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Παρόντα Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης 

Με δικαίωμα ψήφου 

1. Κος Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Περιφέρειας Ηπείρου 2014 -2020 

2. Κα Ευγενία Παπανικολάου, Προϊσταμένη της  Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου 

3. Κα Ευγενία Μαμάη, ως εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 

της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) 

4. Κος Δημήτριος Τρουλάκης, ως εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου (ΕΥΣ ΕΚΤ) 

5. Κα Φωτεινή Ακινόσογλου ως εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή 

Πιστοποίησης 

6. Κος Δημήτριος Παππάς, ως εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 

7. Κος Παναγιώτης Χατζηνικολάου, ως εκπρόσωπος της Γενικής 

Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας 

8. Κος Αντώνης Τσαχαλίδης, ως εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας 

Ισότητας των Φύλων 
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9. Κος Κωνσταντίνος Αρβανίτης ως εκπρόσωπος της ΜΟΔ Α.Ε. 

10. Κα Ειρήνη Μωραΐτου ως εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τομέας Ενέργειας 

11. Κα Κανέλλα Εξαρχάκου ως εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τομέας Παιδείας 

12. Κος Παναγιώτης Νταής ως εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

13. Κος Δημήτριος Μπλούκος ως εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, τομέας Τουρισμού 

14. Κα Κυριακή Μιχελιουδάκη, ως εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τομέας 

Εσωτερικών 

15. Κος Σταύρος Διβάνης, ως εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

Υπουργείου Υγείας 

16. Κος Βασίλειος Μπρούζος ως εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας 

17. Κα Ευδοξία Καΐλα, ως εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

18. Κα Σωπάση Ειρήνη, ως εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής 

Πολιτικής 

19. Κα Αυρηλία Μούλια, ως εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 

20. Κος Χρήστος Ντακαλέτσης, Δήμαρχος Δωδώνης, ως εκπρόσωπος της 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) 

21. Κος Ευστάθιος Γιαννούλης, ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης 

Δήμων (ΠΕΔ) Ηπείρου 

22. Κα Θεοδώρα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων – 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Περιβάλλοντος & Υποδομών ως 

εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) 

23. Κα Μαρία Σκανδάλη, Πρόεδρος ΕΣΑμεΑ ως εκπρόσωπος της Εθνικής 

Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία 
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24. Κος Γιώργος Τάσσος, ξενοδόχος, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου 

Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) 

25. Κος Τριαντάφυλλος Μιχαηλίδης ως εκπρόσωπος του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος 

26. Κος Κωνσταντίνος Τσιμπίκης, ως εκπρόσωπος του Οικονομικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) 

27. Κος Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ, ως εκπρόσωπος του 

Συνδέσμου Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) 

 

Χωρίς δικαίωμα ψήφοι οι ακόλουθοι: 

1. Κα Άννα Μπουτσιούκου, Προϊσταμένη Τμήματος Χρηματοδότησης και 

Οικονομικής Παρακολούθησης Δημοσίων Επενδύσεων, ως εκπρόσωπος 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων  

2. Κος Κύπρος Κυπριανού ως εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης 

Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (REGIO) της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής 

3. Κα Αναστασία Μπακοπούλου ως εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης 

Απασχόλησης, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη (EMPL) της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

4. Κα Ελευθερία Παπαγεωργίου ως εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας 

Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) της Εθνικής Αρχής 

Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ) 

5. Κα Μαρία Πετροπούλου, ως εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας 

Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ 

(ΕΑΣ) 

6. Κος Χρήστος Μπούρας ως εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών 

Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ) 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1.  Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης 

2. Έγκριση Πρακτικών 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης 

3. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης 
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ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-

2020» 

4.  Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Ε.Π. «Ήπειρος 2014 – 2020» 

και ενημέρωση σχετικά με την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 2016 

5. Εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ενημέρωση σχετικά με 

την επίτευξη των ετήσιων στόχων του Προγράμματος 

6. 1η Αναθεώρηση του Ε.Π. 

7. Ενεργοποίηση και πρόοδος υλοποίησης του Πλάνου Αξιολόγησης του 

Ε.Π. 

8. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την 

Πληροφόρηση και Επικοινωνία του Προγράμματος 

9. Πρόοδος υλοποίησης των Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης 

10. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζοντίων θεμάτων 

(αναφέρονται ενδεικτικά) 

 Ενημέρωση για τα Σχέδια Δράσης και την επιτυχή ολοκλήρωση των 

χρηματοδοτικών στόχων 

 Ενημέρωση σχετικά με την Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 στο 

πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής του 2016 και της νέας αναθεώρησης 

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

 Χωρικές Παρεμβάσεις  

 Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων (Χρηματοδοτικά Εργαλεία, ΠΣΚΕ, 

αντιμετώπιση θεμάτων RIS και Κρατικών Ενισχύσεων, σύσταση και 

δημιουργία Ταμείων) 

13. Άλλα θέματα 

ΙΙΙ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Καλημέρα σας, σας καλωσορίζουμε όλους 

στην 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 – 2020». 

Έχει διαπιστωθεί ότι έχουμε πλέον απαρτία και ξεκινάμε τη διαδικασία. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ» είναι ένα απ’ τα 13 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ’22 θα 

έλεγα εγώ, και στοχεύει να ικανοποιήσει τις ανάγκες της Περιφέρειας σε 
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πολλούς τομείς. Οι τομείς αυτοί είναι από την Προστασία του Περιβάλλοντος, 

την Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την Έρευνα, την Καινοτομία στην 

Επιχειρηματικότητα και μέχρι υποβοήθηση των οικονομικά και κοινωνικά 

ασθενέστερων συμπολιτών μας και για τη μείωση της ανεργίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Μέσα από μία σειρά Δράσεων ενισχύει: 

Υποδομές στην Έρευνα, ερευνητική δραστηριότητα στις επιχειρήσεις, 

Τεχνολογίες της Πληροφορικής σε Επιχειρήσεις και σε Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Η ενεργειακή απόδοση σε 

δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, αντιπλημμυρικά έργα, έργα διαχείρισης λυμάτων, 

έργα αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και αστικές αναπλάσεις. 

Βελτίωση οδικών δικτύων και έργα οδικής ασφάλειας. Υποδομές στην Υγεία, 

στην Πρόνοια και στην Παιδεία. Απασχόληση και κατάρτιση, προώθηση της 

Ισότητας, των ευκαιριών, μαθησιακή στήριξη στους ΑΜΕΑ, Δομές Κοινωνικής 

Μέριμνας και Δομές Υγείας. 

Μέχρι σήμερα το ΠΕΠ έχει εξειδικευτεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό, σε 

ποσοστό 81,1% έχουν εκδοθεί οι Προσκλήσεις μέχρι σήμερα σε ποσοστό 

46,6%. Οι εντάξεις φτάνουν στο 57,8%, οι νομικές δεσμεύσεις στο 22% και οι 

δαπάνες στο 10,7%. Άρα έχουμε πιάσει και το «ν+3» για φέτος, δεν πιάνουμε 

τον μνημονιακό στόχο, κανένας δεν τον πιάνει, γιατί απλώς το υπολογίζουν 

στο ’20, ενώ είναι μέχρι το ’22 το Πρόγραμμα, απ’ ό,τι μας είπε κι ο κύριος 

Κορκολής κι ο κύριος Χαρίτσης. 

Μεταξύ των άλλων χρηματοδοτούνται:  

 Τα έργα των αποχετεύσεων στα παράλια του Ιονίου και όλου του 

Αμβρακικού Κόλπου, είναι ένα μεγάλο έργο πάνω στο Περιβάλλον.  

 Τα έργα αποκατάστασης των Θεάτρων της Ηπείρου. 

 Η σύνδεση της Ιόνιας Οδού προς Τζουμέρκα. 

 Το κτίριο της Νοσηλευτικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. 

 Το Κέντρο Αλκοολικών στο «Χατζηκώστα». 

 Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. 

 Το Πολυδύναμο Κτίριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

 Τα Κέντρα Νεότητας. 

 Οι Δομές Παροχής Βασικών Αναγκών και 

 Τα Κέντρα Φροντίδας για Ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ζητήσαμε περαιτέρω υπερδέσμευση σε 

δύο Άξονες του Προγράμματος, Άξονες 3 «Υποδομές – Μεταφορές» και 

Άξονας «Υγεία – Πρόνοια – Παιδεία», η οποία και εγκρίθηκε απ’ τον Υπουργό, 

κύριο Χαρίτση, για να προχωρήσουμε σε εντάξεις περισσοτέρων έργων, 

χωρίς να ξαναχρειάζεται με τις εκπτώσεις να κάνουμε ταμείο. Κι εκεί μας 

ειπώθηκαν, όταν ήμασταν και οι 13 Περιφερειάρχες, ότι το 50% κατά Άξονα 

θα μας δίδεται άμεσα επί τη αιτήσει, γιατί βλέπει και το Υπουργείο σε πολλές 

περιπτώσεις να μην υπάρχουνε ώριμα έργα. 

Έχουνε υπογραφεί οι Αποφάσεις Έγκρισης των δύο Στρατηγικών 

Χωρικής Ανάπτυξης, είναι η «Πολιτιστική Διαδρομή στα αρχαία θέατρα» και η 

«Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» του Δήμου Ιωαννιτών. Σ’ αυτό το σημείο θέλω να 

πω, αυτές είναι οι δύο μεγάλες Στρατηγικές Χωρικής Ανάπτυξης, που 

προχωράμε στην Ήπειρο.  

Τα Αρχαία Θέατρα δεν τα βλέπουμε ως αρχαία θέατρα, τα 5 αρχαία 

θέατρα, ξεκινώντας από την Άρτα, που εκεί έχουμε την Αρχαία Αμβρακία κι 

έχουμε τελειώσει την παρέμβαση που κάναμε στην Αρχαία Αμβρακία, ώστε να 

είναι επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος, και τώρα εκεί μας μένει το αρχαίο 

θέατρο. 

Επίσης έχουμε την Αρχαία Νικόπολη, που εκεί γίνεται μία τεράστια 

παρέμβαση να ξαναστήσουμε το αρχαίο θέατρο, καθώς και την Αρχαία 

Κασσώπη, αλλά βγάζουμε απ’ την Αρχαία Νικόπολη όλο το εθνικό δίκτυο 

έξω, έχουμε κάνει τη Μελέτη και σε λίγο καιρό θα δημοπρατηθεί, ώστε να γίνει 

ενιαίος ο χώρος της Αρχαίας Νικόπολης.  

Αυτό είναι στην περιοχή του Δήμου Πρέβεζας, καταλαβαίνετε, είναι μια 

σπουδαία και μεγάλη υποδομή, η οποία εάν δεν είχε μπει σ’ αυτό το 

Πρόγραμμα, δε θα γινόταν ποτέ. Και έτσι θα μπορεί να γίνει και αίτηση για το 

Μνημείο αυτό στην UNESCO. 

Επίσης στα Γίτανα της Θεσπρωτίας αυτή τη στιγμή είναι το έργο της 

αναστήλωσης του θεάτρου σε πλήρη ανάπτυξη και έχουμε και το Αρχαίο 

Θέατρο της Δωδώνης.  

Εμείς εκεί πέρα δε βλέπουμε μόνο ότι αναστηλώνουμε τα αρχαία 

θέατρα και τελειώσαμε, έχουμε και άλλες παρεμβάσεις, οι οποίες, όπως σας 

είπα, έργο υποδομής που αφορά άμεσα την Πρέβεζα και ειδικά τον Δήμο 

Πρέβεζας, ώστε κατ’ αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να δώσουμε και στον 
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πρωτογενή τομέα, αλλά και στον τριτογενή άλλη διάσταση εκτός από την 

αρχαιολογική σημασία που έχουνε αυτά τα Μνημεία σε μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Επίσης με τους Βιολογικούς, τις 

αποχετεύσεις, που αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει τα 150 εκατομμύρια, έχουμε 

τελειώσει όλα τα παράλια, εκτός από την περιοχή του Καναλλακίου του Δήμου 

Πάργας, που τώρα προχωράν τη Μελέτη, και αφού συμφώνησαν όλοι πού θα 

είναι η… πώς θα γίνει η διαχείριση και ποιος θα είναι ο αποδέκτης. Έχουμε 

κάνει 150 εκατομμύρια δημοπρατήσεις σ’ αυτά τα έργα, στα οποία μόνο να 

σας πω Πέρδικα – Πλαταριά και Σύβοτα είναι έργο των 30 εκατομμυρίων, που 

αφορά τον Δήμο Ηγουμενίτσας.  

Δηλαδή κοιτάξαμε μέσα από το όλο Πρόγραμμα, παράδειγμα το ΒΑΑ, 

που το δικαιούτανε ως πόλη πάνω από 70.000 τα Γιάννενα, κι αυτό σε όλη τη 

διαβούλευση που περάσαμε σε όλα τα στάδια συμφώνησαν οι πάντες, και οι 

εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Α΄ βαθμού, να ισοσκελίσουμε 

προς όλα τα αστικά κέντρα της Ηπείρου. Παράδειγμα, στα Γιάννενα ό,τι 

αφορούσαν τα έργα Βιολογικών Καθαρισμών, είπαμε στον Δήμο, αυτά θα τα 

βάλετε στο ΕΠΕΡΑΑ και όχι στο Τοπικό Πρόγραμμα που ζητούσαν κι αυτοί, 

ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και όλα τα έργα που αφορούν τον 

Αμβρακικό Κόλπο, γιατί, ξέρετε, προστατεύεται ειδικά κι αυτά αφορούν την 

ευρύτερη περιοχή της Άρτας, της Πρέβεζας και της Ηγουμενίτσας. Είναι 

μεγάλο αυτό το έργο, γιατί βοηθάει και τον τουρισμό, έτσι θα έχουμε παράλια 

απαλλαγμένα από λύματα.  

Επίσης είναι δυο μεγάλες πρωτοβουλίες, που βοηθηθήκαμε από το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» στις Μελέτες στα αρχαία θέατρα, και πρέπει να το αναφέρω, 

στην άριστη συνεργασία που είχαμε με τον κύριο Σταύρο Μπένο, που μας 

βοήθησε είτε στην Κασσώπη για τη Μελέτη, είστε στη Μελέτη για τα Γίτανα. 

Στα Γίτανα χρειάστηκε να κάνουμε και άλλες δικές μας, έξω απ’ το 

Πρόγραμμα, παρεμβάσεις, γιατί έμπαινε ο Καλαμάς μέσα, όπως και στην 

Αρχαία Δωδώνη τον δρόμο τον φτιάξαμε μόνοι μας, χωρίς να βάλουμε 

χρήματα απ’ το Πρόγραμμα για να μπορέσουν όσο μπορούν περισσότερα για 

τις άλλες τις δράσεις. 

Στην Ήπειρο, εκτός απ’ τις Δράσεις του ΠΕΠ, που συγχρηματοδοτείται 

απ’ το Ευρωπαϊκό Ταμείο της Περιφερειακής Ανάπτυξης, όλοι το ξέρουμε ως 

ΕΤΠΑ, και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, που είμαστε σε πλήρη συμφωνία 
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οι Περιφέρειες με το αρμόδιο Υπουργείο σε μια εποχή δύσκολη κοινωνικά και 

οικονομικά, όλο αυτό είναι… έχουμε το ποσό των 337.076.000. Δεν είναι 

μεγάλο το ποσό για τις ανάγκες που έχει η Ήπειρος, αλλά παρά που είμαστε 

απ’ τους «ευνοημένους», λόγω του ΑΕΠ, αυτό είναι το ποσό που έχουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Έχουμε Δράσεις που χρηματοδοτούνται 

απ’ το Πρόγραμμα της Αγροτικής Ανάπτυξης, το Γεωργικό Ταμείο με 

43.800.000, και έχουμε και στο Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του Ταμείου 

Συνοχής άλλα 32.600.000, συνολικά οι πόροι για την Ήπειρο είναι 414.000 

Ευρώ.  

Το Αγροτικό Πρόγραμμα έχει πάει πίσω, έχουμε τώρα τη 2η Προκήρυξη 

για Νέους Αγρότες, περιμένουμε τα LEADER, και τα δημόσια και τα ιδιωτικά, 

έχει αρκετή δουλειά ακόμα, αλλά παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα 

στις… στο να προχωρήσουνε τα πράγματα από πλευράς «Διακηρύξεων». 

Υπάρχει ένα πρόβλημα στο Πληροφοριακό Σύστημα και δε σας κρύβω ότι 

ζητήσαμε, ως εκπρόσωπος που είμαι εγώ στο Αγροτικό Πρόγραμμα, αν είναι 

δυνατόν, να βρεθεί τρόπος να βοηθήσουμε όλοι, για να προχωρήσει πιο 

γρήγορα το Πρόγραμμα. 

Επίσης στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ήμασταν η μοναδική 

Περιφέρεια που είπαμε ότι θα το εκτελέσουμε μόνοι μας το Πρόγραμμα, που 

αφορά τις μικρομεσαίες, από την αρχή, θα το κάνει η Υπηρεσία του 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Όταν κληθήκαμε απ’ τον κύριο Χαρίτση κι 

απ’ τον κύριο Κορκολή, είπε ότι και οι άλλες πλέον Περιφέρειες θα το πάνε 

έτσι το Πρόγραμμα, δεν μπορεί να γίνει μέσω ΕΦΑΠΑΕ.  

Και μίλησαν και για το Ταμείο της Εγγυοδοσίας σ’ αυτή τη σύσκεψη, 

εμείς σκεφτόμαστε και αυτό, είναι σ’ αυτά που δεν έχουμε κλείσει μέχρι 

σήμερα, περισσότερο έγινε προς τις άλλες Περιφέρειες, οι οποίες, επειδή 

πρέπει να πιάσουν το «ν+3», παράδειγμα στα 10 εκατομμύρια, τα 2,5 

εκατομμύρια, αν θα γίνει το Ταμείο Εγγυοδοσίας, θα πιαστούνε ως δαπάνη 

ενόψει του «ν+3» του έτους. Σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε, πώς θα… με την 

κυρία Καλογιάννη, που είναι υπεύθυνη στα Αναπτυξιακά Προγράμματα. 

Και επίσης θέλω να πω ότι στην Ήπειρο δεν φτάνουν αυτά τα χρήματα, 

έτσι; Έχουμε κρατήσει κι ένα μικρό ταμείο για αστικές αναπλάσεις για ό,τι 

μπορέσουμε στους άλλους τρεις Δήμους στις πρωτεύουσες, παρά που, σας 

λέω, έχουμε ισοσκελίσει, επειδή το ΒΑΑ το πήρε ο Δήμος Ιωαννιτών, για ήταν 
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η μοναδική περίπτωση που είχαμε πάνω από 70.000 αστικό πληθυσμό μόνο 

του, βάλαμε όλα τα άλλα τα έργα, για να έχουμε μια κατανομή προς όλες τις 

κατευθύνσεις σωστή στην Ήπειρο, μέσα απ’ όλη τη διαβούλευση έχει βγει, για 

τις άλλες έδρες θα βγάλουμε κάποιες μικρές παρεμβάσεις για αστικές 

αναπλάσεις, που θα αφορούν μόνο αυτούς τους τρεις Δήμους, καθόσον το 

ΒΑΑ είναι μόνο του Δήμου Ιωαννιτών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Αλλά γενικά οι μικροί οι Δήμοι δεν 

μπορούν να ακουμπήσουν αυτό το Πρόγραμμα, έχουμε μόνο στους 

Βιολογικούς Καθαρισμούς έργα, θα μου πείτε, το μισό Πρόγραμμα είναι πάνω 

στους Βιολογικούς και στις αποχετεύσεις, γενικά προχωράει πάρα πολύ καλά 

το Πρόγραμμα και ως Περιφερειάρχης Ηπείρου θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη 

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ Ηπείρου για την 

αποτελεσματικότητα, την υπευθυνότητα, και για την άριστη συνεργασία όλους 

τους φορείς και τους δικαιούχους των έργων. 

Σας καλωσορίζω στα Γιάννενα για την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

πλέον προχωράμε. Πρώτα θέλω μία παρέμβαση από τον κύριο Τρουλάκη, 

που είναι ο Προϊστάμενος εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και 

Ανάπτυξης, του κυρίου Κορκολή. 

Έχετε το λόγο. 

 
ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

Κυρίες και κύριοι, εκπροσωπώ το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων 

Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κύριο Παναγιώτη Κορκολή, ο οποίος, λόγω 

ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παραστεί σήμερα, και αντ’ 

αυτού θα διαβάσω την εισήγηση για την 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2020. 

Πρόοδος υλοποίησης του ΕΣΠΑ 

Το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 εμφανίζει υψηλά ποσοστά ενεργοποίησης των 

Δράσεων με τις εκδοθείσες Προσκλήσεις και τις εντάξεις να καλύπτουν ένα 

μεγάλο ποσοστό των διαθέσιμων πόρων.  

Όπως είναι αναμενόμενο, τα ποσοστά ως προς τον διαθέσιμο 

προϋπολογισμό των νομικών δεσμεύσεων και των δαπανών είναι 

προσαρμοσμένα στα αντίστοιχα των εντάξεων. Ειδικότερα σε στοιχεία, τα 

Τομεακά Προγράμματα έχουν Προσκλήσεις 68,14%, εντάξεις αντίστοιχα 
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52,61%, νομικές δεσμεύσεις 35,24% και δαπάνες 12,7%. Αντιστοίχως τα 

Περιφερειακά έχουνε Προσκλήσεις 73,5%, εντάξεις 48% περίπου, δεσμεύσεις 

24,4% και δαπάνες γύρω στο 12%. 

ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ: Το ΕΣΠΑ, χωρίς το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει 

Προσκλήσεις 68,9%, εντάξεις 49,8%, νομικές δεσμεύσεις 31% και δαπάνες 

12%.  

Οι στόχοι του ΕΣΠΑ στο ’14 – ’20 και οι προβλέψεις δαπανών για το 

έτος 2017. Αποτελεί πλέον απόλυτη προτεραιότητα η όσο το δυνατόν 

γρηγορότερη συμβασιοποίηση έργων, που θα αποφέρει δαπάνες τα επόμενα 

χρόνια και ιδίως το 2018, μια χρονιά ιδιαίτερα κρίσιμη τόσο για την επίτευξη 

του «ν+3», όσο και για τα δημοσιονομικά. Σε ό,τι αφορά αυτή καθ’ εαυτή την 

απορρόφηση θεωρούμε ότι η επίτευξη του στόχου απορρόφησης 20% μέχρι 

το τέλος του 2017 είναι εφικτή και προς αυτή την κατεύθυνση καλούμαστε να 

συμβάλλουμε όλοι. 

Ο στόχος της κάλυψης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 της πρόσθετης 

αρχικής προχρηματοδότησης, που έχει πάρει η χώρα για τα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα ’14 – ’20, επιτεύχθηκε σχεδόν σε όλα τα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα, με το συνολικό ποσό της πρόσθετης αρχικής 

προχρηματοδότησης να ανέρχεται σε 994 εκατομμύρια Ευρώ σε όρους 

Ενωσιακής Στήριξης, ή 1.262.000 Ευρώ σε όρους Συγχρηματοδοτούμενης 

Δημόσιας Δαπάνης. 

Όσον αφορά την υποστήριξη δικαιούχων, που ετέθηκε εδώ το θέμα 

αυτό, ιδιαίτερα σημασία έχει δοθεί στην υποστήριξη των δικαιούχων των 

Πράξεων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά τους 

να συμβάλουν με αποτελεσματικό τρόπο στην υλοποίηση των Πράξεων των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

Συγκεκριμένα έχει συγκροτηθεί Ομάδα Έργου για τον συντονισμό και 

την παρακολούθηση οριζόντιων και εξειδικευμένων Μέτρων Υποστήριξης 

δικαιούχων, με συνεργασία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, της ΜΟΔ Α.Ε. 

και τους κατά περίπτωση εμπλεκόμενους φορείς. Στο πλαίσιο αυτό 

καταρτίζονται Σχέδια Δράσης από κάθε Διαχειριστική Αρχή με τις 

προτεραιότητές της, ενώ αναλαμβάνονται και οριζόντιες ενέργειες, όπως 

πιλοτικές εφαρμογές, ενημερωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια και έκδοση 

οδηγών και εγχειριδίων ειδικών θεμάτων. 
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ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ: Όσον αφορά την παρακολούθηση των εμβληματικών έργων, 

πρόκειται για έναν κατάλογο 18 έργων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 

3 δισεκατομμυρίων Ευρώ, τα οποία έχουνε ειδική βαρύτητα στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ’14 – ’20, η υλοποίηση των οποίων θα 

παρακολουθείται ξεχωριστά μέσω απ’ το Ειδικό Σύστημα ΟΠΣ, ενώ θα 

εκπονούνται και περιοδικές Εκθέσεις Υλοποίησης για τα έργα αυτά προς την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Όσον αφορά το ΠΣΚΕ, το Πληροφοριακό Σύστημα των Κρατικών 

Ενισχύσεων, ένα άλλο θέμα αρκετά σοβαρό. Η επιτάχυνση της υλοποίησης 

των δράσεων των Κρατικών Ενισχύσεων μέσω του ΠΣΚΕ αποτελεί πρώτη 

προτεραιότητα του Υπουργείου, στην κατεύθυνση αυτή έχουν αναληφθεί 

πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την επίλυση του προβλήματος. 

Δηλαδή, συνεχής ενίσχυση του Συστήματος με καταρτισμένο 

στελεχειακό δυναμικό, ομαδοποίηση των δράσεων, απλοποιημένη διαδικασία 

υλοποίησης για Δράσεις μικρού προϋπολογισμού ή μικρού πλήθους 

προτάσεων, χρήση προτύπων εγγράφων, επιλογή Συμβούλου για περαιτέρω 

απλοποίηση του Συστήματος Υλοποίησης. 

Τα πρώτα αποτελέσματα ομαλοποίησης και επιτάχυνσης είναι ήδη 

ορατά. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε στην προσπάθεια για την 

περαιτέρω επιτάχυνση της όλης διαδικασίας, με κάθε πρόσφορο τρόπο σε 

συνεννόηση με τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μετά από μεγάλη προσπάθεια και συνεργασία με όλους τους 

εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς η επίλυση του προβλήματος για τον Ειδικό 

Φορέα Κρατικών Ενισχύσεων θα αντιμετωπιστεί νομοθετικά, προκειμένου να 

εφαρμοστεί η διαδικασία επιλογής ειδικού φορέα, κατ’ αναλογία με αυτή που 

εφαρμόστηκε για το ΕΠΑΝΕΚ. 

Αναθεώρηση ΕΣΠΑ και Προγραμμάτων 

Το 2016 η διαδικασία τεχνικής αναπροσαρμογής για το έτος 2017 είχε 

ως αποτέλεσμα την αύξηση του φακέλου των διαθέσιμων πόρων για την 

Ελλάδα για την περίοδο 2017 – 2020 κατά 836,6 εκατομμύρια Ευρώ κοινοτική 

συνδρομή, σε τιμές 2011, δηλαδή 970.757.458 Ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Το 

γεγονός αυτό, παράλληλα με την ανάγκη για την αντιμετώπιση κάποιων εκ 

των αναγκών που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΕΣΠΑ, 

οδήγησε, όπως γνωρίζετε στην Τροποποίηση του ΕΣΠΑ ’14 – ’20 και των 
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Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, που συγχρηματοδοτούνται απ’ το ΕΤΠΑ, το 

Ταμείο Συνοχής, και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και την ΠΑΝ. 

ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ: Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και με τη συνεργασία 

των φορέων πολιτικής διαμόρφωσε την κατανομή των πρόσθετων πόρων, 

λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές προτεραιότητες που έχουν περιγραφεί 

στο εν ισχύ κείμενο του ΕΣΠΑ, και οι οποίες παραμένουν επίκαιρες, τις νέες 

ανάγκες, προκλήσεις, δυνατότητες που αναδεικνύονται σε επιμέρους τομείς 

Πολιτικής, τις δεσμεύσεις που αποτυπώνονται στο επίπεδο των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και τους περιορισμούς που απορρέουν από 

τους Κανονισμούς. 

Η κατανομή αυτή έτυχε της έγκρισης του ΚΥΣΟΙΠ, του Κυβερνητικού 

Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, και διαβουλεύτηκε ατύπως με την 

Επιτροπή πριν την τελική διαμόρφωση των Προγραμμάτων.  

Η κατανομή των πόρων αναλύεται ως εξής: 

 Το ποσό των 25.100.000 Ευρώ του Ταμείου Συνοχής κατανέμεται 

αποκλειστικά για τη συγχρηματοδότηση έργων στον Τομέα του 

Περιβάλλοντος, σε έργα διαχείρισης λυμάτων που χωροθετούνται στις 

περισσότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες. 

 Το υπόλοιπο ποσό των 945.660.000 περίπου Ευρώ αποφασίστηκε να 

κατανεμηθεί κατά 50% στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και δράσεις, 

που στο μεγαλύτερο μέρος ενισχύουν το Κοινωνικό Κράτος, την 

απασχόληση και τη μεταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα, και κατά 50% 

στο ΕΤΠΑ για Δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, και για 

Δράσεις Υποδομών στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας. 

Οι εθνικές επιλογές στο πλαίσιο της Αναθεώρησης των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ’14 – ’20 συνοπτικά είναι: 

Για το ΕΤΠΑ.  

 Η κάλυψη της αυξημένης ζήτησης για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο.  

 Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. 

 Η αυξημένη ανάγκη να κατευθυνθούν επιπλέον πόροι στην Ενέργεια. 

 Η προσθήκη πόρων στο υπό δημιουργία Ταμείο Υποδομών, το οποίο 

με την ενεργοποίησή του αναμένεται να προκαλέσει σημαντική 
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μόχλευση πόρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 900 

εκατομμύρια Ευρώ. 

 Η ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης λυμάτων, σύμφωνα με το 

Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό κεκτημένο. 

 Η εφαρμογή του νέου Εθνικού Σχεδιασμού για τη διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και  

 Η ενίσχυση των δράσεων για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 Η επέκταση κι η ενίσχυση ήδη πετυχημένων υλοποιούμενων 

παρεμβάσεων. 

 Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας. 

 Η περαιτέρω ενίσχυση του Τομέα Εκπαίδευσης για την αναβάθμιση της 

ποιότητας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη 

χώρα, την πρόβλεψη ή και τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του 

σχολείου και την προώθηση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και 

υποστήριξη του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ: Με δεδομένο ότι η παρούσα Αναθεώρηση, και τουλάχιστον σε 

ό,τι αφορά στο ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής είχε τη μορφή μόνο της τεχνικής 

αναπροσαρμογής με την ενσωμάτωση των επιπλέον πόρων και με βάση το 

γεγονός ότι με τη μέχρι τώρα υλοποίηση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ έχουν 

ανακύψει κι έχουν αναδειχθεί πολλά σημαντικά θέματα, που επηρεάζουν την 

πορεία εφαρμογής για τις επιδόσεις των Προγραμμάτων, προγραμματίζουμε 

σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ευρύτερη Αναθεώρηση εντός 

του 2018, συνεκτιμώντας και την τροποποίηση του Δημοσιονομικού 

Κανονισμού, καθώς και των Κανονισμών που διέπουν την υλοποίηση των 

συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από τα ΕΔΕΤ. 

Η προετοιμασία αυτής της ευρύτερης αναθεώρησης θα ξεκινήσει με 

πρωτοβουλία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού πριν το τέλος του έτους, ώστε 

να υποβληθεί επίσημα αρχές του νέου έτους.  

Αιρεσιμότητες 

Η χώρα μας είχε να εκπληρώσει ένα βαρύ φορτίο εκπλήρωσης των μη 

εκπληρούμενων Αιρεσιμοτήτων σε διάστημα μικρότερο των 3 χρόνων από 

την έγκριση του ΕΣΠΑ. Με βάση τη σημερινή εικόνα και σύμφωνα με την 



–16– ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ ’14-’20» 

αυτοαξιολόγηση των αρμόδιων Ελληνικών Υπηρεσιών, 37 από 41 

Αιρεσιμότητες εκπληρούνται, ενώ κατά την έγκριση των 20 Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων 16 μόνο εκπληρώνονταν πλήρως, 19 μερικώς και 6 δεν 

εκπληρώνονταν. 

ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ: Σήμερα εκκρεμότητες υπάρχουν μόνο σε 4 Αιρεσιμότητες, οι 

οποίες εκπληρώνονται μερικώς. Οι εκκρεμότητες που υπάρχουν αφορά στην 

Αιρεσιμότητα 6.1., Τομέας υδάτινων πόρων, η οποία όμως παρακολουθείται 

με βάση συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης και είναι εντός χρονοδιαγράμματος και 

τις 3 από τις 4 Αιρεσιμότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, 

αυτές. 

Είμαστε σε συνεχή επαφή και διαβούλευση με τις Υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την 

αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν. 

Όσον αφορά τη νέα προγραμματική περίοδο. 

Η συζήτηση για το πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και το μέλλον της 

Πολιτικής Συνοχής, μετά το ’2020, έχει ήδη ξεκινήσει και μάλιστα σε συνθήκες 

ιδιαίτερες δύσκολες, οι οποίες και δημιουργούν ιδιόμορφη δυναμική στη 

διαπραγμάτευση και ένα πλαίσιο για την Πολιτική Συνοχής πολύ πιο 

απαιτητικό. 

Νέες προκλήσεις και πολιτικές προτεραιότητες αναδεικνύονται ήδη από 

τα κείμενα που διαμορφώνονται και τον διάλογο που έχει ανοίξει, όπως το 

Μεταναστευτικό, το Προσφυγικό Ζήτημα, η κλιματική αλλαγή, η Ενεργειακή 

Ένωση, η Ασφάλεια, ή Άμυνα και άλλα. 

Η αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας (BREXIT), που επιφυλάσσει 

σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις πολιτικές ισορροπίες και στον 

ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, κείμενες με διαφαινόμενες δυσμενείς προοπτικές 

για την Πολιτική της Συνοχής, όπως η «Λευκή Βίβλος» για το μέλλον της 

Ευρώπης, προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικεντρωμένος στα 

αποτελέσματα, η επιδιωκόμενη σύνδεση της Πολιτικής Συνοχής με τις ανά 

χώρα ειδικές συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, τα κείμενα θέσεων, τα 

“position papers” που ετοιμάζουν τα κράτη – μέλη για την Πολιτική Συνοχής 

και ιδίως των καθαρών συνεισφορέων, που για μια ακόμα φορά θέτουν στο 

επίκεντρο τόσο την Πολική Συνοχής αυτή καθ’ εαυτή, όσο και το σύστημα 
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εφαρμογής της, όπου ζητούν διαφοροποιήσεις στις απαιτήσεις μεταξύ ικανών 

και λιγότερων ικανών. 

ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ: Κριτική για την αποτελεσματικότητα της Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής και της Πολιτικής Συνοχής, κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα 

οποία προϊδεάζουν τόσο για το περιεχόμενο της Πολιτικής Συνοχής, όσο και 

για τον τρόπο εφαρμογής της, με βασικότερα τη δημοσίευση της 7ης Έκθεσης 

για τη Συνοχή και το λεγόμενο «reflection paper» της Επιτροπής.  

Το ανωτέρω περιβάλλον, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση των 

διαφορετικών τάσεων επιδιώξεων από τα κράτη – μέλη, που έχει ήδη 

ξεκινήσει, καθιστά επιτακτική την ανάγκη συνεχούς εγρήγορσης και άμεσης 

προετοιμασίας της χώρας μας, προκειμένου να παίξει ενεργό ρόλο στη 

διαπραγμάτευση και να προωθήσει τις δικές της θέσεις έγκαιρα, όπως στο 

πλαίσιο των «Φίλων της Συνοχής» και ευρύτερα, και σε κάθε περίπτωση πριν 

τη λήψη οριστικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποφάσεων. 

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ρόλου και 

των αρμοδιοτήτων του διαμορφώνει τις εθνικές θέσεις για την Πολιτική 

Συνοχής μετά το 2020, με στόχο την ολοκλήρωση σύνταξης κειμένου θέσεων 

της χώρας (position paper), ως βάση συζήτησης κατ’ αρχάς σε εθνικό επίπεδο 

και στη συνέχεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την επόμενη προγραμματική 

περίοδο. 

Άλλες πολυεπίπεδες πρωτοβουλίες λαμβάνονται, ώστε η Ελλάδα να 

είναι έγκαιρα προετοιμασμένη, προκειμένου να υποστηρίξει με τους 

καλύτερους δυνατούς όρους τα συμφέροντά της, και για τον σκοπό αυτό 

προσκαλούνται όλοι οι φορείς χάραξης τομεακής και περιφερειακής πολιτικής 

να συνδράμουν με προτάσεις την επιχειρηματολογία και τις θέσεις της χώρας. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Κι εγώ σας ευχαριστώ. 

Συνεχίζουμε. Αυτή τη στιγμή μου λένε ότι έχουμε απαρτία, κατόπιν 

αυτού ζητώ να γίνει η έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης. Έχει κανένας λόγος 

να μην την εγκρίνουμε; Όχι.  

Πάμε παρακάτω. Εγκρίνουμε τα Πρακτικά απ’ τη 2η Συνεδρίαση 

Επιτροπής Παρακολούθησης.  

Έχει κάποιος λόγο; Όχι. 
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Τώρα θα παρουσιάσουμε την πρόοδο της υλοποίησης του ΠΕΠ 

Ηπείρου του 2014 – 2020. Το λόγο έχει η κυρία Παπανικολάου Εύη, η οποία 

είναι και η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ Ηπείρου. 

 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας μέρα.  

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ’14 – ’20 για την Ήπειρο 

χρηματοδοτείται με 325,8 εκατομμύρια Ευρώ δημόσια δαπάνη, περιλαμβάνει 

10 Θεματικούς Στόχους, 7 Μονοτομεακούς Άξονες Προτεραιότητας και 

συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και δύο Διαρθρωτικά Ταμεία, το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο. 

Οι Άξονες Προτεραιότητας που συγχρηματοδοτούνται απ’ το ΕΤΠΑ 

έχουν συνολική χρηματοδότηση 283,1 δημόσια δαπάνη, ενώ αντίστοιχα αυτοί 

του ΕΚΤ 42,7. 

Με την αύξηση του φακέλου των διαθέσιμων πόρων για την Ελλάδα 

μέσα στο ’17, οι πρόσθετοι πόροι για το Ε.Π., για το Επιχειρησιακό της 

Ηπείρου, είναι 8,9 εκατομμύρια Ευρώ, εκ των οποίων 1 περίπου είναι για το 

ΕΤΠΑ και 7,8 διατίθενται για το ΕΚΤ. 

Μέχρι σήμερα έχει εξειδικευθεί, όπως είπε κι ο Περιφερειάρχης, το 

81,1% του Προγράμματος, 87% για το ΕΤΠΑ και 47% για το ΕΚΤ, κι έχουν 

εγκριθεί κριτήρια αξιολόγησης για Δράσεις 74%. Έχουν συνταχθεί και 

δημοσιοποιηθεί 39 Προσκλήσεις Υποβολής Αιτημάτων, 23 για το ΕΤΠΑ και 16 

για το ΕΚΤ, που αντιστοιχούν στο 46,6 του προϋπολογισμού του 

Προγράμματος. Έχουν εκδοθεί 109 Αποφάσεις Ένταξης, 66 για το ΕΤΠΑ και 

43 για το ΕΚΤ, που αντιστοιχούν στο 57,8%. 

Ευχαριστώ. 

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 72,2, αντιστοιχούν στο 22% του 

Προγράμματος, 21,3% για το ΕΤΠΑ και 28,2% για το ΕΚΤ. Οι δαπάνες 

αντίστοιχα ανέρχονται σε 34,7 εκατομμύρια και αντιστοιχούν στο 10,7 του 

Προγράμματος, 9,7 για το ΕΤΠΑ και 16,7 για το ΕΚΤ. 

Ήδη αναφερθήκαμε και στο θέμα της Χωρικής Ανάπτυξης, έχει 

ολοκληρωθεί η διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης των Σχεδίων ΟΧΕ, έχουν 

εκδοθεί 2 Αποφάσεις Έγκρισης, της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Εδαφικής 

Επένδυσης για την Πολιτιστική Διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου, με 
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φορέα στρατηγικής την Περιφέρεια, και η Στρατηγική της Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών, με φορέα στρατηγικής τον Δήμο. 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Πάμε τώρα ανά Άξονα. 

Άξονας 1 – Ενίσχυση περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με 

ανάπτυξη της Καινοτομίας και των Τεχνολογιών Πληροφορικής.  

Με 3 Θεματικούς Στόχους, τον 1, τον 2 και τον 3, ο οποίος έχει 

ενεργοποιηθεί σε μικρό βαθμό. Παρότι 3 Προσκλήσεις των Θεματικών Στόχων 

1 και 3, με δημόσια δαπάνη 12,8 εκατομμύρια, περίπου το 30% του 

προϋπολογισμού του Άξονα, είχαν τη θετική γνώμη της Υπηρεσίας Κρατικών 

Ενισχύσεων απ’ τον Νοέμβριο του ’16, μία μόνο δημοσιεύθηκε που αφορά 

στην 1η Δράση «Ενίσχυση των επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους 

τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, Τεχνολογιών 

Πληροφορικής, Υγείας και Βιοτεχνολογίας», η οποία “βρίσκεται στον αέρα” με 

ημερομηνία λήξης 23 Νοεμβρίου. 

Γενικότερα όσον αφορά στις Δράσεις Επιχειρηματικότητας, που 

αφορούν μεγάλο μέρος του Προγράμματος, καθώς επηρεάζουν την 

υλοποίηση των επενδυτικών προτεραιοτήτων του Άξονα 1 και του 5, υπήρξαν 

μέχρι τώρα δύο σημαντικά ζητήματα. Το πρώτο αφορά στη μη ύπαρξη 

πρότυπων Προσκλήσεων και τυποποιημένων εντύπων, γεγονός που οδήγησε 

στη μεγάλη καθυστέρηση σύνταξης και έγκρισης των Προσκλήσεων, θέμα 

όμως το οποίο αντιμετωπίστηκε με μία σχετική Εγκύκλιο της Υπηρεσίας 

Κρατικών Ενισχύσεων τον Απρίλιο του ’17.  

Η Διαχειριστική, εκτός απ’ αυτές τις 3 Προσκλήσεις που 

προαναφέρθηκαν, έχει ήδη προβεί στη σύνταξη άλλων 2, οι οποίες δεν έχουν 

υποβληθεί ακόμη για σύμφωνη γνώμη στην Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων 

και αφορούν την προώθηση της Καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα 

και την ενίσχυση της δικτύωσης των μικρομεσαίων, καθώς και την ενίσχυση 

των μικρομεσαίων για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού. 

Το δεύτερο αφορά στην ανάπτυξη των υποσυστημάτων της κάθε 

Πρόσκλησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, ώστε να 

είναι δυνατή η δημοσίευσής τους, αλλά και η έγκριση και παρακολούθηση των 

Προτάσεων. Η διαδικασία αυτή αποδείχθηκε εξαιρετικά χρονοβόρα, 

επισημαίνουμε επίσης ότι, παρά την παρέλευση σχεδόν ενός έτους, δεν έχει 
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ακόμη ετοιμαστεί το σύστημα για τη δημοσίευση των Προσκλήσεων του 

Θεματικού Στόχου 3, που αναφέραμε. 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Όσον αφορά στην υλοποίηση των Δράσεων Κρατικών 

Ενισχύσεων, με απόφασή του ο Περιφερειάρχης, όπως σας είπε και πριν, 

όρισε τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας ως 

ενδιάμεσο φορέα του Άξονα 1 του Επιχειρησιακού. 

Για την ενεργοποίηση της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1Α, «Ενίσχυση 

υποδομών Έρευνας», απαιτείται τροποποίηση της εξειδίκευσης της RIS, της 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, καθώς είναι πλέον δυνατή η 

χρηματοδότηση υποδομών έρευνας, χωρίς να είναι απαραίτητη η καταγραφή 

τους στον οδικό χάρτη Ερευνητικών Υποδομών της ΓΕΓΕΤ. 

Έχοντας επανασυγκροτηθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και 

Καινοτομίας προτείνεται η χρηματοδότηση της ίδρυσης και οργάνωσης δύο 

Ερευνητικών Κέντρων, ενός Κέντρου Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών 

κι ενός Κέντρου Καινοτομίας Ελληνικού Κρέατος, καθώς και η εκπόνηση 

Μελετών Σκοπιμότητας για τη διερεύνηση της βιωσιμότητας και του τρόπου 

λειτουργίας τους. 

Για την ενεργοποίηση των Δράσεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 

2Β, «Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφοριών και 

Επικοινωνιών» και 2C «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» απαιτούνταν η 

εκπλήρωση της Αιρεσιμότητας 2.1. «Ψηφιακή Σύγκλιση», η οποία 

εκπληρώθηκε τον Δεκέμβριο του ’16. Με την 6η γραπτή διαδικασία της 

Επιτροπής Παρακολούθησης εξειδικεύτηκαν οι σχετικές Δράσεις της 2C και 

θα αποσταλούν οι Προσκλήσεις στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής 

για σύμφωνη γνώμη, ενώ σε συνεργασία με τον ΣΕΠΕ και την Υπηρεσία 

Κρατικών Ενισχύσεων σχεδιάζονται οι Προσκλήσεις της 2Β. 

Επίσης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σχεδιάζεται η διάθεση 

πόρων στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας για τη χορήγηση δανείων 

επιμερισμού ρίσκου και εγγυήσεων, οριζόντια δράση εκτός της Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης, ενώ αναμένονται οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης 

και η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης σύστασής του, ώστε να είναι 

δυνατή η διάθεση πόρων μέσα από το Επιχειρησιακό. 
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Άξονας 2 – Προστασία Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Τρεις Θεματικοί Στόχοι, ο Θεματικός Στόχος 4, ο 5 και ο 6. Έχει 

ενεργοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, με τις εντάξεις να ανέρχονται στα 92,3 

εκατομμύρια, το 70,6% του προϋπολογισμού του Άξονα, οι νομικές 

δεσμεύσεις σε 43,2, 33,1% και οι δαπάνες τους σε 12,6, 9,7%. 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Σχετικά με τον Θεματικό Στόχο 4, δεδομένου ότι έχει 

καθυστερήσει η εκπλήρωση της Αιρεσιμότητας 4.1. για τη «Βελτίωση στην 

αποδοτικότητα της χρήσης ενέργειας» και η έκδοση του ΚΕΝΑΚ, η έγκριση 

του οποίου έγινε τον Ιούλιο του ’17, δεν ενεργοποιήθηκε καμία δράση στην 

Επενδυτική 4C. Με την 6η γραπτή διαδικασία εξειδικεύτηκε η Δράση 

«Βελτίωσης της ενέργειας απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα» και θα 

εκδοθεί η σχετική Πρόσκληση. 

Αναφορικά με τις δράσεις της Επενδυτικής 4Ε έχουν ενταχθεί 4 Σχέδια 

Αστικής Κινητικότητας και 4 Σχέδια Βιώσιμης Ενέργειας στους αστικούς 

Δήμους της Περιφέρειας, η συμβασιοποίηση των οποίων καθυστέρησε σε 

μεγάλο βαθμό, κυρίως λόγω της τροποποίησης του Νόμου περί Δημοσίων 

Συμβάσεων. Μετά την ολοκλήρωση των Σχεδίων, θα ακολουθήσει η 

Πρόσκληση για ένταξη των έργων που προτείνονται, που θα προτείνονται. 

Όσον αφορά το Θεματικό Στόχο 5, ενεργοποιήθηκαν οι Δράσεις του και 

χρηματοδοτούνται 5 Πράξεις, που αφορούν στην ανάπτυξη συστημάτων για 

την παρακολούθηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των 

κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα, ενώ με την 6η γραπτή διαδικασία της 

Επιτροπής εξειδικεύθηκαν οι Δράσεις για την αντιπλημμυρική προστασία και 

θα εκδοθούν οι σχετικές Προσκλήσεις. Επίσης εκπονείται το Πλάνο Αναγκών 

και Προγραμματισμού Δράσεων της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, 

ώστε να εκδοθεί η σχετική Πρόσκληση για την ενίσχυση των δομών Πολιτικής 

Προστασίας και των Δομών καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών. 

Ο Θεματικός Στόχος 6 είναι ο πλέον ενεργοποιημένος. Απ’ την 

Επενδυτική Προτεραιότητα 6Β, «Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων και του 

περιβάλλοντος» χρηματοδοτούνται Πράξεις για την κάλυψη των αυξημένων 

υδρευτικών αναγκών, παρέχοντας βελτιωμένη παροχή νερού σε 14.000 

περίπου ωφελούμενους. Επίσης χρηματοδοτείται η κατασκευή έργων 

συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, όπως είπαμε 

ήδη, κυρίως οικισμών στον Αμβρακικό Κόλπο και στα παράλια του Ιονίου, 
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προστατεύοντας ένα ευαίσθητο οικοσύστημα και ολοκληρώνοντας τις 

υποδομές στα παράλια της Ηπείρου με εξυπηρέτηση περίπου 30.000 

κατοίκων. 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Σημειώνουμε εδώ ότι η Αιρεσιμότητα 6.1. για τον τομέα 

των υδάτων δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί. 

Όσον αφορά στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6C, «Προστασία φυσικής 

και πολιτιστικής κληρονομιάς», έχει ενταχθεί η αναστήλωση και 

αποκατάσταση των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου στο πλαίσιο της ΟΧΕ 

«Πολιτιστική Διαδρομή», καθώς και η δράση τουριστικής προβολής της 

Περιφέρειας.  

Άμεσα θα εκδοθεί η Πρόσκληση που αφορά στους Φορείς Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6D, καθώς και 

η Δράση για επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης της Επενδυτικής 

Προτεραιότητας 6Ε, μετά την έγκριση της Στρατηγικής ΒΑΑ. 

Άξονας 3 – Ενίσχυση υποδομών Μεταφορών 

Με 1 Θεματικό Στόχο, τον 7, έχει ενεργοποιηθεί ως προς την 

Επενδυτική Προτεραιότητα 7Β, «Ενίσχυση Περιφερειακής Κινητικότητας, 

μέσω σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή 

ΔΕΔ», με τις εντάξεις του να ανέρχονται σε 31,1 εκατομμύρια, 41,9% του 

προϋπολογισμού, χωρίς να έχουν αναληφθεί ακόμη νομικές δεσμεύσεις. 

Έχει ενταχθεί η κατασκευή της οδού σύνδεσης Ιόνιας Οδού με την 

περιοχή των Τζουμέρκων, η 2η επαρχιακή οδός – γέφυρα Πλάκας, που αφορά 

στην κατασκευή νέας οδού μήκους 10 χιλιομέτρων. Μετά την έγκριση των 

Στρατηγικών ΟΧΕ και ΒΑΑ εξειδικεύτηκαν οι δράσεις των υποδομών και με 

την 6η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής, και έχοντας πλέον εγκεκριμένο το 

αίτημά μας για αύξηση του ποσοστού υπερδέσμευσης σε ποσοστό 151%, θα 

εκδοθούν οι σχετικές Προσκλήσεις. 

Όσον αφορά στη Δράση για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας, θα 

ενεργοποιηθεί άμεσα, καθώς ολοκληρώνεται το Περιφερειακό Στρατηγικό 

Σχέδιο για την οδική ασφάλεια, ενώ έχει ενταχθεί ήδη ο εξοπλισμός των 

Αστυνομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας. 

Άξονας 4 – Ενίσχυση υποδομών Εκπαίδευσης – Υγείας και 

Πρόνοιας 
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ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δύο Θεματικοί Στόχοι, ο Θεματικός Στόχος 9 κι ο 

Θεματικός 10. Έχει ενεργοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Οι εντάξεις του 

ανέρχονται σε 34,9 εκατομμύρια, 120,2% του προϋπολογισμού, οι νομικές 

δεσμεύσεις σε 15,1, 52,5%, και οι δαπάνες σε 14 εκατομμύρια, 48,5%. 

Λόγω του υψηλού βαθμού ενεργοποίησης κι αυτού του Άξονα, 

εγκρίθηκε το αίτημά μας για αύξηση το ποσοστού υπερδέσμευσης 145%.  

Ο τομέας της Υγείας και Πρόνοιας, η Επενδυτική Προτεραιότητα 9Α 

έχει πλήρως ενεργοποιηθεί με τη χρηματοδότηση προμήθειας 11 

ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ, την ολοκλήρωση του πενταώροφου 

κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, την 

ολοκλήρωση του Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης Αλκοολικών και 

κρίσης των χρηστών ναρκωτικών στο Γενικό Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», το 

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών στην 

Ηγουμενίτσα, η κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και ο 

εξοπλισμός των δομών αντιμετώπισης της φτώχειας σε 10 Δήμους. 

Αναφορικά με την Επενδυτική Προτεραιότητα 9Β, «Υποδομές σε 

περιθωριοποιημένες Κοινότητες», θα ενεργοποιηθεί εντός του επόμενου 

έτους, όταν επικαιροποιηθεί ο περιφερειακός σχεδιασμός για τους Ρομά. 

Για τον τομέα της Εκπαίδευσης, Επενδυτική Προτεραιότητα 10Α, 

σύμφωνα με τη χαρτογράφηση των υποδομών και αναγκών έχουν 

ολοκληρωθεί οι εντάξεις των υποδομών όλων των βαθμίδων, εκδόθηκε 

Πρόσκληση για τον εξοπλισμό Εργαστηρίων Τεχνολογιών Πληροφορικής, 

Προσχολικής και Σχολικής Εκπαίδευσης, ενώ θα εκδοθεί αντίστοιχα και για 

την Εκπαίδευση Ενηλίκων. 

Έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση, η ανέγερση νέου κτιρίου για τη 

στέγαση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου 

στην Άρτα, η ανέγερση νέου Νηπιαγωγείου στη θέση «Παλαιά Στρατιωτικά 

Αρτοποιεία» στα Ιωάννινα, η ολοκλήρωση της κατασκευής του πολυδύναμου 

κτιρίου για τη στέγαση των νέων Τμημάτων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο 

εξοπλισμός Εργαστηρίων στο Πανεπιστήμιο, στο ΤΕΙ και στην Ανώτατη 

Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων. 

Ο Άξονας 5 – Ανάπτυξη ανθρώπινη δυναμικού, κοινωνική ένταξη 

και καταπολέμηση διακρίσεων. 
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ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Με 2 Θεματικούς Στόχους, τον 8 και 9 έχει ενεργοποιηθεί 

σε ικανοποιητικό βαθμό. Οι εντάξεις του ανέρχονται σε 18,6 εκατομμύρια, 

44,4% του προϋπολογισμού, οι νομικές δεσμεύσεις σε 12 εκατομμύρια, 

28,7% και οι δαπάνες του σε 7,1 εκατομμύρια, 17,1%. 

Ο Θεματικός Στόχος 8 δεν έχει ακόμη εξειδικευθεί, αναμένοντας την 

ενεργοποίηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, την επίλυση των 

θεμάτων που αφορούν στην έκδοση Προσκλήσεων Κρατικών Ενισχύσεων, 

μέσω του Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, αλλά και τον ορισμό ενός 

ενδιάμεσου φορέα. 

Αναφορικά με το Θεματικό Στόχο 9, στην Επενδυτική Προτεραιότητα 

9.1. έχει ενεργοποιηθεί η Δράση της «Εναρμόνισης της οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής» με τους ωφελούμενους στα δύο έτη υλοποίησης, 

δηλαδή στα σχολικά έτη ’15 – ’16 και ’16 – ’17 να ανέρχονται σε 3.135 άτομα, 

ενώ δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη η Δράση της «Συμβουλευτικής 

Κατάρτισης». 

Έχουν ενταχθεί τα Κέντρα Κοινότητας στην Επενδυτική Προτεραιότητα 

9.2. σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων και μετά την 

επικαιροποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού για τους Ρομά θα ενταχθούν 

κι άλλα δύο Παραρτήματα για Ρομά. 

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9.3 υλοποιούνται οι Δράσεις: παροχής 

υπηρεσιών Προσχολικής Αγωγής για ΑΜΕΑ, με τους ωφελούμενους στα δύο 

έτη υλοποίησης να ανέρχονται σε 114, Υποστήριξης κακοποιημένων 

γυναικών και παιδιών με τη λειτουργία 3 Συμβουλευτικών Κέντρων και ενός 

Ξενώνα Φιλοξενίας, Παράλληλης Στήριξης παιδιών με αναπηρία, με τους 

ωφελούμενους στα τρία έτη υλοποίησης να ανέρχονται σε 39 και δύο Κέντρων 

Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας, δυναμικότητας 44 παιδιών με αναπηρία, 

ενώ απομένει η ενεργοποίηση της Δράσης για τη λειτουργία της Δράσης για 

τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, με δυναμικότητα 38 

ΑΜΕΑ. 

Αναφορικά με την Επενδυτική Προτεραιότητα 9.4. έχει εκδοθεί το 

σύνολο των Προσκλήσεων για τον Τομέα της Πρόνοιας, που αφορούν στη 

λειτουργία Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών, δηλαδή Κοινωνικό 

Παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο σε 11 Δήμους, 
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μιας Δομής Φιλοξενίας Αστέγων και τη λειτουργία 9 Κέντρων Ημερήσιας 

Φροντίδας Ηλικιωμένων, που εξυπηρετούν 214 ωφελούμενους.  

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση με το Υπουργείο Υγείας 

για τις Δράσεις Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας και Απεξάρτησης, 

ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση της διαβούλευσης με τις Υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και η υποβολών των σχετικών δελτίων 

εξειδίκευσης, ώστε να προχωρήσουμε στην ενεργοποίηση του Τομέα. 

Η Επενδυτική Προτεραιότητα 5, «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» δεν 

έχει ακόμη ενεργοποιηθεί, απαιτείται η επίλυση των θεμάτων που αφορούν 

στην έκδοση Προσκλήσεων Κρατικών Ενισχύσεων μέσω του συστήματος και 

στον ορισμό του ενδιάμεσου φορέα, καθώς και η δημιουργία των Κέντρων 

Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Δράση που θα 

ενεργοποιηθεί κατ’ αρχάς σε κεντρικό επίπεδο απ’ το αρμόδιο Υπουργείο. 

Αναφορικά με την Επενδυτική Προτεραιότητα 9.6., «Τοπικές 

Πρωτοβουλίες – ΤΑΠ ΤΟΚ», η Εγκύκλιος για τη σύνταξη των Σχεδίων 

εκδόθηκε τον Ιούλιο του ’17. Με την 6η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής 

εγκρίθηκε η μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής των 

Στρατηγικών και θα εκδοθεί άμεσα η σχετική Πρόσκληση. 

Έχουμε και τους δύο Άξονες της Τεχνικής Βοήθειας, είναι ο Άξονας 6, η 

Τεχνική Βοήθεια του ΕΚΤ. Έχει εκδοθεί μία Πρόσκληση με το σύνολο του 

προϋπολογισμού 786.000 κι έχουν ενταχθεί 2 Πράξεις, 500.000 

προϋπολογισμό. Στον Άξονα 7, η Τεχνική Βοήθεια του ΕΤΠΑ, με 

προϋπολογισμό 5,2 εκατομμύρια, έχει εκδοθεί μία Πρόσκληση κι έχουν 

ενταχθεί Πράξεις ύψους 5 εκατομμυρίων. 

Θα συνεχίσω δύο λόγια με την Ετήσια Έκθεση του ’16. 

Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ’16 συντάχθηκε σύμφωνα με τα 

άρθρα 50 και 111 του Κανονισμού 1303, υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, μέσω της βάσης SFC, στις 30 Ιουνίου, σε συνέχεια έγκρισής της 

από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνέχεια απέστειλε παρατηρήσεις αναφορικά με 

την εκπλήρωση των εκ των προτέρων Αιρεσιμοτήτων για τις δημόσιες 

συμβάσεις, τα απόβλητα και τα ύδατα, την πρόοδο συγκεκριμένων Θεματικών 

Στόχων και την αιτιολόγηση τιμών συγκεκριμένων δεικτών. 
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ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Στις παρατηρήσεις αυτές απάντησε η Ειδική Υπηρεσία 

Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, όσο και η Διαχειριστική Αρχή. Τα 

απαντητικά έγγραφα απεστάλησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάλι μέσω 

της SFC, στις 27 Οκτωβρίου και αναμένεται η έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης. 

Στην Έκθεση αποτυπώνεται η υλοποίηση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος μέχρι 31-12ου του ’16. Παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά 

μεγέθη, όπως ο προϋπολογισμός, οι εντάξει, οι συμβάσεις και οι δαπάνες, 

υπάρχει αναφορά για τη φυσική υλοποίηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στους 

δείκτες εκροής, στα αποτελέσματα του Προγράμματος μέσω των αντίστοιχων 

δεικτών και στις Στρατηγικές και τα ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοσή 

του. 

Δεν αναφέρουμε τώρα νούμερα και στοιχεία, γιατί προηγουμένως 

δώσαμε τη σημερινή εικόνα του Προγράμματος. 

Στην Έκθεση επίσης γίνεται αναφορά στους στόχους του Πλαισίου 

Επίδοσης μέχρι 31-12ου του ’16. Αποθεματικό επίδοσης συνιστά το 6% των 

πόρων που διατίθενται σε κάθε Άξονα και για τη χρήση του θα εξεταστεί η 

επίδοση του Προγράμματος στους στόχους που έχει θέσει στις 31-12ου του 

’18. 

Στο γράφημα που βλέπετε, αν το βλέπετε, σε κάθε δείκτη η τιμή που 

εμφανίζεται δεξιά είναι ο στόχος του και αριστερά παρουσιάζεται η επίτευξή 

του.  

Τέλος στην Έκθεση γίνεται αναφορά στις ενέργειες δημοσιότητας, που 

έλαβαν χώρα το προηγούμενο έτος, κάποιες απ’ τις οποίες σας 

παρουσιάστηκαν στη Συνεδρίαση της Επιτροπής το ’16 και όσες 

πραγματοποιήθηκαν μετά απ’ αυτή τη Συνεδρίαση θα παρουσιαστούν σε μια 

επόμενη παρουσίαση. 

Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ευχαριστούμε την κυρία Παπανικολάου. 

Θέλω να πω προτού, γιατί είναι και αρκετοί ενδιαφερόμενοι εδώ, ότι 

έπαιξε μεγάλο ρόλο σε έργα υποδομών, Βιολογικών Καθαρισμών, 

αποχετεύσεων, η αλλαγή του τρόπου δημοπράτησης από πέρυσι απ’ τις 8-

8ου, που έπρεπε να είναι ηλεκτρονικοί οι διαγωνισμοί και τελικά η πλατφόρμα 

που ήρθε αρχές Οκτωβρίου. Έτσι εμείς μόνο ένα, παράδειγμα, έργο στην 
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Ήπειρο προχώρησε από τα έργα οδοποιίας και γενικά πήγανε τα έργα πίσω, 

το οποίο συνεπάγεται και στις απορροφήσεις. Προλάβαμε βέβαια και 

δημοπρατήσαμε πολλά έργα, που ήδη υλοποιούνται στις αποχετεύσεις και 

στους Βιολογικούς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Το δεύτερο, που θέλω να πω, είναι ότι 

έχουμε καλέσει τους δυνητικά φορείς που μπορούν να κάνουν 

αντιπλημμυρικά έργα, να δούνε ποια μέρη έχει προτείνει το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος γι’ αυτά τα έργα και να ετοιμάσουν τις Μελέτες. Αυτό έχει γίνει 

εδώ και 3-4 μήνες, ώστε, όταν θα προκηρυχθεί αυτός ο Άξονας, να είναι 

έτοιμοι. 

Τώρα δίνω τον λόγο στον κύριο Μπαλτογιάννη, ο οποίος θα κάνει 

εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ενημέρωση σχετικά με την 

επίτευξη των ετήσιων στόχων του Προγράμματος. 

Κύριε Μπαλτογιάννη, έχετε το λόγο. 

 
ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. 

Θα σας παρουσιάσουμε το κείμενο εξειδίκευσης δράσεων, που 

περιλαμβάνεται στον φάκελο των εισηγήσεών σας. 

Στο εν λόγω έγγραφο δεν προτείνονται νέες δράσεις εξειδίκευσης, αλλά 

υπάρχουν τροποποιήσεις σε κείμενα… υπάρχουν τροποποιήσεις σε κείμενα 

ήδη εγκεκριμένων Δράσεων, που αφορούνε ενημέρωση στοιχείων των 

Προσκλήσεων», ενημέρωση προϋπολογισμού των Δράσεων «Εκπόνηση και 

εφαρμογή Επιχειρησιακών Σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ενίσχυση 

των μικρομεσαίων για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού», σύμφωνα 

με την επικαροποίηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. 

Υπάρχει η διαγραφή της Δράσης «Εκπόνηση Πολεοδομικών – 

Χωροταξικών Μελετών», καθώς κρίνεται ότι δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση 

σχετικών Πράξεων εντός της προγραμματικής περιόδου, καθώς και της 

Δράσης «Αναβάθμιση υφιστάμενου οδικού δικτύου – διευρωπαϊκών δικτύων 

μεταφορών», καθώς δε θα υλοποιηθεί η βελτίωση τμήματος της εθνικής οδού 

Καλπακίου – Κακαβιάς, που προγραμματίζονταν, γιατί αποτελεί τμήμα του 

οδικού άξονα Ιωάννινα – Κακαβιά κι η παρέμβαση πρέπει να αντιμετωπιστεί 

συνολικά. Επισημαίνουμε ότι είχαμε προϋπολογισμό μόλις 10 εκατομμυρίων 

Ευρώ στη Δράση αυτή. 
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ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Προσθήκη στη Δράση «Συμπληρωματικά συστήματα και 

εργαλεία οργάνωσης της Διαχείρισης», που αφορά την τεχνική βοήθεια από 

το ΕΤΠΑ, της Ενέργειας, «Λοιπές λειτουργικές δαπάνες της ΕΥΔ», σύμφωνα 

με μία πρόσφατη Υπουργική Απόφαση, προσαρμογή του κειμένου στα 

Ολοκληρωμένα Σχέδια Εδαφικής Ανάπτυξης και προσαρμογή των πινάκων 

που αφορούν τον προγραμματισμό και τον απολογισμό των ετήσιων στόχων. 

Οι νέες Δράσεις που εγκρίθηκαν μέσα στο 2017 αφορούσαν την 

«Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών απ’ 

τους ΟΤΑ», «Ψηφιακές υπηρεσίες στα μνημεία», «Ανάπτυξη έξυπνης 

πλατφόρμας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα», «Έργα αντιπλημμυρικής 

προστασίας σε πεδινές μη δασικές περιοχές», «Έργα κατασκευής, 

αντικατάστασης, βελτίωσης και επέκτασης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων 

υδάτων», «Επενδύσεις για τη διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης 

οικολογικής αξίας για την Περιφέρεια Ηπείρου», «Επενδύσεις σε έργα αστικής 

αναζωογόνησης», 2η Προκήρυξη που αφορά τους ΟΤΑ εκτός Σχεδίων 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και 3η Προκήρυξη που αφορά το Σχέδιο Αστικής 

Ανάπτυξης.  

«Υλοποίηση υποδομών μεταφορών της στρατηγικής ΒΑΑ», 

«Υλοποίηση υποδομών μεταφορών της ΟΧΕ», για τα αρχαία θέατρα, 

«Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων 

με αναπηρία», «Υποδομές ΤΠΕ Προσχολικής και Σχολικής Εκπαίδευσης» και 

«Υποδομές για αρχική επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων». 

Το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται να ενεργοποιηθούν οι εξής 

Δράσεις:  

 Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και 

υπηρεσιών από τους ΟΤΑ, που αφορά όλους τους ΟΤΑ και τους 

φορείς της Περιφέρειας. 

 Ψηφιακές υπηρεσίες στα Μνημεία. Είναι Δράση που αφορά την 

Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού. 

 Ανάπτυξη Έξυπνης Πλατφόρμας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δράση που 

αφορά τον Δήμο Ιωαννιτών. 
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 Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον 

οικιακό κτιριακό τομέα. Είναι δράση που αφορά όλους τους πολίτες της 

Περιφέρειας. 

 Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε πεδινές μη δασικές περιοχές. 

Δράση που αφορά όλους τους ΟΤΑ της Περιφέρειας.  

 Έργα κατασκευής, αντικατάστασης, βελτίωσης και επέκτασης δικτύων 

αποχέτευσης όμβριων υδάτων, που αφορά επίσης όλους τους ΟΤΑ της 

Περιφέρειας. 

 Επενδύσεις για τη διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης 

οικολογικής αξίας, Δράση που αφορά τους Φορείς Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών. 

 Επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης, η 2η και η 3η Προκήρυξη 

που αφορά τους ΟΤΑ των αστικών περιοχών. 

 Υλοποίηση υποδομών μεταφορών της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης, Δράση που αφορά την Περιφέρεια Ηπείρου και τον Δήμο 

Ιωαννιτών. 

 Υλοποίηση υποδομών μεταφορών – ΟΧΕ, Δράση που αφορά την 

Περιφέρεια Ηπείρου. 

 Προμήθεια εξοπλισμού ΚΔΗΦ, είναι Δράση που αφορά τους φορείς 

που διαχειρίζονται τα Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας. 

