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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 Μαρία Κωστοπούλου, αντικαταστάτρια του κου Παναγιώτη Κορκολή ως 

Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων & ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας –

Υποδομών – Ναυτιλίας & Τουρισμού 

3. Κα Ευγενία Παπανικολάου, Προϊσταμένη της  Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου 

4. Κα Ευγενία Μαμάη ως εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 

της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) 

5. Κος Χρήστος Κύρκογλου ως εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου (ΕΥΣ ΕΚΤ) 

6. Κα Φωτεινή Ακινόσογλου ως εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή 

Πιστοποίησης 

7. Κος Παναγιώτης Χατζηνικολάου ως εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας 

Έρευνας και Τεχνολογίας 
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8. Κα Ελένη Δουβή αντικαταστάτρια της καςΣταματίναςΧαραλαμποπούλου 

ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων 

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 Ιφιγένεια Κωνσταντή ως εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τομέας 

Εσωτερικών  

15. Κα Μαρία Καθαράκη 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 Γεωργία Βικάτου ως εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

18. Κα Βικτωρία Σωτηριάδου ως εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τομέας Υποδομών και 

Μεταφορών 

19. Κος Δημήτριος Κατράς, Προϊστάμενος της Μονάδας Β΄, ως εκπρόσωπος 

της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ) 

20. Κος Παναγιώτης Μαυρογένης ως εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας 

Ψηφιακής Πολιτικής 

21. Κα Αυρηλία Μούλια, ως εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 

22. Κος Ιωάννης Λώλος ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 

(ΠΕΔ) Ηπείρου 
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23. Κα Θεοδώρα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων – 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Περιβάλλοντος & Υποδομών ως 

εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) 

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

Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία 

25. Κος Ιωάννης Μήτσης ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) 

26. Κος Γιώργος Τάσσος, ξενοδόχος, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου 

Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) 

27. Κος Τριαντάφυλλος Μιχαηλίδης ως εκπρόσωπος του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος 

28. Κος Πρόδρομος Γαϊτανίδης ως εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού 

Επιμελητηρίου (ΓΕΩΤΕΕ) 

29. Κος Βασίλειος Χρηστίδης ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πληροφορικής 

& Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) 

30. Κος Βασίλειος Πάντζος ως εκπρόσωπος της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ 

31. Κα Ζωίτσα Παπαρούνα ως εκπρόσωπο της Δ/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου 

32. Κος Αθανάσιος Μανταλόβας ως εκπρόσωπος του Δήμου Ιωαννιτών 

 

Χωρίς δικαίωμα ψήφοι οι ακόλουθοι: 

1. Κος Χρήστος Δραγώτης ως εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού 

Ελέγχου (ΕΔΕΛ) 

2. Κα Διονυσία Μπάστα αντικαταστάτρια της κας Άννας Μπουτσιούκου ως 

εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων 

3. Κος Κύπρος Κυπριανού ως εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης 

Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (REGIO) της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής 

4. Κα Αναστασία Μπακοπούλου ως εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης 

Απασχόλησης, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη (EMPL) της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

5. Κα Ελευθερία Παπαγεωργίου ως εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας 

Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) της Εθνικής Αρχής 

Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ) 
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6. Κος Οδυσσέας Ρούσκας αντικαταστάτης κας Μαρίας Πετροπούλου ως 

εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) της 

Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ) 

7. Κος Χρήστος Μπούρας ως εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών 

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

8. Κος Κωνσταντίνος Παυλικιανης ως εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας 

για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.). 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1.  Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης 

2. Έγκριση Πρακτικών 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης 

3. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης 

ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-

2020» 

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

5. Ενημέρωση επίτευξης ετήσιων στόχων και προγραμματισμός 2019 

6. Παρουσίαση της προόδου δράσεων επιχειρηματικότητας 

7. 2η Αναθεώρηση του Ε.Π. 

8. Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017 

9. Εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

10. Επικαιροποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης και 1η Αξιολόγηση εφαρμογής 

11. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την 

Πληροφόρηση και Επικοινωνία του Προγράμματος 

12. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζοντίων θεμάτων 

(αναφέρονται ενδεικτικά) 

 Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021 – 2027 

 Απαιτήσεις παρακολούθησης δεικτών 

 Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

13. Άλλα θέματα 

ΙΙΙ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Έχουμε απαρτία και μπορούμε να 

ξεκινήσουμε την 4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 – 2020». 

Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα όλα αυτά τα μέλη της Επιτροπής, αρχικά 

αυτούς που ήρθανε από τις Βρυξέλλες, αυτούς που ήρθανε από την Αθήνα, 

την κυρία Κωστοπούλου, που είναι ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα 

του κυρίου Κορκολή, που θέλω να εξάρω τη συνεργασία που έχουμε σε όλα 

τα θέματα με τον κύριο Κορκολή, γιατί όταν γίνονται αρκετά πράγματα, πρέπει 

συνεχώς να είμαστε σε μια διαρκή επαφή και εμάς μας γεμίζει αισιοδοξία το 

ότι τον Γενικό Γραμματέα της Εθνικής Οικονομίας και της Ανάπτυξης και 

γενικά των Προγραμμάτων των συγχρηματοδοτουμένων τον βρίσκουμε ανά 

πάσα στιγμή και λύνουμε θέματα, και θα σας πω γιατί. 

Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της Διαχειριστικής Αρχής και την 

Προϊσταμένη την κυρία Παπανικολάου για τη συνεργασία, όλους τους φορείς 

της Ηπείρου, που συμμετέχουνε στο «γίγνεσθαι» αυτού του Προγράμματος 

και θέλω να ευχαριστήσω και την Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης την κυρία 

Καλογιάννη, η οποία έχει αναλάβει ένα μεγάλο φορτίο στο πέρασμα αυτού 

του Προγράμματος στο να υλοποιείται. 

Θέλω να σας πω κάτι, είναι τόσο απλό, όταν θέλουμε να κάνουμε 

ανάπτυξη, ψάχνουμε σ’ έναν τόπο ποια είναι τα πλεονεκτήματά του και ποια 

είναι τα μειονεκτήματά του. Για να κάνεις μια ανάπτυξη, πρέπει να στηριχτείς 

σε όλα αυτά, τα οποία ο τόπος έχει ως πλεονέκτημα. Άρα έτσι ξεκινάμε απ’ 

τον πρωτογενή τομέα, που ευτυχώς οι Περιφέρειες μετά από πολλές 

συζητήσεις διαχειρίζονται το Αγροτικό Πρόγραμμα κι αυτό του 2014 – 2020, 

με τους ρυθμούς που έχει, γιατί δυστυχώς δεν έχουν πιαστεί οι ρυθμοί, και θα 

πω γιατί. 

Το δεύτερο που είναι, είναι τα προϊόντα ποιότητας που εμείς στην 

Ήπειρο στηριζόμαστε και εκεί είναι και η καινοτομία, που θα μιλήσουμε 

παρακάτω, στη μεταποίηση αυτών των προϊόντων και στην προώθηση, και 

μετά έχουμε, αφού φτιάξουμε και τις υποδομές, και ό,τι έχει σχέση με το 

περιβάλλον, έρχεται κι ο τουρισμός. Δηλαδή δεν είναι στην Ήπειρο 

αυτοσκοπός ένας τουρισμός, που δεν είναι συνδεδεμένος όλους μαζί να 

τραβάμε τον τροχό της ανάπτυξης. 
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Η σπουδαία κουβέντα, που εμείς εφαρμόζουμε στην Ήπειρο, είναι η 

παραγωγικότητα. Δεν μπορεί για τόσα χρόνια να θεωρούμε, όχι τώρα, εμείς 

καιρό το ’χουμε καταλάβει, αλλά το μήνυμα που περνούσε ότι, χωρίς 

παραγωγικότητα με επιδοτήσεις μπορεί να γίνει η δουλειά. Αυτό εμείς δεν το 

εφαρμόσαμε ποτέ και γι’ αυτό ίσως είμαστε η Περιφέρεια, που έχουμε την 

ιδιαιτερότητα να είμαστε αρκετά προχωρημένοι και στο Πρόγραμμα του 2014 

– 2020. 

Δεν είναι τυχαίο ότι στα θέματα των στερεών αποβλήτων, όταν 

ξεκινήσαμε για να τελειώνουν οι ΧΑΔΑ, οι χωματερές στην Ήπειρο, 

συνεργαστήκαμε όλους τους φορείς, κάναμε Προγραμματικές Συμβάσεις, 

δουλέψαμε όλοι μαζί και ήμασταν η μόνη Περιφέρεια που δεν είχε πρόστιμο 

κανένα για όλα τα χρόνια αυτά τα κρίσιμα, ώστε να κλείσουν οι ΧΑΔΑ. 

Σε λίγες μέρες με τη συνεργασία όλων των φορέων θα ξεκινήσει το 

Εργοστάσιο Ανακύκλωσης, ώστε να είμαστε η Περιφέρεια που θα πιάσουμε 

το ζητούμενο απ’ την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι 2019 το 50% πρέπει 

τουλάχιστον να ανακυκλώνεται στα απορρίμματα. Βέβαια αυτό δεν είναι στο 

Πρόγραμμα που συζητάμε σήμερα, αλλά το αναφέρω, γιατί έχει πάρα πολύ 

δουλειά από πίσω.  

Αυτή η δουλειά που γίνεται, γίνεται απ’ όλους μαζί και σήμερα το 

ζητούμενο στην πατρίδα μας, όπως συνηθίζω να λέω, στην «Ελλάδα του 

τίποτα», γιατί τη φτάσαμε στο τίποτα με το να πιστεύουμε ότι «με αέρα 

βάφονται αβγά», χρειάζεται να στρωθούμε δυνατά όλοι και να συνεργαστούμε 

άπαντες. Εάν δε συνεργαστούμε και δε δώσουμε αποτέλεσμα, δεν… κι απ’ 

όλα τα Μνημόνια να βγούμε, εγώ δε βλέπω ότι υπάρχει μέλλον. 

Παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα και προπαντός δουλειά, έτσι λύνονται 

τα πράγματα, λαμβάνοντας πάντα, όπως προείπα, τα πλεονεκτήματα ενός 

τόπου.  

Ο προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 2014 – 

2020, που θα πάει μέχρι το ’22, είναι 337.076.000. Απ’ αυτό, απ’ το ΕΤΠΑ 

είναι το 84,4% του Προγράμματος και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει το 

15,6%. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα χρηματοδοτούνται αρκετά αντικείμενα, 

που εμείς κοιτάξαμε να τα παντρέψουμε με τους στόχους μας.  

Παράδειγμα, είχε εγκριθεί και είχε ξεκινήσει απ’ το 2012 η πρόταση για 

τα 5 Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου. Εκεί, όταν ο τότε Επίτροπος Γιοχάνες Χαν 
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ενέκρινε αυτή την πρόταση μαζί με το Επιτελείο και το Υπουργείο Πολιτισμού, 

και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας – Ανάπτυξης, ήταν κάτι το οποίο δεν 

έκανε αναστήλωση στα αρχαία θέατρα μόνο, έδινε μια κατεύθυνση της 

παραγωγής και της ποιότητας, ώστε εκεί να μπούνε οι επιχειρήσεις που 

θέλουν να συνοδεύουν αυτή την πρόταση –κι αυτό το κάνουμε τώρα συνεχώς, 

το ’χει αναλάβει η εταιρεία «ΗΠΕΙΡΟΣ» να συντονίσει αυτά τα πράγματα– 

ώστε αύριο να έχουμε δίκτυο τέτοιο, που θα προωθούμε τα προϊόντα. 

Κάναμε και το εξής για τα προϊόντα μας. Δεν υπάρχει σοβαρή Έκθεση 

στο εξωτερικό, και με τους άλλους φορείς της Ηπείρου, που δεν έχουμε πάει 

τα προϊόντα. Και γιατί το λέω; Γιατί η Ήπειρος έχει το πλεονέκτημα να ’χει 

5.000 φυτά, απ’ τα οποία πολλά είναι αρωματικά και πολλά απ’ αυτά τα φυτά 

είναι και φαρμακευτικά. Έτσι ήταν οι Βικογιατροί εδώ, αλλά ένας Ηπειρώτης 

που κάνει το εμπόριο στην Πολωνία σε μια Έκθεση που πήγαμε προϊόντων 

και τουρισμού, μας είπε διάφορα θέματα που αφορούσαν το εμπόριο στον 

πρωτογενή τομέα.  

Το λέω δημόσια, αρνιά γάλακτος από την περιοχή πουλιούνται εκεί 20 

Ευρώ τυποποιημένα κατά γαλλικό τύπο και είναι ανάρπαστα. Κάποια στιγμή 

από κει που τα παίρνει απ’ την Ελλάδα, δεν έφταναν τα αρνιά και έφερε απ’ τη 

Ρουμανία, τα οποία τα τυποποίησε. Του είπαν ότι αυτά δε μας κάνουν. 

Καταλαβαίνετε τι ευθύνες έχουμε εμείς στην τυποποίηση όλων αυτών των 

πραγμάτων, για να δώσουμε ώθηση στην περιοχή μας και στα προϊόντα 

Π.Ο.Π. της Ηπείρου, που επειδή το φυτικό βασίλειο είναι τόσο πλούσιο, δίνει 

και τη διαφορά και την ποιότητα στα προϊόντα, είτε τα γαλακτοκομικά, είτε τα 

προϊόντα που είναι γύρω απ’ το κρέας. 

Στις πρωτοβουλίες μας ξεκινήσαμε με το Υπουργείο Πολιτισμού, το 

Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως προείπα, τα Αρχαία Θέατρα, συνεχίζεται, είναι 

και οι Υπηρεσίες μέσα, οι Εφορίες όλες, αλλά η δουλειά είναι πολλή. Η 

πρόταση έγινε, περπατάει, αλλά η δουλειά που μας περιμένει είναι πολλή, κι 

εκεί συνδέουμε και τον Τουρισμό. 

Εκεί όμως παντρεύουμε έργα, τα οποία είναι έργα υποδομών. 

Παράδειγμα, η ενοποίηση του χώρου της Νικοπόλεως, ώστε μπορεί αύριο να 

πούμε ότι θέλουμε να είναι στα μνημεία της UNESCO, έδωσε ότι πρέπει να 

γίνει ένας καινούργιος δρόμος, 2 και 2 λωρίδες, που θα έκανε παράκαμψη της 

Νικοπόλεως, αλλά θα είναι και είσοδος της πόλεως της Πρέβεζας. Δηλαδή 
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υποδομές για να κάνουμε υποδομές, δεν κάνουμε, τις κάνουμε στοχευμένα 

και με άλλες, που δίνουν ένα αποτέλεσμα ευρύτερο για την περιοχή. 

Έχουμε τα έργα Περιβάλλοντος. Λέμε, θέλουμε Τουρισμό. Ίσως 

είμαστε η μοναδική Περιφέρεια της Ελλάδας, η οποία όλους τους οικισμούς 

μέχρι 2.000 κατοίκους, κι αυτή τη στιγμή κάνουμε παρέμβαση σε 28 

οικισμούς, έχουμε άλλους δύο, που σε λίγο καιρό και αυτοί θα μπούνε στο 

Πρόγραμμα, μέχρι 2.000 κατοίκους μπαίνουνε και υλοποιούνται έργα 

αποχέτευσης και Βιολογικών Καθαρισμών. Τι σημαίνει αυτό; Πλήρης 

προστασία του Αμβρακικού Κόλπου, ο οποίος προστατεύεται απ’ τη 

«Συνθήκη Ramsar», όπως και όλα τα παράλια της Ηπείρου. Καταλαβαίνετε 

ότι αυτό δίνει άλλο πλεονέκτημα στην ποιότητα του τουρισμού μας. 

Επίσης, είπα για τα στερεά απόβλητα, έχουμε αρκετές κοινωνικές 

δράσεις τις οποίες θα σας τις αναφέρω, πάντα σε συνεργασία με τον Α΄ 

Βαθμό και με άλλους φορείς εδώ, όπως είναι ο ΟΚΑΝΑ, όπως είναι το 

ΚΕΘΕΑ, όπως είναι η ΕΛΕΠΑΠ.  

Κι έρχομαι στο ζητούμενο σήμερα στην εποχή μας, που είναι η Έρευνα 

και η Καινοτομία σε σχέση με την επιχειρηματικότητα. Μέχρι τώρα κάναμε 

έρευνα για την έρευνα. Εμείς βέβαια στην Περιφέρεια Ηπείρου είχαμε ένα 

Πρόγραμμα, το οποίο το είχαμε στο προηγούμενο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, 

το οποίο βοήθησε αρκετά κι ήμασταν προετοιμασμένοι για θέματα που 

αφορούν την έρευνα με την επιχειρηματικότητα,και είχαμε διάφορους 

επιστημονικούς φορείς που συνεργαστήκαμε σ’ αυτή την κατεύθυνση. 

Τώρα όμως ξεκινήσαμε, κάναμε τις Διακηρύξεις, οι οποίες ήταν 23,5 

εκατομμύρια Ευρώ, κάναμε 5 Προσκλήσεις μαζί με το Ταμείο της 

Επιχειρηματικότητα και μέσα στο ’19  θα έχουμε άλλα 8 εκατομμύρια, που θα 

προκηρύξουμε προς την κατεύθυνση αυτή, με άλλες δύο Προσκλήσεις. 

Είμαστε… ενδιάμεσο φορέα έχουμε τη Διεύθυνση, όπως θα δείτε στη 

συνέχεια, του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Υπηρεσία δικιά μας, που 

κάνει και την αξιολόγηση και προχωράει τα πράγματα. 

Εδώ θα ήθελα να πω το εξής. Υπάρχει μια δυσλειτουργία, και θέλω να 

το τονίσω αυτό, γιατί πολλές φορές αποτεινόμαστε στον ίδιο τον Γενικό 

Γραμματέα, στις Προσκλήσεις αλλά και στο να αναρτηθούν τα αποτελέσματα, 

για να προχωρήσουν γρήγορα τα πράγματα. Είναι θέμα της ΜΟΔ, το 

πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔ δεν ανταποκρίνεται στο ρυθμό που θέλουμε 
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εμείς να προχωράνε και οι Προσκλήσεις, αλλά και τα αποτελέσματα. Κι αυτό 

δεν είναι μόνο δικό μας θέμα, είχαμε ζητήσει κι ως Ένωση Περιφερειών να 

βάλουμε εμείς Τεχνικό Σύμβουλο κεντρικά να βοηθήσει την κατάσταση σε 

κάθε Περιφέρεια, αλλά εκεί είναι και το πρόβλημα του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης, ο ρυθμός που έχει είναι ότι δεν ανταποκρίνεται τόσο 

γρήγορα που πρέπει το πληροφοριακό σύστημα το καινούργιο, που 

εφαρμόζεται στη ΜΟΔ. 

Οι 28 οικισμοί, που ανέφερα, απ’ τον Αμβρακικό μέχρι και τα παραλία 

της Ηπείρου θα βοηθήσουν σε 48.000 άτομα να έχουνε αποχέτευση και 

βιολογικό καθαρισμό. Σκεφτείτε όμως τι ποιότητα δίνουμε σ’ αυτό τον 

Τουρισμό, όταν τα παράλια τα δικά μας έχουν τις καλύτερες θάλασσες και θα 

εξυπηρετούμε μ’ αυτό τον τρόπο όλο αυτόν τον κόσμο, ώστε να μπορεί 

περήφανα να λέει ότι, εμείς προστατεύουμε τις θάλασσες που εσείς έρχεστε 

για να κάνετε τα μπάνια σας. 

Έχουμε κάνει την εναρκτήρια, όπως προείπα, εκδήλωση για τα Αρχαία 

Θέατρα, αλλά ο δρόμος από δω αρχίζει και θα είναι μακρύς. Γιατί; Γιατί εκεί 

θέλομε την τυποποίηση αυτών των προϊόντων, όσοι θα έχουνε, και θα 

δημιουργήσουμε αυτά τα cluster, τα οποία θα πουλάνε προϊόντα. Μέσα στο 

όλο εδώ που είδαμε, γιατί είναι κι εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού, 

ξέρετε, πουλιούνται στα Μουσεία μας αντίγραφα με αρίθμηση, που γίνονται 

κεντρικά στην Αθήνα από το ΤΑΠΑ, μερίμνη του ΤΑΠΑ. Εγώ το θεωρώ πολύ 

λανθασμένο, και μάλιστα στην Ήπειρο, αυτό, δηλαδή παίρνουνε αντίγραφα 

από διάφορα αντικείμενα που έχουνε στην Ακρόπολη, στα Μουσεία των 

Αθηνών και τα πουλάμε στα Γιάννενα, στη Δωδώνη, στη Νικόπολη. Αυτό είναι 

λάθος.  

Εμείς σήμερα θα είδατε ότι έχουμε από ένα νόμισμα από την περιοχή, 

που έχουμε ειδική άδεια πάρει, για να πούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει σε 

μεγάλη κλίμακα τοπικά στην πρωτεύουσα της Αργυτοτεχνίας στην Ελλάδα. 

Στα οποία μπορεί να γίνει ένας διαγωνισμός και να γίνονται στην κάθε 

περιοχή τα αντικείμενα, που είναι συνυφασμένα με τον τόπο που έρχεται ο 

άλλος και επισκέπτεται. Δεν μπορεί να μη σπάμε το κεφάλι μας και να λέμε, 

πουλάμε ό,τι έχει η Ακρόπολη κι ό,τι έχει η Αθήνα. 

Κύριοι, αυτό πρέπει να αλλάξει, δεν μπορεί να έχουμε τέτοια 

αρτηριοσκλήρωση την «εποχή του τίποτα», όπως λέω, κι αυτό δεν εννοώ τη 
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σημερινή Κυβέρνηση, εννοώ τη διαχρονική πορεία στην Κεντρική Διοίκηση, η 

οποία δυστυχώς ήταν πάντα κατώτερη του αναμενομένου. 

Εμείς, παρά τις καθυστερήσεις που υπάρχουνε, προχωράει αρκετά το 

Πρόγραμμα, εμείς και στα θέματα της Κοινωνικής Μέριμνας, με τα ΚΕΦΗ, τα 

φαρμακεία, τα ΚΔΗΦ και όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν πάρει οι Δήμοι, 

και γενικά οι φορείς της Κοινωνικής Μέριμνας, που έχουμε μια άψογη 

συνεργασία, πηγαίνουμε καλά. 

Υπολογίζουμε ότι στο τέλος του ’19 θα έχουμε συμβάσεις στο 75% του 

Προγράμματος και θα έχουμε περίπου στο 36% απορροφήσεις.  

Δε θέλω να επεκταθώ, γιατί είμαστε αρκετοί που πρέπει να μιλήσουμε 

και κάποιοι θα θέλουν μετά να έχουν ερωτήσεις, αφού πρώτα τοποθετηθούνε 

άπαντες, όπως έχει το Πρόγραμμα και δίνω αμέσως το λόγο στην 

εκπρόσωπο του κυρίου Κορκολή, την κυρία Κωστοπούλου για τη συνέχεια 

της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Ευχαριστώ. 

 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Περιφερειάρχα. Ευχαριστώ όλους, καλή 

σας μέρα, ονομάζομαι Μαρία Κωστοπούλου, είμαι αναπληρώτρια 

Προϊστάμενη της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και 

Αξιολόγησης της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης. 

Παίρνω τον λόγο εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και θα ήθελα κατ’ αρχάς να σας μεταφέρω τους 

χαιρετισμούς του στη σημερινή σας Επιτροπή Παρακολούθησης του 

Περιφερειακού Προγράμματος Ηπείρου, δυστυχώς δεν μπόρεσε να 

παρευρεθεί, ενώ το επιθυμούσε, ε, και γι’ αυτό το λόγο θα κάνω εγώ την 

εισήγησή του, και θα ξεκινήσω με τον πρόοδο υλοποίησης συνολικά όλων 

των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

Το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 εμφανίζει υψηλά ποσοστά ενεργοποίησης των 

δράσεων, με τις εκδοθείσες προσκλήσεις και τις εντάξεις να καλύπτουνε ένα 

μεγάλο ποσοστό των διαθέσιμων πόρων. 

Ειδικότερα, με βάση μάλιστα τα πρόσφατα στοιχεία του ΟΠΣ 13 

Νοεμβρίου του ’18, η πορεία υλοποίησης των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, και σε όρους συνολικής συγχρηματοδοτούμενης 
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δημόσιας δαπάνης, παρουσιάζει ενεργοποίηση της τάξης του 87%. Οι 

εντάξεις ανέρχονται στο 65%, οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στο 45% και 

οι δαπάνες στο 21%. Πράγματι εσείς είσαστε πολύ υψηλότερα από το μέσο 

όρο της… όλων των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 

Καταβάλλεται σήμερα από όλους τους εμπλεκόμενους σημαντική 

προσπάθεια για την εντατικοποίηση των ενεργειών ωρίμανσης και ένταξης 

νέων έργων, και σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα Σχέδια Δράσης εκτιμάται 

ότι θα ενταχθούν νέα έργα ύψους περίπου 4,5 δις Ευρώ μέχρι και το επόμενο 

έτος. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Υπηρεσιών μας οι συνολικές δαπάνες 

του ΕΣΠΑ αναμένονται να φτάσουνε στο 25% μέχρι το τέλος του… τώρα του 

’18, και στο 40% στο τέλος του ’19. Καταλαβαίνετε ότι, όσο περνούν τα 

χρόνια, επιταχύνεται και η υλοποίηση, διατηρώντας τη χώρα στις κορυφαίες 

θέσεις στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, η Ελλάδα κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις σε όλη την Ευρώπη 

στην απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ και αφορά συνολικές εισροές από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, παρά τη βελτιωμένη εικόνα που 

αναφέρθηκε προηγούμενα, απόλυτη προτεραιότητα του Υπουργείου μας, 

αλλά και σίγουρα των Διαχειριστικών Αρχών, παραμένει η εντατικοποίηση της 

προσπάθειας των δικαιούχων για την ένταξη νέων έργων και η ταχύτερη 

συμβασιοποίηση έργων, ώστε να προκύψει υλοποίηση και ακόμα υψηλότερες 

δαπάνες στα επόμενα χρόνια. 

Ο στόχος δαπανών του έτους 2018 σε εισροή κοινοτικών πόρων για το 

σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ανέρχεται στα 2,5 

δισεκατομμύρια Ευρώ. Η πλέον πρόσφατη επικαιροποίηση των Σχεδίων 

Δράσης Δαπανών, δηλαδή του Σεπτεμβρίου 2018, δείχνει ότι ο στόχος είναι 

εφικτός και προς αυτή την κατεύθυνση καλούμαστε να συμβάλλουμε όλοι. 

Κατά συνέπεια, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να αναλάβουν, 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους φυσικά, κάθε απαραίτητη ενέργεια και 

πρωτοβουλία για την επιτάχυνση υλοποίησης των ήδη ενταγμένων έργων, 

χωρίς βεβαίως να παραμελήσουνε την έγκαιρη ενεργοποίηση των νέων 

δράσεων, που αναφέρθηκαν παραπάνω. 
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Τα όποια προβλήματα καθυστερήσεων εντοπίστηκαν στο παρελθόν 

στην εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων έχουνε, εκτιμούμε, 

πλέον σε σημαντικό βαθμό αντιμετωπιστεί. Ελάχιστες διαχειριστικής και 

θεσμικής φύσης ακόμα εκκρεμότητες, που παραμένουνε, θα έχουνε 

ξεπεραστεί στο άμεσο επόμενο διάστημα και με νομοθετικές ρυθμίσεις που 

προωθεί το Υπουργείο μας. 

Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την προσπάθεια για την 

περαιτέρω επιτάχυνση της όλης διαδικασίας με κάθε πρόσφορο τρόπο, σε 

στενή συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές, τους αρμόδιους φορείς 

Τομεακής Πολιτικής και, όπου απαιτείται, με τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Όπως είναι γνωστό, στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται και η 

διαδικασία αναθεώρησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, που 

αναμένεται να συμβάλλει στην προσαρμογή των Προγραμμάτων στις νέες 

απαιτήσεις της Οικονομίας, στα δεδομένα υλοποίησης των Προγραμμάτων, 

καθώς και στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χώρας. Όλα τα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν υποβληθεί και αναμένεται σύντομα, πριν 

το τέλος του έτους, να εγκριθούνε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Αναλυτικότερα φυσικά στοιχεία θα σας δώσει η Ειδική Υπηρεσία, η ΕΥΣΕ, για 

τα θέματα της παρακολούθησης.  

Επίσης γνωρίζετε ότι έχουμε μπει στη διαπραγμάτευση για τη νέα 

προγραμματική περίοδο 2021 – 2027. Ήδη έχει αρχίσει η διαβούλευση επί 

των προτάσεων της Επιτροπής, που παρουσιάστηκαν τον Μάιο του 2018, 

τόσο για το νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και για τους 

νέους κανονισμούς.  

Το Υπουργείο μας συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 

για την επίτευξη του επωφελέστερου για τη χώρα, τις Περιφέρειες και τα 

μελλοντικά Προγράμματα αποτελέσματος. Στόχος μας είναι να αποτελέσει και 

η νέα προγραμματική περίοδος ουσιαστικό μοχλό για την οικονομική, 

κοινωνική και χωρική συνοχή όλων των Περιφερειών μας, συμβάλλοντας στην 

επίτευξη των στόχων της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής, στο βαθμό 

βεβαίως που αναλογεί στα Διαρθρωτικά Ταμεία, ε; 

Στην παρούσα φάση βρίσκεται σε πλήρη και πιεστική εξέλιξη η 

διαπραγμάτευση για τις λεπτομέρειες που θα καθορίσουν τη λειτουργία, αλλά 
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και τις χρηματοδοτικές ιδιαιτερότητες του νέου πολυετούς Δημοσιονομικού 

Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πίεση αυτή, μεταξύ των άλλων, 

οφείλεται και στην προσπάθεια της Επιτροπής για επίτευξη συμφωνίας πριν 

από τη λήξη της θητείας αυτού του παρόντος Κοινοβουλίου, δηλαδή πριν από 

τις Ευρωεκλογές του Μαΐου του 2019. 

Σ’ αυτόν τον ιδιαιτέρως αισιόδοξο, με βάση τη μέχρι σήμερα 

τουλάχιστον εμπειρία που έχουμε, στόχο η χώρα συντάσσεται μεν, 

ξεκαθαρίζοντας όμως ότι, σε κάθε κατεύθυνση, ότι μία γρήγορη συμφωνία δεν 

πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι μία μη επωφελής συμφωνία τόσο για τη 

χώρα, όσο και για την Ευρώπη συνολικά. 

Για το θέμα αυτό θα έχω την ευκαιρία να σας πω λίγα περισσότερα 

στοιχεία και πληροφορίες σε επόμενη παρέμβαση στο τέλος της Ημερήσιας 

Διάταξης. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, καλή δουλειά, έτσι κι 

αλλιώς ξέρετε να δουλεύετε, κι αυτό φαίνεται και από τα νούμερα, καλή 

συνέχεια για την επίτευξη των στόχων μας και του Προγράμματός σας. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ευχαριστώ πολύ την κυρία 

Κωστοπούλου. 

Κάποια τυπικά, έχετε πάρει όλοι την Ημερήσια Διάταξη, η οποία 

εγκρίνεται και περπατάμε, όπως και τα Πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης, που 

είχαν εγκριθεί, απλώς τα φέρνουμε για την τυπική έγκριση. 

Θα δώσω τον λόγο για μια μικρή παρέμβαση στον Χρήστο Γκόγκο, ο 

οποίος είναι ο συντονιστής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 
ΓΚΟΓΚΟΣ: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ, κύριε Περιφερειάρχη. 

Είναι μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι εδώ μεταξύ σας, μαζί με τους 

συναδέλφους του τον Κύπρο Κυπριανού, που είναι ο χειριστής του 

Προγράμματος αυτού εκ μέρους του ΕΤΠΑ, αλλά και της Άννης Μπακογιάννη, 

που είναι η χειρίστρια… ε, συγγνώμη, Μπακοπούλου που είναι η χειρίστρια 

του Κοινωνικού Ταμείου. 
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Θα θέλαμε δύο, τρία σχόλια σε σχέση με τα τόσο πολύ σημαντικά, τα 

οποία αναφέρατε προηγουμένως. Δεν έχω ετοιμάσει κάποιο λόγο, αλλά 

νομίζουμε ότι είναι σημαντικό να πούμε δύο πράγματα. 

Επειδή έχω την ευκαιρία και να πάω σε αρκετές Επιτροπής 

Παρακολούθησης αυτή την περίοδο, και ήδη έχω πάει σε τρεις, τέσσερις 

Επιτροπές, σε σχέση με την τεχνική συνάντηση που είχαμε χθες, ως είθισται, 

πράγματι να πούμε, και να το τονίσουμε, ότι εδώ σ’ αυτό το Πρόγραμμα έχει 

υπάρξει μια πάρα πολύ καλή προεργασία, κι αυτό αποδεικνύεται από το 

επίπεδο, που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή σε όρους ένταξης έργων, είσαστε 

στο 62%. 

Όμως κατά τη χθεσινή συνάντηση τι ακούσαμε; Ακούσαμε ότι, με βάση 

τον προγραμματισμό σας, προβλέπεται μέχρι τέλος του επόμενου έτους να 

φτάσαμε σ’ ένα επίπεδο εντάξεων έργων που θα ξεπερνούνε το 100%. Αυτό 

είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό; Διότι, 

αν έχουμε ξεπεράσει το 100% σε εντάξει μέχρι τέλος του 2019, έχουμε πάρα 

πολύ μεγάλες πιθανότητες να έχουμε συμβάσεις μέχρι τέλος του ’20, που θα 

αντιπροσωπεύουν το 100% του Προγράμματος. Και αυτό είναι το ζητούμενο, 

πρέπει να έχουμε συμβασιοποιημένα έργα, που να αντιστοιχούν στο 100%, 

για να μην έχουμε απώλεια πόρων. 

Άρα αυτό που θα θέλαμε να σημειώσουμε, και νομίζουμε ότι είναι 

σημαντικό να συμπεριληφθεί και στα συμπεράσματα της σημερινής 

συνάντησης, είναι ότι προβλέπουμε ένα ποσοστό εντάξεων, που θα ξεπερνά 

το 100%, και μαζί με τις Υπηρεσίες σας θα θέλαμε να δούμε κατά την πορεία 

πώς αυτό θα εξελίσσεται. 

Αυτό είναι το πρώτο θέμα, που θα θέλαμε να γίνει. 

Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητά σας, που 

πάρα πολύ σωστά είπατε, ιδιαίτερα στην παραγωγικότητα, ιδιαίτερα στον 

παραγωγικό κλάδο και σε σχέση με ό,τι έχει με τις δράσεις του Άξονα 1, που 

είναι Παραγωγικότητα, Ψηφιακή Σύγκλιση, καθώς επίσης και Καινοτομία. 

Εκεί πρέπει να γίνει πάρα πολύ σκληρή δουλειά, και πρέπει να γίνει 

σκληρή δουλειά, γιατί είμαστε σ’ ένα χρονικό σημείο κομβικό, ιδιαίτερο 

κομβικό. Όπως είπε κι η κυρία Κωστοπούλου, πρέπει να πετύχουμε το 

Πρόγραμμα αυτό, αλλά συγχρόνως να προετοιμάσουμε την επόμενη 

προγραμματική περίοδο.  
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Γιατί σ’ αυτόν τον τομέα πρέπει να σκύψουμε; Διότι στην επόμενη 

προγραμματική περίοδο προβλέπεται 35% των πόρων του Προγράμματος να 

δοθούν στον τομέα Καινοτομίας – Επιχειρηματικότητα – Ψηφιακής Σύγκλισης, 

που είναι ο σημερινός Άξονας 1. Αυτό είναι μία τεράστια διαφορά σε σχέση με 

το 12-13% των πόρων, που έχουμε στη σημερινή προγραμματική περίοδο. 

Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό σήμερα να βάλουμε τις βάσεις και τα 

θεμέλια εκείνα, τα οποία θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε το στοίχημα της 

Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας στην επόμενη προγραμματική 

περίοδο.  

Καθοριστικό, νομίζουμε, θέμα είναι η δημιουργία των ΠΣΕΚ. 

Διαπιστώσαμε χθες, στη χθεσινή συνάντηση ότι σαν Περιφέρεια είσαστε από 

τις Περιφέρειες που έχετε σε πολύ μεγάλο βαθμό ενεργοποιήσει τη δομή αυτή 

του ΠΣΕΚ. Έχουνε γίνει αρκετές συνεδριάσεις, και μάλιστα έχουνε προκύψει 

και πολλές συγκεκριμένες και σημαντικές εισηγήσεις απ’ αυτόν τον θεσμό. 

Ενημερωθήκαμε χθες ότι κάποιες από τις εισηγήσεις αφορούν σε 

τέσσερα πολύ σημαντικά Κέντρα Καινοτομίας στην Περιφέρειά σας. Το 

Κέντρο Καινοτομίας Κρέατος, το Κέντρο Αναπαραγωγής Γενετικής Βελτίωσης, 

το Κέντρο Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, καθώς και το Κέντρο 

Στήριξης Εξατομικευμένης Ιατρικής και Ιατρικής… Μοριακής Ιατρικής.  

Τα τρία τουλάχιστον έχουν άμεση σχέση μ’ αυτό που είπατε, κύριε 

Περιφερειάρχη, με την παραγωγικότητα, και είναι πολύ σημαντικά. Επειδή 

κρινόμαστε από το αποτέλεσμα, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, 

πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα Κέντρα, τι αποτέλεσμα θα φέρουν. Γιατί δεν 

φτάνει μόνο να τα δημιουργήσουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, πρέπει να 

δούμε και την αποτελεσματικότητά τους. Διότι, επειδή συνδέονται με την 

Παραγωγικότητα, το Spillover Effect, το Πολλαπλασιαστικό δηλαδή 

Αποτελέσματα που θα έχουν, που ενδεχομένως θα έχουν, και που όλοι 

επιθυμούμε, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. 

Άρα εμείς θα θέλαμε να σημειώσουμε για τη σημερινή συνάντηση, κι αν 

είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα, ότι αυτό το οποίο είναι 

σημαντικό είναι, να δούμε πώς θα στελεχώσουμε και πώς θα λειτουργήσουμε 

στην ουσία αποτελεσματικά αυτά τα Κέντρα, για να δώσουν αυτά τα 

πλεονεκτήματα στην Περιφέρεια της Ηπείρου. 
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Ένα άλλο σημαντικό θέμα, το οποίο θα θέλαμε ίσως να συμπεριληφθεί, 

επειδή όλοι πιστεύουμε ότι αυτή η δομή του ΠΣΕΚ είναι σημαντική, και στα 

πλαίσια μιας διαφάνειας θεωρούμε ότι τα συμπεράσματα, οι προτάσεις, τα 

αποτελέσματα των εργασιών αυτής της δομής θα πρέπει να 

δημοσιοποιούνται, να γίνονται γνωστά. Πιθανότατα ένας τρόπος θα ήτανε να 

αναρτούνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος του ΠΕΠ.  

Νομίζουμε λοιπόν ότι αυτές είναι κάποιες πρώτες βασικές έτσι… 

κάποια βασικά σχόλια, που θα θέλαμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, προφανώς 

είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρατε για τα θέματα δυσλειτουργίας σε 

σχέσεις με τις Προσκλήσεις σε επίπεδο ΜΟΔ. Είναι καλό να δούμε και να 

συμφωνήσουμε, ίσως την επόμενη φορά να δούμε, πώς αυτό θα μπορούσε 

να γίνει… να καλυτερεύσει, να δούμε ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα και 

πώς θα μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε.  

Πιθανότητα μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι στα συμπεράσματα της 

σημερινής συνάντησης θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε μία εισήγηση, ότι 

την επόμενη φορά να υπάρχει μία… ένα feedback από τους αρμόδιους σ’ 

αυτά τα θέματα ανθρώπους της ΜΟΔ, του πώς θα μπορούσε να καλυτερεύσει 

το σύστημα ως προς αυτό που αναφέρατε. Γιατί ακριβώς χρονικά είμαστε σ’ 

ένα timing που πρέπει να τρέξουμε. 

Αυτά από την πλευρά μας σαν κάποιες γενικές… κάποια γενικά σχόλια 

σε σχέση με το σήμερα, αλλά και το αύριο. Ευχαριστούμε. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα γίνει 

η παρουσίαση της προόδου της υλοποίησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 – 2020» και η ενημέρωση για την επίτευξη 

των ετήσιων στόχων και προγραμματισμός για το ’19 από τη Διευθύντρια, την 

κυρία Παπανικολάου, της Διαχειριστικής Αρχής. 

 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Καλή σας μέρα κι από μένα και ευχαριστούμε για την 

παρουσία σας εδώ. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ» χρηματοδοτείται με 337 

εκατομμύρια δημόσια δαπάνη, περιλαμβάνει 10 θεματικούς στόχους, 7 

μονοτομεακούς άξονες προτεραιότητας και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς 

πόρους και δύο Διαρθρωτικά Ταμεία, το ΕΤΠΑ, με συνολική χρηματοδότηση 
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284,4 εκατομμύρια Ευρώ σε δημόσια δαπάνη και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο με 52,5. 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου ορίστηκαν ως ενδιάμεσοι 

Φορείς Διαχείρισης του Επιχειρησιακού μας Προγράμματος η Διεύθυνση 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας, με αρμοδιότητες 

διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων του Άξονα 1, η Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του Επιχειρησιακού «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία», με αρμοδιότητες διαχείρισης της συνεισφοράς μας στο Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας 2, καθώς και ο Δήμος Ιωαννιτών ο οποίος αναλαμβάνει 

ορισμένες αρμοδιότητες για την αξιολόγηση και την επιλογή των Πράξεων, 

που περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης. 

Μέχρι σήμερα έχει εξειδικευτεί το 80,5% του Προγράμματος, ενώ έχουν 

εγκριθεί κριτήρια αξιολόγησης για το 79,8% των δράσεων. Έχουν 

δημοσιοποιηθεί 66 Προσκλήσεις υποβολής αιτημάτων, που αντιστοιχούν στο 

76,8 του Προϋπολογισμού, κι έχουν εκδοθεί 176 Αποφάσεις Ένταξης, που 

αντιστοιχούν στο 62,2. 

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 131,3 εκατομμύρια, που 

αντιστοιχούν στο 39% του Προγράμματος, ενώ μέχρι το τέλος του ’18 θα 

φτάσουν στα 137,7 εκατομμύρια. Οι δαπάνες αντίστοιχα ανέρχονται σε 56 

εκατομμύρια Ευρώ, που αντιστοιχούν στο 16,6, ενώ μέχρι τέλος της χρονιάς 

θα φτάσουν στα 68,9 εκατομμύρια Ευρώ. 

Σχετικά με τον κανόνα «ν+3» το 2017 ήταν το πρώτο έτος της 

εφαρμογής της διαδικασίας αποδέσμευσης. Η υποχρέωση του 

Επιχειρησιακού για απορρόφηση ανερχόταν σε 30,5 εκατομμύρια κοινοτικής 

συμμετοχής από το ΕΤΠΑ, και 5,6 εκατομμύρια απ’ το ΕΚΤ. Μέχρι 31-12ου του 

’17 οι προκαταβολές, αρχική ετήσια προχρηματοδότηση και πρόσθετη 

ανερχόταν σε 33,2 εκατομμύρια απ’ το ΕΤΠΑ και 5 εκατομμύρια απ’ το ΕΚΤ, 

ενώ αντίστοιχα οι δαπάνες 28 εκατομμύρια και 9,9.Οι δαπάνες επομένως 

υπερέβησαν τη δέσμευση κατά 30,7 εκατομμύρια για το ΕΤΠΑ και 9,3 για το 

ΕΚΤ, γεγονός που συντέλεσε στη μη απώλεια πόρων.  

Τα έργα και οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό 

μας Πρόγραμμα αφορούν Δημόσιες Υποδομές, μέσω των Αξόνων 2… 3 και 4, 

ποσοστό 70%, Κοινωνικές Δράσεις, μέσω του Άξονα 5, ποσοστό 12%, 
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Έρευνα και Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, μέσω των Αξόνων 1 και 5, 

ποσοστό 14%. 

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνονται και έχουν εγκριθεί 

Στρατηγικές Ολοκληρωμένων Εδαφικών Επενδύσεων, και είναι η εξής: η 

Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων, με φορέα στρατηγικής την 

Περιφέρεια Ηπείρου, το Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 

του Δήμου Ιωαννιτών, καθώς και τρεις Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, σε συνέργεια με το Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης. 

Άξονας 1 – Ενίσχυση της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας με 

ανάπτυξη της Καινοτομίας και των ΤΠΕ. 

Έχει ενεργοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, έχουν εκδοθεί 8 

Προσκλήσεις, 26 εκατομμύρια δημόσια δαπάνη, ενώ έχει εγκριθεί η 

χρηματοδότηση 46 Επενδυτικών Σχεδίων, 11,9 εκατομμύρια, καθώς και η 

συμμετοχή μας στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας με 7,3 εκατομμύρια Ευρώ. 

Συνολικά οι εντάξεις και οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στο 44,1 της 

δημόσιας δαπάνης του Άξονα, ενώ δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη οι 

δαπάνες. Επίσης έχουν υποβληθεί 225 Επενδυτικά Σχέδια ύψους 15,1 

δημόσια δαπάνη, τα οποία αξιολογούνται και αναμένεται άμεσα η έκδοση των 

σχετικών αποφάσεων. 

Όσον αφορά στις Δράσεις Επιχειρηματικότητας, που αφορούν μεγάλο 

μέρος του Επιχειρησιακού, ήδη έχουν λεχθεί, υπήρξαν δύο σημαντικά 

ζητήματα. Το πρώτο αφορούσε τη μη ύπαρξη πρότυπων Προσκλήσεων και 

τυποποιημένων εντύπων, γεγονός που οδήγησε στη μεγάλη καθυστέρηση 

σύνταξης και έγκρισης των Προσκλήσεων, θέμα όμως το οποίο 

αντιμετωπίστηκε με σχετική Εγκύκλιο από την ΕΥΚΕ τον Απρίλιο του ’17. 

Το δεύτερο ζήτημα αφορούσε στην ανάπτυξη υποσυστημάτων της 

κάθε Πρόσκλησης στο πληροφοριακό σύστημα, ώστε να είναι δυνατή η 

δημοσίευσή τους, αλλά και η έγκριση και παρακολούθηση των προτάσεων, 

διαδικασία που αποδείχτηκε εξαιρετικά χρονοβόρα και αντιμετωπίστηκε με την 

εναλλακτική λειτουργία του συστήματος τον Ιανουάριο του 2018. 

Άξονας 2 – Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος 

Ανάπτυξη. 
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Έχει ενεργοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, έχουν εκδοθεί 21 Προσκλήσεις, 

107,5 δημόσια δαπάνη, έχουν ενταχθεί 43 Πράξεις, 78,5 εκατομμύρια, οι 

νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 55,7 και οι δαπάνες στα 20,4. Επίσης σε 

συνέχεια Προσκλήσεων έχουν υποβληθεί και αξιολογούνται 13 προτάσεις 

δημόσιας δαπάνης 25,8 εκατομμυρίων Ευρώ.  

Έχει ενταχθεί η Δράση «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ», ενώ αναμένεται 

η άμεση έκδοση των Προσκλήσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των 

δημοσίων κτιρίων, υλοποιούνται 4 Σχέδια Αστικής Κινητικότητας και 4 Σχέδια 

Ενεργειακής Αποδοτικότητας στους αστικούς Δήμους της Περιφέρειας, 

ενεργοποιήθηκαν όλες οι δράσεις για την προσαρμογή στην Κλιματική 

Αλλαγή, ενεργοποιούνται έργα για την εφαρμογή του Διαχειριστικού Σχεδίου 

Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου, χρηματοδοτείται η 

κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων 

οικισμών κυρίως στον Αμβρακικό και στα παράλια του Ιονίου, ενώ εκδόθηκε 

και δεύτερη Πρόσκληση για την ολοκλήρωση στην Περιφέρεια των 

επενδύσεων στη διαχείριση λυμάτων οικισμών Γ΄ Προτεραιότητας. 

Υλοποιείται επίσης η αναστήλωση και αποκατάσταση των Αρχαίων 

Θεάτρων, χρηματοδοτούνται Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 

για υλοποίηση δράσεων διαχείρισης και προστασίας περιοχής ιδιαίτερης 

οικολογικής αξίας και έχουμε εκδώσει 3 Προσκλήσεις, αξιολογούνται τα 

αιτήματα των αστικών Δήμων για Πράξεις Αστικής Αναζωογόνησης. 

Άξονας 3 – Ενίσχυση Υποδομών Μεταφορών. 

Έχει ενεργοποιηθεί ως προς τη μία επενδυτική προτεραιότητα, την Β7, 

«Σύνδεση δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ». 

Έχουμε εκδώσει 5 Προσκλήσεις, 68,8 δημόσια δαπάνη, έχουν ενταχθεί 3 

Πράξεις με τις νομικές δεσμεύσεις να ανέρχονται στα 10,7 εκατομμύρια και τις 

δαπάνες στις 126.000. Για τον Άξονα αυτό ζητήσαμε και εγκρίθηκε ποσοστό 

υπερδέσμευσης 151%.  

Έχει ενταχθεί η κατασκευή σύνδεσης της Ιόνιας Οδού με την περιοχή 

των Τζουμέρκων και η κατασκευή της Οδού Νιάρχου, αναμένεται η υποβολή 

προτάσεων για την υλοποίηση υποδομών Μεταφορών στο πλαίσιο των 

εγκεκριμένων Στρατηγικών ΟΧΕ και ΒΑΑ. Επίσης έχει ενταχθεί ο εξοπλισμός 

Αστυνομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ ακόμη δεν έχει 

ενεργοποιηθεί η Δράση, που αφορά την κατασκευή βραχυπρόθεσμων και 
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μεσοπρόθεσμων επεμβάσεων σε τμήματα μειωμένης οδικής ασφάλειας του 

οδικού δικτύου. 

Άξονας 4 – Ενίσχυση Υποδομών Εκπαίδευσης και Πρόνοιας. 

Έχει ενεργοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Έχουν εκδοθεί 9 Προσκλήσεις, 

27 εκατομμύρια δημόσια δαπάνη, έχουν ενταχθεί 24 Πράξεις, 40,6 

εκατομμύρια, οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 19,5 και οι δαπάνες στα 

18,6. Και για τον Άξονα 4 ζητήσαμε και εγκρίθηκε ποσοστό υπερδέσμευσης 

145%. 

Ο Τομέας της Υγείας και της Πρόνοιας έχει πλήρως ενεργοποιηθεί με 

τη χρηματοδότηση της προμήθειας 11 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του 

ΕΚΑΒ, της ολοκλήρωσης του πενταώροφου κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων 

στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, του Πολυδύναμου Κέντρου 

Αντιμετώπισης Αλκοολικών και κρίσης χρηστών ναρκωτικών στο Νοσοκομείο 

«Χατζηκώστα», καθώς και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο 

Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών στην Ηγουμενίτσα. Επίσης η κατασκευή Στέγης 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης κι ο εξοπλισμός Δομών Αντιμετώπισης 

Φτώχειας σε 10 Δήμους. 

Για τον τομέα της Εκπαίδευσης υλοποιούνται σε όλες τις βαθμίδες οι 

προβλεπόμενες από τη χαρτογράφηση των υποδομών και αναγκών πράξεις.  

Άξονας 5 – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη 

και Καταπολέμηση Διακρίσεων. 

Έχει ενεργοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Έχουν εκδοθεί 21 

Προσκλήσεις, 23,2 εκατομμύρια δημόσια δαπάνη, έχουν ενταχθεί 46 Πράξεις, 

23,8 δημόσια δαπάνη, οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 23,2 

εκατομμύρια και οι δαπάνες στα 15 εκατομμύρια.  

Δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμη οι Δράσεις Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Οικονομίας, καθώς δεν είχε καθοριστεί ο ενδιάμεσος Φορέας που 

θα τις υλοποιούσε. Την προηγούμενη εβδομάδα απεστάλη επιστολή στον 

ΕΦΕΠΑΕ, για να διερευνήσουμε την πρόθεση να είναι ο ίδιος ο ενδιάμεσος 

φορέας. 

Δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη η Δράση της Κατάρτισης και των 

ΤΑΠΤοΚ, καθώς οι γενικές κατευθύντριες γραμμές εγκρίθηκαν τον Οκτώβριο 

του 2018. Έχει ενεργοποιηθεί η Δράση της Εναρμόνισης της Οικογενειακής 

και Επαγγελματικής Ζωής για 4 έτη υλοποίησης, έχουν ενταχθεί τα Κέντρα 
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Κοινότητας και θα χρηματοδοτηθούν επιπλέον 2 Παραρτήματα Ρομά. 

Ειδικότερα για τους Ρομά θα χρηματοδοτήσουμε ομάδες βελτίωσης συνθηκών 

διαβίωσης και θα επιδοτήσουμε ενοίκιο. 

Υλοποιούνται οι δράσεις Υποστήριξης Κακοποιημένων Γυναικών και 

Παιδιών, παράλληλης στήριξης παιδιών με αναπηρία για 4 έτη λειτουργίας, 

Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας, επίσης οι δράσεις για τον Τομέα 

της Πρόνοιας, που αφορούν στη λειτουργία δομών παροχής βασικών 

αγαθών, δομής φιλοξενίας αστέγων και λειτουργία Κέντρων Ημερήσιας 

Φροντίδας Ηλικιωμένων. 

Αναμένεται να χρηματοδοτηθεί η υποστήριξη της λειτουργίας του 

Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και επίσης έχουμε 

εκδώσει Προσκλήσεις για την Ψυχική Υγεία και την Απεξάρτηση, ενώ εντός 

του ’18 θα εκδοθεί η Πρόσκληση για τη χρηματοδότηση των ΤΟΜΥ. 

Τέλος οι δράσεις για την τεχνική υποστήριξης εφαρμογής των έργων, 

αλλά και των δικαιούχων του Επιχειρησιακού μας Προγράμματος, έχουμε τον 

Άξονα 6, με προϋπολογισμό 786 χιλιάρικα, που είναι η Τεχνική Βοήθεια του 

ΕΚΤ, έχουν ενταχθεί 3 Πράξεις, ύψους 510.000 και το ποσοστό των νομικών 

δεσμεύσεων φτάνει τα 6,8%. 

Επίσης είναι ο Άξονας 7, η Τεχνική Βοήθεια του ΕΤΠΑ, με 

προϋπολογισμό 5 εκατομμύρια, έχουμε εντάξει 10 Πράξεις, το ποσοστό των 

νομικών δεσμεύσεων είναι 52,3 και των δαπανών 30,8.  

Πλαίσιο Επίδοσης 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού 1303 το 6% των πόρων που 

διατίθενται στο ΕΤΠΑ και στο ΕΚΤ συνιστά αποθεματικό επίδοσης και 

σύμφωνα με το άρθρο 21, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη 

– μέλη επανεξετάζει τις επιδόσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

αναφορικά με την επίτευξη μέχρι 31-12ου του ’18, των ορόσημων που έχει 

θέσει σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

Η εικόνα, που σας δίνω, αφορά τους δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης, 

όπως αυτοί προτείνονται στο πλαίσιο της 2ης αναθεώρησης του 

Επιχειρησιακού. 

Άξονας 1.Παρά τη σημαντική καθυστέρηση, λόγω των προβλημάτων 

που έχουν αναφερθεί, έχει πλέον ενεργοποιηθεί το 60% του προϋπολογισμού 

και εκτιμάται ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι των δεικτών, καθώς ολοκληρώθηκε 
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η αξιολόγηση των Επενδυτικών Σχεδίων, υπογράφηκαν οι αποφάσεις 

χρηματοδότησης και θα υπάρξουν δαπάνες από τη Δράση της Ενίσχυσης των 

συνεργασιών μεταξύ Ερευνητικού Τομέα και επιχειρήσεων, είναι η Επενδυτική 

1Β, καθώς και από τη συνεισφορά μας στο ΤΕΠΙΧ. 

Ο Άξονας 2, με δεδομένη την πρόοδο υλοποίησης έως σήμερα έχει 

ήδη πραγματοποιηθεί η επίτευξη των δεικτών εκροής, ενώ ο οικονομικός 

δείκτης έχει φθάσει μέχρι σήμερα στο 80% του στόχου.  

Άξονας 3. Λόγω της καθυστέρησης στην υλοποίηση των Δράσεων 

εκτιμάται ότι δεν είναι δυνατή η επίτευξη των δεικτών του. Για την επίσπευση 

της υλοποίησης, παρ’ όλα αυτά, έχουν εκδοθεί Προσκλήσεις που ανέρχονται 

στο 92% του προϋπολογισμού και με τη 2η τροποποίηση του Επιχειρησιακού 

έχει προταθεί η διαγραφή δύο Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, 7Α και 7Ε, 

καθώς οι δράσεις τους δεν παρουσιάζουν ακόμη καμία ωριμότητα, επομένως 

εκτιμούμε ότι, παρότι δε θα επιτευχθούν οι στόχοι του Πλαισίου για το ’18, το 

2019 θα έχουν υπογραφεί συμβάσεις για το σύνολο των Δράσεων του Άξονα, 

ώστε να ξεκινήσει η υλοποίησή του. 

Ο Άξονας 4 κι ο Άξονας 5 με τη μέχρι σήμερα υλοποίηση… για τον 

Άξονα 4 και 5 έχουν επιτευχθεί οι στόχοι. 

Ολοκληρώνοντας στο σημείο αυτό την πορεία υλοποίησης, 

παρουσιάζω τους ετήσιους στόχους για το ’19, θέμα το οποίο η Επιτροπή 

πρέπει να εγκρίνει. 

Σύμφωνα με την εκτίμηση της Υπηρεσίας, μέχρι το τέλος του ’18 θα 

δημοσιευθούν 5 ακόμη Προσκλήσεις, δημόσιας δαπάνης 21 εκατομμυρίων 

Ευρώ και μέσα στο ’19 άλλες 21 Προσκλήσεις, δημόσιας δαπάνης 50 

εκατομμυρίων, θα ενταχθούν Πράξεις 178 εκατομμύρια, ενώ οι συμβάσεις 

που θα αναληφθούν θα ανέρχονται σε 112 εκατομμύρια κι οι δαπάνες σε 54 

εκατομμύρια Ευρώ. Ως εκ τούτου, στο τέλος του ’19 θα έχει ενεργοποιηθεί το 

σύνολο των Δράσεων, το ποσοστό των εντάξεων θα φτάνει στο 117%, των 

συμβάσεων στο 75% και των δαπανών στο 36%. 

Στο σημείο αυτό θα συνεχίσουν οι συνάδελφοί μου, ο κύριος Μυλωνάς 

κι η κυρία Μέγα, που είναι Προϊστάμενοι των δύο Μονάδων Παρακολούθησης 

της υλοποίησης των έργων, οι οποί θα αναφερθούν σε επιλεγμένες 

κατηγορίες έργων και δράσεων, για να έχετε μια καλύτερη εικόνα της πορείας 

υλοποίησης του Προγράμματός μας. 
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Εγώ σας ευχαριστώ. 

 
ΜΥΛΩΝΑΣ: Καλημέρα ξανά. 

Οι κατηγορίες δράσεων που θα αναφερθούμε σ’ αυτή την πρώτη 

Ενότητα αφορούν τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στους Άξονες 2 και 4, και βρίσκονται σε 

φάση υλοποίησης. 

Οι επιλεγμένες ομάδες έργων είναι: η Ενεργειακή Αποδοτικότητα, η 

Διαχείριση Λυμάτων, ο Πολιτισμός, η Παιδεία κι ο Τομέας Υγείας και 

Πρόνοιας. 

Στον τομέα της Ενεργειακής Αποδοτικότητας η πρώτη δράση είναι «Η 

αναβάθμιση κτιρίων και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό 

τομέα», η οποία εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2. Σε αυτή τη Δράση 

έχει ενταχθεί μία Πράξη με δικαιούχο το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας 

και Ανάπτυξης, το ΕΤΕΑΝ, για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», 

με προϋπολογισμό 4,5 εκατομμύρια Ευρώ, που αφορά παρεμβάσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας στον υφιστάμενο οικιακό κτιριακό τομέα. 

Έχουν ήδη εκδοθεί εντός του 2018 3 Αποφάσεις Υπαγωγής, σύμφωνα 

με τις οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Ήπειρος 396 αιτήματα, με ποσό άμεσης επιχορήγησης 4.462.000. Οι 

υπαγωγές αυτές είναι σε φάση υλοποίησης, ενώ από τον δικαιούχο την 

«ΕΤΕΑΝ Α.Ε.» εκτιμάται ότι θα… θα υπάρξουν και πληρωμές εντός του 

έτους. 

Παραμένοντας στον Τομέα της Ενεργειακής Αποδοτικότητας, έχουν 

ενεργοποιηθεί άλλες 2 Δράσεις, «Επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας των Μεταφορών, ιδίως σε αστικές περιοχές» και η Δράση 

«Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Αστικά Κέντρα».  

Στο πλαίσιο αυτών των δύο Δράσεων είναι σε φάση υλοποίησης στους 

αστικούς Δήμους της Περιφέρειας, δηλαδή τον Δήμο Ιωαννιτών, τον Δήμο 

Αρταίων, τον Δήμο Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας 4 Σχέδια Αστικής 

Κινητικότητας και 4 Σχέδια Ενεργειακής Αποδοτικότητας. 

Παρά τις καθυστερήσεις στη συμβασιοποίηση και την ολοκλήρωση των 

Σχεδίων, αλλά και τον σχετικά μικρό προϋπολογισμό, καθώς το σύνολο 

αυτών των 8 Σχεδίων οι συμβάσεις τους είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο 
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Ευρώ, είναι μεγάλης σημασίας και για την υλοποίηση του Προγράμματος, 

καθώς στη συνέχεια θα εκδοθούνε οι Προσκλήσεις για την ένταξη των έργων, 

που θα προτείνονται σε αυτά τα Σχέδια. 

Ενδεικτικό της σημασίας και του περιεχομένου των Σχεδίων… ως 

ενδεικτικό της σημασίας αυτής αναφέρεται η βράβευση του Δήμου 

Ηγουμενίτσας απ’ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτη του 2018, στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, όπου, όπως  

πληροφορηθήκαμε, βραβεύτηκε διότι προέβαλε υποδειγματικά τα οφέλη της 

Βιώσιμης Κινητικότητας στους κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

ζουν σε γειτονικές κωμοπόλεις. 

Στον Τομέα Διαχείρισης Λυμάτων έχει ήδη γίνει αναλυτική αναφορά, 

ίσως πιο συνοπτικά να δώσω μια εικόνα για όλα τα έργα. Υλοποιούνται 6 

Πράξεις, με προϋπολογισμό σημερινό 51,1 εκατομμύρια Ευρώ, με τις οποίες 

χρηματοδοτείται η κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και 

διάθεσης λυμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αρχικός προϋπολογισμός 

ένταξης των παραπάνω Πράξεων ήταν 99,5 εκατομμύρια, καθώς μετά την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών συμβασιοποίησης των εργολαβιών ο 

προϋπολογισμός μειώνεται στο ποσό της σύμβασης. Λόγω των μεγάλων 

εκπτώσεων που προσφέρθηκαν σε αυτή την ομάδα έργων, της τάξης του 

60%, για να πλησιάσουν οι συμβάσεις κοντά στον προϋπολογισμό της 

Δράσης, που είναι 52,5 εκατομμύρια Ευρώ, χρειάστηκε να ενταχθούν και να 

δημοπρατηθούν έργα πολύ μεγαλύτερου προϋπολογισμού. 

Με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων Πράξεων αναμένεται να 

προστεθούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία 

λυμάτων επιπλέον 53.328 άτομα σε 8 Δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου, τον 

Δήμο Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Πρέβεζας, Ζηρού, Πάργας, Ηγουμενίτσας, 

Μετσόβου και Πωγωνίου. 

Εδώ είναι και μια οπτική απεικόνιση της παρέμβασης των 6 Πράξεων… 

των 4 Πράξεων από τις 6, με τις οποίες χρηματοδοτείται η κατασκευή έργων 

συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων σε όλα τα 

παράλια της Ηπείρου, ξεκινώντας απ’ τον Αμβρακικό Κόλπο και φτάνοντας 

έως τα Σύβοτα και την Πλαταριά, προστατεύοντας, όπως ήδη αναφέρθηκε κι 

απ’ τον Περιφερειάρχη, έτσι τα ευαίσθητα οικοσυστήματα και ολοκληρώνοντας 

τις υποδομές σε όλα τα παράλια της Ηπείρου. Με αυτές τις 4 Πράξεις 
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συνολικά καλύπτονται 26 οικισμοί και θα εξυπηρετείται ο ήδη αναφερθείς 

πληθυσμός των 48.000 ατόμων επιπλέον. 

Στη δράση του Πολιτισμού, παραμένοντας στον Άξονα Προτεραιότητας 

2, έχουν ενταχθεί 5 Πράξεις, με προϋπολογισμό ένταξης 10,8 εκατομμύρια 

Ευρώ για τη χρηματοδότηση των εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξης 

των 5 Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου, της Νικόπολης, της Κασσώπης, των 

Γιτάνων, της Δωδώνης και το μικρό θέατρο Αρχαίο Αμβρακίας που 

συμμετέχουν στην Πολιτιστική Διαδρομή στο πλαίσιο της αντίστοιχης 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης. Με την ολοκλήρωση των 

συγκεκριμένων Πράξεων αναμένεται να αυξηθεί συνολικά σε αυτούς τους 

χώρους ο αριθμός επισκέψεων κατ’ έτος κατά 10.000 άτομα. 

Στον τομέα της Παιδείας θα αναφερθώ σε δύο Δράσεις, στις Υποδομές 

Προσχολικής και Σχολικής Εκπαίδευσης και στις Υποδομές Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης χωριστά. 

Στην πρώτη Δράση, Υποδομές Προσχολικής και Σχολικής 

Εκπαίδευσης έχουν ενταχθεί συνολικά 3 Πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού 

8,55 εκατομμύρια Ευρώ. Απ’ αυτές οι δύο αφορούν την Ανέγερση νέων 

κτιρίων σχολικών μονάδων στην Άρτα, Ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση 

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

και στα Ιωάννινα, είναι το νέο Νηπιαγωγείο στη θέση «Παλιά Στρατιωτικά 

Αρτοποιεία», με συνολική δυναμικότητα 80 παιδιά. Οι δύο αυτές Πράξεις είναι 

στο στάδιο υπογραφής της σύμβασης. Όπως πληροφορηθήκαμε, ήδη στην 

Άρτα έχει υπογραφεί η σύμβαση. 

Η 3η Πράξη αφορά την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 

τεχνολογίας – πληροφορίας και επικοινωνία σε 488 σχολικές μονάδες, 

συνολικής δυναμικότητας 36.200 παιδιά στην Προσχολική, Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ηπείρου. Η Πράξη αυτή είναι σε 

φάση δημοπράτησης. 

Στις Υποδομές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν ενταχθεί συνολικά 4 

Πράξεις, συνολικά προϋπολογισμού 8,2 εκατομμύρια Ευρώ. Η μία αφορά την 

Ολοκλήρωση και τον εξοπλισμό του νέου κτιρίου στο Πανεπιστήμιο, όπου 

στεγάζεται πλέον και λειτουργεί πλήρως το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και 

Τεχνολογιών. Οι 3 Πράξεις αφορούν στην Ενίσχυση του εξοπλισμού των 

εργαστηρίων στο Πανεπιστήμιο, το πρώην Τ.Ε.Ι. και την Ανώτατη 



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

Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς, με συνολική δυναμικότητα των 

ενισχυόμενων δομών 20.910 φοιτητές. Οι 3 Πράξεις αυτές είναι σε φάση 

δημοπράτησης. 

Στον Τομέα της Υγείας – Πρόνοιας, στις Υποδομές Υγείας ήδη έγινε 

αναφορά για τις 3 Πράξεις που χρηματοδοτούνται και αφορούν το 

πενταώροφο κτίριο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το Πολυδύναμο Κέντρο 

Αντιμετώπισης Αλκοολικών στο «Χατζηκώστα» και το ΤΕΠ Φιλιατών, και 

επιπλέον έχει ολοκληρωθεί και η Πράξη της Προμήθειας των 11 νέων 

ασθενοφόρων για το ΕΚΑΒ, τα οποία είναι σε χρήση από το 2017 ήδη. 

Τέλος στον τομέα της Υγείας – Πρόνοιας, στον Άξονα 4, η Δράση των 

Κοινωνικών Υποδομών Πρόνοιας και Φροντίδας Στέγασης, με την οποία 

υλοποιήθηκαν 10 Πράξεις, που αφορούσαν την ενίσχυση με τον απαραίτητο 

για τη λειτουργία τους εξοπλισμό 13 Κοινωνικών Δομών, όπως Κοινωνικά 

Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία και λοιπές υποδομές αντιμετώπισης της 

φτώχειας των Δήμων Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Ζηρού, Πάργας, Πρέβεζας, 

Σουλίου, Φιλιατών, Ηγουμενίτσας, Κόνιτσας και Πωγωνίου. 

Επίσης είναι σε εξέλιξη, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Νικολάου 

Σκουφά, η διαδικασία για την προμήθεια δύο οχημάτων τύπου «minibus» για 

τη διευκόλυνση της μεταφοράς σε δύο Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας 

Φροντίδας ατόμων με αναπηρία. Χρηματοδοτείται και είναι κοντά στην 

ολοκλήρωση και της προμήθειας του εξοπλισμού η Κατασκευή Στέγης 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ενός συγκροτήματος 7 κατοικιών κι ενός 

κοινόχρηστου κτηρίου για υποστηριζόμενη διαβίωση ατόμων με αναπηρία, 

δυναμικότητας 38 ατόμων, με τη συνεργασία της ΕΛΕΠΑΠ. 

Όλες οι Πράξεις χρηματοδοτούνται απ’ το ΕΤΠΑ, αλλά είναι σε 

απόλυτη συνέργεια με αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις από το ΕΚΤ, που 

αφορούν τη λειτουργία αυτών των δομών, επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο 

τρόπο την ανάγκη, αλλά και το αποτέλεσμα της συνέργειας των 

χρηματοδοτήσεων από τα δύο Ταμεία. 

Ευχαριστώ. 

 
ΜΕΓΑ: Καλημέρα κι από μένα. 
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Η συγκεκριμένη παρουσίαση εστιάζεται στις Κοινωνικές Δομές, που 

έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στον Άξονα Προτεραιότητας 5 και 

συγχρηματοδοτούνται απ’ το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Οι δομές που θα παρουσιαστούν είναι τα Κέντρα Κοινότητας, τα 

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία, οι Δομές Στήριξης 

γυναικών θυμάτων βίας, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και οι 

Δομές Κοινωνικής Παρέμβασης για τη φτώχεια. 

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι νέες δομές που σχεδιάστηκαν απ’ το 

Υπουργείο Εργασίας και θεσμοθετήθηκαν το 2016. Αποτελούν το βασικό 

πυρήνα Υπηρεσιών τύπου «One Stop Shop» με εξατομικευμένη και ολιστική 

προσέγγιση. Σχεδιάστηκαν σα μια δράση «ομπρέλα» για την παροχή 

υπηρεσιών που συνδέονται με Κοινωνικές Πολιτικές, είναι δομές 

συμπληρωματικές των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων και αποτελούν το 

πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. 

