡΤΩ ΖΟΡΜΠΑΛΑ: Ναι στην Ήπειρο δεν υπάρχει. Το κείμενο της Ηπείρου είναι 

διαφορετικό, στην συνέχεια έγινε αυτή η προσθήκη.  

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ:  Εγώ καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά είναι λάθος από την 

άλλη πλευρά. Μπορούμε να το διατυπώσουμε με τον τρόπο που το είπε η κυρία 

Σταθοπούλου και νομίζω ότι μπορούμε να περιοριστούμε εκεί. 

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Να προτείνω κάτι; Αφού είναι δήλωση Επιτροπής γιατί πρέπει να είναι 

ενημέρωση απόφασης; Είναι μια σύσταση της Επιτροπής, μια δήλωση της 

Επιτροπής. Και εγώ μπορώ να κάνω. Γιατί να αποτελεί μέρος της απόφασης; Αυτό 

είναι το θέμα.  

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Τίθεται ένα ερώτημα: γιατί πρέπει να είναι μέρος της 

απόφασης; 

ΜΥΡΤΩ ΖΟΡΜΠΑΛΑ: Δεν είναι μέρος της απόφασης. 
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ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μα είναι. Συνεννοηθήκαμε. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Συνοδευτικά; Αααα. Πέστε το. Βεβαίως.  

 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Άρα να το σβήσουμε.  

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Καμία αντίρρηση βεβαίως. Βεβαίως σε αυτό 

συμφωνούμε. Να μην είναι μέρος της απόφασης. 

 

ΜΥΡΤΩ ΖΟΡΜΠΑΛΑ: Δεν μπορεί να είναι μέρος της απόφασης η παρέμβαση της 

επιτροπής.  

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ : Συμφωνούμε. Ναι ναι. 

 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Παραμένει ως έχει η σύσταση. Συγνώμη, 

τελειώνουμε στο 13 λοιπόν, παρουσίαση βασικών αρχών ΟΠΣ και μετά ότι 

ακολούθησε διάλογος και κλείνουμε εκεί την απόφαση. Κρατάμε την σύσταση της 

επιτροπής ως έχει και ψηφίζουμε προκειμένου να. Ναι παρακαλώ.  

 

ΜΑΙΡΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μάλλον τυπογραφικό λάθος.  

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Κωστοπούλου; 
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ΜΑΙΡΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι. Συγνώμη ένα τυπογραφικό μάλλον λάθος πρέπει να 

έχει γίνει. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ :Πιο δυνατά. Δεν σας ακούμε. 

 

ΜΑΙΡΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  Πρέπει να έχει γίνει μάλλον ένα τυπογραφικό λάθος οι 

αιρεσιμότητες στον αριθμό είναι είκοσι εννιά και όχι είκοσι επτά. Συγνώμη αλλά 

πρέπει να το πω. 

 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Εμείς ζητάμε συγνώμη. 

 

ΜΑΙΡΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είκοσι δύο θεματικές και εφτά γενικές. Είναι είκοσι εννέα. 

 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Γράφουμε είκοσι επτά; 

 

ΜΑΙΡΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι αν δεν κάνω λάθος. Έτσι άκουσα. Έτσι άκουσα. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Λοιπόν, λοιπόν. Μισό λεπτάκι. Ψηφίζεται; Ομόφωνα; 

Ομόφωνα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχατε, να 

ξαναευχαριστήσω συνεργάτες, την Εκτελεστική Γραμματέα της Περιφέρειας, τον 

Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας. Όλους όσους 

βοήθησαν σε αυτή την ωραία διαδικασία. 