 Υποδομές ΤΠΕ Προσχολικής και Σχολικής Εκπαίδευσης, με Φορέα το 

Υπουργείο Παιδείας όπως και η Δράση που αφορά τις Υποδομές 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ενώ την επόμενη εβδομάδα θα βγει και η 

Πρόσκληση για τις Στρατηγικές ΤΑΠ-ΤΟΚ. 

Το 2018 προγραμματίζεται η έκδοση Προσκλήσεων για τις δράσεις: 

 Ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη 

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, που αφορά μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. 

 Προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα και η 

ενίσχυση της δικτύωσης των ΜΜΕ, για υποστηρικτικούς μηχανισμούς. 

 Η Δράση για τη συμμετοχή στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας 2, ΤΕΠΙΧ 

2. 
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 Η αναβάθμιση κτιρίων και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε 

δημόσια κτίρια, που θα αφορά όλους τους ΟΤΑ και τους δημόσιους 

φορείς. 

 Συμμετοχή στο Ταμείο Υποδομών. 

 Η ενίσχυση των Δομών Πολιτικής Προστασίας και των Δομών 

καταπολέμησης των Δασικών Πυρκαγιών, δράση που αφορά την 

Περιφέρεια Ηπείρου και την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 Επενδύσεις στη διαχείριση υδάτινων πόρων, θα αφορά φορείς της 

Περιφέρειας και είναι συμπλήρωση της προηγούμενης Πρόσκλησης 

που είχε βγει το 2016, όχι για έργα, αλλά για Δράσεις που 

προβλέπονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. 

 Θα βγει η Δράση Τουρισμού για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης, που αφορά τον Δήμο Ιωαννιτών. 

 Επενδύσεις στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας, που αφορά την 

Περιφέρεια Ηπείρου.  

 Ελπίζουμε να βγει μια Πρόσκληση για Κατάρτιση και Συμβουλευτική 

Ανέργων, που ωφελούμενοι θα είναι οι άνεργοι της Περιφέρειας. 

 Τα Παραρτήματα των Κέντρων Κοινότητας Ρομά, που αφορά τον Δήμο 

Ιωαννιτών και των Δήμων Αρταίων. 

 Η λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, που θα αφορά την 

ΕΛΕΠΑ. 

 Και Δράσεις απεξάρτησης, που θα αφορά κυρίως τον ΟΚΑΝΑ και 

τον… δε θυμάμαι τον άλλο φορέα, συγγνώμη. 

ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εκτός απ’ αυτές τις Προσκλήσεις όσον αφορά για 

Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων δεν μπορεί να γίνει κάποιος προγραμματισμός 

απ’ την Υπηρεσία για μελλοντικές Προσκλήσεις, λόγω των προβλημάτων με 

το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, που ήδη αναφέρθηκαν. 

Πλην όμως ελπίζουμε τουλάχιστον για τη δημοσιοποίηση αυτών, για τις 

οποίες έχουμε ήδη τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών 

Ενισχύσεων απ’ το 2016. 

Όσον αφορά το τελευταίο δίμηνο του 2017, αλλά και το 2018 η εξέλιξη 

για τις συμβάσεις και τις πληρωμές αναμένεται να είναι η εξής. Μέχρι το τέλος 

του ’18 αναμένεται να υπογραφούν πρόσθετες συμβάσεις ύψους 95,1 

εκατομμυρίων Ευρώ, που αντιστοιχούν στο 29,3% του προϋπολογισμού του 
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Προγράμματος και συνολικά το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων να ανέλθει 

στο τέλος του 2018 στο 51,6%. Αντίστοιχα μέχρι το τέλος του 2017 αναμένεται 

να πραγματοποιηθούν δαπάνες 10,2 εκατομμυρίων Ευρώ, που αντιστοιχούν 

στο 3,1% και το 2018 να πραγματοποιηθούν δαπάνες 41,9 εκατομμυρίων 

Ευρώ, που αντιστοιχούν στο 12,9%. Συνολικά το ποσοστό των δαπανών στο 

τέλος του 2018 αναμένεται να ανέλθει στο 26,7%.  

ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τελειώνοντας να σας πω ότι ζητάμε την έγκριση 

προφανώς από την Επιτροπή Παρακολούθησης του κειμένου. Ζητάμε επίσης 

την έγκριση μίας διόρθωσης στο κείμενο που αφορά τα κριτήρια επιλογής 

Πράξεων και τη Δράση «Έργα αντιπλημμυρικές προστασίας σε πεδινές μη 

δασικές περιοχές» και αφορά το Κριτήριο της Καινοτομίας. Προτείνουμε η 

εξειδίκευση του κριτηρίου αυτού να γίνει… ότι αξιολογείται η καινοτομία της 

προτεινόμενης Πράξης, βάσει της προώθησης βέλτιστων πρακτικών για τη 

μείωση, ρύθμιση και εκτόνωση της ροής και τη διαχείριση και αξιοποίηση των 

πλεοναζόντων υδάτων. 

Να σας πω τέλος ότι λάβαμε από τον ΣΕΠΕ προτάσεις για εξειδίκευση 

Δράσεων, όπως είπε κι η κυρία Παπανικολάου, ήδη με τον ΣΕΠΕ είμαστε σε 

συνεργασία και τον ευχαριστούμε πολύ για τις Δράσεις που αφορούνε την 

Επενδυτική Προτεραιότητα 2Β, απλά σε αυτή την Επιτροπή Παρακολούθησης 

δεν ήμασταν έτοιμοι για να προτείνουμε νέες Δράσεις, περιμένοντας και την 

απλοποίηση του Συστήματος… του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 

Ενισχύσεων. 

Επίσης από την Επιτελική Δομή του Περιβάλλοντος μας ήρθε μία 

παρατήρηση, που αφορά τη Δράση «Επενδύσεις για τη διαχείριση και 

προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας για την Περιφέρεια 

Ηπείρου» και αφορά το κείμενο της εξειδίκευσης της εφαρμογής, και οι 

παρατηρήσεις θα ληφθούν υπόψη στο κείμενο, το οποίο θα συμπεριληφθεί 

στην απόφαση. 

Και τέλος έχουμε ένα αίτημα από τον Δήμο Δωδώνης σχετικά με τα 

Κέντρα Κοινότητας και το πληθυσμιακό κριτήριο, το οποίο είχε εγκρίνει η 

Επιτροπή Παρακολούθησης σε προηγούμενη Συνεδρίασή της, το οποίο ήτανε 

στις 10.000 Ευρώ… στις 10.000 κατοίκους, συγγνώμη, και ζητάει να ληφθεί 

υπόψη όχι ο μόνιμος πληθυσμός, αλλά ο de facto πληθυσμός. Μ’ αυτόν τον 
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τρόπο ο Δήμος Δωδώνης απ’ τους 9.763 κατοίκους, ανέρχεται στους 10.130 

και θα μπορεί να υποβάλει πρόταση στο Πρόγραμμα. 

ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό που εμείς μπορούμε να πούμε είναι ότι ο 

προϋπολογισμός της Δράσης με τις εντάξεις ουσιαστικά έχει εξαντληθεί, αν η 

Επιτροπή κρίνει ότι αυτό πρέπει να γίνει, θα γίνει με overbooking της 

συγκεκριμένης Δράσης. 

Ευχαριστώ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ευχαριστούμε τον κύριο Μπαλτογιάννη. 

Εγώ προτείνω να γίνει αυτό για τον Δήμο Δωδώνης, γιατί είναι ένας Δήμος 

απ’ τους πιο φτωχούς της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Και τώρα τον λόγο έχει για την 1η Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος η κυρία Σοφία Τσιτουρίδου. 

 
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ: Καλημέρα. 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο για την αναθεώρηση των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, στο πλαίσιο της τεχνικής 

προσαρμογής του έτους 2017, διαμορφώθηκε η κατανομή των πρόσθετων 

πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές προτεραιότητες, τις επιτακτικές 

ανάγκες σε επιμέρους τομείς Πολιτικής, τις δεσμεύσεις σε επίπεδο 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, αλλά και τους περιορισμούς που απορρέουν 

από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς. 

Βάσει των Οδηγιών η ΕΥΔ του ΠΕΠ Ηπείρου συνέταξε την 

αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις 14-9ου του ’17, το οποίο 

μετά την έγκρισή του από την Επιτροπή Παρακολούθησης, υποβλήθηκε στις 

26-9ου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το τελικό κείμενο, μετά τις παρατηρήσεις 

της Επιτροπής, επανυποβλήθηκε στις 8 Νοεμβρίου. 

Η Αναθεώρηση αφορά κυρίως την αύξηση των πόρων του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 1,37 εκατομμύρια Ευρώ 

και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κατά 9,86 εκατομμύρια Ευρώ. 

Επίσης για τις Δράσεις του ΕΚΤ έγιναν αναπροσαρμογές στους ειδικούς 

στόχους και στους δείκτες, με σκοπό την ομογενοποίηση με τα άλλα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, τη διαμόρφωση καταλληλότερων 
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διατυπώσεων, σύμφωνα με τη λογική της Παρέμβασης, αλλά και την 

ευδιάκριτη αντιστοίχιση τους με τις Δράσεις που θα υλοποιηθούν. 

ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ: Σε ό,τι αφορά τους πρόσθετους πόρους του 1,37 

εκατομμυρίων Ευρώ του ΕΤΠΑ, κατανεμήθηκαν στην Επενδυτική 

Προτεραιότητα 6.5. για την υλοποίηση Δράσεων Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την Κανονιστική Υποχρέωση της κατανομής 

του 5% των πόρων του ΕΤΠΑ σε σχετικές Δράσεις. Ως αποτέλεσμα της 

αύξησης του Προϋπολογισμού, έγινε και αναλογική αύξηση στην τιμή του 

δείκτη της Δράσης. 

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9.1. έγινε αλλαγή της διατύπωσης του 

ειδικού στόχους, διότι οι Δράσεις που θα υλοποιηθούν έχουν βασική ομάδα 

στόχου τα άτομα που πλήττονται από φτώχεια, κι όχι μόνο τα μειονεκτούντα 

άτομα.  

Από τα στοιχεία υλοποίησης της Δράσης για την εναρμόνιση 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής τόσο στην τρέχουσα, όσο και στην 

προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο καταδεικνύεται η αναγκαιότητα 

χρηματοδοτικής ενίσχυσής της με 3,44 εκατομμύρια Ευρώ για την επέκτασή 

της με σκοπό να συμπεριληφθούν περισσότεροι ωφελούμενοι. 

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9.2. έγινε αντικατάσταση του ειδικού 

στόχου από δύο διαφορετικούς, διότι υφίσταται ανάγκη διαχωρισμού των 

Δράσεων Υποστήριξης των ατόμων περιθωριοποιημένων Κοινοτήτων από τις 

Δράσεις Ενίσχυσης Δομών, καθώς έχουν διαφορετική λογική παρέμβασης, 

διαφορετικές ομάδες στόχου και διαφορετικά αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Η πρόοδος στην υπάρχουσα δέσμευση πόρων της Επενδυτικής 

Προτεραιότητας 9.2. με τα Κέντρα Κοινότητας και οι αυξημένες διαπιστωμένες 

ανάγκες, οδήγησαν στην κατανομή πρόσθετων πόρων, συνολικού ποσού 

2,02 εκατομμυρίων Ευρώ, με σκοπό τη διεύρυνση των Κέντρων Κοινότητας 

για να εξυπηρετήσουν Κέντρα Στήριξης Οικογένειας, με στόχο την υποστήριξη 

των οικογενειών που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα, συμβάλλοντας 

με τον τρόπο στην πρόληψη της ιδρυματοποίησης, Κέντρα Παρακολούθησης 

του Ολοκληρωμένου Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για ηλικιωμένους, 

που θα λειτουργήσουν σε Δήμους και θα συνδέσουν τις τρεις μορφές 

φροντίδας των ηλικιωμένων ατόμων που υπάρχουν σήμερα, δηλαδή ΚΑΠΗ, 

ΚΗΦΗ και «Βοήθεια στο σπίτι», ώστε να επιτευχθεί πλήρης συντονισμός 
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ενεργειών και οικονομίας κλίμακας, και τέλος Δράσεις για την υποστήριξης 

ατόμων σε μειονεκτική θέση, όπως για παράδειγμα η λειτουργία 

παραρτημάτων στα Κέντρα, που θα εξυπηρετήσουν καταυλισμούς Ρομά. 

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9.3. έγινε αντικατάσταση του ειδικού 

στόχου από δύο διαφορετικούς, διότι υφίσταται ανάγκη διαχωρισμού των 

Δράσεων της εναρμόνισης που απευθύνεται σε συμμετέχοντες, από τις 

Δράσεις Ενίσχυσης Δομών και τις Δράσεις Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής 

Υποστήριξης, οι οποίες έχουν συστημικό χαρακτήρα, ομάδα στόχου φορείς 

και τα άτομα που λαμβάνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους είναι έμμεσα 

ωφελούμενοι. 

ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ: Η πρόοδος στην υπάρχουσα δέσμευση πόρων της 

Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.3. και οι αυξημένες διαπιστωμένες ανάγκες 

οδήγησαν στην κατανομή πρόσθετων πόρων, συνολικού ποσού 2,21 

εκατομμυρίων Ευρώ, με σκοπό:  

Πρώτον, τη χρηματοδοτική ενίσχυση της Δράσης για την παροχή 

Υπηρεσιών Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης, 

Ψυχαγωγίας και Αναψυχής για ΑΜΕΑ, προκειμένου να συμπεριληφθούν 

περισσότεροι ωφελούμενοι. 

Δεύτερον, τη χρηματοδότηση της αναμόρφωσης του Συστήματος των 

Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας για την αξιολόγηση της αναπηρίας, με την 

ενίσχυση των Ιατρικών Επιτροπών και 

Τρίτον, τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για την 

κάλυψη της ανάγκης διαβίωσης των ΑΜΕΑ εκτός του οικογενειακού 

περιβάλλοντος. 

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9.4. έγινε αντικατάσταση και των 

ειδικών στόχων, διότι η Στρατηγική των Δράσεων για την Υγεία είναι 

διαφορετική απ’ αυτήν που υπήρχε κατά τη σύνταξη του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος και επιπλέον υπάρχει ανάγκη να διαχωριστούν οι Δράσεις της 

Υγείας από τις άλλες Δράσεις Ενίσχυσης Κοινωνικών Δομών, καθώς έχουν 

διαφορετική λογική παρέμβασης, διαφορετικά αναμενόμενα αποτελέσματα και 

διαφορετική ομάδα στόχου. 

Επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα για την Ψυχική Υγεία, τις 

κοινοτικές δεσμεύσεις της χώρας για επιτάχυνση της Ψυχιατρικής 

Μεταρρύθμισης και τα βάσιμα αιτήματα της κοινωνίας, έγινε κατανομή 
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πρόσθετων πόρων συνολικού ποσού 1,39 εκατομμυρίων Ευρώ, με σκοπό να 

χρηματοδοτηθούν νέες Δράσεις στο πεδίο της Ψυχικής Υγείας επιπλέον των 

ήδη υποβληθεισών προτάσεων του Υπουργείου Υγείας. 

ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ: Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9.5, έγινε αντικατάσταση του 

ειδικού στόχου για λόγους καταλληλότερης διατύπωσης, που αντιστοιχεί στη 

λογική παρέμβασης των Δράσεων, διότι κυρίως αφορά ενισχύσεις για την 

ίδρυση νέων επιχειρήσεων και όχι υφιστάμενων. Επιπλέον θα ενισχυθεί η 

χρηματοδότηση των Δράσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με 

796.000 Ευρώ, για να συμπεριληφθούν περισσότεροι ωφελούμενοι. 

Ευχαριστώ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ευχαριστούμε την κυρία Σοφία 

Τσιτουρίδου. 

Και τώρα τον λόγο έχει ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος, για να μας 

αναπτύξει την ενεργοποίηση και πρόοδο υλοποίησης του Πλάνου της 

Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Είναι ο εξωτερικός 

αξιολογητής. 

 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Η 1η Αξιολόγηση Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ηπείρου προβλέπεται από το Σχέδιο Αξιολόγησης, το οποίο εκπονήθηκε 

σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε, και 

περιλαμβάνει το σύνολο των αξιολογήσεων, που προβλέπονται να γίνουνε 

κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. 

Η 1η Αξιολόγηση Εφαρμογής δίνει απαντήσεις σε 5 αξιολογητικά 

ερωτήματα, τα οποία έχουνε τεθεί απ’ τις προδιαγραφές που έχει 

προετοιμάσει η ΕΥΣΣΑ και είναι: η αποτίμηση της πορείας υλοποίησης σε 

όρους αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, η εκτίμηση του πλαισίου 

επίδοσης, η αξιολόγηση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης κι η 

αναθεώρηση του Προγράμματος. 

Ο στόχος για αποτελεσματικότερη υλοποίηση και ολοκλήρωση του 

Προγράμματος, αλλά και ο προσδιορισμός των κατάλληλων στρατηγικών για 

την εξομάλυνση των δυσκολιών και η επίτευξη των στοχεύσεων στα πλαίσια 

του Προγράμματος υποστηρίζεται από την Ενδιάμεση Αξιολόγηση, μέσω της 
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αποτίμησης της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος, της παροχής 

στοιχείων και αναλύσεων, που προκύπτουν από τα αποτελέσματα του 

Προγράμματος και την επανεξέταση του ποσοτικού προσδιορισμού των 

στόχων. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Για μεθοδολογικούς λόγους η Αξιολόγηση λαμβάνει το 

χρονικό σημείο μέχρι το τέλος Μαΐου και εξετάζει την πορεία υλοποίησης του 

Προγράμματος. Γι’ αυτό ενδεχομένως θα δείτε κάποιες εκτιμήσεις και σχόλια, 

τα οποία δεν αναφέρονται στη μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης, αλλά μέχρι 

το τέλος Μαΐου του 2017.  

Ξεκινώντας από την αποτίμηση της πορείας υλοποίησης, παρατηρούμε 

ότι η πρόοδος υλοποίησης στο σύνολο του Προγράμματος δεν είναι 

ικανοποιητική, καθώς σε δύο Άξονες Προτεραιότητας δεν έχει γίνει ακόμη 

ενεργοποίηση των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων. Με βάση τα δεδομένα το 

Πρόγραμμα παρουσιάζει υψηλή μεν ενεργοποίηση σε ποσοστό 60,99%, 

χαμηλή ένταξη έργων σε ποσοστό 35,42% και ακόμη πιο χαμηλούς ρυθμούς 

φυσικής υλοποίησης, δηλαδή πληρωμές, οι οποίες φτάνουνε μόλις στο 

9,21%. 

Στο διάγραμμα που παρουσιάζουμε φαίνεται η πορεία υλοποίησης και 

των Προσκλήσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας και είναι εμφανές ότι στους 

Άξονες Προτεραιότητες 1 και 2… 1 και 3 έχουμε μεν μια μικρή ενεργοποίηση, 

αλλά δεν υπάρχει συμβασιοποίηση και απορρόφηση. Με το μπλε χρώμα είναι 

η ενεργοποίηση, με το κόκκινο η συμβασιοποίηση και με το πιο ανοιχτό η 

απορρόφηση. Και διαγραμματικά φαίνονται οι Προσκλήσεις, που έχουνε βγει 

στο σύνολο του Προγράμματος. 

Προχωρώντας στην εκτίμηση των στόχων που έχουν τεθεί στους 

δείκτες εκροής ΕΠΤΑ και ΕΚΤ για το 2023, μπορούμε να πούμε τα εξής. 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 1, «Ενίσχυση της Περιφερειακής 

Ανταγωνιστικότητας, με ανάπτυξη της Καινοτομίας και των ΤΠΕ» η μέχρι 

σήμερα πορεία ενεργοποίησης οδηγεί στην εκτίμηση ότι είναι δυνατή η 

έγκαιρη απορρόφηση των πόρων και η επίτευξη των στόχων για το 2023, 

αρκεί όμως να γίνουνε άμεσα οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν για την 

επίτευξη των στόχων. Δηλαδή να γίνει η εξειδίκευση της RIS, να προχωρήσει 

η τυποποίηση των διαδικασιών προσκλήσεων και παρακολούθησης έργων, 

να ολοκληρωθεί η λειτουργική… η πλήρης λειτουργία του Πληροφοριακού 
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Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και να δοθεί προτεραιότητα στην έκδοση 

Προσκλήσεων και στην αξιολόγηση των αιτημάτων των αντίστοιχων 

Δράσεων. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Όσον αφορά τον Άξονα Προτεραιότητας 2, «Προστασία 

του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», με βάση τα δεδομένα που είναι 

διαθέσιμα εκτιμάται πως είναι δυνατή η επίτευξη των στόχων ως το 2023. 

Εδώ θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα στις μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ 

στόχων και δαπανών, απαιτούνται επιπλέον ενέργειες για την έγκαιρη 

ενεργοποίηση των Προσκλήσεων, τις εντάξεις έργων και την απορρόφηση της 

δημόσιας δαπάνης. 

Προχωρώντας στον Άξονα Προτεραιότητας 3, «Ενίσχυση Υποδομών 

και Μεταφορών», επίσης είναι δυνατή η επίτευξη των στόχων για το τέλος του 

Προγράμματος του 2023 και η ομαλή ενεργοποίηση των σχετικών Δράσεων, 

καθώς πλέον έχει εγκριθεί το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 

και ολοκληρώνεται η έγκριση για το Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας. 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 4, «Ενίσχυση Υποδομών Εκπαίδευσης, 

Υγείας και Πρόνοιας», υπάρχει σημαντική ενεργοποίηση και απορρόφηση και 

μας δίνει τη βεβαιότητα ότι το Πρόγραμμα θα πιάσει τους στόχους του στο 

2023. 

Για τον Άξονα Προτεραιότητας 5, «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, 

Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Διακρίσεων», υπάρχει σημαντική 

ενεργοποίηση και απορρόφηση στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος 

και, εφόσον γίνουν οι απαραίτητες διοικητικές ενέργειες και ενέργειες 

εξειδίκευσης και διαβούλευσης, θα πετύχει τους στόχους του, όπως 

παραδείγματος χάρη ο ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης. 

Προχωρώντας στην εκτίμηση για την επίτευξη των στόχων του 

Πλαισίου Επίδοσης στα δύο ορόσημα στο 2018 και το 2023 βλέπουμε στον 

πίνακα ότι τα βασικά προβλήματα, με κόκκινο χρώμα, αναφέρονται στους δύο 

οικονομικούς δείκτες του Άξονα Προτεραιότητας 1 και του Άξονα 

Προτεραιότητας 3, που κατά πάσα πιθανότητα δε θα επιτευχθούν. Επίσης 

παρουσιάζεται πρόβλημα στην επίτευξη του δείκτη που αναφέρεται ως 

«Κύριο στάδιο υλοποίησης» στον Άξονα Προτεραιότητας 3. Οι υπόλοιποι 

δείκτες από τη μέχρι σήμερα πορεία του Προγράμματος και την εκτίμηση των 

μεγεθών πιθανότατα θα επιτευχθούν. 
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Όσον αφορά το ορόσημο 2023, δηλαδή με την 

ολοκλήρωση του Προγράμματος, εδώ βλέπουμε στον πίνακα ότι στο σύνολό 

τους οι δείκτες, εκτός από τον οικονομικό δείκτη του Άξονα Προτεραιότητας 2, 

θα επιτευχθούν, βεβαίως είναι και η απόσταση που μας χωρίζει μέχρι το 

2023, που μας δίνει μια ασφάλεια στο να εκτιμήσουμε ότι και με την 

αναθεώρηση που θα γίνει του Προγράμματος θα επιτευχθούν οι στόχοι σε 

επίπεδο Πλαισίου Επίδοσης. 

Προχωράμε στο επόμενο ερώτημα που αφορά την Αξιολόγηση της 

Επικαιρότητας της παρέμβασης, την Αξιολόγηση δηλαδή Στρατηγικής του 

Προγράμματος. Στο δενδρόγραμμα αυτό αποτυπώνεται η λογική της 

Στρατηγικής, με την οποία έχει σχεδιαστεί το Πρόγραμμα της Ηπείρου, στην 

κορυφή του δενδρογράμματος είναι οι Στρατηγικοί Στόχοι, οι οποίοι 

ενσωματώνουν τους 10 Θεματικούς Στόχους του Προγράμματος, 

περιλαμβάνουν τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και τους Ειδικούς Στόχους 

του Προγράμματος, οι οποίες εξειδικεύονται σε μία σειρά από Δράσεις και 

έργα. Αυτές οι Δράσεις, τα έργα μας δίνουνε τις εκροές, δηλαδή το φυσικό 

αντικείμενο του Προγράμματος και έχουμε αποτελέσματα, τα οποία είναι 

βραχυπρόθεσμα, και συμβαίνουνε και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

Προγράμματος, έχουμε δε και επιπτώσεις οι οποίες είναι συνήθως 

μακροπρόθεσμες. 

Αξιολογώντας τη Στρατηγική έχουμε καταλήξει στα συμπεράσματα ότι η 

Στρατηγική του Προγράμματος χαρακτηρίζεται από ικανοποιητική λογική και 

προγραμματική συνέπεια, συνέχεια, και από το ανώτερο έως το κατώτερο 

επίπεδο στοχοθεσίας. Οι στρατηγικοί στόχοι απορρέουν ομαλά και 

εντάσσονται πλήρως στη λογική του Γενικού Αναπτυξιακού Στόχου και 

εξειδικεύονται με τη σειρά τους εξίσου ομαλά απ’ τους Ειδικούς Στόχους, που 

έχουν τεθεί σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας.  

Οι Ειδικοί Στόχοι σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας είναι συμβατοί με 

τους Στρατηγικούς Στόχους, οι προβλεπόμενες κατηγορίες έργων – δράσεων, 

όπως κατηγοριοποιούνται στις Επενδυτικές Προτεραιότητες είναι συμβατές με 

τους Ειδικούς Στόχους και εντοπίζεται ικανοποιητική συνάφεια του 

Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου με τα προβλήματα και τις ανάγκες, 

όπως διαμορφώνονται απ’ την τρέχουσα κοινωνικοοικονομική κατάσταση και 
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επικυρώνεται η συνεισφορά του υλοποιούμενου Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ηπείρου στην αντιμετώπισή τους. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι ορατές οι διαφορές μεταξύ των προγραμματικών 

αποτελεσμάτων και της κατεύθυνσης, που είχε καθοριστεί για την επιλογή των 

δεικτών, με την εικόνα που διαμορφώνεται απ’ την εξειδίκευση, που έχει γίνει 

μέχρι σήμερα στο Πρόγραμμα. Η επιλογή των δεικτών εκροής και 

αποτελέσματος κρίνεται ικανοποιητική και, τέλος, προβλέπεται η επίτευξη των 

δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ για το 2023, λαμβάνοντας 

υπόψη και τρέχον μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο. 

Όσον αφορά την Αναθεώρηση του Προγράμματος, που αναφέρθηκε 

πριν από λίγο, η αξιολόγηση του Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις 

σημαντικές, είτε τις σημαντικές κοινωνικοοικονομικές αλλαγές στο περιβάλλον 

του Προγράμματος, είτε τις σημαντικές αλλαγές στις κοινοτικές, εθνικές ή 

περιφερειακές προτεραιότητες, τη διαπίστωση δυσκολιών εφαρμογής και τη 

σημαντική απόκλιση απ’ τους στόχους που έχουν τεθεί, συμβάλει στην 

ανάγκη αναθεώρησης. 

Στα πλαίσια της Έκθεσης Αξιολόγησης που έχει γίνει μέχρι τώρα, δεν 

έχει ληφθεί υπόψη η Αναθεώρηση που έγινε απ’ την αύξηση του 

Προϋπολογισμού, γιατί, όπως σας εξήγησα, εμείς λαμβάνουμε στοιχεία μέχρι 

το τέλος Μαΐου του 2017, δηλαδή πριν την έγκριση της Αναθεώρησης, η 

οποία επαναϋποβλήθηκε μόλις πριν από δύο μέρες. 

Τα γενικά οφέλη που αναμένονται από την προτεινόμενη Αναθεώρηση 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου, η οποία πιθανότατα να συμβεί 

μες στο 2018, εντοπίζονται στην ενίσχυση της συμβολής του Προγράμματος 

στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Περιφέρειας, αλλά και στο σύνολο της 

χώρας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, στο 

διαχειριστικό εξορθολογισμό του Προγράμματος με βάση την ανακατανομή 

πόρων μεταξύ Αξόνων Προτεραιότητας και Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, με 

βάση τα συμπεράσματα από την πραγματική πορεία υλοποίησης του 

Προγράμματος, στην αναθεώρηση και τακτοποίηση του πλέγματος των 

ποσοτικών στόχων και δεικτών του Προγράμματος, με την προσθήκη 

ενδεχομένως νέων δεικτών και την αναπροσαρμογή ορισμένων στοιχείων στις 

πραγματικές δυνατότητες του Προγράμματος. 
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τέλος, όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της 

Συνεδρίασης, η Αναθεώρηση συμβάλλει και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων 

αποτελεσματικού σχεδιασμού του αντίστοιχου Επιχειρησιακού Προγράμματος 

για την επόμενη προγραμματική περίοδο που, όπως ακούσαμε, οι συζητήσεις 

έχουνε ήδη ξεκινήσει. 

Τα συμπεράσματα από την Αξιολόγηση είναι ότι τα προβλήματα του 

Προγράμματος, που εμφανίστηκαν με την έναρξη της υλοποίησής του, τείνουν 

να ξεπεραστούν. Το Πρόγραμμα εξελίσσεται την τελευταία περίοδο με 

ικανοποιητικούς ρυθμούς, παρουσιάζει μεγάλη ευχέρεια υλοποίησης των 

παρεμβάσεων σε κλασικές υποδομές, σε κλασικού τύπου έργου και 

συγκριτικά λιγότερη στην ενίσχυση της Παραγωγικής Ανταγωνιστικότητας και 

στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Περιοχών Ειδικού Ενδιαφέροντος. 

Μία συντονισμένη Στρατηγική ενίσχυσης των επιχειρήσεων, με την 

εξειδίκευση των Δράσεων και των Προγραμμάτων, συνδυαζόμενη με κίνητρα 

για την αύξηση της απασχόλησης και στοχευμένες Δράσεις Κατάρτισης και 

Προώθησης της Καινοτομίας, μαζί με την ανάπτυξη των μεταφορικών 

υποδομών, θα μπορούσαν να δώσουν στο Πρόγραμμα δυναμισμό και 

μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα. 

Σας ευχαριστώ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαδόπουλο. 

Τον λόγο τώρα έχει η κυρία Ανδρομάχη Τσικνιά, να μας κάνει 

ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση 

και Επικοινωνία του Προγράμματος. 

 
ΤΣΙΚΝΙΑ: Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι Δράσεις Επικοινωνίας και 

Πληροφόρησης, που υλοποίησε και σχεδιάζει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος με βάση τη Στρατηγική Επικοινωνίας και 

τις κανονιστικές διατάξεις. Το ετήσιο Σχέδιο Επικοινωνίας περιλαμβάνει: 

Κατ’ αρχήν Ενέργειες Πληροφόρησης, που αφορούν τη λειτουργία και 

ενημέρωση της ιστοσελίδας της Ειδικής Υπηρεσίας, καθώς και την ενημέρωση 

της ενιαίας διαδικτυακής πύλης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Τη λειτουργία 

Γραφείου Πληροφόρησης μέσω τηλεφωνικής γραμμής και ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 
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ΤΣΙΚΝΙΑ: Στη συνέχεια Ενέργειες Προβολής στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 

αφορούν την προβολή τηλεοπτικών μηνυμάτων, τη μετάδοση ραδιοφωνικών 

μηνυμάτων, την καταχώρηση στον Τύπο και σε διαδικτυακούς τόπους. Οι 

ενέργειες αυτές αφορούν τους δικαιούχους και τους δυνητικούς δικαιούχους 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τους ωφελούμενους των Δράσεων του 

Προγράμματος και το ευρύ κοινό. Επίσης θα υλοποιηθούν στοχευμένες 

προωθητικές ενέργειες, εκδηλώσεις, Συνέδρια, Σεμινάρια και newsletters.  

Στα πλαίσια των Ενεργειών Επικοινωνίας για την περαιτέρω προβολή 

της Πολιτικής Συνοχής σχεδιάζεται η δημιουργία βάσης δεδομένων 

οπτικοακουστικού υλικού, που θα περιλαμβάνει: 

 Συλλογή έργων, όπου θα αποτυπώνεται η πορεία εξέλιξης των 

Πράξεων. 

 Δημιουργία βίντεο με συνεντεύξεις από ωφελούμενους, εμπλεκόμενους 

φορείς Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος κι απ’ το ευρύ 

κοινό. 

 Δημιουργία σύντομων ντοκιμαντέρ για τα Social Media με τους 

δικαιούχους, με στόχο να απεικονίζεται συγκριτικά η πρόοδος στις 

περιοχές και στους τομείς παρέμβασης, χάρις στις υποδομές και άλλα 

έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν απ’ την Πολιτική Συνοχής, και 

αφορούν τους δικαιούχους και τους δυνητικούς δικαιούχους του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, τους ωφελούμενους των Δράσεων του 

Προγράμματος, τους εμπλεκόμενους φορείς και το ευρύ κοινό. 

Μέσα στο επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν ευρείες 

ενημερωτικές καμπάνιες με την προβολή τηλεοπτικών και τη μετάδοση 

ραδιοφωνικών μηνυμάτων, την καταχώρηση στον Τύπο και σε διαδικτυακούς 

τόπους, και οι οποίες θα αφορούν την ενημέρωση και τη λειτουργία 

Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται απ’ το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, 

την ενημέρωση για όλες τις Προκηρύξεις Δράσεων Επιχειρηματικότητας που 

θα δημοσιευθούν και τέλος την ενημέρωση για τη νέα Προκήρυξη του 

Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ», που πρόκειται να 

χρηματοδοτηθεί απ’ το Πρόγραμμα. 

Στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, που απορρέουν απ’ τις 

Κανονιστικές Διατάξεις, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ηπείρου 
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επανασχέδιασε και ανέπτυξε εκ νέου το δικτυακό της τόπο, διατηρώντας την 

ηλεκτρονική του διεύθυνση. Με δεδομένο το ειδικής φύσης περιεχόμενο, 

προσπάθεια της Υπηρεσίας μας είναι η δημιουργία ενός δικτυακού τόπου με 

χρήση ανοιχτού λογισμικού και εργαλείων, ώστε να επιτυγχάνεται η 

εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των χρηστών, πολιτών και δικαιούχων, η 

κάλυψη των απαιτήσεων των Κανονισμών, η εύκολη – γρήγορη επικοινωνία 

με στόχο τη σαφήνεια και την πληρότητα της παρεχόμενης πληροφορίας, 

ώστε να είναι αξιοποιήσιμη, η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης σε 

εγγεγραμμένους χρήστες, η προσαρμογή της ιστοσελίδας ανάλογα με τις 

διαστάσεις της οθόνης συσκευής του χρήστη για την καλύτερη πλοήγηση, η 

δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής τροφοδοσίας και ανταλλαγής δεδομένων 

από άλλους δικτυακούς τόπους προς την πύλη του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΣ. 