Παρέχουν πληροφόρηση για Προγράμματα Πρόνοιας και Κοινωνικής 

Ένταξης, συνεργάζονται με Υπηρεσίες και Δομές για την παραπομπή 

πολιτών, επίσης παρέχουν Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης, ενώ 

διοργανώνουν και τοπικές εκδηλώσεις με επιμορφωτικό και ενημερωτικό 

κοινωνικό περιεχόμενο. 

Απευθύνονται σε όλους τους πολίτες που διαβούν στην περιοχή 

παρέμβασης, αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της 

οικογένειάς τους και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας. Κατά 

προτεραιότητα ωφελούμενοι της Δράσης είναι οι ευπαθείς ομάδες 

πληθυσμού, όπως περιγράφονται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την 

Κοινωνική Ένταξη και φαίνονται ειδικότερα στη διαφάνεια. 

Τα Κέντρα Κοινότητας σε αριθμούς. Μέχρι σήμερα υπάρχουν 

ενταγμένα 10 Κέντρα Κοινότητας, από τα οποία τα 9 βρίσκονται σήμερα σε 

λειτουργία. Μέχρι σήμερα τα 9 αυτά Κέντρα έχουν εξυπηρετήσει συνολικά 

6.904 άτομα, ενώ εργάζονται σ’ αυτά 21 στελέχη, με ειδικότητες όπως 

Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Διοικητικοί Υπάλληλοι. 

Πού βρίσκονται τα Κέντρα Κοινότητας. Τα 9, που σήμερα λειτουργούν, 

βρίσκονται στους Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων και 

παρουσιάζονται ειδικότερα στο χάρτη. Όπως βλέπετε, είναι 3 στον Νομό 

Ιωαννίνων, 3 στον Νομό Πρέβεζας και από 2 στους Νομούς Θεσπρωτίας και 



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

Άρτας. Το 2018 με τη διεύρυνση του κριτηρίου ένταξης και για Δήμους κάτω 

από 10.000 κατοίκους, εντάχθηκε ένα νέο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου 

Δωδώνης, το οποίο βρίσκεται σήμερα σε διαδικασία στελέχωσης και θα 

λειτουργήσει σύντομα. 

Επόμενη Δομή του Άξονα Προτεραιότητας 5 είναι τα Κέντρα 

Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία, τα ΚΔΗΦ 

ΑΜΕΑ. Πρόκειται για δομές που παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας 

και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες, ειδικότερα παρέχουν μεταφορά 

ωφελουμένων, διαμονή και διατροφή, Προγράμματα Πράξεων Ειδικής 

Αγωγής, βάσει εξατομικευμένου προγράμματος, παροχή ατομικής και 

ομαδικής άσκησης, εκπαίδευσης στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση 

δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής, δημιουργική απασχόληση και 

δραστηριότητες κοινωνικοποίησης.  

Τα ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ, που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα, είναι 

μεικτά κέντρα που απευθύνονται σε κάθε τύπο αναπηρίας, όπως κινητικές 

αναπηρίες, αισθητηριακές αναπηρίες, νοητική υστέρηση, πολλαπλές 

αναπηρίες και άλλα. Παρέχουν υπηρεσίες σε 44 ωφελούμενους, ενώ το 

προσωπικό που εργάζεται σ’ αυτά ανέρχεται σε 26 άτομα διαφόρων 

ειδικοτήτων, όπως Ψυχολόγοι, Λογοθεραπευτές, Νοσηλευτές, 

Εργοθεραπευτές, Ιατροί και λοιπά. Και τα δύο βρίσκονται στον Νομό Άρτας, 

το ένα στην πόλη της Άρτας και το άλλο στο Πέτα Άρτας.  

Επόμενη κατηγορία Δομών είναι οι Δομές Στήριξης Γυναικών Θυμάτων 

Βίας. Πρόκειται για τη συνέχιση λειτουργίας δομών που χρηματοδοτήθηκαν 

και κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, στην παρούσα περίοδο 

οι Δομές αυτές με αναβαθμισμένες υπηρεσίες χρηματοδοτούνται αρχικά για 3 

έτη, ενώ προγραμματίζεται άμεσα η συνέχισή τους για δύο ακόμη έτη. Στη 

συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται τα 3 Κέντρα Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης και ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας.  

Οι Δομές αυτές εντάσσονται σ’ ένα πανελλαδικό δίκτυο 61 

Υποστηρικτικών Δομών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά 

των γυναικών, το οποίο συντονίζεται απ’ τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των 

Φύλων και συγχρηματοδοτείται απ’ το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες 

συμβουλευτικής στήριξης σε γυναίκες θύματα βίας, οι οποίες καλύπτονται απ’ 
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το απόρρητο της Συμβουλευτικής. Ειδικότερα παρέχουν ενημέρωση και 

εξειδικευμένη πληροφόρηση, ψυχοκοινωνική συμβουλευτική, νομική 

συμβουλευτική και πληροφόρηση, επίσης συνεργάζονται με άλλες Υπηρεσίες 

για την παραπομπή των ωφελούμενων γυναικών. 

Ωφελούμενες είναι οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές 

διακρίσεις ή και έχουν υποστεί σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, 

ψυχολογική, συναισθηματική ή και λεκτική βία. Επίσης δέχονται και γυναίκες 

που έχουν υπάρξει και θύματα trafficking. 

Τα 3 Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε αριθμούς. Οι 

ωφελούμενες που έχουν καταγραφεί κι έχουν δεχθεί υπηρεσίες στήριξης μέχρι 

σήμερα ανέρχονται σε 967. Στις Δομές αυτές εργάζονται συνολικά 9 

εξειδικευμένα στελέχη, όπως Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Νομικοί και 

διοικητικοί υπάλληλοι. Τα 3 Συμβουλευτικά Κέντρα βρίσκονται στα Ιωάννινα, 

την Άρτα και την Πρέβεζα, με δικαιούχους αντίστοιχα το Κέντρο Ερευνών για 

θέματα Ισότητας και τους Δήμους Άρτας και Πρέβεζας.  

Στην ίδια κατηγορία Δομών εντάσσεται και ο Ξενώνας Φιλοξενίας 

Γυναικών, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες πρώτης γραμμής, καλύπτοντας την 

ανάγκη άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες θύματα έμφυλης βίας. Στόχος του 

Ξενώνα είναι να προσφέρει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, 

ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό 

και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όπου αυτό 

απαιτείται. 

Οι ωφελούμενες είναι γυναίκες με τα παιδιά τους, οι οποίες έχουν 

υποστεί ή και υφίστανται σε όλες τις μορφές, ή και πολλαπλές διακρίσεις, 

χωρίς να υπάρχει κατ’ αρχήν περιορισμός ως προς τη γεωγραφική τους 

προέλευσης. Δικαιούχος της συγκεκριμένης Πράξης είναι ο ΟΚΠΑΠΑ του 

Δήμου Ιωαννιτών, στον Ξενώνα έχουν φιλοξενηθεί μέχρι τέλος του 

προηγούμενου μήνα συνολικά 78 γυναίκες και παιδιά. Απασχολούνται στον 

Ξενώνα 8 άτομα προσωπικό, με ειδικότητες όπως Κοινωνικός Λειτουργός, 

Ψυχολόγος, Παιδοψυχολόγος, διοικητικοί υπάλληλοι, φύλακας, βοηθητικό 

προσωπικό. 

Προχωράμε στην επόμενη Δομή, την επόμενη κατηγορία Δομών, είναι 

τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα γνωστά ΚΗΦΗ. Αντικείμενο 

των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι η παροχή υπηρεσιών 
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ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, τα οποία δε δύνανται να 

αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα. Σκοπός είναι η εναρμόνιση της οικογενειακής 

και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με το ηλικιωμένο μέλος, η 

αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού κι η 

εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

ηλικιωμένων, αλλά και των άλλων μελών της οικογένειας. Οι δομές 

απευθύνονται σε ηλικιωμένα άτομα με κινητικές δυσκολίες, άνοια και άλλα 

παρόμοια προβλήματα, που τα εμποδίζουν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα 

και των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον εργάζεται, ή αντιμετωπίζει 

σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, αδυνατώντας να ανταποκριθεί 

στη φροντίδα τους. 

Τα ΚΗΦΗ σε αριθμούς. Λειτουργούν 9 ΚΗΦΗ, στα ΚΗΦΗ αυτά 

χρηματοδοτείται η συνέχιση της λειτουργίας τους από την προηγούμενη 

περίοδο για 3 έτη, ενώ προβλέπεται και παράταση, οι ωφελούμενοι 

ανέρχονται σε 282 άτομα, ενώ εργάζονται στις Δομές αυτές 38 άτομα 

προσωπικό με ειδικότητες όπως Νοσηλευτές, Κοινωνικοί Φροντιστές και 

βοηθητικό προσωπικό. Η γεωγραφική κατανομή των ΚΗΦΗ φαίνεται στον 

χάρτη, έχουμε 4 στον Νομό Ιωαννίνων, 4 στον Νομό Θεσπρωτίας και 1 στον 

Νομό Πρέβεζας. 

Τελευταία κατηγορία Κοινωνικών Δομών είναι οι Δομές που 

εντάσσονται στο Δίκτυο Κοινωνικής Παρέμβασης για τη φτώχεια. Στην 

κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται 11 Κοινωνικά Παντοπωλεία, από τα οποία 

δύο παρέχουν και συσσίτιο, 4 Κοινωνικά Φαρμακεία και μία δομή αστέγων.  

Οι Δομές αυτές απευθύνονται στο μέρος του τοπικού πληθυσμού, που 

πλήττεται ή κινδυνεύει από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, με 

στόχο την άμεση ανακούφιση. Τα Κοινωνικά Παντοπωλεία διανέμουν σε 

σταθερή και τακτική βάση τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής 

υγιεινής, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια και άλλα. Υλοποιούν 

ενέργειες, προκειμένου να εξασφαλίζουν χορηγίες και δωρεές, ενώ 

παράλληλα δέχονται και συνεισφορές πολιτών και συλλογικών φορέων, 

συμβάλλουν επίσης στην παραλαβή και διανομή των προϊόντων στους 

ωφελούμενους του ΤΕΒΑ, στις περιπτώσεις που στον Δήμο εφαρμόζεται το 

σχετικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους απόρους. 
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Τα Κοινωνικά Συσσίτια, που ως δομές εντάσσονται στις δομές των 

Κοινωνικών Παντοπωλείων, παρέχουν σίτιση, διαθέτουν συγκεκριμένη 

ελάχιστη δυναμικότητα για γεύματα, πληρώντας τις κείμενες υγειονομικές 

διατάξεις, συνδέονται με τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία και την τοπική 

κοινωνία. Τέλος τα Κοινωνικά Φαρμακεία παρέχουν δωρεάν φάρμακα, 

υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζουν 

μέσω συνεργασιών με ιδιωτικούς και συλλογικούς Φορείς, καθώς και από τη 

συμμετοχή και κινητοποίηση των πολιτών. 

Ωφελούμενοι των Δομών Βασικών Αγαθών είναι άτομα που διαμένουν 

στον Δήμο και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών της, 

συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή 

ανιθαγενών. Τα άτομα πρέπει αποδεδειγμένα να βρίσκονται σε κατάσταση 

φτώχειας, ή να απειλούνται από φτώχεια, ή να στερούνται ασφαλιστικής 

κάλυψης, καθώς επίσης μπορούν να είναι και δικαιούχοι ή αιτούντες διεθνή 

προστασία. 

Οι Δομές αυτές σε αριθμούς. Έχουμε αυτή τη στιγμή 15 Δομές σε 

λειτουργία, οι μέχρι σήμερα καταγεγραμμένοι ωφελούμενοι ανέρχονται σε 

3.309 άτομα, αν ληφθεί υπόψη όμως ότι καταγράφονται οι αρχηγοί των 

οικογενειών, ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται ότι είναι αρκετά 

μεγαλύτερος. Το προσωπικό που απασχολείται στις Δομές αυτές ανέρχεται 

συνολικά σε 36 εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων, όπως Κοινωνικοί 

Λειτουργοί, φαρμακοποιοί, μάγειρες και διοικητικοί υπάλληλοι.  

Πού ακριβώς βρίσκονται οι Δομές αυτές. Αυτό φαίνεται στο χάρτη, να 

σημειώσουμε ότι στην Άρτα και στο Πωγώνι οι Δομές των Κοινωνικών 

Παντοπωλείων παρέχουν και συσσίτια και ότι τα Κοινωνικά Φαρμακεία 

βρίσκονται στις τέσσερις πρωτεύουσες των Νομών της Ηπείρου. 

Τελευταία δομή, που εντάσσεται επίσης στην ίδια κατηγορία, το 

Υπνωτήριο Αστέγων του Δήμου Ιωαννιτών. Λειτουργεί στα Ιωάννινα, με 

δικαιούχο τον ΟΚΠΑΠΑ του Δήμου Ιωαννιτών και αποτελεί δομή άμεσης 

φιλοξενίας, που λειτουργεί μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και καλύπτει 

επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στον δρόμο. Έχει τη 

δυνατότητα να εξυπηρετεί κατά το μέγιστο 34 άτομα, ενώ δυνητικοί 

ωφελούμενοι είναι άτομα που διαμένουν στη χώρα και διαβούν στον δρόμο, ή 

στερούνται με οποιοδήποτε τρόπο πρόσβαση σε κατοικία. 
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Μέχρι σήμερα έχουν εξυπηρετηθεί από το Υπνωτήριο 22 άτομα, ενώ 

εργάζονται σε αυτό 8 άτομα προσωπικό, ειδικοτήτων όπως Κοινωνικοί 

Λειτουργοί, Ψυχολόγος, νοσηλευτής, διοικητικός υπάλληλος, φύλακες και 

βοηθητικό προσωπικό. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Σας ευχαριστούμε.  

Και τώρα θα παρουσιάσουμε την πρόοδο στις δράσεις της 

Επιχειρηματικότητας σε σχέση με την Καινοτομία. Πρώτα η κυρία Γιαννούση 

Πηνελόπη, είναι στέλεχος της Μονάδας Α΄ για τον Προγραμματισμό και την 

Αξιολόγηση και μετά η κυρία Παπαρούνα Ζωή, Προϊσταμένη του Τμήματος 

Τεκμηρίωσης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης του 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

 
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ: Θα αναφερθούμε σ’ ένα πλέγμα παρεμβάσεων, που 

υλοποιούνται κι έχουνε σχεδιαστεί στην Περιφέρεια Ηπείρου, στοχεύοντας 

στην τόνωση της Επιχειρηματικότητας. 

Η Στρατηγική της Περιφέρειας επικεντρώνεται σε τέσσερις κλάδους της 

Οικονομίας, στους οποίους η Ήπειρος διαθέτει ισχυρά συγκριτικά 

πλεονεκτήματα. Αυτοί είναι: ο τομέα της αγροδιατροφής, η βιομηχανία της 

εμπειρίας, οι Τ.Π.Ε. και Νεανική Επιχειρηματικότητα κι η Υγεία κι η Ευεξία. 

Αναλύοντας την Στρατηγική θα ξεκινήσουμε με την πρόθεση να 

ιδρυθούνε τέσσερις νέες Ερευνητικές Υποδομές, που θα στηρίξουνε τους 

τομείς της επιχειρηματικότητας, αυτοί είναι: το Κέντρο Καινοτομίας Κρέατος, 

το Κέντρο Αναπαραγωγής και Γενετικής Βελτίωσης των ζώων, το Κέντρο 

Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών και το Κέντρο Στήριξης 

Εξατομικευμένης Ιατρικής και Μοριακής Ιατρικής Ακρίβειας. Για τα Κέντρα 

αυτά εκπονούνται Μελέτες Σκοπιμότητας, για να διαπιστωθεί τόσο η 

αναγκαιότητά τους, όσο και η βιωσιμότητά τους. 

Η πρόταση που υλοποιείται αφορά τη σύνδεση της Έρευνας και της 

Επιχειρηματικότητας, είναι η Πρόσκληση 44, η οποία αφορούσε την ενίσχυση 

επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς της Αγροδιατροφής, της 

Δημιουργικής Βιομηχανίας, Τ.Π.Ε., Υγείας και Βιοτεχνολογίας. Ήτανε μία 
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συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών φορέων, με σκοπό 

τη δημιουργία νέων προϊόντων και την κατασκευή πρωτοτύπων.  

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η ένταξη κι έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίηση των 

46 από τα 65 Επενδυτικά Σχέδια, τα οποία έχουν υποβληθεί. Υπήρχε μεγάλο 

ενδιαφέρον για την Πρόσκληση, καθώς η διατιθέμενη δημόσια δαπάνη της 

Πρόσκλησης ήτανε στα 6,5 εκατομμύρια και είχαν υποβληθεί προτάσεις 

ύψους 22 εκατομμυρίων Ευρώ. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης αποφασίστηκε η 

χρηματοδότηση όλων των θετικά αξιολογημένων Επενδυτικών Σχεδίων και η 

δημόσια δαπάνη των Σχεδίων αυτών ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια Ευρώ, 

επομένως έγινε μια υπερδέσμευση κατά 33% του ποσού των 9 εκατομμυρίων 

Ευρώ, που διέθετε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

Απ’ ό,τι βλέπουμε στον πίνακα, απ’ τα 46 Επενδυτικά Σχέδια, τα 25 

αφορούν την Αγροδιατροφή, τα 16 αφορούν την Υγεία και τη Βιοτεχνολογία, 

τα 5 αφορούν τις Τ.Π.Ε. και δεν υπήρχε κανένα Σχέδιο στον τομέα της 

Βιομηχανίας της Εμπειρίας. 

Στους δύο χάρτες αποτυπώνεται η χωροταξική κατανομή των 60 

επιχειρήσεων που εμπλέκονται στα Επενδυτικά Σχέδια και του αριθμού των 

συμμετοχών από τους 13 Οργανισμούς Έρευνας. Επίσης βλέπουμε τη 

δημόσια δαπάνη, η οποία αντιστοιχεί τόσο στις Επιχειρήσεις, όσο και στους 

Οργανισμούς Έρευνας, που ανέρχεται σε 60% και 40% αντιστοίχως.  

Η δεύτερη δράση, που υλοποιείται, αφορά την ενίσχυση της ζήτησης 

υπηρεσιών πληροφορικής από τις επιχειρήσεις, είχε δημοσιευτεί η 

Πρόσκληση 58, που ήταν το «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν», με σκοπό να 

επιχορηγήσει τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου για την ανάπτυξη 

ιστοσελίδων, εφαρμογών σε tabletsκαι κινητά, καθώς να βοηθήσει και όλες τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παραδοσιακούς κλάδους της 

Οικονομίας, με τη χρήση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας, 

με στόχο να διαφοροποιήσουνε την οργάνωση της επιχείρησής τους και να 

την εκσυγχρονίσουνε. Εντός του 2019 θα δημοσιευθεί και η Προκήρυξη για 

την ανάπτυξη των ψηφιακών προϊόντων και των υπηρεσιών.  

Αναφορικά με το «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» έχει ήδη ολοκληρωθεί η 

αξιολόγηση, έχει εκδοθεί ο κατάλογος των δυνητικών δικαιούχων και άμεσα 

θα εκδοθεί και η ένταξη των Επενδυτικών Σχεδίων. Από τις 170 προτάσεις 
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που υποβλήθηκαν, αξιολογήθηκαν θετικά οι 123 με τη διατιθέμενη δημόσια 

δαπάνη να έρχεται στο 1,2 εκατομμύρια και, δεδομένου ότι δεν εξαντλήθηκε ο 

προϋπολογισμός, θα υπάρξει και δεύτερος κύκλος υποβολής προτάσεων 

εντός του 2019. 

Στη διαφάνεια ακόμα μπορούμε να δούμε την κατανομή των Σχεδίων 

ανά τομέα Στρατηγικής, καθώς και τη χωροταξική κατανομή των επιχειρήσεων 

που συμμετέχουν. 

Η επόμενη Πρόσκληση, που δημοσιεύτηκε, αφορούσε τη δημιουργία 

υποστηρικτικού μηχανισμού για την προώθηση της Καινοτομίας στην τοπική 

επιχειρηματικότητα. Σκοπός της Πρόσκλησης ήτανε η λειτουργία 

θερμοκοιτίδων, μέσω συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας. Δυστυχώς για 

την Πρόσκληση αυτή δεν υπήρχε ενδιαφέρον και δεν κατατέθηκε καμία 

πρόταση. 

Παρ’ όλο όμως που δεν έχει δημιουργηθεί ο μηχανισμός υποστήριξης 

των επιχειρήσεων, εντός του 2019 θα δημοσιευθεί η Προκήρυξη για τη 

χρηματοδότηση επιχειρήσεων «startup», για να μπορέσουνε να προσφέρουνε 

καινοτόμες για την Περιφέρεια υπηρεσίες και παραγωγικές δραστηριότητες. 

Η επόμενη Πρόσκληση, που δημοσιεύτηκε, ήταν η Πρόσκληση 60, η 

οποία αφορούσε την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη 

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η υποβολή των 

προτάσεων κι έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση από την αρμόδια Υπηρεσία. Εντός 

του Δεκεμβρίου θα δημοσιευθεί και η Πρόσκληση, η οποία αφορά την 

Οργανωτική Καινοτομία και την Εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. 

Όσον αφορά με την Πρόσκληση, που αφορά την ενίσχυση 

υφισταμένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων 

προϊόντων και υπηρεσιών, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον, καθότι η διατιθέμενη 

δημόσια δαπάνη της Πρόσκλησης ανερχόταν σε 4,6 εκατομμύρια Ευρώ, 

υποβλήθηκαν 55 προτάσεις, με ύψος 13 εκατομμύρια Ευρώ και υπερκάλυψη 

του προϋπολογισμού κατά 282%. 

Στη διαφάνεια αποτυπώνεται ακόμα η κατανομή των Σχεδίων ανά 

τομέα στρατηγικής και η χωροταξική κατανομή των επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν. Αξίζει να επισημάνουμε ότι τα 55 Επενδυτικά Σχέδια, τα οποία 

κατατέθηκαν, προτείνουν τη δημιουργία 200 νέων θέσεων εργασίας. 
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Εντός του Δεκεμβρίου θα δημοσιευθεί και η Πρόσκληση, θα αφορά την 

οργανωτική καινοτομία και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, θα αφορά 

υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους 

τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης, σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό 

Κανονισμό κι ο επιλέξιμος προϋπολογισμός της Πρόσκλησης θα είναι από 

20.000 Ευρώ ως 100.000 Ευρώ. Το ποσό ενίσχυσης θα είναι 50% και θα 

αφορά επιλέξιμες δαπάνες, όπως είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα 

λογισμικά κι οι υπηρεσίες λογισμικού, συμμετοχή σε Εκθέσεις, Μελέτη 

αναδιάρθρωσης και εξωστρέφειας της επιχείρησης. 

Η επόμενη Πρόσκληση, που θα δημοσιευτεί κι έχει αποσταλεί για 

υπογραφή, θα αφορά την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για 

επενδύσεις τεχνολογικού εξοπλισμού και εξοικονόμηση ενέργειας. 

Επιπρόσθετα, μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, θα δοθεί στις 

επιχειρήσεις η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούνε στο μέλλον και να έχουνε 

δυνατότητα δανείων και εγγυήσεων. Τον Ιούνιο του 2018 εκδόθηκε η 

Πρόσκληση προς τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και πλέον έχει ολοκληρωθεί 

η διαδικασία επιλογής τους και αναμένεται η οριστική έγκριση από την 

Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου.  

Η Πρόσκληση που θα αφορά την ενίσχυση των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων για τις επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού θα είναι μια 

Πρόσκληση, η οποία θα αφορά τις υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στους τομείς της «Έξυπνης Εξειδίκευσης», είναι 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Ήσσονος Σημασίας κι ο επιλέξιμος 

προϋπολογισμός κάθε Επενδυτικού Σχεδίου κυμαίνεται από 80.000 Ευρώ 

έως 330.000 Ευρώ.Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 60% και θα αφορά δαπάνες, 

όπως είναι: μεταφορικά μέσα, μηχανήματα και εξοπλισμός, κτιριακές 

εργασίες, λογισμικά και δαπάνες παρακολούθησης και διαχείρισης του 

Επενδυτικού Σχεδίου.  

Παράλληλα με την ενίσχυση των επιχειρήσεων, θα βοηθηθούν 

περισσότερο με το να τους δοθεί η δυνατότητα να προσλάβουνε ανέργους με 

υψηλά τυπικά προσόντα, να αναπτύξουνε δεξιότητες οι επιχειρηματίες και 

δεξιότητες οι εργαζόμενοι, παρακολουθώντας κάποιες δράσεις κατάρτισης και 

επιμόρφωσης, να τους δίνει τη δυνατότητα παροχής συμβουλευτικών 



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

υπηρεσιών, για να μπορέσουνε να διαμορφώσουνε τα επιχειρηματικά τους 

πλάνα. Οι σχετικές Προσκλήσεις αναμένονται το 2019, μέσω του ΕΦΑΠΑΕ.  

Τέλος ολοκληρώνοντας το πλέγμα των δράσεων, που θα 

χρηματοδοτηθούν απ’ το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και εξυπηρετώντας τη 

Στρατηγική της «Έξυπνης Εξειδίκευσης», θα υποστηριχθεί η συνεργασία και η 

δικτύωση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, με στόχο να δοθούνε 

ποιοτικότερα προϊόντα και υπηρεσίες, και θα υπάρχει ακόμα μία Πρόσκληση, 

η οποία θα αφορά τη λειτουργία των δικτύων επιχειρήσεων, τα λεγόμενα 

“cluster”. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

 
ΠΑΡΑΡΟΥΝΑ: Καλημέρα σας κι από μένα, λέγομαι Ζωή Παπαρούνα, μιλώ 

για το Τμήμα της Τεκμηρίωσης, το οποίο είναι το Τμήμα που αξιολογεί τις 

προτάσεις του Άξονα 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Ξεκινήσαμε τις ενέργειες για να οριστούμε ενδιάμεσος φορέας το 2016 

και η απόφαση εκδόθηκε το 2017. Από τότε ολοκληρώσαμε την αξιολόγηση 

δύο προτάσεων… δύο Προσκλήσεων, της Πρόσκλησης 4 για την «Έρευνα – 

Καινοτομία» και της Πρόσκλησης 58 για το «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν». 

Για την αξιολόγηση συστάθηκε εσωτερικό μητρώο από την Περιφέρεια 

Ηπείρου, με δεδομένο το ότι η Περιφέρεια είχε στελέχη όλων των 

επιστημονικών κατευθύνσεων, γιατρούς, κτηνιάτρους, γεωπόνους, 

μηχανικούς, μηχανικούς πληροφορικής, και επομένως μπορούσε… 

οικονομολόγους και μπορούσε να υποστηρίξει αυτό το εγχείρημα.  

Η ολοκλήρωση της Πρόσκλησης 44 για την Καινοτομία έγινε τον Ιούλιο 

του ’18 και τώρα βρισκόμαστε στη φάση της υλοποίησης. Τα έργα είναι 46 και 

η κατανομή τους στις Περιφερειακές Ενότητες είναι κατά κύριο λόγο στα 

Γιάννενα 80%, 12% στην Άρτα, 6,5% στην Πρέβεζα και 1,5% στη Θεσπρωτία. 

 Οι τομείς που αφορά η έρευνα σε αυτό το Πρόγραμμα στην Πρέβεζα 

και στην Άρτα είναι κυρίως αγροδιατροφή, έρευνα στην κρεατοπαραγωγή και 

στα γαλακτοκομικά προϊόντα, και επιπλέον στην Άρτα και στα εσπεριδοειδή. 

Στα Γιάννενα οι τομείς της έρευνας είναι πρώτα θέματα Υγείας, δεύτερη 

έρχεται η αγροδιατροφή, με έμφαση επίσης στα γαλακτοκομικά προϊόντα και 

στην κρεατοπαραγωγή και κατά τρίτο λόγο στην οινοποιία – αμπελουργία.  
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Για τα θέματα της Υγείας οι ερευνητικοί φορείς είναι απ’ όλη την 

Ελλάδα, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, το 

Θεσσαλικό Πανεπιστήμιο, την Κρήτη, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τα θέματα 

που ερευνούν έχουν να κάνουν με τις μεγάλες ασθένειες της εποχής, όπως 

είναι η άνοια, σκλήρυνση κατά πλάκας, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 

και πολλές άλλες σοβαρές ασθένειες.  

Στη Θεσπρωτία, για την οποία δε μιλήσαμε, η έρευνα γίνεται στους 

τομείς της ιχθυοκαλλιέργειας κυρίως. 

Και ένα ακόμη συμπέρασμα που βγαίνει απ’ αυτή την Πρόσκληση 

θετικό είναι το ότι υπάρχει μια μεγάλη αύξηση της απασχόλησης μ’ ένα 

ποσοστό της δαπάνης κοντά στο 60% να αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων 

και την παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή των ερευνών. 

Στην Πρόσκληση 58 έχει βγει ο πρώτος πίνακας δυνητικών δικαιούχων, 

βρισκόμαστε στη φάση της εξέτασης των ενστάσεων και ελπίζουμε ότι αρχές 

Δεκεμβρίου θα έχουμε τον τελικό πίνακα, τα αποτελέσματα θα βγουν αμέσως 

μετά και η διάρκεια υλοποίησης του έργου αυτού είναι μόνο 3 μήνες. 

Ευχαριστώ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ευχαριστούμε την κυρία Παπαρούνα. 

Το έχομε τη 2η Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και 

την Ετήσια Έκθεσης Υλοποίησης του 2017. Ο κύριος Νίκος Μπαλτογιάννης 

έχει το λόγο, είναι ο Προϊστάμενος της Μονάδας Α΄ Προγραμματισμού και 

Αξιολόγησης. 

 
ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. 

Θα σας παρουσιάσω εν τάχει τα βασικά στοιχεία της 2ης Αναθεώρησης 

και τη διαδικασία σχετικά με την έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του 2017. 

Σε συνέχεια εγγράφων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού συντάχθηκε 

κείμενο με την πρόταση Τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 – 2020». Το κείμενο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του ’18 και 

μετά την έγκρισή του απ’ την Επιτροπή Παρακολούθησης υποβλήθηκε στις 12 

Ιουλίου. Το τελικό κείμενο, μετά τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, επανυποβλήθηκε στις 8 Οκτωβρίου και αναμένουμε την έγκρισή 

του. 



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

Η πρόταση της 2ης Τροποποίησης στηρίχτηκε στα συμπεράσματα και 

στις προτάσεις της 1ης Αξιολόγησης Εφαρμογής, που υλοποιήθηκε από 

ανεξάρτητο αξιολογητή και θα σας παρουσιαστεί στη συνέχεια. Στο πλαίσιο 

αυτό προτείνεται η διαγραφή δύο επενδυτικών προτεραιοτήτων, τριών 

Δράσεων και η προσθήκη μίας νέας Δράσης, η Τροποποίηση στοιχείων του 

Πλαισίου Επίδοσης και κυρίως προσαρμογές δεικτών, ενώ δεν προτείνεται η 

μεταφορά πόρων μεταξύ Αξόνων και Θεματικών Στόχων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος. 

Τρεις είναι οι βασικότερες αλλαγές που προτείνονται. Η πρώτη αφορά 

την προσθήκη δράσης για τη συμμετοχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

με 7,3 εκατομμύρια Ευρώ στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας 2, με στόχο την 

κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων σε δάνεια, καθώς τα επιτόκια δανεισμού 

που αντιμετωπίζουν οι μεσαίες και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις είναι 

περίπου 3 φορές πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, ενώ για τις μικρές και 

πολύ μικρές το κόστος του χρήματος αυξάνεται ακόμα περισσότερο. 

Η δεύτερη αλλαγή αφορά τη διαγραφή της Δράσης «Εκπόνηση 

Πολεοδομικών – Χωροταξικών Μελετών», δημόσιας δαπάνης 1,5 

εκατομμυρίου Ευρώ, καθώς η αλλαγή του σχετικού θεσμικού πλαισίου και το 

γεγονός ότι οι διαδικασίες έναρξης, εκπόνησης και ολοκλήρωσης των μελετών 

είναι αρκετά χρονοβόρες, καθιστούν εξαιρετικά αμφίβολη την υλοποίηση 

ολοκληρωμένων Πράξεων εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Οι 

διαθέσιμοι πόροι μεταφέρονται στη Δράση «Επενδύσεις στη διαχείριση 

λυμάτων» για την ολοκλήρωση υποδομών διαχείρισης λυμάτων που αφορούν 

οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας.  

Η τρίτη σημαντική τροποποίηση αφορά τη διαγραφή των Δράσεων 

«Αναβάθμιση υφιστάμενου οδικού δικτύου διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών 

της Περιφέρειας», δημόσιας δαπάνης 10 εκατομμυρίων Ευρώ και 

«Εγκατάσταση ευφυών μέτρησης ενέργειας», δημόσιας δαπάνης 6,5 

εκατομμυρίων Ευρώ, με αντίστοιχη αύξηση της δημόσιας δαπάνης της 

Δράσης «Έργα υποστήριξης διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών –Υποδομές».  

Η μη υλοποίηση της πρώτης Δράσης βασίζεται κατ’ αρχήν στην 

έλλειψη ωριμότητας της Πράξης «Βελτίωση τμήματος της εθνικής οδού 

Καλπακίου – Κακαβιάς», που αποτελεί τμήμα του οδικού άξονα Ιωάννινα – 

Κακαβιά, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ολοκλήρωση της παρέμβαση 
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εντός της προγραμματικής περιόδους και, αφετέρου, στο γεγονός ότι, λόγω 

την περιορισμένων πόρων της επενδυτικής, δύναται να υλοποιηθεί μόνο ένα 

μικρό μέρος του Άξονα αυτού, καθιστώντας αμφίβολο το αποτέλεσμα της 

παρέμβασης. 

Η μη υλοποίηση και της δεύτερης Δράσης βασίζεται επίσης στο 

γεγονός ότι, λόγω των περιορισμένων πόρων της επενδυτικής, τα 

αποτελέσματα θα αφορούσαν μόνο ένα μικρό μέρος του πληθυσμού της 

Περιφέρειας, καθιστώντας επίσης αμφίβολο το αποτέλεσμα της παρέμβασης. 

Οι τροποποιήσεις του Πλαισίου Επίδοσης αφορούν στον Άξονα 1 την 

προσθήκη του δείκτη «Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με 

Ερευνητικά Ινστιτούτα», για να τηρηθεί ο όρος της ποσοτικοποίησης κατ’ 

ελάχιστον το 50% της δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Επιπρόσθετα συσχέτιση 

του δείκτη αυτού, με στοχοθετούμενο για το 2018 βασικό στάδιο υλοποίησης 

το «Αποφάσεις χρηματοδότησης κρατικών ενισχύσεων Έρευνας και 

Καινοτομίας». 

Στον Άξονα 4 την προσθήκη βασικού σταδίου υλοποίησης το 

«Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση πράξεων κοινωνικών 

υποδομών», με τιμή στόχο για το 2018, λόγω της καθυστέρησης που 

προέκυψε από την ψήφιση του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». Επίσης επαναπροσδιορίζονται οι τιμές 

στόχου, λόγω εσφαλμένων παραδοχών στη μεθοδολογία υπολογισμού τους 

κατά τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος των δεικτών «Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχειρήσεις», «Πρόσθετος πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων», «Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών», «Δυναμικότητα 

ενισχυόμενων υποδομών Παιδικής Μέριμνας και Εκπαίδευσης» και «Αριθμός 

υποστηριζόμενων δομών» σε όλους τους Άξονες του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος. 