ΤΣΙΚΝΙΑ: Αναφορικά με την καμπάνια ενημέρωσης στα τοπικά Μέσα Μαζικής 

Επικοινωνίας για την προώθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«ΗΠΕΙΡΟΣ» και την προβολή του εύρους των Δράσεων προς τους δημόσιους 

φορείς, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, τον Δεκέμβριο του περασμένου 

έτους μεταδόθηκε ενημερωτικό σποτ σε 4 τηλεοπτικούς σταθμούς με 224 

προβολές και σε 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς με 2.240 μεταδόσεις. 

Δημοσιεύθηκε σε 23 εφημερίδες και 24 ιστοσελίδες με 147 και 727 

καταχωρήσεις αντίστοιχα. 

Η ενημερωτική καμπάνια για την προβολή της Πρόσκλησης της 

Επενδυτικής Προτεραιότητας 1Β, «Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά 

έργα στους τομείς Αγροδιατροφής, Δημιουργικής Βιομηχανίας, Τεχνολογίας, 

Πληροφορικής, Επικοινωνίας, Υγείας και Βιοτεχνολογία» στα τοπικά Μέσα τον 

Οκτώβριο αφορούσε τη μετάδοση ενημερωτικού σποτ σε 3 τηλεοπτικούς 

σταθμούς με 132 προβολές και σε 12 ραδιοφωνικούς σταθμούς με 1.056 

μεταδόσεις. Δημοσιεύθηκε σε 17 εφημερίδες και σε 14 ιστοσελίδες με 80 και 

308 καταχωρήσεις αντίστοιχα. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι λόγω της διαφημιστικής καμπάνιας, που 

πραγματοποιήθηκε για την Πρόσκληση ενίσχυσης επιχειρήσεων, το τελευταίο 

διάστημα υπήρξαν 1.897 προβολές από άλλους δικτυακούς τόπους, που 

καταχωρήθηκαν με δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής τροφοδοσίας και 

ανταλλαγής δεδομένων προς την πύλη του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
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ΤΣΙΚΝΙΑ: Στις 14 Οκτωβρίου του 2016 πραγματοποιήθηκε η 2η Συνεδρίαση 

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, στην οποία συμμετείχε 

η πλειοψηφία των μελών αυτής και φορείς της Περιφέρειας. Στην Επιτροπή οι 

συμμετέχοντες ανήλθαν στους 60, ενώ δόθηκε ευρεία δημοσιότητα, καθώς 

κλήθηκαν και παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης. 

Στις 26 Απριλίου του 2017 διοργανώθηκε σεμινάριο για την ενημέρωση 

των δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος για τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ. 

Στην εκδήλωση οι συμμετέχοντες ανήλθαν στους 55, εκπροσωπώντας 24 

φορείς, όπως η Περιφέρεια Ηπείρου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – 

Δυτικής Μακεδονίας, Δήμοι και Υπηρεσίες αυτών, Υπηρεσίες του Υπουργείου 

Πολιτισμού, των Νοσοκομείων και των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 

Διεξήχθησαν 3 Συναντήσεις Εργασίας με δυνητικούς δικαιούχους του 

Προγράμματος. Στις 5 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η Συνάντηση για την 

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των Ρομά. Συμμετείχαν 4 

Φορείς με 9 στελέχη αυτών. 

Στις 30 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση για τη Λειτουργία των 

Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, με 11 στελέχη, 

εκπροσωπώντας 4 φορείς.  

Στις 5 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε Συνάντησης Εργασίας για την 

ενεργοποίηση των Δράσεων που αφορούν Φορείς Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών. 

Στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας «Europe in my region» 

πραγματοποιήθηκαν στα Ιωάννινα από τις 8 ως τις 14 Μαΐου οι εκδηλώσεις 

των “Open EU project days” στην έναρξη των οποίων δόθηκε συνέντευξη 

τύπου απ’ τον Περιφερειάρχη Ηπείρου. Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν 

ξεναγήσεις στο Κάστρο και στις ακροπόλεις «Ιτς Καλέ» και «Ασλάν Πασά» 

καταλήγοντας στο Μουσείου Αργυροτεχνίας, ένα απ’ τα πιο εμβληματικά 

έργα, που υλοποιήθηκαν με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στην Ήπειρο. 

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων στις 10 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου διώροφου 

κτιρίου, που χρηματοδοτήθηκε απ’ το Πρόγραμμα, και φιλοξενεί το Τμήμα 

Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών.  
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ΤΣΙΚΝΙΑ: Σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου «ΠΕΙΡΑΙΩΣ» 

προβλήθηκε το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Ήπειρος» του Στράτου Στασίνου, 

παραγωγής 1998 στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. Παράλληλα διεξήχθη το 2ο 

Φόρουμ της USER. Οι δημοσιογράφοι που συμμετείχαν ενημερώθηκαν για τα 

έργα και σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων ξεναγήθηκαν 

στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης. 

Στις 11 Μαΐου διοργανώθηκε εκδήλωση για τους μαθητές με 

επαναλαμβανόμενες ξεναγήσεις για την παρουσίαση του Τμήματος 

Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών. 

Σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων στο διάστημα 

από τις 11 ως τις 14 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν περιηγήσεις στον περίδρομο 

του τείχους της εσωτερικής ακρόπολης «Ιτς Καλέ» με ελεύθερη πρόσβαση. 

Οι εκδηλώσεις έκλεισαν στις 14 Μαΐου με τη μουσική παράσταση των 

«Μικρών φλογεριστών» του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων στο Μουσείο 

Αργυροτεχνίας. Στις εκδηλώσεις δόθηκε ευρεία δημοσιότητα, καθώς κλήθηκαν 

και παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

Ευχαριστώ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ευχαριστούμε την κυρία Τσικνιά.  

Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Κωνσταντίνος Τζιάλλας για την πρόοδο 

υλοποίησης των Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης. 

 
ΤΖΙΑΛΛΑΣ: Καλημέρα κι από μένα. 

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και στο έγγραφο εξειδίκευσης 

προβλέπεται ότι θα εφαρμοστούν δύο Σχέδια Ολοκληρωμένων Εδαφικών 

Επενδύσεων. Το 1ο Σχέδιο αφορά την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση 

(ΟΧΕ), στοχεύοντας στη δημιουργία Πολιτιστικής Διαδρομής για τα αρχαία 

θέατρα της Ηπείρου. Και το 2ο Σχέδιο αφορά τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 

στον αστικό χώρο της πόλης των Ιωαννίνων. 

Τον Νοέμβριο του 2016, ύστερα από την έγκριση της μεθοδολογίας 

αξιολόγησης και των κριτηρίων επιλογής των Στρατηγικών από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης, εκδόθηκε Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων 

Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Εδαφικής Επένδυσης, που αφορούσε την 

Περιφέρεια Ηπείρου ως φορέα στρατηγικής για την ΟΧΕ και τον Δήμο 
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Ιωαννιτών ως αστική Αρχή και ενδιάμεσο φορέα για τη ΒΑΑ. Οι προτάσεις 

υποβλήθηκαν τον Ιανουάριο του 2017 και η αξιολόγηση, που 

πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Υπηρεσίας, ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 

του ίδιου έτους με την έγκριση και των δύο Στρατηγικών.  

ΤΖΙΑΛΛΑΣ: Επιπλέον, ειδικά στην περίπτωση της ΒΑΑ ζητήθηκε από την 

Πρόσκληση να περιγραφεί στη Στρατηγική το προτεινόμενο σύστημα 

διαχείρισης, καθώς είναι υποχρεωτική η ανάθεση καθηκόντων Ενδιάμεσου 

Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές Οδηγίες. Ο Δήμος Ιωαννιτών 

υπέβαλε τα απαιτούμενα έγγραφα, αξιολογήθηκε θετικά και η σχετική 

απόφαση έχει ήδη αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση. 

Τέλος τον Οκτώβριο εξειδικεύτηκαν ορισμένες Δράσεις, που 

περιλαμβάνονται στις εγκριθείσες Στρατηγικές, εγκρίθηκαν η μεθοδολογία 

αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής, και προβλέπεται η έκδοση των πρώτων 

Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. 

Ορισμένα βασικά στοιχεία για τις δύο Στρατηγικές. 

Αρχικά για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση, με τίτλο: 

«Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου», στρατηγικός στόχος 

είναι η δημιουργία ενός εξειδικευμένου και επώνυμου προϊόντος πολιτιστικού 

τουρισμού και η οργάνωση συγκροτημένης βιωματικής εξερεύνησης στους 

βασικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου μέσα από ένα συνολικό 

πλέγμα δράσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Στρατηγικής ανέρχεται 

περίπου στα 38 εκατομμύρια Ευρώ, με τις κάτωθι πηγές χρηματοδότησης. 

23,9 εκατομμύρια προέρχονται απ’ το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«ΗΠΕΙΡΟΣ» και αφορούν τα έργα 1ης Προτεραιότητας, δηλαδή τα κύρια έργα, 

για τα οποία είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση και είναι υποχρεωτική η 

υλοποίησή τους, προκειμένου να θεωρηθεί η Στρατηγική ολοκληρωμένη στο 

τέλος της τρέχουσας περιόδου.  

1,9 εκατομμύρια Ευρώ, που δύναται να προέλθουν απ’ το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ», με την προϋπόθεση ότι το κόστος 

των κύριων Δράσεων είναι μικρότερο του προϋπολογιζόμενου και 

προκύπτουν διαθέσιμοι πόροι στην αντίστοιχη Επενδυτική Προτεραιότητα, 8,6 

εκατομμύρια Ευρώ από λοιπά τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, 2,2 

εκατομμύρια Ευρώ απ’ το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, 700.000 Ευρώ 
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απ’ το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και 

αντίστοιχο ποσό από εθνικούς πόρους. 

ΤΖΙΑΛΛΑΣ: Όπως προαναφέραμε, για τις Δράσεις 1ης Προτεραιότητας οι 

πόροι που απαιτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου είναι 23,9 

εκατομμύρια Ευρώ. Ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός κατανέμεται στους 

κάτωθι Άξονες Προτεραιότητας ως εξής: 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 1, που αφορά την «Ενίσχυση των 

εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών» για ψηφιακές 

υπηρεσίες στα Μνημεία, ποσό 300.000 Ευρώ. 

Στον Άξονα Προτεραιότητα 2, που αφορά τη «Διατήρηση, προστασία, 

προαγωγή και ανάπτυξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς», ποσό 11,1 

εκατομμυρίων Ευρώ. 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 3, που αφορά την «Ενίσχυση Υποδομών 

Μεταφορών», ποσό 12 εκατομμυρίων Ευρώ και 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 5, που αφορά, μεταξύ άλλων, την 

«Πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και 

οικονομικά μη ενεργά άτομα», ποσό 500.000 Ευρώ. 

Η Στρατηγική εξυπηρετείται μέσω της υλοποίησης 28 Δράσεων, που 

μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 6 τομείς: σε αυτόν των Ψηφιακών 

Υπηρεσιών, των Υποδομών, της Συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης 

των Μνημείων, της ενίσχυσης επιχειρήσεων, του προσωπικού και της 

δημοσιότητας. 

Ειδικότερα οι Δράσεις 1ης Προτεραιότητας περιλαμβάνουν: την παροχή 

ψηφιακών υπηρεσιών στα Μνημεία, τη Συντήρηση – αποκατάσταση και 

ανάδειξη του θεάτρου της Δωδώνης, την παράκαμψη της Νικόπολης, την 

Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του μεγάλου θεάτρου της 

Νικόπολης, την Αποκατάσταση, ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Κασσώπης, 

τις βασικές υποδομές και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαίου 

θεάτρου Γιτάνων, τις εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού 

χώρου του μικρού θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας, την ενίσχυση 

επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο Δίκτυο με πρόσληψη εξειδικευμένου 

προσωπικού και την προσαρμογή των εργαζομένων των επιχειρήσεων και 

των επιχειρηματιών στα νέα δεδομένα. 
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ΤΖΙΑΛΛΑΣ: Σημειώνεται ότι ήδη έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται 5 Δράσεις, 

συνολικού προϋπολογισμού 10,7 εκατομμυρίων Ευρώ, που αφορούν 

παρεμβάσεις ανάδειξης των αρχαιολογιών χώρων.  

Όσον αφορά τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, ο Δήμος 

Ιωαννιτών στοχεύει στην ανάδειξη των Ιωαννίνων ως ανοιχτής λειτουργικής 

πόλης, ευρωπαϊκής αναγνωρισιμότητας και εμβέλειας, με ενεργειακή, 

περιβαλλοντική και κοινωνική προστιθέμενη αξία για τους κατοίκους, τους 

εργαζόμενους και τους επισκέπτες. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Στρατηγικής ΒΑΑ ανέρχεται περίπου 

στα 80 εκατομμύρια Ευρώ, με τις κάτωθι πηγές χρηματοδότησης: 

 57 εκατομμύρια Ευρώ περίπου, που προέρχονται απ’ το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ» και αφορούν τα έργα 1ης Προτεραιότητας. 

Σημειώνεται ότι το διαθέσιμο ποσό απ’ το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ανέρχεται σε 30,7 εκατομμύρια Ευρώ και η διαφορά που προκύπτει θα 

καλυφθεί, όπως έχει ήδη αναφερθεί, με υπερδέσμευση των διαθέσιμων 

πόρων. 

 3,1 εκατομμύρια Ευρώ, που δύναται να προέλθουν απ’ το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ», με την προϋπόθεση ότι το 

κόστος των κύριων Δράσεων είναι μικρότερο του προϋπολογιζόμενου 

και προκύπτουν διαθέσιμοι πόροι στην αντίστοιχη Επενδυτική 

Προτεραιότητα, 

 13,7 εκατομμύρια Ευρώ δανεισμός του Δήμου απ’ το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, 

 4 εκατομμύρια Ευρώ απ’ το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και 

 2,5 εκατομμύρια Ευρώ απ’ το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομών, 

Μεταφορών και Περιβάλλοντος». 

Οι πόροι, που προέρχονται απ’ το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«ΗΠΕΙΡΟΣ», και αφορούν Δράσεις 1ης Προτεραιότητας της Στρατηγικής 

ανέρχονται στα 30,7 εκατομμύρια Ευρώ και κατανέμονται ως εξής: 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 1, που αφορά την Ενίσχυση των 

Εφαρμογών Τ.Π.Ε. για την ανάπτυξη έξυπνης πλατφόρμας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, ποσό 500.000 Ευρώ. 
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ΤΖΙΑΛΛΑΣ:  Στον Άξονα Προτεραιότητας 2, που αφορά την Αναβάθμιση 

κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια, τη 

διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς και δράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος, ποσό 10,5 

εκατομμύρια Ευρώ. 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 3, που αφορά την Ενίσχυση Υποδομών 

Μεταφορών, ποσό 15 εκατομμυρίων Ευρώ. 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 4, που αφορά Κοινωνικές Υποδομές 

Πρόνοιας, Φροντίδας και Στέγασης, ποσό 1,3 εκατομμύρια Ευρώ και 

Τέλος, στον Άξονα Προτεραιότητας 5, που αφορά, μεταξύ άλλων, την 

πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά 

μη ενεργά άτομα, καθώς και προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 

ποσό 3,4 εκατομμύρια Ευρώ. 

Η περιοχή παρέμβασης Στρατηγικής ΒΑΑ περιλαμβάνει την πόλη των 

Ιωαννίνων, ως συνεχή δομημένη περιοχή, τα αστικά προάστια της πόλης 

Μάρμαρα, Κάτω Μάρμαρα, Άμμος, Ολυμπιάδα, Σταυράκι και Νεοχωρόπουλο 

και τους οικισμούς που είναι σε επαφή με την αστική περιοχή των Ιωαννίνων 

και χαρακτηρίζονται ως αστικοί, δηλαδή το Πέραμα και την Πεδινή. 

Στον χάρτη παρουσιάζονται αναλυτικά οι δράσεις που περιλαμβάνονται 

στη Στρατηγική ΒΑΑ, ο προϋπολογισμός καθώς και η χωροθέτησής του. Με 

κίτρινο χρώμα σημειώνονται οι παρεμβάσεις που χαρακτηρίζονται 1ης 

Προτεραιότητας και με μπλε χρώμα οι παρεμβάσεις 2ης Προτεραιότητας.  

Προβλέπονται ενδεικτικά παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης, 

ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημοτικές υποδομές, Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας, προώθησης απασχόλησης, προαγωγής της κοινωνικής 

συνοχής και αντιμετώπισης φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού. 

Τέλος μια σύντομη αναφορά στο εργαλείο της Τοπικής Ανάπτυξης, με 

Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων ΤΑΠΤοΚ. Μέσω της τελευταίας 

γραπτής διαδικασίας εγκρίθηκε η μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια 

επιλογής. Σύμφωνα με το κείμενο θα χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση 3 

Στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ μέσω Δράσεων που χρηματοδοτούνται απ’ το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της Επενδυτικής 
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Προτεραιότητας 9.6. «Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία 

Τοπικών Κοινοτήτων». 

ΤΖΙΑΛΛΑΣ:  Αυτές είναι:  

Το Ολοκληρωμένο Τοπικό Πρόγραμμα για την ενίσχυση της 

Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας, Δράση ενταγμένη στη Στρατηγική 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννίνων. 

Η Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ ΕΚΤ της Ομάδας Τοπικής Δράσης Αναπτυξιακή 

«ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», που είναι συμπληρωματική της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ που 

εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας. Σε αυτήν βέβαια εξαιρείται η περιοχή 

που περιλαμβάνεται στη Στρατηγική ΒΑΑ.  

Και τέλος η Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ ΕΚΤ της Ομάδας Τοπικής Δράσης 

Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου – Αμβρακικού, ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε., που είναι 

συμπληρωματική της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του 

ΠΑΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας. 

Η συγκεκριμένη επιλογή βασίζεται αφενός στην πρόθεση για την 

εφαρμογή όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένων Στρατηγικών, βασισμένων σε 

πολυταμειακά Σχέδια ΤΑΠΤοΚ και Σχέδια ΒΑΑ, αποσκοπώντας στη 

μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων, λόγω συνεργειών των Δράσεων 

διαφορετικών Διαρθρωτικών Ταμείων, και αφετέρου στον περιορισμένο χρόνο 

για την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής των Στρατηγικών, καθώς 

αυτές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ευχαριστούμε τον κύριο Τζιάλλα. 

Τώρα θα πάμε για παρεμβάσεις από την Εθνική Αρχή Συντονισμού επί 

οριζοντίων θεμάτων. Έχει το λόγο για τα Σχέδια Δράσης εκ μέρους της ΕΥΣ η 

κυρία Μαμάη. 

 
ΜΑΜΑΗ: Γεια σας κι από μένα. 

Ακούγοντας πριν την εισήγηση του κυρίου Τρουλάκη, είδα ότι κάλυψε 

μεγάλο μέρος των στοιχείων, που είχα σκοπό να παρουσιάσω, άρα λοιπόν θα 

διατρέξω όλες τις διαφάνειες, τις περισσότερες απ’ αυτές γρήγορα, δεν έχει 

νόημα να επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα. Κυρίως έτσι, μια και υπάρχει η 
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παρουσίαση εδώ, θα δείξουμε σε γράφημα ποια τα ποσά που ήδη τέθηκαν 

πριν απ’ τον κύριο Τρουλάκη.  

ΜΑΜΑΗ: Και στην εισαγωγική διαφάνεια παρουσιάζουμε τη μέχρι σήμερα 

ενεργοποίηση των πόρων των ΕΣΠΑ, εκτός του Ταμείου Αλιείας και του 

Ταμείου για την Πρωτοβουλία των Νέων. Έτσι βλέπουμε σε ποσά λοιπόν ότι 

φτάνουμε περίπου στο 70% η ενεργοποίηση, βλέπουμε όλα τα νούμερα πώς 

μοιράζονται στους προϋπολογισμούς και στην επίτευξη των τομεακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των περιφερειακών. 

Ο συνολικός λοιπόν προϋπολογισμός των 18 περίπου δις 

ενεργοποιείται με Προσκλήσεις γύρω στο 70%, οι εντάξεις στο σύνολό τους 

φτάνουν περίπου στο 50%, παραπάνω, οι νομικές δεσμεύσεις στο 32% και οι 

δαπάνες με στοιχεία ΟΠΣ 30-10ου του ’17 μόνο στο 12,9%. 

Άμεσες προτεραιότητες για το 2017 είναι η Ολοκλήρωση, της 

Υπηρεσίας μας κυρίως, η Ολοκλήρωση κλεισίματος του ΕΣΠΑ ’07 – ’13, η 

επίτευξη ετήσιου στόχου δαπανών 2017 με την αξιοποίηση δράσεων και 

εργαλείων συντονισμού και παρακολούθησης της υλοποίησης για το ’14 – ’20. 

Τώρα σχετικά με το κλείσιμο ’07 – ’13 στις 31-3ου του 2017 

διαμορφώθηκαν και υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Εκθέσεις 

Κλεισίματος όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ’07 – ’13, 

με βάση την κανονιστική υποχρέωσή μας, χωρίς καμία απώλεια πόρων. Η 

δέσμευση που είχαμε να καλύψουμε σε κοινοτική συμμετοχή ήταν 20,49 και οι 

δηλωθείσες κατά το κλείσιμο δαπάνες έφτασαν τα 21,6 δις, έφτασαν αυτό το 

ποσό, και το ΕΣΠΑ έκλεισε με ποσοστό επίτευξης της δέσμευσης κοινοτικής 

συμμετοχής στο 105,4%, που δίνει ικανοποιητικό περιθώριο ασφάλειας για τη 

μη απώλεια πόρων κοινοτικής συμμετοχής σε περίπτωση εξαιρέσεων 

δηλωθέντων δαπανών. 

Βέβαια συνεχίζεται η προσπάθεια και ο συντονισμός, ώστε να 

ανταποκριθούμε στις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να 

ξαναϋποβάλλουμε τα διορθωμένα πλέον κείμενα με προθεσμία υποβολής τις 

αρχές Δεκεμβρίου. 

Επίτευξη στόχου δαπανών 

Είναι χαμηλή, φτάνει το 20%, χρειάζεται μεγιστοποίηση δαπανών, 

συνέχιση της προσπάθειας, προκειμένου να έχουμε αύξηση εισροής 
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κοινοτικών πόρων. Για το 2017 υπάρχει και ο στόχος για το «ν+3» και το 

αποθεματικό επίδοσης που αφορά όμως το 2018. 

ΜΑΜΑΗ: Τώρα εδώ σε κάποια γραφήματα φαίνεται η συμμετοχή στην 

κατανομή των στόχου δαπανών ανά Επιχειρησιακό, και βλέπουμε την Ήπειρο 

εκεί να συμμετέχει με 1,32%, ενώ τα 3 Τομεακά Προγράμματα, το ΕΠΑΝΕΚ, 

το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και το ΕΠΑΝΔΒΜ συμμετέχουν βέβαια με το μεγάλο ποσοστό 

–έτσι;– εκεί είναι η κύρια στόχευση, ας πούμε, προκειμένου να καλύψουμε 

αυτόν τον στόχο. 

Εδώ βλέπουμε τώρα την κατανομή του στόχου δαπανών ανά Ταμείο. 

Έτσι, τα ίδια ποσά. Ο κανόνας «ν+3» σύμφωνα με τον Κανονισμό 1303 του 

2013 και το άρθρο 85, όλα τα εγκεκριμένα Προγράμματα στην επικράτεια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται σε διαδικασία αποδέσμευσης. Και αυτό το 

κομμάτι το κάλυψε ο κύριος Τρουλάκης, δεν υπάρχει κάλυψης «ν+3» για το 

Πρόγραμμα της Ηπείρου κι αυτό το μικρό ποσό που φαίνεται για το ΕΚΤ έχει 

καλυφθεί με δαπάνες, παρ’ όλα αυτά φαίνεται ότι μετακυλύεται η πίεση στα 

επόμενα χρόνια, όπου δεν υπάρχουνε οι προκαταβολές και ότι ποσό 

απομένει για την κάλυψη του προϋπολογισμού του Προγράμματος της 

Ηπείρου είναι στον χρόνο, στον επόμενο χρόνο στο 2023, που δε φαίνεται 

εδώ. 

Διαπιστώνεται ότι κανένα τομεακό ή περιφερειακό Πρόγραμμα του 

ΕΣΠΑ 2014 – ’20 δεν αντιμετωπίζεται κίνδυνο απώλειας πόρων «ν+3» για το 

έτος 2017 και πάντα υπάρχει έτσι η εγρήγορση για την επίτευξη του στόχου 

δαπανών. 

Ενέργειες εργαλεία συντονισμού 

Η ΕΥΣΕ σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές, επιτελικές δομές, 

τελικούς δικαιούχους, έτσι υπάρχει μια συνεχή προσπάθεια, προκειμένου να 

καλυφθούνε οι στόχοι. 

Ειδικότερα κατάρτιση… τα εργαλεία που έχουμε εμείς, «Κατάρτιση και 

παρακολούθηση Σχεδίων Δράσεων Δαπανών» για κάθε Επιχειρησιακό. 

Συνεχείς συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές, συντονισμός για την 

υποστήριξη των τελικών δικαιούχων, παρακολούθηση των μεγάλων έργων, 

συντονισμός και παρακολούθηση εμβληματικών έργων και ο μηχανισμός 

JASPERS επιπρόσθετα. 
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ΜΑΜΑΗ: Σχέδια δράσης δαπανών πιο συγκεκριμένα. Επικαιροποίηση σε 

τριμηνιαία βάση, συνεχής συνεργασία βεβαίως με όλους τους εμπλεκόμενους, 

εντοπισμός και έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων στην υλοποίηση, 

ρεαλιστική αποτύπωση των προβλέψεων, επιτάχυνση εξειδίκευσης και 

ένταξης ώριμων έργων. 

Συντονισμός για την υποστήριξη των δικαιούχων. Και εδώ τα είπαμε, 

συνεργαζόμαστε κυρίως με την ομάδα που έχει συσταθεί στη ΜΟΔ.  

Έχουμε τα μεγάλα έργα, υπάρχουνε αυτή τη στιγμή… κατ’ αρχήν στην 

Ήπειρο δεν υπάρχει κάποιο, Ο.Κ., υπάρχουνε 33 ονοματισμένα και στον 

προγραμματισμό είναι να μπει άλλο ένα, που αφορά την Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας, ώστε να γίνουνε 34. Απ’ αυτά τα 15 είναι phasing και τα 19 είναι νέα 

μεγάλα έργα. 

Για τα εμβληματικά, πρόκειται για έναν κατάλογο 18 έργων, συνολικού 

προϋπολογισμού 3 δις, τα οποία έχουνε ειδική βαρύτητα για την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, δεν το ξαναλέω, τα είπε ο κύριος Τρουλάκης. 

Ο μηχανισμός JASPERS, επιπρόσθετη βοήθεια, απαιτούμενες 

ενέργειες, τήρηση προθεσμιών ανάληψης νομικών δεσμεύσεων, 

παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης, έγκαιρη και πλήρη 

εισαγωγή, σωστή εισαγωγή στοιχείων στο ΟΠΣ, επιτάχυνση των διαδικασιών 

διοικητικής ολοκλήρωσης των Πράξεων που έχουν ολοκληρώσει φυσικό και 

οικονομικό αντικείμενο. 

Και λίγα λόγια για το μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», το CEF. Ο 

μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» έχει διαθέσιμους πόρους της τάξης 

των 30 δις Ευρώ περίπου για τους τρεις Τομείς Μεταφορών, Ενέργειας και 

Τηλεπικοινωνιών. Στον τομέα των Μεταφορών έχουν κατανεμηθεί πόροι 23,5 

δισεκατομμύρια Ευρώ περίπου, από τους οποίους 11,3 δις Ευρώ αφορούν 

πόρους του Ταμείου Συνοχής για τα 15 κράτη – μέλη της Συνοχής.  

Εδώ είναι ένας χάρτης με όλα τα έργα της Ευρώπης, κι εδώ είναι ό,τι 

αφορά την Ελλάδα. Βλέπουμε ότι αγγίζει ένα έργο σιδηροδρομικό την 

Ηγουμενίτσα.  

Λοιπόν για την Ελλάδα αναλογούν πόροι ύψους 580 εκατομμύρια 

Ευρώ σε όρους κοινοτικής συνδρομής και με τα εγκεκριμένα απ’ την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργα ελληνικού ενδιαφέροντος έχει καλυφθεί πλήρως η 

ποσόστωση που αναλογεί στη χώρα μας. Πέραν των πόρων του Ταμείου 
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Συνοχής έχουν αντληθεί και πόροι από το γενικό φάκελο του CEF. Ο 

προϋπολογισμός των συνολικά εγκεκριμένων προτάσεων για τους 3 τομείς 

αναφέρεται στα 980 Ευρώ περίπου και σε όρους κοινοτικής συνδρομής 640 

εκατομμύρια Ευρώ περίπου. Χρηματοδοτούνται σημαντικά έργα υποδομών 

στην χώρα και στην Περιφέρεια Ηπείρου χρηματοδοτείται μία πρόταση του 

Λιμένα Ηγουμενίτσα, συνεργασία με την Ιταλία, το έργο λέγεται: «Δημιουργία 

Εμπορευματικού Κέντρου στο λιμένα Ηγουμενίτσας παρά την Εγνατία». Αυτό, 

με τον προϋπολογισμό του στα 11,3 εκατομμύρια. 

Ευχαριστώ πολύ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ευχαριστούμε την κυρία Μαμάη. 

Τον λόγο έχει τώρα η κυρία Παπαγεωργίου, για να μας κάνει ανάλυση 

στην Έκθεση Προόδου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και τις Αιρεσιμότητες. 

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας 

και θα ήθελα επίσης να εκφράσω την άριστη σχέση που έχουμε όλα αυτά τα 

χρόνια με όλα τα στελέχη και με σας της Διαχειριστικής Αρχής. 

Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ κουραστικό να ακούτε συνεχόμενες 

παρουσιάσεις, γι’ αυτό θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ… και εξαιρετική 

σύντομη. 

Θα ξεκινήσω με τις Αιρεσιμότητες του Προγράμματος της Ηπείρου και 

πού είμαστε αυτή τη στιγμή. Έχουμε διανύσει έναν πολύ δύσκολο δρόμο, το 

Πρόγραμμα ξεκίνησε με 27 Αιρεσιμότητες, 20 θεματικές, 7 γενικές. Αυτή τη 

στιγμή έχουμε σε εκκρεμότητα, είναι μερικώς εκπληρούμενοι μόνο η 6.1., που 

αφορά τον τομέα των υδατικών πόρων, εκκρεμούσαν δύο κριτήρια, η 

τιμολογιακή πολιτική για το νερό και τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών 

Απορροής, νομίζουμε ότι μέχρι 31-12ου θα εκπληρωθούν και αυτά. 

Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, μόνο δυο πράγματα για τη Γενική 

Αιρεσιμότητα 4, που αφορά τις Δημόσιες Συμβάσεις. Εμείς θεωρούμε ότι… 

έχουμε αυτοξιολογηθεί και θεωρούμε ότι εκπληρούμε τη Γενική Αιρεσιμότητα 

4. Έχει αναρτηθεί η επιστολή αυτοαξιολόγησης στην SFC, υπάρχουν 

διευκρινίσεις με δύο έγγραφα και περιμένουμε την απαντητική επιστολή της 

Επιτροπής. 
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ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Αυτά όσον αφορά τις Αιρεσιμότητες. 

Στη συνέχεια θα περάσω σ’ ένα διαφορετικό θέμα, απ’ ό,τι έχουμε 

ακούσει μέχρι τώρα, και αφορά την Έκθεση Προόδου. Είναι μία Έκθεση, η 

οποία υποβάλλεται δύο φορές για κάθε προγραμματική περίοδο, βασίζεται και 

καταρτίζεται σ’ ένα υπόδειγμα του Κανονισμού. Έτσι λοιπόν καταρτίστηκε και 

η Έκθεση Προόδου του 2017 για τη χώρα και για όλο το ΕΣΠΑ, εκπονήθηκε 

από την ΕΥΣΣΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνεργασία 

βέβαια με όλες τις Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, με τη 

Διεύθυνση Μακροοικονομικής Πολιτικής, με τη σημαντική συμβολή του ΣΟΕ, 

της ΕΛΣΤΑΤ, όλων των φορέων σχεδιασμού και πολιτικής Υπουργείων, και 

κατέληξε σε βασικά συμπεράσματα. 

Όσον αφορά κυρίως τις διαπιστώσεις της οικονομικής κατάστασης της 

χώρας… σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση έχουμε μερικές νέες 

προκλήσεις, εκεί κατέληξε η Έκθεση. Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν να 

διατηρήσουμε το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, να διατηρήσουμε την 

εξισορροπημένη Δημοσιονομική Πολιτική, που στην ουσία αυτό θα επιτευχθεί 

με την ενίσχυση των Δημοσίων Επενδύσεων, είναι επιτακτική ανάγκη να 

διατηρηθεί και να ενισχυθεί η βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μονάδων και 

τέλος να αντιμετωπίσουμε βεβαίως τη φτώχεια και την αγορά εργασίας. 

Τώρα θα αναφερθώ στους στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 

πώς, τι έχει επιτευχθεί σε σχέση με τους στόχους και πώς συμβάλλει το ΕΣΠΑ 

σε αυτό. 

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη, κι αυτά είναι 

στοιχεία τα οποία… θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε χρησιμοποιήσει στοιχεία 

από την πρόοδο του ΕΠΜ του 2015, καθώς και στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της 

EUROSTAT.  

Ο στόχος για τις επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη της «Ευρώπης 

2020» είναι 1,2 του ΑΕΠ, κι αυτή τη στιγμή έχουμε επίτευξη 80% του στόχου, 

ο στόχος για την απασχόληση στις ηλικίες 20 με 64 είναι 70% κι αυτή τη 

στιγμή έχουμε 56,2%, ο στόχος για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου 

είναι 9,7% κι αυτή τη στιγμή έχει επιτευχθεί πλήρως ο στόχος, ο στόχος για 

την ολοκλήρωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 32% κι αυτή τη στιγμή 

έχουμε 42%, ο στόχος που δεν έχει επιτευχθεί δυστυχώς για τη χώρα είναι η 
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μείωση των ατόμων σε κατάσταση φτώχειας και δυστυχώς το νούμερο είναι 

πολύ περισσότερο. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Θα προχωρήσω σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και τι 

έχει αναδείξει η Έκθεση. Για πρώτη φορά η χώρα έχει καταρτίσει εθνική 

Στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και αναμένεται να 

καταρτιστούν και οι ΠΕΣΚΕ, δηλαδή οι Περιφερειακές Στρατηγικές για την 

Κλιματική Αλλαγή. 5,5 δις συνολικά σε κοινοτική συμμετοχή, πόροι του ΕΣΠΑ 

όλων των Προγραμμάτων κατευθύνονται στους στόχους της Κλιματικής 

Αλλαγής. Από αυτούς σημαντική βαρύτητα δέχονται οι Θεματικοί Στόχοι 4 που 

αφορά Ενέργεια, 5 αφορά Κλιματική Αλλαγή, 6 Περιβάλλον, 7 Μεταφορές.  

Και τέλος θα αναφερθώ στην πρόοδο των Θεματικών Στόχων, που έχει 

αναδείξει η Έκθεση και θα χρησιμοποιήσω συγκριτικά τον έναν τελευταίο 

χρόνο, δηλαδή 31-12ου του ’16… μάλλον το ένα εξάμηνο, διότι η Έκθεση είχε 

αναφορά στοιχεία 31-12ου του ’16, παρ’ όλα αυτά η χώρα, επειδή παρουσιάζει 

σημαντική ενεργοποίηση το πρώτο εξάμηνο του ’17, χρησιμοποιήσαμε μέσα 

στην Έκθεση στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του ’17. 

Σ’ αυτό λοιπόν το διάστημα ο Θεματικός Στόχος 1 από 14,96% 

επίτευξη, ενεργοποίηση, πήγε στο 48,73%. Στον 5 από 38% σε 65%, στον 6 

από 39% σε 60%, στον 10 από 37% σε 60% επίσης, και στον 11 από 34%, 

69%. Ανοδική πορεία έχουμε και ενεργοποίηση σταθερή στους Θεματικούς 

Στόχους 4, 7, 8 και 9 και δυστυχώς αργή εξέλιξη, όπως όλοι γνωρίζετε, στον 

Θεματικό Στόχο 2 και 3. 

Δε θα παρουσιάσω τα επόμενα στοιχεία, θα κλείσω εδώ όσον αφορά 

την Έκθεση Προόδου του ΕΣΠΑ. Θα σας πω μόνο δύο λόγια, εκτός Power 

Point, για την Αξιολόγηση, την οποία θεωρούμε πάρα πολύ βασικό εργαλείο 

και για μια στοχευμένη αναθεώρηση, η οποία επίκειται, ένα ποιοτικό εργαλείο 

για τη μέτρηση, και αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του 

Προγράμματος, καθώς κι ένα σημαντικό εργαλείο για την επόμενη 

προγραμματική περίοδο. 

Αυτή τη στιγμή όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι… εξελίσσεται 

η 1η Αξιολόγηση Εφαρμογής, είναι σε εξέλιξη, και του Προγράμματος Ηπείρου 

και ο αξιολογητής μας παρουσίασε τις πρώτες διαπιστώσεις. Εμείς σαν 

ΕΥΥΣΑ και σαν Υπουργείο άμεσα προετοιμάζουμε συνολικά ένα κείμενο 

Στρατηγικής για την Αξιολόγηση όλου του ΕΣΠΑ κι ένα έγγραφο, που θα 
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δίνουμε κατευθύνσεις για την επόμενη Αξιολόγηση των επιπτώσεων, που 

περιλαμβάνονται και μέσα στα Εγκεκριμένα Σχέδια Δράσης. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ευχαριστούμε την κυρία Παπαγεωργίου. 

Το λόγο τώρα έχει η κυρία Κωστοπούλου για την Έκθεση Προόδου του 

ΕΣΠΑ… για τις Χωρικές Παρεμβάσεις, συγγνώμη. 

 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, ευχαριστώ, κύριε Περιφερειάρχα. 

Ναι, με αφορμή τα Χωρικά θα ήθελα να πω και δυο, τρία ακόμα 

πράγματα, που νομίζω ότι θα ενδιαφέρουν την Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Το ένα αφορά στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, περισσότερες 

πληροφορίες για τη σημαντική εξέλιξη της Προκήρυξης σε εθνικό επίπεδο θα 

μας πει ο συνάδελφος Παναγιώτης Χατζηνικολάου από τη ΓΕΓΕΤ, απλώς θα 

ήθελα να πω ότι σε περιφερειακό επίπεδο έχουνε συνολικά εκδοθεί 8 

Προσκλήσεις, παρ’ όλο το πρόβλημα το διοικητικό και το διαχειριστικό, που 

γνωρίζουμε πολύ καλά και θα ήθελα εδώ να επιστήσω την προσοχή όσο το 

δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, που είχε ξεκινήσει πολύ φιλόδοξα 

και πολύ δυναμικά, γιατί θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική αυτή τη διαδικασία, 

οι Ελληνικές Περιφέρειες δηλαδή να θέσουν από μόνες τους τις 

προτεραιότητες σε μια διαδικασία που είναι από τα από κάτω, από τη βάση 

και «κλειδί» σ’ αυτή τη διαδικασία για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 

είναι η διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη σημασία στη Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης, γνωρίζουμε, αναφέρεται σε όλα της τα κείμενα και 

γνωρίζουμε πολύ καλά ότι θα λάβει υπόψη της και για τη νέα προγραμματική 

περίοδο, γιατί θεωρεί ότι βελτιώνει την ποιότητα των επενδύσεων στην 

Καινοτομία στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής, και ότι έχουνε καταστεί έτσι 

ολοκληρωμένα τα τμήματα της ευρωπαϊκής προσέγγισης για την Καινοτομία. 

Παράσχουν… αυτή η εμπειρία που αποκτήθηκε σ’ αυτή την περίοδο 

παράσχει μια χρήσιμη εισροή στην προετοιμασία του επόμενου πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου. Και λέω εδώ πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, 

για να σας θυμίσω ότι κανονικά θα έπρεπε να έχει ήδη ανακοινωθεί η 

πρόταση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή τον προϋπολογισμό 



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3
η
 10 Νοεμβρίου 2017 –57– 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τα μέσα του 2017. Εξαιτίας του BREXIT 

υπάρχει καθυστέρηση, προβλέπεται στα μέσα του 2018, αλλά και θα δούμε, 

οι δυσκολίες είναι μεγάλες, στην επόμενη προγραμματική περιόδου, δεν 

ξέρουμε βέβαια πώς εξελίσσονται τα πράγματα, πέρα από το θέμα του 

BREXIT, άρα μειωμένων πόρων, υπάρχουνε και σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των απόψεων των κρατών – μελών. 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και θα, όπως αναφέρθηκε και στην ομιλία του ο κύριος 

Τρουλάκης, πράγματι αυτή την περίοδο της διαπραγμάτευσης θα δώσουμε, 

θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στις θέσεις τις εθνικές, με τη 

συμβολή όλων σε όλα τα επίπεδα, όπου κι αν βρίσκονται. 

Επίσης να αναφερθώ λίγο στην Αναθεώρηση των Κανονισμών, που 

είναι σε εξέλιξη από πέρυσι κι αυτοί. Το OMNIBUS, έτσι όπως ονομάζεται, 

δηλαδή η προσπάθεια που γίνεται τροποποίησης 15 τομεακών Νομοθετικών 

Πράξεων, μέσα στις οποίες είναι και οι Κανονισμοί για τα ΕΔΕΤ, για τους 

Διαρθρωτικούς Κανονισμούς και για την Αγροτική Ανάπτυξη. Υπάρχει κι εδώ 

μεγάλη υστέρηση σε σχέση με το χρονοπρογραμματισμό, είχε υπολογιστεί ότι 

στο τέλος του ’17 θα έχουν εγκριθεί… θα είχε εγκριθεί όλο το πακέτο του 

OMNIBUS, δυστυχώς φοβάμαι ότι μπορεί να φτάσουμε και στα μέσα του ’18. 

Αυτό σημαίνει ότι θα επηρεάσει και την Αναθεώρηση που επίκειται των 

Προγραμμάτων, στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες δηλαδή, γιατί υπάρχουνε 

κάποιες Διατάξεις, που προβλέπαμε ότι θα μπορούσαμε να τις 

χρησιμοποιήσουμε ευνοϊκά για τη νέα Αναθεώρηση των Προγραμμάτων, 

ωστόσο δεν ξέρω αν θα μπορέσει να γίνει, γιατί υπάρχει η πρόταση να 

διαχωριστεί τελικά, να μην εγκριθεί όλο το πακέτο του OMNIBUS των 17 

Κανονισμών, αλλά να υπάρχει ένας διαχωρισμός ανάλογα με την πορεία 

συμφωνίας των Κανονισμών. Αυτό φαίνεται δύσκολο για την ώρα, αλλά έχει 

κατατεθεί η πρόταση αυτή. 

Να επανέλθω λοιπόν στα Χωρικά, τα οποία θεωρώ ότι είναι 

εξαιρετική… θεωρούμε δηλαδή και όλη η Ευρώπη, φοβερό εργαλείο για την 

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Σε… ξέρετε είναι η ΟΧΕ εκτός αστικών 

χώρων και είναι η ΟΧΕ ΒΑΑ, η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. Στην Ελλάδα 

συνολικά προβλέπονται 11 Στρατηγικά Σχέδια, τα οποία τα περισσότερα 

έχουν ήδη εγκριθεί, ενός προϋπολογισμού 249 εκατομμυρίων Ευρώ. Μέσα σ’ 

αυτά περιλαμβάνεται και η Στρατηγική για τον Ασωπό, που είναι εξαιρετικής 
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σημασίας και πολυεπίπεδο σχέδιο, επίσης είναι οι Στρατηγικές για τη Βιώσιμη 

Αστική Ανάπτυξη, 34 στον αριθμό συνολικά σε όλη τη χώρα, ύψους, 

κοινοτικής συνδρομή σας λέω, 549 εκατομμύρια, τα οποία επίσης έχουν 

εγκριθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Προγραμματίζονται επίσης, όπως και η Ήπειρος, Σχέδια 

ΤΑΠΤοΚ, ύψους συνολικά 36 εκατομμυρίων Ευρώ περίπου, και εδώ 

επισημαίνουμε το ότι, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, πρέπει να έχουν εγκριθεί 

τα Στρατηγικά Σχέδια μέχρι το τέλος του 2017. 

Αυτές οι διαδικασίες των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων ενισχύουν και 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση, γιατί πράγματι μέσα από τη συμμετοχή τους στη 

διαμόρφωση των Στρατηγικών από τη μία, και από την άλλη μέσα από τη 

διαβούλευση που αναπτύσσεται για τη διαμόρφωση των στρατηγικών, 

νομίζουμε ότι αποτελεί πραγματικά ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, για να 

δώσουνε τη βαρύτητα που έχουνε οι Αστικές Αρχές στην κοινωνία μας. 

Στόχος που έχουμε θέσει για τις Στρατηγικές είναι, όλες να έχουν 

εγκριθεί μέχρι το τέλος του ’17, και φυσικά να επιταχύνουμε τις δαπάνες. 

Τέλος για τα θέματα της δημοσιότητας, ακούσαμε και προηγουμένως 

την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση για την πολυεπίπεδη δραστηριότητα 

που έχει το Πρόγραμμα στα θέματα της Δημοσιότητας. Θα πρέπει να 

συνεχίσουμε και να δώσουμε και μία σημαντική έμφαση στα θέματα… να 

δώσουμε μια ποιοτική διάσταση, δηλαδή μεγαλύτερη πληροφόρηση στους 

τελικούς δικαιούχους και στους ωφελούμενους, ώστε την κατάλληλη στιγμή να 

παίρνουνε την πληροφόρηση αυτή και να συμμετέχουνε δυναμικά σε όλες τις 

Προκηρύξεις. 

Και φυσικά εύχομαι καλή επιτυχία για τη συνέχεια. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ευχαριστούμε την κυρία Κωστοπούλου. 

Τον λόγο έχει τώρα ο κύριος Μπούρας για τις Κρατικές Ενισχύσεις. 

 
ΜΠΟΥΡΑΣ: Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την 

πρόσκληση και την εξαιρετική οργάνωση, που έχετε στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης και στην τεχνική συνάντηση, η οποία ήτανε εξαιρετική χθες, 

αναπτύξαμε όλα τα θέματα και τα προβλήματα. 
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ΜΠΟΥΡΑΣ: Η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων απ’ την ημέρα της 

σύστασής της το 2015 με τον 4314 στόχο έχει να στηρίξει τις Δράσεις 

Κρατικών Ενισχύσεων σε όλο το σύνολο των Φορέων Διαχείρισης. Τόσο 

οριζόντια με Εγκυκλίους, έγγραφα, πρότυπα έντυπα, διαδικασίες, όσο και κατ’ 

ιδίαν βοηθώντας τις Διαχειριστικές Αρχές στο να συντάξουν τις Προσκλήσεις, 

ακόμα και με κατ’ ιδίαν συναντήσεις και εκπαιδεύσεις, μία εκ των οποίων 

έχουμε κάνει κι εδώ στα Ιωάννινα πριν ενάμισι χρόνο, νομίζω, είχαμε έρθει, 

κάναμε μία εκπαίδευση, παρουσιάσαμε τα ζητήματα αυτά των Κρατικών 

Ενισχύσεων, θα έρθουμε και άλλες φορές, για να δούμε και να βοηθήσουμε τη 

Διαχειριστική Αρχή στην εξέλιξη του Προγράμματός της. 

Η σημερινή μας παρέμβαση θα ’ναι σε τρία αντικείμενο, στο 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, του οποίου την επιχειρησιακή 

ευθύνη έχει η ΕΥΚΕ και την τεχνική ευθύνη ο ΜΟΔ, σε θέματα υποδομών και 

στα χρηματοδοτικά εργαλεία. Στα δύο πρώτα θα κάνω μια γρήγορη εισήγηση 

και η συνάδελφός μου κυρία Αρβανίτη θα σας μιλήσει για τα χρηματοδοτικά 

εργαλεία. 

Ξεκινώ αρχικά με το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, το 

οποίο αποτελεί αυτή τη στιγμή και ένα θέμα δυσκολίας της εξέλιξης των 

Προγραμμάτων Διαχείρισης. 

Ήδη μέσω της επιστολής του Γενικού Γραμματέα, που διάβασε ο 

κύριος Τρουλάκης, υπάρχουνε κάποιες Δράσεις, προκειμένου να 

βελτιστοποιηθεί ο χρόνος υλοποίησης των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων. 

Εκτός απ’ αυτό όμως εγώ θα σας αναφέρω τι έχει γίνει μέχρι τώρα, για να 

γίνει κατανοητό ότι, ναι μεν έχουμε ένα σύστημα, το οποίο όντως κάποιες 

δυσκολίες, αλλά δεν παύει να είναι ένα σύστημα, το οποίο χρησιμοποιείται 

πάρα πολλά χρόνια, απ’ το 2006 απ’ το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, απ’ το 

2006 μέχρι το 2014 αποτελούσε ένα εργαλείο, εξυπηρετώντας χιλιάδες 

δικαιούχους και πάρα πολλές Δράσεις Ενίσχυσης, κυρίως Δράσεις του 

ΕΠΑΝΕΚ, αλλά των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όταν οι 

δικαιούχοι ήταν οι Τράπεζες. 

Με τον 4314 του 2014 το Πληροφοριακό Σύστημα έγινε υποχρεωτικό 

για τις δράσεις και τις ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις. Όπως ήταν 

αναμενόμενο, αυξήθηκε ο όγκος των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, ήδη 

μέχρι… πρέπει να αναφέρω ότι μέχρι το Μάρτιο του 2017 κλείναμε μέσα στο 
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ΠΣΚΕ δράσεις της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, ενώ παράλληλα 

ανοίγαμε δράσεις για τη νέα προγραμματική περίοδο. Αρκεί να αναφέρω ότι 

αυτή τη στιγμή από το 2016, από το Μάιο του 2016, που ξεκίνησε το σύστημα 

να εξυπηρετεί Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων για τη νέα περίοδο, έχουμε 28 

Δράσεις μέσα στο σύστημα, οι οποίες έχουνε και διαφορετικό μοντέλο 

ανάπτυξης, γιατί εξυπηρετούνε διαφορετικές ροές δεδομένου, εξ ου και η 

δυσκολία του να μοντελοποιήσουμε και να ομογενοποιήσουμε εμείς το 

σύστημα μ’ έναν ενιαίο τρόπο, αφού πρέπει να εξυπηρετήσουμε Δράσεις 

Ερευνητικές, Δράσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, του Κοινωνικού Ταμείου, της 

Επιχειρηματικότητας, που όλες έχουνε διαφορετικά κριτήρια αξιολόγηση, 

διαφορετική ροή και διαδικασία και, εκ των πραγμάτων, θέλουνε και μια 

διαφορετική αντιμετώπιση. 

ΜΠΟΥΡΑΣ: Να αναφέρω αυτή τη στιγμή τι εξυπηρετούμε. Εξυπηρετούμε 5 

Δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ κι έχουμε υπό σχεδιασμό άλλες 2. 2 Δράσεις της 

Αγροτικής Ανάπτυξης, 3 Δράσεις του ΟΑΕΔ, 4 Δράσεις του Αναπτυξιακού 

Νόμου, που πρέπει να σημειώσουμε ότι ένα μεγάλο μέρος του θα είναι 

συγχρηματοδοτούμενο, εξυπηρετούμε 4 Δράσεις Αλιείας, 4 Δράσεις της 

Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, το μεγάλο της ΕΥΔΕΤΑΚ το 

«Ερευνώ – Καινοτομώ», ενώ εξυπηρετούμε και Δράσεις των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, μία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

την αγροδιατροφή της Ηπείρου, μία Δράση του Βορείου Αιγαίου και 2 Δράσεις 

της Δυτικής Ελλάδος. 

Με βάση τώρα τον σχεδιασμό των Προγραμμάτων, την επόμενη 

χρονική περίοδο αναμένεται να εκδοθεί σημαντικός αριθμός Προσκλήσεων 

στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Η εκτίμησή μας είναι, ότι, αν 

δραστηριοποιηθούν και τα 13, που θα γίνει βέβαια, Επιχειρησιακά 

Προγράμματα, θα έχουμε κατά μέσο όρο 2 με 3 Δράσεις Επιχειρηματικότητας 

ανά έτος, ενώ εκτιμούμε και 2 κατά μέσο όρο Δράσεις RIS. Επίσης θα έχουμε 

Δράσεις που αφορούνε τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις και τη 

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, εκτιμούμε 1 με 2 ανά ΠΕΠ το χρόνο, Δράσεις του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είτε σε κεντρικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 47 Ομάδες Τοπικής Δράσης 

στο Πρόγραμμα της Αγροτικής Ανάπτυξης, στο LEADER. Επίσης το ίδιο το 
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Πρόγραμμα της Αγροτικής Ανάπτυξης θα βγάλει κάποιες Προσκλήσεις 

επιπλέον, η Αλιεία εκτιμούμε 8 με 10 Προσκλήσεις, το ΕΠΑΝΕΚ επίσης. 

ΜΠΟΥΡΑΣ: Αν φανταστείτε λοιπόν… αν βάλετε όλες αυτές τις Προσκλήσεις, τις 

ιδιαιτερότητες που έχουνε, σε συνδυασμό με τον σημαντικό αριθμό των σταδίων 

που πρέπει να υλοποιηθούνε από την υποβολή του δικαιούχου μέχρι και τις 

μακροχρόνιες υποχρεώσεις, εκτιμούμε περίπου 10 στάδια ανά Πρόσκληση, 

αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένας μεγάλος φόρτος.  

Πώς προσπαθούμε να τον επιλύσουμε; Ο ένα είναι με Εγκυκλίους, 

προτυποποίηση εντύπων και διαδικασιών, αυτό είναι μια δουλειά που κάνει η 

ΕΥΚΕ, ήδη το ξεκίνησε το 2017 τον Μάρτιο με την έκδοση της Εγκυκλίου και θα 

βγάλει επίσης πρότυπα έντυπα και διαδικασίες, παράλληλα γίνεται μια 

προσπάθεια ενίσχυσης της ΜΟΔ Α.Ε. με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό 

προγραμματιστών, γιατί είχαμε κάποιες απώλειες το τελευταίο χρονικό διάστημα, 

ενώ παράλληλα –είναι μια διαδικασία που την τρέχει αυτή τη στιγμή η Γενική 

Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης– ενώ παράλληλα σχεδιάζουμε μία 

εναλλακτική λειτουργία του ΠΣΚΕ, η οποία, θα σας την παρουσιάσω λίγο, η 

οποία θα είναι λίγο διαφορετικό απ’ τον τρόπο με τον οποίο αυτή τη στιγμή 

τρέχουμε το σύστημα. Θα αφορά Προσκλήσεις δημόσιας δαπάνης μικρότερης 

των 10 εκατομμυρίων Ευρώ και στις Προσκλήσεις που υπολογίζεται να ’χουνε 

μικρό αριθμό υποβολών.   

Με την εναλλακτική λειτουργία του ΠΣΚΕ δεν επέρχεται καμία απολύτως 

αλλαγή στη ροή και στη διαδικασία, ούτε παραλείπεται οποιοδήποτε στάδιο, έτσι 

ώστε να καλύπτεται το σύνολο των αναγκών διαφάνειας, αποφυγής φαινομένων 

απάτης και ύπαρξη των αναγκαίων στοιχείων στο σύστημα, και ύπαρξη 

επαρκούς διαδρομής ελέγχου, καθώς και διεπαφών με το ΟΠΣ ΕΣΠΑ, 

προκειμένου να δηλώνονται σωστά οι δαπάνες. 

Οι αλλαγές αυτές όμως θα έχουνε μία… έναν περιορισμό στις δυνατότητες 

του συστήματος, όπου ένα κάποιο μέρος της υλοποίησης του συστήματος θα 

γίνεται με τη χρήση αρχείων σε μορφή PDF. Δηλαδή θα αφαιρέσουμε μία 

λειτουργικότητα, που δίνουμε εργαλειακά αυτή τη στιγμή σε αξιολογητές και 

ελεγκτές, και θα τους ζητήσουμε να την ανεβάζουν στο σύστημα. 

Με την εναλλακτική λειτουργία του ΠΣΚΕ επιδιώκεται ότι οι Προσκλήσεις 

που θα αφορά –εμείς εκτιμούμε κάπου το 80% των Προσκλήσεων που είναι πολύ 

μικρές– θα παραμετροποιηθούνε μια φορά, άρα δεν υπάρχουνε δυνατότητες 

αλλαγές, θα πάρετε το σύστημα «έτσι όπως είναι», χωρίς να επιτρέπουμε καμία 
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αλλαγή στο σύστημα, και θα χρησιμοποιείτε τις ίδιες οθόνες. Στόχος είναι, να 

μειώσουμε το φόρτο εργασίας και να είμαστε πολύ πιο γρήγοροι στην 

παραγωγική λειτουργία του συστήματος. 

Τώρα για τις δράσεις που έχουνε μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία, 

Δράσεις κυρίως του ΕΠΑΝΕΚ με χιλιάδες δικαιούχους, όπου οι αξιολογήσεις 

γίνονται και πολλές φορές από ιδιώτες αξιολογητές, Δράσεις του Αναπτυξιακού 

Νόμου, της Αγροτικής Ανάπτυξης, οι μεγάλες Δράσεις του Κοινωνικού Ταμείου, 

εκεί πέρα πραγματικά που έχουμε όντως και τώρα αυτή τη στιγμή χιλιάδες 

αιτήσεις, θα διατηρήσουμε την ίδια κατάσταση του ΠΣΚΕ, γιατί εκεί χρειαζόμαστε 

το ΠΣΚΕ να αποτελέσει εργαλείο για τους αξιολογητές και τους ελεγκτές μας. 

Αυτά για το ΠΣΚΕ. 

Να πω δυο, τρία πράγματα αναφορικά με τις Υποδομές. Αναφορικά με την 

υλοποίηση Πράξεων Υποδομών για την εφαρμογή των κανόνων Κρατικών 

Ενισχύσεων, η ΕΥΚΕ έχει προχωρήσει στην έκδοση οριζόντιων Οδηγιών είτε στις 

περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατό, να εξετάζεται διακριτά για κάθε 

μεμονωμένη Πράξη, με τη χρήση συγκεκριμένου ερωτηματολογίου. Έχουμε 

στείλει τα ερωτηματολόγια, τα χρησιμοποιείτε κι εμείς σας παρέχουμε υποστήριξη 

αναφορικά με τις Προκηρύξεις σας. 

Εφιστούμε την προσοχή ότι έχει τροποποιηθεί ο Γενικός Απαλλακτικός 

Κανονισμός, που το χρησιμοποιούμε, και εμείς προτείνουμε να χρησιμοποιείται 

όσο το δυνατόν περισσότερο, κυρίως στο άρθρο 56 με τις Ειδικές Διατάξεις για 

τις ενισχύσεις σε λιμάνια και σε αεροδρόμια. 

Τέλος είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι στα έργα, που υλοποιούνται 

μέσω του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, απαιτείται, πέραν της 

γνωστοποίησης εντός 20 ημερών απ’ την Απόφαση Ένταξης του έργου στο 

σύστημα “SUNΝY 2” της Επιτροπής, απαιτείται και υποβολή για κάθε έγκριση 

μέσα απ’ αυτή την Προκήρυξη άνω των 500.000 Ευρώ, κοινοποίηση στο 

«Transparency award module» ένα άλλο σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

απ’ την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης. Και στα δύο Συστήματα και στο 

SUNY2 και στο TAM εμείς είμαστε εκεί και παρέχουμε οποιαδήποτε υποστήριξη, 

θα σας βοηθήσουμε, έτσι ώστε να μην ξεπεράσουμε τους χρόνους που ορίζονται. 

Τώρα ειδικότερα για κάποιες κατηγορίες να αναφέρουμε ότι, για τη 

Διαχείριση αστικών και στερεών αποβλήτων τα υλοποιούμε με Οδηγίες με την 

ΥΓΟΣ, Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, είτε με απόφαση ΥΓΟΣ, 

είτε με de minimis, Έχουμε εκδόσεις κάποιες οδηγίες, η Έκθεση Τεκμηρίωση της 
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ΥΓΟΣ υποβάλλεται στην ΕΥΚΕ για γνωμοδότηση. Για τα «πράσινα σημεία» 

αναμένουμε κεντρικά τη μελέτη που θα δικαιολογεί το χαρακτηρισμό της 

υπηρεσίας ως ΥΓΟΣ, βρισκόμαστε σε μια περίοδο stan still. Για τις σημειακές 

παρεμβάσεις για την αγορά εξοπλισμού συλλογής αστικών και στερεών 

αποβλήτων από τους Δήμους, που δεν εντάσσονται στην Ολοκληρωμένη 

Διαχείριση, δύναται να υλοποιηθούν χωρίς την εμπλοκή Κρατικών Ενισχύσεων. 

Αυτό θα σας εξυπηρετήσει πάρα πολύ. 

ΜΠΟΥΡΑΣ: Όταν απ’ τη Διαχείριση των αστικών και στερεών αποβλήτων 

καταλήγουμε και σε παραγωγή ενέργειας, τότε υποχρεωτικά χρησιμοποιούμε το 

άρθρο 41 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού ,παράλληλα με την ΥΓΟΣ. 

Απαιτείται ειδική πρόνοια για τον υπολογισμό της αντιστάθμισης. 

Για τα έργα Πολιτισμού. Συνήθως πάμε με NOS ή Οn Fade, παράγραφος 

33, μη Κρατική Ενίσχυση. Αυτό είναι δεδομένο, το ’χουμε συζητήσει, αλλά όμως 

υπάρχει ένα θέμα. Εφόσον υπάρχει ενίσχυση, κι εκεί θα σας βοηθήσουμε να 

καταλάβουμε αν όντως υπάρχει ενίσχυση, τότε πρέπει να πάμε με το άρθρο 53 

του 651 και των προβλέψεών του.  

Για τα έργα αποχετεύσεων, λυμάτων και Βιολογικών, έχουμε εκδώσει 

οριζόντιες οδηγίες, προκειμένου τα εν λόγω έργα να υλοποιούνται χωρίς να 

θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις. 

Έργα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πάλι έχουμε 

εκδώσει οριζόντιες οδηγίες, κι αυτά μπορούνε να υλοποιηθούνε χωρίς να 

θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις. 

Υποδομές Πρόνοιας, Παιδικοί Σταθμοί και Βρεφονηπιακοί. Ισχύουνε λίγο 

διαφορετικές καταστάσεις εδώ πέρα. Δεδομένου ότι υπάρχει μια διαμορφωμένη 

αγορά, που παρέχονται τέτοιου είδους υπηρεσίες από ιδιώτες, πρέπει να 

υποβάλλονται τα στην ΕΥΚΕ, προκειμένου να επιλέγεται ο κατάλληλος 

χρηματοδότησης με επιλυμένα τα θέματα των κρατικών ενισχύσεων που τίθενται. 

Τώρα για τις ΟΧΕ, ΒΑΑ και ΤΑΠΤοΚ τα ζητήματα στο πλαίσιο των 

Κρατικών Ενισχύσεων δε διαφοροποιούνται στις Χωρικές Επενδύσεις, συνεπώς 

η αξιολόγηση των επεμβάσεων σε αυτές τις περιοχές πρέπει να συνάδουνε με το 

κριτήριο συμβατότητας όσον αφορά τις Κρατικές Ενισχύσεις. Τα οριζόμενα στο 

έγγραφο της Υπηρεσίας μας περί τήρησης διαδικασιών προς φορείς που 

χορηγούν Κρατικές Ενισχύσεις ισχύουν και για τα Χωρικά. 

Τέλος για τα έργα Κοινωνικού Ταμείου καταρτίσεις, επιμορφώσεις, 

συμβουλευτική, πιστοποίηση που γίνονται σε ανέργους και ευαίσθητες, ευάλωτες 
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κοινωνικές ομάδες, όπου οι ωφελούμενοι δε δημιουργούν επιχείρηση, κάνοντας 

έναρξη στη Δ.Ο.Υ., όπου είναι μια… η ελεγκτική σας διαδικασία, αλλά απλώς 

έχουνε καταστεί πιο καταρτισμένοι για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, δεν 

αποτελούνε Κρατική Ενίσχυση. Συνεπώς ο έλεγχος περί Κρατικών Ενισχύσεων 

περιορίζεται στον Φορέα που ενεργεί τις ανωτέρω εργασίες – υπηρεσίες. Εφόσον 

η επιλογή του γίνεται με διαδικασίες Δημοσίων Συμβάσεων, δεν υφίσταται θέμα 

Κρατικών Ενισχύσεων ως προς τον Φορέα που διεξάγεται η συγκεκριμένη. 

Εφόσον επιλέγεται κάποιος φορέας για να διενεργήσει τα ανωτέρω, τότε έχουμε 

εκ προοιμίου Κρατική Ενίσχυση, άρα προτείνουμε ανοιχτές διαδικασίες δημοσίων 

συμβάσεων. 

ΜΠΟΥΡΑΣ: Για τις σύνθετες Δράσεις που περιλαμβάνουν υποδομές και 

mentoring σε επιχειρήσεις, οι άνεργοι που θα καταλήξουν σε έναρξη 

δραστηριότητας, πρέπει να ζητείται η αρωγή της ΕΥΚΕ για έκφραση γνώμης και 

αναζήτηση τρόπου, για να ξεπεραστούν τα ζητήματα Κρατικών Ενισχύσεων. 

Τώρα για τα θέματα των χρηματοδοτικών εργαλείων θα δώσω τον λόγο 

στη συνάδελφό μου την κυρία Αρβανίτη να σας απαντήσει.  

Σας ευχαριστώ. 

 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κι εγώ με τη σειρά μου τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής και την Επιτροπή Παρακολούθησης για την πρόσκληση, 

καθώς και τη Διαχειριστική Αρχή για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε μέχρι 

τώρα. 

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία υλοποιούνται με βάση τα άρθρα 37 έως 46 

του Κανονισμού 1303 του 2014… ’13, συγγνώμη. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 

εν λόγω Κανονισμό, ο προγραμματισμός κι η υλοποίησή τους βασίζεται στην 

εκπόνηση μίας εκ των προτέρων αξιολόγησης, η οποία τεκμηριώνει την ανάγκη 

δημιουργίας χρηματοδοτικών μέσων, εκτιμά το χρηματοδοτικό κενό και μετά από 

ανάλυση της αγοράς, προτείνει το είδος των εργαλείων που ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες της. 

Τονίζεται ότι βάσει των οριζόμενων στον εν λόγω Κανονισμών η εκ των 

προτέρων αξιολόγηση υποβάλλεται στις Επιτροπές Παρακολούθησης του 

εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. 

Στόχος είναι, οι Επιτροπές Παρακολούθησης να ενημερώνονται για τα 

αποτελέσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης, καθώς και για την πρόβλεψη 
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επικαιροποίησής της, σύμφωνα με την πρόοδο υλοποίησης των χρηματοδοτικών 

μέσων. 

Με την εν λόγω εκ των προτέρων αξιολόγηση, αξιολογήθηκε η 

αναγκαιότητα χρήσης χρηματοδοτικών μέσων σε εθνικό επίπεδο, τόσο από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ, όσο και από τα ΠΕΠ. Κατ’ εφαρμογήν της 

αξιολόγησης αυτής δημιουργήθηκαν 3 Ταμεία Χαρτοφυλακίου, με αρχική 

χρηματοδότηση από το ΕΠΑΝΕΚ.  

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας 2, ΤΕΠΙΧ 2, το οποίο έχει επιλέξει ως 

διαχειριστή την «ΕΤΕΑΝ Α.Ε.». Το εν λόγω Ταμείο συστάθηκε τέλος Νοεμβρίου 

του 2016 κι έχει αρχικό κεφάλαιο 400 εκατομμύρια Ευρώ. Για την υλοποίησή του 

προβλέπονται τρία προϊόντα, δάνεια επιμερισμένου ρίσκου με μειωμένο επιτόκιο, 

στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το Κεφάλαιο Κίνησης, για ποσό έως 300 

εκατομμύρια Ευρώ, εγγυήσεις για ποσό έως 100 εκατομμύρια Ευρώ, για το εν 

λόγω προϊόν δεν έχει υπάρξει αναλυτικός σχεδιασμός, και μικροδάνεια, για τα 

οποία δεν έχει προσδιοριστεί ποσό, δεδομένου ότι η ενεργοποίησή τους απαιτεί 

τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Για το εν λόγω Ταμείο είναι σε 

εξέλιξη η ενεργοποίηση της διαδικασίας επιλογής ενδιάμεσων 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών, δηλαδή Τραπεζών.  

Το δεύτερο Ταμείο είναι το Ταμείο Εξοικονόμησης Ενέργειας 2, το 

«ΤΕΞΟΙΚ 2», το οποίο επίσης έχει επιλέξει ως διαχειριστή την «ΕΤΕΑΝ Α.Ε.». 