Τέλος επανυπολογίζεται η τιμή του οικονομική δείκτη σε όλους τους 

Άξονες, καθώς η τιμή του δείκτη Φ100, όπως ονομάζεται, κατά τη σύνταξη του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος συσχετίστηκε με τον κανόνα «ν+3» και 

βασίστηκε σε λάθος εκτιμήσεις και λανθασμένη κατανόηση της μεθοδολογίας 

υπολογισμού αυτού, με αποτέλεσμα να τεθούν πολύ υψηλοί στόχοι για το 

2018. 
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Στο πλαίσιο της Τροποποίησης προτείνεται απ’ τη συσχέτιση του Φ100 

με το «ν+3» να αφαιρεθεί η αναλογούσα προκαταβολή από τις δεσμεύσεις 

των δύο πρώτων ετών, προκειμένου να προκύψει εφικτή και ορθολογική τιμή 

για το 2018. Επίσης προτείνεται η μείωση του οικονομικού δείκτη του Άξονα 

1, που αφορά Κρατικές Ενισχύσεις, και ανάλογη αύξηση των υπολοίπων 

Αξόνων, καθώς έγινε εσφαλμένη παραδοχή ότι δε θα υπάρξουν προβλήματα 

και καθυστερήσεις από τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος Κρατικών 

Ενισχύσεων. Παρ’ όλα αυτά, και παρότι η Διαχειριστική Αρχή προχώρησε σε 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες και για λόγους πέραν των δυνατοτήτων 

παρέμβασης και ελέγχου της, υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση 

Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων απ’ την απαίτηση χρήση του ΠΣΚΕ. 

Ως εκ τούτου προτείνεται η μείωση του οικονομικού δείκτη σε όλους 

τους Άξονες και συνολικά ο στόχος του ’18 τίθεται πλέον από 89,6 

εκατομμύρια Ευρώ σε 55,3 εκατομμύρια Ευρώ. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση, σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια 

Έκθεσης Υλοποίησης για το 2017 υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

μέσω της SFC, στις 30-5ου του ’18 σε συνέχεια της έγκρισής της απ’ την 

Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε 

παρατηρήσεις και ζήτησε διευκρινίσεις αναφορικά με την ενεργοποίηση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, το Πλαίσιο Επίδοσης και την αιτιολόγηση 

τιμών συγκεκριμένων δεικτών.  

Στις παρατηρήσεις αυτές απάντησε η Ε.Υ.Δ. κι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

επανήλθε ξανά πριν από λίγες ημέρες με σχετικό έγγραφο. Η νέα 

παρατήρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απευθύνεται σε 15 Επιχειρησιακά 

Προγράμματα και αφορά τη λανθασμένη μεθοδολογία υπολογισμού 

συγκεκριμένων δεικτών, όπως καθορίστηκε απ’ την Εθνική Αρχή 

Συντονισμού. Για το λόγο αυτό η Εθνική Αρχή απέστειλε οδηγίες, ώστε να 

προχωρήσουμε στις απαραίτητες διορθώσεις και διευκρινίσεις. 

Ευχαριστώ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ευχαριστούμε τον κύριο Μπαλτογιάννη. 

Τώρα έχουμε Εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και 

Επικαιροποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης, και 1η Αξιολόγησης Εφαρμογής. 

Το λόγο έχει αρχικά η κυρία Τσιτουρίδου Σοφία, στέλεχος της Μονάδας Α΄ του 
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Προγραμματισμού και της Αξιολόγησης και μετά ο κύριος Παπαδόπουλος 

Νικόλαος, εξωτερικός αξιολογητής του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

 
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ: Καλημέρα. 

Στην παρούσα Επιτροπή Παρακολούθησης ζητείται να εγκριθεί η 

εξειδίκευση τριών νέων Δράσεων, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των 

σχετικών Πράξεων, οι οποίες είναι: «Οι ομάδες βελτίωσης συνθηκών 

διαβίωσης για Ρομά», που αφορούν τη δημιουργία εγκαταστάσεων δομών 

ατομικής υγιεινής, με την ταυτόχρονη υποστήριξής του από κατάλληλη 

παροχή υπηρεσιών με τη λειτουργία δομής εντός της περιοχής που διαμένει ο 

πληθυσμός Ρομά. Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 422.000 Ευρώ. Το 

ποσό είναι αυξημένο σε σχέση με το ποσό που εμφανίζεται στο φάκελο που 

βρίσκεται μπροστά σας, διότι λίγες μέρες πριν προστέθηκε η δημιουργία μιας 

επιπλέον ομάδας στην Περιφέρεια από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

οι οποίες υποδεικνύουν και τις περιοχές εγκατάστασης των ομάδων. 

Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, που αφορά την υποστήριξη της 

λειτουργίας της, με προϋπολογισμό 1,4 εκατομμύρια Ευρώ. Η εν λόγω Στέγη, 

η κατασκευή της οποίας έχει χρηματοδοτηθεί απ’ το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 – 2020», έχει δυναμικότητα 28 άτομα με κάθε 

μορφής αναπηρίες και σκοπός της είναι η πρόληψη της ιδρυματοποίησής 

τους.  

Και τέλος η παροχή Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από 

τις Τοπικές Ομάδες Υγείας, η οποία αφορά τη συνέχιση της υποστήριξης της 

λειτουργίας των ΤΟΜΥ, όπως είναι γνωστές, οι οποίες παρέχουν καθολική, 

προσβάσιμη και ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας υψηλής ποιότητας σε 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και στο γενικό πληθυσμό. Συνολικά προβλέπεται 

η λειτουργία 11 ΤΟΜΥ στην Περιφέρεια Ηπείρου, με προϋπολογισμό 5,6 

εκατομμύρια Ευρώ από το ΠΕΠ και 6 εκατομμύρια Ευρώ επιπλέον από 

εθνικούς πόρους. 

Επιπλέον κρίθηκε σκόπιμη η επικαιροποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος, με σκοπό τη χρονική προσαρμογή των 

εκτιμώμενων ημερομηνιών εκπόνησης και ολοκλήρωσης των αξιολογήσεων, 

που αρχικά είχαν προγραμματιστεί και επρόκειτο να διεξαχθούν. Αυτό 
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απαιτείται λόγω των ελλείψεων, που παρουσιάζονται σήμερα στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σε ολοκληρωμένες Πράξεις, αλλά και λόγω των 

καθυστερήσεων στην εφαρμογή των επιμέρους Στρατηγικών. Έτσι λοιπόν 

συνολικά για τις αξιολογήσεις που πρόκειται να διεξαχθούν έχει μεταφερθεί η 

ημερομηνία ολοκλήρωσής τους μέχρι και ένα έτος μετά την αρχική εκτίμηση.  

Αναλυτικότερα όπως φαίνεται στον πίνακα οι αξιολογήσεις που 

αφορούν τις στρατηγικές της RISκαι της ΟΧΕ, καθώς και τις Δομές 

Αντιμετώπισης της φτώχειας, αναμένεται ότι θα ολοκληρωθούν πλέον τον 

Φεβρουάριο του 2020. Η τελική αξιολόγηση εφαρμογής του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος τον Μάρτιο του 2020, οι θεματικές αξιολογήσεις επιπτώσεων 

και αποτελεσμάτων των Δράσεων της RIS, του Περιβάλλοντος και της 

Ενέργειας, της ΟΧΕ και της Κοινωνικής Οικονομίας εκτιμάται ότι θα 

ολοκληρωθούν τον Ιούνιο του 2020 και τελική αξιολόγηση των δράσεων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος θα ολοκληρωθεί, όπως αρχικά προβλεπόταν, 

τον Οκτώβριο του 2022. 

Ευχαριστώ πολύ. 

 
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ:Ο κύριος Παπαδόπουλος Νικόλαος, εξωτερικής αξιολογητής 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 – 2020». 

 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Καλημέρα σε όλους. 

Η 1η Αξιολόγηση Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 – 2020» περιλαμβάνεται στο Πλάνο Αξιολόγησης, που 

αναφέρθηκε νωρίτερα. Εξετάζει την πορεία υλοποίησης και την 

αποτελεσματικότητα κι αποδοτικότητα του Προγράμματος, το πλαίσιο 

επίδοσης, την επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της 

Στρατηγικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος και επίσης την Αναθεώρηση 

του Προγράμματος. 

Επιπλέον σήμερα θα σας παρουσιάσουμε και την Αξιολόγηση της 

Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, καθώς και την αξιολόγηση του συστήματος 

διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

Ο στόχος για αποτελεσματικότερη υλοποίηση και ολοκλήρωση του 

Προγράμματος, αλλά και ο προσδιορισμός κατάλληλων Στρατηγικών για 

εξομάλυνση των δυσκολιών και επίτευξη των στοχεύσεων στα πλαίσια του 
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Προγράμματος, υποβοηθάται από την ενδιάμεση αξιολόγηση, μέσω της 

αποτίμησης της προόδου υλοποίησης, της παροχής στοιχείων και αναλύσεων 

που προκύπτουν από τα αποτελέσματα του Προγράμματος, αλλά και από την 

επανεξέταση του ποσοτικού προσδιορισμού του στόχου. 

Αναφορικά με την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας του Προγράμματος, με στοιχεία τα οποία 

χρησιμοποιήσαμε έως 30-4ου του 2018, έχουμε να πούμε ότι επί του 

συνολικού Προϋπολογισμού του Προγράμματος η ενεργοποίησή του 

ανέρχεται σε ποσοστό 59%, που θεωρείται ικανοποιητικό έως υψηλό για το 

χρονικό σημείο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Όσον αφορά 

τις νομικές δεσμεύσεις ο βαθμός συμβασιοποίησης θεωρείται μέτριος. 

Τέλος όσον αφορά τις πληρωμές, τις δαπάνες, οι οποίες ανέρχονται σε 

ποσοστό 14%, το ποσοστό αυτό είναι χαμηλό, αλλά από την άλλη 

παραδοσιακά συμβαίνει στα πολυετή Προγράμματα με πολύπλοκες 

διαδικασίες και πολλά επίπεδα εμπλεκομένων φορέων. 

Στο διάγραμμα μπορείτε να δείτε τους Άξονες Προτεραιότητας 

αναφορικά με την ενεργοποίηση, συμβασιοποίηση, απορρόφηση και 

Προσκλήσεις. Είναι φανερό ότι ο Άξονας Προτεραιότητας 4, μαζί με τον Άξονα 

Προτεραιότητας 2 έχουνε την καλύτερη ενεργοποίηση, συμβασιοποίηση και 

απορρόφηση μέχρι σήμερα, αντιθέτως ο Άξονας Προτεραιότητας 1 υστερεί σε 

όλα τα επίπεδα. 

Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε ότι τα ευρήματα ανά Άξονα 

Προτεραιότητας είναι: 

Στον 1ο Άξονα, στην Ενίσχυση της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας 

με ανάπτυξη της Καινοτομίας και των Τ.Π.Ε., η ενεργοποίηση… το 

Πρόγραμμα έχει επηρεαστεί, όπως αναφέρθηκε από πάρα πολλούς ομιλητές 

στη σημερινή Συνεδρίαση, έχει επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες, όπως 

το πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο των Κρατικών Ενισχύσεων, η καθυστέρηση 

ορισμού των ενδιάμεσων φορέων, η μη ύπαρξη πρότυπων Προσκλήσεων και 

η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος. Αναμένουμε βεβαίως μέσα στο 

δεύτερο εξάμηνο του 2018 επιτάχυνση της ενεργοποίησης και τόνωση του 

ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων για την υποβολή αιτήσεων, που απ’ ό,τι 

παρουσιάστηκε είναι έντονο. 



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

Στον 2ο Άξονα Προτεραιότητας, στην Προστασία του Περιβάλλοντος και 

Αειφόρο Ανάπτυξη, η υλοποίηση του Άξονα αυτού είναι ομαλή και εκτιμούμε 

ότι θα υπάρχει επιτάχυνση, καθώς έχουν αντιμετωπιστεί αρκετοί λόγοι οι 

οποίο δέσμευαν την εφαρμογή του. 

Για τον Άξονα Προτεραιότητας 3, την Ενίσχυση Υποδομών και 

Μεταφορών, μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο, ότι φτάσαμε σε σημείο 

σ’ αυτή την προγραμματική περίοδο στις Μεταφορές και στις Υποδομές να 

μην έχουμε δαπάνες μέχρι σήμερα, δηλαδή μέχρι 30-4ου που είναι τα στοιχεία 

της Έκθεσης Αξιολόγησης. Βεβαίως η αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού 

και η τροποποίηση των Δράσεων, που γίνονται, πιστεύουμε ότι θα ενισχύσει 

την ενεργοποίησή του. 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, είναι ο 

Άξονας που προχωράει καλύτερα απ’ όλους, έχει υψηλές εντάξεις έργων και 

υψηλό βαθμό συμβασιοποίησης και απορρόφησης.  

Τέλος ο Άξονας Προτεραιότητας 5, το ΕΚΤ, η Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, η Κοινωνική Ένταξη και η Καταπολέμηση Διακρίσεων, και αυτός 

υλοποιείται ομαλά και εκτιμούμε ότι οι δείκτες που έχουν ενεργοποιηθεί θα 

επιτευχθούν πλήρως. 

Περνάμε στο Πλαίσιο Επίδοσης του Επιχειρησιακού «Ηπείρου 2014 – 

2020», το οποίο, όπως γνωρίζετε, συσχετίζεται και με το αποθεματικό 

επίδοσης, το οποίο είναι σημαντικό για την Περιφέρεια. Εδώ βλέπουμε ότι, 

λόγω διάφορων καθυστερήσεων, από την αρχή της περιόδου, οι 

περισσότερες βέβαια καθυστερήσεις έχουν αρθεί σήμερα, η εικόνα που 

διαμορφώνεται όσον αφορά το Πλαίσιο Επίδοσης δεν αντιστοιχεί, κατά τη 

γνώμη μας, σε πλήρη επίτευξη των οροσήμων για το 2018. Πιθανότατα θα 

υπάρχει αστοχία στους οικονομικούς δείκτες του Άξονα Προτεραιότητας 1 και 

Άξονα Προτεραιότητας 3. 

Τώρα όσον αφορά την εκτίμηση των στόχων για το 2023 

πιθανολογούμε ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι, βεβαίως εφόσον υλοποιηθούν 

και οι προβλέψεις για την υλοποίηση του Προγράμματος.  

Οι τροποποιήσεις, που προτάθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Αναθεώρησης, 

στοχεύουν σ’ αυτή την κατεύθυνση, με διόρθωση εκτιμήσεων που βασίστηκαν 

στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και την απόπειρα βέλτιστης 

κατανομής των πόρων. 
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Όσον αφορά την επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης στο 

πλαίσιο της Στρατηγικής, βλέπουμε εδώ το δενδρόγραμμα της λογικής της 

παρέμβασης, εδώ μπορούμε να πούμε ότι η στρατηγική ακόμη και σήμερα 

χαρακτηρίζεται από ικανοποιητική λογική και προγραμματική συνέχεια, οι 

στρατηγικοί στόχοι, έτσι όπως έχουν τεθεί, απορρέουν ομαλά και εντάσσονται 

πλήρως στη λογική της παρέμβασης, οι ειδικοί στόχοι είναι συμβατοί με τους 

στρατηγικούς στόχους και οι προβλεπόμενες κατηγορίες πράξεων, όπως 

κατηγοριοποιούνται σε επενδυτικές προτεραιότητες, είναι συμβατικές με τους 

ειδικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Εντοπίζουμε ικανοποιητική συνάφεια του Επιχειρησιακού της 

Περιφέρειας με τα προβλήματα και τις ανάγκες, όπως διαμορφώνονται 

σήμερα απ’ την τρέχουσα κοινωνικοοικονομική κατάσταση και επικυρώνεται η 

συνεισφορά του Προγράμματος στην αντιμετώπισή τους. Επίσης 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 του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Η επιλογή των δεικτών εκροής και αποτελέσματος του Προγράμματος 

κρίνεται ικανοποιητική και προβλέπουμε ότι θα υπάρξει η επίτευξη των 

δεικτών αποτελέσματος στο τέλος της προγραμματικής περιόδου, δηλαδή το 

2023. 

Αναθεώρηση 

Η αναθεώρηση του Προγράμματος, οι σημαντικές κοινωνικοοικονομικές 

αλλαγές που έχουν συμβεί στο περιβάλλον της Περιφέρειας του 

Προγράμματος, οι σημαντικές αλλαγές στις εθνικές και περιφερειακές 

προτεραιότητες, οι διαπιστώσεις στις δυσκολίες εφαρμογής του 

Προγράμματος και η σημαντική απόκλιση απ’ τους στόχους που έχουν τεθεί, 

δημιουργούν τις ανάγκες για αναθεώρηση. 

Μπορούμε να πούμε ότι απ’ την αναθεώρηση, η οποία ολοκληρώνεται, 

υπάρχουν ορισμένα γενικά οφέλη, τα οποία εντοπίζονται στην ενίσχυση της 

συμβολής του Προγράμματος στην αναπτυξιακή προσπάθεια και της 

Ηπείρου, αλλά και της χώρας γενικότερα, στον διαχειριστικό εξορθολογισμό 

του Προγράμματος με την ανακατανομή των πόρων, στην αναθεώρηση και 

τακτοποίηση του πλέγματος ποσοτικών δεικτών του Προγράμματος με την 
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προσθήκη νέων δεικτών, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, και στην 

ενίσχυση των δυνατοτήτων αποτελεσματικού σχεδιασμού. 

Υπάρχουν και ειδικότερα οφέλη απ’ την αναθεώρηση, τα οποία έχουν 

να κάνουν με την αύξηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εφόσον δραστηριοποιηθεί ο Άξονας 

Προτεραιότητας 1, την αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας, που 

δημιουργούνται από την υλοποίηση των Δράσεων, τη μείωση των εκπομπών 

του αερίου… των αερίων θερμοκηπίου, την αύξηση του πληθυσμού που 

καλύπτεται από βελτιωμένες Υπηρεσίες Υγείας και την προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης. 

Τώρα όσον αφορά την Πληροφόρηση και την Επικοινωνία του 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος στην Περιφέρεια 

προχωρήσαμε σε μία έρευνα, σε μία πρωτογενή έρευνα, προκειμένου να 

αντλήσουμε ποιοτικά δεδομένα, για να εκτιμήσουμε την επιτυχία της 

Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος. Η έρευνα αφορούσε 

δικαιούχους, αλλά και δυνητικούς δικαιούχους του Προγράμματος, καθώς και 

το ευρύτερο κοινό της Περιφέρειας.  

Τα τέσσερα βασικά ερωτήματα του ερωτηματολογίου αφορούσαν: 

πρώτον, την αναγνωρισιμότητα του ΕΣΠΑ, της πολιτικής του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, του ρόλου του Ταμείου και της Ένωσης, την επάρκεια 

ενημέρωσης σχετικά με το ΕΣΠΑ και τις Πράξεις, τις πηγές πληροφόρησης 

Πράξεων και Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και ποιο είναι το αντιλαμβανόμενο 

όφελος. 

Οι κύριες απαντήσεις που πήραμε είναι: όσον αφορά την 

αναγνωρισιμότητα ότι η πλειοψηφία του κοινού γνωρίζει τι είναι το ΕΣΠΑ, και 

οι δικαιούχοι και οι δυνητικοί δικαιούχοι γνωρίζουν το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου. Η πληροφόρηση δε του κοινού και των 

δικαιούχων θεωρείται ικανοποιητική.  

Όσον αφορά τις πηγές πληροφόρησης η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, 

τα έντυπα και το διαδίκτυο είναι τα μέσα, τα οποία συμβάλλουν σημαντικά 

στην ενημέρωση του κοινού. Το επικρατέστερο δε μέσο ενημέρωσης είναι το 

διαδίκτυο. 

Όσον αφορά την επάρκεια ενημέρωσης σχετικά με το ΕΣΠΑ και τις 

Πράξεις του Προγράμματος, τα έργα που έγιναν στην Περιφέρεια μέσω του 
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ΕΣΠΑ και οι Προκηρύξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, η ενημέρωση 

εκτιμάται απ’ το κοινό μέτρια, η πληροφόρηση του κοινού για τις δυνατότητες 

που παρέχει το ΕΣΠΑ και για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα δε θεωρείται 

ικανοποιητική. 

Τέλος όσον αφορά το αντιλαμβανόμενο όφελος, η ενημέρωση των 

δικαιούχων – δυνητικών δικαιούχων κρίνεται ικανοποιητική και η ενημέρωση 

που λαμβάνει το κοινό για το ΕΣΠΑ, όπως την αξιολογεί το ίδιο, θεωρείται 

μέτρια. 

Από την έρευνα αυτήν και την αξιολόγηση των Δράσεων 

Πληροφόρησης και Επικοινωνίας μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα σετ 

δράσεων – βελτιώσεων, που μπορεί να γίνουνε, κι αυτό αφορά την αύξηση 

των Δράσεων που προάγουν την αύξηση της επισκεψιμότητας της 

ιστοσελίδας της Περιφέρειας της Ηπείρου, τη βελτίωση εξοικείωσης με τα 

συγχρηματοδοτούμενα έργα, τη βελτίωση πληροφόρησης σχετικά με τις 

δυνατότητες που παρέχει το ΕΣΠΑ για προσωπική ωφέλεια του κοινού, και 

επίσης βελτίωση της προβολής ενημερωτικών καμπανιών και την αύξηση της 

συμμετοχής σε εκδηλώσεις από το κοινό. 

Τελευταία όσον αφορά τη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης, από 

την έρευνα, που έγινε σε δυνητικούς δικαιούχους και δικαιούχους του 

Προγράμματος, προέκυψεότι η γνώση για το Πρόγραμμα από τους 

δικαιούχους, καθώς και η πρόσβαση στην πληροφορία θεωρείται 

ικανοποιητική, οι διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου είναι 

γνωστές στους συμμετέχοντες, η εξοικείωσή τους με τις διαδικασίες θεωρείται 

ικανοποιητική, όπως και η εφαρμογή των διαδικασιών και τα κριτήρια 

επιλογής. 

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων θεωρείται ότι επιδέχεται 

βελτιώσεις, κυρίως ως προς την ηλεκτρονική υποβολή και τη λειτουργικότητα 

του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. 

Τέλος η απόκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στις ανάγκες των 

συμμετεχόντων θεωρείται αποτελεσματική απ’ τους δικαιούχους και τους 

δυνητικούς δικαιούχους. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση μπορούμε να πούμε απ’ την πλευρά 

της Αξιολόγησης ότι το Πρόγραμμα παρουσίασε ικανοποιητική πορεία 

υλοποίησης σε όρους εκτέλεσης των έργων, αλλά και εφαρμογής της 
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Αναπτυξιακής Πολιτικής του Προγράμματος. Επηρεάστηκε τα πρώτα χρόνια 

από διάφορα θέματα, τα περισσότερα από τα οποία πλέον έχουν 

αντιμετωπιστεί, δίνει αποτελέσματα ήδη στα σημαντικά αναπτυξιακά 

προβλήματα που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια συνολικά, αλλά και οι 

παραγωγικοί φορείς, οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι, και τέλος παρουσίασε 

σημαντική πρόοδο, παρά τις προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Τώρα έχουμε ενημέρωση για την πορεία 

εφαρμογής της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του 

Προγράμματος. Η κυρία Τσικνιά Ανδρομάχη, στέλεχος της Μονάδας Α΄, έχει 

το λόγο, 

 
ΤΣΙΚΝΙΑ: Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι επικοινωνιακές δράσεις της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, με βάση τις Κανονιστικές Διατάξεις και τη 

Στρατηγική Επικοινωνίας. 

Στο τέλος Ιουλίου εκδόθηκε ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και Συμβουλίου «OMNIBUS», που τροποποιεί, εκτός των 

άλλων, και τον Κοινό Κανονισμό των Ταμείων στα άρθρα της Πληροφόρησης 

και Επικοινωνίας. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει την εφαρμογή της 

Στρατηγικής Επικοινωνίας, καθώς και τα μέτρα πληροφόρησης και προβολής, 

που λαμβάνονται για την ενημέρωση του κοινού και γνωμοδοτεί επί των 

σχεδιαζόμενων μέτρων για το επόμενο έτος. 

Με γνώμονα την προώθηση της πολιτικής συνοχής συμμετέχουμε σε 

ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και σχεδιάζουμε ενέργειες επικοινωνίας καθ’ όλον 

τον κύκλο ζωής των έργων. Σύμφωνα με την Επικοινωνιακή Στρατηγική 

δημιουργούμε υλικό προβολής για όλα τα έργα, ώστε με την ευρεία διάδοσή 

του να ενισχύεται το επικοινωνιακό αποτέλεσμα. Μέσα απ’ τη συνέργεια και τη 

συμπληρωματικότητα τα μέτρα αυτά στοχεύουν στην ευρύτερη δυνατή 

κάλυψη των Μέσων Ενημέρωσης και στη βελτίωση της αλληλεπίδρασης με 

τους πολίτες. 

Οι δράσεις του επόμενου έτους περιλαμβάνουν: 

Κατ’ αρχήν ενέργειες πληροφόρησης που αφορούν την ενημέρωση της 

ιστοσελίδας της Ειδικής Υπηρεσίες, καθώς και της ενιαίας διαδικτυακής πύλης 
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του ΕΣΠΑ, τη λειτουργία Γραφείου Πληροφόρησης μέσω τηλεφωνικής 

γραμμής και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια ενέργειες προβολής 

στα Μέσα Ενημέρωσης, που αφορούν τη μετάδοση τηλεοπτικών και 

ραδιοφωνικών μηνυμάτων, την καταχώρηση στον Τύπο, διαδικτυακούς 

τόπους και σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σχετικά με τις ευκαιρίες 

χρηματοδότησης και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων, που υλοποιήθηκαν 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και αφορούν τους 

δικαιούχους, τους δυνητικούς δικαιούχους, τους ενδιάμεσους φορείς, τους 

εμπλεκόμενους φορείς, τους ωφελούμενους των Δράσεων, τις ειδικές 

κοινωνικές ομάδες και το ευρύ κοινό. 

Επίσης θα υλοποιηθούν στοχευμένες προωθητικές ενέργειες, 

εκδηλώσεις, Συνέδρια, Newslettersκαι δημιουργία προωθητικού υλικού. Στο 

πλαίσιο των ενεργειών επικοινωνίας για την περαιτέρω προβολή 

δημιουργείται βάση δεδομένων οπτικοακουστικού υλικού, που περιλαμβάνει: 

Συλλογή έργων, όπου θα αποτυπώνεται η πορεία εξέλιξης των Πράξεων, 

δημιουργία videosμε συνεντεύξεις από ωφελούμενους, εμπλεκόμενους φορείς 

και το ευρύ κοινό, δημιουργία σύντομων ντοκιμαντέρ για τα Social Media με 

τους δικαιούχους, ώστε να απεικονίζεται συγκριτικά η πρόοδος στις περιοχές 

και στους τομείς παρέμβασης, επιτυγχάνοντας την ευρεία διάδοση και κάλυψη 

των Μέσων Ενημέρωσης με διάφορες μορφές και μεθόδους επικοινωνίας. 

Με βασικό στόχοι της Επικοινωνιακής Στρατηγικής την ευρεία προβολή 

των Δράσεων και των υλοποιημένων έργων, συμμετέχουμε στις 

πρωτοβουλίες που διοργανώνει η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής 

και προωθούμε όλες τις ενέργειες που περιλαμβάνονται, διαγωνισμού 

φωτογραφίας, ιστολογίου, κουίζ. Η καμπάνια «EU delivers in the Regions» 

είναι μια νέα πρωτοβουλία σε εξέλιξη, με περίοδο υλοποίησης ως το 

Δεκέμβριο του 2019. Συμμετέχουμε με το έργο: «Αναπλάσεις και 

πεζοδρομήσεις στο κέντρο της πόλης Ιωαννίνων», το οποίο θα έχει τη δική 

του καμπάνια προβολής, διάρκειας ενός μήνα. 

Μέσα στο επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν ευρείες καμπάνιες 

σχετικά με τη μετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων, 

καταχώρηση σε Τύπο, διαδικτυακούς τόπους, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, 

και οι οποίες θα αφορούν την προβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ενώ στα Κοινωνικά Δίκτυα θα προβληθεί 
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οπτικοακουστικό υλικό Πράξεων, εκδηλώσεις Ειδικής Υπηρεσίας και 

συνεντεύξεις με ωφελούμενους και εμπλεκόμενους φορείς. 

Πραγματοποιήθηκαν τρεις Συναντήσεις Εργασίας της Ειδικής 

Υπηρεσίας με δυνητικούς δικαιούχους και δικαιούχους του Προγράμματος. 

Στις 14 Φεβρουαρίου 5 Φορείς με 15 στελέχη αυτών συμμετείχαν στη 

συνάντηση για την υλοποίηση δράσεων στις προστατευόμενες περιοχές 

«NATURA». Στις 15 Μαρτίου για την ενεργοποίηση δράσεων για την 

κοινωνική ένταξη των Ρομά, με 5 Φορείς και 12 στελέχη αυτών, και 5 

επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο σε έργα 

συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών στην Περιφέρεια. Συμμετείχαν η 

Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης κυρία Καλογιάννη, στελέχη της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και των Φορέων Υλοποίησης. 

«The road trip project», μια ευρωπαϊκή καμπάνια όπου 8 νέοι σε 

γκρουπ των δύο ατόμων ταξίδεψαν οδικώς στην Ευρώπη, ακολουθώντας 

κάθε ομάδα μία απ’ τις τέσσερις διαδρομές. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

επισκέφτηκαν συγχρηματοδοτούμενα έργα, βίωσαν την τοπική ατμόσφαιρα 

και εξερεύνησαν άγνωστα μέρη. Μοιράστηκαν φωτογραφία και videosστα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και δημιουργήθηκε ένα «RoadMovie» κι ένας on-

lineταξιδιωτικός οδηγός της «Άγνωστης Ευρώπης». Συμμετείχαμε και 

προτείναμε έργα, που αφορούσαν τη θεματική «Μεσόγειος – Πολιτισμός». 

Επιλέχθηκε ένα ιδιωτικό έργο, το περιβαλλοντικό πάρκο στο Μπουραζάνι και 

η Κόνιτσα ενσωματώθηκε στη μεσογειακή διαδρομή. 

Τον Μάιο προβλήθηκε η ενημερωτική καμπάνια στα τοπικά Μέσα 

Μαζικής Επικοινωνίας για τις Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος, 

Κέντρα Κοινότητας, Δομές Βασικών Αγαθών, Κέντρα Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης και Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας, που 

συγχρηματοδοτούνται απ’ το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αφορούσε τη 

μετάδοση spotσε 4 τηλεοπτικούς και 17 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 

δημοσιεύτηκε σε 25 εφημερίδες και σε 19 ιστοσελίδες. 

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και το Υπουργείο Υγείας 

συμμετείχαμε στην Πρωτοβουλία «Europeinmyregion», με στόχο την προβολή 

συγχρηματοδοτούμενων έργων στον τομέα της Υγείας, που υλοποιήθηκαν 

στην περιοχή μας. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στις 4 Περιφερειακές 

Ενότητες της Ηπείρου και αναλυτικότερα περιελάμβαναν:  
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Επίσκεψη στη νέα πτέρυγα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 

Ιωαννίνων και παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων στην Υγεία στον 

χώρο του πενταώροφου κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων.  

Παρουσίαση του κοινωνικού ρόλου του ΕΚΑΒ, με στόχο την 

ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση πολιτών σε παροχή πρώτων βοηθειών στο 

Γυμνάσιο Γραμμενίτσας Άρτας και στον παραλιακό πεζόδρομο Πρέβεζας. 

Εγκαίνια Τοπικών Μονάδων Υγείας στα Ιωάννινα. 

Στις 31 Μαΐου παρουσιάστηκαν οι Δράσεις Απεξάρτησης, που 

σχεδιάζεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την 

Υγεία στον χώρο του Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης Αλκοολικών και 

της χρήσης των χρηστών ναρκωτικών στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» 

Ιωαννίνων, και η Στρατηγική για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 

Τέλος πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Τμήματος Επειγόντων 

Περιστατικών του Νοσοκομείου Φιλιατών στην Ηγουμενίτσα. 

Επίσης, σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, 

Άρτας και Πρέβεζας παρουσιάστηκαν Δράσεις Επιχειρηματικότητας και 

Καινοτομίας, που χρηματοδοτούνται απ’ το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

Πραγματοποιήθηκαν απ’ τις 16 Μαΐου έως τις 6 Ιουνίου στην έναρξη των 

οποίων ο Περιφερειάρχης Ηπείρου αναφέρθηκε στην ενίσχυση των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην προώθηση της Καινοτομίας στην τοπική 

επιχειρηματικότητα. 

Το Σάββατο 3 Νοεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών 

πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια εκδήλωση της Πολιτιστικής Διαδρομής στα 

Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης συμμετείχε με 

την παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού, όπου προβλήθηκαν όλες οι 

δράσεις και οι υποδομές, που περιλαμβάνονται στην Ολοκληρωμένη Χωρική 

Επένδυση της Πολιτιστικής Διαδρομής και χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Με κεντρικό στοιχείο της Επικοινωνιακής Στρατηγικής όσον αφορά στα 

μηνύματα, την απλοποίηση της γλώσσας που χρησιμοποιείται, ώστε το 

περιεχόμενο ουσίας να είναι αντιληπτό απ’ τον μέσο πολίτη και τα επιμέρους 

κοινά στόχους, δημιουργήσαμε το προφίλ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Ήπειρος στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Facebookκαι YouTube για την 

ευρεία προβολή των δράσεων και έργων, έτσι για κάθε Πράξη παρουσιάζουμε 
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οπτικοακουστικό υλικό, προβάλλοντας ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα, μια 

ανάγκη, ή μια έλλειψη, όπου η παρέμβαση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος είναι ιδιαίτερα εμφανής. 

Από τις 26 Απριλίου, που δημιουργήσαμε τη σελίδα της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης στο Facebook, έχουμε αναρτήσει 54 δημοσιεύσεις με 

το προφίλ της σελίδας να εμφανίζεται συνολικά 51.840 φορές σε άτομα 

συνδεδεμένα και μη. Αναφέρουμε ότι στις 25 Ιουνίου για τη δράση 

«Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ιωαννίνων» καταγράφηκε απήχηση σε 

4.487 άτομα και στις 16 Οκτωβρίου για το έργο: «Αρχαία Θέατρο Γιτάνων» 

σημειώθηκε η υψηλότερη απήχηση σε 5.382 άτομα, στις οθόνες των οποίων 

εμφανίστηκε το αντίστοιχο περιεχόμενο. Αναφορικά με την αλληλεπίδραση 

μετρήθηκε 2.916 συνολικός αριθμός ενεργειών, αντιδράσεων και 

κοινοποιήσεων στις δημοσιεύσεις.  

Από τις 17 Μαΐου, που δημιουργήσαμε το κανάλι της Υπηρεσίας στο 

YouTubeαναρτήσαμε 26 videos, με 2.310 προβολές. Στην ιστοσελίδα μας 

έχουν καταγραφεί 83.000 επισκέψεις από 12.000 χρήστες, ενώ το Γραφείο 

Πληροφόρησης έχει απαντήσει σε 300 γραπτά μηνύματα. 

Ευχαριστώ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ευχαριστούμε.  

Σ’ αυτό το σημείο προβλέπεται η έγκριση των ενεργειών μέχρι σήμερα 

και αμέσως θα περάσουμε σε παρεμβάσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού 

επί οριζοντίων θεμάτων, ξεκινώντας από την κυρία Ευγενία Μαμάη. Είναι απ’ 

την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής. 

 
ΜΑΜΑΗ: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σε όλους και από μένα. 