Και το εν λόγω Ταμείο συστάθηκε τέλος Νοεμβρίου του 2016 και έχει αρχικό 

κεφάλαιο 68 εκατομμύρια Ευρώ, για την υλοποίησή του προβλέπεται η χορήγηση 

δανείων επιμερισμένου ρίσκου μηδενικού επιτοκίου, τα οποία μπορεί να 

συνδυαστούν και με επιδότηση. Το εν λόγω Ταμείο είναι σε φάση ολοκλήρωσης 

της διαδικασίας επιλογής ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, σήμερα 

ανακοινώθηκε ότι κατέληξε ποιες θα είναι οι Τράπεζες που θα συμμετέχουν στο 

Ταμείο αυτό. 

Το τρίτο Ταμείο είναι το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών, έχει τον 

πολύ άσχημο ελληνικό τίτλο «ΤΑΕΣΥΜ» ή EquiFund. Το Ταμείο αυτό έχει 

επιλέξει διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, συστάθηκε αρχές 

Δεκεμβρίου του 2016, έχει αρχικό κεφάλαιο 200 εκατομμύρια Ευρώ από τους 

διαρθρωτικούς πόρους και 30 εκατομμύρια Ευρώ ως συνεισφορά του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Τα προβλεπόμενα προϊόντα του είναι 

επιχειρηματικές συμμετοχές και των δύο μορφών equity και liquidate equity και σε 

όλα τα στάδια ανάπτυξης early stage, preseat, seat και λοιπά, με τη δημιουργία 
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αντίστοιχων υποταμείων. Το εν λόγω Ταμείο επίσης είναι σε φάση ολοκλήρωσης 

της διαδικασίας επιλογής ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών.  

ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Πέραν της αρχικής συνεισφοράς που είπαμε στις Υπουργικές 

Αποφάσεις σύστασης των Ταμείων Χαρτοφυλακίου έχει προβλεφθεί και η 

δυνητική συνεισφορά των ΠΕΠ. Προς τον σκοπό αυτό τέλος Οκτωβρίου, 

συγκεκριμένα 24 Οκτωβρίου του 2017 στάλθηκε επιστολή από το Γενικό 

Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ σε όλα τα ΠΕΠ και καλούσε σε 

δήλωση πρόθεση συμμετοχής το Ταμείο Χαρτοφυλακίου «ΤΕΠΙΧ 2», καθώς και 

αναφορά του ποσού που προτίθεται το κάθε ΠΕΠ να συνεισφέρει. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μέχρι τώρα έχει γίνει συνεισφορά 51 

εκατομμυρίων Ευρώ και το δικό σας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει δηλώσει ότι 

θα συνεισφέρει 7 εκατομμύρια. 

Υπενθυμίζουμε ότι, βάσει των οριζόμενων στον Κανονισμό 1303, η 

συμμετοχή στο εν λόγω Ταμείο λογίζεται ως επιλέξιμη δαπάνη και μπορεί να 

συμπεριληφθεί στο αίτημα πληρωμής έως το 25% του ποσού της συνεισφοράς 

με την καταβολή στον διαχειριστή του Ταμείου. 

Δε θα επεκταθώ, γιατί είναι ένα αρκετά τεχνικό θέμα, όμως είμαστε στη 

διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία έχετε. 

Ευχαριστούμε πολύ. 

 
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μπούρα και την κυρία 

Αρβανίτη από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων. 

Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Τρουλάκη, για να μας αναπτύξει τις 

Δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 

 
ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, γιατί παρών με το κανονικό μου 

καπέλο ως Προϊστάμενος της ΕΥΣΕΚΤ. 

Θα είμαι συνοπτικός, θα επαναληφθώ κι εγώ, ευχαριστούμε για την 

πρόσκληση και για την πάρα πολύ καλή οργάνωση και την καλή συνεργασία με 

τη Διαχειριστική και με την Περιφέρεια. 

Τέσσερα θέματα βάζω οριζόντια συνοπτικά. Το ένα κομμάτι είναι η 

Αναθεώρηση, το άλλο θέμα είναι η Αξιολόγηση, η υποστήριξη και οι κατευθύνσεις 

σε κάποια θέματα Δράσεων ΕΚΤ και η δημοσιότητα. 

Όσον αφορά στην Αναθεώρηση οι Υπηρεσίες της ΕΑΣ υποστήριξαν τα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα στο κομμάτι του technical adjustment του 2017, την 

τεχνική προσαρμογή δηλαδή για επιπλέον χρήματα που πήρανε. Από την 
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πλευρά του ΕΚΤ είχαμε ένα πολύ πιο δύσκολο έργο, γιατί ζητήθηκαν 

περισσότερα στοιχεία σε σχέση με το κομμάτι του ΕΤΠΑ. Παρ’ όλα αυτά είχε ήδη 

ξεκινήσει μια προεργασία με όλα τα ΠΕΠ όσον αφορά τις απαιτούμενες αλλαγές 

που έπρεπε να γίνουν σε επιχειρησιακούς δείκτες, είχαν συμφωνηθεί σε επίπεδο 

Υπηρεσιών ΕΑΣ και Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, οπότε ήμασταν σ’ αυτό 

το κομμάτι έτοιμοι, και μετά ακολούθησε η στοχοθέτηση των τιμών, που κι αυτό 

ήταν ένα πάρα πολύ έτσι δύσκολο κομμάτι, το οποίο με τον συντονισμό οι 

Υπηρεσίες της ΕΑΣ με τις επιτελικές δομές –μην ξεχάσω και κανέναν– με τις 

Διαχειριστικές Αρχές και… 

 
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Το βασικότερο. 

 
ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ: Το βασικότερο βέβαια, έτσι; Και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που 

θέλω να την ευχαριστήσω πολύ ολοκληρώσαμε επιτυχώς τη στοχοθέτηση και 

ανέβηκαν τα Προγράμματα στην SFC on time, που λέμε. 

Σ’ αυτό και η Περιφέρεια Ηπείρου ήταν απ’ τις πρώτες που το ανέβασε 

πάνω επιτυχώς, οπότε από κει ολοκληρώθηκε, θα δούμε τώρα τις παρατηρήσεις, 

τις τυχόν παρατηρήσεις που θα έχουμε απ’ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα 

ενημερωθείτε. 

Στα θέματα της Αξιολόγησης τώρα, οριζόντια θέματα. Η ΕΥΣ ΕΚΤ τον 

Μάρτιο του ’17 κατάρτισε σε συνεργασία με την ΕΥΣΑ ένα δεύτερο έγγραφο 

εργασίας για τις κατευθύνσεις προς τις Διαχειριστικές Αρχές για την 

ενεργοποίηση των Σχεδίων Αξιολόγησης και ειδικότερα με οδηγίες για την προ 

της αξιολογήσεως, εφαρμογές που τις είδαμε. Επίσης συμμετείχε στην κατάρτιση 

των προδιαγραφών για δύο σημαντικές διαπρογραμματικές αξιολογήσεις του 

ΕΣΠΑ, οι οποίες περιλαμβάνονται στα Σχέδια Αξιολόγησης όλων των ΠΕΠ, αλλά 

γίνονται οριζόντια από τη Διαχειριστική, από το ΕΠΑΝΑΔ, μία… που είναι η 

δράση της εναρμόνισης στα ΠΕΠ και στο ΕΠΑΝΑΔ, αναθέτουσα Αρχή δηλαδή. 

Το έργο βρίσκεται εν αναμονή κατακύρωσης του Διαγωνισμού και σύμφωνα με 

ενημέρωση από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΑΝΑΔΒΜ εντός του Νοεμβρίου 

αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες και να ανατεθεί η 

Μελέτη, οπότε θα ενημερωθείτε από το ΕΠΑΝΑΔ για τη συνέχεια. 

Η αξιολόγηση των Δομών Γυναικών Θυμάτων Βίας στα ΠΕΠ και στα 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα», κι αυτό σαν 

οριζόντια αξιολόγηση, με αναθέτουσα Αρχή την ΕΥΣΕ σε συνεργασία με τη 

Γενική Γραμματεία Ισότητας, την επιτελική δομή του Υπουργείου Εσωτερικών, 
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βρίσκονται στην τελική φάση της οριστικοποίησης των προδιαγραφών, οι οποίες 

θα αποσταλούν για διαβούλευση σε όλες τις Διαχειριστικές Αρχές, προκειμένου 

να προκηρυχθεί εντός του ’17. 

ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ: Κάτι που ειπώθηκε και χθες στην τεχνική συνάντηση, την πολύ 

πετυχημένη τεχνική συνάντηση που είχαμε χθες, που λύθηκαν αρκετά θέματα, 

υπενθυμίζουμε την υποχρέωση των Διαχειριστικών Αρχών για την ηλεκτρονική 

αποστολή στη Μονάδα Αξιολόγησης εκ των παραδοτέων όλων των 

αξιολογήσεων που περιλαμβάνονται στα Σχέδια Αξιολόγησης, καθώς και για την 

ανάρτηση των προδιαγραφών αξιολογήσεων στις ιστοσελίδες τους. 

Ε, το άλλο κομμάτι, που θα ήθελα να προχωρήσω, είναι όσον αφορά την 

Επικοινωνία – Πληροφόρηση. Το 2017 σηματοδότησε τα 60 χρόνια απ’ την 

ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και στο πλαίσιο αυτό παρήχθησαν 

από την Υπηρεσία συγκεκριμένα υλικά επικοινωνίας, τα οποία εστάλησαν στα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα για αξιοποίηση σε εκδηλώσεις, τα είδαμε και στα 

Κέντρα Κοινότητας και στις επισκέψεις που κάναμε, και στις ιστοσελίδες των 

Προγραμμάτων. 

Εκπόνησε το σχεδιασμό και την παραγωγή των συγκεκριμένων υλικών 

επικοινωνίας και για το δίκτυο των Κέντρων Κοινότητας, αυτό που είδαμε, αλλά κι 

ένα βιντεάκι ακόμα που σας το ’χουμε στείλει, το οποίο μπορείτε να το 

παρουσιάζετε σ’ όλες τις εκδηλώσεις σας. 

Αυτά ψηφιακά βρίσκονται όλα τα αρχεία στην ιστοσελίδα της ESFHELLAS 

EYSEKT που μπορείτε να τα κατεβάζετε από κει. 

Ευχαριστούμε για την πάρα καλή συνεργασία σε όλους και για την 

πρόσκληση. 

Να είστε καλά. 

 
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Κι εμείς, κύριε Τρουλάκη. 

Στο σημείο αυτό και πριν προχωρήσουμε να δώσουμε τον λόγο στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα το Σώμα να αποφασίσει για την έγκριση της 

Εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ ’14 – ’20», όπως 

παρουσιάστηκε απ’ τον κύριο Μπαλτογιάννη. Και ζητάμε σήμερα πάλι αυτή την 

έγκριση, γιατί έχουνε τροποποιηθεί, έχουν γίνει δύο διορθώσεις στα κριτήρια, 

όπως ακριβώς παρουσιάστηκε, επαναλαμβάνω, απ’ τον κύριο Μπαλτογιάννη. 

Ψηφίζει το Σώμα; Ναι. 
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Να δώσουμε τον λόγο λοιπόν στον κύριο Κυπριανού, είναι ο εκπρόσωπος 

της DIGI REGIO. Κύριε Κυπριανού, έχετε το λόγο. 

 
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: Ευχαριστώ πολύ. Δυο λόγια θα πω μόνο, επειδή πιστεύω με 

κάλυψαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, 

χαίρομαι κάθε φορά που έρχομαι στα Ιωάννινα, έχω πλέον φίλους εδώ και να 

πω, εγώ το θεωρώ αυτονόητο, αλλά κάποιοι ίσως να μην το ξέρουν, ότι η 

ποιότητα συνεργασίας με τα μέλη της Διαχειριστικής Αρχής και τις Κεντρικές 

Υπηρεσίες είναι πάρα πολύ καλή. Επίσης πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό 

Πρόγραμμα, δηλαδή νομίζω, αν και είχαμε αρκετές δυσκολίες, πλέον πάμε 

καλύτερα.  

Σημειώνω κι εγώ, αυτό που είπαν οι προηγούμενοι, ότι… κάποια θετικά 

στοιχεία, ότι έχουν κλείσει σχεδόν όλες οι Αιρεσιμότητες, ολοκληρώνεται η 

Εξειδίκευση, η απορρόφηση του Προγράμματος και σε εθνικό επίπεδο είναι 

αρκετά ικανοποιητική. Οι Θεματικοί Στόχοι, όχι όλοι, αλλά κάποιοι έχουν τεθεί σε 

κίνηση και πάμε καλά, κι υπάρχει βεβαίως σημαντική πρόοδος στα Χωρικά. 

Πρέπει όμως να σημειώσουμε επίσης κάποια αρνητικά, ότι ο ρυθμός 

υλοποίησης των Θεματικών Στόχων 1, 2 και 3 είναι ανησυχητικός, γνωρίζουμε τα 

προβλήματα, ξέρω ότι έγιναν μεγάλες προσπάθειες και το συζητάμε απ’ το 2015, 

αλλά φαίνεται ότι τελευταία το μεγάλο θέμα του Πληροφοριακού Συστήματος 

Κρατικών Ενισχύσεων φαίνεται ότι θα το ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα και 

πλέον να κινηθούμε γρήγορα, για να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο. 

Επίσης κάτι που θεωρούμε εμείς «κλειδί», που είναι η συνεργασία μεταξύ 

Αρχών διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης. Νομίζω είναι σε πολύ καλό επίπεδο, 

το διαπιστώνω αυτό, το θεωρούμε σημαντικό διότι εξασφαλίζει μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση, μειώνει τις δαπάνες και βοηθά στην ωρίμανση κι 

υλοποίηση των έργων. Οπότε είναι κάτι που χαιρετίζουμε και θέλουμε να 

συνεχιστεί και προτρέπουμε κι εμείς, όταν σχεδιάζονται οι παρεμβάσεις να 

εξασφαλίζεται σε πρώιμο στάδιο η συνεργασία και η δέσμευση των 

εμπλεκομένων. 

Είχαμε μια ενημέρωση επίσης για την Ενημέρωση και Πληροφόρηση, που 

είναι ένας άλλος τομέας, που θεωρούμε πολύ σημαντικό, βλέπουμε ότι έχει γίνει 

πολύ καλά δουλειά. Είναι σημαντικό για τον πολίτη τελικά να ξέρει ότι το έργο 

που χρησιμοποιεί, είναι ένα έργο που έχει συμβάλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

αλλά και οι εθνικοί και οι τοπικοί φορείς.  
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ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: Οπότε νομίζω… πραγματικά άλλα σημεία, που ήθελα να θίξω, τα 

έχω σβήσει όλα, διότι με έχουν καλύψει και απ’ το Κέντρο, κι απ’ τη Διαχειριστική 

Αρχή. Εγώ… για μένα σημαντικό είναι αυτό που είπα πριν, η καλή συνεργασία με 

τα ικανότατα στελέχη της Διαχειριστικής και των Κεντρικών Υπηρεσιών, οπότε 

σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας. 

 
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστούμε για τα πολύ καλά σας λόγια, είναι αμοιβαία η 

συνεργασία αυτή που έχουμε, η πολυεπίπεδη και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

αλλά και με όλους τους φορείς των Υπουργείων. 

Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό, κύριε Κυπριανού, να σχολιάσω κι ότι η 

Περιφέρεια Ηπείρου, μπορεί να μην είναι έργο του ΠΕΠ Ηπείρου, έχει υπογράψει 

τη σύμβαση με το Νόμο Σύμπραξης Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα για τη 

διαχείριση, Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Επεξεργασία των αστικών στερεών 

αποβλήτων. Συνεπώς θα θέλαμε να εκφράσουμε την άποψή μας ότι έργα με 

ΣΔΙΤ μπορούν να προχωρήσουνε σε πολλά επίπεδα και να έχουμε τα καλύτερα 

δυνατά αποτελέσματα. 

Και να δώσω τον λόγο στην κυρία Μπακοπούλου, είναι από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, απ’ τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. 

 
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Καλή σας μέρα κι από μένα. Θα ήθελα κι εγώ να 

ευχαριστήσω για την πρόσκληση της… για την 3
η
 Επιτροπή Παρακολούθησης, 

καθώς και να ευχαριστήσω τη Διαχειριστική Αρχή για την άψογη συνεργασία μας 

κι όλες τις Αρχές. 

Θα ήθελα να εκφράσω εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης 

την ικανοποίησή μας για την αρκετά σημαντική εξειδίκευση, που έχει γίνει στο 

κομμάτι του Κοινωνικού Ταμείου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Ήδη έχει 

εξειδικευτεί σημαντικό ποσό και υλοποιούνται σημαντικές Δράσεις. 

Εχθές είχα την ευκαιρία με τον Κύπρο και με στελέχη της Διαχειριστικής 

Αρχής να επισκεφτώ κάποιες απ’ αυτές τις Δράσεις, που ήταν το Κέντρο 

Κοινότητας του Δήμου Ζίτσας για το Κοινωνικό Ταμείο, και επιπλέον επισκέφτηκα 

στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το Κέντρο Βιολογικών Εφαρμογών. Αποκόμισα κι 

απ’ τις δύο επισκέψεις μια πολύ θετική εικόνα, γιατί γίνεται ένα πάρα πολύ 

σημαντικό έργο κι αυτό το έργο πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζεται. 

Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι τομείς, οι οποίοι δεν έχουν προχωρήσει 

μέχρι τώρα, όπως ο Τομέας Υγείας, που μάλιστα καλύπτει κι ένα σημαντικό 

κομμάτι του προϋπολογισμού που έχει το Πρόγραμμά σας στο Κοινωνικό Ταμείο, 
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αλλά και σε όλα τα Περιφερειακά Προγράμματα της χώρας. Αυτός ο Τομέας 

υστερεί. Αντίστοιχος προβληματισμός υπάρχει και για την Κοινωνική Οικονομία. 

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στη δράση του Δικτύου 

των Κέντρων Κοινότητας, τα οποία θεωρούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική 

Δράση. Για μας δεν είναι μία ακόμα Δράση του Κοινωνικού Ταμείου, αλλά 

θεωρούμε ότι είναι μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία, που αποσκοπεί όχι μόνο 

στην υλοποίηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, που το ξέρουμε κι 

ως ΚΕΑ, αλλά σε πολύ περισσότερα, σε ψυχοκοινωνική στήριξη, ενημερωτική 

συνδρομή για συγκεκριμένα θέματα νομικού χαρακτήρα, δράσεις για την 

κοινωνικοποίηση, την κοινωνική ένταξη κι άλλες κοινωνικές υπηρεσίες. 

Αυτά τα Κέντρα Κοινότητας παίζουν κομβικό ρόλο στην υλοποίηση του 2
ου

 

Πυλώνα του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, που είναι η πρόσβαση στις 

Υπηρεσίες, η ενεργοποίηση των ανέργων, μέσω της διασύνδεσης των Κέντρων 

Κοινότητας με τον ΟΑΕΔ, με τελικό στόχο την επανένταξη των ανέργων στην 

αγορά εργασίας.  

Μ’ αυτό το σημείο ολοκλήρωσα και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Καλή 

επιτυχία. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 

Τώρα όποιος θέλει να πάρει το λόγο; Να λέτε όμως και το όνομά σας και 

την ιδιότητά σας. 

 
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε 

από το… είμαι ο Άρης ο Τσουκνίδας από τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης 

της Διαφθοράς. 

Όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι εδώ πέρα, η Γενική Γραμματεία 

Καταπολέμησης της Διαφθορά έχει οριστεί ως το ελληνικό AFCOS, δηλαδή το 

εθνικό σημείο, το οποίο συντονίζει τις πολιτικές για την καταπολέμηση της 

απάτης σε εθνικό επίπεδο. Βρισκόμαστε σε αντίστοιχη επικοινωνία με όλα τα 

υπόλοιπα AFCOS των υπόλοιπων χωρών και σε διαρκή συνεργασία με την 

OLAF την Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται με τα θέματα της 

απάτης και για την εξυπηρέτηση των ευρωπαϊκών συμφερόντων αντίστοιχα στον 

οικονομικό τομέα. 

Κατ’ αρχήν θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε μία σημαντική αλλαγή, που 

υπάρχει αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δίνει μία άλλη προοπτική. 

Είναι η Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής, η οποία από τις 12 
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Οκτωβρίου έχει ψηφιστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κι αυτό δείχνει τη σημασία 

για ένα νέο πλαίσιο καταπολέμησης της απάτης. Οι διαδικασίες οι οποίες… και η 

δικαιοδοσία και οι αρμοδιότητες που θα αποκτήσει είναι σε μία εξέλιξη αυτή τη 

στιγμή, δεν έχουμε πλήρη εικόνα για το θέμα, όμως αποτελεί ένα σημείο, το 

οποίο είναι βασικό και δείχνει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να 

προχωρήσει σε πολύ ισχυρότερες δομές για τον έλεγχο του θέματος. 

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ: Η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, το ελληνικό 

AFCOS δηλαδή έχει στην αρμοδιότητά της, υπάγονται σ’ αυτήν το ΣΕΕΔΔ και το 

ΣΕΔΕ, δηλαδή το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών της Δημόσιας Διοίκησης και το 

Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να 

μπορούμε να έχουμε ένα συντονισμό σε υποθέσεις που αφορούνε θέματα 

διαφθοράς αλλά και καταγγελιών σχετικά με ζητήματα που άπτονται του τρόπου 

διαχείρισης θεμάτων, και αντίστοιχα μας δίνει τη δυνατότητα πιο γρήγορη 

επικοινωνία σ’ αυτό το επίπεδο. Επίσης… σε επιχειρησιακό επίπεδο. 

Επίσης έχουμε έναν συντονισμό κι έχουμε προχωρήσει, και με τη 

συνεργασία του ΟΟΣΑ σε κάποια σεμινάρια όσον αφορά για θέματα που 

άπτονται καταγγελιών, διαχείρισης του «πόθεν έσχες» και γίνεται κάποια 

εξειδίκευση πάνω σ’ αυτά τα θέματα, στα οποία καλούνται και συμμετέχουνε το 

σύνολο των Ελεγκτικών Μηχανισμών της χώρας και προχωράμε σε μία 

αναδιάταξη αυτής της συνεργασίας. 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο λοιπόν επισημαίνουμε ότι η Γενική Γραμματεία 

είναι το σημείο υποδοχής του συνόλου των καταγγελιών, που αφορούνε τα 

συγχρηματοδοτούμενα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα έργα που έχουνε να κάνουν με 

ευρωπαϊκούς πόρους. Έχουμε ήδη αρκετές καταγγελίες από την προηγούμενη 

περίοδο και με την έναρξη υλοποίησης ελπίζουμε να μην έχουμε καταγγελίες για 

τα έργα που θα υλοποιηθούν αυτή την περίοδο. 

Το γεγονός όμως ότι υπάρχει ένα εθνικό σημείο, στο οποίο μπορούν να 

έρθουν όλες οι καταγγελίες, δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο στον Ελεγκτικό 

Μηχανισμό του Κράτους και σ’ αυτά που έχουμε προβλέψει μέχρι τώρα, να κάνει 

τους τακτικούς ελέγχους, αλλά δίνει τη δυνατότητα και στους τελικούς 

δικαιούχους, κι όπου αλλού παρατηρούνται διάφορα φαινόμενα, να μπορούν να 

προσέλθουνε σ’ έναν μηχανισμό και να… και η κοινωνία των πολιτών ουσιαστικά 

να μπορεί να είναι συμμέτοχη, ώστε να μη χάνονται χρήματα, τα οποία είναι 

απαραίτητα για τη χώρα αυτή τη στιγμή. 
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ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ: Σ’ αυτό το πλαίσιο η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της 

Διαφθοράς βρίσκεται στη διαδικασία έκδοσης μία Εγκυκλίου, στην οποία θα 

προβλέπεται η διαδικασία αξιολόγησης των καταγγελιών, για να μπορούμε να 

έχουμε μία ταχύτερη και καλύτερη αντιμετώπιση.  

Μέχρι σήμερα έχουμε μία θετική συνεργασία και με το ΠΕΠ Ηπείρου για 

θέματα, που άπτονται αυτών των θεμάτων και ελπίζουμε στο επόμενο διάστημα 

να έχουμε μία πιο τακτική και πιο ολοκληρωμένη διαδικασία και με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. 

Το Δίκτυο Απάτης που… Καταπολέμησης της Απάτης που γίνεται σε όλες 

τις Υπηρεσίες αποτελεί μία σημαντική πρόοδο για τη χώρα μας αυτή την 

τρέχουσα προγραμματική περίοδο, ξέρουμε ότι έχει στηθεί σε πολύ ικανοποιητικό 

επίπεδο στο ΠΕΠ… στη Διαχειριστική Αρχή και αυτό το πράγμα μας χαροποιεί 

ιδιαίτερα για να μπορούμε να προχωρήσουμε. 

Ευχαριστούμε 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ευχαριστούμε. Άλλος; Ναι, ποιος είσαστε 

εσείς; 

 
ΣΥΡΡΟΣ: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής του 

ΣΕΠΕ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας 

και Αντιπρόσωπος στην Ευρώπη του WITSA του Παγκοσμίου Συνδέσμου 

Τεχνολογίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συνεργασία που έχουμε μέχρι 

σήμερα με το ΠΕΠ, με ιδιαίτερη χαρά άκουσα ότι η συνεργασία που έχουμε σε 

επίπεδο εξειδίκευσης των Αξόνων που αφορούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής, 

Επικοινωνιών βοηθήσαμε κι εμείς τη σειρά μας στο συγκεκριμένο κομμάτι.  

Όπως επίσης και στη δικιά σας Περιφέρεια, έτσι και στις άλλες 

Περιφέρειες, στις οποίες συμμετέχουμε ως μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης 

έχουμε δώσει προτάσεις, που αφορούν τη Γεωργία, την Ενέργεια, την Υγεία, τη 

Βιομηχανία και συγκεκριμένα σε κάποιες Περιφέρειες για τη Βιομηχανία 

Μετάλλου, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το ελληνικό εμπόριο, τουρισμό και 

πολιτισμό, και πολύ πιο εξειδικευμένα σας στείλαμε τις προηγούμενες ημέρες 

επίσης και προτάσεις για την ενίσχυση υπηρεσιών, προϊόντων, τεχνολογιών 

Πληροφορικής – Επικοινωνιών, πώς να βοηθήσουμε το τοπικό οικοσύστημα στο 

κομμάτι της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σημαντικό είναι από δω και μετά, μια κι έχουμε άρση της Αιρεσιμότητας 

πλέον το τέλος του προηγούμενου χρόνου, να δούμε ποια θα ’ναι κι η 
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συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής με την Περιφέρεια, 

τόσο τη δικιά σας, όσο και τις υπόλοιπες, πρέπει να επισημάνουμε κάποια 

θέματα, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο χρόνο απόκρισης, συνεργασίας, 

οτιδήποτε, που θα πρέπει να εντατικοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση η 

συνεργασία τόσο του Κέντρου, όσο και με τις Περιφέρειες, κι απλά για μια φορά 

ακόμα επισημαίνω την πρόθεσή μας και τη διάθεσή μας να συνεισφέρουμε στην 

εξειδίκευση των προτάσεων, που αφορούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής – 

Επικοινωνιών κι ως ειδικό κομμάτι, είτε οριζόντια για το Θεματικό Στόχο 2, είτε 

ακόμα και πιο εξειδικευμένα για Δράσεις Κατάρτισης, που αφορούν συγκεκριμένα 

ανέργους είτε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια να ’χετε. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ευχαριστούμε. Ο εκπρόσωπος της… ο 

κύριος Ντακαλέτσης. 

 
ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Θα είμαι συνοπτικός. Πρώτα-πρώτα θα αναφερθώ στο πάγιο πρόβλημα 

των μικρών Δήμων, που σχετίζεται με την έλλειψη της επιχειρησιακής ικανότητας 

και δη του προγραμματισμού και της ωρίμανσης Μελετών για ένταξη στα 

Προγράμματα. 

Δυστυχώς μετά τον τελευταίο Νόμο, που ψηφίστηκε πέρυσι, οι Δήμοι στην 

πραγματικότητα, οι μικροί Δήμοι που δεν έχουν στελεχωμένες Τεχνικές 

Υπηρεσίες, σχεδόν αποκλείονται από την υποβολή προτάσεων. Θα ’θελα λοιπόν 

να επαναφέρω τον προβληματισμό και το αίτημα, μέσω της Τεχνικής Βοήθειας να 

υπάρξει κάποια υποστήριξη των Δήμων. 

Θα ’θελα επίσης να σταθώ στο αίτημα των τριών Δημάρχων των 

πρωτευουσών των Νομών της Ηπείρου, Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας και Άρτας, ως 

εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ που βρίσκομαι εδώ, μπορεί να μην αντιμετωπίζει το 

συνολικό αίτημα για ισόρροπη ανάπτυξη, θεωρώ ότι μπορούμε να σταθούμε και 

να δούμε το αίτημα για θέσπιση ΒΑΑ και γι’ αυτούς τους Δήμους. 

Επίσης θα ήθελα να προτείνω στο υπό προκήρυξη Μέτρο να εξειδικευτεί 

μία Δράση για τον οριοθέτηση των ρεμάτων. Νομίζω ότι είναι ανάγκη, πριν 

μπούμε στη διαδικασία εκτέλεσης έργων, να λύσουμε ένα πρόβλημα, μεγάλο 

πρόβλημα, αυτό της οριοθέτησης των ρεμάτων. 

Επίσης, πριν κλείσω, θέλω να εξάρω για μια ακόμη φορά την άριστη και 

ζηλευτή, θα ’λεγα, για μας τους Δήμους λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας 
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Διαχείρισης και τα αποτελέσματα είναι απτά και αναγνωρίσιμα από όλους. 

Θεωρώ υποχρέωσή μου να το αναφέρω αυτό και να τους ευχαριστήσω. Και 

επίσης να ευχαριστήσω για τη θετική ανταπόκριση, δια του Προέδρου της 

Επιτροπής, στο αίτημα του Δήμου Δωδώνης για αλλαγή του κριτηρίου ένταξης 

στη Δράση των Κέντρων Κοινότητας. 

Ευχαριστώ πολύ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Άλλος;  

 
ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΟΥ: Ονομάζομαι Μπουτσιούκου Άννα και εκπροσωπώ τη Γενική 

Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Ήθελα κι εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να επιβεβαιώσω κι 

εγώ την άριστη συνεργασία που έχει η Υπηρεσία μας και με τη Διαχειριστική 

Αρχή και με τις άλλες Υπηρεσίες της Περιφέρειας, που εμπλέκονται στην 

υλοποίηση του Προγράμματος και πολύ συνοπτικά να αναφερθώ, επειδή το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είναι ο κύριος χρηματοδότης των έργων των 

Προγραμμάτων,  

Πρώτα-πρώτα ότι, ύστερα κι από υποδείξεις τεχνικών κλιμακίων που 

συμμετείχε κι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

έχει υλοποιήσει πολύ σημαντικές μεταρρύθμισες, όπως είναι οι ηλεκτρονικές 

πληρωμές και η κατάργηση των επιταγών, όπως είναι η κατάργηση λογαριασμών 

σε έργα και η δημιουργία συγκεντρωτικών λογαριασμών, έτσι ώστε τα έργα που 

έχουνε άμεση ωριμότητα πληρωμής να πληρώνονται απρόσκοπτα, και τέλος να 

αναφερθώ στο κύριο θέμα που αφορά τη διαθεσιμότητα των πόρων. 

Θέλω λοιπόν να διαβεβαιώσω την Επιτροπή ότι το για έτος ’17 υπάρχει 

υπερεπάρκεια και σε έγκριση πιστώσεων, αλλά και σε ταμειακή ρευστότητα, τα 

οικονομικά στοιχεία όσον αφορά το Πρόγραμμα Επενδύσεων για το Πρόγραμμά 

σας είναι, έγκριση πιστώσεων 57 εκατομμύρια Ευρώ, χρηματοδότηση 17 

εκατομμύρια και πληρωμές 13 εκατομμύρια, άκουσα απ’ τις προηγούμενες 

παρουσιάσεις ότι προβλέπονται να πληρωθούν μέχρι τέλος του έτους άλλα 10 

εκατομμύρια, δεν ξέρω αν αυτά τα 10 εκατομμύρια είναι πρόσθετη 

χρηματοδότηση απ’ το  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ή είναι δηλώσεις 

δαπανών στο Πρόγραμμα.  

Ήθελα μόνο μία σύσταση κι εκ μέρους και του Γενικού Διευθυντή, όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη πίεση στο εναπομείναν χρονικό διάστημα, να έχουνε 

μεγαλύτερη απορρόφηση. Συνολικά το Πρόγραμμα φέτος παρουσιάζει μια 
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υποεκτέλεση και η μεγαλύτερη δέσμευση είναι τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, 

άρα λοιπόν οι πόροι υπάρχουν, οι πιστώσεις υπάρχουν, θερμή παράκληση να 

δώσουμε όλοι τον καλύτερο εαυτό μας, για να παρουσιάσουμε και μία 

απορρόφηση επιπλέον. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ευχαριστώ την κυρία Μπουτσιούκου. Ζητάω 

συγγνώμη –έτσι;– δε σας κατάλαβα, ήμουνα… 

Και θέλω να πω κάτι, ότι εμείς εκτελούμε μια σειρά έργα, παράδειγμα 

αποχετεύσεων και Βιολογικών Καθαρισμών. Ενώ έχουμε προχωρήσει τα έργα, 

δεν έρχονται λογαριασμοί, είναι ένα θέμα αυτό. Δηλαδή προχωράν τα έργα κι οι 

λογαριασμοί είναι… δεν ξέρω γιατί. 

 ........................................... (Διακοπή της εγγραφής) 

 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Είμαι ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά, ο Στάθης ο Γιαννούλης και 

παρευρίσκομαι εδώ ως εκπρόσωπος της ΠΕΔ, και εκπροσωπώ τον Πρόεδρο της 

ΠΕΔ, που λείπει στο εξωτερικό, είμαι ο αναπληρωτής του. 

Υπάρχει ένα, κύριε Καχριμάνη, ένα πρόβλημα όσον αφορά την εκτέλεση 

των έργων. Πράγματι η αλήθεια είναι αυτή, ότι οι εργολάβοι προχωράνε και δεν 

ξέρω κι εγώ για ποιο λόγο οι λογαριασμοί δεν έρχονται, γιατί τους πληρώνουμε 

και εμείς μέσω βέβαια του Ταμείου. Θεωρώ ότι δεν ευθύνονται ούτε οι Δήμοι, 

ούτε η Περιφέρεια, θεωρώ ότι είναι ένα πρόβλημα δικό τους, είτε από πλευρά 

φορολογικών ενημερώσεων, ασφαλιστικών ενημερώσεων και άλλων χαρτιών 

που απαιτούνται, δεν το γνωρίζω, μακάρι αν είχαμε κάποιο εκπρόσωπο των 

Μηχανικών να μας το έλεγε. 

Αλλά επειδή έτσι πήρα τον λόγο, να μεταφέρω κι ένα πάγιο αίτημα, που 

έχουμε εμείς ως Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου, το οποίο το γνωρίζετε 

πάρα πολύ καλά, κύριε Καχριμάνη, κύριε Πρόεδρε, γιατί το έχουμε συζητήσει 

πάρα πολλές φορές κι εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι το βλέπετε, αλλά 

λύση δεν μπορούμε ακόμη, τουλάχιστον μέχρι σήμερα να βρούμε.  

Και είναι ότι οι μικροί Δήμοι σχεδόν αποκλείονται από όλα. Οι ανάγκες των 

Δήμων στην Ήπειρο, οι οποίοι, εκτός απ’ τους τέσσερις, οι άλλοι είναι κάτω των 

20.000 έχουν ανάγκη από υδρεύσεις, οδοποιίες, αναπλάσεις, ούτως ώστε να 

φανούν χρήσιμοι στους πολίτες. Δυστυχώς όμως κανένας απ’ αυτούς τους 

Δήμους δεν μπορεί να εντάξει ένα τέτοιο έργο. 
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Στην τελευταία επίσκεψη που είχε εδώ ο αρμόδιος Υπουργός, ο κύριος 

Χαρίτσης, το είχαμε θέσει αυτό το θέμα και κάτι πρέπει να γίνει γι’ αυτούς τους 

μικρούς Δήμους, διαφορετικά πραγματικά θα μείνουμε απ’ έξω απ’ όλα. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Εγώ θέλω να σας πω ότι στο ΕΣΠΑ η 

φιλοσοφία του ’14 – ’20 είναι άλλη, εμείς… 

 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Συμφωνούμε, κύριε Καχριμάνη, και το γνωρίζετε. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): … εμείς απ’ τους εθνικούς πόρους δεν 

έχουμε αφήσει τίποτα να πέσει κάτω σε κανέναν Δήμο, γιατί περάσαμε και 

δύσκολες στιγμές, ξέρετε πολύ καλά ότι είχαμε τεράστια προβλήματα σε 

υδρεύσεις, σε κατολισθήσεις και λοιπά, δε σας αφήσαμε πουθενά. Το θέμα είναι 

ότι πλέον οι Υποδομές φεύγουν απ’ τη λογική, που ξέραμε μέχρι σήμερα και στο 

προσεχές Πρόγραμμα θα είναι όλα, όπως είπε και η κυρία Καλογιάννη, 

συγχρηματοδοτούμενα αυτά.  

Δηλαδή έχουμε τώρα από τα LEADER τι έχουμε, τα ξέρετε, και στα οποία 

έχουμε δώσει κατεύθυνση όχι για πλατείες και όχι και για 55, έχουμε δώσει την 

κατεύθυνση σε υδρεύσεις και σε χρήσιμα πράγματα. 

Λοιπόν σας ευχαριστώ. 

 
ΕΞΑΡΧΑΚΟΥ: Απ’ την Επιτελική Δομή του Παιδείας, Εξαρχάκου Κανέλλα 

ονομάζομαι. Να ευχαριστήσω κι εγώ για τη θερμή υποδοχή εδώ στα πλαίσια της 

3
ης

 Επιτροπής Παρακολούθησης.  

Να ευχαριστήσω τη Διαχειριστική εκ μέρους του Υπουργείου για την 

υφιστάμενη και διαχρονική συνεργασία μας στα πλαίσια της Πράξης Παράλληλης 

Στήριξης των Μαθητών με αναπηρία και την πρόσληψη των αναπληρωτών 

Καθηγητών, αλλά και για την πρόσφατη αποτελεσματική συνεργασία μας στα 

πλαίσια των δύο έργων, οριζόντιων έργων του Υπουργείου, «Αναβάθμισης 

βασικού εξοπλισμού Τ.Π.Ε. στη Γενική Εκπαίδευση», αλλά και την «Κάλυψη 

αναγκών εργαστηριακού εξοπλισμού στην Τεχνική και Επαγγελματική 

Εκπαίδευση». Η συνεργασία του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, των 

Διευθυντών Εκπαίδευσης, της Διαχειριστικής και της Περιφέρειας και των 

Υπηρεσιών τους για τη χαρτογράφηση των αναγκών και στις δύο περιπτώσεις, 

και πραγματική αποδελτίωση αναγκών, οδήγησε στην έκδοση των δύο 
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Προσκλήσεων, νομίζω της Γενικής Εκπαίδευσης έχει ήδη εκδοθεί και της 

Επαγγελματικής, που αναμένουμε να εκδοθεί.  

Εμείς είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε την πρότασή μας με το 

ολοκληρωμένο τεύχος διακήρυξης, το οποίο έχουμε επεξεργαστεί και θα 

προστεθούν κάποιες αλλαγές που προέκυψαν χθες με το πρόσφατο ψηφισθέν 

Νομοσχέδιο για τις Τροποποιήσεις του 4412. Οπότε άμεσα είμαστε έτοιμοι να 

υποβάλουμε την πρότασή μας. 

Θέλω να καταθέσω εδώ τη θετική μας εμπειρία γι’ αυτό το οριζόντιο έργο 

σε όλες τις Περιφέρειες, και όσον αφορά το Νότιο Αιγαίο, θα χρησιμοποιήσω αυτή 

την καλή πρακτική, που το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ θετικό, από την απόφαση 

ένταξης μέχρι και τη σύμβαση χρειάστηκαν 8 μήνες. Νομίζω ότι σ’ αυτό βοηθάει 

κι ότι δεν υπήρχαν προσφυγές, γιατί όλα τα τεύχη υποβάλλονται στη βάσανο της 

Δημόσιας Διαβούλευσης. Κάθε φορά που θα βγει το τεύχος, σ’ όποια Περιθώρια 

θα περάσει από Δημόσια Διαβούλευση. 

Ήδη ο εξοπλισμός στο Νότιο Αιγαίο η σύμβαση υλοποιείται και 

παραδόθηκε και στα μικρά νησιά, στη Θρασιά ήδη έχουνε εξοπλισμό, στο μικρό 

νησί αυτό. Στο Βόρειο Αιγαίο Πρωτοβάθμια – Δευτεροβάθμια η σύμβαση 

κατακυρώθηκε και βρίσκεται στο στάδιο προσυμβατικού ελέγχου, στην Προσοχή 

υποβάλλονται προσφορές, στην Επαγγελματική Εκπαίδευση αξιολογούνται οι 

τεχνικές, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη αξιολογούνται οι προσφορές, Δυτική 

Μακεδονία αναμένουμε την Πρόσκληση, Κεντρική Μακεδονία υποβλήθηκαν χτες 

οι προσφορές, αξιολογούνται, στη Στερεά Ελλάδα ανοίγουμε προσφορές τη 

Δευτέρα και νομίζω ότι όλο αυτό το έργο προχωράει πολύ καλά και χωρίς 

εμπόδια και θέλω να σας πω ότι θα είστε ήσυχοι ότι, από τη στιγμή που θα 

υποβάλουμε εμείς την πρόταση, κι εφόσον ενταχθεί η Πράξη, θα ολοκληρωθεί 

άμεσα και το έργο. 

Αυτά από εμάς, ευχαριστώ θερμά. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ε, ο κύριος Νταής. 

 
ΝΤΑΗΣ: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συμπατριώτες, όσοι είστε απ’ την 

Ήπειρο, αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι είστε από Αθήνα. Παναγιώτης Νταής, 

ονομάζομαι, Προϊστάμενος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Πολιτισμού. 

Κατ’ αρχήν ως μέλος της Επιτροπής θα ήθελα να εκφράσω την 

ικανοποίηση για την παρουσίαση που έγινε και δείχνει την αποτελεσματική 
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πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Βεβαίως πρέπει να ληφθούν 

σοβαρά υπόψη τα συμπεράσματα της Αξιολόγησης, ώστε να αναληφθούν οι 

αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες, για να προχωρήσει το Πρόγραμμα με 

μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. 

ΝΤΑΗΣ: Πολύ σημαντικά βέβαια τα έργα για τα λύματα, όχι μόνο για το 

Περιβάλλον, αλλά και γιατί συμβάλλουν στην απόδοση στον τουρισμό περιοχών 

χωρίς προβλήματα περιβαλλοντικά. Πολύ σημαντική η πρωτοβουλία, που 

ανακοινώθηκε απ’ τον Περιφερειάρχη, ώστε να μη μείνουν απ’ έξω και οι άλλοι 

τρεις Δήμοι, που τυπικά δεν μπορούν να έχουνε ΒΑΑ, αλλά να κάνουν κι αυτοί 

έργα Αστικών Αναπλάσεων. 

Για τον Πολιτισμό τώρα ειπώθηκαν τόσα πολλά. Εμείς θέλω απ’ τη δική 

μας την πλευρά να εκφράσω την ικανοποίησή μου, που είμαστε ένα μέρος αυτής 

της συνολικής προσπάθειας, που καταβάλλεται στην Ήπειρο, να επιτευχθεί μια 

άλλου είδους αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη με επίκεντρο τον Πολιτισμό. 

Επίσης να εκφράσω την ικανοποίησή μου, γιατί δεν είναι μόνο η ποιοτική 

μας συμβολή, συμβάλλουμε, νομίζω, αρκετά σημαντικά και στην επίτευξη των 

ποσοτικών στόχων με τα 5 ενταγμένα έργα, σε όλα τα αρχαία θέατρα υπάρχουνε 

στημένα εργοτάξια, υπάρχουν εργασίες και εξέλιξη. Προεξάρχον έργο είναι το 

Αρχαίο Θέατρο των Γιτάνων, εκεί κοντά στη γενέτειρά μου, με ποσοστό 

απορρόφησης που αγγίζει περίπου το 40%. Με την Αμβρακία έχουμε ένα μικρό 

πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι τώρα, που λύθηκαν τα προβλήματα με το ΕΣΥΔΥΣ 

και υπάρχει μία τεχνογνωσία και εμπειρία, θα μπορέσει και η Περιφέρεια να 

εκτελέσει το υποέργο της αντιστήριξης των πρανών, ώστε να μπορέσει κι η 

Εφορία απ’ την πλευρά της να εντατικοποιήσει την προσπάθειά της στο δικό της 

υποέργο, και έτσι να έχουμε και στα 5 έργα ίδιους ρυθμούς προόδου και ίδιους 

ρυθμούς απορρόφησης. 

Ποιοτικά με μεγάλη ικανοποίηση άκουσα τη συμβολή των Εφοριών 

Αρχαιοτήτων τόσο στο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννίνων, 

καθώς υπάρχουνε μερικά έργα που θα υλοποιηθούν κι απ’ την Εφορία, αλλά και 

στο Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Προβολής, αφού είδαμε με ικανοποίηση ότι 

πολλές εκδηλώσεις συνδιοργανώθηκαν με τις Εφορίες Αρχαιοτήτων σε 

αρχαιολογικούς χώρους, που βεβαίως το ΠΕΠ έχει συμβάλει στην ανάδειξή τους. 

Και τέλος να πω ότι είμαστε σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή για 

την εξειδίκευση του 2Γ για τις «Ψηφιακές Δράσεις στα Μνημεία». Νομίζουμε ότι 

είναι το επόμενο βήμα όσον αφορά τη δική μας εμπλοκή στην ΟΧΕ, την εμπλοκή 
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του Υπουργείου Πολιτισμού και πιστεύουμε να βγει η Πρόσκληση γρήγορα, να 

συνεργαστούμε με τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, ώστε να έχουμε και το 

ψηφιακό πλέον αποτύπωμα της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης. 

ΝΤΑΗΣ: Τέλος να εκφράσω και τις ευχαριστίες του Υπουργείου, γιατί, επειδή, 

όπως ακούσατε όλοι, στο ΠΕΠ τη μερίδα του λέοντος, το 100% μάλλον έχουν τα 

αρχαία μνημεία της Κλασικής και Ρωμαϊκής Εποχής, η Περιφέρεια δεν έχει 

αφήσει χωρίς πρόνοια και φροντίδα και τα υπόλοιπα μνημεία, τα Βυζαντινά και 

Μεταβυζαντινά, και υπάρχει μια πολύ γενναία χρηματοδότηση από εθνικούς 

πόρους, για την οποία εκφράζουμε την ευαρέσκειά μας και την ευχαρίστησή μας. 

Καλή συνέχει και καλή δύναμη στο υπόλοιπο της χρονιάς για την επίτευξη 

των στόχων. 

Ευχαριστώ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Εσείς. 

 
ΜΠΛΟΥΚΟΣ: Καλησπέρα κι από μένα, Δημήτρης Μπλούκος, Αναπληρωτής 

Προϊστάμενος της Επιτελικής Δομής του τομέα Τουρισμού. 

Να ευχαριστήσω και να συγχαρώ κι εγώ με τη σειρά μου την Περιφέρεια 

και τη Διαχειριστική Αρχή για την πάρα πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει μέχρι 

σήμερα και την αλματώδη πρόοδο στην εξειδίκευση που είδαμε από την 

προηγούμενη Συνεδρίαση.  

Θέλω πολύ συγκεκριμένα, και για το συνολικό Πρόγραμμα, αλλά 

συγκεκριμένα για τις ΟΧΕ και τις ΒΑΑ από την πλευρά του Τουρισμού έχετε 

επιλέξει να κάνετε μία Πολιτιστική Διαδρομή, η οποία είναι μία εναλλακτική μορφή 

του Τουρισμού πάνω στον ήδη διαμορφωμένο τουριστικό προορισμό της 

Περιφέρειάς σας, χρειάζεται όμως κάτι περισσότερο απ’ αυτό, πρέπει να πάμε 

ένα βήμα λίγο πιο μακριά και να πάμε σε μία μοντέρνα ή μεταμοντέρνα 

προώθηση και προβολή αυτού του προϊόντος, όπως είπε κι ο συνάδελφος πριν, 

περιμένουμε και την εξειδίκευση απ’ τα ψηφιακά, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί 

δυνατό τουριστικό πόρο στον Τουρισμό των Κινήτρων ένας στατικός 

αρχαιολογικός χώρος. Με απλά λόγια δεν είναι πολύ… δεν μπορεί κάποιος να 

επιλέξει έναν τόπο τουριστικά, εάν είναι ένας μεμονωμένος αρχαιολογικός χώρος. 

Δε θέλω να μακρηγορήσω, η Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη βασίζεται 

στην πολυθεματικότητα ενός τουριστικού προϊόντος και απαιτούνται συνέργειες, 

όπως η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσα στην ΟΧΕ και η ειδική 

εκπαίδευση για το τι σημαίνει η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση και πώς 
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μπορούμε να κάνουμε μία ολοκληρωμένη διαδρομή τόσο και στην ΒΑΑ την 

Τουριστική, δε θα θέλαμε να δούμε πάλι και σ’ αυτό το Πρόγραμμα να υπάρχουν 

αποσπασματικά και απομονωμένα έργα, που δεν μπορούμε ως Υπουργείο 

Τουρισμού να τα εκμεταλλευτούμε, να τα προωθήσουμε και να μπορέσουμε να 

κάνουμε έναν ελκυστικότερο τουριστικό προορισμό. 

Ευχαριστώ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Σας απαντώ ότι αυτό το Πρόγραμμα είναι 

καινοτόμο και δεν περιλαμβάνει μόνο τα αρχαία Μνημεία, έχει… είναι ένα 

ολοκληρωμένο Πρόγραμμα, που παίρνει χρήματα κι από άλλα Προγράμματα. 

Δηλαδή ο σκοπός είναι, απ’ τον πρωτογενή μέχρι τον τριτογενή τομέα να τα 

«παντρέψει» όλα.  

Επίσης θα σας πει η κυρία Καλογιάννη για ένα πρόγραμμα που περάσαμε 

αυτές τις μέρες στο «ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ» και θέλω να σας πω κι άλλη μια 

σπουδαία πρωτοβουλία που έχουμε πάρει, απ’ τον Γράμμο μέχρι τα Τζουμέρκα, 

κάνουμε αυτή τη στιγμή όλα τα μονοπάτια τα παλιά, έχουμε κάνει τη Μελέτη, θα 

κάνουμε τη σήμανση, ώστε να πάρουμε τη διεθνή αναγνώριση, έχουμε πάρει σ’ 

ένα κομμάτι στο URSA TRAIL τοπικά στο Μέτσοβο, αυτό ήτανε ο οδηγός για 

όλον τον ορεινό όγκο, και για τα βουνά του Σουλίου και των Φιλιατών, τα 

συνδέουμε μεταξύ τους, με ό,τι σημεία ενδιαφέρει τον κόσμο και κοιτάμε εκεί να 

προωθήσουμε και τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα, μαζί με όλα τα Μνημεία 

και λοιπά. 

Είναι πρωτοπόρο, μάλιστα έχουμε ετοιμάσει, ώστε στη διαδρομή ο άλλος 

και μέσα απ’ το κινητό να βλέπει τι θα δει, ψάχνουμε τις ομάδες εθελοντών, που 

θα το συντηρούνε. Γιατί μπορεί να το φτιάξεις, αλλά δε θα το συντηρήσει κανένας. 

Οι Δήμοι, όπως είπαν, είναι σε δύσκολες οικονομικές καταστάσεις, εμείς κοιτάμε 

να το κάνουμε με εθελοντές, και σας είπα, είχε έρθει η Πρόεδρος γι’ αυτά τα 

μονοπάτια απ’ τη Δανία, η οποία μας είπε ότι, αν τα κάνετε, θα υπάρχει κόσμος 

που θα έρχεται 15 μέρες τον χρόνο στην περιοχή σας. 

Καταλαβαίνετε, θέλουμε πολλή δουλειά και ξέρουμε πόση δουλειά θέλει 

αυτό. Η κυρία Καλογιάννη πέρασε μία πρόταση ιδιαίτερη αυτές τις μέρες, που 

είναι περίπου σ’ αυτά που είπατε εσείς, αρκετά μοντέρνα. 

 
ΜΠΛΟΥΚΟΣ: Παραμένουμε δίπλα σας, αν χρειαστεί η οποιαδήποτε βοήθεια, ή 

εξειδίκευση σε πρώιμο στάδιο εξειδίκευσης ή εκτέλεσης. 
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ΠΑΠΠΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι ο Δημήτρης ο Παππάς, 

είμαι ο Προϊστάμενος στη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και 

Πληροφοριακών Συστημάτων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Να σας ευχαριστήσω κι εγώ για την πρόσκληση και να εκφράσω και την 

ικανοποίηση για τη μέχρι τώρα συνεργασία με τη Διαχειριστική, ικανοποίηση που 

οφείλεται σε κάποια απτά αποτελέσματα. Η Περιφέρεια Ηπείρου ήτανε από τις 

πρώτες Περιφέρειες που προχώρησαν στην πληρωμή της πρώτης δόσης των 

Νέων Αγροτών αρχές Αυγούστου, ήδη είναι σε εξέλιξη η Πρόσκληση της 

Αγροτικής Οδοποιίας, που αποτελεί το πρώτο δημόσιο έργο, που προκηρύσσεται 

στην Περιφέρειά σας, ενώ είμαστε και στην τελική φάση πληρωμής των 

λειτουργικών εξόδων των Ομάδων Τοπικής Δράσης, που ουσιαστικά αποτελεί το 

πρώτο βήμα για την έναρξη των Προγραμμάτων του CLD. 

Η συνεργασία μας αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να ενταθεί, 

γιατί είναι σε εξέλιξη η θέσπιση στο τελικό στάδιο, η θέσπιση του θεσμικού 

πλαισίου των Σχεδίων Βελτίωσης, μέχρι τέλος του έτους θα είμαστε σε θέση να 

προκηρύξουμε και το Μέτρο αυτό. Ήδη είναι στο γραφείο του Υπουργείου τα 2 

Σχέδια που αφορούν το CLD, τα δημόσια έργα και οι ιδιωτικές επενδύσεις, οπότε 

μέχρι τέλος του έτους οι Ομάδες Τοπικές Δράσης θα μπορούνε να κάνουνε 

Προσκλήσεις αρχικά για τα έργα δημοσίου χαρακτήρα και στη συνέχεια, όταν και 

το ΠΣΚΕ είναι έτοιμο, και για τις ιδιωτικές επενδύσεις, ενώ μέχρι τέλος του έτους, 

σε συνεργασία με την ΕΥΚΕ και τη ΜΟΔ θα… και με σας βέβαια, θα 

προκηρύξουμε, θα «βγάλουμε στον αέρα» την 2
η
 Πρόσκληση Νέων Αγροτών για 

την Περιφέρειά σας. 

Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω μια μεγαλύτερη 

δημοσιοποίηση της 2
ης

 Πρόσκλησης, γιατί απ’ την 1
η
 Πρόσκληση δεν καλύφθηκε 

το ποσό και γνωρίζετε πολύ καλά, μια Περιφέρεια που είναι κατ’ εξοχήν αγροτική, 

θέλουμε ο προϋπολογισμός να εξαντληθεί και να το καλύψετε πλήρως. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Θα σας έλεγα το εξής, ότι το Πρόγραμμα της 

Αγροτικής Ανάπτυξης είναι λίγο για την Ήπειρο, δυστυχώς ήταν κριτήριο τι είχανε 

γίνει τα προηγούμενα χρόνια, το Πρόγραμμα τότε ήταν κεντρικά ως 

«ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ», τώρα παίρνουμε το 37%. Ξέρετε, στην Ήπειρο ένα τεράστιο 

θέμα στους ανθρώπους της υπαίθρου και του μόχθου σε ό,τι αφορά τις 

εγκαταστάσεις σταβλικές και λοιπά έξω. Εμάς ερχόταν κατά τεκμήριο ότι αυτές οι 
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εκτάσεις ανήκαν στο Δημόσιο, για να βγάλεις μια άδεια εκεί, δεν έβγαζες ποτέ, 

απ’ το ’14 μέχρι σήμερα έγινε μία τεράστια προσπάθεια με δικιά μας συμμετοχή 

και πλέον οι άδειες βγαίνουν οι σταβλικές, έχουμε και ειδικό Γραφείο κάνει, και 

ειδικό Γραφείο για Πληροφόρηση. 

Εγώ προσωπικά όλο το καλοκαίρι πήγα σε όλους τους Δήμους της 

Ηπείρου, έκανα ανάλυση για τους Νέους Αγρότες και για τα Προγράμματα όλα, 

τα ποσά είναι λίγα, θα συμπληρώσουμε τις 500 θέσεις, τις 450 περίπου που είναι 

ακόμα, αυτό είναι ορατό αυτό. Εμείς δεν κάναμε όπως άλλες περιοχές, οι 

πατεράδες δίναν στους γιους την εγκατάσταση, γιατί ούτε ο πατέρας είχε άδεια 

στην κτηνοτροφική εγκατάσταση, ευτυχώς έγιναν σιγά-σιγά απ’ το ’14 μέχρι 

σήμερα πολλές αλλαγές, με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, με όλα, 

για να βγουν οι άδειες, αλλιώς ήμασταν τελειωμένοι στο μεγάλο πλεονέκτημα του 

τόπου μας, έτσι; 

Κι εκεί έχουμε πάρει μια τεράστια πρωτοβουλία για τους μετακινούμενους 

κτηνοτρόφους των βουνών. Έχουμε συνεννοηθεί με την Ειδική Γραμματεία, 

κάνουμε τη Μελέτη, την περάσαμε χθες τη Μελέτη στα πλαίσια του «ΕΛΛΑΔΑ – 

ΙΤΑΛΙΑ», θα την τελειώσουμε, έχουμε πάρει τα στοιχεία όλα, για να μπορέσουμε 

να στηρίξουμε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος δίνει και την ποιοτική διαφορά στην 

Κτηνοτροφία.  

Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό, δεν είναι όλα τα γάλατα ίδια, ξέρετε, οι 

Γερμανοί τελευταία που ήρθαν στα Γιάννενα μας είπαν μια κουβέντα: εσείς 

παράγετε φάρμακο κι εμείς παράγουμε τοξίνες! Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, 

που μέχρι σήμερα η Ελλάδα δεν την έχει στηρίξει την παράμετρο αυτή, γιατί ποτέ 

δεν πίστεψε στους ανθρώπους του μόχθου. 

Ο κύριος Αρβανίτης. 

 
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Από πλευράς της Μονάδας Οργάνωσης – Διαχείρισης, της ΜΟΔ, ήθελα να 

κάνω μια σύντομη τοποθέτηση, λαμβάνοντας υπόψιν και όσα ειπώθηκαν και από 

πλευράς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους εκπροσώπους της σήμερα εδώ. 

Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του 

Προγράμματος, εξάλλου η Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Ηπείρου ήταν ανέκαθεν 

από τις πιο καλά οργανωμένες και λειτουργούσες Υπηρεσίες.  

Στο πλαίσιο της Υπουργικής Απόφασης, που έχει εκδοθεί για τα Σχέδια 

Δράσης για την υποστήριξη των δικαιούχων υπήρχε μια πολύ καλή συνεργασία 
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με τη Διαχειριστική και έχει συνταχθεί και εγκριθεί από τη Διαχειριστική αυτό το 

Σχέδιο Δράσης για την υποστήριξη των δικαιούχων του Προγράμματος. 

Επικέντρωση δίνεται στους αδύναμους κυρίους δικαιούχους, τόσο πριν, όσο και 

μετά την ένταξη. Ήδη 3 κατηγορίες δικαιούχων στα πλαίσια των ενταγμένων 

Δράσεων, παραδείγματος χάρη η λειτουργία των ΚΗΦΗ στην Ήπειρο έχει 

ξεκινήσει να υποστηρίζεται με τη συνεργασία της Διαχειριστικής Αρχής από τη 

ΜΟΔ, από τις Ομάδες Υποστήριξης της ΜΟΔ. 

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ: Ήθελα να πω ότι το πρόβλημα της χαμηλής απορροφητικότητας 

είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα τη χρονιά που πέρασε, γιατί σχετίστηκε με την 

αλλαγή στο Νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις, οπωσδήποτε μία τόσο μεγάλη 

αλλαγή σ’ ένα θεσμικό πλαίσιο, που ταυτόχρονα αλλάζει τον Νόμο, τον 

ενιαιοποιεί, αλλάζει τον τρόπο ανάθεσης σε πολλές περιπτώσεις και αλλάζει και 

τον τρόπο της διαδικασίας της ανάθεσης με το ΕΣΥΔΗΣ, δεν μπορεί να περάσει, 

χωρίς να υπάρχουν καθυστερήσεις.  

Απ’ την πλευρά της ΜΟΔ είχαμε μια συνεργασία με το Υπουργείο και 

πιλοτικά βοηθήσαμε μια σειρά από δικαιούχους στο να φτιάξουν τα τεύχη τους 

και να προχωρήσουν τους διαγωνισμούς τους με την καινούργια διαδικασία, και 

νομίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις ξεμπλόκαρε τη διαδικασία αυτή. Με αυτή την 

εμπειρία που αποχτήθηκε, δημιουργήθηκε ένας Οδηγός για την υποστήριξη 

κυρίως των Δήμων για την εφαρμογή του Νόμου 4412 και αναρτήθηκε στην 

ιστοσελίδα της ΜΟΔ και έχει σταλεί και στις Διαχειριστικές Αρχές και το έχουν 

αναρτήσει και οι περισσότερες στη σελίδα τους. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, που 

αφορά περισσότερο τους Δήμους, αλλά σίγουρα αφορά και τους άλλους φορείς, 

αφού αναφερόμαστε στον ίδιο Νόμο. 

Αυτό που επίσης ήθελα να πω είναι ότι πράγματι οι μικροί ορεινοί Δήμοι, 

όπως και οι μικροί νησιωτικοί Δήμοι έχουν ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα στο να 

αξιοποιήσουν πόρους συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, ξεκινώντας από 

τη μεγάλη υποστελέχωση που έχουν, ιδίως σε σχέση με τις Τεχνικές τους 

Υπηρεσίες. Πρόσφατα έχει αναληφθεί μια πρωτοβουλία συνεργασίας της ΚΕΔΕ, 

ιδίως της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ με τη ΜΟΔ και την ΕΕΤΑ, για 

να βρούμε έναν τρόπο, ένα μηχανισμό υποστήριξης των μικρών Δήμων της 

χώρας, ορεινών και νησιωτικών, έτσι ώστε να μπορούν απ’ το επίπεδο του 

σχεδιασμού μέχρι και της ολοκλήρωσης των έργων τους να αξιοποιήσουν 

κάποιους πόρους, γιατί κι αυτές οι περιοχές έχουν ανάγκες, οι πολίτες τους είναι 
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πολίτες της χώρας και με κάποιο τρόπο θα πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με 

όλους τους άλλους πολίτες της χώρας. 

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ: Ένα τελευταίο, που ήθελα να πω, είναι ότι ειδικότερα στην περιοχή 

μας η ΜΟΔ ανέλαβε και μια πρωτοβουλία ενός… μιας πιλοτικής εφαρμογής 

σχεδιασμού από μικρούς Δήμους ενός Τοπικού Προγράμματος με τη δομή των 

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων. Είναι η περιοχή του μυθικού Αχέροντα, 

έχει ξεκινήσει μια πολύ καλή συνεργασία τόσο με τους Δήμους της περιοχής, την 

ίδια την Περιφέρεια, ακόμα και το Υπουργείο Πολιτισμού, τους Φορείς 

Διαχείρισης, τις Αναπτυξιακές Εταιρείες, θεωρούμε ότι μέσα στα μέσα του ’18 θα 

είναι ένα πολύ καλά συγκροτημένο πρόγραμμα και ελπίζουμε και ευχόμαστε τη 

συνδρομή και της Περιφέρειας, για να βρούμε την αναγκαία χρηματοδότησή του. 

Στην αρχή βέβαια πολλά θα είναι ανώριμα και άρα περισσότερο θα πρέπει 

να δούμε τον τρόπο να ωριμάσουμε τις σημαντικότερες απ’ τις Δράσεις αυτές, 

σίγουρα η επόμενη προγραμματική περίοδος θα βρει ένα πολύ πιο ώριμο 

Πρόγραμμα, για να μπορέσει να αξιοποιήσει τους πόρους, αλλά και μέχρι τότε 

πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια θα μπορούσε να ενισχυθεί με τη βοήθεια όλων. 

Αυτά ήθελα να πω εγώ απ’ την πλευρά μου, σας ευχαριστώ πολύ για την 

πολύ καλή συνεργασία που έχουμε και εύχομαι καλή επιτυχία και στη συνέχεια 

του Προγράμματος. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Η κυρία…; 

 
ΚΑΪΛΑ: Εύη Κάιλα, από την Επιτελική Δομή του Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Στο Υπουργείο, και ιδιαίτερα στο δικό μας χαρτοφυλάκιο της Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε όλες αυτές τις Δράσεις, που 

στοχεύουν εκεί, που αυτή τη στιγμή η χώρα έχει μεγάλη ανάγκη, δηλαδή στη 

μείωση των ομάδων του πληθυσμού, που βρίσκονται σε φτώχεια ή σε κίνδυνο 

φτώχειας. 

Όλες αυτές οι Δράσεις του Θεματικού Στόχου 9 των ΠΕΠ, που αφορούν 

τις ίσες ευκαιρίες και την κοινωνική συνοχή και κοινωνική ενσωμάτωση, έχουν 

πολύ σημαντικό βαθμό υλοποίησης σε όλα τα ΠΕΠ, και εδώ στην Ήπειρο, 

θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τη Διαχειριστική και την Περιφέρεια για τη 

συνεργασία και για τη βοήθεια στην υλοποίηση αυτών των Δράσεων. 

Και να σταθώ ιδιαίτερα, επειδή στάθηκε και η εκπρόσωπος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το ΕΚΤ, σε μία Δράση που είναι τα Κέντρα 
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Κοινότητας, που δεν είναι μόνο μία απλή Δράση όπως είναι οι υπόλοιπες, είναι 

μία… ουσιαστικά ένα μέρος του εθνικού μηχανισμού παρακολούθησης, 

συντονισμού και αξιοποίησης όλων των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και 

Κοινωνικής Συνοχής, ο εθνικός αυτός μηχανισμός, η δημιουργία του ήτανε 

Αιρεσιμότητα, για να μπορέσουν να υλοποιηθούν Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης, 

την εκπληρώσαμε και τον έχουμε κάνει πραγματικότητα. Τα Κέντρα Κοινότητας 

λοιπόν είναι τα ακροτελεύτια, όπως λέμε, σημεία, δηλαδή είναι τα σημεία επαφής 

με το πεδίο εφαρμογής αυτών των Πολιτικών. 

ΚΑΪΛΑ: Με την ΚΥΑ που είχαμε… που είχε βγάλει το Υπουργείο, τα Κέντρα 

Κοινότητας έχουνε πάρα πολλές δυνατότητες και πάρα πολλές Δράσεις να 

φέρουν σε πέρας, και επειδή η πρώτη τους εφαρμογή είχε γενικά περιορισμένο 

αριθμό προσωπικού για στελέχωση του καθενός απ’ αυτά, σας θυμίζω 2 για 

Δήμους μέχρι 40.000, 3 για Δήμους μέχρι 100.000 και 3 άτομα για Δήμους πάνω 

από 100.000. Σχεδιάζουμε τώρα αυτό που ήδη ψηφίσατε… σχεδιάσαμε μάλλον 

αυτό που ήδη ψηφίσατε στο πλαίσιο της Αναθεώρησης, τα ΚΣΟΙ, τα Κέντρα 

Στήριξης Οικογένειας και τα Κέντρα ΟΦΗΛΙ, της Ολοκληρωμένης Φροντίδας για 

Ηλικιωμένους, τα οποία ουσιαστικά, όπως έχουμε συμφωνήσει και με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι προσαρτήματα, είναι επέκταση και εμπλουτισμός 

των Κέντρων Κοινότητας, με ανθρώπους εξειδικευμένους, που θα δράσουν σ’ 

αυτά τα πεδία, που είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικά. 

Στην Ήπειρο έχουν στελεχωθεί και λειτουργούν και τα 9 προβλεπόμενα 

Κέντρα Κοινότητας, έχουν συνδεθεί τα Κέντρα Κοινότητας αυτά, μόλις 

στελεχώθηκαν, με το Πληροφορικό Σύστημα που έχει σχεδιάσει η ΔΥΚΑ, κυρίως 

το πρώτο με το οποίο συνδέθηκαν ήταν το Μητρώο των ωφελούμενων, ώστε να 

γίνεται η καταγραφή των ωφελούμενων, πολύ σύντομα ελπίζουμε και πιστεύουμε 

ότι θα μπορέσουν να συνδεθούν με το Μητρώο Φορέων, που αυτή τη στιγμή 

συμπληρώνεται από τις δηλώσεις των Φορέων προς το σύστημα, και πολύ 

σύντομα λοιπόν, ελπίζουμε και μέχρι το τέλους του χρόνου, θα μπορέσουν τα 

Κέντρα Κοινότητας να λειτουργούν με όλο αυτό το σύστημα της on-line 

διασύνδεσης, που έτσι το έχουμε σχεδιάσει στο μυαλό μας. 