Η παρουσίασή μου τώρα γίνεται σε συνέχεια των στοιχείων, που 

δόθηκαν απ’ την κυρία Κωστοπούλου, που εκπροσωπεί τον Γενικό 

Γραμματέα, κάποια στοιχεία είναι παρόμοια και απλά θα δώσουμε κάποια 

γραφήματα, έτσι λίγο καλύτερα. 

Εδώ λοιπόν είναι η ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με στοιχεία 

ΟΠΣ 13 Νοεμβρίου του ’18, στο σύνολό του λοιπόν το ΕΣΠΑ με τα 25,8 δις 

που διαχειρίζεται και διανέμονται σε τομεακά Προγράμματα με 14,1 

προϋπολογισμό, στο σύνολο των Περιφερειακών 5,6 δις, στο Πρόγραμμα 
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Εδαφικής Συνεργασίας 456 χιλιάρικα και λοιπά… εκατομμύρια –πώς το λένε;– 

και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης με 5,6 δις. Η τελευταία στήλη στο 

γράφημα δείχνει τα ποσοστά, όπως ακριβώς ειπώθηκαν πριν απ’ την κυρία 

Κωστοπούλου με Προσκλήσεις συνολικά στο 87%, εντάξεις στο 65%, νομικές 

δεσμεύσεις στο 45% και δαπάνες συνολικά περίπου στο 21%. 

Στη δεύτερη ομάδα με στήλες βλέπουμε την ενεργοποίηση των 

Περιφερειακών Προγραμμάτων στο σύνολό τους, που βλέπουμε ότι… είναι 

εμφανές δηλαδή ότι η ενεργοποίησή τους ξεπερνάει τον προϋπολογισμό τους 

οριακά, στο 100,9%, ενώ αντίστοιχα οι εντάξεις κι οι νομικές δεσμεύσεις τα 

ποσοστά είναι παρόμοια με αυτά του συνόλου του ΕΣΠΑ. 

Εδώ είναι η ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ ανά θεματικό στόχο. Στις μπλε 

γραμμές βλέπουμε τις δεσμεύσεις ανά θεματικό στόχο, στις κόκκινες τις 

εντάξεις, πράσινες νομικές δεσμεύσεις και δαπάνες με τη μωβ γραμμή. 

Αυτό που βλέπουμε αμέσως απ’ το γράφημα είναι ότι οι θεματικοί 

στόχοι με τους περισσότερους όρους είναι οι θεματικοί στόχοι 6 και 7, στους 

οποίους έχει κατανεμηθεί περίπου το 1/7 των πόρων.  

Εδώ είναι η ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ ξανά, αλλά τα στατιστικά 

εμφανίζονται με ποσοστιαίες μονάδες. Υψηλά ποσοστά εντάξεων 

παρουσιάζουν 5 θεματικοί στόχοι, ο 4, ο 6, ο 7, ο 8 και ο 10.  

Σε επίπεδο δαπανών οι θεματικοί στόχοι με τη μεγαλύτερη 

απορρόφηση είναι οι θεματικοί στόχοι 8, 9 και 10, με δαπάνες πάνω από 1,3 

δις, περίπου το 1/3 των συνολικών δαπανών, άλλο 1/3 περίπου προέρχεται 

απ’ τους θεματικούς στόχους 4, 6 και 7 και τέλος για τους θεματικούς στόχους 

1, 2 και 3, που παρουσιάζουν μικρή υλοποίηση και ενεργοποίηση, έχουμε να 

πούμε ότι έχουν επιλυθεί σε μεγάλο βαθμό μια σειρά οριζόντιων ζητημάτων 

και στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένουμε μεγαλύτερη υλοποίηση και σε 

αυτούς τους θεματικούς στόχους. 

Εδώ αντίστοιχα γραφήματα για το σύνολο των ΠΕΠ ανά θεματικό 

στόχο. Οι δεσμεύσεις πάλι με τις μπλε γραμμές, οι εντάξεις με κόκκινη και 

λοιπά. Κατ’ αρχάς εδώ επισημαίνουμε ότι πάνω απ’ το 50%, δηλαδή 3,5 δις 

των πόρων που διαχειρίζονται στο σύνολό τους τα Περιφερειακά 

Προγράμματα κατανέμονται σε 3 θεματικούς στόχους, στον 6, στον 7 και στον 

9. Σε επίπεδο εντάξεων –νομίζω, εδώ η ίδια στατιστική με ποσοστά– σε 

επίπεδο λοιπόν εντάξεων υψηλά ποσοστά παρουσιάζει ο θεματικός στόχος 
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10, βλέπουμε ότι ξεπερνάει το 100% του προϋπολογισμού του και 

ακολουθούν οι θεματικοί στόχοι 6 και 7, και ο θεματικός στόχος 5. Εδώ είναι 

ένα σημείο διαφοροποίησης σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά ανά θεματικό 

στόχο στο σύνολο του ΕΣΠΑ, όπου εκεί ο θεματικός στόχος 4 είναι αυτός, 

που έχει υψηλά ποσοστά, και όχι ο 5. 

Σε επίπεδο δαπανών το 1/3 του συνόλου προέρχεται απ’ το θεματικό 

στόχο 9, και από πόρους κυρίως ΕΚΤ, οι θεματικοί στόχοι 6 και 7, στους 

οποίους έχουμε και τα περισσότερα έργα phasing και μεταφερόμενα, μας 

δίνουν άλλο ένα τρίτο δαπανών και τέλος οι θεματικοί στόχοι 4 και 6, που 

παρουσιάζουν σχετικά μικρή απορρόφηση, κατόπιν επίλυσης οριζόντιων 

θεμάτων, που αφορούν κυρίως ΚΕΝΑΚ, Πλαίσιο Καταρτίσεων και λοιπά, 

αναμένεται κι αυτοί να δώσουν μεγαλύτερες δαπάνες το επόμενο διάστημα. 

Αυτά σχετικά με την ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων μέχρι σήμερα. 

Εδώ είναι οι στόχοι δαπανών, όπως επικαιροποιήθηκαν από τις… Όχι, 

εδώ είναι οι στόχοι δαπανών για το 2018, ειπώθηκαν κι έχουνε συζητηθεί 

συχνά σε συναντήσεις που ’χουμε κάνει ο στόχος για το 2018 είναι, η εισροή 

κοινοτικών πόρων ύψους 2,5 δις και προς αυτή την κατεύθυνση 

καταβάλλονται προσπάθειες από όλους μας για τη μεγιστοποίηση των 

δαπανών. Δεύτερος στόχος είναι η επίτευξη του «ν+3», για την πλειοψηφία 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων δεν υπάρχει θέμα απώλειας πόρων από 

την επίτευξη του «ν+3», πρέπει όμως να επισημανθεί ότι ο τρόπος 

υπολογισμού του «ν+3» μετακυλύει την πίεση της υλοποίησης του κάθε 

Επιχειρησιακού στο τελευταίο έτος εφαρμογής και επομένως το κάθε 

Πρόγραμμα θα πρέπει να επιτυγχάνει ετησίως μεγαλύτερη απορρόφηση από 

την απαίτηση για την κάλυψη του «ν+3», που είναι σχετικά χαμηλή για κάθε 

έτος. Για παράδειγμα, στην Ήπειρο αν για κάθε έτος απλώς καλύπτεται η 

υποχρέωση του «ν+3», τότε το 2023 θα απαιτηθούν δαπάνες περίπου στο 

48% του προϋπολογισμού του Προγράμματος, δηλαδή 163 εκατομμύρια, συν 

το γεγονός ότι το έτος αυτό, το 2023 θα τρέχει και η νέα προγραμματική 

περίοδος, που θα έχει επιπλέον απαιτήσεις για δαπάνες. 

Σχέδια Δράσεις Δαπανών, όπως επικαιροποιήθηκαν από τις ΕΥΔ τον 

Σεπτέμβρη του 2018. Η κύρια διαπίστωση είναι η μείωση προβλέψεων 

δαπανών από τις ΕΥΔ, ωστόσο είθισται μεγάλο ποσοστό δαπανών να 
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περνάει στο τέλος του χρόνου, τον Δεκέμβρη, γι’ αυτό απαιτείται 

συντονισμένη προσπάθεια για την επιτάχυνση της υλοποίησης και των ήδη 

ενταγμένων έργων, αλλά και την ενεργοποίηση νέων Δράσεων. 

Ε, εδώ είναι οι προβλεπόμενες δαπάνες ανά κατηγορία έργου, 

σύμφωνα με Σχέδια Δράσης για την Ήπειρο, είναι το μείγμα έργων που θα 

δώσει δαπάνες το 2018 και το 2018. Φαίνεται λοιπόν ότι για το 2018 οι 

δαπάνες προέρχονται σχεδόν κατά 95% από έργα που ήδη υλοποιούνται και 

μόνο ένα 5% περίπου από νέα έργα. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2019 είναι 

περίπου 70 – 30. 

Τέλος οι δαπάνες που πρόκειται να… για το τέλος του 2018 πρόκειται 

να ανέλθουν σε 66,7 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου στο 23,4%.  

Ειδικές κατηγορίες έργων. Μεγάλα έργα και εμβληματικά έργα, που 

παρακολουθούνται κατά προτεραιότητα. Για τα μεγάλα έργα απλά να πούμε 

εν συντομία ότι υπάρχουν 33 μεγάλα, μ’ ένα συνολικό κόστος 10,8 δις, 

σημειώνεται εδώ ότι ορισμένα μεγάλα έργα, όπως είναι το Κτηματολόγιο, η 

Σύζευξη, η Διασύνδεση Κυκλάδων – Κρήτης και τα λοιπά, είναι έργα εθνικής 

εμβέλειας.  

Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και την Ειδική Υπηρεσία και τους 

συνεργάτες για την καλή συνεργασία που έχουμε. Αυτά από μένα. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Το λόγο τώρα έχει η κυρία Ελευθερία 

Παπαγεωργίου, κι αυτή είναι στην Ειδική Υπηρεσία Σχεδιασμού και 

Αξιολόγησης. 

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Καλημέρα κι από μένα. 

Εγώ θα αναφερθώ σ’ ένα αρκετά τεχνικό ζήτημα, το θέμα των δεικτών, 

το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό για την παρακολούθηση όλου του 

Προγράμματος και την αποτίμηση της προόδου των παρεμβάσεων. Δεν ξέρω 

βέβαια πόσοι δικαιούχοι είναι στην αίθουσα, που θεωρώ ότι τους αφορά 

άμεσα. Θα αναφερθώ για τις απαιτήσεις που προκύπτουν στα θέματα των 

δεικτών στην τρέχουσα περίοδο.  

Τα θέματα σχεδιασμού και παρακολούθησης των δεικτών 

παρουσιάζουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε πολλές αναφορές σε διάφορα 



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

ευρωπαϊκά έγγραφα και Κανονισμούς, και οι απαιτήσεις αυτές προκύπτουν 

απ’ τα παρακάτω: 

Απ’ το γεγονός ότι η Πολιτική Συνοχής στην τρέχουσα περίοδο 

χαρακτηρίζεται κυρίως από μεγαλύτερη εστίαση στα αποτελέσματα, τα οποία 

παρακολουθούνται μέσω της δημιουργίας κατάλληλων δεικτών, οι οποίοι 

βέβαια πρέπει να πληρούν ποιοτικά κριτήρια, όπως η σταθερότητα μέτρησης 

κι η στατιστική επικύρωση, η σαφήνεια της κανονιστικής ερμηνείας, η 

ανταπόκριση στην πολιτική και η έγκαιρη συλλογή των στοιχείων. 

Άλλη απαίτηση για τα θέματα των δεικτών είναι, η εκπλήρωση της 

Γενικής Αιρεσιμότητας 7, «Στατιστικά συστήματα και δείκτες αποτελεσμάτων» 

και παράλληλα και η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος δεικτών, 

παρακολούθησης των δεικτών, που δεν έχει να κάνει απλά με την άθροιση 

των δεικτών. 

Μία άλλη απαίτηση είναι η επίτευξη του Πλαισίου Επίδοσης, που 

περιλαμβάνει κατά κανόνα ένα Πλαίσιο Επίδοσης ανά άξονα του 

Προγράμματος και το οποίο αποτελείται από δείκτες με ορόσημο επίτευξης το 

’18 και στόχους στο ’23, και το οποίο βέβαια συνδέεται με την κατανομή του 

6% του αποθεματικού για κάθε Πρόγραμμα. 

Προκύπτουν απαιτήσεις στις Ετήσιες Εκθέσεις, στις Εκθέσεις Προόδου, 

στην Αξιολόγηση του Προγράμματος και τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 142, αν 

υπάρχει σοβαρή ανεπάρκεια στην ποιότητα και την αξιοπιστία του 

συστήματος παρακολούθησης, αυτό συνδέεται με αναστολή πληρωμών. 

Έτσι λοιπόν καταρτίστηκαν για κάθε Πρόγραμμα οι βασικοί δείκτες, το 

βασικό σετ των δεικτών και χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του 

Προγράμματος, δείκτες εκροών κοινοί και ειδικοί ανά Πρόγραμμα, αλλά και 

δείκτες αποτελέσματος. Αυτοί οι δείκτες αποτυπώνουν τις εκροές και τα 

αποτελέσματα των παρεμβάσεων, σύμφωνα με τη λογική της παρέμβασης και 

τους ειδικούς στόχους, στους οποίους συμβάλλουν. 

Το βασικότερο εργαλείο για την παρακολούθηση των δεικτών, αλλά και 

της ανταπόκρισης σ’ αυτές τις απαιτήσεις, είναι το Ενιαίο Σύστημα… η 

δημιουργία του Ενιαίου Συστήματος Δεικτών, το οποίο αποτελεί ένα 

υποστηρικτικό έγγραφο για την τεκμηρίωση της Αιρεσιμότητας, αλλά είναι κι 

ένα κείμενο, που στην ουσία σχετίζεται με τους ορισμούς και μεθόδους 

μέτρησης των δεικτών του ΕΣΠΑ, την περιγραφή των διαδικασιών και των 
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αρμοδιοτήτων, και των υποχρεώσεων των Διαχειριστικών Αρχών και των 

δικαιούχων, την περιγραφή των ρυθμίσεων συλλογής, αποθήκευσης 

δεδομένων και παρακολούθησης δεικτών, θέματα διασφάλισης της ποιότητας 

των δεδομένων, θέματα διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, στατιστικής 

επικύρωσης και περιγραφή των διαδικασιών διασφάλισης της διαθεσιμότητας 

των στοιχείων για την εκπόνηση των αξιολογήσεων. 

Τώρα το κυριότερο σημείο του συστήματος δεικτών είναι, η κατάρτιση 

του Δελτίου Ταυτότητας του κάθε δείκτη ξεχωριστά. Αυτό είναι σα να λέμε 

είναι η προσωπικότητα του δείκτη, η ταυτότητα του δείκτη, περιλαμβάνει 

δηλαδή τον ορισμό, τη μεθοδολογία υπολογισμού, τη μονάδα και τη 

συχνότητα μέτρησης, την πηγή που είναι αρμόδια για την αναφορά της 

προόδου των τιμών, στόχο του δείκτη και το Δ.Τ.Δ. συμπληρώνεται από εμάς 

ως ΕΥΣΑ για τους κοινούς δείκτες, έχει ετοιμαστεί όλο το σετ των δεικτών των 

κοινών, έχει αποσταλεί στις Διαχειριστικές Αρχές, αλλά και έχει αναρτηθεί στο 

Ο.Π.Σ., και όσον αφορά τα Δελτία Ταυτότητας Δεικτών των ειδικών δεικτών 

εκροών και αποτελέσματος έχουν καταρτιστεί απ’ όλες τις Διαχειριστικές 

Αρχές. 

Ενόψει της αναμονής για την έγκριση της Αναθεώρησης και της 

διαδικασίας προετοιμασίας της, προχωρήσουμε στην ομογενοποίηση των 

δεικτών, σε πρώτη φάση αφορούσε τους Επιχειρησιακούς Δείκτες Εκροών 

ανά πρόγραμμα του ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ θα σας το πει εκ των υστέρων, και 

αφορούσε και τους… τους Επιχειρησιακούς Δείκτες δηλαδή τους 

εγκεκριμένους, αλλά και τους Πρόσθετους Δείκτες Εκροών ανά Πρόγραμμα, 

που εισήχθησαν στον πυρήνα του Ο.Π.Σ., ύστερα από αιτήματα Hell best των 

Διαχειριστικών Αρχών. 

Αυτό το κάναμε, ώστε να εξασφαλίσουμε ασφαλή και αξιόπιστη 

άθροιση των τιμών, να εναρμονίσουμε τις μεθοδολογίες όπου αυτό ήτανε 

απαραίτητο και εφικτό για τη μέτρηση των δεικτών, να εξετάσουμε τους 

Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, να μειώσουμε το σύνολο 

του αριθμού των δεικτών και να κάνουμε χρήση ενός μοναδικού δείκτη για 

κάθε εκροή, όπου βέβαια αυτό είναι εφικτό. Και τέλος να εναρμονίσουμε τους 

ορισμούς και τις μεθοδολογίες μέτρησης. 

Παρ’ όλα αυτά από την εμπειρία μέχρι τώρα των Ευρωπαϊκών 

Ελέγχων, φαίνεται να υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν την 
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αξιοπιστία του συστήματος. Κι αυτοί είναι, οι ελλείψεις στη σαφήνεια των 

διαδικασιών παρακολούθησης των δεικτών, στην αυτόματη εξαγωγή των 

τιμών των δεικτών, στους ποιοτικούς ελέγχους του συστήματος για την 

αποφυγή λαθών και στην ιχνηλασιμότητα. Έτσι παρουσιάστηκαν θέματα 

διπλομέτρησης, τα οποία τα αντιμετωπίζουμε, υπάρχουν λάθη που 

συνδέονται με οδηγίες προς τελικούς δικαιούχους, κυρίως από τη μη κοινή 

αντίληψη των ορισμών των δεικτών…  

Αυτά, αυτά όσον αφορά την τρέχουσα περίοδο. 

Τώρα θα αναφερθώ γρήγορα σε κάποιες αλλαγές, που διαφαίνεται να 

υπάρχουν όσον αφορά τους δείκτες της επόμενης προγραμματικής περιόδου. 

Η βασική αλλαγή είναι η εννοιολογική προσέγγιση των εκροών με τα 

αποτελέσματα, που πρέπει πλέον να θεωρούνται άμεσα αποτελέσματα, κι όχι 

να είναι κοντά στον όρο «επίπτωση». Έτσι λοιπόν επαναπροσδιορίζεται πάλι 

το άμεσο αποτέλεσμα της Πράξης. Φαίνεται να έχουμε κοινούς δείκτες εκροών 

και αποτελεσμάτων σε όλο το φάσμα των Ταμείων, και ΕΤΠΑ, και ΕΚΤ, και 

Ταμείο Συνοχής, θα υπάρχει, θα εξακολουθεί να υπάρχει η έννοια του 

μακροπρόθεσμου αποτελέσματος για το ΕΚΤ, για τους δείκτες του ΕΚΤ, θα 

υπάρχει μεγαλύτερη κάλυψη των πολιτικών από κοινούς δείκτες, θα υπάρχει 

μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση των δεικτών σε οποιονδήποτε στόχο, όποτε 

βέβαια αυτό είναι απαραίτητο. 

Μάλλον δε θα υποβάλλετε Ετήσιες Εκθέσεις, αλλά θα διαβιβάζονται 

πλέον ηλεκτρονικά κάθε δύο μήνες στην Επιτροπή όλα τα απαραίτητα 

δεδομένα για την παρακολούθηση της υλοποίησης των αποτελεσμάτων και 

της επίδοσης των προγραμμάτων. Η πλατφόρμα της Επιτροπής των 

Ανοικτών Δεδομένων θα επικαιροποιείται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, το 

Πλαίσιο Επίδοσης θα καλύπτει όλους τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος 

του Προγράμματος, δε θα υπάρχουν χρηματοοικονομικοί δείκτες και βασικά 

στάδια υλοποίησης και θα τίθενται ορόσημα για το ’24 μόνο για τους δείκτες 

εκροών. Στόχοι θα τίθενται για το ’29, και για τους δείκτες εκροής και για του 

αποτελέσματος.  

Δε θα υπάρχει τέλος αποθεματικό επίδοσης, αλλά μία πρόβλεψη για 

προγραμματισμό 5 συν 2 έτη, στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αναθεώρησης. 

Σε περισσότερα για την επόμενη προγραμματική περιόδου θα 

αναφερθεί η κυρία Κωστοπούλου, η Προϊσταμένη της ΕΥΣΑ, που ακολουθεί. 
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Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Κι εγώ ευχαριστώ την κυρία 

Παπαγεωργίου. Και τώρα το λόγο ξανά έχει η κυρία Μαρία Κωστοπούλου, η 

οποία είναι Προϊσταμένη και, όπως είπαμε, είναι εκ μέρους του Γενικού 

Γραμματέα του κυρίου Κορκολή για το ΕΣΠΑ. 

 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ και πάλι.  

Πράγματι μια που ξεκινήσαμε να μιλάμε για τη νέα προγραμματική 

περίοδο, θα ήθελα να σας δώσω κάποια περισσότερα στοιχεία σε σχέση με 

τη διαπραγμάτευση που έχει ξεκινήσει, αλλά πρώτα να πω σχετικά με τους 

δείκτες, το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε σωστούς δείκτες και στοιχεία, όχι 

μόνο για την αξιολόγηση γι’ αυτό που κάνουμε να ξέρουμε, εάν πράγματι 

πετύχαμε τους στόχους μας, υλοποιήσαμε τις πολιτικές που θέλαμε να 

υλοποιήσουμε, αλλά και για τον σχεδιασμό, τον στρατηγικό σχεδιασμό για την 

επόμενη περίοδο. Εάν δεν ξέρουμε τι έχουμε κάνει, εάν δεν ξέρουμε πού είναι 

τα προβλήματα, κι αυτά συχνά προκύπτουν και από στατιστικά στοιχεία, όχι 

μόνο, προφανώς υπάρχει και η ποιοτική ανάλυση αυτών, αλλά δεν υπάρχουν 

τα κατάλληλα στοιχεία, δεδομένα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και γι’ 

αυτό αυτή η γιγάντια τέλος πάντων εργασία που γίνεται από τη Μονάδα Β΄, 

για να έχουμε ασφαλή και αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία. 

Λοιπόν να προχωρήσω και για τη νέα προγραμματική περίοδο, όπως 

σας ανέφερα ότι παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρότασή της για 

τον συνολικό προϋπολογισμό και το Κανονιστικό Πλαίσιο. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός, ως πρόταση της Επιτροπής, επαναλαμβάνω, ανέρχεται στο 

1.350.000.000 για την περίοδο 2021 – 2027, δηλαδή που αντιστοιχεί περίπου 

στο 1,11% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27, που έχει δηλαδή λάβει 

ήδη την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, και επιπλέον έχει 

λάβει ήδη στον σχεδιασμό του και τις προτάσεις πολιτικής του την… τις 

προτεραιότητες πολιτικής, όπως είναι οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, οι νέες 

προκλήσεις που έχουνε τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που αφορούν τα θέματα 

της Άμυνας, της Ασφάλειας, της αύξηση της ευελιξίας μεταξύ γραμμών του 

προϋπολογισμού, έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις κρίσεις και να 

ανταποκρίνεται αυτό, αντιμετώπιση στην προηγούμενη προγραμματική 
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περίοδο που βλέπαμε –στην προηγούμενη;– στην τρέχουσα προγραμματική 

περίοδο στο θέμα, ας πούμε, της προσφυγικής κρίσης, δεν υπήρχανε οι 

κατάλληλοι πόροι για να ανταποκριθεί άμεσα.  

Λοιπόν δίνει μεγαλύτερη ευελιξία μεταξύ των γραμμών 

προϋπολογισμού, επίσης αυξάνει τους πόρους στην Έρευνα και στην 

Καινοτομία, αυξάνει τους πόρους στα θέματα της Μετανάστευσης, Διαχείριση 

των συνόρων, ασφάλειας και άμυνας, όμως περικόπτει σημαντικά πόρους 

από τις κλασικές, θα έλεγα, λένε παραδοσιακές, εγώ θα έλεγα κλαστικές 

πολιτικές του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, που αφορά την Πολιτική της 

Συνοχής με πραγματικούς όρους και σε σταθερές τιμές έχουμε μία μείωση 

10% συνολικά του προϋπολογισμού, και για την Αγροτική Πολιτική μείωση 

17% σε σταθερές τιμές του προϋπολογισμού. 

Επίσης αλλάζει η δομή του πολυετούς προϋπολογισμού, τα κεφάλαια 

αυξάνονται από 5, που ήτανε, σε 7 και αφορά και την Πολιτική της Συνοχής, 

γιατί το αντίστοιχο κεφάλαιο που ήτανε «Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη» χωρίζεται σε δύο 2 κεφάλαια, στην «Ενιαία Αγορά – Καινοτομία 

Ψηφιακή» και στη «Συνοχή και Αξίες».  

Βέβαια μέσα σ’ αυτό το «Συνοχή και Αξίες» έχουμε θέματα και της 

ευρωζώνης. Θέλω να πω ότι δεν αφορά μόνο τη Συνοχή, αλλά έχει και άλλες 

οριζόντιες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι αυτό το αναφέρω, γιατί η 

Πολιτική της Συνοχής πλέον –σαν πρόταση τουλάχιστον, ε; είναι σε 

διαπραγμάτευση αυτό– δεν είναι, δεν αποτελεί ένα υποκεφάλαιο, που ήτανε 

μέχρι τώρα και διασφάλιζε τους πόρους της Συνοχής, αλλά αποτελεί 

υποοροφή, sub sealing το λένε αυτό, που σημαίνει ότι δίνει τη δυνατότητα 

από τα αδιάθετα της Πολιτικής της Συνοχής να χρησιμοποιηθούνε σε άλλες 

πολιτικές του ίδιου Κεφαλαίου.  

Έχει αυτό πολύ μεγάλη σημασία για τη Συνοχή, η πρότασή μας είναι να 

επανέρθει και να αποτελεί ένα υποκεφάλαιο αυτοτελώς η Πολιτική της 

Συνοχής. Γιατί ένα άλλο στοιχείο επίσης που χαρακτηρίζει την πρόταση είναι 

ότι διαχωρίζει τα Ταμεία ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής με το Ταμείο Κοινωνικής 

Πολιτικής, το ΕΚΤ. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αυτονομείται 

ουσιαστικά και όλη η διαχείριση της υλοποίησης του ΕΚΤ. Η πρόταση της 

Ελλάδας επίσης κι εδώ είναι να επανέλθουν στην ίδια δομή με κοινό 
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υποκεφάλαιο τα Ταμεία, τα Διαρθρωτικά Ταμεία που ονοματίζουμε ΕΤΠΑ, 

ΕΚΤ και Ταμείο Συνοχής, ώστε να υπάρχει και η συμπληρωματικότητα. 

Όσον αφορά την κατανομή των πόρων, επίσης υπάρχει μια καινοτομία 

σ’ αυτήν την πρόταση, εκτός από τη Μεθοδολογία αναφέρονται και οι 

συγκεκριμένοι πόροι, που κατ’ αρχάς προτείνει η Επιτροπή να κατανεμηθούν 

στις χώρες. Για την Ελλάδα προτείνει 19,2 δις σε σταθερές τιμές του ’18, 

έναντι 17,8 δις που είχαμε στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο πάλι σε 

σταθερές τιμές του ’18, δηλαδή βλέπουμε μια αύξηση του 8%. Ωστόσο για την 

Ελλάδα νομίζω ότι δεν είναι αρκετό, όταν έχει καταγράψει μία τρομερή μείωση 

του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, που είναι πάνω από 25% και γι’ αυτό το 

λόγο γίνονται μεγάλες προσπάθειες, έτσι ώστε να είναι η μεγαλύτερη η 

αύξηση απ’ αυτό το 8% που προτείνεται. 

Άλλη αλλαγή αφορά στην κατηγορία των Περιφερειών. Ξέρουμε ότι οι 

λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες είναι αυτές κάτω απ’ το 75%, παραμένει, 

οι ενδιάμεσες Περιφέρειες, μετάβασης που λέμε, ήτανε από 75% μέχρι 90% 

του μέσου ευρωπαϊκού κοινοτικού εισοδήματος ανά κάτοικο, τώρα προτείνεται 

να φτάσει μέχρι το 100. Σ’ αυτή την περίπτωση για την Ελλάδα τι σημαίνει. Ότι 

έχουμε, πρώτον, 11 Περιφέρειες «Στόχου 1», δηλαδή λιγότερο αναπτυγμένες 

Περιφέρειες κάτω από 75%, και θα έχουμε 2 Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, με 

76% που έχει μέσο όρο, και την Αττική που είναι στο 96%, άρα γίνεται η 

Αττική Περιφέρεια Μετάβασης. 

Επίσης στην κατανομή των πόρων χρησιμοποιούνται δύο κριτήρια. Για 

την Ελλάδα αυτό δε σημαίνει τίποτα, αλλά αξίζει τον κόπο να σας το 

αναφέρω. Το ένα κριτήριο αφορά τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα σε 

σχέση με τους στόχους που έχουνε τεθεί για το 2030, και το άλλο τη 

μετανάστευση. Και για τα δύο αυτά κριτήρια, όσο κι αν σας φανεί περίεργο, η 

Ελλάδα δεν ωφελείται τίποτα. Για το ένα κριτήριο, που αφορά στις εκπομπές 

του διοξειδίου του άνθρακα έχουμε πετύχει τους στόχους αυτούς, όμως όχι 

τόσο όσο από την προσπάθειά μας για ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, αλλά 

λόγω της κρίσης. Μειώθηκε η κατανάλωση ενέργειας στην Κινητικότητα, στη 

θέρμανση και τα λοιπά, πετύχαμε τους στόχους. Έτσι δεν είναι ωφελούμαστε. 

Το άλλο κριτήριο πάλι, το παράδοξο, θέλω να πω για τη μεθοδολογία, 

είναι της μετανάστευσης. Πάλι δεν ωφελείται τίποτα η Ελλάδα από το κριτήριο 

της μετανάστευσης, γιατί πάλι λόγω της κρίσης ένας μεγάλος αριθμός 
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ανθρώπων που κατοικούσανε στη χώρα, μιλάμε για μετανάστες εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, έφυγαν από τη χώρα λόγω έλλειψης εργασιών, με 

αποτέλεσμα το ισοζύγιο είναι να αρνητικό για την Ελλάδα. 

Να πούμε μια άλλη αλλαγή επίσης. Οι 11 Θεματικοί Στόχοι, που 

γνωρίζαμε μέχρι τώρα, γίνονται 5 και ονομάζονται «Πολιτικοί Στόχοι». Η 

ιδιαιτερότητα είναι ότι σ’ αυτήν την πρόταση δεν περιλαμβάνεται η Διοικητική 

Μεταρρύθμιση. Για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση προβλέπεται ένα Ειδικό 

Ταμείο, μια ειδική γραμμή του Προϋπολογισμό, με 30, αν δεν κάνω λάθος, 

συνολικά δισεκατομμύρια, και αφορά όλες τις χώρες με κεντρική διαχείριση 

και η κατανομή των πόρων θα γίνει βάσει των κατοίκων, και όχι του 

εισοδήματος της κάθε χώρας. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, δηλαδή και η 

κεντρική διαχείριση, και η κατανομή βάσει του αριθμού των κατοίκων κάθε 

χώρας. 

Αλλάζει η Θεματική Συγκέντρωση, αναφέρθηκε προηγουμένως, 

πράγματι αυξάνει η Θεματική Συγκέντρωση δυσμενώς για τις δικές μας 

Περιφέρειες, και αυτό είναι ένα θέμα διαπραγμάτευσης. 

Επίσης η Αυστριακή Προεδρεία έχει ανοίξει 3 Κεφάλαια από τα 

συνολικά 9 Κεφάλαια της διαπραγμάτευσης του Κανονισμού. Στόχος είναι, 

όπως είπαμε, πριν από το Μάιο να έχει επιτευχθεί από το Μάιο μία κατ’ αρχάς 

συμφωνία για τον Προϋπολογισμό. Δεν ξέρω αν επιτευχθεί αυτό, θα το δούμε 

στη συνέχεια, γιατί υπάρχουνε πολλά θέματα που είναι σε εκκρεμότητα, είναι 

οι μειωμένοι πόροι της Πολιτικής της Συνοχής, είναι η νέα Διάρθρωση που 

αναφέραμε, είναι η Ενδιάμεση Αξιολόγηση, που ανέφερε προηγουμένως η 

κυρία Παπαγεωργίου, τα μειωμένα ποσοστά συγχρηματοδότησης, δίνονται 

πολύ χαμηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης, κι αυτό είναι επίσης ένα 

θέμα που απασχολεί όλες τις χώρες. 

Ένα πρόβλημα επίσης αντιμετωπίζουμε στη διαπραγμάτευση, είναι η 

πρόταση του «ν+2» και όχι «ν+3», και επιπλέον ένα πολύ σημαντικό είναι το 

γεγονός ότι… α, οι προκαταβολές μειώνονται σημαντικά, και για τη χώρα αυτό 

μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, και ως προς την υλοποίηση του 

επόμενου ΕΣΠΑ, και τέλος το ευρωπαϊκό εξάμηνο που συνδέεται η Πολιτική 

της Συνοχής με όλες τις διαδικασίες του ευρωπαϊκού εξαμήνου, κι αυτό τι 

σημαίνει; Σημαίνει ότι το παλιό position paper, που υπήρχε, ήδη 

διαμορφώνεται στις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό το παλιό, ας 



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4
η
 20 Νοεμβρίου 2018 –65– 

πούμε, position paper θα ενσωματωθεί μαζί με τις διαρθρωτικές αλλαγές που 

προτείνονται από το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για κάθε χώρα και θα εγκριθεί από 

το ECOFIN, δε θα εγκριθεί από αρμόδιους Υπουργούς Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, ή Υπουργούς Εξωτερικών, Εξωτερικής Πολιτικής που γινόταν 

μέχρι τώρα, αλλά θα εγκριθεί από το ECOFIN, δηλαδή τους αρμόδιους 

Υπουργούς Οικονομικών. 

Αυτά έτσι πολύ σύντομα ήθελα να σας πω για τα βασικά σημεία της 

πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη προγραμματική 

περίοδο. 

Σας ευχαριστώ και θα συνεχίσει για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ευχαριστούμε την κυρία Κωστοπούλου. 

Θα συνεχίσει τώρα ο κύριος Χρήστος Κύρκογλου, στην Ειδική 

Υπηρεσία του Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 

 
ΚΥΡΚΟΓΛΟΥ: Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για τον 

λόγο. 

Θα σας παρουσιάσω πολύ συνοπτικά τα βασικά στοιχεία του Σχεδίου 

Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της νέας προγραμματικής 

περιόδου, το οποίο λέγεται πλέον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Συν, 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus. Έχει κάποια στοιχεία, που φαντάζομαι ότι 

θα τα βρείτε πολύ ενδιαφέροντα σε σχέση με την παρούσα προγραμματική 

περίοδο, ανέφερε ήδη η κυρία Κωστοπούλου ότι πλέον αποτελεί μια 

ξεχωριστή χρηματοδοτική γραμμή στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Όπως αναφέρθηκε, το Σχέδιο του Κανονισμό μαζί με τους άλλους 

Κανονισμούς είναι υπό διαβούλευση και διαπραγμάτευση στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο παρών Κανονισμός, το παρόν 

Σχέδιο δίνει συμπληρωματικούς κανόνες για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

της νέας περιόδου, συμπληρωματικά με το σχέδιο του Κανονισμού Κοινών 

Διατάξεων, ο οποίος δίνει τους γενικούς κανόνες της λειτουργίας των Ταμείων 

στη νέα προγραμματική περίοδο. 