Και να πούμε επίσης ότι σε συνεργασία με τη Διαχειριστική έχουμε πολύ 

σύντομα, στις 20 του μήνα, ένα σεμινάριο, μία Εκπαιδευτική Ημερίδα για το 

προσωπικό των 9 αυτών Κέντρων Κοινότητας, ώστε να μπορέσουν πραγματικά 

να πάρουνε τα παιδιά όλα τα εργαλεία που χρειάζεται για να λειτουργήσουν, σε 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και γενικότερα με τις Υπηρεσίες των 
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Δήμων, αλλά και με τους υπόλοιπους φορείς, που δρουν στο πεδίο της 

Κοινωνικής Προστασίας σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο. 

ΚΑΪΛΑ: Και πάλι να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια και τη Διαχειριστική για την 

πολύτιμη βοήθεια στην υλοποίηση όλων αυτών των πολύ, πολύ σημαντικών 

Πολιτικών. 

Ευχαριστούμε και πάλι. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος… 

 
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα και σε όλα τα μέλη της 

Επιτροπής Παρακολούθησης. Κατ’ αρχήν θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες 

για την πολύ καλή συνεργασία και οργάνωση όλων των εκδηλώσεων, η οποία 

κάνει τη δουλειά μας πιο εύκολη και πιο ουσιώδη. 

Εγώ θα ήθελα, είμαι εκ μέρους της ΓΓΕΤ, ο Χατζηνικολάου ο Παναγιώτης, 

εκπρόσωπος της ΓΓΕΤ, παρακολουθώ την Επιτροπή Παρακολούθησης απ’ την 

αρχή, θέλω να μιλήσω… μάλλον στην παρουσίασή μου σήμερα θέλω να κάνω, 

να δώσω δυο τρία πράγματα, που έχουν να κάνουν με τη Στρατηγική της 

Έξυπνης Εξειδίκευσης και τις εξελίξεις. 

Υπάρχει μια πολύ σημαντική εξέλιξη, όπου δείχνει ότι η Στρατηγική της 

Έξυπνης Εξειδίκευσης, που ξεκίνησε με το σχεδιασμό της προγραμματικής 

περιόδου ’14 – ’20, ήταν ουσιώδης, αυτό εκφράστηκε στη ζήτηση στις 

Προκηρύξεις που έκανε μέχρι σήμερα η ΓΓΕΤ, το αποτέλεσμα της ζήτησης είναι 

ότι υπεβλήθησαν στο «Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ» 2.426 προτάσεις, 

συνολικού προϋπολογισμού 1 δις 640 εκατομμυρίων. Το ενδιαφέρον αυτό 

οδήγησε σε μία αύξηση του προϋπολογισμού στην Προκήρυξη από 280 

εκατομμύρια, που ήταν αρχικά, σε 410 εκατομμύρια και για την παρούσα 

Προκήρυξη που τρέχει και αξιολογείται από 126  εκατομμύρια, σε 256 

εκατομμύρια. 

Τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων… η Προκήρυξη «Ερευνώ, 

Δημιουργώ, Καινοτομώ» είχε 3 Παρεμβάσεις, τα αποτελέσματα των 

Παρεμβάσεων 1 και 3 έχουν ολοκληρωθεί και ο προσωρινός κατάλογος των 

δικαιούχων έχει συνταχθεί και έχει ανακοινωθεί, ενώ στην τρέχουσα φάση και 

μέσα στον Νοέμβριο θα ανακοινωθεί και η παρέμβαση 2, που είναι η μεγάλη 

παρέμβαση. 

Αυτή… εδώ θα ήθελα να προσθέσω ότι μέσα στις Προκηρύξεις αυτές 

υπάρχει η Περιφέρειά σας με πλήθος φορέων, δεν ξέρουμε ακριβώς σήμερα 
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πόσοι είναι αυτοί, οι οποίοι θα χρηματοδοτηθούν, νομίζω ότι το επόμενο 

διάστημα θα ανακοινωθούν πολλά στατιστικά στοιχεία και είναι πολύ σημαντικό 

να εκφράσουμε την άποψη ότι θα πρέπει να δείτε, πόσο μέσα σε Στρατηγικές 

σας η ζήτηση αυτή έχει εκφραστεί στο εθνικό πλαίσιο στη Στρατηγική της ΓΓΕΤ. 

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Το δεύτερο θέμα είναι η 2
η
 Προκήρυξη, την οποία έχει η 

ΓΓΕΤ, και αφορά τη RIS, τη Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης, είναι μεγάλες 

ερευνητικές υποδομές Έρευνας και Καινοτομίας. Θα χρηματοδοτηθούν 19 

ερευνητικές υποδομές μ’ ένα σύνολο 72 εκατομμυρίων στο σύνολό τους, 

συμμετέχουν 7 υποδομές από την Ήπειρο, 6 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 1 

από το ΤΕΙ, και εδώ θα ήταν σημαντικό να δει κανείς, πόσο μπορεί η δυνατότητα 

χρηματοδότησης, ή η δυνατότητα να εντάξει στη Στρατηγική του αυτές τις 

υποδομές με τις Στρατηγικές της Περιφέρειας και να βρει εργαλεία 

χρηματοδοτικά, τα οποία να αλληλοκαλύπτουν και να μεγιστοποιούν το 

αποτέλεσμα. 

Η 3
η
 Δράση, που είχε η ΓΓΕΤ, είναι η δράση ΚΡΗΠΙΣ, είναι για τα 

Ερευνητικά Κέντρα. Η Δράση αυτή δυστυχώς απ’ την Περιφέρειά σας δεν 

υπάρχει ερευνητική τέτοια υποδομή που να χρηματοδοτείται. 

Η 4
η
 Δράση είναι οι Ειδικές Δράσεις, όπου λήγει μέσα στον Νοέμβριο, 15 

Νοεμβρίου είναι η ημερομηνία υποβολής, πολύ σύντομα, και είναι οι Ειδικές 

Δράσεις της Υδατοκαλλιέργειας, στην Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό και στα 

Βιομηχανικά Υλικά. Είναι ενδιαφέροντος, εξ όσων γνωρίζω, της Στρατηγικής σας 

και νομίζω ότι κι εκεί θα συναντήσουμε αρκετούς φορείς της Περιφέρειας.  

Είναι σημαντικό επίσης να πω ότι οι επόμενες Δράσεις, που 

προγραμματίζει η ΓΓΕΤ, είναι… στο άμεσο χρονικό διάστημα είναι 3 Δράσεις, η 

μία είναι τα “Clusters”, οι επιχειρηματικοί σχηματισμοί, η 2
η
 είναι οι Εταιρείες 

Εντάσεως Γνώσεως, οι λεγόμενες ΠΙΝΟΔΣ και η 3
η
 είναι τα Copytan Centers  Δεν 

έχω το χρόνο να κάνουμε μία ανάλυση γύρω απ’ αυτά, αλλά θα ανακοινωθεί 

πάρα πολύ γρήγορα το περιεχόμενο που σχεδιάζεται. Νομίζω ότι και σ’ αυτό η 

Περιφέρεια θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 

Επίσης σχεδιάζεται η Δράση που αφορά Ακαδημαϊκούς Ερευνητικούς 

Φορείς, τα λεγόμενα Technology Transfer Offices, και κάπου έτσι… και βεβαίως 

υπάρχουν και πιο μακροπρόθεσμες, τις οποίες αυτές τη στιγμή δε νομίζω ότι 

υπάρχει λόγος να τις ανακοινώσουμε. 

Μ’ αυτό το οποίο θέλω να κλείσω την ομιλία μου είναι η Στρατηγική της 

Έξυπνης Εξειδίκευσης, η οποία δείχνει ότι εν τέλει μόχλευσε πολύ σημαντικά το 
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πεδίο της συνεργασίας ακαδημαϊκών και παραγωγικών φορέων, και της 

κοινωνίας, κι αυτό εκφράστηκε σε όλες τις Προκηρύξεις, οι οποίες έχουν γίνει 

μέχρι σήμερα. Να πούμε ότι η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης θα 

συνεχίσει να είναι το δυνατό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την 

επόμενη περίοδο προγραμματική, την προγραμματική περίοδο ’21 – ’27, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή μ’ ένα communication paper τον μήνα Ιούνιο ανακοίνωσε, 

και θα ’θελα αυτό να το σημειώσετε, ότι σε αυτό το πλαίσιο οι Στρατηγικές 

Έξυπνες Εξειδίκευσης έκαναν ήδη μία διαφορά, βελτιώνοντας την ποιότητα των 

επενδύσεων στην Καινοτομία στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής κι έχουν 

καταστεί στο ολοκληρωμένο τμήμα της ευρωπαϊκής προσέγγισης για την 

Καινοτομία. Βελτίωσαν επίσης τον τρόπο, με τον οποίο οι Ευρωπαϊκές 

Περιφέρειες σχεδιάζουν και υλοποιούν τις δικές τους Πολιτικές Καινοτομίας και 

εμπλέκουν τις επιχειρήσεις και τον ακαδημαϊκό φορέα. 

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δε θα ’θελα να πω παραπάνω πράγματα, αυτό δείχνει κι ένα 

πλαίσιο, στο οποίο πρέπει να συνεχίσουμε ειδικά στο κομμάτι της 

επιχειρηματικής ανακάλυψης, όπου πιστεύω ότι αυτό όχι μόνο πρέπει να 

συνεχιστεί, αλλά θα πρέπει και να ενταθεί και να μπει και στο κομμάτι της 

αξιολόγησης πλέον των όσων χρηματοδοτούνται, τι αποφέρουν, ποια είναι εν 

τέλει τα κέρδη για τις Περιφέρειες από τους δικαιούχους, είτε είναι ακαδημαϊκοί 

φορείς, είτε είναι παραγωγικός τομέας. 

Εδώ θέλω να κλείσω ευχαριστώντας σας για όλη… και για τη φιλοξενία, 

και για την καλή οργάνωση. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος είναι ο 

τελευταίος. 

 
ΔΙΒΑΝΗΣ: Για σας κι από μένα, Διβάνης Σταύρος από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

του Υπουργείου Υγείας. 

Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που λάβαμε και με μεγάλη χαρά 

ήρθαμε να παρακολουθήσουμε τις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

να μεταφέρω επίσης και τις ευχαριστίες και τις ευχές για καλά αποτελέσματα για 

την Επιτροπή από τον Υπουργό Υγείας και από τον αναπληρωτή Γενικό 

Γραμματέα, υπεύθυνο για θέματα ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Υγείας. 

Ο τομέας Υγείας αναφέρθηκε σήμερα ειδικά στο κομμάτι ΕΚΤ, Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, ως ένα απ’ τα προβλήματα για την ορθή υλοποίηση του 

Προγράμματος. Εδώ θα πρέπει να σημειώσω, και να περάσει και στα Πρακτικά, 
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που λένε, ότι ο Τομέας Υγείας τα τελευταία δύο χρόνια έκανε μια υπεράνθρωπη 

προσπάθεια να αναθεωρήσει τη Στρατηγική και να την προσαρμόσει στις νέες 

Πολιτικές. Μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα, ειδικά στον τελευταίο χρόνο απ’ τον 

Ιούνιο του ’16, που ήρθατε και συναντήσατε τον Υπουργό Υγείας, όπου σας 

παρουσίασε την Πολιτική, μέχρι σήμερα έχει κάνει τρομερά βήματα, συγκεκριμένα 

27 θεσμικού περιεχομένου και διοικητικού περιεχομένου βήματα, εκ των οποίων 

τρεις είναι Νόμοι.  

Σήμερα θεωρούμε ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε… να προβούμε στην 

εξειδίκευση, κι εδώ θα ήθελα να προτείνω, κι αν είναι δυνατόν, να το υποστηρίξει 

και η ΕΥΣ ΕΚΤ αυτό, το οποίο το ’χει κάνει βέβαια με ηλεκτρονική αλληλογραφία 

με τις Περιφέρειες, ότι μπορούμε να κάνουμε την Εξειδίκευση τουλάχιστον για τις 

Δράσεις Ψυχικής Υγείας και Απεξάρτησης ταυτόχρονα με τη διαδικασία 

διαβούλευσης που λαμβάνει χώρα αυτή την περίοδο με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Θεωρούμε ότι σαν τομέας είμαι έτοιμοι θεσμικά να προβούμε σ’ αυτή 

τη διαδικασία. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Σας ευχαριστώ όλους. 

Προτού να κλείσουμε, θα δώσω μια απάντηση στον εκπρόσωπο της 

ΚΕΔΕ για τα θέματα που αφορούν τις Στρατηγικές της Χωρικής Ανάπτυξης. 

Όταν ξεκίνησε το 2014 το… όταν ετοιμάσαμε την πρόταση 2014 – 2020, 

τη συζητήσαμε άπαντες, άρα και οι εκπρόσωποι και της ΚΕΔΕ, κι έγινε 

διαβούλευση σ’ αυτό το θέμα. Οι παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη ήτανε οι 

εξής: πρώτον, λέει, ότι θα κάνεις ΣΒΑΑ σε μια πόλη που έχει 70.000 και άνω. 

Στην Ήπειρο είναι μόνο τα Γιάννενα. Παράδειγμα στη Θεσσαλία είναι και η 

Λάρισα και ο Βόλος, έτσι μπήκανε οι δύο, και δεν μπήκαν τα Τρίκαλα και η 

Καρδίτσα. Αν πας στην Κεντρική Μακεδονία έχει αρκετές πόλεις πάνω από 

70.000, όπως και στην Περιφέρεια της Αττικής. Έχουμε όμως και τα νησιά, που 

τα κανένας δεν έχει 70.000, οπότε εκεί κάνεις μια συνένωση και λες ότι αυτό το 

Πρόγραμμα εφαρμόζεται σ’ αυτούς που έχουν πληθυσμιακό κριτήριο τουλάχιστον 

όλοι μαζί 70.000. 

Εμείς εδώ στην Ήπειρο κάναμε δύο προτάσεις. Η μία είχε τα Αρχαία 

Θέατρα με όλες τις παραμέτρους και η δεύτερη που ήταν το ΒΑΑ των Ιωαννίνων. 

Και είπαμε, δεν έχουμε πολλά έργα υποδομών, πώς θα συντάξουμε το 
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πρόγραμμα; Αυτή ήταν η σκέψη μας, η οποία στη συνέχεια εγκρίθηκε, μετά από 

διαβούλευση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Παράδειγμα, πάμε στην Πρέβεζα. Η μοναδική 

ύδρευση που κάνουμε σήμερα στο Πρόγραμμα είναι στο Κανάλι της Πρέβεζας, 

έτσι; Μπήκε και δεν μπήκε, παράδειγμα, άλλο έργο κάπου αλλού. 

Δεύτερον, Βιολογικοί Καθαρισμοί και αποχετεύσεις. Τα Γιάννενα θέλαν να 

τελειώσουν το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Είπαμε στη Δημοτική Αρχή, θα πας στο 

ΕΠΕΡΑΑ κεντρικά στην Αθήνα, ψάξε από κει, εδώ δε σου δίνουμε. Και τι κάναμε; 

Ηγουμενίτσα, 30.000 έργο, το οποίο το δώσαμε για τα Σύβοτα, για την Πλαταριά 

και για την Πέρδικα. Δηλαδή κοιτάξαμε να ισορροπήσουμε το σύστημα έτσι. 

Αμβρακικός Κόλπος. Ξέραμε ότι όταν βάζουμε τα έργα του Αμβρακικού 

Κόλπου, Βιολογικούς και αποχετεύσεις, βοηθάμε εκεί την περιοχή.  

Επίσης με τα αρχαία θέατρα η Αρχαία Αμβρακία είναι στην Άρτα, η 

Νικόπολη είναι στην Πρέβεζα, έτσι; Τα Γίτανα, που είναι το μόνο, όπως είπατε, 

κύριε Νταή, το μόνο έργο που έχει προχωρήσει πάρα πολύ, η Κασσώπη είναι 

στην Πρέβεζα, κοιτάξαμε να ισοσκελίσουμε σ’ αυτή την κατάσταση τα πράγματα.  

Επίσης στο Πρόγραμμα που έχουμε πάρει έξτρα ως Ήπειρος, το ELENA, 

μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, έχουμε βάλει τους 3 άλλους 

Δήμους πρωτευουσών της Ηπείρου, εκτός απ’ τα Γιάννενα. Το οποίο Πρόγραμμα 

εμείς το περάσαμε και ήδη προχωράμε για την υλοποίηση. 

Επίσης, παράδειγμα, στα σχολεία, έτσι; Σχολεία ΑΜΕΑ περάσαμε μόνο 

στην Άρτα, 5 εκατομμύρια. Δεν είναι… δηλαδή αν δεις το Πρόγραμμα το ΒΑΑ 

τελικά των Ιωαννίνων και εξαιρέσεις το έργο, που είναι σε εθνικό επίπεδο, ο 

δρόμος της Νιάρχου, που έχει το Νοσοκομείο και το Πανεπιστήμιο, είναι στα ίδια 

πλαίσια με όλους τους άλλους. 

Και να πω και μια αλήθεια, δεν αφήσαμε απ’ το εθνικό –γιατί είναι κι η 

κυρία Μπουτσιούκου εδώ– απ’ το εθνικό δίκτυο κανέναν Δήμο που είχε ανάγκη. 

Παράδειγμα, το μόνο αρδευτικό που περάσαμε στο Πρόγραμμά μας αφορά την 

Άρτα, 1.200.000. Να σας πω ότι την Παρηγορίτισσα βάλαμε 300.000 να γίνει η 

Μελέτη, βάλαμε χρήματα για τη Βλαχέρνα, δηλαδή πράγματα τα οποία κοιτάμε 

όλα τα παιδιά να είναι το ίδιο. Δεν κοιτάξαμε να αδικήσουμε κανένα και νομίζω ότι 

αυτό το κάνουμε. 

Οι μόνοι που είναι αδικημένοι απ’ τις Υποδομές, όπως είπε ο κύριος 

Αρβανίτης, είναι οι μικροί οι Δήμοι. Γιατί; Γιατί αυτοί τώρα τι έχουν; 2.400.000 μαζί 

με τους μεγάλους Δήμους για αγροτικούς δρόμους, κύριε Παππά, να κάνουν τι; 



–92– ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ ’14-’20» 

Σε μια Ήπειρο που θέλουμε να κάνουμε και κάνουμε εμείς τις υποδομές. Στην 

Άρτα, παράδειγμα, έχουμε φτάσει περίπου 700.000 για αγροτική οδοποιία. 

Έχουμε… σε όλη την Ήπειρο δεν αφήσαμε ΤΟΕΒ, κι επειδή είσαστε απ’ όλα τα 

Υπουργεία, να ξέρετε, η Ελλάδα πολλές φορές βαδίζει στο δρόμο «του τίποτα»! 

Όλοι οι ΤΟΕΒ έχουν αρδευτικά συστήματα, έτσι; Ξέρετε τι ανακαλύψαμε, όταν 

ήταν ακόμα και στους Δήμους και κάναμε Προγραμματικές Συμβάσεις; Πλήρωναν 

40% και πολλές φορές 50% άεργη ισχύ. Τι σημαίνει; Ισχύ, η οποία δεν ήτανε 

ενεργός Και έβλεπαν στα τιμολόγια και κανενός δεν ιδρώνει το αφτί.  

Τι κάναμε; Βάλαμε πυκνωτές σε όλους, αλλάξαμε τη γωνία μεταξύ… το 

συνημίτονο μεταξύ τάσης και ρεύματος και αρχίσαμε, τους αλλάξαμε κυψέλες, 

τους αλλάξαμε τα πάντα, να αρχίζουν να αλλάζουν τα συστήματα. Περάσαμε στη 

συζήτηση με το Υπουργείο, με την Ειδική Γραμματεία, να φτιάξουν αυτή τη στιγμή 

τον εκσυγχρονισμό. Θα έχει φωτοβολταϊκά, τυχόν αντλητικά συγκροτήματα που 

είναι πεπαλαιωμένα, κομμάτια αγωγών, θέλει όμως Μελέτες όλα αυτά. Και τους 

έχουμε καλέσει και τους ΤΟΕΒ και τους λέμε, φτιάξτε Μελέτες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Επίσης το μεγάλο θέμα, και δεν το ανέφερα 

τυχαία, είναι το εγγειοβελτιωτικά έργα. Κύριοι, σε λίγο θα βγει η Προκήρυξη, εγώ 

θεώρησα σωστό να φωνάξω όλους τους Δήμους και ειδικά όπως είναι ο Δήμος 

Άρτας, όπως είναι οι Δήμοι, που έχουν προβλήματα, που είχαμε υποστεί και 

πλημμύρες. Σε λίγο θα βγει το Πρόγραμμα, λαμπρό επίπεδο να πάρετε χρήματα, 

να υλοποιήσετε τα έργα. 

Ξέρετε, πολλές φορές εμείς στην Αυτοδιοίκηση φωνάζουμε, χωρίς να 

είμαστε στο στόχο έτοιμοι. Η αλήθεια είναι μία, όταν έχεις Μελέτη και κάνεις τη 

δουλειά σου σωστά, δεν έχεις ανάγκη κανέναν. Γιατί; Θα γίνουν αναθεωρήσεις 

Προγραμμάτων, εμείς έχουμε κι ένα μικρό Πρόγραμμα για τους 3 άλλους ακόμα 

αστικά… για αστικές παρεμβάσεις. Θα ’ρθει το LEADER –έτσι;– δεν έχει πολλά 

χρήματα, να μπορέσουν να κάνουνε διάφορα έργα. Υδρεύσεις βάλαμε μπροστά, 

γιατί έχουμε ακόμα προβλήματα στις υδρεύσεις, έχουμε περιοχές που έχουν 

αμίαντο.  

Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε, κύριε εκπρόσωπε, να χωρίσουμε τίποτα, 

όλοι μαζί προχωράμε και σ’ ένα Πρόγραμμα που πρέπει να το βάλατε καλά 

πλέον στο μυαλό σας, που δεν έχει Υποδομές, φροντίσαμε με τους Βιολογικούς, 

τις αποχετεύσεις, και τα Στρατηγικά Χωρικής Ανάπτυξης να ισορροπήσουμε το 

σύστημα στους τέσσερις Νομούς της Ηπείρου, βέβαια για μένα αδικημένοι είναι οι 

μικροί Δήμοι. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Κύριε Αρβανίτη, εμείς δεν περιμένουμε απ’ 

την ΚΕΔΕ κεντρικά να μας πει τι θα γίνει στους ορεινούς όγκους. Δεν μπορεί οι 

Δήμαρχοι οι αστικοί, από τους αστικούς πληθυσμούς, που δεν ξέρουν από πού 

έρχονται και πού πάνε σε σχέση με τα βουνά, να μας δώσουν κατεύθυνση. Σας 

το λέω, γιατί έγινε κι ένα Συνέδριο στην Κόνιτσα, για μένα άνευ αντικειμένου. 

Έτσι; Δεν μπορεί… δεν ξέρουνε τι πρέπει να γίνει. 

Σήμερα θα σας πω μια κατεύθυνση, έχουμε αναγνωρισμένη τη φέτα, 

έγιναν λάθη, εγώ είμαι απ’ αυτούς που πιστεύω ότι ήταν λάθος οι τοποθετήσεις 

και του τότε Υπουργού, εδώ και ενάμισι, δύο χρόνια, και των Ευρωβουλευτών 

που ψήφισαν τη Συμφωνία ΣΕΤΑ του Καναδά, είτε της Αφρικής, και προς τιμήν 

τους τα Κόμματα κατάλαβαν και μαζεύτηκαν, δε θα το περάσουν στην Ελληνική 

Βουλή. 

Εμείς… εγώ είμαι Βλάχος απ’ το Μέτσοβο, στην Πίνδο είχαμε ένα τυρί που 

λεγόταν «κασκαβάλι», μπορεί… μάλιστα στην προσπάθεια να το κάνουμε 

«κασκαβάλι Πίνδου» ΠΟΠ, κάναμε μια διαδρομή μόνοι μας. Κι εκεί τι 

ανακαλύψαμε; Ότι αυτό μπορεί να ’ναι το τυρί και για την… με τους 

μετακινούμενους και για την Ήπειρο, και για τη Θεσσαλία, και για τη Μακεδονία.  

Θα σας πω μόνο μια κουβέντα, γιατί το κάναμε. Γιατί πηγαίνοντας στις 

Εκθέσεις με εξωστρέφεια είτε στους Άραβες στο Ντουμπάι, είδαμε ότι τα κίτρινα 

τα θέλαν «κασκαβάλι», δεν τα θέλανε ούτε κεφαλοτύρι, ούτε γραβιέρα, ούτε 

τίποτε άλλο. Το ίδιο είδαμε και στη Γερμανία. Μου λέει δε ένας ελληνικής 

καταγωγής μεγάλος έμπορας στο Ντουμπάι, γιατί δεν έχει ελληνική υπηκοότητα, 

άκουσε να σου πω, μου λέει, στην Αράβικη γλώσσα δεν υπάρχει λατινικό, 

λατινική λέξη, εκτός απ’ το «κασκαβάλι».  

Τελικά ετοιμαστήκαμε να κάνουμε την αίτηση για ΠΟΠ. Έχουμε όλα τα 

στοιχεία και με ομολογία της Κτηνιατρικής του Βελιγραδίου του 2004 σε βιβλίο ότι 

αυτό είναι το τυρί, το ’χουν στη Στάρα Πλάνινα με γελαδινό γάλα, ότι είναι το τυρί 

των Ελλήνων νομάδων. Χθες με ειδοποίησαν ότι, ξέρεις, έβαλε η Ρουμανία να 

πάρει το όνομα. Εμείς όμως είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Τα 

κάνουμε μόνοι μας με το Ινστιτούτο Γάλακτος, με το ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ απ’ το 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.  

Θέλω να σας πω, η συνεργασία λύνει τα θέματα και δίνει την εξωστρέφεια. 

Εάν το πετύχουμε αυτό, θα ’χουμε ένα δεύτερο τοπικό προϊόν ΠΟΠ, με μεγάλη 

αγοραστική και εξωστρέφεια αξία.  
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Έτσι πορευόμαστε στο Πρόγραμμα της Ηπείρου με όλους, μας βοηθάει 

και το ΤΕΙ, και το Πανεπιστήμιο και πολλές φορές ερχόμαστε αρωγοί κι από 

εθνικούς πόρους εκεί. Όπως ειπώθηκε για τα Νοσοκομεία, μετά την ΚΥΑ που μας 

επιτρέπει να βοηθάμε τις … με εθνικούς πόρους τα Νοσοκομεία μας, τα Κέντρα 

Υγείας, δεν έχουμε αφήσει τίποτα να πέσει κάτω. Το καλοκαίρι μιλάμε για 

Τουρισμό. Ξέρετε ότι αν δεν είχαμε διορθώσει 9 αυτοκίνητα στο ΕΚΑΒ, δε θα 

υπήρχανε στην παραλιακή ζώνη ασθενοφόρα;  

Έτσι γίνεται, σήμερα στην εποχή τη δύσκολη πρέπει να πάμε όλοι μαζί και 

να λύσουμε τα προβλήματα τα πάντα. Τώρα να… κύριε εκπρόσωπε, να 

συζητάμε για πράγματα που τα λύσαμε απ’ την αρχή, τα ξανασυζητήσαμε, τα 

συμφωνήσαμε, είναι κακό, έτσι; Δείχνει ότι είμαστε επιδερμικοί. Εντάξει; 

Αυτό ήθελα να πω, η θέση της Περιφέρειας Ηπείρου είναι, όλοι μαζί για 

ένα καλύτερο αύριο.  

Συγγνώμη, αλλά έπρεπε να το απαντήσω αυτό, γιατί είναι λάθος αυτή η 

λογική για την Ήπειρο.  

Ευχαριστώ. 

Κοιτάξτε, στη συνέχεια η κυρία… η Διευθύντρια θα σας πει επιγραμματικά 

τα γενικά της… 

 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τις αποφάσεις. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): … που πήραμε σήμερα και μετά θα 

ζητήσουμε την ψήφιση. 

 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ναι, μπορείτε να βλέπετε και στην οθόνη εκεί. 

Λοιπόν αποφάσεις – συμπεράσματα. 

Αναφέρουμε ότι διαπιστώθηκε η απαρτία, εγκρίθηκε από τα μέλη η 

ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη, έτσι όπως ήταν στο φάκελό σας, ότι έγινε η 

παρουσίαση προόδου υλοποίησης του Επιχειρησιακού με ό,τι η Διαχειριστική 

Αρχή παρουσίασε, καθώς και με τις παρεμβάσεις της Εθνικής Αρχής 

Συντονισμού. 

Επομένως λέμε ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης, μετά από την 

παρουσίαση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και τη συζήτηση που 

ακολούθησε, κατέληξε στα εξής: 

Πρακτικά 2
ης

, εγκρίθηκαν. 
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ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Η πορεία υλοποίησης, ότι η Διαχειριστική Αρχή ενημέρωσε 

την Επιτροπή Παρακολούθησης για την πρόοδο. 

Πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού, παρουσιάστηκαν 

οι Δράσεις που εξειδικεύτηκαν το ’17, ο προγραμματισμός Προσκλήσεων για το 

’18 και ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης, μετά από εισήγηση, ενέκρινε ομόφωνα 

το περιεχόμενο του κειμένου «Εξειδίκευση εφαρμογής του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος» και σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των μελών αναγνωρίζει ότι 

αυτό αποτελεί έναν προγραμματισμό σταδιακής ενεργοποίησης του εγκεκριμένου 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και ότι τα δεδομένα των Προσκλήσεων 

κατά το χρόνο ενεργοποίησης ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, ανάλογα με τις 

ανάγκες του Επιχειρησιακού ή τις Δράσεις. 

Γι’ αυτό μπορούμε να πούμε ότι εξουσιοδοτείται η Διαχειριστική Αρχή, 

όπως και σε προηγούμενες Συνεδριάσεις κάναμε, να προβαίνει σε τροποποίηση 

προσαρμογής στοιχείων των Δράσεων – Προσκλήσεων, που περιλαμβάνονται 

στο εγκεκριμένο έγγραφο, μόνο όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, χωρίς άλλη έγκριση 

απ’ την Επιτροπή Παρακολούθησης και χωρίς να αλλοιώνουν τις αποφάσεις. 

Οι τροποποιήσεις αυτές θα αφορούνε μικρής κλίμακας αλλαγές στο 

πλαίσιο της Απόφασης της Επιτροπής, που αφορούν κυρίως την αλλαγή είτε σε 

δικαιούχους, είτε σε προϋπολογισμό, είτε σε κάποιο άλλο στοιχείο, το οποίο δε 

διαφοροποιεί την έκδοση της Πρόσκλησης ή τα αποτελέσματά της. 

Το επόμενο θέμα ήταν η Μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια 

επιλογής. Ενέκρινε η Επιτροπή Παρακολούθησης, μετά από εισήγηση, ομόφωνα 

το περιεχόμενο του κειμένου, κάποιες διαφοροποιήσεις που έγιναν ως προς τα 

κριτήρια νομίζω ότι είπατε προηγουμένως ότι το εγκρίνατε.  

Στη συνέχεια για την 1
η
 Αναθεώρηση ενημερώθηκε η Επιτροπή για το 

περιεχόμενο και τη διαδικασία έγκρισής της. 

Ενεργοποίηση και πρόοδος υλοποίησης του πλάνου Αξιολόγησης, 

ενημερωθήκαμε από τον αξιολογητή για το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα 

του πρώτου παραδοτέου. 

Περιφερειακή Στρατηγικής Επικοινωνίας. Παρουσιάστηκαν συνοπτικά απ’ 

τη Διαχειριστική οι Δράσεις Πληροφόρησης και Επικοινωνίας που υλοποιήθηκαν 

και αυτές που προγραμματίζονται για το επόμενο έτος. 

Πρόοδος της υλοποίησης των Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης. Η 

Διαχειριστική παρουσίασε τη διαδικασία έγκρισης και το περιεχόμενο των δύο 

Στρατηγικών, καθώς και τη μεθοδολογία αξιολόγησης των ΤΑΠΤοΚ. 



–96– ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ ’14-’20» 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Σχετικά με τις παρεμβάσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, 

θα διαβάσω το κομμάτι, γιατί είναι ένα συνοπτικό το οποίο περιλαμβάνει όλες τις 

εισηγήσεις. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε απ’ τους εκπροσώπους της ΕΑΣ για τα Σχέδια 

Δράσης και την επιτυχή ολοκλήρωση των χρηματοδοτικών στόχων, τα εργαλεία 

παρακολούθησης και συντονισμού των Επιχειρησιακών, την Αναθεώρηση του 

ΕΣΠΑ ’14 – ’20 στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής του ’17 και της νέας 

Αναθεώρησης, που προβλέπεται να ετοιμαστεί και να υποβληθεί στις αρχές του 

’18, για την 1
η
 Έκθεση Προόδου του ΕΣΠΑ ’14 – ’20 που συντάχθηκε και τα 

αποτελέσματά της, για τις ενέργειες υποστήριξης των Διαχειριστικών Αρχών στην 

ενεργοποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης, για την εξέλιξη στο σχεδιασμό και την 

υλοποίηση των Χωρικών Παρεμβάσεων στο σύνολο της χώρας, για τα θέματα 

των Κρατικών Ενισχύσεων και την αντιμετώπιση των δυσκολιών που έχουν 

παρατηρηθεί στη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 

Ενισχύσεων, για την ενεργοποίηση σε εθνικό επίπεδο της Εθνικής Στρατηγικής 

για την Έξυπνη Εξειδίκευση, για την πρόοδο ανάθεσης οριζόντιων αξιολογήσεων, 

για τη Δράση της εναρμόνισης και για τη Δράση των Δομών Γυναικών Θυμάτων 

Βίας, για τις αλλαγές που συζητούνται τη στιγμή αυτή στο ευρωπαϊκό θεσμό 

πλαίσιο και, τέλος, για τις προκλήσεις που εμφανίζονται στις συζητήσεις για τη νέα 

προγραμματική περίοδο. 

Στο σημείο αυτό να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ κι εγώ σε όλους σας για τα 

πολύ καλά που είπατε στη Διαχειριστική Αρχή, και για τη συνεργασία που έχουμε 

μαζί σας σε όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης να ευχαριστήσω πρωταρχικά τους 

συναδέλφους μου, γιατί δείχνουν καθημερινά μια υπευθυνότητα και μια 

επαγγελματικότητα και λειτουργούμε πάντα σαν μια πολύ καλά δεμένη ομάδα. 

Ευχαριστώ πολύ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Κι εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους σας, και 

τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της Κεντρικής Διοίκησης, 

και όλους εσάς που είσαστε μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης. Σας 

ευχαριστούμε πολύ. 

 

 
 

–  Λύεται η συνεδρίαση –  
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