Ένα πρώτο λοιπόν νέο στοιχείο που έχει… που χαρακτηρίζει τον νέο 

Κανονισμό ΕΚΤ Plus είναι ότι προκύπτει ως συγχώνευση 5 Ταμείων, που 

είναι αυτόνομα στην παρούσα προγραμματική περίοδο. Το πρώτο απ’ αυτά 



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

είναι βέβαια το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το δεύτερο είναι η 

«Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων», η γνωστή ΠΑΝ, το τρίτο είναι 

το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας στους Απόρους, το οποίο στον τρόπο που 

έχει επιλέξει η χώρα να εφαρμόζεται αφορά στη διανομή τροφίμων και 

καταναλωτικών αγαθών πρώτης ανάγκης σε απόρους. Το τέταρτο Ταμείο 

είναι το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και την 

Καινοτομία, και το πέμπτο είναι ένα Πρόγραμμα για τη Δράση της Ένωσης 

στον τομέα της Υγείας, το Πρόγραμμα για την Υγεία. 

Αυτό που είναι ενδιαφέρον και σημαντικό να σημειωθεί είναι ότι τα τρία 

πρώτα Ταμεία στη νέα προγραμματική περίοδο προβλέπεται να υλοποιούνται 

μέσω του τρόπου της επιμερισμένης διαχείρισης, ο οποίος είναι γνωστός, 

μπορούμε να πούμε, τρόπος με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, τις 

Διαχειριστικές Αρχές ως νέου βέβαια Ταμείου ΕΚΤ Plus, ενώ τα σκέλη 4 και 5 

θα υλοποιούνται μέσω άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. 

Όπως ανέφερε πριν η κυρία Κωστοπούλου, οι Θεματικοί Στόχοι αυτή 

της περιόδου, της παρούσας, έχουν αντικατασταθεί από Στόχους Πολιτικής. 

Αντίθετα και οι επενδυτικές, οι γνωστές επενδυτικές προτεραιότητες έχουν 

αντικατασταθεί στον Κανονισμό του ΕΚΤ Plus από ειδικούς στόχους. Είναι οι 

ειδικοί στόχοι που βλέπετε στο κέντρο της διαφάνειας, είναι 11 ειδικοί στόχοι, 

εξυπηρετούνε τα πεδία της Απασχόλησης, της Κοινωνικής Ένταξης και Υγείας 

και της Εκπαίδευσης. Βλέπουμε κάπου προς το… λίγο μετά τη μέση ότι 

υπάρχει ένας ειδικός στόχος για την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών και Ρομά, 

ενώ ο τελευταίος ειδικός στόχος, η Αντιμετώπιση της υλικής στέρησης 

απόρων, είναι ο αντίστοιχος με το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους 

απόρους, το ΤΕΒΑ της παρούσας προγραμματικής περιόδου, το οποίο τώρα 

ενσωματώνεται στον νέο Κανονισμό ΕΚΤ. 

Επίσης ένα άλλο στοιχείο είναι ότι σ’ αυτούς τους ειδικούς στόχους δε 

θα βρούμε κάποιον, ο οποίος να ανταποκρίνεται στο Θεματικό Στόχο της 

παρούσας προγραμματικής περιόδου για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση. 

Ανέφερε πριν και η κυρία Κωστοπούλου ότι δεν αποτελεί πλέον μία 

προτεραιότητα, ή ένα στόχο στα Σχέδια Κανονισμών της νέας 

προγραμματικής περιόδου. 
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Αριστερά βλέπουμε τον Στόχο Πολιτικό, στον οποίο συμβάλλει το ΕΚΤ 

Plus στη νέα προγραμματική περίοδο. Είναι ο «Στόχος Πολιτικής 4», μια πιο 

κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ενώ προβλέπεται επίσης να συμβάλλει και στους 

Στόχους Πολιτικής 1 και 2, το βλέπετε κάτω-κάτω στο μπλε πλαίσιο, για πιο 

«έξυπνη» Ευρώπη και πιο «πράσινη» Ευρώπη. Και δεξιά βέβαια βλέπουμε 

πάντα τις οριζόντιες αρχές, οι οποίες διέπουν και θα διέπουνε τη λειτουργία 

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, που έχουν να κάνουν με την Ισότητα 

Φύλων, τις ίσες ευκαιρίες και την αποφυγή των διακρίσεων. 

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο του νέου Κανονισμού ΕΚΤ Plus είναι οι 

προβλέψεις για τη συνέπεια και τη θεματική συγκέντρωση. Προβλέπεται 

λοιπόν ότι οι πόροι του ΕΚΤ Plus θα πρέπει να επικεντρωθούνε στις 

προκλήσεις και τις προδιαγραφές που προσδιορίζονται στο Εθνικό 

Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, στα «Ευρωπαϊκά Εξάμηνα», όπως ανέφερε η 

κυρία Κωστοπούλου πριν, γενικά για τα Ταμεία, να λαμβάνουν υπόψη τον 

Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και βέβαια τις ειδικές 

συστάσεις ανά κράτος – μέλος στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου». 

Αυτά είναι τα δύο πρώτα σημεία της διαφάνειας, που βλέπουμε.  

Κάθε κράτος – μέλος επίσης θα πρέπει να διαθέτει το 25% των πόρων 

του για τους στόχους της Κοινωνικής Ένταξης, ενώ ένα 2% μίνιμουμ θα 

πρέπει να απευθύνεται στον Ειδικό Στόχο που είδαμε πριν, τον 11ο, που 

αντιστοιχεί στο τωρινό ΤΕΒΑ. 

Επίσης για κράτη – μέλη, τα οποία το 2019 θα έχουνε νέους ηλικίας 15 

έως 29 ετών εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τους γνωστούς 

ΝΙΤΣ σε ποσοστό παραπάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα 

πρέπει να διαθέσουνε τουλάχιστον το 10% των πόρων του ΕΚΤ Plus προς 

την εν λόγω ομάδα στόχο.  

Και προβλέπεται ότι θα πρέπει να διατεθεί κι ένα κατάλληλο ποσό για 

την ενίσχυση των ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων της «Κοινωνίας των 

Πολιτών», εξυπηρετώντας έτσι την εταιρική σχέση. Αυτό το ποσό δεν 

προσδιορίζεται με κάποιο ποσοστό μέσα στο σχέδιο του Κανονισμού. 

Λίγα λόγια για την επιλεξιμότητα, τα πολύ βασικά. Είναι… δεν είναι 

επιλέξιμες δαπάνες για αγορά γης, ακινήτων ή υλοποίηση υποδομών, ενώ 

μπορεί να κριθεί επιλέξιμη η αγορά επίπλωσης, εξοπλισμού και οχημάτων, 
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μόνο αν αυτή η αγορά είναι αναγκαία για την επίτευξη του στόχου της Πράξης, 

ή αν τα αντικείμενα τυγχάνουν πλήρης απόσβεσης, ή η αγορά τους είναι η 

πλέον οικονομική λύση. Ένα νέο στοιχείο που εισηγείται είναι ότι, που 

ενδιαφέρει πολύ, νομίζω, γιατί είναι μία από τις κλασικές δαπάνες που 

χρηματοδοτεί το ΕΚΤ στις διάφορες παρεμβάσεις, είναι ότι οι δαπάνες 

προσωπικού είναι επιλέξιμες, εφόσον όμως δεν είναι υψηλότερες από το 

100% της αμοιβής για το συγκεκριμένο επάγγελμα στο κράτος – μέλος, όπως 

προκύπτει από τα στοιχεία της EUROSTAT. 

Λίγα λόγια για τους δείκτες, πάντα για το σκέλος της Επιμερισμένης 

Διαχείρισης. Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης κοινών και ειδικών δεικτών, 

υπάρχει μια πρόβλεψη στο σχέδιο του Κανονισμού, η οποία λέει ότι τα 

διοικητικά δεδομένα που τηρεί ένα κράτος – μέλος για σκοπούς 

παρακολούθησης και αξιολόγησης, μπορεί να επιτρέπεται να είναι 

προσβάσιμα στις οικείες Διαχειριστικές Αρχές για τους σκοπούς αυτούς, και 

πάντα βέβαια λαμβάνοντας υπόψη τον σχετικά πρόσφατο Κανονισμό για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Έχουμε μία μείωση των δεικτών στο νέο σχέδιο του Κανονισμού ΕΚΤ, 

είναι λιγότεροι, είναι 23 αντί για 32, δεν υπάρχουνε πρόσθετοι δείκτες για την 

Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, ενώ σε περιπτώσεις 

παρεμβάσεων για μειονεκτούντα άτομα, αν δεν υπάρχουνε ή δεν είναι δυνατή 

η συλλογή από διοικητικές πηγές, οι τιμές των δεικτών μπορεί να τυγχάνουν 

εκτίμησης από τους φορείς υλοποίησης, δηλαδή από τους δικαιούχους. 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και με την 

ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε, που έχω τον λόγο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, 

και τη Διαχειριστική Αρχή και εσάς για την πρόσκληση και εφέτος στην 

Επιτροπή Παρακολούθησης, για την πολύ θερμή φιλοξενία. Να υπογραμμίσω 

και να επισημάνω κι εγώ, και με βάση τα στοιχεία που είδαμε σήμερα, την 

πολύ καλή υλοποίηση των Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, 

και να ευχαριστήσω για όλη την εν γένει συνεργασία μέχρι τώρα που έχουμε 

με τις Υπηρεσίες σας, τη Διαχειριστική Αρχή.  

Και επίσης θα ήθελα να επισημάνω και να ευχαριστήσω ακόμα μια 

φορά τη Διαχειριστική Αρχή, γιατί κάθε χρόνο στην ετήσια συνάντησή μας εδώ 

στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης, φροντίζει να δούμε ένα έργο, ή 

και παραπάνω, είτε του ΕΤΠΑ, είτε του ΕΚΤ, χθες είδαμε ένα που 
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ανταποκρίνεται και στα δύο Ταμεία, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί δίνει 

και σε μας τους ανθρώπους «του Κέντρου» την ευκαιρία να δούμε από κοντά 

τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων, δεν έχουμε πολύ συχνά κι εμείς την 

ευκαιρία να δούμε αυτά τα έργα, οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. 

Και να πω ότι δηλώνω και εντυπωσιασμένος απ’ την παρουσίαση που έγινε 

για τις Δράσεις Δημοσιότητας της Διαχειριστικής Αρχής. 

Ευχαριστώ πολύ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Κι εμείς σας ευχαριστούμε. 

Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Χατζηνικολάου, της Γενικής Γραμματείας 

Έρευνας και Τεχνολογίας. 

 
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κυρίες, κύριοι, καλημέρα σας. Κύριε Περιφερειάρχα, θα 

’θελα κατ’ αρχήν να σας συγχαρώ για την εξέλιξη του Προγράμματος, εσάς και 

την κυρία Αντιπεριφερειάρχη, και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 

Προγράμματος. 

Εμείς σα Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας θεωρούμε ότι 

είναι καλό να παρουσιάζουμε την εξέλιξη του εθνικού προγράμματος 

στρατηγικής της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» και τις δραστηριότητες ειδικότερα 

αυτές που σχετίζονται με την Περιφέρειά σας. Έτσι έχουμε μια καλή να λέμε 

συνάντηση, διότι αυτές είναι δραστηριότητες που αναπτύσσονται εντός της 

Περιφέρειάς σας, αφορούν δικαιούχους είτε του ερευνητικού χώρου, είτε του 

παραγωγικού χώρου, και οι οποίες θα θέλαμε, ειδικά οι μηχανισμοί Πολιτικής 

σας, να τις αξιολογούν, να τις λαμβάνουν υπόψη τους στις Προκηρύξεις που 

έρχονται, και ενδεχομένως, ή και καλύτερα να συμπληρώνουν, ή να 

αναθεωρούν, ή να τροποποιούν τη Στρατηγική της Περιφέρειάς σας. 

Έτσι λοιπόν θα ’θελα να ξεκινήσω με την εξέλιξη του Προγράμματος 

του δικού μας. Εμείς στην Επενδυτική Προτεραιότητα 1Α, που αφορά τις 

Υποδομές, έχουμε μία γενικά αυτή τη στιγμή ένταξη 114 εκατομμυρίων, 

κυρίως αφορά Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια, εντός αυτών υπάρχουν 

δύο Δράσεις, που θα αναλύσω στη συνέχεια, και επίσης η Επενδυτική 

Προτεραιότητα 1Β, που αφορά κυρίως Ερευνητικά Κέντρα και παραγωγικό 

τομέα σε συνεργασία, ή διάφορες δράσεις μόνο για τον παραγωγικό χώρο, ή 

μόνο για τον ακαδημαϊκό χώρο. Το σύνολο μέχρι στιγμής είναι 422… 423 
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εκατομμύρια, απ’ αυτά η Περιφέρειά σας στις εντάξεις έχει να λαμβάνει 14,5 

περίπου εκατομμύρια, ένα ποσοστό περίπου 3,3%, κι αυτό προστίθεται 

φυσικά στο κομμάτι των δικών σας Δράσεων, που έχετε ήδη προκηρύξει. 

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 1Α, που έχουμε τις Υποδομές, έχουμε 

τις Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές, στην οποία στην Περιφέρειά σας 

συμμετέχουν τρεις κύριοι φορείς, εμείς ακόμα βλέπουμε Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων και Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, αυτά αλλάζουν, αλλά λόγω του ότι είναι 

δικαιούχοι ακόμα, όλα αυτά δεν έχουν στις Πράξεις αλλάξει, τα βλέπετε εδώ 

λίγο ξεχωριστά. Έχουμε 10 Εργαστήρια να συμμετέχουν σ’ αυτή τη Δράση, με 

1,5 εκατομμύριο περίπου, και εστιάζονται, κι αυτό θέλω να σημειώσετε, σε 4 

Θεματικές Περιοχές που είναι προτεραιότητες της Περιφέρειά σας και για τη 

Στρατηγική της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας. Δηλαδή είναι η 

αγροδιατροφή, είναι το Περιβάλλον, είναι Υγεία – Φάρμακα, είναι υλικά και 

κατασκευές. 

Η δεύτερη Δράση αφορά μόνο Ερευνητικά Κέντρα, κι εδώ υπάρχει 

μόνο το Ερευνητικό Κέντρο του ΙΤΕ, ένα κομμάτι του ΙΤΕ, με αυτό το ποσό 

των 600.000. 

Πάμε στη μεγάλη Δράση «Ερευνώ, δημιουργώ, καινοτομώ». Εδώ είναι 

η Δράση αυτή… στο σύνολο των εντάξεων η Περιφέρειά σας έχει 12.330.732 

Ευρώ. Αξίζει να πούμε και να παρατηρήσουμε ότι η σχέση ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και στους Ερευνητικούς Οργανισμούς είναι αρκετά δυσανάλογη, 

δηλαδή έχουμε 63% είναι να είναι οι Ερευνητικοί Φορείς και 37% οι 

επιχειρήσεις, ένα ποσοστό το οποίο πρέπει να… αξίζει τον κόπο κανείς να το 

δει στην εξέλιξη όσον αφορά τις Πολιτικές.  

Όσον αφορά τώρα τις Θεματικές… πού αυτά τα χρήματα πάνε, 

κατανέμονται κυρίως σε 4 Θεματικές Περιοχές, οι οποίες είναι μέσα στις 

προτεραιότητές σας σαν Περιφέρεια στη Στρατηγική της Περιφέρειας 

«Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης», δηλαδή Τουρισμός, Πολιτισμός, 

Δημιουργικές Βιομηχανίες είναι 14 προτάσεις, στην Αγροδιατροφή 17, Υγεία – 

Φάρμακα 14, Τεχνολογίας Πληροφορικής – Επικοινωνιών 12, άρα και εδώ 

φαίνεται ότι κι από μια άλλη Δράση ότι υπάρχει δυναμικό στην Περιφέρεια, το 

οποίο πραγματικά αξίζει και είναι ορθώς διατυπωμένες οι προτεραιότητες, τις 

οποίες έχετε θέσει, υπάρχει δηλαδή δραστηριότητα μεγάλη. 
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Τώρα στη Δράση του «Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ» σ’ αυτή τη 

διαφάνεια μπορείτε να δείτε πιο αναλυτικά πώς αυτά κατανέμονται, φαίνεται 

εδώ ξεκάθαρα ότι οι Ερευνητικοί Οργανισμοί κυριαρχούν απόλυτα, κι αυτό 

είναι ένα σημείο πολιτικής, το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί, ο 

παραγωγικός χώρος εμφανίζεται στον Τουρισμό – Πολιτισμό και τις 

Δημιουργικές Βιομηχανίες, πράγμα που θα το δούμε και παρακάτω και σε μια 

άλλη Δράση, που έχουν ήδη βγάλει. 

Εάν δούμε τώρα την κατανομή αυτών των ποσών κατά Νομό και κατά 

πόλη, σύμφωνα με τα Α.Φ.Μ., θα δούμε ότι ο Δήμος Ιωαννιτών είναι αυτός 

που κυριαρχεί με απόλυτο τρόπο εδώ. Έχει μια αξία πολιτικής, για να δει 

κανείς, πού είναι συγκεντρωμένο το δυναμικό που ασχολείται στα θέματα της 

Έρευνας – Καινοτομίας. 

Να σας πούμε ότι το «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» θα 

προκηρύξει την επόμενη… η επόμενη Προκήρυξη μάλλον θα είναι αρχές του 

χρόνου, τώρα δε θα έχει μόνο τις τρεις παρεμβάσεις, τις οποίες είχε, που ήταν 

«Έρευνα – Ανάπτυξη σε επιχειρήσεις», η Δράση αυτή αναφέρεται προς τις 

επιχειρήσεις, δικαιούχοι είναι μόνο επιχειρήσεις, και κατ’ ανάθεση τμήμα τους 

μέχρι 35-40% περίπου, θα δούμε ποιο θα είναι, πάει προς τα Πανεπιστήμια, 

τους Ερευνητικούς Οργανισμούς. 

Η δεύτερη, που είναι οι Συμπράξεις επιχειρήσεων με Ερευνητικούς 

Οργανισμούς, που υπήρχε και στην προηγούμενη Προκήρυξη, και η τρίτη που 

είναι η Αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, υπήρχαν αυτές οι τρεις, 

τώρα θα υπάρχει μία καινούργια που είναι «Σφραγίδα Αριστείας» το λεγόμενο 

«Seal of Excellence» για τις επιχειρήσεις και είναι, κυρίως αυτό θα αφορά 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν βαθμολογηθεί πολύ ψηλά στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν πάρει δηλαδή βαθμό από 13 και πάνω, δε 

χρηματοδοτήθηκαν γιατί δεν έφταναν τα χρήματα, εκεί το κατώφλι ήτανε 

απαγορευτικό, και θα τις χρηματοδοτήσουμε εμείς ως χώρα. 

Έχουμε ακόμα τρεις Δράσεις σε επιλεγμένους τομείς, που αξίζει τον 

κόπο, γιατί εδώ είχατε μια καλή επίδοση, την οποία θα τη δούμε στην επόμενη 

διαφάνεια. Οι τρεις Δράσεις είναι: η Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό, οι 

υδατοκαλλιέργειες και τα βιομηχανικά υλικά, η δράση κι αυτή είχε πολύ 

μεγάλη ζήτηση από την άποψη των ποσών, σε σχέση μ’ αυτά που είχαμε 

αρχικά τοποθετήσει στην αρχική Πρόσκληση, αναπροσαρμόσαμε τους 
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προϋπολογισμούς και στη διαφάνεια αυτή μπορείτε να δείτε, πώς τελικά η 

κατανομή είναι στην επιτυχία, στις Δράσεις δηλαδή οι οποίες προτείνονται για 

ένταξη. Εδώ θα δείτε ότι η Περιφέρεια, εκεί που ήτανε σε χαμηλά ποσοστά σε 

προηγούμενες Δράσεις, εδώ έχει καλές επιδόσεις, είναι η τέταρτη Περιφέρεια 

στην Ελλάδα, και μάλιστα και στους τρεις τομείς αυτούς, που είναι τομείς 

προτεραιότητας της Περιφέρειας, υπάρχουνε καλές επιδόσεις. 

Η πρώτη, που είναι η «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» είναι 4,5 

εκατομμύρια, 3.500.000 είναι στα «Βιομηχανικά υλικά» και στις 

υδατοκαλλιέργειες 980.000. Αυτά πρέπει να τα προσθέσετε στα προηγούμενα 

12, που είχαμε πει, άρα συνεπώς η Περιφέρειά σας εδώ στις Δράσεις τις δικές 

μας σήμερα είναι περίπου στα 25 εκατομμύρια, είναι επιπλέον δηλαδή των 

Δράσεων, τις οποίες εσείς προκηρύσσετε. 

Θα πρέπει να σας πούμε και έτσι να αναφέρουμε στις Δράσεις το 

ΕΛΙΚΕΔ, το ΕΛΙΚΕΔ είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, είναι 

καινούργιο Ίδρυμα, χρηματοδοτείται κυρίως από ένα δάνειο απ’ την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων το εθνικό, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων απ’ τη πρώτη Προκήρυξη 

Υποτροφιών για διδάκτορες έλαβε 33 υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων, 

χρηματοδοτείται δηλαδή με το ποσό των 690.000 και στην πρώτη Προκήρυξη 

των Ερευνητικών Έργων για την ενίσχυση των μεταδιδακτόρων με 5 

εγκεκριμένα έργα επίσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με προϋπολογισμό 

861.413. 

Πρέπει να σας πούμε και να σας αναφέρουμε ότι το Μητρώο 

Πιστοποιημένων Αξιολογητών είναι σε αρκετά μεγάλη πλέον ζήτηση, όπως 

βλέπετε, συμμετοχή υπάρχει συνεχής, έχουμε εντάξει 3.500 πιστοποιημένους 

μέχρι σήμερα αξιολογητές σε μία αίτηση έχουμε αιτήσεις για 5.200. Αυτό 

νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το λάβετε υπόψη σας στις αξιολογήσεις και να 

το χρησιμοποιείτε κατά τις αξιολογήσεις, με τον τρόπο που φυσικά θα 

επιλέγετε. 

Ένα ακόμα έργο, το οποίο αφορά και την Περιφέρεια, γιατί συνθέτει 

γενικά αυτό που είπαμε, το εθνικό με το περιφερειακό, είναι ο Μηχανισμός 

Παρακολούθησης της «Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης». Υπάρχει μία 

Δράση, όπου θα δημιουργούνται ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης για τη 
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«Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης», οι οποίες κάθε φορά θα 

αναφέρονται τόσο στο περιφερειακό, όσο στο εθνικό. 

Εγώ θέλω να τελειώσω λέγοντάς σας ότι, για μένα, δουλεύοντας 

περίπου 32 χρόνια στον χώρο της Έρευνας και της Καινοτομίας, η μεγάλη 

αξία δεν είναι μόνο στο να βγάλουμε Προκηρύξεις και να κατανέμουμε κάποια 

ποσά, βρίσκεται στο τι αντίκρισμα εν τέλει υπάρχει από αυτή τη 

χρηματοδότηση. Και αυτό, κατά την άποψή μου, οι Διευθύνσεις, τα ΠΣΕΚ σας, 

όπως ορθά είπατε για την ορθή λειτουργία, και την πολιτική, και τον ρόλο που 

έχουμε παίξει στην Περιφέρεια, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και στην 

εξέλιξη όχι μόνο δράσεων, αλλά και στην παρακολούθηση των όσων 

χρηματοδοτούνται, τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Κι εμείς σας ευχαριστούμε. 

Τώρα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο κύριος Κυπριανού, που 

είναι αρμόδιος για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ» όσον αφορά το 

ΕΤΠΑ. 

 
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Λίγα λόγια θα πω. Θα αρχίσω με την… να τονίσω την άριστη 

συνεργασία που έχουμε με τη Διαχειριστική Αρχή, με τα στελέχη της, που δεν 

είναι αυτονόητη, για μένα είναι πολύ σημαντική, το λέω κάθε χρόνο, θα το πω 

και φέτος ότι έχουμε… συνεργαζόμαστε στο τηλέφωνο, με mail, ανεπίσημα, 

δουλεύουμε σε καθημερινή βάση και νομίζω ότι είναι σημαντικό για την 

επιτυχία που έχουμε. Δουλεύουν πολύ σκληρά, είναι καλοί επαγγελματίες και 

τους ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Για την πορεία του Προγράμματος πολύ γρήγορα, το είπε και ο 

Χρήστος στη δήλωσή του στην αρχή, έχουμε, όπως όλα τα Περιφερειακά 

Προγράμματα, έχουμε καθυστερήσει, αλλά το Πρόγραμμα της Ηπείρου έκανε 

ό,τι μπορούσε, υπό τις περιστάσεις, και είναι και λίγο μπροστά από τα άλλα 

Περιφερειακά. Οπότε πάμε καλά, αλλά πρέπει να δώσουμε προσοχή το ’19 

και το ’20. Το ’19 ειδικά είναι χρονιά «κλειδί», πρέπει οι εντάξεις να 

υπερβαίνουν το 100%, έτσι ώστε να έχουμε… να ολοκληρώσουμε τις 
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συμβάσεις μέσα στο ’20 και την υλοποίηση μέχρι το ’23. Πιστεύω ότι 

μπορούμε να το πετύχουμε κι απλά πρέπει να τρέξουμε. 

Τώρα για τους Άξονες Προτεραιότητας. Το είδαμε και από τα στοιχεία 

του αξιολογητή ότι έχουμε μία άνιση πρόοδο στους διάφορους Άξονες, στα 

θέματα Επιχειρηματικότητας, όπως και τα υπόλοιπα Προγράμματα, είμαστε 

πίσω, πρέπει να τρέξουμε. Όπως είπε κι ο Χρήστος, στην επόμενη 

προγραμματική θα έχουμε υπερδιπλάσιο ποσό, οπότε πρέπει να δουλεύουμε 

πιο γρήγορα σε θέματα RIS.  

Τώρα για Περιβάλλον και Υποδομές, αν και έχουμε κάποια πρόοδο εκεί 

και χαιρετίζουμε τις προσπάθειες που έγιναν για τη συμπλήρωση των 

επενδύσεων στα λύματα, εκεί χρειαζόμαστε δαπάνες, οπότε πρέπει να 

προχωρήσουμε με τις δαπάνες. Όπως και στις Υποδομές, όπου έχουμε 

μεγάλα έργα και πρέπει να… εκεί θέλει λίγο προσοχή, έχουμε κάποια θέματα 

με μεγάλες εκπτώσεις που, αν κάνουμε κάποια λάθη, θα τα βρούμε μπροστά 

μας μετά μέχρι το ’20 και το ’23. 

Δε θα πω πολλά, είδαμε την πρόοδο του Προγράμματος, δυο λόγια για 

ενημέρωση και πληροφόρηση. Βλέπουμε ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα με την 

αναγνωρισιμότητα των έργων. Αν κι έχει γίνει σοβαρή δουλειά απ’ την 

Περιφέρεια, απ’ τη Διαχειριστική Αρχή, κι είδα κι έξω απ’ την αίθουσα εδώ ένα 

πολύ όμορφο υλικό με τα διάφορα έργα απ’ όλους τους Άξονες 

Προτεραιότητας, έχουμε κάνει πρόοδο σ’ αυτό τον τομέα, αλλά είναι κάτι που 

πρέπει συνέχεια να σπρώχνουμε. Πρέπει ο πολίτης να ξέρει ότι η Ευρώπη 

είναι εδώ, στηρίζει την Περιφέρεια, κι όχι μόνο η Ευρώπη, οι Εθνικές Αρχές, οι 

Τοπικές Αρχές, όλοι δουλεύουμε μαζί. 

Αυτά έχω να πω, σας ευχαριστώ πολύ και θα συμπληρώσει ο 

συνάδελφός μου ο Χρήστος, που συντονίζει όλα τα Περιφερειακά 

Προγράμματα. Ευχαριστώ. 

 
ΓΚΟΓΚΟΣ: Δύο, τρία πραγματάκια για να μη σας κουράσω, γιατί βλέπω ότι 

υπάρχει και μία κόπωση. 

Εμείς δεν έχουμε ετοιμάσει κάποια ομιλία, προσωπικά εγώ συνηθίζω 

να μιλάω από καρδιάς, επί της ουσίας, γιατί αυτό είναι που έχει σημασία. Δύο 

πράγματα, παραγωγικότητα, όπως είπα, πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για 

να το πετύχουμε αυτό το στοίχημα. Οι παρουσιάσεις που γίνανε στον Άξονα 



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4
η
 20 Νοεμβρίου 2018 –75– 

1, αλλά και γενικά οι παρουσιάσεις που γίνανε απ’ τη Διαχειριστική Αρχή για 

την πορεία υλοποίησης ήτανε «τόσο όσο». Τι σημαίνει αυτό; Όσο χρειάζεται 

για κάποιο μέλος μιας Επιτροπής Παρακολούθησης να έχει την τεκμηριωμένη 

και σωστή πληροφόρηση, ώστε να μπορεί να πάρει θέσει. Μάλιστα για τον 

Άξονα 1, που είναι πολύ σημαντικός για μας, τι είδαμε; Είδαμε και μία 

γεωγραφική κατανομή των επενδύσεων, που είναι καθοριστικής σημασίας για 

την Περιφέρεια, στα τέσσερα μεγάλα αστικά κέντρα.  

Εμείς απ’ την πλευρά μας τι διαπιστώσαμε; Ότι πάνω απ’ το 80% των 

επενδύσεων σήμερα γίνεται στα Γιάννενα, που είναι η πρωτεύουσα της 

Ηπείρου. Έχει μία λογική, η μεγαλύτερη δραστηριότητα η οικονομική γίνεται 

στην πρωτεύουσα της Ηπείρου. Αυτό όμως έχει και μία αρνητική επίπτωση, η 

αρνητική επίπτωση είναι η εγκατάλειψη της υπαίθρου. Και βέβαια όταν μία 

πόλη, όπως τα Γιάννενα που είναι πρωτεύουσα, ελκύει τις περισσότερες 

επενδύσεις, τους περισσότερους επενδυτές, τους περισσότερους νέους έχει 

σαν αντιστάθμισμα την εγκατάλειψη της υπαίθρου. Και η Ήπειρος είναι μία 

Περιφέρεια, που αποτελείται από έναν υπέροχο ορεινό όγκο, άπειρης 

ομορφιάς, φυσικής ομορφιάς, όπου μπορούνε να γίνουνε πάρα πολλά 

πράγματα για να συγκρατήσουμε τον κόσμο εκεί και ιδιαίτερα κάποιους νέους, 

που εγκαταλείπουν τους τόπους αυτούς. 

Εγώ θα σας πω ένα πράγμα, με το συνάδελφό μου τον Κύπρο, που 

τον εκτιμώ ιδιαίτερα, είχαμε την ευκαιρία την Κυριακή να κάνουμε μία 

διαδρομή στο βορεινό τμήμα της Ηπείρου. Είχα πολλά χρόνια να πάω, παρότι 

είμαι Ηπειρώτης, όμως τι διαπίστωσα. Διαπίστωσα ακριβώς αυτό, την τάση 

της εγκατάλειψης. Και ειλικρινά σας μιλώ, ένιωσα ένα μικρό σοκ, δεν το 

φανταζόμουνα ότι θα ’ταν έτσι. Αυτό πρέπει να το ανατρέψουμε, πρέπει να 

βρούμε τους τρόπους. Δεν έχω πραγματικά αυτή τη στιγμή ένα μαγικό ραβδί, 

τη θεραπεία, αλλά όταν λέμε ισόρροπη ανάπτυξη, κι όταν λέμε ενίσχυση της 

υπαίθρου για τη μη εγκατάλειψή της, αυτό δεν πρέπει να μείνει θεωρητικό. 

Πρέπει να δούμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε, για να το κάνουμε πράξη.  

Εμείς θα θέλαμε, και πραγματικά θέλουμε να κάνουμε αυτόν τον 

διάλογο. Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι η πλατφόρμα που πρέπει να 

γίνονται τέτοιες συζητήσεις και διάλογοι, και θα επιθυμούσαμε να έχουμε μία 

καλύτερη κατανόηση. Για παράδειγμα, για ό,τι αφορά τις επενδύσεις. Ίσως, αν 

είναι δυνατόν, να μας σταλεί είτε μέσω e-mail informer mot για την επόμενη 
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φορά. Εκτός από τη γεωγραφική κατανομή στα τέσσερα μεγαλύτερα αστικά 

κέντρα, θα θέλαμε ενδεικτικά να ενημερωθούμε, σε αυτά τα αστικά κέντρα οι 

επενδύσεις αυτή τη στιγμή που έχουν εγκριθεί, πόσες απ’ αυτές τις 

επενδύσεις αφορούν τα αστικά κέντρα αυτά καθ’ εαυτά και πόσες θα γίνουνε 

στην ύπαιθρο καθενός απ’ αυτά τα αστικά κέντρα.  

Νομίζω ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, για να βγάλουμε όλοι 

μας κάποια συμπεράσματα, κι όχι συμπεράσματα για να αλλάξουμε κάτι 

αύριο, να σκεφτούμε. Να σκεφτούμε το αύριο και το μέλλον αυτής της 

Περιφέρειας, της υπαίθρου, γιατί έρχεται ένα άλλο, ένα άλλο πακέτο, μία άλλη 

περίοδος προγραμματισμού, που δε σας κρύβω, και θέλω να σας πω 

ειλικρινά, γιατί εγώ είμαι γέννημα θρέμμα της REGIO, είναι η 6η περίοδος 

προγραμματισμού που θα ζήσω, πρέπει να τη σχεδιάσουμε κάπως 

διαφορετικά για το λόγο αυτό. Και για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να 

συζητήσουμε, πρέπει να προβληματιστούμε, πρέπει να μιλήσουμε και πρέπει 

να ιεραρχήσουμε τι πρέπει να κάνουμε. 

Παράδειγμα, και το ’πα και σε μία άλλη Περιφέρεια που πάσχει από 

θέματα επενδύσεων και παραγωγικότητας. Πρόσφατα έχει δημοσιευθεί η 

Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας όσον αφορά το «doing business», το 

«Επιχειρώ» σε παγκόσμιο επίπεδο. Η χώρα κατατάσσεται στην 67η θέση, 

τελευταία θέση μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 

«doing business». Όταν λοιπόν μιλάμε για επιχειρηματικότητα, δεν φτάνουν 

τα χρήματα, να δώσουμε χρήματα σε κάποιες επιχειρήσεις. Το μόνο σίγουρο 

είναι ότι δεν φτάνουν τα χρήματα, πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα. 

Πώς θα τα αλλάξουμε, ώστε να πετύχουμε να είμαστε στην κατάταξη της 

προσέλκυσης επιχειρήσεων, της δημιουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων, που 

δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, πώς θα το πετύχουμε για να το αλλάξουμε 

αυτό;  

Δεν φτάνει να λέμε ότι χρειάζεται αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου 

θεωρητικά, πρέπει κάτι να κάνουμε για να το πετύχουμε. Γιατί, δυστυχώς, αν 

δεν κάνουμε κάτι, πάλι μετά από τρία, τέσσερα, πέντε, έξι χρόνια, εγώ μπορεί 

να μην είμαι εδώ, θα συζητάμε τα ίδια πράγματα. Άρα πώς θα ιεραρχήσουμε; 

Γιατί δεν είναι μόνο χρήματα, είναι ένα θεσμικό πλαίσιο. Τι πρέπει να 

αλλάξουμε, ώστε οι επιχειρήσεις να νιώθουν πιο φιλικές και να τις 

προσελκύσουμε; Τι πρέπει να αλλάξουμε στο επιχειρηματικό περιβάλλον; 
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Πόσο χρόνο χρειάζεται μία επιχείρηση, για να πάρει άδεια λειτουργίας 

και αυτό να το μειώσουμε; Πόσο χρόνο χρειάζεται μία επιχείρηση για να πάρει 

άδεια οικοδομής από την Πολεοδομία; Πόσο χρόνο χρειάζεται μία επιχείρηση 

για να πάρει άδεια ηλεκτρικού από τη ΔΕΗ; Σ’ αυτά τα κριτήρια, με βάση τα 

οποία η Παγκόσμια Τράπεζα μας αξιολογεί και μας κατατάσσει στο «doing 

business» είμαστε πολύ χαμηλά, κι αυτά δεν είναι χρηματοδότηση, είναι 

θεσμικό πλαίσιο. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αλλάξουμε, αλλιώς δε θα 

αλλάξουμε τίποτα. Δηλαδή θα είμαστε, όπως είπε κι ο Περιφερειάρχης, «στο 

τίποτα». Με αέρα δεν αλλάζουμε. 

Εγώ λοιπόν δεν είμαι εδώ για να μιλήσω θεσμικά, για να μιλήσω για 

διαδικασίες. Αλλά είμαι εδώ και θεωρώ χρέος μου, μετά από 30 χρόνια, 38 

χρόνια που είμαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 30 χρόνια περιφερειακής 

πολιτικής, να μιλήσω από καρδιάς. Και γιατί επιπλέον κατάγομαι κι απ’ αυτόν 

τον τόπο. Γιατί όπως οι περισσότεροι από μας γύρω απ’ αυτό το τραπέζι, 

βρισκόμαστε εδώ, γιατί είμαστε απ’ αυτόν τον τόπο και γιατί τον αγαπάμε και 

θέλουμε να γίνει κάτι. Κάτι καλύτερο, που θα κρατήσει τους νέους εδώ. 

Λοιπόν για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού πρέπει λίγο να το 

συζητήσουμε. Ας δούμε λοιπόν τα στατιστικά τι σ’ αυτή την περίοδο, 

τουλάχιστον από τις Επενδύσεις που έχουμε εγκρίνει μέχρι σήμερα, πηγαίνει 

στην ύπαιθρο. Κι ας σκεφτούμε, αν πράγματι είναι αυτό που θέλουμε, το 35% 

των επενδύσεων της επόμενης περιόδου προγραμματισμού να πάει πάλι με 

τον ίδιο τρόπο και να εγκαταλείψουμε παντελώς την ύπαιθρο.  

Αυτά είχα να πω απ’ την πλευρά μου και σας ευχαριστώ θερμά. Θέλω 

να ευχαριστήσω θερμά τους ανθρώπους της Διαχειριστικής Αρχής και για τη 

φιλοξενία, και για την επίσκεψη στο έργου που είδαμε χθες, πάρα πολύ 

σημαντικό, γιατί έχει μία ανθρώπινη διάσταση πάρα πολύ μεγάλη, η ανάπτυξη 

και η παραμονή των ανθρώπων δεν έχει να κάνει μόνο με δρόμους, 

αυτοκινητοδρόμους και υποδομές, έχει να κάνει και με την ανθρώπινη 

προσέγγιση, και με την ανθρωπιά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Σας ευχαριστώ, κύριε Γκόγκο. 

Θα μου επιτρέψετε μόνο να πω δυο κουβέντες, οι περισσότερες απ’ τις 

46 επενδύσεις δεν είναι μες στα Γιάννενα, είναι η έδρα της επιχείρησης στα 

Γιάννενα, δεν μπορεί στον αγροδιατροφικό τομέα να είναι μια επιχείρηση μέσα 
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στα Γιάννενα. Παρά που δυστυχώς στην Ελλάδα έχομε πολλές αγκυλώσεις 

ακόμα σε πάρα πολλά θέματα. Είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, για πάρα 

πολλά χρόνια ο Κρατικισμός είχε επικρατήσει παντού, τίποτα δε γινόταν. 

Νομίζαμε ότι το Κράτος μπορεί να ’ναι επενδυτής, όχι ο επιχειρηματίας ο 

ιδιώτης. Το δεύτερο και βασικό, στο πλεονέκτημα της Ηπείρου, που είναι ο 

αγροδιατροφικός τομέας, δυστυχώς μάθαμε τον κόσμο ότι το καλύτερο ήταν η 

επιδότηση. Δεν ήταν η επιδότηση, ήταν ποιότητα, παραγωγικότητα.  

Αυτά σήμερα που έχουμε περάσει τα 46 Σχέδια, τα περισσότερα είναι 

προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε ακόμα δουλειά. Παράδειγμα, ακούσατε, 

αν δεν ακούσατε, ότι αλλάζει το Σύνταγμά μας, η επόμενη Βουλή θα είναι 

αναθεωρητική. Απ’ όλη την Ευρώπη μόνο στην Ελλάδα υπάρχει ο όρος 

«δασική έκταση», ό,τι είναι γυμνό εκτός αστικής περιοχής και δεν είναι 

γεωργικό, το θεωρούμε δάσος! Έχουμε την πρωτοτυπία, πάει ένας να κάνει 

μια επένδυση και βρίσκει ένα βουνό λάθη μπροστά από τη Νομοθεσία που 

έχουμε. 

Καταλαβαίνετε ότι αυτά πρέπει να τα αλλάξουμε, αν δε θα τα 

αλλάξουμε, ξανά είτε εμείς, είτε οι επόμενοι θα μιλάν απ’ τα ίδια. Γι’ αυτό 

γίνονται βήματα, αλλά πρέπει να γίνουν πάρα πολλά βήματα. Και στα βήματα 

αυτά η Περιφέρεια, και με την άλλη Διοίκηση την Κρατική, προσπαθεί να 

βοηθήσει τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν επενδύσεις. Θέλει όμως 

δουλειά ακόμα και αλλαγή νοοτροπίας. 

Τώρα θα δώσω τον λόγο στην… 

  
ΓΚΟΓΚΟΣ: Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, ένα τελευταίο πραγματάκι που 

ξέχασα, το ξέχασα. 

Ένα τελευταίο, κι είναι πολύ σημαντικό, ξέχασα να το πω, γιατί έχει 

πολύ μεγάλη αξία. Στην ενεργειακή απόδοση των δημόσιων κτιρίων, που θα 

χρηματοδοτήσετε σ’ αυτό το Πρόγραμμα, έχει την πρωτοτυπία μέσω των 

ΣΔΙΤ –γι’ αυτούς που δεν είναι μυημένοι, ΣΔΙΤ σημαίνει Συνεργασία Δημόσιου 

και Ιδιωτικού Τομέα– και είσαστε η μόνη Περιφέρεια που προχωρείτε να 

χρηματοδοτήσετε ενεργειακή απόδοση δημόσιων κτιρίων, μέσω Συνεργασίας 

Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Κι όταν μπαίνει κι ο ιδιωτικός τομέας μέσα, τι 

σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι η επένδυση έχει αποδοτικότητα, γιατί κανείς 

ιδιώτης δε βάζει τα λεφτά του, αν δεν πιστεύει ότι η επένδυσή του θα 
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αποδώσει. Και είσαστε οι μοναδικοί, τουλάχιστον από τις Περιφέρειες που 

έχω επισκεφτεί μέχρι σήμερα, που προχωράτε για την ενεργειακή απόδοση 

των δημοσίων κτιρίων μ’ αυτή τη μορφή. Και θέλω προσωπικά να σας πω 

συγχαρητήρια. 

Αυτό ήθελα να προσθέσω και σας ευχαριστώ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ευχαριστούμε. Τώρα η μια κουβέντα 

φέρνει την άλλη. 

Το κτίριο της Περιφέρειας έχει από πέρυσι τελειώσει, μέσω 

Προγράμματος, να έχουμε γεωθερμία, φωτοβολταϊκά και αντλίας θερμότητας. 

Έχουμε ενάμισι χρόνο να μας κάνει η ΔΕΗ τις υποδομές για να συνδεθεί το 

όλο δίκτυο. Καταλαβαίνετε ότι… 

 
ΓΚΟΓΚΟΣ: Αυτό λέμε. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Είναι αυτό που λέγατε. Και τώρα για 

πρώτη φορά μέσα σε 10 μέρες, πέρυσι δεν είχαμε κάνει προϋπολογισμό να 

βάλουμε θέρμανση στο κτίριο, γιατί λέγαμε ότι δε θα μας χρειαστεί, αφού 

είχαμε τελειώσει όλα, και δυστυχώς πέρασε ενάμισι χρόνος. 

Τώρα τον λόγο έχει η κυρία Μπακοπούλου και μετά θα δώσω και στην 

κυρία Κωστοπούλου. Η κυρία Μπακοπούλου είναι υπεύθυνη πάλι απ’ την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ΕΚΤ, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στη 

Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. 

 
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κι εγώ για την Πρόσκληση 

στην Επιτροπή Παρακολούθησης, όπως και για τη χθεσινή επίσκεψη που 

είχαμε στις κτιριακές εγκαταστάσεις της νέας Στέγης Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης, αλλά και στην ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων. Δυστυχώς λόγω της 

καθυστέρησης της πτήσης μου δεν ήμουν στην τεχνική σύσκεψη. 

Θα ήθελα να εκφράσω από μέρους της Γενικής Διεύθυνσης 

Απασχόλησης την ικανοποίηση για τη σημαντική πρόοδο, που έχει γίνει στο 

κομμάτι του Κοινωνικού Ταμείου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Είναι θετικό 

που εξειδικεύονται σήμερα μία Δράση για τους Ρομά, όπως και η Δράση για 

παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από τις Τοπικές Ομάδες 
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Υγείας, ΤΟΜΥ, που ήδη έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν, κι όπως ότι έχουνε 

γίνει προσκλήσεις για τις εξαρτήσεις και για την Ψυχική Υγεία. 

Αν και υπήρχαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση των Δράσεων στον 

τομέα της Υγείας, τώρα ανοίγει ο δρόμος για την ενεργοποίησή τους. 

Παραμένει βέβαια η καθυστέρηση στις Δράσεις της Κοινωνικής Οικονομίας, 

στο Θεματικό Στόχο 8, όπως και τις Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης 

ΤΑΠΤΟΚ.  

Σχετικά με τα Κέντρα Στήριξης Οικογένειας και για τα Κέντρα 

Παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας για Ηλικιωμένους, τα ΟΦΗΛΙ, περιμένουμε σύντομα να υπάρξει 

διεύρυνση των Κέντρων Κοινότητας, ώστε να συμπεριλάβει αυτές τις δυο 

δράσεις.  

Κλείνοντας, θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Διαχειριστική 

Αρχή για την άψογη συνεργασία μας και να τη συγχαρώ για την πάντα 

διοργάνωση και φιλοξενία. 

Σας ευχαριστώ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Κι εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία 

Κωστοπούλου για ένα… 

 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με την ευκαιρία αυτών που ακούστηκαν προηγουμένως, 

και χωρίς να θέλω να δώσω κάποια απάντηση, απλά δράττομαι της ευκαιρίας 

για να ενημερώσω κιόλας για όσους δεν το γνωρίζουνε, ότι ακριβώς επειδή 

ενδιαφερόμαστε και για τη διάχυση της ανάπτυξης, και γι’ αυτό μιλάμε για 

Πολιτική της Συνοχής, έχει φτιαχτεί ένας ιστότοπος που λέγεται 

«anaptixi.gov.gr», στον οποίο μπορούμε ανά πάσα στιγμή, και ενημερώνεται 

κάθε μέρα, ανά πάσα στιγμή να ανατρέξουμε στις δράσεις και να το 

αποτυπώσουμε στον χάρτη της Ελλάδας, να βρούμε δηλαδή ακριβώς σε ποιο 

σημείο έχει γίνει και η συγκεκριμένη παρέμβαση. Έτσι μπορούμε να 

παρακολουθούμε κιόλας, εάν γίνονται… συγκεντρώνονται όλες οι 

δραστηριότητες και όλες οι δράσεις του ΕΣΠΑ μόνο στις πόλεις, ή διαχέονται 

σ’ όλη την επικράτεια. 

Αυτό. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Το λόγο έχει ζητήσει ο εκπρόσωπος των 

εργαζομένων στη ΜΟΔ. 

 
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κώστας Αρβανίτης, 

εκπρόσωπος της ΜΟΔ στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Ζήτησα πράγματι 

τον λόγο, κατ’ αρχήν να συγχαρώ για την άψογη διοργάνωση, αλλά επίσης 

τόσο την Περιφέρεια, όσο και τη Διαχειριστική Αρχή για τις πάρα πολύ καλές 

επιδόσεις του Προγράμματος, κάτι που δε μας εκπλήσσει, πάντα η Περιφέρεια 

και η Διαχειριστική ήταν στην πρώτη γραμμή της πορείας υλοποίησης των 

ΠΕΠ στην Ήπειρο. 

Ήθελα από την πλευρά του εκπροσώπου της ΜΟΔ κατ’ αρχήν να 

δώσω μια μικρή απάντηση στην αναφορά των προβλημάτων που είχε το 

σύστημα το ΠΣΚΕ σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των υποσυστημάτων, παρότι 

δεν ανήκω στον σχετικό τομέα, αλλά θα μεταφέρω ό,τι ακουστεί σήμερα εδώ. 

Η πληροφόρηση, που είχαμε απ’ τους συναδέλφους, είναι ότι έχει 

πλέον ομαλοποιηθεί πλήρως –και έτσι μεταφέρετε μου κάτι διαφορετικό, αν 

είναι– πράγματι υπήρχαν προβλήματα στην ανάπτυξη των υποσυστημάτων 

αυτών, γιατί έπεσε ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος για πάρα πολλές 

διαφοροποιημένες, για πάρα πολλά διαφοροποιημένα συστήματα σε ένα, και 

νομίζω όμως ότι το πρόβλημα έχει λυθεί. 

Τώρα περισσότερο ήθελα να πάρω την ευκαιρία να πω δυο λόγια για 

μία πρωτοβουλία, που ξεκίνησε απ’ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του εθνικού 

σχεδιασμού για τα λύματα των οικισμών Γ΄ προτεραιότητας. Να μεταφέρω εκ 

μέρους της Επιτροπής Καθοδήγησης της Προγραμματικής Σύμβασης και του 

Προέδρου του κυρίου Φάμελλου, την πληροφορία ότι αυτός ο εθνικός 

σχεδιασμός για τα λύματα των οικισμών Γ΄ προτεραιότητας στη χώρα έχει ήδη 

ολοκληρωθεί. Να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια για τη βοήθεια στη 

διοργάνωση τοπικής εκδήλωσης διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς για 

την Ήπειρο. 

Πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια, γιατί είμαστε 

αρκετά πίσω σαν χώρα και η αντίστοιχη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, η ENVIRONMENT, έχει ήδη ξεκινήσει μια διαδικασία «EU Pilot», 

που είναι το πρώτο στάδιο διερεύνησης για την επιβολή προστίμων στη μη 
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συμμορφούμενες περιπτώσεις. Έχουμε αρκετά επομένως σημαντικό έτσι 

αντικείμενο να γίνει στο πλαίσιο αυτό του εθνικού σχεδιασμού. 

Να πω ειδικότερα για την Ήπειρο ότι τα προβλήματα στην Ήπειρο δεν 

είναι μεγάλα ευτυχώς, φαίνεται ότι δύο οικισμούς έχουμε, την Κόνιτσα και το 

Καναλλάκι, που πρέπει να ανταποκριθούν στις υποδομές τους. Απ’ ό,τι έχω 

ενημερωθεί απ’ τη Διαχειριστική, για την Κόνιτσα είμαστε σε τελικό στάδιο 

ένταξης… υποβολής και ένταξης του έργου στο ΠΕΠ, κι είναι πάρα πολύ 

σημαντικό αυτό. Με το Καναλλάκι έχουμε μια υστέρηση, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, 

γιατί υπάρχει μια διαδικασία ολοκλήρωσης και πληρωμής της Μελέτης που 

έχουν αναθέσει, ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να βοηθήσουμε τον Δήμο, και η 

Περιφέρεια και η Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων, ώστε να ολοκληρώσει τις 

διαδικασίες των μελετών και των αδειοδοτήσεων, για να μπορεί άμεσα να 

υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης για τον Βιολογικό Καθαρισμό και τα 

δίκτυα του Καναλλακίου. 

Υπάρχει προβλεπόμενη χρηματοδότηση, αν όχι από 

συγχρηματοδότηση, από τον «ΦΙΛΟΔΗΜΟ» και επομένως το πρόβλημα αυτή 

τη στιγμή δεν είναι τα χρήματα. Το πρόβλημα είναι να φτάσουμε μέχρι το 

τελευταίο στάδιο για την ένταξη κι αυτού του τόσο σημαντικού έργου κι εκεί. 

Βέβαια πάντα πολύ συχνά τελειώνουν τα έργα και μέχρι να δούμε τη 

συμμόρφωση των οικισμών με τις απαιτήσεις της Οδηγίας, υπάρχει μια 

σημαντική υστέρηση μέχρι και αστοχία. Εδώ θέλω να επισημάνω την 

προσπάθεια που πρέπει να γίνει με τους Φιλιάτες, που τέλειωσαν μεν τα 

έργα, αλλά θα πρέπει μέχρι το τέλος του ’18 να έχουμε τις ιδιωτικές συνδέσεις 

σ’ αυτό το επίπεδο και τις μετρήσεις στο Βιολογικό Καθαρισμό, ώστε να 

μπορεί να συμμορφωθεί ο οικισμός. Δεν το βλέπω για το ’18, αλλά ας 

ελπίσουμε ότι το 2019 θα έχουμε κι αυτόν τον οικισμό συμμορφωμένο. 

Επίσης σ’ αυτό το πλαίσιο να ενημερώσω ότι με την… με μια σχετική 

Μελέτη, που χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναθεωρήθηκε η 

μεθοδολογία χαρακτηρισμού των οικισμών Γ΄ προτεραιότητας στη χώρα, κι 

αυτό νομίζω ότι έπρεπε κάποια στιγμή να λήξει, ελπίζουμε ότι μέχρι τις αρχές 

του 2019 θα εφαρμοστεί αυτή η μεθοδολογία απ’ την ΕΓΥ μια καλή μέχρι το 

τέλος του ’23, ώστε να έχουμε ένα σταθερό περιβάλλον, να μην μπαίνουν 

κάθε χρόνο άλλοι 10 καινούργιοι οικισμοί. Φαίνεται ότι μ’ αυτή τη μεθοδολογία 

την Ήπειρο δεν την ακουμπάει σε σχέση των αναγκών χρηματοδότησης, γιατί 
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ο μόνος οικισμός, που φαίνεται να προκύπτει συμπληρωματικά, είναι οι 

Κωστακιοί, για τους οποίους λίγο πολύ οι υποδομές υπάρχουν. 

Επομένως νομίζω ότι όλη αυτή η προσπάθεια για τον εθνικό 

σχεδιασμό για τα λύματα των οικισμών Γ΄ προτεραιότητας είναι πάρα πολύ 

σημαντική για τη χώρα, κι εδώ ιδιαίτερα στην Περιφέρεια είμαστε σε πολύ 

καλό δρόμο. 

Κλείνοντας να πω απλά, και παίρνοντας και λίγο αφορμή απ’ όσα 

ειπώθηκαν και από τον κύριο Γκόγκο, ότι για την καινούργια προγραμματική 

περίοδο με τη συνεργασία των Δήμων της περιοχής του Αχέροντα, μια 

ύπαιθρος… μια περιοχή της υπαίθρου της Ηπείρου έχει ήδη δρομολογήσει 

τον σχεδιασμό μιας Χωρικής Επένδυσης, με τη συνεργασία όλων των φορέων 

που εμπλέκονται στην περιοχή εκεί, και με τη βοήθεια της ΜΟΔ, αύριο 

μάλιστα έχουμε την τελευταία Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 

μιας Προγραμματικής Σύμβασης, που ελπίζω να ολοκληρώσουμε τον 

σχεδιασμό ενός πάρα πολύ σημαντικού Προγράμματος, που πιστεύω ότι 

ακριβώς ακουμπάει σ’ αυτό, που πολύ καλά ονομάστηκε «Βιομηχανία της 

Εμπειρίας», μία από τις προτεραιότητας που τέθηκαν από πλευράς της 

Περιφέρειας, και ελπίζω ότι για την καινούργια προγραμματική περίοδο ένας 

σημαντικός αριθμός έργων, που προβλέπονται στο Πρόγραμμα αυτό, θα 

έχουν τον χρόνο να ωριμάσουν, ώστε να έχει την τύχη αυτό το Πρόγραμμα 

στα Προγράμματα της καινούργιας προγραμματικής περιόδου. 

Ευχαριστώ πολύ όλους σας. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ο κύριος Βλάχος εκ μέρους των 

εργαζομένων της ΜΟΔ. 

 
ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Εκ μέρους των εργαζομένων της ΜΟΔ, είμαι εκπρόσωπος, μέλος του 

Συλλόγου… του Σωματείου Εργαζομένων της ΜΟΔ.  

Την περίοδο αυτή βρισκόμαστε –την περίοδο αυτή;– από αυτές αρχές 

Φεβρουαρίου περίπου βρισκόμαστε σε περίοδο διαπραγματεύσεων με την 

εταιρεία «ΜΟΔ Α.Ε.», την εταιρεία μας, διαπραγματεύσεων για τη σύναψη 

μιας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε 

κάποιες χρόνιες παθογένειες που έχουμε σαν εργαζόμενοι και προβλήματα, 
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παράλληλα να δώσουμε κάποια λύση σε ορισμένες στρεβλώσεις που 

υπεισήλθαν στο μισθολογικό μας σύστημα, στο μισθολογικό πλαίσιο που 

εφαρμόζει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο στις αποδοχές μας, το οποίο έχει 

φέρει ανισομέρειες μεταξύ συναδέλφων, που επί χρόνια είχαν λυθεί με την 

ύπαρξη της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που καταργήθηκε, όπως και 

άλλες Συλλογικές Συμβάσεις του Δημοσίου, με την έλευση του Ενιαίου 

Μισθολογίου, ή εν πάση περιπτώσει με την εφαρμογή των μνημονιακών 

υποχρεώσεων που είχε η χώρα. 

Θα σας διαβάσω μια ανακοίνωση που έχει το Σωματείο μας, που σαν 

ψήφισμα υπάρχει σε όλες τις Επιτροπές Παρακολούθησης παρέμβαση. Ο 

λόγος που γίνεται η παρέμβαση στις Επιτροπές Παρακολούθησης, είναι διότι 

θεωρούμε τις Επιτροπές ένα σημαντικό σημείο λήψης αποφάσεων, είναι οι 

κατ’ εξοχήν, αν θέλετε… το κατ’ εξοχή όργανο, το οποίο γνωρίζει πολύ 

καλύτερα από άλλες Υπηρεσίες, ή, αν θέλετε, παραγωγικούς φορείς της 

χώρας το τι δουλειά κάνουν οι εργαζόμενοι της ΜΟΔ και ποια είναι η 

συνεισφορά τους, ζητώντας ουσιαστικά την στήριξη σ’ αυτή την προσπάθεια 

που κάνουμε αυτή την περίοδο με το Υπουργείο, να καταλήξουμε σε κάποιες 

συλλογικές διαπραγματεύσεις, που θα επιφέρουνε βελτιώσεις στο εργασιακά 

μας περιβάλλον. 

Λοιπόν διαβάζω την ανακοίνωση κατ’ αρχήν: 

Η ΜΟΔ Α.Ε.… 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): … (Εκτός μικροφώνου) 

 
ΒΛΑΧΟΣ: Βεβαίως. Είναι σκόπιμο να τη διαβάσουμε. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Είναι ένα θέμα, συγγνώμη που 

παρεμβαίνω… 

 
ΒΛΑΧΟΣ: Παρακαλώ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): … στο οποίο κι εσείς έχετε τις θέσεις σας 

και οι υπάλληλοι που είναι απ’ το Δημόσιο στη ΜΟΔ, εδώ είναι, καταθέστε το 

στα Πρακτικά και θα το δούμε. Εντάξει; 

 
ΒΛΑΧΟΣ: Χαίρομαι, κύριε Περιφερειάρχα, που το βάζετε σε επίπεδο… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ε, είναι σωστό, όταν κάνεις την ίδια 

δουλειά, δεν μπορεί «άλλος να ’ναι ζευγάς, κι άλλος να ’ναι παππάς». 

 
ΒΛΑΧΟΣ: Αυτό είναι η καλύτερη ευκαιρία που μου δίνετε, για να σας πω τη 

θέση του Συλλόγου Εργαζομένων, ότι πρέπει να υπάρχει ενιαίο περιβάλλον 

διοικητικό και μισθολογικό στο σύστημα ΕΣΠΑ, και πρέπει να υπάρχει πολύ 

μεγάλη απ’ όλους σας πίεση για να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι γνωστό ότι 

κάποιες παροχές, που είχε το σύστημα της ΜΟΔ, πάλι με μια ρύθμιση του 

2013, αυτές έχουνε… αφορούν πλέον όλο το σύστημα κι έχουνε περάσει με 

νέα ρύθμιση και στους δημόσιους υπαλλήλους. 

Άρα σε καμία περίπτωση οι εργαζόμενοι δεν αισθανόμαστε στη ΜΟΔ 

σε αντίθεση με τους συναδέλφους δημοσίους υπαλλήλους, με την 

κυριολεκτική έννοια του όρου συνάδελφοι θεωρούμαστε, και είναι βέβαιο ότι 

κάτι, που δεν εξαρτάται από μας, εννοώ το Ενιαίο Πλαίσιο που κι εσείς βάλατε 

σαν θέμα, θα βοηθούσε, αν κι εμείς κι εσείς το προπαγανδίζατε με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα είναι καλή ευκαιρία που το θέτετε έτσι. 

Τώρα η ανακοίνωση κρατάει ένα λεπτό και νομίζω ότι θα μου δώσετε 

το χρόνο να τη διαβάσω, χωρίς να κουράσω περισσότερο. 

Λοιπόν, η «ΜΟΔ Α.Ε.», όπως όλοι γνωρίζετε, επιτελεί λειτουργία 

σημαντικού δημόσιου συμφέροντος και στηρίζει τον αναπτυξιακό σχεδιασμό 

της Ελληνικής Οικονομίας, εξυπηρετώντας την υλοποίηση του ΕΣΠΑ και την 

απορρόφηση των πόρων του, μέσω των εργαζομένων της, που 

τοποθετούμαστε στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης μαζί με τους 

συναδέλφους δημοσίους υπαλλήλους και φροντίζουμε για την… μεριμνούμε 

για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στη Μονάδα Οργάνωσης της 

Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, σε ΜΟΔ, αποτελεί το 

αντιπροσωπευτικό όργανο των εργαζομένων που στελεχώνουν την Κεντρική 

Υπηρεσία της ΜΟΔ, τις επιτελικές δομές και τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης 

και Συντονισμού του ΕΣΠΑ.  

Απ’ τον Ιανουάριο του 2018 ο Σύλλογός μας βρίσκεται σε διαδικασία 

διαπραγμάτευσης για Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση στη ΜΟΔ για 

μισθολογικές διεκδικήσεις, μη μισθολογικά θέματα και θεσμικές παροχές. 
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Διαπραγματευόμαστε την απόδοση ενός πακέτου μη μισθολογικών παροχών 

τέτοιου ύψους και κατηγοριών, ώστε να ικανοποιούνται ουσιαστικά οι ανάγκες 

του συνόλου των εργαζομένων. 

Θεωρούμε ότι είναι κρίσιμο πλέον, με το τέλος της διαδικασίας για τη 

συνομολόγηση νέας Επιχειρησιακής ΕΣΕ με τη ΜΟΔ να προκύψει ένα δίκαιο 

σύστημα αμοιβών και να εκλείψουν οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ των 

εργαζομένων, κάτι το οποίο έχει αναγνωρίσει ως εύλογη διεκδίκηση και η 

πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΙΑΝ. 

Επιδιώκουμε μια ρύθμιση που θα στοχεύει στην άρση της μισθολογικής 

ανισότητας μεταξύ των εργαζομένων της ΜΟΔ, που ασκούν όμοια καθήκοντα 

και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες. 

Απαντάει κατά κάποιο τρόπο η ανακοίνωση και στο θέμα που θέσατε. 

Δε θα πω… θα πω μόνο, χωρίς να αναφέρω αναλυτικά, ότι είμαστε σε μια 

περίοδο κινητοποιήσεων, η οποία, αρχής γενομένης από Οκτώβρη, έχουμε 

περάσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις και σε παραστάσεις, όπου μπορούμε 

στο Υπουργείο, είμαστε σε συνεννόηση και σε διαπραγμάτευση, ελπίζουμε και 

στη δική σας στήριξη και των μελών της Επιτροπής σε μια απόφαση, που θα 

βοηθούσε να πάμε πιο γρήγορα στην κατεύθυνση, την επιδιωκόμενη 

κατεύθυνση. 

Η αναγνώριση του ρόλου των εργαζομένων περνάει από ένα 

σημαντικό κέντρο λήψης αποφάσεων, όπως είναι και το παρόν όργανό σας. 

Αυτό είναι και το ζητούμενο σήμερα εδώ. 

Ευχαριστώ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Σας ευχαριστώ. 

Ποιος θέλει τώρα το λόγο; Θα λέει το όνομά του και τι εκπροσωπεί. 

 
ΜΠΟΥΡΑΣ: Γεια σας, Μπούρας Χρήστος λέγομαι, απ’ την Ειδική Υπηρεσία 

Κρατικών Ενισχύσεων.  

Θα κάνω μια μικρή αναφορά για το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 

Ενισχύσεων, ξέρετε την επιχειρησιακή ευθύνη την έχει η ΕΥΚΕ και την τεχνική 

ευθύνη η ΜΟΔ. Οι διαδικασίες, ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε το 

σύστημα γίνεται με μια σειρά Εγκυκλίων, που στέλνει η ΕΥΚΕ προς τις 

Διαχειριστικές Αρχές και η αντιμετώπιση των προβλημάτων της διαχείρισης 
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των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, που φιλοξενούνται στο σύστημα, είναι 

μια διαδικασία υποστήριξης της ΕΥΚΕ και σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές 

Αρχές και τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης. 

Στο πρόγραμμα της αγροδιατροφής και το πρόβλημα που προέκυψε, 

θεωρούμε ότι η άμεση συνεργασία μεταξύ Διαχειριστικής Αρχής, ΕΥΚΕ και της 

ΔΙΑΠ θα λύσει το όποιο πρόβλημα, την όποια καθυστέρηση υπήρξε, εξ ου και 

η συνεργασία που κάναμε, προκειμένου να βοηθηθεί η ΔΙΑΠ στην υποστήριξη 

της δράσης, και των υπόλοιπων Δράσεων που θα βγούνε, που είναι αρκετές, 

τόσο με υποστήριξη από εμάς άμεση, δηλαδή τηλεφωνικά και mail, όσο και με 

υποστήριξη κατά τόπον, δηλαδή να έρθουμε εδώ πέρα να βοηθήσουμε 

επιχειρησιακά και τεχνικά την Υπηρεσία. 

Στόχος μας είναι να μην καθυστερήσουμε, στόχος μας είναι να ’χουμε 

τις Δράσεις μας γρήγορα, σε παραγωγή, οι επενδυτές μας να έχουνε… να 

λαμβάνουν τις ενισχύσεις τους και να ’χουμε πληρωμές, ώστε το Πρόγραμμα 

να πάει όσο το δυνατόν καλύτερα. 

Ευχαριστώ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Πάντως εγώ οφείλω να πω ότι σε όλες τις 

Προσκλήσεις υπήρχε πρόβλημα, δεν ανέφερα γι’ αυτό μόνο. Το 

Πληροφοριακό πάσχει, μέχρι σήμερα δεν έχει διορθωθεί. Μπορεί να είναι 

ωραιοποιημένο, αλλά δεν κάνει. Εγώ είμαι Βλάχος απ’ το Μέτσοβο και λέμε 

«δεν ξέρω πόσα πρόβατα έχεις, πόσο γάλα φέρνεις»! Κι εκεί είναι πρόβλημα. 

Εντάξει; 

Ο κύριος Μήτσης έχει το λόγο. 

 
ΜΗΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Περιφερειάρχα. Γιάννης Μήτσης, Πρόεδρος 

Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων Ελλάδος για την Ήπειρο. 

Κύριε Περιφερειάρχα, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, 

κυρίες και κύριοι. 

Διανύουμε το τέταρτο έτος εφαρμογής του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 2014 – 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και θεωρητικά 

βρισκόμαστε στο μέσο της διάρκειας υλοποίησης του Προγράμματος, 

δεδομένου ότι υπάρχει και η παράταση μέχρι το 2023. 
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Παρά το καθυστερημένο ξεκίνημα, λόγω των δυσλειτουργιών και 

υστερήσεων του Κεντρικού Κράτους, αλλά και λόγω της ταυτόχρονης 

υλοποίησης του τρέχοντος, όπως και το αμέσως προηγούμενο ΕΣΠΑ, 

σύμφωνα με την πρώτη Αξιολόγηση του Προγράμματος και τα στοιχεία που 

επικαλείται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ, το ποσοστό 

ενεργοποίησης του Προγράμματος της τάξης του 59% θεωρείται 

ικανοποιητικό. Ο βαθμός συμβασιοποίησης του Προγράμματος αντίθετα σε 

ποσοστό 30% του συνολικού προϋπολογισμού της δημόσιας δαπάνης 

θεωρείται μέτριος, όπως επίσης μέτριο κρίνεται απ’ την αρμόδια Υπηρεσία και 

το ποσοστό των πληρωμών, 46,5 εκατομμύρια Ευρώ περίπου, ή αλλιώς 

ποσοστό 14%. 

Ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος σ’ 

αυτή την 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 – 2020» θα ήθελα να κάνω μία γενική 

τοποθέτηση για την πορεία του Προγράμματος, αλλά και να σταθώ στην 

πορεία των Επενδυτικών Προγραμμάτων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Θα κρατήσω μία φράση από την Έκθεση της 1ης Αξιολόγησης 

εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 – 2020», η 

οποία μιλά για τα προσδοκώμενα οφέλη απ’ την προτεινόμενη Αναθεώρηση 

του Προγράμματος. Είναι η ενίσχυση της συμβολής του Προγράμματος στην 

αναπτυξιακή προσπάθεια της Περιφέρειας Ηπείρου, αλλά και συνολικά της 

χώρας και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης.  

Επιτρέψτε μου να συμπεράνω πως έχουμε ήδη αργήσει, καθώς η 

οικονομική κρίση κλείνει σήμερα και τις επιχειρήσεις που κατάφεραν να 

σταθούν όρθιες κατά τα 8 πιο δύσκολα χρόνια απ’ τη Μεταπολίτευση και μετά. 

Αν τώρα θα έλθομε να σχεδιάσομε ή να διορθώσουμε το σχεδιασμό μας για 

την αναπτυξιακή συμβολή του Επιχειρησιακού μας Προγράμματος στο 

«γίγνεσθαι» της Ηπείρου, ξαναλέω, έχομε αργήσει. 

Είναι πάντως προς τη θετική κατεύθυνση η Δράση για τη σύσταση 

Ταμείου Επιχειρηματικότητος 2, με διαθέσιμο προϋπολογισμό 7.300.000 

Ευρώ για κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων σε δάνεια. Ωστόσο η 

Δράση αυτή, αν είχε έλθει νωρίτερα, ίσως θα είχε σώσεις επιχειρήσεις, που 

δεν τα κατάφεραν και έβαλαν λουκέτο, λόγω της μη λειτουργίας ουσιαστικά 

του τραπεζικού τομέα στη χώρα μας. 
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Όσον αφορά τις Δράσεις υπέρ της Επιχειρηματικότητος ανά επενδυτική 

προτεραιότητα, που έχουν σχεδιαστεί στο τρέχον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

2014 – 2020, έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 12 Δράσεις εκ των οποίων είναι 

ενεργές ως τώρα οι τέσσερις, συν μια πέμπτη που είναι το προαναφερθέν 

Ταμείο Επιχειρηματικότητος. Ουσιαστικά υλοποιείται μόνο η μία, συν το 

Ταμείο. Είναι η Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς 

αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, Τεχνολογίας Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας, Υγείας και Βιοτεχνολογίας, με 46 Επενδυτικά Σχέδια και σχεδόν 

διπλάσια δημόσια δαπάνη για τις ενταγμένες επενδύσεις απ’ αυτή της αρχικής 

Πρόσκλησης. 

Για τη Δράση «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» αποδείχτηκε πως δεν υπήρξε 

μεγάλο ενδιαφέρον, γι’ αυτό θα προχωρήσει και δεύτερος κύκλος εντάξεων. 

123 Επενδυτικά Σχέδια, με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 

σχεδόν στο 1/3 της δημόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης.  

Υπάρχει, απ’ ό,τι φαίνεται, μεγάλο ενδιαφέρον για τη Δράση «Ενίσχυση 

υφισταμένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων 

προϊόντων και υπηρεσιών», η οποία βρίσκεται στη φάση της αξιολόγησης, 

ενώ αντίθετα πρέπει να προβληματίσει το μηδενικό ενδιαφέρον, κυριολεκτικά 

μηδενικό, αφού υπεβλήθησαν 0 προτάσεις, για τη Δράση «Υποστηρικτικοί 

μηχανισμοί για την προώθηση της Καινοτομίας στην τοπική 

επιχειρηματικότητα», με δημόσια δαπάνη η Πρόσκληση στα 2,1 εκατομμύρια 

Ευρώ. 

Τα συμπεράσματα της Επιτροπής Παρακολούθησης και της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 

– 2020» από τις Δράσεις Ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά 

την τρέχουσα προγραμματική περίοδο πρέπει να είναι ο οδηγός για τη 

σχεδίαση των Επενδυτικών Δράσεων της νέας προγραμματικής περιόδου 

2021 – 2027, και ο σχεδιασμός αυτός οφείλει να γίνει σε στενή συνεργασία με 

τους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου της Ηπείρου. Δεδομένου 

μάλιστα ότι το 35% τουλάχιστον των Πόρων Συνοχής της νέας 

προγραμματικής περιόδου θα πρέπει να κατευθύνονται σε ενίσχυση 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Δράσεις Καινοτομίας, Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, πρέπει να γίνει ένας καλός σχεδιασμός, που 

απ’ την αρχή θα θέσει τις βάσεις για την ενίσχυση της ιδιωτικής οικονομίας. Η 
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συζήτηση, παρότι είναι θεωρητικά νωρίς, πρέπει να ξεκινήσει έστω και σ’ ένα 

πρώτο άτυπο επίπεδο. 

Πρακτικά τέλος στις Επενδυτικές Δράσεις υπέρ των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων ο επιχειρηματικός κόσμος ζητά, γρήγορες διαδικασίες 

αξιολόγησης, διαφανείς και ξεκάθαρες διαδικασίες αξιολόγησης, μείωση του 

όγκου της γραφειοκρατικής δουλειάς στα όρια της διασφάλισης του 

απαιτούμενου ελέγχου, γρήγορη αποπληρωμή των υποψηφίων επενδυτών. 

Κλείνοντας, μιλώντας ως Πρόεδρος πλέον του Επιμελητηρίου 

Ιωαννίνων, θα ήθελα να θέσω ενώπιον της Επιτροπής Παρακολούθησης κι 

ένα παράπονο για την πορεία υλοποίησης του μεγάλου έργου των 

Πολιτιστικών Διαδρομών των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου. 

Αναγνωρίζουμε τη σημασία του έργου για το τουριστικό προϊόν της 

περιοχής. Ωστόσο, επειδή το έργο προβλέπει και την εμπλοκή του 

επιχειρηματικού παράγοντα στις 4 Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου, 

θεωρούμε πως δεν έχουμε ακόμα την ενημέρωση, που θα θέλαμε, για την 

ενεργοποίηση των επιχειρήσεων του Νομού Ιωαννίνων στο όλο project. 

Κατανοώ πως δε γίνεται κάτι σκόπιμα σε βάρος των επιχειρήσεων του Νομού 

μας, αλλά για τη διάχυση των αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης της 

σημασίας αυτού του κεφαλαιώδους προγράμματος για τον Πολιτισμό της 

Ηπείρου και για τον Τουρισμό της, είναι απαίτηση να υπάρξει άμεση 

ενεργοποίηση όλων των δυνητικά ωφελουμένων. 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου, ο κύριος 

Λώλος, Δήμαρχος Ηγουμενίτσας. 

 
ΛΩΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Θα ήθελα κι εγώ ως μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου 2014 – 2020 να εκφράσω την 

ικανοποίησή μου για την πορεία του Προγράμματος, το οποίο εμείς ως 

Τοπική Αυτοδιοίκηση το βιώνουμε φυσικά καθημερινά και το εισπράττουμε, 

αλλά το να το ακούς όμως και από υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπροσώπους 

της Κεντρικής Εξουσίας, πιστεύω ενισχύει αυτή την άποψη που έχουμε και 

μας ικανοποιεί ιδιαίτερα, και θα ήθελα κι εγώ, όσο μπορώ να το κάνω αυτό, να 
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εκφράσω, να δώσω τα συγχαρητήριά μου και στην Ειδική Υπηρεσία στο 

προσωπικό, αλλά και στην πολιτική ηγεσία της Περιφέρειας γι’ αυτές τις 

επιδόσεις και πιστεύω έτσι θα πορευτούμε και θα πάμε ακόμα καλύτερα. 

Ο κύριος Γκόγκος έκανε μια ιδιαίτερη προσέγγιση, η οποία μας άγγιξε 

όλους μας, και ειδικά εμάς, οι οποίοι έχουμε και την ευθύνη της Διοίκησης της 

Περιφέρειας Ηπείρου, τον Περιφερειάρχη πρώτα και μετά εμένα ως Πρόεδρος 

της ΠΕΔ Ηπείρου, αυτό είναι η καθημερινή έγνοια κι αυτό προσπαθούμε να 

κάνουμε, και πιστεύω ο Περιφερειάρχης το κάνει, και η Περιφέρεια το κάνει με 

τον καλύτερο τρόπο, κι εμείς προσπαθούμε με τη σειρά μας, όσο μπορούμε, 

να το κάνουμε και σίγουρα θα ήτανε καλό να γίνει μια τέτοια κουβέντα, ώστε 

να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον κόσμο στην Περιφέρεια. Γι’ αυτό είναι 

κρίσιμο σημείο, ειδικά για την Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία είναι και η βόρεια 

πύλη της Ευρώπης, αλλά είναι και στα σύνορα. 

Όσον αφορά τώρα για το ΠΕΠ, θα ήθελα να ρωτήσω, αν θα υπάρξει 

αναγκαιότητα μιας νέας αναθεώρησης, μιας νέας τροποποίησης του ΠΕΠ. Αν 

υπάρχει δηλαδή στην πορεία, ή πλέον θα πορευτούμε, όπως είμαστε. Διότι 

εκείνο που θα ήθελα εγώ να επισημάνω, υπάρχει η ανάγκη για κάποια έργα 

όσον αφορά τις αναπλάσεις, τις αστικές αναπλάσεις και δεν ξέρω αν θα 

βγούνε… αν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για την υλοποίηση των 

Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 

Και εκείνο, που θα ήθελα επίσης να παρατηρήσω, ότι υπάρχει και 

ανάγκη, τώρα ειδικά με το νέο Νόμο για την Προσχολική Αγωγή, για να 

φτιάξουμε Νηπιαγωγεία. Κάτι το οποίο λείπει απ’ όλους, πιστεύω, τους 

Δήμους και δεν ξέρω, αν μπορεί, αν μπορεί αυτό να προβλεφθεί, ή να 

αντιμετωπιστεί μέσα απ’ αυτό το Πρόγραμμα. 

Δε θα ήθελα να πω τίποτα άλλο παραπάνω, πιστεύω ότι έτσι θα 

συνεχίσουμε, έτσι θα πετύχουμε και θα πετύχουμε 100% το στόχο μας. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Στις αστικές αναπλάσεις μέχρι σήμερα δεν 

έχουμε πρόταση από καμία πρωτεύουσα που να μπήκε στο Πρόγραμμα. 

Έκλεισε και θα ξανανοίξει. 

 
ΛΩΛΟΣ: Αυτό ρώτησα και πριν. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ναι, θα ξανανοίξει, γιατί δεν έχουμε 

πετύχει να έχουμε έργα.  

Ποιος άλλος θέλει το λόγο; 

 
ΒΙΚΑΤΟΥ: Γεια σας κι από μένα, ονομάζομαι Γεωργία Βικάτου, εκπροσωπώ 

την Επιτελική Δομή του Υπουργείου Εργασίας στον τομέα της Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. Πραγματικά σας αξίζουνε συγχαρητήρια για την άρτια 

διοργάνωση, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. 

Θα ήθελα λίγο να μείνω στα Κέντρα Κοινότητας, τα οποία αποτελούν 

πραγματικά ένα κομβικό σημείο του νέου συστήματος Παροχής Κοινωνικής 

Προστασίας στον πολίτη, όχι μόνο γι’ αυτούς που ανήκουν στις ευάλωτες 

κοινωνικά ομάδες, αλλά για όλους τους πολίτες. Αποτελούν επίσης τους 

αισθητήρες των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης, γιατί μέσα απ’ το 

πληροφοριακό τους σύστημα, με βάση το οποίο λειτουργούν, μπορούμε να 

έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε συνεχώς στατιστικά στοιχεία, να αξιολογούμε 

τις Πολιτικές και να φροντίζουμε για τον ανασχεδιασμό τους, όταν αυτό 

απαιτείται. 

Τα στοιχεία για τον αριθμό των πολιτών, που έχουνε προσέλθει στα 

Κέντρα Κοινότητας έχουνε παρουσιαστεί το πρωί, θα σας πω δύο λόγια για 

τις μελλοντικές κινήσεις όσον αφορά στα Κέντρα Κοινότητας. Όπως 

ακούστηκε, θα υπάρξει παράταση της διάρκειας της συγχρηματοδότησης για 

άλλα τρία ακόμα χρόνια, θα υπάρξει διεύρυνση των Κέντρων Κοινότητας που 

δεν είναι διευρυμένα, με Παραρτήματα Ρομά, ή Κέντρα Ένταξης Μεταναστών, 

εφόσον έχουν σχέση με τέτοιους πληθυσμούς και φυσικά θα προσληφθεί και 

το κατάλληλο προσωπικό για να λειτουργήσουν. 

Θα δημιουργηθούν τα Κέντρα Στήριξης της Οικογένειας, όπως και τα 

Κέντρα για την Ολοκληρωμένη Φροντίδα Ηλικιωμένων, όπως είπε και η κυρία 

Μπακοπούλου. Αυτά δε θα είναι διακριτές Δομές, αλλά όπως έχει συμφωνηθεί 

με την Επιτροπή, θα είναι προσαρτήματα και επεκτάσεις των Κέντρων 

Κοινότητας κι ως τέτοια έχουν εγκριθεί κι από τα ΠΕΠ. 

Επίσης έχει σταλεί κοινή επιστολή από την ΕΥΣΕΚ, την ΕΥΘΥ κι απ’ 

όλα τα ΠΕΠ για την τριετή παράταση των Κέντρων Κοινότητας, αλλά και των 

ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ και δομών αστέγων, κι όπως φαίνεται οι χρόνοι θα είναι 

πολύ σύντομο και προς αυτή την κατεύθυνση. 
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Σχετικά με τις Στέγες Υποστηριζόμενες Διαβίωσης έχει αποσταλεί στη 

Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης επιστολή με την τελική προτεινόμενη 

κατανομή και τον προϋπολογισμό ανά Περιφέρεια. Επίσης περιμένουμε την 

υπογραφή της νέας ΚΥΑ για τις ΣΥΔ, η οποία προβλέπει τη δημιουργία ΣΥΔ 

για όλες τις αναπηρίες εκ γενετής ή επίκτητες, και χωροθετηθεί υποχρεωτικά 

τις ΣΥΔ εντός του αστικού ιστού. 

Να τονίσουμε όμως ότι υπάρχουν στην ΚΥΑ και μεταβατικές διατάξεις, 

ώστε να μην απειλείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΣΥΔ, που έχουν 

ήδη ανεγερθεί με συγχρηματοδότηση. Επίσης είναι αυτή τη στιγμή υπό 

διαμόρφωση με προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης τέλος του μήνα οι 

Εθνικές Στρατηγικές για την Αποϊδρυματοποίηση και την Αστεγία. Επόμενο 

βήμα θα είναι η υιοθέτηση νέων Δράσεων και η εισήγησή τους προς την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότησή τους και από Τομεακά, αλλά και 

από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Κι εγώ σας ευχαριστώ. Σ’ αυτό που 

είπατε, συνεννοηθήκαμε με την κυρία Υπουργό για τη μεταβατική περίοδο και 

ευχαριστούμε, γιατί μπορέσαμε και θα το λύσουμε αυτό το θέμα. 

 
ΕΞΑΡΧΑΚΟΥ: Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Απ’ την Επιτελική 

Δομή Τομέα Παιδείας, Εξαρχάκου, Προϊσταμένη της Μονάδας Γ΄, αρμόδια 

μονάδα για τους διαγωνισμούς. 

Χαίρομαι που βρίσκομαι ιδιαίτερα εδώ, γιατί πέρυσι την ίδια περίοδο 

είχαμε τη συζήτηση για την έκδοση της Πρόσκλησης για τον εξοπλισμό Τ.Π.Ε. 

σε όλα τα σχολειά της Ηπείρου και σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας 

πω ότι αποσφραγίζουμε την Παρασκευή με 5 υποψηφίους αναδόχους. Η 

προηγούμενη εμπειρία λέει ότι θα ’χουμε σύμβαση, μπορεί, εφόσον πάνε 

καλά, και όλα θα πάνε καλά, μέχρι και τέλος του χρόνου, φτάνει τα 3 

εκατομμύρια για 488 σχολικές μονάδες Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας, 

Δευτεροβάθμιας. 

Και επίκειται και ο Διαγωνισμός για τον εξοπλισμό Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, για ΕΠΑΛ και Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, έχει ολοκληρωθεί η 

διαβούλευση, πιστεύω θα δημοπρατήσουμε μέσα στον επόμενο μήνα, 
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εφόσον και η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών τη συντάξει σχετικά για να 

προχωρήσουμε.  

Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία αυτή, συνεργάστηκε ο 

Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, η Περιφέρεια, η Διαχειριστική και η 

Επιτελική Δομή με το «καπέλο» του δικαιούχου. Και θέλω να πω ότι αυτό που 

ξεκίνησε το ’16 και εξοπλίστηκαν όλα τα σχολεία σ’ όλες τις Περιφέρειες, 

Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Στερεά, Κεντρική 

Μακεδονία δείχνει ότι η καλή και συστηματική δουλειά, γιατί έγινε καταγραφή 

πραγματικών αναγκών στα σχολεία, αποδίδει καρπούς και με την καλή θετική 

προαίρεση όλων μας φτάσαμε σ’ αυτό το σημείο. 

Ευχαριστώ θερμά και πάλι. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Σας ευχαριστώ.  

 
ΚΑΘΑΡΑΚΗ: Καλημέρα κι από μένα. Μαρία Καθαράκη από την Επιτελική 

Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, Προϊσταμένη Μονάδας Β΄. 

Εμείς στην Υπηρεσία υλοποιούμε το έργο των Τοπικών Ομάδες Υγείας. 

Κατ’ αρχήν να μεταφέρω τις ευχές του Υπουργού Υγείας, κυρίου Ξανθού και 

του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα για επιτυχή έκβαση των σημερινών 

εργασιών της Επιτροπής, αλλά και για κάθε επιτυχία και καλή συνέχεια στην 

προσπάθειά σας για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος προς 

όφελος των πολιτών εδώ στην Ήπειρο. 

Για τις Τοπικές Ομάδες Υγείας ευχαριστούμε κατ’ αρχήν και εσάς και τη 

Διαχειριστική Αρχή για την καλή συνεργασία που έχουμε, προκειμένου άμεσα 

και εμείς να ανταποκριθούμε… Ευχαριστούμε για την εξειδίκευση σήμερα, 

άμεσα θα ανταποκριθούμε στην Πρόσκληση που αναμένουμε να εκδοθεί με 

υποβολή τεχνικού δελτίου Πράξης. 

Να πούμε ότι από τις 11… απ’ τον εγκεκριμένο σχεδιασμό των 11 

ΤΟΜΥ, Τοπικών Ομάδων Υγείας, στην Ήπειρο έχουνε συγκροτηθεί και 

λειτουργούν σήμερα 7, 4 στα Ιωάννινα, μία στην Άρτα, μία στην Πρέβεζα και 

μία στην Ηγουμενίτσα, και η προσπάθεια συνεχίζεται και για τις επόμενες… 

να συγκροτηθούν άμεσα και οι επόμενες τέσσερις.  

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία με σχέδιο 

αυτεπιστασίας, απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα κι ό,τι άλλο απαιτείται από 
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πλευράς Διαχειριστικής. Ξαναλέω, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σήμερα, για 

την πρόσκληση και είμαστε στη διάθεσή σας. 

Ευχαριστούμε πολύ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ευχαριστούμε πολύ. 

Θέλω να σας πω μόνο μια κουβέντα, ότι και τα Νοσοκομεία και τα 

ΤΟΜΥ, και τα Κέντρα Υγείας και το ΕΚΑΒ έχουν στηριχθεί απ’ το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων από την Ήπειρο, και μάλιστα κι απ’ το εθνικό σκέλος, 

για να μην υπάρχει κανένα θέμα στην όλη λειτουργία του Συστήματος Υγείας. 

Άλλος; 

 
ΜΠΑΣΤΑ: Καλησπέρα, Μπάστα Διονυσία από το Υπουργείο Οικονομίας, από 

τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων. 

Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη διοργάνωση και την πρόσκληση στη 

Συνεδρίαση αυτή. Εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων 

και του κυρίου Ιακωβίδη θα κάνω μια σύντομη αναφορά στο Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων και στις ενέργειες που γίνονται για το σχεδιασμό ενός 

εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. 

Θα ξεκινήσω με την εκτέλεση του Π.Δ.Ε. το 2017, οι δαπάνες ανήλθαν 

σε 5,95 δισεκατομμύρια Ευρώ, εκ των οποίων 4,6 δις αφορούσαν σε 

συγχρηματοδοτούμενα έργα, δηλαδή το 78% του Προγράμματος, και 1,3 δις 

σε έργα χρηματοδοτούμενα αμιγώς από εθνικούς πόρους.  

Οι Δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν ήταν βασικά αναπτυξιακές, 

στηρίζοντας ταυτόχρονα την κοινωνική συνοχή και καλύπτοντας έκτακτες 

ανάγκες. Οι Περιφέρειες υλοποίησαν το 15% του Προγράμματος, που 

αντιστοιχεί στο 10% του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους και στο 33% του 

εθνικού σκέλους. Το τρέχον έτος έχουν προβλεφθεί πόροι ύψους 6,75 δις, 

δηλαδή 5,75 συγχρηματοδοτούμενα και 1 δις εθνικά έργα.  

Πρωταρχικός στόχος όλων μας είναι η επίτευξη της απορρόφησης των 

πόρων από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και φυσικά η βέλτιστη 

αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων. 

Όπως προείπαν οι συνάδελφοί μου, και όπως γνωρίζουμε όλοι, έτσι 

και φέτος αναμένουμε ότι τους τελευταίους μήνες θα πραγματοποιηθούν 

μεγάλες δηλώσεις δαπανών. Ενδεικτικά αναφέρω ότι πέρυσι οι μισές δαπάνες 
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του Π.Δ.Ε. πραγματοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο και το 18% των δαπανών τον 

Νοέμβριο. Κατανοούμε τους λόγους που βρίσκονται πίσω απ’ αυτό το 

γεγονός, παρακαλούμε ωστόσο, στο βαθμό που είναι εφικτό, να 

δρομολογούνται έγκαιρα οι σχετικές ενέργειες, ούτως ώστε να εξομαλυνθούν 

οι πληρωμές στο χρόνο που απομένει ως το τέλος του έτους. Προκειμένου να 

εκτελεστεί πλήρως το Πρόγραμμα, πρέπει να λαμβάνουμε εγκαίρως τα 

αιτήματα για αναμόρφωση του προϋπολογισμού, χρηματοδότηση και 

κατανομή, ούτως ώστε να προβαίνουμε σε ανακατανομές πιστώσεων και να 

αυξάνουμε τα όρια των Προγραμμάτων που μπορούν να πραγματοποιήσουν 

πληρωμές. 

Όσον αφορά στο επόμενο έτος, το ύψος του προϋπολογισμού του 

Π.Δ.Ε. θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες μέρες με τη συζήτηση και την ψήφιση 

του Κρατικού Προϋπολογισμού και αναμένεται να κυμανθεί πάνω – κάτω στα 

7 δισεκατομμύρια, 5,75 συν 1,25 για τα εθνικά. 

Στο σημείο αυτό θέλω να αναφερθώ στο Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα του Π.Δ.Ε., το e-ΠΔΕ, μέσω του οποίου εκτελούνται 

πλέον όλες οι μηχανογραφημένες διαδικασίες του Π.Δ.Ε. Το Σύστημα 

ξεκίνησε να λειτουργεί τον Φεβρουάριο και βρίσκεται πλέον σε πλήρη 

παραγωγική λειτουργία. Χρησιμοποιείται από πάνω από 4.300 χρήστες, με 

διαφορετικούς ρόλους και ανάγκες ο καθένας, ανάλογα με τις αρμοδιότητές 

του. Προσφέρει αξιοπιστία, ευκολία, ταχύτητα, ασφάλεια, διαφάνεια και 

εξωστρέφεια, μέσω της διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα, της 

προσυμπλήρωσης δελτίων, της ταυτοποίησης βημάτων και παικτών, της 

υποστήριξης μαζικών πληρωμών και της πρόσβασης σε εκτυπώσεις 

αναφορών. 

Στην αρχή της εφαρμογής του υπήρχαν ορισμένα προβλήματα και 

καθυστερήσεις, που ήτανε λογικό, λόγω των εγγενών δυσκολιών του μεγάλου 

αυτού εγχειρήματος. Για τον λόγο αυτό εξάλλου επιλέχθηκε χρονικά ο 

Φεβρουάριος, κατά τον οποίο συνήθως οι πληρωμές είναι λιγοστές. Το 2017 

ήτανε μόλις 2%. 

Πρωταρχικό μέλημα της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων ήταν η 

εκπαίδευση των χρηστών του e-ΠΕΔ, έως σήμερα έχουμε πραγματοποιήσει 

25 περίπου εκπαιδευτικές Ημερίδες των 70 ατόμων περίπου η κάθε μία, και 

πρόθεσή μας είναι να συνεχιστούν σε εντατικούς ρυθμούς οι εκπαιδεύσεις. 
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Συνεχίζω με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ένα Πρόγραμμα που 

βασίζεται στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική και εγκρίνεται απ’ τον 

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από διαδικασία διαβούλευσης με 

τα αρμόδια Υπουργεία, Περιφέρειες και κοινωνικούς εταίρους. Ως στόχο έχει 

την αποτύπωση του εθνικού Μεσοπρόθεσμου Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού με την αξιοποίηση των πόρων του εθνικού Π.Δ.Ε. 

Ο Αναπτυξιακός Προγραμματισμός σχεδιάζεται και υλοποιείται σε 

εθνικό και σε τομεακό περιφερειακό επίπεδο. Δύναται να περιλαμβάνει και 

Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα, Προγράμματα Ειδικών Δράσεων, καθώς 

και ονοματισμένα έργα και δράσεις στρατηγικής σημασίας. Κατά το σχεδιασμό 

του θα υπάρχει μια μεταβατική περίοδος με πιλοτικά προγράμματα.  

Σ’ αυτό το σημείο θέλω να σας υπενθυμίσω την Πρόσκληση που 

έχουμε απευθύνει σε γραφεία Υπουργών και Περιφερειαρχών, προκειμένου 

να μας υποβάλετε έως 15 Δεκεμβρίου προτάσεις για την προετοιμασία και 

ωρίμανση έργω για υλοποίηση και συγχρηματοδότηση στην επόμενη 

προγραμματική περίοδο. 

Κλείνοντας, εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης, θέλω να σας 

ευχαριστήσω για τη συνεργασία και τις προσπάθειες που καταβάλετε όλοι για 

την υλοποίηση των έργων και την επίτευξη της απορρόφησης του Π.Δ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Ευχαριστούμε για τη συνεργασία που 

έχουμε με το Υπουργείο Οικονομίας, πράγματι είναι άψογη. Δεν φταίμε, γιατί 

έρχονται οι πληρωμές τέλη του έτους, είναι πάρα πολλοί οι φορείς, που 

δυστυχώς τους κυνηγάμε την τσαγκροσούλα στο τέλος, για να ’ρθουν να 

μπουν στη σειρά, για να κάνουμε τις πληρωμές. 

Ακούσατε ότι έχει προχωρήσει το Πρόγραμμα Αποχετεύσεων και 

Βιολογικών Καθαρισμών, ενώ πολλά έργα απ’ αυτά είναι στο τέλειωμα, δεν 

έχουνε πληρωμές δυστυχώς. 

Τελειώσαμε. Ναι; 

 
ΠΑΝΤΟΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 

Περιφερειάρχη και την Διαχειριστική του Αρχή, που ικανοποίησε το αίτημά μας 

για τη συμμετοχή μας στην Επιτροπή Παρακολούθησης των Φορέων. 
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Ονομάζομαι Πάντος Βασίλειος κι έχω την τιμή να εκπροσωπώ την 

Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Τσιγγάνων.  

Το τελευταίο διάστημα με τη δύο χρόνια πορεία μας εντοπίζουμε 

προβλήματα, ζητήματα που διαχρονικά νομίζω στους περισσότερους, του 

Κράτους, των αρμόδιων φορέων, γνωρίζουν τα ζητήματα. Και βλέπουμε ότι 

ωριμάζουν κάποια πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση, απλά εντοπίζουμε 

ζήτημα με τους Δημάρχους. Δεν ξέρω αν είναι η ώρα αυτή, ή η κατάλληλη 

θέση για να μπορέσουμε να πάμε σε υλοποίηση αποτελεσματική των 

Προγραμμάτων, ή των χρηματοδοτικών αυτών εργαλείων, που προβλέπονται 

τις Δράσεις Ένταξης των Ρομά, αν η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν έχει 

ολοκληρωμένο, συγκροτημένο πρόγραμμα ένταξης, δε θα μπορέσει ούτε η 

Περιφέρεια, ούτε το Υπουργείο να κάνουν τις απαραίτητες αυτονόητες δράσεις 

για την ένταξη των Ρομά. 

Εδώ θα θέλαμε την στήριξη του Περιφερειάρχη, των Περιφερειών, των 

Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων, διότι πραγματικά είχε δοθεί μία σαφής 

οδηγία από την Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης Ρομά, που έδινε ένα 

χρονοδιάγραμμα σχεδόν 14 μηνών, ώστε να έχουμε κάποιες ώριμες 

προτάσεις στο πεδίο, για να μπορέσουν και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 

να είναι πιο στοχευμένα. 

Αυτό. Εμείς δηλώνουμε παρών, δηλώνουμε διαθεσιμότητα και επειδή 

το ζήτημα των Τσιγγάνων είναι πολυσύνθετο, πολυεπίπεδο, χρειάζεται επίσης 

πολυσύνθετη και πολυεπίπεδη σκληρή δουλειά και στο βαθμό που 

προβλέπεται για τη συνεργασία μας δηλώνουμε παρών και ευελπιστούμε να 

αναπτύξουμε συνεργασίες, ώστε να μπορέσουμε και αυτή την κοινωνική 

ομάδα, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνικής Πολιτείας, να έρθει και 

γι’ αυτούς ανάπτυξη και να μην ζουν ακόμα στο περιθώριο. 

Ευχαριστώ πολύ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Κι εγώ σας ευχαριστώ πολύ, τιμή που 

είσαστε εδώ παρών. 

Ε, τώρα η κυρία Διευθύντρια της Διαχειριστικής Αρχής θα σας πει τα 

συμπεράσματα, που θα τα βάλει προς ψήφιση, θα τα διαβάσετε και στον 

πίνακα.  
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Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Διαχειριστική Αρχή για τη 

δουλειά που κάνει, γιατί χωρίς τη δουλειά τη δικιά τους εμείς δεν μπορούμε να 

υπάρχουμε. Και όπως σε όλους εσάς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

όλους τους παράγοντες απ’ το Υπουργείο κι απ’ τα Υπουργεία, το κεντρικό 

είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, και όλα τα άλλα Υπουργεία στο 

γίγνεσθαι του Προγράμματος στην Ήπειρο το 2014 – 2020, που πραγματικά 

γίνεται αγώνας. 

Κι αν είπα λίγο για τις Προσκλήσεις, το είπα γιατί, παράδειγμα, 

ακούσατε το e-Επιχειρείν δεν τα πήρε όλα τα χρήματα. Μόλις θα πάμε να 

κάνουμε με την κυρία… τη νέα Πρόσκληση, θα ακούσατε είπαμε για το ’19. Αν 

αυτό γινόταν άμεσα, αμέσως θα το προκηρύσσαμε. Έχουμε ένα θέμα, δεν 

είναι θέμα του προσωπικού, είναι του Πληροφοριακού Συστήματος που 

υπάρχει, το οποίο έχει άλλη ταχύτητα απ’ αυτή που χρειάζεται σήμερα. Και 

επιμένω, γιατί όταν επιμένεις, όλα διορθώνονται. Όταν δεν επιμένεις, τίποτα 

δε διορθώνεται. 

Ευχαριστώ. 

 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Θα ήταν παράλειψη και δική μου να μην ευχαριστήσω και 

εγώ με τη σειρά μου όλους εσάς που είστε εδώ. Επίσης να ευχαριστήσω τον 

Περιφερειάρχη και την Αντιπεριφερειάρχη για την άριστη συνεργασία και τη 

στήριξη που έχουμε διαχρονικά, την αποτελεσματικότητά τους. Επίσης τους 

συναδέλφους απ’ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίοι επίσης διαχρονικά είναι 

οι καλύτεροι συνεργάτες μας, τις Συντονιστικές Υπηρεσίες των Υπουργείων, 

αλλά πάνω απ’ όλα θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τους συναδέλφους 

μου , όπου λειτουργούμε όλοι μαζί σαν μια ομάδα και γι’ αυτό έχετε μπροστά 

σας αυτά τα αποτελέσματα. 

Λοιπόν αποφάσεις και συμπεράσματα. 

Η Ημερήσια Διάταξη, το εισαγωγικό μέρος το βλέπετε, η παρουσίαση 

προόδου, ό,τι έλεγε η Ημερήσια Διάταξη, συμπεράσματα και πάω να σας 

διαβάσω το εξής: 

«Η Επιτροπή Παρακολούθησης, μετά απ’ την παρουσίαση των 

θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και τη συζήτηση που ακολούθησε, κατέληξε 

στις παρακάτω Αποφάσεις – Συμπεράσματα: 
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1. Πρακτικά 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής  

Εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης. 

2. Πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Η Διαχειριστική Αρχή ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης για 

την πρόοδο υλοποίησης μέχρι σήμερα. Αναφέρθηκε στα βασικά στοιχεία 

ενεργοποίησης, δίνοντας έμφαση στις Προσκλήσεις, εντάξεις, νομικές 

δεσμεύσεις, δαπάνες, στα προβλήματα που προέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν 

ή χρήζουν αντιμετώπισης στην επίτευξη των ετήσιων στόχων και τους 

στόχους του επόμενου έτους. 

Ο Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε τα εξής: Ο στόχος 

των εντάξεων άνω του 100% ως το τέλος του ’19 είναι κρίσιμος για την ομαλή 

υλοποίηση του Επιχειρησιακού. Μέσω των Μελετών Σκοπιμότητας να 

διερευνηθεί η στελέχωση και λειτουργία των σχεδιαζόμενων Ερευνητικών 

Κέντρων. Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις του ΠΣΕΚ να γίνονται ευρέως 

γνωστά. Να υπάρξει ενημέρωση από τη ΜΟΔ για τις ενέργειες 

βελτιστοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος. Να υπάρξει έγκαιρη 

διαβούλευση, έτσι ώστε να ανατραπεί η σημερινή εικόνα της υπαίθρου και να 

δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, που θα στηρίξουν την επιχειρηματικότητα 

και την απασχόληση στην ύπαιθρο. 

3ο θέμα, 2η Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού 

Η Διαχειριστική Αρχή ενημέρωση την Επιτροπή για το περιεχόμενο και 

τη διαδικασία έγκρισης της 2ης Αναθεώρησης. 

4ο. Ετήσια Έκθεσης Υλοποίησης του ’17 

Η Διαχειριστική Αρχή ενημέρωση την Επιτροπή για την κατάρτιση και 

υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης για το ’17 και τη διαδικασία 

έγκρισης αυτής. 

5.  Εξειδίκευση και Μεθοδολογία Αξιολόγησης – Κριτήρια επιλογής του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ» 

Η Διαχειριστική Αρχή παρουσίασε τις δράσεις που προτείνονται προς 

εξειδίκευση και τα κριτήρια επιλογής των Πράξεων. 

Η Επιτροπή, μετά την εισήγηση του Προέδρου της, ενέκρινε ομόφωνα 

το περιεχόμενο των κειμένων εξειδίκευσης εφαρμογής του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ετήσιοι στόχοι ’19, καθώς 

και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής Πράξεων. 
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Η Επιτροπή αναγνωρίζοντας ότι αυτό αποτελεί έναν προγραμματισμό 

σταδιακής ενεργοποίησης του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος, 

καθώς και ότι τα δεδομένα των Προσκλήσεων κατά το χρόνο ενεργοποίησής 

τους ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος ή κάθε Δράσης. 

6. Ενεργοποίηση και πρόοδος υλοποίησης του Πλάνου Αξιολόγησης 

Η Διαχειριστική Αρχή παρουσίασε την επικαιροποίηση του Σχεδίου 

Αξιολόγησης και η Επιτροπή Παρακολούθησης, μετά την εισήγηση του 

Προέδρου της, ενέκρινε ομόφωνα το περιεχόμενο του κείμενο «Σχέδιο 

Αξιολόγησης».  

Επίσης ο ανάδοχος του έργου με τίτλο: 1η Αξιολόγηση Εφαρμογής 

ενημέρωση την Επιτροπή για το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα της 1ης 

Αξιολόγησης Εφαρμογής. 

7. Περιφερειακή Στρατηγικής Επικοινωνίας ’14 – ’20 

Παρουσιάστηκαν συνοπτικά απ’ τη Διαχειριστική Αρχή οι Δράσεις 

Πληροφόρησης και Επικοινωνίας που υλοποιήθηκαν, καθώς και αυτές που 

προγραμματίζονται για το επόμενο έτος στο πλαίσιο της Στρατηγικής της 

Επικοινωνίας.  

Η Επιτροπή Παρακολούθηση, μετά την εισήγηση του Προέδρου, 

ενέκρινε τις δραστηριότητες και τα σχεδιαζόμενα μέτρα για το επόμενο έτος. 

8. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους 

της ΕΑΣ για τις απαιτήσεις παρακολούθησης των δεικτών των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, για την πρόσφατη εμπειρία των ελέγχων 

των Συστημάτων Παρακολούθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και για τις 

προβλέψεις της επόμενης προγραμματικής περιόδου ’21 – ’27 αναφορικά με 

το σύστημα δεικτών των Προγραμμάτων. 

Για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ, ενέργειες επιτάχυνσης της 

εφαρμογής, για την πορεία διαπραγμάτευσης και στρατηγικού σχεδιασμού της 

επόμενης προγραμματικής περιόδου ’21 – ’27, για τον Κανονισμό ΕΚΤ Plus 

της επόμενης προγραμματικής. 

Αυτά, ευχαριστώ πολύ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ): Θέλει κάποιος κάτι άλλο; 
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Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους. 

 

 
 

–  Λύεται η συνεδρίαση –  
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